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املقدمة

ال ننش- %5' 'لكتاC+' 8Dا 'لقا-8B ل+خب-نا '& في 'لعال0 خ<+ئة ((+الً (شقاء8 فاننا نعل0 %5' كل3 عل0 'ل+ق+& . (ال ننش-, ل+ق() لنا '& %نال!
عL'ء مستحكما (ص-'عاً -%+باً ال %Lنة ف+3 (ال %('FL ب+& 'لKلمة ('لن(-8 ب+& 'لخ<+ئة ('لب-8 ب+& 'لحJ ('لبا<)8 ب+& ' لم(H ('لح+اF . 'ننا
{GC 5.1} .نعل0 %5' في ق-'-F نف(سنا8 (نعل0 '+ضا 'ننا ش-كاء في %5' 'لنضا) نق(0 بL(-نا ف+3

(لك& في بعX 'ألح+ا& +L'عD نف(سنا 'لش(J 'لى مع-فة 'لمL+S ع& %5' 'لص-'U 'لCائ) : %) بTL في 'لSما& ST 0Tلي %( ؟ ما 'لعناص-
0T '-5' +عني ش% (C8 فY-خت+ا' &)L &نفسي في %5' 'لعال0 م HLج) Lب3 (ما مس](ل+تي ؟ لق Y Hً؟ ما صل'Lج FLا%-, 'لمعقKخ) في مLلتي ت'
8X-ستغ(\ %5, 'ال (% ا+ت3 ؟Cن &)ت3 ؟ (ما5' تكL8 (ك0 ت<() مU'-خ) في %5' 'لصLمة 'لتي ت+Kلع' BLخ+-' بالنسبة 'ليَّ ؟ ما %ي 'لمبا
كما +ق() لنا بعX 'لعلماء8 في TعماJ ل+) 'بYL متجL 0 مKلT &T 0T 80مامCا مستقبالً Tفض) +ش-J ف+3 ن(- 'لح+اF (تنعش3 محبة هللا 'البL+ة ؟
{GC 5.2}

ث0 '& %نال! س]'ال +<-T Jب('D قل(بنا قائال : ك+a +مك& T& +]() 'لص-'U 'لY5 في قلبي8 ('لنضا) ب+& 'ألنان+ة 'لمتحكمة ('لمحبة
{GC 5.3} 'لL'فقة8 'لى نص-F كاملة حاسمة للخ+- ('لصال8c نص-T FبL+ة ؟ ما5' +ق() كتاD هللا ؟

{GC 6.1} (ما 'لY5 +علمنا e+ا, هللا ع& %5, 'لمشكلة 'لتي لCا T%م+ة TبL+ة لك) نفd ؟

{GC 6.2} . مث) %5, 'ألسئلة ت('جCنا م& ك) ناح+ة (%ي تأت+نا بك) 'ص-'- م& TعماJ قل(بنا (ت<لe Dجابة محFLL حاسمة

ال ش! في T& 'الل3 'لY5 خلJ في قل(بنا %5' 'لحن+& 'لى ما %( 'فض)8 'لحن+& 'لى 'لح8J ل& +ح-منا م& ج('D ع& ك) ما نحتاg 'لى
h : i d)ألنب+اء “ (عام' ,L+م-'ً 'ال (%( +عل& س-, لعبT ال +صنع D-ل' L+مع-فت83 أل& ” 'لس) {GC 6.3}

فلكي نL-! مباBL %5' 'لص-'U 'لعK+0 'أل%م+ة ('لمعلقة عل+3 ح+اF 'لك(& بأس-,8 عل+نا T& ن<لع عل+3 في %5' 'لكتاD ال& 'لم]لفة قL بس<ت3
F-+مة 'الث-8 تغ<ي 'لعش-+& ق-نا 'ألخ+Kمتماسكة محس(سة ملم(سة ع d)-L مامنا فيT. {GC 6.4}

('لكتاD +بTL بالمشا%L 'لختام+ة 'لمحSنة م& تا-+خ T(-شل+80 مL+نة مختا-Y هللا بعL -فضCا -ج) جلجثة 'لY5 جاء ل+خل\ . ث0 +س+-
'لكتاD قLُُما على <() <-+J 'الم80 (+-+نا 'ال ض<CاH'L 'لتي حلHَّْ با(الL هللا في 'لق-(& 'ال(لى8 ('ال-تL'L 'لعK+0 'لY5 تبع 5ل! في كن+ست83
Xنتعلم3 م& -ف Y5ل' a+لمخ' d-L8 ('لU'-مة ل5ل! 'لص+Kلع' BLلمبا' Xبع c)ض) (ف+3 تتجلى بك Y5ل' cا 'الصالCة 'لعال0 'لتي حققKق+)
ف-نسا مباBL 'لحJ ('لص('8D ('نتعاo 'لكتD 'لمقLسة (تعK+مCا8 (تأث+-%ا 'لصالح 'لمانح 'لح+اF ('لخال\8 ('ل+قKة 'لL+ن+ة في 'أل+ا0
.'الخ+-8F (ف! خت(0 +نب(U كلمة هللا 'لمتألقة ن(ً-' بما ف+Cا م& 'عالناH عج+بة للن(- ('لمع-فة لم('جCة 'ل<(فا& 'لمCل! لك) ضالالH 'لKال0
{GC 6.5}

'& %aL %5' 'لكتاC+T 8Dا 'لقا-8B %( T& +ع+& 'لنفd 'لمض<-بة للحص() على 'لح) 'لصائD لك) %5, 'لمشاك) . لقL كتبت3 س+FL 5'قH هللا
0Cلتعل+م ,LCلخائف+3 (ع D-س- 'ل &T 3ا لكلمتCس-L) ا مع هللاCم& ش-كت Hتعلم FL+ت3 صالحا8ً سLج)). {GC 6.6}

('& 'لنضا) 'لحالي 'ل(ش+! 'ل(ق(8U بما +تضمن3 م& مباBL ح+(+ة8 ('لY5 ال +مك& إلنسا& T& +لت0S جانD 'لح+اL ح+ال83 قL بس<H مباLئ3
F)ق) c)لح+(+ة %نا بك) (ض'. {GC 7.1}

(في 'لختا0 +خب-نا %5' 'لكتاD ع& 'لنص-F 'ألبL+ة 'لمج+8FL نص-F 'لخ+- على 'لش- ('لحJ على 'لبا<) ('لن(- على 'لKلمة ('لف-c على
{GC 7.2} .'لحS& ('ل-جاء على 'ل+أd ('لمجL على 'لعا- ('لح+اF على 'لم(H ('لمحبة 'ألبL+ة 'لصب(- على ك) حقL (ك-'%+ة

(لقL كانH 'ل<بعاH 'لسابقة ل5C' 'لكتاD ('س<ة في 'الت+ا& بنف(d كث+-F 'لى 'ل-'عي 'ألم+& . ('لناش-(& +سأل(& هللا '& +جع) %5, 'ل<بعة
YLألب' d)ثم- (ف+- لخ+- 'لنف H'5. {GC 7.3}

('لمع-D +بتC) 'ل+3 تعالى حتى +جع) %5' 'لكتاD 'لمنق() 'لى 'لع- ب+ة ('س<ة فعالة في +L, الجتD'5 كث+-+& م& Tبناء ش-قنا 'لع-بي 'لى
{GC 7.4} .ملك(H 'لنعمة ('لن(- حتى +نال(' باال+ما& خال\ 'ب& هللا

{GC 7.5} 'لناش-(&



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 2 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

كلمة تمهيدية

قب) Lخ() 'لخ<+ئة 'لعال0 كا& 0Lq +نع0 ب(فاJ تا0 مع با-+3 . (لك& من5 فص) 'النسا& نفس3 ع& هللا بالعص+ا& ُح-0 'لجنd 'لبش-Y م& 5%'
'المت+اS 'لسامي . (مع 5ل! فعب- <-+J تLب+- 'لفL'ء 'نفتح لساكني 'ال-J+-> X +مكن0C ب('ست<T 3& +ستع+L(' صلت0C بالسماء . لقL 'تص) هللا
rs : s d->ب r) “dLعلن3 هللا لمختا-+3 'لقT ا بما+Cل' ” : c)-س(& مس(ق+& م& 'ل+Lهللا 'لق dناT 0ع<ي 'لعال0 ن(-' تكلT) 3باإلنسا& ب-(ح).
{GC 9.1}

(في غض(& 'اللف+& ('لخمd مئة سنة 'ال(لى م& 'لتا-+خ 'لبش-Y لCK+ 0- للناd (حي مكت(T) . D(لئ! 'لT &+5(ت(' علما م& هللا 'بلغ(,
'لى غ+-%80 فسلم3 'آلباء 'لى بن+0C مT uLج+ا) 'لتا-+خ 'لمتعاقبة . (قL بTL 'عL'L 'لكلمة 'لمكت(بة في عLC م(سى8 (ُجمعH 'العالناH 'لم(حى
GC} .بCا في كتاD ('ح8L ('ستم- 'عال& 'ل(حي Tلفاً (سH مئة سنة8 م& م(سى م]-w 'لخلJ ('لنام(d 'لى +(حنا كاتD 'سمى حقائJ 'النج+)
9.2}

('لكتاD 'لمقdL +ش+- 'لى هللا على 'ن3 مبLع3 (م]لف83 (مع 5ل! فقL س<-تL+T 3ٍ بش-+ة . (م& خال) 'السل(D 'لY5 ب3 كتD ك) سف- م&
Tسفا- 'لكتاD تتب+& لنا مم+H'S 'لكتبة 'لعL+L+& . (ك) حJ معل& ف+3 ” م(حى ب3 م& هللا “ ( r ت+م(ثا(i d : s٦ ) 8 (مع 5ل! فان3 +عّبِ- عن3
بأق(') 'ل& 'd. فلقT LفاX 'الل3 'لس-مYL ب-(ح3 'لقd)L ن(-, في 5T%ا& عب+L, (قل(ب80C فاع<(' تص(-'q) u[-) H+اH (-م(S '. (قL عب-
T. {GC 9.3}(لئ! 'لT &+5عل& ل0C 'لحJ باحuL %5, 'ل<-J ع& Tفكا-%0 بلغة بش-+ة

لقL ن<J هللا نفس3 بال(صا+ا 'لعش- (كتبCا ب+L, . فCي ل+سH م& تأل+a 'نسا& ب) %ي م& هللا. لك&ّ 'لكتاD 'لمق8dL بحقائق3 'اللC+ة 'لمعب-
عنCا بلغة 'لنا8d ُ+ب-S 'التحاL ب+& ما %( 'لCي (ما %( بش-Y . (قCK L- مث) %5' 'التحاL في <ب+عة 'لمس+ح 'لY5 كا& 'ب& هللا ('ب& 'إلنسا& .
s٤ : s (ح) ب+& نا “ ( +(حنا ً'Lعلى 'لمس+ح '& ” 'لكلمة صا- جس JLكما +ص dLلمق' Dعلى 'لكتا JLك5' +ص%) ). {GC 10.1}

'& Tسفا- 'لكتاD 'لمقdL 'لتي كتبH في عص(- شتى على '+YL -جا) +ختلف(& 'ختالفا ب+نا في 'لمقا0 ('لعم) ('لم('%D 'لعقل+ة ('ل-(ح+ة
تق0L 'ل+نا تن(عاً ب+ناً في 'السل(D ('ختالفاً (تن(عاً في <ب+عة 'لم('ض+ع 'لتي تع-X . ('لكتبة 'لمختلف(& +ستخLم(& 'شكاال مختلفة للتعب+- .
&)L+Lع D0 كّتَاLخ-8 ('5 +قq Dم3 كاتLعما +ق aبح+| تختل Dب('س<ة كات F5خاT 0 ب<-+قة َLُّتق FLلحق+قة 'ل('ح' u-ألح+ا& ن' Dفي غال)
م(ض(عاً ما م& منK(- مختلa +بL( للقا-B 'لس<حي T( 'لعL+0 'الكت-'| T( 'لمتعصD '& %نا! تناقضا T( تبا+نا8 في ح+& '& ' لقا-B 'لمفك-
{GC 10.2} . 'ل(ق(- 5' 'لبص+-F 'لصاف+ة +-u ت('فقا ('نسجاما

8U)لم(ض' (شكاT &م (ما بشك+Kتأث- تأث-' ع+ Dلكتا' Lمختلفة . فأح -Kن HاCج) &م X-مختلف+& ُ+ع L'-س<ة 'ف')0 بL5 +ق' Jلح' &'
c)-ل' Lشا-' H0 تحLق+ Dكات (فك . u-ء على ناح+ة 'خ)خ- 'لضq D8 ب+نما +سلّ< كات,-+Lك3 (تق'-L' F)ق )T ,-مع 'ختبا Jعلى ما +تف LLف+ش
Dا في كتاCلم(حى ب' Jلحقائ' Lتناغ0 كامل+&8 (تتح) J0 جم+عاً في ت('ف%Lعن Jلح' Dج('ن aفي 5%ن83 فتتالقى مختل F)ما 'ن<بع بق dLلق'
{GC 10.3} .كام) ُ%ّ+ِئ لسL حاجاH 'لناd في ك) a)-K 'لح+اF (تجا-بCا

(لقL س- هللا با& +عل& حق3 للع 'ل0 ب(سائ< بش-+ة8 (%( نفس3 قT Lّ%َ) ب-(ح3 'لقT d)Lناًسا (جعل0C قاL-+& على 'الض<الU ب5C' 'لعم) .
(%( 'لT Y5-شL 'لعق) 'لى 'خت+ا- ما ُ+ن<J ب3 (ما ُ+Lّ(& . لقL 'ست]منH على %5' 'لكنT S('& خSف+ة8 (مع 5ل! فC( م& 'لسماء . فالشCاFL ُتبلَّغ
GC} .بالتعب+- 'لناق\ للغة 'إلنسا&8 (مع 5ل! فCي شCاFL هللا8 (ك) 'ب& م<+ع م]م& م& 'بناء هللا +-u ف+Cا مجL ق(e FلC+ة ممل(ء'ً نعمة (حقاً
10.4}

سل0 هللا 'لناdَ في كلمت3 'لمع-فة 'لالSمة للخال\ . (+نبغي ل0C قب() 'لكتاD 'لمقdL بصفت3 'عال& '-'Lت3 'لمعص(0 ('لمL)S بسل<ان3 . '&
D+Lم(حى ب3 م& هللا (نافع للتعل+0 ('لت(ب+خ للتق(+0 ('لتأ )% D8 (%ي معلنة للتعال+0 (مح! 'الختبا-. ” ك) 'لكتاJلخل' dق(') هللا %ي مق+ا'
sh ) s٦ : i d)ت+م(ثا r) “ صالح (في 'لب- لكي +ك(& 'نسا& هللا كامالً متأ%باً لك) عم Y5ل') . {GC 11.1}

(مع 5ل! فا& حق+قة ك(& هللا قL 'عل& مش+ئت3 للناd ب('س<ة كلمت3 ال +عني '& حض(- 'ل-(c 'لقdL 'لL'ئ0 ('-شاL, ما عاL' الSم+& .
فالحق+قة %ي على 'لعكd م& 5ل!8 ال& 'لمخل\ قL (عL عب+L, با& 'ل-(c 'لقdL س+(ضح (+فس- ل0C 'لكلمة 'اللC+ة8 (+ف+X م& ن(-, على
تعال+مCا حتى +سC) ت<ب+قCا. (بما '& -(c هللا 'لقd)L %( 'لY5 '(حى 'لكتاD 'لمقdL فم& 'لمستح+) T& +ك(& تعل+0 'ل-(c 'لقdL مناقضا
{GC 11.2} .لتعل+0 كلمة هللا

ل0 ُ+ع<َ 'ل-(c 'لقdL (ال +مك& '& ُ+منح لكي +لغي 'لكتاD 'لمقdL . فكلمة هللا تق-- بك) ص-'حة '& 'لكتاD 'لمقdL %( 'لمق+اd 'لY5 ب3
Lي م& هللا ال& 'نب+اء ك5بة كث+-+& ق% (% c')-متحن(' 'ال' (ب c)- (ك ')قLمتح& ! ) تعل+0 (ك) 'ختبا- . +ق() +(حنا 'ل-س() : ” ال تص+ُ
خ-ج(' 'لى 'لعالs ) “ 0+(حنا ٤ : s ). (Tشع+اء +عل& قائال : ” 'لى 'لش-+عة ('لى 'لشCاFL . '& ل0 +ق(ل(' مث) %5' 'لق() فل+d ل0C فج- “ (
r� : Ä 0 ن(-) — ('شع+اءC+ف d+ف5ل! الن3 ل ). {GC 11.3}
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c-ا 'لمع-فة ('لن(-8 (ص%Lعن &' HَعLّ' 5' 8اCضالالت) dخ<اء <ائفة م& 'لنا' Dبسب dLلق' c)-ل' (0 على عم+Kقع تع++- ع) Lلق
c)-لك&ّ 'ل . dهللا في 'لنف H)ا في مقا0 صCعتب-(ن+ Hن<باعا') Hبانفعاال &)L0 +نقاCكلمة هللا . 'ن L0 حاجة 'لى '-شاCب HLا 'ن3 ما عا%L'-فT
D'->حتماً 'لى 'لبلبلة ('الض YL[+ 8كلمة هللا (0 'لى '%ماCق)س+ Y58 'لHء %5, 'النفعاال'-) Lهللا. فاالنق+ا c)- )% d+0 لC+س+<- عل+ Y5ل'
(خ+بة 'ألم) ('لCال!8 (%5' +ساعL على مناص-F 'لش-+- في ن('+ا, 'لخب+ثة . (ال& خLمة 'ل-(c 'لقT H'5 dL%م+ة ح+(+ة لكن+سة 'لمس+ح فان3
م& ب+& مكا+L 'لش+<ا& T& +حا() عب- ضالالH 'لمت<-ف+& ('لمتعصب+& eلحاJ 'الحتقا- ('الLS-'ء بعم) 'ل-(c 'لقdL (جع) شعD هللا
C+. {GC 11.4}مل(& نبع 'لق(8F 'لT Y5عL, -بنا بنفس3

0+Lلق' &+LCتع<ى 'سفا- 'لع Hما كانLلعص(- عن' (ففي خال .F-م& 'لبشاS FLكلمة هللا8 <(') م) Jعمل83 على (فا dLلق' c) -('ص) 'ل
Dلكتا') .dLي 'لمقCسفا- 'ل(حي 'اللT ستجمع في Hلتي كان' Hم& 'إلعالنا (Sبمع L'-الف' X5%ا& بعT لى' -)لن' (ع& '+صا aل0 +ك L+Lلج')
'لمقdL نفس3 +خب-نا ك+a قب) 'لناd ب('س<ة 'ل-(c 'لقdL 'الن5'- ('لت(ب+خ ('لمش(-F ('لتعل+0 في مسائ) ال صلة لCا باع<اء 'لكلمة 'لمقLسة.
ث0 '& %نال! بعX 'ألنب+اء م& عص(- مختلفة 'ل5+& 5ك-H 'سما]%0 في 'لكتاD (لك& ال 5ك- ألY كال0 ن<ق(' ب3 . (ك5ل! بعLما ختمH 'سفا-
0Cت+Sهللا ('ن5'-%0 (تع Lال)' F-ئباً في عمل3 بإنا'L ('S+ ال dLلق' c)-كا& 'ل dLلمق' Dلكتا'. {GC 12.1}

(عL +س(U تالم+5, قائال : ” ('ما 'لمعYS 'ل-(c 'لقdL 'لY5 س+-سل3 'آلD باسمي فC( +علمك0 ك) شيء (+5ك-ك0 بك) ما قلت3 لك0 “ 8”
('ما متى جاء c)- !'5 'لحJ فC( +-شLك0 'لى جم+ع 'لحJ ... (+خب-ك0 بأم(- qت+ة “ ( +(حنا s٤ : r٦ ؛ si : s٦ ). ('لكتاD +علمنا بك)
(ض(T c& %5, 'لم('ع+8L 'لتي ل+سH قاص-F على عص- 'ل-س) (حL,8 تتنا() كن+سة 'لمس+ح في ك) 'لعص(-. فالمخل\ +]كL لتابع+3 قائال
ل0C : ” %ا Tنا معك0 ك) 'أل+ا0 'لى 'نقضاء 'لL%-“ (متى r� : rÄ ). (ب(لd +عل& '& %باH 'ل-(c ('عالنات3 'ع<+H للكن+سة ”الج) تكم+)
'لقL+س+& لعم) 'لخLمة لبن+ا& جسL 'لمس+ح . 'لى '& ننتCي جم+عنا 'لى (حL'ن+ة 'ال+ما& (مع-فة 'ب& هللا 'لى 'نسا& كام) 'لى ق+اd قامة م)ء
si ) sr : ٤ dلمس+ح“ ('فس'). {GC 12.2}

(لقL صلى 'ل-س() ألج) 'لم]من+& في Tفسd قاB الً: ”كي +ع<+كe 0ل3 -بنا +س(U 'لمس+ح 'ب( 'لمجc)- L 'لحكمة ('إلعال& في مع-فت3
&' .(sÉ — sh : s dفس') “&+ت3 'لفا ئقة نح(نا نح& 'لم]من-Lمة قKع(ت3 ... (ما %ي عL ع+(& '5%انك0 لتعلم(' ما %( -جاء F-+مستن
dكن+سة 'فس (الج dل)ا بCي 'لب-كة 'لتي <لب% Hسة للعق() كانLكلمة هللا 'لمق Jعما' ِaال5%ا& (كش' F-هللا في 'نا c)- مةLخ. {GC 13.1}

(بعCK L(- 'ل-(c 'لقdL بص(-F عج+بة في +(0 'لخمس+& (عK ب<-d 'لشعD '& +ت(ب(' (+عتمL(' على 'س0 'لمس+ح لغف-'& 'لخ<ا+ا8 ث0
iÉ ) iÄ : r (عما') “ناCل' D-ع(, 'لL+ &م (ك Lك0 (لك) 'ل5+& على بعLال)لك0 (ال )% Lال& 'لم(ع dLلق' c)-( قا): ”فتقبل(' ع<+ة 'ل.
{GC 13.2}

dLلق' c)-ن3 س+عل& 'ل' .( rÄ : r (+ئ)+ ) F)5, 'لنب% Hتم Lبلسا& +(ئ+) 'لنبي (ق D-ل' L0 (ع+K0 هللا 'لع)+ L%بمشا F-في صلة مباش)
على نح( خا\ جSئ+اً عنL 'نسكاD 'ل-(c في +(0 'لخمس+&8 (لكنCا ستت0 ب<-+قة 'شم) ('كم) عنL 'عال& نعمة هللا 'لتي ستال0S عم)
{GC 13.3} .'النج+) 'لنCائي

س+L+S 'لص-'U 'لCائ) ب+& 'لخ+- ('لش- %(ال ('شتL'L' حتى 'لى 'نقضاء 'لL%-. ففي ك) 'لعص(- 'حت0L غضD 'لش+< '& ضL كن+سة
'لمس+ح . (قL منح هللا شعب3 ف+ضاً م& نعمت3 (-(ح3 لتق(+ت0C في نضال0C ضL ق(F 'لش-+- . فعنLما كا& على -س) 'لمس+ح '& +حمل(' 'نج+ل3
'لى 'لعال0 (+كتب(, ل+سلم(, 'لى ك) 'ألج+ا) 'لالحقة Tُع<(' eنا-F خاصة م& 'ل-(c . (لك& عنLما تقت-T D+ا0 خال\ 'لكن+سة (نجاتCا 'لنCائÑة
Hبآ+ا) F)(%( س+عم) ”بك) ق .( sr: sr ا+[-) “ ماناً قل+الS 30 عالماً '& ل+Kع Dمضاعفة . 'ن3 +أتي ”(ب3 غض F)فالش+<ا& س+عم) بق
(عجائD كا5بة “ (r تسال(ن+كي É: r). فلمuL ستة qالa سنة ن-u 5ل! 'لعق) 'لجبا- 'لY5 كا& +حت) 'سمى مكانة ب+& مالئكة هللا منصباً على
-)%Lل' U'-في 'ثناء ص F)8 (ك) ما <(-, في قلب3 م& قسDائ3 'لمكتس%L) &لش+<ا' F-اCم JعماT (ك) . !('لتضل+) ('ال%ال U'Lعما) 'لخ'
D-مجيء 'ل D-م(' 'لى 'لعال0 'الن5'- بقLلمس+ح '& +ق' Uلخ<- %5' على 'تبا' Hهللا في 'لنضا) 'الخ+- . في (ق Dشع Lأ كل3 ض %5' سُ+عّبَ
F)ة ('لق+Cل& تك(& %بة 'لنعمة 'الل Hففي 5ل! 'ل(ق .( s٤ : i d->ب r) “D+ال ع) dنL مام3 في مج+ئ3 ”بالT a)لل(ق Dشع Lثان+ة8 (سي ع
{GC 13.4} .'لخاصة 'ق) لS(ماً للكن+سة مما كانH في عص- 'ل-س)

تق() م]لفة 'لكتاD : تكشفH 'مامي بانا-F 'ل-(c 'لقdL مشا%L 'لنضا) 'ل<(+) 'المL ب+& 'لخ+- ('لش- . (م& (قH 'لى qخ- سمح لي '&
'شا%L تق0L 'لص-'U (ت<(-,8 في Tج+ا) (عص(- مختلفة8 ب+& 'لمس+ح (-ئ+d 'لح+اF خالصنا8 ('لش+<ا& سل<ا& 'لش- (مبتUL 'لخ<+ئة ('()
م& عصى ش-+عة هللا 'لمقLسة . '& عF)'L 'لش+<ا& للمس+ح قL 'ث+-H ضL 'تباU 'لفاYL . (+ست<+ع 'لم-ء '& +تتبع عب- 'لتا- +خ 'لعF)'L نفسCا
ضL مباBL محبة هللا (مباBL 'لخU'L ('لمخاتلة نفسCا 'لتي تجع) 'لضالالH تبL( كأنCا حق+قة فُ+ستعاX ع& ش-+عة هللا ب(صا+ا 'لنا8d حتى
Hفة ' لى تش(+3 صفاLاCلعص(- محا(الت3 'ل' uLلش+<ا& 'لثابتة م' Hفم& س+اسا . Jلخال' &)L &م J)لمخل' ')Lلى '& +تق(' (+عب' dلنا' Lل+نقا
dلنا' (في جع ,LاCجت') لمحبة8' (Lلك-'%+ة ب') a)لخ' F-Kل+3 ن' &)-K8 (%ك5' +نJكا5بة ع& 'لخال H'-)حتضن(& تص+ dهللا (جع) 'لنا
+لق(& بش-+عة هللا جانباً '5 +جعل0C +عتب-(& 'نفس0C 'ح-'-'ً م& ك) 'لتS'متCا8 ('ض<CاL, َم& +تج-T(& على مقا(مة 'كا5+ب3 (مخاتال ت3. (+مك&
cء (-جا) 'الصال'LCآلباء ('النب+اء ('ل-س) ('لش' L)Cتتبع %5, 'لس+اسة في ع. {GC 14.1}

(في 'لنضا) 'الخ+- 'لعK+0 س+س+- 'لش+<ا& (فJ %5, 'لس+اسة نفسCا8 مبL+ا 'ل-(c نفسCا (عامالً لل(ص() 'لى تل! 'لغا+ة نفسCا كما في
. LCل0 +ك& ل3 ب3 ع) (لعال0 م& قب' ,LCعن+فا للغا+ة8 ل0 +ش) نفس3 باستثناء '& 'لنضا) 'لمقب) س+ك(& ق(+ا L+ك) 'ألج+ا) 'لسالفة. فالتا-+خ +ع
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rr : si dلمختا-+& ( م-ق' (الض Uست<ا' )8 (%( لF)عنفاً (ق Lعا (%جمات3 'ش'Lخ Lلش+<ا& ستك(& 'ش' Hفمخاتال). {GC 14.2}

a 'آلخ-+& بما قL 'عل& ليT &T) 8تتبع ('5 كشc)- a هللا لعقلي حقائJ كلمت3 'لعK+مة (مشا%L 'لماضي ('لمستقب) فقT Lُم-H با& Tعّ-ِ
تا-+خ %5' 'لص-'U في 'لعص(- 'لماض+ة8 (على 'لخص(\ لكي 'قLم3 بح+| +ف+X ن(-'ً على 'لمع-كة 'لمقبلة 'ل(ش+كة 'ل(ق(U . (في متابعة
%5' 'لغ-X حا(لH '& 'ختا- ('جمع معا 'حL'ثا في تا-+خ 'لكن+سة ب<-+قة جعلتني Tتتبع كشa 'لحقائJ 'لعK+مة 'لفاحصة 'لتي 'ع<+H للعال0
0Cلئ! 'ل5+&: ”ل0 +حب(' ح+ات)' FLاCب('س<ة ش HKحف Lء 'لكن+سة 'لمحبة للعال80 ('لتي ق'Lلش+<ا& (ع' Dغض Hاج%T مختلفة ('لتي H'-في فت
H)حتى 'لم“ {GC 14.3}

(+مكننا '& ن-u في %5, 'لب+اناH -مS' للنضا) 'لT Y5مام& '. فا5 نتأم) ف+Cا في ن(- كلمة هللا ('نا-F -(ح3 نست<+ع '& ن-u مكا+L 'لش-+-
{GC 15.1} .(قL 'نكشف8H ('لمخا<- 'لتي +جD '& +تحاشا%ا '(لئ! 'لL+-+ &+5(& '& +(جL(' ” بال ل(T “ 0ما0 'ل-D في مج+ئ3

'& 'لح('L| 'لعK+مة 'لتي 'متاS بCا تق0L 'الصالc في 'لعص(- 'لماض+ة %ي م& صم+0 'لتا-+خ (%ي معل(مة ج+L 'ً (معت-a بCا في 'لعال0
'لب-(تستانتي8 (%ي حقائJ ال +مك& الحL '& +ناقض3 '. (لقL قLمH %5' 'لتا-+خ بإ+جاS +الئ0 حج0 'لكتاD م-'عاFً لالختصا- 'لم-غ(D ف+83
فلخصH حقائق3 على نح( +تالء0 مع 'الL-'! 'لسL+L لت<ب+ق3 '. (في بعX 'لحاالH 'قتبسH 'ق(') 'لم]-w 'لY5 جمع حقائJ ! ث+-F معاً
ل+ستخ-g باختصا- ص(-F شاملة للم(ض(T )' U(جS 'لتفاص+) ب<-+قة مالئمة . (لك& في بعX 'لحاالH ل0 نأHِ على (ضع كالم3 ب+&
مLS(ج+& ”“ ال& تل! 'القتباساH ل0 تع<َ بقصL 'عتبا- 'لكاتD حجة ب) ال& ب+ان3 +ق0L ع-ضاً معL' (م]ث-' للم(ض(U . (قL ج-H 'لعاFL على
L'-+' . {GC 15.2} 'ختبا-'q) H-'ء م& +ض<لع(& بعم) 'الصالc في '+امنا على %5' 'لنح(

ل+سH 'لغا+ة م& (ضع %5' 'لكتاL'-+' D حقائJ جFL+L ع& 'لح-(D ('لمناضالH 'لتي تا-H في 'لعص(- 'لسالفة بقL- ما %ي CKeا-
U'-ء م& 'لصSا جCنT لتا-+خ+ة 'لماض+ة على' H'L5, 'لمستن% (لى ك' -Kمع 5ل! فا5 نن) .لمقبلة' |'Lا عالقة باالحCلتي ل' BLلمبا') Jللحقائ
'لقائ0 ب+& ق('H 'لن(- (ق('H 'لKلمة ن-'%ا تح(Y مغuS خاصآ (عب-%ا +سل< ن(- على 'لمستقب) +ن+- <-+J 'لمLع(+&8 على غ-'-
.'لمصلح+& 'لقL'مى8 'لى 'لشCاFL ”م& 'ج) كلمة 'X (م& 'ج) شCاFL +س(U 'لمس+ح“8 حتى (ل( خا<-(' بك) ما +ملك(ن3 م& ح<ا0 %5, 'لLن+ا
{GC 15.3}

8c(سائ) مقا(مت3 بنجا X-لش+<ا&8 (ع' L+('لبا<)8 (فضح مكا J0 ب+& 'لح+Kلع' U'-لستا- ع& 'لص' aي كش% Dغا+ة %5' 'لكتا &'
(تقL+0 ح) م-Xٍ لمشكلة 'لش- 'لعK+مةe) 8فاضة ن(- على 'ص) 'لخ<+ئة (م+لCا 'لنCائي بح+| تتضح عL'لة هللا (- حمت3 في معامالت3 مع
خالئق83 (+ت(ف- 'لب-%ا& على ش-+عة هللا 'لمقLسة غ+- 'لمتغ+-F . ('ني بك) ح-'-F (غ+-F 'صلي حتى +ك(& %5' 'لكتاD ('س<ة تح-+-
!'5 Lلمج ( sr : s سي)س+& في 'لن(-“ ( ك(ل+Lفي ”ش-كة م+-'| 'لق D+0 نصCلمة حتى +ص+-(' '%الً أل& +ك(& لKم& سل<ا& 'ل d)لنف'
{GC 16.1} 'لY5 قT Lحبنا (ب5) نفس3 ألجلنا

, .g . T.

الفصل االول — خراب اورشليم

'ن! ل( علمH 'نH '+ضاً حتى في +(م! %5' ما %( لسالم! (لك& 'ال& قL 'خفي ع& ع+ن+! . فان3 ستأتي '+ا0 (+ح+< ب! 'عL']! بمت-سة”
(+حLق(& ب! (+حاص-(ن! م& ك) جCة . (+LCم(ن! (بن+! ف+! (ال +ت-ك(& ف+! حج-'ً على حج- الن! ل0 تع-في Sما& 'فتقاL!“ ( ل(قا sÉ؛
٤ — ٤٤r). {GC 21.1}

نK- +س(U 'لى '(-شل+0 م& على قمة جب) 'لS+ت(& . كا& 'لمنK- 'لمنبس< 'مام3 جم+الً (ساك& 'ً. كا& Sم& ع+L 'لفصح8 (قL 'جتمع %نا!
بن( +عق(D قاLم+& م& ك) 'لبلL'& الح+اء ع+L%0 'لق(مي 'لعK+0 . ففي (س< 'لحL'ئJ ('لك-(0 ('لمنحH'-L 'لسنLس+ة 'لُخض- 'لتي نصبH ف+Cا
خ+ا0 'لمع+L+& '-تفعH 'لتال) 'لمس<حة ('لقص(- 'لفخمة (حص(& عاصمة 'لعب-'ن++& 'لعK+مة8 فبHL 'بنة صC+(& في عS كب-+ائCا (كأنCا
تق()؛ ” Tنا جالسة ملك3 (ل& u-T حSنآ “. ('5 كانH تحd بجمالCا كانH تحسD 'نCا qمنة (تتمتع ب-ضى 'لسماء8 كما كانH عنLما تغنى 'لمل!
'لشاع- قائال؛ ”جم+) 'ال-تفاU مح ك) 'ال-X جب) صC+(&... مL+نة 'لمل! 'لعK+0 “ ( مSم(- ٤Ä ؛ r ). (قL بHL لع+(& 'لناK-+& مباني
'لC+ك) 'لفخمة8 (س<عT Hشعة 'لشمd 'لغا-بة على جL-'ن3 'لم-م-+ة 'لب+X كما تألقH 0 & 'لب('بة 'ل5%ب+ة ('لقبة ('لب-g . ('5 كانH ” كما)
U)لك& +س) ! Dالعجا' FS% 3في جسم3 (قلب Y-ال تس) -K5ل! 'لمن L%شا+ (Ñة . َفم& م& بني 'س-'ئ+L)C+ا فخ- 'المة 'لCكأن HLلجما) “ ب'
c-ففي (س< ف .( ٤s :sÉ قا)ا “ ( لC+نة (بكي عل+Lلى 'لم' -Kن D-0 'ً : ” (ف+ما %( +قت+Kع& 5ل! 'ختالفاً ع aبقلب3 'فكا- تختل Hكان
'لجم(U (%0 +ح+(ن3 في Lخ(ل3 'لKاف- (+ل(ح(& بَسَعa 'لنخ)8 (%تافاH 'لف-c تتعالى (ت-LL 'لتال) صL'%اq) 8الa 'الص('H تناYL ب3 ملكاً
غم- نفd فاYL 'لعال0 حS& مفاجئ غامX . ف5'! 'لY5 %(' ب& هللا (منتKَ- 'س-'ئ+)8 ('لY5 بقL-ت3 قC- 'لم(H ('خ-g 'لم(تى م& قب(-80%
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{GC 21.2} .كا& غا-قاً في Lم(ع3 ل+d بسبD حS& عاYL ب) بسبT Dل0 شL+L ل0 +مكن3 كبت3

(ل0 +ك& 'لس+L +بكي على نفس3 مع 'ن3 كا& +ع-a ج+L' 'لى T+ة نCا+ة مخ+فة س+نتCي <-+ق3 . كا& Tمام3 بستا& جثس+ماني8 مشq LCالم3
0 5بائح8 ('لY5 كا& مSمعاً '& َLّق<عا& 'لغن0 لتق aالq 3تم- من Hق-(& <(+لة كان uLلم Y5لضأ& 'ل ' Dبا u-+ &مة. (ك5ل! كاLلقا' FL+Lلش'
J+->م& 5ل! 'لمكا& . فعلى 'ل FL+8 غ+- بعDجلجثة8 مكا& 'لصل Hكان) .( h : ٥i شع+اء' ) “لى 'ل5بح' Jتسا Fما +ك(& ”كشاLفتح ل3 عن+
Y5ل0 +ك& %( 'ل L%ج+ة '5 +جع) نفس3 5ب+حة 'ث0 . (لك& تأمل3 في %5, 'لمشا'L لمةK Dقع -ع+ &' Lمعاً '& +س+- ف+3 ال بSكا& 'لمس+ح م Y5ل'
'لقى عل+K 3ال0 'لحS& في تل! 'لساعة8 ساعة 'لف-c . فل0 +ك& تشا]م3 م& ع5'بات83 'لتي %ي ف(J <اقة 'لبش-8 %( 'لY5 'لقى Kالل3 على نفس3
0Cل5+& 'تى ل+با-ك' Fال!. بكى على عمى '(لئ! 'لعصاC0 بالC+م& '%) '(-شل+0 'لمقضي عل aبكى على 'آلال Lا8 ب) لقCل5'ت F-لمنك'
0Cخلص+). {GC 22.1}

محبة "!

F-ا تل! 'ألمة 'لمختاCب Hتمتع F-%مة (-عا+ة سا+Kع Hهللا على شعب3 'حسانا JLا 'غC+عا0 ف aم& ت-ب( على 'لSتا-+خ حقبة م& 'ل &'
كا& ماثالً 'ما0 ع+ني +س(U . فقL ! '& %نا! جب) 'لم-+ا ح+| '(ثJ 'ب& 'ل(عL ل+(ضع على 'لم5بح 5ب+حة <ائعة خاضعة — ك-مS ل5ب+حة
'ب& هللا . (%نا! تثّبHَ البي 'لم]من+& عLC 'لب-كة ('ل(عL 'لمج+L بمجيء مس+ا (تك(+& É : rr ( sÄ — s٦ ). (%نا! 'شتعلH نا- 'ل5ب+حة
صاعFL 'لى 'لسماء م& ب+L- '-& '& فمنعH س+a مال! 'لنقمة ع& '%ال! 'لمL+نة ( s 'خبا- rs ) (%ي -مS +ن<بJ على 5ب+حة 'لمخل\
( si : sir -)مSا%ا مسكناً ل3“ (مCشت' &)+Cختا- ص' Lق” : D-كل3 '. ('ل X-ال' &Lم &)L &ك-0 هللا '(-شل+0 م' Lتشفع3 في 'الثمة . لق)
.فف+Cا ن<J 'النب+اء 'لقL+س(& ب- سائ) 'ن5'-%0 'ج+االً <(+لة . (ف+Cا كا& 'لكCنة +لّ(ح(& بمباخ-%0 فكانH سحD 'لبخ(- تصعL 'ما0 هللا
مصح(بة بصل('H 'لقL+س+& . (ف+Cا كانL Hماء 'لحمال& 'لم5ب(حة تق0L ك) +(0 مستبقة مجيء حم) هللا . (ف+Cا 'عل& هللا حض(-, في سحابة
: s ؛ +(حنا sr :rÄ &+)بالسماء ( تك X-ال' (لسل0ّ 'لس-+ة 'لتي تص' FLقاع HSنا! '-تك%) .( H)ك-سي 'ل-حمة (غ<اء 'لتاب J)ف Lلمج'
٥s ) (%ي تل! 'لسل0 'لتي كا& مالئكة هللا +نSل(& (+صعL(& عل+Cا ('لتي فتحH للعال0 'ل<-+J 'لى قdL 'القd'L . فل( كا& بن( 'س-'ئ+) كأمة
Dلك&ّ تا-+خ 5ل! 'لشع .( r٥ — rs : sh م+ا-') م& 'ل3 F-نة 'لمختا+Lكالم -%Lلى 'ل' Hثبت Lشل+0 ق-)' H0 للسماء ل! 'نCل(' على (الئK Lق
'لY5 قL 'غJL هللا عل+3 س+(الً م& نعمة ('حسانات3 كا& سجالً لل-FLّ ('لعص+ا& . فلقL قا(م(' نعم3 'لسماء ('نتCك(' 'مت+اS'تLS') 0C-(' بالف-\
0Cلسا نحة 'لمتاحة ل'. {GC 22.2}

(مع '& بني 'س-'ئ+) ” كان(' +TSC(& ب-س) هللا (-5ل(' كالم3 (تCا(ن(' بأنب+ائ3“ (T rخبا- i٦ : s٦ ) فقK L) +عل& نفس3 ل0C قائال: ”
'ل-D 'ل3 -ح+a)[-) 0 ب<يء 'لغضD (كث+- 'الحسا& ('ل(فاء “ ( خ-(g i٤ : ٦ ). (على -غ0 -فض0C 'لمتك-- فقK 5لH -حمت3 تL'فع
عن0C فبمحبة شف(قة تف(J محبة 'ألD لالب& 'لY5 +-عا, ”'-س) 'ل-D 'لq 3بائ0C 'ل+0C ع& +L -سل3 مبك-'ً (م-سالً الن3 شفJ على شعب3 (على
مسكن3“ ( T rخبا- i٦ : s٥ ). فلما ل0 ُ+جL 'الحتجاg (ال 'لت(س) (ال 'لت(ب+خ '-س) 'ل+0C 'ع0K %باH 'لسماء8 ال ب) سكD ك) 'لسماء في تل!
FLبة 'ل('حCل'. {GC 23.1}

FL+مة 'لعب-'ن++& م& مص- كك-مة ج' g-خ' Y5لمس+ح %( 'ل' &' . Dنة 'لقاس+ة 'لقل+Lس) 'ب& هللا نفس3 لكي +ت(س) 'لى تل! 'لم-' Lلق
,L+('-س) عب gا بس+اC>ا ” على 'كمة خصبة “ (ب-عا+ت3 'لحا-سة 'حاCغ- س Lالم0 م& 'مام3 '. (ق' HL-> ي 'لتي% ,L+) (Ä : Ä� -)مSم)
ً للعنا+ة ب3 '. (%ا %( +ص-w قاB الً: ” ما5' ُ+صنع '+ضاً لك-مي ('نا ل0 'صنع3 ل3 “؟ (مع 'ن3 '5 'نتK- م& ك-م3 ” '& +صنع عنباً صنع عنبا
-L+ئ 'ً “ ('شع+اء ٥ : s — ٤) K) +-ج( بلCفة '& +جL ف+3 ثم-'ً فاتى بنفس3 'ل+3 لعل3 +نج( م& 'لLما- ('ل0LC . فنقD ح() 'لك-مة (ش5بCا
{GC 24.1} .(ب5) الجلCا ك) ما في <(ق3 م& '%تما0 (-عا+ة . (ل0 +ك) م& ب5) 'لجL)C ل+نق5 %5, 'لك-مة 'لتي %ي غ-d +م+ن3

خال) ثال| سن+& D- (K 'لمجL ('لن(- +Lخ) (+خ-g ب+& شعب3 . لقL ”جا) +صنع خ+-'ً (+شفي جم+ع 'لمتسل< عل+0C 'بل+T” 8“dشفي
'لمنكس-Y 'لقل(D الناYL للمأس(-+& باال<الJ (للعمي بالبص-8 ('لع-g +مش(& ('لب-\ +<C-(& ('لص0 +سمع(& ('لم(تى +ق(م(&
('لمساك+& +بش-(&“ ( 'عما) �iÄ : s ؛ ل(قا ٤ : sÄ ؛ متى ss : ٥ ). (قL شملL Hع(ت3 'ل-ح+مة ك) 'ل<بقاH على 'لس('ء8 (%ي 'لتي
rÄ : ss ق() ف+3 ': ” تعال(' 'ليَّ +ا ج+مع 'لمتعب+& ('لثق+لي 'الحما) ('نا '-+حك0“ ( متى+). {GC 24.2}

قلو! متحجر'

L->+ 0ئباً في 'لق+ا0 ب-سالت83 - سالة 'ل-حمة . (ل'L (K Lفق (٥ : s�É -)مSم ) حب3 (Lبغضاً ب) -+خ (Lعل+3 ش-'ً ب ')0 (ضعCمع 'ن)
dلنا' H0 حاجاLلكي +خ oل+83 (لما كا& نص+ب3 'لعا- ('لفق- عا' Y)مب+تاً +أ Lخ- ال +جq نعمت3. ('5 كا& +ج() م& مكا& 'لى Dنساناً <ل' ً'Lب'
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Jشفا' F)0 بقC+ل' HLا عاCعن ً'L+بع F-لمتحج' D)ا تل! 'لقلCت Lل-حمة 'لتي ص' g')فام . F0 '& +قبل(' %بة 'لح+اC+0 مت(سالً 'لCالت+) aخف+)
(محبة ال +مك& 'لتعب+- عنCما. لك& Tمة 'س-'ئ+) '-تHL ع& 'خل\ صJ+L ('ع0K مع+& . (قLS' L-(' بت(سالH محبت3 (-فض(' مش(-'ت3
{GC 24.3} .(سخ-(' م& 'ن5'-'ت3

uLتتجمع م HلK تمتلىء8('لغ+مة 'لتي HLالً كا+)> (هللا 'لم]ج Dغض dكأ)لى 'النقضاء8 U ساعة 'ل-جاء ('لغف-'& م(شكة Hكان
'ج+ا) 'لعص+ا& ('لتم-8L(قL صا-H س(L'ء جL'ً تن5- بال(+) ('لثب(-8كانH ت(ش! '& تنفج- على تل! 'ألمة 'آلثمة . (5'! 'لY5 كا& +ست<+ع
(حL, '& +خلص0C م& 'لمص+- 'لم-عD 'لمح+J ب0C 'حتT) - J%+& (ُ-ف8X(لس(a ُ+صلD بعL قل+) . (ح+& +علJ 'لمس+ح على صل+D جلجثة
. ,S)لعال0 (كن' cبا-' (ا كCكا-ثة تصغ- 'مام )% FLح') dنقضى .'& %ال! نف' Lا (مبا-كة م& هللا س+ك(& قC+فا& +(0 'س-'ئ+) كأمة منع0 عل
(لك& '5 نK- 'لمس+ح 'لى '(-شل+0 تمث) 'مام3 %ال! مL+نة كب+-F ('سعة (Tمة ب-متCا — (%ي 'لمL+نة نفسCا ('ألمة نفسCا 'لتي كانH قبالً
{GC 25.1} .مختا-F م& هللا ( كنS, 'لخا\

Hا-'ً (ل+الً قتلى بنCلكي +بكي ن U)مL U)0 . (تمنى '-م+ا ل( تك(& ع+نا, +نبCب (ح Y5ل' a+ما- 'لمخLل') (+س-'ئ' FL- Dبكى 'النب+اء بسب
شعب3 حSناً على '5'ً فك0 كا& عK+ماً حS& 5'! ('-م+ا s : É ؛ sh : si). ق<+ع 'ل-D 'لY5 'خ5 'س+-'ً 'لY5 شملH نK-ت3 'لنب(+ة ال سن+&
فق< ب) L%(-'ً ! لقuT- L 'لمال! 'لمCل! مج-L'ً س+ف3 على تل! 'لمL+نة 'لتي KلH مسكنا لل-D حقبة <(+لة م& 'لSم& . (م& ف(J قمة جب)
'لS+ت(&8 (%ي 'لبقعة نفسCا 'لتي 'حتلCا ت+<d (ج+ش3 بعL 5ل!8 نK- 'لس+L عب- 'ل('YL 'لى L+ا- 'لC+ك) (T-(قت3 'لمقLسة ف-uT بع+ن+3
'لمغ-(-قت+& بالLم(U منK-'ً مخ+فاً س+حL| في 'لمستقب)uT- 8 'الس('- محا<ة بج+(o 'لغ-باء (سمع (قع 'قL'0 تل! 'لج+(o 'لمص<فة
للح-8D(سمع Tص('H 'ألمCاH ('ال(الL +ص-خ(& في <لD 'لخبS في L'خ) 'س('- 'لمL+نة 'لمحاص-8F (-uT %+كلCا 'لمقdL 'لجم+)
{GC 25.2} .(قص(-%ا ('ب-'جCا (قL 'شتعلH ف+Cا 'لنا- (ل0 +بJ منCا غ+- 'ال<ال) 'لمحت-قة

مشتتو6 في كل 1ال/.

Hفي 'لقصا\ 'لم]ق uT- .“-)جCكح<ا0 سف+نة على شا<ئ م” &'Lلمختا- مشتت+& في ك) 'لبل' Dلشع' uT- (5 ت<لع عب- 'الج+ا')
Lق) . F-+ن(نة 'الخ+Lش-ب(, حتى 'لثمالة في 'ل+ &' Lال ب Y5ل' Dلغض' dكأ Hنة '() ج-عة م& ج-عا+Lلم(ش! '& +قع على 'بناء تل! 'لم'
HL-' F-ا ك0 مC+ا '(-شل+0 +ا '(-شل+0 +ا قاتلة 'النب+اء (-'جمة 'لم-سل+& 'ل+ ”:&+S5' 'لق() 'لنائح 'لحCة (محبت3 'لمشتاقة ب+Cفت3 'اللT- Hن<ق
'& 'جمع '(الL! كما تجمع 'لLجاجة ف-'خCا تحH جناح+Cا (ل0 ت-+L('“! ( متى ih : ri ). '+تCا 'المة 'لمنع0 عل+Cا م& L(& جم+ع 'الم0 ل+ت!
L+ع(ت! 'لى 'لت(بة ( لك& عب| 'ً.'نك0 ل0 ت-فض(' '( ت-5ل(' 'لعبL) 8(Lمال! 'لع a+عن! س HLبعT Lلسالم! ! لق )% 8 (ما!Lما& 'فتقاS Hع-ف
('النب+اء (حL%0 ب) قL(d 'س-'ئ+) فاL+ك0 . فلئ& %لكت0 فعل+ك0 'نت0 تقع تبعة %الكك0 فال تل(ُم&َّ 'ال 'نفسك0. ” (ال ت-+T &)L& تأت(' 'ليَّ لتك(& لك0
{GC 26.1} .(ح+اF “ (+(حنا ٥ : �٤

لقuT- L 'لمس+ح في '(-شل+0 -مSً' للعال0 'لY5 تقسى في ع0L 'ال+ما& ('لتم-L ('لY5 +س-U ل+لقي بنفس3 تحH <ائلة L+ن(نة هللا ('نتقام3 .
'& (+الH 'لجنd 'لساق< '5 ضغ<H على -(ح3 'غتصبH م& ب+& شفت+3 تل! 'لص-خة 'لم-F. لقq uT- Lثا- 'لخ<+ئة في 'لشقاء 'لY5 ح)
بالبش-+ة ('لLم(U ('لLماء . جاشH في قلب3 ع('<a 'شفاJ عK+0 ع) u 'لمحS(ن+& ('لمتألم+& في 'لعال0 (تاJ 'لى تخف+q aال0 'لجم+ع . (لك&
حتى +L, ل0 +مكنCا '& تصL ت+ا- (+الH 'لبش-+ة8 '5 قل+ل(& م& 'لناd %0 'ل5+& <لب(' 'لع(& م& مخلص0C 'ل(ح+L . لقL كا& على 'ستعL'L ال&
F0 ح+اCت(' 'ل+3 لتك(& لT &+580 لك&ّ قل+ل+& %0 'لC+L+' ()لخال\ في متنا' (نفس3 ل+جع H)سل0ِّ للم+ . {GC 26.2}

جالB 1لسماء <سكب 1لدمو8

جال) 'لسماء +سكD 'لLم(U ! 'ب& هللا 'لس-مYL تنSعج -(ح3 (تنحني نفس3 تحH ضغ< 'لعD'5 ('النسحاo%LT ! J %5' 'لمنK- ساكني
5' U)0 ش-+عة هللا . ف+سC+Lتع Dا8 (+سل< 'لض(ء على صع(بة 'نقا5 'لم5نب+& م& ع('قCلخ<+ئة (شناعت' ()% -'Lلسماء جم+عا8ً (%( +-+نا مق'
Hكان Lشل+0 . لق-)' D'-خ Dكا& سب Y5شب+3 ب5'! 'ل U'Lسل<ا& خ Hلعال0 ('قعاً تح' uT- (+خ- جq ت<لَّع عب- 'ج+ا) 'لتا-+خ 'لالحقة 'لى
خ<+ئة 'س-'ئ+) 'لعK+مة %ي -فض0C للمس+ح8(خ<+ئة 'لعال0 'لمس+حي 'لعKمى %ي -فض0C لش-+عة هللا 'لتي %ي 'ساd حكم3 في 'لسماء (على
'ال-X . فش-+عة 'ل-D ستحتق- (ت-فX . (مال++& م& 'لناd 'لمستعبL+& للخ<+ئة ('ل5+& %0 عب+L 'لش+<ا& 'لمحك(0 عل+0C بالم(H 'لثاني
D+-8 (+ا للجن(& 'لمح+- 'لغD+%-0. ف+ا للعمى 'ل%Lفي +(0 'فتقا Jس+-فض(& 'الصغاء 'لى كال0 'لح! {GC 27.1}

قب) 'لفصح ب+(م+&8 عنLما خ-g 'لمس+ح م& 'لC+ك) qخ- م-F بعLما شCَّ- ب-+اء -]ساء 'ل+C(8L خ-g مع تالم+5, م-F 'خ-u 'لى جب)
F-ا (قص(-%ا8 (مCلى 'س('-%ا ('ب-'ج' -Kن u-خ' F-نة . (م+Lعلى 'لم a-الخض- +ش' Dمكس( بالعش -L0 على منحCمع dت(& (جل+Sل'
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dLعلى %امة 'لجب) 'لمق (البصا-8 (كا& 'كل+) جما' a>خ+ Y5اء 'لCلب') Lبالمج Jك) 'لمتأل+Cتج , ببص-, 'لى 'ل' u-خ'. {GC 27.2}

1لHIكل 1لفخم

قب) 5ل! بالa سنة تغنى صاحD 'لمS'م+- باحساناH هللا على 'س-'ئ+) '5 جع) مقLس0C مسكناً ل3 فقا): ”كانH في سال+0 مKلت3 (مسكن3 في
صC+(&“8 ”'ختا- سب< +C(5' جب) صC+(& 'لT Y5حب3 . (بنى مث) م-تفعاH مقLس3“ (مSم(- r : h٦ ؛ ٦Ä : hÄ ( ٦É ). لقL ُبني 'لC+ك)
'ال() في T(g نجاc شعD 'س-'ئ+) . (قL جمع 'لمل! L)'L كن(S'ً كث+-F جL'ً (نفائd عK+مة ل5C' 'لغ-8X ((ضعH -س(0 'لبناء بالCا0 'لCي
(s 'خبا- sr : rÄ ( sÉ). ثT 0كم) 5ل! 'لعم) سل+ما&T 8حك0 مل(! 'س-'ئ+) . (كا& %5' 'لC+ك) 'فخ0 بناء شLC, 'لعال0. (مع 5ل! فقL 'عل&
'ل-D على لسا& حجي 'لنبي قائالً ع& 'لC+ك) 'لثاني: ” مجL %5' 'لب+H 'الخ+- +ك(& 'ع0K م& مجL 'ال() “ST” 8لS) ك) 'الم0 (+أتي مشتCى
h ) É : r حجي) “L)لجن' D- (قا ً'Lمج H+(ك) 'الم0 فأ0 أل %5' 'لب. {GC 27.3}

')Lل+ج L0 'ل<(+) 'المC+م& سب ')Lعا Lكان(' ق Dلمس+ح بح('لي ��٥ سنة8 بنا, شع' Lبنا], قب) م+ال L+ع' (ك+Cخ5نص- 'ل)نب D-ما 'خLبع
بالL%0 خ-بة (تكاL تك(& مCج(-F . (كا& ب+ن0C ح+نئ5 'ش+اw <اعن(& في 'لس& كا ن(' قT- L(' مجL %+ك) سل+ما& ف-'ح(' +بك(& عنL (ضع
'ساساH 'لC+ك) 'لثاني 'T- 5(, 'حق- م& 'لب+H 'ال() (Tق) شأ& 'ً. (قL (صa 'لنبي %5' 'لشع(- 'لY5 ساL 'لشعD بق(F قائال: ”م& 'لباقي ف+ك0
'لuT- Y5 %5' 'لب+H في مجL, 'ال() (ك+a تنK-(ن3 'ال& Tما %( في Tع+نك0 كال شيء“؟ (حجي i : r؛ عsr: i '-S). ث0 'ع<ا%0 'ل(عL با&
{GC 28.1} .مجL %5' 'لب+H س+ك(& 'ع0K م& مجL 'ال()

لك&ّ 'لC+ك) 'لثاني ل0 +ك& مسا(+اً لال() في فخامت83 كال (ال تقdَLّ بعالماH 'لحض(- 'اللCي 'لKا%-F 'لتي 'متاS بCا 'لC+ك) 'ال()8 (ل0
HلSثا8ً (ال ن+Lلمبني ح' dL5ل! 'لمق Lسحابة 'لمج Hلثاني . فما مأل' (ك+Cل' d+-ب3 تك Sَ+ّلخا-قة 'لفائقة 'ل<ب+عة ُ+م' F)للق -CKك& %نال! م+
نا- م& 'لسماء لتأك) 'ل5ب+حة 'لم(ض(عة على 'لم5بح8 (ال عاL 'لشك+نا +ح) ب+& 'لك-(ب+& في قdL 'القd'L. ث0 'ن3 ال 'لتاب(H (ال ك-سي
D-ل' FL'-' &+نة 'لسائلCم& 'لسماء معلناً للك Hq H)ل0 ُ+سمع ص) .(ك+Cفي 'ل HLج)ُ FLاCل-حمة (ال ل(حا 'لش'. {GC 28.2}

<تمجد بحضو/ 1لمسHح

0Cعم+ا '5%انT &0 'ال+ماLا%0 على لسا& حجي. لك&ّ 'لكب-+اء (ع+e ,' Lشيء ت0 (ع YT ق-(& <(+لة '& +-(' في uLعبتآ م L)C+حا() 'ل
حتى ال +فCم( ' معنى كال0 'لنبي . '& 'لC+ك) 'لثاني ل0 ُ+ك-0 بسحابة مجL 'ل-D ب) بالحض(- 'لحي ل5'! 'لY5 ف+3 قL ح) م)ء 'لال%(H جسL+اً
— 'لY5 كا& %( H'5 هللا Kا%-'ً في 'لجسL . لقL 'تى ”مشتCى ك) 'الم0“ 'لى %+كل3 حقاً عنLما كا& -ج) 'لناص-F +عل0ِّ (+شفي في T-(قت3
'لمقLسة . ففي حض(- 'لمس+ح8 (في %5' (حL,8 فاJ 'لC+ك) 'لثاني 'ال() مجL 'ً. لك&ّ 'س-'ئ+) 'لقى بع+L'ً من3 ع<+ة 'لسماء 'لمسF'L 'ل+3 . فا5
خ-g 'لمعل0 'ل(ض+ع في 5ل! 'ل+(0 م& باD 'لC+ك) 'ل5%بي -ح) 'لمجL ع& 'لC+ك) 'لى 'البL . (لقL ت0 م& قب) كال0 'لمخل\ 'لقائ): ”%(5'
iÄ ؛ri ب+تك0 +ت-! لك0 خ-'باً“ (متى ). {GC 29.1}

'متأل 'لتالم+L 5%شة (-%بة عنLما سمع(' 'لمس+ح +تنبأ بخ-'D 'لC+ك)8 (كان(' +-غب(& في مع-فة معنى كالم3 كا0 الً. ففي مFL تL+S على
JLائ3 (فخامت3 . ('غCب) (ك+Cمة 'ل Kم& ع ')L+S+ل F-في ف& 'لِعما F-اCم) LC0 م& ما) (جC+Lسخاء ك) ما ل (بك L)C+ال-بع+& عاماً ب5) 'ل'
%+-(dL 'لكب+- على 'لC+ك) ث-(F 'ل-(ما& (كن(S 'ل+C(8L ب) حتى 'المب-'<(- س+L 'لعال0 نفس3 (%ب3 'لكث+- م& ع<ا+ا, 'لثم+نة . لقT Lُتي بكت)
%ائلة م& 'ل-خا0 'ألب+Y5 X 'لحج0 'لكب+- م& -(ما للمسا%مة في بناء 'لC+ك) (تS++ن3 . ((ّج3 'لتالمي 5 نK- 'لمس+ح معلم0C 'لى تل!
s : si d5, 'البن+ة“! (م-ق%) F-ما %5, 'لحجا -Kالحجا- 'لضخمة قائل+& ل3: ”+ا معل0 'ن'). {GC 29.2}

“متى <كوN 6ذ1”

(ج('باً على %5' 'لكال0 ن<J +س(U ب5C' 'لق() 'لمفUS 'لخ<+- قاB الً: ”'لحJ 'ق() لك0 ال +ت-! %Cنا حج- على حج- ال ُ+نقX“ ( متى
r : r٤). {GC 29.3}

Dمب-'<(-+ة 'لعال0 كل83 (+عاق' o-على ع dعالمي ل+جل Lمجيء 'لمس+ح 'لشخصي في مج |L')شل+0 (ح-)' D'-خل< 'لتالم+5 ب+& خ
'ل+L)C غ+- 'لتائب+&8 (+خلع ع& 'عناJ 'المة ن+- 'ل-(ما& . كا& 'ل-D قL 'خب-%0 'ن3 س+أتي ثان+ة8 فلما 5ك- 'حكام3 'لتي س+(قعCا على
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'(-شل+0 'تجHC 'فكا-%0 'لى 5ل! 'لمجيء . فا5 'لتف(' ح() 'لمخل\ ف(J جب) 'لS+ت(& سأل(, قائل+&: ”ق) لنا متى +ك(& %5' (ما %ي عالمة
i : rمتى ٤ ) “-%Lمج+ئ! ('نقضاء 'ل). {GC 30.1}

لقT Lُخفي 'لمستقب) ع& 'لتالم+5 -حمة ب0C . فل( 'L-ك(' 'L-'كاً شامالً في 5ل! ' لح+& ت+ن! 'لحق+ق+ت+& 'لمخ+فت+& — q YTال0 'لفاYL (م(ت83
Lنقضا' (مة 'لتي ستقع قب+Kلع' |'L0 ملخصاً لالحCلمس+ح 'مام' X-ستع' L0 . لق+Kع Dغم-%0 -ع L0 — لكا& قCكل+%) شل+0-)' D'-خ)
َن+& في كال0 'لL%- . (ل0 +فCم(' كالم3 فCماً كامالً ح+ن5'!8 لك&ّ معنا, كا& س+تضح '5 كا& +جD '& +ف0C شعD 'ل-D 'لتعل+0 ('لت(ج+3 'لمتضّمَ
ً'Sضاً -م+' Hشل+0 كان-)' D'-لى خ' Sت-م H8 ففي ح+& كانg)LSمعنى م H'5 U)ا +سCب J>لتي ن' F)لنب' H0 'ل+3 . (كانCحاجت FLلمس+ح لش'
0+Kال%(') 'ل+(0 'الخ+- 'لع. {GC 30.2}

'عل& +س(U تالم+5, 'لمصغ+& 'لى حL+ث3 'الح! '0 ('لض-باH 'لم(شكة T& تنصD على شعD 'س-'ئ+) 'لم-تL+&8 (على 'لخص(\ 'النتقا0
'لجS'ئي 'لY5 س+ح+J ب0C بسبD -فض0C مسّ+ا (صلب0C '+ا, .(ستسبJ 5ل! 'لعم) 'لمخ+a ('لعK+0 'أل%م+ة عالماH ال تخ<ئ . (قL تجيء
'لساعة 'ل-%+بة فجأF (بس-عة عK+مة. (ح5- 'لمخل\ تابع+3 قائال: ”فمتى نK-ت0 -جسة 'لخ-'D 'لتي قا) عنCا L'ن+ا) 'لنبي قائمة في 'لمكا&
'لمق8dL ل+ف0C 'لقا-8B فح+نئ5 ل+D-C 'ل5+& في 'ل+C(L+ة 'لى 'لجبا)“ (متى r٤ : s٥ ( s٦ ؛ ل(قا r� : rs ( rs ). فعنLما ُتنَصD 'عال0
'ل-(ما& 'ل(ثن++& في 'ال-X 'لمقLسة 'لتي كانH تمتL بضعة 'م+ا) خا-g 'س('- 'لمL+نة ح+نئ5 كا& على 'تباU 'لمس+ح '& +C-ب(' ل+نج('
بانفس0C . (متى ش(%HL عالمة 'الن5'- كا& +تحت0 على <البي 'لنجاF 'ال +تأخ-(' '( +تلكأ(' في 'لD)-C. (في ك) بالL 'ل+L)C+ة كما في
ً'Sل+أخ5 م& ب+ت3 ش+ئاً (ل( كا& كن (Sال+ن' Dج) ح> dعلى 'ل ,Lُ)ج) Jَفم& +تف . (في 'لحا D)-Cا كا& +تعّ+& '<اعة 'ن5'- 'لCشل+0 نفس-)'
مشتCى غالي 'لثم& . ('ل5+& +عمل(& في 'لحق() T( 'لك-(0 ال +-جع(& الستعاFL ث+اب0C 'لتي ت-ك(%ا في ب+(ت0C -+ثما +نتC(& م& عمل0C في
{GC 30.3} .'لحق() في ح- 'لنCا- . +جD 'ال +ت-T ')LL( +تبا<أ(' لحKة ('حFL لئال +ح+J ب0C 'لCال! 'لشام)

في 'ثناء مل! %+-(dL ل0 تك& '(-شل+0 مS+نة جL'ً فق<8 ب) بن+H ف+Cا 'الب-'g ('الس('- ('لحص(& 'لتي HL'S م(قعCا مناعة فبHL ق(+ة
(من+عة ال تقC- . (َم& كا& +نبئ بخ-'بCا في 5ل! 'لح+& كا& ُ+عتب-8 كما قL 'عتب- ن(c م& قب)8 -جال مجن(ناً مث+-'ً للفH & (مختب) 'لعق) .
8Dا ُن5- 'لغضC+ل' Hسل-T F-+خ<ا+ا '(-شل+0 'لكث (فالج .(i٥ : rمتى ٤) “()S+ لك& كالمي ال) &ال)Sت X-لك&ّ 'لمس+ح قا): ”'لسماء ('ال
{GC 31.1} .(بسبD 'ص-'-%ا على ع0L 'إلÑما& ُخت0 على %الكCا فصا- 'م-'ً محت(ماً ال مف- من3

ج(& ك) لقL 'عل& 'ل-D على لسا& م+خا 'لنبي قائالً: ”'سمع(' %5' +ا -]ساء ب+H +عق(D (قضاF ب+H 'س-'ئ+) 'ل5+& +ك-%(& 'لحJ (+عّ(ِ
مستق+0 . 'ل5+& +بن(& صC+(& بالLماء (T(-شل+0 بالKل0 . -]سا]%ا +قض(& بال-ش(F (كCنتCا +علِّم(& باالج-F ('نب+ا]%ا +ع-ف(& بالفضة (0%
ss — É : i في (س<نا ال +أتي عل+نا ش-“ (م+خا D-ل' d+قائل+& 'ل D-ت(كل(& على 'ل+). {GC 31.2}

ع(& 'ن0C +حفK(& (صا+ا هللا َLّ+ ')0 . ففي ح+& كانCالب-'- في 'ع+& 'نفس') &+Lقة سكا& '(-شل+0 'لفاسL) مانةT (بك a5' 'لكال0 +ص%
(ش-+عت3 بك) تLق+J (ص-'مة كان(' في 'لحق+قة +تعL(& ك) مباLئ3 '. لقL 'بغض(' 'لمس+ح ال& <Cا-ت3 (قL'ست3 كشفتا ع& 'ثم80C ('تCم(, بان3
%( 'لسبD في ك) 'لمتاعD ('لمصائD 'لتي حاقH ب0C جS'ء ل0C على خ<ا+ا%0 . فمع علم0C ('قتناع0C بان3 منS, ع& 'لخ<+ئة 'علن(' '& م(ت3
كا& 'م-'ً الSماً لضما& سالمة 'المة . فقL قا) -]ساء 'ل+L)C: ”'& ت-كنا, %ك5' +]م& 'لجم+ع ب3 ف+أتي 'ل-(مان+(& (+أخ5(& م(ضعنا ('متنا“
d+خ5(' +تحاج(& ث0 'جمع(' على 'لعم) بق-'- -ئT) . L+Lم& ج FLفل( ُضحي بالمس+ح ألمك& '& +صبح(' 'مة ق(+ة متح .(٤Ä : ss حنا)+)
{GC 31.3} .كCنت0C 'ن3 خ+- ل0C '& +م(H 'نسا& ('حL ع& 'لشعD (ال تCل! 'المة كلCا

(%ك5' نجL '& -]ساء 'س-'ئ+) ” +بن(& صC+(& بالLماء ('(-شل+0 بالKل0 “ (م+خا s� : i). (مع 5ل! ففي ح+& قتل(' مخلص0C الن3 (بخ
خ<ا+ا%0 فقL جعل0C ب-%0 'ل5'تي +عتب-(& 'نفس0C شعD هللا 'لمختا- 'لمنع0 عل+3 ('نتK-(' 'ن3 س+نق5%0 م& 'عL'ئ0C . (%نا +ست<-L 'لنبي ف+ق():
sr : i ش('مخ (ع-“ (م+خا H+(& كحق) (تص+- '(-شل+0 خ-با (جب) 'لب+Cل5ل! بسببك0 تفلح ص”). {GC 32.1}

صبر ّهللا

- 'ل-D +(0 حساD 'لمL+نة ('المة ما +ق-D م& T-ب+ع& سنة بعLما ن<J 'لمس+ح بحك0 'لL+ن(نة عل+0C '. (كا& صب- هللاّ على -'فضي Tّخَ
'نج+ل3 (قاتلي 'بن3 عK+ماً (مL%شاً جL 'ً. '& مث) 'لت+نة 'لعق+مة كا& +مث) معاملة هللاّ لالمة 'ل+C(L+ة. لقL صL- 'الم- قائال: ” 'ق<عCا. لما5' تب<)
'ال-X '+ضاً “ (ل(قا h : si). لك&ّ -حمة هللاّ TمCلتCا (قتاً T<() . كا& ال +S') +(جL ب+& 'ل+L)C جماعة جCل(' صفاH 'لمس+ح (عمل3 . (ل0
&') 80C+بن(-, عل J-هللاّ '& +ش L0 قصCفاق-) (ل-س' FS'-ك J+-> &ع) . با]%0q 3فض- Lق Y50 'لن(- 'لCتتح لالبناء 'لف-صة8 (ال 'ع<ي ل
ُ+سمح ل0C با& +-(' ك+a تمH 'لنب('H ل+d فق< في م+الL 'لمس+ح (ح+ات3 ب) '+ضاً في م(ت3 (ق+امت3 . (ل0 تلحJ باالبناء L+ن(نة qبائ80C (لك&
0C0 في خ<ا+ا%0 (مأل(' مك+ا) 'ثمCبائq صا-(' ش-كاء L+L0 م& جCل c)0 فا5 -فض(' 'ل0 منC0 بك) 'لن(- 'لمع<ى آلبائCمع علم. {GC 32.2}
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"مة 1ستفحل شرNا

Hخ- %باq ')0 -فضC+0 علCقس(ت) U)0 تالم+5 +سC8 فببغضL'LS+ 0Cقل(ب F)على قسا Dصب- هللا على '(-شل+0 جع) 'ص-'- 'لشع &'
'ل-حمة . ح+نئ5 -فع هللا عنL+ 0C, 'لحا-سة 'ل('ق+ة8(-فع ق(ت3 'ل-'Lعة للش+<ا& (مالئكت83(ب5ل! ُت-كH 'المة تحH س+<-F 'لقائL 'لY5 'ختا-ت3
لنفس3 '.لقL -ك) بن(%ا نعمة 'لمس+ح8 'لتي كا& +مكنCا '& تع+ن0C على 'خضاU '%('ء قل(ب0C 'لش-+-8F 'ما 'آل& فقL 'نتص-H عل+0C تل! 'أل%('ء
D0 'ال%('ء ('لغضC+ف Hتحكم (0 عق()8بCل Jكن(& 'لى 'لتعق)8'5 ل0 تب-+ d' &ل' Lح<3 '. ل0 +عT) 0Cنف(س H')Cقسى شT &ثا- 'لش+<اT).
'العمى . لقL 'مس(' كالش+ا<+& في قس(ت0C . ففي 'لعائلة (في 'المة (ب+& 'على 'ل<بقاL') Hنا%ا على 'لس('ء 'ستش-u 'لش! ('لحسL ('لك-'%+ة
&)L5بح 'ل('ل Lلق) .ً' X0 بعCقاء ('الق-باء كان(' +سلم(& بعضLمكا&. فاالص Y' ما& في' L(ج-'ئ0 'لقت) . (ل0 +ك& +(ج L-لخصا0 ('لتم')
Lلق . Fلجامحة ق(ماً <غا' Dلغض' H0 'نفعاالCجعلت L80 فلقC80 (ل0 +ست<ع -]ساء 'س-'ئ+) '& +ضب<(' 'نفسC+Lل') L0 كما 5بح 'ال(ال%Lال)'
D 'ل+L)C با لشCاH'L 'لكا5بة إلL'نة 'ب& هللا 'لبا-8 ('آل& %ا %ي 'التCاماH 'لكا5بة قL جعلH ح+ات0C تحH -حمة 'القL'- (غ+- مضم(نة. -ّحَ
'ن0C بأفعال0C كان(' +ق(ل(&: ”'عSل(' م& 'مامنا قL(d 'س-'ئ+)“ ('شع+اء �ss : i). ('آل& %ا %0 +جاب(& 'لى <لب0C . فما عاL خ(a هللا
S+. {GC 32.3}عج80C (صا- 'لش+<ا& على -dT تل! 'المة8 (خضعH لسل<انT 3على 'لسل<اH 'لمLن+ة ('لL+ن+ة

في بعX 'الح+ا& كا& -]ساء 'الحD'S 'لمتعاL+ة +تفق(& على نDC ضحا+ا%0 'لتعساء (تع5+ب80C (بعL 5ل! كانH ق('ت0C ت-تL بعضCا على
&)Lكا& 'لعاب L0 'ل(حش+ة 'ل-%+بة . فقCعمالT &0 عCعL-ك) ل0 تك& كاف+ة ل+Cس+ة 'لL(& -حمة . ب) حتى قL &0 'آلخ- م%L8 ف+5بح 'حXبع
0Cف+Lنم+ة8 في عما%0 (تجCبجث| 'لقتلى . (مع 5ل! فا& م-تكبي تل! 'لج-'ئ0 'لج dLلمق' dسق<(& ص-عى 'ما0 'لم5بح8 (%ك5' تنج+
(غ<-ست80C 'علن(' على 'لمأل 'ن0C ال +خش(& على '(-شل+0 م& 'لCال! ألنCا مL+نة هللا 'لخاصة . (لكي +ثبت(' سل<ان0C 'ع<(' بعXَ 'النب+اء
'لك5بة -ش(Fً ل+علن('8 حتى في 'ل(قH 'لY5 كانH ف+3 ج+(o 'ل-(ما& تحاص- 'لC+ك)8 '& 'لشعD +جD '& +نتK - خال\ هللا . ('لى 'لنCا+ة
KلH جما%+- كث+-F م& 'لشعD متمسكة باالعتقاL '& هللا 'لعلي س+تLخ) (+0SC خص(م0C.لك&ّ شعD 'س-'ئ+) كان(' قL -فض(' حما+ة هللا8 ('آل&
فال +(جL ملجأ +عتصم(& ب3 . ما 'شقا! +ا '(-شل+0 ! 'نCا '5 مSقتCا 'لفت& 'لL'خل+ة ج-L Hماء بن+Cا 'لقتلى في 'لش('-U ناح-'ً 'حL%0 'آلخ-8
{GC 33.1} !في ح+& 'سق<H ج+(o 'العL'ء 'ستحكاماتCا (قتلH -جا) 'لح-D ف+Cا

1قوB1 1لمسHح تتم

لقL تم8H ح-ف+ا8ً ك) 'لنب('H 'لتي تنبأ بCا 'لمس+ح ع& خ-'D '(-شل+80 (تحقJ 'ل+C(L م& صJL 'ن5'-, 'لقائ): ”بالك+) 'لY5 ب3 تك+ل(&
r : h (+كا) لك0“ (متى {GC 34.1}

Lعن Dلم5بح . (في 'لسحا') (ك+Cغ+- <ب+عي على 'ل -)ضاء ن' (+لل' aال! . ففي منتصCل') |-')منبئة بالك Dعجائ) Hا+q H-CK Lلق)
H')ص' Uسما uLتعب(' ل-' (ك+Cل+الً في 'ل &)مLنة 'ل5+& كان(' +خCلك') . (مص<ف+& للقتا D-(-جا) ح Hم-كبا -)ص u-ُت Hكان D)-لغ'
غامضة8 كما '-تجH 'ال-X (ُسمعH 'ص('H كث+-F قائلة: ”لن-ح) م& %نا“8 ('لباD 'لش-قي 'لCائ) 'لY5 كا& ثق+الً جL'ً بح+| '& عش-+&
-جال كان(' +(صL(ن3 بشJ 'لنفd ('لY5 كا& مثبتاً بمصا-+ع (متا- +d ق(+ة مثبتة في 'ال-X 'لصخ-+ة8 'نفتح في منتصa 'لل+) ب+L غ+-
s) F-)Kمن) {GC 34.2}

(<(') سبع سن+& K) -ج) +U-5 ش('-U '(-شل+0 صع(L'ً (نS(الً معلناً 'ل(+الH 'لمSمعة '& تنقX على 'لمL+نة8 ففي 'لنCا- ('لل+) كا&
+نشL بص(H حS+& %5, 'لم-ثاF قائال: ”ص(H م& 'لش-H) \ 8J م& 'لغ-8D ص(H م& 'ل-+اc 'ال-بع! ص(H ضL '(-شل+0 (ضL 'لC+ك)
! ص(H ضL 'لع-+d ('لع-(d ! ص(H ضL 'لشعD كل3!“ (قT Lُلقي ب5ل! 'ل-ج) 'لغ-+D 'ال<('- في 'لسج& (ُجل8L (لك& ل0 تخ-g م& ب+&
شفت+3 كلمة ت5م- '( شك(8u (لL-+ 0 على 'لشتائ0 ('إل%اناH بغ+- %5' 'لق(): ” (+) (+) ال(-شل+80 ((+) (+) لسكانCا!“ (ل0 +كaّ 5ل! 'ل-ج)
{GC 34.3} .ع& تقL+0 'ن5'-'ت3 حتى قُت) في 'لحصا- 'لY5 كا& قL 'نبأ ب3

نجا' 1لمسHحHHن

(لك& لC+ 0ل! 'حL م& 'لمس+ح++& عنL خ-'D '(-شل+0 . كا& 'لمس+ح قL 'ن5- تالم+8,5 فك) م& qمن(' بكالم3 جعل(' +ت-قب(& 'لعالمة
'لم(ع(L ب3 '. فلقL قا) +س(U: ”(متى -T+ت0 '(-شل+0 محا<ة بج+(o فح+نئ5 'علم(' 'ن3 قL 'قت-D خ-'ب3 '. ح+نئ5 ل+D-C 'ل5+& في 'ل+L)C+ة 'لى
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'لجبا). ('ل5+& في (س<Cا فل+ف-(' خا-جاَ“ (ل(قا r� : rs ( rs ). فبعLما حاص- 'ل-(ما& 'لمL+نة بق+اFL سست+(d فك(' 'لحصا- على غ+-
'نتKا- عنLما كا& ك) شيء +بش- بCج(0 ناجح . (5e +ئd 'لمحاَص-(& م& 'لمقا(مة 'لناجحة كان(' على (ش! 'لتسل+80 فا5' بالقائL 'ل-(ماني
&)-Kع<ي 'لمس+ح+(& 'لمنتT Lلخ+- شعب3 . فق |L')تسّ+ِ- 'لح Hا%- . لك&ّ عنا+ة هللا 'ل-ح+مة كانK Dسب &)L &ج+ش3 م dT- على Dنسح+
)' L)C+بح+| ل0 +منع 'ل |'Lتسل< هللا على 'الح Lع(' 'ن5'- 'لمخل\. (ق+>+ &' &)L+-+ &م (لف-صة 'آل& لك' Hت+ح') ا8Cب L)لعالمة 'لم(ع'
'ل-(ما& جماعة 'لمس+ح++& م& 'لD)-C . ('5 '-تL 'لقائL سست+(d خ-g 'ل+L)C م& '(-شل+0 +<ا-L(& 'لج+o 'ل-(ماني . (عنLما 'لتح0
Hا-ب+& . (في (قCلئ! 'ل)' J+-> &)ء +عت-ض'Lع' aل0 +ك& في 'ال-+ا Hنة . (في %5' 'ل(ق+Lلمس+ح++& ف-صة لت-! 'لم' uLل Hلج+شا& كان'
&' &)L &ب('8 م-C+ &' 8اCع-ض) Lلمس+ح+(&8 في <() 'لبال' U8 (%ك5' 'ست<ا(اKلم' L+شل+0 الح+اء ع-)' في L)C+لحصا- 'جتمع 'ل'
&L-ب+-+ة في عب- 'ال X-' نة ب+لال في+L8 'لى مكا& 'م+& مL0 'حCعجS+. {GC 35.1}

<و1صلو6 1لمقاXمة

'& ق('H 'ل+L)C 'لتي ت<ا-L سست+(d (ج+ش3 %جمH على م] خ-F 5ل! 'لج+o ب(حش+ة عK+مة بح+| تLLC(%0 بالفناء 'لتا0 . (بصع(بة
عK+مة 'مك& 'ل-(ما& '& +تقCق-( '. 'ما 'ل+L)C فقL نج(' بال خسا-F ُت5ك-8 ث0 عاL(' 'لى '(-شل+0 منتص-+& (%0 +حمل(& غن+مت0C . لك&ّ 5%'
'لنجاc 'لKا%-Y ل0 +جلD ل0C غ+- 'لش-8 فقL مأل%0 5ل! 'لف(S ب-(c 'الص-'- على 'لمقا(مة 'لعن+فة لل-(ما&8 مما جلD على تل! 'لمL+نة
عة (س-+عة {GC 36.1} .'لمقضي عل+Cا (+الH م-ّ(ِ

عنLما 'ستأنa ت+<d 'لحصا- حلH با(-شل+0 ك('-| %ائلة . (قL (قع 'لحصا- على 'لمL+نة في '+ا0 ع+L 'لفصح عنLما كا& مال++& م&
Lق Hسن+&8 كان FL0 عC+تكف Hا لكانC+0 ('لتي ل( ح-ص(' علCتS)في ح Hلم](نة 'لتي كان' &Sخ) 'س('-, '. غ+- '& مخا'L &+مجتمع Dلشع'
'تلفH بسبD حسL -جا) 'الحD'S 'لمتناSع+& ('نتقامات0C 'لمتباLلة . ('آل& 'لناd +ج(S(& في ك) '%(') 'لمجاعة 'لمخ+فة8 فقL ب+ع مك+ا)
. 0Cع)-L غ<+ةT) 0Cة (نعال+L0 'لجلC0 كان(' +قضم(& منا<قCبح+| 'ن FL+Lش dعلى 'لنا U)لج' H'Sخ) Hكان) . (نة م& 'لماS)لقمح ب'
0Cالس('-8 لك&ّ كث+-+& من' g-لب-+ة 'لنام+ة خا' Hال0 ل+جمع(' 'لنباتاKستا- 'ل Hالس('- تح' g-كان(' +تسلل(& 'لى خا dكث+-(& م& 'لنا)
Y)5 &' 0مة . ث+Kلع' F->تل! 'لمخا Lألح+ا& ما جمع(, بع' D0 في غالCمن Dغُتص' ')L8 (' ل5+& عاFL+Lش Hع5'با L0 (قتل(' بعC+عل Xقُب
D0 'لقل+لة 'لتي 'خف(, '. (كان(' في غالC0 'لفق- بناب3 لكي +غتصب(' م](نتCل5+& عض' dحش+ة -%+بة بالنا) Hلسل<ا& كان(' +(قع(& ع5'با'
{GC 36.2} .'ألح+ا& +لجأ(& 'لى ض-(D 'لقس(F %8,5 مع 'ن0C كان(' ق(ماً شباعى8 (كا& %م0C '& +ختSن(' 'لم](نة لال+ا0 'لالحقة

&Cج')S' Hجا)S0 ('لCجات)S g')Sال' Dسل Lفلق .Hتالش) HعSنت' Lكأ& 'لمحبة 'ل<ب+ع+ة ق 'Lب Lل(باء . (ق') U)بالج dالنف' aالq Hلك%
. (كا& 'أل(الL +خت<ف(& 'ل<عا0 م& Tف(', ('ل0C+L 'ل<اعن+& في 'لس& . ('لس]') 'لT Y5لقا, 'لنبي ح+& قا): ”%) تنسى 'لم-FT -ض+عCا“ (جL ل3
ج('باً في L'خ) 'س('- تل! 'لمL+نة 'لمقضي عل+Cا بالCال!: ”'+اYL 'لنساء 'لحنائ& <بخH '(الL%&. صا-(' <عاماً لC& في سحJ بنH شعبي“
('شع+اء ٤É : s٥ ؛ م-'ثي ٤ : �s). (ك5ل! ت0 'ن5'- 'لنب(F 'لمع<ى قب) 5ل! با-بعة عش- ق-ناً (%( 'لY5 +ق(): ”'لم-FT 'لمتنعمة ف+!
('لمت-فCة 'لتي ل0 تج-D '& تضع 'سف) قLمCا على 'ال-X للتنع0 ('لت-ف3 تبخ) ع+نCا على -ج) حضنCا (على 'بنCا (بنت3 '... (بأ(الL%ا
٥h ) ٥٦ : rÄ في 'ب('ب!“ (تثن+ة !)Lا عCشيء في 'لحصا- ('لض+قة 'لتي +ضا+ق! ب (ك S)0 س-'ً في عCا تأكلC0 ال ن%Lل5+& تل'). {GC
36.3}

Zال] تاN

')Lما 'س-( ' ُجلLل5+& قا(م(' عن' u-0 +ستسلم(& . ('السC8 (%ك5' +جعل(نL)C+ل' D)في قل Dل-(ما& '& +(قع(' 'ل-ع' L')حا() ق Lلق
Hنصب Lجا-+اً حتى لق a+لمخ' (5ل! 'لعم (K) 80)+ (ك )قتل(& على %5' 'لنح+ Dم& 'لشع Hنة . (كا& مئا+Lع5ب(' (صلب(' 'ما0 س(- 'لم)
صلبا& في ك) ('C+ YL(شافا< (في جلجثة بكث-F عK+مة بح+| غL' 'لس+- ب+& تل! 'لصلبا& متع5- 'ً. فاللعنة 'لتي ن<ق(' بCا 'ما0 ك-سي (ال+ة
ً'L0 ب<-+قة م-عبة جCب Hحل (r٥ : rh متى) “ناLم3 عل+نا (على '(الL” :')ح+& قال d>ب+ال. {GC 37.1}

كا& ت+<d +-غD ك) 'ل-غبة في '& +ضع حL'ً لتل! 'لمشا%L 'لمخ+فة8 (%ك5' +نّحِي ع& '(-شل+0 كأd 'لCال! فال تش-ب3 حتى 'لثمالة
.('متأل قلب3 -عباً عنLما -T uTك('ماً م& 'لجث| في 'ال(L+ة .(كم& %( 5'%) 'لعق) ت<لع م& 'على جب) 'لS+ت(& 'لى 'لC+ك) 'لفخ0 'لجم+) ('م-
باال +مd حج- م& 'حجا-, .(قب) '& +حا() 'متال! %5' 'لحص& 'لتمd بح-'-F م& -]ساء 'لT L)+Cال +جب-(, على تLن+d 5ل! 'لمقdL بالLماء
.فا5' خ-ج(' للح-D في 'Y مكا& qخ- فل& +مd -(ماني ('حL 5ل! 'لC+ك) '( +نتC! ح-مت3 . ث0 '& +(س+ف(d نفس3 ت(س) 'ل+0C بك) فصاحة
8d)ف+ما كا& +(س+ف) . F-لم' H5ل! كا& 'للعنا (0 على كCب')0. لك&ّ ج%L0 (معبCنت+L0 (مCستسلم('8 (ب5ل! +نق5(& 'نفس+ &' Uقنا' F)ق)
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Hالعت-'ضا' (ا كCآل& ف') ب& هللا8' Hت(سال L)C+ل' Xف- L0 . لقCامC0 كان(' %0 +ص(ب(& 'ل+3 سC+الخ+-8 ('قفاً +ت(س) 'ل' Y-0 'لبشC>+س)
('لت(سالH تL+S%0 'ص-'-'ً على 'لمقا(مة 'لى 'لنCا+ة . (عبثاً ب5) ت+<d مساع+3 (جC(L, النقا5 'لC+ك)8 فا& شخصاً 'ع0K من3 قL 'عل& 'ن3
{GC 37.2} .ل& ُ+ت-! ف+3 حج- على حج-

%5'8 ('& عناL -]ساء 'ل+L)C 'العمى ('لج-'ئ0 'لك-+Cة 'لتي '-تكبH في L'خ) 'س('- تل! 'لمL+نة 'لمحاص-T Fثا-H -عD 'ل-(ما&
(غضب0C . ('خ+ً-' ق-- ت+<d 'الست+الء على 'لC+ك) با لCج(0 عل+3 . (مع 5ل! فقL ع0S 'ن3 بقL- 'المكا& +نبغي '& ُ+حفK 'لC+ك) م& 'لLما- .
L)لجن' Lج(0 'لقى 'حCفي 'ثناء 'ل) . g-في 'لخا L)اجم(' 'لجن%) (ك+Cم& 'ل L)C+ل' g-لى خ+مت3 ل+الً خ' u)' ماLفبع .Hلك&ّ '('م-, '%مل
'ل-(ما& جم-F مشتعلة م& 'لنا- في 'لC+ك) م& خال) فتحة8 فاشتعلH 'لنا- في 'لحا) في ك) حج-'H 'لC+ك) 'لمب<نة بخشD 'ال-S . فانLفع
ت+<d 'لى %نا! +تبع3 ق('L, (جن(L, ('م- با& +<فئ(' لD+C 'لنا-8 لك&ّ '('م-, 'غفلH '5 '&ّ '(لئ! 'لجن(L في ُحُم(ّ غضD %0 'لق(' بشعالH نا-
في 'لحج-'H 'لمجا(-F للC+ك) ث0 قتل(' بحL 'لس+a 'ل+L)C 'ل5+& جاء(' ل+حتم(' ف+3 . (قL ج-H 'لLماء على g-L 'لC+ك) كالماء8 (%ل! م&
Lلمج' ('S — “L)تص+ح قائلة ”'+خاب H')ص' Hضج+ج 'لمع-كة ُسمع J)ف) . aالq J)ف aالq L)C+ل'. {GC 38.1}

مشIد مرعب

8,Lح Lعن ,L)جن Dغض aعل+3 '& +(ق (+ن3 +ستح' d>+ت Lج) Lعش-: ”لق dLلسا' L8'لمجلL)C+ق() ملما& في كتاب3 'لمسمى تا-+خ 'ل+
فLخ) في صحبة ضبا<3 (عا+& 5ل! ' لC+ك) 'لمقdL م& 'لL'خ) . (قL مأل%0 جالل3 (بCا], L%شة8 ('5 ل0 تك& 'لن+-'& قL نفH5 'لى 'لقdL ب5)
L)لمئة '& +-غ0 'لجن' Lقائ d+حا() ل+ب-'ل Lق) . J+-0 'لحLقف(' تق)+ &' u-خT F-م ,L)م- جنT) 0لى 'ألما' Dالنقا8,5 ف(ث LCخ- جq d>+ت
على 'ل<اعة 'T 5ب-S قض+D -تبت3 'مام80C (لك& حتى eحت-'0 'المب-'<(- سق< Tما0 حقL 'ل-( ما& 'لشL+L على 'ل+8L)C مما L'S م& %()
'لمع-كة8 (م& 'لن0C 'لى 'لسلD ('لنDC . (قuT- L 'لجن(L ك) ما ح(ل0C +تألأل في ب-+J 'لD%5 'لY5 كا& +خ<a 'البصا- بلمعان3 على ض(ء
8Dم& فتحة في 'لبا DCملت (بمشع a5ق+) (خL+ L3 'حKل0 +لح YL5 بجن') .dLفي 'لمق Fال تحصى مخب(ء ً'S)ن(' '& كنKلمشتع)8 ف' D+Cلل'
فاشتعلH ف(-'ً 'لنا- في ك) 'لبناء . ('ض<- 'لجن(L '& +ت-'جع(' 'ما0 (%ج 'لنا- ('لLخا& 'لY5 كاL +عم+80C (%ك5' ت-! 5ل! 'لبناء 'لفخ0 'لى
{GC 38.2} .مص+-,

كا& منK-' م-عباً لل-(ما&8 فما عسا, +ك(& لل+C(L ! ك) قمة 'لت) 'لمش-a على 'لمL+نة 'شتعلH كالب-كا& . (قL 'نCا-H (تLCمH 'لمباني”
DCتشب3 'ل('حاً م& 'لل Hكان S-ال' Dلمصن(عة م& خش' a)لمشتعلة بالنا- . ('لسق' F)Cا 'لC8 فابتلعت(تح<+0 %ائ H)في 'ث- 'آلخ- بص Lح')
DCم& 'لل FLعمT علىT لى' Hق5ف D')لمقامة على 'ألب' g'-م& 'لن(- 'الحم- . ('الب D'-في %+ئة ح Hضاء' D%5لمم(%ة بال' g'-الب') .
. D'-0 'لنا- ('لخL0 تق+Kع U5في ج Dال0 ت-قKملتحفة بال dم& 'لنا Hجماعا Lت(ج Hكان) . F-)لمجا' (لتال' J+-خا&8 فأنا- 5ل! 'لحLل')
L)جن Hالنتقا0. %5' ('& ص+حا' u)L0 جL0 لعCِآلخ- َج' X8 ('لبعdم& ف-< 'ل+أ Dا شاحCب(ج(, بعض Hالس('- ('لم-تفعا' Hمتأل')
'ل-(ما& (%0 +-(ح(& (+ج+ئ(&S) 8عقاH 'لث('- 'ل5+& كانH تلتCم0C 'لن+-'& 'ختل<H بحس+d 'لح-+S+S') J 'الخشاD 'ل0 حت-قة 'لمتساق<ة
كSC+0 'ل-عL . (قHLL- L 'لجبا) صuL نش+ج 'لشعD م& ف(J 'لم-تفعاH . (على <() 'الس('- كا& ُ+سمع 'لج]'- ('لع(+) ('لض(ضاء .
D'5ع) &Sح Hل+<لق(' ص-خا F)0 م& قCج(عاً 'ستجمع(' ما تبقى في 'جسام H)ل5+& كان(' م(شك+& على 'لم' dلنا'). {GC 39.1}

كانH 'لم5بحة 'لتي في 'لL'خ) 'شL (الً م& 'لمنK- في 'لخا-g . فال-جا) ('لنساء8 ('لكبا- ('لصغا-8 ('لث('- ('لكCنة8 ('ل5+& كان('”
0C+قاتل LLلقتلى +-ب( على ع' LLكا& ع) . S++في م5بحة عامة بال تم a+لس' Lحا-ب(& ('ل5+& كان(' +ت(سل(& (+ست-حم(& ... 'لجم+ع قتل(' بح+
r) “&+ك('0 جث| 'لقتلى ل+قتل(' 'الح+اء 'لباق' J)ل-(ما& '& +تسلق(' ف' L)كا& على جن) .). {GC 40.1}

d-8 فتف&+L-منف d >+0 ت%Lلمن+عة ف(ج' g'-الب' L)C+ج- -]ساء 'ل% Lل-(ما& . (ق' YL+' ا فيCنة كل+Lلم' H>سق (ك+Cل' D'-خ Lبع)
ف+0C في T) ()%5عل& ل0C '& هللا قL 'سلم0C 'ل+83 ال& qالH 'لحصا-8 مCما بلغH فعال+تCا8 كانH عاجFS ع& L! تل! 'لتحص+ناH 'لCائلة . '&
ضا كال%ما حتى 'ساسات0C '. ('ال-X 'لتي كا& 5ل! 'لب+H 'لمقdL مقاماً عل+Cا ”تفلح كحق)“ ( '-م+ا sÄ : r٦). (في 'لمL+نة ('لC+ك) قL قُّ(ِ
'لحصا- ('لم5بحة 'لتي تلH 5ل! %ل! 'كث- م& مل+(& نفd م& 'لشع8D ('ل5+& بق(' 'ح+اء 'قت+L(' 'س-u '( ب+ع(' عب+L'ً '( س+ق(' 'لى -(ما
'ب+& ال (<& ل0C في ك) ل+S+ن(' م(كD 'حتفا) 'لقائL 'لفاتح8'( <-ح(' لل(ح( o في 'لمLّ-جاH 'ل-(مان+ة T( تشتت(' (%ام(' على (ج(%0C كجّ(َ
{GC 40.2} .بلL'& 'لعال0

مد<نو6 للمسHح

'& 'ل+L)C %0 'ل5+& صنع(' 'غالل0C 'لتي ُكبل(' بCا8 (%0 'ل5+& مأل(' النفس0C كأd 'لنقمة . ففي 'لCال! 'لشام) 'لY5 ح) ب0C كأمة8 (في ك)
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'ل(+الH 'لتي ال حقت0C في شتات80C 'نما كان(' +حصL(& 'لعاصفة بعS &' L-ع(' 'ل-+ح بأ+0C+L . +ق() 'لنبي: ”%الك! من! +ا 'س-'ئ+)“ (%(شع
0C+الح+ا& كقصا\ (قع عل' Dفي غال - É : si) — ت-جمة سنة sÄhÄ — ”الن! قL تعث-H باثم!“ (%(شع s : s٤). '& qالم0C تصّ(َ
بقضاء هللا 'لمباش- . (على %5' 'لنح( +حا() 'لمخاUL 'الع0K '& +خفي عمل3 . فال+L)C '5 -فض(' محبة هللا (-حمت3 في 'ص-'- خ-ج(' م&
تحH كنa حما+ة هللا (ح-'ست83 (ُسمح للش+<ا& با& +حك0 عل+0C كما +شاء . (Tعما) 'لقس(F ('ل(حش+ة 'لتي '-تكبH في خ-'D '(-شل+0 %ي
{GC 40.3} .مK %- م& مKا%- ق(F 'لش+<ا& 'النتقام+ة ضL م& +خضع(& لسل<ان3

dعة %ي 'لتي تح() ب+& 'لناL'-هللا 'ل F)0 '. '& قCن(& للمس+ح لقاء 'لسال0 ('لحما+ة 'لل5+& ننع0 ب+Lك0 نح& م a-ال +مكننا '& نع
(خض(ع0C 'لتا0 لسل<ا& 'لش+<ا& . ('لعصاF (غي - 'لشاك-+& ل0C+L سبD عK+0 لشك- هللا على -حمت3 (صب-, في حجS ق(F 'لش-+- 'لقاس+ة
'لخب+ثة (ضب<3 '. (لك& عنLما +تجا(S 'لناd حL)L صب- هللا ('حتمال3 فا& 5ل! 'ل-'S+ُ UL') . '& هللا ال +قa م& 'لخا<ئ م(قa منف5 'لحك0
ضL 'لعص+ا&8 (لكن3 +ت-! -'فضي -حمت3 النفس0C ل+حصL(' ما قS L-ع(, . فك) شعاU م& 'شعة 'لن(- 'لY5 ُ+-ف8X (ك) 'نu-LS+ -'5 ب3
'( +Cم)8 (ك) شF)C +نغمd ف+Cا 'النسا&8 (ك) مخالفة لش-+عة هللا 'نما %ي بF-5 ُتU-S (ال بL لCا م& حصاL مضم(& ('ك+L . ('لخا<ئ '5
+قا(0 -( c هللا بك) 'ص-'- ال بL '& +فقL, في 'لنCا+ة8 (حن+ئ5 ل& تك(& %نال! ق(F لتضب< '%('ء 'لنفd 'لش-+-8F (ل& +ك(& %نال! ('Jٍ م&
Hة (ك) م& +قا(م(& ت(سال+Cلنعمة 'الل' HباCم& +ستخف(& ب (لك a+ن5'- خ<+- مخ' u)شل+0 س-)' D'-ت3 . (ماخ)'Lلش+<ا& (ع' L+مكا
-حمة هللا . (ل0 ُ+ع-a م& قب) شCاFL حاسمة على ك-'%+ة هللا للخ<+ئة (على 'لقصا\ 'الك+L 'لY5 ال بL '& +ح) بالم5نD كتل! 'لتي +(ف-%ا
{GC 41.1} .خ-'D '(-شل+0

Y5ل' (Lضئ+ال . ففي 'لقضاء 'لعا) با%تاً ل3 ً'Sم- D'-خ- كا& 5ل! 'لخq 0ا 'تماCن(نة س+ك(& ل+Lهللا '(-شل+0 بال Lلمخل\ ع& 'فتقا' F)نب &'
Y5ل' Y-ش-+عت3 . فانباء 'لشقاء 'لبش d'L) حمة هللا- Xف- Y5بالعال0 'ل (ائلة 'لتي ستحCنة 'ل)ن+Lل' u-مكننا '& ن+ F-نة 'لمختا+Lح) بالم
Dع('ق Hكان Lفي 5ل! . لق (لتأم' uLل -)سأ0 ('لعق) +خ+) S شLCت3 'ال-X مuL عص(- 'لج-+مة 'ل<(+لة مKلمة قاتمة 'لس('L . ('لقلD +شمِئْ
-فX سل<ا& 'لسماء (خ+مة جL'8ً لك&ّ منKً-' 'شK Lالماً ُ+ع-T Xمامنا في 'عالناH 'لمستقب) 'لم(حى ب3 '. '& سجالH 'لماضي — 5ل!
Hل+س — ( ٥ : É شع+اء') “ماءLفي 'ل g-حLء م'L- (ك) لمتسلح في 'ل(غى' cسال (ك” :H'-)لمعا-! ('لث') Dلشغ' Dل<(+)8م(ك' Dلم(ك'
ش+ئا في مقاب) '%(') 5ل! 'ل+(0 عنLما تنسحD ق(c)- F هللا 'ل-'Lعة بع+L'ً م& 'ألش-'- eنسحاباً كامالً (ال تع(L ت(قe aنفجا- 'لشH')C 'لبش-+ة
{GC 41.2} .('لغضD 'لش+<اني ! فس+-u 'لعال0 ح+نئ85 'كث- م& 'Y (قH مضى8 نتائج حك0 'لش+<ا&

Fللح+ا D(ك) م& ُكت Fمكت(باً في سف- 'لح+ا Lم& +(ج (هللا8 ك Dشع )شل+80 س+نج-)' D'-خ Lعن (لحا' Hكما كان) لك& في 5ل! 'ل+(80)
('شع+اء ٤ : i) لقL 'عل& 'لمس+ح 'ن3 س+أتي ثان+ة ل+جمع عب+L, 'المناء لنفس3: ”ح+نئ5 تن(c جم+ع قبائ) 'ال-X (+بص-(& 'ب& 'النسا& qت+اً
علÑسحاD 'لسماء بق(F (مجL كث+-. ف+-س) مالئكت3 بب(J عK+0 'لص(H ف+جمع(& مختا-+3 م& 'ال-بع 'ل-+اc م& 'قصاء 'لسم('H 'لى 'قصائ3
Hفكما كان .(Ä : r ن+كي)تسال r ) 3مج+ئ -)CK0 بCبنفخة فم3 (+ب<ل D-0 'ل%L+(ك) م& ال +<+ع(& 'النج+) س+ب .( is ) i�:rمتى ٤) “'
'لح ') مع 'س-'ئ+) قL+ماً ن-u '& 'الش-'- ُ+Cلك(& 'نفس0C (+تعث-(& باثم0C. فح+اF 'لخ<+ئة 'لتي عاش(%ا جعلت0C في حالة ع0L ت('فJ مع هللا8
0Cكلة لq ً'-س+ك(& نا ,Lعال& مج' &' L0 بالش- 'لى حCبائع> H>نح' Lق). {GC 42.1}

1لر! <حذ/نا

'5'ً فل+حت-d 'لناd لئال +0C ل(' 'لd-L 'لY5 تحمل3 'ل+0C كلماH 'لمس+ح. فكما 'ن5- تالم+5, بخ-'D '(-شل+0 مع<+اً '+ا%0 عالمة ع&
L+-+ &م (ال!8 حتى +ست<+ع كC0 5ل! 'ل)Lعالمة ق dع<ى 'لناT) -+ال! 'الخCن5- 'لعال0 ب+(0 'لT Lب('8 %ك5' %( ق-C+ لمقب) لكي' D'-لخ'
r٥ : rs ل(قا) “D-ك X-لقم- ('لنج(0 (على 'أل') dفي 'لشم Hعل& قائال: ”(تك(& عالما+ U)آلتي . (+س' Dم& 'لغض D-C+ &' D)-Cل'
“D')على 'الب D+-فا(لئ! 'ل5+& +-(& ُن5- مج+ئ3 +علم(&: ”'ن3 ق .(sh — sr : ؛ -]+ا ٦ r٦ — r٤ : si d؛ م-ق rÉ : r؛ متى ٤
(متى r٤ : i٥). (%( +ح5-نا قائال: ”'سC-(' '5'ً“ (م-قii :si d). فال5+& +نتبC(& 'لى 'الن5'- ل& ُ+ت-ك(' في 'لKال0 ل+L-ك0C 5ل! 'ل+(0
٥ — r : تسال(ن+كي ٥ s) “5' +جيء !% (+كل\ في 'لل D-0 'ل)+” :&فا &)-Cما ال(لئ! 'ل5+& ال +سT .F-على ح+& غ). {GC 42.2}

Hق) Y' لقب() 'ن5'- 'لمس+ح ع& '(-شل+0 . (في &+Lمستع L)C+5, 'ل-سالة مما كا& 'ل% J+Lلتص 'Lً'Lلعال0 في %5, 'ال+ا0 'كث- 'ستع' d+ل
+جيء +(0ُ هللا س+فاجئ 'الثمة 'لفجا- . فا5 تس+- 'لح+اF على (ت+-F ('ح8FL (ح+& +ك(& 'لناd منغمس+& في ل5'ئ5%0 ('عمال0C (تجا-ت0C (جمع
-, (+Cجع 'لناd في <مأن+نة كا5بة ح+نئ5 +نس) 'لCال! كل\ نصa 'لل+) 'لما) ('كتناS 'لث-(8F (ح+& +مجL 'لقاFL 'لL+ن+(& تق0L 'لعال0 (تنّ(ُ
i : تسال(ن+كي ٥ s) “&)مل+& ('الثمة ”فال +نجCغ+- 'لمح-(سة (+فاجيء 'لم H)+لب' J-س+ Y5ل'). {GC 43.1}
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الفصل الثاني — االضطهاد في القرون الوسطى

عنLما 'عل& +س(U لتالم+5, ع& مص+- '(-شل+0 (مشا%L مج+ئ3 'لثاني 'نبأ%0 '+ضاً باختبا- شعب3 من5 'ل+(0 'لY5 ف+3 +]خ5 م& ب+ن0C 'لى +(0
J-على 'لكن+سة 'ل-س(ل+ة8 ('5 'خت DCمعة '& تSلم' aلمخل\ 'لع('ص' L%ت(& شا+Sل' (جب J)كث+- النقا5%0 . (م& ف Lمج) F)مج+ئ3 ثان+ة بق
Hفي كلما) . LاC>ال0 ('الضKاج0 تابع+3 في 'لعص(- 'لمقبلة8 عص(- 'لCلتي ست' F-مLالعاص+- 'لعن+فة 'لم' L%لمستقب) شا' Dببص-, حج
مختص-H'5 F معنى مخ+T aنبأ%0 بالنص+D 'لY5 س+ك+ل3 -]ساء %5' 'لعال0 لكن+سة هللا (متى rs ) É : r٤ ( rr). فعلى TتباU 'لمس+ح '&
GC} .+سلك(' <-+J 'التضاU ('لعا- ('ألل0 نفس3 'لY5 سا- ف+3 س+L%0 . فالعF)'L 'لتي %(ج0 بCا فاYL 'لعال0 ستCاج0 ك) م& +]من(& باسم3
44.1}

شLC تا-+خ 'لكن+سة 'ال(لى على تأك+L 'ق(') 'لمخل\ ('تمامCا (صLق3 '. فق('H 'ال-X ('لجح+0 'ص<فH ضL 'لمس+ح في شخ\ 'تباع3
HLا (حشCق('ت (ك Hل5ل! 'ستجمع) ا8Cلت)L ()Lا (تCا (م5'بحCاكل+% ()Sن3 ل( 'نتص- 'النج+) فست' ْHT- &' لل(ثن+ة Jسب Lتالم+5, . لق)
L0 . لقCان>)T) 0C0 م& ب+( تCم('لT H0 (ُسلبCلمس+ح+(& م& 'مالك' L-فُج. LاC>ا ن+-'& 'الض%Lض Hلمس+ح+ة8 ('شعل' Fا لمالشاCج+(ش
8( i٦ : ss &++عب-'ن) “dضاً (حب+' L)+ث0 في ق Lء (جلS% تج-ب(' في” Lق) .(ir : s� &++عب-'ن) “-+ال0 كثq FL%صب-(' ”على مجا
{GC 44.2} .(كث+-(& من0C ختم(' شCاLت0C بLم0C . فالساFL من0C ('لعب+8L 'الغن+اء ('لفق-'ء8 'لعلماء ('لجCالء قُتل(' جم+عاً م& L(& -حمة

L8 (قu-خ' aح+انا (تخ' Lال8 تشت+)> 'Lم' -)Lحا%ا ت- HلK dب(ل LاCفي 'ثناء حك0 ن+-(& قَُب+) 'ستش HTLلتي ب' H'LاC>5, 'الض%
KلH نا-%ا مشتعلة ق-(& '. لقL 'ت0C 'لمس+ح+(& ك5با بج-'ئ0 مخ+فة8 (Tعل& Tن0C 'لسبD في ك) 'لك('-| 'لعK+مة8 كالمجاعاH ('أل(بئة
('لSالS) . ('5 صا-(' %Lفا لك-'%+ة 'لجما%+- (e-ت+اب0C فقL (قa 'ل(شاF مستعL+& لتسل+T 0(لئ! 'ألب-+اء للم(H <معاً في 'ل-بح 'لقب+ح
Hفاq) &+Lء 'ل'L0 'عCثائ-(& على حك0 'المب-'<(-+ة ('ن ) &)L-0 متمC0 بأنCÑُحك0 عل Lك+ة . (قSماء 'لL('لحص() على 'لما) 'لمل(| بال
جاH 'أللعاD 'لعامة (ساحاتCا. (قL ُصلD غ+-q) 80%خ-(& َ-ّLح+اء في مT ')ح-قT )T F-لكاس' o)0 لل(حCغف+- من LLع c->ُ Lلمجتمع . (ق'
Tلبس(' جل(L (ح(o ضا-+ة (<-ح(' <-'ئL للكالD 'ل(حشي F. (كا& قصاص0C (تع5+ب0C ف-صة لتسل+ة 'لجما%+- (eلCائ0C كما ل( كان('
+حتلف(& بع+L م& Tع+اL%0 . (لقL 'جتمع جما%+- غف+-F لكي +متع(' TنKا-%0 بتل! 'لمشا%8L (كان(' +ستقبل(& ع5'باH '(لئ! 'لشLC'ء بالضح!
J+لتصف'). {GC 45.1}

(Tّنى T D%5تباU 'لمسي c بحثا ع& ملجأ +ل(5(& ب3 كا& TعL']%0 +تص+L(ن0C كما ل( كان(' (ح(شا ضا-بة . (لقL 'ض<-(' 'لى 'الختباء
“X-ال' ِJ)(جبا)ٍ (مغا+-َ (شق َّY-'-في ب &+C0 . تائCمك-(ب+& م5ل+& . (%0 ل0 +ك& 'لعال0 مستحقا ل &+Sلة ”معتاSماك& م(حشة منعT في
(عب-'ن++& ih : ss ( iÄ). ('لتجأ 'لى 'لس-'q D+Lالa من0C . (قL ُنق-H في قلD 'ال-X ('لصخ- L%ال+S <(+لة تحH 'لتال) خا-g مL+نة
-(0 '. (TمتL %5' 'لت+3 'لمKل0 'لمعقL م& 'لمم-'H مسافة Tم+ا) <(+لة خا-T gس('- 'لمL+نة . (في %5, 'لمعتكفاH 'لتي تحH 'ال-X كا&
تالم+5 'لمس+ح +Lفن(& م(تا%80 (ف+Cا كان(' +جL(& مسكنا ل0C عنLما كانH تح(0 ح(ل0C 'لشبCاH (ُ+حك0 عل+0C بالنفي . (عنLما +ق+0 'لمع<ي
{GC 45.2} .'لح+اF '(لئ! 'ل5+& قL جا%L(' 'لجCاL 'لحس& فس+خ-g م& تل! 'لمقاب- 'لمKلمة كث+-(& مم& قL 'ستشLC(' ألج) 'لمس+ح

1<ما6 شIو^ 1لر!

K) '(لئ! 'لشL)C محتفK+& با+مان0C <ا%-' نق+ا تحT Hقسى 'الض<CاH'L. (مع Tن0C ُح-م(' م& ك) 'سباD 'ل-'حة ('لعS'ء (ُنف(' بع+L' م&
H0 بعضا بكلماCكان(' +شجع(& بعض (8 بu)شك )T -0 ل0 +ن<ق(' بكلمة ت5مC0 فانC+لمة 'لحب+بة 'لKلم' X-ال' a)عاش(' في ج) dن(- 'لشم
L0 بالمس+ح . فلقCمان+' ')Lجح+ &T أل-ض+ة ل0 تجب-%0 على' H'-+لخ' (ك F-' dخ &T . J+لض') S)ال+ما& ('لصب- ('ل-جاء على 'حتما) 'لع'
0C0 (ث('بC0 م& -'حتCبت {GC 46.1} .كانH 'لتجا-D ('الض<CاH'L خ<('H قّ-َ

(كغ+-%0 م& عب+L هللا في 'لقL+80 كث+-(& من0C ”ُع5ب(' (ل0 +قبل(' 'لنجاF لكي +نال(' ق+امة 'فض)“ (عب-'ن++& ss : i٥). %]الء 5ك-('
')L-> '5أل& '(لئ! %ك H')0 في 'لسم+Kج-%0 عT &لل(' ألC0 'آلخ-(& ألج) 'لمس+ح فل+ف-ح(' (+ت%LC>0 ح+& +ضCنT 0 (%ي%L+ق(') سT
Hلني -'& 'لتي كان' DC8(م& (س< لJلح' (جT &م ')0 ُحسب(' مستأَ%ل+& أل& +تألمCلل(' (ف-ح(' ألنCت L0 .لقCألنب+اء 'ل5+& قبل' ')LC>ض')
تك(T Yجسام0C (تلتCمCا كان(' +نشT &)Lناش+L 'النتصا- . ('5 كان(' +شخص(& 'لى 'لسماء با+ما& كان(' +-(& 'لمس+ح ('لمالئكة +<ل(& م&
H)م+نا 'لى 'لمT &0: ”كCق() ل+ H)هللا ص o-جاء م& ع L0 . (قC0 (+ثن(& على ثبات+K0 با%تما0 عC+ل' &)-K0 +ن%) Lمسك& 'لمج Hش-فا
s� : r ا+[-) “Fلح+ا' (+كلT !+>فسأع). {GC 46.2}

(لك& عبثا حا() 'لش+<ا& C+ &Tل! كن+سة 'لمس+ح T( +خ-بCا ب('س<ة 'لعنT .a& 'لص-'U 'لCائ) 'لY5 ف+3 ضحى تالم+5 +س(U بح+ات0C ل0
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+ت(قa عنLما سق< حامل( 'العال0 'المناء '(لئ! في م('قف0C . ب) 'نتص-( ' بSC+مت0C. لقL قHُ ) 'لعامل(& في ك-0 'ل-D لك&ّ عملK 3) سائ-'
LحT &T .' 3خلLا '& تCمعتنقي تعال+م3 . (تغلغ) في 'قال+0 ل0 +تس&َّ حتى ألعال0 -(ما (ج+(ش LLع L'S) (+نتش- 'النج' Lق) .Hلى 'الما0 بثبا'
'لمس+ح++& '5 كا& +حاg 'لحكا0 'ل(ثن++& 'ل5+& عSم(' على م( 'صلة 'ض<CاL ق<+ع 'ل-D قا): ”+مكنكT 0& تL+ن(نا (تع5ب(نا (تقتل(& '... '&
Lآلخ-+& بتعال+0 'لمس+ح++&. ث0 عا' U0 القناKعT F)ق F)تل! 'لقس Hكان Lفت+ال“. لق F)ك0 'لقس+Lلمك0 لنا %( خ+- ب-%ا& على ب-'-ت& '. (ل& تجK
i) “-'50 'لمس+ح++& %( 'لبL &' .' &LLع L'S تم(ناSS(5ل! 'ل-ج) +ق(): ”(كلما ج. {GC 46.3}

0C(' ألج) '+مانLC0 . ('ل5+& 'ستشCبم(ت |Lح Y5ل' â'-خ-(& ل+مأل(' 'لفq 0%L0 في 'لسج(& ث0 قُتل('8 (لك& قا0 م& -ماCمن a)لقي 'لT Lق)
ُحفK(' للمس+ح8 (قL حسب0C منتص-+& . لقL جا%L(' 'لجCاL 'لحس& (س+عَ<(& 'كل+) 'لمجL عنL مجيء 'لمس+ح . (مثال0C 'لحي ('ستشCاL%0 كانا
{GC 48.1} .شCاL FL'ئمة للحJ . (على غ+- 'نتKا- ت-! عب+L 'لش+<ا& خLمت3 ('نض((' تحH ل('ء 'لمس+ح

(لL '5Cب- 'لش+<ا& خ<<3 ل+خ(X ح-با 'كث- نجاحا م& ح-ب3 'لسابقة ضL حك0 هللا8 بأ& نصD -'+ت3 في (س< كن+سة 'لمس+ح . فاT '5مك&
{GC 48.2} .'لتغ-+- بأتباU 'لمس+ح فانساق(' 'لى eسخا< هللا فح+نئ5 ستخ(- ق('%0 (+خ5ل0C جلL%0 (ثبات0C (س+سق<(& ف-'ئd سCلة 'لمنا)

H'في مكان3 'الغ-'ء Hحل) LاC>الض' ('Sف . aفي 'لحص() عل+3 بالعن JخفT بالح+لة ما Dكس+ &T ()0 +حا+Kلخص0 'لع' )% اCآل& ف')
Jنفس3 'لحقائ Hل(ثن+(& +قبل(& جانبا م& 'ال+ما& 'لمس+حي8 -'فض+& في 'ل(ق' TLب Lق) . (>لبا' Lلمج') YLلما' cلنجا' H'8'غ-'ءF->لخ'
'لج(%-+ة 'ألخ-u . لقT Lق-(' بأن0C +قبل(& +س(U كاب& هللا (+]من(& بم(ت3 (ق+امت3 (لك& ل0 +ك& في قل(ب0C تبك+H على 'لخ<+ة (ل0 +حس('
a0 حتى +قCئLمبا Xلمس+ح+(& ع& بع' (Sتنا+ &T ')0 'قت-حCم& جانب HالSلتنا' Xبع ' )LبT 5') . 0C0 'لى 'لت(بة '( تغ++- قل(بCبحاجت
{GC 48.3} .'لجم+ع متحL+& على مست(u ('حL %( 'ال+ما& بالمس+ح

Xبع (K Lمة بالمقا-نة مع %5 '. لق+Kب-كة ع Hكان a+لس') -لنا') D+5لسج& ('لتع' &' . a+لمس+ح+ة في خ<- مخ' Hنا (قع%
'لمس+ح++& ثابت+&T ) 8علن(' 'ن0C ال +ست<+ع(& T& +عقL(' صلحا8 ب+نما 'نحاq Sخ-(& 'لى جانD 'لتسل+0 (تح(+- بعX مباBL 'لمس+ح+ة8
Hلى 'لكن+سة تح' (لش+<ا& +تسل' TLب Lلمس+ح 'ألمناء . لق' Uألتبا L+Lش D-ك َHق) !كا& 5ل . (0 'لكامCئ'Lس+لة ال%ت) &)محتج+& بأ& %5' س+ك
Jما& 'لمس+ح++& (+ح() 'فكا-%0 ع& كلمة 'لح+' Lس a+ستا- 'لمس+ح+ة 'لكا5بة8 ل. {GC 49.1}

'خ+-' -ضي مع0K 'لمس+ح++& بأ& +خفض(' مباLئ0C فاتحHL 'لمس+ح+ة بال(ثن+ة. (مع T& عبFL 'أل(ثا& Tق-(' بأن0C '%تL(' ('نضم(' 'لى
F-+5, 'لخم% HخلLT 5e) . &+س+Lللمس+ح (حتى للع5-'ء ('لق (+0 بتماثCتLعبا U)م(ض (+L80 مكتف+& بتبCثن+ت)ل(' متعلق+& بK Lلكن+سة8 فق'
'لفاسFL على %5' 'لنح( 'لى L'خ) 'لكن+سة 'ستم-H تعم) عملCا 'ل(ب+) . (لقL تغلغلH في '+ما& 'لكن+سة (عباL'تCا 'لعقائL 'لفاسFL ('لشعائ-
Lا. (مع 5ل! فقCا (ق(تCا-تC> &لكن+سة م' HL -لمس+حي (ُج' &+Lل' Lال(ثا& فس' FLلمس+ح بعب' Uل(ثن+ة . ('5 'ختل< 'تبا' d)لخ-'ف+ة ('ل<ق'
,Lهللا (ح &)L8 فكان(' +عبJلح' UL0 لمبCب(الئ &+Kل(' محتفK)8Hء تل! 'لضالال'-) ')Lمم& ل0 +نقا ٌXبقي بع. {GC 49.2}

فر<قا6 في 1لكنHسة

كا& +(جL L'ئما ف-+قا& ب+& م& Tق-(' بأن0C 'تباU 'لمس+ح . ففي ح+& T& ف-+قا منCما كا& +d-L ح+اF 'لمخل\ (+جتLC في 'صالc نقائص3
('لتشب3 بمثا) +س(8U فا& 'لف-+J 'لثاني كا& +نب5 'لحقائJ 'ل('ضحة 'لعمل+ة 'لتي تفضح ضالالتT) 8'5% .0C& 'لكن+سة حتى (%ي في Tحس&
حاالتCا ل0 +ك& ك) 'عضائCا م& 'المناء ('ال<Cا- 'لمخلص+& . لقL عل0َّ 'لمخل\ T& م& +تعمL(& 'ال نغماd في 'لخ<+ة +نبغي 'ال ُ+قبل(' في
Lا +كتشف(& 'خ<اء%0 (+صلح(ن3 '. فقC+0 ف-صة فC+Lتعال+م3 (مثال3 حتى تك(& ل L0 ف('ئCض0 'ل+3 -جاال مخ<ئ+& (منح Lلك+نسة8 (مع 5ل! فق'
كا& +(جL خائ& ب+& 'الثني عش- . لقL قُب) +C(5' ل+d بسبD 'خ<ائ3 ب) U لى -غم3 '. 'نض0 'لى 'لتالم+5 حتى ع& <-+J تعال+0 'لمس+ح
(مثال3 +تعل0 ما %ي عناص- 'لُخلJ 'لمس+حي8 (%5' +ق(L 'لى 'كتشاa 'خ<ائ3 ('لت(بة عنCا (بمع(نة 'لنعمة 'اللC+ة +<C- نفس3 ”في <اعة
'لحJ“. لك&ّ +C(5' ل0 +سل! في 'لن(- 'ل0 ت(ف- ل3 بسخاء مش-قا عل+3 ب-حمة هللا . ('5 'نغمd في 'لخ<+ئة عّ-Xَ نفس3 لتجا-D 'لش+<ا&8
Dتكا-e لى' ,Lما ُ(ّبِخ8 (%5' قاLعن Dلمة8 (غضKل' H')فكا-, لسل<ا& قT) 3سل0 عقلT Lعل+3 . (ق FLي 'لسائ% F-+-صفات3 'لش HصبحT '5ك%)
تل! 'لخ<+ئة 'لمخ+فة (%ي تسل+0 س+L, . (%ك5' +فع) ك) م& +حتضن(& 'لش-8 ('ل5+& تحH ستا- 'العت-'a بالتق(u +بغض(& م& +عك-(&
.سالم0C بإL'نت0C ح+اF 'لخ<+ئة 'لتي +ع+ش(ن3 '. (متى سنحH ل0C 'لف-صة ف0C +تمثل(& ب+C(5' ف+سلم(& '(لئ! 'لT ')L'-' &+5& +(بخ(%0 لخ+-0%
{GC 49.3}

-)L F-+ت3 سفT-حنان+ا ('م (َمّث Lالث0 س- '. لق' &)نفس3 +حتضن Hفي 'ل(ق) u)م& كان(' في 'لكن+سة +عت-ف(& بالتق X0 'ل-س) ببعL>ص'
Jلح' c)- aكش Lفع 'ل<مع . (ق'Lلثم&8 ب' Xما بعCتS) c بق+ا في' Lب+نما كانا ق ã مة كاملةLما& تقLما +قCا%-' بأنKع+& '5 تLلخ(نة 'لمخا'
لل-س) ع& حق+قة 5+ن! 'لكا5ب+&8 ('نقH5 ض-باH هللا (L+ن(نت3 'لكن+سة م& %5, 'لل<خة 'لخب+ثة 'لتي ش(%C> Hا-ت3 '. %5' 'لLل+) 'لشC+- على
-(c 'لمس+ح 'لمم+S في 'لكن+سة كا& مبع| -عD للم-'ئ+& (فاعلي 'لش- . فل0 +ست<+ع(' 'لبقاء م-تب<+& بال5+& في عاL'ت0C (م+(ل0C كان('
ممثل+& L'ئم+& للمس+ح. ('5 %جمH 'لتجا-D ('الض<CاH'L على تابع+3 فال5+& كان(' +-غب(& في ت-! ك) شيء الج) 'لحJ 'حب(' T& +ص+-('
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تالم+5 ل3 . (%ك5' <(') 'شتL'L 'الض<CاK H'LلH 'لكن+سة <ا%-F نسبي '. (لك& عنLما S') 'الض<CاL 'نض0 'لى 'لكن+سة مCتL(& جLL مم&
{GC 50.1} .كان(' Tق) Tخالصا (تق(u . (قL كا& 'ل<-+J ممLC' ('لباD مفت(حا Tما0 'لش+<ا& ل+حص) على م(ضع لقLم3 في 'لكن+سة

(لك& ال +(جL 'تفاJ ب+& -ئ+d 'لن(- (-ئ+d 'لKال80 (ك5ل! ل& +ك(& %نال! 'تحاL ب+& 'تباع0C '. عنLما -ضي 'لمس+ح+(& بأ& +-تب<('
بم& كان(' نصa مCتL+& م& 'ل(ثن+ة بTL(' +س+-(& في <-+J جع) +بتعL ش+ئا فش+ئا ع& 'لحJ . (قL 'بتCج 'لش+<ا& لك(ن3 قT Lفلح في 'لتغ-+-
LحT !-L+ 0ل) . ã 0Cل(' على (الئK Lم& ق ')LC>0 '& +ضC+ل' Sع)T) 80 ق(ت3 في 'لتأث+- على %]ال ءLكب+- م& تابعي 'لمس+ح . ('ستخ LLبع
'L-'كا كامال ك+a +قا(0 'ال+ما& 'لمس+حي 'لحق+قي eال '(لئ! 'ل5+& كان(' قبال حمات83 (%]الء 'لمس+ح+(& 'لم-تL(& 'تحL(' مع -فاق0C 'ل5+&
{GC 51.1} .كان(' نصa (ثن++& في محا-بة تعال+0 'لمس+ح 'لج(%-+ة

dل<+ال' Hلى 'لكن+سة متخف+ة تح' HخلL' لتي' Hل-جاسا') HعاLلمخا' Lث+-(' ح-با +ائسة لكي +ثبت(' ض+ &T مناءT ')كا& على م& بق
FL+قة8 (كا& معتنق( %5, 'لعق>-Cا 'س0 'لC+عل Jن+ة '<ل+Lلح-+ة 'ل' FL+ال+ما& (عق' dن3 مق+اT على (ل0 ُ+قَب dLلمق' Dلكتا') . ن(ت+ةCلك'
'L+مك-(%+& فُنف(' بع. {GC 51.2}

B1النفصا '/Xضر

(بعL نضا) <(+) م-+- ق-- 'المناء 'لقل+ل(& T& +فصل(' 'نفس0C تماما ع& 'لكن+سة 'لم-تFL '5' -فضH 'لتح-- م& 'لُب<) ('لكD5 ('ل(ثن+ة
. (قT- L(' T& 'النفصا) ال0S ل0C ك) 'للL'-T 0 , '5' 0)S(' '<اعة كلمة هللا. (ل0 +جس-(' على 'لتسا%) مع 'لضالالH 'لمCلكة لنف(س0C '5 ب5ل!
+ص+-(& قF)L تعّ-Xِ للخ<- '+ما& '(الT) 0%LحفاL%0 . (حتى +ضمن(' 'لسال0 ('التحاL كان(' على 'ستعL'L أل& +5عن(' لك) ما ال +تعا-X مع
X+-بغ+- تع FL0. فا5' ل0 +ك& ممكنا ضما& 'ل(حCئLضح(' بمبا+ &T ')مS5' 'لت' 'Lج K%بثم& با u-0 'حس(' '& 'لسال0 س+شتCلكن) . ã 0Cالئ)
0S5' ل' D-ح) (ب aلب- للخ<-8 '5'ً فل+ك& %نال! 'ختال') Jلح'. {GC 51.3}

(م& 'لخ+- للكن+سة (للعالT 0& 'لمباBL 'لتي قL 'لCبH تل! 'لنف(d 'لثابتة (حمستCا تنتعo في قل(D 'ل5+& كان(' +عت-ف(& بأن0C شعD هللا .
,5% &T ()تق ً'L++جاً (تأ')- Lتج F-ا 'ال+ما& 'لمس+حي . (%نال! فكC+عل Sتك-+ FLعمT F-لمعتب' Lعة في ما +خت\ بالعقائSمف F0 مباالLنال! ع%
'ألم(- ل+سT H'5 H%م+ة c +(+ة. %5' 'النح<ا< +شT YL+T LLع('& 'لش+<ا&8 بح+| T& 'لنK-+اH 'لكا5بة ('لضالالH 'لمCلكة8 'لتي خا<-
ع(& 'ن0C 'تباU 'لمس+ح َLّ+ &+5ل' dم& 'لنا aالq uLستحسانا (قب(ال ل' (ا8 تناCب -+Cلتش') اC0 لمقا(متCالمناء في 'لعص(- 'لسالفة بح+ات'. {GC
52.1}

. Fعج سال0 'لخ<اST ً'-ت(ب+خاً مستم (ال +تقلق Y5ل' H0 'لثابCمان+') بال ل(0 Y50 'لCكا& 'لمس+ح+(& 'ال(ل(& شعبا خاصا حقا8 (كا& تص-ف
H-لفاعلي 'لش- 'نى 'نتش Dكان(' مبع| -ع Lفق a-ش Dسام+ة '( ُمنح(' 'لقا Sث-+اء (ال 'حتل(' م-'كT ')ل0 +ك(ن) LL0 كان(' قل+لي 'لعCمع 'ن)
تعال+مT 0C( ع-a 'لناd حق+قت0C . لT '5Cبغض0C 'ألش-'- كما TبغX قا++& 'لش-+- Tخا, %اب+) . ('لسبD نفس3 'لY5 ألجل3 قت) قا++& %اب+) Tخا,
%( 'لY5 حم) 'ل5+& حا(ل(' T& +لق(' بع+L' منUL') - 0C 'ل-(c 'لق8dL على قت) شعD هللا8 (ل5C' 'لسبD -فX 'ل+L)C 'لمخلِّ\ (صلب(, —
أل& <Cا-ت3 (قL'سة صفات3 كانH ت(ب+خاً L'ئماً ألنان+ت0C (فساL%0 . (منT 5+ا0 'لمس+ح 'لى 'ل+(T 0ثا- تالم+5, 'ألمناء عF)'L (مقا(مة 'ل5+& +حب(&
J->. {GC 52.2} 'لخ<+ئة (+س+-(& ف+Cا

فك+a +مك& 'L+ُ &T '5عى 'النج+) -سالة 'لسال0؟ T &Tشع+اء عنLما Tنبأ بم+الL مس+ا نسD 'ل+3 لقD ”-ئ+d 'لسال0“. (عنLما 'عل& 'لمالئكة
.(s٤ : r قا)ل) “F-لمس' dلسال0 (بالنا' X-في 'ألعالي (على 'ال ã Lلح0 قائل+&: ”'لمج H+ب ()Cس J)غن(' م& ف Lل)ُ Lلمس+ح ق' &T Fلل-عا
+(جL تناقK Xا%-Y ب+& %5, 'العالناH 'لنب(+ة (ق() 'لمس+ح: ”ما جئH اللقي سالما ب) س+فا“ (متى �s : i٤). ( لك& متى فCمنا 'لق(ل+&
فCما صح+حا نجL ب+نCما ت('فقا تا0 '. فاالنج+) %( -سالة سال80 ('لمس+ح+ة %ي نKا0 متى قبل3 'لناT) d<اع(, فC( +نش- 'لسال0 ('النسجا0
&T U)مة +سCم Hكان Lث+قة .لق) F ('لسعاFL في ك) -ب(U 'ال-X .'& 'لمس+ح+ة تجع) ك) م& +قبل(نCا (+عتنق(& تعال+مCا +تحL(& في Tخّ(َ
+صالح 'لناd مع هللا (ك5ل! كال من0C مع 'آلخ-+& . لك&ّ 'لعال0 %( في 'لغالD تحH س+<-F 'لش+<ا& TلT LعL'ء 'لمس+ح . فاالنج+) +ق0L 'لى
'لناd مباBL 'لح+اF 'لتي تخالa عاL'ت0C (-غائب0C مخالفة تامة8 ف+تم-L(& عل+3. (%0 +بغض(& 'ل<Cا-F 'لتي تكشa خ<ا+ا%0 (تL+نCا8
(+ض<LC(& (+قتل(& 'ل5+& +لح(& عل+0C في قب() م<الD 'النج+) 'لعاLلة 'لمقLسة8 فب5C' 'لمعنى — (ال& 'لحقا ئJ 'لسام+ة 'لتي +قLمCا
a+ع& 'النج+) 'ن3 س (قا+ — HعاSلمنا') ء'Lلع' Dالنج+) تسب'. {GC 52.3}

'& Tعما) 'لعنا+ة 'لغامضة 'لتي تجع) 'الب-'- +تألم(& (+الق(& 'الض<CاL على +L 'ألش-'- قT LحLثH كث+-' م& 'ال-تباكاH لكث+-+& م&
ضعاa 'ال+ما& . حتى '& 'لبعX +(شك(& T& +<-ح(' عن0C 'لثقة باã ألن3 +سمح ألح< 'لناT d& +نجح('8 ب+نما Tفاض) 'لناC>') dا-0%
F- Lل-ح+0 'لكلي 'لق' (Lسمح هللا 'لعا+ a+ك : &)5 +ق(ل' Xلسنة 'لبعT على LL-ألش-'- . (%5' 'لس]') +ت' F)م& قس Hتألم(& (+الق(& 'لع5'با+
!-Lلنا '& نش! في صالح3 لك(ننا ال ن d+ف- هللا لنا ب-'%+& كاف+ة على محبت83 فل) Lال شأ& لنا ب3 . (ق ('[؟ سLاC>5' 'الض%) ل0K5' 'لCب
Tعما) عنا+ت3. قا) 'لمخل\ لتالم+8,5 (كا& قL سبJ ف-uT 'لشك(! 'لتي ست-'(L نف(س0C في T+ا0 'لتجا-D ('لKال0: ”'5ك-(' 'لكال0 'لY5 قلت3
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لك0 ل+d عبT Lع0K م& س+L, . '& كان(' قL 'ض<LC(ني فس+ض<LC(نك0“ (+(حنا r� :s٥). لقL عانى +س(U ألجلنا Tكث- مما +ست<+ع YّTٌ م&
تابع+T 3& +تحمل3 م& قسا(F 'لناd 'ألش-'- . ('(لئ! 'لL+ُ &+5ع(& الحتما) 'لع5'باq) Hال0 'الستشCاL 'نما +س+-(& في Tث- خ<('H 'ب& هللا
D+لحب'. {GC 53.1}

ال +تبا<أ 'ل-D ع& (عL,“ (É : i d->+ r). 'ن3 ال +نسى T(الL, (ال +Cمل80C (لكن3 +سمح لالش-'- '& ُ+T ')-CKخالق0C على حق+قتCا8”
حتى ال +نخUL ب0C ك) م& +-غD في '- 'FL هللا . ثT 0& 'الب-'- ُ+لقى ب0C في ك(- 'ألل0 ('لمشقة ل+ت<C-('8 (+قنع مثال0Cُ 'آلخ-+& بحق+قة
{GC 53.2} .'ال+ما& ('لتق(L+) 8u+& سل(ُك0C 'لثابH 'الش-'-ً (غ+- 'لم]من+&

+سمح هللا بأ& +نجح 'الش-'- (ُ+CK-(' عL'ء%0 ل3 حتى '5' 'متأل مك+ا) 'ثمu-+ 0C 'لجم+ع عL'لة هللا (-حمت3 في '%الك0C %الكا تا0 '. على
T& +(0 'نتقام3 +س-8U عنLما +حص- ك) م& قL تعL(' ش-+عت3 ('ض<LC(' شعب3 جS'ء Tعمال0C (ُ+جاuS ك) عم) م& Tعما) 'لقس(F ('لKل0
{GC 54.1} .ضL عب+L هللا 'المناء كما ل( كا& م(جCا ضL 'لمس+ح نفس3

(%نال! س]') qخ- T%0 م& 'أل() +نبغي '& +ث+- e%تما0 كنا ئd 'ل+(0 . قا) ب(لd 'ل-س(): ”جم+ع 'لT &)L+-+ &+5& +ع+ش(' بالتق(u في
Hشاكل Lلكن+سة ق' &T )% L+ل(ح' Dنا-,؟ 'لسب HمLخ Lق LاC>الض' &T )Lفلما5' '5'ً +ب .(sr : i d)ت+م(ثا r) “&)LC>ض+ُ U)لمس+ح +س'
'لعال0 في ُمُثل83 (ل5ل! ال +ثا- عل+Cا YT 'ض<CاL . '& 'لL+انة 'لشا ئعة في T+امنا %5, ل+سH <ا%-F (ال مقLسة كالتي 'متاS بCا 'ال+ما& 'لمس+حي
في T+ا0 'لمس+ح (-سل3 . 'نما فق< بسبc)- D 'لتسامح مع 'لخ<+ئة8 (أل& حقائJ كلمة هللا 'لعK+مة تقاب) بع0L 'الكت-'|8 (أل& ما في 'لكن+سة
م& 'لتق(u 'لح+(+ة 'لعمل+ة قL- ضئ+) جL'8ً ل5C, 'ألسباD +بL ( (كأ& 'لمس+ح+ة مأل(فة لuL 'لعال0 (-'ئجة . (لك& متى 'نتعo '+ما& 'لكن+سة
ً'LL(تشتع) ن+-'ن3 مج LاC>الض' c)- LLا في كن+سة 'ل+(0 فس+تجCال(لى (ق(ت'. {GC 54.2}

الفصل الثالث — االرتداد

0)+ &T &علT Lلسل<ة 'لباب(+ة . فق' L+>)كا& س+أتي نت+جة لت Y50 'ل+Kلع' L'Lل-س() باال-ت' dفي 'ل-سالة 'لثان+ة 'لى تسال(ن+كي 'نبأ ب(ل
'لمس+ح ل& +أتي ”'& ل0 +أتي 'ال-تT L'L(ال (+ستعل& 'نسا& 'لخ<+ئة 'ب& 'لCال! 'لمقا(0 ('لم-تفع على ك) ما ُ+Lعى 'لCاً T( معب(L' حتى Tن3
٤ ) i : r تسال(ن+كي r) “(ت3 قائال: ”س- 'الث0 'آل& +عم)ل3“. (فضال ع& 5ل! فال-س() +ح5- 'خe 3نT 3نفس '-CKفي %+ك) هللا كإل3 م dجل+
{GC 55.1} .( h). حتى في 5ل! 'لتا-+خ 'لقuT- 0+L 'لضالالH 'لتي ستعL 'ل<-+J لنش- 'لباب(+ة (ت<(-%ا (%ي تSحa 'لى L'خ) 'لكن+سة

(ش+ئا فش+ئا ن-u ”س- 'الث0“ +تسل) في 'لبL'+ة في صمH (سك(&8 (بعL 5ل! +تق0L علنا عنLما حص) على سل<ا& (ق(F (تسل< على عق()
'لناd (%( +ق(0 بعمل3 'لتجL+في 'لخاUL . (ب<-+قة ل0 +كL +حd بCا 'حL شقH 'لعاH'L 'ل(ثن+ة لنفسCا <-+قا 'لى L 'خ) 'لكن+سة 'لمس+ح+ة .
(ُكبح -(c 'لتسا%) ('لخن(U بعX 'ل(قH ب('س<ة 'الض<CاH'L 'لعن+فة 'لتي شنتCا 'ل(ثن+ة على 'لمس+ح+ة. (لك& بعS L(') 'الض<CاL ح+&
LخلH 'لمس+ح+ة بال< 'لمل(! (قص(-T 0%لقH عنCا -L'ء 'لبسا<ة 'لتي في 'لمس+ح (-سل3 ('ستعاضH عن3 بفخامة 'لكCنة (' ل-]ساء 'ل(ثن++&
(كب-+ائ80C كما 'ستعاضH ع& م<الD هللا بمباBL 'لناd (تقال+L%0 . '& '%تL'ء قس<ن<+& 'السمي 'لKا%-Y في '('ئ) 'لق-& 'ل-'بع سبD ف-حا
عK+ما8 فLخ) 'لعال0ُ 'لكن+سة م-تL+ا ص(-F 'لب- . (في 5ل! 'ل(قH تق0L عم) 'لفساL بس-عة . ('ل(ثن+ة 'لتي بL' كأنCا 'نSCمH-' \ H %ي
{GC 55.2} .'لمنتص-F . فلقL س+<-H -(حCا على 'لكن+سة '5 'عث-H بتعال+مCا (<ق(سCا (خ-'فاتCا '+ما& 'لمعت-ف+& بأن0C 'تباU 'لمس+ح

(قL نتج م& %5' 'لت('<] ب+& 'ل(ثن+ة ('لمس+ح+ة T& نضج ”'نسا& 'لخ<+ئة“ 'لY5 سبقH 'لنب('H فأنبأH بأن3 س+قا(0 هللا (+سعى ل+-تفع عل+3.
Dحس X-ل+حك0 على 'أل o-نفس3 على 'لع dلش+<ا& (قمة محا(الت3 الجال' F)ق F)-5 )% 8انة 'لكا5بة+Lا0 'لKائ) 'لجبا-8 نCا0 'لKف5ل! 'لن
L'-'. {GC 56.1}ت3

لقL حا() 'لش+<ا& م-T F& +عقL تحالفا مع 'لمس+ح . جاء 'لى 'ب& هللا في ب-+ة 'لتج-بة8 ('5' '-', ك) ممال! 'لعال0 (مجL%ا ع-X عل+3 '&
+LفعCا كلCا 'لى +L+3 '5' 'عت-a فق< بس+اFL سل<ا& 'لKلمة . لك&ّ 'لمس+ح 'نتC- 5ل! 'لمج-D 'ل(قح ('-غم3 على 'النسحاD . غ+- T& 'لش+<ا&
+ص+D نجاحا Tع0K ح+& +غ-Y 'لناd بالتجا-D 5'ت3 '. ففي سب+) 'لKف- با-باc 'لعال0 (ك-'مات3 'نساقH 'لكن+سة 'لى T& ت<لD -ضى عKماء
{GC 56.2} .'ال-X (0 عاضLت80C ('5 -فضH 'لمس+ح على %5' 'لنح( فقL ُغ-- بCا لكي تق0L (الء%ا لنائD 'لش+<ا&8 'سقa -(ما

م& ب+& 'لعقائL 'لكاث(ل+ك+ة 'ل-ئ+سة T& 'لبابا %( 'ل-dT 'لمنK(- لكن+سة 'لمس+ح 'لجامعة8 (%( مL)S سل<اناً فائقاً على 'الساقفة ('لقسا(سة
في ك) 'نحاء 'لعال0 . (Tكث- م& %5' فقL ُخلعH على 'لبابا TلقاD هللا نفس3 . لقL لُقD D ”'ل-D 'الل3 'لبابا“ ('نK- 'لت5++)). ('عل& 'ن3 معص(0 .
(%( +<الD ك) 'لناd بال(الء. '& ما Tلحَّ 'لش+<ا& في <لب3 في ب-+ة 'لتج-بة ال +S') %( نفس3 +<لب3 بإلحاc ع& <-+J كن+سة -(ما8
{GC 56.3} .(جماعاH كث+-F م& 'لناd مستعL(& لتقL+0 (الئ0C ل3

)Lلع' H'لسل<ا& 'لسماء مثلما ('ج3 'لمس+ح 'غ-'ء YLعلى 'لتح Y)>عاء 'لمنLلك&ّ '(لئ! 'ل5+& +خاف(& هللا (+(ق-(ن3 +قابل(& %5' 'ال
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'لمحتا) '5 قا) 'لس+L: ”لل-D 'لC! تجسL ('+ا, (حL, تعبL“ (ل(قا ٤ : Ä)8 '& هللا لL-)+ 0 'بYT 'L 'شا-F في كلمت3 'لى Tن3 قT Lقا0 'نسا& ' ل+ك(&
Dالغتصا' J+->لبابا على كن+سة 'لمس+ح 'ال ب' L)س+ &T &سة . (ال +مكLلمق' Dتعال+0 'لكت F-مبشا ُLّلبابا تضا' FLس+ا FL+لكن+سة . فعق' dT-.
{GC 57.1}

Y-بالح J0 تن<بCع& 'لكن+سة 'لحق+ق+ة . لك&ّ %5, 'لت (النفصا' Lُتعّم) قة>-Cمة 'لCلصق( ' بالب-(تستانت+ة ت+ &T ص- 'لكاث(ل+! علىT Lلق
i '5)C+) “&+س+Lللق F-ع& ”'ال+ما& 'لمسل0 م ')Lت-') ً'L+0 'ل5+& 'لق(' ل('ء 'لمس+ح بعC0. فCعلى 'لكاث(ل+! 'نفس). {GC 57.2}

قو' كلمة هللا

Lما0 ق(ت3 . فحتى مخل\ 'لعال0 نفس3 صT L)مخاتالت3 ('لصم S++على تم dلنا' Lسة تساعLلمق' Dلمع-فة '& 'ل! ت' L+لش+<ا& ج' a-ع
%جمات3 بالمكت(D. ففي ك) %ج(0 حم) 'لمس+ح ت-d 'لحJ 'البYL قائال: ”مكت(D“. (Tما0 ك) 'قت-'c م& مقت-حاH 'لخص0 ق0L حكمة 'لكلمة
Dبالكت (C0 في حالة 'لجC+بق+ &T &ل3 م Lكا& ال ب Dسل<ا& 'لبابا 'لمغتص Hِثّب+) dت3 على 'لناLا بس+اKلش+<ا& محتف' (K+ سل<ان3 '. فلكي)
'لمقLسة . T& 'لكتاD 'لمقdL +ع0K هللا (+مجL,8 (+ضع 'لناd 'لمحL)L+& في (ضع0C 'لصح+ح8 (ل5ل! +نبغي 'خفاء حقائق3 'لمقLسة (كبت3 '.
)T 3ق-'ءت dعلى 'لنا Hم %5' %( 'لمن<J 'لY5 'عتنقت3 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة. فلقL ُمنع 'لناd م& نش- 'لكتاD <(') مئاH 'لسن+&8 كما ُحّ-ِ
ح+اSت3 في ب+(ت80C (قL فس- 'لكCنة ('الساقفة 'لمج-L(& م& 'لمباBL 'لخلق+ة تعال+م3 بما +LعL' 0عاء'ت0C . (%ك5' 'عت-فH 'لغالب+ة 'لعKمى في
{GC 57.3} .'لعال0 'لمس+حي بأ& 'لبابا %( نائD هللا على 'ال-X (ل3 'لسل<ا& على 'لكن+سة ('لحك(مة

1الستخفاb بسلطة 1لسماء

ّنَة“ فا5' 'سُتبعL كاشa 'لضالالH 'مك& 'لش+<ا&َ T& +عم) ما +شاء . (قT LعلنH 'لنب('H ع& 'لباب(+ة ق(َلT &K+)” :' 3ن3 +غ+- 'ال(قاH ('لّسُ
FLم& عبا (+Lثن+ة 'لى 'لمس+ح+ة ش+ئا ما كب)م& 'ل &+LتCفلكي +ع<(' 'لم . (5' 'لعمCلة 'لق+ا0 ب)ل0 تتبا<أ 'لباب(+ة في محا) .(r٥ : h (ن+ا'L)
Y)خ+-'ً 'لمجمع 'لن+قاT -قT Lج 'ً. (ق+-Lس+& في 'لمس+ح+ة ت+L5خائ- 'لق) (+لتماث' FLعبا HخلLT 8ال 'سم+ا)0 'لمس+ح+ة قبCعم+& قب(ل'L 8&ال(ثا'
'لثاني (D hÄh . 0.) %5' 'لنKا0 'ل(ثني نCائي '. (TنK- 'لت5++)) (حتى +كتم) عم) 5ل! 'ل-جd تج-HT -(ما على حa5 'ل(ص+ة 'لثان+ة م&
{GC 58.1} .ش-+عة هللا 'لتي تنCي ع& عباFL 'لص(-8 (تقس+0 'ل(ص+ة 'لعاش-F 'لى Tثنت+& ل+K) عLL 'ل(صا+ا كما كا&

%5, 'ل-(c 'ال5عان+ة لل(ثن+ة 'فسحH 'ل<-+J لمL+S م& 'الستخفاa بسل<ة 'لسماء. ('5 بTL 'لش+<ا& +ستخ0L قاFL 'لكن+سة غ+- 'لمك-س+&
0)+” L+ال من3 عL0 بKع) L Lنd 'ل(ص+ة 'ل-'بعة '+ضا (عمL 'لى 'غفا) +(0 'لسبH 'لقL+0 'لY5 با-ك3 هللا (قLس3 (تك(+& r : r ( i)8 (مّجَ
'لشمd 'لم(ق-“ 'لY5 كا& +حتف) ب3 'ل(ثن+(& . (ل0 +حا(ل(' 'ج-'ء %5' 'لتغ++- علنا في باBL 'الم- . ففي 'لق-(& 'ال(لى كا& ك) 'لمس+ح++&
. F-+س+ة (صا+ا, بك) غL0 +]من(& '& ش-+عة هللا ثابتة ال تتغ+- صان(' قCلحق+قي8 (كان(' +غا-(& على ك-'مة هللا . (الن' H0 'لسب)+ &)Kحف+
لك& 'لش+<ا& 'ستخT 0Lع('ن3 بك) L%اء ل+تمم(' غ-ض3 . (لكي +تج3 'لتفاH 'لناd 'لي +(0 'ألحL جعل(, ع+e 'Lك-'ما لق+امة 'لمس+ح. (في 5ل!
{GC 58.2} .'ل+(0 كانH تقا0 'لخLماH 'لL+ن+ة8 'ال 'ن3 كا& معتب-' +(0 'للC( ('لتسل+ا8H (كا& +(0 'لسبH ال +S') +حفK مقLسا

(لكي +مLC 'لش+<ا& 'ل<-+J للعم) 'لY5 قصL '& +نجS, قاL 'ل+C(L قب) مجيء 'لمس+ح eلى T& +ح+<(' 'لسبH بأقسى 'لق+(L ('لن('%ي
'لصا-مة حتى لقL جعل(' حف3K عبئا ثق+ال . فانتSC ف-صة %5' 'لمنK(- 'لخا<ئ ل+لصJ بالسبH 'الLS-'ء ('الحتقا- على 'عتبا- Tن3 تش-+ع
+YL)C . (ف+ما K) 'لمس+ح+(& عم(ما +حفK(& +(0 'الحL كع+L مف-c قاL%0 'لش+<ا& 'لى جع) +(0 'لسبH +(0 ص(80 +(0 حS& ((ج(80 لكي
YL)C+ل' &+L0 للCب-%ن(' على ك-'%+ت+. {GC 58.3}

منشو/ 1المبرc1و/ قسطنطHن

(في '('ئ) 'لق-& 'ل-'بع 'صL- 'المب-'<(- قس<ن<+& منش(-' صا- +(0 'الحL بم(جب3 ع+L' عاما في ك) 'نحاL 'المب-'<(-+ة 'ل-(مان+ة
('نK- 'لت5++))8 فصا- -عا+ا, 'ل(ثن+(& +(ق-(& +(0 'لشمd %5' كما صا- 'لمس+ح+(& +ك-م(ن3 . كا& 'المب-'<(- +قصL م& (-'ء س+است3
T ,5%& +(ّحLِ ب+& مصالح 'ل(ثن+ة (مصالح 'لمس+ح+ة 'لمتضا-بة. (لقT Lلح عل+3 في 5ل! Tساقفة 'لكن+سة 'لL' &+5-ك(' بL'فع 'ل<مع ('لتع<o 'لى
L'LS+ '5ا%-8 (%كKل(ثن++& على قب() 'لمس+ح+ة (ل( في 'ل' L5' +ساعCل+(0 نفس3 ف' &)Kلسل<ا&8 'ن3 '5' كا& 'لمس+ح+(& 'ل(ثن+(& +حف') FLلس+ا'



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 18 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

سل<ا& 'لكن+سة (مجL, '. (لك& '5 كا& كث+-(& م& 'لمس+ح++& 'لخائف+& هللا قT Lخ5(' بالتL-+ج +ضف(& على +(0 'الحL بعX 'لقLس+ة فقK Lل('
{GC 59.1} .+عتب-(& +(0َ 'لسبH 'لحق+قي +(0َ 'ل-D 'لمق8dL فحفe ,)K<اعة لل(ص+ة 'ل-'بعة

ل0 +ك& 'لمض) 'الكب- قT Lكم) عمل83 فلقL ع0S على '& +حشL ك) 'لعال0 'لمس+حي تحH ل('ئ83 (+ستخ0L سل<ان3 عب- نائب3 'لبابا 'لمتكب-
عي 'ن3 نائD 'لمس+ح . (قT Lت0 غ-ض3 م& <-+J 'ل(ثن++& 'ل5+& كان(' نصa مCتL+& ('الساJ فة 'ل<امع+& ('لمس+ح++& 'ل5+& َLّ+ &كا Y5ل'
بC-%0 مجL 'لعال0 . (م& (قH 'لى qخ- كانH تنعقL مجامع مسك(ن+ة +لتقي ف+Cا 'حبا- 'لكن+سة 'لقاLم(& م& ك) -ب(U 'لعال0 . (في ك) مجمع
. Lم& 5ل! +سم( (+تجم dكا& على 'لعك L0 'الح)+ &T &+ش+ئا فش+ئا8 في ح Xشّ-ع3 هللا تح< ك-'مت3 (تنخف Y5ل' Hتق-+با كا& +(0 'لسب
ما كتش-+ع 'لCي8 ب+نما 'عتب- سبH 'لكتاD 'لمقdL تش-+عا +L)C+ا بائT) 'Lعل& تح-+0 (%كq '5) 'الم- نCائ+ا 'لى 'عتبا- +(0 'لع+L 'ل(ثني مكّ-َ
3Kحف. {GC 59.2}

لقT Lفلح 'لم-تL 'لعK+0 في T& +-تفع: ”على ك) ما +Lعى 'لCاً T( معب(r) “ً'L تسال(ن+كي r : ٤). تج-T على تغ++- 'ل(ص+ة 'ل(ح+FL ب+&
Jا صح+حا 'لى 'الل3 'لحي 'لحق+قي. فال(ص+ة 'ل-'بعة تعل& لنا '& هللا %( خالC+كل3 ت(ج Y-لبش' dة 'لتي ت(ج3 'لجن+Cصا+ا 'لش-+عة 'الل)
'لسم('H ('ال-8X (ب5ل! +متاS ع& ك) 'آللCة 'لكا5بة . (لكي ت5ك-نا %5, 'ل(ص+ة بعم) 'لخلJ علمت& ' T& 'ل+(0 'لسابع قL قdLُ ك+(0 -'حة
لالنسا& . (كا& 'لقصL منCا جع) 'الل3 'لحي نصD ع+(& 'لناd (عق(ل0C على 'لL('0 كأص) 'ل(ج(L (م(ض(U 'لعباFL ('لسج(L . '& 'لش+<ا&
Jلمحا-بة تل! 'ل(ص+ة 'لتي تش+- 'لى هللا كالخال ,L)C( +ح() ك) جC0 'ل<اعة لش-+عت83 (ل5ل! ف+Lتق) ã 0Cع& (الئ dح() 'لنا+ &T ()حا+.
{GC 60.1}

+ص- 'لب-(تستانH 'آل& على 'لق() e& ق+امة 'لمس+ح في +(0 'الحL جعلت3 +(0 'ل-'حة 'لمقdL للمس+ح++& . (لك& +ع(S%0 'لLل+) 'لكتابي .
(h : r ن+كي)تسال r) “0صل3 في ”س- 'الث' Lكتش-+ع مس+حي +ج L0 'الح)+ Kفال 'لمس+ح (ال -سل3 'ع<(' %5' 'ل+(0 مث) %5, 'لك-'مة . '& حف
'لY5 كا& قL بTL حتى منT 5+ا0 ب(لd . فأ+& (متى 'عت-a 'ل-D باب& 'لباب(+ة %5' ؟ (YT سبD ش-عي +مك& 'ع<ا], ل5ل! 'لتغ++- 'لY5 ل0 +ق-,
{GC 60.2} 'لكتاD 'لمقdL؟

dT- )% ما)- aعل& '& 'سقT) 8ا في عاصمة 'المب-'<(-+ةCك-سي سل<ان Hثب Lلباب(+ة ثابتة 'ال-كا&8 (ق' H-صا dLفي 'لق-& 'لسا
'لكن+سة كلCاT) 8فسحH 'ل(ثن+ة 'لمجا) للباب(+ة . لقL 'ع<ى 'لتن+&ُ 'ل(حo ”قL-َت3 (ع-ش3 (سل<اناً عK+ماً“ (-]+ا r : si) ('نK- 'لت5++) ).
Tما 'آل& فقL بHTL 'أللa ('لمئتا& ('لست(& سنة م& 'لKل0 ('الض<CاL 'لباب(Y 'لم5ك(-F في نب('L H'ن+ا) (سف- 'ل-]+ا (L'ن+ا) h : r٥ 8 -]+ا
si : ٥ — h). (قL '-غ0 'لمس+ح+(& على 'خت+ا- 'حL 'لش-+&: eما '& +تنح(' ع& نS'%ت0C ('ستقامت0C (+قبل(' 'ل<ق(d ('لعباFL 'لباب(+ة8 ('ما
T& تY)5 ح+ات0C في KلماH 'لسج(& T( +قاس(' qال0 'لم(H على qالH 'لتعT D+5( ح-قا بالنا- T( قتال بالس+a ح+نئ5 تحقJ كال0 +س(U ح+&
: rs سمي“ (ل(قا' (جT &مبغض+& م& 'لجم+ع م &)قاء (+قتل(& منك0. (تك(نLالق-باء ('الص') F)الخ') &+Lتسلم(& م& 'ل('ل a)قا): ”(س
s٦ ( sh). (قL 'شتL 'الض<CاL على 'المناء على نح( ل0 +سبJ ل3 مث+)8 فصا- 'لعال0 ساحة قتا) عK+مة. (لمFL مئاH 'لسن+& (جHL كن+سة
'لمس+ح مال5' لCا في 'لعSلة ('الختفاء. (%ك5' +ق() 'ل-'ئي: ”('لم-FT %-بH 'لى 'لب-+ة ح+| لCا م(ضع معL م& هللا لكي +ع(ل(%ا %نا! Tلفا
٦ : sr مئت+& (ست+& +(ما“ (-]+ا)). {GC 60.3}

dما& 'لنا+' a-نح' Lلمة . (قKما0 'لCلL' L'S اC0 سل<انKلمة . (مع تعاKء 'لعص(- 'لمLلسل<ا& ب') F)لق' F)-5 كن+سة -(ما â)بل LLح
ع& 'لمس+ح8 'لنبع 'لحق+قي8 'لى بابا -(0 '. (بLال م& 'التكا) على 'ب& هللا الج) غف-'& 'لخ<ا+ا ('لخال\ 'البYL 'تج3 'لناd 'لى 'لبابا ('ل!
%نة ('الساقفة 'لL)S &+5%0 %( سل<اناً. (قL علم(%0 '& 'لبابا %( (س+<0C 'أل-ضي8 ('ن3 ال +مك& إلنسا& 'لLّنُ( م& هللا 'ال ب(سا<ت83 ('كث-
م& %5' فان3 بالنسبة 'ل+0C في مكا& هللا (+نبغي '& ُ+<اU <اعة كاملة . ('النح-'a ع& T('م-, (م<الب3 سبD كاa ال+قاU 'لم5نب+& تحT Hقسى
'لعق(باH 'لجسL+ة ('ل-(ح+ة . (%ك5' 'نح-فH عق() 'لناd ع& هللا 'لى 'النسا& 'لمعّ-Xَ للخ<أ ('لضال) ('لقس(8F ب) 'نح-ف(' بالح-Y 'لى
' Dلكت' HُغِفلT سة8 فمتى'Lلق' Dلخ<+ئة في ث+ا' H-تنك Lالش-'- . لق' d0 ق(ت3 م& خال) 'لناLنّف5 'غ-'ض3 ('ستخ Y5لمة نفس3 'لKسل<ا& 'ل
لمقLسة (TُسL) عل+Cا 'لKال0 (صا- 'النسا& +عتب- نفس3 'لس+L 'لمتسل< فلنا '& ننتK- تفشي 'لخ+انة ('لخU'L ('الث0 ('لفساL . ('5 ساHL 'لق('ن+&
{GC 61.1} .'لبش-+ة ('لتقال+L 'لبا<لة CK- 'لفساL 'لY5 +ستش-L Y'ئما عنLما +<-c 'النسا& ش-+عة هللا جانبا

1<اZ خطر' على 1لكنHسة

كانH تل! 'ال+ا0 خ<-F على كن+سة 'لمس+ح . (كا& حامل( ل('ء 'لحJ 'المناء قل+ل+& حJ '. (مع '& 'لحJ ل0 ُ+ت-! بال شا%L فلقL بL' في
بعX 'الح+ا& كأ& 'لضالالH ('لخ-'فاH ساHL س+اFL ماحقة8 (كأ& 'لL+& 'لحق+قي قL-> L م& 'ال-X . لقL غاD 'النج+) ع& 'النKا-T 8ما
{GC 61.2} .<ق(d ' لL+انة فHL'S (تكاث-H فأثقلH ك('%) 'لناd باأل('م- 'لصا-مة

تعل0 'لناd ل+d فق< '& +نK-(' 'لى 'لبابا ك(س+<0C ب) '+ضا T& +عتمL(' على Tعمال0C للتكف+- ع& خ<ا+ا%0 . فالسف- 'ل<(+) لكي +حج
'النسا& 'لى 'ال-'ضي 'لمقLسة8 ('العما) 'لH كف+-+ة8 (عباFL 'ل5خائ-8 (بناء 'لكنائd ('لمH'-'S ('لم5'بح8 (تقL+0 'ألم(') 'ل<ائلة بسخاء
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)T 3م& 'لت('ف Dغض+ dا بالناC+ضا,8 كما ل( كا& هللا شب- Dستجال' )T هللا Dلتسك+& غض dعلى 'لنا Hا فُ-ضCا (ما شاكلCللكن+سة8 %5, كل
{GC 62.1} .+صفح متى قLُمH 'ل+3 'لع<ا+ا '( 'العما) 'لتكف+-+ة

(على -غ0 تفاق0 'ل-5+لة (س+اLت3 ' حتى ب+& قاFL كن+سة -(ما فلقL'S L نف(5 %5, (تعا0K . ففي '('خ- 'لق-& 'لثام& 'Lّعى 'لباب(+(& 'ن3 في
X0 بع'Lم& 'ستخ Lعاء كا& ال بL5' 'ال% H+تثب L0 'آل& . (بقصCل )% Y5لعص(- 'ال(لى كا& الساقفة كن+سة -(ما 'لسل<ا& 'ل-(حي نفس3 'ل'
Xبع Hمة8 كما 'كتشف+Lلق' Hلكتابا' Xل-%با& بع' - َ)ّS Lفلق . D+5ب( 'الكاT 3بأقت-'ح U-سT ل(سائ) لتضفي عل+3 <ابع 'لسل<ا&8 ( %5' ما'
D+55, 'الكا% Hقبل Jلح' H0 'لعص(- . ('لكن+سة 'لتي -فضLلبابا 'لشاملة من5 'ق' FLا م& قب) مثبتة س+اCحكا0 'لمجامع 'لكنس+ة 'لتي ل0 ُ+سمع ب'
{GC 62.2} .(بك) ن0C (شغa. ('نK- 'لت5++)

1لثباf في Xجe 1لمقاXمة

Tما 'لبناF 'المناء 'لقل+ل(& 'ل5+& كان(' +بن(& على 'الساd 'لحق+قي 'ل-'سخ (s ك(-نث(s� : i d ( ss) فقL تح+-(' ('-تبك(' (تع<ل(' '5
&T &+0 م(شكCنحم+ا كا& بعض LCس('- '(-شل+0 في عT &)ل5+& كان(' +-فع' F0 . (على غ-'- 'لبناC0 -كا0 'لتعل+0 'لكا5بة ع& 'لق+ا0 بعملCعاقت'
Lض cلكفا') HعاS0 'لمناCكتCن' Lلق .(s� : نحم+ا ٤) “-)نبني 'لس &' -Lكث+- (نح& ال نق D'-لحمال+& ('لت' F)ق Hضعف Lق(ل( ': ”ق+
'الض<CاL ('لخU'L ('لغo ('الث0 ('لخ+انة (ك) 'لع('ئJ 'الخ-u 'لتي 'ست<اU 'لش+<ا& 'بتكا-%ا ل+منع (+ع<) تقLم0C . (كث+-(& م& 'لبنائ+&
'المناء خا-H عS'ئم80C (الن0C كان(' َ+نشL(& 'لسال0 (+ح-ص(& على ص+انة 'مالك0C ('-('ح0C '-تL(' ع& 'الساd 'لحق+قي . Tما 'آلخ-(&
'لL'S &+5ت0C مقا(مة 'عL'ئ0C شجاعة ف(J شجاعت0C فقL 'علن(' قائل+& بال خ(a: ”ال تخاف(%0 ب) '5ك-(' 'لس+L 'لعK+0 'لم-%(D“ (نحم+ا ٤ :
sh : ٦ d0 س+ف3 على فخ5, ( 'فسCما (ك) منLُ0 قCفسا-(' في عمل (s٤). {GC 62.3}

'& 'ل-(c نفسCاc)- 8 ك-'%+ة 'لحJ (مقا(مت83 قL '(غ-H صL(- 'عL'ء هللا في ك) عص-8 (كا& م<ل(با م& شعD هللا '& ُ+CK-(' 'ل+قKة
('ل(الء نفس+0C '. (+ن<بJ ق() 'لمس+ح 'لى تال0 +5, 'ال(ل+& ”ما 'ق(ل3 لك0 'ق(ل3 للجم+ع 'سC-('“ (م-قih : si d) على ك) 'تباع3 'لى
-%Lنقضاء 'ل'. {GC 63.1}

H8 (تفشH')ا 'لصلCتل(& 'مام+) U)ا 'لشمCمامT &)Lق)+ dلص(-8 (كا& 'لنا' FLعبا Hحل(كة (%(ال8 فعم L'LSلمة تKكأ& 'ل 'Lب Lق)
0Cنة ('الساقفة 'نفسCسل<ان3 . ('5 كا& 'لك Uكأ& 'لعق) 'ضا 'Lحتى ب dعق() 'لنا Y a Hلخ-'فا' Hلخ-'ف+ة كما تحكم' H'Lلعا' aسخT
Jعما' Jلى عم' -L0 (+ت-س0 خ<ا%0 '& +نحCب YLكا& +قت Y5ل' D8 كا& م& 'لمت(قع م& 'لشع&+Lن++& فاس')Cكان(' ش) H'5لمل') )Cمحب+& 'لل
{GC 63.2} .'لجC) ('ل-5+لة

ث0 خ<H 'لباب(+ة خ<(F 'خ-u في <-+J 'الUL 'ء عنLما Tعل& 'لبابا غ-+غ(-+(d 'لسابع في 'لق-& 'لحاYL عش- عصمة كن+سة -(ما
(كمالCا8 فم& ب+& 'لمقت-حاH 'لتي '-تآ%ا (5T'عCا ق(ل3 بأ& 'لكن+سة ل0 (ل& تخ<ئ <بقا للكتD 'لمقLسة. 'ال T& 'لب-'%+& 'لكتاب+ة ل0 تLع0 5ل!
'لتص-+ح . (قT Lعل& 5ل! 'لبابا 'لمتكب- '+ضا T& ل3 ' لسل<ا& '& +خلع 'البا<-8F ('& 'حL' م& 'لناd كائنا م& +ك(& ال +حJ ل3 '& +لغي
{GC 63.3} .('حكام3 '( +ب<لCا8 'ما %( فم& حق3 '& +لغي 'حكا0 'آلخ-+& ('نK- 'لت5++)

تذلل 1المبرc1و/ Nنرi 1لر1بع

(%نال! مثا) مo%L على <غ+ا& %5' 'لمL'فع ع& 'لعصمة ('ستبL'L, في معاملت3 'لشاF5 المب-'<(- 'لمان+ا %ن-Y 'ل-'بع . فا5 جا%- 5%'
'المب-'<(- بع0L مباالت3 بسل<ا& 'لبابا ح-م3 %5' (خلع3 ع& 'لع-o . ('5 '-تعD 'المب-'<(- عنLما %ج-, 'م-'], (جعل(' +LLC(ن3 بعLما
شجع0C حك0 'لبابا على 'لتم-L عل+T 3حd %ن-Y بض-(-F عقL صلح مع -(0 '. فسا- في صحبة S(جت3 'ال0 ب-'<(-T) FحL خL'م3 'المناء
&' &)L &لى فناء خا-جي م' L+ا 'قتC+ف d)+-)لشتاء ل+ت5ل) 'ما0 'لبابا8 (لما (ص) 'لى 'لقلعة 'لتي كا& غ-+غ' aفي منتص Dعب- جبا) 'الل
ُ+سمح لح-'س3 بم-'فقت83 (%نا! في SمC-+- 'لشتاء 'لقا-d (%( عا-Y 'ل-dT (حافي 'لقLم+& في لباY-S d لب| +نتK- 'ال5& م& 'لبابا
للمث() في حض-ت3 . (ل0 +تناS) 'لبابا بالعف( عن3 'ال بعL ثالثة '+ا0 قضا%ا 'المب-'<(- صائما معت-فا مست-ح0 '. (مع 5ل! فإ& 'لعف( كا&
مش-(<ا بتنف+5 'لعق(بة قب) T& تعاL 'ل+3 سمة 'لمل! (+ع(L لمS'(لة سل<ت3 (حكمLS' 5') . 3%ى غ-+غ(-+(d ب5C' 'النتصا- 'فH خ- بأ& م&
0C0 (كب-+ائCمتKلمل(! ع& ع' (Sن+ &T 3جب'). {GC 64.1}

Dلقل' Dعلى با aعة 'لمس+ح (ل<ف3 '5 +ص(- نفس3 كم& %( ('ق'L)) 3غ<-ست) a-ب+& كب-+اء 'لبابا 'لمتعج o%Lلم' J-0 'لفKعT فما
rh : r� متى) “'Lك(& ف+ك0 '(ال فل+ك& لك0 عب+ &T L'-T &منح 'النسا& 'لغف-'& ('لسال80 (+عل0 تالم+5, قائال: ”م+) (خL+ الباً 'إل5& حتى>).
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{GC 64.2}

H0 'لباب(+ة القLق w)لخا-جة م& -(ما ('لتي ل0 +نق<ع س+ل3 '. ب) حتى قب) -س' Hالخ<اء ('لضالال' Lا+LS' لق-(& 'لتال+ة' HLCش Lق)
Lل(' متمسك+& بعقائK 0 'لى 'لمس+ح+ةCئ'Lق-(' با%تT &ا تأث+- على 'لكن+سة . (كث+-(& ممC8 (كا& لdتعال+0 'لفالسفة 'ل(ثن++& قب(ال م& 'لنا
فلسفت0C 'ل(ثن+ة (ل0 +كتف(' باالستم-'- في L-'ستCا بأنفس0C ب) Tلح(' على 'آلخ-+& بالس+- على نCج0C قائل+& T& تل! 'لفسلفة (س+لة النتشا-
نف(5%0 (بس<3 على 'ل(ثن++& . (%كL' '5خلH على 'ال+ما& 'لمس+حي ضالالH جس+مة . (م& TشC- تل! 'لضالالH 'العتقاL بالخل(L 'ل<ب+عي
لالنسا& (ب(ع+3 في 'لم(H . %5, 'لعق+FL 'لخا<ئة كانH %ي 'الساd 'لY5 بنH عل+3 -(ما ضاللة 'البتCا) 'لى 'لقL+س+& (تمج+L م-+0 'لع5-'ء.
{GC 64.3} .(م& %5' نبتH '+ضا %-<قة 'لعD'5 'البYL لم& +م(ت(& في قسا(F قل(ب80C تل! 'لC-<قة 'لتي تسللH 'لى 'لعق+FL 'لباب(+ة باك-'

ح+نئT 5ُِعL 'ل<-+J الLخا) 'خت-'U جL+L م& 'نتاg 'ل(ثن+ة8 (قL Lعت3 -(ما ”'لم<C-“ ('ستخLمت3 في e-%اD 'لجما%+- 'لسا5جة 'لمتمسكة
بالخ-'فاH . %5, 'لبLعة ثّبتH 'العتقاL ب(ج(L مكا& لعD'5 َم& ال +ستحق(& 'لCال! 'ألب8YL حتى '5' نال(' S g'ء%0 على خ<ا+ا%0 (ت<C-(' م&
{GC 65.1} .(نجاست0C قُبل(' في 'لسماء ('نK- 'لت5++)

(كانH 'لحا) تLع( 'لى 'ختالJ شيء qخ- +مّكِ& -(ما م& 'الستفاFL م& مخا(a تابع+Cا (-5'ئل0C . (قL (جHL ضالتCا في بLعة صك(!
'لغف-'& . فك) م& -غب(' في 'النض('ء تحH ل('ء 'لبابا لش& 'لح-(D بغ+ة ت(d +ع 'مالك3 'لSمن+ة (تأD+L 'عL'ئ3 '( 'ستئصا) شأفة '(لئ!
'ل5+& تج-T(' على 'نكا- حق3 في 'لس+اFL 'ل-(ح+ة Tُع<(' (عL' بالغف-'& 'لكام) لخ<ا+ا%0 في 'لماضي ('لحاض- ('لمستقب)8 (بالعتJ م& ك)
'آلال0 ('لعق(باH . كما علَّم(' 'لناd '+ضا 'ن0C '5 +ب5ل(& م& Tم('ل0C للكن+سة +تح--(& م& 'لخ<+ئة (ُتعتT c')-T JصLقائ0C 'لم(تى 'لمحب(سة
في لD+C 'لنا- ('لعقاD . فب5C, 'ل(سائ) (TمثالCا مألH -(ما خS'ئنCا باالم(') 'ل<ائلة (سانHL 'لفخامة ('لتنع0 ('ل-5+لة 'لتي Tتصa بCا '(لئ!
ع(& 'ن0C ن('D ع& 5'! 'لY5 ل0 +ك& ل3 '+& +سنT- Lس3. (TنK- 'لت5++) َLّ+ ')ل5+& كان'). {GC 65.2}

0Cنة 'لبابا 'نCعى كLT Lفلق . d'L5ب+حة 'لق F)عL8 بال5ب+حة 'ل(ثن+ة 'لمDفي 'لكتا Hع& مما-سة ف-+ضة 'لعشاء 'ل-باني8 كما جاء X+سُتع')
قاL-(& ب('س<ة شعائ-%0 (م-'سم0C 'لعL+مة 'لمعنى8 على تح(+) 'لخبS ('لخم- 'لعاe &++Lلى ”جسL 'لمس+ح (Lم3 'لفعلي“ (٤) نفس3. (ب(قاحة
,5Cجا%-(' ب+ &T 8H)بالم L+LCم& 'لمس+ح++&8 مع 'لت Dل>ُ Lألش+اء . (ق' (ك Jهللا خال ')خلق+ &T على &)-L0 قاCا-' 'نCع(' جL' ف+ة+Lتج
{GC 65.3} .('لC-<قة 'ل-%+بة 'لمC+نة للسماء. (كث+-(& مم& -فض(' 5ل! 5%ب(' <عاماً للD+C 'لنا-. (TنK- 'لت5++)

في 'لق-& 'لثال| عش- 'ق+مD%-T H 'نKمة 'لباب(+ة : محاك0 'لتفت+o . (لقL كا& سل<ا& 'لKلمة +عم) مع 'لسل<ة 'لباب(+ة (+سانL, '. ففي
مجامع0C 'لس-+ة س+<- 'لش+<ا& (مالئكت3 على عق() 'لناd 'الش-'-8 ب+نما (قa في 'ل(س< 'حL مالئكة هللا8 ('& +ك& غ+- منK(-8 ل+سج)
H-سك Lمة ق+Kلع' (باب” &' . dلنا' &)+ا عC+م& '& تقع عل D%-T Hلتي كان' (تا-+خ تل! 'العما Dل+كت) a+في سف-, 'لمخ F-0 'لجائCحكام'
L0 م& 5ل! 'لسل<ا& 'لم-تCلى هللا ل+نتق0 ل' w-تص Hء كان'LCقة لمال++& م& 'لشSس+&“. ('الجسا0 'لمم+Lماء 'لقLب. {GC 66.1}

dكأن3 +تحك0 في مصائ- 'لنا) 'Lما0 'حكا0 بابا -(0 '. '5 بT نحن(' خض(عا' F->فالمل(! ('البا . Lلباب(+ة <اغ+ة 'لعال0 'لمستب' Hمس' Lلق
dس+ع بح5'ف+-%ا (بك) ثقة . (بك) (قا- كا& 'لنا) uLكن+سة -(ما على م Lعقائ Hلسن+& قُبل' Hمئا uLة. (لم+Lم& 'لحاض- (في 'البSفي 'ل
. 0C0 بسخاء العالتCل (Sلع<ا+ا ُتج' Hكان) كان(' مك-م+&8 H) &C(-جا) 'لك .' ,Lع+ا' &)Kا ب(ج3 عا80 (كا& 'لجم+ع +حفCما-س(& <ق(س+
{GC 66.2} .(ل0 +حL| قب) 5ل! 'لتا-+خ (ال بعT ,L& حصلH كن+سة -(ما على عKمة T )TبCة T( سل<ا& Tكث- مما حصلH عل+q 3نئ5

d+لة تماما8 ل)Cتك(& مج HLسة كاLلمق' Dبالنسبة 'لى 'لعال0“ (٥). فالكت (+لل' aال0 نصK &ة كا+)بالنسبة 'لى 'لباب F-+CKلك&ّ ”ن(- 'ل
فق< م& 'لشعD ب) حتى م& 'لكCنة 'نفس0C . فكما كا& 'لف-+س+(& قL+ما %ك5' كا& %]الء 'ل-]ساء 'لباب(+(& +بغض(& 'لن(- 'لY5 +فضح
خ<ا+ا%0 . ('5 'بعHL ش-+عة هللا 'لتي %ي نم(g5 'لب- (مق+اd 'لكما) كان(' +ما-س(& سل<ان0C بك) ح-+ة (+جت-ح(& 'ل-5+لة بال -'UL . كما
تفشى 'الحت+ا) ('لجشع ('لبخ) (ساHL 'لخالعة (ل0 +عL 'لناd +ت(-ع(& ع& '-تكاD ك) ج-+مة في سب+) 'ل(ص() 'لى 'لم-'كS 'لعK+مة
('لحص() على 'لغنى 'لجS+) . (لقL مثلH في قص(- 'لباب('H ('الساقفة 'ح<ّ مشا%L 'لفج(- ('لنجاسة . كما '& بعX 'لباب('H 'لمت-بع+&
على 'لك-سي 'لباب(Y '-تكب(' ج-'ئ0 مث+-F (منف-F جL' بح+| '& -]ساء 'لحك(ماH حا(ل(' عS) 'حبا- 'لكن+سة '5 'عتب-(%0 (ح(شا 'ح< مما
+مك& 'حتمال0C '( 'لتغاضي ع& ج-'ئم0C . (لقK LلH '(-(با ('قفة جامFL ل0 تتق0L في 'لعل(T 0( 'لفن(& T( 'لمLن+ة8 (%ك5' شم) 'لعال0َ 'لمس+حي
{GC 66.3} .شل)ٌ LTبي ('خالقي (ثقافي

HنT !0 'لمع-فة . النLل! شعبي م& ع% Lشة الق(') 'لنبي %(شع '5 قا): ”ق%Lمخ+فة (م F-)ص H-ّف) Y)لحك0 'لباب' Hحالة 'لعال0 تح &'
-فضH 'لمع-فة '-فض! 'نا ... (الن! نس+H ش-+عة 'لC! 'نسى 'نا T+ضا بن+!“8 ”ال Tمانة (ال 'حd '& (ال مع-فة هللا في 'أل-X . لع&
0Cمن 'L+كلمة هللا بع dقصاء 'لنا' Dع('ق H5, كان% .(r ) s ) ماء“ (%(شع ٤ : ٦L Jماء تلحL) &)عتنف+ . J(قت) (س-قة (فس D5ك). {GC
67.1}
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الفصل الرابع — الولدنسيون

Jل0 +ك& ممكنا '& +ن<فئ ن(- 'لح H')ا للبابC+ف FLلس+ا' Hل<(+لة 'لتي كان' F-ثناء 'لفتT في X-جث0 على 'أل Y5ل' dم'Lال0 'لKفي (س< 'ل
dLلمق' Dتمسك(' بالكتا) . dب+& هللا ('لنا L+عص- — -جا) 'عتنق(' 'ال+ما& بالمس+ح كال(س+< 'ل(ح (في ك L)Cش ã &كا Lتما0 '. فلق
0C0 تجا, 'سالفCفي 'عناق Y5لكب+- 'ل' &+ َLّ0 'لKمة عLلقا' (ألج+ا' D)شع a-لحق+قي . (ل& تع' Hس(& 'لسبL8 (كان(' +قFللح+ا L+كالقان(& 'ل(ح
بH ن('+ا%0 (ب('عث0C (ص(H-L كتاباتT 0C( 'ح-قH (عاD 'العL'ء 'خالق80C (مع 5ل! فقK Lل(' 'لمجا%L+& . لقL ُ(صم(' بالC-<قة (ُك5ِّ
{GC 68.1} .-'سخ+& كال<(L . (م& ج+) 'لى ج+) Kل(' محتفK+& با+مان0C في نقا(ت3 كم+-'| مقdL لألج+ا) 'لالحقة

'& تا-+خ شعD هللا في 'لعص(- 'لمKلمة 'لتي بHTL من5 صا-H 'لس+اFL ل-(ما %( سج) حاف) باالحL'| (مكت(D في 'لسماء8 ('& كا&
T%) 'لعال0 ال +ع<(ن3 'لمكانة 'لالئقة ب3 . (قل+لة %ي 'آلثا- 'لL'لة على (ج(L%0 'لل0C 'ال في 'تCاماH مض<0C+LC . فلقL كانH س+اسة -(ما
)T Hكا& م]لفاT لى مالشات3 س('ء' HLتعتب-, %-<قة عم Hما كان (ا8 فكCن+ن')ا (ق%Lعلى عقائ g)-لخ') Jثا- 'النشقاq (ك )لى مح' aLCت
)T س('ء كا& م& 'ألغن+اء Fالنسا& في 'لح+ا' J( 'لتسا]) في ما +خت\ بسل<ة تعال+0 'لبابا كا& كف+ال بأ& +ضّ+ِع حT !فكال0 'لش .' dناT
'لفق-'ء8 'لعKماء T( 'ألLن+اء . (عمHL -(ما T+ضاً eلى eح-'J ك) 'ل(ثائJ 'لتي تثبH قس(تCا على 'لمنشق+& عل+Cا8 فلقL 'صH-L 'لمجامع
'لباب(+ة T('م-%ا بح-J مث) تل! 'لسجالH . قب) 'خت-'U 'لم<ابع كانH 'لكتD قل+لة 'لعLL (ناF-L 'ل(ج(8L (كانH'5 H 'حجا0 كب+-F بح+| ل0
0Cكن+سة -(ما م& تنف+5 'غ-'ض (5' فل0 +ك& ما +منع -جاCل) ا8CKحف (Cس+. {GC 68.2}

ل0 ُتت-! كن+سة ضم& حL)L س+اFL -(ما تنع0 بح-+ة ضم+-%ا م& S' &)Lعاg. فما '& حصلH 'لباب(+ة على 'لسل<ا& حu H مC+L+ HLا
u-ث- 'الخT في FLا 'ل('حCلسل<ان dلكنائ' Hا8 (%ك5' خضعCتLبس+ا a'-ك) م& -فض(' 'العت Jلتسح. {GC 69.1}

L'Lقبل3 'لب-+<ان+(& في 'لق-(& 'ال(لى ل0 +ك& 'ال-ت Y5ص(ل3 '. فاالنج+) 'ل' H-5ّج Lئ+ة ق'Lلمس+ح+ة 'لب' Hمى كانKفي ب-+<ان+ا 'لع
'ل-(ماني قL 'فسL, . (كانH 'الض<CاH' L 'لتي Tثا-%ا 'البا<-F 'ل(ثن+(& ('لتي 'متHL حتى 'لى %5, 'لس('ح) 'لنائ+ة %ي 'لLC+ة 'ل(ح+FL 'لتي
')L0 في 'نجلت-' (جC+ل('قع عل' LاC>م& عاصمة 'المب-'<(-+ة. (كث+-(& م& 'لمس+ح++& 'ل5+& %-ب(' م& 'الض dا 'لكنائC+عل Hحصل
c-بف Jلح' dلنا' (8 (في ك) %5, 'الق<ا- قب,Lلى '+-الن' J8 (م& %نا! 'نتق) 'لح,Lتالن)0 مال5' في 'سكCألنفس. {GC 69.2}

عنLما غS' 'لسكس(& ب-+<ان+ا كانH 'ل(ثن+ة سائFL على 'لبالL . (قL 'ستنكa 'لغF'S (ت-فع(' ع& T& +تلق(' 'لتعل+0 م& '+YL عب+L%80 فأ-غ0
'لمس+ح+(& على 'لت-'جع 'لى 'لجبا) ('لقفا- 'لم(حشة8 (مع 5ل! فالن(- 'لY 5 'حتجD 'لى ح+& K) مشتعال . (بعL 5ل! بق-& م& 'لSما& كا&
5ل! 'لن(- +ضيء في 'سك(تالنL, بلمعا& عK+0 'متL 'لى بلL'& بع+FL . (م& '+-النT ,Lتى ك(ل(مبا 'لتقي (معا(ن(, 'ل5+& جمع(' ح(ل0C 'لم]من+&
0Lُلكتابي8 (%ك5' ق' Hلسب' Kكا& +حف (ج- &+S-لئ! 'لكا)' &+ب Lة . ((ج+S'-0 'لكCماتLخ Sنا 'لم(حشة (جعل(%ا م-ك)+T F-+Sلمشتت+& في ج'
%5' 'لحJ 'لى 'لنا8d فانشئH في T+(نا مL-سة خ-g منCا 'لم-سل(& ل+d 'لى 'سك(تالنL, ('نجلت-' (حL%ما ب) T+ضا 'لى 'لمان+ا (س(+س-'8
{GC 69.3} .(حتى 'لى '+<ال+ا نفسCا

فرk مدNش

لك&ّ -(ما -نH بنK-%ا 'لى ب-+<ان+ا (عHL J 'لع0S على 'خضاعCا لس+اLتCا. ففي 'لق-& 'لساT dLخ5 م-سل(%ا على عاتقT 0Cم- %L'+ة
'لسكس(& 'ل(ثن++& . (قL ق(بل(' بك) س-(- (ت-ح+D م& 'لب-'ب-F 'لمتكب-+& فاستمال(' qالفاً كث+-F من0C 'لى 'لعق+FL 'ل-(مان+ة . ('5 تق0L 'لعم)
'ص<0L 'ل-]ساء 'لباب(+(& ('لمCتL(& بالمس+ح++& 'الصل++&8 (بL' 'لف-J مL%شا ب+& 'لف-+ق+&: فقL كا& 'لمس+ح+(& ق(ما بس<اء مت('ضع+&
(متمسك+& بمباBL 'لكتاD 'لمقdL في 'خالق0C (تعال+م0C (عاL'تT 80Cما 'لباب(+(& فقL ع-ض(' خ-'فاH 'لباب(+ة (عKمتCا (غ<-ست3 '. (قT Lم-
مبع(| 'لبابا %5, 'لكنائd 'لمس+ح+ة T& تعت-a بس+اFL 'لبابا 'لسام+ة . (بك) (L'عة 'جاب3 'لب-+<ان+(& قائل+& 'نL+-+ 0C(& '& +حب(' جم+ع
FLع Hتابع للمس+ح . فُب5ل (ك Jم& ح )% Y5ل' U)ل3 'ال 'لخض &)L0 ال +بCفي 'لكن+سة8 (ك5ل! ف FLم- 'لس+اT مخ(ال d+8 ('& 'لبابا لdلنا'
محا(الH للKف- ب(الئ0C ل-(ما8 لك&ّ %]الء 'لمس+ح++& 'ل(ضعاء '5 '5%لت0C 'لكب-+اء 'لتي 'CK-%ا مبع(ث( -(ما 'جاب(' بك) ثباH قائل+& 'ن0C ال
+ع-ف(& س+q 'Lخ- غ+- 'لمس+ح . (%نا c)- H-CK 'لD 'ب(+ة على حق+قت3 '. فلقL قا) 5ل! 'ل-ئ+d 'لباب(Y: ”'5' كنت0 ال تقبل(& 'الخ(F 'ل5+&
+ج+ئ(نك0 بالسال0 فس+أت+ك0 'العL'ء 'ل5+& +حمل(& 'ل+ك0 'لح-D ('لLما- . ('5' ل0 تتحL(' معنا في '-شاL 'لسكس(& 'لى <-+J 'لح+اF فستتلق(&
من0C ض-باH 'لم(H“ (٦). (ل0 +ك& %5' كالما عL+0 'لج8u)L فلقL 'سُتخLمH 'لح-(D ('لم]'م-'H ('لخU'L ('لغL- ضL شC(L '+ما& 'النج+)
{GC 70.1} .%]الء 'لى '& خ-بH كنائd ب-+<ان+ا T )T-غمH على 'لخض(U لسل<ا& 'لبابا

(لك& بع+L' م& سل<ا& -(ما كانH ت(جL على 'متL'L ' لق-(& جماعاH م& 'لمس+ح++& Kل(' تق-+با 'ح-'-' م& 'لفساL 'لباب(Y . لقL كان('
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محا<+& بال(ثن+ة (بم-(- 'لعص(- تأث-(' باخ<ائCا8 'ال 'نK 0Cل(' +عتب-(& 'لكتاD 'لمقdL كالقان(& 'ل(ح+L لال+ما&8 (تمسك(' بكث+- م&
حقائق3 . %]الء 'لمس+ح+(& كان(' +]من(& بثباH ش-+عة هللا (L('مCا8 (كان(' +حفK(& 'لسبH 'لY5 نصH عل+3 'ل(ص+ة 'ل-'بعة . ('لكنائd 'لتي
u-س+ا 'لصغq &في '('س< 'ف-+ق+ا (ب+& '-م H5' 'ال+ما& (%5' 'لسل(! كانCب Hتمسك. {GC 70.2}

1<ما6 1لولدنسHHن

'ل(لLنس+(& كان(' في <ل+عة م& قا(م( ' 'عتL'ء'H 'لسل<ة 'لباب(+ة . ففي 'لبالL نفسCا 'لتي ثبتH ف+Cا 'لباب(+ة ك-س+Cا القT Hبا<+لCا
(Tكا5+بCا (مفاسL%ا 'قسى مقا(مة . (قK LلH كنائd ب+Lم(نH محتفKة باستقاللCا عFL ق-(&8 (لك& 'خ+-' جاء 'ل(قH 'لY5 ف+T 3ص-H -(ما
على 'خضاU تل! 'لكنائd لسل<ان3 '. (بعL ح-(D غ+- مجL+ة ضL <غ+ا& -(ما 'عت-a -]ساء %5, 'لكنائd مك-%+& بس+اFL تل! 'لق(F 'لتي
0+Lتق u (ع ')-صT !لالساقفة . '(لئ )T للبابا U)لخض' Xم& -ف Xبع Lج)ُ Lا (الء, (%( صاغ- . (مع 5ل! فقCل YLكأ& ك) 'لعال0 +ب 'Lب
0Cمن Xبع .' L+0 'نسحب(' بع+L0 'لقCل(' متمسك+& با+مانK &+5فال . (نفصا' |Lح Lق) . 0 (بسا<ت3Cمان+e F)بنقا Kالحتفا') ,Lح) ã 0Cالئ)
%ج-(' (<ن0C في جبا) 'اللD ل+-فع(' -'+ة 'لحJ في بلL'& غ-+بة8 ب+نما ت-'جع غ+-%0 'لى 'ل(L+ا& 'لصغ+-F 'لمنعSلة ('لمعاق) 'لصخ-+ة في
{GC 71.1} .'لجبا) ح+| 'حتفK(' بح-+ت0C في عباFL هللا

0%Lعقائ Hكان Lا -(0 '. لقCمتLلتعال+0 'لكا5بة 'لتي ق' X+ق-(& كا& على نق FLنس+(& (علَّم(' ب3 عLعتنق3 'لمس+ح+(& 'ل(ل' Y5ال+ما& 'ل' &'
0Cست(- 'لمس+ح+ة 'لحق+قي . لك&ّ '(لئ! 'لفالح+& 'ل(ضعاء 'ل5+& كان(' +ع+ش(& في معتكفاتL ن+ة م]سسة على كلمة هللا 'لمكت( بة8 (%ي+Lل'
)% Y5ل' J80 'لى مع-فة 'لحC80 ل0 +صل('8 م& تلقاء 'نفسC0 (ك-(مC0 'ل+(مي ب+& ق<عانCئب(& على عمل'L 0%) 0ل(' ع& 'لعالSُع Lلخف+ة8 (ق'
. 0Cبائq &خ5(, ع' Y5ي 'ال-| 'ل% Hن+ة كان+L0 'لCتL+8 لك&ّ عقLCلع' |+L0 ل0 +ك& حCا. '& '+مانCضالالت) FLلكن+سة 'لم-ت' Lعقائ X+على نق
S)كن+سة 'لمس+ح 'لحق+ق+ة حا-سة كن &' .(i '5)C+) “&+س+Lللق F-فاعا ع& '+ما& 'لكن+سة 'ل-س(ل+ة : ”'ال+ما& 'لمسل0 مL ')حا-ب(' (ناضل Lلق
'لحJ 'لم(UL ب+& '+YL شعب3 ل+ع<ى للع 'ل0 كانH %ي ”'لكن+سة في 'لب-+ة“8 ال 'لسل<ة 'لL+ن+ة 'لمتكب-F 'لمت-بعة على ع-شCا في عاصمة
{GC 71.2} .'لعال0

. Dلمنص(\ عن3 في 'لكتا' Hا %5, ل+(0 'لسبCتLلى 'نفصا) 'لكن+سة 'لحق+ق+ة ع& -(ما 'لك-'%+ة 'لتي 'ب' HL' لتي' D0 'السبا%T &+م& ب
H'Lلعا') L+لتقال' d0 'لناKّب+نما ع u-ش-+عة هللا في 'لث Hس+L8 فX-على 'ال Jلسل<ة 'لباب(+ة 'لح' Hح-> Lلالنب+اء '& تنبأ(' فق Jكما سب)
Hفي (س< 'لضالال) .dLك+(0 مق Lء على 'ك-'0 +(0 'الحLم& 'لب Hخاضعة لحك0 'لبابا '-غم Hلتي كان' dلكنائ') .' ,)Lلبش-+ة (مج'
.' X+' Lكف(' ع& 'لعم) في +(0 'الح Hلسب' ')Kحف L0 قC0 مع ك(نCن' Lهللا 'المناء 'لى ح Dتب! كث+-(& حتى م& شع-' FLلسائ' Hلخ-'فا')
K8 (بأقسى 'اللفاHنس(' +(0 'لسبL+ &' ضا+' (فق< ب L0 'الح)+ ')سLال '& +ق Dم-(' 'لشع' Lلك&ّ %5' ل0 +ك& ل+-ضي 'ل-]ساء 'لباب(++& . فق
T). {GC 72.1}شL%ا ت(عL(' م& +ك-م(ن3 . (ل0 +تمك& 'حL م& حفK ش- +عة هللا في سال0 'ال بالD)-C م& تحH سل<ا& -(ما

كا& 'ل(لLنس+(& في <ل+عة شع(D '(-(با في 'لحص() على ت-جمة 'لكتاD 'لمقdL ('نK- 'لت5++) ). فقب) '+ا0 'الصالc بمئاH 'لسن+&
كانH في ح(Sت0C نسخ من3 مكت(بة بخ< 'ل+L (في لغت0C 'ل(<ن+ة . لقL كا& ب+& '+0C+L 'لحJ 'اللCي ' لنقي ال تش(ب3 شائبة8 (%5' جعلL% 0Cفا
للك-'%+ة ('الض<CاL . لقL 'علن(' '& كن+سة -(ما %ي باب) 'لم-تFL 'ل('-L 5ك-%ا في سف- 'ل-]+ا8 فتصL(' لمقا(متCا (محا-بة مفاسL%ا
Hتح FS+0 'لممCئLل(' ش+ئاً فش+ئ 'ً ع& مباS5 تنا' &')C0 للCتL+0 (عقCمان+e ')0 ع-ضC0 . (في ح+& '& بعضا منCمخا<-+& في 5ل! بح+ات
ضغ< 'الض<CاL 'ل<(+) 'ألمL فا& qخ-+& ثبت(' متمسك+& بالحJ . (على مuL عص(- 'لKل0 ('ال-تL'L (جL بعX 'ل(لLنس++& 'ل5+& 'نك-('
aقسى ع( 'ص' H0 تحCبا+مان &+Kل(' محتفK) . لحق+قي' Hلسب' ')Kحف Lا (ثن+ة8 (قCلص(- على 'ن' FLا8 (-فض(' عباCتLعلى -(ما س+ا
'لمقا(مة . فمع 'ن0C ُ<عن(' بح-'q D) ساف(u (لسعت0C ن+-'& 'لباب(+ة (Tح-قت0C فقK Lل(' ثابت+& ل0 +ت-'جع(' ق+T Lنملة8 ب) L'فع(' ع& كلمة هللا
a)ك-'مت3 بال خ). {GC 72.2}

(خلa 'لحص(& 'لعال+ة في 'لجبا) 'لتي كانH مال5' للمض<LCَ+& على م- 'لعص(- (جL 'ل(لLنس+(& مخبأ ل0C . في ت) ! 'الماك& K) ن(-
{GC 73.1} .'لحJ متألقا (مض+ئا في (س< Kال0 'لعص(- 'ل(س<ى8 (لمuL 'لa سنة حفK شL)C 'لحJ 'ال+ما& 'لقL+0 نق+ا %نا!

هللا 1مدNم بالقو'

&+L)->لئ! 'لم)' -Kفي ن (لجبا' Hكان) . 0C+L+' &+0 'مانة بC+لمسلمة 'ل' Jمة 'لحقائKع) Dتناس+ D+Cسا 5' جال) مLِهللا لشعب3 مق LعT Lلق
8Hثاب (0 في جالCق)لشا%قة م& ف' H0 'لى 'لم-تفعا%Lا- '(الKن' ')Cج) Lق) . Xال ُ+نق) USعSال +ت Y5ل3 'لLع) D-لب- 'ل 'Sالمناء -م'
قCا بالق( 8F (ال (حLث(%0 ع& 5ل! 'لY5 ل+d عنL, تغ++- (ال K) L(-'&8 'لY5 كلمت3 -'سخة -س(w 'آلكا0 'لL%-+ة . لقL ثّبHَ هللا 'لجبا) (نّ<َ
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. X-حكم3 في 'لسماء (على 'ال dساT ش-+عت3 'لتي %ي Hَا ثّبCنفس F)ا. (بتل! 'لقCماكنT &ا م%SحSلالمتنا%+ة '& ت' F-Lلق' U'-5 -+مك& لغ+
JعماT ا فيCا (تلقي بCساساتT &م (تقتلع 'لجبا &' U'-5مك& تل! 'لT )80 (لك& لCلى بني جنس3 (تقضي على ح+ات' Lالنسا& '& تمت' U'-5مك& ل+
L+ت3 . ف+نبغي لعبL'-' &+للعامل+& ب(صا+ا, ('لمتمم ,L+م& م('ع 'Lح') 'Lتمح( (ع )' D-م& ش-+عة 'ل FLتغ+- (ص+ة ('ح &T Hلبح- الست<اع'
{GC 73.2} .هللا '& +Kل(' -'سخ+& كالجبا) 'لثابتة عنCK' Lا- (الئ0C لش-+عت3

كانH 'لجبا) 'لمح+<ة بأ(L+ت0C 'لمنخفضة شا%L 'L'ئما على قF-L هللا 'لخالقة (ضمانا ال +خ+D 'بL'ً ل-عا+ة هللا 'لحافKة . (لقL تعل0 '(لئ!
'لغ-باء '& +حب(' تل! 'ل-م(S 'لصامتة 'لمنبئة بحض(- هللا . (ل0 +صL- عن0C ت5م- T( تب-0 م& 'لح+اF 'لشاقة 'لتي كانH م& نص+ب80C (ل0
dلنا' D0 ملجأ +ل(5(& ب3 %-(با م& غضCأ ل+% Y5شك-( ' هللا 'ل (8 ب(0 في تل! 'لجبا%Lح) &)لSك(ن(' +حس(& بال(حشة (%0 معت+
0%['Lما كا& 'عLالح+ا& عن' D0 . (في غالCتLم(' 'ل+3 عباLا '& +قCاللK لح-+ة 'لتي 'ست<اع(' في' (0 ألجCب)قل HللCت L80 (لقCقس(ت)
+تعقب(ن0C كان(' +جL(& في 'لجبا) 'لق(+ة 'ل-'سخة حصنا من+ع '. (ب+& 'لصخ(- 'لعال+ة ! 'ن(' +تغن(& بحمL هللا8 فما 'ست<اعH ج+(o -(ما
T. {GC 74.1}& ُتسكH 'غاني شك-0%

تسمH تق(u 'تباU 'لمس+ح '(لئ! بالنقا(F ('لبسا<ة ('لغ+-F . كان(' +عتب-(& مباBL 'لحJ 'ج)ّ قL-' م& 'لب+(H ('ال-'ضي ('الصLقاء�'
('الق-باء (حتى 'لح+اF نفسCا. (بك) غ+-F ('%تما0 حا(ل(' '& +<بع(' %5 , 'لمباBL في قل(D 'الحL'| ('لشباD. فمن5 بك(- 'لحL'ثة كا&
'لصغا- +تعلم(& 'لكتD 'لمقLسة (+قLس(& م<الD ش-+عة هللا . كانH نسخ 'لكتاD قل+لة (ناF-L 'ل(ج(8L فل5ل! كان(' +حفK(& غ+با تل! 'الق(')
'لثم+نة . (كا& كث+-(& من0C قاL-+& على تال(F فص() كب+-F م& 'لعLC+& 'لقL+0 ('لجL+L ع& CK- قلD . (كانH 'فكا-%0 ع& هللا مصح(بة
L'ئما بمنK- 'ل<ب+عة 'لجل+) (ب-كاH ح+ات0C 'ل+(م+ة 'لبس+<ة . (قL تعل0 'لصغا- '& +نK-(' بشك- 'لى هللا 'لY5 م& عنL, تنحL- ك) 'لنع0
Hا+Sلتع'). {GC 74.2}

%5'8 ('& 'آلباء مع ما كان(' +ضم-(ن3 ال(الL%0 م& -قة (محبة ل0 +ف-<(' في حب0C ل0C 'لى حL 'لسماc ل0C بأ& +تع(L(' 'النغماd في
F)0 على 'لصب- ('لقسCب(%0 من5 <ف(لت-ّL '58 لLاCُتخت0 باالستش L8 (قHلمشقا') D-لتجا' Fح+ا H0 كانCمامT لتي' Fلح+ا' &T !5ل . H'5لمل'
(ضب< 'لنف8d ('العتماL على Tنفس0C في 'لعم) ('لتفك+-8 فتعل0 'البناء من5 'لصغ- '& +تحمل(' 'لمس](ل+اH (+تحفK(' في كالم80C كما تعلم('
حكمة 'لصمH: 5ل! أل& كلمة ('حFL <ائشة تقع على مسامع 'عL'ئ0C كانH كف+لة بأ& ت(قع في 'لخ<- ل+d قائلCا (حL, ب) مئاH م& 'خ(ت83
ال& 'عL'ء 'لحJ كان(' +<ا-L(& ك) م& +ج-] على 'لجC- بأ& ل3 'لح-+ة في 'خت+ا- 'لعق+FL 'لL+ن+ة 'لتي ت-(ق83 كما ت<ا-L 'ل5ئاD ق<+عا م&
a'-لخ'. {GC 74.3}

لقL ضحى 'ل(لLنس+(& بالنجاc 'لعالمي (ك) TسباD 'ل-فا%+ة الج) 'لحJ. (بك) م('Kبة (صب- جعل(' +كL(& لجمع ق(ت0C . فك) بقعة
تصلح للU-S ب+& 'لجبا) 'صلحH بك) عنا+ة8 ('ل(L+ا& (ج('نD 'لتال) 'الق) خص(بة 'صلحH لتج(L بثما- (ف+-F . (كا& 'القتصاL ('نكا-
0Cئما8 ('ن3 +مكن'L با+-L0 تCتك(& ح+ات &' Lتعل0 'البناء '& هللا +قص L0 . (قCبائq &خ5, 'البناء عT Y5ل' D+5Cء' م& 'لتSلصا-0 ج' H'5ل'
'لحص() على ما +حتاج(& 'ل+3 بالكL ('لعم) 'لشخصي8 بالحكمة ('لتبص- ('لح-\ ('ال+ما& . (كا& نم< 'لع+o %5' +ت<لD 'لكL ('لمشقة8
(لكن3 كا& مصL- صحة ل0C قّ(u عS'ئم0C (عضالت80C (%5' %( ما +حتاg 'ل+3 'النسا& في حالت83 حالة 'لسق(<8 (%( 'لمL-سة 'لتي 'عL%ا هللا
L 'لشباD ح+اF 'لكL ('لعم) 'لمضني ل0 ُتغف) تماما 'لثقافة 'لعقل+ة . فلقL تعلم(' '& ك) ق('%0 %ي مل! ã ('ن3 لتL-+ب3 (تنم+ة ق(', . (مع تعّ(ُ
{GC 76.1} .+نبغي ل0C 'صالحCا كلCا (تحس+نCا (تنم+تCا ألج) خLمت3

كا/6Xm غHو/X 6Xمضّحو6

كانH كنائd 'ل(لLنس++& T( 'لف(L(' شب+Cة بالكن+سة 'ل-س(ل+ة 'ال(لى في <Cا-تCا (بسا<ت3 '. فا5 -فض(' س+اFL 'لبابا ('الساقفة تمسك('
بالكتاD 'لمقdL على Tن3 'لسل<ة 'لعل+ا 'ل(ح+FL 'لمعص(مة م& 'لخ< T. (-عات0C 'ل5+& كان(' +ختلف(& 'ختالفا ب+نا ع& كCنة -(ما 'لمتعج-ف+&
Y' 0 +ناب+ع 'لم+ا, 'لح+ةCن)L-)+) -0 في 'لم- 'عي 'لخضC0“. كان(' +-ع(& ق<+ع هللا (+-بض(نL0 ب) لَ+خLلُ+خ Hل0 +أ” Y50 'ل%L+تبع(' مثا) س'
كلمت3 'لمقLسة . فCنا!8 بع+L' م& تماث+) 'لفخامة 'لبش-+ة ('لكب-+اء8 'جتمع 'لشعD ل+d في كنائd فخمة '( كاتL-'ئ+اH مC+بة ب) تحK Hال)
a0 'لمس+ح . (ل0 +كت'Lف(', خT &م Jلخ<- كان(' +لجأ(& 'لى حص& ب+& 'لصخ(- ل+صغ(' 'لى كال0 'لح' Hفي '(قا) . Dا& 'ألل+L) لجبا) في'
Hاء 'لخص(ماCن') HعاSلمنا' Xب(& في فTL+) &+لم-ضى (+علِّم(& 'ال<فا) (ُ+ن5-(& 'لمخ<ئ' &)-)S+ ')باالنج+) ب) كان F'Lبالمنا Fل-عا'
('نماء -(c 'ل(فاJ ('لمحبة 'الخ(+ة . (في '(قاH 'لسل0 كا& 'لشعD +ع(ل(ن0C بتقLمات0C 'ل<(ع+ة . (لك& كما كانH لب(لd ح-فة %ي صناعة
F-)-ع( 'لضLما تLا نفس3 عنCنة +ع() بC0 ح-فة '( مCلخ+ا80 ك5ل! تعل0 ك) من'. {GC 76.2}

(لقL تلقى 'لشباD تعل+م0C على '+YL -عات0C . فعنLما كان(' +L-س(& 'لعل(0 'لعامة كا& 'لكتاD 'لمقdL ماL FL-'ست0C 'ل-ئ+سة . فحفK(' ما
Hكان) . dLلمق' D0 في نسخ 'لكتاCقت) X0 كان(' +قض(& بعCث0 'ن . (فضال ع& كث+- م& 'ل-سائ Dقل -CK &حنا ع)+) في 'نج+لي متى L-)
بعX تل! 'لمخ<(<اH تحت(Y على 'لكتاD كل83 لك&ّ 'لبعX 'آلخ- كا& +حت(Y على مختا-'H من3 فق< . (كا& بعX 'لقاL-+& من0C +ض+ف(&
'Lم' dخف(%ا ع& 'لنا' Lم(' على هللا قKتع Lلتي كا& م& ق' Jلح' S)للمأل كن H-CK '5ك%) .Hآل+ا' Xش-(حا بس+<ة لبع H'-لى تل! 'لمختا'
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{GC 77.1} .<(+ال

فبصب- عK+0 (جLC ال +ك) ُنسخH 'لكتD 'لمقLسة 'ح+انا في مغا(- 'ال-X 'لسح+قة 'لمKلمة على ن(- 'لمشاع)8 كتبq H+ة بعq L+ة
('صحاحا بعL 'صحاc . (%ك5' 'ستم- 'لعم)8 (%ك5' كانFL'-' H هللا 'لمعلنة تلمع كالD%5 'لخال\8 (قL'S L م& لمعانCا ((ض(حCا (ق(تCا
'لتجا-D 'لتي 'حتملCا '(لئ! 'الب-'- في سب+لCا8 (ل0 +تحقJ م& 5ل! غ+- 'ل5+& قام(' ب5ل! 'لعم) . (كا& مالئكة 'لسماء +عسك-(& ح()
{GC 77.2} .'لعامل+& 'المناء

لقT Lلح 'لش+<ا& على 'لكCنة ('الساقفة 'لباب(++& '& +Lفن(' كلمة 'لحJ تحH 'ك('0 'لضالالH ('لC-<قاH ('لخ-'فا8H (لكنCا ب<-+قة
عج+بة ُحفHK في <Cا-تCا (نقا(تCا مuL عص(- 'لKال0 كل3 '. 'نCا ل0 تك& تحم) <ابع 'نسا& ب) <ابع هللا . لقL ب5) 'لناd جC(L' ال تك) في
g')الم' H'5 ,ت3 '. (لك& كما كا& 'لفُل! +س+- على (ج3 'لم+اLاCش Xا ت& 'قCل('ضحة 'لبس+<ة (جعل' dLلمق' Dخفاء معاني 'ق(') 'لكتا'
Hلفضة مختبئة تح') D%5ل' J)-في 'لمنج0 ع Lكما ت(ج) .' ,-Cال!8 (تقCا بال%LLCلتي تت' aلصاخبة ك5ل! كلمة هللا تنتص- على 'لع('ص'
س<ح 'ال-8X (%ك5' على م& +-+L '& +كتشa كن(S%ا 'لثم+نة '& +حف- (+حف- 'لى عمJ كب+-8 ك5ل! Tق(') هللا 'لمقLسة َحَ(Hْ كن(S 'لحJ 'لتي
ال ُتكشa 'ال لم& +<لبCا ب-(c 'لغ+-F ('لت('ضع ('لصالF. لقL قصL هللا '& +ك(& 'لكتاD 'لمقdL %( 'لكتاD 'لY5 +نبغي T& +تعلم3 ك) بني 'ال
0Cف+ُ L+Lج Jح (كالَم3 كاعال& ع& نفس83 فك dع<ى 'لناT Lلق) . Hس(%ا في ك) (ق-L+ &T) 8ل-ج(لة') Dنسا& في م-'ح) 'ل<ف(لة ('لشبا
(ُ+L-! %( كشa جL+L لصفاH مبLع3 (مع<+d-L &' . 3 'لكلمة 'اللC+ة %( 'ل(س+لة 'لتي -سمCا هللا لتق-+D 'لناd 'لى خالق80C ('+جاL صلة
{GC 77.3} .(ث+قة ب+ن3 (ب+ن80C ('ع<ائ0C مع-فة '(ضح (Tكم) ال-'Lت3. فكلمة هللا %ي (س+لة 'لتخا<D ب+& هللا ('النسا&

1لكنز 1العظم

('5 كا& 'ل(لLنس+(& +عتب-(& '& مخافة 'ل-D %ي -dT 'لحكمة ل0 +ك(ن(' +جCل(& T%م+ة 'التصا) بالعال0 (مع- فة 'لناd ('لح+اF 'لعمل+ة
لت(س+ع 'لمL'-! (تنش+< 'الحاس+d . فأ-س) بعX 'لشباD م& مL'-س0C في 'لجبا) 'لى معا%L 'لعل0 في مL& ف-نسا ('+<ال+ا ح+| كا& 'لمجا)
5' 8D-للتجا L%ل5+& '-سل(' 'لى تل! 'ل0 عا' Dلئ! 'لشبا)' X-تع Lق) . Dألل' (0 في جباCن>) ة مما كا& فيKلمالح') d-Lسع للتفك+- ('ل)'
Y50 'لC5+بCال '& ت' . Hخ<- 'لمخاتالT) Hقا>-C0 في قب() 'خب| 'لC+م(' باع('& 'لش+<ا& 'لماك-+& 'ل5+& 'لح(' علL>ل-5+لة ('ص' ')L%شا
L%0 لم('جCة ك) تل! 'الم(- {GC 78.1} .كان(' قL تلق(, من5 <ف(لت0C كا& حصنا ق(+ا 'ّعَ

Dلكت' H0 : مخ<(<ا%S)0 كنK0 بح+| تخفي 'عCمالبس HLعT Lعلى 'س-'-%0 . (ق 'Lا ل0 +ستأمن(' 'حC+لتي 5%ب(' 'ل' d-'Lفي 'لم)
'لمقLسة 'لثم+نة. ف5C, 'لمخ<(<ا8H 'لتي كانH ثم-F تعD شC(- (سن+&8 حمل(%ا مع0C. (كلما سنحH ل0C 'لف-\ م& L(& '& +ث+-(' شبCة
'حL كان(' +ضع(& بك) ح-\ (ح5- 'جS 'ء منCا في <-+J '(لئ! 'ل5+& كا& +بL( ل0C '& قل(ب0C مفت(حة لقب() 'لحJ . '& %]الء 'لشبا&
'ل(لLنس++& ت-ب(' من5 نع(مة 'Kفا-%0 جاعل+& %5, 'لغا+ة نصD ع+(ن0C . (قL فCم(' عمل0C (قام(' ب3 بك) 'مانة8 فا%تuL 'لبعX 'لى 'ال+ما&
'لحقي قي في معا%L 'لعل0 %8,5 (في Tح+ا& كث+-F (جT L& مباLئ3 قL تس-بH 'لى ك) 'لمL-سة8 (مع 5ل! فا& 'ل-]ساء 'لباب(++& بك)
{GC 79.1} .'ستج('بات0C 'لملحفة ('سئلت0C 'لمح-جة ل0 +ست<+ع(' تتبع %5' 'لتعل+80 'لY5 قال(' عن3 'ن3 %-<قة8 'لى منبع3

c)- Hأتى باآلخ-+& 'لى 'لمخل\ . %5, كان+ &T )% LLالنسا& 'لمتج' dفي نف (فع +عتم'L ()T) 8تبش+-+ة c)- لمس+ح %ي' c)- &'
%]الء 'ل(لLنس++& 'لمس+ح++&8 فلقL 'حس(' بأ& هللا +<لD من0C ش+ئا 'كث- م& مج-L حفK 'لحJ في نقا(ت3 في كنائس80C ( '& عل+0C مس](ل+ة
مقLسة %ي '& +جعل(' ن(-%0 +ش-J على م& %0 في 'لKلمة8 (بق(F كلمة هللا 'لعK+مة حا(ل(' '& +ح<م(' ق+(L 'لعب(L+ة 'لتي ف-ضتCا -(ما على
'لناd . (قL ت-بى َخLََمة 'ل(لLنس++& (تL-ب(' على '& +ك(ن(' مبش-+&8 '5' كا& ُ+< لD م& ك) م& +Lخ) 'لخLمة '& +ك(& لT 3() ك) شيء
'ختبا- 'لمبش- . (كا& على ك) منT 0C& +خ0L مFL ثال| سن+& في م-كS تبش+-Y قب) '& +(ك) 'ل+3 'م- -عا+ة كن+سة في (<ن3 . ف5C, 'لخLمة
.dلنا' d)نف Hلتي محص' Hل-'عي في تل! 'ال(قا' Fمناسبا لح+ا 'L+Cتم H0 كانLا 'لخاCخل L+ لتضح+ة حالما') H'5نكا- 'ل' Dتت<ل Hلتي كان'
('لشبا& 'ل5+& -سم(' ل5C, 'ل(K+فة 'لمقLسة ل0 +-(' 'مامq 0Cماال مش-قة للث-'ء ('لمجL 'لعالمي ب) ح+اF 'لكL ('لمشقة ('لخ<-8 (-بما
'الستشCاL. (كا& '( لئ! 'لمبش-(& +خ-ج(& 'ثن+& 'ثن+& كما '-س) +س(U تالم+5,. (في 'لعا8FL كا& +صحD 'لشاD -ج)ٌ مسّ&ٌ محّنَ!8 (كا&
'لشاD +س+- بم(جD '-شاS H'Lم+ل3 'لY5 كا& مس](ال ع& تL-+ب83 كما كا& +بالي بتعل+مات3. (ل0 +ك& %5'& 'لSم+ال& +س+-'& متالSم+& L'ئما
{GC 79.2} .ب) كانا في غالD 'الح+ا& +جتمعا& معا للصالF ('لتشا(-8 (%ك5' كا& 'ل('حL منCما +شS LLم+ل3 في 'ال+ما&

J50 +حLخا (كا& ك L0 '. فقCل5ل! كانا +ح-صا& على 'خفاء شخص+ت) 8'Lما 'م-' م]كCمت+S% Hما لكانCسالت- X-ما ل( باحا بغCن' L+ب
ح-فة T( مCنة8 (كا& '(لئ! 'لمبش-(& +تابع(& عمل0C تحH ستا- 'لح-فة 'لSمن+ة8 (كان(' في 'لعاFL +ختا-(& '& +ك(ن(' باعة متج(ل+&. ”كان('
dكا& 'لنا) . FL+لبع' J')ش-']%ا في تل! 'ال+ا0 'ال في 'الس (Cغ+-%ا م& 'لسلع 'لتي ل0 +ك& م& 'لس) -%')لح-+- ('لج' aحمل(& 'صنا+
+-حب(& ب0C كتجا- في 'الماك& 'لتي ل( ع-a 'لناd ف+Cا 'ن0C مبش-(& لكان(' +<-L(ن0C“ (h). (كان(' <(') 'ل(قH +-فع(& قل(ب0C في
dLلمق' D0 في 'لس- نسخاً م& 'لكتاCلآللئ8 (كان(' +حمل(& مع') D%5ثم& م& 'لT 'Sكن dلحكمة حتى +(ف-(' للنا' Dلى هللا في <ل' Fلصال'
ب+& <+اH ث+اب80C س('ء Tكا& 'لكتاD كامال 0T مجَت8T َS (كلما ع-ضH ل0C ف-صة كان(' +ست-ع(& 'نتبا, Sبائن0C 'لى %5, 'لمخ<(<اH . (في
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غالD 'الح+ا& كان(' +(قK(& في نف(d 'لناd ش(قا (حن+نا 'لى ق-'ءF كلمة هللا . فكان(' بك) س-(- +(Lع(& بعX تل! 'لنسخ ب+& '+YL م&
{GC 80.1} .+-غب(& في قب(لCا

pلقاء 1لبذ1/ 1لثمHن

بTL عم) %]الء 'لمبo -+& في 'لسC() ('ل(L+ا& 'ل-'بضة عنL سف(c جبال80C (لكن3 'متL 'لى Tماك& بع+FL . ('5 كان(' +س+-(& حفاF في
مالبس0C 'لخشنة 'لتي عال%ا غبا- 'لسف-8 كما كانH 'لحا) مع س+L 80%Lخل(' 'لمL& 'لعK+مة ('خت-ق(' 'لبلL'& 'لبع+FL . (في ك) مكا& كان('
+لق(& 'لب5'- 'لثم+& . (قL 'ق+مH كنائd في <-+ق80C كما ش0L LC 'لشLC'ء للحJ . (س+كشa +(0 'ل-D 'لعK+0 ع& 'لحصاL 'لغني 'ل(ف+- م&
'لنف(d 'لتي جمعH 'لى 'لمخS& م& <-+J 'تعاD %]الء 'ل-جا) 'المناء (خLمات0C . ('5 كانH كلمة هللا محتجبة (صامتة -'حH تشJ لنفسCا
0Cقل(ب) dلنا' H)+قا في 'لعال0 'لمس+حي (تالقي قب(ال (ف- حا في ب+->. {GC 80.2}

Hلحاض- (تبعات3 (كفى8 ب) كان' Hفي ' لماضي ('عالنا ل('جبا dهللا مع 'لنا Hلمعامال (سج L-كال0 هللا مج &)-نس+(& +عتبLل0 +ك& 'ل(ل
تل! 'الق(') 'اللC+ة كشفا ('عالنا لمخا<- 'لمستقب) ('مجاL, . كان(' +عتقL(& '& ن3 '+ة ك) شيء ل0 تك& بع+FL من0C جL '. (لما كان(' +L-س(&
Lف(' 'آلخ-+& بحقائق3 'لمخلصة . لق 'لكتاD 'لمقdL بالصالF ('لLم(U تأث-(' تأث-' عم+قا بأق('ل3 'لثم+نة ('قتنع(' بأ& ('جب0C +قتض+0C '& +عّ-ِ
(جL(' تLب+- 'لخال\ معلنا في 'لكتاD ب! ) (ض(8c كما (جL(' 'لعS'ء ('لسال0 ('ل-جاء في 'ال+ما& ب+س(U . (ال& 'لن(- 'ش-J على
T. {GC 81.1}فCام0C ('بCج قل(ب0C تاق(' 'لى '& +سل<(, على م& كان(' جالس+& في ك(-F 'لKالK 80ال0 'لضالالH 'لباب(+ة

لقT ')T- L& جما%+- م& 'لناd باّتِباع0C تعل+ماH 'لبابا ('لكCنة كان(' +حا(ل(& عبثا 'لحص() على 'لغف-'& بتعD+5 'جسام0C ألج) خ<ا+ا
نف(س0C . فا5 كان(' قL تعلم(' T& +-كن(' 'لى 'عمال0C 'لصالحة لتخصل0C كان(' L'ئما +نK-(& 'لى 5('ت80C (كان(' +فك-(& في حالت0C 'لخا<ئة
(+-(& 'نفس0C مستLCف+& لغضD هللا (عD'5 'ل-(c (' لجس8L (مع 5ل! ل0 +جL(' -'حة '( عS'ء . %ك5' كا& ك) 'نسا& حي 'لضم+- مكّبَال
بتعال+0 -(0 '. '& 'ل(فا م& 'لناd %ج-(' 'ق-باء%0 ('صLقاء%0 ل+قض(' ح+ات0C في 'الF-+L . كان(' +ف-ض(& على 'نفس0C 'ص('ما <(+لة
متك--F (+جلL(& 'نفس0C جلL' قاس+ا (+تل(& صل('H نصa 'لل+) (قL'سات3 (+ن<-ح(& على 'الحجا- 'لبا-FL 'ل-<بة ساعاH <(+لة متعبة في
مساكن0C 'لم(حشة (+ساف-(& سف-' <(+ال ل+حج(' 'لى 'الماك& 'لمقLسة8 (باال5ال) ('لتكف+-'H 'لمختلفة ('لع5'باH 'لمخ+فة — ب5C, 'ل(سائ)
(بكث+- غ+-%ا حا() 'ل(a 'لناT d& +حصل(' على 'لسال0 لضمائ-%0. كا& +ضغ< قل(َب0C 'لشع(-ُ بالخ<+ئة (+الSم0C 'لخ(a م& غضD هللا
('نتقام83 ف+تجلL(& على 'حتما) qالم0C 'لنفس+ة حتى تنCا- 'خ+-' <ب+عت0C 'لمجFLC ف+('-(& 'لث-u م& L(& '& ُ+بCج نف(َس0C شعاUٌ م& ن(-
{GC 81.2} .(-جاء

<وجIو6 1لخطا' 1لى 1لمسHح

')Cهللا8 (+(ج L+0 -سالة 'لسال0 في م('عCلجائعة8 ('& +كشف(' ل' d5, 'النفCلي نا(ل(, ل Fلح+ا' Sنس+(& 'لى '& +كس-(' خبLل(ل' Jتا
'نKا-%0 (قل(ب0C 'لى 'لمس+ح 'لY5 %( -جا]%0 'ل(ح+L في 'لخال\ . '& 'لعق+FL 'لقائلة بأ& 'العما) 'لصالحة +مكنCا '& تكّفِ- ع& 'لتعYL على
U)س+ Hما Lلق .FL)Lمحبة 'لمس+ح غ+- 'لمح F-مع فك X-تعا+ Y-لبش' Jلى 'الستحقا U (كا5بة. فاالتكا FL+ا %0 عق%)-ش-+عة هللا 'عتب
D)لمخل\ 'لمصل' Hما0 هللا . ('ستحقاقاT قب(ال )T F)Kتماما ع& عم) ما +مك& '& +نا) ب3 ح Sك5ب+حة ع& 'ال نسا& أل& جنسنا 'لساق< عاج
('لمقا0 %ي Tساd 'ال+ما& 'لمس+حي . فاعتماL 'لنفd على 'لمس+ح %( Tم- حق+قي8 ('-تبا<Cا ب3 +نبغي '& +ك(& (ث+قا كا-تبا< 'لعض( بالجس0
{GC 82.1} .('لغص& بالك-مة

Lة . فلقC+-عابسة (كئ+بة (ك Hصفا Hلمس+ح كما ل( كان' Hهللا (حتى صفا Hلى صفا' &)-Kن+ ًdنة 'لناCلك') H')تعال+0 'لباب Hجعل
ص(-(' 'لمخل\ كم& خال قلب3 م& 'لع<a على 'النسا& في حالH , 'لساق<ة بح+| Tن3 كا& +نبغي للناT d& +ت(سل(' <الب+& (سا<ة 'لكCنة
('لقL+س+& . Tما 'ل5+& 'ستنا-H عق(ل0C بكلمة هللا فقL تاق(' 'لى '-شاL %5, 'لنف(d 'لى +س(U كالمخل\ 'لمحD 'ل-ح+0 'لY5 +قa باس<ا
سCا 'لش+<ا& َLّلتي ك' Hلمعّ<َال') Jلع('ئ' (لة ك'S' لى' &)0 . (كان(' +شتاقC0 (متاعبCأت(' 'ل+3 بأثقا) خ<ا+ا%0 (%م(م+ &T (ع+ا 'لك'L 3+5-'ع
{GC 82.2} .حتى ال +-u 'لناd 'لم('ع+L (+أت(' 'لى هللا مباش-F معت-ف+& بخ<ا+ا%0 ل+حصل(' على 'لغف-'& ('لسال0

مIاجمة مملكة 1لشHطا6
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(بك) ش(J كا& 'لمبش- 'ل(لLنسي +كشa للعق() 'ل<البة 'لمع-فة حقائJ 'النج+) ' لثم+نة. (بك) ح5- كا& +ق0L بعX 'جS'ء م& كلمة هللا
'لمقLسة 'لمكت(بة بك) ح-\ (عنا+ة . (كا& مما +بCج قلبT 3& +ع<ي 'ل-جاء للنفd 'ل<البة 'لخال\ 'لمض-(بة بالخ<+ئة ('لتي تنe -Kلى هللا
8L+لخا<ئ 'لى -جائ3 'ل(ح' Lلثم+ة 'لتي ت-ش' L+لم('ع' & U F)لالخ aل3 . (كث+-'ً ما كا& +كشLع Y-لم(ش! '& +ج' Dعلى 'ن3 'ل3 'لنقمة (حس
HلماK 'LLمب Jن(- 'لح J-معا& (%( جا| على -كبت+3 . (على %5' 'لنح( 'شLشفتا, ت-تعشا& م& ف-< 'لتأث- (ع+نا, ت Hف+ما %( +تكل0 كان)
'لعق() فانقشعH سحD 'لكآبة حتى 'ش-قH في 'لقلD شمd 'لب-8 (في 'ش-'قتCا 'لّبُ-ء . (في غالD 'الح+ا& كا& ُ+تلى فص) م& 'لكتاD م-'-'
(تك-'-' '5 كا& 'لسامع(& +بL(& -غبت0C في تك-'-, كأنما ل+ست(ثق(' م& صJL ما قL سمع(, . (كا& 'لناd +-غب(& باالخ\ في تك-'- مث)
%5, 'الق('): ”0L +س(U 'لمس+ح 'بنC>+ 3-نا م& ك) خ<+ئة“ (s +(حنا h : s). ”(كما -فع م(سى 'لحي F في 'لب-+ة %ك5' +نبغي '& ُ+-فع 'ب&
s٥ ) s٤ : i ة“ (+(حنا+Lألب' Fم& ب3 ب) تك(& ل3 'لح+ا[Ñ &م (ل! كC+ النسا& لكي ال'). {GC 83.1}

كث+-(& م& 'لناd ما كان(' ل+نخLع(' باLعاء'H -(0 '. فلقT- L(' ُب<) (سا<ة 'لناT d( 'لمالئكة ألج) 'لخا<ئ . ('T 5ش-J 'لن(- 'لحق+قي
H0 بالتما0 على 'ستحقاقاCلق(' 'نفسT Lم3 5ب+حتنا (م5بح3 ك-سي 'عت-'فنا“. (قL) تف(& ف-حا قائل+&: ”'لمس+ح %( كا%نناC+ ')0 كانCعلى عق(ل
+س(U م-LL+& %5, 'الق('): ”بL(& '+ما& ال +مك& '-ضا],“ (عب-'ن++& ss : ٦)8 ”ل+T dسq 0خ- تحH 'لسماء قT Lع<ي ب+& 'لناd ب3 +نبغي
sr : ٤ (عماT) “\نخل &'). {GC 83.2}

كا& +ق+& محبة 'لمخل\ ش+ئا 'كب- م& '& تست(عب3 بعX تل! 'لنف(d 'لمسك+نة 'لتي كانH في مDC 'لعاصفة . (لقL كانH 'ل-'حة 'لتي
{GC 83.3} حققCا 5ل! 'ل+ق+& عK+مة جL'8 ('لن(- 'لY5 شّع3 با%-' جL' حتى لقL بL' كأ& '(لئ!

'لناd قL 'خت<ف(' 'لى 'لسماء . لقL (ضع(' 0C+L+T بك) ثقة في +L 'لمس+ح (ثّبت(' TقL'م0C على صخ- 'لL%(- . 'نتفى عن0C ك) خ(a م&
0C+Lك-م(' 'س0 فا+ &T !0 ب5لCمكنT )لسج(& '( +ح-ق(' بالنا- ل' JعماT ح(' في->+ُ &T صا-(' 'آل& +تحّ-ق(& ش(قا 'لى (8 بH)لم'. {GC
84.1}

(%كT '5ُخ-جH كلمة هللا (كانH ُتق-T في 'الماك& 'لخف+ة . (Tح+انا كا& 'لسامع شخصا ('حT) .' Lح+انا 'خ-u كان(' جماعة صغ+-F م&
Dشة ('إلعجا%Lل' Hالح+ا& كان(' +قض(& 'لل+) كل3 سا%-+& +صغ(& 'لى كلمة هللا . (كان' Dفي غال) . Jلمشتاق+& 'لى 'لن(- ('لح' dلنا'
+ست(ل+ا& على 'لسامع+& بح+| '& -س() 'ل-حمة 5'! كا& كث+-' ما +ض<- 'لى 'لت(قa ع& 'لق-'ءF حتى تست(عD 'فCا0 'لسامع+& معاني
بشا-F 'لخال\ . (في كث+- م& 'الح+ا& كا& بعX '(لئ! 'لسامع+& +سأ) قائال: ”%) +قب) هللا 5ب+حتي حقا8 (%) س+بتس0 في (جCي؟ %)
rÄ : ss حك0“ (متى+-T ناT) (لثق+لي 'الحما') &+قائال: ” تعال(' 'ليَّ +ا جم+ع 'لمتعب Dم& 'لكتا D')س+غف- لي؟“ فكا& +أت+3 'لج). {GC 84.2}

cر<ق 1لحق 1XلحHا'

Lل+(80 (ل& 'ساف- سف-' مضن+ا 'لى 'لمعاب' Lالستجابة 'لمف-حة تق(): ”ل& 'ق(0 بالحج 'ل<(+) بع' Hبا+ما&8 (ُسمع Lتمسك(' بال(ع Lلق
'لمقLسة8 '5 +مكنني 'إلت+ا& 'لى +س(U كما 'نا بخ<+ئتي (نجاستي8 (%( ل& +-5 ) صالF 'لت(بة ('الست-حا0 'لتي TقLمCا 'ل+3 . ”مغف(-F ل!
{GC 84.3} “!خ<ا+ا!“8 حتى خ<ا+اY 'نا +مك& '& تغف-

ح+نئ5 كا& +غم- 'لقلDَ ف+Xٌ م& 'لف-c 'لمقdL (+تع0K 'س0 +س(U في 'لشك- ('لتسب+ح . (كا& '(لئ! 'لسعL'ء 'لمغب(<(& +ع(L(& 'لى
ب+(ت0C ل+نش-(' 'لن(-8 (على قL- 'ست<اعت3 0 كان(' +س-L(& 'ختبا-%0 'لجL+L على 'آلخ-+&8 ('ن0C قL (جL(' 'ل<-+J 'لحي 'لحق+قي . (كا&
F)مع3 ق (هللا فكا& +حم H)كا& %( ص Lلق . Jلمشتاق+& 'لى 'لح' dلنا' D)لى قل' (سة 'لعج+بة ف+صLلمق' F)م& 'لق X+كال0 هللا ف Dصح+
{GC 84.4} .'قناU (تبك+H (صلH 'لى قل(D 'لسامع+&

Hكان Hتل! 'لصفا (8 كFL+Lحماست3 'لش) عل+3 (غ+-ت3 ('خالص3 'Lب Y5عة 'ل'L)ل' -CKس+- في <-+ق83 لك&ّ م+ J5ل! كا& -س() 'لح Lبع
Lشة8 (بع%L0 'لCء غم-تLففي 'لب . D%'5 )% &+T تى (ال 'لىT &+' &ل0 +سأل3 سامع(, م F-+كث H8 (في حاالFLLلمتع' dلنا' Hتعل+قا U)م(ض
&T 0 قائالC0 كا& +ج+بC0 'لى ب+(تCمع Dما 'لح(' عل+3 في 'ل5%اLسأل(, . (عن+ &T كب+- حتى ل0 +فك-(' في Lلى ح' c-5ل! غم-%0 'لشك- ('لف
{GC 85.1} عل+S+ &T 3(- 'لخ-'a 'لضالة ع& 'لق<+ع . فكان(' +ستاءل(& قائل+&: Tال +مك& T& +ك(& %5' 'النسا& مالكا qت+ا م& 'لسماء؟

في حاالH كث+-F ل0 +عL 'لناd +-(& -س() ' لحJ م-F 'خ-u . لقL سا- في <-+ق3 'لى بلL'& 'خ-8u '( لعل3 كا& +قضي '+ام3 في سج&
مKل80 '( -بما 'ستشL) LCفنH عKام3 في 'ال-X 'لتي كا& +س+- عل+Cا شا%L' للناd . لك&ّ 'الق(') 'لتي ن<J بCا ل0 تD%5 %باء8 كال (ال
{GC 85.2} .تالش8H ب) كانH تعم) عملCا في قل(D 'لسامع+&8 (س+كشa +(0 'لL+& ع& تل! 'لنتائج 'لمبا-كة كاملة

كا& 'لمبش-(& 'ل(لLنس+(& L'ئب+& في غS( مملكة 'لش+<ا&8 فثا-H ق('H 'لKال0 (نش<H بمL+S م& 'لح5- . (كا& سل<ا& 'لش- +-'قD ك)
محا(لة تب5) لتق0L -سالة 'لحJ (نجاحCا فأثا- مخا(T aع('ن3 . (قuT- L 'ل-]ساء 'لباب(+(& T& تل! 'ل-سالة ش]U 0 ل+0C (ن5+- بالخ<- على
&' Lمانع فال ب )T Jعائ &)L &ضيء م+ &' J0 م& '(لئ! 'لمبش-+& 'لمتج(ل+& 'لفق-'ء . فل( ُسمح لن(- 'لحC5ل! 'لخ<- +ج+ئ &T) 80Cع(تL
{GC 85.3} .+كتسح Tمام3 سحD 'لضال) 'لكث+فة 'لتي 'كتنفH 'لنا8d م-شL' عق(ل0C 'لى هللا (حL,8 (ال بT L& +]() 'الم- 'لى %0L س+اFL -(ما
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LاC>ء ('الض'Lثا-(' 'قسى 'لعT Lما8 (ل5ل! فق)- L'Lئمة على '-ت'L FLاCلمتمس! با+ما& 'لكن+سة 'ال(لى كا& ش' D5' 'لشع% L)ج) L-مج &'
'لم-+- . ('& -فض0C 'لتناS) ع& 'لكتD 'لمقLسة ('لتف-+< ف+Cا كا& '+ضا 'ساءF ل0 تست<ع -(ما 'لسك(H عل+3 '. (ل5ل! ع(لH على '& تمح(
'سم0C (5ك-%0 ع& (ج3 'ال-X. (ح+نئ5 بD%-T HTL 'لحمالH 'لصل+ب+ة ضL شعD هللا في ب+(ت0C 'لجبل+ة . (تعقب0C 'لمخب-(& ('لمحقق(&8
FL+L8 م-'-' ع(قا++& 'لقات L+ال بLسق< مجن+ )%) -لبا' (+اب% Fمأسا H--تك). {GC 85.4}

(قL خ-بT) HتلفT H-'ض+0C 'لخصبة م-'-' (تك-'-' كما 'كتسحH مساكن0C (كنائس80C حتى Tن3 في 'الماك& 'لتي 'H-%LS ف+Cا قبال
d-لمفت' oل(ح' L+S+ في 'لب-+ة 'لقاحلة . فكما Dل+با' D'-غ+- 'لخ Jل0 +ب L)Lلك' ّLء 'لُمجY-لب' Dا 5ل! 'لشعCلتي كا& +سكن' H)+لحق() ('لب'
L-)> Lئ- 'لتي '(قع(%ا با(لئ! 'لضحا+ا 'لمساك+&. (ق' dآلال0 ('لخ' Lلباب(++& بع' Dض<-'0 غض' L'S !ماء8 ك5لLما +لغ في 'لLعن F)'-ض
.كث+-(& م& '(لئ! 'لشC(L للحJ 'لنقي عب- 'لجبا) ('قتنص0C م<ا-L(%0 في 'ل(L+ا& ح+| 'ختبأ(' T( ُحبس(' في 'لغاباH 'لعK+مة (قم0 'لجبا)
{GC 86.1}

ل0 +ك& م& 'لممك& تقL+0 تCمة تمd 'خالJ تل! 'لفئة 'لمح-(مة . فحتى 'عL']%0 'علن( ' 'ن0C شعD مسال0 %اBL تقي . لك&ّ 'لج-+مة
Hل('& 'ال5ال) ('ال%انا' (0 كC+عل HالCن' FLح')5, 'لج-+مة 'ل% (فألج .' Dلبا' L+-+ هللا حسبما ')Lعب+ &' ')L+-+ 00 لCن' Hمى كانKلع'
{GC 86.2} .('لع5'باH 'لتي قL تع&ّ على با) 'لناd '( 'لش+ا<+&

حملة على شIو^ 1لر!

-K0 لل5بح ('نCسلمT) قة>'-C0 كCنت'Lتقضي با Fلبابا ب-'ء' -LصT 5, 'ل<ائفة 'لمك-(%ة% (تستأص &T م& ماS ما في)- HمSما عLعن)
'لت5++)). ل0 تك& 'لتCمة 'لم(جCة 'ل+0C %ي 'لتبّ<ُ) T( 'لخ+انة T( 'الخال) باألم& ('لنKا80 ب) Tش+ع عن0C بأن0C +تKا%-(& بالتق(u ('لقL'سة8
(%5' 'لمCK- +خUL ”خ-'a 'لحF-+K 'لحق+ق+ة“. ل5ل! Tم- 'لبابا قائال: ”تل! 'ل<ائفة 'لخب+ثة 'ل-جسة 'لم<ب(عة على 'لش-8 '5' -فX 'ف-'L%ا '&
+جحL(' تعال+م0C ف+نبغي سحق0C كالح+اH 'لسامة“ (Ä). فC) كا& %5' 'لعا%) 'لمتعج-a +ع-T aن3 س+('ج3 %5' 'لكال0 م-F 'خ-8u (%) كا&
+علT 0ن3 قL ُسج) ضL, في Tسفا- 'لسماء8 ('ن3 س+جاب3 ب5C' 'لكال0 في +(0 'لL+&؟ لقL قا) +س(U: ”بما Tنك0 فعلتم(, بأحL 'خ(تي %]الء 'الصاغ-
٤� : rفبي فعلت0“ (متى ٥). {GC 86.3}

'(جبH %5, 'لب-'ءF على ك) عض( في 'لكن+سة '& +شت-! في 'لحملة 'لصل+ب+ة ضL 'لC-'<قة . ('لY5 حفS 'لناd على %5' 'لعم) 'لقاسي
%( 'ن0C ”ب-ئH ساحت0C م& ك) 'لعق(باH 'لكنس+ة8 'لعامة منCا ('لخاصة . (ك) م& 'شت-! في تل! 'لحملة 'عتJ م& ك) 'لن5(- 'لتي T(جبCا
على نفس3 (صا- ل3 'لحJ 'لش-عي في ملك+ة YT شيء +ك(& قL 'ست(لى عل+3 بغ+- (ج3 ح8J ('ع<ي (عL'ً بغف-'& ك) خ<ا+ا, متى قت)
Y'�&ع dى جم+ع 'لناC80 (نCمتLج-%0 (ت-! خC0 بCمLم- خT) 8&++نسLلصالح 'ل(ل Lلغى 5ل! 'لمنش(- ك) عق' Lقة. (ق >'-Cم& '(لئ! 'ل '
تقL+0 ك) مساعFL ل80C ('ع<ى ك) 'لناd سل<انا باالست+الء على 'مال! 'ل(لLنس++&“ (É). %5, 'ل(ث+قة تكشa ع& 'ل-(c 'لكامنة خلa ك) تل!
{GC 87.1} .'لمشا%L . ('لص(H 'لY5 ُ+سمع ف+3 ' ل+d %( ص(H 'لمس+ح ب) %( Sئ+- 'لتن+&

'& 'ل-]ساء 'لباب(++& -فض(' 'المتثا) لمق+اd ش-+عة هللا 'لعK+80 ب) لقL 'قام(' ((ضع(' قان(نا +ناسب0C (+تفJ (-غبات0C (عSم(' على
ف(& +ق(م(& بالعم) ِLّلمج' &)Lلفاس' H')نة ('لبابCلمآسي . (كا& 'لك' D%-T HثLح L0 '. (ق)- FL'-' على 'المتثا) ل3 أل& %5, %ي dغا0 'لنا-'
'لY5 ع+ن3 'لش+<ا& ل80C (ما كا& لل-حمة T& تجL لنفسCا سب+ال 'لى قل(ب0C . فال-(c نفسCا 'لتي صلبH 'لمس+ح (قتلH 'ل-س)8 ('ل-(c نفسCا
'لتي حّ-كH ن+-(& 'لمتع<o 'لى سف! 'لLماء 'لSك+ة ل+قضي على 'المناء في عLC,8 كانL H'ئبة في عمل3 ' لتب+L م& 'ال-X '(لئ! 'ل5+& كان('
{GC 87.2} .'حّباء هللا

H0 . (على -غ0 'لحمالC+Lب5ل! فا L8 (تمجHبصب- (ثبا FL+Lهللا 'حتمل(%ا ق-(نا ع aلخائ' D5' 'لشعCب Hلتي حل' H'LاC>الض' &'
'لصل+ب+ة 'لتي ُج-HL عل+0C ('لم5'بح 'ل(حش+ة 'لتي حلH ب0C فان0C ل0 +كف(' ع& '-سا) مبش-+0C ل+ب5-(' ب5'- 'لحJ 'لثم+& . لقL-)> L(' حتى
'لم(H (مع 5ل! L H)-Tما]%0 5ل! 'لب5'- 'لمU)-S فل0 +كa ع& 'الت+ا& بثم- . (%ك5' شLC 'ل(لLنس+(& ã قب) م+الL ل(ث- بعFL ق-(& . فا5
تشتت(' في بلL'& كث+-S F-ع(' ب5'- 'الصالc 'لY5 بTL في T+ا0 (+كلa (نما (L'S (تأص) في T+ا0 ل(ث-8 (K+ d) %5' 'لعم) متقLما 'لى 'الما0
sÉ : s لمس+ح“ (-]+ا' U)س+ FLاCش (جT &م) ج) كلمة هللاT &شيء ”م (ك (ضاً في 'حتما+T &)م& +-غب YL+' على -%Lلى 'نقضاء 'ل'). {GC
88.1}

الفصل الخامس — جون ويكلف
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L)تتالشى كلمت3 كل+اً م& 'ل(ج &T الحا++&8 (لك& ل0 +سمح هللا' Xفي بع dLلمق' Dم& 'لكتا 'Lنسخ قل+لة ج Lت(ج Hن' ! cا0 'الصال+T (قب
. (ل0 +ك& لحقائJ 'لكتاT D& تK) محج(بة 'لى 'البL ع& 'النKا- . لقL كا& +مكنT 3& +<لJ كلمت3 م& ق+(L%ا بالسC( لة نفسCا 'لتي +ست<+ع بCا
T& +فتح Tب('D 'لسج(& ('لمصا-+ع 'لحL+L+ة ل+<لJ عب+L, 'لى -حD 'لح-+ة . (في ممال! T(-(با 'لمختلفة كا& -(c هللا +ست<+ع T& +ح-!
Lم+&. لق+Kع aا با%تما0 (شغCس(ن-L+ ')سة جعلLلمق' Dة 'لى 'لكت+C0 'لعنا+ة 'اللCتL5 قا') . S)كم& +نقب(& ع& 'لكن Jللبح| ع& 'لح dلنا'
Lق Hكان F-+كث Jة حقائKست<اع(' مالح' Lفق c)0 ل0 +-(' ك) شيء ب(ضC0 . (مع 'نC+ما تك& 'لكلفة بالنسبة 'لCلقب() 'لن(- م &+Lكان(' مستع
Tخف+H عن0C <(+ال . (ك-س) م(فL+& م& قب) 'لسماء خ-ج(' +ح<م(& 'غال) 'لضال) ('لخ-'فاL+َ) Hع(& '(لئ! 'لK &+5ل(' +-سف(& في
0Cض(' م<الب+& بح-+تC0 <(+ال ل+نCت+L)عب L)+ق. {GC 89.1}

-'ً لغ+- 'لعلماء T& +فCم(, '. (لك& حا& (خا-g جماعاH 'ل(لLنس++& KلH كلمة هللا محص(-F لق-(& <(+لة في ن<اJ لغاH ل0 +ك& مت+ّسِ
'ل(قH 'لY5 ف+3 ُت-جمH 'لكتD 'لمقLسة ((SعH على شع(D ممال! مختلفة في لغات0C 'ل(<ن+ة. كا& 'لعال0 قL جاS في Kلمة منتصa 'لل+)8
{GC 89.2} .(كانH ساعاH 'لKلمة م(شكة على 'النتCاء8 (في بلL'& كث+-H-CK F ب('T -Lن('- 'لفج- 'آلتي

في 'لق-& 'ل-'بع عش- 'ش-J ”ك(كD صبح 'الصالc“ في 'نجلت- '. كا& ج(& (+كلa %( بش+- 'الصالc ل+d النجلت-' (حL%ا ب) لك)
uL' Y5ل' U'-8 فكا& فاتحة 'لص'Lما ل0 +ك& في 'ل(سع 'سكات3 'ب)- Lم3 ضLق+ &' aُسمح ل(+كل Y50 'ل+Kلع' gلعال0 'لمس+حي. '& 'ال حتجا'
{GC 90.1} .'لى تح-+- 'الف-'L ('لكنائd ('الم0

تلقى (+كلa ت-ب+ة عقل+ة شاملة عم+قة8 (بالنسبة 'ل+3 كانH مخافة هللا -dT 'لحكمة . ('شتC- في 'لكل+ة بتق(', 'لحا-F (غ+-ت3 ! ما بم('%ب3
'لعK+مة 'لممتاFS (ل(5ع+ت3 'لسل+مة . (في تع<ش3 'لى 'لعل0 <لD 'لتع-a 'لى ك) ف-(U 'لعل(80 فd-L 'لفلسفاH 'لعلم+ة (قان(& 'لكن+سة
('لقان(& 'لمLني (على 'لخص(\ ق('ن+& بالH-CK) . ,L باك-' ق+مة %5, 'لت-ب+ة (qثا-%ا 'لبع+FL 'لمuL في مستقب) ح+اتT) 3عمال3 'لتي قا0 ب3
'. (قL كا& لe 3لما0 كام) بفلسفة عص-, 'لنK-+ة8 ما ساعL, على 'لكشa ع& 'خ<ائCا8 كما T%لتL 3-'سات3 للقان(& 'لق(مي ('لكنسي لالشتبا!
في 'لص-'U 'لعK+0 في سب+) 'لح-+ة 'لL+ن+ة ('لمLن+ة. (عنLما 'ست<اT U& +حس& 'ستخL'0 'السلحة 'لتي Tمكن3 'لحص() عل+Cا م& كلمة هللا
'كتسD تL-+با عقل+ا 'سكالئ+ا (سك(الست+ك+ا) (ف0C ح+) -جا) 'لفلسفة ('لال%(H 'السكالئ++& . (قL 'كسبت3 ق(F عبق-+ت3 ('تساL U'ئ-F معا-ف3
(علم3 'لكام) 'حت-'0 'صLقائ3 ('عL'ئ3 على 'لس('ء . -uT 'تباع3 بك) -ضى ('<مئنا& '& ب<ل0C +قa في <ل+عة جباب-F 'لعق() في Tمت3 .
{GC 90.2} .فُمنع 'عL'], م& eلحاJ 'الحتقا- بLع(F 'الصالc م& خال) 'لتشC+- بجC) (ُضعa م& +ناص-%ا

X<كلف <عرb 1لكتا!

('5 كا& (+كلa ال +S') في 'لكل+ة ش-U في L-'سة 'لكتاD 'لمقdL . في تل! 'لعص(- 'لقL+مة عنLما كا& 'لكتاD متاحا باللغاH 'لقL+مة
(حL%ا كا& ن('بغ 'ل<لبة فق< قاL-+& على '& +جL(' 'ل<-+J 'لى نبع 'لحJ 'لY5 كا& مغلقا في (ج(, 'ل<بقاH غ+- 'لمتعلمة . (%ك5' كا&
'ل<-+J مفت(حا 'ما0 عم) (+كلa في 'لمستقب) ك-ج) م& -جا) 'الصالc . لقd-L L 'لعلماء كلمة هللا ('كتشف(' تل! 'لحق+قة 'لعK+مة8 'ال (%ي
{GC 90.3} .حق+قة 'لنعمة 'لمجان+ة8 معلنةً ف+3 '. (في تعل+م0C نش-(' مع-فة %5' 'لحJ ('-شL(' 'آلخ-+& ل+لتفت(' 'لى 'ق(') هللا 'لح+ة

(عنLما 'تج3 'نتبا, (+كلa 'لى 'لكتاD 'لمقdL بTL في فحص3 بالLقة ('لتعمJ نفس+Cما 'لل5+& جعال, +أخ5 بناص+ة 'لعل(0 في 'لمd-'L .كا&
قب) 5ل! +حd بت(J عK+0 ل0 تست<ع L-'سات3 'لعلم+ة (تعال+0 'لكن+سة '& تشبع3 . لقL (جL في كلمة هللا ضالت3 'لتي عبثا بح| عنCا <(+ال .
) على 'عال& (جL ف+Cا 'عالنا لتLب+- 'لخال\uT-) 8 'لمس+ح مقLّما ف+Cا كالشف+ع ('ل(س+< 'ل(ح+L ع& 'النسا& . فن5- نفس3 لخLمة 'لمس+ح (عّ(َ
{GC 91.1} .'لحقائJ 'لتي 'كتشفCا

)T مقا(مة -(ما Lل0 +ك& +تعّم . aي ب3 'لم<اCس+نت &+T ء عمل3 +عل0 'لىLفي ب aل0 +ك& (+كل ,Lكغ+-, م& 'ل0 صلح+& 'ل5+& 'ت(' بع)
مقا-عت3 '. لك&ّ تك-+س3 نفس3 للحJ جع) م& Tل0S 'الم(- بالنسبة 'ل+T 3& +حا-D 'الكاD+5 ('البا<+). (كلما L'S 'كتشاف3 ('تضحH 'مام3
dلنا' L+ا بتقالCلتLبT) ع& كلمة هللا Hتخل Lما ق)- &T uT- . dللنا dLلمق' Dغ+-ت3 على ت(ف+- تعال+0 'لكتا HL'S اCخ<اء 'لباب(+ة (ضالالت'
Dللكتا L)ع+ &') Dلى 'لشع' Dلكتا' FLباعا Dخشى ش+ئا8 (<ال+ &T &)L &م dLلمق' Dلكتا' ')Lستبع' L0 قCنة بأنC0 'لكCتT) . 0Cق(س>)
سل<ان3 في 'لكن+سة . لقL كا& معلما م(%(با (غ+(-'8 (('عKا فص+حا8 (كانH ح+ات3 'ل+(م+ة ت<ب+قا للحقائJ 'لتي بش- ب3 '. %5'8 ('& مع-فت3
'لكتاD (ق(F حججC>) 3ا-F ح+ات3 ('ستقامت3 (شجاعت3 'لعK+مة 'لتي ال تنثني8 ك) 5ل! 'كسب3 تقL +- 'لناd عامة (ثقت0C . (كث+-(& من0C ل0
aلتي كش' Jخفا], -حب(' بالحقائ' (+ستح+ c-بف) . في 'لكن+سة 'ل-(مان+ة ً'Lالث0 متفش+اً (سائ' ')T- 5' 0+L0 'لقC8 '5 5'!8 قانع+& بإ+مان')L)ع+
0Cنصا-' (نف(5' 'كب- من' D5' 'لمصلح كا& +كس% &T ')ما 'كتشفL0 عنCا ('شتع) غضبK+م(' غLلك&ّ 'ل-]ساء 'لباب(++& 'حت . aا (+كلCعن {GC
91.2}
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كاشف لالخطاء

3 ض-باH ق(+ة 'لى كث+- م& كا& (+كلa حاL 'لبص+-F ناف5 'ل5كاء في 'لكشa ع& 'لخ<أ ('لضال)8 ('5 كا& ال +خشى بأT dحL (ّجَ
8S+ا 'لبابا على مل! 'النجلCة 'لتي ف-ض+Sء 'لج' Jب' Lم(قفا ج-+ئا ض a0 '. فا5 كا& قس+سا للمل! (ق)- Hا سل<اCتب+ح Hلفضائح 'لتي كان'
(ب-%& على L' &Tعاء 'لبابا با& ل3 حJ 'لس+اFL على 'لحكا0 'لمLن++& مناقX للعق) ('ل(حي 'اللCي . فأثا-H م<الD 'لبابا كث+-' م& 'لسخ<8
(كا& لتعال+0 (+كلa تأث+- عK+0 في عق() قاFL 'المة . فاتحL 'لمل! مع 'لنبالء على 'نكا- 'Lعاء 'لبابا بأ& ل3 سل<ة Lن+(+ة (على -فX '+فاء
{GC 92.1} .'لجS+ة8 (%ك5' ُ(جHC 'لى س+اFL 'لبابا في 'نجلت-' ض-بة ق(+ة

(%نال! ش- qخ- Tثا- ضL, 5ل! 'لمصلح ح-با عن+فة <(+لة 'ال (%( (ضع نKا0 'ل-%با& 'لمتس(ل+& . فقL تجمع '(لئ! 'ل-%با& في 'نجلت-'
&T . -5' 'لتأث+- 'لضا% Fأ>) FLش Jلصناعة ('لتعل+0 (-جا) 'الخال' Dبا-' dحT Lا-%ا بآفة مخ+فة . فلق%LS') مة 'المةKك5' 'صاب(' ع%)
ح+اF 'ل-'%8D 'لتي كا& +قض+Cا في 'لب<الة ('لتس()8 ل0 تك& فق< بال(عة تلت0C ث-('H 'لشع8D لكنCا ف(J 5ل! جعلH 'لناd +حتق-(& 'لعم)
'لنافع . لقL تح<مH ح+اF 'لشباD (فسHL. (بسبD تأث+- 'ل-%با& Tغ-Y كث+-(& على Lخ() 'الF-+L (تك-+d نف(س0C لح+اF 'لنس! . (5%'8
فضال ع& ك(ن3 مضاL' ال-'FL 'آلباء8 'خفي ع& علم0C الن3 +تعا-X مع '('م-%0 (-غبات0C . فاحq Lباء كن+سة -(ما 'ال(ل+& في مع-X حث3
'لشباD على '<اعة م<الD 'ل-%بنة ('عتبا-%ا '(لى بال<اعة (T%0 م& 'لتS'م0C محبة qبائe) 0C<اعتT 0Cعل& قائال: ”ل( 'ن<-c 'ب(! 'مام!
باك+ا (نائحا8 (ل( كشفH ل! 'م! ع& جسL%ا (ثC++Lا 'لل5+& '-ضعا! فك& ح-+صا على '& تL(سCما بقLم+! (تتق0L 'لى 'الما0 في <-+ق! 'لى
c)-ا 'لى 'لCمن Fغ+ا& 'ل<غا>) Dل5ئ' F)'-لى ض' D-قT عة 'لتي %ي+K5, ”'ل(حش+ة 'لفC0 بCبائq البناء على' D)قل Hلمس+ح“. %ك5' تقس'
'لمس+ح+ة '( 'ل-ج(لة ('لم-(ءF“8 على حL ق() ل(ث- (s — É). (%ك5' 'ب<) 'ل-]ساء 'لباب(+(& (ص+ة هللا بd بD تقل+L%0 كما قL فع)
0C0 (بناتC+بن F-8 (ُح-0 'آلباء م& عشHحش)T) H)+لب' H0 '. (%ك5' خ-ب+Lلف-+س+(& ق'. {GC 92.2}

<وجIIم 1لى مصد/ 1لحق

ب) حتى <لبة 'لجامعاH 'نخLع(' بتص(+-'H 'ل-%با& 'لكا5بة (ُغ-- ب0C ل+نضم(' 'لى -%بان+ات0C . (قL ن0L كث+-(& بعL 5ل! الن0C خ<('
تل! 'لخ<( F 'ل<ائشة '5 'كتشف(' 'ن0C قL)' L(' بح+ات0C 'لى 'ل+ب(سة ('ل5ب() (جلب(' 'لحS& 'لى قل(D ('ل0C+L . (لك& ما '& 'مسكH '-جل0C في
'لفخ حتى غL' م& 'لمستح+) عل+0C '& +ستع+L(' ح-+ت0C . ('5 كا& كث+- م& 'آلباء +خاف(& م& تأث+- 'ل-%با& -فض(' '-سا) بن+0C 'لى
(Cتفشى 'لج) d-'Lلم' Hمة . (نتج م& 5ل! '& ضعف+Kلعل0 'لع' Sل<لبة 'لملتحق+& بم-'ك' LLفي ع K)فكا& %نال! نق\ ملح . Hلجامعا'. {GC
93.1}

(كا& 'لبابا قL منح %]الء 'ل-%با& 'لسل<ا& على قب() 'العت-'فاH (منح 'لغف-'& للمعت-ف+& . فصا- %5' مبع| ش- عK+0 . ('5 كا&
'ل-%با& +ح-ص(& على S+اFL '-باح0C كان(' على Tت0 'ستعL'L لمنح 'لناd 'لغف-'& حتى لجأ 'ل+0C 'لمج-م(& م& ك) ن(8U (كا& م& Tث- 5ل!
0Cض+قت g-0 لتفC+ل' uLُتس &T Dُت-! 'لم-ضى ('لفق-'ء ل+تألم(' في ح+& '& 'لع<ا+ا 'لتي كا& +ج Lستفح) ش- 'ل-5'ئ) بس-عة %ائلة . (لق' &T
(تخفq aالم0C (ضعH في '+YL 'ل-%با& 'ل5+& كان(' +<الب(& 'لشعD بالتصJL عل+0C . (كان(' +عمL(& 'لى 'لتL+LC بفضح م& +متنع(& ع&
تخص+\ -%بان+ات0C بالع<ا+ا8 قائل+& عن0C 'ن0C ملحL(& . (على -غ0 'حت-'a 'ل-%با& 'لتس() ('لفق- a قL كانH ث-('ت0C تتL+'S ك) +(0 كما
0C5 كان(' +قض(& (قت') .L+'Sباالكث- ع& فق- 'المة 'لمت Hا%-' للع+ا& كشفK اC+ف )Lب+ a-0 'لحافلة 'لتي كا& 'لت%L0 'لفخمة (م('ئCص-(ح &T
في 'لت-a ('لملH'5 كان(' +-سل(& بLال من0C 'ناسا جCلة ال +سع0C 'ال T& +س-L(' بعX 'لقص\ ('الd '<+- 'لعج+بة8 (+-سل(' 'لنكاH ب+&
U)0 على 'لجمCبس+<-ت &+Kل-%با& محتف' (K Lمع 5ل! فق) .0Cجعل(%0 'غ-'-' تماما ل+ستغ) 'ل-%با& س5'جت+) dخ- ل+س-(' 'لناq) &+ح
'لمتعلق+& بالخ-'فا8H (جعل(%0 +عتقL(& '& ك) 'ل('جD 'لL+ني 'لم<ل(D من0C متضّمَ& فق< في 'عت-'ف0C بس+اFL 'لD 'با (تمج+L 'لقL+س+&
{GC 93.2} .(تخص+\ 'ل-%با& بالع<ا+اT) 8& %5' كاaٍ ال& +ضم& ل0C مكانا في 'لسماء

3 ض-باتe 3لى (عبثا حا() 'لعلماء ('التق+اء '& +ق(م(' ببعX 'صالحاH في Tخ(+اH 'ل-%با& %5,. (لك& (+كلa ببص+-ت3 'لصاف+ة (ّجَ
Lل+تباحث(' (+تساءل( '. فا5 كا& 'ل-%با& +ج(ب(& 'لبال Dلشع' Kست+ق' Lب<ال3 . (ق' Y (با<) (+نبغ D5ا0 بجملت3 كاKلن' &T ًص) 'لش- معلناT
&' 0C+عل D8 (كان(' +تساءل(& ما '5' ل0 +ك& +ج(لغف-'& بالما' Uفي 'مكان+ة 'بت+ا &)شك+ dلنا' TLلبابا ب' Hال (ع-ضا (+ب+ع(& غف-'نا)>
a-0 ال +عCكأ& <مع 'Lم& جشع 'ل-%با& 'ل5+& ب dم& 'لنا (+غ+- قل LLع USف Lق) .(( لت5+ي' -Kن') ما)- لب(' 'لغف-'& م& هللا ال م& بابا>+
'لشبع . فقال(': ”'& -%با& -(ما (كCنتCا +لتCم(ننا كما ل( كان(' س-<انا -%+D '. +نبغي '& +ح--نا هللا (+نق5نا ('ال فمص+- 'المة 'لى 'لCال!“
(�s). لقL حا() '(لئ! 'ل-%با& 'لمتس(ل(& 'خفاء جشع0C بق(ل0C 'ن0C 'نما +تبع(& مثا) 'لمخل\ فأعلن(' '& +س(U (تالم+5, كان(' +عتمL(& في
Tم- eعالت0C على صLقاH 'لشعD . لك&ّ %5' 'الLعاء نشأ عن3 ض-- عK+0 ل0C (لLع(ت0C الن3 جع) كث+-+& +فتش(& 'لكتD 'لمقLسة ل+تعلم('
.'لحJ النفس0C . (%ي نت+جة ل0 تك& -(ما تت(قع3 ' '( ت-غD ف+3 '. (قL 'تجHC عق() 'لناd 'لى نبع 'لحJ 'لY5 كانH -(ما تaLC 'لى 'خفائ3
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{GC 94.1}

ث0 بTL (+كلa بكتابة بعX 'لنب5 ضL 'ل-%با& (نش-%ا8 (مع 5ل! فC( ل0 +ك& +-غD في T& +شتب! مع0C في جL')8 لكن3 كا& +-+L باالكث-
'& +(ج3 'فكا- 'لناd 'لى تعال+0 'لكتاD ( مبLعT) .3عل& T& سل<ا& 'لغف-'& '( 'لح-0 ال +ملك3 'لبابا بL-جة 'ع0K م& YT كا%& عا8YL ('ن3
+جT Dال +ح-0 'نسا& حقا ما ل0 +جلD على نفسL 3+ن(نة هللا '(ال . (ل0 +ك& +جL (س+لة 'فع) م& %5, في محا(لة قلD 5ل! 'لص-c 'لCائ)
0%Lجسا') dمال++& 'لنا c')-T -سT 3+قام3 'لبابا (ف' Y5من+ة8 'لSلسل<ة 'ل-(ح+ة ('ل' c-م83 صL%). {GC 94.2}

1/ساB 1لمصلح 1لى X/X1با

Lُعي (+كلa م-F 'خ-u للLفاU ع& 'لتاg 'لب-+<اني ضL 'عتL'ء'H -(0 '. فا5 كا& قL ُع+& سف+-' لمل+ك3 (بالL, في 'ال-'ضي 'ل('<ئة
قضى عام+& +تفا(X مع منL(بي 'لبابا8 (ف+ما %( %نا! 'تص) ب-جا) 'لL+& في ف-نسا ('+<ال+ا ('سبان+ا8 فكانH ل3 ف-صة '& +نK- 'لى
'لص(-F 'لخلف+ة لالش+اء ('& +ع-a 'م(-' كث+-F كا& +مك& '& تK) خاف+ة على 'لشعD في 'نجلت- '. تعل0 'ش+اء كث+-F 'نتفع بCا في جL)C, 'لتي
ب5لCا ف+ما بعL . (قL ع-a م& ممثلي 'لبال< 'لباب(Y %]الء 'لصفة 'لحق+ق+ة للحك(مة 'لباب(+ة ('%L'ف3 '. (عاL 'لى 'نجلت-' ل+-LL تعال+م3 'لسالفة
{GC 95.1} .بأكث- مجا%-F (غ+-F معلنا '& 'لجشع ('لكب-+اء ('لخU'L %ي qلCة -(ما

Hم& 'لما-كا FL+Lالفا عq) 8 لفق-'ء' H')نا 'قLف(& م& بالS0 +ستنCن'” :(لنب5 قا' uLجامعي ض-'ئب3 في 'ح) كالم3 ع& 'لبابا X-في مع)
م& خS'نة 'لمل! الج) 5ب+حة 'لقd'L ('الم(- 'ل-(ح+ة 'لتي %ي SنLقة ملع(نة8 '5 'نCا متاج-F بال-تD 'لكCن(ت+ة8 (%5' +جع) 'لعال0 'لمس+حي
Dمن3 ش+ئا باستثناء جامع ض-'ئ LحT 58 (ل0 +أخD%5ك('0 'لT &كب+- م (نا جبLكا& في بال )ا. (حقا 'ن3 لCقة (+تمس! ب>-C5, 'لCضى ب-+
'لكCنة 'لمتجب- %5'8 فبم-(- 'لSم& ل& +ع(L ل5C' 'لD%5 (ج(8L ألن3 +أخ5 'الم(') م& بالLنا (ال +ع<+نا بLال منCا غ+- لعنة هللا على 5%,
ss) “اCلس+م(ن+ة 'لتي +حت-ف'). {GC 95.2}

(حالما عاL (+كلa 'لى 'نجلت-' ع+ن3 'لمل! على 'ب-(ش+ة لت-(-| . (قL كا& %5' تأك+L' على '& 'لمل!8 على 'الق)8 ل0 +ك& مستاء م&
{GC 96.1} .ص-'حت3 في 'لكال0 . (قCK L- نف(5 (+كلa في تشك+) 'لبال< (في ص(â معتقH'L 'المة

(س-عا& ما 'نCالH عل+3 -ع(L 'لباD '. فلقT L-سلH ثال| ب-'ء'H باب(+ة 'لى 'نجلت-'8 'لى 'لجامعة ('لمل! ('الساقفة8 (في ك) منCا +أم-
80Cلبابا كا& 'الساقفة8 في غ+-ت' H'ب-'ء Hقبلما (صل) .( (++لت5' -Kن') قة>-Cناش- 'ل Hلس-+عة 'لحاسمة السكا' H'باتخا5 'الج-'ء ' Dلبا'
قL 'ستLع(' (+كلa الL'نت3 . لك&ّ 'ثن+& م& Tق(u 'م-'ء 'لمملكة -'فقا, 'لى 'لمحكمة8 كما '& 'لناd 'ل5+& تجمع(' ح(لCا ('نLفع(' 'لى L'خلCا
L-')L' !لمل' Hما (+5ل! بقل Lبع) . مضي في <-+ق3 بسال0+ &' a0 م(قتا (ُسمح ل(+كلCج-'ء'ت' Hفت(قف Fلقضا' D)في قل Dقع (' 'ل-ع)T
'لثال| 'لY5 حا() 'الساقفة في 'ثناء ش+خ(خت3 '& +ث+-(, ضL 5ل! 'لمصلح8 (ت(لى 'لحكCK 0+- (+كلa (نص+-, 'لسابJ كنائD ع& 'لمل! في
{GC 96.2} .حك0 'لمملكة

'ال '& ت('لي (-(L ب-'ء'H 'لبابا '(جD على 'نجلت-' '& تق(0 كلCا بعم) حاس0 بالقبX على 5ل! 'لC-<(قي (<-ح3 في 'لسج&8 (كا&
'لغ-X م& تل! 'الج-'ء'H '& ُ+ح-J بالنا- . (قL بL' م]كL' '& (+كلa ال بL '& +سق< س-+عا ف-+سة النتقا0 -(ما. لك&ّ 5'! 'لY5 كا& قT Lعل&
الحL 'لقL+س+& قائال: ”ال تخa ... 'نا ت-d ل!“ (تك(+& s : s٥) مL+ L, م-F 'خ-u لحما+ة خاLم83 فجاء 'لم(H ال ل+Cج0 على 'لمصلح ب)
aت(' لمحاكمة (+كلT &+5ل' &+Lل' (جا- (شم Hعش- فتشت YLلحا' d)+-)لبابا غ-+غ' Hما Lم- بقتل3 . فلق' Y5ل+قضي على 'لبابا 'ل. {GC 96.3}

لك&ّ عنا+ة هللا س+<-H على 'الL c'| 'لتي ج-H بعL 5ل! لكي تت+ح 'لف-صة لنم( 'الصالLS') c%ا-, . فقL تبع م(Hَ غ-+غ(-+(d 'خت+ا-
-Kبال<اعة ('ن dلنا' Dت<ال Hما كانCا معص(مة8 (ك) منCا 'نCب a-ما معتCمتنافَس+&. فكا& %نا! ق(تا& متناح-تا& ك) من H')ثن+& م& 'لبابT
'لت5++) ). (ك) م& %5+& 'لباب(+& 'ستنجL باالمناء لمعا(نت3 في 'ثا-F 'لح-D ضL 'آلخ-8 (كا& +-غ0 'لناd على '<اعة '('م-, بالح-(0 'لتي
كا& +ق5فCا في (ج(, خص(م83 ('ل(عL بالجS'ء 'لصالح في 'لسماء النصا-, . فكا& %5' 'لحاL| م& 'لع('م) 'لتي HLT 'لى 'ضعاa سل<ة
'لبابا 'لى حL كب+- . (لقL ب5) 'لحSبا& 'لمتنافسا& J صا-u جLC%ما لمCاجمة 'حL%ما 'آلخ-8 فاست-'c (+كلa بعX 'ل(قH . كا& ك) م&
. Hلكن+سة س+() م& 'لج-'ئ0 ('ل(شا+ا' H-م& 'الثن+& حق83 فغم (ك Hا- ل+ثبCماء كاالنLل' Hسال) 8H'-اتCآلخ- بالح-(0 ('لم' Jلباَب(ْ+& +-ش'
(في 'ثناء 5ل! كا& 'لمصلح (%( في معتكف3 'لCاBL في 'ب-(ش+ة لت-(-| +سعى جا%L' 'لى تح(+) 'نKا- 'لشعD ع& 5+ن! 'لباب(+& 'لمتناح-+&
{GC 96.4} .'لى +س(U -ئ+d 'لسال0

مLC 5ل! 'النشقاJ 'لY5 حL|8 بك) ما نج0 عن3 م& نU'S (فسا8L 'ل<-+J لالصالc '5 'ع<ى 'لناd فك-F صح+حة ع& حق+قة 'لباب(+ة .
Lتأمل(' في ما '5' ل0 +ك& %5'& 'لباب('& ق+ &T Dم& 'لشع Dل> “H')ب+& 'لباب Jا ”'نشقاCكا& م(ض(ع) aلنب5 'لتي نش-%ا (+كل' uLفي 'ح)
Lث0 قا): ”'& هللا ل0 +سمح للش+<ا& '& +مل! على كا%& ('ح .( (جاLلمس+ح 'ل') لمس+ح' Lما على 'آلخ- بان3 ضCح+& حك0 ك) من JLن<قا بالص
sr) “0Kلة 'ع)Cما بسC+نتص-(' على كل+ &T باس0 'لمس+ح Dالنقسا0 ب+& 'الثن+& حتى +مك& للشع' |LحT (ب). {GC 97.1}

بش- (+كل8a كس+L,8 'لمساك+& . (ل0 +كتa بنش- 'لن(- في مساكن0C 'لمت('ضعة في 'ب-(ش+ت3 في لت-(-|8 ب) عقL 'لع0S على T& +حمل3
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'لى ك) 'نحاء 'نجلت-'. (لكي +نجS %5' 'لعم) ن0K %+ئة م& 'لمبش-+& 'لبس<اء 'التق+اء ' ل5+& كان(' +حب(& 'لحJ (+-غب(& ك) 'ل-غبة في نش-,
. u-قة (في 'لقSال') D)-L8 في 'لaمة (في 'ال-+ا+Kلع' &Lلم' U-')ش) J')في 'الس dالء 'ل-جا) 'لى ك) 'الماك& +علِّم(& 'لنا[% g-فخ .
{GC 97.2} .(كان(' +بحث(& ع& 'الش+اw ('لم-ضى ('لمساك+& (+خب-(ن0C ببشا-F نعمة هللا 'لمف-حة

مر. خطر <Iاجم 1لمصلح

(كاستا5 لال%(H في 'كسف(-L كا& (+كلa +بش- بكلمة هللا في قاعاH 'لجامعة. (كا& بك) 'مانة +ع-X 'لحJ 'ما0 <الب3 حتى لقL حص)
على لقL” Dكت(- 'النج+)“. لك&ّ 'ع0K عم) قا0 ب3 في ح+ات3 كا& ت-جمة 'لكتاD 'لمقdL 'لى 'للغة 'النجل+S+ة . (في 'حL م]لفات3 'لY5 عن('ن3
Lعما) هللا 'لعج+بة في لغت3 'لتي ُ(لT &ع T-ج) في 'نجلت-' '& +ق- (حتى +تسنى لك Dم3 '& +ت-ج0 'لكتا'Sمعنا,“ عب- ع& 'عت) Dلكتا' Jح”
{GC 98.1} .ف+Cا

(لك& فجأF '(قفH 'عمال3 . فمع 'ن3 ل0 +ك& قL بلغ 'لست+& م& عم-, فا& عمل3 'لمت('ص) (L-'سات3 (مCاجماH 'عL'ئ83 ك) 5ل! Tث- في
F-مت3 'لم'Lن(' 'ن3 'آل& س+عل& نK 5' 5' 'لخب- س-(-' بالغاCخ<-8 فُس-َّ 'ل-%با& ل X-صحت3 (ق(ت3 (جعل3 +ش+خ قب) 'ال('&8 ث0 %اجم3 م
-)L : “ ن3 في %ا' &Kُ Y5س-ع(' 'لى حج-ت3 ل+صغ(' 'لى 'عت-'ف3 . فاجتمع ح() س-+- 5ل! 'ل-ج) 'لT) 8صنع3 بالكن+سة Y5على 'لش- 'ل
'الحتضا- 0 مثل(& ع& 'ل-%بان+اH 'ال-بع مع '-بعة ضبا< مLن++&8 فقال(' ل3 نح& ن-u لمساH 'لم(H على شفت+!8 ف+نبغي ل! '& تن0L على
'خ<ائ!8 (في 'صغى 5ل! 'لمصلح 'لى 'ق('ل0C (%( .” حض-تنا تنك- ك) ما قلت3 لالض-'- ب& ' صام8H فلما كف(' ع& 'لكال0 'م- غالم3 '&
ُ+-فع في ف-'ش83 فا5 (قف(' منتK-+& '& +سمع(' 'نكا-, لتص-+حات3 'لماض+ة حJَLّ ببص-, 'ل+0C ث0 قا) بص(ت3 'لق(Y 'لثابH 'لY5 <الما
'-عب0C: ”ل& 'م(H (لكني سأع+o العل& على 'لمأل م-F 'خ-u 'لش-(- 'لتي +-تكبCا 'ل-%با&“ (si)8 فخ-g 'ل-%با& مC-(ل+& (0%
{GC 98.2} .متعجب(& (خجل(&

1قوu 1السلحة

(تحقJ ما قال3 (+كل8a فلقL عاo ل+ضع في '+YL م('<ن+3 'مضى سالc ضL -(0 ': 'لكتاD 'لمقdL 'لY5 %( 'ل(س+لة 'لتي ع+نتCا 'لسماء
لتح-+- 'لشعD ('نا-ت0C (تبش+-%0 . كانH %نا! ع('ئJ (عقباH عK+مة (كث+-8F (كا& عل+3 '& +5للCا النجاS %5' 'لعم) . كا& (+كلa +ن(ء
&T 3+لتي كا& عل' Hلمقا(ما' uT-) 8مةLلخ') (ا في 'لعمC+سن+& قل+لة +قض u)ل3 س Jعل0 'ن3 ل0 +ب L8 (قaلضع') X-لم' ( Jث Hتح
+('جCCا8 (لكن3 '5 تشجع باالستناL 'لى م('ع+L كلمة هللا تق0L 'لى 'الما0 غ+- خائa بأd 'حL . (في مْ)ء نشا< ق(', 'لعقل+ة (ث-(ت3 'لعK+مة م&
cتجتا H'-)لفتنة ('لث' Hفا5 كان .' ,LمجT) 30 'عمالKكا& 'ع Y5ل' (5' 'لعمCت3 للق+ا0 بLع') ت3 عنا+ة هللا 'لخاصةKلناضجة حف ' H'-الختبا'
g-تث(- في 'لخا Hلتي كان' aب3 للع('صq -+5' 'لمصلح في 'لق+ا0 بعمل3 'لمختا- في 'ب-(ش+ت3 في لت-(-|8 غ% U-لعال0 'لمس+حي ش'. {GC
98.3}

)T &آل& 'لسج' aلمصلح +خا' Lنجلت-'8 (ما عا' Dلى شعe 0 َLّا %ي كلمة هللا ُتق% .' Jال>' Dة للكتا+S+ت-جمة 'نجل ()T : (خ+-' 'كم) 'لعم'
'لم(H 'حت-'J '. لقL (ضع ب+& '+YL 'لشعD 'النجل+YS ن(-' ل& +خب( '( +ن<فئ . فا5 (ّفَ- 'لكتاD لم('<ن+3 عم) لتح<+0 ق+(L 'لجC) ('ل-5+لة
{GC 99.1} .(لتح-+- بالL, (-فع شأ نCا عمال 'كب- م& ك) ما 'ح-S, '5كى 'لناd م& 'نتصا-'H با%-F في ساحاH 'لقتا)

('5 كا& ف& 'ل<باعة غ+- مع-(a ح+ن5'! ل0 +ك& م& 'لممك& 'لحص() على عLL كب+- م& نسخ 'لكتاD 'لمقdL 'ال بعL عم) مض& ب<يء8
(كا& '%تما0 'لشعD بالحص() على 'لكتاD عK+ما بح+| T& كث+-+& ش-ع(' في نسخ3 ع& <+D خا<- . (لك& ل0 +ك& م& 'لم+س(- '& +لبي
F-+كث Hء من3. (في حاالSخ-(& على جq (كامال8 ب+نما حص dLلمق' Dالث-+اء 'لكتا' Xبع Dل> Lق) .'-)ف Dلشع' Hلناسخ(& ك) <لبا'
Dلشع' H)+ا 'لى بCق+-> aكل+) F'-)ت HLك5' (ج%) . FLفي ش-'ء نسخة ('ح Hجملة عائال Hشت-ك'. {GC 99.2}

%5' ('& 'اللتجاء 'لى عق() 'لناd '+ق0CK م& خن(ع0C ('ستسالم0C للعقائL 'لباب(+ة فقL عل0ّ (+كلa 'لشعD ح+نئ5 'لتعال+0 'لب-(تستانت+ة
'لممتاFS : 'لخال\ باال+ما& بالمس+ح ('لعصمة 'لكاملة 'لتي 'تصفH بCا 'لكتD 'لمقLسة . (كا& 'لكا-S(& 'ل5+& '-سل0C (+كلa +ع-ض(&
L+Lنجلت-' قبل(' 'ال+ما& 'لج' Dشع aبح+| '& ح('لي نص c0 'لنجاCحالف Lلمصلح . (ق' Hم]لفا X8 (ك5ل! بعDللشع dLلمق' Dلكتا'. {GC
99.3}

8aم& (+كل u)س+لة (عامال 'ق) ')C0 '5 5'! '& +('جC+كا& عل Lمة . فق+Kع Fلكن+سة مساء' H5+(ع3 سل<ا) dLلمق' Dلكتا' -)CK ساء
0 'قتناء 'لكتاD 'لمقdL الن3 ل0 +ك& قL ُنش- قب) (%( عام) ال تق(u 'سلحت0C على '& تقC-, . (ل0 +ك& في 'نجلت-' في 5ل! 'لح+& 'Y قان(& +حّ-ِ
5ل! بلغة 'لشعD . فُسّنHَ مث) تل! 'لق('ن+& ف+ما بعL (ُنفH5 بك) ص-'مة8 (لك& في تل! 'الثناء على -غ0 محا(الH 'لكCنة كانH ت(جL ف-صة
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{GC 100.1} .لنش- كلمة هللا 'لى ح+&

X<كلف <ستدعى 1لى 1لمحاكمة

تآم- 'ل-(ساء 'لباب(+(& إلسكاH ص(H 'لمصلح م& ج8L+L فاستLعي ل+حاك0 'ما0 ثال| محاك80 ('حFL في Tث- 'الخ-8u لك&ّ 5ل! كل3 كا&
بال جu)L . ففي 'لبL'+ة ق--مجمع 'الساقفة '& م]لفاH (+كلa %-<(ق+ة8 ('5 كسب(' -تشا-L 'لثاني 'لمل! 'لشاD 'لى جانب0C حصل(' على
{GC 100.2} .م-س(0 ملكي +قضي بالسج& على ك) م& +عتنJ تل! 'لعقائL 'لجFL+L 'لمL'نة

('ستأنa (+كلL aع(', م& 5ل! 'لمجمع 'لى 'لب-لما&8 (م& L(& خ(a 'ت0C حك(مة 'لكCنة 'ما0 مجلd 'المة (<الD باصالc 'الض-'-
Hا 'لسل<اCلتي '-تكبت' Lلمفاس') Hالغتصابا' dل-جا) 'لمجل - ('لمفاسL 'لCائلة 'لتي 'ق-تCا 'لكن+سة (صاLقH عل+3 '. (بق(F 'قناU عK+مة صّ(َ
'لباب(+ة . فا-تب! خص(0 (+كل8a 'ما 'صLقا], (معضL(, فقL '-غم(' على 'لخض(U (كا& كث+-(& +نتK-(& بك) ثقة '& 'لمصلح نفس83 (%(
في حا) 'لضعa ('لش+خ(خة ((ح+L ال صJ+L ل83 س+نحني صاغ-' '0 '0 'لسل<ة 'لمLS(جة YT سل<ة 'لمل! (سل<ة 'الساقفة . (لك& بLال م&
uT- '5% 'لباب(+(& 'نفس0C منSCم+& . فأما0 ق(F حجج (+كلa (مقL-ت3 'لخ<اب+ة 'لعK+مة 'لغى 'لب-لما& 'لم-س(0 'لقاضي باض<CاL 'لمصلح
{GC 100.3} .(مشا+ع+83 (%ك5' '<لJ س-'ح3

(م-F ثالثة T(تي ب3 ل+حاكT 80ما %5, 'لم-F ف! 'نT HماT 0على محكمة 'كل+-+ك+ة في 'لمملكة (قL ع0S 'لباب(+(& Tال +YT ')-CK تعا<a مع
'لC-<قة : فقK Lن(' '& -(ما ال بT L& تنتص- %نا 'خ+-'ً (ُ+(ضع حL نCائي لعم) 'لمصلح . فل( Kف-(' بم-'L%0 فال بL م& e-غا0 (+كلa على
e. {GC 101.1}نكا- تعال+مT 3( س(ق3 مباش-F 'لى 'لمح-قة

<رفض "6 <تر1جع

,S3 . فا5 نسي نفس3 (م-ك+LC>مض HاماCت' Lَخض(عا '( 'ستسالما8 ب) بك) شجاعة تمس! بتعال+م3 (فّن Lل0 +ت-'جع (ل0 +ب aلك&ّ (+كل
dلحاض-(& في 'لمجل' dحT) . ليSال' Jلح' &'S+0 في مC0 (مخاتالتCما0 محكمة هللا ((ضع مغال<اتT 3+سامع aلمح+<ة ب3 '(ق' a)-Kل')
بق(F 'ل-( c 'لق8dL ('ست(لH على '(لئ! 'لسامع+& %+بة هللا8 (بL' كأن0C عاجS(& ع& 'لخ-(g م& 5ل! 'لمكا& . لقL 'خت-قH 'ق(') 'لمصلح
قل(ب0C كأنCا سCا0 م& جعبة هللا . فبق(F تبك+H عK+مة -L تCمة 'لC-<قة عل+0C فصا-(' %0 'لمتCم+& (قL سأل0C قائال: ”لما5' تج-Tت0 على نش-
{GC 101.2} .“ضالالتك0؟ 'ألج) 'ل-بح 'تج-ت0 بنعمة هللا؟

u)قT )% Y5ل' J8 'لحJعلى حافة 'لقب-؟ كال فأنت0 'نما تحا-ب(& 'لح aش+خا فان+ا +ت-نح (%( ('قT ن(& 'نك0 تحا-ب(&؟K('خ+-' قا): ”َم&ْ ت
g)-م& خص(م3 '& +منع3 م& 'لخ Lل0 +حا() 'ح) Uم& 5ل! 'الجتما g-('5 قا) %5' خ .(s٤) “0ك-Cس+ق Y5منك0 ('ل. {GC 101.3}

. u-خ' F-م (+لإلنج LCلك& كا& عل+3 '& +ش) ,L+ &تسق< م &T Lا <(+ال كا& ال بCلتي حمل' Jي8 (-'+ة 'لحCنت+ &T a(ش! عم) (+كلT
0L Hسفك L J ما0 'لمحكمة 'لباب(+ة في -(ما 'لتيT 0ل+حاك aعي (+كلLسُتT Lم& معق) مملكة 'لضال) نفس3 . فلق Jعل& 'لح+ &T &ل3 م Lكا& ال ب
'لقL+س+& مL-'-' م-'-' ع8FL+L (ل0 +ك& +جC) 'لخ<- 'لمحJL ب3 (مع 5ل! فقL كا& +-غD في '<اعة 5ل! 'الخ<ا- ل(ال '& م-X 'لفالج
'لمفاجئ 'لY5 'ص+D ب3 قL حا) ب+ن3 (ب+& 'لق+ا0 بتل! 'ل-حلة . (لك& مع T& ص(ت3 ل0 ُ+سمع في -(ما فقL كا& +ست<+ع T& +تكل0 ب('س<ة
'ل-سائ)8 (%5' ما عقL 'لع0S على عمل3 . فم& 'ب-(ش+ت3 كتD 5ل! 'لمصلح -سالة 'لى 'لبابا8 تل! 'ل-سالة 'لتي ('& كانH تبL( ف+Cا نغمة
{GC 101.4} .'الحت-'0 ('ل-(c 'لمس+ح+ة فقL كانH ت(ب+خا جا-حا للسFL 'لباب(+ة على 'بCتCا (كب-+ائCا

قا): ”'ن3 مما +بCج قلبي حقا T &Tجا%- معلنا8 لك) 'نسا&8 'ال+ما& 'لY5 'عتنق83 (على 'لخص(\ TماT 0سقa -(ما8 'لY5 بك) -ضى
{GC 102.1} .(س-(- س+ثبتني في %5' 'إل+ما& لك(ني 'عتقL 'ن3 سل+0 (حق+قي8 ('& كا& خ<أ فل+صلح3

فانا 'عتقL '(ال '& 'نج+) 'لمس+ح %( ش-+عة هللا 'لكاملة ... (Tعتب- T &Tسقa -(ما م& ح+| 'ن3 نائD 'لمس+ح على 'ال -X م-تب<”
بش-+عة 'النج+) %5, 'كث- م& جم+ع 'لناd . ال& 'لعKمة ب+& تالم+5 'لمس+ح ال تنحص- في 'لس+اFL ('لك-'ماH 'لعالم+ة ب) في 'تباU 'لمس+ح بك)
Lقة (ع& Tق-D ق-D في ح+ات3 (تص-فات3... '& 'لمس+ح مuL سني غ-بت3 %نا على 'ال-X عاo كأفق- 'نسا&8 محتق-' (<ا-حا عن3 ك)
{GC 102.2} ...سل<ا& (ك-'مة عالم+ة

ال سالZ 1ال في 1تِّبا8 1لمسHح
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”Y' )' 3م+& 'ال +تبع 'لبابا نفسT &نسا' (نبغي لك+�d->لمس+ح . ال& ب' U)س+ D-ا تابعا للC+س+& 'ال في 'الم(- 'لتي +ك(& ف+Lم& 'لق '
(Tبني SبuL '5 كان(' +شتاق(& 'لى 'لحص() على 'لك-'مة 'لعالم+ة8 ما %( على نقي X 'ّتِباU خ<('H 'لمس+ح8 فقT Lخ<أ('. ففي تل! 'الخ<اء
u5ال +صلح(& ال& +ك(ن(' ُمثال تحت... {GC 102.3}

+نبغي للبابا T& +ت-! للسل<اH 'لLن+(+ة ك) س+اFL (حكS 0مني. (ألج) 5ل! عل+3 '& +-عى بحJ 'كل+-(س3 كافة (+نصح83 أل& %5' ما”
فعل3 'لمس+ح (على 'لخص(\ ب('س<ة -سل3 . (ل5ل! فا& كنH قL 'خ<أH في YT م& %5, 'الم(- فانا بك) ت('ضع 'خضع لك) تأ8D+Lحتى
F-)-لض' HعL 5' H)للم. {GC 102.4}

(ل( كنH 'سعى (فقا ال-'Lتي '( -غبتي 'لشخص+ة لتقLمH بك) تأك+L للمث() 'ما0 'سقa -(0 '. لك&ّ 'ل-D قL 'فتقLني على عكd 5ل!8
dال 'لنا u-علمني '& '<+ع هللا باالح)“. {GC 103.1}

(في ختا0 - سالت3 قا): ”لنص) 'لى هللا <الب+& من3 '& +(قK 'لبابا ('-با& 'لسا8dL (قL بTL خLمت83 حتى +تبع بك) Tمانة %( (ك) -جا)
Fتبع(' 'لمس+ح %0 '+ضا في 'لح+ا+ &T 8Lٍ8 على نح( فعا) مجD8 (حتى +علم(' 'لشعH'Lلعا') Fلمس+ح في 'لح+ا' U)س+ D-ل' (مثا d)-+الكل'
s٥) “H'Lلعا')). {GC 103.2}

0Cب+ن J-ضا 'ما0 'لعال0 'لمس+حي 'جمع8 'لف+' (0 فق< بCضع83 مستع-ضا ال 'مام')عة 'لمس+ح (ت'L) 3لتL'-للبابا (ك a0 (+كلLك5' ق%)
{GC 103.3} .(ب+& 'لس+L 'لL' Y5ع(' 'ن0C +مثل(&

-)Cش Lن3 بع' 'L+ك' 'Lلمل! مع 'لبابا ('الساقفة على '%ال ك3. (ب' Lتح' L8 فلق,L+ح+ات3 ثم& (الئ3 لس (ب5+ &' L+ت(قع بك) تأك+ aكل+) &كا
قل+لة على 'الكث- س+م(H 'حت-'قا8 لك&ّ شجاعت3 ل0 تضعa (ال فُلHَّ عS+مت3 . فقL قا) لبعX م& ح(ل3: ”ما لك0 تتحLث(& ع& <لD 'كل+)
(KT) o+ما %5'! %) 'ع .LاC؟ 'نك0 '5' بّش-ت0 بانج+) 'لمس+ح على مسامع 'الساقفة 'لمتعج-ف+& فل& +خ<ئك0 'الستشL+كأن3 بع LاCالستش'
sا“ (٦Cمج+ئ -Kفلتسق< 'لض-بة فأنا منت !' Jصامتا؟ ... كال م<ل). {GC 103.4}

ضا للخ<- ك) +(80 ما لك&ّ عنا+ة هللا KلH تحمي عبL, (تح-س3 . ف5ل! 'ل-ج) 'لK Y5) <(') ح+ات3 ('قفا بشجاعة مL'فعا ع& 'لح8J معّ-َ
0Cء 'ن'Lالع' dحT ماLكا& حام+ا ل3 (حا-سا8 ('آل& عن D-حمي نفس3 لك&ّ 'ل+ &' 'Lب' a0 . ل0 +حا() (+كلCئ3 (ك-'%+ت'Lكا& ل+سق< ف-+سة 'ع
قL تمكن(' م& ف-+ست0C فقL -فعتL+ 3 هللا بع+L' م& متنا() '+0C+L . فا5 كا& في كن+ست3 في لت-(-| مSمعا '& +ق0L 'لى 'لشعD 'لمائFL 'لمقLسة
c)-قص+- 'سل0 'ل Hق) Lلفالج . (بع' X-5 %اجم3 م' X-سق< على 'ال. {GC 103.5}

لقL ع+& هللا ل(+كلa عمل83 ((ضع في فم3 كال0 'لحT) 8Jقا0 ح(ل3 حا-سا حتى +ص) %5' 'لكال0 'لى مسامع 'لشعD . (<الT H+ام83
0+Kلع' cالصال' dساT ضع)ُ &T 8 'لىcLلك') Dلتع' H')سن Hال>). {GC 104.1}

خ-g (+كلa م& غم-F عص(- 'لKال0 . (ل0 +ك& 'حL قL سبق3 حتى +نسج نK '0 'الصالc 'لY5 قا0 ب3 على من('ل3 . فاT 5ق+0 ك+(حنا
'لمعمL'& ل+تم0 (+نجS -سالة خاصة8 كا& بش+- عLC جL+L . (مع 5ل! فقL كا& +(جL في نKا0 'لحJ 'لY5 قLم3 (حFL (كما) ل0 +تف(J عل+3
Hضع3 متسعاً (عم+قاً كما كان) Y5ل' dكا& 'السا Lبمئة سنة . لق ,L0 ل0 +صل( ' 'لى مست(', حتى بعC8 (بعض,Lت(' بعT &+5ما 'لمصلح(& 'لC+ف
L+Lا م& جCقامتe ,Lم& جا](' بع L+ع+ &T لىe )عL+ لُبن+ة ثابتة (حق+ق+ة حتى ل0 +ك& %نال! ما'. {GC 104.2}

fض من 1لبركاHف

تل! 'لح-كة 'لعK+مة 'لتي بTL%ا (+كل8a ('لتي كانH مSمعة '& ت<لJ 'لعق() ('لضمائ- م& Tس-%ا (تح-- 'الم0 'لتي KلH 'مL' <(+ال
uL(سا) م Fكماء 'لح+ا Xفا Y5لب-كة 'ل' -Cكا& نبع ن Dففي 'لكتا . dLلمق' Dم& 'لكتا Hنبع) HTL8 بF-افKم(ثقة 'لى م-كبة -(ما 'ل
'الج+ا) من5 'لق-& 'ل-'بع عش- . لقL قب) (+كلa 'لكتD 'لمقLسة با+ما& ثابH كاالعال& 'لم(حى ب3 ع& '-'FL هللا ('لقان(& 'لكافي لال+ما&
('العما) . كا& قL تعل0 '& +عتب- كن+سة -(ما 'لسل<ة 'اللC+ة 'لمعص(مة ('& +قب)8 ب(قا-8 'لتعال+0 ('لعاH'L 'لمص<لح عل+Cا مuL 'لa سنة8
لكن3 ت-! 5ل! كل3 ل+صغي 'لى ما تق(ل3 كلمة هللا 'لمقLسة . %5, %ي 'لسل<ة 'لتي Tلح على 'لشعD '& +عت-a ب3 '. فبLال م& ك(& 'لكن+سة تتكل0
FL'-( 'العال& 'لكام) ال% dLلمق' Dهللا متكلما في كتاب3 . (%( ل0 ُ+َعل0ِّ '& 'لكتا H)ي ص% FL+على لسا& 'لبابا 'عل& '& 'لسل<ة 'لحق+ق+ة 'ل(ح
هللا (حس8D ب) قا) T+ضا '& 'ل-(c 'لقdL %( 'لمفس- 'ل(ح+L للكلمة 'اللC+ة8 ('& ك) م& +d-L تعال+0 'لكتاD س+ع-a ('جب3 بنفس3 (لنفس3 .
) 'فكا- 'لناd م& 'لبابا (كن+سة -(ما 'لى كلمة هللا {GC 104.3} .(%ك5' حّ(َ

لقL كا& (+كلa 'حL 'عا0K -جا) 'الصالc . ففي 'تساU 5%ن3 (سم( تفك+-,8 (في عSم3 'لثابH على حفK 'لحJ (ج-Tت3 في 'لLفاU عن3 ل0
+ك& +با-+3 غ+- 'لقل+ل+& مم& 'ت(' بعC> &' . ,Lا-F 'لح+ا8F ('لنشا< 'لY5 ال +ك) في 'لd-L ('لك8L ('لنS'%ة 'لتي ال غبا- عل+Cا8 ('لمحبة
Y5الخالقي 'ل' Lال0 'لعقلي ('لفساKا '() 'لمصلح+&8 (%5' كل3 على -غ0 'لCب Sلتي 'متا' Hي 'لصفا% Hمة كانLلمس+ح+ة ('ال مانة في 'لخ'
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{GC 105.1} .'ستش-u في عص-,

0Cصاغ3 ((س0 شخص+ت3 'لمحبّبَة . ('لسعي 'لى ف Y5ل' )% dLلمق' Dفالكتا . F-ِ+ّبة ('لمغ ِ5ّCكلمة هللا 'لم F)لق FLاCي ش% aكل+) Hصفا &'
c قائJ 'ل(حي 'اللCي +ضفي على ق(u 'لنفd نشا<ا (ق(F (%( +(سع 'ل5%& (+شح5 'لمL'-! (+نضج 'لتم++L) . S-'سة 'لكتاD تسم( باالفكا-
('لمشاع- ('لُمُث) 'كث- م& 'L Y-'سة 'خ-8u (ُتكسD 'لم-ء ثباH 'لقصL ('لصب- ('لشجاعة ('لجل8L (ت<Cِّ- 'لُخل8Jُ (تقdL 'لنفL . d-'سة
كتاD هللا ب-(c 'لغ+-F ('ل(قا- '5 تق-D ب+& عق) 'لتلم+5 (فك- هللا غ+- 'لمحL)L تمنح 'لعال0 -جاال Tق(T) uنش< عق(ال (5(Y مباBL 'نب) م&
si� : ssÉ -)مSا)“ (مCم+- ”فتح كالم! +ن+- +عّقِ) 'لج'Sلم' Dتتضمن3 'لفلسفة 'لبش-+ة . +ق() صاح L0 تعل+0 قKنتج م& 'ع L(ك) ما ق.
{GC 105.2}

KلH تعال+0 (+! لa تنتش- بعX 'ل(قT) . Hتباع3 'ل5+& لُقب(' بال(+كلف++& ('لل(ال-L++& ل0 +كتف(' بالتج() في 'نحاء 'نجلت-' ب) تشتت(' في
بلL'& 'خ-8u حامل+& مع-فة 'النج+) . Tما 'ال& (قT Lُخ5 من0C قائL%0 فقL خLم(' بغ+-F 'ع0K مما فعل(' م& قب)8 فتقا<-H جما%+- 'لناd تستمع
8dلنا' H'Lفي عا K)ملح cصالe !في كث+- م& 'الماك& كا& %نال) . &+LتCا كان(' ضم& 'لمCلنبالء (حتى 'لملكة نفس' X0 . (بعCلى تعال+م'
(حتى 'ل-س(0 ('ل-م(S 'ل(ثن+ة 'لباب(+ة ST+لH م& 'لكنائd. (لك& س-عا& ما %بH عاصفة 'الض<CاL 'لقاس+ة على '(لئ! 'ل5+& تج-T(' على
قب() 'لكتاD 'لمقdL م-L o' ل0C . فا5 كا& مل(! 'النجل+S +ت(ق(& 'لى ت(<+L سل<ان0C بالحص() على معاضFL -(ما ل0 +ت-LL(' في 'لتضح+ة
Jخ- . فالمحام(& ع& 'لحq -في 'ث LاCجاء 'ستش Lبالنا- . (ق (+تالم+5 'النج J-في تا-+خ 'نجلت-' تق-- ح F-أل() م) .&+بأ(لئ! 'لمصلح
'ل5+& ُنف(' '( ع5ب(' ل0 +سع0C 'ال '& +سكب(' ص-خات0C في '5ني -D 'لجن(L-)> 5') . L(' كاعL'ء للكن+سة (خ(نة ضL 'لمملكة كان(' +بش-(&
في 'الماك& 'لخف+ة (على قL- 'إلمكا& كان(' +لجأ(& 'لى ب+(H 'لفق-'ء 'ل(ض+عة8 (كث+-'ً ما كان(' +لجأ(& 'لى 'لمغا(- ('لكa)C في ب<(&
{GC 105.3} .'لجبا)

uLن+ة م+Lل' FL+لمتفشي في 'ال+ما& ('لعق' Lلفسا' Lغ+(- صب(- ض dLء مقuLا% gفع 'حتجا-ُ Lفق Lلك& على 'ل-غ0 م& %() 'الض< %ا)
ق-(& <(+لة . '& 'لمس+ح++& 'ل5+& عاش(' في تل! 'لعص(- 'لقL+مة كان(' +ع-ف(& جSء' م& 'لح8J (مع %5' فقL تعلم(' T& +حب(' كلمة هللا
F)عL (+0 في سبCل')0 ('مC0 بامالكCا. (مث) 'لتالم+5 في 'لعص- 'ل-س(لي ضحى كث+-(& منCع(%ا8 (بك) صب- 'حتمل(' 'آلال0 في سب+ل+>+)
&' c-0 '+ضا قبل(' بك) ف% ')L->ُ ماL0 'لمنف++& . (لك& عنCس-(- 'خ(ت (0 بكCمع '))q 0C0 بالسكنى في ب+(تC0 ُسمح لCلمس+ح . ('ل5+& من'
+ك(ن(' ش-+L+& . نعq &' 80الفا من0C '5 '-عب0C '%تي 'g مض<0C+LC 'شت-(' ح-+ت0C بتضح+ة '+مان0C فأ<لJ س-'ح0C م& 'لسج(& ('لبس('
مس(c 'لتائب+& ل+علن(' على 'لمأل 'نكا-%0 لال+ما& . لك&ّ عLL 'ل5+& حمل(' مشع) 'لشCاFL في 'لسج(& 'لمKلمة في معاق) 'لل(ال-L ل0 +ك& قل+ال .
(كا& ب+ن0C جماعة م& 'لنبال ء م& 'ص) ع-+8J كما كا& ب+ن0C '+ضا ' لفق-'ء ('ل(ضعاء. (في (س< 'لع8D'5 ('لن+-'& تلت0C 'جسام80C كان('
{GC 106.1} .“متCلل+& الن0C قL ُحسب(' '%ال ال& +ع-ف(' ”ش-كة qالم3

لقL 'خفJ 'لباب(+(& في تنف+L'-' 5ت0C مع (+كلa في ح+ات83 (ل0 +شف(' غل+ل0C من3 حتى عنLما كا& جثمان3 -'قL' مست-+حا (ساكنا في قب-, .
فبناء على م-س(0 'صL-, مجمع ك(نستانd بعL م(H (+كلa بأكث- م& T-بع+& عاما ُنبo قب-, ('ح-قH عKام3 على مأل م& 'لنا8d ('لقي
ب-ماL, في نC- ق-+D . (قL قا) كاتD قL+0: ”'& %5' 'لنC- قL حم) -ماL, 'لى نC- 'الف(&8 (نC- 'الa (& حمل3 'لى نC- 'لسف-& (حمل3
'لسف-& 'لى 'لبحا- 'لض+قة (%5, بL(-%ا حملت3 'لى 'ال(ق+ان(d 'لعK+0 . (%ك5' كا& -ماL (+كلa -مS' لتعال+م3 'لتي %ي 'آل& منتش-F في ك)
{GC 107.1} .'لعال0“ (sh). (ل0 +ك& 'عL'], +فCم(& مغuS فعلت0C 'لخب+ثة

&+Lك5' ففي %5+& 'لبل%) . cالصال' (في عم U-ش) لباب(+ة8' Hم& ب(%+م+ا كث+-' م& 'لضالال d% &)نب5 ج aكل+) Hب('س<ة م]لفا)
H+ُنس Lق Hلى كلمة هللا 'لتي كان' dفكا- 'لنا' HCتج') . u-خ' &'Lلى بل' cالصال' Lم& ب(%+م+ا 'مت) . Jلمنفصل+& 'لقي ب5'- 'لح' &+Lلمتباع'
0+Kلع' cلالصال Jل<-ب' Lتع Hة كان+Cل' 'L+ &T . ال+)> Hمل%T). {GC 107.2}

الفصل السادس — هس و جيروم

Dا-+ة تقا0 بلغة 'لشعCلج' FLلعبا' H8 (كانdLلمق' Dُت-ج0 'لكتا Lج5(-, من5 'لق-& 'لتاسع . (ق Hفي ب(%+م+ا (تأصل d-غ Lكا& 'النج+) ق
. (لك& بقL- ما L'S سل<ا& 'لبابا حجبH كلمة هللا . '& غ-+غ(-+(d 'لسابع 'لq Y5لى على نفسT 3& +5) كب-+اء 'ل0 ل(! كا& +ص- على
'ستعباL 'لشعD '+ضا8 (تبعا ل5ل! 'صL- 'م-' +ح-0 ف+3 'قامة 'لعباFL 'لجCا-+ة باللغة 'لب(%+م+ة8 كما Tعل& 'لبابا قائال: ”لقL س- 'لكلي 'لقF-L بأ&
تقا0 عباLت3 بلسا& غ+- مفC(80 فا& ش-(-' (%-<قاH كث+-F قH-CK L لع0L م-'عاF %5' 'لقان(&“ (sÄ). (%ك5' ق-- H -(ما T& ت<فىء ن(-
كلمة هللا ('& +K) 'لشعD سج+نا في 'لKال0 . لك&ّ 'لسماء TعHL (سائ) Tخ-u لحفK 'لكن+سة. '& كث+-+& م& 'ل(لLنس++& ('اللب+جنس++& '5
<-L(' م& T(<ان0C بسبD 'الض<CاL 'لY5 (قع في ف-نسا ('+<ال+ا Tت(' 'لى ب(%+مي '. (مع Tن0C ل0 +ك(ن(' +جس-(& على 'لتبشي - بالكلمة
{GC 108.1} .جCا-' كان(' +كL(& بك) غ+-F في 'لخفاء . (%ك5' حفK 'ال+ما& 'لحق+قي م& ج+) 'لى ج+)
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قب) T+اd% 0 كا& +(جL في ب(%+م+ا -جا) قام(' جCا-' +(بخ(& 'لفساL 'لY5 تفشى في 'لكن+سة ('لخالعة 'لتي عمH ب+& 'لنا8d فأثا-
عمل0C '%تما0 'لشعD في ك) مكا& . (ثا-H مخا(a 'ل! %نة8 ف(قع 'الض<CاL على تالم+5 'النج+). ('L-> 5 %]الء 'لناd ل+عبL(' هللا في
'لغاباH ('لجبا) <ا-L%0 'لجن(L (قتل(' كث+-+& من0C . (بعL (قH صL- ق-'- +قضي بح-J ك) م& +-تL ع& 'لعباFL كما قL -سمتCا كن+سة -(0
(' ”'& 'لخال\ %( '. (لك& ف+ما كا& 'لمس+ح+(& +سلم(& T-('ح0C كان(' +نK-(& 'لى 'ألما0 عنLما تنتص- Lع(ت0C . ('& ('حL' مم& علّمَ
F-لغاضب+& عل+نا منتص-(& عل+نا 'آل&8 (لك& %5, 'لنص' Jء 'لح'Lسل0 -(ح3 قائال: ”'& 'عT عل& قبلماT “,Lح) D)باال+ما& بالمخل\ 'لمصل
'L+بع ('S+ ث- ال)8 (كا& عص- ل(sÉ) “3+ت<+ع(' 'النتصا- عل d+ &سل<ا& 8ل )' a+8 بال سDم& ب+& عامة 'لشع L80 فس+ق(0 ('ح)Lل& ت
D)معة '& تث+- 'لشعSما م)- Lت3 ضLاCش H8 (كانXCن+ TLب Lكا& ق 'L8 لك&ّ ('ح'Lج. {GC 108.2}

كا& ج(& %d مت('ضع 'ألص)8 عاo +ت+ما من5 صبا, في كنT aم3 'لتق+ة 'لتي تعتب- 'لتD+5C (مخافة هللا Tع0K ق+مة م& ك) 'المال!
(%T &س+ة م-Lعلى منحة م (ما حصLبع â'-بجامعة ب Jالقال+80 ث0 'لتح' d-'Lم uLفي 'ح d% 0تعل) .' 5' 'ألِ-| ألبن3% S'-في 'ح HLCجت')
'لخ+- . (صحبتT 3م3 في 'لسف- 'لى ب-'8â (كانT H-ملة فق+-F . (عنLما 'قت-با م& 'لمL+نة 'لعK+مة جثH بج('- 5ل! 'لشاD 'ل+ت+0 (<لبH م&
{GC 109.1} .'آلD 'لسما(T Y& +با-ك3 . (ل0 تك& تل! 'ال0 تعل0 ك+a ستجاD صالتCا

في 'لجامعة 'متاd% S على 'ق-'ن3 بمثاب-ت3 على 'لd-L (نجاح3 'لس-+ع 'لمت('ص)8 ب+نما 'كسب3 سل(ك3 'لل<+a 'لجD'5 (ح+ات3 'لمثال+ة
'حت-'0 'لجم+ع . (قL كا& تابعا مخلصا لكن+سة -(ما (باحثا مجL' في <لD 'لب-كاH 'ل-(ح+ة 'لتي كانH 'لكن+سة تLعي منحCا للناd . (في
مناسبة 'ل+(ب+) تق0L م& ك-سي 'العت-'8a ((%D ك) 'لنق(L 'لقل+لة 'لتي كا& +حتفK بCا8 ('نض0 'لى 'لم(كD حتى +ك(& ل3 نص+D في 'لغف-'&
'لم(ع(L ب3 . (بعe LنCاء L-'ست3 في 'لكل+ة Lخ) سل! 'لكCن(H (بس-عة %ائلة بلغ L-جة 'لك-L+نال+ة8 (س-عا& ما 'تص) ببال< 'لمل!. (صا-
,Lلخ+- فخ- بال' (%T Hكا& +تلقى 'حسانا Y5ل' Dقل+لة صا- 5ل! 'ل<ال H')ا8 (في سنC+تلقى عل(م3 ف Lللجامعة 'لتي كا& ق 'L+ستا5' ث0 عم'
{GC 109.2} .('شتC- 'سم3 في T(-(با كلCا

xبتد> yعمل 1الصال

,5% dلح0 . (كا& م]س H+اً على كن+سة بKق+0 ('عT ًقل+لة م& س+امت3 كا%نا H')سن Lبع a 8-خq (في حق cعم) 'إلصال TLب d% ّ&لك
'لكن+سة +]+L م(ض(U 'لك-'FS بالكتاD بلغة 'لشعD (+عتب-, م& T%0 'ألم(- . (على -غ0 مقا(مة -(ما ل5C' 'الج-'ء ل0 +ت(قa 'لتبش+- في
ب(%+م+ا تما0 '. لك&ّ 'لجC) بالكتاD 'لمقdL كا& فK+عا فتفH o 'ل-5+لة تبعا ل5ل! ب+& ك) 'ل<بقاH . (قL فضح %d %5, 'لش-(- بال -حمة
{GC 110.1} .مستشLC' بكلمة هللا لتعS+S مباBL 'لحJ ('ل<Cا-F 'لتي <بعCا (غ-سCا في 'أل5%ا&

('& ج+-(T 80حL م('<ني ب-'â 'لY5 '-تب< بdC بعL 5ل! '(ثJ '-تبا<8 كا& قT Lحض- مع3 م]لفاH (+كلa عنL ع(Lت3 م& Tنجلت- '.
Lفي (<ن3 '. (ق YL+ا 'ألCلت)'L5ل! 'لمصلح (ت Dكت H-ب(%+م+ة8 (بفض) نف(5%ا 'نتش F-+مT aتعال+0 (+كل Hملكة 'نجلت-' 'لتي 'عتنق Hكان)
Lب Lق d% &فع عن3 '. كا'L لتي' Hما مس+حي مخل\8 (ما) 'لى قب() 'الصالحاCم+& ('قتنع بأ& م]لف+Kتما0 ع%') aبشغ D5, 'لكت% d% T-ق
T. {GC 110.2} 'لس+- في <-+J م& شأنT 3& +باعL ب+ن3 (ب+& -(ما8 ('& كا& %( ل0 +ع-a 5ل!

صو/تا6 تؤثر61 في Nس

ق-'بة 5ل! 'ل(قH (ص) 'لى ب-'â م& 'نجلت-' 'ثنا& م& 'لغ-باء م& T-باD 'لعل80 كانا قL حصال على 'لن(- (Tت+ا 'لى %5, 'لبالL 'لقاص+ة
ل+نش-', ف+3 '. ('5 بqL بCج(0 ع) ني على س+اFL 'لبابا TسكتتCما 'لسل<اH س-+ع '. (لك& '5 كانا ال +-+L'& '& +تنح+ا ع& غ-ضCما لجآ 'لى
'ج-'ء'T Hخ-u . فبصفتCما فنان+& -سما في ساحة ('سعة مكش(فة لجما%+- 'لناd ص(-ت+&T 8(ال%ما تمث) Lخ() 'لمس+ح 'لى T(-شل+L)” 0+عا
-'كبا على Tتا& ( جحo 'ب& Tتا&“ (متى rs : ٥). (+تبع3 تالم+5, (قL بل+H ث+اب0C م& <() 'لسف-8 (%0 +س+-(& حفاT . Fما 'لص(-F 'لثان+ة
فقL -سما ف+Cا 'لم(كD 'لباب(Y (قL '-تuL 'لبابا Tفخ- 'لث+اD (TبCى 'لحل) (على -Tس3 'الكل+) 'لمثل|8 ('مت<ى ج('L' عل+S 3+نة فخمة8 (كا&
{GC 110.3} .+تق0L , ضا-ب( 'ألب('J (+تبع3 'لك-'Lلة ('الساقفة في حلل0C 'لبC+ة

. LحT ما على%'Sمغ َaت+ن! 'لص(-ت+&8 (ل0 +خ FL%لمشا dتى جما%+- 'لناT Lق) . Hم& ك) 'ل<بقا dنتبا, 'لنا' Hة 'ست-عK5, ع% Hكان
,Lبأن3 عب a-ن3 +عتT اء 'لبابا (غ<-ست3 مع+- D8 (كL+ن3 %( 'لسT ل3 معSعة 'لمس+ح (تنا'L) &+لشاسع ب' J-لف' ')T- 5' &)-+تأث- كث)
Y5ل' d-L0 '. لك&ّ 'لCما '& +-حال ح-صا على سالمتCن3 +نبغي لT &5'ن! 'لغ-+با Lج) Hق) Lبع) . â'-في ب Dكث+- م& 'لشغ |Lم3 . فحLخا)
علما, للشعD ل0 ُ+نT َdبL '. لقT LحLثH 'لص(-تا& تأث+-' عK+ما في نف8d% d (5ل! قاL, 'لى L-'سة Tكم) للكتاD (لم]لفاH (+كلa . (مع 'ن3
-َCّمة ش+Kع F-+8 (بغDكث- حق+قة 'لباب(+ة ع& كثT c)ب(ض uT- Lفق aا (+كلCفع عن'L لتي' Hل0 +ك& 'لى 5ل! 'لح+& متأ%با لقب() 'الصالحا
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{GC 111.1} .بكب-+اء 'لسل<ة 'لكنس+ة (<م(حCا (فساL%ا

(م& ب(%+م+ا 'متL 'لن(- 'لى Tلمان+ا8 أل& 'الض<-'D 'لL c Y5| في جامعة ب-'â سّبD 'نسحاD مئاH م& 'ل<لبة 'اللما& . (كا& كث+-(&
0C0 بش-(' باالنج+) في (<نCتL)ع L8 فعنdLلمق' D0 'ال(لى بالكتاCمع-فت d% &تلق(' م L0 قCمن. {GC 111.2}

Lفلق . Lم]ك H)نفس3 لم X-ع Lلكا& ق Uا>T )فل .' Dما0 'لباT (ل+مث d% عيLس-عا& ما 'سُت) لى -(ما8' â'-في ب (نباء 'لعمT Hصل)
'تحL مل! ب(%+م+ا (ملكتCا مع -جا) 'لجامعة (بعX 'لنبالء ('لضبا< في تقL+0 'لتماd 'لى 'لبابا حتى +سمح ببقاء %d في ب-'T) â& تستج(ب3
Hقع) Lق â'-نة ب+Lم &T &علT) 83نت'L') d% في محاكمة U-ش D0 'لبابا 'لى %5' 'ل<لCج+ب+ &T &ال مLلك& ب) . Y)باب D)Lما ب('س<ة من)-
Y)لح-0 'لباب' Hتح. {GC 111.3}

N1تHا~ في مد<نة بر1{

D)في قل Dتث+- 'ل-ع H5' 'لحك0 كان% Dلتي تصح' H5' كف+ال بأ& +نش- 'ل5ع- 'لشام)8 ('الحتفاالCحك0 ك -'Lفي 5ل! 'لعص- كا& 'ص
'لشعD 'لY5 كا& +نK- 'لى 'لبابا كنائã D نفس3 (في +L, مفات+ح 'لسماء ('لجح+0 (ل3 'لسل<ا& على T& +ستنS) 'الحكا0 'لSمن+ة ('ل-(ح+ة .
(كا& 'لناd +عتقT &T &)Lب('D 'لسماء تغلJ في (ج3 ك) 'قل+0 +قع عل+3 %5' 'لح-T) 80ن3 '5' لX-+ 0 'لبابا ب-فع %5' 'لحك0 فا& c')-T 'لم(تى
تنفى بع+L' م& م('<& 'لسعاFL . (كعالمة ل5C, 'لكا-ثة 'لمخ+فة T(قفH ك) 'لخLماH 'لL+ن+ة8 فأقفلH 'لكنائd (كا& +حتف) بم-'س0 'لg')S في
سة ب) كان(' +('-(& 'لث-8u م& L(& 'قامة <ق(d 'لLّف&8 في 'لخناT JL( 'لحق() ساحة 'لكن+سة8 (ل0 +ك& ُ+سمح بLف& 'لم(تى في 'لمL'ف& 'لمكّ-َ
Dتتحك0 في ضمائ- 'لشع &T ما)- Hحا(ل H'-)لتي ت]ث- في 'لتص' H'5, 'الج-'ءCك5' ب%) .. {GC 112.1}

ع0 'لشغD مLن+ة ب-'â (شH-َCّ جماعة كب+-F م& 'لناd بdC كسبD لك) 'لك('-| (<الب(' بتسل+م3 لغضD -(0 '. فلكي +سّكِ& 'لمصلح
'لعاصفة eنسحD م]قتاً 'لى مسق< -Tس3 (كتe Dلى TصLقائ3 'ل5+& ت-ك0C في ب-'â +ق(): ”'ني '5' كنL J H 'نسحبH م& (س<ك0 ف5ل! '<اعة
)T &Sح U)ك(& سببا في (قT ة8 (حتى ال+LبT ن(نة+L 0CنفسT جلب(' على+ &T &ل(ص+ة 'لمس+ح ('حت5'ء لمثال3 حتى 'عفي ضعفاء 'لعق() م
م(& 'لك-'FS بكلمة هللا ب+نك0 ( قتا T<()8 (لكني ل0 'ض<CاL على 'التق+اء . ('عتكفT H+ضا خ(فا م& K+ &T) 'لكCنة 'لعL+م( 'لتق(u +حّ-ِ
Lع& م('صلة كفاح3 ب) ساف- مخت-قا 'لبال d% aل0 +ك) .(r�) “H)مT &بمع(نة هللا أل Lنا مستعT 3ألجل Y5ي 'لCالل' Jنك- 'لحT ت-كك0 لكيT
'لمجا(-F معلِّما 'لجما%+- 'لمتع<شة . (%ك5' كانH 'الج-'ء'H 'لتي 'تخ5%ا 'لبابا لقمع 'النج+) سببا في نش-, 'لى مT uLبع8L ”ألننا ال نست<+ع
Ä : si d)ك(-نث r) “Jألج) 'لح (ب Jلح' Lش+ئا ض). {GC 112.2}

”)Cا فCم- ح+ات3 بص('عقLت &T ()تحا Hلكن+سة كان' &T م-+-. فمع cصا- مس-حا لكفا Lعقل3 ق &T )Lكا& +ب d% Fم& ح+ا -)Lفي %5' 'ل
ل0 +-فX سل<انCا T( +جحL, . كا& ال +S') +عتب- 'لكن+سة 'لباب(+ة ع-(d 'لمس+ح8 ('لبابا ممثال لCا (نائبا عن3 . 'نما 'لY5 كا& %d +حا-ب3
%( س(ء 'ستخL'0 'لسل<لة ال 'لمبTL نفسT '5%) . 3ثا- ص-'عا مخ+فا ب+& 'قتناU عقل3 (م<الD ضم+-,8 فا5' كانH 'لسل<ة عاLلة (معص(مة كما
كا& +عتقL فك+a حT |LنT 3حd باض<-'-, 'لى عص+انCا؟ (قe &T uT- L<اعتCا خ<+ة8 فك+a تنتCي 'ل<اعة للكن+سة 'لمعص(مة 'لى تل!
&T )% 3ل H->لحل() 'لتي خ' D-قT) . ث- ساعةT ع5ب3 ساعة في Y5ا8 (5ل! %( 'لش! 'لCلمشكلة 'لتي 'ستعصى عل+3 حل' Hا+ة؟ تل! كانCلن'
ما حL| قL+ما في T+ا0 'لمخل\ +حL| %( نفس3 'آل& م-T Fخ-T )%) 8u& كCنة 'لكن+سة غL(' 'ناسا 'ش-'-' +ستخLم(& سل<ات0C 'لمش-(عة في
0Cلف' J+-> &ع Hلتي نقل' D' Hصا+ا 'لك) &T )%) --لمق' TLم& +بش-%0 'لمب Lشا-') ,Lتخ5 ال-شا+ &T لى' ,Lغ+- مش-(عة. %5' قا X'-غT
%ي 'لتي +نبغي T& تس(L على 'لضم+- (تتحك0 ف+83 (بمعنى qخ- T& هللا 'لY5 +تكل0 في 'لكتا8D ال 'لكن+سة 'لتي تتكل0 ب('س<ة 'لكCنة8 %(
rs) “ال +خ<ئ Y5ل' Lلم-ش'). {GC 113.1}

جHرZX <نضم 1لى Nس

فلما خفH شFL 'ال%ت+اg في ب-'â بعL (قH عاd% L 'لى كن+ست3 'لمسماF ب+H لح0 ل+('ص) 'لك-'FS بكلمة هللا بغ+-F (شجاعة عK+مت+& .
كا& 'عL'], نش+<+& (Tق(+اء8 لكّ& 'لملكة (كث+-+& م& 'لنبالء (قف(' 'لى جانب3 . (كث+-(& '5 قا-ن(' ب+& تعال+م3 'لنق+ة 'لمثقفة 'لمنعشة (ح+ات3
8u-ة 'خCا م& جCلفج(- 'لتي كان(' +-تكب(ن') F-عاLلتي كا& +نش-%ا 'لباب(+(&8 ('لجشع ('ل' F-+لمنح<ة 'لحق ' BLة8('لمباCسة م& جLلمق'
{GC 113.2} .'عتب-(' 'النح+اS 'ل+3 ش-فا عK+ما

كا& %d قL (قa (حL, في عمل3 (كفاح3 حتى 5ل! 'لح+&8 غ+- T& ج+-(80 'لY5 كا& قL 'عتنJ تعال+0 (+كلa (%( في 'نجلت-'8 'نض0 'ل+3
S-ح' L8 (ق-+Sل5كاء 5' فصاحة (عل0 غ' J0 '. كا& ج+-(0 متألCما8 (ل0 +فت-قا في م(تC5ل! في ح+ات Lالثنا& بع' Lتح') .cفي عم) 'الصال
نص+با كب+-' في تل! 'لم('%D 'لتي تKف- ب-ضى 'لشعD ('ستحسان83 لك& %d كا& متف(قا عل+3 في 'لصفاH 'لتي تحLL ق(F 'لخلJ 'لحق+ق+ة8
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فكانH 'فكا-, 'لCاLئة (-T+3 'لصائL'- Dعا ل-(c ج+-(0 'لمتحفFS 'ل(ثابة8 (%5' 'الخ+- ع-a بت('ضع حق+قي قd% -L (خضع لمش(-'ت83
{GC 114.1} .(بفض) جL)C%ما 'لمتحFL 'نتش- 'الصالc بس-عة عK+مة

لقL جع) هللا ن(-'ً عK+ماً +ش-J على عقلي %5+& 'ل-جل+& 'لمختا-+&8 فكشa لCما 'لشيء 'لكث+- م& ضال الH -(ما8 (لكنCما ل0 +حصال
على ك) 'لن(- 'لY5 كا& مSمعا T& +ع<ى للعال0 . كا& هللا ع& <-+J خاLم+3 %5+& +خ-g 'لشعD م& KلماH 'لباب(+ة8 (لك& كا& ال بL لCما
م& م('جCة عقباH (مع<الH كث+-F (عK+مة8 (قL قاL%ما هللا خ<(F فخ<(F على L J- 'حتمالCما. 'نCما ل0 +ك(نا مستعL+& لقب() ك) 'لن(-
&'Lال80 فل-بما كانا +-تKلى ق(0 عاش(' <(+ال في 'ل' F-+CKل' Hفي (ق dما 'لن(- في م)ء ق(ت3 مث) ن(- 'لشمC+0 'لLفل( ق . FLفعة ('حL
-'جع+& . (ل5ل! كشa هللا 'لن(- ل5C+& 'لقائJ &+L ل+ال قل+ال بمقL'- ما +ست<+ع 'لشعD تقبل3 . (م& ج+) 'لى ج+) كا& على 'لعامل+& 'آلخ-+&
cالصال' J+-> لى 'ألما0 في' Dلشع' ')L)ق+ &T) J+->س+-(' متتبع+& %5' 'ل+ &T. {GC 114.2}

K) 'النشقاJ متفش+ا في 'لكن+سة . فكا& %نال! ثالثة بابا('H +تناSع(& 'لس+ا8FL ('متألH -ب(U 'لعال0 'لمس+حي بالج-'ئ0 ('لشغD تبعا لتل!
Lلش-'ء 'ألسلحة (حش (لما' (ة8 فُب5+Lج3 'آلخ-+& لجأ 'لى 'ألسلحة 'لما) لح-0 في' a50 بقCمن (ك a5 ل0 +كت') . HعاSلمنا') Hلمشاغبا'
'لج+(o . (كا& 'لثالثة +حتاج(& 'لى 'لما) ب<ب+عة 'لحا)8 فلكي +حصل(' عل+3 ُع-ضH %باH 'لكن+سة ((KائفCا (ب-كاتCا للب+ع ('نK- 'لت5++)
Lبسالة (+-ع L+S+ 0)+ (فكا& ك d% ماT . 0% 0Cة سل<ان+)0 (تقC+منافس (ال5ال D-لح') 0 فلجأ(' 'لى 'لس+م(ن+ةCنة ب-]سائC(تمث) 'لك .(
بكالم3 ضL 'ل-جاساH 'لتي كانH 'لكن+سة تغضي عنCا (تتسا%) معCا باس0 'لL+&8 (كا& 'لناd +تCم(& قاFL كن+سة -(0 ' جCا-' بأن0C علة ك)
{GC 114.3} .'لشقاء 'لY5 غم- 'لعال0 'لمس+حي

-Lبأن3 ”مك D-0 'لL0 خاCتT مة+Lفي 'لعص(- 'لق (لحا' Hكما كان) . م+ة'L D-على (ش! 'الشتبا! في ح â'-نة ب+Lكأ& م 'Lب u-خT F-م)
'س-'ئ+)“ (s مل(! sh : sÄ). (م-T Fخ-u (قعH 'لمL+نة تحH ' لح-0 'لباب(Y فانسحd% D -'جعا 'لى ق-+ت3 . ('نتHC شCاLت3 'ألم+نة 'لتي
Jللح L%ب5) ح+ات3 كشا+ &T ((سع لك) 'لعال0 'لمس+حي قبT (تكل0 في مجا+ &T 3+كا& عل) لح80 H+ب Fا في كن+ست3 'لمسماC+L[+ &كا. {GC 115.1}

(ألج) معالجة 'لمسا(B ('لش-(- 'لتي 5T%لT H(-(با (T-بكتCا 'ستLعي مجمع عا0 لالنعقاL في ك(نستانd . (قLُ Lعي 'لمجلd بناء على
-غبة 'المب-'<(- سجسم(نL ب('س<ة TحL 'لبابا('H 'لثالثة 'لمتنافس+& %( +(حنا 'لثال| ('لعش-(&. لك&ّ %5' 'لبابا 'لمLع( +(حنا ل0 +ك& في
'لحق+قة +-ّحDِ باستLعاء 'لمجلd أل& Tخالق3 (س+است3 ل0 تك& تحتم) 'لفح\ ('المتحا& حتى على YL+T 'ألساقفة 'ل5+& كان(' متCا(ن+& في
{GC 115.2} .(تص-فات0C 'ألخالق+ة كأعضاء 'لكنائd في تل! 'ال+ا0 . (مع 5ل! فC( ل0 +ك& +ج-] على مقا(مة '-'FL سجسم(نL ('نK- 'لت5++)

(كا& م& T%0 'ألغ-'X 'لتي كا& على 'لمجمع 'نجاS%ا معالجة 'النشقاJ 'لحاL| في 'لكن+سة ('ستئصا) 'لC-<قة. (ألج) L '5%عي
'لباب('& 'آلخ-'& 'لمتناSعا& للمث() Tما0 'لمجمع8 (ك5ل! 'لم-ّ(g 'ألكب- لآل-'ء 'لجYT FL+L ج(& %T .dما 5'ن! 'لباب('& فا5 كانا +ح-صا&
على سالمتCما ل0 +5%با بنفسCما ب) Tنابا عنCما ممثل+& م(فL+& م& قبلT) .' 0Cما 'لبابا +(حنا 'لY5 كا& حسD 'لK '%- %( 'لL'عي 'لي 5ل!
'الجتماU فقL حض- لك&ّ 'لC('جd كانH تسا(-, '5 كا& +ش! في ن+اH 'المب-'<(- (+خشى '& +خلع3 (+حاسب3 على 'ل-5'ئ) 'لتي جلبH 'لعا-
على تاج3 'لباب(Y (على ك) 'لج-'ئ0 'لتي '-تكبCا لل(ص() 'لى 5ل! 'لم-كS. (مع 5ل! فقL Lخ) مL+نة ك(نستانd بأبCة عK+مة +حa ب3 -جا)
'إلكل+-(d م& Tعلى 'ل-تD (+تبع3 جمع كب+- م& 'لنLماء . (خ-g ك) -جا) 'الكل+-(d في 'لمL+نة (-]سا]%ا (جمع غف+- م& 'لم('<ن+&
للت-ح+D ب3 . (كانH ف(T- Jس3 مKلة م& D%5 +حملCا T-بعة م& عKماء 'لحكا0. (قc L م) 'لق-با& 'لمقT dLمام83 كما حض- 'لك-'Lلة
D+Cم X-ة في ع+C0 'لبCلنبالء في حلل'). {GC 115.3}

(في Tثناء 5ل! كا& %نال! مساف- qخ- +قت-D م& مL+نة ك(نستانd . كا& %d +حd بالمخا<- 'لتي تتLLC, (قUL) L 'صLقاء, كما ل( Tن3 ل&
+لتق+0C م-T Fخ-8u (سا- في -حلت3 (%( شاع- بأ& نCا+ت3 ستك(& 'لم(H ح-قا بالنا- . (على 'ل-غ0 م& Tن3 كا& قL حص) على ص! 'ألما&
H)م+ Lن3 قT ت-ت+ب3 على (عم Lفق Lن)خ- م& 'المب-'<(- سجسمq !م& مل! ب(%+م+ا كما حص) على ص. {GC 116.1}

تساNل من جانب 1لملك

(في -سالة بع| بCا 'لى TصLقائ3 في ب-'â قا): ”+ا 'خ(تي ... 'ني مساف- (ب+YL ص! Tما& م& 'لمل! لم('جCة 'عL'ئي 'لكث-+& 'لقتلة ...
(لكني ('ثJ ثقة كاملة باã 'لقL+- (بمخلصيT) 8نا TثJ بأن3 س+صغي 'لى صل('تك0 'لحا-T) Fن3 س+سكD حكمت3 في فمي حتى Tقا(مT) 80Cن3
نني بحق3 حتى 'ست<+ع T &Tجاب3 بك) شجاعة 'لتجا-D (' لسج&8 ب) 'لم(H 'لقاسي '& ل0S 'الم- . لقL تأل0 س+منحني -(ح3 'لقd)L ل+حّصِ
D-ت-! لنا مثاالحتى نحتم) بصب- ك) شيء ألج) خالصنا8 'ن3 هللا (نح& خالئق83 (%( 'ل Lن3 قT D-نستغ (Cحبائ3 ف' (لمس+ح ألج' U)س+
(نح& عب+L,8 (%( س+L 'لعالT 0ما نح& فبش- محتق-(&8 (مع 5ل! فقL تأل0 ! فلما5' '5'ً ال نتأل0 نح& 8 ال س+ما '& 'آلال0 %ي لت<C+-نا؟ ف+ا
L)عT &T (ما '5' كا& م& 'ألفضT . Hثبا) -فصل(' حتى +جْيءَ س-+عا (حتى 'حتم) ك) 'لبال+ا بصب ,Lحبائي8 '5' كا& م(تي +]() 'لى مج'
'ل+ك0 فصل(' حتى Tع(L م& T &T &)Lتل(|YT 8 حتى ال Tكت0 ح-فا ('حL' م& حJ 'النج+) (حتى Tت-! الخ(تي مثاال فاضال نب+ال +تبع(ن3 .
فFL'-' H هللا 'لقL+- باعاLتي 'ل+ك0 فلنس- قLما في عملنا (نح& TثبH قلبا (%ك5' فم& 'لم-جح Tنك0 ل& ت-(' (جCي في ب-'â بعL 'آل&T 8ما '5' تعّ<َ
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rr) “اCفي مع-فة ش-+عت3 (محبت). {GC 116.2}

dما نفس3 بأن3 ”كا& +حCخ<ائ3 متT &ع J+عم Uباتضا d% 0تكل (+صا- تلمي 5' لالنج Lا 'لى كا%& كا& قCسل-T u-خT في -سالة)
H+ل” :F-لم]ث' H'-+55, 'لتح% Jلى ما سب' aضاT 0ة“. ثCتاف Hفي مما-سا H8 ('ن3 كا& +قت) 'لساعاF-لفاخ' dلمالب' YLما +-تLبالس-(- عن
مجL هللا (خال\ 'لنف(d “ : +شغال& عقل! (ل+d 'متال! %باH 'لناT d( 'المال! T( 'لعقا-'H . حا5- م& تS++& ب+ت! Tكث- م& تS++& نفس!8
(ف(J ك) شيء (ّج3ِ ك) '%تمام! (عنا+ت! 'لى 'لبناء 'ل-(حي . ك& تق+ا (مت('ضعا مع 'لفق-'ء (ال تنفT Jم('ل! في 'الك) ('لش-D ('قامة
HنT ... لقاسي كما %( 'لحا) معي' D+Lائلة 'لتأ> Hع& 'الف-'< في تمتعات! فأنا 'خشى 'ن! ستقع تح aل(الئ0 . فا5' ل0 تصلح ح+ات! (تك'
تع-a عق+Lتي ألن! من5 <ف(لت! تلق+H تعال+مي8 (ل5ل! فال جu)L في T& 'كتD ل! Tكث- م& %5'. (لكني 'ناشL! ب-حمة 'ل-D 'ال تتمث) بي في
YT م& 'ألبا<+) 'لتي -T+تني Tسق< ف+3 '“. (على غالa 'ل-سالة Tضاa قائال: ”TناشL! +ا صL+قي 'ال تفXّ %5, 'ل-سالة حتى +تأكL ل! بما ال
ri) “Hُم Lنني قT !(+حتم) 'لش. {GC 118.1}

1لقبض على 1لمصلح

(في Tثناء 'ل-حلة -L d% uTالئ) على 'نتشا- تعال+م3 في ك) مكا& (قب() 'لناL dع(ت3 قب(ال حسنا8 فقL تجمC- 'لناd لمقابلت83 (في
U-')كا& 'لحكا0 +تبع(ن3 في 'لش &Lلم' Xبع. {GC 118.2}

عنL (ص() %d 'لى ك(نستانd ُمنح ح-+ة كاملة . (Tُض+a 'لى ص! 'الما& 'لممن(c ل3 م& 'المب-'<(- تأك+L شخصي بح-'سة 'لبابا ل3 .
(لك& على -غ0 5ل! فك) تل! 'لعL)C ('لتأك+H'L 'لمقLسة 'لمتك--F قL 'نُتCكH (نقضH '5 'عتق) بعL (قH قص+- بأم- 'لبابا ('لك-'Lلة (Tلقي ب3
في جD ك-+3 ' ل-'ئحة. (بعL 5ل! ُنق) 'لى قلعة من+عة عب- 'ل-+& (ُحفK 'س+-' ف+T .' 3ما 'لبابا 'لY5 ل0 +ستفL م& غL-, فقT Lلقي ب3 %( نفس3
بعL 5ل! ب(قH قص+- في 'لسج& 5'ت3 (r٤) بعLما تأكL للمجمع Tن3 قL '-تكT Dح< 'لج-'ئ80 فضالً ع& 'لقت) ('لس+م(ن+ة ('لSنا8 ”خ<ا+ا 5ك-%ا
L+Lفي 'لسج&. ('لباب('& 'آلخ-'& 'لمتنافسا& ُخلعا8 ('خت+- بابا ج c->) لباب(+ة' gم& تا L-خ+-' ُجT) . ق() 'لمجمع Lضا قب+ح“8 على ح+T.
{GC 118.3}

(مع T& 'لبابا نفس3 كا& م-تكبا ج-'ئ0 'ع0K م& تل! 'لتي Tت0C بCا %d 'لكCنة (بسببCا <الD باالصال8c فا& 'لمجمع ع+ن3 'لY5 ج-L 'لبابا
'5% Lض FL+Lش Hألم-'ء 'ألق(+اء 'حتجاجا' X0 بعLما في ب(%+م+ا8 فق+Kسخ<ا ع d% (ثا- خب- 'عتقاT Lلق) . لمصلح' J0 ل+سح Lم& -تبت3 تق
'العتL'ء . ('المب-'<(- 'لY5 كا& +-فX 'لسماc بانتCا! ص! 'الما& قا(0 'الج-'ء'H 'لتي 'تخH5 ضd% L . لك&ّ 'عL'ء 'لمصلح كان(' خبثاء
&T اCم(' حججا م<(لة +ب-%ن(& بLالمب-'<(- (مخا(ف3 (غ+-ت3 على 'لكن+سة . (ق' Dلجأ(' 'لى تعص L0 . (قCغ-'ضT 5+ص-( ' على تنفT)
.(r٥) “!)لمل' )T -)>'-ما& م& 'المبT !)0 صكC+L+T في H0 %-'<قة حتى (ل( كانCم& +شتب3 بأن )T قة>'-Cل' uLل Kال+ما& +نبغي 'ال ُ+حف'”
{GC 119.1} .(%ك5' 'نتص-('

(مع d% &T كا& في منتCى 'الع+اء ('لضعa م& Tث- 'لم-X 'لT Y5صاب3 في 'لسج& — أل& 'لC('ء 'ل-<D 'لمتعف& ('ألبخ-F 'لك-+Cة
'لتي كانH تنبع| م& سجن3 'لمحتبd 'لC('ء Tصابت3 بحمى كاHL تقضي على ح+ات3 — فقT Lتى بT 3خ+-' ل+مث) Tما0 'لمجلd . ف(قa م(ثقا
باألصفاL 'لثق+لة في حض-F 'المب-'<(- 'لY5 كا& قL تعLC بحما+ت3 . (في Tثناء 'لمحاكمة 'ل<(+لة K) متمسكا با+مان3 بك) ق(F (ثباT) . Hما0
,Lنك- عقائ+ &T &+ختا- ب+ &T 3من Dما ُ<لLعن) . H)نCلك' (جا- Lفسا Lم+& ضT dLمق gباحتجا J>لة 'لمجتمع+& ن)Lحبا- 'لكن+سة (-جا) 'لT
'L+Cش H)م+ &T (قب Lفق H)حك0 عل+3 بالم+ُ )T. {GC 119.2}

Äنعمة هللا تسند

(قL سنLت3 نعمة هللا . ففي خال) Tساب+ع 'آلال0 'لتي م-H قب) 'لحك0 'لنCائي عل+3 'متألH نفس3 بسال0 'لسماء . فكتD 'لى TحT LصLقائ3
+ق(): ”'ني TكتD %5, 'ل-سالة م& سجني (Tنا م(ثJ 'ل+T &+Lت(قع حك0 'لم(H ع) Y غL '... فعنLما نجتمع معا م-T Fخ-u بمساعFL +س(U في
rالمي“ (٦q) مة في (س< تجا-بي+Kني بق(ت3 'لعLسن a+ح+ما ح+الي8 (ك- D-فستعل0 ك0 كا& 'ل L+لسع' c-ح+| 'لسال0 'لمف L)لخل' Fح+ا).
{GC 120.1}

<أبى "6 <تر1جع



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 39 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

(في Kال0 سجنuT- 3 بع+& 'ال+ما& نص-F 'ال+ما& 'لحق+قي. ('5 عاL بأفكا-, (Tحالم3 'لى 'لكن+سة في ب-'â ح+| ك-S باالنج+) -uT 'لبابا
(Tساقفت3 (قL مح(' ص(- 'لمس+ح (<مس(' معالمCا 'لتي كا& %( قL -سمCا على 'لجL-'&. ”(قST Lعجت3 %5, 'ل-]+ا (TفSعت3. (لكنuT- 3 في
'ل+(0 'لتالي كث+-+& م& 'ل-سا0 +& عاكف+& على 'عاFL -س0 تل! 'لص(-. (قL'S L عLL%ا ('شتL لمعا& 'ل('نCا . (عنLما 'نتCى T(لئ! 'لفنان(& م&
-س0 تل! 'لص(- (قL 'حتشL ح(ل0C جمع كث+- صاح(' قائل+& : ل+أHِ 'آل& 'لباب('H ('ألساقفة8 'ن0C مCما جا%L(' ل& +ست<+ع(' T& +<مس( ' 5%,
'لص(- بعL 'آل&“ (قا) 5ل! 'لمصلح (%( +ق\ حلم3: ”'ني متأكL م& T '5%& ص(-F 'لمس+ح ل& ت<مd 'بL' . لقL كان(' +تمن(& مالشاتCا8 لكّنCا
rh) “مني (فضT &+-س<ة مبش')ب D)لقل' (في ك L+Lسُت-س0 م& ج). {GC 120.2}

T(قT d% aما0 'لمجمع للم-F 'ألخ+-8F (كا& 'الجتماU حافال بشخص+اH شF-+C. كا& %نا! 'المب-'<(- (Tم-'ء 'المب-'<(-+ة ('لك-'Lلة
('ألساقفة ('لكCنة8 (جمع غف+- م& 'لناd 'لT &+5ت(' لمشا%T FLحL'| 5ل! 'ل+(80 (كا& كث+-(& م& Tنحاء بلL'& 'لعال0 'لمس+حي قL 'جتمع('
FLح-+ة 'لضم+- (ح-+ة 'لعبا TLكا& س+تق-- ف+3 مب Y5ل<(+) 'ل' U'-مة في 'لص+Kضح+ة ع ()T على 'L)Cل+ك(ن(' ش. {GC 120.3}

('5 كا& %d قL 'سُتLعي ل+Lلي بق-'-, 'لنCائي Tعل& Tن3 +-فX 'نكا- تعال+م3. (ثّبHَ نK-, 'لثاقD على 'لمل! 'لY5 'نتC! على نح( مش+&
عLC, ل3 (Tعل& قائال: ”لقL عSمH بمحX 'خت+ا-T &T Yمث) Tما0 'لمجلd تحH حما+ة 'لمل! 'لحاض- %نا 'ال& (بناء على (عL, لي باألما&“
{GC 121.1} .(rÄ)8 فاحم- (ج3 سجسم(نL خجال عنLما 'تجHC 'ل+3 'نKا- ك) 'لحاض-+&

U)بنا +س- &'” :' Jن(تي8 فقا) معلCلك' YSألساقفة 'س+-%0 'ل' dلبT Lن(ت+ة . (قCم& -تبت3 'لك ,L+-تج H'ج-'ء' HTLبالحك0 ب J>لن' Lبع)
Hبأ& +ت-'جع ع& تعال+م3 'لتف u-خT F-م- مT ماLعن) .(rÉ) “d>بأخ5, 'لى ب+ال dL)-+% -مT ماLانت3 عن%' Lبقص X+بT ء'L- dلبT لمس+ح'
-LقT ل<ا%-؟ كال فأنا' (+0 باالنجCبش-ت Lل5+& ق' dلنا' U)لى جم' -KنT a+؟ (كH')لسم' L%شاT 3ج) Yقائال: ”'5'ً بأ DجاT 0ث Dلى 'لشع'
,-)Lب aسقT 08 (كلما قاu-خT Lن(ت+ة ق<عة بعCم& مالبس3 'لك L-ُج Lق) .“H)لفاني 'لمحك(0 عل+3 بالم' L5' 'لجس% -LقT كث- 0 ماT 0Cخالص
Lعل+3 ص(- مخ+فة لالبالسة (ق Hسم-ُ (مي 'لشك-% J-)س3 'كل+ال م& 'لT- خ+-' (ضع(' علىT) . باللعنة d% على J>في 'الحتفا) كا& +ن
Y5ل' HنT 8U)كل+) 'لعا- %5' ألجل! +ا +س' dلبT 0+Kع c-نني بف'” :d% (جب+ن3 . فقا J)ا%- فK &قة“ في مكا>'-Cعل+3 كلمة ”كب+- ' ل Hُكتب
{GC 121.2} .“م& Tجلي قT LُلبسH 'كل+ال م& 'لش(!

U)س+ D-ا 'لC+T حي)- UL)ست' !+L+ نا ففيT ماT” :(قا) ف-فع ع+ن+3 نح( 'لسماء d% &)ما جT . &ألساقفة -(ح3 للش+<ا' a5ل! (ق Lبع
i�) “تني+Lف Lألن! ق). {GC 121.3}

Z1لة 1العدÇ على fمو>

ثT 0سل0 'لى YL+T 'لسل<اH 'لمLن+ة فاقتاL(, 'لى مكا& 'العL'0 (تبع3 م(كD عK+80 مئاH م& 'ل-جا) 'لمسلح+&8 ('لكCنة ('ألساقفة في
F-+خT F-م L+Cلنا- 'ن5- 5ل! 'لش' (إلشعا 'L0 (كا& ك) شيء مَع'Lلة 'العq لى' Jما 'ُ]ِثLعن) . dنة ك(نستان+L0 'لغال+ة 'لثم&8 (سكا& مCحلل
ل+نق5 نفس3 بانكا- ضالالت3 (جحL%ا. فقا) %YT” :dَّ ضالالT HجحL%ا T )T-فضCا؟ Tنا TعلT 0ني لT 0خ<ئ في شيء (ال '-تكبH ج-0 '. 'ني
Lمي ما قLب HثبT -)-ال !. (ل5ل! فاني بك) سCم& 'لخ<+ئة ('ل d)نقا5 'لنفe 3من Lب3 كا& 'لقص HS-ك) ما كتبت3 (ما ك &T هللا على LCُُشT
HسكT &T 5ل! 'لى (فع+ (K) .“حمني-' L)'L &ب' U)ت-ن0 قائال: ”+ا +س+ TLبتT 3لنا- م& ح(ل' Hض-مT ماLعن) .(is) “3ب H-كتبت3 (بش
Lص(ت3 'لى 'ألب. {GC 122.1}

Hما Y5ج+-(0 'ل LاCث0 'ستش d% LاCستش' aلباب(++& 'لغ+(- +& (%( +ص' LحT (0 فقاCنفسT ,ء'Lع' (الحتما' F)ق) 5, 'لب<(لة% Hش%L'
بعL 5ل! بقل+): ”'حتم) كال%ما بع0S -'سخ (عق) ثابL Hن( ساعتCما 'ألخ+-F . لقL 'ستعL' لل5%اD 'لى 'لن+-'& كما ل( كانا 5'%ب+& 'لى (ل+مة
&T ت-نما& (+سبحا& (ل0 تست<ع 'لنا- 'لمت(%جة+ qLنح(%ما ب HLمت') D+Cلسنة 'لل' HلعLما 'نLل0 +ن<قا بما +عب- ع& 'ألل0 . (عن) . d-ع
ir) “ما ع& 'لتسب+حCت(قف). {GC 122.2}

بعLما 'حت-J جسd% L كل3 ُجمع -ماL, ('لت-'D 'لY5 كا& تحتT) 3لقي ب3 في نC- 'ل-+& (%ك5' ُحملH بقا+ا, 'لى 'الق+ان(d . (عبثا تص(-
مض<T ,)LCن3 0 قL 'ستأصل(' 'لمباBL 'لتي ك-S ب3 '. (ل0 +ك(ن(' +تص(-(& T& 5ل! 'ل-ماL 'لT Y5لق(' ب3 في 'لبح- في 5ل! 'ل+(0 كا& مSمعا
H)كا& ل5ل! 'لص . Jكث+-+& للح L)C8 (س+أتي بثم- كث+- في ق+ا0 شLبع aل0 ُتكتش &'L8 (في بلX-ممال! 'أل (في ك U-S+ -'5كب &)ك+ &T
'لY5 -& في ج('نD مجU 0 ك(نستانd صuL س+سمع في ك) 'لعص(- 'لالحقة . نعd% &' 0 قL ماH (S') م& 'ل(ج(8L لك&ّ 'لحقائJ 'لتي
Dفي جان Hعلى 'لثبا dشجع جما%+- م& 'لنا+ &T 3كا& م& شأن ,'LبT Y5ل' Lث- . '& مثا) 'ال+ما& ('لجلLا ال +مك& '& تنCفي سب+) 'ثبات Hما
'لحJ في م('جCة 'لعD'5 ( 'لم(H. لقL ب-%& 'عd% 0'L على قس(F -(ما (غT &e .' ,-LعL'ء %d بعملe '5% 0Cنما كان(' +ناص-(& (+-(ج(&
&)-L+ عبثاً حا(ل(' مالشات83 ('& كان(' ال Y5ل' Jلح'. {GC 122.3}
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جHرZX <صل 1لى كونستانس

UL)+ )%) 0)-+ج &' . Jلح' (ألج J'-+ &T ش+كا ) &خ- كاq L%0 شاL) 8dفي ك(نستان u-خT F-م D+5لة 'لتعq 0ستقا Hكان Lمع 5ل! فق)
%d عنL -ح+ل3 للمث() Tما0 'لمجمع جع) +حث3 على 'لشجاعة ('لثباH معلنا لT 3ن3 '5' (قع في YT خ<- فس+DC لنجLت83 فحالما علT 0& صL+ق3
dحلت3 'لى ك(نستان- TLما& بT !على ص (حص+ &T &)L &م) . ,Lع) S5ل! 'لتلم+5 'ألم+& في 'لحا) النجا D%في 'لسج& تأ c->ُ Lلمصلح ق'
(مع3 -ف+J ('حL . (لuL (ص(ل3 'لى %نا! 'قتنع بأن3 'نما قL ع-X نفس3 للخ<- م& L(& T& +تمك& م& عم) شيء النقاd% 5 . فD-C م&
F-م ()T ما0 'لمجمعT aما (قLعن) . L)ح-'سة ف-قة م& 'لجن Hتح) L)+مكبال بالق L+عT) 3+عل Xلى (<ن3 قُب' 'Lنة . (لك& ف+ما كا& عائ+Lلم'
Jث)T) 0لKفي سج& م c->ُ Lق) .(ii) “!D+Cلق(' ب3 في 'للT 8-ح(, في 'لنا->T” :قائلة Hبص-خا (تقاب ,Lة ضCج)0 'لمCجابت3 على 'لت' Hكان
بالق+(8L (كا& في (ضع سّبDَ لq 3الما مب-حة8 (كا& <عام3 'لخبS ('لماء . (بعL بضعة شC(- سّبَبH لq 3ال0 'لسج& م-ضا كاL +قY X عل+83
{GC 123.1} .فا5 خاT aعL'], '& +فلH من0C عامل(, بقس(T Fق) مع TنK 3) سج+نا عاما كامال

جHرZX <مثل "ماZ 1لمجمع

كانH لم(d% H نتائج غ+- ما كا& +-ج(, 'لباب(+(& . فنقX ص! 'الما& Tثا- عاصفة شFL+L م& 'لسخ<8 ل5ل! '-تأu 'لمجمع Tن3 بLال م&
ح-J ج+-(0 +ستحس& '-غام3 على 'لت-'جع '& كا& 5ل! في 'المكا& . فأتي بT 3ما0 'لمجلd (ُع-X عل+3 '& +ختا- eما T& +نك- تعال+م3
('+مان3 ('ما T& +ح-J بالنا- . '& م(H ج+-(0 عنL بLء eلقائ3 في 'لسج& كا& +مك& T& +ك(& -حمة بالمقا-نة مع 'لع5'باH 'لCائلة 'لتي
H)م Lا- ق(', بع+Cقائ3 ('نLم& 'ص L+بع )%) Jلقل') USلج' D'5آلال 0 'لتي قاسا%ا في 'لسج& (ع') X-ضعف3 'لمT Lما 'آل&8 (قT 8اCحتمل'
&'LT Y5لكاث(ل+ك+ة (قب) ق-'- 'لمجمع 'ل' FL+بأ& +تمس! بالعق LCللمجمع . (تع U)ف-ضي بالخض ,Lحتمال3 (خ5ل3 جل' F)ق H-خا L8 فقd%
iا (٤Cسة“ 'لتي علّما بLلمق' J8 باستثناء ”'لحقائd%) aتعال+0 (+كل). {GC 124.1}

(ب5C, 'ل(س+لة حا() ج+-(0 'سكاH ضم+-, ('لنجاF م& حك0 'لم(H . لكن3 '5 كا& منف-L' في سجن3 'تضح ل3 جسامة ما فع) . ت5ك-
. D+لصل' H)ألجل3 م (حتمe Y5ل') مت3Lخ LCتع Lكا& ق Y5ي 'لCلمعلم3 'الل) Jفي تنك-, للح (5ل! تأم X+على نق) الء,8)) d% شجاعة
كا& قب) ت- 'جع3 +جL 'لعS'ء في (س< qالم3 '5 كا& ('ثقا م& -ضى هللاT 8ما 'آل& فقL تع5بH نفس3 م& ف-< 'لن0L (صا-H نCبا للشك(! .
L'Lي حتما 'لى 'ال-تCس+- ف+3 كا& +نت+ TLب Y5ل' J+->تصالح مع -(0 '. ('ل+ &T (قب F-+ش+اء كثT -نك+) ت-'جع+ &T &ل3 م Lن3 ال بT a-ع)
Lالم' F-+ال0 قصq &لكي +نج( م ,L+ال +نك- سT 3ن3 +نبغي لT )%) -مT 0 علىSع Lلتا0 . (ل5ل! فق'. {GC 124.2}

(س-عا& ما Tُتي ب3 ثان+ة ل+مث) Tما0 'لمجمع . فل0 +ك& خض(ع3 كاف+ا القناU قضات3. (تع<ش0C لسف! 'ل0L 'لY5 قT L%اج3 م(T d% Hلح في
F-%0 على 'لمجاSلع' Lعق Lلكن3 كا& ق) .Kم& غ+- تحف Jسال0 'لح Hج+-(0 'ال باس Fل0 +ك& متاحا 'البقاء على ح+ا) .FL+Lضحا+ا ج Dل>
{GC 124.3} .با+مان3 ('تباU مثا) Tخ+3 'لشL+C (ل( <-c في 'لنا-

(قL تب-T م& 'نكا-, 'لساب8J (كإنسا& مائH <لD بك) خش(U ف-صة +ق0L ف+Cا Lفاع3 . ('5 كا& 'الساقفة +خاف(& تأث+- Tق('لT 3ص-(' على
Tن3 +جe Dما T& +صاJL على صحة 'لت0C 'لم(جCة 'ل+3 ('ما '& +نك-, '. فاحتج ج+-(0 على تل! 'لقس(F (5ل! 'لKل0 قائال: ”لقL 'بق+تم(ني سج+نا
�i٤ +(ما في سج& -%+D. (كنH محا<ا باالق5'- ('ل(خامة ('ل-('ئح 'لك-+Cة . (كنH في ع(S 'لى ك) شيء8 ث0 ت(قف(نني 'مامك0 (تم+ل(&
Jق('لي ... فا5' كنت0 حقا -جاال حكماء ('ن('- 'لعال0 فاحت-س(' لئال تأثم(' في حT Uث0 (ت-فض(& سما F' dئي 'لق'Lق(') 'عT U5'نك0 لسماq
'لعL'لة . Tما Tنا فلسH 'ال eنسانا ضع+فا8 (ح+اتي ل+سH بT H'5%م+ة8 (عنLما Tح5-ك0 م& 'لن<J بحك0 جائ- فاني T-'عي مصلحتكT 0كث- مما
iعي مصلحتي“ (٥'-T). {GC 125.1}

)T Jق('ل3 حتى ال +تكل0 كالما مناقضا للحT) ,-فكاT >ضب+ &T هللا c)- &جثا ج+-(0 (صلى <البا م Fما0 'لقضاT) 83لى < لب' D+جT '-+خT
غ+- جL+- بك-'مة س+L, . (قL ت0 ل3 (عL 'ل-D للتالم+5 'ال(ل+& '5 قا) ل0C +س(U: ”(تساق(& Tما0 (الF (مل(! م& Tجلي ... فمتى Tسلم(ك0 فال
: s� تكل0 ف+ك0“ (متى+ Y5ب+ك0 'لT c)- (نت0 'لمتكلم+& بT 0ب3 أل& لست &)كلم(& ألنك0 تع<(& في تل! 'لساعة ما تتكلم Hبما ت )T a+تم(' كCت
r� — sÄ). {GC 125.2}

^فاعe 1لجرiء
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Tثا- كال0 ج+-(0 'لL%شة ('العجاD حتى في نف(T dعL'ئ3 . لقK L) عاما كامال محب(سا في سج& مKل0 (%( عاجS ع& T& +ق-T T( حتى
3 +-u ش+ئا8 ع-ضة آلال0 جسم+ة مب-حة (جUS عقلي . (مع 5ل! فقL ق0L حجج3 ب(ض(c (ق(F عK+م+& كما ل( كا& 'شبعCا d-L '. ((ّجَ
'فكا- سامع+3 'لى 'لصa 'ل<(+) م& 'ل-جا) 'لقL+س+& 'لL &+5'ن0C قضاK Fالم(& . ففي ك) ج+) تق-+با (جT Lناd كان(' +حا(ل(& T& +-فع('
م& شأ& Tمت0C (مع 5ل! فقL ُع+-(' (ُ<-L('8 (لك& بعL 5ل! بSم& <(+) 'تضح Tن0C جL+-(& بالك-'مة . ('لمس+ح نفس3 ُحك0 عل+3 كفاع) ش-
T. {GC 125.3}ما0 محكمة Kالمة

'& ج+-(0 عنLما تخا5) م& قب) بL' كأن3 صاJL على عL'لة 'لحك0 باL'نة %T 8dما 'آل& فقL جا%- بأن3 نا0L على ما قا) (شLC بب-'ءF 5ل!
'لشL+C (قL'ست3 فقا): ”لقL ع-فت3 من5 <ف(لت3 . (قL كا& -جال فاضال (عاLال (قL+سا8 (ُحك0 عل+3 بالم(H على -غ0 ب-'ءتT) ... 3نا T+ضا
مستعL للم(H (ل& 'نك\ T )TنكمT oما0 'لع5'باH 'لتي قT LعL%ا لي TعL'ئي (شL)C 'لS(- 'ل5+& س+قLم(& حسابا +(ما ما ع& 'Lعاء'تT 0Cما0
i٦) “ULخ+ُ &T &ال +مك Y50 'ل+Kهللا 'لع). {GC 126.1}

(جع) ج+-(0 +ل(0 نفس3 على 'نكا-, 'لح8J فاستأنa كالم3 قائال: ”م& ب+& ك) 'لخ<ا+ا 'لتي قT L-تكبتCا من5 شبابي ال ت(جL خ<+ة تضغ<
aلك+) Lعلى 'لحك0 'لجائ- ض Hما ('فقLا في %5' 'لمكا& 'لمش](0 عنC5, 'لخ<+ئة 'لتي '-تكبتCل+مة كT مة'Lلي ن Dني (تسب'Lا على (جCبثقل
Hما حكمLجبنا مش+نا عن Hجبن Lنني قT 0+Kع Dعل& ب-عT) قلبي JعماT &م a-عتT قي . نع0! 'ني+Lمعلمي (ص d+Lلق' L+C8 'لشd% &)ج)
Kلما على تعال+مCما مLف(عا بL'فع 'لخ(a م& 'لم(H . ألج) 5ل! Tنا Tت(س) ... 'لى هللا 'لقT -+L& +تع<a عليَّ (+غف- خ<ا+اY (على 'لخ\
(\ %5, 'لخ<+ئة 'لتي %ي TفKعCا جم+ع '. ”ثT 0شا- 'لى قضات3 (قا) ل0C بك) ثباH: ”لقL حكمت0 على (+كلa (على ج(& %d ال النCما
SعSعا عق+FL 'لكن+سة ب) ألنCما (صما ب(صمة 'لعا- 'لفضائح 'لتي '-تكبCا -جا) 'الكل+-(d: ت-فع0C (تنعم0C (كب-+اء%0 (ك) -5'ئ)
L', م& 'لحقائJ 'لتي ال تنقT Xجا-+Cما ف+T) 3عل& ما قT Lعلنا, {GC 126.2} .“'الساقفة ('لكCنة . فما Tّكَ

ق(<عT Hق('لT) 83-تجa 'ألساقفة م& شFL 'لحنJ ('لسخ< (صاح(' قائل+&: ”ما حاجتنا بعL ك) %5' 'لى ب-%ا& جL+L؟ %ا نح& ن-u بع+(ننا
T“ {GC 126.3}شL 'لC-'<قة عناL' ماثال Tمامنا؟

)% a+حبستم(ني سنة كاملة في سج& مخ L؟ لقH)لم' aخاT ننيT &)نKتT !'5ج+-(0 قائال: ”ما c3 صا+ a -فا5 ل0 تك& تل! 'لعاصفة لت]ث
D%-T م& 'لم(H نفس3 . (لقL قس(ت0 في معاملتي 'كث- مما ل( كنH ت-ك+ا L)C+ )T+ا T( (ثن+ا. (لقL بلي لحمي بالمعنى 'لح-في (تساق< ع&
عKامي (Tنا على ق+L 'لح+اF. مع 5ل! فأنا ال Tشك( ال& 'لن(c ('لع(+) غ+- الئق+& ب-ج) Y5 قلc)-) D. (لك& ال +سعني 'ال '& TبL YL%شتي
ih) “ا تعامل(& 'نسانا مس+ح+اC(م& مث) %5, 'ل(حش+ة 'لتي ب. {GC 127.1}

f1لموX 1لى 1لسجن kسا>

(م-T Fخ-u ثا-H عاصفة 'لغضD ثT 0س-ع(' باعاFL ج+-(0 'لى 'لسج& . (مع 5ل! فلقL كا& ب+& '(لئ! 'لمجتمع+& ق(0 تأث-(' م& كالم3
تأث-' عم+قا فحا(ل(' 'نقا5,. (قS L'-, بعT Xحبا- 'لكن+سة 'ل5+& 'لح(' عل+3 في 'لخض(U للمجمع . (قLُمT HعD5 'ألماني (Tحال%ا جS'ء ل3
{GC 127.2} .على تناSل3 ع& مقا(مة -(0 '. (لك& كما تصّ-aَ معلم3 عنLما YL%T 'ل+3 مجL 'لعالK 0) ج+-(0 ثابتا

{GC 127.3} .“قا) ل0C: ”ب-%ن(' لي م& 'لكتD 'لمقLسة على Tنني مخ<ئ (Tنا TجحL ما قL ص-حH ب3

&T (ا قبCمCف+ &T ست<+ع+ Y5م-؟ م& 5' 'لT (ب3 ك dقا+ &T Dسة %ي '5'ً ما +جLلمق' Dج-ب(ن3 قائال: ”%) 'لكت+ ')[ل5+& جا' LحT cفصا
{GC 127.4} .“تفس-%ا 'لكن+سة؟

TجاD ج+-(0 قائال: ”(%) تعال+0 'لناT dحJ باال+ما& م& 'نج+) مخلصنا؟ '& ب(لd ل0 +(\ِ م& كتD 'ل+0C بأ& +صغ(' 'لى تقال+L 'لناd ب)
Dقا) : فتش(' 'لكت“. {GC 127.5}

iÄ) “&لش+<ا' F)بق J)ن! مسT u-T ناT) .(+)>ل' Hمع! %5' 'ل(ق H0 ألني تحاججLقي ! 'ني نا)>-Cا 'لC+T” :()ق+ D')فجاء, 'لج). {GC
127.6}

(بعL قل+) صL- حك0 'الL'نة عل+3 فأw 5(, 'لى 'لمكا& نفس3 'لY5 ف+T 3سلd% 0 -(ح3 . فا5 كا& سائ-' 'لى ساحة 'لم(H كا& +سبح هللا8
(قT Lش-J على مح+ا, ن(- 'لف-c ('لسال0 . (ثّبH نK-, في 'لمس+ح8 (ما عاL 'لم(H م-عبا في نK-, . (عنLما خ<ا 'لجالL م& خلف3 (%(
{GC 128.1} .“م(ش! T& +شع) 'لنا- صاc 'لشL+C قائال: ”تق0L 'لى 'أل ما0 بشجاعة (Tشع) 'لنا- Tما0 (جCي . فل( كنH خائفا لما Tت+H 'لى %نا

(كا& qخ- ما قال3 عنLما TشعلH 'لنا- (TمتHL 'ل+T 3لسنة 'للD+C صالF قا) ف+Cا: ”+ا -بي (Tبي 'لقT -+L-حمني (Tغف- خ<ا+اY ألن! تعل0
,Lعل+3 'لنا- ُجمع -ما HتT ماLعن) .Fشفتا, تتح-كا& بالصال Hنما ! 'نe ص(ت3 ُ+سمع L5ل! ما عا Lبع) .(iÉ) “' 0ئ'L !حق HحببT Lنني قT
dCل |Lح Lل-+& كما ق' -Cكا& تحت3 ('لقي في ن Y5ل' D'-لت'). {GC 128.2}

(Cما8 ال +مك& 'خفا], . فا5' كا& +سCلت)>ما (بCعلنا,8 ن(- مثالT Y5ل' J5'ن! 'ل-جال& 'ألم+نا& حامال ن(- هللا . لك&ّ ن(- 'لح Hك5' ما%)
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على 'لناT d& ُ+-جع(' 'لشمd في مس+-%ا فان0C +ست<+ع(& T& +ح(ل(' L(& بâ)S ن(- 5ل! 'لنCا- 'لY5 بTL من5 5ل! 'لح+& +نفج- مش-قا على
{GC 128.3} .'لعال0

1لحر! في بوHNمHا

كا& 'عd% 0'L قL 'ض-0 نا- غضD (-عD عK+0 في ب(%+مي '. لقT LحسH 'ألمة كلCا Tن3 سق< ف-+سة حقL 'لكCنة (غL- 'المب-'<(- .
|Lما ح (0 م& كKعT تماما%' Hلك&ّ تعال+م3 'جت5ب . (ج-+مة قت Dت3 با-تكا)حك0 بم Y50 'لمجمع 'لCُّت') 8Jم+نا للحT ُعل& 'ن3 كا& معلماT Lق)
بH (نجH م& 'لنا- Tخ-جH م& مخابئCا م& قب) . (بناء على م-'س+T 0صL-%ا 'لبابا كا& حك0 بح-J م]لفاH (+كل8a لك&ّ 'لم]لفاH 'لتي ُ%ّ-ِ
L). {GC 128.4} -سH مع 'لكتاD 'لمقT dL( بعX 'جS'ئ3 'لتي 'ست<اU 'لناd 'لحص() عل+Cا8 (كث+-(& 'عتنق(' 'ال+ما& 'لمصلح

لك&ّ قاتلي %d ل0 +ست<+ع(' T& +قف(' %اLئ+& مكت(في 'أل+YL (%0 +-(& 'نتصا- Lع(ت3 . لقL 'تحL 'لبابا مع 'المب-'<(- على سحJ تل!
{GC 129.1} .'لح-كة فCجمH ج+(o سجسم(نL على ب(%+م+ا

لك&ّ 'ل-T Dقا0 مخلصا +Lعى SسكاT 8ص+D بالعمى عنL بLء 'لح-D (مع 5ل! كا& م& TقL- ق('L عص-, . (قL صا- قائL' لج+o ب(%+مي '.
HL ضL%80 (م-'-' (تك-'-' عبأ 'المب-'<(- ج+(شا فا5 'ستنL 5ل! 'لشعD 'لى مع(نة هللا (عL'لة قض+ت0C ثبت(' TماT 0ق(u 'لج+(o 'لتي ُجّ-ِ
o+ج YT 8 فل0 +ست<عH)م& 'لم a)لخ' u)مست J)تفع(' ف-' Lق d% UتباT &مش+& '. كا 'Lص Lكا& ُ+ص F-ب(%+م+ا8 (في ك) م 'Sغ) FL+Lج
'& +صمT Lمام0C . (بعL بLء 'لح-D بسن+& قل+لة ماS Hسكا 'لشجاU فخلف3 ب-(ك(ب+(d (كا& مثل3 قائL' شجاعا محنكا8 ب) كا& TقL- من3 في
{GC 129.2} .بعX 'لن('حي

('5 علT 0عL'ء شعD ب(%+م+ا T& قائL%0 'ألعمى ماK Hن(' T& 'لف-صة م]'ت+ة الست-L'L ك) ما خس-(, . ح+نئT 5عل& 'لبابا ح-با صل+ب+ة
ضT Lتبا8d% U (م-T Fخ-u ُج-L ج+o على ب(%+م+ا فُمني بSC+مة ساحقة . ثT 0عل& ع& تج-+L حملة Tخ-u (ُجU 0 م& ك) 'لممال! 'لخاضعة
لسل<ا& 'لبابا في T(-(با 'ل-جا) ('ألم(') ('ل5خ+-F 'لح-ب+ة . (تقا<-H جما%+- كث+-F م& 'ل-جا) ('حتشL(' تحH -'+ة 'لبابا (%0 ('ثق(&
'ن0C في 'لنCا+ة س+ق<ع(& L'ب- Tتباd% U 'لC-'<قة . 'قت-D 'لج+شا& (ل0 +ك& +فص) ('حL%ما ع& 'آلخ- غ+- نC-. ”كا& 'لصل+ب+(& +ف(ق(&
o+0 (قف(' +-ن(& صامت+& 'لى '(لئ! 'لمحا-ب+&“ (�٤)8 ح+نئ5 (قع على جC+جم(' علC+) -Cعب-(' 'لن+ &T &ال مLلك& ب) F)ق) ً'LLء%0 ع'LعT
. 0CتL-> F-)Kغ+- من F)ق &T )0 كما لCشمل H0 (تشت+Kلع' o+نكس- 5ل! 'لج' FLض-ب(' ض-بة ('ح+ &T &)L &8 (مXغام Dع- F'Sلغ'
(قت) ج+d% o عLL' كب+-' من80C ث0 <ا-L(' 'لCا-ب+& ((قعH في YL+T '(لئ! 'لمنتص-+& غنائ0 كث+-8F حتى T& 'لح-D ل0 ت]Lِ ب0C 'لى 'لفق-
{GC 129.3} .ب) 'غنت0C غنى جS+ال

(بعL سن+& قل+لة قا0 بابا جL+L (ج-L عل+0C حملة 'خ-u م& 'لمشاF . (كما حL| في 'لم-F 'لسالفة ُجمعH 'ل5خائ- ('ألم( ') م& ك)
X-ُع Lمة . فلق+Kع F->لخ' D-خ() تل! 'لحL لمع-(ضة على م& -غب(' في' H'الغ-'ء' Hكان) .' Dلممال! 'أل(-(ب+ة 'لخاضعة لحك0 'لبا'
تأك+L بغف-'& TفKع 'لخ<ا+ا 'لتي '-تكبCا 'لصل+ب+(&8 كما قُ<ع (عL بجS'ء صالح عK+0 في 'لسماء لم& +م(ت(& في تل! 'لح-8D (م& +بق(&
Hخل(' ب(%+مي '. ت-'جعL L)L80 ('5 عب-(' 'لح+Kع o+ج Lُحش u-خT F-ح+اء كان(' س+حصل(& على 'لك-'مة ('لغنى في ساحة 'لقتا) . (مT
o+ج aخ+-' (قT . F-لنص' ')S-حT L0 قCنT &)Lبح+| جعل(%0 +عتق Lلبال' Jلى عم' F'Sنكسا-'8 (%ك5' 'جت5ب(' 'لغ' d% o)+0 جCمام'
ب-(ك(ب+(d ثابتا في مكان83 ('5 '-تL(' 'لى 'لعL( تقLم(' ل+لتحم(' مع0C في 'لقتا) . (لما 'كتشa 'لصل+ب+(& خ<أK 0%ل(' في معسك-0%
L)لجن') L')0 على 'لصل+ب++& . ('5' باالم-'ء ('لق+Kع D8 (قع -ع,)-+ &T (قب (8 بaح'Sل' o+لج' H)ما سمع صLعن) . ج(0Cل' &)-Kنت+
Y5ل' Dلم-تع' o+لج' (ل0 شم+ &T F'Sللغ 'Lكا& قائ Y5لي 'ل)ل-س' L0 (+ف-(& %ا-ب+& في ك) 'تجا, . (عبثا حا() 'لقاصCلق(& 'سلحت+ُ &++Lلعا'
u-خT F-مة ماحقة8 (م+SCل' Hا-ب+& . فكانCل' U)ضاً مع جم+T )% a-نجe اCمة 'لتي ب5ل+Kلع' L)Cشمل3 'ال-تبا! ('لف(ضى . (على -غ0 'لج
F-جمع 'لمنتص-(& غنائ0 ('ف. {GC 130.1}

(%ك5' ففي 'لم-F 'لثان+ة '5 خ-g ج+o عK+0 م& Tق(T ()L u(-(با8 ج+o م& 'ل-جا) 'لمحا-ب+& 'لمL-ب+& على 'ستخL'0 'السلحة في
Dصا' Lهللا . لق F-Lق H-CK لة 'لضع+فة . %نا)Lفع ع& تل! 'ل'Lلصغ+- 'لم' o+ما0 'لجT FLض-ب(' ض-بة ('ح+ &T &)L &لقتا)8 %-ب(' م'
'لغF'S -عDٌ عK+0 فائJ 'ل<ب+عة . ف5'! 'لc-> Y5 ج+(o ف-ع(& في بح- س(8a ('ل0S% Y5 ج+(o مL+ا& Tما0 جLع(& (-جال3 'لثال|
مئة8 ('لY5 في ل+لة ('حFL قت) ك) -جا) ج+(o مل! Tش(- 'لمتكب-8 مL+ َّL, م-T Fخ-u ل+ضعa ق(F 'ل<غاF 'لKالم+&. ”%نا! خاف(' خ(فا (ل0
٥ : ٥i -)مS0“ (مCفض- L0 ال& هللا قCت+SخT .!-ا0 محاصKع LLب Lال& هللا ق a)ك& خ+). {GC 130.2}

1للجوء 1لى 1لطرk 1لدبلوماسHة
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Jب(%+م+ا ح-+ة 'لضم+- لقاء ت-! ح Dق-(' منح شعT |+صلحا بح ')Lلباب(+(& م& 'لغلبة لجأ(' 'لى 'لح+لة ('لس+اسة8 فعق' L')لق' dلما +ئ
'لق-'- في +L -(ما. (قL ق0L شعD ب(%+م+ا T-بعة ش-(< للصلح مع -( ما (%ي : ح-+ة 'لك-'FS بالكتاD 'لمق8dL حJ ك) Tعضاء 'لكن+سة في
'لخبS ('لخم- في 'لمائFL 'لسما(+ة8 'ستخL'0 'للغة 'ل(<ن+ة في 'لعبا8FL ('عتS') ك) -جا) 'الكل+-(d 'ل(Kائa ('لسل<اH 'لمLن+ة8 (متى
Hلسل<ا' Hقبل” Lس('ء . (ق Lلعلمان++& على ح') d)-+ن+ة %ي 'لتي تحك0 على 'ال! لL0 ج-+مة فالسل<ة 'لش-ع+ة للمحاك0 'لم%LحT Dتك-T
'لباب(+ة Tخ+-' ش-(< 'تباd% U 'ال-بعة8 (لك& مع حص- حJ '+ضاحCا (تفس+-%ا بالمجمعYT 8 بالبابا ('المب-'<(-“ (٤s). (على 5%'
UتباT >)-لش F-ا مفسCنفس Hا '5 'قامC8 النD-بالح ,S'-ع& 'ح HSلمخاتلة ما عج') Jلنفا' J+-> &ما ع)- Hفكسب FL%لمعا' ')Lعق dالسا'
d%. {GC 131.1} (للكتاD 'ست<اعH تح(+- معنا%ا لخLمة Tغ-'ضCا

('HT- 5 جماعة كب+-F في ب(%+م+ا '& 5ل! 'التفاJ قL غL- بح-+ات0C -فض(' قب() 'لمعا%8FL فحLثH خص(ماH ((قعH 'نقساماHLT H 'لى
.'لمناSعاH ( سف! 'لLماء ب+& Tبناء 'لشعD 'ل('حL . (في 5ل! 'لنU'S سق< 'لقائL ب-(ك(ب+(d 'لنب+) (ما8H (ب5ل! 'نLث-H ح-+اH ب(%+م+ا
{GC 131.2}

J)خ5, على نفس3 بأ& +حمي حق' Y5ملكا على ب(%+م+ا 'آل& 8 (على -غ0 'لقس0 'ل H)ج+-(0 'لى 'لم) d% 0ّسل Y5ل' Lصا- سجسم(ن)
شعD ب(%+م+ا فقL تق0L لنش- 'لباب(+ة . لكن3 ل0 +-بح كث+-' م& (-'ء تعلق3 ب-(ما8 فلقL عاo ح+اF 'لتعD 'لمحف(فة باالخ<ا- مuL عش-+& عاما
. (ضاعH ج+(ش3 ('بتلعT Hم('لT) 3قف-H خS'ئن3 في ح-D <(+لة بال جu)L. ('آل& بعLما مل! سنة ('حF L ماH تا-كا مملكت3 على شفا
{GC 131.3} .ح-T D%ل+ة 8 (قT L(-| نسلT 3سما مجلال ب(صمة 'لعا-

Hلخص(ما') HعاSلمنا' LمT (ا>) لغ-باء ب(%+م+ا8' o)+ج HSغ u-خT F-ماء . (مLسف! 'ل) HعاSلمنا') Dلفت& ('لشغ' LمT (ا>)
{GC 132.1} .'لL'خل+ة فا-تبكH 'ألمة . ('ل5+& بق(' Tمناء لإلنج+) حلH ب0C 'ض<CاL H'L'م+ة

قHاZ كنHسة ممHز'

0CنفسT ')مK0 ن+Lل(' متمسك+& باال+ما& 'لقK &+58 فأ(لئ! 'لLا في 'لبالCمع -(ما تسبب(' بت-س+خ ضالالت FL%خل+& في معا'L0 'لCأل& 'خ(ت)
في كن+سة خاصة (T<لق(' على Tنفس0C 'س0 ”'الخ(F 'لمتحL+&“. (مع T& %5' 'لتص-a 'نS) عل+0C لعنة ك) 'ل<بقاH فقK Lل(' ثابت+& (ل0
Lكلمة هللا ('التحا F0 لق-'ءCب+& على 'جتماعاتK')ل(' مK a)Cلك') H0 ع& ملجأ في 'لغاباCبحث(' ألنفس+ &T غم(' على-T 5') .' )عSعSت+
FLالشت-'! في 'لعبا'). {GC 132.2}

(ب('س<ة -س) '(فL(%0 س-' 'لى بلL'& مختلفة علم(' Tن3 +(جL %نا (%نا! ”جماعاH منعS لة تعت-a بالح8J جماعة قل+لة في %5, 'لمL+نة8
Dلكتا' dساT مة مبن+ة على+Lكن+سة ق Dالل' (في جبا Lج)ن3 تT ')كما علم . LاC>0 لالضCف(& مثلLCلجم+ع مست' &T) 8في غ+-%ا u-خT)
.'لمقdL (تحتج على 'لمفاسL 'ل(ثن+ة 'لمتفش+ة في -(ما“ (٤r). فاستقبل(' %5' 'لنبأ بف-c عK+0 . (بTL 'تصا) ب+ن0C (ب+& 'لمس+ح++& 'ل(لLنس++&
{GC 132.3}

1نتظا/ بزX{ 1لفجر

Jالف' D)ا-%0 صKبان ')C8 'تجHحل! 'لساعاT 8 (فيLاC>(' <(') ل+) 'الض-Kنت' (+النج' Jثابت+& على ح &)+لئ! 'لب(%+م)' (K 5')
كم& +-'قب(& 'لصبح. ”لقL (قع نص+ب0C في T+ا0 ش-+-F ... (لكن0C 5ك-(' 'ألق(') 'لتي ! '& %T d() م& ن<J بCا (-LL%ا ج+-(80 م& Tن3
+نبغي T& +م- ق-& كام) قب) T& +بâS ن(- 'لنCا-. (كانH %5, 'ألق(') بالنسبة 'لى 'لتاب(-++&“ (Tتباd% U)8 بمثابة ما قال3 +(سa لالسبا< في
dفي ختا0 'لق-& 'لخام Hلحقبة 'لتي جاء' &T) 8'5%” .(r٥ : ٥� &+)تك) (٤i) “امي م& %ناKع &)Lك0 فتصعLهللا س+فتق &T” :ة+L)لعب' H+ب
عش- شS HLC+اFL عLL كنائd 'الخ(8F ('& +ك& بب<ء . (مع Tن3 كانH تأت+0C منا(شاH (مضا+اقاH فقL كان(' +تمتع(& ب-'حة نسب+ة . (عنLما
بTL 'لق-& 'لساdL عش- بلغH تل! 'لكنائd في ب(%+م+ا (م(-'ف+ا 'لمئت+& عL '“ (٤٤). ”(كانH 'لبق+ة 'لتي بق+H (نجH م& 'لCال! (م& %()
{GC 132.4} .('لنا- ('لس+a عK+مة (منتقا8F كما كا& م& نص+بT 0C& +بص-(' فج- 5ل! 'ل+(0 'لY5 . كا& %d قT Lنبأ ب3“ (٤٥
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الفصل السابع — انفصال اوثر عن روما

a-ال +ع 'Lلمة 'لباب(+ة 'لى ن(- '+ما& 'نقى . كا& -جال غ+(-' متحمسا متعبK &لكن+سة م' g'-ع(' 'لى 'خL &مة مLل(ث- في مق aق+
خش+ة 'لناd ب) +خاa هللا8 (ال +عت-a بأساq dخ- لال+ما& ('لعق+FL 'لL+ن+ة غ+- 'لكتاD 'لمق8dL كا& -ج) عص-,8 (ع& <-+قT 3ت0 هللا عمال
{GC 134.1} .عK+ما الصالc 'لكن+سة ('نا-F 'لعال0

(كالبش+-+& 'أل(ل+& 'لكا-S+& باالنج+) ب-S ل(ث- م& ب+& 'حضا& 'لفق-8 عائشا سني <ف(لت3 في ب+H فالc 'لماني (ض+ع . (قL كT Lب(,
Y50 'ل+Kك) 'لع+Cجعل3 بّناء في 'ل+ &T Lص+- 'بن3 محام+ا8 لك&ّ هللا قص+ &T L+-+ &كا .' J5+با الئCفي 'لمناج0 لكي +كف) ل3 ت (في 'لعم Dتع)
كا& +-تفع بب<ء شL+L مuL 'لعص(- . كانH 'لمشقاH ('لح-ما& ('لتD+-L 'لقاسي %ي 'لمL-سة 'لتي ف+Cا TعHL 'لحكمة 'لالمتنا%+ة ل(ث-
{GC 134.2} .ل-سالة ح+ات3 'لمCمة

كا& ('لL ل(ث- -جالً ثاقD 'ل5%&8 ق(+0 'لُخل8J ثابH 'لع0S 8 ش-+فاً (مستق+ما. (كا& Tم+نا القتناع3 بال('جD مCما تك& 'لنتائج . (قL جعل3
-شاLُ, +نK- 'لى نKا0 'ل-%بنة بكث+- م& 'لش! ('ال-ت+ا8D فغضD جL' عنLما Lخ) ل(ث- 'لL+- م& L(& -ضا, . (م-H سنتا& قب) '& +تصالح
{GC 134.3} .مع 'بن3 . (حتى في 5ل! 'لح+& KلH نK-ت3 'لى 'ل-%بنة كما كانH فل0 تتغ+-

Lعلما%0 مع-فة هللا (مما-سة 'لفضائ) 'لمس+ح+ة . (ق+ &T 0 . (حا(الC5+بCما (ت%Lما على ت-ب+ة '(ال+Kل(ث- ح-صا ع 'Lح-\ ('ل Lق)
سمع 'الب& Tبا, (%( +صلي <البا T& +5ك- 'بن3 'س0 'ل-T) D& +ساعL في +(0 م& 'أل+ا0 على نجاc حق3 (تقLم3 . (كانا ت('ق+& 'لى حس&
Fما لح+ا%Lال)' L'Lعe على F-ة (مثاب+Lما بج%L)Cج Hلتي عاشا, '. ('نصب' Lلك' Fح+ا (ما خالCل Hفك-+ة 'ت+ح )T ب+ةLT FS+ستغال) ك) م'
'لتق(u ('لنفع . (كانH صالبتCما (ق(F خلقCما تجنحا& بCما 'ح+انا 'لى 'لقس(F 'لبالغة . لك&ّ 'لمصلح نفس83 مع شع(-, بأ& Tب(+3 قT Lخ<آ في
{GC 135.1} .بعX 'لن('حي8 (جL في ت-ب+تCما 'ش+اء تستحJ 'لمL+ح Tكث- مما تستحJ 'الL'نة ('لت(ب+خ

ع(م) ل(ث- في 'لمL-سة 'لتي T-س) 'ل+Cا في حL'ثت3 بالفKاKة ('لقس(F . (كا& Tب(', فق+-+& جL' بح+| Tن3 في 5%اب3 م& 'لب+H 'لى
. U)بآال0 'لج d8 (كث+-' ما كا& +حDلى با' Dحص) على <عام3 ب('س<ة 'لغناء م& با+ &T كا& مض<-' 'ح+انا 'لى u-خT FLسة في بل-Lلم'
('الفكا- 'لL+ن+ة 'لخ-'ف+ة 'لكئ+بة 'لتي كانH سائq FLنئ5 مألت3 خ(فا8 فكا& +ض<جع في 'لل+) (قلب3 مثق) بالحS& (%( +نK- 'لى 'لمستقب) 'لمKل0
{GC 135.2} . ب-عL D'ئ0 م& 'لتفك+- في هللا كL+ا& عب(d قاسي 'لقلD (<اغ+ة ال +-ح80 بLال م& 'لتفك+- ف+3 كاآلD 'لسما(Y 'ل-ح+0

HمئK Lنفس3 . لق u)Cست' Y5الخالقي ('لعلمي 'ل' J)لتف' D)ص JL0 صاS0 ل(ث- بعLمة تق+Kلع') F-+لكث' Hمع 5ل! فأما0 تل! 'لخ+با)
-CKاء 'الم(- 'لثابتة 'لنافعة8 ال 'لس<ح+ة 'لجم+لة 'لمCلى 'شت' L5%ن3 'لعملي 'لحا ,Lنفس3 'لى 'لمع-فة8 (قا. {GC 135.3}

(عنLما 'لتحJ بجامعة '-ف-H في 'لثامنة عش-F م& عم-, كا& م-كS, مشجعا م]'ت+ا (صا-q Hمال3 ('من+ات3 'ع0K 'ش-'قا مما كانH في
سني 'لصD '. ('5 جL 'ب(', ('قتصL' 'ست<اعا T& +]منا ل3 ك) 'لمساعFL 'لتي كا& +حتاg 'ل+3 '. (قL خفa تأث+- 'الصLقاء 'لحكماء قل+ال م&
(قع ت-ب+ت3 'لعابسة . (عكa على L-'سة م]لفاH 'قL- 'لكّتَاD . (كا& بك) '%تما0 (جL +ختS& في عقلT 3-جح 'آل-'ء8 جاعال حكمة 'لحكماء
H'-تف(ق3 . (بفض) 'لم]ث) ,Sمبك- على 'مت+ا H0 'لب-%ا& في (قLتلقا, م& معلم+3 'لسابق+& ق Y5لصا-0 'ل' D+-Lلت' Hت-'ثا ل3 . (حتى تح
'لم]'ت+ة نما 5 %ن3 بس-عة . e) 8'5%& 5'ك-ت3 'ل('ع+ة (خ+ال3 'لنش+< (ق(u 'لمحاجة 'لق(+ة ('لمثاب-F 'لتي ال تك) س-عا& ما قفHS ب3 'لى
GC} .'لمكانة 'أل(لى ب+& 'ت-'ب3 . (قL شح5 'لتD+-L 'لعقلي 5كاء, (T+قK نشا<3 'ل5%ني (حL' FL-'ك3 . (كا& ك) 5ل! +عL, للنضا) في 'لمستقب)
135.4}

dما0 هللا . (كا& في نفس3 'حساT J+لعم' Uلى 'التضا' ,Lبثبات3 في غ-ض3 (قا Kعان3 على 'الحتفاT '5%) 8هللا a)ل(ث- عام-' بخ Dكا& قل
L'ئ0 ب(ج(D 'العتماL على مع(نة هللا8 فلC+ 0م) T& +بTL +(م3 بالصال8F ب+نما كا& قلب3 +خفL J'ئماً ب<لD 'ال-شاL ('لع(& . (كث+-'ً ما كا&
{GC 136.1} .(+ق(): ”'لصالF 'لمخلصة الSمة للd-L ('لتحص+)“ (٤٦

('5 كا& ل(ث- في 'حL 'أل+ا0 +فح\ بعX 'لكتD في مكتبة 'لجامعة (جL كتابا مقLسا مكت(با بالالت+ن+ة . (ل0 +سبJ لuT- &T 3 مث) 5ل!
'لكتا8D (كا& +جC) تماما حتى مج-L (ج(L, . كا& قL سمع بعX فص() م& 'النج+) ('ل-سائ) كانH تتلى على 'لشعD في ' لعباFL 'لعامة8
Hصفحا Dشة جع) +قل%Lجة بالSفب-%بة ممت . Dفتي كتاL &+كال0 هللا ب (ك u-+ F-أل() م )% اCما 'آل& ف' . Dلكتا' (ا %ي كCن' &K+ &كا)
5ل! 'لسف- 'لمقdL . ('5 كانH نبضات3 تس-U (قلب3 +خفJ بTL +ق-T لنفس3 كال0 'لح+اF . كا& ب+& 'لح+& ('آلخ- +ت(قa ل+ص-w قائال: ”ل+H هللا
aشعة م& 'لن(- لتكشT هللا o-م& ع H-Lكا& مالئكة 'لسماء ('قف+& 'لى ج('-,8 ('نح) .(٤h) “!\ل+ك(& ملكي 'لخا Dع<+ني %5' 'لكتا+
{GC 136.2} .لعقل3 كن(S 'لحJ. (كا& L'ئما +خشى T& +غضD هللاT 8ما 'آل& فا& 'القتناU 'لعم+J بأن3 خا<ئ 'ست(لى عل+3 كما ل0 +حL| م& قب)

<توk 1لى 1لسالZ مع هللا
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Fنفس3 لح+ا d+-تك) F-+Lال' Lخ() 'حL ت3 'خ+-' 'لىLفي 'لتح-- م& 'لخ<+ئة ('لحص() على 'لسال0 مع هللا قا F-5' ('& -غبت3 'لحا%
'ل-%بنة . (في 5ل! 'لL+- ُ<لD من3 مما-سة Tح< 'ل('& 'لكcL 'لم5) ف+D%5 م& ب+H 'لى ب+H مستجL+ا T%) 'الحسا& . (كا& '5 5'! في س&
تجع) 'النسا& +ت(J 'لى 'لKف- باحت-'0 'لناd (تقL+-%0 . لك&ّ %5, 'لمما-ساH 'لحق+-F كا& ف+Cا قL- كب+- م& 'الماتة لمشاع-, 'ل<ب+ع+ة .
{GC 137.1} .(تحم) %5' 'ال5ال) بصب- '5 كا& +عتقT Lن3 ض-(-Y ل3 بسبD خ<ا+ا,

كا& +نفJ في 'لd-L ك) لحKة تتاc ل3 بعL' L'ء ('جبات3 'ل+(م+ة8 حا- ما نفس3 'لن(0 ب) مستكث-' عل+Cا 'لLقائJ 'لتي كا& +قض+Cا في تنا()
<عام3 'لبس+<. (كا& +ف-c بd-L كلمة هللا Tكث- م& ف-ح3 بأY شيء qخ- . فقL (جL كتابا مقLسا م-ب(<ا بالسالس) 'لى جL-'& 'لL+- فكا&
+D%5 'لى %نا! كث+- '. ('5 تعمJ في نفس3 'لتبك+H على 'لخ<+ئة eجتLC في 'لح ص() على 'لغف-'& ('لسال0 ع& <-+T Jعمال3 'ل5'ت+ة .
-Cق+ &T 3كا& +ف-ض3 على نفس Y5ل' Lلتي كا& +تل(%ا في 'لل+) ('لجل' H')ع+شة غا+ة في 'لص-'مة8 محا(ال ب('س<ة 'لص(0 ('لصل oعا)
ش- <ب+عت3 'لY5 ل0 تست<ع ح+اF 'لنس! '& تح--, من3 . (ل0 +ت-'جع TماYT 0 تضح+ة +بلغ ب('س<تCا 'لى <Cا-F 'لقلD 'لتي قL ت(قف3 مّبَ--' Tما0
هللا . (قا) ف+ما بعL: ”لقL كنH في 'لحJ -'%با تق+ا (TتبعH ق('ن+& -%بان+تي بLقة 'عجS ع& 'لتعب+- عن3 '. (ل( Tُع<ي ل-'%T D& +-| 'لسماء
“H)لى 'لم' d('5ال) 'لنف Lبي قمع 'لجس uL)أل ()>T FLعلى 5ل! م H-ا ... (ل( 'ستمCفي 'متالك Jا لكا& لي 'لحCبأعما) 'لنس! 'لتي +ما-س
(٤Ä). (كا& م& نتائج %5' 'لنKا0 'لم]لT 0& خا-H ق(', (قاسى كث+-' م& ج-'ء تشنجاH 'غمائ+ة ل0 +شaَ منCا شفاء كامال . (لك& مع ك) تل!
dل+أ' Fلى حفا' Jخ+-' 'نساT) .نفس3 'لمثقلة -'حة Lل0 تج L)Cلج'. {GC 137.2}

,-Kم-, بأ& +ح() نT) ما0 كلمة هللاT -لتقي فتح 5%& ل(ث' Sست(بت &T !قا (مع+& '. 5ل+Lب- ل3 هللا صL Uضا Lمل3 قT (ك &T -ث)لل 'Lما بLعن
بع+L' م& نفس3 (+ت-! 'لتفك+- في 'لقصا\ 'البYL ألج) 'نتCا! ش-+عة هللا (+نK- 'لى +س(U 'لمخل\ غاف- 'لخ<اY '. ث0 قا) ل3: ”بLال م&
تع5+ب! نفس! ألج) خ<ا+ا! TلJ بنفس! ب+& 5-'عي 'لفاYL . ثJ ب83 في ب- ح+ات3 (كفا-ت3 (م(ت3 ... 'صغ 'لى 'ب& هللا. لقL صا- 'نسانا
.' J+ك5' تكل0 -س() 'ل-حمة 5'! فأث- كالم3 في عق) ل(ث- تأ ث+-' عم% .(٤É) “حب! قبالT Y55'! 'ل DحT” .“يCل+منح! +ق+& 'ل-ضى 'الل
{GC 138.1} .فبعL مصا-عاH كث+-F (<(+لة مع Tخ<ائ3 'لتي 'حتضنCا <(+ال 'ست<اU ف0C 'لح8J فح) 'لسال0 في نفس3 'لمض<-بة

1ستاÉ في 1لجامعة

كا& ل(ث- قL س+0 كا%نا (Lُعي للخ-(g م& 'لL+- ل+ك(& 'ستا5' في جامعة (تنب-g. (%نا! عكa على L-'سة 'لكتاD 'لمقdL في لغات3 'ال
صل+ة. ث0 بTL +لقي محاض-'H ع& 'لكتاD 'لمقdL . (ش-c سف- 'لمS'م+- ('ألناج+) ('ل-سائ) لجما%+- 'لناd 'ل5+& كان(' +ستمع(& 'ل+3
بس-(- (شغ8a (قT Lلح عل+3 ست(بتS صL+ق3 (-ئ+سT 3& +عتلي 'لمنب- (+عK بكلمة هللا . لك& ل(ث- ت-LL شاع-' في نفس3 بع0L 'ستحقاق3
H-ستق') Dفي 'لكت '-Lصا- مقت Lقائ3 . كا& قLص' Hلت(سال Dخضع ('ستجا (+)> U'-ص Lني 'بة ع& 'لمس+ح . (لك& بع Dمخا<بة 'لشع
0Cغ+-ت3 قل(ب Hلعق()8 فلمس' Uكاف++& القنا J0 'لحLما قCلل5'& ب' F)لق') c)سامع+3 . (كا& 'ل(ض Dفصاحت3 'لبا H-سT Lعل+3 نعمة هللا. (ق.
{GC 138.2}

كا& ل(ث- ال +S') 'بنا 'م+نا للكن+سة 'لباب(+ة8 (ل0 +ك& +فك- في T& +ك(& غ+- 5ل!. (قL -تبH ل3 عنا+ة هللا S+ &T(- -(0 '. (تابع -حلت3
سائ-' على قLم+3 . (كا& +ب+H في 'الF-+L 'لتي كانH في <-+ق3 . (في TحF-+L' L '+<ال+ا شا%L م& مKا%- 'لث-'ء 'لعK+0 ('لفخامة ('لت-a ما
جعل3 +متلئ L%شة . فلما كا& 'ل- %با& +حصل(& على '+-'L م& 'ألم-'ء كان(' +سكن(& غ-فا فخمة (+-تL(& Tغلى 'لحل) (TجملCا (+أكل(&
Hلمشقا') H'5نكا- 'ل') -Kل(ث- (جع) +قا-& ب+& %5' 'لمن dلم]لمة بنف' dج')Cل' HLلحافلة بأفخ- <عا0 . فاستب' Lى 'أل<عمة م& 'لم('ئCشT
{GC 138.3} .'لتي حفلH بCا ح+ات83 فا-تب! عقل3

على ^/~ بHالcس

Tخ+-'ً -uT م& ُبعL 'لمL+نة 'لمبن+ة على سبع تال) . فان<-c على 'أل-X %اتفاً بانفعا) عم+J: ”+ا -(ما 'لمقLسةT 8ني 'ح++!“ (�٥). ث0
Lخ) 'لمL+نة (بS+ TL(- 'لكنائd (كا& +صغي 'لى 'لقص\ 'لعج+بة 'لتي كا& +-LL%ا 'لكCنة ('ل-%با&8 ث0 قا0 بمما-سة 'ل<ق(d 'لمف-(ضة .
H8 (سمع م& 'الساقفة نكاتا شائنة فامتألd)-+الكل' Hبقا> (الث0 متفش+ا ب+& ك' uT- 5' عبا-) شة%L 3لتي مألت' -Kلمنا' u-+ &كا D%5 نى')
LحT 3 ال +ست<+ع ِCّنما +تج+T) . F-عاLل') a'-الس' uT- D5 'ختل< بال-%با& ('لشع') . d'Lثناء 'قامة 'لقT 0 حتى فيCنجاست uT- 5' نفس3 -عبا
T& +جLْ 'لنجاسة في م(ضع 'لقL'سة . (قL كتD +ق(): ”+تص(- مقL'- شناعة 'ألم(- 'لمخجلة 'لتي ُت-تكD في -(ما8 (ال +صJL ب(ج(L%ا 'ال
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م& -T(%ا بأع+ن0C . (قL صا- Tم-' عاL+ا T& +ق() 'لناd : '5 كا& %نال! جح+0 فا& -(ما مبن+ة ف(قCا. 'نCا ب]-F تخ-g منCا ك) 'لخ<ا+ا“
٥s)). {GC 139.1}

(كا& قL صL- م-س(0 باب(Y بمنح 'لغف-'& لك) م& +صعL(& ”سل0 ب+ال<d“ على -كب80C تل! 'لسل0 'لتي ق+) '& 'لمخل\ نS) L-كاتCا
8U)ا بخشCت' g-L ال+ا0 كا& ل(ث- +-قى' LحT في) . FSم& '(-شل+0 'لى -(ما بمعج Hُنقل Lا قCنT) 8ل(ال+ة 'ل-(ماني' -'L &م g-ما خLعن
YSخا-جا م& 5ل! 'لمكا& في خ U-سT) 3+مLعلى ق XCفن .(sh : s م+ة)-) “كأن3 +ق(): ”'لبا- باال+ما& +ح+ا 'Lب Lكال-ع H)ص u)L Fفجأ)
(-عD . (ل0 تفقL تل! 'آل+ة ق(تCا T( سل<انCا على نفس3 'بL '. (م& 5ل! 'لح+& -uT بك) جالءT 8كث- مما سبJ ل8uT- &T 3 ضاللة 'إل-كا& 'لى
'العما) 'لبش-+ة ألج) 'لخال\8 (لS(0 'ال+ما& 'لL'ئ0 باستحقاقاH 'لمس+ح . لقL 'نفتحH ع+نا, (ل0 تغلقا 'بL' بعL 5ل! على تضل+) خUL 'لباب(+ة
) (ج3C بع+L' م& -(ما ح() قلب3 ك5ل! عنCا8 (من5 5ل! 'لح+& L'S 'النفصا) 'تساعا 'لى T& 'نفصمH (قُ<عH ك) عالقة ل3 . (عنLما حّ(َ
{GC 139.2} .بالكن+سة 'لباب(+ة

Dنفس3 للكتا d-ك+ &T ل3 'لح-+ة في H-آل& صا') .H)%كت(-', في 'لالL جة-L على â-ل(ث- م& -(ما حص) م& جامعة (تنب Lما عاLبع
H')ا ال بأق(') 'لبابCبعنا+ة كلمة هللا (+بش- بأمانة ب d-L+ &سا بأLمق 'LCخ5 على نفس3 عT Lقب) . لق Y5 &م LشT حب3 تك-+ساT Y5ل' dLلمق'
(تعال+م80C (T& +فع) 5ل! مT uL+ا0 ح+ات3. فل0 +عL مج-T D%'- L( 'ستا5 ب) 'لنا<J 'لمفّ(X بإس0 'لكتاD . (ك-'Lُ ٍUعي 'لى e<عا0 'لق<+ع '5
كانH تل! 'لخ-'a جائعة (Kامئة 'لى 'لحJ . (قT Lعل& بك) ثباT H& على 'لمس+ح++& 'ال +قبل(' تعال+0 ال تستنL 'لى سل<ا& 'لكتD 'لمقLسة.
cالصال' TLعلى مب Hلبابا8 ('شتمل' FLس+ا HصابT 5, 'ألق(') ض-بة% Hكان). {GC 140.1}

-uT ل(ث- خ<- تعK+0 'لنK-+اH 'لبش-+ة ف(J كلمة هللا . (م& L(& خ(a %اج0 'لنK-+اH 'اللحاL+ة 'لتي +عتنقCا (+عل0 بCا -جا) 'لتعل+0 .
(قا(0 'لفلسفة ('لعل(0 'لال%(ت+ة 'لتي KلH مس+<-F على 'لo عD <(+ال . (فضح مق(التCما 'لتي كانH (ب+لة في تأث+-%ا8 فضالً ع& تفا%تCا
GC} .(ع0L جL(', '. (حا() T& +ح() عق() سامع+3 ع& سفس<اH 'لفالسفة ('لال%(ت++& 'لى 'لحقائJ 'البL+ة 'لمL(نة في كتD 'النب+اء ('ل-س)
140.2}

كانH 'ل-سالة 'لتي 'بلغCا 'لى 'لجم(U 'لمتلCفة 'لمتعلقة بأق('ل3 ثم+نة (مح++ة. ل0 +سبJ لT 0C& سمع(' مث) تل! 'لتعال+0 . '& بش-u محبة
-' لT 3& +متL 'لى َLّن(- كا& مق â-في (تنب (شعT Lلق .' YLبT 0 -جاءCمتCل') 0 ف-حاCقل(ب Hم3 'لمكف- مألLلمخل\ (+ق+& 'لغف-'& ('لسال0 ب'
-%Lلمعانا (ألالء 'لى 'نقضاء 'ل L+S+) X-قصى 'ألT. {GC 140.3}

&T Lفع عن3 فال ب'L) ما%LحT فع 'نسا& -'+ة- &e) .' LبT Lال تخم D-ح -')T (('لضال) +شتع Jلمة ال +نسجما&8 فب+& 'لحKل' ) -)لك&ّ 'لن
J &+بسن cء 'الصالLب L(قا) ل(ث- بع .(i٤ : s� متى) “س+فا (اللقي سالما ب Hعل& مخلصنا نفس3 قائال: ”ما جئT Lلق) .م3LC+) -اج0 'آلخC+
ل+لة: ”'& هللا ال +ق(Lني ب) +Lفعني 'لى 'الما0 . 'ن3 +حملني بع+L '. فأنا لسH س+L نفسي . Tنا TحT D& 'ع+o في -'حة (سك(&8 (لكني قT Lلقي
{GC 140.4} .بي في (س< 'لشغD ('لض(ضاء ('لث(-'H“ (٥r). (كا& مقّ+َضا ل3 (قتئgS+ُ &T 5 ب3 في (س< 'لمعمعة

تتزX Bصكو] 1لغفر61

FLماك& 'لعباT في LL-تت Hا8 (كانCفي ج('- م5'بح (sr : rs متى) لص+ا-فة' Lم('ئ Hضع) Lكن+سة -(ما تتج-َ بنعمة هللا . لق Hكان
d+ Lا-' بسل<ا& بابا -(ما بحجة جمع 'ألم(') لبناء كن+سة 'لقCللب+ع ج X-صك(! 'لغف-'& ُتع Hم& كان(' +شت-(& (+ب+ع(&8 (كان Hص-خا
0+Kمة لتعLا 'لمستخCالث80 لك& 'ل(سائ) نفس' F-ة س+(ضع بأج+)'Sهللا8 (كا& حج- 'ل FLفي -(0 '. بثم& 'لج-'ئ0 كا& س+قا0 %+ك) لعبا d->ب
D)-لى 'لح' uLT) 80 نجاحاCمKعT) '-'-صe اCئ'LعT LلT لباب(+ة' Lض gا%T مت3 '. %5' ماKا (عCا 'لض-بة 'لقاض+ة على سل<انC+ف Hما كان)-
{GC 141.1} .'لتي %HS 'لع-o 'لباب(Y ('لتاg 'لمثل| 'لم(ض(U على -dT 'لبابا

Lن3 قT لمجتمع (ش-+عة هللا . (لك& بما' Lلج-'ئ0 ض' U')نT >ما بأحC8 مت(Sسم3 تتT) 8ب+ع صك(! 'لغف-'& في 'لمان+ا aلمكل' aK)كا& 'لم
نجا م& 'لقصا\ 'لY5 كا& +ستحق3 بسبD ج-'ئم3 'سُتخ0L في ت-(+ج 'لمشا-+ع 'لتج '-+ة 'لسالفة م& قب) 'لباD '. فبك) ج-FT ((قاحة جع)
+-T LLع0K 'ألكاD+5 'لخالبة (+ق\ 'لقص\ 'لعج+بة ل+خUL 5ل! 'لشعD 'لجا%) 'لساg5 'لمتمس! بالخ-'فاH. فل( كانH في ح(Sت0C كلمة هللا
aا (تتضاعCسائ[- F)ق L+Sلباب(+ة فت' FL' ل(' خاضع+& للسيK+ح-م(' من3 ل) dLلمق' D0 'لكتاCخ5 منT &لك) .LحT 0CعLخ+ &T Uلما 'ست<ا
٥i) 0Cث-(ت). {GC 141.2}

aِLّعي 'لمجLب5ل! 'ل dلنا' Dب('بك0“ (٥٤). (-حT 0ماT d+Lلق' ُDم3 -س() +عل& قائال: ”%ا نعمة هللا ('الLتق Lق) &Lخ) 'لمL+ (Sكا& تت
كما ل( كا& %( هللا نفس3 نS) 'ل+0C م& 'لسماء. (قT Lق+مH تل! 'لتجا-F 'لشائنة في 'لكن+سة. فاT 5عتلى تتS) 'لمنب- جع) +متcL صك(! 'لغف-'&
على TنCا ع<ا+ا هللا. (Tعل& Tن3 بفض) شCاH'L 'لغف-'& 'لتي مع3 ُتغف- لم& +شت-+Cا ك) 'لخ<ا+ا 'لتي +-غD في '-تكابCا مستقبالT) 8ن3 ”حتى
L لسامع+T 3& لصك(! 'لغف- '& ق(F ال لغف-'& خ<ا+ا 'ألح+اء (حسD ب) T+ضا خ<ا+ا 'لم(تى8 'لت(بة ال لS(0 ل3 '“ (٥٥). (Tكث- م& %5' فقT Lّكَ
{GC 142.1} .(('ن3 حالما ت-& 'لنق(L في 'لصنJ)L تتح-- 'لنفd 'لتي قLُمH ألجلCا م& ع5'باH 'لم<C- (تن<لJ 'لى 'لسماء (٥٦
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Bتقبل ^عو' تتز b1اللو

عنLما 'ع<ى س+م(& 'لساح- 'ل-س)َ 'م('ال ل+شت-Y من0C 'لق(F على 'ج-'ء 'لمع جH'S قا) ل3 ب<-d: ”لتك& فضت! مع! للCال! ألن!
KننT H& تقتني م(%بة هللا بL-'%0“ ('عما) r� : Ä). لك&ّ qالفا م& 'لناd 'لمتلCف+& تمسك(' بع-X تتS) %5'8 فكا& +نصDّ في خS'ئن3 س+)
م& 'لD%5 ('لفضة . '& 'لخال\ 'لY5 +مك& ش-'], بالما) TسC) م& 5'! 'لY5 +ت<لD 'لت(بة ('ال+0 '& ('لمجا%FL في مقا(مة 'لخ<+ئة
{GC 142.2} .(('النتصا- عل+Cا ('نK- 'لت5++)

(لقL قا(0 -جا) 'لعل0 ('لتق(u تعل+0 'لغف-'ناH %5' في 'لكن+سة 'ل-(مان+ة8 كما (جL كث+-(& مم& كان(' ال +]من(& باالLعاء'H 'لتي ال
+ق-%ا 'لعق) T( 'ل(حي 'اللCي. (لك& ل0 +ك& %نال! 'سقa ('حL لL+3 'لج- FT 'لكاف+ة 'لتي تجعل3 +-فع ص(ت3 محتجا على تل! 'لتجا-F 'آلثمة .
&T ما علىSعما '5' ل0 +ك& هللا عا J)فة (شCكث+-(& +تساءل(& في ل TLب L0 'ال<مئنا& . (قLع) D'->كا& +سا(-%ا 'الض dغ+- '& عق() 'لنا
{GC 142.3} .+ستخ0L 'نسانا ك(س+لة لت<C+- كن+ست3

(مع T& ل(ث- كا& Tع0K 'لباب(++& تع\ با8 فقL 'متأل -عبا م& 'ألLعاء'H 'لتجL+ف+ة 'لتي تن<(Y عل+Cا 'لمتاج-F بصك(! 'لغف-'& . كا&
. FLL0 معت-ف+& بخ<ا+ا%0 'لمتعC+لى -'ع' ')Lتل! 'لصك(! . (س-عا& ما عا Xشت-(' بع' Lات3 قKع Uب+& على سماK')كث+-(& م& 'لم
(كان(' +نتK-(& 'لغف-'& ال ألن0C قL تاب(' T( +-غب(& في 'صالc ح+ات0C ب) على Tساd صك(! 'لغف-'&8 فأبى ل(ث- T& +منح0C 'لغف-'&8
-ف0C قب() (TنT 0%-5ن0C ما ل0 +ت(ب(' (+صلح(' ح+ات0C فال بL م& %الك0C في خ<ا+ا%0 . ففي '-تبا! عK+0 عاL(' 'لى تتS) +شتك(& -فX مّعَ
صك(ك83 (بعX من0C <لب(' 'ل+3 بك) ج-T FT& +ع+L 'ل+0C نق(L%0 . فامتأل 'ل-'%D غضبا (جع) +قD%-T a5 'للعناH . ثT 0م- باشعا) نا- في
'لم+اL+& 'لعامة (Tعل& Tن3 ”قL حص) على تف(+X م& 'لبابا بح-J ك) 'لC-'<قة 'ل5+& +تج-T(& على مقا(مة صك(! 'لغف-'& 'لمقLسة 'لتي
٥h) “اCب+ع+). {GC 143.1}

بطل من 1بطاB 1لحق

&' Dللشع c-ش Lساً . (قLن5'-'ً حا-'ً مقe 3+سُمع ص(ت3 م& 'لمنب- (%( +(ج3 'لى سامع) .Jفع ع& 'لح'Lباش- ل(ث- عمل3 بشجاعة كم
'لخ<+ئة ك-+Cة جL'8 (علم0C 'ن3 +ستح+) على 'النسا& بأعمال3 '& +قل) م& ج-مCا T( +فلH م& قصاص3 '. (ال شيء +خل\ 'لخا<ئ غ+-
'لت(بة 'لى هللا ('ال+ما& بالمس+ح . (نعمة 'لمس+ح ال +مك& ش-']%ا8 فCي %بة مجان+ة . ث0 نصح 'لشعD بأال +شت-(' صك(! 'لغف-'& ب) '&
+نK-(' باال+ما& 'لى 'لفاYL 'لمصل(D . ('خب-%0 ع& 'ختبا-, 'لم]ل0 'لم-+- في محا(لت3 'لفاشلة 'لحص() على 'لخال\ با5 الل3 نفس3
{GC 143.2} .('عمال3 'لتكف+-+ة8 ('كL لسامع+3 'ن3 قL حص) على 'لسال0 ('لف-c لك(ن3 ص-a نK-, ع& نفسq) 3م& بالمس+ح

Hع-ض L5, 'لفضائح 'لصا-خة (ق% Lض (فع' g0 على 'حتجا'Lث- على 'الق)ل ( ('5 ثاب- تتS) على تجا-ت3 (نش- 'Lعاء'ت3 'اللحاL+ة عّ(َ
ل5ل! ف-صة م]'ت+ة (س-+عة. كانH ت(جL في كن+سة 'لقلعة في (تنب-g كث+- م& 'ل5خائ- 'لتي كانH تع-X على 'لشعD في بعX 'ال+ا0
'لمقLسة 'لخاصة8 (كا& ُ+منح غف-'& كام) لك) م& كان(' +S(-(& 'لكن+سة ح+نئ5 (+قLم(& 'عت-'فات0C . (ل5ل! كا& 'لناd +فL(& 'ل+Cا 'ف( 'جا
في تل! 'لمناسبا8H (م& T%مCا ع+L ”جم+ع 'لقL+س+&“ 'لY5 كا& قL حا& م+عاL, . ففي عش+ة 'لع+L 'نض0 ل(ث- 'لى تل! 'لجم(U 'لتي كانH في
<-+قCا 'لى 'لكن+سة (TلصJ على بابCا (-قة كتD عل+Cا خمسة (تسع+& ب-%انا ضL صك(! 'لغف-'& . (قT Lعل& 'ستعL'L, لمناقشة ك) م&
{GC 143.3} .+عا-X %5, 'لب-'%+&8 (مباحثة ك) م& +خالف3 'ل-YT في 'لجامعة في 'ل+(0 'لتالي

,5% Hب-%ن Lنة . (ق+L0 في 'لجامعة (في ك) 'لم+Kع gت+ا%' |Lم-'-' (تك-'-' في ك) 'تجا, فح Hمقت-حات3 'نتبا, 'لجم+ع . (ق-ئ Hست-ع'
S'Sا0 كل3 حكا+ة مضحكة (ح+لة البتKخ- . '& 5ل! 'لنq &ع& 'لقصا\ ل0 ُتمنح للبابا '( إلنسا S)غف-'& 'لخ<+ئة ('لتجا F >لمباح| '& سل'
'لما) بالتحا+) على خ-'فاH 'لشع8D (%( خLعة ش+<ان+ة إل%ال! نف(d ك) م& +ثق(& بتل! 'الLعاء'H 'لكا5بة . (تب-%& بك) (ض(c '+ضا
{GC 144.1} .'& 'نج+) 'لمس+ح %( 'ثم& 5خ- في 'لكن+سة8 ('& نعمة هللا 'لمعلنة ف+3 م(%(بة مجانا لك) م& +<لب(نCا بت(بة ('+ما&

/سالتe تIز "لمانHا

تحHَLّ مباح| ل(ث- ك) جL') فل0 +جس- YT 'نسا& على قب() 5ل! 'لتحYL. (في خال) '+ا0 قل+لة 'نتش-H 'السئلة 'لتي 'قت-حCا في جم+ع
'نحاء 'لمان+ا8 (بعL 'ساب+ع قل+لة -ّنH في ك) 'لعال0 'لمس+حي . (كث+-(& م& 'لباب(++& 'التق+اء 'لT- &+5(' 'الث0 متفش+ا في 'لكن+سة (حSن(' ل5ل!
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Lهللا . (ق H)ا صC+متحقق+& '& ف Hما '<لع(' على تل! 'لمقت-حاLما بع+Kم3 ف-ح(' ف-حا عLتق aفع3 '( (قL0 ح+لة ل%L+ لك& ل0 تك& في)
'حس(' بأ& 'ل-D في -حمت3 قL مL+ َّL, ل+(قa 5ل! 'لس+) 'لمنLفJ م& 'لفساL 'لخا-g م& 'لك-سي 'لباب(Y في -(ما. (ف-c 'الم-'ء ('لحكا0 في
{GC 144.2} . قل(ب0C ال& صLمة ق(+ة 'صابH 5ل! 'لسل<ا& 'لمتغ<-d 'لY5 'نك- على 'لشعD حJ 'لمعا-ضة '( 'الحتجاg على ق-'-'ت3

L0 (قCمخا(ف Hسكت' Lق Hلتي كان' Hلمغال<ا' ')T- 5' ')تعب-' Lفق Hمن(& بالخ-'فا[+) F ل5+& كان(' +حب(& 'لخ<+ئ' dلنا' U)ما جمT
0Cبالخ<- تملك FLLC0 مCباح-' &' ')T- 5لج-'ئ0 فإ' Dباحة '-تكاe 0 فيCلماك-(& 'ل5+& '(قف(' ع& عمل' d)-+('ما -جا) 'ألكل . Hكُتسح'
سخ< عK+80 ('جتمع(' ل+سنL' ')Lعاء'تL+[+) 0C(%ا8 فكا& على 5ل! 'لمصلح '& +جاب3 متCم+3 ('عL'َء, 'اللL'ء . (قL 'تCم3 بعض0C بان3 +عم)
Dفأجا . FT-فع 'لكب-+اء ('لج'L( +عم) ب% (3 بCج)+ خ-(& بالغ<-سة8 ('علن(' '& هللا ل0q 3مCكما 'ت . u-الخ' HعاSلن' Xء (بع'Lفع 'لع'Lب
J0 بأن3 +خلCتÑُ )' ا%- 'لكب-+اءKم Xعل+3 بع -CKت &' &)L &م L+Lج YT-0 بLما +تق '-Lالنسا& نا' &' a-ال +ع Y5قائال: ”م& 5' 'ل
'لمشاحناH؟ (لما5' ماH 'لمس+ح (ك) 'لشLC'ء؟ الن3 بL' (كأن0C ق(0 متكب-(& +حتق-(& حكمة Sمان80C (+نش-(& بLعاً م& T &)L& +ت('ضع('
{GC 145.1} .“ب<لD 'لمش(-F م& (حي 'آل-'ء 'لقL+مة

ثT 0عل& قائال: ”'& ك) ما 'فعل3 ل& 'ست-شL ف+3 حكمة 'لناd ب) مش(-F هللا8 فا& ك) 'لعم) عم) هللا فم& 5' 'لY5 +ست<+ع '& +(قف3؟ ('& ل0
+ك& ك5ل! فم& +ست<+ع T& +مضي ب3 قLُُماً؟ ل+ك& ال ما T L+-Tنا (ال ما +-+L(& %80 ال مش+ئتنا ب) مش+ئت! 'نC+' Hا 'آلD 'لقd)L 'لY5 في
٥Ä) “لسماء'). {GC 145.2}

محا/باf شد<د'

,Lئ3 (س(ء تص(+-%0 مقاص'Lع' H'-++فتع . FL+Lش Hمحا-با &)L &ف+3 م U-عمل3 فل0 +ك& ل+ش TLهللا ل+ب c)-مع '& ل(ث- كا& مس(قا ب)
(تعل+قات0C 'لجائ-F 'لماك-F على 'خالق3 (ب('عث3 'نقّضH عل+3 كس+) جا-8a (ل0 تك& عL+مة 'الث- . لقL كا& ('ثقا بأ& قاFL 'لشعD في 'لكن+سة
(في L(- 'لعل0 س+نضم(& 'ل+3 في 'لسعي نح( 'الصالc . (كال0 'لتشج+ع م& 'ل5+& كان(' +حتل(& م-'كS سام+ة 'لCم3 ف-حا (-جاء . كما 'لCم3
Hلمقاما' Y)5 &نة . فكث+-(& م'Le) '-++ن(-%ا على 'لكن+سة . فا5' بالتشج+ع +ستح+) تع X+لمعانا +ف LشT) اما 'صفى+T u-+شع(-, بأن3 س
'ل-ف+عة في 'لكن+سة ('لL(لة 'قتنع(' بصJL مباحث83 (لكن0C س-عا& ما -T(' '& قب() %5, 'لحقائJ +ت<لD تغ++-'H ('نقالباH عK+مة . 5ل! '&
تن(+- 'لشعD ('صالح3 س+ك(& في 'ل('قع تق(+ضا لسل<ا& -(ما (س+(قa 'لكث+- م& م('-L 'لث-(F 'لتي تتLفJ في خS'نتCا8 (%5' بال< بع
,Lلى 'لمس+ح (ح' &+-Kمس](لة8 نا Jفك-(' (+تص-ف(' كخالئ+ &' Dتعل+0 'لشع &T !على 5ل LS . 0Cل-]ساء 'لباب(++& (ت-ف' a'-س+قل) م& 'س
الج) 'لخال\8 ال بT L& +<+ح ع-o 'لبابا8 (+قضي في 'لنCا+ة على سل<ت3 . فل5C, 'السباD -فض(' 'لمع-فة 'لمع<اF ل0C م& هللا ('ص<ف('
0Cسل3 النا-ت-' Y5ل' (0 'ل-جCمت)بمقا Jل0 س+ح ('لح' Lض. {GC 145.3}

Lشا-' Dكا& 'ح+انا +ش! في ما '5' كا& +س+- حس .X-ال' H')0 قKلمقا(مة 'ع uLتص+ Lح') (لى نفس3 : -ج' -Kن+ )%) -ل(ث Dتع-'
d+لعال0؟ ... ل' (في ك X-ال' !)مام3 مل' Lت-تع Y5لبابا 'ل' FLقا(0 س+اT ق(): ”م& 'ك(& 'نا حتى+ Dكت L0 مع سل<ة 'لكن+سة . (قLهللا للتصا
م& +ع-a ك0 قاسى قلبي (تأل0 في 'ثناء %5+& 'لعام+& 'ال(ل+&8 (ال مقL'- 'ل+أd ('لقن(< 'لY5 غصH ف+3“ (٥É). (لكن3 ل0 ُ+ت-! لل+أd لتخ(-
{GC 146.1} .عS+مت3 تما0 '. فعنLما خ5لت3 'لمع(نة 'لبش-+ة نK- 'لى هللا (حL, (عل0 'ن3 +ست<+ع 'الستناL 'لى 5-'ع3 'لكل+ة 'لقF-L با<مئنا& تا0

1لكتا! 1لمقدÜ فقط

TLتب &T )% 3تق(0 ب Dج') ()T &' . (بالعق )' d-Lسة بالLلمق' D0 'لكتCق(): ”ال +مكننا '& نف+ cقاء 'الصالLص' Lل(ث- ألح Dكت Lق)
بالصالF . ت(س) 'لى 'ل-T D& +منح! م& ف-< -حمت3 'لعK+مة 'لف0C 'لحق+قي لكلمت3 . ال +(جL مفس- لكلمة هللا غ+- م]لفCا (مبLعCا الن3 %(
{GC 146.2} نفس3 قL قا) : (+ك(& 'لجم+ع متعلم+& م& هللا . ال تنتK- ش+ئا م& جL)C! 'لخاصة '( فCم! ب) ثJ باã تماما

(بتأث+- -(ح3 . ثJ ب5C' بناء على كلمة 'نسا& مجّ-D“ (�٦). %نا T )5 d-L%م+ة ح+(+ة لل5+& +حس(& T& هللا قL Lعا%0 لي قLم(' 'لى
'آلخ-+& 'لحقائJ 'لمقLسة في عص-نا %5 '. '& %5, 'لحقائJ ستث+- عF)'L 'لش+<ا& ('لناd 'ل5+& +حب(& 'لخ-'فاH 'لتي قL 'بتك-, '. ففي
{GC 147.1} .'لص-'U مع ق('H 'لش- تLع( 'لحاجة 'لى 'كث- م& 'لق(F 'لعقل+ة ('لحكمة 'النسان+ة

عنLما لجأ 'العL'ء 'لى 'لعاH'L ('لتقال+L '( 'لى تص-+حاH 'لبابا (سل<ان3 ('ج0CC ل(ث- بالكتاD م& L(& س(', . ففي 'لكتاD حجج ل0
+ست<+ع(' 'الجابة عنCا. (ل5C' ص-w عب+L 'ل<ق(d ('لخ-'فاH <الب+& سف! Lم3 كما <لD 'ل+L)C سف! 0L 'لمس+ح . فقL صاc 'لباب(+(&
'لمتعصب(& قائل+&: ”'ن3 %-<(قي8 'نCا خ+انة عKمى للكن+سة '& نسمح ل5C' 'لC-<(قي 'لفK+ع '& +ع+o ساعة ('حFL بعL 'آل& . فلتنصD ل3
'لمشنقة في 'لحا)“ (٦s). لك&ّ ل(ث- ل0 +سق< ف-+سة غضب0C 'لجن(ني . فلقT Lبقى ل3 هللا عمال +ق(0 ب83 ('-سلH مالئكة 'لسماء لح-'ست3. (مع
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a)بال خ H)لم') D'5حتمل(' 'لع' Jلش+<ا&8 (ألج) 'لح' Dفا لغضL% ')-5ل! فا& كث+-+& مم& قبل(' م& ل(ث- 'لن(- 'لثم+& صا. {GC 147.2}

'ست-عH تعال+0 ل(ث- '%تما0 'لمفك-+& 5(Y 'اللباD في ك) 'نحاء 'لماني '. فم& عKات3 (كتابات3 'نبثJ 'لن(- 'لT Y5+قq Kالa 'لناT) dنا-0%
0Cثقت &)L0 +فق)+ Lما بع)+ dا <(+ال. (كا& 'لناCلكن+سة متمسكة ب' HلK ل<قس+ة 'لم+تة 'لتي' Hال+ما& 'لحي +حت) مكا& 'لمما-سا' TLب Lلق .
&+Lتشب3 س+فا 5' ح Hعاء كانL' (ك) FL+ا ل(ث- ك) عقCتتالشى . (كلمة هللا 'لتي 'متح& ب) Xُتنق Dلتعص' Sح('ج HTLلباب(+ة . (ب' Hبخ-'فا
+شJ لنفس3 <-+قا 'لى قل(D 'لناd . (في ك) مكا& 'ست+قHK 'ل-غبة في <لD 'لتق0L 'ل-(حي (K %- ج(U (ع<o 'لى 'لب- ل0 ُ+- مثلCما من5
'ج+ا) . (ع+(& 'لشعD 'لتي KلH 'مL' <(+ال تتج3 'لى 'ل<ق(d 'لبش-+ة ('ل(س<اء 'ال-ض++& عانقH 'آل& 'لمس+ح بق(F ('+ما&8 ('+ا,
{GC 147.3} .مصل(با

<ساk 1لى /Xما

%5' 'ال%تما0 'ل('سع 'لن<اT Jثا- مخا(a 'لسل<اH 'لباب(+ة qن5'! ف(ص) 'لى ل(ث- Tم- بالحض(- 'لى -(ما الستج('ب3 في تCمة 'لC-<قة .
(مأل %5' 'الم- قل(D 'صLقائ3 -عبا (%لع '. لقL ع-ف(' تما0 %() 'لخ<- 'لY5 +تLLC, في تل! 'لمL+نة 'لفاسFL 'لتي كانH سك-u ب0L شLC'ء
{GC 148.1} .+س(8U فعا-ض(' 5%اب3 'لى -(ما (<لب(' T& +ت0 'ستج('ب3 في 'لمان+ا

aُِصّن Lل+3 م& 'لبابا تقّ-- '& ل(ث- ق' Hلتي (صل' Hل-س(لي ل+ستمع 'لى تل! 'لقض+ة . (في 'لتعل+ما' Lُعّ+ِ& 'لقاص) Dج+ب(' 'لى %5' 'ل< ل'
Xمبع(| 'لبابا ع& 'لقب S3 (عج+T-ل(ث- متشبثا ب (K 5') .“-+تأخ &)L &م ,L+لبابا بأ& ”+حاكم3 (+ق' Dصي نائ)' Lقة8 (ق>'-Cفي خانة 'ل
عل+3 شخص+ا فقU' L <ي 'لسل<ا& بأ& ”ُ+ح-0 ل(ث- م& حما+ة 'لقان(& ('& تصاL- 'م('ل3 (ممتلكات3 في 'نحاء 'لمان+ا كافة8 ('& ُ+نفى (+لع&
&T) 8قة 'ل(بائ+ة تماما>-Cصى 'لبابا -س(ل3 بأ& +ستأص) تل! 'ل)T Lكث- م& %5' فقT) .(٦r) “0 ب3 صلةCح-0 م& ش-كة 'لكن+سة جم+ع م& ل+ُ)
+ح-0 ك) مس]() في 'لكن+سة '( 'لL(لة8 باستثناء 'المب-'<(-8 +بYL '%ماال في 'لقبX على ل(ث- ('تباع3 (في تسل+م0C 'لى 'نتقا0 -(ما. %نا
c)- H-CK 'لباب(+ة على حق+قتT .' 3ننا ال ن-u في %5, 'ل(ث+قة T YTث- للمباBL 'لمس+ح+ة T( حتى للعL'لة 'لعاL+ة . لقL كا& ل(ث- بع+L' م& -(ما
بعL' قاص+ا (ل0 ُتع< ل3 ف-صة ال+ضاc م(قف3 '( 'لLفاU ع& نفس83 (مع 5ل! فقب) فح\ قض+ت3 ُحك0 عل+3 'جماال بالC-<قة8 (في 'ل+(0 نفس3
GC} .'ن5- ('ت0C (ح(ك0 (صL- عل+3 'لحك0 (5ل! ب('س<ة 'الD 'القdL 'لمتأنJ 'لس+L 'ل(ح+L ('لم-جع 'لمعص(0 'ال(حL للكن+سة ('لL(لة
148.2}

مHالنكثو6

في %5' 'ل(قH كا& ف+3 ل(ث- في 'شL 'لحاجة 'لى ع<a صJ+L 'م+& (مش(-ت3 '-سلH عنا+ة هللا م+النكث(& 'لى (تنب-g . كا& %5' 'النسا&
dلنا' Dخالق3 ('ستقامت83 'عجا' F-اC> 8 باالضافة 'لىF-علم3 'ل('سع (فصاحت3 'آلس) Dحكم3 'لصائ Dت3 فكس'Lعا (خج(ال في عا+L) شابا
(تقL+-%0 جم+ع '. (ل0 +ك& تألJ م('%ب3 'كث- ب-(S' م& -قة م+(ل3 (مS'ج3 . (س-عا& ما صا- تلم+5' غ+(-' جL' لالنج+) (صJ+L ل(ث-
'لم(ث(J ب3 (مع+ن3 'لفّعا) . (كانH -قت3 (حL) ,-5قت3 مكملة لشجاعة ل(ث- (نشا<3 . '& 'تحاL%ما في 'لعم) 'ضفى على 'الصالc ق(8F (%ك5'
{GC 149.1} .صا- م+النكث(& مصL- تشج+ع عK+0 لل(ث-

ع+نH مL+نة '(جسب-g مكانا للمحاكمة8 فسا- 'لمصلح 'ل+Cا على قLم+3. (قL بHTL 'لمخا(a 'لجس+مة تتجمع م& ح(ل3 8 (كانH ُتسمع
تH'L+LC علن+ة تف+L بأن3 س+قبX عل+3 (ُ+قت) في 'ل<-+J 8 فت(س) 'ل+3 'صLقا], 'ال +تق0L في س+-, مخا<-' بح+ات83 ب) 'ستحلف(, بأ& +ت-!
(تنب-g 'لى ح+& (+لجأ 'لى م& +ست<+ع(& حما+ت83 لكن3 -فX 'لتخلي ع& 'لم-كS 'لY5 قL (ضع3 هللا ف+3 . عل+K+ &' 3) 'م+نا في 'لLفاU ع&
L+Sما ت -Lلك& بق) . U'Sخصا0 (ن (كا& -ج Y5شب3 '-م+ا 'لT 5' ما قال3: ”'ني%) . م3Lعل+3 (تص DCت Hلتي كان' aعلى -غ0 'لع('ص Jلح'
تL+LC'ت0C (تتعالى ص+حات0C +تضاعa ف-حي ... لقL ح<م(' ك-'متي (سمعتي . (لك& بقي شيء ('حL (%( جسYL 'لتعd 'لمضني8 فل+أخ5(,8
فان0C ب5ل! +قص-(& ح+اتي ساعاH قل+لة . Tما نفسي فال +ست<+ع(& '& +مس(, '. '& م& +-غD في 'عال& كلمة 'لمس+ح للعال0 +نبغي ل3 '&
٦i) “ةKلح (في ك H)لم' -Kنت+). {GC 149.2}

'غتب< مبع(| 'لبابا 'غتبا<ا عK+ما لuL علم3 ب(ص() ل(ث- 'لى 'جسب-g . ف5ل! 'لC-<(قي 'لمشاغD 'لY5 قL 'ست-عى 'نتبا, 'لعال0 كل3
بL' 'آل& (كأن3 صا- في قبضة +L -(0 '. (قL صم0 5ل! 'لسف+- على 'ال +Lع3 +فلH . (كا& 'لمصلح قL 'خفJ في 'لحص() على ص! 'الما&
L3 م& 'المب-'<(- . (قÑ0 'لى 'لحص() علCما0 'لسف+- قب) 'لحص() على 5ل! 'لص!8 (سع(' %0 'نفسT (قا], بأال +مثLلنفس83 فألح عل+3 'ص
قصL مبع(| 'لبابا '& +-غ0 ل(ث- على 'لت-'جع T &eمك&8 فا& TخفJ في 5ل! فس+أم- بحمل3 'لى -(0 ' ل+قاسd% 0 (ج+-(0 مص+-%ما8 (ل5ل!
حا() ع& <-+J 'ع('نT 3& +غ-Y ل(ث- بالمث() 'مام3 م& T &)L& +ك(& مع3 ص! Tما& (+سل0 نفس3 ل-حمت3 . لك&ّ 'لمصلح ل0 +فع) 5ل! فل0
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{GC 149.3} .+مث) Tما0 سف+- 'لبابا 'ال بعL حص(ل3 على (ث+قة +لت0S ف+Cا 'المب-'<(- حما+ت3

(م& باD 'لس+اسة ('لح+) F ع0S 'لباب(+(& على '& +حا(ل(' كسD ل(ث- بالتKا%- بال-قة ('لل<a نح(, . (تKا%- 'لقاصL 'ل-س(لي في
حL+| مع ل(ث- بال(L ('النع<اa ('لصL'قة نح(,8 لكنT 3م- ل(ث- T& +خضع بك) ثقة لسل<ا& 'لكن+سة (+سل0 في ك) نق<ة بال محاجة '( تسا])
. 'ن3 ل0 +ك& +قL- 'ل-ج) 'لY5 كا& +تعام) مع3 تقL+-' صائD '. فأجاب3 ل(ث- بق(ل3 'ن3 +عتب- 'لكن+سة (+(ق-%ا8 ('ن3 +-غD في 'لح8J ('ن3
+-+T L& +ج+D على ك) 'عت-'X ضL ما قL عل0َّ ب83 ('& ُ+خضع تعال+م3 لحك0 بعX 'لجامعاH 'لعK+مة. (لكن3 في 'ل(قH نفس3 'عت-X على
{GC 150.1} .تص-a 'لك-L+نا) '5 <لD من3 '& +ت-'جع م& L(& '& +ب-%& ل3 'ن3 على ضال)

<حضو6 1لمصلح على 1لتر1جع

لك&ّ 'لج('D 'ل(ح+L كا& %5 ': ”ت-'جع8 ت-'جع!“ Tما 'لمصلح فأبا& ل3 'ن3 +ستنL في م(قف3 %5' 'لى سل<ا& 'لكتD 'لمق8F dL (Tعل& بك)
ثباH 'ن3 ال +ست<+ع '& +-فX 'لحJ . فا5 ل0 +ست<ع 5ل! 'لسف+- 'الجابة على حجج ل(ث- Tم<-, بس+) م& 'لفاK 'لتع++- ('لسخ-+ة ('لمL'%نة
'لمحش(F باقتباساH م& 'لتقل+L ('ق(') 'آلباء8 (ب5ل! ل0 +ع<ِ 'لمصلحَ ف-صة للكال0 . فاuT- 5 ل(ث- 'ن3 ل( 'ستم- 'لم]تم- على , 5, 'لحا)
X0 ج('ب3 كتابة8 ('& +ك& على مض+Lم& 'لسف+- على '5& بتق (خ+-' '& +حص' Uعق+ما 'ست<ا &)فس+ك. {GC 150.2}

كتD ل(ث- 'لى صJ+L ل3 +ق(): ”(ب5C' 'لعم) +جني 'لمKل(0 كسبا مضاعفا: '(ال أل& 'ل-سالة 'لمكت(بة +مك& T& +<لع عل+Cا qخ-(&
Dغل+ &' u-(+فض) باالح Y5C+ -اغ+ة متكب> a)للتأث+- على مخا (3 ف-صة 'فض+Lل &)تك &' dعل+83 (ثان+ا أل& 'الن )T Dل+حكم(' للكات
{GC 151.1} .(بكالم3 'لمتغ<-8d (-بما على ضم+-, T+ضاَ“ (٦٤

,5% T-ما قLم& كلمة هللا . فبع F-+كث Hفي 5ل! 'لى 'قتباسا Lم]ث-' آل-'ئ83 (كا& +ستن 'S0 ل(ث- تفس+-' ('ضحا م(جLلتالي ق' Uفي 'الجتما)
'ل(-قة بص(H عا) سلمCا 'لى 'لك-L+نا) 'لY5 'لقا%ا جانبا بك) 'حتقا- معلنا 'نCا مجم(عة 'ق(') تافCة ('قتباساH في غ+- محل3 '. (قL ثا-
{GC 151.2} .ل(ث- بسبD %5' 'لكال0 (تق0L لم('جCة 'لمبع(| 'لمتكب- في م+L'نYT 83 تقل+L 'لكن+سة (تعال+مCا8 ف0LC ك) 'Lعاء'ت3

(عنLما -uT 'لسف+- 'ن3 ل+d نL'ً '5 قL عجS ع& 'الجابة على حجج3 ل0 +ست<ع ضب< نفس83 ففي غضD ('%ت+اg صاc قائال لل(ث-:
!+L+[على قض+ت!. 'ني الح-مّنَ! (ك) مشا+ع+! (ك) م U0 'ال<الC+ل' X ”ت-'جع ('ال فسأ-سل! 'لى -(ما لتمث) %نا! Tما0 'لقضاF 'لمفّ(َ
{GC 151.3} .((مشجع+! (سأخ-ج0C م& 'لكن+سة“. ('خ+-' 'عل& بنغمة متعج-فة غاضبة قائال: ”ت-'جع ('ال فال ت-جع ” ثان+ة“ (٦٥

'نسحD 'لمصلح ('صLقا], على 'لف(-8 (ب5ل! 'عل& بك) جالء 'ال ُ+نتK- من3 '& +ت-'جع . (ل0 +ك& 'لك-L+نا) +-مي 'لى 5ل! . لقL كا&
.'Lف('ح 'L0 ('حC+ل' -Kن+ (جع L3 فق+Lمع مساع ,Lح) !-ُت Lل(ث- بح+| +خضع . 'ما 'آل& (ق Dس+-ع F)لقس') aنفس3 'ن3 ب('س<ة 'لعن ULخ+
{GC 151.4} .(قL 'غت0 غما شL+L' لحب(< م]'م-'ت3

0Cل5ل! 'لجمع 'لكب+- ف-صة للمقا-نة ب+& 'ل-جل+&8 (ل+حكم(' بأنفس Hت+حT Lل(ث- في %5, 'لمناسبة بال نتائج حسنة . فلق L)Cل0 تك& ج)
بشأ& 'ل-(c 'لتي H-CK عنL ك) منCما كما بشأ& ق(ت3 (صJL م(قف3 . (ك0 كا& 'لفا-J عK+ماً ! لقL (قa 'لمصلح 'لبس+< 'ل(ض+ع 'لثابH في
مْ)ءِ ق(F هللا8 ('لحJ 'لى جانبT . 3ما ممث) 'لبابا فكا& صلِفا معتS' بنفس3 (متشامخا (غ+- ('قعي8 (ل0 +ق0L حجة ('حFL م& كال0 هللا8 (مع 5ل!
{GC 151.5} .“ففي حم( غضب3 كا& +ص-w قائال: ”ت-'جع ('ال فست-س) 'لى -(ما لتنا) جS'ء!

1لIرX! من X1جسبر~

(على 'ل-غ0 م& T& ل(ث- كا& ب+L, ص! 'الما& فقL كا& 'لباب(+(& +تآم-(& للقبX عل+L+') 3'ع3 'لسج& . (تباح| 'صLقا], مع3 قائل+& 'ن3
-Lغا Lل5ل! فق) . ,Lالخفاء مقاص L+Lلح5- 'لش' D0 جانSبال 'ب<اء ('& +ل g-لى (تنب' L)مت3 %نا! ب) عل+3 '& +ع' J' (+>+ &' |م& 'لعب
Lق) L+Lلمة 'لساكنة في تكت0 شKنة 'لم+Lلم' U-')م3 'ل+3 'لحاك0 . فسا- مخت-قا شLق (+لL في صحبة L')ج F)Cلفج- ممت<+ا ص' (قب g-جسب)'
HاKتل! 'للح Hكان Lم& 'الش-'! 'لمنص(بة ل3؟ لق Hس+فل (Cال%الك3 . ف &)-فكان(' +تآم Fلقسا' &)Kء 'ل+ق'Lما 'ال ع' . H'-+>نفس3 'لت Hكتنف'
لحKاH جUS (صل('H حا-F . (قL (ص) ل(ث- 'لى باD صغ+- في س(- 'لمL+نة فا5 فُتح ل3 خ-g منL) )% 3ل+ل3 م& L(& مانع . فما e& خ-جا
0SCن' L3 . لق+LC>ع& مض Lبتع' L(قبلما عل0 'لسف+- ب-ح+) غ-+م3 كا& ل(ث- ق .' L+ا- با& +ف-'& بعC5'ن! 'ل U-سT نة سالم+& حتى+Lم& 'لم
L80 نجا 'لعصف(- م& فخ 'لص+اC+L+' قع في قبضة) Lن(' 'ن3 قK Y5ل' (0 'ل-جCمن Hسل3 '5 'فل-) &لش+<ا'. {GC 152.1}

('5 عل0 مبع(| 'لبابا نبأ %-(D ل(ث- غم-تL 3%شة (غضD عK+ما& . لقL كا& +K& 'ن3 س+حص) على ك-'مة عK+مة ألج) حكمت3 (ثبات3
في معاملة %5' 'ل-ج) 'لS' Y5عج سال0 'لكن+سة8 (لك& خاD 'مل3 . (قL عّبَ- ع& غضب3 في خ<اD '-سل3 'لى ف-+L-+!8 منتِخD 'المب-'<(-
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{GC 152.2} . بالن+ابة ع& سكس(ن+ا8 ف+3 +ت(عL ل(ث- (+أم- 5ل! 'لحاك0 با-سال3 'لى -(ما '( نف+3 م& سكس(ن+ا

(في LفاU ل(ث- ع& نفس3 <لD '& +-+3 'لسف+- '( 'لبابا 'خ<اء, بأLلة م& 'لكتاD 'لمق8dL (Tخ5 على نفس3 عLC' مشLL' بأ& +Cج- ك)
{GC 153.1} .تعال+م3 متى تب-%& ل3 'نCا مناقضة لكلمة هللا . (قL شك- هللا 'لY5 حسبT 3%ال أل& +تأل0 م& Tج) %5, 'لقض+ة 'لمقLسة

ل0 +ك& 'لمنتِخD +ع-a 'ال ' لنS- 'ل+س+- م& تعال+0 'الصالc تل!8 لكن3 تأث- تأث-' عم+قا بصT JLق(') ل(ث- (ق(تCا ((ض(ح3 '. (قL صم0
ف-+L-+! على T& +ك(& حام+ا لل(ث- 'لى T& +ثبH ”خ<أ,. (ج('با على Tم- -س() 'لبابا قا): ”ما L'0 'لLكت(- ما-H قL ُمث) Tمام! في
'(جسب-g ف+جD '& نكتفي ب5ل! . Tننا ل0 نك& ننتK- من! T& تحا() حمل3 على 'لت-'جع م& T &)L& تقنع3 بأخ<ائ3 . (ل0 +خب-ني 'حL م&
'لعلماء في ك) (ال+تنا بأ& عق+FL ل(ث- كف-+ة 0T مضاFL لل-(c ('لتعال+0 'لمس+ح+ة T )TنCا ضاللة“ . (ف(J 5ل! فقL -فX 5ل! 'الم+- T& +-س)
{GC 153.2} .(ل(ث- 'لى -(ما L->+ &T )T, م& (ال+ات3“ (٦٦

لقYT- L 5ل! 'لمنتخT D& %نال! 'نC+ا-' عاما في 'ل-('UL 'الخالق+ة في 'لمجتمع. فكانH 'لحا) تستLعي (تت<لD 'لق+ا0 باصالc عK+0 . فل(
'عت-a 'لناd بم<الD هللا ('-شاL ضمائ-%0 'لمستن+-T) F<اع(%ا لما كا& ثمة حاجة 'لى 'الج-'ء'H 'لمعقFL لكبح 'لج-'ئ0 (معاقبة م-تكب+3 '.
(قT uT- L& ل(ث- كا& +جا%L لكي +ص) 'لى %5, 'لغا+ة8 (ف-c في س-, أل& تأث+-' 'فض) كا& +ف-X نفس3 في 'لكن+سة8 (قL بTL 'لناd +حس(&
{GC 153.3} .ب3

Üبالكتا! 1لمقد ZتماN1ثا/' 1ال

(قuT- L '+ضا T& ل(ث- كاستا5 في 'لجامعة كا& ناجحا جL '. ل0 تك& قL مضH غ+- سنة ('حFL من5 'لصJ ل(ث- مباحث3 على باD 'لكن+سة
في 'لقلعة8 (مع 5ل! فقL نق\ عLL 'لحجاg 'ل('فL+& عل+Cا في ع+L ج+مع 'لقL+س+& نقصا ملح(K '. لقL ُح-مH -(ما م& عابC+Lا (تقLمات80C لكّ&
مكا& %]الء قL شغل3 'ناq dخ-(& (<بقة 'خ-u جاء 'ف-'L%ا 'آل& 'لى (تنب-g ال كحجاg +مجL(& 5خائ-%ا ب) ك<الD +مأل(& قاعاH 'لعل0
ف+3 '. '& كتاباH ل(ث- (م]لفات3 قL 'ض-مH في ك) مكا& '%تماما بالكتD 'لمقLسة8 فتقا<- 'ل<لبة 'لى 'لجامعة ال م& 'لمان+ا (حL%ا ب) م&
بلL'& 'خ-u . (بعX 'لشباT 5' Dقبل(' على (تنب-g أل() م-F ”-فع(' '+0C+L 'لى 'لسماء شك-' ã 'لY5 جع) 'لن(- +نبثJ م& %5, 'لمL+نة كما
٦h) “!لممال' Lا 'نتش- 'لى 'بعCمة8 (من+Lفي 'لعص(- 'لق &)+Cم& ص Jنبث' Lق). {GC 153.4}

(ل0 +ك& ل(ث- 'لى 5ل! 'لح+& قL -جع ع& ضالالH 'لباب(+ة -ج(عا كامال8 ب) كا& -ج(ع3 جSئي '. (لكن3 عنLما كا& +قا-& ب+& 'ل(حي
'لمقdL ('لم-'س+0 ('لق('ن+& 'لباب(+ة كا& +متلئ L%شة . (قL كتD +ق(): ”'ني 'آل& ماX في ق-'ءF م-'س+0 'لبابا('H ... ('نا ال 'عل0 ما '5'
, 'لمس+ح (صلD في 'لبابا('H 'لى حL كب+- جL '“ (٦Ä). (مع 5ل! ففي 5ل! 'لح+& كا& 'لبابا %( 'لمس+ح 'لLجا) نفس3 '0 %( -س(ل83 فلقL شّ(ِ
{GC 154.1} .كا& ل(ث- ال +S') +]+L كن+سة -(ما8 (ل0 +ك& +فك- في 'النفصا) ع& ش-كتCا

كانH م]لفاH 5ل! 'لمصلح (تعل+م3 تنتش- في ك) L() 'لعال0 'لمس+حي . ('متL 'لعم) 'لى س(+س-' (%(الن8FL كما (جHL نسخ م& م]لفات3
dلنا' aالq TLب Lلق .' X+' ' لى بلج+كا ('+<الي' Jلح' Lمت') . Fا كلمة 'لح+اCتعال+م3 كأن dا 'لى ف-نسا ('سباني '. (في 'نجلت-' قب) 'لناCق+->
{GC 154.2} .+ست+قK(& م& سبات0C 'لشب+3 بالم(H 'لى ف-c ح+اF 'ال+ما& ('ل-جاء

غضبH -(ما ('%تاجH بسبD %جماH ل(ث-8 (ص-c بعX 'لمتعصب+& م& خص(م83 (حتى بعL Xكات-F 'لجامعاH 'لكاث(ل+ك+ةT 8& م&
+قت) %5' 'ل-'%D 'لمتم-L فال ُجناc عل+3 (ال 'ث0 . (في 'حL 'ال+ا0 'قت-D 'لى 'لمصلح -ج) غ-+D (كا& +خفي غF-'L تحH ث+اب3 (سأل3 لما5'
%( سائ- %ك5' (حL, فأجاب3 ل(ث- قائال: ”'نني ب+& +YL هللا فC( ق(تي (ت-سي . فما5' +صنع بي 'النسا&؟“ (٦É)8 فا5 سمع 'لغ-+D %5' 'لكال0
{GC 154.3} .'كفC- (جD-%) 3C بع+L' كم& +D-C م& محض- مالئكة 'لسماء

Uفي قال ... F-+Lال') w')مكا&8 ”في 'الك (تعال+م3 في ك H-نتش' Lمج&ّ '. لق) على '%ال! ل(ث-8 لك&ّ هللا كا& حصنا ل3 F-ما مص)- Hكان
h�) ,L)Cن3 في ج)L+[+ في قص(- 'لمل(!“. (في ك) مكا& قا0 'لنبالء) Hلنبالء (في 'لجامعا'). {GC 155.1}

,L+[+ &T ()كا& %( نفس3 +حا Y5لتب-+- باال+ما& 'ل' J80 ح+Kلع' J5ل! 'لح &' L g) d% Hم]لفا T-في تل! 'الثناء '5 كا& ل(ث- +ق
d% Uص-نا م& 'تبا Lنا8 ق') d)غس<+ن') dعتنق3 5ل! 'لمصلح 'لب(%+مي . فقا) ل(ث-: ”'ننا جم+عا8 ب(ل' Y5نفس3 'ل Jعلِّم83 كا& %( 'لح+)
hs) “,)ح-ق' Lمع 5ل! فق) Jبالح L+Cلعال0 بقصاص3 '5 بّش-, 5ل! 'لش' (س+<ا L+تأك (ث0 تابع كالم3 قائال: ”'& هللا بك .“Y-Lن &' &)L &م).
{GC 155.2}

u-+ &T Dع& 'لبابا +ق(): ”'ن3 الم- م-ع Dلمس+ح+ة كت' cفاعا ع& 'صالL اCا ل(ث- 'لى 'مب-'<(- 'لمان+ا (نبالئCفي ع-+ضة -فع)
U)5' +شب3 +سCب )% (Cف .-)>'-مب' YT ماC+ضا-ع3 ف+ Lة ((جا%ة ال +كاCا%- بأبKلمس+ح +ت' Dع( نفس3 نائL+ Y5النسا& 5ل! 'ل-ج) 'ل'
'لمسك+& '( ب<-d 'ل(ض+ع؟ '& 'لناd +ق(ل(& عن3 'ن3 س+L 'لعال0 ! لك&ّ 'لمس+ح 'لY5 +تشJL %( بأن3 نائب3 قا): ”مملكتي ل+سH م& %5' 'لعال0“.
hr) “؟,L+س3 (سÑسل<ا& -ئ L)Lم& ح LبعT لى' Dسل<ا& 'لنائ Lمت+ &T &مك+ (Cف). {GC 155.3}
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(كتD ع& 'لجامعاH +ق(): ”'ني Tخشى جL' '& تك(& 'لجامعاH %ي 'ب('D 'لجح+0 'ال '5' كانH تب5) ك) جLC في ش-c 'لكلمة 'اللC+ة
'لمقLسة (نقشCا في قل(D 'لشباD . ('ني ال 'نصح 'حL' بأ& +(UL 'بن3 في معLC ال +س(L ف+3 'لكتاD 'لمقdL س+اFL كاملة . '& ك) معLC ال
hi) “'Lص+- فاس+ &T Lكلمة هللا ال ب d-L0 ب')Lف+3 على 'ل d(+نشغ) 'لنا. {GC 155.4}

Hل+نض((' تح F-+كث U)جم HضCا (نCالمة كل' HKست+ق' Lلق .D0 في 'لشع+Kا تأث+- عCلمان+ا (كا& ل' (بس-عة في ك F)عL5, 'ل% H-نتش'
-'+ة 'الصالc. ('5 كا& خص(0 ل(ث- +لتCب(& ش(قا 'لى 'النتقا0 'لح( ' على 'لبابا في 'تخا5 'ج-'ء'H حاسمة ضL, . فصT -Lم- باL'نة تعال+م3
{GC 155.5} .في 'لحا) . ('ع<+H للمصلح ('تباع3 مCلة ست+& +(ما '5' ل0 +تب-T(' م& تعال+م0C بعL%ا فس+قع عل+0C 'لح-0 'لباب(Y جم+عا

m1مة خانقة

كانS' ,5% Hمة خانقة 'جتاS, ' 'الصالc. فلمuL ق-(& <(+لة كا& حك0 'لح-0 'لY5 تصL-, -(ما +(قع 'ل-عD في قل(D 'ق(u 'لمل(!8 ب)
لقL مأل 'مب-'<(-+اH ق(+ة بال(+) ('لخ-'D . ('(لئ! 'ل5+& كا& +قع عل+0C 5ل! 'لحك0 كا& جم+ع 'لناd +نK-(& 'ل+0C بخ(a (-عD '5 كان('
ُ+بت-(& م& معاش-S Fمالئ0C (+عامل(& على 'نL+-> 0C( 'لعL'لة8 (كان(' +<ا-L(& 'لى '& ُ+ستأًصل( '. (ل0 +ك& ل(ث- غافال ع& 'لعاصفة
Y5ق(): ”'نا ال 'عل0 ما 'ل+ Dشجاعت3 كت) L+Cحم+3 . فبا+ما& 'لش+) ,Lثابتا متكال على 'لمس+ح ل+سن (K !لكن3 مع 5ل) عل+83 DCلم(شكة '& ت'
س+حL| (ال 'كت-| ل5ل! ... لتسق< 'لض-بة '+نما تسق< فانا لسH خائفا. 'ن3 ال تسق< (-قة +ابسة على 'ال-X م& L(& '5& 'ب+& '. فك0
بالح-C+ Yت0 بنا (+-عا& '. 'ن3 'م- بس+< T& +م(H 'النسا& ألج) كلمة هللا '5 '& 'لكلمة 'لY5 صا- جسL' قL ماH %( نفس3 . 'ننا '& متنا مع3
h٤) “Lمع3 'لى 'الب o+م- %( ب3 قبلنا فسنك(& مع3 ح+| %( (نع Lفسنح+ا '+ضا مع3 . ('5 نم- بما ق). {GC 156.1}

(عنLما (صلH ب-'ءF 'لبابا 'لى ل(ث- قا): ”'ني 'C+-LSا ('%اجمCا بصفتCا eلحاL+ة كا5بة ... '& 'لمس+ح نفس3 %( 'لL Y5+& بم(جب3 '. 'نني
'ف-c ألني 'حتم) %5, 'لش-(- في سب+) 'فض) Lع(F . لقL شع-H بح-+ة 'ع0K في قلبي ألني قL ع-فH 'خ+-' T& 'لبابا %( 'لمس+ح 'لLجا)8
h٥) “3ك- س+3 %( ك-سي 'لش+<ا& نفس &')). {GC 156.2}

dعلى 'ل<اعة . كا& 'لنا dسلحة فعالة ال-غا0 'لنا' a+لس') D+5كا& 'لسج& ('لتع L0 'لتأث+- . لق+Lمع 5ل! فا& 'م- -(ما ل0 +ك& ع)
'لضعفاء ('لمتمسك(& بالخ-'فاH +-تعب(& Tما0 م-س(0 'لبابا8 (-غ0 (ج(L ع<a على ل(ث-8 فلقT Lحd كث+-(& بأ& 'لحي 'T Fغلى م& '&
{GC 157.1} .+جاSف(' بCا في سب+) 'الصال8c (كا& ك) شيء +L) على T& عم) 5ل! 'لمصلح م(ش! على 'النتCاء

لك&ّ ل(ث- ل0 +ك& مع 5ل! ل+خاa . لقL ق5فت3 -(ما بح-(ماتCا8 (ل0 +ك& 'لناd +شك(& في Tنe 3ما C+ &Tل! (eما '& +-غ0 على 'الستسال80
(لكن3 بق( F عK+مة قa5 -(ما نفسCا بحك0 'الL'نة (Tعل& على 'لمأل عSم3 على ت-كCا 'لى 'البL . (في حشL م& 'ل<لبة ('الساتF5 ('لم('<ن+&
م& ك) 'ل<بقاH 'ح-J ل(ث- ب-'ءF 'لبابا ('لق('ن+& ('الحكا0 'لباب(+ة (بعX 'لم]لفاH 'لتي تناص- سل<ا& 'لباD '. ث0 قا): ”لقL 'ست<اU 'عL'ئي
. 0Cكتب Hح-قT) 0Cمعاملت (0 بمثCعاملت D5' 'لسبC0 . فلCس)لك(' نفC+) Dفي عق() عامة 'لشع Jلح' F)عL -+0 كتبي '& +ضعف(' تأثCباح-'ق
h٦) “)% 3ني (بق(ت)L &باس0 هللا8 (س+كم) م (5' 'لعم% HTLب Lلبابا. لق' Dقبال 'الع Hكن . a+عن U'-آل& ص' TLب Lلق). {GC 157.2}

“كلمة هللا معي”

(قL 'جاD ل(ث- على مالماH 'عL'ئ3 'ل5+& ع+-(, بضعL aع(ت3 قائال: ”م& +Y-L ما '5' كا& هللا قL 'ختا-ني (Lعاني (ما '5' كا& على
'عL'ئي T& +خاف(' لئال باحتقا-%0 '+اY +حتق-(& هللا نفس3 ؟ لقL كا& م(سى (ح+L' عنLما -ح) ع& مص-8 ('+ل+ا كا& (ح+L' في 'ثناء حك0 'لمل!
'خآT) 8Dشع+اء كا& (ح+L' في '(-شل+80 (ك5ل! كا& حSق+ا) (ح+L' في باب) ... '& هللا ل0 +خت- 'بL' -ئ+d كCنة Y' )T شخ\ عq 0+Kخ-
ل+ك(& نب+ا (لكنFL' U 3 +ختا- 'ل(ضعاء ('لمحتق-+&8 فقL 'ختا- عام(d -'عي 'لغن0 ل+ك(& نب+ا.(في ك) عص- كا& 'لقL+س(& +(بخ(& 'لمل(!
'لعKا0 ('الم-'ء ('لكCنة ('لحكماء مخا<-+& في 5ل! بح+ات0C ... 'نا ال 'ق() ع& نفسي 'نني نبي8 (لكني 'ق() 'ن0C +جT D& +خاف(' الني 'نا
hh) “0Cمع H0 كث+-(&. ('نا مت+ق& م& %5': '& كلمة هللا معي (ل+س%) Lح')). {GC 157.3}

لك&ّ ل(ث- ل0 +ق-- T& +نفص) نCائ+ا ع& 'لكن+سة 'ال بعLما قا0 في نفس3 ص-'D+%- U . (في نح( %5' 'ل(قH كتD +ق(): ”'ني 'شع- شع(-'
متL+'S' بمقL'- صع(بة <-c 'ل(سا(d ('لشك(!8 'لتي لُقنتCا من5 'ل<ف(لة8 بع+L ' مني . ما 'كث- ما تألمH ل5ل!8 مع T& 'لكتاD 'لمقdL %( في
F-'-نفسي بم Hسأل F-ا قلبي ! (ك0 مC+ف S0 'لمح& 'لتي 'جتاKعT 8 (ما(جاLا, 'لمس+ح 'ل+' Y-عتبا') لبابا' Lض 'L+جانبي لتب-+- (ق(في (ح
Lن! بعT )تك(& 'لحا) ل a+؟ (ك!'Lلحكمة على نفس!8 (%) 'لج0 +ع مخ<ئ(& ما ع' H-ب3 'لباب(+(&: ”%) قص J>الما ن> Y55ل! 'لس]') 'ل
ك) %5' كنT HنH 'لمخ<ئ (TنH 'لY5 قH>-) L نف(سا كث+-F في ضاللت!8 (بسبب! ستCل! تل! 'لنف(d %الكاً TبL+اً؟“ %ك5' تحا-بH مع نفسي
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hÄ) “!)5, 'لشك% Lة ع& 'لخ<أ8 حّص& قلبي ض%Sحصنني 'لمس+ح نفس3 بكلمت3 'لمن &T مع 'لش+<ا& 'لى)). {GC 158.1}

1لنضاB 1لعظHم

كا& 'لبابا قLL% L ل(ث- بالح-ما& T( 'لعS) '5' ل0 +نك- تعال+م3 (+تب-T منCا8 (قL تم0 (ع+L, . فلقH-CK L ب-'ءF باب(+ة جFL+L معلنة 'نفصا)
'لمصلح ع& 'لكن+سة 'لباب(+ة8 مشF-ِCّ ب3 كم& %( ملع(& م& 'لسماء8 كما شملH %5, 'الL'نة نفسCا ك) م& +قبل(& تعال+م3. (%ك5' بTL 5ل!
0+Kلنضا) 'لع'. {GC 158.2}

'& 'لمقا(مة %ي م& نص+D ك) 'ل5+& +ستخLم0C هللا في تقL+0 'لحJ 'لY5 +ناسD عص-%0 . كا& %نال! حJ +ناسT D+ا0 ل(ث-8 (كا& 5ل!
'لحJ مCماً جL' في تل! 'ال+ا0 . (+(جL حJ +ناسD 'لكن+سة 'ل+(0 . ف5'! 'لY5 +فع) ك) شيء حسYT- D مس-ت3 قd L - با& +ضع 'لناd في
0Cلن(- 'لمع<ى ل' &)-L0 +قCف+3 '. فل( 'ن &)Lا ('الح(') 'لتي +(جC+خاصة بالعص(- 'لتي +ع+ش(& ف H0 ('جباC+عل X-مختلفة (+ف a)-K
فستنكشa 'مامq 0CفاJ '(سع م& 'لحJ . (لك& 'لحJ ل+d مقب(ال (ال م-غ(با ف+3 لuL 'لس('L 'الع0K م& 'لناd في %5, 'ال+ا0 'كث- مما كا&
مقب(ال لuL 'لباب(++& 'ل5+& قا(م(' ل(ث- . (كما كانH 'لحا) قL+ما ك5ل! %ي 'ل+(0 '5 +م+) كث+-(& 'لى قب() نK-+اH 'لناd (تقال+L%0 بLال م&
قب() كلمة هللا . ('ل5+& +قLم(& 'لحJ في T+امنا %5, +نبغي ل0C 'ال +نتK-(' م& 'لناd ت-ح+با T( قب(ال 'كث- مما ال قى 'لمصلح(& 'القLم(& . '&
{GC 158.3} .'لص-'U 'لCائ) ب+& 'لحJ ('لضال) (ب+& 'لمس+ح ('لش+<ا& ال بL'LS+ &T L %(ال ('شتL'L' حتى نCا+ة تا-+خ 'لعال0

لقL قا) +س(U لتالم+5,: ”ل( كنت0 م& 'لعال0 لكا& 'لعال0 +حD خاصت3. (لك& النك0 لست0 م& 'لعال0 ب) Tنا 'خت-تك0 م& 'لعال0 ل5ل! +بغ ضك0
'لعال0 . '5ك-(' 'لكال0 'لY5 قلت3 لك0 ل+d عبT Lع0K م& س+L, . '& كان(' قL 'ض<LC(ني فس+ض<LC(نك0 ('& كان(' قL حفK(' كالمي
فس+حفK(& كالمك0“ (+(حنا sÉ : s٥ ( �r). (م& ناح+ة 'خ-u فقT Lعل& 'لس+L قائال بك) (ض(c: ”(+) لك0 '5' قا) ف+ك0 جم+ع 'لناd حسنا
ألن3 %ك5' كا& qبا]ك0 +فعل(& باالنب+اء 'لك5بة“ (ل(قا ٦ : r٦). ما عاc)- L 'لعال0 منسجما مع -(c 'لمس+ح 'ل+(T 0كث- مما كا& في 'لعص(-
D)-ض aتختل Lبال-ضى 'كث- مما كان(' في 'لعص(- 'لخال+ة . ق d0 'لناCا ال +قابلCا-تC> لسالفة. ('(لئ! 'ل5+& +بش-(& بكلمة هللا في'
-%Lقائمة 'لى 'نقضاء 'ل (Kست) ا باق+ةCمك-' (خبثا8 لك&ّ 'لخص(مة نفس Lا 'شCلك(ن F-مستت F)'Lت! (& 'لع L8 (قJمقا(مة 'لح. {GC 159.1}

الفصل الثامن — لوثر امام املجمع

0'Lانئ (+ح-ض(ن3 على 'ستخCج(& 'ل+3 'لتS+َ س) -(ما- U-8 فأسdلخام' (-عى شاL+ L+Lج ٌ-)>'-لمان+ا 'مب' َo-عتلى ع' Lكا& ق
سل<ان3 لمحا-بة 'الصالc. (م& 'لناح+ة 'الخ-u تق0L 'ل+3 منتِخD سكس(ن+ا 'لY5 كا& شا-) مL+نا ل3 بتاج3 'لى حL ! ب+-8 مت(سال 'ل+3 'ال
+تخ5 'ج-'ء'H ضL ل(ث- حتى +ع<+3 ف-صة للLفاU ع& نفس3 . فكا& 'المب-'<(- في م-كS +بع| على 'ال-تبا! ('لح+-F . (ل0 +ك& 'لباب(+(&
+قنع(& بشيء Tق) م& T& +صL- 'المب-'<(- 'م-' ملك+ا +حك0 بمقتضا, على ل(ث- بالم(H . لك&ّ 'لمنتخT Dعل& '&ْ ”ال جاللة 'المب-'<(- (ال
YT شخ\ qخ- Tعل& T& كتاباH ل(ث- قL ُنقضT H( فنHL“8 (ل5ل! <لT” D& +ع<ي 'لLكت(- ل(ث- ص! Tما& حتى +تسنى مث(لT 3ما0 محكمة
hÉ) “&+تق+اء منصفT ا -جاال علماءCك(& قضات+). {GC 160.1}

'تج3 'نتبا, 'الحD'S جم+عCا 'لى 'جتماU 'ل(ال+اH 'اللمان+ة8 'لY5 كا& س+عقL في مL+نة (-مd حاال بعL 'عتالء شا-) ع-o 'المب-'<(-+ة
D0 'لشاCكا& 'م-'ء 'لمان+ا س+قابل(& مل+ك F-ب-%ا8 (أل() مLا (+تC+ف (المة '& +تأم' dمصالح س+اس+ة كا& على مجل) (نال! مسائ% Hكان) .
&)- ِLّن+(& 'لمتحLلم' H'L-)0 . كا& %نا! 'للCبائq &>) &(لة م& ك) 'الماك& مLحبا- 'لكن+سة (-جا) 'لT تىT Lلة . (لق)'Lجتمع(& معا للم+)
م& Tص) ع-+J ('لمتبا%(& بحق(ق0C 'لم(-(ثة8 (-جا) 'الكل+-(d 'لنبالء 'لمعتSّ(& بس+اLت0C 'لعK+مة في 'لمقا0 ('لسل<ا&8 كما كا& %نا!
ف-سا& 'لبال< 'لنبالء (ضبا<0C 'لمسلح(&8 (ك5ل! جاء سف-'ء 'لL() 'الجنب+ة 'لبع+FL ك) %]الء 'جتمع(' معا في (-مd . (مع %5' ففي 5ل!
{GC 160.2} .'الجتماU 'لعK+0 كا& 'لم(ض(U 'لT Y5ثا- Tع0K '%تماL )% 0ع(F 'لمصلح 'لسكس(ني

كا& شا-) قT Lشا- على 'لمنتخD م& قب) T& +أتي بل(ث- مع3 'لى 'لمجمع م]كL' ل3 حما+ت83 (('عL' '+ا, بح-+ة 'لمناF-K ('لجL') مع -جا)
Dكت Lلصحة في 5ل! 'لح+& فق' (ن3 كا& معتT مع) . -)>'-ما0 'المبT ()كا& ل(ث- مشتاقا للمث) . U'Sلن' U)كفاء في 'لمشاك) 'لتي %ي م(ض'
0'L ألن3 ما .' &T كما X+-نا مT) !لى %نا' (صحتي فسأحم (نا في كامT) dم-) لى' Dق() ل3: ”'5' تع5- عليَّ 'ل5%ا+ Dلى 'لمنتخ'
'المب-'<(- +ستLع+ني فأنا ال Tش! في TنCا Lع(F م& هللا نفس3 . فا5' كان(' +-+T &)L& +عامل(ني بالعنa ('لقس(8F (%5' م-جح جL' الن0C ال
+أم-(نني بالمث() Tمام0C لكي 'لقي عل+0C تعال+مي8 فأنا Tضع مسألتي %5, ب+& +YL 'ل-D . '& 5'! 'لY5 قL حفK 'لفت+ة 'لثالثة في Tت(& 'لنا-
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'لملتCبة ال +S') ح+ا8 (%( +مل! . فا5' ل0 +نق5ني فا& ح+اتي ل+سH'5 H ق+مة كب+-F . لنح-\ على 'النج+) حتى ال +تع-X الحقتا- 'الش-'-8
(لنسف! Lماءنا ألجل3 خ(فا م& 'نتصا-%0. (ل+d لي T &Tحك0 في ما '5' كانH ح+اتي '( م(تي س+سا%0 باالكث- في خال\ 'لجم+ع ... +مكن!
Ä�) “ست<+ع 'لت-'جعT كث- م& 5ل! الT) 8D)-Cنا ال +مكنني 'لT . -النكا') D)-Cل' 'Lشيء ... ما ع YT مني -Kتنت &T). {GC 161.1}

HLسنT Y58 مبع(| 'لبابا 'ل-Lعا0 . 'ما 'ل+ان gت+ا%' |Lالمة ح' dما0 مجلT (ث- س+مث)بأ& ل L+ف+ Y5لنبأ 'ل' dنة (-م+Lش+ع في مT ماLعن)
Jلباب(+ة . فك(ُن3 +فح\ قض+ة سب' F)عLلنت+جة ستك(& (ب+لة على 'ل' &T uT- Lفق . Jلحن') USست(لى عل+3 'لف' Lل+3 تل! 'لقض+ة خص+صا8 فق'
للبابا '& 'صL- حكم3 ف+Cا باالL'نة معنا, 'حتقا- سل<ا& 'لبابا (س+اLت3 . (فضال ع& 5ل! فقL كا& +خشى T& تك(& فصاحة %5' 'ل-ج) (حجج3
. dعلى مجيء ل(ث- 'لى (-م (-ما0 شاT FL+Lجة شCحتج بل' L5' فقCل) . لباب(+ة' F)عL0 ع& 'ل%L'Lالم-'ء ('-ت' D)لق(+ة سببا في تح(+) قل'
(ق-'بة %5' 'ل(قH كانH ب-'ءF 'لبابا 'لقاض+ة بح-0 ل(ث- قL ُنش-5T) H+ع8H فا5 'ض+فH 'ل+Cا 'ق(') 'لقاصL 'ل-س(لي ما) 'المب-'<(- 'لى
'لتناS)8 فكتD 'لى 'لمنتخD +ق() 'ن3 '5' ل0 +ت-'جع ل(ث- فل+بJَ في (تنب-g . ل0 +قنع 'ل+انL- ب5C' 'النتصا- ب) ب5) قصا-', م& L%اء ('حت+ا)
“ Lملح) L-آلخ-+& مث+- فت& (متم' dلح على 'الم-'ء ('الساقفة ('عضاء 'لمجلT 8(فض' u)عLنة ل(ث- . (باص-'- كا& خل+قا ب'L' &ل+ضم
بااللتفاH 'لى %5, 'لقض+ة . (Tت0C 'لمصلح بأن3 لك&ّ 'حتL'0 %5' 'لسف+- (غضب3 كشفا بك) جالء ع& 'ل-(c 'لتي Lفعت3 .” (مجaL 'لى 5ل! .
)T F-+بالغ U) aLالنتقا0 'كث- مما %( م' Dلى 5ل! بالك-'%+ة (ح' U)فLلسنة 'لجم+ع %ي %5,: ”'ن3 مT اCة 'لتي تناقلتKلمالح' Hكان Lق)
{GC 161.2} .'لتق(u“ (Äs). (لقL كانH غالب+ة Tعضاء 'لمجلd 'شL م+ال 'لى 'ستحسا& Lع(F ل(ث- ('ل-ضا عنCا

لك&ّ 'ل+انT -Lلح على 'المب-'<(- بغ+-F مضاعفة ب(ج(D تنف+5 م-'س+0 'لباD '. (لك& بم(جD ش-'ئع 'لمان+ا ل0 +ك& 5ل! ممكنا ما ل0 ُ+جمع
'الم-'ء على 5ل!8 ('5 'نتص-H عل+3 لجاجة 'لمبع(| 'خ+-' Tم-, شا-) بأ& +ع-X قض+تT 3ما0 'لمجلd . ”لقL كا& 5ل! 'ل+(0 مLعاF 'فتخا-
&CتL+س) d0 'لكنائT ...' 0)- &فع ع'L+ &T -L0 . (كا& على 'ل+انKع' F)عLل' Hما (حافال (كان+Kع Uل-س(لي . كا& 5ل! 'الجتما' Lللقاص
جم+عا“. كا& عل+L+[+ &' 3 خالفة ب<-T dما0 -]ساء 'لعال0 'لمس+حي 'لمجتمع+&. ”(كا& -جال فص+حا (م(%(T) .' DضفH عل+3 تل! 'لمناسبة
عKمة (سم(' كب+-+& . (قL -تبH 'لعنا+ة T& تCK- -(ما (تت-'فع على لسا& TقL- خ<بائCا في ح-0 محكمة م& Tع0K 'لمحاك0 قبلما ُحك0
باL'نت3 '“ (Är). (كا& '(لئ! 'ل5+& ناص-(' 'ل0 صلح +ت<لع(& قLُماً 'لى تأث+- كال0 'ل+انL- بخ(a (جUS . (ل0 +ك& منتخD سكس(ن+ا حاض-'
{GC 162.1} .(لك& بناء على مش(-F بعT Xعضاء مجلd 'لش(-u حض- ل+كتD بعX 'لم5ك-'H ع& خ<اD 'لقاصL 'ل-س(لي

<تIمونe بالIرcقة

'& 'ل+انL- بك) ما كا& لL+3 م& عل0 (فصاحة نصD نفس3 ل0LC 'لحJ . لقL ق0L ضL ل(ث- تCمة في 'ث- تCمة قائال عنT 3ن3 عL( 'لكن+سة
('لL(لة8 عL( 'الح+اء ('لم(تى8 عL( 'الكل+-(d ('لعلمان++&8 (عL( 'لمس+ح++& مجالd ('ف-'L '. (قT Lعل& قائال: ”'& في 'خ<اء ل(ث-
(ضالالت3 ما +كفي لح-J مئة 'لa %-<(قي“. (في ختا0 خ<اب3 حا() T& +لقي 'الحتقا- على مع تنقي 'لعق+FL 'لمصلحة فقا): ”ما %]الء
Lل5+& ق' Dلة ('لنبالء 'لمنح<+& مع عامة 'لشعCاء ('ل-%با& 'لفاسق+& ('لمحام+& 'لجCنة ('لمعلم+& 'لسفC0 جماعة م& 'لكCلل(ث-+(& جم+عا؟ 'ن'
'5% ,-Lآل-'ء +ص' Uق-'-' باجما &' ! F)لق') F-Lلمق') LLلكاث(ل+كي في 'لع' DS0 'لحC+0 (+سم( علC0 . (لك& ك0 +ف(ق%)Lضل(%0 ('فسT
Äi) “F)منح 'لضعفاء ق+) &+LL-لمتقلقل+& 'لمت' Hمي 'لف<نة (+ثب+Lلبس<اء (+ح5- 'لغافل+& 'لع' g5بأ& +ن+- 'لس (+كف -+Cلش' dلمجل'). {GC
163.1}

بمث) %5, 'السلحة %(جL 0عاF 'لحJ في ك) عص- . (%5, 'لحجج نفسCا ال تS') ت('ج3 ك) م& +تج-T على تقL+0 تع 'ل+0 كلمة هللا 'ل('ضحة
0C؟ 'نL+Lج &+Lب &)S-انة -خ+صة +ص-خ(& قائل+&: ”م& %]الء 'ل5+& +ك+L ل-'سخة . '& م& +-غب(& في' Hلص-+حة لمقا(مة 'لضالال'
ع(& T& 'لحJ بجانب0C ('ن0C شعD هللا 'لمختا-. 'ن0C جCلة (مخL(ع(&8 (ك0 َLّ+ 0Cمع 5ل! فان) . F-+لفق' Hم& 'ل<بقا) LLم( 'لعل0 (قل+ل( 'لع+Lع
تف(ق0C كن+ستنا في 'لعLL ('لنف(5 ! (ما 'كث- 'لعKماء ('لعلماء ب+ننا! (ما Tع0K 'لسل<ا& 'لY5 +ناص-& '!“ %5, %ي 'لحجج 'لتي لCا 'لتأث+-
{GC 163.2} .'لفعا) على 'لعال80 (لكنCا ما عاHL قا<عة 'آل& 'كث- مما كانH في '+ا0 'لمصلح

L0 '5 ق+Kل(ث- عم) ع uLكا& ل Lا+ة تا-+خ %5' 'لعال0 . لقCباق+ا 'لى ن (K+ن3 س' . &)-+كث &K+ ' 0ل(ث- ك H)ث- بمLل0 +ن cالصال' &'
Lكا& مع Y5لن(- 'ل' (( ل0 +حص) على كCمع 5ل! ف) . عل+3 J-سمح هللا بأ& +ش Y5على 'آلخ-+& 'لن(- 'ل dال& +ع<ى للعال0 . فمن�5عك '
{GC 163.3} .5ل! 'لح+& 'لى +(منا %5' (ك) +(0 +كشa لنا ع& ن( - جL+L +ش-J على 'لكتاD 'لمق8dL (كانH حقائJ كث+-F تنكشa باستم-'-

'حL| خ<اD مبع(| 'لبابا 'ث-' عم+قا في نف(d 'عضاء 'لمجمع . ل0 +ك& ل(ث- حاض-' بما لL+3 م& حقائJ كلمة هللا 'ل('ضحة 'لمقنعة
ل+0SC 'لب<) 'لباب(Y . (ل0 ُ+ب5) YT مسعى للLفاU ع& 'لمصلح . (كا& %نال! 'تج ', عاK 0ا%- ال الL'نت3 %( (تعال+م3 فحس8D ب) '+ضا
الستئصا) تل! 'لC-<قة ل( كا& 5ل! ممك& '. لقL تمتعH -(ما بأع0K ف-صة م('ت+ة للLفاU ع& قض+تCا8 (قالH ك) ما في (سعCا '& تق(ل3
لتSك+ة نفس3 '. لك&ّ نص-تCا 'لKا%-F كانL Hل+) 'لSC+مة . (من5 5ل! 'لح+& كا& 'لفا-J ب+& 'لحJ ('لضال) س+CK- ('ضحا (جل+ا عنLما
{GC 164.1} .+شتبكا& في ح-D علن+ة . (من5 5ل! 'ل+(0 ل0 تعL -(ما قاF-L '& تقq aمنة ثابتة كما كانH قبال



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 55 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

(لك& في ح+& '& مع0K 'عضاء 'لمجلd ما كان(' ل+ت-LL(' في تسل+0 ل(ث- لغضD -(ما ('نتقامCا فا& كث+-+& منT- 0C(' 'لفساL 'لمتفشي
Lحك(مة 'لبابا (جشع3 '. لق Lا نت+جة لفساCاللماني +تحمل' Dلة 'لفضائح (س(ء 'لمعاملة 'لتي كا& 'لشع'S' ن(' ل5ل! (-غب(' فيSفي ' لكن+سة (ح
ع-X 'لسف+- حك0 'لبابا في Tجم) ن(- خالT . Dما 'آل& فCا %( 'ل-D +ح-! 'حL 'عضاء 'لمجلd ل+ق0L ص(-F حق+ق+ة آلثا- <غ+ا& 'لباب(+ة .
فبك) نب) (ثباH (قa 'لJ)L ج(-g 'لسكس(ني في 5ل! 'لحف) 'لعK+0 (<فJ +س-L بLقة م-عبة مخاتالH 'لباب(+ة (-جاساتCا (نتائجCا 'لفK+عة.
{GC 164.2} :(في ختا0 كالم3 قا)

%5' قل+) م& كث+- م& 'لفضائح 'لصا-خة ضL -(0 '. لقc->ُ L 'لخج) ('الستح+اء جانبا8 (ك) ما تaLC -(ما 'ل+3 'نما %( 'لما)8 ' لما)8”
'لما) ... بح+| '& 'لمبش-+& 'ل5+& +نبغي 'ال +علم(' غ+- 'لحJ ال +ن<ق(& بغ+- 'الكا8D+5 (ال ُ+كتفى بالسك(H عن0C ('لتسا%) مع0C ب)
+كافأ(& على 5ل! ألن3 بقL- ما تكث- 'كا5+ب0C تL'LS '-باح0C . (م& %5' 'لنبع 'لق5- 'لفاسL تف+X %5, 'لم+ا, 'لمل(ثة . T& 'لLعا-F تمL+ L%ا 'لى
'ل<مع ... ('Tسفا,! '& 'لفضائح 'لتي +-تكبCا -جا) 'الكل+-(d تقa5 بنف(d كث+-F مسك+نة 'لى 'لCال! 'البYL . فال بT L& +ت0 'صالc عا0!“
Ä٤)). {GC 164.3}

e& ل(ث- نفس3 ل0 +ك& في مقL(-, T& +س-L ك) تل! 'لفضائح 'لباب(+ةe) 8& حق+قة ك(& 'لمتكل0 م& TلT LعL'ء 'لمصلح TضفH على Tق('ل3
0KعT ً'-+تأث. {GC 165.1}

(ل( T &Tعضاء 'لمجلd فتح(' ع+(ن0C لكان(' قT- L(' مالئكة هللا في (س<0C +سل<(& 'شعة 'لن(- على KلماH 'لضال) (+فتح(& 'لعق()
('لقل(D لقب() 'لحT . J& ق(F 'ل3 'لحJ ('لحكمة %ي 'لتي س+<-H حتى على خص(0 'الصال8c (%ك5' مHLC 'ل<-+J للعم) 'لعK+0 'لعت+L . ل0
Jلح' H)ص )% Y5سمع '(لئ! 'لمجتمع+& ص(ت3 'لT -0 م& ل(ثKعT )% Y58 لك&ّ هللا 'لdك& ما-ت& ل(ث- حاض-' في 5ل! 'لمجل+. {GC 165.2}

<دعى للمثوB "ماZ 1لمؤتمر

(في 'لحا) ع+& 'لمجلd لجنة العL'L ب+ا& بح('L| <غ+ا& 'لبابا (Kلم3 'لT Y5ثق) كا%) 'لشعD 'اللماني . ف5C, 'لقائمة 'لتي 'شتملH على
Tكث- م& مئة (صa قLُمH 'لى 'المب-'<(- مشف(عة بالتماd 'تخا5 'الج-'ء'H 'لس-+عة للقضاء على تل! 'لفضائح . (قا) مقLم( تل!
Dلعال0 'لمسي حي! '& 'ل('ج' L+لفضائح 'لمح+<ة بس' Dبسب Dالغتصا') DCلن' |L')ح ()Cلمس+ح++& (+ا ل' d)لع-+ضة: ”+ا َلَضْ+عة نف'
+قتض+نا '& نضع حL' للخ-'D ('لعا- 'لل5+& لحقا ببالLنا (شعب& '. فل5C' 'لسبD نح& بك) ت('ضع ب) بك) 'لحاc نت(س) 'ل+! +ا صاحD 'لجاللة
Ä٥) “3عا0 (تباش- 'تمام cتأم- باج-'ء 'صال &T). {GC 165.3}

Dالمب-'<(- 5ل! 'ل<ل' (ت3 قب'L+LCت) حتجاجات3') -Lل+ا ن' H0 . (على 'ل-غ0 م& ت(سالCحض(- 'لمصلح ل+مث) 'مام dلمجل' Dنا <ل%)
'خ+-' (Lُعي ل(ث- للمث() Tما0 'لمجلd . (قT L-س) مع 5ل! 'الم- 'ل-سمي ص! Tما& م]كL' لT 3ن3 س+ع(L 'لى مكا& Tم+& . (قL حم) %ات+&
dلكي +أتي بل(ث- 'لى (-م g-لى (تنب' Jل-سالت+& -س() 'ن<ل'. {GC 165.4}

'-تعD 'صLقاء ل(ث- ('غتم( '. فا5 كان(' +ع-ف(& شFL 'لتعصD ('لعL'ء 'لل5+& +ضم-%ما ل3 خص(م3 كان(' +خش(& Tن3 حتى ص! 'الما&
'لم-س) 'ل+3 قL ال ُ+حت-80 (ل5ل! ت(سل(' 'ل+3 'ال +خا<- بح+ات3 . فأجاب0C بق(ل3: ”'& 'لباب(++& ال +-غب(& في 5%ابي 'لى (-مd ب) +-غب(&
في 'L'نتي (م(تي . (لك& 5ل! ال +0C. ال تصلُّ(' الجلي ب) ألج) كلمة هللا ... '& 'لمس+ح س+منحني -(ح3 ألنتص- على خL'0 'لضال) %]الء .
Hقل Lتآم-(& إل-غامي على 'لت-'جع8 (%5' ما سأق(ل3 في ت-'جعي: ”لق+ “d0 في ”(-مCنe . 0 بم(تيC+ح+اتي (سأنتص- عل uLحتق-%0 مT ني'
Äبنا (خصم3 (-س() 'لش+<ا&““ (٦- )Lن3 عT -قT a &ما 'آلT 8لمس+ح' Dقبال '& 'لبابا %( نائ). {GC 166.1}

غHوZ في 1الفق

(ل0 +ك& ل(ث- ل+س+- في -حلت3 'لخ<-F (حL,8 ففضال ع& -س() 'المب-'<(- صم0 ثالثة م& Tشجع 'صLقائ3 على م-'فقت3 . (كا&
م+النكث(& +-غD بك) لCفة '& +صحب0C. كا& قلب3 م-تب<ا بقلD ل(ث-8 (كا& +ت(J 'لى 'تباع3 'لى 'لسج& T( 'لم(L '5' HعH 'لض-(-F . لكّ&
ت(سالت3 -فضH . فل( ماH ل(ث- فا& 'الم) في بقاء 'الصالc (تقLم3 س+ت-كS في 5ل! 'لشاD . قا) 'لمصلح (%( +(UL م+النكث(&: ”'5' ل0
.(Äh) “م+ة%T -+ح+ا فل& +ك(& لم(تي كب Hن' H+الً مني... فا& َبَقLب L%جا) Jثابتاً في 'لح َJعلى 'لتعل+0 ('ب HنT 0)'Lئي ف'Lجع (قتلني 'ع-T
تأث- 'ل<لبة ('لم('<ن(& 'ل5+& 'جتمع(' لمشا%FL ل(ث- (%( +-ح) تأث-' عK+0 '. ('& جمعا كب+-' مم& كان(' قL تأث-(' بتعال+0 'النج+) (Lّع(,
g-0 +بك(& . (%ك5' ساف- 'لمصلح (-فاق3 م& (تنب%). {GC 166.2}

(ف+ما كان(' مساف-+& الحT ' )K& عق() 'لناd كانH متضا+قة م& ج-'ء 'لت<+-'H 'لكئ+بة . (في بعX 'لمL& ل0 +قاَبل(' باالك-'0 . (عنLما
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مال(' ل+ب+ت(' تل! 'لل+لة عّبَ- كا%& صJ+L ع& مخا(ف3 ب-فعT 3ما0 ع+ني ل(ث- ص(-F مصلح '+<الي قاسى qال0 'الستشCاL . (في 'ل+(0 'لتالي
علم(' T& م]لفاH ل(ث- قL ُح-مH (حك0 بب<النCا في (-مd . (كا& -س) 'المب-'<(- +علن(& حكم3 (+5+ع(نL+) 3ع(& 'لشعD 'لي 'حضا-
تل! 'لكتD 'لمصاF-L 'لى 'لحكا0 . ('5 كا& -س() 'المب-'<(- +خشى على سالمة ل(ث- في 'لمجلT &K+) d& عSم3 قL تSعUS سأل3 عما '5'
ÄÄ) “م& 5%ابي Lنة فال ب+L0 في س+-, فأجاب3 قائال: ”(ل( (قع عليَّ 'لح-0 في ك) مLغبا في 'لتق'- ('S+ كا& ال). {GC 168.1}

fعظ في 1/فر>

L)Sا حامال مC+نة 'لتي كا& قبال +س+- ف+Lتل! 'لم U-')لمعجب+& سا- في ش' U)ق(ب) ل(ث- بك) 'ك-'0 . فا5 كا& محا<ا بجم H-ف-T في)
'لمتس(ل+& . ثS 0'- غ-فت3 في 'لL+- (جع) +فك- في 'لمصا-عاH 'لتي ع& < -+قCا Tش-J على نفس3 'لن(- 'لY5 صا- 'آل& +غم- ك) 'لماني
'. (قT Lلح(' عل+T 3& +ق0L عKة8 (مع T& 5ل! كا& محK(-' عل+3 فا& 'ل-س() 'لم(فL 'ل+3 '5& ل3 ب5ل! . (ل5ل! 'عتلى 'لمنب- 5'! 'لY5 كا& قبالً
-+Lحاً في %5' 'لLباً كا%'-. {GC 168.2}

J+->ل' dعلم(' 'لنا+ &T Dلُكّتَا') F5حا() 'لفالسفة ('السات Lلق” :(ئال: ”سال0 لك0“. ث0 قا' J بكال0 'لمس+ح L5ل! 'لجمع 'لحاش D>خا Lق)
L+لمس+ح8 لكي +ب' U)س+ D-8 'لH')قا0 هللا -جال م& ب+& 'المT Lثك0 عن3 'آل& ... لقLة فل0 +فلح( '. (لكني سأح+Lالب' Fللحص() على 'لح+ا
'لم(H (+ستأص) 'لخ<+ئة (+غلT Jب('D 'لجح+0 . %5' %( عم) 'لخال\ ... لقL غلD 'لمس+ح ! %5' %( 'لخب- 'لسا-8 (نح& قL خلصنا بعمل3 ال
بأعمال& '... لقL قا) -بنا +س(U 'لمس+ح : ”سال0 لكT 80نT YT 8“YL+ ')-KنT -K+3 ' 'النسا& 'ني Tنا م& L(& س('Y 'لY5 -فعH خ<ا+ا!
D-ت!8 ('آل& ل! 'لسال0 قا) 'ل+Lفت')“. {GC 168.3}

. 3+Lخلصنا فلنعم) 'عمالنا بح+| تك(& مقب(لة ل Lبما '& هللا ق” :(سة8 قاLلمق' Fفي 'لح+ا -CK+ ال+ما& 'لحق+قي' &T نا+ Dث3 م+Lتابع ح)
TTنH غني؟ Tجع) Tم('ل! تخ0L حاجاH 'لفق-'ء . (%) TنH فق+-؟ لتك& خLمات! مقب(لة لuL 'الغن+اء. فا& كا& عمل! نافعا ل! (حL! فخLمت!
ÄÉ) “D5ي ك% ã اCم+Lا%- بتقKلتي تت'). {GC 169.1}

H')على م& 'لباباT 0CمامT فع 'لمس+ح-ُ Lلجائعة . (ق' d)لتل! 'لنف Fلح+ا' Sكس- خب L0 تل! 'الق(') . لقCسح-ت Lصغ(& (ق+ dكا& 'لنا
('لسف-'ء ('البا<-F ('لمل(! . (ل0 ُ+ِش- ل(ث- 'لى م-كS, 'لمحف(a بالمخا<-8 (ل0 +حا() T& +جع) نفس3 م(ض( U 'لتفك+- '( 'لع<a . فا5
Fلخ<ا' YLكفا ,Lح) U)0 +سLق+ &T ج) جلجثة8 محا(ال- a5'ت83 ب) 'ختفى خل u-+ &كا& +تأم) في 'لمس+ح ل0 +ك. {GC 169.2}

شجاعة 1لمصلح

كلما تق0L 'لمصلح في -حلت3 كا& +قاَب) في ك) مكا& با%تما0 عK+0. (كانH 'لجم(U 'لمشتاقة تتجمC- م& ح(ل3 . (كا& 'صLقا], +ح5-(ن3
م& ن('+ا 'لباب(++& . قا) بعض0C: ”'ن0C س+ح-ق(ن! (+صّ+ِ-(& جسL! -ماL' كما قL فعل(' مع %d“. فأجاب0C ل(ث- قائال: ”حتى ل( 'شعل('
'لن+-'& في ك) 'ل<-+J م& (-مd 'لى (تنب-g بح+| ت-تفع TلسنتCا 'لى عنا& 'لسماء فسأجتاS ف+Cا باس0 'ل-D (سأمث) Tمام0C (سأLخ) م& ”
É�) “لمس+ح' U)س+ D-بال a-سنان3 '5 'عتT 0>حT) H)م+Cقي %5' 'لبLش). {GC 169.3}

(قL 'حLثH 'نباء قL(0 ل(ث- 'لى (-مd %-جا (م-جا عK+م+& . (كا& 'صLقا], +-تعL(& خ(فا على سالمت83 (كا& 'عL'], +خاف(& على
d-ء عل+3 كي +لتجىء 'لى قلعة فا'Lلباب(++& 'لح 'الع' Hنة . (بتح-+ضا+Lخ() 'لمL &ع ()Lحث+ثة القناع3 بالع ٍUمسا H0 . (ُب5لCع(تL cنجا
صJ+L ح+| ستح) ك) 'لمشاك) حال سلم+ا8 كما 'فاL( '. (حا() 'صLقا], T& +ث+-(' مخا(ف3 '5 جعل(' +صف(& ل3 'لمخا<- 'لتي تتLLC, . لكّ&
ك) مساع+0C كا& مص+-%ا 'لفش)8 فا& ل(ث- 'لK Y5) ثابتا Tعل& قائال: ”(ل( كا& في (-مT dبالسة بقL- عLL 'لق-م+L 'لY5 ف(J س<(حCا فال
És) “اCخ(لL &لي م Lب). {GC 169.4}

<صل 1لى X/مس

g0 . كا& 'ال%ت+ا+Kلع' (5ل! 'الستقبا (ب3 . '& 'المب-'<(- نفس3 ل0 ُ+ستقب) بمث D+للت-ح &)-+0 كث)تجّمَع ق dص(ل3 'لى (-م) uLل)
عK+ما8ً (م& (س< 5ل! 'لجمع '-تفع ص(H مجلج) حS+& من5-' ل(ث- بالمص+- 'لY5 +نتK-, . فلما نS) م& ع-بت3 قا): ”'& هللا س+ك(&
{GC 170.1} .“حصني
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ل0 +ك& 'لباب(+(& +صLق(& T& ل(ث- س+جيء 'لى (-مd مخا<-' بح+ات83 (ل5ل! فقL مأل%0 مج+ئ3 5ع- '. (في 'لحا) 'ستLعى 'المب-'<(-
مش+-+3 ل+تL'(ل(' معا في ما +جD عل+T 0C& +فعل(,8 ('5' بأسقa عن+a قاd م& 'لباب(++& +عل& قائال لالمب-'<(-: ”لقL تباحثنا في %5, 'لمسألة
<(+ال فاالفض) T& تتخل\ م& %5' 'ل-ج) في 'لحا) +ا صاحD 'لجاللة . Tل0 +أم- سجسم(نL بح-d% J ؟ 'ننا لسنا ملSم+& باع<اء -جٍ)
%-<(قي ص! Tما& T( 'العت-'a ب5ل! 'لص!“. لك&ّ 'المب-'<(- قا): ”كال ب) عل+نا '& نحافK على (عLنا“ (Ér) (ل5ل! فقL تق-- T& ُ+ع<ى
{GC 170.2} .'لمصلح ف-صة للكال0

كانH 'لمL+نة كلCا مشتاقة ل-]Ñة %5' 'ل-ج) 'لعK+80 فامتأل 'لجناc 'لY5 كا& ل(ث- +ق+0 ف+3 بجU 0 كب+- م& 'لS('- . (ل0 +ك& ل(ث- قT Lبّ)َ
تماما م& م-ض3 'الخ+-8 كما كا& متعبا م& سف-, 'ل<(+) 'لY5 'ستغ-J 'سب(ع+& كامل+&8 (كا& عل+T 3& +تأ%D لم('جCة 'الحL'| 'لجس+مة
'لتي تنتK-, في 'لغ8L فكا& في حاجة 'لى 'لسك(& ('ل-'حة8 لك&ّ ش(J 'لناd 'لى -]+ت3 كا& عK+ما بح+| ل0 +ك& لL+3 غ+- ساعاH قل+لة م&
FT-0 . كا& ب+& %5' 'لجمع كث+-(& م& 'لنبالء 'ل5+& بك) ج+Kع J)ح(ل3 بش &)-Cنة ('لم('<ن+& +تجمCل-'حة . ('5' بالنبالء ('لف-سا& ('لك'
<لب(' م& 'المب-'<(- '& +ج-Y 'صالحا لالض-'- 'لتي 'حLثCا -جا) 'الكل+-(8d ('ل5+&8 كما قا) ل(ث-8 ”قL تح --(' جم+عا ب('س<ة
بشا-تي“ (Éi). (قT Lقب) 'العL'ء ('الصLقاء على 'لس('ء ل-]+ة %5' 'ل-'%D 'لج-Yء8 لكن3 'ستقبل0C جم+عا بLC(ء (ثبا8H (كا& +ح++0C جم+عا
ب(قا- (حكمة . (قL LلH %+ئت3 على 'لثباH ('لشجاعة . ('& (ج3C 'لشاحD 'لنح+)8 'لY5 بانH ف+q 3ثا- 'الجCاL ('لم-8X كانH تبL( عل+3
س+ماء 'ال+ناd ('لف-c . ('لجال) ('لغ+-F 'لعK+مة 'لل5'& 'متاHS بCما Tق('ل3 'كسبا, ق(F ل0 +ست<ع حتى TعT ,['L& +صمT ')LمامCا تما0 '.
GC} .“فامتأل 'صLقا], ('عL ,['L%شة . (قL 'قتنع بعض0C بأ& ق(F 'لC+ة تسنL,8 ب+نما qخ-(& قال(' ما J 'ل3 'لف-+س+(& ع& 'لمس+ح: ”ب3 ش+<ا&
170.3}

(في 'ل+(0 'لتالي Lُعي ل(ث- لحض(- 'لمجلd . (قL تع+& على ضاب< م& ح-d 'المب-'<(- T& +ق(L, 'لى قاعة 'الجتماU . (مع 5ل! القى
صع(بة كب+-F في 'ل(ص() 'لى 'لمكا& . فلقLS' Lح0 ك) شا-J+->) U بجما%+- 'لمتف-ج+& 'لمشتاق+& ل-]+ة 5ل! 'ل-'%D 'لY5 تج-T على
{GC 171.1} .تحYL سل<ا& -(ما

('5 كا& م(شكا على 'لمث() Tما0 قضات3 تق0L 'ل+3 'حL ق('L 'لج+o 'لعKا80 'لY5 كا& ب<ال مغ('-' في كث+- م& 'لمعا-!8 (قا) ل3 بك)
-فC+T” :Jا 'ل-'%D 'لمسك+& 'ن! على T%بة '& تقa م(قفا Tش-a (Tك-0 (Tنب) م& ك) 'لم('قa 'لتي (قفتCا Tنا (ك) 'لقاFL في Tعنa معا-كنا
Éل& +ت-ك!“ (٤ ãش+ئا8 فا oثقا م& 5ل! فس- 'لى 'الما0 باس0 هللا (ال تخ') َHلة (كنLقض+ت! عا Hم(+ة . فا& كانLل'). {GC 171.2}

1ماZ مجلس 1المة

'خ+-' (قa ل(ث- Tما0 'لمجلd . جلd 'المب-'<(- على ع-ش83 (كانH تحa ب3 'شC- 'لشخص+اH في 'المب-'<(-+ة . ل0 +سبJ النسا&
'& مث) 'ما0 مجمع مD+C كالY5 (قa ما-ت& ل(ث- Tمام3 ل+L'فع ع& '+مان3 (عق+Lت3. ”لقL كا& مج-L مث(ل3 في حض-F -جا) 'لمجلd 'نتصا-'
Lكا& 'لبابا ق .' Dلبا' J)ا فCنفس Hفع- Lق (لفع' H'5ب Hما0 محكمة كانT aق') &ا %( 'آل%) (نة 5ل! 'ل-ج'Lة . فالبابا حك0 با+)على 'لباب 'L+-ف
(ضع3 تحH 'لح-0 (بت-, م& ك) 'لمجتمع 'لبش-8Y (مع 5ل! فCا %( ُ+ستLعى بك) تقL+- ('حت-'0 (+مث) TماT 0ع0K محكمة مC+بة في 'لعال0.
كا& 'لبابا قL حك0 عل+3 بأ& +K) صامتا 'لى 'البL (%ا %( 'آل& +(ش! '& +تكلT 0ماq 0الa 'لd 'مع+& 'لمنتبC+& 'لى ك) كلمة +ق(لCا ('لقاLم+&
D%'-5ل! 'ل H)ع-ش3 '. (كا& ص J)ما تسق< م& ف)- HTLب Lائلة ب('س<ة ل(ث- . لق% F-)ث HثLح Lم& 'قصى 'نحاء 'لعال0 'لمس+حي . %ا ق
É٥) “(ا في %5' 'ال5الCقع)+ &كف+ال بأ). {GC 171.3}

Xبع K5 الح') . J+-لع' a+-لش' Y)لق' (ما0 %+ئة 5ل! 'لحفT (ما مثLج3 5ل! 'لمصلح 'ل(ض+ع 'الص) عن) ال-تبا! على') D+Cلت' 'Lب
'الم-'ء 'نفعال3 'قت-ب(' من3 (قا) لT 3حL%0 في %مd: ”ال تخاف(' م& 'ل5+& +قتل(& 'لجسL (لك& 'لنفd ال +قT &)-L& +قتل(%ا“. (قا) qخ-:
”(تساق(& Tما0 (الF (مل(! م& Tجلي ... النك0 تع<(& في تل! 'لساعة ما تتكلم(& ب3 أل& لست0 'نت0 'لمتكلم+& ب) -(c 'ب+ك0 'لY5 +تكل0 ف+ك0“.
{GC 172.1} .(%ك5' 'قتبd -جا) 'لعال0 'لعKاT 0ق(') 'لمس+ح لتشج+ع خاLم3 (تق(+ت3 في ساعة 'لتج-بة

T(قa ل(ث- في مكا& م('ج3 لع-o 'المب-'<(- مباش-F . (قL -'& على 5ل! 'لمجمع 'لعK+0 صمH عم+J . ح+نئ5 (قa 'حL ضبا<
&T Lي كتب83 (%) +قص% Dبأ& تل! 'لكت a-عت+ (% :&+من3 'الجابة ع& س]'ل Dث- <ل)ل Hشا- 'لى مجم(عة م& م]لفاT 5') 8-)>'-المب'
+تب-T م& 'آل-'ء 'لتي كتبCا ف+Cا ؟ (بعLما تل+H 'سماء تل! 'لكتD 'جاD ل(ث- بأن3 في ما +خ ت\ بالس]') 'ال() +عت-a بأ& 'لكتD تخص3 . ث0
قا): ”Tما 'لس]') 'لثاني فبما Tن3 +تنا() 'ال+ما& (خال\ 'لنف(8d (كلمة هللا 'لتي %ي Tغلى كنT) Sثم& 5خ- في 'لسماء (على 'ال-8X فل(
Tنني TجبH عن3 م& L(& تفك+- T( تأم) فا& تص-في +ك(& مجانبا للحكمة (خال+اً م& 'لف<نة8 (لعلي T]كT Lّق) مما تقتض+3 'لT )T a)-Kكث-
: s� 8 (متىH')في 'لسم Y5بي 'لT 0'Lنك-, 'نا '+ضا قT d0 'لنا'Lم& +نك-ني ق (عليَّ ق() 'لمس+ح: ك Jفي 'لحال+& +ن<ب) 8Jمما +ت<لب3 'لح
ii). فل5C' 'لسبD 'لتمd منك0 +ا جاللة 'المب-'<(-8 بك) ت('ضع8 'لسماc لي بمCلة م& 'ل(قH حتى 'ست<+ع '& 'ج+D م& L(& '& 'نتC! كلمة
Éهللا“ (٦). {GC 172.2}
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T& ل(ث- '5 تق0L ب5C' 'ل<لD تص-a بحكمة . (قT Lقنع تص-ف3 'لمجمع بأن3 ل0 +ك& +تص-a مLف(عاً بانفعا) T( نF)S . فالLC(ء (ضب<
'لنف8d 'لل5+& ل0 +ك& ُ+نتK- ت(ف-%ما في 5'! 'لY5 ب-%& على T- gت3 'لتي ال تل+&8 'ضافتا 'لى ق(ت3 ق(F جFL+L 'عانت3 على T& +ج+D بعL 5ل!
0C0 (كب-+ائCت(ب+خا ل(قاحت H80 (كانCخص(م3 (خ+بت H5%لT -بحكمة (تصم+0 (ف<نة ((قا. {GC 173.1}

<جاNد مع هللا

(كا& عل+T 3& +مث) Tما0 'لمجمع في 'ل+(0 'لتالي ل+Lلي بج('ب3 'لY5 %( فص) 'لخ<اD . (غا\ قلب3 في L'خل3 بعX 'ل(قH '5 كا& +فك-
في 'لق('H 'لتي 'تحHL معا لمحا-بة 'لحJ . فاض<-D '+مان3 (ت-نح8 (%ج0 عل+3 'لخ(a ('ل-ع8D (غم-, 'ل5ع- . (قL تجمعH 'لمخا<-
(تكاث-H ('ص<فT Hمام3 كأنما 'عL'ء, س+نتص-(& (كأ& ق('H 'لKلمة قL غلبH .(قL تجمعH ح(ل3 'لسحD 'لقاتمة (بHL كأنCا قL فصلH ب+ن3
,5% Dسك) X-3 على 'الCب(ج c->ح3 'ن)- D'5س+ك(& مع3 . ففي ع L)لجن' D- &ش(قا للحص() على 'ل+ق+& بأ J-ب+& هللا . فكا& +تح)
{GC 173.2} .'لص-خاH 'لمتعث-F 'لتي تق<ع ن+ا< 'لقلD (ال +ست<+ع T& +فCمCا تما0 'لف0C غ+- هللا

ت(س) قائال: ”'+Cا 'الل3 ' لس-مYL 'لقL+-8 ما D%-T %5' 'لعال0 ! %ا %( +فغ- فا, البتالعيT) 8نا ضع+a 'لثقة ب! ... فا5' كا& لي T &T-ك&
'لى ق(F %5' 'لعال0 (حL%ا فقL 'نتCى ك) شيء ... لقL LنH ساعتي 'الخ+-F (قL صL- 'لحك0 باL'نتي... +ا هللا Tعّنِي النتص- على ك) حكمة
'لعال0 . فافع) %5 '... 'نH (حL! ... أل& %5' ل+d عملي ب) %( عمل! . ال عم) لي ألعمل3 %نا8 (ل+d لYLَّ ما Tناض) ب3 ضL عKماء 5%'
'لعال0 ... لك&ّ 'لقض+ة %ي قض+ت! ... (%ي قض+ة عاLلة (TبL+ة. +ا -T Dعني ! '+Cا 'الل3 'ألم+& غ+- 'لمتغ+-T 8نا ال Tضع ثقتي بانسا& ... فك)
ما %( م& 'النسا& غ+- Tك+L (ال مضم(& 8 ك) ما %( م& 'النسا& مآل3 'لفش)8 (%( +خ5) م& +تك) عل+3 ... لقL 'خت-تني ل5C' 'لعم) ... فل+ت!
Éh) “ق(تي g-حصني (ت-سي (ب )% Y5لمس+ح 'ل' U)س+ D+بن! 'لحب' (لى جانبي ألج' aتق). {GC 173.3}

لقL سمحH عنا+ة هللا 'لحك+مة لل(ث- T& +تحقJ م& 'لخ<- 'لY5 +تLLC, حتى ال +ثJ بق(ت3 (+نLفع 'لى 'لخ<- في <+8o (مع 5ل! فا& ما
,Sبعج dمة (%( +حSج3 تل! 'ال') Lمام3. لقT ماثال 'Lب Y5ل' H)لم' )' D'5م& 'لع )T ل0 +ك& خ(ف3 م& 'آلال0 'لشخص+ة ,LLCب3 (+ت JLكا& +ح
ع& م('جCتCا8 فقL +خس- قض+ة 'لحJ بسبD ضعف3 . (جا%L مع هللا ال ألج) سالمت3 ب) ألج) نص-F 'النج+) . (كما كا& ض+J +عق(D في
ص-'U تل! 'لل+لة بج('- 5ل! 'لمج-u 'لمنعS)8 ك5ل! كا& عD'5 ل(ث- (ح-ب3 'لنفس+ة . (ك+عق(D جا%L مع 'لمال! (غلD . ففي عجS, 'لتا0
ثبH '+مان3 في 'لمس+ح 'لمخل\ 'لقL+- . (قL تقّ(u ب+ق+& ك(ن3 ل& +قT aما0 'لمجلd (حL,8 فعاL 'لسال0 'لى نفس83 (ف-c ألن3 قL ُسمح ل3 بأ&
{GC 174.1} .+-فع كلمة هللا Tما0 -]ساء 'ألم0

('5 'ستنL عق) ل(ث- 'لى هللا تأ%D للص-'U 'لT Y5مام3 . (جع) +فك- في خ<ة 'جابت83 ('<لع على بعX فص() م& كتب3 ('ستخ-g م&
'السفا- 'لمقLسة LTلة مناسبة لتLع+0 م(قف3 . ث0 '5 (ضع +س-', على 'لكتاD 'لمقdL ' لY5 كا& مفت(حاً Tمام3 -فع +منا, 'لى 'لسماء (ن5- ”'&
ÉÄ) “3مLت3 بLاCبا+مان3 حتى (ل( خت0 ش a-م+نا لالنج+)8 (بك) ص-'حة (ح-+ة +عتT (K+). {GC 174.2}

1ماZ 1لمجلس ثانHة

8'Lكا& شجاعا (نب+ال ج Lئا (مسالما فقLن3 كا& %اT تبا!. (مع-' )T a)3 خCعلى (ج )Lما0 'لمجمع ل0 +ك& +بT u-خT F-خ) مL' ماLعن
0L0 ال . فقT 3م& تعال+م T-لي بق-'-, بما '5' كا& +تبL+ &T &من3 ضاب< 'المب-'<(- 'آل Dل>) . X-ماء 'الKب+& ع ã L%كشا aك5' (ق%)
ل(ث- ج('ب3 بص(H مكب(H مت('ضع م& L(& عنT a( غضD . (كا& +بL( عل+3 'لخج) ('الستح+اء ('ل(قا-8 (مع 5ل! فقT LبuL ثقة (ف-حا
LT. {GC 175.1}%شا 'لمحِف)

Y5مامك0 'ل+(0 'متثاال لألم- 'لT (مثT الجالء8 'ني' FLا 'لساC+T ا+) لسم( 'ألم-'ء' DصحاT قا) ل(ث-: ”+ا جاللة 'المب-'<(- 'لم(ق- (+ا
صL- 'ليَّ Tم8d ('ني TناشLك0 +ا صاحD 'لجاللة (+ا TصحاD 'لسم( T& تصغ(' بحلمك0 'لى 'لLفاU 'لY5 سأقLم3 ع& قض+ة T& ' ('ثJ م&
عL'لتCا (صLق3 '. فا5' كنT Hخالa عاH'L 'لمحاكLq) 0'بCا جCال مني فأنا 'لتمd منك0 'لصفح ('لتجا(S ع& Tخ<ائي ألني لT 0نشأ في قص(-
ÉÉ) “F-+Lال' Lح' F-لمل(! ب) في حج'). {GC 175.2}

ث0 '5 تق0L لالجابة ع& 'لس]') 'لم(ج3 'ل+3 ق-- T& كتب3 ل+سH كلCا م& ن(U ('حL . فبعضCا ت& '() م(ض(U 'ال+ما& ('العما) 'لصالحة .
. D'Sا جم+ع 'الحCب a-تعت Jنة حقائ'L' ,ا معناCنافعة . فالتب-] من (مة 'لض-- ب+Lع Hل+س D0 '& %5, 'لكتCنفس' ,['Lحتى 'ع LCش Lق)
L+Sعلى مص-'ع+3 لم Dم& <غ+ا& -(ما (+فتح ' لبا L+S+ H5, 'لم]لفا% Dا. (سحCلباب(+ة (فضائح' Lتنا() مفاس Dلثاني م& 'لكت' aلصن')
م& 'لمعاصي . Tما 'لن(U 'لثال| م& كتب3 فقL %اج0 ف+3 بعX 'الف-'L 'لL &+5'فع(' ع& 'لش-(- 'لمتفش+ة . ('عت-a بك) ص-'حة Tن3 في 5%,
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&T ال +ست<+ع Dعي لنفس3 'لعصمة م& 'ألخ<اء8 (لك& حتى %5, 'لكت َLّ+ d+ل )%) . J+كث- مما +لT 3في عنف3 (%ج(م Lشت' Lق F-+الخ' Dلكت'
F)0 قسKهللا بأع D0 مجاال أل& +سحق(' شعC+>ع+) Jء 'لح'Lع' FT-م& ج L+S+ !ا أل& 5لCسحب+. {GC 175.3}

Hتكلم Lق Hلمس+ح : '& كن' (فع Lفع ع& نفسي كما ق'Lل5ل! فسأ)ا8Cل' Hنسا& (لس' L-ال مج' Hكالم3 فقا): ”(مع 5ل! فأنا لس aث0 'ستأن
-L+ا فأشLC على 'ل-YLء ... ('ني TناشL! 0 ب-حمة هللا +ا جاللة 'المب-'<(- ('نت0 +ا TصحاD 'لسم( 'م-'ء 'لL(لة (جم+ع 'لحاض-+& م& ك)
)T Hخ<أT Lما ق (م& ك T-5' فسأتبCنني ب)حالما تقنع) . Hضلل )' Hنني 'خ<أT النب+اء ('ل-س) على' Dتب-%ن(' م& كت &T Hجا-Lل') Hل<بقا'
{GC 176.1} .ضللH ف+T) 3ك(& T() م& +مس! ب5C, 'لكتD (+لقي بCا في 'لنا-

ال سالZ بل سHف

( ما قL قلت3 'ال& T-ج( T &Tك(& قL تح-+H 'لLقة ف+S)) 3نH (تأملH في ك) 'لمخا<- 'لتي 'عّ-Xِ لCا نفسي . (لكني لسH خائفا ب) Tنا”
ف-u-T 5' c 'النج+) كما كا& في 'لعص(- 'لماض+ة مثا- 'الض<-'D ('لمناSعاH . %5, %ي صفة كلمة هللا 8 (%5' %( مص+-%ا8 فلقL قا)
+س(U 'لمس+ح : ”ما جئH أللقي سالما على 'ال-X ب) س+فا“ '& هللا عج+D+%- D في مش(-'ت83 '5'ً فاحت-س(' لئال ('نت0 تSعم(& Tنك0
D'-لخ') F-نفسك0 <(فانا م& 'لمخا<- ( 'لك('-| 'لحاضT سة (تجلب(& علىLكلمة هللا 'لمق &)LC>تض HعاSلمنا') Hتقض(& على 'لخص(ما
'البYL... كا& في (سعي L-)T &T لك0 عT FLمثلة م& كتاD هللا8 فاتحL| ع& 'لف-'عنة (مل(! باب) (مل(! 'س-ئ+) 'ل5+& ح+& حا(ل('
بمش(-'ت0C 'لتي كانH تبL( حك+مة ت(<+L Lعائ0 ملك0C كانH جC(L%0 م& Tفع) 'لع('م) 'لتي HLT 'لى %الك0C. (T& هللا +SعUS (+SلS) 'لجبا)
s��) “&)-L+ 0 ال%)). {GC 176.2}

كا& ل(ث- +تكل0 بااللمان+ة8 (ل5ل! <لD منT 3& +ع+L ما قال3 بالالت+ن+ة . (مع Tن3 كا& متعبا م& جLC, 'لسابJ 'لY5 ب5ل3 فقL 'متث) لألم- (Tلقى
خ<اب3 م-F 'خ-u بال(ض(c ('لنشا< نفس+Cما 'لل5+& تكل0 بCما '(ال . (قT L-شLت3 عنا+ة هللا في %5' 'ألم- . كانH عق() كث+-(& م& 'الم-'ء
قL <مستCا Kلمة 'لضال) ('لخ-'فاH بح+| Tن3 عنLما تكل0 ل(ث- T() م-F ل0 +لحT KحL من0C ق(F محاجت83 (لك& عنLما TعاL تال(F خ<اب3
{GC 176.3} .بالالت+ن+ة 'ست<اع(' L+ &T-ك(' ج+L' (بك) (ض(c 'لنق< 'لتي L-)T%ا

فال5+& في عناT 0%Lغمض(' ع+(ن0C حتى ال +-(' 'لن(- (Tص-(' على ع0L 'القتناU بالحJ حنق(' م& ق(F كال0 ل(ث- . فلما 'نتCى م& خ<اب3
GC} “قا) ل3 'لنا<J باس0 'لمجلd: ”'ن! ل0 تجا(D على 'لس]') 'لم<-(c عل+! ... 'ع<ِ 'آل& ج('با ('ضحا (مضب(<ا. ..فC) تت-'جع 0T ال؟
177.1}

0Lمة ت<لب(& مني ج('با ('ضحا بس+<ا (مضب(<ا فسأقKلسم( ('لع' DصحاT نت0 +اT) لجاللة' Dن! +ا صاحT |+لمصلح قائال: ”ح' DجاT
Lق F-+ح+ا& كثT 0 فيCنT dلشم' c)لمجامع ألن3 ('ضح (ض' )T حمة 'لبابا- Hخضع '+ماني فأجعل3 تح' &T نا ال +مكننيT :)% 0ج('بي (%اك
Lقتنع ب('س<ة 'لنص(\ 'لتي قT 08 (ما ل'Lبالمحاجة 'ل('ضحة ج )T كلمة هللا FLاCقتنع م& شT 0ل5ل! فا5' ل) .' X0 بعCبعض Xخ<أ(' (ناقT
&T م- غ+- مأم(& 'لعاقبةT 3ب('س<ة كلمة هللا فأنا ال #ست,(ع &' &ت$#جع +ال #$() &' &ت$#جع . ألن Y-+0 تل! 'ألق(') ضمSا8 (ما ل0 ُتلCقتبست'
{GC 177.2} .“+تكل0 'لمس+حي ضL ضم+-, . %نا Tنا Tقa (ال +مكنني T &Tفع) غي - %5'8 (ل+ساعLني هللا! qم+&

(%ك5' (قa %5' 'ل-ج) 'لبا- ثابتا على 'ألساd 'ل-'سخT 8ساd كلمة هللا . (قL 'ستنا- مح+ا, بن(- 'لسماء . (H-CK للجم+ع عKمت3
C>). {GC 177.3}ا-F خلق3 (سالم3 (ف-c قلب3 (%( +شLC ضL سل<ا& 'لضال) (ُ+ب-S سم( 5ل! 'ال+ما& 'لY5 +غلD 'لعال0

K) 'لمحف) كل3 صامتا بعX 'ل(قH م& ف-< 'ل5%() . عنLما ق0L ج('ب3 'أل() كا& +تكل0 بك) %L(ء (بص(H منخفX بC+ئة 'الحت-'0
'لY5 كاL +ك(& خض(عا. (قL فس- 'لباب(+(& %5' كLل+) على T& شجاعت3 قL بHTL تخ(- . ('عتب-(' <لD 'لتأج+) بمثابة مقLمة لسحD 'ق-'-, .
('5 الحK شا-) نفس83 ببعX 'الحتقا-8 جس0 5ل! 'ل-'%D 'لمضنى (مالبس3 'لبس+<ة (بسا<ة حL+ثT 3عل& قائال: ”'& %5' 'ل-'%D ل& +ست<+ع
uLبT Lشة. (ق%L D'Sالح' (ك D)قل Hا مألCمحاجت3 ((ض(ح F)ما 'آل& (ق%'LبT &+5لشجاعة 'لل') Hجع) مني %-<(قي '“. لك&ّ 'لثبا+ &T
'المب-'<(- 'عجاب3 فصاc قائال: ”'& %5' 'ل-'%H+ D كل0 بجنا& ثابH (شجاعة ال تتSعUS“. (كث+-(& م& Tم-'ء 'لمان+ا نK-(' بفخ-
{GC 177.4} .('عجاD 'لى ممث) Tمت0C 'لج-Yء 5%'

0Cبسل<ان Kحا(ل(' 'الحتفا Lغ+- مالئ0 . (ق -)Kم& من H-CK 5' 0Cخس-(' قض+ت L0 قCكأن ')Lم(' (بSCن' Lما ممثل( -(ما (مشا+ع(%ا فقT
ال بااللتجاء 'لى كتاD هللا ب) بااللتجاء 'لى 'لتL+LC 'لY5 %( حجة -(ما 'لتي ال تخ5ل3 '. (قا) 'لنا<J باس0 'لمجلd مخا<با ل(ث-: ”'& ل0
{GC 178.1} .“تت-'جع فاالمب-'<(- ('الم-'ء س+تشا(-(& في 'الج-'ء'H 'لتي س+تخ5(نCا ضL %-<(قي ال +مك& تق(+مT 3( 'صالح3

Tما TصLقاء ل(ث- 'ل5+& كان(' +صغ(& بف-c عK+0 'لى Lفاع3 'لنب+) فقT L-عب0C %5' 'لكال0 . لك&ّ 'لLكت(- نفسT 3جاD بك) %L(ء: ”ل+ك& هللا
s�s) “شيء YT &م T-تبT &T ست<+عT مع+نا لي ألنني ال). {GC 178.2}
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"mمة خانقة

Xمة . فا& 'ص-'- ل(ث- على -ف+Kمة عST ()حس(' بحل' Lفي ح+& جع) 'الم-'ء +تشا(-(& معا. (ق dم& 'لمجل Dمن3 'النسحا Dث0 ُ<ل
u-خ' F-ما0 'لمجمع8 (مT 3تي بT F-للت-'جع . فآلخ- م u-خT تق-- 'ع<ا], ف-صة Lث- في تا-+خ 'لكن+سة 'ج+اال <(+لة . (ق[+ Lق U)لخض '
(ج3 'ل+3 'لس]') عما '5' كا& +-+T L& +نك- تعال+م3 (+تب-T من3 '. فقا): ”ل+d عنYL ج('q Dخ- 'قLم3 غ+- 'لY5 قLمت3 م& قب)“. (قL 'تضح
L+بال(ع )T L)ما بال(ع)- Dلم<ال U)ن3 ال +مك& 'قناع3 بالخضT &%-تب). {GC 178.3}

'غت0 'ل-]ساء 'لباب(+(& ('غتاK(' ال& سل<ان0C 'لT Y5-عD 'لمل(! ('لنبالء صا- محتق-' 'ال& في نD%'- -K (ض+ع . (كان(' +ت(ق(&
'لى '& +جعل(, +حd بشFL (<أF غضب0C بتع5+ب3 'لى T& +م(H . (لك& '5 كا& ل(ث- +شع- بالخ<- 'لمحJL ب3 كا& قL تكل0 مخا<با 'لجم+ع
مCK-' عKمة 'لمس+ح+ة (%L(ء, '. كا& كالم3 خال+ا م& 'لكب-+اء ('لغضD ('لتح-+a . لقL نسي نفس3 (نسي عKماء 'ل-جا) 'لمح+<+& ب3
(Tحd فق< بأن3 في حض-F 5'! 'لY5 %( Tسمى8 بما ال +قا8d م& ك) 'لبابا('H ('الساقفة ('لمل(! ('البا<-F . لقL تكل0 'لمس+ح على لسا&
ل(ث- مقLما شCاLت3 بق(F (جال) 'لCما 'الصLقاء ('ألعL'ء على 'لس('ء 'ل-%بة ('لL%شة 'لى ح+& . كا& -(c هللا حاض-' في 5ل! 'لمجلd ل+]ث-
في قل(D -]ساء 'المب-'<(-+ة. (بك) شجاعة 'عت-a 'م-'ء عL+L(& بعL'لة قض+ة ل(ث- . ('قتنع كث+-(& من0C بالح8J لك&ّ بعض0C تأث-('
&+L0 في 'ال+ا0 'لتال+ة صا-(' معاضCالنفس Dما فتش(' 'لكتL0 بعC0 ح+نئ85 (لكنCخ- ل0 +فصح(' ع& 'قتناعq J+-ف Lج)ُ Lتأث-' (قتي '. (ق
LحT dال +خش(& بأ cلالصال. {GC 179.1}

كا& 'لمنتخD ف-+L-+! +نK- بجUS (%( مت(جd م& CK(- ل(ث- Tما0 'لمجل8d (بانفعا) شT L+Lصغى 'لى خ<ا ب3. (بف-c (فخ-
&T uT-ف U'Sقا-& ب+& <-في 'لن+ (عن3 . جع UفاLفي 'ل Hثبا (بك aق+ &T 0 علىSبا<ة جأش3 فع-) ثبات3) -)كتLشجاعة 'ل LCم+& ش+Kع
GC} .حكمة 'لبابا('H ('لمل(! ('الساقفة قT Lب<لتCا ق(F 'لحJ .لقT LصابH 'لباب(+ة %S+مة س+حd بCا 'لناd م& ك) 'ألم0 (في ك) 'لعص(-
179.2}

فاuT- 5 مبع(| 'لبابا 'لتأث+- 'لT Y5حLث3 خ<اD ل(ث- باH +خشى ح+نئT 5كث- م& Y5 قب) على سالمة سل<ا& 'لبابا (ع0S على 'ستخL'0 ك)
'ل(سائ) 'لتي تحL+ H, السقا< 'لمصلح ('لقضاء عل+3 . فبك) ما كا& +مل! م& 'لفصاحة ('لمCا-F 'لLبل(ماس+ة 'لتي 'شتC- بCا جع) +ص(-
{GC 179.3} .لالمب-'<(- ' لشاD جCالة تضح+ة صL'قة بابا -(ما 'لعK+0 ألج) قض+ة -'%D مغم(-

ل0 +ك& كالم3 بال تأث+- . ففي 'ل+(0 'لتالي بعLما LTلى ل(ث- بج('بT 3م- شا-) بتقL+0 -سالة 'لى 'لمجلd معلنا ف+Cا عSم3 على تنف+5 س+اسة
Lض) ,Lلعن+فة ض' H'الج-'ء' (م& 'تخا5 ك Lلتب-] م& ضالالت3 فال ب' Xف- Lث- ق)ل &T |+لكاث(ل+كي (حما+ت3 . (ح' &+Lل' Kسابق+3 في حف
'لضالالH 'لتي عل0َّ بCا: ”'& -'%با ('حT 'Lضلت3 جCالت3 قا0 +حا-D '+ما& 'لعال0 'لمس+حي كل3 . (ألج) '+قاa %5' 'اللحاL عنL حL, سأضحي
Lبع) .Dب+& 'لشع Dشغ YT |'LحT &ا, عCنT) ل( ث- 'ال(غس<+ني L->مي (-(حي (ح+اتي . 'ني سأL) YLقائي (جسLص') YS)بممالكي (كن
5ل! سأ%D لمحا-بت3 %( (مشا+ع+3 بصفت0C %-'<قة عصاF بالق<ع ('لح-0 (ك) (س+لة +مك& T& تخ<- على 'لبا) لمالشاتT) . 0Cنا T<لD م&
X-ما& ل(ث- +نبغي 'حت-'م83 (قب) فT !ص &T -)>'-عل& 'المبT Lمع 5ل! فق) .(s�r) “مناءT &++تص-ف(' كمس+ح+ &T Hعضاء 'ل(ال+اT
{GC 180.1} .'الج-'ء'H 'لتي ستتخ5 ضL, +نبغي T& ُ+سمح ل3 بالع(FL 'لى (<ن3 بسال0

عا^X f1تقالHد

كا& %نال! -T+ا& متناقضا& تشب| بCما 'عضاء 'لمجلd . ف-س) 'لبابا (ن('ب3 عاL(' +<الب(& بأ& ُ+غف) ص! Tما& 'لمصلح (ال ُ+لتفH 'ل+3 .
ث0 قال(': ”+نبغي T& +تلقى نC- 'ل-+& -ماL, كما تلقى -ماL ج(& %d من5 ق-&“ (s�i). لك&ّ 'م-'ء 'لمان+ا مع TنT 0% 0Cنفس0C كان(' باب(++&
(جا%-(' بعL'ئ0C لل(ث- 'حتج(' على خ+انة 'ألمانة (نك| 'لعLC ('عتب-(' 5ل! ل<خة عا- في جب+& ك-'مة 'ألمة . (قL (جC(' 'النKا- 'لى
'لك('-| 'لتي جاءH بع L مقت) %T) dعلن(' 'ن0C ال +تج-T(& على T& +ستم<-(' على 'لمان+ا (على -dT 'مب-'<(-%0 'لشاD مث) تل!
{GC 180.2} .'لف('جع 'ل-%+بة 'لتي حLثH م& قب)

(ج('با على 5ل! 'القت-'c 'لLنيء TجاD شا-) نفس3 قائال ”'ن3 ل( ُنفي 'ال+ما& م& 'لعال0 كل3 ف+نبغي T& +جL مال5' في قل(D 'لمل(! (
Lسجسم(ن (عام Lلمصلح كما ق' (عام+ &T -)>'-على 'المب &)ء ل(ث- +لح'Lع' LلT ')لباب(+(& 'ل5+& كان' (K Lمع 5ل! فق) .(s�٤) “الم-'ء'
%T YT 8d& +ت-ك3 تحH -حمة 'لكن+سة. (لك& '5 5ك- شا-) 'لخامd منd% -K في 'الجتماU 'لعا0 (%( +ش+- 'لى 'غالل3 م5ك-'ً 'المب-'<(-
s�٥) “Lلسجسم(ن |Lح Lي كما قCعل( 'لخج) (ج+ &T L+-T نا الT” :قائال (-عل& شاT 3تب< ب-' Lكا& ق Y5ل ' LCبالع). {GC 180.3}

(مع 5ل! فا& شا-) -فX عمL' 'لتعال+0 'لتي قLمCا ل(ث- . فقL كتD 5ل! 'المب-'<(- +ق(): ”لقL عقHL 'لع0S على 'لتمث) بأسالفي“
(s�٦). لقL ع0S على 'ال +خ-g على 'لُع-a ( ل( حتى ل+س+- في <-+J 'لعL) ('لب- . فلك(& qبائ3 قL+T L(' 'لباب(+ة فC( '+ضا س+]+L%ا بك)
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Lكث- مما ق' Dج') Yلق+ا0 بأ' )T 3سالفT 3+عل (حص Lكث- مما قT -)ن YT ()قب Xك5' تمس! بم(قف3 (-ف%) . Lفسا) F)عل+3 م& قس Y)>ما تن
{GC 181.1} .قام(' %0 ب3

(في T+امنا %5, +(جL كث+-(& مم& +تعلJ (& بعاq H'Lبائ0C (تقال+L%0 . (عنLما +-س) 'ل-D 'ل+0C ن(-' 'كث- +-فض(& قب(ل3. فأل& qباء0%
ل0 ُ+ع< ل0C 'لن(- ل5ل! %0 ال +قبل(ن3 . '& م(قفنا ل+d كم(قq aبائنا8 (+ستتبع 5ل! T& ('جباتنا (تبعاتنا ل+سH %ي ('جبات0C (تبعات0C نفس3 '. '&
هللا ال +نK- 'ل+نا بع+& 'ل-ضى ('الستحسا& عنLما نجع) مثا) qبائنا +ق-- ('جبنا بLال م& ك(ننا نتقصى كلمة 'لحJ ألنفس& '. (مس](ل+تنا %ي
Tع0K مما كانH عل+3 مس](ل+ة qبائنا (Tسالف& '. فنح& مس](ل(& ع& 'لن(- 'لمع<ى ل0C ('لY5 'نتق) 'ل+نا كإ-|8 كما Tننا مس](ل(& '+ضا ع&
{GC 181.2} .'لن(- 'الضافي 'لY5 +ش-J عل+نا 'ال& م& كلمة هللا

عطف 1لنبالء

لقL قا) 'لمس+ح ع& 'ل+L)C غ+- 'لم]من+&: ”ل( لT 0ك& قL جئH (كلمت0C ل0 تك& ل0C خ<+ئة . (Tما 'ال& فل+d ل0C ع5- في خ<+ئت0C“. (+(حنا
rr : s٥). 'لسل<ا& 'اللCي نفس3 تكل0 على لسا& ل(ث- على مسامع 'مب-'<(- 'لمان+ا (Tم-'ئCا. ('T 5ضاء 'لن(- م& كلمة هللا كا& -(ح3
+ت(س) آلخ- م-F 'لى كث+-+& م& Tعضاء 5ل! 'لمجلd . (كما T& ب+ال<d قL جع) 'لكب-+اء (حD 'لشF-C +غلقا& قلب3 في (ج3 فاYL 'لعال0 من5
ق-(& <(+لة مض8H (كما Tم- ف+لكd 'ل('لي 'لم-تعD -س() 'لحJ قائال لD%5' :3 (متى حصلH على (قH 'ستLع+! . (كما 'عت-a 'غ-
+باd 'لمتكب- قائالً: بقل+) تقنعني T &Tص+- مس+ح+اً (Tعما) r٤ : r٥ ؛ rÄ : r٦) (مع 5ل! فقL 'نص-a ع& 'ل-سالة 'لم-سلة 'ل+3 م& 'لسماء
Jن(- 'لح Xف-+ &T --لما ف-ضت3 عل+3 'لكب-+اء ('لس+اسة 'لعالم+ة8 فق dك5ل! خضع شا-) 'لخام. {GC 181.3}

(قL -'جH 'الشاعاH ع& 'لم]'م-'H 'لتي تLب- ضL ل(ث-8 ما 'حL| '%ت+اجا عK+ما في ك) 'لمL+نة . (كا& 'لمصلح قL عقL صL'قاH مع
ل(' على ع0L 'لتضح+ة ب3 . (تعLC مئاH م& 'لنبالء T& +ك(ن(' كث+-+& مم& كان(' +ع-ف(& غL- -(ما (قس(تCا ضL ك) م& +فضح مفاسL%ا فعّ(َ
Hل(حا Hفي 'ألماك& 'لعامة ُنصب) H)+لب' D')بT ل-(0 '. (على &+C0 علنا -سالة 'المب-'<(- كاستسال0 مCمن (+غ+- قل LLشتكى ع') . حمات3
بعضCا +L+& ل(ث- ('لبعX 'آلخ- +ناص-, . (على 'حuL تل! 'لل(حاH ُكتD ق() 'لحك+0 5( 'لمغuS 'لعK+0: ”(+) ل!ِ T+تCا 'ال-X '5' كا&
YT &T dل(ث- في ك) 'نحاء 'لمان+ا8 (%5' 'قنع 'المب-'<(- (%+ئة 'لمجل Dحماسة 'لجم+ع في جان HLشت' Lق) .(s٦ : s� جامعة) “ً'Lملك!ِ (ل
o-لع' USعS+) 8->سال0 'المب-'<(-+ة للخ X-ل0 +قع عل+3 س+عK. {GC 182.1}

محاXالf للمساXمة

Hخفى مشاع-, 'لحق+ق+ة تجا, 'لمصلح8ب+نما كا& في 'ل(قT \-سة8(%( بك) ح)-L3 خ<ة م+Lل Hكان Lسكس(ن+ا فق Dمنتخ !+-L+-ما فT
نفس3 +ح-س3 ب+قKة ال تع-a 'لكال)8م-'قبا تح-كات3 (تح-كاH ك) خص(م3 . (لك& كا& %نال! كث+-(& مم& ل0 +حا(ل(' 'خفاء ع<ف0C على
ل(ث- . لقS L'-, 'م-'ء (ك(نتاH (با-(ناH (شخص+اH كث+-F شF-+C م& 'لعلمان++& ('الكل+-( d. (قL كتD سباالت+& +ق(): ”'& غ-فة 'لLكت(-
'لصغ+-F ل0 تك& تتسع لك) 'لS('- 'ل5+& قLم(' 'نفس0C 'ل+3“ (s�h). (كا& 'لشعD +شخص(& 'ل+3 كما ل( كا& Tع0K م& 'نسا& . (حتى '(لئ!
GC} .'ل5+& ل0 +ك(ن(' +]من(& بتعال+م3 كان(' معجب+& باالستقامة 'ل-فع+ة 'لتي ' تصa بCا %5' 'ل-ج) فجعلت3 +فض) 'لم(H على مخالفة ضم+-,
182.2}

3+T-) 3ص- على 'لتشب| بحكمT &' 3ل3 'الم-'ء ('لنبالء 'ن - ب5لH جL)C جL+ة للحص() على م('فقة ل(ث- على عقL 'تفاJ مع -(ما. (صّ(َ
ضL حك0 'لكن+سة ('لمجامع فس+نفى بع+L' م& 'المب-'<(-+ة بعL قل+) (ل& +ك(& %نال! حص& +حم+3. فأجاب0C ل(ث- على 5ل! بق(ل3: ”'& 'نج+)
'لمس+ح ال +مك& T& +بش- ب3 م& L(& عث-F ... '5'ً فلما5' تفص) 'لمخا(a 'لمت(قعة ب+ني (ب+& 'ل-T D( ب+ني (ب+& كلمت3 'اللC+ة 'لتي %ي
s�Ä) “H)مي (ح+اتي للخ<- ('لمL) YLسل0 جسT &T !ال م& 5لLب (؟ كال8 فأنا 'فضJا 'لح%Lح)). {GC 183.1}

(م-F 'خ-u 'لح(' عل+3 في 'لخض(U لحك0 'المب-'<(- (ح+نئ5 ل& +ك(& %نال! ما +خاف3 . فأجاD قائال: ”Tنا -'Xٍ م& ك) قلبي T& +فح\
'المب-'<(- ('الم-'ء ب) حتى 'حق- مس+حي كتبي (+حكم(' عل+Cا بش-< ('حT )% L& +تخ5(' كلمة هللا نب-'سا ل80C '5 +نبغي للناT d& +<+ع(,
s�É) “م-تب< بكلمة هللا) L+مق )% Y5ل' Y-+ضم Lض aم(' 'لعن Lال تستخ .'). {GC 183.2}

(قT LجاD على 'لتماq dخ- بق(ل3: ”'ني -'T &T ٍXتخلى ع& ص! 'الما& 'لمع<ى لي فأنا Tضع شخصي (ح+اتي ب+& +YL 'المب-'<(- .
&T م& 5ل! 'لمجمع Dل>+ُ &T >-على حك0 مج مع عا0 بش ()Sفي 'لن Dن3 +-غT --ق) .(ss�) “!'Lتخلى ع& كلمة هللا 'بT &T |Lلك& ل& +ح)
+حك0 بم(جD 'لكتاD 'لمقdL . ثT 0ضاa قائال: ”في ك) ما +خت\ بكلمة هللا ('ال+ما& +صلح ك) مس+حي T& +ك(& قاض+ا كالبابا س('ء بس('ء



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 62 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

{GC 183.3} .حتى ل( كا& +سنL 'لبابا مل+(& مجمع“ T .(sss)خ+-' 'قتنع 'الصLقاء ('العL'ء كلT 0Cن3 ال جu)L م& محا(لة عقL صلح بعL 5ل!

صمو^ غHر متزعز8

ل( كا& 'لمصلح قL 'ستسل0 في بنL ('حL لكانH 'لنص-F للش+<ا& (جن(L, . لك&ّ ثبات3 'لY5 ل0 +تSعUS كا& %( (س+لة تح-+- 'لكن+سة (بLء
عLC جL+L 'فض) . ف5C' 'ل-ج) 'لف-8L 'لY5 تج-T على T& +فك- (+تص-a لنفس3 في 'لش](& 'لL+ن+ة8 كا& م( شكا T& +حL| تأث+-' في 'لكن+سة
('لعال0 ل+d في عLC, %( فق< ب) في ك) 'لعص(- 'لالحقة . (ثبات3 ((الء, س+ق(+ا& 'لجم+ع 'لى 'نقضاء 'لL%- عنLما +ج(S(& في مث) 5ل!
{GC 184.1} .'الختبا- . لقL (قفH ق(F هللا (جالل3 ف(J مش(-'H 'لناd (ف(J ق(F 'لش+<ا& 'لCائلة

ث0 صT -Lم- 'المب-'<(- 'لى ل(ث- بالع(FL 'لى (<ن3 . (قL ع-T a& %5' 'الم- ستتبع3 حتما 'L'نت3 س-+ع '. لقL تجمعH في <-+ق3
Lقلعة 'لبابا لك&ّ 'لمس+ح ق d-متأل قلب3 ف-حا (سال0 '. قا): ”'& 'لش+<ا& نفس3 +ح' dبالخ<- . (لك& ف+ما كا& -'حال ع& (-م F-5لمن' Dلسح'
ssr) “3من u)قT D-بأ& 'ل a'-جب- 'لش+<ا& على 'العتT) اC+ف F-ثغ |LحT). {GC 184.2}

LCش+ D)لقل' a-لى 'المب-'<(- +ق(): ”هللا 'لعا' D8 كتL-ن3 تمT 0 ثبات83 خ<أ8ً علىCغبا في 'ال ُ+ف'- ('S+ ث- ال)ح+ل3 '5 كا& ل- Lفبع
'نني -'غD جL 'ل-غبة في '<اعة جاللتك0 في ك) ما +]() 'لى 'لك-'مة T( 'لC('&8 في 'لح+اT F( 'لم(8H ما L U' كلمة هللا 'لتي بCا +ح+ا
'النسا& . ففي ك) ش](& 'لح+اF 'لحاض-F ل& +تأث- (الئي لجاللتك80 أل& 'لخسا-F '( 'لمكسD في %5, 'لح+اF ال +ِ]ث-'& في 'لخال\. (لك& في
ما +خت\ بالمصالح 'البL+ة ال +-+L هللا T& +خضع 'نسا& النسا& qخ-8 ال& مث) %5' 'لخض(U في 'الم(- 'ل-(ح+ة , ( عباFL حق+ق+ة8(5%,
ssi) “,Lح) Jا لغ+- 'لخالCم+L0 تقLنبغي ع+ FLلعبا'). {GC 184.3}

Xبع Dح- Lسف-, 'ل+3 '. لق Lكث- مما كا& عنT Jش+ئا م& 'لتمل (ت3 +حمL)ل3 في ع dلنا' (كا& 'ستقبا dم-) &ل(ث- ع (+ح- Lعن)
'لنبالء م& -جا) 'الكل+-(d ب5ل! 'ل-'%D 'لمح-(0 . (قT Lك-0 'لحكا0 'لمLن+( & 'ل-ج) 'لY5 شCَّ- ب3 'المب-'<(-T)8لح(' عل+3 في T& +بش- .
ssكلمة هللا8 كال (ل&“ (٤ L+قT &T ً'LبT LCتعT 0ني لe ...” :(قا) -لى 'لمنب' u-خT F-ل(ث- م Lي 'المب-'<(- صعCعلى -غ0 ن)). {GC 184.4}

<قبض علX eH<سجن

-ِCّفي %5' 'لمنش(- ُش) . ,Lم-س(0 ض -'L8 ('5 ' بالباب(++& +قنع(& 'المب-'<(- باصdمن5 ت-! (-م (+)> Hم- عل+3 (ق Lل0 +ك& ق)
بل(ث- على Tن3 ”'لش+<ا& نفس3 في شك) 'نسا& (في D%'- YS“ (ss٥) (صL- 'م- بأن3 حالما تنتCي مFL ص! 'الما& 'لY5 في ح(Sت3 +نبغي
'+قاa عمل3 . (قL ُح-0 على 'لناT ,))[+ &T d( +قLم(' ل3 <عاما T( ش-'با T( مع(نة م& YT ن(U ال بالكالT 0( 'لعم)8 س-' T( جC-'. (كا&
D 0 . (كا& +جCمالك' -Lلسج(& (تصا' D%تباع3 (مشا+ع(, كان(' س+<-ح(& في غ+اT) . Hسل0 'لى 'لسل<ا+) Lنما (ج+T 3+عل Xتع+& 'لقب+
'ح-'J كتب83 (Tخ+-' ك) م& +خالa %5' 'لمنش(- كا& 5ل! 'لحك0 +شملT . 3ما منتخD سكس(ن+ا ('ألم-'ء 'صLقاء ل(ث- فكان(' قL -حل(' ع&
(-مd بعL -ح+ل3 حاال . (صاJL مجلd 'المة على م-س(0 'المب-'<(- . (%5' جع) 'لباب(++& +ف-ح(& (+تCلل(& '5 'عتب-(' T& مص+-
{GC 185.1} .'الصالc قL باH فشل3 محت(ما

D5( قل (0 -جSع Lق) ل(ث-8 Hتتابع ح-كا Hة كانKق+ F-%في %5, 'لساعة8 ساعة 'لخ<- . '& ع+نا سا Fم3 <-+قا للنجاLلخا Lلك&ّ هللا 'ع
مخل\ نب+) على 'نقا5, . كا& ('ضحا T& -(ما ل& تقنع بغ +- م(ت3 . (ل5ل! فل0 +ك& متاحا 'نقا5, م& ب+& مخالD 'ألسL بغ+- 'خفائ3 . فأل0C هللا
ف-+L-+! منتخD سكس(ن+ا 'بتكا- خ<ة تكف) حفK 'لمصلح . (قL نف5 5ل! 'لمنتخD ما 'عتSم3 بمساعFL 'صLقائ3 'المناء . (ب5ل! Tمك& 'خفاء
g-ا 'لى قلعة (-تبCلغابة (من' (خ'L خ5 بس-عة 'لىT) 3+ع& تابع LبعT) 3+عل Xلى (<ن3 قُب' 'Lء. فا5 كا& عائ'Lقاء ('ال عLل(ث- ع& 'الص
'لتي كانH حصنا جبل+ا منعSال . (قL كا& 'لقبX عل+3 ('خفا], محا<+& بالغم(X 'لى حT L& ف-+L-+! نفسK 3) بعX 'ل(قH +جC) 'لمكا&
'لT L J Y5خ5 'ل+3 . (%5' 'لجC) ل0 +ك& بغ+- قصL . ف<الما +جC) 'لمنتخD مكا& (ج(L ل(ث- ال +ست<+ع ق<عا 'فشاء 'لس-. (قL 'كتفى بأ& عل0
Dم+&8 ('ن3 معافى (حسT &لمصلح في مكا' &T. {GC 185.2}

م- 'ل-ب+ع ('لص+a ('لخ-+a (Tقب) 'لشتاء (ل(ث- ال +S') Tس+-'8 ('بتCج 'ل+انL- (ش-كا], ح+& Kن(' T& ن(- 'النج+) مقب) على 'الن<فاء
0KعT &ضيء بلمعا+ &T 8 (كا& ن(-, م(شكاJلح' UL)ال م& %5' كا& 'لمصلح +مأل مصباح3 م& مستLلك& ب) .. {GC 186.1}

كا& ل(ث- في حص& TصLقائ3 في (-تب-g مغتب<ا ألن3 'ست-'c م& شFL 'لمع-كة (ض(ضائ3 '. لكن3 ل0 +ك& قانعا بالLC(ء ('ل-'حة . فا5
كا& معتاL' ح+اF 'لعم) ('لنشا< ('لص-'U 'لصا-0 ل0 +ك& +حتم) 'لبقاء ساك& '. ففي T+ا0 'العتS') تل! H-CK حالة 'لكن+سة Tمام3 على
F-م) .(ss٦) “!3مام3 كس(- ل+خل\ شعبT a5' +ق% D-ل' Dفي +(0 غض Lال ('ح) Lسفا,! 'ن3 ال +(جT')” :(قا) dفي +أ w-ا فصCحق+قت
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Tخ-u جع) +فك- في نفس83 (باH +خشى T& ُ+ت0C بالجب& '5' 'نسحD م& 'لمع-كة . ث0 جع) +ل(0 نفس3 على تكاسل3 ('نغماس3 في 'ل-'حة. (مع
0C0 بق(لCع(& 'نفسLخ+ ,['LعT &5 كا') . Dق(0 ب3. فما 'نف! قلم3 +كت+ &T ست<+ع+ ً'Lجالً ('ح- &T )Lكث- مما +بT (0 كا& +عم)+ (5ل! ففي ك
d+-'-م& 'لك F-+كم+ة كب &T !بنشا<. 5ل (عم+ ('S+ ن3 الT على d)0 ب-%ا& ملمCمامT -CK 5' !ال-تبا' ) شة%L0 'لCشملت Lفق َd-ِن3 َخT
'لمكت(بة بقلم3 كانH تتL'(لCا 'ال+YL في 'لماني '. كما Tن3 'سuL 'لى بني 'مت3 خLمة جل+لة '5 ت-ج0 'لعLC 'لجL+L 'لى 'للغة 'اللمان+ة . (م& قلعت3
{GC 186.2} .'لصخ-+ة 'لشب+Cة بجF-+S ب<مK d) +عل& 'النج+) (+(بخ 'لخ<ا+ا ('لضالالH 'لمتفش+ة ب+& 'لشعD في T+ام3 مFL تق-D م& سنة

لك&ّ 'لسبD 'لY5 ألجل3 جع) هللا خاLم3 +نسحD (+عتS) 'لح+اF 'لعامة ل0 +ك& حفK ح+ات3 م& غضD 'عL'ئ3 '( منح3 ف-صة %L(ء
Y-لصخ' aلة 5ل! 'لمعتكSففي ع .Jم& %5, ستتحق '-Lق َّ(جT نال! نتائج% Hكا ن Lلق (8 بDحس) امةCللق+ا0 بأعمال3 'ل 'L'Lستجما0 'ستع')
(غم(ضT 3بعL ل(ث- م& ك) مع(نة T-ض+ة (ل0 +عL +سمع مL+ح 'لنا8d (%ك5' نجا م& 'لكب-+اء ('لثقة بالنفd 'للت+& تنشآ& ع& 'لنجاc . فع&
Fا فجأC+تفع 'ل-' Lلشا%قة 'لتي ق' Hلم-تفعا' J)م& فq )%) u-خT F-للس+- م LعT 0ال5ال) ('آلال' J+->. {GC 186.3}

Hلخ-'فا') (لضال' (0 هللا في تح<+0 'غالCمLل5+& 'ستخ' L+لى تمج' &)0 +م+لCا%ا فان+' J0 'لحCبالح-+ة 'لتي +منح &)5 +ف-ح' dلنا' &'
'لتي كان(' مكبل+& ب3 '. ('لش+<ا& +حا() T& +بعL 'فكا- 'لناd (ع('<ف0C ع& هللا (T& +جعلCا تت-كS في 'ل( سائ) 'لبش-+ة8 ('& +ق(L%0 'لى
'ك-'0 'ل5+& %0 مج-q LالH (eلى تجا%) 'ل+L 'لتي ت(ج3 ك) ح('L| 'لعنا+ة . 'ننا في غالD 'الح+ا& ن-T u& 'لقاFL 'لL+ن++& 'ل5+& +حصل(& على
F->+0 +حا(ل(& 'لسC0 . (+نتج م& 5ل! 'نCعلى نف(س (0 'لى 'التكا%L)0 على هللا (+تناس(ن3. (%5' +ق%Lح ('الك-'0 +تغافل(& ع& 'عتما+Lلم'
على عق() 'لناd (ضمائ-%80 '5 +م+) %]الء 'لى T& +نK-(' 'ل+0C في <لD 'ال-شاL بLال م& 'ست-شاL كلمة هللا . '& عم) 'الصالc كث+-' ما
+تع<) بسبD %5, 'ل-(c 'لتي +حتضنCا (+نغمd ف+Cا معاضL( 'الصالc (م-(ج(, . (قL'-' L هللا T& +جّنDِ عم) 'ال صالc %5' 'لخ<- . كا&
+-+T L& ُ+<بع %5' 'لعم) ال ب<ابع 'نسا& ب) ب<ابع هللا . كانH 'نKا- 'لناd قL 'تجHC 'لى ل(ث- كم& %( مفس- 'لح8J (قT LبعL من0C حتى تتج3
T . {GC 187.1}نKا- 'لجم+ع 'لى 5'! 'لY5 %( مبUL 'لحJ 'الSلي (%( 'لحJ نفس3

الفصل التاسع — املصلح السويسري

عنL 'خت+ا- 'ل(سائ) الج) 'صالc 'لكن+سة تشا%L 'لخ<ة 'اللC+ة نفسCا 'لتي 'ستخLمH في غ-d 'لكن+سة . لقL عَب- 'لمعل0 'اللCي تا-كا
'ش-'a 'أل-X (عKماء%ا (Tث-+اء%ا 'ل5+& 'عتاL(' 'لحص() على 'لمL+ح ('ل(الء كقاFL للشعD. كان(' م& Y)5 'الa تخا- ('لثقة 'لمف-<ة
بمكانت0C 'لمتبا%+ة بح+| ل0 +ست<+ع(' 'لتك+a ('لتعا<a مع بني جنس80C (ال 'لمسا%مة في 'لعم) 'لخالصي 'لY5 قا0 ب3 'لناص-Y 'ل(L+ع .
((جHC 'لLع(e Fلى ص+اYL 'لجلي ) 'لكاcL +& 'الم++&: ”%ل0 (-'ئي فاجعلكما ص+اYL 'لناd“ (متى ٤ : sÉ). كا& %]الء 'لتالم+5 (ضعاء
0Cب-L+) 0 تعل+ما ناجحاCعلم+ &T لمس+ح' Uما 'ست<ا -L0 بقCام+T متفش+ة في Hتأث-%0 بالتعال+0 'لكا5بة 'لتي كان َّ(ما ق -Lبق) . قابل+& للتعل0ُّ)
على خLمت3. ك5ل! كانH 'لحا) في T+ا0 'الصالc 'لعK+0 . فالمصلح(& 'لT &+5خ5(' م-كS 'لق+اFL كان(' -جاال +ح+(& ح+اF 'لفق- -جاال كان('
J+0 'ل(سائ) 'ل(ض+عة في تحقLستخ+ &T ('الحت+ا) . '& خ<ة هللا %ي Dم& 'لتعص) Sلم-ك') Dلنس') Dتح--' م& كب-+اء 'لحس dكث- 'لناT
{GC 188.1} .'لنتائج 'لعK+مة . (ح+نئ5 ل& +ع(L 'لمجL للناd ب) ل5'! 'لY5 +عم) ف+T) ')L+-+ &T 0C& +عمل(' م& Tج) مس-ت3

بعL (ال FL ل(ث- بأساب+ع قل+لة في ك(T wحL عما) 'لمناج0 في سكس(ن+ا8 (لL '(ل-+! S(+نجلي ب+& جبا) 'أللD في ك(w -'عي للم('شي8
Tما 'لب+ئة 'لتي عاo ف+Cا S(+نجلي في <ف(لت3 ('لتعل+0 'لY5 تلقا, في صبا, فكا& م& شأنCما 'عL'L, لخLمت3 'لعت+FL . فإ5 نشأ ب+& مناK- 'لجال)
'ل<ب+عي ('لجما) ('ل-(عة 'لعK+مة تأث- عقل3 من5 بك(- ح+ات3 بالشع(- بعKمة 'لخالJ (قL-ت3 (جالل3 . %5'8 ('& تا-+خ 'عما) 'لب<(لة 'لتي
تتالH على 'لجبا) في (<ن3 'ض-0 في نفسq 3ما) 'لشباD. ('5 كا& +جلd 'لى ج('- جLت3 'لتق+ة كا& +صغي 'لى 'لقص\ 'لكتاب+ة 'لقل+لة 'لتي
كانH قL 'نH قتCا م& ب+& 'سا<+- 'لكن+سة (تقال+L, '. (با%تما0 (ش(J كا& +صغي 'لى قص\ 'العما) 'لجل+لة 'لتي قا0 بCا 'آلباء ('النب+اء
{GC 188.2} .('ل-عاF 'ل5+& كان(' +ح-س(& ق<عان0C على تال) فلس<+& ح+| تحL| 'لمالئكة مع80C (ع& <ف) ب+H لح0 (-ج) جلجثة

Lفي تعل+0 'بن3 ! 5ل! كا& 'ب( '(ل-+! . فا-س) 5ل! 'لصبي م& (<ن3 مبك-'8 (نما عقل3 بس-عة حتى لق Dكما كا& ج(& ل(ث- +-غ)
H-CK مشكلة 'لعث(- على 'لمعلم+& 'الكفاء ل+علم(, . (في 'لثالثة عش-F م& 'لعم- e D%5لى ب-& 'لتي كانH تض0 ح+نئ5 'شC- مL-سة في
س(+س- '. (مع 5ل! فقCK L- خ<- كا& +LLC بالقضاء على مستقبل3 . فقL ب5) 'ل-%با& جL)C' جبا-F الغ('ئ3 على Lخ() 'لL+- . لقL كا&
'ل-%با& 'لL(من+كا& ('لف-نس+سكا& +تنافس(& للKف- ب-ضا 'لشعD ('ستحسان3 بالS+ناH 'لفخمة 'لتي كان(' +جّمل(& بCا كنائس80C ('لمKا%-
{GC 189.1} .'لخالبة 'لتي كان(' +ح+<(& بCا <ق(س80C (ج('D5 'ل5خائ- 'لشF-+C ('ال+ق(ناH 'لعجائب+ة

-uT -%با& 'لL(م+ن+كا& في ب-& 'ن0C ل( 'ست<اع(' '& +كسب(' %5' 'ل<الD 'لشاD 'لم(%(D لحصل(' على 'ل-بح ('لك-'مة . '& شباب3
'ل-'ئع كف+) باجتD'5 'لشعD 'لى خLماتLS') 0C+اL'-+' L -%بان+تT 0Cكث- مما تجت5ب3 'البCة ('لتبا%ي . (حا(ل(' بك) ما (سعت0C 'لح+لة م& '
لخU'L ('لمL'%نة '& +غ-(' S(+نجلي بLخ() L+-%0. '& ل(ث- عنLما كا& <البا في 'لمL-سة Lف& نفس3 في حج-F بأحL 'ال8F-+L (كا& ممكنا Tال
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+ع-a 'لعال0 عن3 ش+ئا ل( ل0 تح--, عنا+ة هللا . Tما S(+نجلي فل0 +ك& لT 3& +('ج3 %5' 'لخ<- . فقL Lب-H 'لعنا+ة '& +عل0 'ب(, بمكائL '(لئ!
'ل-%با&. (ل0 +ك& +-+T L& +ع+o 'بن3 ح+اF عا<لة عL+مة 'لنفع كال-%با& . (-T uT& نفع 'بن3 مستقبال مستaLC للخ<-8 فأم-, بالع(e FLلى (<ن3
{GC 189.2} .بال eب<اء

Xm<نجلي <كتشف 1لحق

'متث) 'الب& الم- 'ب+3 . لك&ّ 5ل! 'لشاD ل0 +ك& ل+قنع بالبقاء في (<ن3 . فجع) +('ص) L-'ست83 (بعL 5 ل! D%5 'لى باS) . (في 5%,
'لمL+نة سمع S(+نجلي 'نج+) نعمة هللا 'لمجان+ة ال() م-F . 5ل! T& (+تمبا!8 'ستا5 'للغاH 'لقL+مة8 قاLتL 3-'ست3 'للغت+& 'ل+(نان+ة ('لعب-+ة 'لى
'لكتاD 'لمق8dL (%ك5' 'ش-قH 'شعة 'لن(- 'اللCي على عق() 'ل<لبة 'ل5+& كا& +علم0C . (قT Lعل& Tن3 +(جL حT JقT) 0Lثم& بما ال +قاd م&
'لنK-+اH 'لتي +علمCا 'الساتF5 ('لفالسفة. (%5' 'لحJ 'لقT )% 0+L& م(H 'لمس+ح %( 'لفL+ة 'ل(ح+FL 'لمقLمة ع& 'النسا& 'لخا<ئ . (كا& 5%'
{GC 190.1} .'لتص-+ح بالنسبة 'لى S(+نجلي '() شعاU +بش- بقL(0 'لفج-

(س-عا& ما Lُعي S(+نجلي 'لى ت-! S' D) ل+بTL عم) ح+ات3 . (كا& 'لحق) 'ال() لخLمت3 'ب-ش+ة في جبا) 'أللD غ+- بع+FL م& مسق<
-Tس3. (عنLما س+0 كا%نا ”ك-d نفس3 بجملتCا للبح| ع& 'لحJ 'اللCي '5 كا& +عل0 ج+L'“8 كما +ق() عن3 مصلح qخ- م& ش-كائ83 ”كث-F ما
Hا (%-<قاCضحا ب+& حقائق') J-ل3 'لف 'Lما ب -Lبق Dلكت' oما كا& +فت -Lبق) .(ssh) “3ع3 'لمس+ح ق<+عL)ست+ Y5تعلم3 5'! 'ل+ &T Dج+
-(0 '. فخضع للكتاD 'لمقdL بصفت3 كلمة هللا 'لتي %ي 'لقان(& 'ل(ح+L 'لمعص(0 'لكافي . (قT uT- L& 'لكتاD +نبغي T& +فس- نفس3. (ل0 +ج-]
على T& +ش-c 'لكتاD بح+| +Lع0 نK-+ة T( عق+FL سبJ ل3 تص(-%ا8 ب) 'عتب- T& ('جب3 +قتض+T 3& +تقصى ما %( تعل+0 'لكتاD 'لمباش-
d)Lمع(نة -(ح3 'لق Dلى هللا في <لe (س)كا صح+ح ' (كامال8 (كا& +ت'-L' معنى كلمة هللا !'-Lمع(نة ال (بك Uحا() 'النتفا Lق) . لص-+ح'
Fعلن3 لك) م& +<لب(ن3 باخال\ في 'لصال+ Y5ل'. {GC 190.2}

(قا) S(+نجلي: ”'& 'لكتD 'لمقLسة qت+ة م& هللا ال م& 'نسا&. (هللا 'لY5 +ن+- 'لعق() ('لقل(D س+ع<+! T& تفT 0C& 'لكالHq 0ٍ م& هللا. '&
8ãا باC+Sلخال\ ('لنعمة8 (تع' (بك dتن+- 'لنف) اCع& 5'ت aا (تكشC8 (%ي تعل0ِّ نفسF-+ي المعة (منC8 فD+ك) مة هللا ... ال +مك& '& تخ
(تجعلCا تتضع بح+| تفقL نفسCا T( حتى تخس-%ا لتعانJ هللا“ (ssÄ). (قL ب-%& S(+نجلي نفس3 على صJL %5' 'لكال0 . ('5 كا& +تكل0 ع&
'ختبا-, في %5' 'ل(قH كتD بعL 5ل! +ق(): ”عنLما... بT HTLخضع نفسي بالتما0 للكتاD 'لمقdL كانH 'لفسلفة ('لال%(H 'لتعل+مي +قت-حا& علّيَ
L'ئماً 'لمجاLالT 8Hخ+-'ً (صلH 'لى %5' '5 فك-H قائال : ”+بتغي ل! T& تت-! ك) 5ل! 'لكD5 (تتعل0 'لمعنى 'لY5 +قصL, هللا م& كلمت3
ssÉ) “30 كالمCعليَّ ف (Cم& 'لس 'Lفب -)منحني 'لن+ &T هللا (سأT HTLح+نئ5 ب) .“لبس+<ة'). {GC 191.1}

<كرm بتعلHم 1لمسHح

S-كا& ل( ث- +ك ْ&e” :Y-5ل! 'لمصلح 'لس(+س (قا Lث-8 لكن3 كا& تعل+0 'لمس+ح. لق)نجلي ل0 +تسلم3 م& ل+)S 3ب S-ك Y5لتعل+0 'ل' &'
بالمس+ح فC( 'نما +فع) ما 'فعلe .' &' 3&َّ َم& قT Lتى ب0C 'لى 'لمس+ح T 0%كث- مم& قL '-شLت0C 'نا 'ل+3 . (لك& %5' ال +0C . فانا ل& 'حم) 'س0
شخ\ qخ- غ+- 'س0 'لمس+ح 'لY5 'نا جنL+3 ('لY5 %( (حL, قائYL . 'ني ل0 '-س) 'لى ل(ث- بكلمة ('حFL (ال %( '-س) 'لي . (لما5'؟... حتى
sr�) “(متماث Lح') )ت('<] على نح &)L &هللا مع نفس3 '5 'ننا كل+نا نعل0ِّ تعل+0 'لمس+ح م c)- Jت('ف+ Lح Y' تب-%& 'لى+). {GC 191.2}

(في عا0 L s٥s٦عي S(+نجلي ل+ص+- ('عKا في L+- '+نس+Lل& . %نا قُّ+Xِ لu-+ &' 3 فساL -(ما ع& ق-8D (كا& عل+3 '& +ب5) كمصلح
. H'Sلمعج' (على عم F-Lل3 ق &' (+للع5-'ء ق (ل& تمثاL+لتي في '+نس' D5')كا& ب+& 'لج) . Dن3 في 'ألل>) &م 'L+بع dب3 'لنا dنف(5' +ح
(ف(J مLخ) 'لL+- نقشH %5, 'لعبا-F: ”%نا +مك& 'لحص() على غف-'& كام) للخ<ا+ا“ (srs). (كا& 'لحجاg +قصL(& مS'- 'لع5-'ء %5' في
ك) 'لفص( ). (لك& في ع+L تك-+س3 'لسن(Y 'لعK+0 كا& +تقا<- 'لى %نا! جما%+- غف+-F م& ك) Tنحاء س(+س-' ب) (م& ف-نسا ('لماني '.
T). {GC 192.1}ثا- 5ل! S(+نجلي فانتSC 'لف-صة ل+عل& 'لح-+ة ب('س<ة 'إلنج+) لعب+L 'لخ-'فاH %]الء

فقا) للناd: ”ال تتص(-(' '& هللا %( في %5' 'لC+ك) 'كث- مما %( في 'Y مكا& qخ- في 'لخل+قة8 فاã مح+< بك0 'ّنى ت(جL(& (%( +سمعك0
... %) +سع 'العما) غ+- 'لنافعة T( 'لحج 'ل<(+) T( 'لنT -)5( 'لص(- ('لتماث+) T( 'لت(س) eلى 'لع5-'ء T( 'لقL+س+& T& تضم& لك0 'لحص()
على نعمة هللا؟ ... ما جu)L 'لكال0 'لكث+- 'لY5 تتك(& منL 3ع('تنا ؟ ('Yُّ فاعل+ة في 'لقلنس(F 'لمصق(لة T( 'ل-dT 'لحل+T J( 'لحل) 'ل<(+لة
'لCفCافة T( 'لم<-FS؟ ... '& هللا +نK- 'لى 'لقل8D لك&ّ قل(بنا منص-فة عن3“ ث0 قا): ”'& 'لمس+ح 'لY5 'سل0 م-F على 'لصل+D %( 'لق-با& '(
srr) “Lتكف+-' ع& 'لم]من+& 'لى 'الب HمLل5ب+حة 'لتي ق'). {GC 192.2}
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لك&ّ كث+-+& م& 'لسامع+& ل0 +-ض(' ب5C' 'لكالT 0( +قبل(,8 ب) 'حس(' بالخ+بة 'لم-F عنLما ق+) ل0C '& سف-%0 'لشاJ كا& عب| '. (ل0 +ك(ن('
+فCم(& ش+ئا ع& 'لغف-'& 'لمجاني 'لمع<ى ل0C ب('س<ة 'لمس+ح . كان(' قانع+& بال<-+J 'لقL+0 'لY5 كان(' +عتقL(& 'ن3 +(صل0C 'لى 'لسماء كما
قL -سمت3 ل0C -(ما. (قL 'متنع(' ع& '+قاU 'نفس0C في 'ال-تبا! 'لناشئ ع& محا(لة 'لبح| ع& شيءْ 'فض). كا& 'سC) عل+0C '& +ستنL(' في
Dلقل' F-اC> )نة ('لبابا م& '& +سع(' نحC0 'لى 'لكCم- خالص'. {GC 192.3}

لك&ّ ف-+قا qخ- قبل(' 'خبا- 'لفL'ء بالمس+ح بف-c . فالمما-ساH ('ل<ق(d 'لتي ف-ضتCا -(ما ل0 تست<ع '& تمنح0C سال0 'لنف8d فقبل('
باال+ما& 0L 'لمخل\ كفا-F عن0C . (عاL %]الء 'لحجاg 'لى (<ن0C ل+علن(' لآلخ-+& 'لن(- 'لثم+& 'لY5 حصل(' عل+3 . (%ك5' 'نتق) 'لحJ م&
ق-+ة 'لى 'خ-u (م& مL+نة 'لى 'خ-8u فنق\ عLL م& كان(' +حج(& 'لى %+ك) 'لع5-'ء نقصا كب+-'8 (نقصH تبعا ل5ل! ق+مة 'لن5(-8 كما
نق\ ك5ل! 'لم-تD 'لY5 كا& S(+نجلي +تقاضا, من0C. لك&ّ %5' سبD ل3 ف-حا عنLما -uT '& ق(F 'لتعصD ('لخ-'فاH %ي في <-+قCا 'لى
{GC 193.1} .'الضمحال)

ل0 تك& سل<اH 'لكن+سة غافلة ع& 'لعم) 'لY5 كا& S(+نجلي +عمل83 (لكن0C -فض(' 'لتLخ) في 5ل! 'لح+& . فالن0C كان(' +-غب(& في '&
Dلشع' D)س+<- على قل+ J8 (في 'ثناء 5ل! كا& 'لحH0 بالتملقاC+0 حا(ل(' 'ستمالت3 'لCكسب(, 'لى جانب+. {GC 193.2}

<عظ في كاتد/1ئHة m<و/<خ

FL0 مLما خLخ) %5' 'لحق) س-+ع '. فبعL+ &' 3ل '- َLّسع . (كا& مق)T (في حق (ت3 ال& +عمLل& 'عL+نجلي في '+نس+)S HماLخ &') '5%
ثال| سن+& Lعي 'لى (K+فة ('عK في كاتL-'ئ+ة S+(-+خ . (كانH %5, 'لمL+نة ح+نT !'5%0 مL& 'التحاL 'لس(+س-Y . فالتأث+- 'لY5 +حL| ف+Cا
H0 ('ل('جباCمل(' عل+3 تعل+ماتT !8 (تبعا ل5 لULع(, كان(' +-غب(& في منع ك) 'لبL &+5ل' d)-+(مع 5ل! فا& -جا) 'الكل . L+لى بع' Lس+مت
{GC 193.3} .'لمف-(ضة عل+3

قال(' ل3: ”عل+! '& تب5) ك) جLC في جمع 'ال+-'H'L للكن+سة (ال تغف) Tق) شيء . (+نبغي ل! T& ت(صي 'لجم+ع م& على 'لمنب- (في
ك-سي 'العت-'a بأ& +Lفع(' ك) 'لعش(- ('اللتS'ماH 'ل('جبة 'الL'ء حتى +ب-%ن(' بتقLمات0C على مقL'- حب0C للكن+سة . (عل+! '& تL+S 'لLخ)
Kسة ('ل(عL0 'الس-'- 'لمق+Lما في ما +خت\ بتقT” :3معلم(, +ق(ل(& ل Lن(ت+ة“. ث0 عاCلك' X(ك) 'لف-'ئ Hسا'Lجمع م& 'لم-ضى ('لق+ Y5ل'
&+-)Cلمش' dسة 'ال للناL0 'الس-'- 'لمقLعل+! 'ال تق) . Kا8 (خص(صا 'ل(عCخ- غ+-! ل+ق(0 بq تعّ+ِ& كا%نا &T ل-ع(+ة فتست<+ع' Hل('جبا')
sri) “S++تم &)L &م d0 فق<8 ال لجم+ع 'لناCل(جا%ة8 (بناء على <لب' Y)5). {GC 193.4}

eح محو/ عظاتH1لمس

كا& S(+نجلي +صغي 'لى ك) %5, 'لت(ص+اH (%( صامH . ث0 بعLما عّبَ- ل0C ع& شك-, الج) ش-L aع(ت0C '+ا, ل5C, 'ل(Kي فة 'لمCمة
عمL 'لى ت(ض+ح 'ل<-+J 'لY5 قصL '& +س+- ف+83 فقا): ”لقK LلH ح+اF 'لمس+ح محج(بة ع& 'لشعD 'مL'ً <(+ال8ً ل5ل! فأنا سأعK مما (-L في
F0 بالصالCخ- (باحثا ع& 'لمع-فة ('لفq) (ص a &+ا مقا-نا ب%-')ة فأسب- 'غ+Cنج+) متى كل3 ... مستق+ا 'لتعال+0 م& +ناب+ع 'لكلمة 'الل'
&T مع) .(sr٤) “ا في 'ال+ما& 'لحق+قيCبن+ان) d)خال\ 'لنف) L+0 'بن3 'ل(ح+Kهللا (تع L+متي لتمجLك) خ d-ني سأك' . F-لحا' F-لمستم'
بعX -جا) 'الكل+-(d ل0 +صاLق(' على خ<ت3 (حا(ل(' '& +ثن(, عنCا فقK L) S(+نجلي ثابتا. ('عل& 'ن3 ل& +عتمL <-+قة جFL+L ب) س+تبع
F-اC>) F)ا 'لكن+سة في 'لعص(- 'ال(لى 'الكث- نقاCتما-س Hمة 'لتي كان+Lل<-+قة 'لق'. {GC 194.1}

('ست+قK '%تما0 'لناd بالحقائJ 'لتي عل0َّ بCا8 (تقا<-(' 'ف('جا لكي +ستمع(' 'ل+3 . (كث+-(& مم& كان(' قL 'نق<ع(' ع& حض(- 'لخLمة
عاL (' ل+سمع(,. (قL بTL خLمت3 بفتح 'الناج+) (ق-'ءتCا (ش-حCا لسامع+83 مفس-' للشعD كلمة 'ل(حي 'اللCي ع& ح+اF 'لمس+ح (تعال+م3 (م(ت3
L+-' ني'” :(لكاملة . قا' FL+ح)لمس+ح كال5ب+حة 'ل' H)لمعص(80 (م' L+كلمة هللا كالم-جع 'ل(ح Dعل& للشعT &لL+خ كما في '+نس+-)+S في) .
'& '-شLك0 'لى 'لمس+ح8 'لمس+ح 'لحق+قي نبع 'لخال\ 'لحق+قي“ (sr٥). (قL تجمC- 'لشعD م& ك) 'ل<بقاH ح() 5ل! 'ل('ع8K م& -جا)
'لس+اسة ('لعل80 ('لصناU ('لتالم+5 ('لفالح+& . (كان(' +صغ(& 'لى كالم3 با%تما0 عK+0 . (ل0 +كتa باعال& %بة 'لخال\ 'لمجاني ب) بك)
Kع+ (ئ+ة مسبح+& هللا قائل+&: ”'& %5' 'ل-ج'-Lم& 'لكات &)-+كث Lعا Lمتفش+ة في 5ل! 'لعص- . (ق Hلتي كان' Lشجاعة (بخ 'لش-(- ('لمفاس
sr٦) “,5% ج+ة'Lلمة مص- 'لK &ن3 س+ك(& كم(سى ف+خ-جنا م' .Jبكلمة 'لح). {GC 194.2}

(لك& مع '& 'لناd قبل(' كالم3 في باBL 'الم- قب(ال حسنا (بحماسة شa FL+L قL بHTL 'لمقا(ماH بعL 5ل!5e 8 'نب-u 'ل-%با& لتع<+)
عمل3 (شجD تعال+م3. (%اجم3 كث+-(& بالسخ-+ة ('لتCكq) 80خ-(& لجأ(' 'لى 'ل(قاحة ('لتL+LC. لك&ّ S(+نجلي تحم) ك) 5ل! بصب- '5 قا):
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srh) “F-+ش+اء كثT &ع+(ننا (نغضي ع Xلمس+ح فعل+نا '& نغم' U)نا '& ن-بح 'الش-'- 'لى +سL-' '5'”). {GC 195.1}

في %5, 'الثناء Lخ) عام) جL+L النجاc عم) 'الصالc . 5ل! '& -جال +Lعي ل(س+ا& '-س) 'لى S+(-+خ حامال بعX م]لفاH ل(ث- م&
قب) 'حL 'صLقاء 'ال+ما& 'لمصلح م& مL+نة باS)8 '5 كا& +-u '& ب+ع %5, 'لكتD س+ك(& (س+لة ق(+ة لنش- 'لن(- . %5' 'ل-ج) كتD 'لى
S(+نجلي +ق(): ”عل+! '& تتحقJ مما 5e' كا& حام) %5, 'لكتD 5' ف<نة كاف+ة (مCا-F . فا& كا& ك5ل! Lع3 +حم) %5, 'لكتD م& مL+نة 'لى
Fس(+س-'8 (على 'لخص(\ ش-ح3 للصال Dشع YL+ &+ل(ث- %5, ب H80 ('ضعا م]لفاS5' ل' H+لي ب' H+نة (م& ق-+ة 'لى ق-+ة (م& ب+Lم
Lلن(- 'لى تل! 'لبال' (خL '5ك%) .(srÄ) “اCعلى ش-'ئ dلنا' (قبا' L'LS+ D0 %5, 'لكتCما تف -Lفبق . Dبة للشع)ل-بان+ة 'لمكت'. {GC 195.2}

(لك& ف+ما +بTL هللا بتح<+0 ق+(L 'لجCالة ('لخ-'فاH +عم) 'لش+<ا& جا%L' باع0K ق(F ل+لa 'لناd في Tكفا& 'لKال0 (ل+L+S م& مH 'نة تل!
'لق+(L . فا5 نXC -جا) في كث+- م& 'الق<ا- ل+قLم(' 'لى 'لشعD 'لغف-'& ('لن(- ب0L 'لمس+ح بHTL -(ما بنشا< جL+L في فتح Tس('قCا في ك)
{GC 195.3} .'لعال0 'لمس+حي بائعة 'لغف-'& بالما)

كا& لك) خ<+ئة ثمنCا؛ (قL ُسمح للناd بإ-تكاD 'لج-'ئ0 '5' كا& %5' 'لت-خ+\ 'لمجاني +مأل خS'نة 'لكن+سة بالما) . (%ك5' تقLمH تان!
-Lلخ<+ئة (تجع) 5ل! مص' Dتكا-e م3 بالمس+ح . ف-(ما تب+حLتق u-فع 'لما)8 ('الخL (0 غف-'نا للخ<ا+ا في مقابLما تق%'Lلح-كتا&: 'ح'
L'-+e. {GC 196.1}'تCا8 ب+نما 'لمصلح(& +L+ن(& 'لخ<+ئة (+(جT &)CنKا- 'لناd (قل(ب0C 'لى 'لمس+ح كالكفا-F (صانع 'لخال\

بHع 1لغفر1ناf في سو<سر1

(قL 'سنL ب+ع 'لغف-'ناH في 'لمان+ا 'لى 'ل-%با& 'لL(من+كا& ب-ئاسة تتS) 'لممق(H 'لقب+ح 'لس+-F . 'ما في س(+س-' فقL كلa ب3 'ل-%با&
'لف-نس+سكا& تحH -ئاسة -'%e D+<الي +Lعى شمش(& فاسuL خLمة عK+مة 'لى 'لكن+سة بجمع3 'م(') <ائلة م& 'لمان+ا (س(+س-' ل+مأل بCا
خS'نة 'لباD '. 'ما 'ال& فقL بTL +ج(D 'نحاء س(+س-' فاجتمعH ح(ل3 جم(U كث+-F . (كا& +سلD '-باc 'لفالح+& 'لقل+لة (+ف-X على 'الث-+اء
'م('ال <ائلة . لك&ّ qثا- 'الصالH-CK c في كساL تل! 'لتجا-F 'آلثمة م& L(& '& ت(قفCا تما0 '. كا& S(+نجلي ال +S') في 'ن+س+Lل& عنLما
ع-X شمش(& بعL Lخ(ل3 س(+س-' بضاعت3 في مL+نة ق-+بة . فلما ع-a 'لمصلح غ-ض3 م& 'لمجيء %Dَّ لمقا(مت3 . ل0 +تقاب) 'لخصما&8
u-خ' HاCلى ج' Dلى 'النسحا' D%'-ض<- 'ل' Lما حتى لق+Kكا& ع D%'-5ل! 'ل H'عاءL' نجلي في فضح+)S cلك&ّ نجا). {GC 196.2}

(في S+(-+خ (عS K (+نجلي ضL 'لمتاج-F بالغف-'ناH. (عنLما 'قت-D شمش(& م& %5, 'لمL+نة '-س) 'ل+3 'لمجلd -س(الً +ح5-, م&
L. {GC 196.3}خ(لCا ('5 'ست<اU 'لLخ() بالح+لة TبعL م& L(& '& +ب+ع صكا ('حL' م& صك(! 'لغف-'&8 (بعL قل+) -ح) ع& س(+س-'

aفا5 (ق . s٥sÉ 0س(+س-' في عا cجتا' Y5ل(ب+)“ 'ل' H)لم'” )T & )ل<اع' -)CKمة ب+Kفعة مح-كة ع'L F)ق cالصال' Dكتس' Lق)
'لناd 'ما0 5ل! 'لمCل! (جCا ل(ج3 بTL(' +حس(& بأ& 'لغف-'ناH 'لتي كان(' قL 'بتاع(%ا من5 عLC ق-+D %ي با<لة (ال ق+مة ل3 '. فكان(' +ت(ق(&
'لى TساT dشL -س(خا ال+مان0C . ('5 كا& S(+نجلي في S+(-+خ 'صاب3 'ل(باء (كانH (<أF 'لم-X شFL+L عل+3 جL' بح+| 'نتUS ك) Tم) في
'Lجلجثة مستن D+با+ما& 'لى صل -Kن Lعا في ساعة 'لتج-بة . فلقSعSلك& -جاء, (شجاعت3 ل0 +ت . Hما Lشاعة تق() 'ن3 ق' H-شفائ3 ('نتش
'لى 'لكفا-F 'لكاف+ة ' لكاملة ع& 'لخ<+ة . فلما عاL م& 'ب('D 'لم(H بTL +ك-S باالنج+) بغ+-F 'ع0K مما فع) قبال . (كا& لكالم3 ق(F غ+-
معتاFL . ف-حD 'لشعD ب-'ع+0C 'لمحب(D بف-c عK+0 '5 عاL 'ل+0C بعLما (ص) 'لى حافة 'لقب- . (كان(' %0 قL عاL(' م& S+ا-F 'لم-ضى
{GC 196.4} .('لمحتض-+& (%0 +حس(& بق+مة 'النج+) 'لعK+مة 'كث- م& قب)

FL ب+ق+& 'ع0K (Tكم) . (كا& م(ض(U كالم3 ((ع3K سق(< ِLّحقائق83 ('ختب- ق(ت3 'لمج) Dضح لتعال+0 'لكتا)T 0Cنجلي 'لى ف+)S (ص)
...' YLء 'ب'Lلنا 'لمس+ح ف u-شت' Lق)” .(srÉ) “ن(نة+Lل') Lلفسا' Jنا 'لى 'عما-L0 ('نحLq متنا كلنا في Lلق” :(ء. فقا'Lب+- 'لفLت) &النسا'
&)Lلمصلحة م& +عتم Lي 'لى 'البCالل' (Lي كاف+ة ال-ضاء 'لع%) . لنا 'لخال\ ('لشفاء (ا تكفCفعالة '5 'ن) ئمة'L ة+LبT الم3 %ي ... 5ب+حةq)
Lنما +(ج+'” :(لى نعمة 'لمس+ح فقا' 'Lفي 'لخ<+ة 'ستنا ')0 ل+س(' 'ح-'-' ل+بقCن' c)ب(ض dعل0َّ 'لنا Lسخ“. (مع 5ل! فق'- Hا با+ما& ثابC+عل
si�) “لصالحة' (0 على 'العماCتحث) dتلح على 'لنا F-+غ Lنا! ت(جCهللا . ('+نما +سك& هللا ف Lنا! +(جCف ãما& با+'). {GC 197.1}

1لكاتد/1ئHة تغص بالجماHNر

كا& '%تما0 'لشعD بسماS U(+نجلي عK+ما بح+| ضاقH 'لكاتL-'ئ+ة على سعتCا بجما%+- 'لناd 'لT &+5ت(' ل+سمع(, . (قL كشa لسامع+3
ع& 'لحJ قل+ال قل+ال على قL- ما كان(' +حتمل(& . '5 ح-\ على Tال +ق0L 'ل+0C من5 'لبLء 'الم(- 'لمفSعة ل0C ( 'لتي تخلJ 'لتعصD . فقL كا&
0Cت'L(تتالشى ك) معتق ()Sت (+النج' BLمبا &)؛ ('5 +قبلL+لس' (0 مثاCمامT ضعا') 0 لتعال+0 'لمس+ح حتى تل+& بمحبت83Cعمل3 '& +-بح قل(ب
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{GC 197.2} .('عمال0C 'لخ-'ف+ة

تق0L 'الصالc في S+(-+خ خ<(F فخ<(8F (ل5ل! فUS 'العL'ء (نCض(' +قا(م(ن3. قب) 5ل! بعا0 ('حL -فD%'- X (تنب-T g('م- 'لبابا
('المب-'<(- في مL+نة (-م8d ('آل& %ا ك) شيء في S+(-+خ +L) على ثباH مماث) ضL م<الD 'لباD '. (قL %(جS 0(+نجلي م-'- '. (في
'لمقا<عاH 'لباب(+ة كا& +]تى م& ح+& 'لى qخ- بتالم+5 'النج+) 'لى qالH 'العL'80 لك&ّ %5' ل0 +ك& كاف+ا ب) كا& +نبغي 'سكاH ص(H معل0
'لC-<قة . (ل5ل! '-س) 'سقa ك(نستانd ثالثة ن('D 'لى مجلS d+(-+خ8 (%]الء 'شتك(' على S(+نجلي بان3 +شجع على تعYL '('م-
DجاT Lتع0 'لف(ضى. (ق &' Lسل<ا& 'لكن+سة فال ب Y لغT )في ب+ان3: ل aام3 للخ<-. (قا) 'السقKسال0 'لمجمع (ن X-لكن+سة8 (%5' +ع'
S(+نجلي قائال 'ن3 منT 5-بع سن+& +عل0 باالنج+) في S+(-+خ8 %5, 'لمL+نة ”'لتي %ي في Tكم) %L(ء (سال0 ب+& ك) مL& 'التحاL“. ث0 قا):
sis) “لالم& 'لعا0؟ d-0 حاKعT لمس+ح+ة '5'ً %ي' Hفل+سT”). {GC 198.1}

T(صى 'لمبع( ث(& Tعضاء 'لمجلd با& +Kل(' في L'خ) 'لكن+سة 'لتي ال خال\ لم& %( خا-g عنCا كما Sعم( '. فأجاS D(+نجلي
Lالن3 ق d->ع<ى سمعا& 'س0 بT Y5ا ('لمس+ح نفس3 'لCنفس F-لكن+سة %( 'لصخ' dساT &' . 0مة تث+-كCقائال: ”ال تجعل(' %5, 'لت dلمجل'
'عت-a ب3 بك) Tمانة . ففي ك) Tمة ك) م& +]م& م& ك) قلب3 بال-D +س(U مقب() لuL هللا . %نا حقا ت(جL 'لكن+سة8 (خا-جا عنCا ال خال\
{GC 198.2} .الY 'نسا&“ (sir). (كا& م& نتائج 5ل! 'لم]تم- '& TحL مبع(ثي 'السقa قب) 'ال+ما& 'لمصلح

,['Lب-%ا ل3 'عL+ لتي' H'-بلغ 'ل0 صلح بالم]'مT 5فا .L+Lج(0 جCما للق+ا0 ب)- Hنجلي8 فتأ%ب+)S Lج-'ء ض' YT 5تخا' dلمجل' Xف-
d)-+نتج م& مساعي 'الكل Lق) .(sii) “اCتحت -LCلبح- 'لتي ت' g')مT لق(+ة' F-لصخ' aكث- مما تخاT 0CخافT قائال: ”ل+أت('8 فأنا ال cصا
F-0 خائCئم'Sع H8 'ل5+& كانcالصال' BL0 عتنق( مبا L+Lنتش- . (في 'لمان+ا تشجع م& ج+ Jلح' (K) 8اC+لتي حا(ل(' 'لقضاء عل' F)عL0 'لLتق
{GC 198.3} .بسبD 'ختفاء ل(ث-8 عنLما -T(' تق0L 'النج+) في س(+س-'

(عنLما ت(<L 'الصالc في S+(-+خ H-CK ثما-, في (ف-تCا (كمالCا في قمع 'ل-5+لة ('LS%ا- 'لنKا0 ('النسجا0 . (قL كتS D(+نجلي
+ق(): ”لقd L ك& 'لسال0 ('النسجا0 مL+نت& '. فال ت(جL ب+ننا مشاج-'H (ال -+اء (ال حسL (ال مناSعاH . فم& T+& +مك& T& +جيء مث) 5%'
si٤) “u)م& تعال+م3 'لتي تمألنا م& ثما- 'لسال0 ('لتق) D-ل0 +ك& م& 'ل &' Jل(فا') Lالتحا'). {GC 199.1}

0C0 ل0 +حقق(' نص-' كب+-' بمحا(لتCنT ')T- 5للقضاء عل+3 . فا F-0 'لجبا%L)Cقصى جT ')ة 'لباب(++& فب5لK+حف cالصال' H'-نتصا' H-ثاT
قمع عم) ل(ث- في 'لمان+ا ب('س<ة 'الض<Cا8L عقL(' 'لع0S على محا-بة 'الصالc باسلحت3 . فأ-'L(' مناF-K مع S(+نجلي8 (بعLما -تب(' ك)
شيء T ')L'-T& +ست(ثق(' م& 'النH صا- با& +ختا-(' %0 ل+d فق< مكا& 'لمناF-K ب) '+ضا 'لقضاء 'ل5+& س+حكم(& ف+Cا ب+& 'لمتبا-+&. فل(
'ست<اع(' T& +(قع(' S(+نجلي في قبضة 0C+L+T فس+ح-ص(& على Tال +فلH من0C . (متى Tبك0 'لSع+0 فستسحJ 'لح-كة س-+ع '. (قL ح-ص('
{GC 199.2} .على 'خفاء %5' 'لس- (%5, 'لن('+ا

'تفق(' ع) u 'قامة 'لمبا-'F في باL&8 لك&ّ S(+نجلي ل0 +ك& حاض- '. 5ل! '& 'عضاء مجلS d+(-+خ كان(' +شك(& في ن('+ا 'لباب(++&8
(كانH 'لمح-قاH في 'لمقا<عاH 'لباب(+ة معFL للمعت-ف+& باالنج+) 'ن5'-' ل80C فنC(' -'ع+0C ع& تع-+X نفس3 ل5C' 'لخ<- . (كا& S(+نجلي
Fفكا& 5%ابا لمالقا D+-ق LCمن5 ع Jء 'لح'LC0 شL اC+سف! ف Lلتي ق' &Lما 5%اب3 'لى باT .خ+-)+S 0 -(ما 'لىCت-سل Lلمقابلة ك) م& ق 'Lمستع
'لم(H 'لمحقJ . (قL 'خت+- ك) م& T+ك(المباd)+L (%ال-ِّ لتمث+) 'لمصلح+&T 8ما 'لLكت(- e! 'لمشC(- +سانL, جماعة 'لLكات-F 'لعلماء فكا&
{GC 199.3} .ب<) -(ما

(مع S &T( +نجلي ل0 +ك& حاض-' 5ل! 'لم]تم- فقL كا& 'لم]تم-(& +حس(& بحض(-,. (قL' ختا- 'لباب(+(& جم+ع 'مناء 'لس-8 (ح-0 على
&L(0 ع& ك) ما ق+) في با+ (في ك J+قL &نجلي ب+ا+)S لى' (كا& +ص L(لك& على -غ0 ك) %5' فق . H)ائلة 'لم> Hتح H'-آلخ-+& 'خ5 م5ك'
. 5ل! T& <البا كا& حاض-' تل! 'لمناF-K كا& في ك) مساء +كتD ب+انا ع& ك) 'لحجج 'لتي ق+لH في 5ل! 'ل+(80 كما Tخ5 <البا& qخ-'& على
L-خ . (كا& 'لمصلح +-س) 'ل+-)+S نجلي في+)S م+ا 'لى)+ d)+Lكا& +-سل3 '+ك(المبا Y5ل' Dمع 'لخ<ا J'-)م- تسل+0 %5, 'الT ماC+نفس
d-لتالي . (لكي +تملصا م& 'لحا' cفي 'لصبا &Lا 'لى باCب &'L)ل+ال (كا& 'ل<البا& +ع Dخ<ابات3 تكت Hما مش(-ت3 (مقت-حات3 . (كانLمق
Jما بال عائCخ(لLفكا& +سمح ب gجاLل' Xنة كا& %5'& 'ل-س(ال& +حض-'& ل3 بع+Lلم' Dعلى با aل('ق' Kل+ق'. {GC 200.1}

J-كث- بتأمالت3 (تفك+-, خال) ل+الي 'الT Dن3 تع'” :d)+خص(م3 'لمحتال+& . (قا) عن3 ما+ك(ن Lنجلي 'لمع-كة ض+)S (خL '5ك%)
siء“ (٥'Lمحا< باالع )%) ('Lبنفس3 لالشت-'! في 5ل! 'لج D%5 Lكا& ق )كث- مما لT &Lا 'لى باCبنصائح3 'لتي كا& +بع| ب)). {GC 200.2}

Tما 'لباب(+(& فا5 تحمس(' في 'نتKا- 'النتصا- 'لY5 كان(' +حلم(& ب3 فقT Lت(' 'لى باL& متس-بل+& بابCى ' لحل)8 (كانH 'لج('%- تلمع في
0C+L+T (على صL(-%0. (كان(' +نفق(& 'لما) بب8w5 (حفلH م('ئL%0 بأشCى 'ال<عمة (Tج(T Lن('U 'لخم(- . (قL خفa 'النش-'cُ ('لم-cُ عDَء
('جبات0C 'لكCن(ت+ة . Tما 'لمصلح(& فكان(' +ختلف(& عن0C 'ختالفا ملح(Kا8 '5 كا& 'لناd +نK-(& 'ل+0C كما ل( ! 'ن(' Tحس& قل+ال م&
Xقب3 بع'-+ d)+Lسكن3 '+ك(المبا+ Y5ل' H+لب' Dقتا قص+- '. ('5 كا& صاح) FLجلس(& 'لى 'لمائ+ (0 في 'الك%L0 'قتصاCل+& 'ل5+& جعل)لمتس'
'L(قي على 'الق) تقي ج>-Cلم& ح(ل3: ”'& %5' 'ل (ش3 5ل! فقا%LT . Fلصال' )T d-Lما في 'لe ئما مشغ(ال'L ,Lفي غ-فت3 كا& +ج Hل(ق'“.
{GC 200.3}

(في 'لم]تم- 'عتلى e! بك) غ<-سة منصة مS+نة بS+نة فاخ-8F ب+نما T+ك(المباd)+L 'لمت('ضع 'لY5 كا& +-تYL ث+ابا S-+ة حق+-T F-غ0
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بك) 'حتقا- على 'لجل(d ف(J مقعL خشبي حق+- (si٦). (ل0 +خ5) e! ص(ت3ُ 'لعالي (ال ثقت3 بنفس3 'لتي ال حL لHL'S) .' 3 غ+-ت3 (ح0 'ست3
م& Tمل3 في 'لحص() على 'لD%5 ('لشF-C ال& 'لمL'فع ع& 'لعق+FL ('ال+ما& كا& س+كافأ بأج- كب+- . فلما فشلH حجت3 'لمعق(لة لجأ 'لى 'لشتائ0
{GC 201.1} .('القسا0

Tما T+ك(المباd)+L 'لY5 كا& محتشما غ+- ('ثJ بنفس3 'نكمT oما0 تل! 'لمبا-FS. (لكنL 3خلCا بناء على %5' 'العت-'a 'لمT” :dL Jنا ال
Tعت-a باY مق+اq dخ- للحك0 غ+- كلمة هللا“ (sih). (مع -قت3 (ل<ف3 في تص-فات3 فقL ب-%& على مقL-ت3 (ع0L خ(فT 3( ت-'جع3 . ففي
ح+& T& 'لباب(++& 'ستنL(' 'لى سل<ة عاH'L 'لكن+سة كما %ي عاLت0C فا& 'لمصلح تمس! بك) ثباH بالكتD 'لمقLسة. (قL قا): ”'& 'لع -a ال
siÄ) “dLلمق' Dست(-نا %( 'لكتاL &فا FL+ما 'آل& فف+ما +خت\ بالعقT 8-)ستLنا س(+س-' ما ل0 +ك& م<ابقا للLل3 %نا في بال F)ق). {GC 201.2}

ل0 +ك& 'لتبا+& ب+& 'لمتبا-+& عL+0 'الث- فا& 'لمحاجة 'لص-+حة 'لCاLئة 'لتي قLمCا 'لمصلح بك) -قة ((L'عة كا& لCا تأث+- على تل! 'لع
{GC 201.3} .ق() 'لتي تح(لH في 'شمئS'S ع& 'Lعاء'e H! 'لمتفاخ-F 'لقاصفة

0)- D0 'لمبع(ث+& 'لى جانKمع Sنحا' L0 . (قCالنفس F-ع(& 'لنص َLّ+ ا كا& 'لباب(+(& بك) ثقةCا+تCثمان+ة عش- +(ما (في ن F-Kلمنا' Hم'L
'. فاعل& 'لمجلS% d+مة 'لمصلح+& كما ص-c 'ن80C (معS 0C(+نجلي قائL %80 قL بت-(' م& 'لكن+سة. لك& ثما- 'لم]تم- 'علنH 'لى جانD م&
كانH 'لم+8FS '5 نتج م& تل! 'لمبا-'F ق(L F'فعة مح-كة للLع(F 'لب-(تستانت+ة . (ل0 +مX (قH <(+) بعL 5ل! حتى 'علنH 'لمL+نتا& 'لكب+-تا&
cما 'لى 'الصالCنضمام' (Sبا) &-ب. {GC 201.4}

الفصل العاشر — تقدم االصالح في املانيا

'ثا- 'ختفاء ل(ث- 'لغامX 'ل-عD ('لفUS في ك) '-جاء 'لماني '. ففي ك) مكا& كا& 'لناd +ستخب-(& عن3 ('نتش-H 'شاعاH <ائشة
مCتاجة عن83 ('عتقL كث+-(& 'ن3 قL قت) . (كانH %نال! مناحة عK+مة ل+d فق< م& جانT DصLقائ3 'لمخلص+& 'لمجا, -+& ب(الئ0C ل3 ب) T+ضا
{GC 203.1} .م& جانq Dالa مم& ل0 +جا%-(' باعتناJ مباBL 'الصالc. (قT Lقس0 كث+-(& قسما علن+ا ل+نتقُّمَ& لم(ت3

-uT 'ل-]ساء 'لباب(+(& ب-عD عK+0 'لى YT مuL ثا-H مشاع- 'لشعD ضL%0. فمع 'ن0C 'بتCج(' (تCلل(' '5 سمع(' بخب- م(H ل(ث-
'لمSع(0 فس-عا& ما صا-(' 'آل& +-غب(& في 'الختفاء بع+L' م& غضD 'لشعD . '& 'عL'ء, ل0 +ك(ن(' +ض<-ب(& TماT 0ع0K 'العما) 'لج-+ئة
'لتي قا0 بCا (%( عائo ب+ن0C بقL- 'ض<-'ب0C عنL 'ختفائT) . 3(لئ! 'ل5+& في غضب0C حا(ل(' '%ال! %5' 'لمصلح 'لج-Yء 'متألH قل(ب0C 'آل&
خ(فا (%لعا عنLما صا- Tس+- ' عاجS '. (قL قا) TحL%0: ”'& 'ل(س+لة 'ل(ح+FL 'لباق+ة لنا النقا5 'نفسنا %ي '+قاL 'لمشاع) ('لبح| ع& ل(ث- في
'لعال0 كل3 لكي نع+L, 'لى 'المة 'لتي تلح في 'لس]') عن3“ (siÉ). (قL بL' كأ& م-س(0 'المب-'<(- كا& عL+0 'لق(8F ('ستشا< مبع( ث( 'لبابا
{GC 203.2} .غضبا عنLما -T ')T& 5ل! 'لم-س(0 ل0 +ست-U 'نتبا, 'لناd (ال '%تمام0C بقL- ما 'ست-عا, مص+- ل(ث-

T مخا(a 'لشعL'S) D تحمس0C ل3. (بTL 'لناd +ق-T(& م]لفات3 بحماسة Tع0K مما قL فعل(' م& َLّ% 8لك&ّ خب- ك(ن3 سالما8 ('& +ك& سج+نا
cلمخ+فة . (بم-(- 'ال+ا0 كا& 'الصال' a)-Kتل! 'ل (فع ع& كلمة هللا في مث'L Y5ل' (>5' 'لب% F)عL لى' FL+'Sجما%+- مت Hنضم') . (قب
+عتS (+تق(u . ('لب5'- 'لT Y5لقا, ل(ث- نبCK) H- (ت-ع-U في ك) مكا& . ('حتجاب3 (غ+اب3 'نجS عمال ما كا& ُ+ست<اU 'نجاS, ل( كا&
حاض- '. (قT Lحd 'لقاFL 'آلخ-(& با& عل+0C مس](ل+ة جFL+L 'آل& بعL 'حتجاD قائL%0 'لعK+0 . فبا+ما& (غ+-F عK+م+& 'نLفع(' 'لى 'الما0
{GC 204.1} .ل+عمل(' ك) ما في <(ق0C حتى ال +تع<) 'لعم) 'لY5 ُبBLِ ب3 بمث) %5, 'ل-(عة

0CلكC+) dلنا' ULخ+ &T YT 8u-الخ' cالصال' Hحا() عمل3 في ك) ح-كا Lعم) ما ق+ &T &حا() 'آل Lلك&ّ 'لش+<ا& ل0 +ك& خامال . فلق
بالتم(+3 عل+0C باصالS c'ئa بL) 'الصالc 'لحق+قي . فكما كا& +(جL مسحاء ك5بة في 'لق-& 'لمس+حي 'ال() في 'لكن+سة 'لمس+ح+ة ك5ل! قا0
{GC 204.2} .'نب+اء ك5بة في 'لق-& 'لساdL عش-

-(' 'ن0C تلق(' (ح+ا خاصا م& 'لسماء ('Lع(' '& هللا فلقL قامH ش-5مة م& 'لناd متأث-F باال%ت+اg 'لحاL| في 'لمح+< 'لL+ني (تصّ(َ
ض(& 'لعم) نفس3 'لY5 قا0 ب3 '-سل0C للتق0L في تكملة عم) 'الصالc 'لY5 'علن(' T& ل(ث- بTL, بضعa ((%& . لكن0C في ('قع 'الم- كان(' +قّ(ِ
Lلكافي لال+ما& ('العما)8 ('ستعاض(' ع& 5ل! 'لم-ش' dكلمة هللا %ي 'السا &' YT 8cالصال' dساT )% Y50 'ل+Kلع' TLفض(' 'لمب- Lفلق .
Hلضالال' aبم(جب3 <-ح(' كاش Y5ل' a-5' 'لتصC0 . (بCمشاع-%0 ('نفعاالت dلمتغ+- غ+- 'ل+ق+ني8 مق+ا' dال +خ<ئ بالمق+ا Y5ل'
{GC 204.3} .('الكاD+5 جانبا Tفسح 'لمجا) للش+<ا& ل+س+<- على عق() 'لناd كما +شاء

(قL' Lعى TحL '(لئ! 'النب+اء 'ن3 تلقى تعل+م3 م& 'لمال! جب-'ئ+) . ('& <البا مم& 'نضم(' 'ل+3 ت-! L-'ست3 معلنا '& هللا قL (%ب3 حكمة
Hا تأث+- كب+- . كانCالء 'لمتعصب+& ل0 +ك& ل[% H'لك&ّ 'ج-'ء . Dلئ! 'ل5+& كان(' +م+ل(& 'لى 'لتعص)T ماC+ة . ('نض0 'ل+Cلتفس+- 'لكلمة 'الل
ك-'FS ل(ث- قT L+قH K 'لناd في ك) مكا& ل+حس(' بض-(-F 'الصالT . cما 'آل& فا& بعضا مم& كان(' Tمناء TضلتL' 0Cعاء'H %]الء 'النب+اء
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LLلج'. {GC 204.4}

تق0L متSعم( %5, 'لح-كة 'لى (تنب-T) gلح(' على م+النكث(& (ش-كائ3 بقب() Lع(ت0C قائل+&: ”لقT L-سلنا هللا لتعل+0 'لشعD (كانH لنا
sكت(- ل(ث-“ (�٤Lبال LCنب+اء (نستشT) (باالختصا- نح& -س) . |Lنح& نعل0 ما5' س+ح) .D-مع 'ل |+LحاT). {GC 205.1}

1لمتعصبو6 <عترضو6 سبHل 1لحق

'نo%L 'لمصلح(& (تح+-( '. فقL كا& %5' عنص-' ل0 +سبJ لT 0C& ('جC(,8 (ل0 +ك(ن(' +علم(& ك+a +تص-ف(& . قا) م+النكث(&: ”'ن3
بك) تأك+L ت(جc')-T L غ+- <ب+ع+ة في T(لئ! 'لق(80 (لك& c')-T YT %ي؟ ... فم& ناح+ة عل+نا T& نحت-d لئال ن<فئ -(c هللا8 (م& 'لناح+ة
s٤s) “&لش+<ا' c)- ضلنا+ &T &م d-لنحت u-الخ'). {GC 205.2}

. d-'Lفي 'لم o+)لتش' Lنب5(ن3 تماما8 (سا+) dLلمق' Dمل(& 'لكتاC+ dلنا' (5' 'لتعل+0 جعCف . L+Lثما- 'لتعل+0 'لج H-CK س-عا& ما)
F->+لس') cالصال' (عم oكفاء النعاT 0CنفسT ')0 (خ-ج(' م& 'لجامعة . ('ل-جا) 'ل5+& حسبCسات'-L ')ت-ك UL'- (لتالم+5 ك' Xفا5 -ف
عل+3 ل0 +فلح(' eال في 'الت+ا& ب3 'لى حافة 'لLما- (شفا 'لخ-'D . فاستعاL 'لباب(+(& ثقت0C 'آل& (صاح(' قائل+&: ”بعL مع- كة ('حFL سنف(S بك)
s٤r) “-شيء (ننتص). {GC 205.3}

Lق) .(s٤i) “5' 'ل(باءCئما '& 'لش+<ا& س+ق5فنا ب'L ت(قعT Hكن Lلق” :J+با%تما0 عم (قا |Lح Lبما ق g-تب-') فا5 سمع ل(ث- (%( في
ع-a <ب+عة T(لئ! 'النب+اء 'الLع+اء8 (ع-a 'لخ<- 'لY5 كا& +LLC قض+ة 'لحJ . '& مقا(مة 'لبابا ('المب-'<(- ل0 تسبD ل3 مث) 5%'
'ال-تبا! ('لض+J 'لعK+0 'لY5 +حd ب3 'آل&. فم& ب+& 'ل5+& كان(' +عت-ف(& بانL 0CعاF 'الصالc (جن(L, 'المناء قا0 ق(0 ('نقلب(' عل+3
(صا-(' TلT LعL'ئ3 . ('لحقائJ نفسCا 'لتي TجلبH لقلب3 'لف-c ('لعS'ء 'لعK+0 'ستخLمH في 'ثا-F 'لنU'S ('لخص(مة (TحL'| 'لتش(+o في
{GC 205.4} .'لكن+سة

معركة 1لحق

في عم) 'الصالc كا& -(c هللا +ح| ل(ث- على 'لتق0L 'لى 'الما80 (قL Lفع3 'لى TبعL م& نفس3 . 'ن3 ل0 +ك& +قصT L& +قa 'لم('قa 'لتي
(قفCا T( T& +حL| مث) تل! 'النقالباH 'لج(%-+ة . 'نما %( كا& مج -q Lلة في +L 'لقF-L غ+- 'لمحFL)L . (مع 5ل! فقL كا& +-تعL جSعا على
نت+جة عمل3. لقL قا) م-F: ”ل( علمH '& تعال+مي قT Lض-H بانسا& مCما كا& (ض+عا خام) 'ل5ك- — (%5' ما ل0 تفعل3 ال& تعال+مي %ي
sلت-'جع ('نكا- تعال+مي“ (٤٤' Xف-T &T على H'-عش- م H)مT &T ( {GC 206.1} .('النج+) نفس3 — لكنT Hفّضِ

Tما 'آل& فCا %ي (تنب-g نفسCا 'لتي كانH م-كS 'الصالc تقع تحH س+<-F 'لتعصD ('لعص+ا& . (مع '& %5, 'لنت+جة 'لمخ+فة ل0 تك&
نت+جة تعال+0 ل(ث- eال '& 'عL'ء, في ك) 'لمان+ا 'لصق(' ب3 %5, 'لتCمة . ('ح+انا كا& +سأ) (%( م- 'لنفd قائال: ”T+مك& T& تك(& %5, %ي خاتمة
عم) 'الصالc 'لعK+0 %5'؟“ (s٤٥) . ('5 كا& +جا%L مع هللا في 'لصالF مأل 'لسال0 قلب3 م& جL+L فصلى قائال: ”'& 'لعم) ل+d عملي ب) %(
عمل! . (TنH ال تسمح ال& تفسL, 'لخ-'فاT H( 'لتعصD“. لكن3 ل0 +عJ+>+ L 'لبقاء ح+| كا& (قتا T<() بع+L' م& 'لنضا) في مث) تل!
g-لى (تنب' FL)على 'لع ( {GC 206.2} .'لa)-K 'لمتأSمة8 (ل5ل! عّ(َ

(م& L(& تأخ- '( ت-LL ش-U في 'لق+ا0 بتل! 'ل-حلة 'لخ<-F . كا& ('قعا تحH لعنة 'المب-'<(- (كا& العL'ئ3 م)ء 'لح-+ة في T& +غتال(,8
كما كا& محK(-' على TصLقائT 3& +سL(' 'ل+3 مساعT FL( ملجأ +ل(5 ب3. (قL'تخH5 حك(مة 'المب-'<(- Tقسى 'الج-'ء'H ضL تابع+3 . لكّن3
Jلح' (الج D-ل+حا D-باس0 'ل a)م& مخبئ3 بال خ g-للخ<- فخ X-عم) 'النج+) مع &' uT-. {GC 206.3}

g-لى (تنب' D%'5 سم(ك0 'نني uLل+ك& معل(ما ل” :(8 قاg-تب-') قلعة F-L' مغ Y)ما 'خب-, 'ن3 +نL8 بعDا 'لى 'لمنتخCفي -سالة بع| ب)
تحH ح-'سة Tسمى بكث+- مما +مك& '& +قLم3 'الم-'ء ('لمنتخب(& . (Tنا ال Tفك- في 'لتماd معاضFL سم(ك0 (بالح-Y ال T-غD في حما+تك80
. F-بالم g-لى (تنب' Dفي 'ل5%ا H-في 5ل! لما فك Dت-غ )T Y H+سم(ك0 تست<+ع حما &' Hحم+ك0 بنفسي. (ل( علم' &' Y-فانا 'فض) بالح
T& 'لس+a 'لY5 +ست<+ع 'لL)5 ع& %5, 'لقض+ة ('نجاحCا ال (ج(L ل83 ف+نبغي '& +عم) هللا ك) شيء م& L(& مع(نة 'النسا& T( م('فقت3. '& م&
s0 حما+ة“ (٤٦K0 'عLست<+ع '& +ق+ Y50 '+ما& %( 'لK3 'ع+Lل). {GC 208.1}

في -سالة 'خ-u كتبCا ل(ث- (%( في <-+ق3 'لى (تنب-T gضاa قائال: ”'ني على 'ستعL'L ال& Tث+- سخ< سم(ك0 (غضD 'لعال0 كل3 .
Tل+T d%) (تنب-g %0 خ-'في ؟ Tل0 +جعل0C هللا Tمانة في عنقي ؟ Tفال +نبغي لي 'L '5عH 'لض-(-T &' Fع-X نفسي للم(H في سب+ل0C ؟
s٤h) “متناT ا هللاCب Dفي 'لمان+ا +عاق F-)ث D )خشى م& نشT فضال ع& %5' فانا)). {GC 208.2}
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قو' 1لكلمة

'ستأنa ل(ث- عمل3 بح5- (ت('ضع عK+م+& +صحبCما 'لع0S ('لثباH . فقL قا): ”عل+نا ب('س<ة كلمة هللا T& ن0LC (نخ-D ما قT Lق+0
ب('س<ة 'لعنa . 'ني ل& Tلجأ 'لى 'لق(F في محا-بة 'لمتعلق+& بالخ-'فاH ('لعL+مي 'ال+ما& ... ف+نبغي 'ال نك-, 'حL' على شيء. '& 'لح-+ة %ي
s٤Ä) “&ج(%- 'ال+ما). {GC 208.3}

'نتش- في ك) مL+نة (تنب-g نبأ +ف+L '& ل(ث- قL عا8L ('ن3 مSمع '& +عK. فتقا<- 'لناd م& ك) مكا& ('LSحمH 'لكن+سة بالعابL+& بح+| ل0
+بJ م(ضع لق0L . فلما 'عتلى 'لمنب- جع) +علم0C (+(ص+0C (+(بخ0C بحكمة (-قة بالغت+&. ('5 كا& +تحL| ع& تص-a م& قL لجأ(' 'لى
{GC 209.1} :'ج-'ء'H عن+فة في 'ب<ا) 'ل5ب+حة 'اللC+ة ('لقd'L) قا)

'& 'لقd'L شيء -YLء (هللا +قا(م83 (+نبغي 'لغا],. (TحT D& +ستعاX عن3 في ك) 'لعال0 بالعشاء 'ل-باني كما %( م-س(0 في 'النجي )8”
(لك& +نبغي 'ال ن-غT 0حL'ً على ت-ك3 ب) لنت-! 'ألم- ب+& +YL هللا . فكلمت3 %ي 'لتي +جD '& تعم) ال نح&. قL تسأل(نني قائل+&: (لما5' 5ل!؟
&T لنا في Jنتكل0 (لك& ال ح &T في Jل<+& . نع0 '& لنا 'لح' Y-كما +مس! 'لفخا YL+ في dلنا' D)مس! قلT نني ال' )% Dفاق() لك0 '& 'لسب
نفع). عل+نا T& نبش- Tما 'لباقي فم& خصائ\ هللا. (ل( 'نني لجأH 'لى 'لعنa فما 'لT Y5جن+3 م& (-'ء 5ل!؟ 'لتج0C ('لعب(سة ('لتمس!
بال-سم+اH ('لف-'ئX 'لبش-+ة (تقل+L 'لح-كاH ('ل-+اء ... (لك& ل& +ك(& %نا! خل(\ 'لقلD (ال '+ما& (ال محبة . فا5' 'ع(Sتنا %5, 'الش+اء
' لثالثة فك) شيء +ع(S& ' (نك(& ناقص+& . (Tنا ال Tق0L فلسا ('حL' للحص() على مث) %5, 'لنت+جة ... '& هللا +عم) ع& <-+J كلمت3 (حL%ا
T. {GC 209.2}كث- مما نست<+ع فعل3 'نتT) 0نا (ك) 'لعال0 بق(تنا 'لمتضاف-F. '& هللا +مس! بالقل8D فمتى 'متل! 'لقلD فقT Lمتل! ك) شيء

'ني سأك-S ('باح| (Tكت8D (لكني ل& T-غ0 'نسانا8 ال& 'ال+ما& شيء 'خت+ا-Y . 'نK-(' ما5' فعلH . لقL (قفH ضL 'لبابا (ضL صك(!”
'لغف-'& (ضL 'لباب(++& (لك& م& L(& عنT a( ث(-F . لقL قLمH كلمة هللا (ك-HS (كتب8H %5' %( ك) ما قL فعلت3. (مع 5ل! فف+0 ' كنH نائما
حL| '& 'لكلمة 'لتي ك-HS بCا T<احH بالباب(+ة8 بح+| 'ن3 ل0 +(قع بCا مث) 5ل! 'لض-- Tم+- T )Tمب-'<(- . (مع 5ل! فانا لT 0فع) ش+ئا8 'نما
'لكلمة 'اللC+ة %ي 'لتي عملH ك) %5 '. فل( 'نني حا(لH 'اللتجاء 'لى 'لق(F ف-بما كا نH ك) 'لمان+ا قL غ-قH في <(فا& %ائ) م& 'ل0L . (ما5'
s٤É) “0لعال' (ا في ك%Lح) ()كلمة هللا تج Hئا (ت-كLا% HللK '5Cل) . dلنف') Lما- للجسLل') D'-تك(& 'لنت+جة ؟ 'لخ Hكان). {GC 209.3}

F)ق &'. Dلتعص' F-)كلمة هللا سح- ث H-كالم3 . فكس Uلع<شى 'لى سما' U)8 تل! 'لجم(كام U)سب' FL80 لم)+ Lما بع)+ Kل(ث- +ع (K)
Jلح' J+-> لضا) 'لى' Dلشع' HLالنج+) 'عا'. {GC 210.1}

(ل0 +ك& ل(ث- +-غD في مناSلة 'لمتعصب+& 'ل5+& نشأ ع& تص-ف0C ش- عK+0. (قL عل0 'ن0C ق(0 حكم0C غ+- سل+T) 0%(']%0 غ+-
)T ت(ب+خ J-T حتى )T 0Cمناقضة الق('ل (قT &)خاصة م& 'لسماء ل0 +ك(ن( ' +حتمل F-حصل(' على 'ستنا L0 قCع(& 'ن َLّ+ ')مضب(<ة8 ('5 كان
ع(& النفس0C 'لس+اFL 'لعل+ا كان(' +نتK-(& م& ك) 'نسا& '& +عت-a بصL JLع('%0 م& L(& س]'). (لك& '5 <لب(' َLّ+ ')5 كان') . F-)مش
{GC 210.2} .مقابلة ل(ث- فقL قب) 5ل! (%كT '5فلح في فضح 'Lعاء'ت0C 'لى حL كب+- حتى لقL -ح) '(لئ! 'لمحتال(& ع& (تنب-g في 'لحا)

1لمعلمو6 <حتقر6X 1لكلمة

(قT L(قa 'لتعصD عنL حL, 'لى ح+&8 (لك& بعL 5ل! بعFL سن+& ثا- باكث- عنa (كانH ل3 نتائج TشL %(ال . (قL قا) ل(ث- ع& 'لمتSعم+&
ل5C, 'لح-كة: ”'ن0C +عتب-(& 'لكتD 'لمقLسة مج-L -سالة م+تة . (قL جعل(' كل0C +ص-خ(& قائل+& ”'ل-(c ! 'ل-(c !“ (لكني بك) تأك+L ل&
Tس+- في 5ل! 'ل<-+J 'لY5 +ق(L%0 ف+3 -(ح0C . ل+حفKني هللا ب-حمت3 م& كن+سة ال +(جL ف+Cا غ+- 'لقL+س+& . 'ني 'شتCي '& 'ع+o مع 'لفق-'ء
('لضعفاء ('لم-ضى 'ل5+& +ع-ف(& خ<ا+ا%0 (+شع-(& بCا ('ل5+& +تنLC(& (+ص-خ(& 'لى هللا L'ئما م& TعماJ قل(ب0C للحص() على 'لعS'ء
sلع(&“ (�٥')). {GC 210.3}

كا& ت(ماd م(نS- 'نش< '(لئ! 'ل-جا) 'لمتعصب+& . كا& -جال 5' مقF-L عK+مة ل( Tحس& ت(ج+CCا العانت3 على T& +صنع خ+-'8 (لكن3
&T لعال80 (لكن3 نسي8 كما +فع) ك) 'لمتحمس+&8 'ن3 +نبغي' cف+3 -غبة في 'صال Hتحكم Lق Hانة 'لحق+ق+ة. ”كان+Lل' BLمبا ()T 0تعل Lل0 +ك& ق
+بTL باصالc نفس3“ (s٥s). كا& +<مع في 'لحص() على م-كS (نف(85 (كا& +-فT X& +ك(& في 'لم-كS 'لثاني حتى بعL ل(ث-. (قL 'عل& '&
'لمصلح+& '5 (ضع(' سل<ا& 'لكتاD 'لمقdL في مكا& سل<ا& 'لبابا 'نما كان(' +(<L(& UL 'ئ0 شك) qخ- م& 'شكا) 'لباب(+ة. كما 'Lعى قائال
Dال+ما& 'لحق+قي حتى ل( ل0 +- 'لكتا' ,Lفعن c)-5, 'ل% ,Lم& عن)” :-Sلحق+قي . (قا) م(ن' c0 'الصال+Lن3 %( نفس3 م-س) م& قب) هللا لتق'
s٥r) “3في ح+ات dLلمق'). {GC 210.4}

جع) T(لئ! 'لمعلم(& 'لمتعصب(& 'النفعاالH تتحك0 ف+0C '5 'عتب-(' ك) فك- (ك) ('US ص(تا م& هللا . (ل5C' تجا(S(' 'لحL(L . ب) '&
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بعضا من0C 'ح-ق(' كتب0C 'لمقLسة صائح+& (قائل+&: ”'& 'لح-a +قت) (Tما 'ل-(c ف+ح+ي“. (قL LغâL تعل+0 م(نS- -غبة 'لناd في 'الش+اء
. dم& 'لنا aالq 3تعال+م J0 'آل -'ء 'لبش-+ة على كلمة هللا . ('عتنLشبع كب-+اء%0 (غ-(-%0 '5 'ن3 في 'ل('قع قT 3لعج+بة8 في ح+& 'ن'
{GC 211.1} .(س-عا& ما شCَّ- بك) 'النKمة 'لمتبعة في 'لعباFL 'لجCا-+ة8 كما Tعل& '& تقL+0 'ل<اعة لالم-'ء %( كمحا(لة عباFL هللا (بل+عا)

'& عق() 'لناd '5 كانH قL بHTL ت<-c بع+L' منCا ن+- 'لباب(+ة 'خH5 تتب-0 م& -('U L 'لسل<ة 'لمLن+ة . (تعال+0 م(نS- 'لث(-+ة 'لتي
Hتبع Lق) . F-0 'لثائC0 (ع('<فCلعنا& لتعصب' Jضاب<8 ('<ال )T UL'- (ك c-> لى' dلنا' Hا م& هللا ساقC+عل JLا مصاCن' &)ع َLّ+ ')كان
{GC 211.2} .5ل! '-%D 'لفت& ('لمناSعاH فا-ت(X-' H 'لمان+ا بالLماء

ã11الحد eلوثر تعذب

Lلق) . cباالصال Dمة 'لتعصCت HلصقT 5' مضاعفة FLصا- 'آل& +ضغ< قلب3 بش H-ب3 في '-ف Sجا Lكا& ل(ث- ق Y5لنفسي 'ل' D' 5لع' &'
'عل& 'الم-'ء 'لباب(+(& 8 (كا& كث+-(& مستعL+& للتصJ+L على 5ل! 'العال& 8 '& 'لث(-F %ي 'لثم-F 'لش-ع+ة لتعال+0 ل(ث- . (مع '& 5%,
Dا بالتعصCمسا('ت Lا& 'لى حCت Jلح' F)عL &)لمصلح . فك' dم+& لنف+Kض+قاً (غماً ع Hجلب Lم& 'لصحة فق dساT YT اCمة ل0 +ك& لCلت'
Lكان(' +بغض(& ل(ث- الن3 فضال ع& ك(ن3 ق F-)عمي 'لثSفا& مت u-كث- مما +ست<+ع 'حتمال3 . (م& 'لناح+ة 'الخT !نيء 8 كا& 5لLلمنح< 'ل'
UٍLثأ-(' من3 با& 'شتك(' عل+3 بان3 م+ &' ')L'-ن+ة 8 فأLعلى 'لسل<ة 'لم &)L-0 متمCعل& 'ن' Lي فقCا0 'اللCعاء%0 'اللL' -0 ('نكCقا(0 تعال+م
Dالم-'ء ('لشع' F)'Lلى نفس3 ع' Dجل Lكأن3 ق 'Lحق+-8 فب. {GC 212.1}

ف-c 'لباب(+(& ل5ل! ف-حا عK+ما '5 كان(' +نتK-(& '& +نCا- 'الصالc س-+عا8 (كان(' +ل(م(& ل(ث- حتى على 'الخ<اء 'لتي كا& +حا()
جاL' 'صالحCا . 'ما 'لحDS 'لمتعصD فاL' 5ع(' ك5با 'ن0C ع(مل(' معاملة Kالمة نجح(' في ' لKف- بع<a ف-+J كب+- م& 'لشع8D (كما %(
'لحا) في غالD 'الح+ا& مع م& +نحاS(& 'لى جانD 'لضال) ('لخ<أ فقL 'عتب-%0 'لناd شLC'ء . (%ك5' حT &' |L(لئ! 'ل5+& كان(' +ب5ل(& ك)
cُ)- 3+ل' dفع 'لناLت Y5ل0 . %5' %( عم) 'لش+<ا& 'لKل') F)ح كم& %0 ضحا+ا 'لقس+Lلم') a>نال(' 'لع c0 في محا-بة 'الصالC>ق('%0 (نشا
{GC 212.2} .'لعص+ا& نفسCا 'لتي T H-CK() ما H-CK في 'لسماء

عمل 1لشHطا6

+حا() 'لش+<ا& على 'لL('0 '& +خUL 'لناd (+غ-- ب0C بح+| +Lع(& 'لخ<+ئة ب-'ً ('لب- خ<+ئة . (ما Tع0K نجاح3 ! (ك0 م& م-F +قع
0C+ل' &)-Kن+ dن(&8 ('لنا%'L+ُ) &)حLع('& 'لش+<ا& ُ+مT &' ! Jفاعا ع& 'لحL a)بال خ &)L0 +صمC0 هللا 'المناء الن'Lلل(0 ('لعا- على خ'
{GC 213.1} .كشLC'ء8 ب+نما '(لئ! 'ل5+& +جD 'متL'ح0C (مسانLت0C الج) (الئã 0C +ت-ك(& ل+قف(' (حL%0 تحH 'لشبCة ('لش!

ال تS') 'ل<F-' 3 'لS'ئفة T( 'لقL'سة 'لكا5بة تق(0 بعملCا8 عم) 'لخ8U'L فكما كانH في T+ا0 ل(ث- ك5ل! في T+امنا %5, تع-X نفسCا باسماء
L+نجح مكاT &م FL+0 لش-+عة هللا . %5, مكC0 <اعت+Lال م& تقL0 بCل+س+-(' (-'ء مشاع-%0 ('نفعاالت Dع& 'لكتا dمختلفة8 مح(لة 'فكا- 'لنا
Jلح') F-اC>لعا- بال' J' \لش+<ا& الل'. {GC 213.2}

Y)ق cا سالCنT كلمة هللا على Hب-%ن Lلق) . Dجان (تأت+3 م& ك Hلتي كان' HجماCل' (ك Lض Jع& 'لح a)بال خ 'L+فاعا مجL -ث)فع ل'L
في ك) 'لح-(D . فبتل! 'لكلمة حا-D ضL سل<ة 'لبابا 'لمغتصبة ('لفلسفة 'لعقل+ة8 كما (قa ثابتاً Tما0 'لتعصD 'لY5 كا& +حا() 'لتحالa مع
cالصال'. {GC 213.3}

كا& ك) م& %5, 'لعناص- 'لمضاFL ب<-+قت3 'لخاصة +لقي جانبا 'لكلمة 'لمقLسة (+ع0K 'لحكمة 'لبش-+ة على 'نCا نبع 'لمع-فة ('لحJ 'لL+ني
uLم F-+ت+ا م& 'ل-س) بسلسلة متصلة (غ+- متغq اماCلe 0Kعي للحب- 'الع َLّلباب(+ة '5 ت') . &+Lل' dلعقلي +]ل3ِّ 'لعق) (+جعل3 مق+ا' D%5فالم .
'لعص(- تفسح 'لمجا) لك) Tن('U 'الس-'a ('لفساL تحH ستا- قL'سة 'لتف(+X 'ل-س(لي . ('اللCا0 'لL' Y5عا, م(نS- (-فاق3 النفس0C ل0 +ك&
م& منبع 'سمى م& 'ال(%ا0 'لعقل+ة8 (كا& تأث+-, مLم-' لك) سل<ة بo -+ة T( 'لC+ة . لك&ّ 'لمس+ح+ة 'لحقة تقب) كلمة هللا ككنS 'لحJ 'لم(حى ب3
{GC 213.4} .(مح! ك) Tن('U 'اللCا0

بعLما عاL ل(ث- م& ('-تب-T gكم) ت-جمة 'لعLC 'لجL+L . (بعL قل+) ق0L 'النج+) 'لى شعD 'لمان+ا بلغت0C . (قL ' ستقب) ك) م& كان(' +حب(&
{GC 214.1} .'لحJ %5, 'لت-جمة بف-c عT 80+Kما م& 'ختا-(' 'لتقال+L 'لبش-+ة ((صا+ا 'لناd فقL -فض(%ا بك) 'LS-'ء

0CلCج a0 في تعال+0 كلمة هللا (ح+نئ5ٍ سُ+كتشCعلى 'لتباح| مع &+-Lس+ك(ن(& 'آل& قا Dعامة 'لشع &T ما فك-(' فيLنة عنCلك' USف Lلق)
(+فضح. e& 'سلحة محاجت0C 'لجسL'ن+ة كانH عاجF S 'ما0 س+a 'ل-(c . (قL حشHL -(ما ك) سل<تCا لتمنع تL'() 'لكتاD 'لمقdL ('نتشا-, .
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لك&ّ 'لم-'س+0 ('لح-(0 (شتى 'لع5'باH كانH كلCا بال جu)L . (بقL- ما L'نH -(ما 'لكتاD (نHC 'لناd ع& ق-'ءتHL'S 3 لCفة 'لشعD لمع-فة
تعال+م3 'لحقة . (ك) م& كان(' +ع-ف(& 'لق-'ءF كان(' مشتاق+& 'لى d-L كلمة هللا بنفس0C . كان(' +حمل(نCا مع0C (+ق-T(نCا م-'-'8 (ل0 +كتف('
LCفي ت-جمة 'لع (في 'لحا TLب L+Lلج' LCلع' Dا كتاCلتي نال' F)Kل(ث- 'لح uT- 5فا . Dقل -CK &ع Dم& 'لكتا F-+ء كب'SجT ')KماحفLال بعe
{GC 214.2} .'لقL+0 (نش-, في 'جS'ء كلما 'نCى ت-جمة ('حL منCا

كا& 'لناd +-حب(& بم]لفاH ل(ث- في 'لمL& ('لق-u على 'لس('ء8 ”('& ما قT Lلف3 ل(ث- (TصLقا], نش-, ق(q 0خ-(& . (بعX 'ل-%با& '5
'قتنع(' بع0L قان(ن+ة 'اللتS'ماH 'لنسك+ة (-غب(' في 'الستعاضة ع& ح+اF 'لخم() ('لكس) 'ل<(+لة بح+اF 'لعم) 'لناش<8 (لكن3 0 كان(' +جCل(&
&Lم Hقائ83 (س-عا& ما غصLصT) -ل(ث Dل+ب+ع(' كت w')الك') u-لق' &)-)S+ 0+ال تاما8 جعل(' +تج(ل(& في 'القالCك+ف+ة '5'عة كلمة هللا ج
s٥i) “&ع+& 'لشجعاS)الء 'لم[Cلمان+ا (ق-'%ا ب' ). {GC 214.3}

تأثHر قر"' 1لكتا!

d-'L0 ('لفق-'ء8 'لعلماء ('لبس<اء . (في 'لل+) كا& معلم( مC5ل! 'الغن+اء من Y a Y)0 (كا& +ست+Kبا%تما0 ع D5, 'لكت% dلنا' d-L
8Jتقتنع بالح d)لنف' Xبع Hكان LC(مع ك) ج . L0 جالس(& ح() 'لم('ق%) dم& 'لنا F-+صغ Hعلى مسامع جماعا Dتل(& %5, 'لكت+ u-لق'
{GC 215.1} .('5 تقب) 'لكلمة بف-c تق(0 بL(-%ا بنش- تل! 'لبش-u عنL 'آلخ-+&

(قL تحقJ كال0 'ل(حي 'لقائ): ”فتح كالم! +ن+- +عّقِ) 'لجCا)“ (مSم(- si� : ssÉ). (قL 'حLثL H-'سة كلمة هللا تغ++-' عK+ما في
dالنح<ا< . فكا& 'لنا') (Cعا+ا, فابقا%0 في حالة 'لج- JعناT على L+Lضع ن+-' م& ح) Lق Y)0. كا& 'لحك0 'لبابCقل(ب) Dعق() 'لشع
Dل(ث- 'لى 'لشع FS'-ك HمLفا5 ق . (+ضئ -Lال بق' Hنا +شت-كا& في تل! 'لمما-سا)('لعق) ل0 +ك Dخ-'في8 لك&ّ 'لقل J+قLبت d)ما-س(& 'ل<ق+
حقائJ كلمة هللا 'ل('ضحة ث0 ُ(ضعH تل! 'لكلمة '+ا%ا في متنا() 'لشعD ف5ل! '+قK ق('%0 'لCاجعة . (ل0 +كتa با& <C- <ب+عت0C 'ل-(ح+ة
&+L+Lنشا<ا ج) F)0 قCضا منح عق(ل+T 3ا (لكن%-Lفع م& ق-). {GC 215.2}

كا& +-T uشخا\ م& ك) 'ل<بقاH ممسك+& با+0C+L 'لكتاD 'لمقL+ 0%) dL'فع(& ع& تعال+0 'الصالc (عقائT . ,Lما 'لباب(+(& 'ل5+& كان('
قL (كل(' 'لى 'لكCنة ('ل-%با& Tم- L-'سة كلمة هللا فقL <لب(' من0C 'آل& '& +نب-(' لتفن+L 'لتعال+0 'لجFL+L. (لك& '5 كا& 'لكCنة ('ل-%با& +جCل(&
'لكتD (ق(F هللا 'نSCم(' %S+مة منك-T Fما0 '(لئ! 'ل5+& 'تCم(%0 بالجC) ('لC-<قة . قا) كاتD كاث(ل+كي: ”'& ل(ث- لس(ء 'لحK قT L(صى
dناT 3فع عن'L+ &كا Y5ل' Jتجمع(& ل+سمع(' 'لح+ Dكا& كث+-(& م& 'لشع Lق) .(s٥٤) “dLلمق' Dخ- غ+- 'لكتاq 0كال Yتابع+3 بأال +]من(' با
)Lب+ D+ماء 'لمعKلئ! 'لع)' (Cكا& ج) لعلماء 'لفصحاء8' H)%لال' F5سات' Xقل+ل( 'لمع-فة (بس<اء8 ب) كا& %]الء +تباحث(& ف+3 مع بع
('ضحا عنLما كانH حجج0C تص<0L بتعال+0 كلمة هللا 'لبس+<ة . (كا& 'لعما) ('لجن(L ('لنساء (حتى 'لصغا- Tكث- L-'+ة ('لماما بتعال+0
{GC 215.3} .'لكتاD 'لمقdL م& 'لكCنة ('لمالفنة

كا& 'لف-J ب+& تالم+5 'النج+) (م-(جي 'لخ-'فاH 'لباب(+ة ('ضحا في '(سا< 'لمثقف+& كما كا& ب+& عامة 'لشعD: ”(قL تصuL للمL'فع+&
ع& 'لت-'تب+ة 'لباب(+ة8 'لT &+5%مل(' L-'سة 'للغاH (نش- 'لثقافة 'ألLب+ة8 بعXُ 'لشبا& م& Y)5 'لعق() 'ل-حبة ('ال5%ا& 'لك-+مة 'لمك-س+&
للd-L ('الستق-'ء ('لبح| في 'لكتD 'لمقLسة8 (جعل(' 'ل<-'ئa 'الLب+ة 'لقL+مة مأل(فة ل0C+L؛ فا5 كان(' قL (%ب(' عق(ال نش+<ة (نف(سا عال+ة
(قل(با شجاعة فقL بلغ(' م& 'لعل0 شأ('ً كب+-' بح+| ل0 +مك& الحL '& +با-+0C في 5ل! 'مL'ً <(+ال . (ل5ل! فعنLما كا& T(لئ! 'لشبا& 'لمL'فع(&
ع& 'الصالc +قا-ع(& 'الساتF5 'لباب(++& في 'Y 'جتماU كان(' +Cاجم(ن0C بسC(لة (ثقة عK+مة بح+| كا& خص(م0C 'لجCلة +تلعثم(&
sعلى (ج(, جم+ع 'لحاض-+&“ (٥٥ u-+ &كا Y50 'الحتقا- 'لCتبك(& (+جلل-+)). {GC 216.1}

(عنLما -uT -جا) 'لكCن(H 'لباب(+(& قلة جم(U 'لمصل+& 'ستعان(' بالحك80 (بك) 'ل(سائ) حا(ل(' '-جاU 'ل-ع+ة 'لى 'لح8F-+K لك&ّ %]الء
كان(' قL (جL(' في 'لتعال+0 'لجFL+L ما Tشبع نف(س80C فت-ك(' '(لئ! 'لK &+5ل(' 'مL' <(+ال +<عم(ن0C م& خ-ن(D 'ل<ق(d 'لخ-'ف+ة 'لتافCة
{GC 216.2} .('لتقال+L 'لبش-+ة

(عنLما 'شتعلH ن+-'& 'الض<CاL ضL معلمي 'لحJ تنبC(' 'لى كال0 'لمس+ح 'لقائ): ”(متى <-L(ك0 ('ض<LC(ك0) في %5, 'لمL+نة فا%-ب('
'لى 'الخ-u“ (متى �ri : s) . لقL 'نبثJ 'لن(- مش-قا في ك) مكا&. ('ح+انا كا& '(لئ! 'لCا-ب(& +جL(& بابا مفت(حا +-حD ب80C (ح+|
+مكث(& كان(' +بش-(& بالمس+ح8 'ح+انا في 'لكن+سة8 فا& ل0 +سمح ل0C ب5ل! (ُح-م(' م& %5' 'المت+اS كان(' +ك-S(& في ب+(H خاصة T( في
F)5ل! 'لنشا< ('ل+ق+& كا& +نتش- بق (كا& ُ+عل& بمث Y5ل' Jلح') .' dLناسا +ستمع(& ف+صبح 5ل! 'لمكا& %+كال مق' ')Lلع-'ء . فاّنى +ك(ن(' +ج'
{GC 216.3} .ال تقا(0

aالq 0خت Lلق . a+لنا- ('لس') D+5قة (عبثا كان(' +لجأ(& 'لى 'لسج& ('لتع>-Cل' Jن+ة لسحLن+ة ('لم+Lل' Hنة 'لى 'لسل<اCعبثا لجأ 'لك)
م& ' لم]من+& شCاLت0C بLم0C (مع 5ل! فقK L) عم) 'الصالc +س+- ق0L '. لقq L) 'الض<CاL 'لى نش- 'لحT 8Jما 'لتعصD 'لY5 حا() 'لش+<ا&
{GC 217.1} .'& +ق-ن3 ب3 فقL نتج من3 '+ضاc 'لف-J 'لشاسع ب+& عم) 'لش+<ا& (عم) هللا
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الفصل الحادي عشر — احتجاج االمراء

كا& 'الحتجاg 'لY5 قLم3 'الم-'ء 'لمس+ح+(& في 'لمان+ا في مجمع سبا+-S في عاs٥rÉ 0 شCاFL م& Tنب) 'لشCاH'L 'لتي قLمH في صالح
'الصالc . (قL ضمنH شجاعة -جا) هللا '(لئ! ('+مان0C (ثبات0C لالج+ا) 'لتال+ة ح-+ة 'لفك- (ح-+ة 'لضم+- . (قL '<لJ 'حتجاج0C على
sي ”ج(%- 'لب-(تستانت+ة“ (٥٦% gفي 5ل! 'الحتجا F-)لم5ك' BLلمبا') .(&+لمحتج' Y') Hلمصلحة 'س0 ب-(تستان' dلكنائ'). {GC 218.1}

0 نش- تعل+م3 (لك& جاء على 'الصالK 0)+ cال0 ((ع+L . فعلى 'ل-غ0 م& منش(- (-مd 'لY5 ف+3 'عل& '& ل(ث- صا- <-+L 'لقان(& (ُحّ-ِ
0Sلع' Lعق Lق dلخام' (-كا& شا .' ,Lح Lعن Jئة للح)لمنا' H')هللا 'لق aق)T) جاء 'المب-'<(-+ة-T ني في+Lلتسامح 'ل' Lسا Lت83 فق'Lمعتق )T
&' u-+ &كا F-+م-'-' كث) .' L+كا& +ض<- 'لى تح(+) 'لض-بة بع D-ل+ض ,L+ كلما كا& +-فع F-+ح+ا& كثT 8 (لك& فيcالصال' Jعلى سح
L)Lعلى ح u-الت-'! ت' o)+ج Hة 'لح-جة كانKم- ال مف- من3 . (لك& في 'للحT على مقا(مة -(ما ')T-ال! 'لمباش- 'لس-+ع لك) م& تجCل'
HعاSمنا F-8 (%ك5' في غمD-ش& عل+3 'لح+ FL+'Sمة 'المب-'<(- 'لمتKكا& +غا- م& ع Y5لبابا نفس3 'ل' )T كا& مل! ف-نسا )T 8لش-ق+ة' Lلبال'
Lمت+) u)ل+تق cا ُت-! 'الصالCال0 0 (ض(ضائ'. {GC 218.2}

Lنعق' Y5ل' S-+سبا dكا& مجل . cالصال' (جا- Lض ')0 حتى +ست<+ع(' '& +تكاتفCخف(' ضغائن' Lلباب(+(& كان(' ق' Fمع 5ل! فا& 'ل(ال)
'5% -Lبسبب3 ص Y5لخ<- 'ل' ('S &e لك& ما) لعا80' dن+ة 'لى '& +جتمع 'لمجل+Lمنح لك) (ال+ة 'لح-+ة 'لتامة في 'لش](& 'ل Lق s٥r٦ 0في عا
'لتص-+ح حتى 'ستLعى 'المب-'<(- 'لمجلd ل+لتئ0 م-F ثان+ة في سبا+-S في عاs٥rÉ 0 الج) سحJ 'لC-<قة . (كا& ال بL م& 'ستمالة
D-ال& +حا 'Lمستع (-8 فا& ل0 تفلح %5, 'ل(سائ) كا& شاcالصال' Lض -)>'-المب' Dلى جا ن' ')Sمك& ل+نحاT &' الم-'ء بال(سائ) 'لسلم+ة'
a+لس' Lبح. {GC 219.1}

'بتCج 'لباب(+(& ل5ل! كث+-'8 فقL حض- 'لى سبا+-S عLL غف+- من0C (جا%-(' بعL'ئ0C ل-جا) 'الصالc (ك) م& حبT ')5عمالT 0C( قبل('
مباLئ0C . (قL قا) م+النكث(&: ”'ننا 'ق5'- 'لعال0 ((سخ ك) َشْيء لك&ّ 'لمس+ح س+نK- م& عل+ائ3 'لى شعب3 'لمسك+& (+حف0CK“ (s٥h). (قL ح-0
على 'الم-'ء 'النج+ل++& 'ل5+& حض-(' 'لمجلd '& +سمح(' بأ& +ناuL باالنج+) حتى في مساكن0C . 'ال '& شعD سبا+-S كان(' Kامئ+& 'لى
{GC 219.2} .كلمة هللا8 فعلى -غ0 %5' 'لنCي تقا<-q Hالa من0C 'لى 'لخLماH 'لتي كانH تقا0 في كن+سة منتخD سكس(ن+ا

Lح-+ة 'لضم+- ق Dمنح 'لشع Y5ن3 لك(& 'لق-'- 'ل' dم& قب) 'المب-'<(- -سالة تق() للمجل H-Lص Lمة8 فقSبحل() 'ال ( %5' 'الم- عّجَ
نج0 عن3 'لشغD ('الض<-'D فا& 'المب-'<(- +ن(Y 'لغاء,8 فأثا- %5' 'لتص-a 'لتعسفي غضD 'لمس+ح++& 'النج+ل++& (فSع0C . (قL قا)
TحL%0: ”%ا %( 'لمس+ح +قع م-F ثان+ة ف-+سة ب+& YL+T ق+افا (ب+ال<HL'S) .“d قس(F 'لباب(++& (%+اجT) 80Cعل& TحL 'لمتعصب+& من0C قائال:
)T dLهللا 'لمق Dما كتاe -ن3 '. فل( كا& لنا '& نختا)Lما 'لل(ث-+(& ف+تعT 0)ا0 'لص+T &)Kالت-'! خ+- م& 'لل(ث-++&8 ال& 'الت-'! +حف' &'”
'لضالالH 'لمت(<نة في 'لكن+سة م& قL+0 فال بT L& ن-فX 'لكتاD 'لمقdL“. (قا) م+النكث(&: ”في ك) +(0 (في (س< 'لمجمع كل3 +ق5فنا فاب-8
s٥Ä) “-( نح& 'لمتمسك+& باالنج+)8 بحج. {GC 219.3}

('S+ ث- ال)ء على حق(ق3 '. ('5 كا& ل'Lالنج+ل+ة على مقا(مة ك) 'عت' Hل(ال+ا' Hم Sع Lبحك0 'لقان(& (ق Hَتثّب Lني ق+Lكا& 'لتسامح 'ل
0CقامT Lمال], 'الم-'ء 'ل5+& قS 3في مكان (8 فحS-+لى سبا' Dحا ل3 بال5%ا)فل0 +ك& مسم dقع3 عل+3 م-س(0 (-م)T Lق Y5لح-ما& 'ل' Hتح
J)Lخ(, 'ل' D8 ف-ّحHما Lحمى ل(ث- م& قب)8 ق Y5سكس(ن+ا 'لنب+)8 'ل Dم& تخ !+-L+-ع& حق3 في تل! 'لحالة 'ل<ا-ئة . كا& ف UفاLهللا لل
ج(&8 'لY5 صا- حاكما م& بعL,8 باالصالc بف-c . (مع Tن3 كا& م& LعاF 'لسال0 فقT LبuL نشا<ا (شجاعة عK+م+& في ك) 'لمسائ) 'لمتعلقة
{GC 220.1} .بمصالح 'ال+ما&

mمة في سبا<رmة 1الIمو1ج

<لD 'لكCنة '& تخضع 'ل(ال +اH 'لتي 'عتنقH 'الصالc لسل<ا& -(ما خض(عا كامال. (م& 'لناح+ة 'الخ-u تمس! 'لمصلح(& بحق0C في
0+Kع c-كلمة هللا بف Hقبل Lلتي ق' Hا على تل! 'ل(ال+اCما لتبس< سل<ان)- L)0 م& قب) . (ل0 +-ض(' با& تعCل Hُمنح Lلح-+ة 'لتي ق'. {GC
220.2}

(قL 'قُت-c 'خ+-' ح) (س< م]L', 'ن3 في 'ال0 'ك& 'لتي ل0 ت-سخ ف+Cا ق0L 'الصالc +نبغي تنف+5 م-س(0 (-مd بك) Lقة (ص-'مة. ”(في
Yال +ق(م(' بأ' (0 على 'القCنبغي ل+ F-)ث D)خ<- نش &)L &ا مC+لتي ال +مك& قب(ل3 ف') cا ع& 'الصالC+ف dلنا' a-الماك& 'لتي 'نح'
Y0 'ال +سمح(' الC+8 (علd'L0 مقا(مة 'الحتفا) ب5ب+حة 'لقC+عل -K8 (+ح('L لج' U)ة نق<ة %ي م(ض+T 8 (+نبغي 'ال +لمح(' 'لىL+Lج cصال'
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{GC 220.3} .كاث(ل+كي باعتناJ 'لمD%5 'لل(ث-Y“ (s٥É). (قT Lق- 'لمجلd %5' 'الج-'ء 'لY5 -ضي ب3 'لكCنة ('الساقفة بغب<ة عK+مة

فل( ُنف5 %5' 'لمنش(- ”لما كا& +مك& لالصالc '& +مت5e ... L ل0 +ك& 0 ع-(فاً بع8L (لما Tمك& '-سا], على Tسd -'سخة .. ح+| كا&
0 ح-+ة 'لكال80 (ل0 +ك& +سمح بانضما0 متجLL+& 'ل+0C . (قL ُ<لD م& TصLقاء 'الصالL) cعات3 م(ج(L'ً م& قب)“ (�s٦). (كانH تحّ-َ
L+ع+ &' Lال ب ... L+L0 'لحك(مة 'لباب(+ة م& جLق w)لعال0 ت(ش! '& تن<فئ. ”'& -س' (ماq &كأ) 'Lلن('%ي في 'لحا) . فب') L)+5, 'لقCل U)لخض'
'الض<CاH'L ('ال%اناH 'لقL+مة“. للقضاء على 5ل! 'لعم) ”(س-عا& ما +ع<ي 'لمجا) 'لY5 قL تلقى %H'S عن+فة8 قضاء تاما ب('س<ة
s٦s) “Hلخص(ما') Dلتعص'). {GC 221.1}

نتائج عظHمة في خطر

(عنLما 'جتمع 'لحDS 'النج+لي للتأم) ('لتشا(- كان(' +نK-(& بعض0C 'لى بعX بفUS ('-ت+ا8U (جعل(' +تساءل(& في ما ب+ن0C قائل+&:
”(ما 'لعم)؟“ '& نتائج عK+مة كانH مستLCفة للخ<-. ”%) +خضع -جا) 'الصالJ+) c بل(& 'لم-س(0 ؟ ما كا& 'سC) عل+0C في %5, 'الSمة
&T &لمعق(لة 'لتي كا& +مك' Dا%-' ('السباK لمقب(لة' F'-'-كث- 'لحجج 'لغT &جا خا<ئا ! (ما كاCج(& نC0 +نCتجعل F-)ائلة '& +أخ5(' بمشCل'
تجعل0C +خضع(& ! لقT Lُع<ي لالم-'ء 'لل(ث-+(& ضما& لمما-سة شعائ- L+انت0C بك) ح-+ة8 كما Tع<ي %5' 'لضما& لك) -عا+ا%0 'ل5+& كان('
قL 'عتنق(' 'لمباBL 'لمصلحة قب) 'تخا5 5ل! 'الج-'ء . Tفل0 +ك& 5ل! كاف+ا ل0C ؟ ما Tكث- 'لمخا<- 'لتي س+نج(& منCا ل( خضع(' ! (ما Tكث-
'لمخا<-'H ('لمحا-باH 'لمجC(لة 'لتي ستح) بT 0% '5' 0Cمعن(' في 'لمقا(مة ! (م& +Y-L ما %ي 'لف-\ 'لسانحة 'لتي +حملCا ل0C 'لمستقب) ؟
عل+نا '& ننشL 'لسال0 (نمس! بغص& 'لS+ت(& 'لY5 تمL, لنا -(ما (نضمL ج-'c 'لمان+ا. بمث) %5, 'لحجج كا& +تاc للم\ لح+& '& +ب--('
{GC 221.2} .قب(ل0C 'لس+- في <-+J كا& كف+ال با& +قضي على قض+ت0C 'لقضاء 'لمب-0

(لحس& 'لحK نK-(' (تأمل(' في 'لمبTL 'لY5 ُبن+H عل+3 %5, 'لتس(+ة (تص-ف(' با+ما& . (ما5' كا& 5ل! 'لمبTL ؟ لقL كا& م& حJ -(ما '&”
&T 0Cن+ة ؟ نع0 كا& ل+Lتمتع(' بالح-+ة 'ل+ &T Hعا+ا%0 'لب-(تستان- J0 (حCل0 +ك& م& حقT &0 'لتسا]) 'لح- . (لك ت-غ0 ضمائ- ' لناd (تحّ-ِ
+تمتع(' بCا كاحسا& (مّن3َ مش-(<ة 8 ال كحJ مكتسD . (لك& في ك) ما كا& خا-جا ع& ن<اJ تل! 'لتس(+ة كا& +نبغي '& +تحك0 مبTL 'لسل<ة
'لعK+0. فالضم+- ال +]خ5 بَع+& 'العتبا-8 (كانH -(ما %ي 'لقاضي 'لY5 ال م-L لحكم3 ('لY5 +نبغي '<اعت3 . '& قب() تل! 'لتس(+ة 'لمقت-حة
كا& +مك& '& +ك(& '5عانا '+جاب+ا لحص- 'لح-+ة 'لL+ن+ة في 'قل+0 سكس(ن+ا 'لمصلحة (حT .' ,Lما في ما عL' 5ل! م& ك) بلL'& 'لعال0 'لمس+حي
فكانH ح-+ة 'لتسا]) ('العت-'a باال+ما& 'لمصلح معتب-F ج-'ئ0 جS']%ا 'لسج& ('لم(H ح-J '. فC) +-ض(& بحص- 'لح-+ة 'لL+ن+ة في
ن<اJ ض+J ؟ T( +-ض(& با& +شاU با& 'الصالc ل& +ك(& ل3 مCتL(& جT 8LL( 'ن3 قL 'ح-q Sخ- 'نتصا-'ت83 ('ن3 '+نما كا& سل<ا& -(ما
(س+اLتCا في 'ل(قH 'ل-'%& فستL(0 تل! 'لس+اFL ؟ (%) كا& +مك& T& +تب-T 'لمصلح(& م& Lماء مئاT) Hل(a 'لناd 'ل5+& تبعا ل5C, 'لتس(+ة
كان(' س+سلم(& T-('ح0C في '-'X خاضعة لحك0 'لباب(+ة؟ في تل! 'لساعة 'لح-جة 'لعK+مة كا& معنى %5' 'ن0C +خ(ن(& قض+ة 'النج+)
s٦i) “0C0 (ح+اتC0 (ت+جانCكان(' ”+فضل(& على %5' تضح+ة ك) شيء حتى 'مالك Lلق .(s٦r) “لعال0 'لمس+حي' Hح-+ا)). {GC 222.1}

Y5ن(& بالسال0 'ل+Lعل& 'لمبع(ث(& قائل+&: ”'ننا مT L5' 'لم-س(0 . ففي ما +خت\ بالضم+- ال سل<ا& لالغلب+ة“. (ق , Xقا) 'الم-'ء: ”لن-ف
تنع0 ف+3 'المب-'<(-+ة لم-س(0 عا0 s٥r٦ 8 فاT '5لغي فال بL م& حL(| 'ض<-'باH ('نقساماH في 'لماني '. '& 'لمجلd عاجS ع& عم)
uLلة '& تح-\ على ح-+ة 'لضم+-8 (%5' %( م)Lل' Dم& ('ج &' .(s٦٤) “لمجمع' Lنعق+ &T ن+ة 'لى+Lك| - م& 'بقاء 'لح-+ة 'لT شيء
سل<انCا في 'لمسائ) 'لL+ن+ة . فك) حك(مة علمان+ة تحا() تنK+0 'لمما-ساH 'لL+ن+ة T( ت-غ0 'لناd على حفCKا ب('س<ة 'لسل<ة 'لمLن+ة 'نما
{GC 222.2} .تضحي بنفd 'لمبT L 'لY5 الجل3 حا-D 'لمس+ح+(& 'النج+ل+(& (كافح(' بك) شجاعة

(لقL عقL 'لباب(+(& 'لع0S على 'لقضاء على ما Tسم(, ”عناL'ً ج-+ئاً“8 (بTL(' بمحا(لة '+قاU 'النقساماH ب+& معاضYL 'الصالc (باLخا)
'لخ(a 'لى قل(D م& ل0 +جا%-(' بمناص-ت3 . 'خ+-' Lعي ممثل( 'لمL& 'لح-F للمث() Tما0 'لمجلd (<لD من0C 'عال& ما '5' كان(' +-ض(&
بش-(< 'القت-'0T c ال8 ف<لب(' 'لتأج+) لك&ّ <لب0C ُ-فX . (عنL 'المتحا& (قa ما +ق-D م& نصa عLL%0 +ناص-(& 'لمصلح+& . (T(لئ!
'ل5+& -فض(' تضح+ة ح-+ة 'لضم+- (حJ 'لف-L في '& +ك(& ل3 ح-+ة -YT ع-ف(' ج+T 'L& تص-ف0C س+جعلL% 0Cفاً لالنتقاL ('إلL'نة
s٦٥) “J-َُنح &T )T ب+&: ”عل+نا 'ما '& ننك- كلمة هللا)Lلمن' LحT (قا Lق) . LاC>الض')). {GC 223.1}

Xقفة 1المر1ء 1لمشّرِفة

-uT 'لمل! ف-L+نانL 'لY5 ناD ع& 'المب-'<(- في حض(- 'لمجلd '& 'لم-س(0 قL تنج0 عن3 'نقساماH خ<+-F ما ل0 +قتنع 'الم-'ء بقب(ل3
(تأ++L, . (ل5ل! لجأ 'لى ق(F 'القناU '5 كا& +عل0 ج+L' '& 'اللتجاء 'لى 'لعنa ('لق(F مع مث) '(لئ! 'ل-جا) ل& +L+S%0 'ال 'ص-'- '. (ل5ل!
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”'لتمd م& 'الم-'ء قب() 'لم-س(0 م]كL' ل0C '& 5ل! س+جع) 'المب-'<(- -'ض+ا عن0C غا+ة 'ل-ضى“. لك&ّ %]الء 'ل-جا) 'المناء كان('
+عت-ف(& بس+اT FLعT) 0Kسمى م& س+اFL 'لحكا0 'ال-ض++&8 (لT '5Cجاب(, ب-صانة: ”'ننا مستعL(& ال& ن<+ع 'المب-'<(- في ك) ما +]() 'لى
s٦٦) “3هللا ('ك-'م L+ق-'- 'لسال0 (تمج'). {GC 223.2}

0CمامT َJمب-'<(-+ة8 ('ن3 ل0 +ب' FL'-' F-)صبح في ص+ &T !ش)T 0)قائ3: ”'& 'لم-سLص' ) Dقائال للمنتخ dما0 'لمجلT !خ+-' 'عل& 'لمل'
'ال 'لخض(U لالغلب+ة“. قا) %5' ث0 'نسحD م& 'لمجمع8 (ب5ل! ل0 +ع<ِ للمصلح+& مجا) للمL'(لة T( 'لتشا(- T( حتى تقL+0 ج('D. ”(عبثاً
s٦h) “U)مامك0 'ال 'لخضT Jالم- مق--'8ً (ل5ل! فل0 +ب' Hبا L0 قائال: ”لقCجابT .“L)ع+ &T 3+لى 'لمل! ل+ت(سل(' 'ل' ً'Lسل(' (ف-'). {GC 223.3}

كا& -جا) 'لحDS 'المب-'<(-Y مقتنع+& '& 'الم-'ء 'لمس+ح++& س+Kل(& متمسك+& بالكتاD 'لمقdL على 'ن3 'سمى م& 'لعقائL ('لتعال+0
'لبش-+ة (م<ال+بCا8 كما كان(' عالم+& '+ضا 'ن3 '+نما 'U تنJ 'لناd %5' 'لمبTL 'نCا- سل<ا& 'لباب(+ة. (لكن0C كغ+-%0 م& qالa 'لناd من5 5ل!
'لح+& '5 ”كان(' +نK-(& 'لى 'الش+اء 'لتي ُت-u“ كان(' +خLع(& 'نفس0C قائل+& '& Lع(u 'المب-'<(- ('لبابا ق(+ةT 8ما Lع(u 'لمصلح+&
فضع+فة . فل( 'ستنL 'لمصلح(& 'لى 'لمع(نة 'لبش-+ة (حL%ا الصبح(' عاجS+& كما قK Lن0C 'لباب(+(& . (لكن0C مع قلة عLL%0 (مع 'ن0C كان('
منشق+& على -(ما كانH ل0C ق(ت0C . لقL 'ستأنف(' ”م& ق-'- 'لمجلd 'لى كلمة 'لحJ (م& 'المب-'<(- شا-) 'لى +س(U 'لمس+ح مل! 'لمل(!
s٦Ä) “Dال-با' D-)). {GC 224.1}

0Cم(' 'حتجاجLعلى غ+اب3 با& +ق F-+م+ة كب%' J+الم-'ء 'لمستق+مة 'لسل+مة صم0 '(لئ! على تعل' H' Uلى 'قتنا' Hاللتفا' Lنان+L-ف Xلّما -ف
{GC 224.2} .'ما0 'لمجلd 'ل(<ني م& L(& 'ب<اء. (ل5ل! كتب(' ب+انا -سم+ا (قLم(, 'لى مجلd 'المة

(%5' ما جاء في ع-+ضت0C: ”'ننا نحتج في ع-+ضتنا %5, 'ما0 هللا خالقنا (حافKنا (فاL+نا (مخلصنا ('لY5 س+ك(& Lّ+اننا في +(0 ما8 كما
'5' -Lنتمس! بما جاء في 'الم- 'لصا )T (بالن+ابة ع& -عا+انا ل& نقب) ننا نح& باالصالة ع& 'نفسنا' J(ك) 'لخالئ dنحتج '+ضا 'ما0 ك) 'لنا
{GC 224.3} .كا& +خالFL'-' a هللا (+ناقX كلمت3 'لمقLسة (ضمائ-نا 'لمستق+مة (خال\ نف(سنا

”Dمع-فة هللا بسب (نسانا لمع-فت3 ال +ست<+ع %5' 'النسا& '& +قب' -+Lهللا 'لق )عL+ ماL0 'ن3 عنSعلى %5' 'لم-س(0؟! %) نج JLنصاT !'5% ما
'لم-س(0!“. ”ال تعل+0 'ك+L 'ال '5' ت<ابJ (كلمة هللا ... 'ل-D +نCانا ع& قب() 'Y تعل+q 0خ- غ+- تعل+م3 ... ('ق(') هللا 'لمقLسة +نبغي '& ت(
. HلماKل' LLم- م+س(- (%( +عتب- 'ن3 +بT 3مCشْيء للمس+حي . (ف (في ك Y-)-ض dLلمق' Dكث- (ض(حا... '& 'لكتاT 8u-خ' Hا+q اCضح
L+Sن &' &)L &م L+Lلج' LC0 ('لع+Lلق' LCسفا- 'لعT نة في)Lا كما %ي م%Lلنق+ة 'لقا<عة بكلمة هللا (ح' F-لبشا' Kمنا بنعمة هللا على حفSع Lلق
عل+Cا ش+ئا qخ- +ناقض3 '. '& كلمة هللا %ي 'لحJ (حL, (%ي 'لقان(& 'الك+L لك) تعل+0 (لك) ح+ا8F (ال +مكنCا T& تخ5لنا T( تخLعنا. فالY5 +بني
{GC 224.4} .“على %5' 'الساd س+صمL 'ما0 ك) ق('H 'لجح+80 في ح+& '& ك) 'البا<+) 'لبش-+ة 'لتي تقa ضL 'لكتاD ستسق< 'ما0 (ج3 هللا

فل5C' 'لسبD نح& ن-فX حم) 'لن+- 'لمف-(X عل+نا“. ”(نح& في 'ل(قH نفس3 ننتK- م& جاللة 'المب-'<(- '& +عاملنا كس+L مس+حي”
“(Lجبنا 'لش-عي 'لعا') الجالء 'لمحبة ('ل<اعة 'للت+& %ما' FLا 'لساC+' 00 لجاللت3 (لكLنق &' &)Lشيء ('ننا نعل& 'ننا مستع (ك J)هللا ف Dح+
s٦É)). {GC 225.1}

تأث- Tعضاء 'لمجلd تأث-' عم+J '. (قL مألH 'لL%شة ('لفUS قل(D غالب+ت0C بسبD ج-FT '(لئ! 'لمحتج+& . فبL' 'لمستقب) 'مام0C عاصفا
0Cلة قض+ت'Lا. لك&ّ 'لمصلح+& '5 كان(' ('ثق+& م& عCماء 'م(- ال مف- منLسف! 'ل) Hلخص(ما') Hمضم(&8 (كأ& 'النقساما )T &)غ+- مأم)
{GC 225.2} .“(مستنL+& 'لى U'-5 هللا 'لقL+- ”'متأل(' شجاعة (ثباتا

نة في %5' 'الحتجاg 'لشC+- ... 'شتملH على ج(%- 'لب-(تستانت+ة8 ف5C' 'الحتجاg +قا(0 'ثن+& م& 'لمسا(B 'لتي” '& 'لمباBL 'لمتضّمَ
0 'لحكا0 'لمLن++&8 ('لثاني سل< F 'لكن+سة 'العتبا<+ة. ('لب-(تستانت+ة ت-فع سل<ا& +-تكبCا 'النسا& ضL 'الم(- 'لمختصة باال+ما&T 8(لCما تCّجُ
'لضم+- ف(J 'لحكا0 بLال م& %5, 'لمسا(8B (ت-فع كلمة هللا ف(J 'لكن+سة 'لمنF-)K . فCي T(ال ت-فX تLخ) 'لسل<ة 'لمLن+ة في 'لش](&
'اللC+ة8 (تق() مع 'ألنب+اء ('ل-س) : ”+نبغي T& +<اU هللا Tكث- م& 'لناd“ . (Tما0 تاg 'المب-'<(- شا-) 'لخامd ت-فع 'كل+) +س(U 'لمس+ح8
.(sh�) “اCمامT F-صاغ aتخضع الق(') هللا (تق &T با& ك) 'لتعال+0 'لبش-+ة +نبغي (لقائ' TL0 %5' 'لمبLي تقCم& 5ل!8 ف LبعT لى' D%5ا تCلكن)
(ف(J %5' فقT LكL '(لئ! 'لمحتج (& '& ل0C 'لحJ في 'لمجا%-F باقتناعات0C بالحJ بك) ح-+ة . ف0C ل& +]من(' (+<+ع(' كلمة هللا (حسD ب)
Dلتعص' Lحتفال+ة ض' FLاCش S-+في سبا d0 للمجلLلمق' gكا& 'الحتجا . (خLلت' Jلحكا0 ح') نةCنك-(' على 'لك' L8 (قdضاً للنا+T اCس+علم(ن)
{GC 225.3} .'لL+ني (تأ++L'ً لحJ ك) 'لناd في عباFL هللا بم(جD ما تمل+3 عل+3 ضمائ-0%

تبنِّي 1الحتجا~

0 5ل! 'لب+ا& (نقo في عق() qالa 'لناd كما ُسج) في 'سفا- 'لسماء ح+| ل& +ست<+ع بش- '& +مح(, . (قبلH ك) 'لمان+ا 'النج+ل+ة 5%' ِLّق
على 'ن3 تعب+- ع& '+مانCا (عق+Lت3 '. (في ك) مكا& كا& 'لناd +-(& في %5' 'لب+ا& بش+-' بعص- جL+L 'فض) . (قL قا) TحL 'الم-'ء
'لب-(تستانH في سبا+-S: ”ل+حفKك0 هللا 'لقL+- 'لY5 'ع<اك0 نعمة لتقL+0 %5' 'العت-'a ب5C, 'لشجاعة (%5' 'لنشا< (, 5, 'لح-+ة . ل+حفKك0 في
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shs) “&+Lثباتك0 'لمس+حي 'لى +(0 'ل). {GC 226.1}

ل( '& 'الصالc بعL %5' 'لقL- م& 'لنجاc 'لY5 'ح-S, -ضي بمسا+-F 'لa)-K للحص() على -ضى 'لعال0 لب-%& على خ+انت3 (تنك-,
لمباLئ83 (لكا& في 5ل! 'لقضاء 'لتا0 عل+3 . ففي 'ختبا- %]الء 'لمصلح+& 'لنبالء d-L نافع لك) 'الج+ا) 'لتال+ة. (<-+قة 'لش+<ا& في مقا(مت3
dLفي 'لق-& 'لسا (النسا& في ح+ات83 كما كا& +فع' Lا م-شCن)سة لكLلمق' Dلكت' D-حا+ ('S+ في %5, 'ال+ا0 ال )%) . -+هللا (كلمت3 ل0 تتغ
: 0+Kلب-(تستانتي 'لع' TLلى 'لمب' U)0 في حاجة 'لى 'ل-جCف- 'ئض83 (5ل! ف) Dم& تعال+0 'لكتا 'L+بع dلنا' a-عش- . في '+امنا %5, 'نح
'لكتاD 'لمقdL (حL, كقان(& لال+ما& ('العما) . ('لش+<ا& ال +S') +ستخ0L ك) (س+لة تحL+ H, للقضاء على 'لح-+ة 'لL+ن+ة. '& 5ل! 'لسل<ا&
'لمضاL للمس+ح8 'لY5 قL -فض3 '(لئل! 'لمحتج(& في سبا+-8S +حا() 'آل& بق(F (نشا< جL+L+& '& +ستع+L س+اLت3 'لضائعة . ('& 'لتمس! 5'ت3
GC} .بكلمة هللا8 'لY5 ال م+) ف+3 (ال 'نح-'a ('لY5 تجلى في تل! 'الSمة 'لتي حلH باالصال8c %( 'ل-جاء 'ل(ح+L لالصالc في %5, 'ال+ا0
226.2}

مجاB ضHِّق للIر!

(قH-CK L بعX ب('L- 'لخ<- 'لLL% Y5 'لب-(تستان8H كما H-CK '+ضا ب('L- تL) على '& +L هللا قL 'متHL لحما+ة 'المناء . ففي تل!
قاL م+النكث(& صL+ق3 س+م(& غ-+نا(d في ش('-U سبا+-S بعجلة “ 'الثناء عK+مةT) 8لح عل+3 '& +عب- نC- 'ل-+& . 'نo%L غ-+نا(d م&
HاKلح Lبع (س+-س Lنان+L-(قا) لي '& ف Fمامي فجأT -CK 3ع-فT ال '-)ل3 م+النكث(&: ”'& -جال ش+خا (ق (فقا . UفاL5' 'الن%) a-5' 'لتص%
d)على غ-+نا Xلضبا< للقب' Xبع!“ {GC 227.1}

Lعل+3 لك(ن3 ق X-ا 'عتCا+تCلقا%ا8 (في نT ةKفي ع d)على غ-+نا u-فت' L8 ق&+-)Cلمالفنة 'لباب(++& 'لمش' LحT 8-في 5ل! 'ل+(0 كا& فاب
L'فع ع& ”'لضالالH 'لشن+عة“. ”(قL ك0K فاب- غضب3 (لكن3 في 'لحا) ت(ج3 'لى 'لمل! 'لT Y5ع<ا, Tم-' ضL 'ستاL+% 5لب-g 'لملحاc . (ل0
{GC 227.2} .+ش! م+النكث(& '& هللا قL 'نق5 صL+ق3 بك(ن3 '-س) 'حL مالئكت3 'لقL+س+& لتح5+-,

('5 كا& م+النكث(& ('قفا ساكنا على شا<ئ 'ل-+& K) منتK-' حتى 'نقH5 م+ا, 5ل! 'لنC- غ-+نا(d م& مض<LC+3 . فاq- 5, على 'لشا<ئ
Xم+النكث(& 'لى ب+ت3 ق+) ل3 '& بع 'Lكي“ . (لما عS0 'لLلئ! 'لمتع<ش+& لسف! 'ل)T YL+T &م HفلT ً'-+خ+-'8ً نع0 'خT” :ًقائال cآلخ- صا'
shr) “d)بحثا ع& غ-+نا Dسا على عقT- 3لضبا< قلب(' ب+ت'). {GC 227.3}

1لمجمع في "Xجسبر~

0Cق(') 'الم- 'ء 'النج+ل++&8 (لك& سُتمنح لT Uسما Xف- Lنان+L-فالمل! ف . X-ماء 'الKع -Kمة (سم(' في نKع L+S+س cكا& 'الصال
dلة 'لمجتمع+&. فلكي +سّكِ& 'المب-'<(- شا-) 'لخام)Lما0 'المب-'<(- ('حبا- 'لكن+سة (-]ساء 'لT 0Cا +ع-ض(& قض+تC+ف-صة ف
'لخص(ماH ('لفت& قا0 في 'لسنة 'لتال+ة8 بعL 'حتاg 'الم-'ء 'لمق0L في سبا+-8S ('ستu UL 'لمجلd ل+لتئ0 في T(جسب-T) gعل& 'ن3 س+-Tس3
{GC 228.1} .بنفس3 . (قLُ Lعي 'ل-]ساء 'لب-(تستانH لل5%اD 'لى %نا!

Lق) . (+النج' Dثابت+& في جان ')لK+ &با ')LCهللا8 (تع YL+ &+0 بCفع+& عن3 (ضع(' قض+ت'Lمة8 لك&ّ 'لم+Kبمخا<- ع 'LLCم cكا& 'الصال
Tلح مش+-( منتخD سكس(ن+ا عل+3 بع0L حض(- 'لمجمع8 (قال(' لT 3& 'المب-'<(- قL <لD م& 'الم-'ء '& +حض-(' لكي +(قع0C في 'لش-! .
ث0 قال(': ”Tل+سH مجاSفة بك) شيء '& +حبd 'النسا& نفس3 في L'خ) 'س('- مL+نة (مع3 عL( جبا-؟“ لك&ّ qخ-+& 'جاب(' بك) نب) قائل+&:
”ل+تص-a 'الم-'ء بشجاعة فتنج( قض+ة هللا“. (قا) ل(ث-: ”'& هللا 'م+& (ل& +ت-كنا“ (shi). فخ-g 'لمنتخD قاصT 'L(جسب-g +ح+< ب3 -جا)
حاش+ت3. (كا& 'لجم+ع عالم+& بالمخا<- 'لتي تتLLC,8 (كث+-(& تقLم( ' 'لى 'الما0 ((ج(%0C عابسة (قل(ب0C مض<-بة8 لك&ّ ل(ث- 'لY5 سا-
مع0C +ش+ع0C 'لى ك(ب(-T âنعo '+مان0C 'لخائ- '5 'نشL 'لت-ن+مة 'لتي كتبCا في 'ثناء تل! 'ل-حلة8 (%ي 'لقائلة ”هللا ملجأ لنا (ق(F“. فكانH تل!
.'لت-ن+مة 'لجم+لة سببا Y a تبL+L فT US(لئ! 'لمساف-+& (ت<+-'تe) 0CعاFL 'لبCجة 'لى قل(D 'لمحS(ن+& منT 5' 80CلCمت0C 'ل-جاء ('لشجاعة
{GC 228.2}

Tما 'الم-'ء 'لمصلح(& فقL عقL(' عSم0C على '& +ضع(' ب+انا بآ-'ئ0C في شك) منCجي (منسJ (+-فق(' ب3 'الLلة 'لكتاب+ة لكي +قLم(, 'ما0
'لمجلT) dسن0T L - 'عL'L, 'لى ل(ث- (م+النكث(& (ش-كائ0C '. (قL قب) 'لب-(تستانH %5' 'الق-'- على Tن3 ش-c ال+مان80C ('جتمع(' ل+كتب('
'سماء%0 على تل! 'ل(ث+قة 'لمCمة. كا& 5ل! 'ل(قH خ<+-' (شاقا8 (كا& 'لمصلح(& مCتم+& باال تختل< قض+ت0C بالمشاك) 'لس+اس+ةT) 8حس('
با& 'الصالc +& بغي 'ال +ما-Y' d تأث+- T( ق(T F( نف(5 غ+- ما +نبع| م& كلمة هللا . فا5 تق0L 'الم-'ء 'لمس+ح+(& ل+(قع(' على 5ل! 'الق-'-
تLخ) م+النكث(& قائال: ”'& علماء 'لال%(H ('لخL'0 ('لقسا(سة) %0 'ل5+& +قت-ح(& %5, 'الم(-8 فلنحتفK بسل<ة عKماء 'ال-X للش](&
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'الخ-u“. فأجاب3 ج(& منتخD سكس(ن+اً قائالً: ”ال سمح هللا '& تقص+ني8 فلقL عقHL 'لع0S على T &Tفع) 'لص('D م& T &T &)Lض<-D خ(فا
على تاجي . 'ني Tت(J 'لى 'العت-'a بال-D . '& قبعتي كمنتخD (منصبي ل+سا ش+ئا بالنسبة 'لى صل+D +س(U 'لمس+ح“. (بعLما قا) %5' (ّقع
'مضاء,. (قا) Tم+- qخ- (%( +مس! بالقل0: ”'5' كانH ك-'مة -بي +س(U 'لمس+ح... تقتض+ني T &Tت-! Tم('لي (حتى ح+اتي فسأفع) 5ل! ع&
YL+ال شيء ب) YL'LجT) بائيq X-T !-تT) مالكيT &تخلى عT) Yنب5 -عا+اT &T u-باالح (فضT كالم3 قائال: ”'ني aستأن') .“->خا D+>
0CتT-لئ! (ج)T ما& -جا) هللا+e &ك5' كا% .(sh٤) “-'-خ- غ+- ما تضمن3 %5' 'لقq قب) تعل+ماT &T 8 علىY' \غ+- ع. {GC 229.1}

yفي 1الصال Zعظم <و"

جاء 'ل(قH 'لمحLL لل(ق(a 'ما0 'المب-'<(- . فا5 كا& شا-) 'لخامd جالسا على ع-ش3 +حa ب3 'لمنتخب(& ('الم-'ء Tم- با& +مث) Tمام3
'لمصلح(& 'لب-(تستانH. ث0 قُ-e Bق-'- e+مان0C . ففي 5ل! 'لمحف) 'لجل+) 'ل(ق(- ع-ضH حقائJ 'النج+) بك) (ض(c كما Tش+- 'لى Tخ<اء
sh٥) “Y-لبش' dال+ا0 في تا-+خ 'لمس+ح+ة ('لجن' Lم& 'مج) cا0 'الصال+T 0KعT” 3لكن+سة 'لباب(+ة8 (حسنا ق+) ع& 5ل! 'ل+(0 'ن'). {GC
229.2}

قب) 5ل! بسن+& قل+لة (قD%'- a (تنب-â (ح+T 'Lما0 'لمجلd 'ل(<ني . Tما 'آل& فCا Tش-T aم-'ء 'المب-'<(-+ة (Tق('%0 +ن(ب(& عن3 .
كا& مح-ما على ل(ث- D%5+ &T 'لى T(جسب-8g لكّن3 كا& حاض-' بأق('ل3 (صل('ت3 . (قL كتD +ق(): ”'ني ف-c جL' الني عشH 'لى 5%,
'لساعة 'لتي ف+Cا تمجL 'لمس+ح ب('س<ة Tمثا) %]الء 'لمعت-ف+& 'لممتاS+& 'لمشC(-+& (في مث) 5ل! 'لمجمع 'لمج+L“ (sh٦). (%ك5' ت0 ما قال3
{GC 230.1} “'لكتاD في (مSم(- ssÉ : ٤٦): ”... ('تكل0 بشCاL'ت! قL'0 مل(!

&T 5' 8في %5, 'لمناسبة |Lكا& سج+نا الجل3 . (ك5ل! ح Y5ل' (+ا باالنجCنبالئ) نة 'المب-'<(-+ة+Lم-'ء 'لمT 0ماT S-ُك dا0 ب(ل+T في
'النج+) 'لY5 ُنCي ع& 'لك-'FS ب3 م& 'لمنب- ن(YL ب3 م& 'لقص-8 (ما كا& معتب-' 'ن3 م& غ+- 'لالئT J& +صغي 'ل+3 'لخ0L ('لعب+T Lصغى 'ل+3
-]ساء 'المب-'<(-+ة (ساLتCا بL%شة (eعجاD. (كا& 'لمستمع(& %0 'لمل(! ('لعKماء8 (كا& 'الم-'ء 'لمت(ج(& %0 'ل5+& ك- S(' بالكلمة8
(كانH 'لعKة %ي حJ هللا 'لسامي . (قL قا) كاتD: ”'ن3 منT 5+ا0 'لعص- 'ل-س(لي ل0 +ك& %نال! عم) Tع0K (ال TبUL م& %5' 'الق-'-“
shh)). {GC 230.2}

(قT Lعل& Tسقa باب(Y قائال: ”ك) ما قال3 'لل(ث-+(& حJ (ال نست<+ع 'نكا-,“ (قL (جq 3خ- %5' 'لس]') 'لى 'لLكت(- e! قائال: ”%) +مكن!
ب('س<ة 'لمحاجة 'لمعق(لة T& تفنL %5' 'الق-'- 'لY5 قLم3 'لمنتخD (حلفا],؟“ فجاء, 'لج('D +ق(): ”ال +مك& 5ل! باالستناL 'لى كتD 'النب+اء
Dلكت' (خ'L 0% &++-ث)لل' &T &م& كالم! 'آل HمCف Lق(): ” لق+ (لسائ' Lلمجامع 'لعامة“. فعا') آلباء' -Kة نC('ل-س)8 (لكن3 ممك& م& (ج
shÄ) “اCما نح& فخا-جT سةLلمق'). {GC 230.3}

Jال 'لحe ي% ْ&e لب-(تستانت+ة' L')تل! 'لم &T 3عل& 'المب-'<(- نفسT) 8معتنقي 'ال+ما& 'لمصلح aم-'ء 'لمان+ا 'لى ص' Xنض0 بع'
'لص-'c . (قL ت-ج0 5ل! 'الق-'- 'لى لغاH كث+-8F (تL'(لتYL+T 3 'لناd في ك) T(-(با8 (قبل3 مال++& 'لناd مuL 'الج+ا) 'لمتعاقبة على Tن3
0Cتعب+- ع& '+مان. {GC 231.1}

(ل0 +ك& عب+L هللا 'المناء +تعب(& (حL%80 فا5 'تحHL ضL%0 'ل-+اساH ('لسال<+& (TجناL 'لش- 'ل-(ح+ة في 'لسما(+اH فال-D ل0 +ت-!
,L+س -Kل+شع نT 0L0 . فا5 (ج3 خا+Lالنب+اء في 'لق' LحT !5ل uT- Lت3 ك0 ' قLلب-%ا& على حض(- هللا (مساع' ')T-0 لCع+(ن Hشعب3 . فل( فتح
'5e) 8(sh : ٦ !)مل r) “-فتح ع+ن+3 ف+بصT D- صلى 'لنبي قائال: ”+ا Fلنجا' (+0 سبC+ق<ع عل Y5ل') نة+Lلمح+< بالم' YLلمعا' o+لى 'لج'
GC} .بالجب) ممل(ء خ+ال (م-كباH نا-8 فلقL جاء ج+o سما(Y لح-'سة -ج) هللا. (%ك5' ح-سH 'لمالئكة 'لعامل+& في 'الصالc (قض+ت3
231.2}

كا& ب+& 'لمباBL 'لتي حافK عل+Cا ل(ث- بك) ثباH (ج(D ع0L 'للج(ء 'لى 'لق(F 'لSمن+ة لمسانFL 'الصالc (ع0L 'ل-ك(& 'لى 'لس+L aفاعا
عن3 . (قL 'بتCج قلب3 (تCل) ال& Tم-'ء 'المب-'<(-+ة قL 'عت-ف(' باالنج+) 8(لك& عنLما 'قت-ح(' تك(+& حلL aفاعي Tعل& T& ”عق+FL 'النج+)
+نبغي L+ &T'فع عنCا هللا (حL, ... فبقL- ما +ق) تLخ) 'النسا& بقL- ما +ك(& تLخ) هللا عK+ما (مL%شا في صالح 'النج+). (كا& +-u '& ك)
shÉ) “لش! 'لخا<ئ') Jغ+- 'لالئ a)ا 'لخCلس+اس+ة كا& مبعث' Hالحت+ا<ا'). {GC 231.3}

(عنLما 'تحT LعL'ء TشL'ء لتق(+T X-كا& 'ال+ما& 'لمصلح (مالشات3 (كانq Hالa 'لس+(a م(شكة T& ُتس) ضL, كتD ل(ث- +ق(): ”'&
غضD 'لش+<ا& قL ثا- (%ا8g (%ا %0 'لبابا('H 'الش-'- +تآم-(& (نح& مLLC(& بالح-D . فانصح(' 'لشعT D& +ناضل(' بك) شجاعة Tما0
ع-o 'ل-D باال+ما& ( 'لصالF حتى '5' 'نT 0SCعL']نا بق(c)- F 'ل-D ُ+جب-(& على T& +جنح(' 'لى 'لسالT . 0& حاجتنا 'ل-ئ+س+ة (عملنا
sÄ�) “')لش+<ا&؛ فل+ّصل' Dبغض &)LLCم) a+لس' Lبح H)بالم &)LLC0 مCعلم(& 'ن+ dال& 'لنا Fل-ئ+سي %( 'لصال'). {GC 231.4}

(في تا-+خ متأخ- بعL 5ل! '5 كا& ل(ث- +ش+- 'لى 'لحلa 'لY5 كا& 'الم-'ء 'لمصلح(& +فك-(& ف+T 3عل& T& 'لسالc 'ل(ح+L 'لمستخ0L في
8c-لمقت' aسكس(ن+ا +ق(): ”'& ضمائ-نا ال تسمح لنا بقب() تشك+) 5ل! 'لحل Dلى منتخ' Dكت Lق) .“c)-ل' a+ك(& ”س+ &T نبغي+ D-5, 'لح%
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Jنك(& كغن0 تسا &T )% نا-)L &' . (+النج' Jمحاماتنا ع& ح (+في سب FLح') 0L نسمح بأ& تسف! نق<ة &T &م H'-عش- م H)نم &T فخ+- لنا
'لى 'ل5بح8 (+نبغي لنا T& نحم) صل+D 'لمس+ح . فال تخa +ا صاحD 'لسم( . 'ننا بصل('تنا سننجS عمال Tكث- مما +ست<+ع TعL']نا T& +عمل(,
بمفاخ-'ت0C . 'نما Tح-\ على Tال تل(| +L+! بLماء 'خ(ت! . فا5' -غD 'المب-'<(- في 'اللتجاء 'لى 'لمحاك0 فنح& على 'ستعL'L ال& نحاك0 .
sÄs) “3م& على مس](ل+ت3 (+خا<- بنفس[+ &T Lح') (فع ع& '+ماننا8 فعلى ك'Lت &T ال تست<+ع HنT). {GC 232.1}

,L+م('ع F-0 على صخCم'LقT D-ل' L+عب Hَثّب dL80 '5 %نا! بسك(& مق+Kلع' cلعال0 باالصال' HS% لتي' F)لق' Hجاء Fلصال' aفم& معتك
. ففي Tثناء 'لص-'U 'لY5 كا& محتLما في T(جسب-g ”ل0 +ك& +م- على ل(ث- +(0 م& L(& T& +قضي ثال| ساعاH في 'لصالF على 'الق)8
Lما0 هللا بكال0 ”كل3 تعبT 3نفس Dج-ت3 كا& ُ+سمع (%( +سك c ففي خل(ت3 (%( في .“d-Lلمك-سة لل' Hلساعا' (فضT &+كا& +ختا-%ا م& ب)
(خ(a (-جاء كما +فع) 'النسا& (%( +خا<D صL+قا ل3“. فكا& +ق(): ”Tنا TعلT 0ن! TنT Hب(نا ('لCنا (Tن! ستشتH مض<T YLC(الL! الن!
sÄr) “باناT ا 'ال با-غام! لنا. فأنق5نا '5'ً +اC+نفسنا فT 0ا %ي قض+ت! (نح& ل0 نقحCبالخ<- مع& '. '& %5, 'لقض+ة كل LLCنفس! م HنT). {GC
232.2}

HمقT م+& ! 'نيq . 0ق() في 'لمس+ح ال في 'لعالT ! سحقان3 قائال: ”نعمة (سال0 في 'لمس+ح+ a)لخ') USلج' Lكا Y5لى م+النكث(& 'ل' Dكت)
!'5 L+م('ع Dِ5ّلة فما لنا نكLعا H5' كانe ماT 8اCلة فات-كLلقض+ة غ+- عا' Hم! . فا& كانCتلت Lائلة 'لتي تنتاب! (تكاCم(0 'لC5, 'ل% 'L+Lمقتا ش
'لY5 +أم-نا T& ننا0 بال خ(a ... '& 'لمس+ح ل& +ت('نى ع& 'لق+ا0 ب5C' 'لعم) 'لY5 %( عم) 'لحJ ('لعL). 'ن3 حي (+مل!8 فم& T+& +أت+نا
sÄi) “؟a)لخ'). {GC 232.3}

:D-ل' (قا Lلق . -%Lلمة %5' 'لK ساء[- Lض Jلح' Kشجاعة لحف) 0 نعمة'Lع<ى لالم-'ء ('لخT Lفق . ,L+عب Hصغى هللا 'لى ص- خاT
”%أنT '5ضع في صC+(& حج- S'(+ة مختا-' ك-+ما ('لY5 +]م& ب3 ل& +خuS“ (s ب<-r d : ٦). لقT Lقا0 'لمصلح(& 'لب-(تستانH بناء0%
0C+عل u) Jت &T 0+لجح' D')على 'لمس+ح فل0 +مك& الب. {GC 234.1}

الفصل الثاني عشر — االصالح الفرنسي

تلH 'الحتجاgَ 'لY5 ق0L في سبا+-S ('الق-'-َ 'لY5 ُتلي في T(جسب-8g 'لل5+& سجال نص-F 'الصالc في 'لمان+ا8 سن( ص-'K) Uال0؛
aالq 0خت Lال! . لقCا بالC+ا مقضي علCكأن HLء ب'Lا 'الش%['LعT اCا (%اجمC+Lب+& معاض Hلتي (قع' Hا 'النقساماCضعفتT 5e فالب-(تستانت+ة
a-شT >8 كما سق&+-)Cلقض+ة 'لب-(تستانت+ة 'لمش' YLمعاض LحT خ+انة Hل+ة8 ('علن%T D-نا- ح H80 ث0 'شتعلCمائL0 بCتLاCم& 'المناء ش
Y-%اKصا-, 'ل Hة 'نKلك&ّ 'المب-'<(- في لح . u-نة 'لى 'خ+Lم& م u-المب-'<(- (كان(' ُ+سحب(& كاالس' YL+ &+الم-'ء 'لمصلح+& ب'
Lخ+-' على 'لتسامح مع 'لتعال+0 'لتي كا& <+لة ح+ات3 +<مع في مالشات3 '. لقT -جبT) 3م& قبضت Dلف-+سة تغتص' uT- Lمة .لق+SCصابت3 'لT
جاaS بمملكتT) 3م('ل3 (ح+ات3 نفسCا لكي +سحJ 'لC-<قةT 8ما 'آل& فCا %( +-u ج+(ش3 ُتباL في 'لمعا-! (Tم('ل3 تتبLL (تD%5 ضي 'عا8
(ممالك3 'لكث+-F تن5- بالث(-8F ب+نما 'ال+ما& 'لY5 حا() عبثا T& +كبت3 (+خمL, +نتش- في ك) مكا& . كا& شا-) 'لخامd +حا-D ضL ق(F هللا
. ,Lمقاص (ك Hخفق' Lق) ال5%ا&8') -)Lلمة جاثمة في 'لصKبقي 'ل+ &T ()قا) هللا: ”ل+ك& ن(-“8 لك&ّ 'المب-'<(- كا& +حا Lلق . F-%لقا'
(عنLما بلغ س& 'لش+خ(خة قب) 'ال('& 5e كا& مضني 'لقلD ('لجس0 م& %() 'لمعا-! 'ل<(+لة تناS) ع& 'لع-L) oف& نفس3 في L+- ح+|
{GC 235.1} .قضى باقي T+ا0 ح+ات3 'لتعسة

Lال +ما& 'لمصلح فق' Hقبل F-+كث H8 ففي ح+& '& مقا<عاL)في س(+س-' ل+ا) س cعلى 'الصال ْH-ّفي 'لمان+ا ك5ل! م (لحا' Hكما كان)
KلH 'لمقا<عاH 'الخ-u متمسكة بعق+FL -(ما في 'ص-'- 'عمى . فكا& م& نتائج 'ض<CاL%0 َم& -غب(' في قب() 'لحT J& قامH ح-T D%ل+ة8
H5, 'لك('-| ما% Dبسب d)+Lك(المبا+' c)- H5 'نسحق') . (نة كاب+L(' مع3 ص-عى في ساحة 'لقتا) بمLمم& 'تح &)-+نجلي (كث+)S >سق)
بعL 5ل! بقل+) . ('نتص-H -(0 ' 8(في Tماك& كث+-F بHL كأنCا ستست-جع ك) ما قL خس-ت3 . لك&ّ 5'! 'لY5 مش(-'ت3 من5 'الS) ل0 +ت-! عمل3
{GC 236.1} .(ال شعب3 . فا& +L, تأت+0C بالخال\ (قL 'قا0 في بلL'& 'خ-u فعلة (عماال +ض<لع(& باالصالc (+س+-(& ب3 قLُما

ففي ف-نسا كا& ن(- 'لنCا- قL ' نبثJ قبلما 'شتC- ل(ث- كمصلح. (كا& T() م& Tش-J عل+0C 'لن(- -جالً ش+خاً +Lعى ل+فف-8 (كا& -جالً
D0 'ست-عى 'لكتا+Lلق' DLال' Dفي كت Dلباب(++& 'لغ+(-+& 'لمخلص+& . فف+ما كا& +نق' LحT &8 (كاd+-ستا5'ً في جامعة باT) 0متبح-' في 'لعل
{GC 236.2} .'لمقdL 'نتبا%83 فقLم3 'لى تالم+5, ل+L-س(,

مي 'لقL+س+& 'لمتحمس+&8 فبTL بإعL'L تا-+خ للقL+س+& ('لشLC'ء كما %( مL(& في Tسا<+- 'لكن+سة8 (كا& %5' 'لعم) (كا& ل+فف- م& مكّ-ِ
+ت<لD تعبا عK+ما (جLC' كب+- '. ('5 كا& قL ق<ع ف+3 ش(<ا بع+L' '5' ب3 +فك- في 'الستعانة بالكتاD 'لمق8dL فبTL بL-س3 ( نصD ع+ن+3 5%'
-, 'لتق(+0 'لكاث(ل+كي . (ح+نئT 5ش-J على 5%ن3 ف+X م& 'لن(- 'اللCي . 'لغ-8X ف-uT 'لقL+س+& في 'لكتاD في ص(-T Fخ-u غ+- ما صّ(َ
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ففي 5%() ('شمئS'S كa ع& 5ل! 'لعم) 'لY5 كا& قL ع+ن3 لنفس83 (ك-d 5'ت3 ((قت3 لكلمة هللا . (قL بTL +عل0 بتل! 'لحقائJ 'لغال+ة 'لثم+نة 'لتي
{GC 236.3} .'كتشفCا

مصلحا6 <علنا6 1لحق

(في عاs٥sr 0 8 قبلما بTL ل(ث- S )T(+نجلي عم) 'الصال8c كتD ل+فف- +ق(): ”'& هللا %( 'لY5 +منحنا باال+ما& 5ل! 'لب- 'لY5 بالنعمة
&+L Lفالبا- ق ! a0 تل! 'لمقا+ضة 'لتي ال ت(صKعT قائال: ”ما cء صا'Lس-'- 'لفT ('5 كا& +تأم) في .(sÄ٤) “ة+Lالب' Fا +ب-- للح+ا%Lح)
('لمج-0 '<لJ ح-'8 'لمبا-! +حم) 'للعنة ('لملع(& +نا) 'لب-كة8 مع<ي 'لح+اF +م(H ('لم(تى +ح+(&8 'لمجL +غ(\ في 'لKال0 (5'! 'لY5 ل0
sÄ٥) “Lل(ج(, +تس-ب) بالمج' YSغ+- خ a-ع+). {GC 237.1}

(ف+ما كا& +عل0ِّ '& مجL 'لخال\ +نسD 'لى هللا (حT ,Lعل& T+ضا '& 'ل<اعة ('جبة على 'النسا& . قا): ”'5' كنH عض(' في كن+سة 'لمس+ح
فأنH عض( في جسL,8 فا& كنH عض(' في %5' 'لجسL فأنH '5'ً ممتلئ بال<ب+عة 'اللC+ة ... q, ل( Tمك& L+ &T-! 'لناd %5' 'المت+اS فك0 كان('
Y5ل' L80 5ل! 'لمجCخل'L في Y5ل' L5 ' 'لعال0 بالمقا-نة مع 'لمج% Lباحتقا- 'لى مج &)-Kسة8 ك0 كان(' +ن'Lلق') aلعفا') F-اC>ل' Fع+ش(& ح+ا+
sÄت-', ع+(& 'لبش-!“ (٦ &T ال تست<+ع). {GC 237.2}

H)ص Hصم+ &' Lبع Jب(& على 'عال& 'لحK')+فة8 <لبة كان(' سCل) J)ق('ل3 بشT لىe &)ب+& <لبة ل+فف- جماعة كان(' +صغ Lج)ُ Lق)
'ستا5%0 . (قL ! '& (ل+0 فاِ-) ('حL' م& %]الء . %5' 'ل<ال8D '5 كا& 'بنا الب(+& تق++& (قL ت-بى على قب() تعال+0 'لكن+سة با+ما& (<+8L كا&
+سعT 3& +ق() ما قال3 ب(لd 'ل-س(): ”حسD مD%5 عباLتنا 'الض+J عشH ف-+س+ا“ (Tعما) ٦r : ٥). (لما كا& كاث(ل+ك+ا قحا 'لتDC قلب3
غ+-F ال%ال! ك) م& +ج -] على مقا(مة 'لكن+سة . (قL قا) بعL 5ل! (%( +ش+- 'لى %5, 'لفت-F م& ح+ات3: ”كنT Hص- بأسناني ك5ئD ضا-
F-ا+Sل+فف- في ج(الت3 ل Dح+& كا& +صح (ال +ك LCس+& بج+Lلق' L+ئبا في تمج'L &كا) .(sÄh) “لبابا' Lسمع 'نسانا +تكل0 بالس] ضT Hح+& كن
H+م3 تبكSال Lتمنح نفس3 'لسال80 فق &T ل0 تست<ع Xلك&ّ %5, 'لف-'ئ .' Y'LCسة بالLلمق' H'-'Sلم' &+S+) ما0 'لم5بحT L8 ف+سجd+-با dكنائ
شL+L على خ<ا+ا, بح+| '& ك) 'العما) 'لتكف+-+ة 'لتي ما-سCا ل0 ُتبعL عن3 5ل! 'لتبك+H . (قT Lصغى 'لى Tق(') 'لمصلح كما ل( كانH ص(تا
جاء, م& 'لسماء ح+& قا): ”'& 'لخ ال\ %( بالنعمة... لقL L+& 'لب-Yء Tما 'لمج-0 فأ<لJ س-'ح3 ... (صل+D 'لمس+ح (حL, %( 'لY5 +فتح
sÄÄ) “0+لجح' D')بT Jلسماء (+غل' D')بT). {GC 237.3}

(بف-c عK+0 قب) فا-) %5' 'لحJ . فا5 كا& '%تL'], كا%تL'ء ب(لd تح() بع+L' م& عب(L+ة 'لتقال+L 'لى ح-+ة T(الL هللا . (%( +ق(): ”بLال
sÄÉ) “لمس+ح' U)ع<ي ل+سT) م& 'لبابا 'L+قلب3 بع D5 'نسح' u50 'ال+Lعا ع+L) ء حمال)LCب Lعا d-مفت Dلفتا! ل5ئ' Dم& 'لقل). {GC 238.1}

1قباB شد<د على 1النجHل

K) ل+فف- +نش- 'لن(- ب+& <لبتT 8 3ما فا-) فإ5 كا& غ+(-'ً في ما +خت\ بالمس+ح كما كا& في قض+ة 'لبابا خ-g ل+شLC للحJ عالن+ة .
T &T) 8'5%حT Lحبا- 'لكن+سة (%( Tسقa م( س-عا& ما 'نض0 'ل+0C . كما T& معلم+& qخ-+& Y)5 م-'كS سام+ة (مقF-L (عل0 'نضم(' 'ل+0C في
Hلفالح+& 'لى قص- 'لمل! . فقبل') Uلصنا' H)+8 م& بHعتنق(' 'ال+ما& م& ك) 'ل<بقا' &+LتCالنج+) على م' (حص Lق) باالنج+)8 F'Lلمنا'
TخH ف-نس+d 'ال() مل! ف-نسا 'ال+ما& 'لمصلح. ('لمل! نفس3 ('لملكة 'ال0 بL' في 5ل! 'لح+& TنCما +قبال& 'النج+) قب(ال حسنا. (بآما) عال+ة
{GC 238.2} .ت<لع 'لمصلح(& 'لى 'الما80 'لى 'ل(قH 'لY5 ف+3 ُت-بح ف-نسا لالنج+)

L0 . (قC5ل! عن (خفى كT 3هللا في -حمت &T -+تالم+5 'لمس+ح .غ -Kتنت H' LاC>الض') D-لتجا' Hكان Lفلق . J0 ل0 تك& لتتحقCمالq ّ&لك
تخللH 5ل! فت-F سال0 حتى +تشLL(' لم('جCة 'لعاصفة (+نجح 'الصالc (+تق0L تقLما س-+عا. لقL تعT Dسقa م( (ب5) جL)C' كب+-F في Tسقف+ت3
في تعل+0 -جا) 'لكCن(H ('لشعX+T D '. (عS) 'لك3 نة 'لجCلة 'لفاسL+& (بقL- 'لمست<اU نصD في مكان0C -جاال Y)5 عل0 (تق(u . (كا&
'السقa +-غD ك) 'ل-غبة في T& +قت-D شعب3 م& كلمة هللا بانفس0C فتحقJ 5ل! س-+ع '. لقL عكa ل+فف- على ت-جمة 'لعLC 'لج8L+L (ف+ما كا&
D(ال ماال في سب+) نش- 'لكتا 'LCج aخ- 'السقL+ 0لف-نسي في م( . (ل' L+Lلج' LCُنش- 'لع g-م& 'لم<بعة في (تنب g-ل(ث- 'اللماني +خ Dكتا
dLلمق' Dب-(ش+ات83 (س-عا& ما حص) 'لفالح(& في م( على 'لكتاT في. {GC 238.3}

(كما +تلaC 'لمساف-(&8 'لمش-ف(& على 'لم(H ع<شا8 على نبع ماء حي (+ستقبل(ن3 بف-c عK+0 ك5ل! 'ستقبلH %5, 'لنف(d - سالة
'لسماء. فالفعلة في 'لحق() ('لصناU في (-o 'لعم) كان(' +تسل(& ب5ك- حقائJ 'لكتاD 'لمقdL 'لثم+نة (%0 ف-ح(& . (في 'لمساء بLال م&
'-ت+اL 'لحاناH كان(' +جتمع(& في ب+(H 'خ(ت0C ل+ق-T(' كلمة هللا (+شت-ك(' معا في 'لصالF ('لتسب+ح. (قL ش(%L تغ++- عK+0 في 5%,
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'لمجتمعاH . فمع Tن0C كان(' م& Tفق- 'ل<بقاH (م& 'لفالح+& 'لكاLح+& (غ+- 'لمتعلم+& فقL ش(%HL ق(F 'لنعمة 'اللC+ة 'لمصلحة 'لتي تسم(
GC} .بالنفd في ح+ات0C . فا5 كان(' مت('ضع+& (محب+& (قL+س+& (قف(' شC(L' لما +ست<+ع 'النج+) T& +فعل3 في حي 'F م& +قبل(ن3 باخال\
239.1}

%5'8 ('& 'لن(- 'لT Y5ش-J في م( T-س) Tشعت3 'لى Tماك& بع+FL . ففي ك) +(0 كا& +L'LS عLL 'لمتجT . &+LLما غضD حك(مة 'لبابا فكا&
قT L(قa عنL حL, 'لى ح+& بفض) جL)C 'لمل! 'لY5 كا& +حتق- تSمH 'ل-%با& (تعصب0C . لك&ّ 'ل-]ساء 'لباب(++& 'نتص-(' في 'لنCا+ة. (%ا
%ي qالH 'العL'0 ُتنصD . فا5 'جب- Tسقa م( على T& +ختا- eما 'لح-J بالنا- T( 'لت-'جع Tختا- TسC) 'الم-+&8 (لك& على 'ل-غ0 م& سق(<
'ل-'عي فقK L) ق<+ع3 ثابH '. (شLC كث+-(& للحJ ('لنا- تلتT 0Cجسام0C . '& %]الء 'لمس+ح++& 'لفق-'ء8 بشجاعت0C ((الئ80C تحLث(' 'لى
{GC 239.2} .'ل(a م& 'لناd 'ل5+& ل0 +سبJ لT 0C& سمع(' شCاLت0C في T+ا0 'لسال0

نبHل <حمل 1لشعلة

(ل0 +ك& 'لمحتَق-(& ('لفق-'ء (حL%0 %0 'ل5+& تج-T(' على T& +شLC(' للمس+ح في (س< 'آلال0 ('الحتقا- . ففي قالU 'الش-'a (في قص-
'لمل! كانH ت(جL نف(d ملك+ة تقL- 'لحT Jكث- م& تقL+-%ا 'لث-(F ('لم-'ك8S (حتى 'لح+اF نفسCا. كا& سالc 'لُمل! +خفي تحت3 -(حا Tعلى
T). {GC 240.1}ثبH مما +خفي -L'ء 'السقa (تاج3

كا& ل(+YL d ب-ك+& م& Tص) ع-+8J فا-سا شجاعا (ل<+فا ك-d (قت3 لل8d-L (م5Cبا في عاL'ت3 (بال ل(0 في 'خالقLq) 3'ب3 . (قL قا)
عنT 3حL 'لكّتَاD: ”لقL ! '& تابعا Tم+نا للش-'ئع 'لباب(+ة (م('Kبا على حض(- 'لقL'ساH ('الستماU 'لى 'لعKاH ... (قL ت(g ك) فضائل3
u-+ &T 3ش%LT Lفق dككث+-+& غ+-, م& 'لنا dLلمق' Dت3 عنا+ة هللا 'لى 'لكتاLلك& '5 قا) .“'L+Lل(ث- (مقت3 '+ا%ا مقتا ش BLببغض3 لمبا u-الخ'
{GC 240.2} .ف+3 ”ال تعال+0 -(ما ب) تعال+0 ل(ث-“ (�sÉ). فمن5 5ل! 'لح+& ك-d نفس3 تك-+سا كامال لقض+ة 'النج+)

كا& ”Tع0K عال0 ب+& نبالء ف-نسا“8 ('& 5كاء, (فصاحت3 (شجاعت3 'لتي ال ُتقC- (غ+-ت3 (بسالت83 (نف(5, في 'لبال< 'لملكي الن3 كا& م&
TعT SصLقاء 'لمل! ك) 5ل! جع) كث+-+& +عتقT &)Lن3 س+ك(& مصلح 'لبالL . (قL قا) ب+S': ”كا& في (سع YL ب-ك+& T& +ك(& ل(ث- 'لثاني ل(
كا& 'لمل! ف-نس+d 'ال() شب+Cا بمنتخD سكس(ن+ا“. (قL صاc 'لباب(+(& قائل+&: ”'ن3 ش- م& ل(ث-“ (sÉs). (في 'لحJ '& 'لكاث(ل+! في
FLما عLمحت U'-لص' (K) . 3س-'ح Jل>T !مة ك(ن3 %-<(ق+ا8 لك&ّ 'لملC0 ل(ث-8 فألق(, في 'لسج& بتCكث- م& خ(فT 3ف-نسا كان(' +خاف(ن
Hسجن L0 'لعن+فة . (قCح+اناً +كبح غ+-تT) &ح+اناً +تسامح مع 'ل-%باT &كا cتأ-جح ب+& -(ما ('الصال+ d+سن+&8 ('5 كا& 'لمل! ف-نس
Xخالق3 -فT (نب) 5 كا& معجباً ب5كائ3 (نب(غ3e Y5ح3 بأم- 'لمل! 'ل'- d Jكا& ُ+<ل F-8 (في ك) مH'-ب-ك+& ثال| م YL لباب(+ة' Hلسل<ا'
T. {GC 240.3}& +ت-ك3 ضح+ة لخب| حك(مة 'لبابا (ضغائنCا

Tما YL ب-ك+& فقT Lن5- م-'-' بالخ<- 'لY5 كا& +تLLC, في ف-نساT) 8لح عل+T 3صLقا], T& +تأث- خ<('H 'ل5+& (جL(' 'لنجاF في 'لنفي
Y5مة ('لسم( 'لخلقي 'لKفي 'ل(ص() 'لى تل! 'لع JخفT مة+Kمع علم3 (ل(5ع+ت3 'لع Y58 'لa)-Kلمسا+- لل' D+Cلمت' dفا-'سم .Y-الخت+ا'
+جع) 'لح+اF ('لش-a خاLم+& للح8J كتD 'لى YL ب-ك+& +ق(): ”Tُ<لT D& +-سل(! سف+-' في L(لة Tجنب+ة. 'D%5 (ساف- في Tنحاء 'لماني '.
TنH تع-a ب+L'8 (-ج) مثل3 %( تن+& T )5لdT- a +نف| سم(م3 في ك) مكا& . '& TعL'ء! ُ+سّم(& َلِجئ(& . (ل( '& قض+ت! Tفض) م& قض+ة
+س(U 'لمس+ح فل& +ت-ك(! تفَلH ب) س+فتك(& ب! فتكا 5-+ع '. ال تمع& في 'لثقة بحما+ة 'لمل! . (على ك) حا) ال تع-ضني للخ<- مع كل+ة
sÉr) “H)%لال'). {GC 241.1}

1لمخاcر تتكاثر

(لك& '5 تكاث-H 'لمخا<- (تفاقمH 'ال%(') HL'S غ+-YL F ب-ك+& (ق(ت3. فبLال م& 'تباU مش(-e F-'سمd 'لس+اس+ة 'لمن<(+ة على خLمة
&T ! قة 'لتي حا() 'لكاث(لي>-Cمة 'لCفت . Hاج0 'لضالال% (ب Jع& 'لح UفاLل0 +قنع بال) . FT-0 جKعT H'0 على 'تخا5 'ج-'ءS8 عH'5ل'
Hمة 'لتي كان+Kلع' d+-لمثقف(& (-%با& 'لقس0 'لال%(تي في جامعة با' F50 %0 'الساتC>نشT) 3ئ'LعT LلT &كا L0 . (قCا %( بCلصقT 3لصق(%ا ب+
م& Tسمى 'لم-'جع 'الكل+-+ك+ة في 'لمL+نة (في 'المة . (قL 'ستخل\ YL ب-ك+& م& كتT D(لئ! 'لعلماء 'ثنتي عش-F قض+ة جا%- بانCا ”مخالفة
U'-ك(& حكما في 5ل! 'لص+ &T !م& 'لمل dق+ة“8 ('لتم)>-%) dLلمق' Dللكتا. {GC 241.2}

('5 ل0 +ك& 'لمل! +نف- 'ب-'S ق(T F(لئ! 'لمناضل+& (5كائ80C ب) ف-c ال& 'لف-صة قL سنحH ل3 ال5ال) كب-+اء T(لئ! 'ل-%با& 'لمتعج-ف+&8
D+5ما 'لسج& ('لتعT 8'-+0 كث%L+ل& +ف c5' 'لسال% &T 'L+كان(' +ع-ف(& ج . dLلمق' D0 بب-'%+& م& 'لكتاCفع(' ع& قض+ت'L+ &T !+م- 'لكاث(لT
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('لح-J بالنا- فكانH %ي 'السلحة 'لتي ع-ف(' ج+L' ك+a +حسن(& 'ستخL'م3 '. ('آل& فCا %ي 'لL'ئ-F تL(- عل+T ')T- 5' 0Cنفس0C م(شك+& على
F0 <لبا للنجاC0 جعل(' +تلفت(& ح(لC0 (5%(لCا. ففي ح+-تC+ب-ك+& ف YL >سقاe &)لتي كان(' +حا(ل' F)Cلسق(< في 'ل' {GC 241.3}

في 5ل! 'ل(قH نفس3 ش(%L تمثا) للع5'-ء في S'(+ة TحL 'لش('-U مش(%ا (مبت(-'“8 فحL| شغD عK+0 في 'لمL+نة . (تقا<-H جما%+-”
'لناd 'لى 5ل! 'لمكا& (%0 +عب-(& ع& حSن0C (غضب3 0. (ك5ل! 'لمل! تأث- تأث-' عم+J '. (صاح(' قائل+&: ”%5, %ي ثما- تعال+YL 0 ب-ك+&“
sÉi) “-ل(ث F-م]'م Dنفس3 — بسب o-لش-'ئع ('لع') &+Lما- — 'لLث0 قال(': ”'& ك) شيء مص+-, 'لى 'ل). {GC 242.1}

(قُبX على YL ب-ك+& م-T Fخ-T . uما 'لمل! فانسحD م& با-+8d (%ك5' ُت-كH لل-%با& 'لح-+ة التماT 0غ-'ض0C . فح(ك0 %5' 'لمصلح
(حك0 عل+3 بالم(8H (حتى ال +تLخ) ف-نس+d النقا5, ُنف5 ف+3 حك0 'لم(H في +(0 'لن<J بالحك0 نفس3. ففي CK- 5ل! 'ل+(0 س+e Jلى ساحة
'العL'0 ح+| 'جتمعH جم(U كث+-F لمشا%FL 5ل! 'لحL| . (كث+-(& -T(' بL%شة (تشا]0 '& %5, 'لضح +ة قL 'خت+-H م& ب+& Tفض) (Tشجع
'الس- 'لنب+لة في ف-نd '. (قL غش+H (ج(, تل! 'لجم(U 'لصاخبة سحD 'ل5%() ('لغضD ('الحتقا- ('لك-'%+ة 'لم-F . لك&ّ (جCا ('حL' كا&
{GC 242.2} .صاف+ا ل0 +عك-, شيء . لقL <ا-T Hفكا- 5ل! 'لشL+C بع+L' م& منK- 5ل! 'لشغD فل0 +ك& +حd بغ+- حض(- س+L, (-ب3

صمت ^i بركHن

a+لمخ' H)8 (ال 'لى 'لم,)LC>ا 'ل+3 مضCCلتي كا& +(ج' d)0 ('لعبCلتج' H'-Kا (ال 'لى نC+ف Dلى 'لع-بة 'لتعسة 'لتي -ك' Hل0 +لتف
'لY5 كا& ماض+ا 'ل+3 . ف5C, ل0 +كت-| لCا8 لك&ّ 5'! 'لحي 'لY5 كا& م+تا (%( حي 'لى TبL 'آلبL+& ('لY5 ل3 مفاتي c 'لCا(+ة ('لم(H كا& ('قفا
dا م& 'ال<ل+-+Lص) (مع<فا م& 'لمخم uL8 '5 '-تF-ث+ابا فاخ dلب Lكا& ق) .اCبن(- 'لسماء (سالم Jب-ك+& +تأل YL 3لى ج('-, . كا& (ج'
-CKت &T 8 (ما كا& +نبغي&+L%ال+مان3 في محض- مل! 'لمل(! (سكا& 'لمسك(نة 'لمشا LCش+ &T معاSكا& م .(sÉ٤) “ج(-با 5%ب+ا) dمقLل')
{GC 242.3} .عالمة م& عالئ0 'لحS& لتكD5 ف-حT 3( تعك-,

('5 كا& 'لم(كD +س+- بب<ء في 'لش('-U 'لمLSحمة الحK 'لناd بL%شة 'لسال0 'لصافي ('لنص-F 'لف-حة في نK-'ت3 (%+ئت83 فقال(': ”'ن3
sÉسة“ (٥L(+شب3 'نسانا جالسا في %+ك) +تأم) في 'الم(- 'لمق. {GC 243.1}

TLص+ح(& (ب+ ')TLقل+ال8 (لك& '5 كا& 'ل-%با& +خش(& مغبة 5ل! ب Dلشع' D>خا+ &T &+ب-ك YL ()0 حا'Lما جيء ب3 'لى مكا& 'العLعن)
'لجن(L +صل(& Tسلحت0C فل0 +ست<ع TحT L& +سمع ص(H 'لشL+C . (%ك5' ففي عاs٥rÉ 0 قامT Hعلى 'لسل<اH 'الLب+ة ('الكل+-+ك+ة لمL+نة
با-+d 'لم5Cبة 'لمثقفة ”باع<اء غ(غاء [ 'لث(-F 'لف-نس+ة ] في 'لعاshÉr 0 مثاال Lن+ئا ع& ك+ف+ة 'سكاT Hص('H 'لمحتض-+& 'لمقLسة (0%
sÉعلى 'لمشنقة“ (٦). {GC 243.2}

.' Uض+ا D%5+ 0في ف-نسا كل3 '. لك& مثال3 ل cقاء 'الصالLنا الصSجثت3 في 'لنا- . فكا& خب- م(ت3 مح Hح-قT) &+ب-ك YL Jُشن Lق)
sÉh) “آلت+ة' Fلى 'لح+ا' &)-Kنح& نا) c-بف H)ة 'لمCلم('ج L'Lت0 'ستعT ضا على+T &ننا نح'” :Jلح' L)Cش (قا Lفلق). {GC 243.3}

Lبع) . u-0 للتبش+- ف-حل(' 'لى حق() 'خCقع في م( ُح-0 معلم( 'ال+ما& 'لمصَلح م& 'لت-خ+\ 'لمع<ى ل) Y5ل' LاC>ثناء 'الضT في)
قل+) ساف- ل+فف- 'لى 'لماني '. Tما فا-) فعاL 'لى مسق< -Tس3 في ش-قي ف-نسا ل+نش- 'لن(- ح+| قضى سني <ف(لت3 . (كانH قL (صلH 'لى
%نا! Tخبا- ع& 'الحL'| 'لجا-+ة في م(8 ف(جL 'لحJ 'لY5 عل0َّ ب3 'لمصلِح بغ+-F ال تع-a 'لخ(a َم& +ستمع(& 'ل+3 . (لك& س-عا& ما
{GC 243.4} .ثا-H 'لسل<اH السكات3 فنفي م& 'لمL+نة

(مع Tن3 ل0 +عL في مقL(-, '& +خ0L جCا-' فقL جا) في 'ال-+اa ('لق-u معلما 'لناd في مساكن0C 'لخاصة (م-'ع+0C 'لمنعSلة8 (كا&
+أ(Y 'لى 'لغاباH ('لكa)C 'لمنق(-F في 'لصخ(- 'لتي كا& +لجأ eل+Cا في حL'ثت3 . (كا& هللا ُ+عLّ, لتجا-D 'قسى . (قL قا) م-F: ”'& ' لصلبا&
('الض<CاL) H'Lسائd 'لش+<ا& 'لتي سبT &T JنH-5 بCا كا& +(جL منCا 'لشيء 'لكث+-8 (%ي Tقسى م& T& 'ست<+ع 'حتمالCا م& تلقاء نفسي8
sÉÄ) “ئما'L ا (%5' %( ما +صنع3 بيC+ل' gحتاT لتي' F)ني بالقLمT Lبي فلقT )% لك&ّ هللا). {GC 244.1}

(كما حL| في T+ا0 'ل-س) ك5ل! حL| ح+نئT 5& 'الض<Cاq” H'LلT Hكث- 'لى تق0L 'النج+)“ (ف+لبي sr : s ). فاL-> 5(' م& با-+d (م(
{GC 244.2} .”فال5+& تشتت(' جال(' مبش-+& بالكلمة“ (Tعما) Ä : ٤). (%ك5' شJ 'لن(- لنفس3 <-+قا في كث+- م& مقا<عاH ف-نسا 'لنائ+ة

هللا <عد كلفن

لقL كا& هللا ال +L ('S'ئD ' في 'عL'L عما) ل+نش-(' -سالت3 . ففي 'حuL مd-'L با-+d كا& +(جL شاD مفك- %ا8BL (كا& قL سبJ فأقا0
'لب-%ا& على T& ل3 عقال ثاقبا جبا-'8 كما كانH ح+اتT 3+ضا بال ل(0 كشأن3 في غ+-ت3 (5كائ3 (تعبL, 'لL+ني . (س-عا& ما جع ل3 نب(غ3
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(مثاب-ت3 مفخ-F 'لكل+ة8 (كا& كث+-(& +]مل(& بك) ثقة T& ج(& كلف& س+ص+- م& TقL- 'ل-جا) (Tك-م0C في 'لLفاU ع& 'لكن+سة . لك&ّ شعاعا
8FL+Lما سمع ع& 'لتعال+0 'لجLن3 عنLقشع - ب' Lا. (قCلتي كا& كلف& محب(سا ضمن' Hلفلسفة 'السكالئ+ة ('لخ-'فا' &'-Lج J-م& ن(- هللا 'خت
(ل0 +ك& +ش! في T& 'لC-'<قة +ستحق(& 'لح-J بالنا- 'لتي 'كت((' ب3 '. (مع 5ل! فقL جمعت3 'لصLفة (جCا ل(جT 3ما0 'لC-<قة (T-غ0 على
{GC 244.3} .'ختبا- ق(F 'لال%(H 'لكاث(ل+كي في مبا-FS 'لتعل+0 'لب-(تستانتي

جاء 'لى با-+T dحT Lبناء عم83 (كا& قL 'نض0 'لى 'لمصلح+& فاجتمع 5'ن! 'لق-+با& معا (كانا +تباحثا& في تل! 'لمسائ) 'لتي '-بكH 'لعال0
d)ا +خل\ 'النسا& نفس3 بال<قC+ف) dلنا' U'-ما م& 'خت%'Lانت+&8 'ح+L -+في 'لعال0 غ Lل+ف+تا& 'لب-(تستانتي: ”ال ت(ج)T (لمس+حي . فقا'
GC} .“('العما) 'لصالحةT 8ما 'الخ-u فCي تل! 'لمعلنة في 'لكتاD 'لمقdL ('لتي تعل0 'إلنسا& '& +نتK- 'لخال\ بنعمة هللا 'لمجان+ة (حL%ا
245.1}

sÉÉ) “امي؟+T (ك (في 'لضال Hعش Lنني قT &KفتT . ,5% FL+Lكلف& +ق(): ”شأ& لي بتعال+م! 'لج cفصا). {GC 245.2}

تحت تأثHر 1لحق

(لك& 'ست+قY a HK عقلT 3فكا- ل0 +ق( على <-L%ا بع+L' من3 با-'Lت3 . فا5 كا& منف-L' في حج-ت3 جع) +تأم) في ما قال3 ل3 'ب& عم3 .
(قL الSم3 تبك+H شL+L على خ<+ئت3 ف-uT نفس3 (ال شف+ع ل3 (%( ماث) في حض-F 'لL+ا& 'لقL(d 'لعاL) . '& شفاعة 'لقL+س+& ('العما)
'لصالحة (<ق(d 'لكن+سة عجHS كل3 ' ع& 'لتفك+- ع& 'لخ<+ئة . (ل0 +ك& +-T uمام3 س(u قتا0 'ل+أd 'ألبYL. (عبثاً حا() Tحبا- 'لكن+سة
T. {GC 245.3}& ُ+خفف(' عن3 (+ل3 (شقاء, . (عبثاً لجأ 'لى 'العت-'a ('العما) 'لتكف+-+ة 5e ل0 ُتصلح ب+ن3 (ب+& هللا

uT-ال+ا80 ف' LحT لعامة في' &+Lلم+ا' LحT F-ا+Sل D%5 &T 3ل Jا 'تفCمن u)Lلتي ال ج' Hمشتبكا في تل! 'لمصا-عا ('S+ ف+ما كا& كلف& ال)
8D+%-ل' H)5ل! 'لم Hففي (س< ع5'با . L+Cكا& +-', م-تسما على (ج3 5ل! 'لش Y5ش3 'لسال0 'ل%LT Lق) .' J'-حت' H)نا! %-<(ق+ا +م%
(%( ('قع تحL H+ن(نة 'لكن+سة 'لتي %ي D%-T م& 'لعD'5 ('لم(T 8HبuL 5ل! 'لشL+C شجاعة ('+مانا -'c 5ل! 'ل<الD 'لشاS')+ D& ب+نCما
(ب+& +أسK) 3لمت3 بأل0 ('نسحاJ مع ح-ص3 'لشL+L على '<اعة T('م- 'لكن+سة بك) ص-'مة . (قL عل0 كلف& '& '+ما& 'لC-'<قة كا& +ستنL 'لى
0Cمك&8 س- ف-حT '5e 8aست3 حتى +كتش'-L 0 علىSلع' L8 فعقdLلمق' Dلكتا'. {GC 245.4}

(في 'لكتاD (جL 'لمس+ح . فصاc +ق(): ”C+Tا 'آل8D '& 5ب+حت3 قT LسكتH غضب!8 (LمC> 3-ني م& ك) نجاساتي . (على 'صل+D حم)
'للعنة عني8 (م(ت3 كف- ع& 5ن(بي . لقL 'بتك-نا النفسنا كث+-' م& 'لجCاالH 'لعا<لة8 لك& ! (ضعH كلمت! Tمامي كس-'8g (قL لمسH قلبي
r��) “جاسة- U)س+ Hخ- غ+- 'ستحقاقاq J(حتى 'عتب- ك) 'ستحقا. {GC 246.1}

aل3 'السق Jحل Lق) F-+مة كن+سة صغLفي خ Jم& 'لعم- 'لح F-ن(ت+ة . فا5 كا& في 'لثان+ة عشCمة 'لكLخ) 'لخL+ تعل0ّ لكي Lكا& كلف& ق
-Tس3 حسD قان(& 'لكن+سة . لكن3 لd-+ُ 0 0 (ل0 +ق0 ب('جباH 'لكا%& ب) ُحسD عض(' ب+& -جا) 'الكل+-(8d (كا& +حتفK بلقK) D+فت3
{GC 246.2} .(+تقاضى م-تبا عنCا

0Sلع' Lعق) Hسا'-Lخ+-' ت-! تل! 'لT 38 لكنHل(ق' Xسة 'لقان(& بع'-L على aعك Lص+- كا%نا8 فق+ &T 3ن3 ل& +مكن' dحT Lما 'آل&8 (قT
على تك-+d ح+ات3 لالنج+) . غ+- Tن3 ت-LL في T& +ك(& معلما للشعD . لقL كا& خج(ال ب<ب+عت3 (قL ثق) على نفس3 عDء مس](ل+ة تل!
&' o%Lم- مT 3ن'” :(قا . (لق+ا0 ب5ل! 'لعم' (قائ3 فقبLصT Hسال)عل+3 ت H-خ+-' 'نتصT . d-Lنفس3 لل d+-في تك Dكا& +-غ) فة8+K)ل'
r�s) “0+Kل-ف+ع 'لع' S5' 'لم-ك% T)نسانا (ض+ع 'الص) +تبe). {GC 246.3}

eكلفن <بد" عمل

بTL كلف& عمل3 بك) %L(ء8 فكا& كالم3 كالنuL 'لمتساق< على 'ال-X 'ل+ابسة الح+ائ3 '. كا& قL ت-! با-+d ('ن<لJ 'لى مL+نة 'قل+م+ة
تحH ح-'سة 'الم+-F م-غ-+H 'لتي '5 كانH تحD 'النج+) بس<H حما+تCا على تالم+5, . كا& كلف& ال +S') حLثا -ق+J 'لع 'H'L (بس+<
'لمCK- . (قL بTL عمل3 ب+& 'لشعD في ب+(ت0C . فا5 كا& Tف-'L 'لعائلة +جتمع(& ح(ل3 كا& +ق-T 'النج+) (+كشa ل0C ع& حقائJ 'لخال\ .
فال5+& سمع(' 'ل-سالة نقل(' تل! 'الخبا- 'لسا-F 'لى 'آلخ-+&8 (س-عا& ما 'نتق) 5ل! 'لمعل0 تا-كا تل! 'لمL +نة 'لى 'لمL& ('لق-u 'لمنعSلة .
(كا& +جL 'لباD مفت(حا Tمام3 'لى 'لقالU ('الك('w على 'لس('ء8 (كا& +تق0L ل+ضع TساساH كنائd كانH ستخ-g شL)C' للحJ ال +Cاب(&
H)لم'. {GC 246.4}

Dلى 'لكتاe dلنا' HLمة قا+ Lلق' Hسة 'للغا'-Lف .F5ب+& 'لعلماء ('ألسات YLغ+- عا gكا& %نا! '%ت+ا) . d+-لى با' Lقل+لة عا -CشT Lبع)
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'لمق8dL (كث+-(& مم& ل0 تتأث- قل(ب0C م& قب) بحقائق3 جعل(' بك) ش(J +تباحث(& ف+Cا8 ب) كان(' +حا-ب(& 'لمناضل+& ع& 'لكاث(ل+ك+ة . Tما
كلف& فمع ك(ن3 ضل+عا (فا-سا ال ُ+شJ ل3 غبا- في م+اL+& 'لمجاLالH 'لال%(ت+ة فقL كانH لL+3 -سالة Tسمى +تمم3 ' غ+- ما كا& ال(لئ!
'لفالسفة 'لكث+-Y 'لصخD ('لمشاغباH . كانH عق() 'لناd قL 'ست+ق8HK فكا& %5' %( 'ل(قH 'لمناسD 'لY5 ُ+كشa ل0C ف+3 'لحJ . ففي ح+&
كانH قاعاH 'لجامعاH تس(L%ا ضجة 'لمجاLالH 'لال%(ت+ة8 كا& كلف& +تنق) م& ب+H 'لى ب+H (%( +فس- 'لكتاD 'لمقdL للشعD (+ح Lث0C ع&
{GC 247.1} .'لمس+ح (e+ا, مصل(باً

1شرk1 1لنو/ في با/<س

'قتضH عنا+ة هللا T& تق0L 'لى مL+نة با-+L dع(F 'خ-u لقب() 'النج+). لقL -فضL Hع(F ل+فف- (فا-)8 لك&ّ ك) 'لناd م& ك) 'ل<بقاH في
. cالصال' Lلى -(ما تماما ض' Sس+اس+ة ل0 +ك& +نحا H'-ما ' لمل! فا5 كا& متأث-' باعتباT . L+Lتل! 'لعاصمة كان(' س+سمع(& 'ل-سالة م& ج
(Tما م-غ-+H فكانH ال تS') متشبثة باالم) في T& 'لب-(تستانت+ة ستنتص- في ف-نسا. فعSمH على T& تأم- بالك-'FS بالعق+FL 'لمصلحة في
D')بT F-+الم' Hلباب(+ة %5' فتح' Hلسل<ا' Hلعاصمة . ('5 منع' dما ب-(تستانت+ا با& +بش- في كنائLخا H-مT !لمل' Dثناء غ+اT ففي . d+-با
'لقص- على سعت3 '. فأعHL حج-F كب+-F لتك(& قاعة لإلجتماعا8H (Tعل& Tن3 في ساعة مع+نة م& ك) +(0 ستلقى عKة8 (Lُعي 'لناd م& ك)
a-في غ dتجّمَع 'لنا Dلقاعة بجما%+- 'لشع' Hمة . ('5 ضاقLلحض(- 'لخ Dجما%+- 'لشع H->' Jللحض(-8 فت Sلم-'ك') Hل<بقا'
'النتKا- ('ل-L%اH . (كان(' +ج+ئ(& 'لى %نا! ك) +(0 باالل(8a من0C 'لنبالء ('لساسة ('لمحام(& ('لتجا- ('لصناU . (بLال م& T& +منع 'لمل!
c)- &كأ) 'Lب Lح+نئ5 . (ق |Lبكلمة هللا كما ح H-تأث &T نة+Lلتل! 'لم Jل0 +سب) .d+-با dم- بفتح كن+ست+& م& كنائT Lفق H5, 'الجتماعا%
'لح+اF قL نS) م& 'لسماء ل+-a على 5ل! 'لشعD . كما حلH 'لقناعة ('لL%S ('ل<Cا-F ('لنKا0 ('لجL ('لعم) مكا& 'لسك- ('لخالعة
{GC 247.2} .('لمناSعاH ('لخص(ماH ('لب<الة

8Dن+ة 'لى 'لشع+Lل' Hلسل<ا' HCفاتج FS'-لك' aال+قا (خLلت' Xف-+ ('S+ كا& 'لمل! ال . YL+في 'ال)مكت ')لك&ّ 'الحبا- 'لباب(++& ل0 +قف
(ل0 تLّّخِ- (س+لة إلثا-F مخا(a 'لجم(U 'لجCلة 'لمتعلق+& بالخ-'فاH (تعصب0C . ('5 خضعH با-+d في جCلCا لمعلم+Cا 'لك5بة فانCا كا(-شل+0
في 'لقL+0 ل0 تع-S aما& 'فتL' J%ا (ال ما %( لسالمL) .' 3'0 'لتبش+- بكلمة هللا في 'لعاصمة . سنت+&8 ( مع '& كث+-+& قبل(' 'النج+) فا&
.0CتLس+ا FL0 'غ-'ض83 فافلح 'لباب(+(& في 'ستعاLا%- بالتسامح لكي +خKت Lال() ق' d+فض(, . (كا& ف-نس- Dالكث-+ة 'لساحقة م& 'لشع'
{GC 248.1} .(م-T Fخ-T uغلقH 'لكنائT) dعHL 'لنا- لح-J 'لC-'<قة

كا& كلف& ال +S') في با-+d +عLّ نفس3 بالd-L ('لتأم) ('لصالF لعمل3 (خLمات3 'لعت+FL . (م& ف-< م('Kبت3 على نش- 'لن(- حامH ح(ل3
'لشك(! . (قL حا(لH 'لسل<اT H& تح-ق3 بالنا- . (كا& +K& نفس3 في معتكف3 في منأu ع& 'لخ<-8 ('5' ببعX 'صLقائC+ 3-(ل(& مس-عي
Jلخا-جي . (ل0 تب' Dعلى 'لبا a+عن U-ة ُسمع قKعل+3 . (في تل! 'للح X0 'ل+3 ل+لق(' 'لقبCلضبا< %0 في <-+ق' Xل+3 ل+خب-(, با& بع' &
uLحe &لمصلح م' ('Sعلى 'ن &)-خq Lفي ح+& ساع Dلئ! 'لضبا< ('قف+& على 'لبا)T 3قائLصT Xبقى بعT Lل+ض+ع3 '. (ق FL3 ب-%ة ('ح+Lل
'لن('ف85 فأس-U خا-جا 'لى a'->T 'لمL+نة . (قL لجأ 'لى ك(w عام) م& TصLقاء 'الصالc فتنك- بث+اD مض+ف3 ((ضع فأسا على كتف3
r�r) u-خT F-م H+-مال! م-غT الجئاً 'لى D)حلت3. ('تج3 في س+-, نح( 'لجن- aستأن')). {GC 248.2}

تحت حما<ة 1الصدقاء

&T 3على نفس (q Lكما فع) م& قب) 5ل! . لكن3 كا& ق d-Lفي 'ل (غ o) 8ء'LشT قاءLصT حما+ة Hتح -CشT في 5ل! 'لمكا& بضعة (K
+بش- ف-نسا8 (ل5ل! ل0 +ست<ع K+ &T) عا<ال (قتا <(+ال . فحالما خفH شFL 'لعاصفة قل+ال D%5 +بح| ع& حق) جL+L للخLمة في ب('ت++3 'لتي
تض0 جامعة (ح+| كا& 'لناd قL بTL(' +عتنق(& 'آل-'ء 'لجFL+L (+قبل(ن3 '. (كا& Tناd م& ك) 'ل<بقاH +صغ(& 'لى -سالة 'النج+) بف-c . ل0
Fكال0 'لح+ا c-كا& كلف& +ش) . Hا%Sلمتن' LحT 8 في مح) 'قامت83 ('ح+اناً فيFكب+- 'لقضا H+في ب Uالجتما' Lك& 'لتبش+- علن+ا ب) كا& +عق+
L0 . (كا& +(جCنة لضما& سالمت+Lلم' g-جتمع(' خا+ &T لسامع +& '-ُتئي' LLع L'S 5' Hق) Lق('ل3 . (بعT Uة لك) م& -غب(' في سما+Lالب'
. 0Cف+3 'جتماعات ')Lع& 'لع+(&8 فاختا-(, ل+عق D)محج aح(لت3 'الشجا- ('لصخ(- 'لمش-فة 'لى معتك J+ض J+مم- عم Dفي جان aCك
d-في %5' 'لمكا& ما. c-ش+ُ) T-ق+ُ dLلمق' Dلة كا& 'ل! تاSمتخ5+& <-قا مختلفة . في %5, 'لبقعة 'لمنع F-+صغ Hكان(' جماعا)
{GC 249.1} .'لب-(تستانH ف-+ضة 'لعشاء 'ل-باني ال() م-F في ف-نd '. (م& %5, 'لكن+سة 'لصغ+-F خ-g كث+-(& م& 'لمبش-+& 'المناء

D')بT &م Dبا (ك Lج) لكن3 . c5' 'الم) (%( '& ف-نسا كأمة ستقب) 'الصالCمتعلقا ب ('S+ كا& ال . d+-كلف& 'لى با Lعا u-خT F-م)
'لعم) مغلقا تق-+D '. فك(ن3 +عل0ِّ 'لناd 'النج+) معنا, 'ن3 +س+- في 'قص- 'ل<-J 'لى 'لم(H 'حت-'قا8 (ل5ل! ق-- Tخ+-' T& +-ح) 'لى 'لماني
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{GC 249.2} .'. (ما T& ت-! ف-نسا حتى %بH على 'لب-(تستانH عاصفة %ائلة بح+| Tن3 ل( بقي لكا& مص+-, 'لقت) كغ+-,

'& 'لمصلح+& ' لف-نس++& '5 كان(' +ت(ق(& 'لى '& +-(' بالL%0 سائ-F قLما في <-+J 'الصالc كالمان+ا (س(+س-' ع(ل(' على T& +ض-ب('
ض-بة ج-+ئة ضL خ-'فاH -(ما ت(قK 'المة كل3 '. (ل5ل! فقL ُكتبH 'عالناH في ل+لة ('حFL تCاج0 'لقd'L (T-سلH بالب-+L 'لى ك) 'نحاء
ف-نd '. لك&ّ %5, 'لح-كة 'لغ+(-F ('ل<ائشة في 'ل(قH نفس3 بLال م& T& تعم) على تق0L 'الصالc جلبH 'لLما- ل+d على م-(ج+Cا فحسD ب)
0Cقة %الكا تاما لك(ن>'-Cال! 'ل%' Dحجة ل<ل YT 83لباب(++& ما كان(' +بتغ(ن' H>عT Lفلق .' dجاء ف-ن-T (في ك cقاء 'الصالLصT (على ك
{GC 249.3} .مC+ج+& خ<-+& على 'ستق-'- 'لع-o (سال0 'المة

(ب+L خف+ة — ل0 ُ+عل0 '5' كانL+ H صJ+L <ائT o( عL( محتا) — TلصT JحL 'لناd تل! 'العالناH على باD مقص(-F 'لمل! 'لخاصة .
(قL 'متأل قلD 'لمل! -عD '. ففي %5' 'العال& %اجمL+ H قاس+ة 'لخ-'H' a 'لتي K) 'لناd +(ق-(نCا 'ج+اال <(+لة . (%5, 'لج-FT 'لتي ال
Hصام )%) 'Lم-تع Hل(ق' Xبع (K 3ل)%غضب3. ففي 5 H-ثاT 8!لمل' F-عة في حضS5, 'الق(') 'لص-+حة 'لمفCلت<ف) ب' FT-ا8 جCمث+) ل
(ح+نئ5 عب- ع& '%ت+اج3 (غضب3 ب5C, 'لكلماH: ”ل+قبX على ك) م& ُ+ش! في Tن0C ل(ث-+(& م& L(& تم++S . 'ني سأستأصل0C جم+عا“
{GC 250.1} .(r�i). (%ك5' قُضى 'الم- '5 ع0S 'لمل! على T& +لقي بنفس3 'لى جانD -(ما

حكم N/1ابي

'تخH5 'الج-'ء'H في 'لحا) للقبX على ك) 'تباU ل(ث- في با-+d . (كا& صانع فق+- م& معتنقي 'ال+ما& 'لمص) c معتاL+ &T 'Lع(
H+مبع(| 'لبابا 'لى ب Lح-قا بالنا- '5' ل0 +-ش (في 'لحا (بالقت LL%ُ) 3+عل Xفي 'لخفاء8 فقب Lتعق Hلتي كان' Hالجتماعا' -)لم]من+& لحض'
ك) ب-(تستانتي في 'لمL+نة . فا-تجa -عبا Tما0 5ل! 'القت-'c 'لLنيء8 لك& خ(ف3 م& 'لم(H 'حت-'قا 'نتص- عل+3 في 'لنCا +ة ف-ضي با& +سل0ِّ
'خ(ت3 .فسا- 'لخائ& مع م(-+& 'لمخب- 'لس-Y 'لملكي8 (ح(لCما جماعة م& 'لكCنة (حاملي 'لمباخ- ('ل-%با& ('لجن8L في ش('-U 'لمL+نة .
كا& 'لقصL م& %5, 'لمKا%-K Fا%-+ا تك-+0 ”'لق-با& 'لمقdL“8 ('لتكف+- ع& 'ال%انة 'لتي لحقH ب5ب+حة 'لقd' L م& 'لب-(تستان8H (لك& كا&
+ختفي خلa %5' 'لمC-جا& قصL مCل! مم+H . فلuL (ص(ل0C مقاب) ب+T HحL 'لل(ث-++& كا& 'لخائ& +(مئ خف+ة8 ف+ت(قa 'لم(كD (+Lخ)
'العL'ء 'لب+8H (+سحب(& Tف-'L 'لعائلة (+كبل(ن0C بالق+(L . (كانH تل! 'لجماعة 'ل-%+بة تتق0L 'لى 'ال ما0 بحثا ع& ضحا+ا جFL+L. ”'ن0C ل0 ُ+بق('
“Dا ... كا& 5ل! 'لحك0 حك0 'ال-%اCنة كل+Lم(-+& 'لم Dع-T Lلق ... d+-جامعة با Hصغ+-'8 حتى كل+ا )T &ما كا+Kع Lح') H+على ب
r�٤)). {GC 250.2}

(قL قُتلH ك) تل! 'لضحا+ا بعLع5'باH قاس+ة . (كا& %نا! Tم- خا\ +قضي با& تك(& 'لنا- خف+فة حتى ت<() مFL ع5'بات0C. لكن0C مات('
L0 قCحس(' بانT &+ال +ل Y5ء 'ل'LCلئ! 'لش)T Hعة ثباSعS &ع &)LC>لمض' S0 معك- . ('5 عجC0 (ال عك- سالَمCثبات USعSمنتص-+& . فل0 +ت
'نSCم('. ”لقL نصبH 'لمشانJ في ك) Tح+اء با-+8d (تبع 5ل! 'لح-J بالنا- في T+ا0 متتابعة8 (كا& 'لقصL م& 5ل! نش- 'ل5ع- م& 'لC-<قة
بنش- 'لقت) ('العL'0 في ك) مكا&. (مع 5ل! ففي 'لنCا+ة كانH كفة 'النج+) %ي 'ل-'جحة . لقL 'ست<اU ك) T%) با-+YT ')-+ &T d ن(U م&
c-ف5ل! 'لف .' J'-حت' H)م+ )%) L+Cم& منصة ك) ش (فضT ثة. ل0 تك& %نا ل! منصة+L0 تل! 'آل-'ء 'لحCلئ! 'ل5+& خلقت)T 0% (ل-جا'
'ل-ص+& 'لT Y5نا- (ج(, %]الء 'ل-جا) (%0 +س+-(& ... 'لى ساحة 'العL'80 ('لب<(لة 'لتي TبL(%ا (%0 ('قف(& في (س< 'لن+-'& 'لمشتعلة8
((L'عت0C (صفح0C ع& تل! 'لمKال0 جعلH غضD بعX 'لمشا%L+& +نقلD 'لى 'شفاJ (بغضت0C 'لى محبة8 (كا& Lفاعا +ن<J بأفصح لسا&
r�٥) “(+حجة في صالح 'النج u)قT)). {GC 251.1}

('5 كا& 'لكCنة +ح-ص(& على T& +جعل(' حنJ 'لشعD على TشT ,Lشاع(' D%-T 'لت0C ضL 'لب-(تستانH . فلقL 'تCم(%0 بالتآم- على 5بح
'لكاث(ل+! (قلD 'لحك(مة (قت) 'لمل! . لك&ّ ك) %5, 'الLعاء'H ل0 +ك& %نال! K) م& ب-%ا& على صLق3 '. (مع 5ل! فا& %5, 'لتنب]'H ع&
Lا 'لكاث(ل+! ضCلتي '-تكب' F)لقس' (فاعما .aمختل U)م& ن Dختالفا ب+نا (السبا' a)-Kع& %5, 'ل aتختل a)-K ستت0 في Hلش- كان'
.' D80 ملكا (حك(مة (شع%LLCتنبأ(' بان3 +ت Y5ال! 'لC0 'لCب Hقع)T &)-5ل! بق L8 (بعD+%- (+ء ثق'Sفي ج Hالب-+اء تجمع' Hتستان)-لب'
لكن3 جS'ء (قع عل+0C بأ+YL 'لملحL+& ('لباب(++& Tنفس0C . فل0 +ك& ت(<+L Lعائ0 'لب-(تستانت+ة ب) %( كبحCا (كبتCا ما س+(قع بف-نسا ك('-|
{GC 251.2} .%ائلة بعL ق-'بة ��i سنة

في 5ل! 'ل(قH شملH 'لشبCاH ('لشك(! ('ل-عD ك) <بقاH 'لمجتمع. (في (س< 'ل5ع- 'لعاuT- 0 'لناd 'لى YT حL تأصلH 'لتعال+0
'لل(ث-+ة في عق() 'ل-جا) 'ل5+& كان(' قL تلق(' Tعلى تعل+0 (تمتع(' باع0K نف(5 (تحل(' باالخالJ 'لسا0 +ة. لقL (جK) &T ')Lائa كث+-F سام+ة
(مCمة قL خلH م& Tصحاب3 '. ('ختفى كث+-(& م& 'لصناU (-جا) 'لم<ابع ('لعلماء (TساتF5 'لجامعاH ('لم]لف+&8 (حتى نLماء 'لمل! .
(%-D مئاH م& با-+8d نف(' Tنفس0C م& (<ن80C (في حاالH كث+-F قLم(' '() 'خ<ا- على 'نحي 'S%0 للعق+FL 'لمصلحة. (قL جع) 'لباب(+(&
0Cغضب Hصب(' جاما Lق) . HاCث+-(' 'لشب+ &T &)L &0 مC+ن'-CK &+قة 'ل5+& عاش(' ب>'-C0 في 5%() (%0 +فك-(& في 'لCح(ل &)-Kن+
على جما%+- 'لضحا+ا م& 'لفق-'ء 'ل5+& كان(' في قبضة 0C+L+T . ('كتHK 'لسج(& باالب-+اء ('KلمH 'لسماء بالwL '& 'لمتصاعL م&
{GC 252.1} .'لمح-قاH 'لمنص(بة لقت) 'لمعت-ف+& باالنج+)
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لقL كا& ف-نس+d 'ال() +تشJL بان3 قائL في ح-كة 'لنCضة 'لتي بHTL في T('ئ) 'لق-& 'لساdL عش-8 (س-, T& +جمع في بال<3 -جاال
علماء م& ك) 'لبلL'& . (كا& 'لتسامح 'لقل+) 'لCKT Y5-, لال صالc +عuS ن(عا ما 'لى حب3 'لعل0 ('حتقا-, جC) 'ل-%با& (خ-'فات0C . (لك& '5
0Lنحاء ف-نسا ! (%( ب5ل! +قT (بإلغاء 'ل<باعة في ك '-)م& كا& نص+-' للعل0 (محبا للعلماء منش -LصT قة>-Cفعت3 غ+-ت3 'لى 'ستئصا) 'لL
LاC>ني ('الض+Lل' Dق+ة لالنسا& م& 'لتعص') Hلثقافة 'لعقل+ة ل+س' &T & U 8ا 'لتا-+خCسجل F-+مثلة كثT &ل+نا مثاال8 ضم'. {GC 252.2}

كانH ف-نسا عاSمة على مالشاF 'لب-(تستانت+ة في 'حتفا) مقdL عا0 . (قا) 'لكCنة '& 'ال%انة 'لتي بلغH 'لى عنا& 'لسماء ب05 5ب+حة
a+لمخ' (5ل! 'لعم u (ع J+Lع& شعب3 في 'لتص D)ن+ &T Dلمل! +ج' &e) 80Lا بالCغسل Dج+ d'Lلق'. {GC 253.1}

H-فثا . D+%-ل+(0 'لمع+& للق+ا0 ب5ل! 'الحتفا) 'ل' s٥i٥ 0كان(& 'لثاني (+نا+-) عا -Cلعش-(& م& ش') YLك(& 'ل+(0 'لحا+ &T --تق)
aم+& م& 'ال- +اLلقا' dجما%+- م& 'لنا d+-في با Hالمة جمعاء . ('جتمع' D)ل(%م+ة ('لك-'%+ة 'لمتعصبة 'لعم+اء في قل' a)لمخا'
'لمح+<ة بCا فامتألH ب0C 'لش('-U . كا& 5ل! 'ل+(0 سُ+بTL بم(كD مD+C ”(قL ُعلقH على 'لب+(H 'لمح+<ة بالش('-T Uقمشة حL'L س(L'ء8 كما
Tق+مH م5'بح متباعFL“. (Tضيء س-'T gما0 ك) باD تك-+ما ”للس- 'لمقdL“. ”(قب) 'لفج- بTL 'لم(كD +تجمع Tما0 قص- 'لمل! . في مقLّم3
جاءT Hعال0 'الب-(ش+اH 'لمتعFLL (صلبانCا8 (بعL%ا سا- 'لم('<ن(& 'ثن+& 'ثن+& حامل+& 'لس-g“. ثT 0قبلH 'ل-%بان+اH 'ال-بع8 ك) منCا في
' 0Cة8 (ث+اب+S0 'ال-ج('ن+ة ('لق-مCفي حلل a'-الش' d)-+الكل' (ا -جاCخلف) F-+C5ل! بمجم(عة م& 'ل5خائ- 'لش Lتي بعT) .\ا 'لخاC+S
{GC 253.2} .لS'%+ة 'لجم+لة 'لب-'قة8 (قL غم-ت0C 'لS+ناH 'لمجملة بالج('%-

(حم) Tسقa با-+d 5ب+حة 'لق-با& تحH مKلة فخمة ... +حملCا T-بعة م& Tم-'ء 'لب+H 'لمال! ... (خلa 'لق-با& 'لمل! ف-نس+d 'ال()”
,L+ في) X-متج3 ببص-, 'لى 'ال )%) dT-لمل! (ال 'لحلة 'لمل(ك+ة“. ”فا5 كا& مل! ف-نسا حاس- 'ل' gفي 5ل! 'ل+(0 ال تا dل0 +لب Y5ل'
0Lل' )T 3ا -(حCب Hالج) 'ل-5'ئ) 'لتي تنجس d+ت5ل) ل (م5بح بك (ما0 كT )كا& +جث) .(r�٦) “0Lنا Dفي %+ئة 'نسا& تائ” -CK “-+من g'-س
'لSكي 'لY5 تل(ثH بL+ 3', ألج) 'لخ<+ئة 'لمم+تة 'لتي '-تكبCا -عا+ا, 'ل5+& تج-T(' على 'L'نة 5ب+حة 'لقd'L. (بعL, جاءH 'لملكة (-]ساء
{GC 253.3} .'لL(لة (%0 +س+-(& 'ثن+& 'ثن+& (ك) +حم) س-'جا من+-'

(كجSء م& خLماH 5ل! 'ل+(0 خا<D 'لمل! -جا) 'لمملكة 'لعKا0 في باحة قص- 'السقa 'لكب+-F . فT -CKمام0C ب(ج3 حS+& . (بكال0
فص+ح م]ث- كا& +ن(c على ”'لج-+مة ('لتجa+L (+(0 'لحS& ('لعا-“ 'لY5 ح) باالمة. (قL <الD -عا+ا, 'لمخلص+& با& +ساعL(' في
'ستئصا) 'لC-<قة 'ل(بائ+ة 'لتي كانH تتLLC ف-نسا بالLما-8 ث0 قا): ”(على قL- ما Tنا متأكL م& Tنني ملك! C+T 0ا 'لساFL ل( -H+T عض(' م&
dبنائي متنجT LحT &' Hكث- م& %5' فل( علمT) ...,)-م3 'ل+ك0 لكي تبتLقT Hلك-+3 لكن' L5' 'لتعف& ('لفساCمصابا ب )T عضاء جسمي مل<خاT
ب5C, 'لC-<قة لما Tبق+H عل+3 ... ب) كنT Hسلم3 بنفسي (TقLم3 5ب+حة ã“. (قL 'نCم-H 'لLم(U م& ع+ن+3 فاحتبd ص(ت3 (ل0 +ست<ع '& +تكل80
r�h) “لكاث(ل+كي' &+Lل' (+في سب H)نم) o+ننا سنع'” :Lح') H)(فبكى ك) 5ل! 'لجمع8 (صاح(' +ق(ل(& بص. {GC 254.1}

ما كا& D%-T تل! 'لKلمة 'لتي شملT Hمة -فضH ن(- 'لحJ ! لقH-CK L ”'لنعمة 'لمخلصة“8 لك&ّ ف-نسا بعLما شا%HL ق(َتCا (قL'ستCا
Lلن(- . لق' Hلمة (-فضKل' H-لى 'ل(-'ء '5 'ختا' HLبن(-%ا8 '-ت u-لق') ُ&Lلم' H-ما 'ستناL8 (بعd)الفا م& 'لنفq اCُجمال D5ما 'جتLبع)
0Cفعالً 'ن &)L0 +عتقCنT آل& فمع') . L+لعن' dلنف' U'Lسق<(' ضحا+ا خ &T 0 %بة 'لسماء قال(' ع& 'لش- خ+-' (ع& 'لخ+- ش-' 'لىCح(' عن->
باض<CاL%0 شعD هللا eنما +]Lّ(& ل3 تعالى خLمة فإ& 5ل! 'الخال\ ل0 +ب--%0 . 'ن0C بك) عناL -فض(' 'لن(- 'لY5 كا& +مك& T& +نق5%0 م&
{GC 254.2} .'لخU'L (م& تل<+خ T-('ح0C بLماء ضحا+ا%0 'الب-+اء

قَسم الستئصاB 1لIرcقة

(قT Lقس0 'لجم+ع قسما مقLسا با& +ستأْصل(' 'لC-<قة (5ل! في 'لكاتL-'ئÑة 'لعK+مة ح+| نصبH ”'ال%ة 'لعق)“ على 'لع-o بعL 5ل!
بح('لي ثال| مئة سنة8 نصبتCا تل! 'المة 'لتي نس+H 'الل3 'لحي . (قL ُن0K 'لم(كD م& جL+L (ش-U ممثل( ف-نسا في 'لعم) 'لY5 قL 'قسم('
T& +عمل(,. ”فعلى مسافاH قص+-F نصبH 'لصقاالH 'لتي كا& بعX 'لمس+ح++& 'لب-(تستانH س+ح-ق(& عل+Cا Tح+اء8 (-تب(' '& تشع) 'لنا-
L)Cلتي قاسا%ا ش' Hلع5'با' (+5ك- تفاص L-مج &' .(r�Ä) “0'Lالع' FL%لمشا Dك)لم' a80 ('& +ت(قCا 'لمل! منC+ف D-ة 'لتي +قتKفي 'للح
'لمس+ح T(لئ! م-عD (مLم- للشع(-8 لك&ّ T(لئ! 'لضحا+ا ثبت(' (ل0 +ت-'جع( '. فاT 5لح على ('حL منT 0C& +ت-'جع TجاD قائال: ”Tنا ال T(م&
r�É) “0+لجح' H')8 ( %( س+قا(0 ك) قãس+& . '& '+ماني -'سخ با+Lلق' U)ب3 جم Hمنq ب3 (ما ')S-النب+اء ('ل-س) فك' Jبغ+- ما سب). {GC
255.1}

(كا& 'لم(كD +ت(قa م-'-' TماT 0ماك& 'لتع8D+5 فلما (صل(' 'لى قص- 'لمل! 'لY5 كان(' قL 'ن<لق(' من3 تف-J 'لجمع8 ('نسحD 'لمل!
('الساقفة8 (%0 -'ض(& ك) 'ل-ضى ع& 'ج-'ء'H 5ل! 'ل+(80 (كان(' +Cنئ(& Tنفس0C با& 'لعم) 'لY5 قL ُبBL ب3 س+ستم- حتى تتالشى 'لC-<قة
{GC 255.2} .تماما
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محا/بة 1النجHل بعنف

'& 'نج+) 'لسال0 'لY5 قL -فضت3 ف-نسا كا& سُ+ستأص) بك) تأك+8L (ما D%-T نتائج 5ل! ! ففي 'لحاYL ('لعش-+& م& كان(& 'لثاني (+نا+-)
u-خT F-ض(ضاء8 (م) Dلمصلح+&8 كا& %نال! شغ' LاC>ف-نسا في 'ض Hف+3 ش-ع Y5سنة م& 'ل+(0 نفس3 'ل r٥Ä Lبع YT 8 shÉi 0عا
صاc 'لناd في <لD ضحا+ا ج8FL+L (م-T Fخ-u كانH ُت-u 'لصقاالH 'لس(8L (م-T Fخ-u 'نتT HCحL'| 'ل+(0 بالمح-قاH 'لCائلة . (كا&
X-على 'ال c->) F)ق (مس! بكT |+0 ح'Lلى ساحة 'الع' ,)83 لك& %0 سحب+Lان+3 (جال 'لمل! ل(+d 'لساdL عش- +ناض) ب+& YL+T سّجَ
dنف rÄ�� !م& تل! 'لبقعة %ل D-8 فبالقFL+ل0 +ك& 'لمل! %( 'لضح+ة 'ل(ح). (rs�) “'L+بع U)>س3 'لمقT- g-حLعلى عنق3 فت dلفأ' H)%)
Dا0 حك0 'ل-ع+T 8م+ة'Lلمقصلة 'لقا<ع في خال) تل! 'ال+ا0 'ل' Lح Hتح. {GC 255.3}

لقL ق0L 'الصالc 'لى 'لعال0 كتابا مفت(حا كاشفا ل0C ع& (صا+ا ش-+عة هللا (%( +لح بم<الب3 على ضمائ- 'لشعD . '& محبة هللا غ+-
'لمحFL)L ('لس-مL+ة قL كشفH للناd ع& ش-'ئع 'لسماء (مباLئ3 '. لقL قا) هللا: ”فاحفK(' ('عمل('. ال& 5ل! حكمتك0 (ف<نتكT 0ماT 0ع+&
'لشع(D 'ل5+& +سمع( & ك) %5, 'لف-'ئX ف+ق(ل(& %5' 'لشعD 'لعK+0 'نما %( شعD حك+0 (ف<&“ (تثن+ة ٤ : ٦). '& ف-نسا عنLما -فضH %بة
'لسماء S-عH ب5'- 'لف(ضى ('لخ-'8D ث0 '& 'لتفاع) 'لY5 ال مف- من3 ب+& 'لسبD ('لنت+جة نتجH من3 تل! 'لث(-F 'لCائلة 'لتي بTL بCا حك0
Dل-ع'. {GC 256.1}

فا/B في سو<سر1

J8 فان<ل,Lم+ال X-T &م D-Cلغ+(- على 'ل' Uلشجا' (-جب- فاT 8(+)> Hق)لمش](مة8 ب' Hتل! 'العالنا Dبسب LاC>قبلما ثا- 'الض
5'%باً eلى س(+س-' (ساعL على نجاc عم) S(+نجلي8 (%ك5' جع) كفة 'الصالc ت-جح. (قL قضى سن('ت3 'الخ+-F في تل! 'لبال 8L (مع 5ل!
فقK L) +ب5) جL)C, (نف(5, 'لثابH الصالc ف-نd '. (في خال) 'لسن('H 'ال(لى 'لتي قضا%ا في منفا, 'تجHC مساع+3 بن(U خا\ 'لى نش-
8U'-لص' Dكا& +-'ق (لكال' a-ت3 'لتي ال تعKب+ق) 8L)Lلح' Lقضى (قتا كب+-' في تبش+- م('<ن+3 'لساكن+& عن Lسالة 'النج+) في (<ن3 . (ق-
F-+كب Hكم+ا Hلمصلح+& 'اللما& 'لى 'لف-نس+ة8 (ُ<بع' Hم]لفا Hت-جم &+Lغ+-, م& 'لمبع FLبتشج+عات3 (نصائح3 . (بمساع Dعا& 'لشعT)
م& %5, 'لكتD (م& 'لكتاD 'لمقdL 'لف-نسي . (كا& 'لم(Sع(& +ب+ع(& %5, 'لكتD بكث-Y a F ف-نسا. كانH تل! 'لكتD تع<ى للم(Sع+&
{GC 256.2} .باثما& مخفضة8 (%ك5' ساعLت0C 'ال-باc 'لتي كان(' +حصل(& عل+Cا على 'الستم-'- في 5ل! 'لعم)

U)-نفس3 لتعل+0 'لصغا- . (فضال ع& ف d-لة كSب-(ش+ة منعT سة (ض+ع . ('5 لجأ 'لى-Lمعل0 م YS فا-) عمل3 في س(+س-' في TLب Lلق
'لعل0 'لعاL+ة ق0L حقائJ 'لكتاD 'لمقdL بك) ح5- على Tم) T& +ص) 'لى 'آلباء ع& <-+T J(الL%0. (قq Lم& بعض80C لك&ّ 'لكCنة 'نب-(' ل3
ل+(قف(' 5ل! 'لعم)8 (ثا- 'لناd 'لفالح(& 'لمتعلق(& بالخ-'فاH فقا(م(, . (قL L'فع 'لكCنة بق(ل0C: ”5ل! ال +مك& T& +ك(& 'نج+) 'لمس+ح ال&
'لك-'FS ب3 ال تجيء بالسال0 ب) بالح-D“ (rss). (عنLما ُ<-L فا-) م& مL+نة %-D كالتالم+5 'ال(ل+& 'لى 'خ-u . فم& ق-+ة 'لى ق-+ة (م&
J')كا& +بش- في 'الس . ,LLCلمخا<- تت' H(في ك) مكا& كان .Dلتع') L-لب') U)م+3 متحمال 'لجLس+-' على ق Jن<ل' u-نة 'خ+Lنة 'لى م+Lم
('لكنائT) 8dح+انا ! '& +قa على مناب- 'لكاتL-'ئ+اT) . Hح+انا كا& +جL 'لكن+سة خال+ة م& 'لسامع+&8 (في Tح+ا& Tخ-u كا& تبش+-, +قا<ع
بص+حاH 'لتCك80 في H'5 م-F ُسحD م& 'لمنب- بعنa . (قL تح-o ب3 'ل-عاT Uكث- م& م-8F (ُض-D حتى Tش-a على 'لم(H . (مع 5ل!
FLنة (بل+Lم Lنة بع+Lم u-+ &كا) . USعSج(0 باص-'- ال +تCلى 'ل' Lن3 عاT الe F-+ح+ا& كثT Y a Lص Lما في س+-, . (مع 'ن3 قLمتق (K Lفق
بعL 'خ-8u كانH قبال معاق) للباب(++&8 تفتح Tب('بCا لالنج+) . ('الب-(ش+ة 'لصغ+-F 'لتي بTL عمل3 ف+Cا قبلH 'لعق+FL 'لمصلحة . كما '& مL+نتي
dلباب(+ة ('خ-جتا 'لتماث+) 'ل(ثن+ة م& 'لكنائ' d)ن+(شات) نب5تا %ما '+ضا 'ل<ق) H'-)م. {GC 257.1}

1ختHا/ XسHلة متو1ضعة

'Sتصبح م-ك Lنة فق+Lبح %5, 'لم-+ &T 3مكنT )فل . a+نة جن+Lلى '& +-فع 'لعل0 'لب-(تستانتي في م' L+بع LCم& ع J(كا& فا-) +شتا
. F-)لمجا' u-لق') &Lحتى -بح كث+-' م& 'لم ,L)C('ص) ج+ (K 3+ع+ن Dنص a LCس-' ('+<الي '. فا5 جع) %5' 'ل+)في ف-نسا (س cلالصال
ثL 0خ) جن+a (مع3 -ف+J ('حL . (لك& ل0 ُ+سمح ل3 با& +عK 'كث- م& م-ت+& . (قL حا() 'لكCنة عبثا T& +قنع(' 'لسل<اH 'لمLن+ة باL'نت83
g-خا aق) L0 '5 كان(' +ن((& 'غت+ال3 . (قCث+اب Hا+> Hتح cحمل(& 'لسال+ dت(' %0 'لمجلT) 8كل+-+كي' dما0 مجلT ()ع(, للمثLفاست
L)مع 5ل! فا& (ج) . dم& 'لمجل H5' 'مكن3 'الفالe 3م& م(ت ')Lلكي +تأك a)+لس') H')'-Cماء 'لش-س+& 'لمسلح+& بال%Lجمع م& 'ل dلمجل'
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'لقضاF ('لق(F 'لمسلحة Tنق5, . في بك(- 'ل+(0 'لتالي TخS) )% 5م+ل3 ل+عب-' 'لبح+-F 'لى مكا& Tم+&. (%ك5' 'نتCى T() مجL)C ب5ل3 لتبش+-
a+جن. {GC 258.1}

Tما 'لمحا(لة 'لتال+ة فقL 'ستخLمH ف+Cا (س+لة مت('ضعة: شاD (ض+ع 'لمCK- ق(ب) بفت(- حتى م& 'لمعت-ف+& بصL'قت0C لالصالc . (لك&
&T F-لشجاعة ('لخب' ,S)تع Y55' 'النسا& 'ل% (ست<+ع 0 ث+ a+ك) ا فا-) ؟Cمن L->ُ نة 'لتي+L5' 'النسا& في 'لم% ,S-ح+ &T &مك+ cنجا YT
+صمL لتل! 'لعاصفة 'لتي قD-% L م& TمامCا Tق(u 'ل-جا) (Tشجع0C؟ ”ال بالقF-L (ال بالق(F ب) ب-(حي قا) -D ... 'لجن(L“ (Sك-+ا ٤ : ٦).
r٥ ) rh : s d)ك(-نث s) “dم& 'لنا u)قT هللا aضع) dالة هللا 'حك0 م& 'لناCالق(+اء“8 ”ال& ج' YSختا- هللا ضعفاء 'لعال0 ل+خ'”). {GC
258.2}

بTL ف-(منH ((%5' %( 'س0 5ل! 'لشاD) عمل3 كمعل0 مL-سة . فالحقائJ 'لتي علمCا لال(الL في 'لمL-سة -LL(%ا على مسامع qبائ0C في
0C+عل HعS)ُ Lق) &+Cسة بالمستمع+& 'لمنتب'-Lل' F-حج Hحتى 'متأل dLلمق' Dلكتا' c-ل+ستمع(' 'لى ش &)Lل('ل' (قبT س-عا& ما) . 0Cب+(ت
Hق) Lبع) . FL+Lكث+-+& مم& ل0 +جس-(' على 'لمجيء عالن+ة ل+سمع(' تل! 'لتعال+0 'لج YL+T لى' Hلنب5 مجانا ف(صل' Xبع) L+Lلج' LCلع' Dكت
Lق) . Lمت+) u)ق+ (K) cالصال' U-Sُ Lبعق(ل3 0. لق Hعلق dا للناCص(نا لح+ات83 لك&ّ 'لتعال+0 'لتي علم D-Cضا على 'ل+T (جب- %5' 'لعامT
{GC 258.3} .عاL 'لمبش-(&8 (بفض) جL)C%0 ثبتH 'لعباFL 'لب-(تستانت+ة في جن+T aخ+-'

كانH 'لمL+نة قT LعلنH 'نح+اS%ا 'لى جانD 'الصالc عنLما Lخ) كلف& م& Tب('بCا بعL ج(الH متعFLL (تقلباH مختلفة م-H ب3 . فا5 كا&
عائL' م& qخ- S +ا-F لمسق< -Tس3 كا& سائ-' في <-+ق3 'لى باS)8 فلما -uT ج+(o شا-) 'لخامd تسL عل+3 'ل<-+J 'ض<- T& +تخ5 <-+قا
a+ئ-+ا +م- بجن'L. {GC 259.1}

في %5, 'لS+ا-F 'عت-a فا-) با& +L هللا تعم) . فمع T& جن+a قبلH 'لعق+FL 'لمصلحة 'ال 'ن3 كا& باق+ا عم) عK+0 +نبغي 'نجاS, ف+3 '.
. dلمجال' H'-'-ال بق dLلق' c)-ل' F)لضم+- بق') Dتت0 في 'لقل &T نبغي+ L+Lعمل+ة 'لتج) . L'-كأف (ب Hلى هللا كجماعا' &)LتC+ ال dفالنا
Hُ+لة تثبCمةً سCا. (ل0 تك& مCحكم Hتح Hتما0 ال& +نب5(' 'ل-5'ئ) 'لتي تفش &+L0 سل<ة -(ما ل0 +ك(ن(' مستعCعن a+جن Dشع c-> ف+ما)
{GC 259.2} .مباBL 'النج+) 'ل<ا%-F في %5, 'لمL+نة ('عL'L شعبCا ل+مأل ع& جF-'L 'لم-كS 'لY5 بL ' '& 'لعنا+ة 'اللC+ة تLع(, 'ل+3

كا& فا-) ('ثقا بان3 قL (جL في كلف& 'لشخ\ 'لY5 +مكنT 3& +ش-ك3 مع3 في %5' 'لعم) . (قL ناشL 5ل! 'ل('عKَ 'لD' o باس0 هللا T& +بقى
ل+خ0L مع3 . لك&ّ كلف& ت-'جع فUS '. فا5 كا& ب<بع3 خج(ال (محبا للسال0 فقT Lجف) م& 'الحتكا! بأ%) جن+a 'ل5+& كانH -(ح0C ج-+ئة
&T 3ن3 بكتابات3 +مكن' L5 كا& +عتق') .' ,Lلة (+نشSلى 'لع' (+جعال, +م Uال<ال') d-Lا (عن+فة . ث0 '& 'عتال) صحت3 ((لع3 بالCبنفس FSمعت)
Hلم<ب(عا' J+-> &8 (%ك5' فعd-Lعلى 'ل Dئا ف+3 +نّكLلنفس3 معتكفا %ا Lج+ &T في Dكا& +-غ cلقض+ة 'الصال HماLج)ّ 'لخT YLس+
uن3 ت-'ء'” (قا Lق) . Xم& 'لس0 'ء فل0 +ج-] على 'ل-ف H)جاء, كأن3 ص dLلمق' D+Cلم' (-ا. لك&ّ 'ن5'- فاC+بن+) dعل0 'لكنائ+ &T ست<+ع+
rsr) “3ل-غبة في ت-ك' (ك Dكا& +-غ Y5قا<ع في 'لمكا& 'ل )ل+3 م& 'لسماء لتمس! ب83 (ثبتت3 على نح' HLمت' Lهللا ق L+ &ل3 (كأ). {GC
259.3}

yعد1ء "لد1ء لالصال"

في %5' 'ل(قH كانH مخا<- عK+مة محLقة بالقض+ة 'لب-(تستانت+ة . لقL '-عHL ح-(0 'لبابا ضL جن+a فكانH %نال! Tم0 ق(+ة تت(عL%ا
a+ا ؟ (كCل U)على 'لخض F->لمل(! ('البا' Hلتي <الما '-غم' F-ن+ة 'لق(+ة 'لجبا+Lتقا(0 'لسل<ة 'ل &T F-+نة 'لصغ+L5, 'لمCال! . فأّنَى لCبال
{GC 260.1} +مكنCا T& تصمT Lما0 'لج+(o 'لق(+ة 'لتي +ق(L%ا غF'S 'لعال0 'الشL'ء 'لصناL+L؟

FL+Lج H')ما ق)- Hنتصا-'ت3 عبأ' ()T cالصال' S-ق(+اء م-عب+& . فا5 'حT ء'Lباع FLLCلب-(تستانت+ة م' Hفي ك) 'لعال0 'لمس+حي كان
على Tم) T& تقضي عل+3 بالLما-. (في %5' 'ل(قT HنشئH -%بنة 'ل+س(ع++& ('لجS(+H) (%ي Tقسى Tب<ا) 'لباب( +ة 'لفاسT) &+Lق('%0 . فا5
'نق<ع(' ع& ك) 'لصالH 'أل-ض+ة (ُبت-(' م& ك) 'لمصالح 'لبش-+ة ('م+ت(' ع& م<الD 'لعا<فة 'ل<ب+ع+ة ('بكم(' 'لعق) ('لضم+-8 فان0C ل0
+ك(ن(' +ع-ف(& قان(نا (ال صلة عL' ق('ن+& -%بان+ت0C (ِصالتCا8 (ل0 +ك(ن(' +ع-ف(& ('جبا غ+- ('جD نش- سل<انCا ('نK- 'لت5++)). لكّ&
'نج+) 'لمس+ح كا& قL 'عا& معتنق+3 على م('جCة 'الخ<ا- ('حتما) 'آلال0 (ع0L 'ستCابة 'لب-T L( 'لج(T U( 'لتعT D( 'لفق-8 (على -فع -'+ة
Y5ل' D0 بنا- 'لتعصC+تابع D)ض-م(' قلT H')5, 'لق% H+)Sلج' (Sلنا- 'لمح-قة . فلكي +نا' )T &)لسج' )T D+5لتع' Hالq 3في (ج Jلح'
Tعان0C على 'حتما) مث) تل! 'لمخا<- ('ستخL'0 ك) ق(u 'لخU'L لمقا(مة ق(F 'لحJ . فل0 +ت(-ع(' ع& '-تكاT DفKع 'لج-'ئT 0( 'ستخT 0'Lح<
&T d)- L0 'لمCفL% &كا Lفق Fلح+ا' uLم Uن5-(' '& +ع+ش(' ع+شة 'لفق- ('التضا L0 قCمع ك(ن) . (الشكا' FLLلمتع' oلغ' )T U'Lلخ' D+سالT
{GC 260.2} .+ح-S(' 'لث-(F ('لسل<ا& (T& +ك-س(' جL)C%0 لتLم+- 'لب-(تستانت+ة (+(<L ')Lعائ0 'لس+اFL 'لباب(+ة

تSّ+ا %]الء 'ل-%با& بقناU 'لقL'سة فبTL(' بS+ا-F 'لسج(& ('لمستشف+ا8H (كان(' +خLم(& 'لم-ضى ('لفق-'ء8 (+ق--(& Tن0C قL نب5(' 'لعال0
(%0 +حمل(& 'س0 +س(U 'لمقdL 'لY5 جا) +صنع خ+- 'ً. (لك& تحH %5' 'لمCK- 'لخا-جي 'لY5 ال غبا- عل+3 كانH تختفي D%-T 'لن('+ا
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'الج-'م+ة 'لمم+تة . (قL كا& م& 'لمباBL 'الساس+ة ل5C, 'ل-%بنة ”'& 'لغا+ة تب-- 'ل(س+لة“. (بناء على %5' 'لمبTL كا& 'لكD5 ('لس-قة ( +م+&
'لS(- (ج-'ئ0 'الغت+ا)8 فضال ع& ك(نCا مغتف-8F ُتعتب- 'عماال حم+FL (جل+لة ما L'مH تخ0L مصالح 'لكن+سة . (تحH كث+- م& Tشكا) 'لتنك-
0Cكا& بعض) . ()L0 مستشا-+& للمل(!8 (\ '-(' +شكل(& س+اسة 'لCلة (جعل(' +تسلق(& حتى صا- بعض)Lل' aائK) لى' H+)Sلج' aحS
+عمل(& كخ0L ل+تجسس(' على ساLت0C . (قL 'قام(' كل+اH البناء 'الم-'ء ('لنبالء (مd-'L لعامة 'لشع8D (كا& Tبناء 'لب-(تستانH ُ+جب-(& على
حفK 'ل<ق(d 'لباب(+ة . %5'8 (قL 'ستخLمH ك) مKا%- 'البCة ('لفخ 'مة 'لخا-ج+ة لت-ب! عق() 'ال(الL (ت5%) (تأس- Tفكا-%80 (%ك5' خا&
'البناء عq L)CبائT) 0Cسلم(' 'لح-+ة 'لتي في سب+لCا تعq Dبا]%0 ('ستنSف(' Lماء%0. (بس-عة عK+مة ت(ّسع 'لجS(+H في ك) T(-(با (T+نما
{GC 261.1} .حل(' 'نتعشH 'لباب(+ة

(في سب+) S+اFL س<(ت0C (سل<ان0C صH-L ب-'ءF باب(+ة بإعاFL محاك0 'لتفت+o ('نK- 'لت5++)). (على 'ل-غ0 م& نف(- 'لشعD 'لكاث(ل+كي
نفس3 (ك-'%+ت0C ل5C, 'لمحكمة 'لمخ+فة فقT LقامCا 'لحكا0 'لباب(+(& ثان+ة8 ('-تكبH في TعماJ 'لسج(& 'لس-+ة فKائع D%-T م& T& ت('ج3 'لن(-
dلنا' a-شT) -C>T ')المة 'ل5+& كان' F-%S &8 (%0 مu-خ' &'Lلى بل' D-Cجب-(' على 'لT )T a)ل' J)ف a)ل' (قُت F-+في ممال! كث) .
(Tعال%0 ثقافة (Tسما%0 علما (خلقا (Tتقا%80 م& 'ل-عاF 'لمك-س+& ('لم('<ن+& 'لكاLح+& 'لمحب+& لل(<& ('الساتF5 'لعباق-F ('لفنان+& 'لم(%(ب+&
F-Cلم' Uلصنا'). {GC 261.2}

yلالصال f1/1نتصا

Y , ,5% 'ل(سائ) 'لتي 'ستخLمتCا -(ما ال<فاء ن(- 'الصالc (ح-ما& 'لناd م& 'لكتاD 'لمقdL ('بقاء جCالة 'لعص(- 'لمKلمة (خ-'فاتCا
جاثمة على 'لصL(- . (لك& بب-كة هللا (جT L)C(لئ! 'ل-جا) 'الش-'a 'لT &+5قام0C هللا ل+خلف(' ل(ث- ل0 ُتقC- 'لب-(تستانت+ة (ل0 ُتعuS ق(تCا 'لى
&Lم& تل! 'لم FLح') F-+لصغ' a+جن Hل3 '. كان (معاق F)ا قCقلT) حق- 'الم0 ('صغ-%ا') &'Lصغ- 'لبل' H-صا Lفض) 'سلحة 'الم-'ء . لق
Lض Hصا-ع (ا 'ل-مل+ة في بح- 'لشماCئ>')بش ('Lلن)%) ل(<+ئة' Lء +تآم-(& على %الك3 '. (ك5ل! 'لبال'LشT ء'LعT >في (س Hلتي كان'
F-نص cلالصال HS-حT بة 'لت-بةLلمج') FL)-لب' FL+Lلش' L+)ضا 'لس+T) . كث-%ا ث-'ءT) !0 'لممالKح+نئ5 'ع Hغ+ا& 'سبان+ا 'لتي كان>
{GC 262.1} .عK+مة

K) كلف& +عم) جا%L' في جن+a ح('لي ثالث+& سنة8 ل+ق+T 0(ال %نا! كن+سة تتمس! بفضائ) 'لكتاD 'لمق8dL (ل+نش- ثان+ا 'الصالc في
جم+ع 'نحاء T(-(با. (ل0 +ك& تص-ف3 كقائL شعبي خال+ا م& 'الخ<اء8 (ال كانH تعال+م3 خال+ة م& 'لخ<أ8 لكّنT 3عا& على نش- 'لحقائJ 'لتي
كانH مCمة في عص-, (على حفK 'لمباBL 'لب-(تستانت+ة للصم(T Lما0 ت+ا- 'لباب(+ة 'لY5 كا& +ع(L مس-عا8ً (منCا بسا<ة 'لح+اF 'لمس+ح+ة
{GC 262.2} .(<Cا-تCا 'لتي عم) على تنم+تCا في 'لكنائd 'لمصلحة لتح) مكا& 'لكب-+اء ('لفساL 'لY5 تفشى بتأث+- 'لتعال+0 'لباب(+ة

(م& جن+a خ-جH م<ب(عاH (ب-S معلم(& لنش- 'لتعال+0 'لمصلحة . (قL نK- 'لمض<LCَ(& في ك) 'لبلL'& 'لى %5, 'ل(سائ) في 'نتKا-
'لتعل+0 ('لمش(-F ('لتشج+ع . (صا-H مL+نة كلa & %5, مال5' لك) 'لمصلِح+& 'لم<اَ-L+& في ك) غ-بي D)-)T '. فأ(لئ! 'لمCاج-(& في
%-ب0C م& 'العاص+- 'لمخ+فة 'لتي KلH تDC عFL ق-(& ق-ع(' Tب('D جن+a . ('5 كان(' +تض(-(& ج(عاً (مج-(ح+& (مح-(م+& م&
'ل(<& ('أل%) -حD بT 0C%) 'لمL+نة (ع(مل(' بك) -فJ (محبة. (لما (جL(' في %5, 'لمL+نة (<نا با-ك(%ا بح5ق0C (عل(م0C (تق('0% .
(كث+-(& مم& لجأ(' 'ل+Cا +حتم(& ف+Cا عاL(' 'لى بلL'ن0C ل+قا(م(' <غ+ا& -(0 '. '& ج(& كن(كd 'لمصلح 'السك(تالنYL 'لشجا8U (جماعة
HلماK ')-+ل+ن Jلح' (مشع a+م& جن ')في ف- نسا حمل H)ج(ن+Cسبان+ا8 ('ل') 'Lفي %(لن H8 ('لب-(تستانS+غ+- قل+لة م& 'لب+(-+تا& 'النجل
0Cان>)T. {GC 262.3}

الفصل الثالث عشر — االراضي الوطيئة و اسكنديناوه

8a)0 'لبابا بالخ+انة بال خCُِل(ث- بسبع مئة سنة 'ّت LCع (فقب .'Lمبك- ج LCمن5 ع gئة 'الحتجا+>)غ+ا& 'لبابا في 'ال-'ضي 'ل> Dست(ج'
Lسة“. فقاال: '& هللا ”قLلصفة 'لحق+قة ”للباب(+ة 'لمق' ' a-ع F-سال 'لى -(ما في سفا-ُT L5ل! على لسا& 'ثن+& م& 'الساقفة 'لل5+& '5 َكانا ق)
L)(ك) ما +ع ... &++Lع<ا%ا 'كل+ال (ص(لجانا 'بT) dنLال تفنى (ال تت (-Cَم) ا ببائنةCة الس-ت+Lجع) ملكت3 (ع-(س83 'لكن+سة8 م](نة فخمة 'ب
بال-بح تصH+Lُ ل3 كالل\ . لقT LقمH نفس! في %+ك) هللا8 (بLال م& ك(ن! - 'ع+ا فقL ص-H 5ئبا +فت-d 'لغنT ... 0نH ت-+T L& تقنعنا بان!
-ئ+d 'الساقفة8 لكن! تتص-a كما ل( كنH <اغ+ة ... (مع 'ن3 +نبغي ل! T& تك(& عبL 'لعب+8L كما تسمي نفس!8 فانH تسعى 'لى '& تك(&
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-D 'ال-باD ... 'ن! تجع) T('م- هللا محتق-F ... 'ل-(c 'لقdL %( باني ك) 'لكنائd في ك) 'نحاء 'ال-X ... (مL+نة 'لCنا 'لتي نح& -عا+ا%ا
JLا للسماء (تتشCنفس Lة (تع+Cا 'لCا%- 'نKس(& باب) ('لتي تت+Lا 'النب+اء 'لقC+نة 'لتي +سم+L0 م& تل! 'لمKعT قال+0 'لسماء8 (%يT (تص) 'لى ك
rsi) “ا ل0 (ل& تخ<ئCن' Dسب &)L &عي مLخ+-' تT) 8FLا خالCبا& حكمت). {GC 264.1}

(م& ق-& 'لى ق-& قاq 0خ-(& ل+-LL(' صuL %5' 'الحتجاg . ثT &' 0(لئ! 'لمعلم+& 'ال(ل+& ف+ما كان(' +ج(ب(& 'لبلL'& 'لمختلفة باسماء
متعFLL (كانH ل0C صفاH 'لمبش-+& 'ل(لLنس++& (كان(' +نش-(& في ك) مكا& مع-فة 'النج+)8 تغلغل(' في L'خ) 'ال-'ضي 'ل(<+ئة ح+|
Hفكا%ا) Hمة8 ال نكا+Kع FS+ا مC+علن(' ”'& فT) . ة+Lلن)Cنس+ة شع-' 'لى 'للغة 'لLل(ل' F'-)ت-جم(' 'لت L0 بس-عة . (قCتعالي م H-نتش'
a5ل! '& تكتش Lنا (%نا! لقمة +ابسة8 (لك& كا& +مك& بع% Lت(ج H8 ('ن3 بال<بع كانJكال0 'لح (8 بHمخاتال) ةCش+اء تافT) Hخ-'فا)
{GC 265.1} .بسC(لة SبFL (حال(F ك) 0 ' %( صالح (مقdL في 'لكتاD“ (rs٤). %5' ما كتب3 معتنق( 'لحJ 'لقL+0 في 'لق-& 'لثاني عش-

)% dLلمق' Dلكتا' &' Hلم]من(& +تكاث-(& معلن+& بك) ثبا' (K Hلع5'با') -لنا' L)لباب(+ة8 (لك& في (س< (ق' H'LاC>الض' HTLنا ب%)
rsبح3 بالتبش+-“ (٥- Dج+ (على 'ال+ما& ب LحT ,-ن3 ”+نبغي 'ال ُ+ك') 8&+Lال +خ<ئ في 'ل Y5ل' L+لم-جع 'ل(ح'). {GC 265.2}

uLحe &م Sتى م+ن( س+م(نT Lمناء ل+بش-(' باالنج+) . (قT &)-)+تعال+0 ل(ث- ت-بة مالئمة في 'ال-'ضي 'ل(<+ئة8 فقا0 -جا) غ HLج) Lلق)
Jعتن+) u)غ+ُ &T خش+ة ,T-ق+ &T L+-+ &ال تاما8 (ل0 +كCج Dفا5 تلقى تعل+ما -(مان+ا كاث(ل+ك+ا (س+0 كا%نا كا& +ج %) 'لكتا .,Lلن)% Hمقا<عا
'لC-<قة . (عنLما 'قتحمH عقَل3 'لشك(!ُ 'لخاصة بعق+FL 'ستحالة 'لق-با& ('لخم- 'لى جسL 'لمس+ح (Lم3 فعلي 'ً. 'عتب- 5ل! تج-بة ش+<ان+ة8
&)L &كا& +بّكت3 (لك& م Y5ضم+-, 'ل Hمحا(ال 'سكا H'5في 'لمل dتح-- م& %ا8 (لك& عبثاً حا() . فانغم+ &' a'-العت') Fفحا() بالصال
F-)في ق-+ة مجا uT- !ل(ث- جعل3 +قب) 'ال+ما& 'لمصَلح . (في 'ث- 5ل H8 (%5' مع م]لفاL+Lلج' LCسة 'لع'-L على aعك Hق) Lبع) . u)Lج
-جال ُ+حك0 عل+3 باالعL'0 (+ق<ع -Tس3 الن3 قب) 'لمعم(L+ة م-ت+& . (%5' قاL, 'لى d-L+ &T ما (-L في 'لكتاD ع& معم(L+ة 'ال<فا). فل0
{GC 265.3} .+ست<ع '& +جL ب-%انا عل+Cا في كال0 هللا8 (لكنuT- 3 'ن3 في ك) مكا& كا& ُ+<لD 'لت(بة كش-< لقب() 'لمعم(L+ة

فانسحD م+ن( م& 'لكن+سة 'لباب(+ة (ك-d ح+ات3 لتعل+0 'لناd 'لحقا ئJ 'لتي قL قبل3 '. (قا0 في 'لمان+ا ('ال-'ضي 'ل(<+ئة جماعة م&
Dم+ن( 'لع('ق uT- Lق) . F-)لث') aبااللتجاء 'لى 'لعن YLا0 ('لل+اقة8 (تناKا! 'لنCع( 'لى 'نتLللفت& ت F-+بتعال+0 سخ+فة مث &)Lلمتعصب+& +نا'
'لمخ+فة 'لتي ال بT L& ت]YL 'ل+Cا %5, 'لح-كا8H فبك) ج-FT جع) +قا( 0 'لتعال+0 'لخا<ئة ('لتLب+-'H 'ل<ائشة 'لتي كا& +ناYL بCا T(لئ!
'لمتعصب(& . (مع 5ل! فقT Lض) T(لئ! 'لمتعصب(& Tناساً كث+-+& (لكن0C عاL(' فنب5(' تعال+مع0 'ل(ب+لة 'لش-+-F . (كا& ال +S') باق+ا كث+-(&
-+Kمنق<ع 'لن cمة (بنجا+Kع F-+بغ d0 م+ن( ب+& %]الء 'لناLخ Lنسي . (قLمى 'ل5+& كان(' م& ثما- 'لتعل+0 'ل(ل'Lم& نس) 'لمس+ح++& 'لق. {GC
266.1}

Lح+ات3 للخ<- . (ق Hلجمة ('لُعس-8 (كث+-' ما تع-ض' Dمتحمل+& 'لمتاع ,Lال)T) 3ج)S ساف- (+تنق) مع+ (K عش-+& سنة) dخم FLلم)
ق<ع 'ال-'ضي 'ل(<+ئة (شمالي 'لمان+ا (%( +عم) باالكث- ب+& 'ل<بقاH 'لفق+-8F (كا& ل3 تأث+- ('سع 'لن<اJ . (الن3 كا& ب<ب+عت3 فص+حا ('&
F-+لغ') u)خل(\ 'لتق) H'Lقة 'لعا-) c)-عة 'ل'L)) USعSكا& -جال م(ص(فا باالستقامة 'لتي ال تل+& (ال تت Lفق FL)Lتك& ثقافت3 مح
'لمقLسة8 (جاعال م& ح+ات3 مثاال للتعال+0 ('ل(صا+ا 'لتي عل0 بCا8 (%كK '5ف- بثقة 'لشعD . (قL تشتH 'تباع3 ('ضُ<LC(' (قاس(' 'لشيء
{GC 266.2} .'لكث+-8 ('-تكب(' بسبD تعال+0 'لم(نست-++& 'لمتعصب+& . (مع 5ل! فبفض) جL)C, '%تHL جم(U كث+-F م& 'لناd 'لى هللا

D%-' H'LاC>في 'ال-'ضي 'ل(<+ئة . (في قل+) م& 'الق<ا- 'حتم) معتنق( تل! 'لتعال+0 'ض Hكما قبل Uل0 ُتقب) 'لتعال+0 'لمصلحة باالجما
&T -)-س (بك L+-+ &كا) ئ83Lمبا Jعتنا' d0 على 'لنا مما 'حتمل3 '%) 'ال-'ضي 'ل(<+ئة . (في 'لمان+ا لع& شا-) 'لخامd 'الصالc (حّ-َ
L8 (ق,L0 في 'ال-'ضي 'ل(<+ئة مما في بالKعT &نف(5, كا &T L+بالنا- ك) م& +نتم(& 'ل+83 لك&ّ 'الم-'ء حال(' ب+ن3 (ب+& 'ل<غ+ا&. ب J-ح+
ت('لH 'لمنش(-'H 'لL'ع+ة 'لى 'الض<CاL في تتابع (س-عة عK+م+& . فك(& 'النسا& +ق-T 'لكتاD 'لمقT dL( +سمع تعال+مT 3( +بش- بT 3( حتى
)T Hما0 'ال+ق(ناT L)متنع ع& 'لسج+ )T حت-'قا. (ك(& 'النسا& +صلي 'لى هللا في 'لخفاء' H)خ<- 'لم Hعن3 كا& كف+ال با& +(قع3 تح |Lتح+
+ت-ن0 بمSم(- كا& +ست(جD 'لم(H . ب) حتى م& كان(' +ت-ك(& 'خ<اء%0 كان(' +L'ن(& . فا& كان(' -جاال كان(' +م(ت(& قتال بالس+T 8aما
{GC 266.3} .'لنساء فك& ُ+Lف&َّ ح+اH . (%ك5' %ل! qالa م& 'لناd تحH حك0 شا-) 'لخامd (ف+ل+D 'لثاني

(في م-T Fتي باس-F كاملة Tما0 محكمة 'لتفت+8o (كان(' متCم+& بالتخلa ع& حض(- 'لقe) d'Lقامة 'لعباFL في ب+ت0C . (عنL فح\ 'الب&
'الصغ- '5 سئ) عما +فعل(ن3 في 'لخفاء TجاD قائال: ”'ننا نخ- جاث+& (نتض-U 'لى هللا '& +& +- عق(لنا (+غف- خ<ا+انا8 (نح& نصلي الج)
مل+كنا حتى +ك(& حكم3 ناجحا (ح+ات3 سع+8FL (نصلي الج) حكامنا حتى +حف0CK هللا“ (rs٦). (قL تأث- بعX 'لقضاF تأث-' عم+قا8 (مع 5ل!
{GC 268.1} .فقL حك0 على 'الT) DحL 'بنائ3 بالم(H ح-قا بالنا-

1<ما6 1لشIد1ء

Hلشابا' u-'5لع') Hلضع+فا' Hلنساء 'ل-ق+قا' HLب' (0 . ففضال ع& 'ل-جاCحنق) 0C+LC>مض Dمسا(+ا لغض) ' &S')ء م'LCكا& '+ما& 'لش
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شجاعة ثابتة (ناF-L. ”كانH 'لS(جة تقa 'لى ج('- S(جCا (%( +حت-J بالنا-8 (ف+ما كا& +قاسي 'لع5'باH كانS H(ج3 تCمd ل3 بكال0 'لعS'ء
)' &Cن(م ULلى مخا' Hخال'L &كما ل( ك Fلح+ا' L+في قب(-%& (%& على ق &Lق-+ Hلشابا' u-'5لع' Hعن3“. ”(كان Y-م(-' لتسSت-ن0 ل3 م )'
rsh) “&CفافS لى حفلة' Hكما ل( ك& 5'%با (ى 'لحلCبأب Hمتس-بال &%) -لنا') J5%ب& 'لى 'لمشان+). {GC 268.2}

&' LاC>8 ك5ل! كا& م& نتائج 'الض(rsÄ) -'50 'لمس+ح++& %( 'لبL &ما حا() 'ل(ثن+(& '& +ال ش(' 'النج+) فكاLل(ثن+ة عن' LCكما في ع)
H8 (لك& عب| '. ('ما تحF)ماض+ا في 'عما) 'لقس (Kف -Cال +ق Y5ل' D0 'لشعSلمل! +ج& 'ما0 ع' Lسنة كا Lفسنة بع . Jلح' L)Cش LLع L'S
FLفي %(لن FLح-+ة 'لعبا J+في تحق F-)لث' Hحك0 (ل+0 '(-'نج 'لنب+) فنجح. {GC 269.1}

(في جبا) ب+Lم(نH (سC() ف-نسا (ش('<ئ %(لنFL كا& تق0L 'النج+) م(س(ما ب0L تالم+5, . 'ما في 'الق<ا- 'لشمال+ة فقL (جL قب(ال (Lخ)
Lخ(ال سل+ما. ف<لبة (تنب-g في ع(Lت0C 'لى '(<ان0C حمل(' 'ال+ما& 'لمصلح 'لى بالL 'سكنL+نافي '. (قL ساعHL كتD ل(ث- '+ضا بعL نش-%ا
Jحقائ F-اC>لتي %ي م& صنع -(ما8 (-حب(' ب' Hلفخفخة ('لخ-'فا') Lلبس<اء 'لج-+ئ(& ع& 'لمفاس' (لشما' (%' Lبتع') . -)على تعم+0 'لن
{GC 269.2} .'لكتاD 'لمقdL 'لمانحة 'لح+اF (بسا<تCا

1لمصلِح 1لد1نHمركي

a)-K &لى 'لتعل0ُّ لك' J)ب- %& 5ل! 'لصبي على 5كاء عقل3 (نب(غ3 . كا& +ت Lق). cفال (ن+م-كي“ 'ب& -ج'Lلمصلح 'ل'” &S)كا& تا
'ب(+3 ح-مت3 5ل! فLخ) L+- '. %نا! 'كسبتC> 3ا-F ح+ات3 مع 'جتCاL, ((الئ3 -ضى -ئ+س3 . (قL ب-%نH نت+جة 'المتحا& على م(%بة تبش-
Dُع<ي 5ل! 'ل<الT) . لمان+ا '( 'ال-'ضي 'ل(<+ئة' Hجامعا uLتق-- 'لحاق3 باح Lجل+لة . (ق HماLفي 'لمستقب) 'لى 'لكن+سة خ YLبأن3 س+س
X-لمبع(| م& قب) 'لكن+سة +نبغي 'ال +تع' Dفال<ال . g-لى (تنب' D%5+ الT )% Lا بش-< ('ح%L+-+ سة 'لتي-Lفي 'خت+ا- 'لم Jلح' Dلشا'
{GC 269.3} .لسم(0 'لC-<قة. %5' ما قال3 'ل-%با&

&+ّLنفس3 م& ت HSلى 'ل+(0 معقال حص+نا م& معاق) 'لباب(+ة . (س-عا& ما 'شمأ' ('Sال ت) ح+نئ5 Hلى ك(ل(ن+ا 'لتي كان' &S)تا D%5ف
'ألساتF5 'لمتSمH 'لغامX. (في 5ل! 'ل(قH حص) على م]لفاH ل(ث- فق-T%ا بL%شة (س-(- . (كا& +-غD ك) 'ل-غبة في '& +تمتع بن(')
نص+D شخصي م& تعل+0 5ل! 'لمصلح8 لكن3 ل( فع) 5ل! ألسخ< عل+3 -ئ+L d+-, فُ+ح-0 على 'النفاJ عل+3 . لكن3 عقL 'لع80S (بعL قل+) سج)
g-سم3 ب+& <لبة (تنب'. {GC 269.4}

عنLما عاL 'لى 'لL'ن+م-! ت(ج3 'لى 'لL+- . (ل0 +ك& 'حL +ش! ف+3 'لى 5ل! 'لح+& 'ن3 قL 'عتنJ مباBL ل(ث-8 (%( ل0 ُ+<لع 'حL' على
س-+-ت83 ب) حا() م& L(& '& +ث+- تعصS Dمالئ3 '& +ق(L%0 'لى '+ما& Tنقى (ح+اF 'قdL . ففتح ل0C 'لكتاD 'لمقdL (جع) +ش-c ل0C معنا,
'لصح+ح8 ('خ+-' بش-%0 بالمس+ح على 'ن3 ب- 'لخا<ئ (-جا], 'ل(ح+L في 'لخال\8 فكا& غضD -ئ+d 'لL+- عK+ما '5 كا& +بني عل+q 3ماال
FL+Lعل+3 -قابة ش Hمت3 حج-ت83 (ف-ضSخ- (ُحك0 عل+3 بمالq -+L لى' (في 'لحا , -+L &ع& -(0 '. فنق) م Uفع شجا'Lم) كبا-' كمحا0. {GC
270.1}

'-تعD 'ال(ص+اء 'لجLL عنLما 'عل& -%با& كث+-(& 'ن0C قL '%تL(' 'لى 'لب-(تستانت+ة. فم& خال) قضبا& حج-ت3 كا& تا(S& +-'س)
H)ص Lقة لما سمع 'ح>'-Cا للC0 (سائ) 'لكن+سة في معاملت'Lتخ d' ن+م-ك+(& ما%-+& في'Lل( كا& '(لئ! 'آلباء 'ل) . Jمالء, بمع-فة 'لحS
تا(S& بعL 5ل!8 (لكن0C بLال م& '& +قب-(, في سج& تحH 'ال-L-> X(, م& 'لL+- . (قL 'مس(' عاجS+& 'آل&8 5ل! 'ن3 كا& قL صL- م-س(0
ملكي +]ّم& 'لحما+ة لمعلمي 'لتعال+0 'لجFL+L . (قL بTL تا(S& +بش-8 ففُتحH ل3 'لك& 'ئd (تقا<- 'لناd لسماع3 . (كا& qخ-(& +بش-(& بكلمة
هللا (كتاD 'لعLC 'لجL+L 'لY5 ت-ج0 'لى 'للغة 'لL'نم-ك+ة ('نتش- في ك) مكا& . %5'8 ('& 'لمساعي 'لتي ب5لCا 'لباب(+(& للقضاء على %5' 'لعم)
q. {GC 270.2}لH 'لى نش-, 'كث-8 (بعL قل+) 'علنH 'لL'ن+م-! 'نCا قL قبلH 'لعق+FL 'لمصلحة

تقدZ 1الصالy في 1لسو<د

(في 'لس(+L '+ضا حL| '& 'لشبا& 'ل5+& كان(' قL نCل(' م& 'لنبع 'لعD5 في (تنب-g حمل(' ماء 'لح+اF 'لى بالL%0 (م('<ن+80C (كا& م& ب+&
قاFL 'الصالc في 'لس(+L شابا& 'خ('& %ما T(الa (ل(-نت+(d ب+ت-8Y 'ب(%ما حL'L م& مL+نة '(-+ب-(. %5'& 'لo 'با& كانا قL تلق+ا 'لعل0 على
+YL ل(ث- (م+النكث(&8 (كانا مجتLC+& في تعل+0 'لناd تل! 'لتعال+0 'لتي تلق+ا, '. (مث) 'لمصلح 'لعK+0 'ثا- '(الa 'لشعD بغ+-ت3 (فصاحت83
'ما ل(-نت+(d فكا& مث) م+النكث(& عالما (مفك-' (%اLئا. كا& ك) منCما حا-' في تق(', (حاصال على مع-فة ' لباب(++& على 'شL%ا8 فلقL 'ثا-
Jالح+ا& كا& +نج( بح+ات3 بش' Xم-'-'8 (في بع Y-ب+ت aال)' Uاج0 'ل-عاCف . Hبالخ-'فا Jلمتعل' (%لجا' Dل+! 5ل! 'لشع)نة 'لكاثCلك'
{GC 271.1} .'لنفd . (مع 5ل! فقL كا& %5'& 'لمصلحا& حائS+& -ضى 'لمل! (حما+ت3
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F-0 عباCانت+L H8 ('5 كانdLلمق' Dمح-(م+& م& 'لكتا dل0. كا& 'لناKلفق- (سحق3 'ل' Jحك0 'لكن+سة 'لباب(+ة في 'عما Hتح Dغا\ 'لشع
0Cا 'سالفCب &+L+ &ل(ثن+ة 'لتي كا' Hلخ-'ف+ة ('لمما-سا' Lلى 'لعقائ' &)L)لتي ل0 تك& لتن+- 'ل5%& كان(' +ع' d)ل<ق') S)ل-م' Xع& بع
'ل(ثن+(& . (قL 'نقسمH 'المة 'لى 'حD'S متضا-بة HL'S م& 'Sعات0C (خص(مات0C م& شقاء 'لجم+ع . (قL عقL 'لمل! 'لع0S على 'ج-'ء
{GC 271.2} .'صالc في 'لL(لة (في 'لكن+سة ف-حD بمساعFL %5+& 'لمصلح+& 'لمقتL-+& في ح-ب3 ضL -(ما

ففي حض-F 'لمل! (عKماء بالL 'لس(+L L'فع '(الa ب+ت-Y بمقL-ت3 'لخ<اب+ة ع& تعال+0 'ال+ما& 'لمصلح ضL 'ب<ا) 'لباب( +ة. (Tعل& '&
تعال+0 'آلباء +نبغي قب(لCا على قL- م<ابقتCا للكتD 'لمقLسة8 ('& تعال+0 'ال+ما& 'لج(%-+ة مع-(فة في 'لكتاD على نح( ('ضح بس+< بح+|
+مك& '& +فCما ك) 'نسا& . لقL قا) 'لمس+ح: ”تعل+مي ل+d لي ب) للY5 '-سلني ...“ (+(حنا h : s٦). (قL 'عل& ب(لd 'ن3 '& بش- بانج+) qخ-
0Cل J)-+ سن(' ق('ن+& كما+ &T خ-(& علىq T-تج+ a+5'ً فكT” :لمصلح' (ث0 قا .(Ä : s غال<+ة) (نا)ملع) غ+- ما قبل3 فل+ك& 'ناث+ما
(+ف-ض(%ا على 'لناd كأنCا ض-(-+ة للخال\؟“ (rsÉ). ث0 'عل& '& T('م- 'لكن+سة ل+H d ملSمة متى كانH متعا-ضة مع T('م- هللا8 ث0
{GC 271.3} .ق0L 'لمبTL 'لب-(تستانتي 'لعT” )%) 0+K& 'لكتاD 'لمقdL (حL,“ %( قان(& 'ال+ما& ('العما) في 'ال-'ضي 'ل(<+ئة ('سكنL+نا(,

(مع '& %5' 'لنU'S 'ق+0 على مس-c مغم(- نسب+ا فC( +-+نا ”ن(U 'ل-جا) م& ك) 'ل-تD 'ل5+& تكّ(H م& %0 ج+o 'لمصلح+& 'ل5+& ل0
'L+س(' كلمة هللا (ع-ف(' ج-L كان(' -جاال (8 كال ب('Lمحب+& للج )T &+ال متعصب+& ل<ائفة خاصة8 صخاب) مي 'لعل0+Lك(ن(' ق(ما 'م++& ع+
ك+a +حسن(& 'ستخL'0 'السلحة 'لتي L)Sت0C '+ا%ا خS'نة 'سلحة 'لكتاD . (في ما +خت\ بالل(5ع+ة كان(' في <ل+عة ج+ل0C. (عنLما نحص-
'نتبا%نا في 'لمL'ئ& 'لمتألقة مث) (تنب-S) g+(-+خ8 (ننK- 'لى 'السماء 'لشF-+C كل(ث- (م+النكث(& (S(+نجلي ('+كل(المباL+(8d فقL +قا) لنا
H0 . حسنا فلنلتفC0 فل0 +ك(ن(' مثلC8 'ما 'تباعuLسع 'لم') !'-L') ائلة% F)0 قCتك(& ل &' -Kلح-كة8 (نح& بال<بع ننت' L')الء كان(' ق[% &'
'لى مس-c 'لس(+L 'لمغم(- ('لى 5+ن! 'السم+& 'لمت('ضع+& 'Y '(الa (ل(-نت+(d ب+ت-Y م& 'الساتF5 'لى 'لتالم+5 — فما 'لY5 نجL,؟ ...
نجL 'ساتF5 (ال%(ت++& 'ق(+اء8 -جاال 'تقن(' ك) نKا0 حJ 'النج+) ('نتص-(' 'نتصا-' سCال على سفس<اH 'السكأل++& ('صحاD 'لمقامة في
rr�) “ما)-). {GC 272.1}

y1لسو<د تؤ<د 1الصال

Y-ب+ت aل(<ني 'عتناق3 . كا& '(ال' dقص+- ق-- 'لمجل Hق) Lال+ما& 'لب-(تستانتي8 (بع' (قب L+)لة '& مل! 'لسLكا& م& نتائج %5, 'لمجا
F-كل3 . (%ك5' فأل() م dLلمق' Dالخ('& في ت-جمة 'لكتا' U-ة8 (بناء على -غبة 'لمل! ش+L+)لى 'للغة 'لس' L+Lلج' LCلع' Dت-ج0 كتا Lق
&T نحاء 'لمملكةT (مة 'لكلمة في كLَعلى َخ X-ف+ dم- م& 'لمجلT -Lص Lق) . 0 'ل(<ن+ةCفي لغت dLلمق' Dعلى 'لكتا L+)لس' Dحص) شع
Dلكتا' F0 ق-'ءCس-'Lتعلم(' في م+ &T L8 (على 'ال(الdLلمق' Dش-ح(' 'لكتا+. {GC 272.2}

F)لى ق' Hال0 'لباب(+ة (صلKالمة م& 'لم' H--5 تح') .Hالة ('لخ-'فاCلج' ِHلماK !-ن('-ُ 'النج+) 'لمباT HL->َ L+كT H) H(بك) ثبا
(عKمة ل0 تبلغCما م& قب) . (قL صا-H 'لس(+L معقال م& معاق) 'لب-(تستانت+ة . (بعL 5ل! بق-& م& 'لSما&8 في (قH محنة (خ<- عK+م+&8
فا& %5, 'لL(لة 'لتي كانH 'لى 5ل! 'لح+& صغ+-F (('%نة %ي 'ل(ح+FL في T(-(با 'لتي مL+ HL 'لع(& 'لى 'لمان+ا فانق5تCا في ح-D 'لثالث+&
سنة 'لمخ+فة . كانH ك) L() شمالي T(-(با مFLLC بخ<- 'لع(FL للخض(U ل<غ+ا& -(ما8 لك&ّ ج+(o 'لس(+L %ي 'لتي TعانH 'لمان+ا لتك- على
Hح-+ة 'لضم+- للممال! 'لتي قبل L+لكلفن++& ('لل(ث-++& س('ء بس('ء (تستع' — Hلباب(+ة (تحص) على 'لتسامح مع 'لب-(تستان' H')لق'
cالصال'. {GC 273.1}

الفصل الرابع عشر — املصلحون االخرون في انجلترى

F'-)ت Hنجلت- '. كان' Dبا& +ق(0 ب5ل! 'لعم) نفس3 لشع (Lهللا تن c)- 0SلT اللماني' Dللشع Jلمغل' dLلمق' Dما كا& ل(ث- +فتح 'لكتاLعن
(+لكa قL ت-جمH ع& 'لن\ 'لالت+ني 'لمليء باالخ<اء8 (لكنCا ل0 تك& قL ُ<بعH ق< . (كانT Hثما& 'لنسخ 'لمخ<(<ة عK+مة جL' بح+| ل0
+ك& 'ال 'لقل+) م& غ+- 'الث-+اء ('لنبالء +ست<+ع 'قتناء نسخة من3 '. (ف(J %5' فح+| T& 'قتناء%ا كا& محK(-' بشFL بأم- 'لكن+سة كا&
'نتشا-%ا في ح+S ض+J نسبي '. (في عا0 YT 8 s٥s٦ قب) CK(- نK-+اH ل(ث- بسنة8 كا& T-'سمd قL نش- ت-g مت3 'ل+(نان+ة ('لالت+ن+ة
Hفي 'لت-جما FL-')كث+- م& 'الخ<اء 'ل HصلحT Dا 'الصل+ة . (في %5' 'لكتاCكلمة هللا في لغت Hبع>ُ F-فا5 5'! (ال() م .L+Lلج' LCللع
cالصال' (ع<ى عمT) Jللح (فضT لمتعلمة 'لى مع-فة' Hكث+-+& م& 'ل<بقا D5' 'لكتا% Lقا Lق) .كث- (ض(حاT لسابقة8 (ب5ل! صا- معنا%ا'
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0+Lفي تق aكل+) (عم (كم+ &T (Lكا& على تن) . م+& م& كلمة هللا)-مح &)ل'S+ كب+- ال Lكان(' 'لى ح Dلك&ّ عامة 'لشع . FL+Lفع جL F)ق
{GC 274.1} .'لكتاD 'لمقdL 'لى م('<ن+3

dبش- 'لنا a)خ &)L &م) .dبال+(نان+ة ال -'سم L+Lلج' LCلع' Dعلى كتا (8 فحصJع& 'لح '-)+باحثا غ) 'Lتلم+5' مج (Lكا& تن
باقتناعاتT) 83لح على 'لشعT D& +متحن(' ك) 'لتعال+0 في ن(- كلمة هللا . (قT LجاD تنL) على 'الLعاء 'لباب(Y 'لقائ) '& 'لكن+سة %ي 'لتي
Uلج+ا' ,Lال)T 0ا؟ 5ل! 'الل3 نفس3 +عل%L+ص Lتج &T -)عل0 'لنس Y5ا تست<+ع '& تش-ح3 بق(ل3: ”%) تع-ف(& م& 'ل%Lي (ح%) Dلكتا' H>عT
T& +جT ')Lبا%0 'لسما(Y في كلمت3 . 'نك0 ل0 تع<(نا كال0 هللا (لكنك0 على 'لنق+X م& 5ل! Tخف+تم(, ع& '. (Tنت0 'لT &+5ح-قت0 م& قL بش-('
rrs) “3نفس Dب83 (ل( 'ست<عت0 الح-قت0 'لكتا). {GC 274.2}

Tثا-H بشا-F تنL) '%تماما عK+ما8 فقب) كث+-(& م& 'لشعD 'لحJ . لك&ّ 'لكCنة كان(' +قK+&8 فما '& ت-! 'لحق) حتى عمL(' 'لى تLم+-
عمل3 بال(ع+L ('لتح-+a ('لتش(+3 . (قL نجح(' م-'-' عFL+L . فصاc قائال: ”ما5' نصنع ؟ فف+ما Tنا U-ST في مكا& +Lم- 'لعL( ما قS L-عت3
في حق) qخ- . Tنا ال Tست<+ع T &Tك(& في ك) مكا& . q, ! ل( ت(ف- للمس+حي +& 'لكتاD 'لمقdL بلغت0C المكن0C 'لصم(T Lما0 ك) 5%,
rrr) “Jفي 'لح Dلشع' Hِنثّب &T ال +مكننا dLلمق' Dلكتا' &)L &فم . Hلمغال<ا'). {GC 275.1}

Tما 'آل& فقL 'ستح(5 على عقل3 غ-X جL+L . قا): ”لقL كا& 'لشعD +ت-نم(& بالمS'م+- في %+ك) 'ل-D بلغة 'س-'ئ+)T 8فال +مك& T& +كلمنا
LCلع' ')T-ق+ &T &++م& ن(- 'لفج- ؟ +نبغي للمس+ح aضعT 3+L% تس+- 'لكن+سة على Y5ل' F-اجCال نج+) بلغة 'نجلت-' ؟ ... (%) +ك(& ن(- 'ل'
'لجL+L في لغت0C 'ل(<ن+ة“. لقL 'ختلT aساتF5 'لكن+سة (معلم(%ا في ما ب+نe . 0Cنما بق-'ءF 'لكتاD 'لمقdL (حL, 'ست<اU 'لناd 'ل(ص() 'لى
'لحJ. ”('حL +تمس! بعق+FL 'ستاq) 85خ- ُ+ش+L بتعل+0 'ستاq 5خ- ... (ك) م]لa +ناقX 'آلخ-+&8 '5'ً ك+a +مكننا 'لتم++S ب+& م& +ق()
rri) “؟... في 'ل('قع +مكننا 5ل! ب('س<ة كلمة هللاa+م& +ق() 'لخ<أ ؟ ... ك) D')لص' ). {GC 275.2}

(بعL 5ل! ب(قH قص+- '5 'شتب! عال0 م& TساتF5 'لكاث(ل+! مع تنL) في جL') صاc %5' 'لعال0 قائال: ”خ+- لنا T& نستغني ع& ش-'ئع هللا
F-+مضي سن+& كث (بقى هللا على ح+اتي فقبT '5') . 3لبابا (ك) ش-'ئع' uLتحT بق(ل3: ”'ني (Lفأجاب3 تن .“H')نستغني ع& ش-'ئع 'لباب &T &م
rr٤) “HنT a-كث- مما تعT ق(') هللاT &م a-لمح-'| +ع' J)س+ Y5ل' L(سأجع) 'ل(ل. {GC 275.3}

1لعIد 1لجد<د بلغة 1لشعب

'& 5ل! 'لغ-X 'لY5 كا& تنL) +فك- ف+C+) 3ت0 ب83 'ال (%( تقL+0 كتاD 'لعLC 'لجL+L للشعD بلغة 'لشع8D ثبH في 5%ن3 (تأ+L ح+نئ85 (في
aلك&ّ عن . gعاS' &)L &('ص) عمل3 م+ Hل(ق' Xبع (K) &Lلى لن' D%5 LاC>الض' Dم& ب+ت3 بسب L->ُ 5') . (في 5ل! 'لعم TLلحا) ب'
) على 'للج(ء 'لى 'لماني '. 'لباب(++& (قس(ت0C 'ض<-', 'لى 'لD-C . (قL بL' كأ& ك) بالL 'نجلت-' 'ل('سعة قT LغلقT Hب('بCا في (ج83C فعّ(َ
(%نا! بTL ب<بع كتاD 'لعLC 'لجL+L 'لمت-ج0 'لى 'النجل+S+ة . (قL ت(قa 'لعم) م-ت+&8 (عنLما كا& +حKّ- عل+3 'ل<بع في مL+نة كا& +D%5 'لى
Tخ-T . uخ+-' ساف- 'لى (-مd 'لتي كا& ل(ث- قL L'فع ف+Cا ع& حJ 'النج+) قب) 5ل! بسن('H قل+لة Tما0 'لمجلd. (كا& في تل! 'لمL+نة
LCنسخة م& 'لع aالq ثالثة HLعT س-عا& ما) . aُت(ّق &)L &على عمل3 %نا! م (Lتن DK')8 فcقاء 'ال صالLصT &لع-+قة كث+-(& م'
{GC 276.1} .'لج8L+L (في 'لسنة 5'تCا تبعH 'ل<بعة 'ال(لى <بعة ثان+ة

Lح5- فق (كمT) ةK0 +قKا بأعCم('نئ Hة ح-س+S+النجل' Hلسل<ا' &T &مت+& . (على 'ل-غ0 م+Kبة عK')م) F-+بغ ,L)Cج (Lتابع تن)
u-شت' Lق) . Jلح' H)ص ')Lخم+ &T &)+)عبثا حا() 'لباب) . Lلبال' (على ك HعS)ُ !مختلفة8 (م& %نا J->ب &Lكلمة هللا س-' 'لى لن Hُحمل
TسقL a-%ا0 م-F م& بائع كتD مقLسة م& TصLقاء تنL) ك) ما كا& مع3 م& كت8D ل+ح-قCا Kنا منT 3ن3 ب5ل! س+ع<) 5ل! 'لعم) 'لى حL كب+-8
FL+Lبعة ج> -'Lالص L')لم' Xعا& على ش-'ء بعT Dثمنا لتل! 'لكت aخ5, 'ل-ج) م& 'السقT Y5ل' (م& 5ل! فا& 'لما dلك& على 'لعك )
Lسماء م& قT -5ك+ &T >-عن3 على ش g'-ل+3 ف-صة لالف' HمL5ل! ق Lبع (Lح+& ُسج& تن) . H-ُنش Lق H8 (ل(ال 5ل! لما كانDفض) للكتاT
Tعان(, في تغ<+ة نفقاH <بع كتب3 'لمقLسة فأجاب0C قائال '& TسقL a-%ا0 %( 'لT Y5سuL 'ل+3 ع(نا Tكث- م& 'لجم+ع الن3 بش-'ئ3 'لكتD 'لباق+ة
T. {GC 276.2}عان3 على 'لتق0L في عمل3 بك) شجاعة

'L)جن HعانT ا%LعT 8 لك&ّ 'السلحة 'لتي'L+ 3ال+مان3 بم(ت3 ش LCخ+-' شT) . لة+)> '-)Cال0 'لسج& شq F-ئ3 (قاسى م'LعT لى' (Lُسل0 تنT
q. {GC 277.1}خ-+& على م('صلة 'لح-D مuL ك) 'لعص(- 'لى +(منا 5%'

قا^' غHو/6X "تقHاء
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ULمب &' (ث0 قا .Dهللا نفس3 “ 'لشع )% ” !-شا+ Dبلغة (%5' 'لكتا T-ق+ُ &T نبغي+ dLلمق' Dلكتا' &T عل& الت+م- م& 'لمنب- قائالT Lق)
'لكتاD 'لمقdL مبLع3 في ق(ت3 (خل(L,: ”ال +(جL مل! T( 'مب-'<(- (ال قاX (ال حاك0 ... 'ال (%( مل0S بأ& +<+ع ... كلمت3 'لمقLسة“ ”فال
نس- في <-J مشعبة ب) لنس- على %YL كلمة هللا8 ال نس- في Tث- خ<('T ... HجL'Lنا8 (ال نحا() T& نعم) مث) Tعمال80C ب) لنعم) ما كا&
rrعمل(,“ (٥+ &T 0C+عل Dج+). {GC 277.2}

cفي 'الصال FLالء 'لقا[Cلي (ك-'غ- . فL- ث-%ماT جاء في) .Jع& 'لح L)58 لل(Lقاء تنLصT \خلT &8 'لل5'& كانا مH+-ف) Sبا-ن u-نب')
0Cتق('%0 في 'لش-كة 'لباب(+ة . (ل5ل! فا& مقا(مت )T 0Cمة (نال(' ك-'مة الج) غ+-ت+Kع S0 م-'كCل H0 كانCمKكان(' علماء8 (مع YS+النجل'
0KعT F)0 قCتLاCش َّLمT (س-'- بابT 0 علىCا. '& '<العCخ<ائT) “سةLلباب(+ة 'لمق' FLلس'” H0 على ضالالCنت+جة ال<الع Hللباب(+ة جاء
{GC 277.3} .ضL%ا

سؤB1 غر<ب

قا) الت+م-: ”L+-T 'آل& T &Tسأ) س]'ال غ-+با : م& %( Tكث- Tساقفة 'نجلت-' نشا<ا ('جتCاL' ؟ ... T-'ك0 تنصت(& با%تما0 عK+0 في 'نتKا-
5ك- 'سم3 ... سأق() لك0 ع& 'سم83 'ن3 'لش+<ا& . 'ن3 ال +ت-! Tسقف+ت3 'لبتة8 ففي ك) (قH ت5%ب(& لS+ا-ت3 تجL(ن3 %نا! ... (%( L'ئD في
عملL 3'ئ0 '... ال +مك& T& تجL(, خامال في T ) 80)+ YTنا T]كL لك0 5ل!8 فأ+نما +سك& 'لش+<ا& ... تختفي 'لكتD (ت-تفع 'لشم(8U (تختفي
'لكتD 'لمقLسة (+]تى بالمسابح . ل+ختaِ ن(- 'النج+) (ل+]Hَ بان('- 'لشم(U حتى في (ضح 'لنCا- (في (قH 'ل8F-+CK ل+ختaِ صل+D 'لمس+ح
&++Sت) (+خ-فة 'لتماثSب dت0 'لناC+ل) &+Sلفق-'ء ('لعاج') F'-ء 'لع' d0 لك)Sال ل ... -C>ضاللة 'لم J+-> &ألم(') ع' S'Sل+نتش- 'بت)
T(ثا& 'لخشD ('لحج-8 لت-تفع تقال+L 'لناd ((صا+ا%0 (لتسق< تقال+L هللا (كلمت3 'لمقLسة ... +ا ل+T Hساقفتنا +جتLC(& في U-S ب5'- 'لتعال+0
rr٦) “&')Sل' U-S لش+<ا& في' LCما +جت -Lلصالحة بق'). {GC 278.1}

'& 'لمTL D 'لجل+) 'لY5 حف3K %]الء 'لمصلح(&8 ('لY5 تمس! ب3 ('عتنق3 'ل(لLنس+(& ((+كلa (ج(& %d (ل(ث- (S(+نجلي (ك) م&
'تحL(' مع80C كا& %( 'لم-جع 'لمعص(0 في 'لكتD 'لمقLسة ('لقان(& 'ل(ح+L لال+ما& ('العما) . (قT Lنك-(' على 'لباب('H ('لمجامع ('آلباء
('لمل(! 'لحJ في 'لتحك0 في ضمائ- 'لناd في 'لش](& 'لL+ن+ة . كا& 'لكتاD 'لمقdL %( م-جع0C (مستنL%80 (في ن(- تعال+م3 'متحن(' ك)
'لتعال+0 ('الLعاء'H . (قL سنL 'ال+ما& باã (بكلمت3 %]الء 'لناd عنLما Tسلم(' ح+ات0C للم(H ح-قا بالنا- . (صاc الت+م- +ق() لشS L+Cم+) ل3
عنLما كانH لDC 'لنا- تلH %0 جسم+Cما (ت(ش! T& تسكH ص(تCما: ”ثJ ('ف-c فاننا 'ل+(0 سنشع) بنعمة هللا في 'نجلت-' شمعة ل& تن<فئ كما
rrh) “Jنا ('ثT). {GC 278.2}

(في 'سك(تالنL, ل0 +تالo بالتما0 ب5'- 'لحJ 'لS Y5-ع3 ك(ل(مبا (معا(ن(, . فلمuL مئاH 'لسن+& بعLما خضعH كنائd 'نجلت-' ل-(ما
KلH كنائd 'سك(تالنL, محتفKة بح-+ت3 '. (مع 5ل! ففي 'لق-& 'لثاني عش- ثبتH 'لباب(+ة قLمCا في 'سك(تالنL,8 (ل0 تك& لCا 'لس+اFL 'لتامة في
Xبع Hجاء Lمع %5' فق) . Lفي تل! 'لبال Hا كما كانCحل(ك Hحاال LشT لمة فيK8 (ل0 تك& 'ل,Lلحا) في 'سك(تالن' Hكما كان u-خT مملكة
Tشعة 'لن(- ح+| كا& 'لKال0 على TشL, لتشJ كبL غ+ا%D 'لKلمة (تبش- بقL(0 ن(- 'لنCا- 'لبا%- . '& جماعة 'لل(ال-L++& 'لقاLم+& م& 'نجلت-'
,['LCش) ,L)C8 (كا& لك) عص- ش(+مع-فة 'النج Kكث+-' في حف ')عانT aتعال+0 (+كل) F'-)بالت. {GC 279.1}

(عنL بLء 'الصالc 'لعK+0 جيء بكتD ل(ث-8 ث0 بكتاD 'لعLC 'لجL+ L 'لY5 ت-جم3 تنL) 'لى 'النجل+S+ة8 (م& T &)L& تالحK 'لسل<ة
8,Lخب( في 'سك(تالن+ Lما كاLت3 ن(-' على ن(-, بعL'S) L+Lم& ج Jلح' (مشع HLق)ا& بسك(& فأ+L)لجبا) ('ل' (5, 'ل-سائ% H-ت+ة عب)نCلك'
LاC>ال0 ('الضKبعة ق-(& م& 'ل-T FLتق+م3 لم HلK Y5ما 'ل)- (عم Hك5' خّ-ب%). {GC 279.2}

^Z 1لشIد1ء قو' عظHمة

0Cقض+ت LLC+ &كا Y5لى 'لخ<- 'ل' Fلباب(+(& فجأ' L')بتل! 'لح-كة 'لى 'ألما0 . فا5 تنب3 'لق HفعL مة+Kع F)ء ق'LC0 'لشL -ح+نئ5 صا
Tح-ق(' بعضا م& Tنب) (Tش-T aبناء 'سك(تلنL, . لكن0C ب5C' 'لعم) 'نما Tقام(' منب-' لكي ُتسمع منT 3ق(') '(لئ! 'لشC( L 'لمحتض-+& في ك)
T. {GC 279.3}نحاL 'لبال8L (%ك5' '%تHS مشاع- 'لشعD (قL عSمH 'المة عSما ثابتا على T& تنفX عنCا Tغال) -(ما

كا& %املت(& ((+شا-H على L-جة عK+مة م& نب) 'الخالJ كما كا& 0L 'لنب). +ج-Y في ع-(ق0C '. %5'& 'ألم+-'& (معCما جمع كب+-
مم& كان(' Tق) منCما شأنا (حسD ' (نسبا Tسلم(' T-('ح0C ف(J 'لمح-قة . (لك& م& -ماL (+شا-H خ-g ('حL ل0 +ك& للD+C 'لنا- T& +سكت83
,Lهللا س+قضي 'لقضاء 'لمب-0 على 'لباب(+ة في 'سك(تلن FLشخ\ كا& بمساع. {GC 279.4}
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dج(& كن(ك H-تعال+0ُ (+شا H Hثّب Lكلمة هللا . (ق Jبحقائ u5ا 'ل-(حان+ة ل+تغCلكن+سة (عل(م' L+م& تقال ,L+ Xنف Lق dكا& ج(& كن(ك
&+LC>م3 على 'النفصا) ع& -(ما ('النضما0 'لى 'لمصلح+& 'لمضSفي ع. {GC 280.1}

U'-لص') ('Sاما في 'العت+T ما قضىLال بع' F)عLا ت-'جع م-تعبا م& تل! 'لمس](ل+ة8 (ل0 +قب) تل! 'لKلح عل+3 -فاق3 بأ& +ك(& ('عT 5فا
'لعن+a مع نفس3. (لك& حالما 'ض<) U بأعباء 'ل(عK تق0L 'لى 'ألما0 بعS+مة ال تل+& (شجاعة (بسالة ال تقC- مuL '+ا0 ح+ات3 . %5' 'لمصلح
J)ل<اغ+ة ف' dفأ H5 ُ-فع') . F)ق J)ف F)م& غ+-ت3 ق HL'S 3م& ح(ل FLلمتق' LاCج3 'نسا& . فن+-'& 'الستش) aلمخل\ 'ألم+& ل0 +ك& +خا'
T-. {GC 280.2}س3 مت(عFL '+ا, K) ثابتا في 'لم+L'& ب) كا& +ض-D ض-بات3 'لى 'ل+م+& ('لى 'ل+سا- بك) ق(F ل0LC 'ل(ثن+ة

eا لوجIجX 1لملكة Zما"

0C0 شجاعتCا (تخ5لC8 'لتي كا& كث+-(& م& 'لمصلح+& +جبن(& في حض-ت,Lما0 ملكة 'سك(تالنT 3ا ل(جCج) dج(& كن(ك aما (قLعن)
(غ+-ت80C شLC للحJ بال 'نح- 'a. ل0 +ك& في (سع 'لمL'%نة T( 'لمال<فة T& تكسب83 (ال %( جب& Tما0 'لتH'L+LC . لقL 'تCمت3 'لملكة بالC-<قة
قائلة لT 3ن3 +عل0ِّ 'لشعT D& +عتنق(' L+نا ممن(عا بأم- 'لL(لة8 (%ك5' تعuL على Tم- هللا 'لY5 +ف-X على 'ل-عا+ا T& +<+ع(' مل(ك80C فأجابCا
{GC 280.3} :كن(كd بك) ثباH قائال

كما T& 'لL+& 'لصح+ح ل0 +حص) على ق(ت3 'الص+لة (ال س+اLت3 م& مل(! 'ال-X ب) م& هللا 'لس-مYL (حL, فك5ل! -عا+ا, ل+س(' ملSم+&”
T& +شكل(' L+ن0C حسD مg'S مل(ك80C ألن3 +حL| في غالD 'ألح+ا& T& 'لمل(! +ك(ن(& TجC) 'لناd بالنسبة 'لى L+& هللا 'لحJ +قي ... فل( كا&
&T )ل )T كا& +بقى في 'لعال0 ؟ &+L YT تج+ب+ني &T ال8 فأسأل!ِ +ا م(التي+)> 'LمT 0C+كا& ملكا عل Y5ف-ع(& 'ل &+L ')ك) نس) 'ب-'%+0 'عتنق
ك) 'لناd في T+ا0 'ل-س) كان(' +L+ن(& بT &+Lبا<-F 'ل-(ما& فأY ن(U م& 'لL+& كا& +(جL على (ج3 'أل-X ؟ ... (%ك5' تL-ك+& +ا م(التي
T“. {GC 280.4}& 'ل-عا+ا ل+س(' مجب-+& على 'عتناL J+& مل(ك0C (ل( Tن0C ملتSم(& T& +قLم(' ل0C 'لخض(U ('ل<اعة

فقالH ما-T” :Yنت0 تفس-(& 'لكتاD 'لمقdL بشك)8 (%0 (معلم( 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة) +فس-(ن3 بشك) qخ-؛ فبأY 'لتفس+-+& T]م& (م&
{GC 281.1} .“+ك(& حكما؟

فأجابCا 'لمصلح قائال: ”qمني باã 'لY5 +خا<ب!ِ م& كتاب3 بك) (ض(T) 8cبعL مما +علم3 'لكتاD ل+d ل! T& ت]مني بT '5C( 5'! .'& كلمة
هللا ('ضحة في حL 5'تCاT 8ما 'T H-CK '5مام!ِ معضلة T( مشكلة في مكا& ما فال-(c 'لقdL 'لY5 ال +مك& T& +ناقX نفسT 3بL'8 +( ضح تل!
rrÄ) “0CلCخ-8بح+| ال +بقى %نال! ش! 'ال لم& +ص-(& على 'لبقاء في جq ا في م(ضعCلمعضلة نفس'). {GC 281.2}

بمث) %5, 'لحقائJ تكل0 5ل! 'لمصلح 'لشجاT Uما0 'لملكة مخا<-' بح+ات3 . (قK L) ثابتا على غ-ض3 بنفd تل! 'لشجاعة 'لتي ال تك) (ال
{GC 281.3} .تت-'جع8 مصل+ا (محا-با ح-(D 'ل-D فتح--H 'سك(تالنL, م& 'لباب(+ة

Tما في 'نجلت-' فا& تثب+H ق0L 'لب-(تستانت+ة كL+& ق(مي قل) م& 'الض<CاL (خفa م& حLت3 ('& +ك& ل0 +(قف3 كلي '. فمع T& كث+-' م&
تعال+0 -(ما قL ُ-فضH فا& عLL' غ+- قل+) م& <ق(سCا K) باقي '.لقL -فض(' س+اFL 'لبابا8 (لك&8 في مكانT 83ق+0 'لمل! -Tسا للكن+سة . (في
خLمة 'لكن+سة كا& ال +S') +(جL 'نح-'a ع& <Cا-F 'النج+) (بسا<ت3 . (ل0 +ك& 5ل! 'لمبTL 'لعK+80 مبTL 'لح-+ة 'لL+ن+ة8 قL ف0Cُ تما0 '. فمع
Lعب+ &T في L-ف (ك Jبح ')0 ل0 +عت-فCقة فان>-Cل' Lا -(ما ضCمتLل-%+بة 'لتي 'ستخ' F)لقس' D)-قلما لجأ(' 'لى ض Hلحكا0 'لب-(تستان' &T
هللا كما +مل+3 عل+3 ضم+-, . كا& م<ل(با م& 'لجم+ع T& +قبل(' 'لتعال+0 (+حفK(' <ق(d 'لعباFL 'لتي ف-ضتCا 'لكن+سة 'لمعت-a ب3 '. (قL قاسى
{GC 281.4} .'لمنشق(& T%(') 'الض<CاL '& عن+فا '( خف+فا مئاH 'لسن+&

(في 'لق-& 'لسابع عش- <-q Lالa 'ل-عاF م& (Kائف0C . كما ُح-0 على 'لناd 'ل5%اD 'لى ك) 'جتماL U+ني ل0 تق-, (ال صاLقH عل+3
'لكن+سة. ('لمخالف(& كانH تف-X عل+0C غ-'ماH فاLحةT 8( ُ+سجن(& T( +نف(&. (T(لئ! 'المناء 'ل5+& ل0 +ك(ن(' +ست< +ع(& T& +كف(' ع&
aفي منتص Hألح+ا& كان(' +5%ب(& 'لى 'لغابا' Xلمعتمة8 (في بع' Hلعلِّ+ا' )T لمةKقة 'لمSفي 'ال Uغم(' على 'الجتما-T هللا FLلعبا Uالجتما'
'لل+) . (في 'لمخابئ 'لتي كان(' +ل(5(& بCا في 'لغاباH كا& +قا0 %+ك) م& صنع هللا (كا& Tبناء هللا 'لمشتت(& ('لمض<LC(& +جتمع(& ل+سكب('
نف(سT 0Cما0 هللا في 'لصالF ('لتسب+ح. (على -غ0 ك) 'لتحفKاH قاسى كث+-(& 'آلال0 الج) '+مان0C . فقL 'كتHK 'لسج(& (تشتH شم)
'لعائالH (ُنفي كث+-(& 'لى بلT &'Lجنب+ة . (مع 5ل! فقL كا& هللا مع شعب3 (ل0 تفلح 'الض<CاH'L في 'd كاH شCاLتL->ُ) . 0C كث+-(& عب-
{GC 282.1} .'ال(ق+ان(d 'لى Tم+-كا ح+| (ضع(' Tسd 'لح-+ة 'لمLن+ة ('لL+ن+ة 'لتي كانH حص& تل! 'لبالL (مجL%ا

Iêو/ تقدZ 1النجHل
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J0 'النج+) . ففي سج& ك-+3 'متأل بالمج-م+& 'لخلع 'ء 'ستنشLلى تق' Hلq H'LاC>8 '& 'الض(ا0 'ل-س+T ح+نئ85 كما في |Lح u-خT F-م)
FLنة 'لسما(+ة . (في م+Lال! 'لى 'لمCنة 'ل+Lا ص(- سف- 'لسائح 'لمس+حي م& مC+ت3 'لعج+بة 'لتي ف+')- Dج(& بن+ا& عب+- 'لسماء8 (%نا! كت
تL+S على مئتي سنة K) 5ل! 'لص(H 'لخا-g م& سج& مL+نة بLف(-L +كل0 قل(D 'لناd بق(F تSC 'لمشاع-. '& كتابي +(حنا بني '& 'لل5+&
Fلح+ا' J+-> ناسا كث+-+& فيT 'Lشا-T “Fسما%ما ”س+احة 'لمس+حي“ ”('لنعمة 'لمتفاضلة أل() 'لخ<اT. {GC 282.2}

ثT 0& باكست- (قالف) (qل+& (غ+-%0 م& 'ل-جا) Y)5 'لم('%D ('لعل0 ('الختبا- 'لمس+حي 'لعم+J (قف(' بك) شجاعة +L'فع(& ع& 'ال+ما&
'لمسل0 م-F للقL+س+& .('لعم) 'لY5 قا0 ب3 %]الء 'ل-جا) 'لمح-(م(& (<-+L( 'لقان(& بأم- حكا0 %5' 'لعال0 ال +مك& T& +تالشى8 فا& كتابي
فالف) ”نبع 'لح+اT” ) “Fسل(D 'لنعمة“ قL علما qالفا م& 'لناd ك+a +سلم(& T-('ح0C في ِح-S 'لمس+ح . كما T& كتاD باكست- ”'ل-'عي
'لمصلح“ كا& ب-كة عK+مة لكث+-+& م& 'ل5+& +-غب(& في 'نتعاo عم) هللاT) 8+ضا كتاب3 ”-'حة 'لقL+س+& 'ألبL+ة“ كا& لT 3ث-, 'لعK+0 في
{GC 283.1} .'-شاL نف(d كث+-F 'لى 'ل-'حة 'لتي بق+H لشعD هللا

a-ح! 0 'لكن+سة 'لمعت Hبنا (سلي كحاملي مشع) 'لن(- م& قب) هللا . فتح') Lتف+ل+')% -CK لمة 'ل-(ح+ةK5ل! بمئة سنة في 'ثناء 'ل Lبع)
d)-+الكل' (جا- uLسة 'لمحببة ل'-Lل' )% ل<ب+عي' &+Lل-(حي ق-+بة 'لشب3 بال(ثن+ة . (كا& 'ل' L)نجلت-' 'لى حالة م& 'ل-ك' Dا (ص) َشعCب
(قL شم) مع0K تعال+م0C 'لال%(ت+ة. (كا& -جا) 'ل<بقاH 'لعال+ة +تCكم(& على 'لتق(u (+فخ-(& بان0C ف(J متنا() ما س0 (, 'لتعصD 'لL+ني .
Lال+ما& السنا' )T ا 'لشجاعةC+Lما 'لكن+سة فل0 تك& لT . (ص-عى 'ل-5'ئ ')-صا) (Cلج' Hكا-L >حT ا في%L'-فT &فكا F-+لفق' Hما 'ل<بقاT
X+لى 'لحض' Y)C+ TLب Y5ل' Jقض+ة 'لح. {GC 283.2}

Hحتل' L80 (قC5%انT) dا- 'لناKنT &تق-+با ع Hغاب Lق H8 كانc)ا ل(ث- بك) (ضCلتب-+- باال+ما& 'لتي عل0 ب' FL+مة8 عق+Kلع' FL+لعق' &'
a-عضاء في 'لكن+سة 'لمعتT ')بنا (سلي8 'ل5+& كان') Lعلى 'العما) 'لصالحة للخال\ . (كا& %('+تف+ل (التكا' FL+ة8 عق+)لباب' FL+ا 'لعقCمكان
GC} .بCا8 +<لب(& -ضى هللا بك) 'خال\8 (قL تعلم(' Tن0C +ست<+ع(& 'لKف- بال-ضى 'اللCي ب('س<ة ح+اF 'لفض+لة (حفK ف-'ئX 'لL+انة
283.3}

Dة . فأجا+Lألب' Fبنى -جاء, للحص() على 'لح+ا dساT YT على (سئ H)0 'لم)Lكا& +ت(قع ق) X-سلي بم) dتشا-ل D+صT ماLعن)
قائال: ”لقL ب5لH قصا-'Y لكي Tخ0L هللا“. ('5 ت-'ءu لT 3& صL+ق3 'لc-> Y5 عل+3 5ل! 'لس]') ل0 +كف3 5ل! 'لج('D قا) تشا-لd: ”ما5'
Tل+سH مساعيَّ 'لتي ب5لتCا Tساسا كاف+ا لل-جاء ؟ (%) %( س+سلD مني تل! 'لمساعي '5'ً فل0 +بJ لي ما Tتك) عل+3 بعL 5ل!؟“ (rrÉ). %ك5'
لة عق() 'لناd بع+L' م& -جائ0C 'ل(ح+L في كانH 'لKلمة 'لL'ج+ة 'لتي ساHL على 'لكن+سة (TخفH 'لكفا-8F سالبة 'لمس+ح مجL,8 (محّ(ِ
D)لمصل' YL0 'لفاL YT 8\لخال'. {GC 283.4}

“كHف <تبر/ 1النسا6 عند هللا”

-uT (سلي (Sم+ال, T& 'لL+& 'لحق+قي م-كS, 'لقلT) 8D& ش-+عة هللا تمتL 'لى 'الفكا- كما 'لى 'ألق(') ('ألعما) . ('5 'قتنع(' بلS(0 قL'سة
'لقلD كما ب(ج(D 'ستقامة 'لسل(! 'لخا-جي عكف(' على T& +ح+(' ح+اF جFL+L بك) جL (ع0S . (حا(ل(' بك) 'لجL)C 'لجL+ة 'لمصح(بة
بالصالT F& +قمع(' ش- 'لقلD 'ل<ب+عي . فعاش(' ح+اF 'نكا- 'لH'5 ( 'لمحبة ('التضا8U (كان(' بك) Lقة (ص-'مة +-'ع(& ك) 'الج-'ء'H 'لتي
Kن(' TنCا قL تع+ن0C في 'لحص() على ما كان(' +تح-ق(& ش(قا 'ل+83 'لقL'سة 'لتي تKف- ب-ضى هللا . (لكن0C ل0 +نال(' م<لب0C . (عبثاً حا(ل('
تح-+- Tنفس0C م& L+ن(نة 'لخ<+ئة T( تح<+0 ق(تCا T( سل<ان3 '. %5' %( 'لص-'U نفس3 'لY5 'ختب-, ل(ث- في حج-ت3 بL+- '-ف-H . (لقL كا&
r : É D)+T) “هللا؟ Lتب-- 'النسا& عن+ a+نفس3: ”ك D5ع Y55' %( 'لس]') 5'ت3 'ل%). {GC 284.1}

'& نا- 'لحJ 'اللCي 'لتي كاHL تخمL على 'لم5'بح 'لب-(تسH 'نت+ة كانH ستشع) م& جL+L م& 'لمشع) 'لقL+0 'لY5 قL سلم3 'لمس+ح+(& في
ب(%+م+ا عب- 'الج+ا) لم& جاء(' بعL%0 . فالب-(تستانت+ة في ب(%+م+ا بعT L+ا0 'الصالc 'مُتCنL) H'ستCا TقL'0 حش(L -(0 '. (ك) م& -فض(' نب5
'لحT Jجب-(' على 'لD-C. فبعX م& %]الء '5 (جL(' النفس0C م) جأ في سكس(ن+ا 'حتفK(' بالحJ 'لقL+0 %نا! . (م& نس) %]الء 'لمس+ح++&
{GC 284.2} .حص) (سلي (Sم+ال, على 'لن(-

Lتل! 'لسف+نة جماعة م& 'لم(-'ف++& . (ق -CK مة '-سال 'لى 'م+-كا للتبش+- . (كا& علىLما -سما للخLسلي بع) dج(& (تشا-ل &T
غضبH 'ل<ب+عة (ثا-H 'لع('ص8a فا5 (قa ج(& (سلي (جCا ل(جT 3ما0 'لم(T Hحd بأ& ل+d عنL, +ق+& 'لسال0 مع هللا . Tما T(لئ! 'اللما&
{GC 285.1} .فعلى 'لعكd م& 5ل! TبL% ')L(ء'ً (ثقة ل0 +ك& %( +ع-a عنCما ش+ئاً

( gض+عة ال) HماLعاء '5 قام(' بخL) 0)0 قCنT 0')Lب-%ن(' على 'ل L0 (قC0 (حكمة تص-فاتCنت'S- Dق'-T ال+)> HللK L(قا): ”لق
gا خ+- عالCنT &+8 قائلHماLتل! 'لخ (ج-' ع& كT ')5أخ+ &T ')ع& 'لق+ا0 ب83 (ل0 +-غب(' (ال قبل YS+لمساف-+& (%5' ما +ت-فع ك) 'نجل'
YT ث+-%ا+ &T عة ل0 +ست<ع'L) -اCK0 ف-صة ال)+ (ع<ا%0 كT Lق) . 0KعT) (جT HماL0 خC+ل' uLسT D+0 'لحبCمخلص &T) 8F-0 'لمتكبCلقل(ب
0C%')فT &م -Lتص &T &)L &0 مC0 كان(' +ق(م(& (+س+-(& في <-+قCضا فان-T 0Cح-> )T 0Cض-ب )T 0CفعL &+-لمساف' LحT &T )فل . u5T
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كلمة شك(u . (%ا قL ع-ضH ف-صة الختبا- ما '5' كان(' قL تح--(' م& -(c 'لخ(a كما قL تح--(' م& -(c 'لكب-+اء ('لغضD ('النتقا0 .
ففي (س< 'لمSم(- 'لY5 -تل( , (بTL(' ب3 'لخLمة %اg 'لبح- فانشJ 'لش-'U ِمSقا (LخلH 'لم+ا, 'لسف+نة (فاضH على متنCا كما ل( T& 'لغم-
'لعK+0 قL 'بتلع3 '. فُسمعH ص-خاH مخ+فة م& 'النجل+T .Sما 'اللما& فبك) %L(ء Kل(' +('صل(& 'لت-ن+0 . (بعL 5ل! سألH ('حL' من0C قائال:
”Tل0 تك& خائفا؟“ فأجابني قائال: ”شك-' ã فأنا لT 0ك& خائفا“ فعT HLسأل3: ”(لك& Tل0 +ك& T(الLك0 (نسا]ك0 خائف+&؟“ فقا) بك) ل<a: ”كال8 أل&
ri�) “H)نا ال +خاف(& 'لمLال)T) نساءنا). {GC 285.2}

Hل-سم+ا' X+على نق) .' J+0 'لمس+حي تأث+-' عمCث- ف+3 سل(كT L0 'لى سافانا مك| (سلي مع 'لم(-'ف++& (قتا قص+-' (قCص(ل) uLل)
'Lا كاCمة كلLلخ' (شم Y5قا- 'ل)مة ('ل+Kن+ة +ق(): ”'& 'لبسا<ة 'لع+L0 'لCماتLخ uLع& 'ح Dفي كن+سة 'نجلت-' كت u-ُت Hلم+تة 'لتي كان'
+نس+انني 'اللa ('لسبع مئة سنة 'لسالفة فتص(-H نفسي (س< 'حuL تل! 'لجماعاH 'لتي ل0 +ك& ف+Cا (ج(L لل-سم+اT H( 'لمقاما8H ب) كا&
F)لق') c)-كا& +تجلى 'ل HماL؛ (لك& في تل! 'لخLلص+ا' d->ب )T 0صانع 'لخ+ا dب(ل Uالجتما' dT-+“. {GC 285.3}

ÄحدX حH1لمس

(بعLما عاL (سلي 'لى 'نجلت-' ت(ص) تحH '-شاL ('عK م(-'في 'لى 'T !'-Lكم) لعق+FL 'لكتاD . (قL 'قتنع T ن3 +نبغي لT 3& +نب5 ك)
'ستناe Lلى Tعمال3 للخال\ (+تك) بالتما0 على ”حم) هللا 'لY5 +-فع خ<+ئة 'لعال0“. (في 'جتماU م& 'جتماعاH 'لم(-'ف++& في لنL& ق-B ب+ا&
م& ب+اناH ل(ث- ف+3 +صa 'لتغ++- 'لY5 +حLثc)- 3 هللا في قلD 'لم]م& . ('5 كا& (سلي +سمع 'ض<-'0 'ال+ما& في نفس83 (في 5ل! +ق():
8Yفع عني خ<ا+ا- Lُع<ي لي 'ل+ق+& بأن3 قT) \لخال' (الج ,Lح) على 'لمس+ح Hتكل' Lنني قT HحسسT) 8dبقلبي +سخ& (+تحم HحسسT Lلق”
ris) “H)لخ<+ئة ('لم' d)نق5ني م& نامT) 8ناT Yنع0 خ<ا+ا). {GC 286.1}

Lم3 'أل(حSسلي ثابتاً على ع) (K اC5الل') اCل(م) dلشاقة 'ل+ائسة (م& 'الن! '- 'لصا-0 للنف' Hسن+& <(+لة م& 'لمحا(ال uLعلى م)
في <لD هللا. Tما 'آل& فقL (جL, كما (جT L& 'لنعمة 'لتي جLَّ في 'لحص() عل+Cا بالصل('H ('الص('0 ('لصLقاH ('نكا- 'لH'5 كانH %بة ”بال
{GC 286.2} .“فضة (ال ثم&

فلما ثبH في 'ال+ما& بالمس+ح 'ض<-مH في Tعماق3 -غF D في نش- مع-فة 'نج+) نعمة هللا 'لمجان+ة في ك) مكا& . فقا): ”'ني TنK- 'لى
'لعال0 كل3 على TنT 3ب-(ش+تي8 (ح+ثما Tك(& Tحك0 بأن3 م& 'لالئJ ('لصائD ('لالT &T 0Sعل& لك) م& +-غب(& في 'الستما8U بش-u 'لخال\
rir) “لمف-حة'). {GC 286.3}

(قK L) L'ئبا في ح+اF 'لLقة ( 'نكا- 'ل8H'5 'نما م& منKا- TنCا ثم-F 'ال+ما& ال Tساس3. فنعمة هللا في 'لمس+ح %ي Tساd -جاء 'لمس+حي8
(%5, 'لنعمة تCK- في 'ل<اعة . (قL ك-d (سلي ح+ات3 للتبش+- بالحقائJ 'لعK+مة 'لتي قL حص) عل+Cا : 'لتب-+- باال+ما& ب0L 'لمس+ح 'لمكّفِ-
FL للقلD ('لتي تCK- ثما-%ا في 'لح+اF 'لم<ابقة لمثا) 'لمس+ح ِLّلمج' dLلق' c)-ل' F)ق). {GC 287.1}

Hلمشقا' (على 'حتما &+-L0 قاCن)ال!؛ (بكCل' (0 في حاCلمضني بأن') (+)>0 'لشخصي 'لC0 باقتناعCسلي لعمل) (q) Lتف+ل+')% LُعT Lلق
كجن(L صالح+& للمس+ح8 لقL تع-ض(' لتج-بة 'إلحتقا- ('لسخ-+ة ('الض<CاL في 'لجامعة (في حق) 'لخLمة بعLما Lخل(, . (قL Lعا0%
Sمالء%0 'لفجا- م& 'ل<لبة8 %0 (ك) م& ع<ف(' عل+0C ('نضم(' 'ل+80C باس0 م+ث(LسH قصL' للS-'+ة ('الحتقا- — (%5' ُ+عتب- 'سماً م& Tكب-
{GC 287.2} .'ألسماء في 'ل(قH 'لحاض- '5 تك-م3 (تعتنق3 <ائفة م& Tكب- 'ل<('ئa في 'نكلت-' (Tم+-كا

dLلق' c)-0 'لCقنعT Lسمى8 (قT 0 في كلمت3 مق+اساC+0 'لLق D-ا8 لك&ّ 'لCتLعبا d)ب(' على <قK') '-عضاء في كن+سة 'نجلتT ')5 كا ن')
بأ& +بش-(' بالمس+ح (e+ا, مصل(D 'ً. (قL -'فقH بشا-ت0C ق(Fُ 'لعلي . ('قتنع qالa 'لناd (تجLL('8 فكا& م& 'لال0S حما+ة %5, 'لحمال & م&
{GC 287.3} .'ل5ئاD 'لخا<فة . (ل0 +ك& (سلي +فك- في 'نشاء <ائفة جFL+L ب) نKم0C في ما Lعي باالتحاL 'لم+ث(Lستي

|L')ا مقا(مة عج+بة (قاس+ة8 (مع 5ل! فا& هللا تسل< على 'لحCب a-لمقا(مة 'لتي القا%ا %]الء 'لمبش-(& م& 'لكن+سة 'لمعت' Hكان
بحكمت3 حتى جع) 'الصالc +بTL م& L'خ) 'لكن+سة نفس3 '. فل( جاء كل3 م& 'لخا-g لما تغلغ) في ' الماك& 'لتي كانH في TشL 'لحاجة 'ل+3 .
(لك& بما T& 'لمبش-+& باالنتعاo كان(' م& -جا) 'لكن+سة (خLم(' في L'خ) حF-+K 'لكن+سة كلما Tت+ح ل0C 5ل! فقL (جL 'لحJ بابا مفت(c ' كا&
HLفس) Hتقس Lلتي ق' d0. ('لكنائCب-(ش+اتT ما غ+(-+& في'L0 فصا-(' خCم& سبات d)-+الكل' (جا- Xبع Kِق)ُT Lق) .'Lم(ص (K+ &T &مك+
Fا 'لح+اC+ل' HLعا d)ل<ق') Hبال-سم+ا. {GC 287.4}

8FL+0 . ل0 +نسق(' ك) نق<ة في 'لعقC+عل X)-لمف' (مختلفة بالعم D%')5(( م dناT 0تا-+خ 'لكن+سة قا (ج+اT (سلي كما في ك) LCفي ع)
لك&ّ 'لجم+ع كان(' منقاL+& ب-(c هللا ('تحL(' في غ-X شام) %( -بح 'لنف(d للمس+ح . %5' ('& 'لخالa ب+& %('+تف+لL ('بني (سلي كاL في
(قH ما +نتCي بالنف(- ('لف-قة8 (لك& بما 'ن0C كان(' قL تعلم(' 'ل(L'عة في مL-سة 'لمس+ح فقT Lصلح ب+ن0C 'لتسامح 'لمتباL) ('لمحبة . (ل0 +ك&
GC} .ل0C+L متسع م& 'ل(قH ل+قض(, في 'لجL')8 في ح+& T& 'لضال) ('آلثا0 كانH تتكاث- في ك) مكا&8 (كا& 'لخ<أF +تحL-(& 'لى 'لCال!
288.1}



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 97 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

fسلي من 1لموX 'نجا

سا- خL'0 هللا في <-+J (ع- . فقL 'ستخ0L 'لناd 5(( 'لنف(T) 5-باD 'لعل0 نف(5%0 (عل(م0C ضL%0 . (بعL (قH جا%- كث+-(& م& -جا)
'الكل+-(d بعL'ئ0C ل80C فأغلقT Hب('D 'لكنائd في (ج3 'ال+ما& 'لنقي (في (ج(, 'لL'ع+& 'ل+3 . ('& تص-a -جا) 'الكل+-(d بمنع0C م&
'عتالء مناب-%0 '+قK عناص- 'لKال0 ('لجC) ('الث0. (م-'-' كث+-F كا& ج(& (سلي +نج( م& 'لم(H باعج(بة م& Tعاج+D -حمة هللا. (لما ثا-
.غضD 'ل-عاU ضL, (بL' كأ& ال مD-C ل3 (قa 'لى جانب3 مال! في %+ئة 'نسا& فت-'جع 'ل-عاU (خ-g خا0L 'لمس+ح م& مكا& 'لخ<- qمنا
{GC 288.2}

(كتD (سلي ع& نجات3 م& 'ل-عاU 'لساخ<+& في 'حuL تل! 'لم-'H +ق(): ”لقL حا() كث+-(& T& +<-ح(ني 'لى Tسف) (نح& ناSل(& م&
'لت) في <-+S JلJ 'لى 'لمL+نة8 (كنT HعتقT Lنني ل( سق<H 'لى 'أل-X فقL ال Tست<+ع 'لنC(X ثان+ة . لك&ّ -جلي ل0 تS)ّ (لT 0تعث- LTنى
'L0 ل0 +ست<+ع('8 لك&ّ ('حCفان (سفT ني 'لى)بث+ا بي ل+<-ح )T مسك(' بعنقي+ &T ')كث+-+& حا(ل &T 0 كليّ 'ً... (معC+L+T &م H)تعث- حتى نج
منT 0Cمس! بج+D صL-تي8 'لY5 تمJS في +T 8,Lما 'لج+D 'آلخ- 'لY5 كانH ف+3 (-قة مال+ة فتمJS جSء من3 ... (كا& خلفي تماما -ج)
3 'ليَّ عFL ض-باH بعصا كب+-F م& 'لسنL+ا&8 فل( ض-بني بCا ض-بة ('حFL في م]خ-T- Fسي لقضى علي . (لك& في جشع . %5' 'ل-ج) (ّجَ
ك) م-F كانH 'لض-بة ت-تL عني (لT 0ع-a سبD 5ل! ألني لT 0ك& Tست<+ع 'لتح-! ال 'لى 'ل+م+& (ال 'لى 'ل+سا- ... (قL جاء qخ- منLفعا في
(س< 'لجمع ('5 كا& +-فع +L, ل+ض-بني TنSلCا فجأ8F 'نما a ق< جع) +-بH على -Tسي (+ق(): ”ما TشL نع(مة شع-,!“... '& 'ل-جا) 'ال(ل+&
T ... {GC 288.3}نفس0C 'ل5+& تح(لH قل(ب0C كان(' Tب<ا) 'لمL+نة8 (كان(' قاFL 'لس(قة في ك) 'لa)-K. (كا& TحL%0 مصا-عا في حL'ئJ 'لLببة

بأL Y-جاH ل<+فة +عLنا هللا لعم) مش+ئت3 ! من5 عام+& TصابH <(بة (ق<عة ق-م+L) كتفي فأحLثH ف+Cا كش<ا8 (بعL 5ل! بعاT 0صابتني”
ض-بة حج- ب+& ع+ني . (في 'لشC- 'لماضي تلق+H ض-بة8 (في %5' 'لمساء تلق+H 'ثنت+&8 'حL'%ما قب) Lخ(لنا 'لمL+نة ('لثان+ة عنL خ-(جنا
منCا8 (لك& لT 0تأث- من3 ما ألن3 مع T& 'نسانا ض-بني ض-بة على صY-L بك) ق(ت83 ('ألخ-T uصابH فمي بعنa شL+L حتى سا) 'ل0L في
rii) “كث- مما ل( لمسني بقشةT 0شع- بألT 0('لحا)8 فاني ل. {GC 289.1}

1لمHثو^ست <القو6 1لصعا!

تلقى 'لم+ث(LسH 'ل5+& عاش(' في تل! 'أل+ا0 'لخ('لي — س('ء8 في 5ل!8 'لشعD ('لخL'0 — 'لSCء ('الض<CاL م& Tعضاء 'لكنائd (م&
'لمجا%-+& بSنLقت0C (ع0L تL+ن0C 'لT &+5لCب0C س(L تص(+-%0 (تح-+ف0C . لقL 'شُتكي عل+0C في محاك0 'لعL) 'لتي ل0 +ك& ف+Cا عL)8 أل&
'لعL'لة كانH ناF-L 'ل(ج(L في محاك0 تل! 'أل+ا0 . (في غا لD 'ألح+ا& كان(' +الق(& Kلما على YL+T مض<0C+LC . (كا& 'ل-عاU +نتقل(& م&
Hلحاال' Xن(& ك-'مة 'ل-جا) ('لنساء ('ال<فا) . (في بعC80 (بك) (حش+ة +متCب(& ما +-(قCح<م(& 'الثا| ('لبضائع (+ن+ H+لي ب' H+ب
كانH تلصJ بعX 'العالناH 'لتي تLع( ك) م& +-غب(& في تح<+0 ن('ف5 ب+(H 'لم+ث(LسH (نDC ما في تل! 'لب+(H 'لى 'الجتماU في مكا&
L'& ل0C . (%5, 'العتL'ء'H 'لعلن+ة على ك-'مة 'لش-'ئع 'النسان+ة ('اللC+ة ُسمح با-تكابCا م& T &)L& +(بخ م-تكب(, '. (قL (قع َLّما& +حS)
{GC 289.2} .'ض<CاL من0K ضL 'لشعD 'لY 5 كانH غل<ت3 'ل(ح+FL 'بعاL 'لخ<أF ع& <-+J 'لCال! (%L'+ت0C 'لى <-+J 'لقL'سة

ع(& T& تعال+0 %]الء 'ل-جا) كا5بة (مخ<ئة َLّ+ dلنا' Xبع” :(مالئ83 فقاS لى') ة 'ل+3C0 'لم(جCج(& (سلي ع& 'لت |Lتح Lق)
(حماس+ةT) 8نCا تعال+0 جFL+L ل0 ُ+سمع ب3 ' 'ال م& عLC ق-+T) 8DنCا خاصة بمD%5 'لك(+ك-S ('الصLقاء) +عتنقCا ق(0 متعصب(& باب(+(& .
لك&ّ %5' 'الLعاء كل3 'قتلع م& Tص(ل3 ح+| قL تب-%& على مuL ('سع T& ك) ف-U م& %5' 'لتعل+0 %( تعل+0 'لكتاD 'لمقdL 'لص-+ح كما تفس-,
كن+ست& '. (ل5ل! فال +مك& T& +ك(& تعل+ما كا5با (ال مخ<ئا على ش-< T& +ك(& 'لكتاD 'لمقdL صاLقا“. ث0 قا): ”(qخ-(& +Lع(& قائل+& ”'&
عق+LتL 0Cق+قة Tكث- م& 'لال0S . (%0 +جعل(& 'ل<-+J 'لى 'لسماء Tض+T) Jك-D مما +جD“. (%5' %( في 'لحJ 'ال عت-'X 'الصلي (كما كا&
%( 'العت-'X 'ل(ح+L بعX 'ل(قH)8 (%( في 'لس- Tساq dالa 'العت-'ضاH 'الخ-u 'لتي تبL( في Tشكا) مختلفة . (لك& %) %0 +جعل(&
<-+J 'لسماء Tض+J مما جعل3 -بنا (-سل3 ؟ (%) عق+Lت0C (تعال+مJLT 0C مما %ي في 'لكتاD 'لمقdL ؟ تأمل(' فق< في بعX 'آلÑاH 'لقل+لة
a)س dا 'لناCت! (م& ك) فك-!“ . ”أل& ك) كلمة ب<الة +تكل0 ب-Lقلب! (م& ك) نفس! (م& ك) ق (م& ك !Cل' D-ل' Dضحة8 ”تح')ل'
{GC 290.1} .“+ع<(& عنCا حساباً +(0 'لL+&“. ”(فا& TكلتT 0( ش-بتT 0( فعلت0 ش+ئاً فافعل(' ك) شيء لمجL هللا

”&)L &قة في شيء صغ+- مL (قT &)ك+ Y5ك5ل! . (م& 5' 'ل Hا ل+سCنT 080 لك&ّ ضمائ-ك0 تعلC+م& %5, فالل(0 عل JLT 0CتL+عق Hفا& كان
T& +فسL كلمة هللا ؟ (%) +مك& '& م& %( (ك+) على س-'ئ- هللا +حسT Dم+نا ل( Tن3 غّ+َ- جSء' م& تل! 'ل(L+عة 'لمقLسة ؟ كال . 'ن3 ال +ست<+ع
&T 05(قك0 ب) عل+ك Jبكلمة هللا لت('ف (SنT &T لي c)ن3 غ+- مسم'” : d0 بأ& +عل& قائال للناSمل )% (شيء8 ب ّLثل0 ح+ &T ال) لغي ش+ئا8+ &T
ت-تق(' Tنت0 'ل+Cا ( 'ال %لكت0 'لى 'ألبL“. %5' %( 'الساd 'لصح+ح لتل! 'لص-خة 'الخ-u 'لمأل(فة ع& ”جفاء %]الء 'لناd“. فC) %0 جفاF حقا8ً
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'Lج F0 ل+س(' ناقص+& في %5'8 (لكن3 0 جفاC5, %ي 'لحق+قة . 'ن% H؟ ”كال ل+س F'-كس(& 'لع+) Uال +<عم(& 'لج+اT ؟ Fة %0 جفاCج) YT &م)
ri٤) “0Cخل\ ما ل0 +نت0ِ 'لى <-+قت+ &T LحT ن3 ال +ست<+عT &)نK+ 0Cف ! dن(& 'لنا+L+ 0Cلك(ن). {GC 291.1}

Lح ق+ dلم' &T &)-+كث LكT Lكب+- نت+جة للتعل+0 'النت+ن(مي . لق Lا0 (سلي كا& 'لى ح+T (+في 'نجلت-' قب -CK Y5حي 'ل)-النح<ا< 'ل' &'
Tلغى 'لش-+عة 'الLب+ة (ل5ل! فالمس+ح+(& ل+س(' ملSم+& بحفCKاT) 8& 'لم]م& قL تح-- م& ”عب(L+ة 'العما) 'لصالحة“. (%نال! ق(q 0خ-(&
مع Tن0C +سلم(& بL('0 'لش-+عة Tعلن(' Tن3 ل+d م& 'لال0S للخT 0'L& +(ص(' 'لشعD با<اعة (صا+ا%ا8 أل& T(لئ! 'لT &+5ختا-%0 هللا للخال\
”س+نقاL(& ب('س<ة تح-+ضاH 'لنعمة 'اللC+ة 'لتي ال تقا(0 'لى مما-سة 'لتق(u ('لفض+لة“8 ب+نما T(لئ! 'لمحك(0 عل+0C بال<-L بع+L' م& هللا
{GC 291.2} .“'لى 'البL ”ل& تك(& ل0C 'لق(F على حفK 'لش-+عة 'اللC+ة

(%نال! qخ-(& مم& 'عتقT” ')L& 'لمختا-+& ل& +ك(& في (سعT 0C& +سق<(' م& 'لنعمة (ال T& +خس-(' حق0C في -ضى هللا8 %]الء
(صل(' 'لى 'الستنتاg 'الكث- شناعة (%( T& ” 'العما) 'لش-+-F 'لتي +-تكب(نCا ل+سH خا<ئة في حق+قتCا (ال تعتب- LTلة على 'نتCاك0C ش-+عة
هللا T) 8ن3 +نتج م& 5ل! Tن3 ال +(جL ما +Lع( 'لى T& +عت-ف(' بخ<ا+ا%0 (ال 'لى 'لتخل\ منCا بالت(بة“ (ri٥). (ل5ل! Tعلن(' Tن3 حتى 'لخ<+ئة
'لتي %ي Tخdُّ 'لخ<ا+ا (T-5لCا8 ”'لمعتب-F في نK- 'لجم+ع 'نتCاكاً شن+عاً لش-+عة هللا8 ال تعتب- خ<+ئة في نK- هللا“ ل( كا& م-تكبCا ('حL' م&
{GC 291.3} .“'لمختا-+&8 الن3 ”م& ب+& 'لصفاH 'لج(%-+ة 'لمم+FS للمختا-+& Tن0C ال +ست<+ع(& T& +فعل(' ش+ئا مغ+Kا T ã( تنCى عن3 ش-+عت3

Lن3 ال ت(جT ي%) — &)-)Cلمش' H)%لال' F5ساتT) &)لمعلم' Lا في ما بعCة في ج(%-%ا بالتعال+0 'لتي عل0َّ بC+عة شب+K5, 'لتعال+0 'لف%
ش-+عة 'لC+ة ثابتة كنم(g5 'لص('8D (لك& نم(g5 'الخالJ +ق--, 'لمجتمع نفس83 ('ن3 كا& L'ئما ع-ضة للتغ++- . ك) %5, 'آل-'ء مصL-%ا
{GC 292.1} .'ل-(c 'لسائFL نفسCاc)- 8 5'! 'لY5 حتى (%( ب+& سكا& 'لسماء 'ل5+& بال خ<+ئة بTL عمل3 في نقX س+اجاUL')- H ش-+عة هللا

Hحق+قي لش-+عة هللا . لك&ّ (سلي قا(0 بك) ثبا Xلى -ف' (Sمن5 'أل dتق-+- هللا مص+- 'لنا) Y-بالسل(! 'لبش Jعل0 هللا 'لمسب FL+عق HLT
Lسة . لقLمة هللا 'لمق (لك Xم++& مناق)النت+ن' D%5م Jلى 'عتنا' dلنا' Lقا Y55' 'لتعل+0 'ل% &T dلمعلم+& 'النت+ن(م++&8 (بّ+َ& للنا' Hضالال
Jخلص(& ('لى مع-فة 'لح+ dجم+ع 'لنا &T L+-+ Y5مخلصنا هللا 'ل uL8 ”أل& %5' حس& (مقب() ل“dنعمة هللا 'لمخلصة لجم+ع 'لنا H-CK”
s ؛ ss : r d>+لجم+ع“ (ت' (ة الج+Lنفس3 ف (ب5 Y5لمس+ح 'ل' U)النسا& +س' dلنا') ب+& هللا Lس+< ('ح)) Lل3 ('ح' Lقبل(& . ألن3 +(ج+
Y5نسا& على 'لتمس! ب(سائ< 'لخال\ . (%ك5' 'لمس+ح ”'لن(- 'لحق+قي 'ل' (ك -Lل+ق dهللا +ع<ى مجانا للنا c)- &' .(٦ — i : r d)ت+م(ثا
Fبة 'لح+ا% Xص-'-%0 على -ف' Dقص-(& ع& ن+) 'لخال\ بسب+ dلنا' &' .(É : s حنا)+) “ت+ا 'لى 'لعال0q &ن+- ك) 'نسا+. {GC 292.2}

1لدفا8 عن 1لناموÜ 1أل^بي

(ج('با على 'Lعاء 'لقائل+& بأن3 عنL م(H 'لمس+ح 'لغ+H 'ل(صا+ا 'لعش- مع 'لنام(d 'ل<قسي قا) (سلي: ”'& 'لنام(d 'ألLبي 'لY5 +شم)
'ل(صا+ا 'لعش- (قT L(جD 'النب+اء حفT) 3KلSم(' 'لناd ب5ل! ل0 +ب<ل3 هللا . فل0 +ك& غ-X 'لمس+ح م& مج+ئT 3& +لغي YT جSء م& 5%,
'لش-+عة . %5, %ي 'لش-+عة 'لتي ال +مك& نقضCا ('لتي ”تقa ثابتة كالشا%L 'الم+& في 'لسماء“... كا& %5' من5 بLء 'لعال0 '5 ل0 تكتD على
Tل('c حج-+ة ب) على قل(D ك) بني 'النسا& عنLما خ-ج(' م& +L 'لخا لJ. (مع T& 'لح-(a 'لتي كتبH باصبع هللا قL ش(%تCا 'لخ<+ئة 'لى
حL كب+-8 فان3 م& غ+- 'لممك& مح(%ا تماما ما L'0 عنLنا 'حساd بالخ+- ('لش- . (+نبغي لك) جSء م& %5, 'لش-+عة T& +بقى في ق(ت3 'لملSمة
&T &+ضة للتغ++-8 ب) +تع لك) 'لجنd 'لبش-Y في ك) 'لعص(-T) 8ال تك(& مت(قفة على 'لSما& T( 'لمكا& a-K YT )T م& 'لa)-K 'لمعّ-َ
{GC 293.1} .تك(& %5, 'لش-+عة مستنFL 'لى <ب+عة هللا (<ب+عة 'النسا& (عالقاتCما غ+- 'لمتغ+-F ك) باآلخ-

ما جئH النقX ب) ألكم)“... م& L(& تسا]) نق() '& معنى %5' 'لكال0 ('5 %( مت('فJ مع ما جاء قبل3 (ما جاء بعL,) %(: Tت+H الج)”
تثب+H 'لنام(d في ملئ3 ب-غ0 ك) تعل+قاH 'لناT :dت+H لكي T(ضح ت(ض+حا كامال ك) ما كا& محج(با ع& 'ال5%ا& T( غامضا في 'لكلمة
'اللC+ةT 8ت+H العل& 'أل%م+ة 'لكاملة 'لحق+ق+ة لك) جSء منCا8 (لك& Tبّ+ِ& للناd <() ك) 'ل(صا+ا 'لمتضمنة في 'لكتاD (ع-ضCا (مL '%ا8 (ما
Jكة م& سم( (عم-َLا غ+- 'لمCا (-(حان+تCك) ف-(ع F-اC> 3بلغت. {GC 293.2}

d)ل-('ب< 'لتي +مك& تص(-%ا ب+& 'لنام') Hلصال' Jث)T !نالC5'ً ف'” :(('النج+) فقا d)لتا0 ب+& 'لنام' Jعل& (سلي ع& 'لت('فT Lق)
d)ئما 'لى 'تما0 'لنام'L ناLش-+ (+النج' Lنج u-م& 'لناح+ة 'الخ) نا ' ل+83Lش-+) (+لالنج J+->ل' Lع+ d)لنام' &T L('النج+) . فم& ناح+ة نج
'تماما Tكم) . فالنام(d مثال +<لD منا T& نحD هللا (نحD 'لق-+T) D& نك(& مت('ضع+& ((Lعاء (قL+س+& . (نح& نحd بأ& ل+d ف+نا 'لكفا+ة
ل5C, 'الم(-T)” 8& 5ل! غ+- مست<اU لالنسا&“. (لكننا نجL هللا +ق0L لنا (عL' بأ& +Cبنا تل! 'لمحبة ( +جعلنا مت('ضع+& ((Lعاء (قL+س+& .
(نح& نتمس! باالنج+) (ب5C, 'الخبا- 'لمف-حة8 (ح+نئ5 فحسD '+ماننا +ك(& لنا8 (ح+نئ5 ”+كم) ف+نا ب- 'لنام(d“ باال+ما& 'لY5 في 'لمس+ح
U)س+...“ {GC 293.3}

(قا) (سلي: ”'& م& TلT LعL'ء 'نج+) 'لمس+ح T 0%(لئ! 'ل5+& بك) مجا%-F (على نح( قا<ع ”+L+ن(& 'لنام(d“ نفس3 ”(+تكلم(& عن3 ش-'
(+5م(ن3“ ('ل5+& +علِّم(& 'لناT d& +كس-(' ('& +نقض(' (+حل(' (+فك(') بض-بة ('حFL مضام+& ل+d (ص+ة ('ح8FL س('ء كانH م& 'ل(صا+ا
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'لصغ-T u( 'لكب-8u ب) ك) 'ل(صاY '... (Tع0K ك) 'لK-(a 'لمL%شة 'لتي تال0S %5' 'لضال) 'لق(Y (%5, 'لخL+عة 'لعK+مة %( T& م&
+قع(& ف+Cا +عتقT &)Lن0C +ك-م(& 'لمس+ح بالحLC+ 5' Jم(& 'لنام(d 'اللCي (Tن0C +عKم(& م-كS 'لمس+ح في ح+& TنLC+ 0Cم(& تعال+0 , ! (مع
5ل! ف0C +ك-م(ن3 مثلما Tك-مC+ 3(5' بق(ل3 ”'لسال0 +ا س+YL . (قبل3“. (+مكنT 3& +ق() بحJ لك) منT” :0Cبقبلة تسل0 'ب& 'النسا&؟“ فل+T dق) م&
تسل+م3 بقبلة . T& نتحL| ع& Lم3 ث0 نح-م3 م& 'الكل+)8 ('& نستخa بأق) جSء م& 'لنام(d بحجة 'ننا نساعL على تق0L 'النج+) . (ك5ل! ل&
+ست<+ع 'لتنص) م& %5, 'لتCمة َم& +بش- باال+ما& على نح( +]YLّ مبشا-T F( مF-)'L 'لى 'سقا< YTّ م& ف-(U 'ل<اعة8 (م& +ك-S بالمس+ح
rih) “صغ- (صا+ا هللاT &%)+ )T على نح( +لغي). {GC 294.1}

(قT LجاD (سلي على T(لئ! 'ل5+& علم(' ”'& 'لك-'FS باالنج+) ف+Cا تحق+J لك) a'L%T 'لنام(d“ فقا): ”%5' ما ننك-, 'نكا-'ً باتا8ً فC( ال
+حقT J() غا+ة م& غا+اH 'لنام(d (%ي eقناU 'لناd بالخ<+ئة (e+قاK '(لئ! 'ل5+& %0 ن+ا0 على حافة 'لجح+0“. ('ل-س() ب(لd +ع ل& قائال:
”بالنام(d مع-فة 'لخ<+ئة“8 ”(ما ل0 +تبكH 'النسا& على 'لخ<+ئة فC( ال +شع- بحاجت3 'لى 0L 'لمس+ح 'لمكف- ... (قL قا) -بنا نفس3: ”ال
0CنT &) -)( على 'ألق) م& +تصT 8لى جماعة م& 'الصحاء' D+نجيء بال<ب &T ب) 'لم-ضى“. '5'ً فم& 'لسخافة D+الصحاء 'لى <ب' gحتا+
Tصحاء . فعل+! T& تقنعT 0C(الً بأن0C م-ضى ('ال فل& +شك-(' ل! تعب! ألجل0C . (م& 'لسخافة ك5ل! ك(ن! تق0L 'لمس+ح لل5+& قلب0C صح+ح ل0
riÄ) “Lنكس- بع+). {GC 294.2}

(%ك5' ن-T u& (سلي %( +ك-S باالنج+) كا& كس+L, ”+ع0K 'لش-+عة (+ك-مCا“. (%( بك) Tمانة TنجS 'لعم) 'لمسل0 ل3 م& هللا8 (ما كا&
TمجL 'لنتائج 'لتي سمح ل3 بأ& +-', '. ففي نCا+ة ح+ات3 'ل<(+لة 'لتي بلغH ثمان+& سنة — قضى منCا Tكث- م& نصa ق-& في 'لخLمة متنقالً
— L'S عLL سامع+3 'لمتعلق+& ب3 على نصa مل+(& نسمة . (لك&ّ 'لجمع 'لغف+- 'ل5+& بفض) جL)C, ُ-فع(' م& خ-'D 'لخ< +ئة ('نح<ا<Cا
eلى ح+اT Fسمى (C>T-8 (عLL 'ل5+& ب('س<ة تعل+م3 حصل(' على 'ختبا- TعمJ (Tغنى8 ل& تتسّنى مع-فت0C حتى تجتمع ك) جم(U 'لمفL++& م&
- بثم& . فحب5' ل( T& 'ال+ما& ('ل(L'عة ('لغ+-F 'لتي ال ت! ) (تضح+ة َLّسا ال +ق-L مس+حي (0 لكLت3 . '& ح+ات3 تق)هللا في ملك F-سT L'-فT
{GC 295.1} !'لنفd ('لتك-+d 'لتي ل(حHK في ح+اF خا0L 'لمس+ح %5' تجL لCا 'نعكاساً في كنائd عص-نا 'لحاض-
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Xب3 بع Hحب- Lق) .' D)-)T !ممال (خ() 'لى كLعش- كا& +حا() 'ل dLحا في 'لق-& 'لسا)سا مفتLكتابا مق َdلنا' uL%T 5' cالصال' &'
Dن('- مع-فة كتاT HLخ(ل83 (ب5ل! كاL كب+- في منع Lلباب(+ة 'لى ح' HفلحT u-خT &'Lن3 -س() 'لسماء8 (لك& في بلT بك) س-(- على ()Lل'
هللا تبَعL تماماً بتأث+-'تCا 'لسام+ة . (مع T& 'لن(- (جL بابا مفت(حاً في ف-نسا فا& 'لعق() 'لمKلمة ل0 تL-ك3 . (K) 'لحJ ('لضال) +تصا-عا&
على 'لس+اFL <(') ق-(&. (Tخ+-' 'نتص- 'لش- (Tقصي حJ ' لسماء بع+L': ”%5, %ي 'لL+ن(نة T& 'لن(- قL جاء 'لى 'لعالT) 0حD 'لناd 'لKلمة
Y5ل' Dهللا ع& 5ل! 'لشع c)- UL')- Hختا-ت3 لنفس3 '. فُ-فع' Y5ثما- 'لمسل! 'ل Lالمة لتحص' Hُت-ك Lق) .(sÉ : i حنا)+) “-)كث- م& 'لنT
u-LS'. {GC 296.1} بCبة نعمت3. (ُسمح للش- T& +تفاق0 (+ستش-uT-) . Y 'لعال0 كل3 ع('قD 'الص-'- على -فX 'لن(-

بلغH 'لح-D 'لتي ثا-H <(') ق-(& عFL ضL 'لكتاD 'لمقdL في ف-نسا غا+تCا 'لقص(u في مشا%L 'لث(-F . لقL كانH تل! 'لث(-F 'لCائلة
%ي 'لنت+جة 'لش-ع+ة لكبH -(ما (كبحCا (مصاL-تCا 'لكتD 'لمقLسة8 ('نK- 'لت5++)). فقLمH 'ع0K مثا) مT- o ,L, 'لعال0 لما qلH 'ل+3
{GC 296.2} .'لس+اسة 'لباب(+ةH-CKT) 8 'لع('قD 'لتي كا& تعل+0 'لكن+سة 'لباب(+ة +]YLّ 'ل+Cا في حقبة م& 'لSم& تL+S ع& Tلa عا0

Hائلة 'لتي كانCل' Dضا 'لى 'لع('ق+T -+ل-'ئي +ش' &T لباب(+ة8 كما' FLا في سني 'لس+اCسة (كبتLلمق' Dتنبأ(' ع& قمع 'لكت Lكا& 'ألنب+اء ق
{GC 297.1} .“ستعصa بف-نسا على 'لخص(\ نت+جة لس+اFL ”'نسا& 'لخ<+ئة

...' c)ف+تنبآ& 'لفا (مئت+& (ست+& +(ما البس+& مس َّYL%سأع<ي لشا) .'-Cبع+& ش-T) &+سة 'ثنLنة 'لمق+Lس(& 'لم)L+س” :D-قا) مال! 'ل
(متى تمما شCاLتCما فال(حo 'لصاعL م& 'لCا(+ة س+صنع معCما ح-با (+غ لبCما (+قتلCما. (تك(& جثتا%ما على شا-U 'لمL+نة 'لعK+مة 'لتي
تLعى -(ح+ا سL(0 (مص- ح+| صلD -بنا '+X '... (+شمH بCما 'لساكن(& على 'ال-X (+تCلل(& (+-س(ل& %L'+ا بعض0C لبعX ال&
a)ما ((قع خCجل-T م& هللا ف(قفا على Fح+ا c )- ماC+ف (خL aلنص') لثالثة 'ال+ا0' Lث0 بع X-ع5با 'لساكن+& على 'أل L5+& 'لنب++& كانا ق%
ss — r : ss ما“ (-]+اCن)-K0 على 'ل5+& كان(' +ن+Kع). {GC 297.2}

Hكان Y5م& 'لSتمثال& كلتا%ما 'ل) Lمئت+& (ست+& +(ما“ %ما شيء ('ح) aلT)” “'-Cبع+& ش-T) &+لفت-ت+& 'لم5ك(-ت+& %نا — ”'ثن' &'
8L٥ للم+الiÄ 0في عا HTLللباب(+ة ب FLا 'لس+اC+ف Hلمئت+& ('لست+& سنة 'لتي كان') aم& -(0 '. '& 'ال LاC>سي ف+3 'الض' Jكن+سة 'لمس+ح ست
Lن3 كا& قT في منفا, . (مع Hما Y5س- 'لبابا 'لT) ف-نسي -(ما o+خ) جL ففي 5ل! 'لتا-+خ .((++لت5' -Kن') 8shÉÄ 0ي في عاCستنت Hكان)
{GC 297.3} .ت0 'خت+ا- بابا جL+L ت( 'ً بعL 5ل! فا& 'لسل<ة 'لباب(+ة ل0 تست<ع ق< من5 5ل! 'ل(قT H& تستخ0L 'لق(F 'لتي كانH لCا م& قب)
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yتنبآ6 في 1لمسو>

- T+ا0 تل! 'لبل(u 'لمح-قة. ('لمخل\ على T& 'ض<CاL 'لكن+سة لK+ 0) قائما مuL فت-F ') �sr٦ سنة كلCا. فاã -حمة من3 بشعب3 قّصَ
ح+نما ت& بأ ع& ”'لض+قة 'لعK+مة“ 'لتي ستح) بالكن+سة قا): ”(ل( ل0 تقص- تل! 'أل+ا0 ل0 +خل\ جسL . (لك& الج) 'لمختا-+& تقص- تل!
shÉÄ 0قب) عا H'LاC>الض' HCنت' cفبفض) تأث+- 'الصال (rr : rمتى ٤) “أل+ا0'. {GC 298.1}

Dصاح (قا Lق) .“X-ال' D- 0ماT &ت(نتا& ('لمنا-تا& 'لقائمتا+Sفالنبي +عل& قائال: ”%5'& %ما 'ل &+L%ما في ما +خت\ ب5+ن! 'لشاT
L+Lلج' LC0 ('لع+Lلق' LCلع' Dلى كت' &'Sم-+ &'L%فالشا (s�٥ : ssÉ -)مS٤ ؛ م : ss ل-جلي كالم! (ن(- لسب+لي“ (-]+ا g'-م+-: ”س'Sلم'
. فكال%ما شCاFL %امة الص) ش-+عة هللا (L('م3 '. (كال%ما +شLC'& لتL ب+- 'لخال\. ف-م(S 'لعLC 'لقL+0 (5بائح3 (نب('ت3 تش+- 'لى مخل\
H')لنب') S)ا عن3 ب('س<ة 'ل-مCنبئ بT ا 'لتيCتى بال<-+قة 5'تT Lسائل3 تخب-نا ع& مخل\ ق-) L+Lلج' LCلع' (+ناجT) .(في 'لمستقب Hq: {GC
298.2}

”&T Y)حا() 'لسل<ا& 'لباب Lهللا محج(ب+& . لق 'L%شا (K FLسني تل! 'لم DغلT (')>) .“تنبآ& 'لفا (مئت+& (ست+& +(ما البس+& مس(حا+
+حجD كلمة 'لحJ ع& 'لشعT) Dقا0 بLال منCا شL)C' ك5بة لكي +ناقض(' شCاLتCا8 ('نK- 'لت5++)). (عنLما صاH-L 'لسل<اH 'لSمن+ة ('لL+ن+ة
'لكتاD 'لمقdL (عكسH شCاLتT) 3فسHL (ب5لT Hقصى 'لجL)C 'لتي +ست<+ع 'لناd ('لo +ا<+& T& +بتك-(%ا لتح(+) '5%ا& 'لشعD ع& تل!
'لشCا8FL (عنLما <(-L '(لئ! 'ل5+& تج-T(' على 'عال& حقائق3 'لمقLسة T )Tسلم(' (ع5ب(' L )Tفن(' في SنS'ناH في 'لسج(& T( 'ستشLC(' م&
Tج) '+مانT )T 0Cجب-(' على 'لD)-C 'لى حص(& 'لجبا) (مغا(- 'ال-X (شق(قCا8 ح+نئ5 تنبأ 'لL%' o'& 'الم+نا& البس+& مس(حا. 'ال 'نCما
Kال +]L+ا& شCاLتCما <(') مFL ') �sr٦ سنة. ففي 'Kل0 'لعص(- كا& +(جL -جا) 'مناء Tحب(' كلمة هللا (كان(' غ+(-+& على مجL, . %]الء
{GC 298.3} .'لعب+L 'لمخلص(& 'المناء Tُع<(' 'لحكمة ('لق(F ('لسل<ا& ل+علن(' حJ هللا <(') تل! 'لسن+&

”.(٥ : ss ا+[-) “(قت+ &T Lك5' ال بCما فC+5[+ &T L+-+ Lكا& 'ح &') ء%ما'Lما (تأك) 'عCنا- م& فم g-ما تخC+5[+ &T L+-+ LحT &كا &')
ال +مك& d)L+ &T 'نسا& كلمة هللا م& L(& قصا\. '& معنى %5' 'الن5'- 'لمخ+a م(ضح في 'الصحاc 'الخ+- م& سف- 'ل-]+ا ح+| +ق()
&') . Dلمكت(بة في %5' 'لكتا' Hهللا عل+3 'لض-با L+S+ '5% على L+S+ Lكا& 'ح &' D5' 'لكتا% F)لك) م& +سمع 'ق(') نب LCشT ل-'ئي: ”الني'
: rr ا+[-) “Dفي %5' 'لكتا D)سة (م& 'لمكتLنة 'لمق+Lم& 'لم) Fهللا نص+ب3 م& سف- 'لح+ا a5ح+ F)5, 'لنب% Dم& 'ق(') كتا a5ح+ LحT &كا
sÉ ) sÄ). {GC 299.1}

نتائج 1لعصHا6 على هللا

F-+>لخ' H'-'5م& تح(+-, ب<-+قة 0 '. %5, 'الن )T 83م- بT )T 3علنT Lم& تغ++- ما ق dلتي 'ع<ا%ا هللا لمنع 'لنا' H'-'5الن' Hك5' كان%
تن<بJ على ك) م& +ستخLم(& نف(5%0 في جع) 'لناd +ستخف(& بش-+عة هللا . (+نبغي T& تخ+a (ت-عD 'ل5+& بك) <القة +ع) ن(& 'ن3 ال
ض+- م& ك(ننا ن<+ع ش-+عة هللا T( نعصا, '. فك) 'ل5+& +عKم(& q-'ء%0 ف(J 'ل(حي 'اللCي '( +حا(ل(& تح(+- 'لمعنى 'ل('ضح 'لص-+ح
للكلمة 'اللC+ة لتتفJ مع T%('ئ0C 'لخاصة '( لتتماشى مع 'لعال0 +(قع(& 'نفس0C تحH مس](ل+ة %ائلة مخ+فة . '& 'لكلمة 'لمكت(بة YT ش-+عة هللا
{GC 299.2} .ستS& خلJ ك) 'نسا& (تL+& ك) م& +عل& عن3 %5' 'لمح! 'لY5 ال +خ<ئT 8ن3 ناق\

(متى تمما شا%LتCما“ ((ف+ما %ما +تمما& شCاLتCما). '& 'لمFL 'لتي كا& ف+Cا 5'ن! 'لشا%L'& س+تنبآ& البس+& مس(حا 'نتHC في عا0”
shÉÄ. ('5 كانا +قت-با& م& نCا+ة عملCما في 'لخفاء كانH ستث(- ح-D عل+Cما م& 'لق(F 'لتي +مثلCا ”'ل(حo 'لصاعL م& 'لCا(+ة“. ففي كث+-
J+-> &ا عC+ق-(& <(+لة %ي تل! 'لتي كا& 'لش+<ا& مس+<-' عل uLلة على م)Lلمتحكمة في 'لكن+سة (في 'ل' u)لق' Hبا كان)-)T ()L &م
{GC 299.3} .'لباب(+ة . (لكننا %نا ن-u مCK-' جL+L' م& مKا%- ق(F 'لش+<ا&

كانH س+اسة -(ما8 تحH ستا- 'الق-'- بت(ق+-%ا للكتاD 'لمق8dL '& تبق+3 مغلقا عل+3 في لغة +جCلCا 'لشعD (محج(با ع& 'النKا- .
(تحH حكمCا تنبأ 'لشا%L'& ”البس+& مس(حا“. لك&ّ ق(F 'خ-u — %ي ق(F 'ل(حo 'لصاعL م& 'لCا(+ة — كانH م(شكة '& تعل& 'لح-D على
{GC 300.1} .كلمة هللا

ث0 '& ”'لمL+نة 'لعK+مة“ 'لتي قت) 'لشا%L'& في ش('-عCا (ف+Cا كانH جثتا%ما تLعى ”-(ح+ا مص-“. م& ب+& ك) 'ألم0 'لم5ك(-F في تا-+خ
&')Lمل! على '& +جا%- بالع Y' [-الل3 'لحي (مقا(مة '(م-',. 'ن3 ل0 +ج' L)في 'نكا- (ج FT-كث-%ا جT مص- %ي &' Lنج dLلمق' Dلكتا'
على سل<ة 'لسماء في ت-فع (كب-+اء مثلما فع) مل! مص-. فعنLما 'بلغ م(سى 'لى ف-ع(& 'ل-سالة باس0 'ل-D 'جاD 'لمل! بك) غ<-سة
(تشامخ قائال: ”م& %( 'ل-D حتى 'سمع لق(ل3 فا<لJ 'س-'ئ+). ال 'ع-a 'ل-D ('س-'ئ+) ال '<لق3“ (خ-(g ٥ : r). %5' %( 'اللحا8L ('المة
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.YL0 'ال+ما& ('لتحLلمشبعة بع' c)-ة بتل! 'لC+حا شب)- YLهللا 'لحي8 (سُتب D5' '5 تنك- م<الC0 على 'نكا- شب+3 بLِا مص- سُتقC+ل' Sلتي ت-م'
ث0 '& ”'لمL+نة 'لعK+مة“ مشبCة '+ضا ”-(ح+ا“ بسL(0. '& فساL سL(0 'لKا%- في تعC+Lّا ش-+عة هللا CK- على 'لخص(\ في UL '-تCا. (5%,
{GC 300.2} .خ<+ئة ستك(& T+ضاً م& 'لسماH 'لبا-FS لتل! 'المة 'لتي تن<بJ عل+Cا T(صاa %5, 'آل+ة

(تبعا لما (-L في Tق(') 'لنبي قب) عاshÉÄ 0 بقل+) ستق(0 ق(F نابعة م& 'لش+<ا& (لCا صفات3 لتحا-D 'لكتاD 'لمقdL . ففي 'لبالL 'لتي
{GC 300.3} .ستبك0 ف+Cا شCاFL شا%YLَ هللا ستتفشى Lعا-F سe) 0)LلحاL ف-ع(&

1تماZ حرفي للنبو'

%5, 'لنب(F تمH ح-ف+ا (ب<-+قة مL%شة في تا-+خ ف-نd '. ففي Tثناء 'لث(-F 'لتي نشبH في عاshÉi 0 ”ال() م-F سمع 'لعال0 ع& جمع
0Cص('تT &)با8 +-فع)-)T ()L (جمT &لة م)L ')س(س+ &T في J0 'لحCل &T &)عL+ ')ن+ة (كانLحضا& 'لمT 5ب(' فيCت) ')L؛ (لdم& 'لنا
مجا%-+& بانكا- Tع0K حJ مقdL تقبل3 نفd 'النسا&8 (ُ+جمع(& على 'نكا- 'العتقاL باã (بعباLت3“ (riÉ). ”'& ف-نسا %ي 'لL(لة 'ل(ح+FL في
'لعال0 'لتي ُسج) عل+Cا TنCا كأمة -فعL+ H%ا في تحL (تم-L ضL خالJ 'لك(&. لقL (جL (ال +S') +(جL كث+-(& م& 'لمجLف+& ('لملحL+& في
'نجلت-' ('لمان+ا (Tسبا+نا (في ك) مكا&8 لك&ّ ف-نسا تقa (حL%ا في تا-+خ 'لعال0 كالL(لة 'ل(ح+FL 'لتي بم(جD ق-'- جمع+تCا 'لتش-+ع+ة Tع)
نT Hن3 ال +(جe Lل3 ('لتي قب) ك) سكانCا في 'لعاصمة (Tكث-+ة 'لناd في Tماك& Tخ-u 5ل! 'العال& (%0 +-قص(& بف-c عK+80 س('ء في 5ل!
r('ل-جا) ('لنساء“ (�٤. {GC 301.1}

(تم+HS ف-نسا ك5ل! بتل! 'لسمة 'لتي 'شتH-C بCا سL(80 ففي Tثناء 'لث(-H-CK F حالة 'نح< '< (فساL خلقي شب+Cة 'لحالة 'لتي
'ستم<-H جاماH 'لغضD على مL& 'لسC) . (%ا %( 'لم]-w +ع-e XلحاL ف-نسا (Lعا-تCا جنبا 'لى جنD كما %ما مقLما& في 'لنب(F ف+ق():
”(قL '-تب< ب5C, 'لق('ن+& 'لتي تمd 'لL+& 5'! 'لY5 حّ() (حFL 'لg')S — (%( 'قdL '-تبا< +مك& T& +كّ(ن3 ب& ( 'إلنسا& (+]L YL('م3 'لى
S+اFL 'لتماس! في 'لمجتمع — 'لى حالة عقL مLني م]قH ُ+تاc ل-ج) ('م-T FT& +-تب<ا بT 3( +فسخا, متى L'-T' ... فل( T& 'لش+ا<+& عمل('
(كL(' الستنبا< (س+لة ت]YL حتما 'لى تLم+- ك) ما %( جل+) T( (ق(- T( جم+) T( ثابH في 'لح+اF 'لب+ت+ة8 (ل) حص() في 'ل(قH نفس3 على
&T ... g')Sم& 'نح<ا< 'ل (فعT خ<ة ')>ستنب+ &T ')8 لما 'ست<اع(+(0 م& ج+) 'لى جL+س ,)خلق+ &T &)Lقص+ Y5لض-- 'ل' &T &ضما
ص(في T-ن(ل8H (%ي ممثلة 'شتH-C بس-عة خا<-%ا (نكاتCا 'لمستملحة8 (صفH 'لg')S 'لT Y5ق-ت3 'لجمC(-+ة 'لف-نس+ة بأن3 ”س- 'لSنا““
r٤s)). {GC 301.2}

عدX1' ضد 1لمسHح

ح+| صلD -بنا T+ضا“. %5' 'لتحL+L 'ل('-L في 'لنب(F تممت3 ف-نسا T+ضا. فل0 تبLُ 'لعF)'L للمس+ح على TشL%ا في Tمة ما كما H-CK في”
ف-نسا8 (ل0 +جاب3 'لحJ (ال 'ص<L'0 بعF)'L (مقا(مة ُم-F (قاس+ة كما حL| في ف-نسا. ففي 'الض<CاL 'لT Y5ثا-ت3 ف-نسا ضL 'لمعت-ف+&
{GC 302.1} .باالنج+) صلبH 'لمس+ح في شخ\ تالم+5,

U)س+ FLاCكلمة هللا (ألج) ش (ألج” Hن)مL+ب (0 على جباCح+ات &)نس+(& +ب5لLس+& . فا5 كا& 'ل(ل+Lماء 'لقL Hق-%T (+(م& ج+) 'لى ج
'لمس+ح“ قT 0Lخ(ت0C 'اللب+جنس+(& شCاFL مماثلة في ف-نسا. (في T+ا0 'الصالc كا& تالم+5, +ساق(& 'لى 'لم(H بعL ع5'باH %ائلة . فالمل!
. U)ء +س'LCش Hا-%0 ب-]+ة ع5'باKا كان(' جم+عا +متع(& 'نC8 فخ- 'ألمة (ف-سانHل-ق+قا' u-'5لع') Hلش-+فا' H'L+لنبأل ('لس')
('لC+ج(ن(H 'لشجعا& 'ل5+& كان(' +حا-ب(& الج) 'ستخال\ تل! 'لحق(J 'لتي +عتS بCا ( +قLسCا ك) قلD بش-Y ُسفكL Hما]%0 في كث+- م&
L-كما ت<ا &)L-80 فكان(' +<اCلم& +أت(& ب-](س Sتع<ى ج('ئ Hلة8 (كان'Lلع' YL+-> Hعتب- 'لب-(تستان' Lلق . d+>)لمعا-! 'لحام+ة 'ل'
o)ل(ح'. {GC 302.2}

'& ”'لكن+سة في 'لب-+ة“8 'لبق+ة 'لقل+لة 'لباق+ة م& 5-+ة 'لمس+ح++& 'ال(ل+& 'لK &+ 5ل(' باق+& في ف-نسا في 'لق-& 'لثام& عش- ('ل5+& كان('
+ختبئ(& في جبا) 'لجن(K 8Dل(' على (الئ0C ال+ما& qبائ0C. ('5 كان(' +تج-T(& على 'الجتماU على سفح جب) T( في X-T سبخة منعSلة كا&
'لجن(L ('لف-سا& +<ا-L(ن0C (+(ثق(ن0C 'لى 'لسف& ل+Kل(' T-قاء ف+Cا مuL 'لح+اF. فا(لئ! 'ل5+& كان(' Tنقى 'لناd في ف-نسا (TعKم0C ثقافة
(5كاء (عبق-+ة كان(' +كبل(& (+ع5ب(& ع5'باH -%+بة (+حش-(& ب+& 'للص(\ ('لقتلة (r٤r). (qخ-(& مم& كان(' +عامل(& ببعX 'ل-حمة
.F0 للصالCتماما8 +جث(& على -كب &)Sعاج) cم& 'لسال ( َSّح+& كان('8 (%0 ع LحT 0Cثي ل-+ &T &)L &كان(' +قتل(& -م+ا بال-صا\ م
(كا& مئاH م& 'ل-جا) 'ل<اعن+& في 'لس& ('لنساء 'لل('تي ال ح+لة لC& في 'لLفاU ع& TنفسC& ('ال(الL 'الب-+اء +ت-ك(& قتلى على 'ال-X في
مكا& 'جت0 'ع0C للصالF. ('5 كا& بعض0C +عب-(& سف(c 'لجبا) T( 'لغاباH ل0 +ك& Tم-' غ+- مأل(T a& +جL(' ”بعL ك) T-بع خ<('H جثثا
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مبعث-F في 'لم-(T )T gجساما معلقة على 'الشجا-“. فأ-ض0C 'لتي Tقف-%ا 'لس+T a( 'لناT d( 'لنا- ”'ستحالH 'لى ب-+ة ('سعة كئ+بة“. ”5%,
'لفKائع ُسّنHَ لCا ق('ن+& ... ل+d في عص- مKل0 ب) في 'لفت-F 'لF-%'S 'لجم+لة في 'با& حك0 'لمل! ل(+d 'ل-'بع عش-8 فلقL 'نتش- 'لعل0
ح+نئH-%LS') !'5 'لعل(0 'لمختلفة8 (كا& علماء 'لال%(H في 'لبال< 'لملكي (في 'لعاصمة -جاال علماء (فصحاء8 (كان(' +تKا%-(& بال(L'عة
r٤i) “-+لخ' Dالحسا& (ح')). {GC 302.3}

"بشع 1لجر1ئم

لك&ّ م5بحة سا& با-ثل(م+( س<-H خ<(<ا TشL س('L' م& Lجى 'لل+) في سجالH 'لج-'ئ0 (كانD%-T H عم) +مك& T& ت-تكب3 'لش+ا<+&
cباT لجب& . فمل! ف-نسا') F)على 'لن5'لة ('لقس ('L0 'ل)جC5ل! 'ل L%0 مشا+Kع Dع-) a)لعال0 +5ك- بخ' ('S+ ال). لعص(- 'لمخي فة' uLم
5ل! 'لعم) 'ل-%+D تحH 'لحاc كCنة -(ما (Tساقفت3 '. (قL كانH 'شا-F 'لبLء في تل! 'لم5بحة LقاH 'الج-'d في سك(& 'لل+) . '& qالفا م&
'لب-(تستانH '5 كان(' نائم+& با<مئنا& (سك(& في ب+(ت0C مستنL+& 'لى عLC 'لش-a باالما& م& ف0 مل+ك0C ُسحب(' بال سابJ 'ن5'- (قتل(' بك)
{GC 304.1} .قس(F م& T &)L& +ع<a عل+0C قلD 'نسا&

(كما كا& 'لمس+ح %( 'لقائL غ+- 'لمنK(- لشعب3 في خ-(ج0C م& عب(L+ة مص-8 ك5ل! كا& 'لش+<ا& %( قائL -عا+ا, غ+- 'لمنK(- في 5%'
L'S ا0 'ال(لى+T ا0 كاملة8 (في خال) 'لثالثة+T سبعة d+-لم5بحة قائمة في با' HلK Lق) . Jء 'لح'LCش LLع aف+3 تضاع Y5ل' D+%-لعم) 'ل'
Lم-' خاصا بأ& تمتT -LصT !ا8 فالمل%Lنة (ح+Lتص(- . (ل0 تقتص- تل! 'لم5بحة على 'لم (ك Jفا L0 'لى حCت+اج%') &+لئ! 'لقاتل)' Dغض
D شيT (ال على -ج) ءY-فل0 +بق( ' على <ف) ب . dلجن' )T &ح-مة 'لس U'-ل0 ت) . Hلب-(تستان' o+ح+| +ع &Lلم') Hلتشم) ك) 'لمقا<عا
.لقL قُت) 'الش-'a ('لفالح(& 8 'لكبا- ('لصغا-8 ('المCاT) H<فالC& مع '. (KلH تل! 'لم5بحة قائمة في جم+ع Tنحاء ف-نسا شC-+& كامل+&8
{GC 305.1} .فCل! م& F-%S 'المة (Tفض) -عا+ا%ا سبع(& Tلفا

مظاNر 1لتعظُّم

”Y5لل(-+& 'ل-س() 'ل' (نا+L-كافأ كا Lق) . L)Lلح' (ك Jاجا فاCبت' d)- الكلي' (ج -جاCما 'بت)- UسماT نباء تل! 'لم5بحةT Hلما بلغ)
حم) 'ل+3 5ل! 'لخب- بأ& Tع<ا, Tلa جن+H)L) .' D%5 3 <لقاH مL'فع سا& Tنج+ل( ف-حا ('بتCاجا8 كما تجا(بT Hص('H ن('ق+d 'لكنائd م&
ك) مكا&8 (TحالH شعالH 'لنا- 'لل+) 'لبC+0 'لى نCا-8 كما سا- 'لبابا غ-+غ(-+(d 'لثال| عش- في م(كD <(+) +حa ب3 'لك-'Lلة (غ+-0%
('Sال ت) تل! 'لم5بحة8 u-ُس!ّ (سا0 الح+اء 5ك Lلشك-8 (ق' L+نش Lلل(-+& +نش' (نا+L-ح+| كا& ك d+)لى كن+سة سا& ل' d)-+حبا- 'الكلT &م
ت(جL في 'لفات+كا& ثال| ص(- لفاسا-Y في (صa 'لCج(0 على 'الم+-')8 ('لمل! (%( مجتمع مع 'لمجلd +تآم-(& لتLب+- تل! 'لم5بحة 8
('لم5بحة نفس3 '. (قT L-س) غ-+غ(-+(d 'لى شا-) 'ل(-FL 'ل5%ب+ة8 (بعL 'لم5بحة بأ-بعة TشC-... كا& +صغي بك) س-(- ( بشاشة 'لى عKة
dLمق (في جال D%5ف dLالق' Dالخبا- 'لى 'ال' Hصل) ماLف-حا عن) FLا ع& ”5ل! 'ل+(0 'لمفع0 سعاC+ا كا%& ف-نسي... تكل0 فC+كا& +لق
r٤٤) ““d+)ل d+Lل+شك- هللا ('لق). {GC 305.2}

'& 'ل-(c 'لش-+-F نفسCا 'لتي س+<-H على م& قام(' بتLب+- م5بحة سا& با-ثل(م+( كانH %ي 'ل-(c 'لسائFL في مشا%L 'لث(-F . فلقT Lعل&
T& +س(U 'لمس+ح Lجا)8 (كانH ص+حاH 'لملحL+& 'لف-نس++& تCتa في مc'S قائلة: ”'سحق(' 5ل! 'لحق+-“ (كان(' +قصL(& 'لمس+ح . لقL سا-
'لتجa+L 'لمتحYL للسماء ('لش- 'ل-جL+ d' ب+8L (قL ُ-فع (تمجT Lح< 'لناd 'الن5') . (ش- (ح(o 'لخالعة ('لقس(F ('ل(حش+ة ('ل-5+لة
Jا ُعلC5'ت F-لمحبة 'لمنك') F-اC>ل') Jبالح Sمتا+ Y50 'ل(الء للش+<ا& . ب+نما 'لمس+ح 'لKعT dلنا' -CKT '5% (في ك) . Jالعنا' J)حمل(' ف
D+على صل. {GC 306.1}

'ل(حo 'لصاعL م& 'لCا(+ة س+صنع معCما ح-با (+غلبCما (+قتلCما“. '& ق(F 'اللح 'L 'لتي ساHL على ف-نسا في Tثناء 'لث(-F (حك0”
'ل-عT Dثا-H ضL هللا (كلمت3 'لمقLسة ح-با %ائلة ل0 +سبJ للعالuT- &T 0 لCا مث+ال . لقT Lب<) 'لمجلd 'لق(مي T( 'لجمع+ة 'ل(<ن+ة عباFL هللا8
('لكتD 'لمقLسة جمعH (Tح-قH على م-uT م& 'لناd بك) 'حتقا- ('LS-'ء. (لقd'L L 'لناd ش-+عة هللا تحT HقL'م0C (Tلغ+H ك) ق('ن+&
Lح-0 'ج-'ء ف-+ضتي 'لعما)ُ .a+Lلتج') D->0 'ل-'حة 'السب(عي8 ('ستعاض(' عن3 بجع) 'ل+(0 'لعاش- +(ما لل)+ (>بT) 8dLلمق' Dلكتا'
YLبT 0)ن H)لم' &T L+بخ< ('ضح تف Hف& 'عالنا'Lلم' J)ف Hلعشاء 'ل-باني . (كتب'). {GC 306.2}

HماLن+ة باستثناء خ+Lل' HماLك) 'لخ H- ِKّالة . (ُحCلج' dT- H-ا صاCنT |+لحكمة بح' dT- &ما تك(& ع LبعT مخ 'فة هللا &T (+ق Lلق)
'لح-+ة ('لL(لة. ”(قT Lتي باسقa با-+d 'لش-عي ل+مث) 'لجانD 'الكب- في T(قح مSCلة تث+- 'لشك(! ُمّثِلHْ ق< Tما0 %+ئة ق(م+ة ... لقL جيء ب3
dساT اCل d+ل H)نCعل0 ب3 تل! 'لسن+& 'ل<(') كا& بك) معاني 'لكلمة ح+لة م& ح+) 'لك Lق Y5ل' &+Lل' &T ما0 'لجمع+ةT &ل+عل (ف' c Dك)في م
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ال في 'لتا-+خ (ال في 'لحJ 'لمقdL . (في عبا-'H خ<+-F حاسمة Tنك- (ج(L هللا 'لY5 كا& قL ك-d نفس3 لخLمت83 ث0 قا) ' ن3 في مستقب)
d+5ل! عانق3 -ئ L8 (بعFLسمت3 'السقف+ة على 'لمنض)T ث0 (ضع . DLلفض+لة (عل(0 'ال') F')نفس3 لل(الء للح-+ة ('لمسا d-ام3 س+ك+T
r٤٥) “aالسق' (مثا &+Lنة 'لم-تCم& 'لك &)-+لجمع+ة . ('تبع كث'). {GC 306.3}

”&' .“X-ع5با 'لساكن+& على 'ال Lال& %5+& 'لنب++& كانا ق X0 لبعCا بعض+'L% &)لل(& (+-سلCت+) X-ما 'لساكن(& على 'الCب Hشم+)
c-8 (ل5ل! فU-')م+تة في 'لش Jكلمة 'لح Hن<-ح' Lلق . &'L%ب3 5'ن! 'لشا J>كا& +ن Y5لت(ب+خ 'ل' H)ص HبكمT Lق Hكان FLف-نسا 'لملح
(تCل) ك) م& كان(' +مقت(& ن('%ي ش-+عة هللا (T('م-, '. لقL جا%- 'لناd بتح0C+L لم) ! 'لسماء . (كالخ<أF م& قL+0 'لSما& صاح(' قائل+&:
ss : hi -)مSلعلي مع-فة؟“ ( م' Lعل0 هللا ؟ (%) عن+ a+ك”). {GC 307.1}

جر"' مجدفة

! !'LتحT ني' . &+%T Y5نتق0 السم! 'ل' ً'L)م(ج Hا هللا '& كن+” :L+Lا0 'لجKنة 'لنCك LحT (ما قاCقLالنسا& +ص' Lال +كا a+Lتج) FT-بج)
T-'! صامH '. 'ن! ال تج-] على T& تم<-نا بص('عق! T( -ع(L! . م& 5' 'لY5 +صJL بعT '5% Lن! م(ج(L؟“ (r٤٦). ما Tع0K %5' م&
D-ل' a-عT سمع لق(ل3“؟ ”الT حتى D-لق() ف-ع(&: ”م& %( 'ل uLص“! {GC 307.2}

”d)ت+م(ثا r) “0 س+ك(& ('ضحا للجم+عCقائال: ”حمق Jعل& عم& +ح-ف(& 'لح+ D-ل') .(s : s٤ -)مSل3“ (م' d+قا) 'لجا%) في قلب3 ل
” Lال(ثا& 'لمنح<ة 'لم-5(لة '5 عب' FLلى عبا' H-Lم& قص+- 'نحSالل3 'لحي ”'لعلي 'لم-تفع ساك& “ ب' FLف-نسا عبا H5ما نبLفبع .(É : i
Lن+ة ('لتش-+ع+ة! (قLا 'لمCعلى سل<اتT تكة . (5ل! في 'لجمع+ة 'لتي تمث) 'المة (ب('س<ةCخل+عة مت FT-ال%ة 'لعق) في شخ\ 'مe dلنا' Lالب'
قا) 'لم]-w: ”ثمة 'حتفا) ال مث+) ل3 في 'لسخافة 'لممS(جة بااللحاL ث0َّ في عص- 'لجن(& %5 '. لقL فتحT Hب('D 'لم]تم- على مصا-+عCا
لLخ() ف-قة م(س+ق+ة كا& +سي - في مقLمCا %+ئة -جا) 'لمجلd 'لبلYL 'لL &+5خل(' في م(كD (ق(- +نشL(& نش+L' في تمج+L 'لح-+ة (0%
+ح-س(& Tنثى محجبة لتك(& م(ض(U عباLت0C مستقبال (سم(%ا eال%ة 'لعق) . فلما Tُتي بCا 'لى L'خ) 'لحاجS ُ-فع عنCا خما-%ا باحتفا)
-سمي عK+0 ((ضعH على +م+& 'ل-ئ+8d في ح+& T& جم+ع 'لناd كان(' +ع-ف(& TنCا 'حuL -'قصاL H'- 'ال(ب-' ... %5, 'لشخص+ة8 'لتي
{GC 307.3} .تعتب- TنسD ممث) ل5ل! 'لعق) 'لY5 عبL, -جا) 'لجمع+ة 'ل(<ن+ة 'لف-نس+ة8 %ي 'لتي خصتCا ف-نسا بالعباFL 'لجCا-+ة ('ل(الء

<عبد6X 1الNة 1لعقل

”&T ح+ثما -غب(' في (ال%ة 'لعقe D+ا 'لى تنصCع-ض) Lفي <() 'لبال dلنا' Lخا\8 فعم S'-> a+لسخ' YL' 5' 'لمج(& 'اللحCكا& ل
r٤h) “F-)ا 'لثC+لِقم0 'لتي تسم( 'ل' (لك L'LنT 0CنT ')ب+ن+). {GC 308.1}

(قا) 'لخ<+D 'لY5 ق0L عباFL 'لعق): ”C+Tا 'لمشت-ع(& ! لقT Lفسح 'لتعصD 'لمجا) للعق). '& ع+ن+3 'لضع+فت+& ل0 تق(+ا على م('جCة 'لن(-
FLنا +حتفي 'لف-نس+(& بالعبا% .Jلح' H)ص uLال(لى ص' F-للم LL-تل! 'القب+ة 'لق(<+ة 'لتي ت H0 تح+Kع Lجتمع 'ل+(0 حش' Lلبا%-. (لق'
'لحق+ق+ة 'ل(ح+FL: عباFL 'لح-+ة (عباFL 'لعق). (%نا نبتC) <الب+& نجاc ق('H ج+o 'لجمC(-+ة. %نا! ننب5 'الصنا0 'لجامFL (نستع+X عنCا
r٤Ä) “لح+ة 'لتي %ي تحفة 'ل<ب+عة' F-)(بالعق)8 %5, 'لص. {GC 308.2}

Sل3 عاجe L)ما0 -عT &آل' L8 ال ت-تعب(' بعdا 'لناC+T” :(قا) لى 'لجمع' Hا ('لتف%L+ب D+>مس! 'لخT ُتي باالال%ة 'لى 'لجمع+ةT ماLعن)
خلقت3 مخا(فك0. (م& 'آل& ال تعت-ف(' بالq 3خ- غ+- ' لعق). (%ا Tنا Tق0L 'ل+كT 0ك-0 تمثا) لT) 3نقا,. فاL-T '5تT 0& تك(& لكT 0صنا0 فقLم('
{GC 308.3} ! ...5بائحكT 0ما0 مث) %5, ... 'سق< Tما0 مجلd 'لح-+ة +ا ب-قع 'لعق)

”Hمكا& هللا. (%نا! ُ-فع (0 لتحت'L-ت)ئ+ة ن'-Lغف+- 'لى كات -)Cا جمCفي ع-بة فخمة (سا- في مع+ت Hكب-T الال%ة' d+ل-ئ' Jما عانLبع)
r٤É) “&+-لحاض' (م& ك FLلعبا' Hتقّبَل) على 'لم5بح 'لعالي). {GC 309.1}

cصا) YLلبل' dقاعة 'لمجل aلجمع+ة 'لشعب+ة للمتح' HخلL H'-لم' uLا-' . (في 'حCج dLلمق' Dلكتا' J-قص+- ح Hتبع 5ل! ب(ق)
0+Lلق' LCلع' Dكتا) d'Lلق' Dكت) H')صل Dا كتCمحت-قة8 من aنص Dسا-+ة ك(مة كت dT- ا قائل+&: ”ل+حيَ 'لعق)!“ (%0 +حمل(& علىCجال-
('لعLC 'لجL” 8L+Lاللة على 'حت-'J ك) 'لحماقاH ('لسخافاH ('لكال0 'لفا-â 'لتي جعل(' 'لجنd 'لبش-Y +-تكبCا“(�r٥)8 على حL ق()
d+ل-ئ'. {GC 309.2}
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y1الصال ZXفرنسا تقا

'& 'لباب(+ة %ي 'لتي بHTL 'لعم) 'لY5 +كمل3 'ال) حاL 'آل& . (س+اسة -(ما %ي 'لتي خلقH تل! 'لa)-K 'الجتماع+ة ('لس+اس+ة ('لL+ن+ة
-Kعلى 'لكن+سة ('ن) o-ا تقع على 'لعCع& تل! 'العما) 'لمت<-فة '& تبعت Dلكتا' Lح' (قا Lق) . -ماLبف-نسا 'لى 'ل U-تس Hلتي كان'
'لت5++)). (لكنCا على (ج3 'لتحL+L تقع على عاتJ 'لكن+سة . لقd L ممH 'لباب(+ة عق() 'لمل(! ضL 'الصالc بحجة Tن3 عL( للتاg (عنص-
للنU'S +قضي على سالمة 'المة ((فاقCا . ('ستخLمH عبق-+ة -(ما (سائلCا لتض-0 ن+-'& TشL ض-(D 'لقس(F ('الض<CاL 'لمث+- 'لT Y5ثا-,
o-لع'. {GC 309.3}

(لHَّ -(c 'لح-+ة ب5%اD 'لكتاD 'لمقdL . فأ+نما قب) 'لناd 'النج+) 'ست+قHK عق(ل0C . فبTL(' +<-ح(& عنT 0CصفاL 'لجC) ('ل-5+لة
0CلمK (')S &ف-قا خ(فا م ')Lلمل(! 5ل! فا-تع' uT-) . dفك-(& (+عمل(& كما +عم) عقالء 'لنا+ ')TL0 <(+ال . (بCلتي 'ست-قت' Hلخ-'فا')
0%L'Lستب'). {GC 309.4}

(ل0 تتبا<أ -(ما في 'ض-'0 حسL%0 (مخا(ف0C. لقL قا) 'لبابا لحاك0 ف-نسا في عا0 s٥r٥: ”'& %5' 'لجن(& ('لب-(تستانت+ة) ل& +كتفي
H')5ل! بسن Lبع) .(r٥s) “ضا+T Hمة ('لمقاماKلق('ن+& ('ألن') a'-الش') Hل-+اسا' (م+- كLم+-,8 (لكن3 مقب) على تLت) &+Lل' gعاSبا
LLCم o-ن+ة... '& 'لع+Lن+ة ('لL0 'لمKم-(& ك) 'لنL+) &)س+قبل Hلب-(تستا ن' &' . Yسف-'ء 'لبابا 'لمل! قائال: ”ال تض) +ا م(ال LحT -5نT قل+لة
Dلشع' Hستغا| 'لال%(ت+(& بتعصبا') .(r٥r) “FL+Lحك(مة ج (خاLe ًس+تبع3 حتما L+Lج &+L (خاLء ... فإ')ء بس')بالخ<-8 كالم5بح س
فأعلن(' T& 'لعق+FL 'لب-(تستانت+ة ”تستم+) 'لناd 'لى قب() 'لبUL ('لجC)8 (تسلD 'لمل! محبة -عا+ا, ((الء%80 (تLم- 'لكن+سة ('لL(لة“. (%ك5'
TفلحH -(ما في تعبئة ف-نسا لمحا-بة 'الصالc. ”لقL ُج-L س+a 'الض<CاL في ف-نسا T(ال لمعاضFL 'لع-o (حفK 'لنبالء ('البقاء على
r٥i) “&+لق('ن'). {GC 310.1}

سHاسة قاتلة

ما Tق) ما كا& +ع-a حكا0 'لبالL مما +خبئ3 ل0C 'لغ+D م& نتائج تل! 'لس+اسة 'لمش](مة 'لخ-قاء! كا& 'لكتاD 'لمقdL س+غ-d في عق()
'لشعD (قل(ب0C مباBL 'لعL'لة ('العتL') ('لحJ ('لمسا('F ('الحسا& (حD 'لخ+- 'لتي %ي حج- 'لS'(+ة في بناء نجاc 'المة (-خائCا
('LS%ا-%ا: ”'لب- +-فع شأ& 'ألمة“8 (ب3 ”+ثبH 'لك-سي“ (Tمثا) s٤ : i٤ ؛ sr : s٦). ”(+ك(& صنع 'لعL) سالما“8 (+(لLِّ ”سك(نا
0Lهللا +ك-0 'لمل! (%( +ستخ aم& +خا) .,Lحت-0 (+<+ع ش-'ئع بال+ &T Lم& +<+ع ش-+عة هللا ال ب) .(sh : ir شع+اء') “Lمأن+نة 'لى 'الب>)
مH 'قتناء 'لكتاD 'لمقdL (ح-مH (نفH ك) تالم+5,. فم& ق-& 'لى ق-& حL| '& 'ل-جا) ك) سل<ات3 'لعاLلة 'لش-ع+ة. لك&ّ ف-نسا 'لتعسة حّ-َ
Y)5 'لمباBL 'لسل+مة 'لمستق+مة ('ل5كاء 'لخا-J ('لخلJ 'لق(+80 'ل5+& '(ت(' شج 'عة جعلت0C +جا%-(& باقتناعات0C ('+مانا 'عان0C على 'حتما)
&T a)لT) a)لT Lج) Lلسج(& . (ق' HلماK 0 فيCامK0 (عCبلي لحم )T -لك(' ح-قا بالنا% )T &ق(' كأ-قاء في 'لسف%ِ-ُT 8Jآلال0 الج) 'لح'
cء 'الصالLب Lسنة بع r٥� uLك5' م% (لحا' HلK) 8D)-Cفي 'ل Fلنجا'. {GC 310.2}

NرX! "نبل 1لموc1نHن 1لفرنسHHن

(نL- '& كا& %نال! ج+) م& 'لف-نس++& مuL تل! 'لحقبة 'ل<(+لة ل0 +شLC تالم+5 'النج+) (%0 +ف-(& Tما0 %+اg 'لمض<LC+& 'لمجن(&”
HباCق(' م& %5, 'لLغT ' 0 -Lا. (بقC+لتي لجأ(' 'ل' &'Lا 'لبلCما ل+غن(' ب+Kا تف(قا عC+ا0 'لتي تف(ق(' فK0 'ل5كاء ('لفن(& ( 'لعم) ('لنCحامل+& مع
على 'لممال! 'الخ-u ُح-0 (<ن0C منCا. (ل( T& ك) ما ُنق) م& ف-نسا بقي ف+Cا8 (ل( بق+H 'لمCا-F 'لصناع+ة 'لتي كا& +ملكCا %]الء 'لمنف+(&
لتT U-S-ضCا مuL %5, 'لثال| مئة سنة8 (ل( KلH %('+ات0C 'لفن+ة ُتصلح م& شأ& صناعاتCا مuL تل! 'لسن+&8 (ل( Tن3 في خال) %5, 'لسن+&
'ل<(') 'ستخ0L 5كا]%0 (ق(F 'بتكا-%0 (ق(ت0C 'لتحل+ل+ة 'لعقل+ة في eغناء Lq'ب0C (غ-d عل(م80C (ل( كانH حكمت0C تYLC بالL%0 في
& ش-'ئعCا8 (ل( L &T+انة 'لكتاD 'لمقdL كانH تق(Y عق() 'لشعD (تتحك0 مش(-'تCا8 (شجاعت0C تخ(X معا-كCا8 (مسا('تL U) 0C'لت0C تكّ(ِ
في ضمائ-%0 فما كا& Tع0K 'لمجL 'لY5 كا& 'ل+(J)>+ 0 عنJ ف-نسا! (ك0 كانH تص+- بالL' عK+مة (ناجحة (سع+FL! (ك0 كانH تص+-
{GC 311.1} !نم(5جا عK+ما تنسج على من('ل3 ك) 'الم0

لك&ّ 'لتعصD 'لعن+L 'العمى <-L م& T-ضCا ك) معل0 للفض+لة (ك) ب<) م& Tب<ا) 'لنKا0 (ك) مL'فع Tم+& +L)5 ع& 'لع-o. فأل(لئ!”
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'ل-جا) 'ل5+& كان(' +ست<+ع(& T& +جعل(' بالL%0 ”'سما (مجL'“ في 'ال-8X قا) 'لتعصD: 'ختا-(' ('حL' م& %5+&: 'لح-T J( 'لنفي. (Tخ+-'
Hفكان .(r٥٤) “'L+ل(<ن3 ل+نفى بع Dبالنا-8 (ال -ج) مح J-ل+ح &+Lنال! -ج) 5( ضم+- لُ+ح-80 (ال -ج) مت% َJالمة ل0 +ب' D'-كتم) خ'
{GC 311.2} .'لث(-F بك) -عبCا %ي 'لنت+جة 'ل(ب+لة

ما1É بعد Éلك

('D-% 5 'لC+ج(ن(H شم) ف- نسا 'نح<ا< عا0 . فالمL& 'لصناع+ة 'لT F-%'SصابCا 'لع<D ('لخ-'8D ('القال+0 'لخصبة 'ستحالH قفا-'8”
- َLّالحسا&. (ق' H)+ملجأ كب+-' (ب+تا م& ب d+-با H-عقل+ة ('نح<ا< خلقي. (صا FLبال) L)جم F-فت YLغ+- 'لعا cلنجا' F-فت HعقبT)
&)L &0 مCح('لT H-%LS') ')0 'ل5+& نجح%L0 (ح% H+)Sلمل!. لك&ّ 'لج' &)Lصعل(! +ستج aلT r�� Lج)ُ F-)لث' D)نش Lن3 عنT 0Cبعض
D+%- &ب<غ+ا J+لسج(& (سف& 'ل-ق') d-'Lلم') dتحكم(' في 'لكنائ Lتل! 'المة 'لخ-بة 'لمتس(سة8 (ق“. {GC 312.1}

كا& +مك& T& +أتي 'النج+) لف-نسا بح) صح+ح ناجع لك) مشاكلCا 'لس+اس+ة ('الجتماع+ة 'لتي T-ب! H كCنتCا (مل+كCا (مشت-ع+Cا8
(Tخ+-' HL)T باالمة 'لى 'لف(ضى ('لLما- . (لك& تحH حك0 -(ما خس- 'لشعD تعال+0 'لمخل\ 'لمبا-كة ع& 'لتضح+ة ('لمحبة 'لمنك-F لنفس3
'. (لقT LُبعL(' ع& مما-سة 'نكا- 'لH'5 الج) خ+- 'الخ-+& . فاالغن+اء ل0 +(بخT 0CحL على Kلم0C 'لفق-'ء8 ('لفق-'ء ل0 +جL(' ع(نا في
0Cق-(& <(+لة نج0 ع& <مع 'لنبالء (خالعت uLكث- جالء (ج(- '. (لمT H-نان+ة 'الث-+اء ('الق(+اء (صاT HL'S L0 . (قC>0 ('نح<اCت+L)عب
{GC 312.2} .'غتصاD ساحJ للفالح+& . لقK Lل0 'الغن+اء 'لفق-'ء8 ب+نما TبغX 'لفق-'ء 'الغن+اء

(في كث+- م& 'ال قال+0 كا& 'لنبالء مالكي 'ال-T 8Xما 'ل<بقاH 'لعاملة فكان(' مج-L مستأج-+& تحH -حمة ساLت80C (م-غم+& على eجابة
م<الب0C 'لبا%Kة. '& عDء 'عانة 'لكن+سة ('لL(لة (قع كل3 على عاتJ 'ل<بقاH 'لمت(س<ة ('لفق+-F 'ل5+& كانH تف-X عل+0C ض-'ئD فاLحة.
”(كانH مس-'H 'ل& بالء معتب-F 'لقان(& 'السمى؛ (+مك& T& +م(H 'لمS'-ع(& ('لفالح(& ج(عا8 لك&ّ Kالم+0C ل0 +ك(ن(' +كت-ث(& ل5ل! في
شيء ... (كا& 'لناd م-غم+& في ك) كب+-F (صغ+-T F& +قص-(' خLمت0C على مصلحة صاحD 'ال-X . (كانH ح+اF 'لعما) 'لS-'ع++&
ح+اF تعD مت('ص)8 (ل0 +ك& ما +ف-g عن0C ب]س0C (شقاَء%0. (شك('%80 '& كان(' +تج-T(& على 'لشك(8u كانH تقاب) باحتقا- (قح. (محاك0
F)ل3 ق Hكان a'-الش' LحT 3+Lب+ g'Sم (قT) 8F)0 'ل-شCبقب(ل Fلقضا' -Cلفالح+&. ('شت' LحT Lا ضCمLق+ (+نب u)ئما تستمع لشك'L Hكان (Lلع'
d)-+الكل' (جا- YL+بأ) ن+(++& م& ناح+ةLاء 'لCل(ج' YL+بأ Dم& عامة 'لشع Dُتغتص Hلتي كان' Dلعا0 . ('لض-'ئ' Lلقان(& بفض) %5' 'لفسا'
م& 'لناح+ة 'الخ-u ل0 +ك& نصفCا +جL <-+ق3 'لى 'لخS'نة 'لملك+ة T( 'لكن+سة8 ف! 'نH 'لمبالغ 'لباق+ة تتبLL في 'النغماساH 'لخل+عة. Tما 'ل5+&
L'-فT LLلة. كا& ع)Lل' aائK) (ك ')حتل+ &T FLلعا' )T &)لقان' Dكان(' +فق-(& -عا+ا%0 فكان(' ُ+عف(& م& 'لض-+بة8 (كان(' مخ(ل+& بم(ج
GC} .('ل<بقاH 'لمحK(Kة �T s٥لفا8 فألج) '-ضاء %]الء كا& ُ+حك0 على مال++& م& 'لشعT D& +ح+(' ح+اF منح<ة +ائسة“ ('نK- 'لت5++)
312.3}

ترb 1ال/ستقرHHc1ن 1É/XئلIم

Hحام Lلق) .Dكث+-' بالحكا80 (ال كا& 'لحكا0 +ثق(& ك) 'لثقة بالشع Jث+ Dلخالعة. (ل0 +ك& 'لشع') a-كا& 'لبال< 'لملكي مستسلما للت)
'لشك(! ح() ك) 'ج-'ء'H 'لحك(مة على TنCا متآم-T) Fنان+ة. (قب) 'لث(-F بأكث- م& نصa ق-& كا& ل(+d 'لخامd عش- مت-بعا على
'لع-8o (كا& ُ+عتب- حتى في تل! 'ال+ا0 'لش-+-F ملكا كس(ال تافCا شC('ن+ا مستCت-'. (لما كا& Tش-'a تل! 'المة فاسL+& (قسا8F ('ل< بقة
8L+8 م& بعu-ساخ<ا (ناقما8 فل0 تك& ثمة حاجة 'لى ع+& نبي لت Dا 'لمال+ة ('لشعCلة م-تبكة في ش](ن)Lل' Hلة (كانCا فق-'ء (جC+ن+ا فLل'
'لث(-F 'لقاLمة 'ل(ش+كة 'ل(ق(U . (كا& 'لمل! معتاT 'L& +ق() لمستشا-+3 'ل5+& كان(' +ن5-(ن3 ب(ق(U 'لكا-ثة: ”'جعل(' ك) شيء +س+- على
Hلش-(- متفش+ة8 (لك& كان' uT- Lلق . U)ل(ق' Dج') cلح(' عل+3 في 'ج-'ء 'صالT م(تي ل+ك& ما +ك(&“. (عبثا Lنا حّي8 (بعT سج+ت3 <الما
تع(S, 'لشجاعة ('لق(F لصL, '. (كا& كال0 'لمل! 'لكس() 'الناني TصJL تص(+- للCال! 'لY 5 كا& م(شكا T& +ح) بف-نسا عنLما قا): ”(م&
{GC 313.1} .“!بعYL 'ل<(فا&

a5' +ضع% &T 'L+تعل0 ج Hت83 '5 كان+L)في عب D0 حتى +بق(' 'لشعC+عل H-ثT لحاكمة' Hلمل(! ('ل<بقا' Lما بحس)- Hما 'ستعانLعن
'لL(لة8 (كانH ت-مي م& (-'ء تل! 'ل(س+لة 'لى 'بقاء 'لح كا0 تحH ن+- عب(L+ت3 '. (بس+استCا 'ل('ع+ة ('لبص+-F بالع('قT DحسT HنCا لكي
Lللح-+ة . لق (%T -+0 غC0 %ي جعلCت+L)م& عب H0 م& 'الفالCلمنع FL+ل<-+قة 'الك' &T) 80Cتكب) نف(س &T فعاال +نبغي 'Lستعبا' dلنا' Lتستعب
كا& 'النح<ا< 'الخالقي T D%-Tضعافا مضاعفة 0 & 'آلال0 'لجسL+ة 'لتي نجمH ع& س+است3 '. ('5 ُح-0 'لشعD م& 'لكتاD 'لمقdL (ُت-ك('
0CنفسT 0غ+- م]%ل+& لحك ')Lل-5+لة8 بح+| غ' JعماT غاص(' في) Hالة ('لخ-'فاCكفا& 'لجT لُف(' في Lالنان+ة فق') Dلتعال+0 'لتعص. {GC
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314.1}

Zحصا^ بالد

لك&ّ نتائج %5' كلT 3تH مخH لفة 'ختالفا ب+نا ع& ك) ما كانH تقصL, -(ما T( ت-مي 'ل+3 . فبLال م& T& +بقي عملCُا عامةَ 'لشعD خاضع+&
0CلمKعصابة ت d)-+في 'الكل ')T-) . حتق-(' 'لكاث(ل+ك+ة '5 'عتب-(%ا 'حت+اال' Lث('- '. لق) &+Lملح dا صّ+- 'لناCعمى لتعال+مT خض(عا
Dلكتا' F-ا %ما ثمCا (قس(تCمع> &T ')-عتب') . L+0 'ل(حCن+L ا %يCتعال+م Hع-ف(, كا& 'ل3 -(ما8 (كان Y5ل' L+0 . ('الل3 'ل(ح%Lتستعب)
Dلش-ع+ة (ل5ل! -فض(' 'لكتا' dLلمق' . {GC 314.2}

&T dم& 'لنا Hلب>) ., ULمب) dLلمق' Dآل& +-فض(& 'لكتا' dم<الب83 (%ا %0 'لنا Hف -H -(ما صفاH هللا Tس(T تص(+- (حّ-َ صّ(َ
ع+ة TنCا مصاJL عل+Cا م& 'لكتاD . (كا& -L 'لفع) على 5ل! T& ف(لت+- (جماعت3 نش-(' سم(0 'لكف- في ك) َLّا م%Lعمى بعقائT من(' '+مانا[+
مكا& بعLما Tلق(' بكلمة هللا جانD '. لقL سحقH -(ما جما%+- 'لشعD تحH قLم+Cا 'لحL+L+ت+&8 ('5 'نقلب(' على <غ+ان3 ' بعLما 'نح<(' (ت(حش('
Tلق(' عن0C ك) -'UL . فا5 ثا- غضب0C على 5ل! 'لخU'L 'لب-'J 'لY5 قLم(' ل3 (الء%0 <(') 5ل! 'لSم& -فض(' 'لحJ ('لكD5 معاً؛ ('K 5ن('
{GC 315.1} .('%م+& T& 'لخالعة %ي ح-+ة 'بتCج عب+L 'ل-5+لة بح-+ت0C 'لمSع(مة

عنL بLء 'لث(-F تناS) 'لمل! مع<+ا 'لشعD حJ 'لتمث+) بح+| +تف(ق(& على 'لنبالء ('الكل+-(d معا؛ (%ك5' -جحH كفت80C لكن0C ل0 +ك(ن('
مستعT &+L& +ستخLم(' تل! 'لم+FS بحكمة ('عتL') . فا5 كان(' +ت(ق(& 'لى 'لتع(+X ع& 'لمKال0 'لتي حلH ب0C ع(ل(' على 'لش-(U في تك(+&
&T 80 ع(ل(' علىCب Hل<(+لة 'لتي حاق' F-+-ال0 'لمKلم' H0 ممتلئة ب5ك-+اCعق(ل Hعل+83 'ل5+& كان uLلمعت' Dف5ل! 'لشع . L+Lلمجتمع م& ج'
L0 . لقCالمq) 0Cئ' J0 م& '(لئ! 'ل5+& 'عتب-(%0 علة شCا8 ('& +ثأ-(' النفسCعلى 'حتمال &+-Lقا ')Lلتي ما عا' d[ث(' 'نقالبا في حالة 'لبLح+
0%)LC>ض' Lلم& ق &+LC>ل<غ+ا&8 فصا-(' مض' Hتلق(, تح Lق Y5ل' d-Lل' &)LC>نق) 'لمض. {GC 315.2}

Hف+3 نصب Y5ا -%+بة8 ففي 'لمكا& 'لCا لسل<ا& -(ما (س+<-تCنتائج خض(ع Hعت3 . (كان-S Y50 'لب5'- 'لLف-نسا 'لتعسة بال HLحص
ف-نسا T() -ك+FS لح-J 'لشLC'ء عنL بLء 'الصالc با+عاS م& 'لكاث(ل+ك+ة TقامH 'لث(-T F() مقصلة لCا. (في 'لبقعة نفسCا 'لتي Tح-J ف+Cا
Y5ل' (+النج' Hم)لى ضحا+ا 'لمقصلة في 'لق-& 'لثام& عش- . '& ف-نسا '5 قا)T H>عش- سق dLال(ل(& في 'لق-& 'لسا' Hء 'لب-(تستان'LCلش'
كا& +مك& T& +أت+Cا بالشفاء فتحH 'لباD لاللحاL ('لLما-. فعنLما Tلقي ب-('UL ش-+عة هللا جانبا ُ(جT L& ق('ن+& 'لناd غ+- كاف+ة لصL س+()
'لغضD 'لبش-Y 'لق(+ة 'لجا-فة8 فانساقH 'المة في ت+ا- 'لث(-F ('لف(ضى. ('لح-D 'لتي ثا-H ضL 'لكتاD 'لمقdL بHTL عL+ 'LCع(, تا-+خ
'لعال0 ”عLC 'ل-عD“. لقL ُنفي 'لسال0 ('لسعاFL بع+L' م& ب+(H 'لناd (قل(ب0C . (ل0 +ك& TحL +حd بال<مأن+نة8 فالY5 +ك(& منتص-' 'ل+(0 ُ+ش!
USا مناC+ا فCعSال +نا FLس+ا F)Cلش') F)ل0 ('لقسKكا& لل Lلق .' Lغ &'L+) 3+ف. {GC 315.3}

(قT L-غ0 'لمل! ('الكل+-(d ('لنبالء على 'لخض(U لفKائع 5ل! 'لشعD 'لثائ- 'لمجن(& . فتع<ش3 'لى 'النتقا0 كا& قت) 'لمل! ش-'-ت3
HحمLS') . F-)ء 'لث'LعT 0CنT 0C+م& 'شتب3 ف (م5بحة عامة كا& ضحا+ا%ا ك Hقع)) . !5ل Lال(لى8 ('ل5+& ق--(' م(ت3 مات(' شنقا بع'
LحT &8 (كاDل-ع' L%لمملكة بمشا' &Lم Hمتأل' Lس+- . (قT aلT كث- م& 0 ئتيT اCن'-Lتض0 ب+& ج Hما كان H8 (في (قdلسج(& بالنا'
TحD'S 'لث('- +عاYL حSبا qخ-8 فصا-H ف-نسا م+L'نا فس+حا للق('H 'لمتضا-بة 'لتي تسل< عل+Cا 'لغضD ('ال%ت+اg. ”ففي با-+d كا& +جيء
شغD في Tث- شغ8D (كا& 'ال%الي +نقسم(& 'لى خل+< م& 'الحD'S 'لتي كا& بعضCا +ص- على 'ستئصا) 'لبعX 'آلخ-“. (مما L'S م&
o)+لج' H8 (كانdعلى شفا 'الفال Lلبال' Hكان” .F-مLلة م+)> D)-مة في ح+Kبا 'لع)-)T o)+مشتبكة مع ج Hالمة كان' &T Dلشع' d[ب
تص-w م<البة بم-تباتCا 'لمT Hخ-8F (كا& T%) با-+d +تض(-(& ج(عا8 (قL خ-D 'للص(\ مL& 'القال+80 (كاHL 'لمLن+ة تن<فئ في بح-
{GC 316.1} .“م& 'لف(ضى ('لفج(-

U)ء 'خ+- '. فل0 +! & تالم+5 +س'Sجاء +(0 'لج Lا ق%) . LاC0 '+ا%ا -(ما بك) 'جتCلتي لقنت' D+5لتع') F)لقس' d)-L 'L+ج Dتعل0 'لشع Lلق
%0 'ل5+& +ساق(& 'آل& 'لى 'لسج(& T( ُ+سحب(& ل+ح-ق( '. لقL ماH %]الء L-> )T(' 'لى 'لمنفى من5 عLC بع+L . ('آل& TحسH -(ما 'لقاس+ة
d)-+الكل' (م3 -جاLق Y5ل' LاC>الض' (ماء. ”'& مثاLبسف! 'ل ')-س+ &T 0 علىCبت-L &+5لئ! 'ل)لكة 'لتي ألCلم' F)لتي ال ت-ح0 بالق'
Hلسج(& 'لتي 'متأل') J+نة . (سف& 'ل-قCماء 'لكLب Jلمشان' Hتل<خ Lمة . لق+Kع F)0 بقC+آل& عل' Lعص(- <(+لة '-ت uLلف-نس+(& م'
Hكأ-قاء في 'لسف& 'ختب-(' '5 5'! ك) 'ل(+ال a+5لكاث(ل+! 'لى 'لمجا' d)-+الكل' (جا- Jث)T 5') . 0C+LC>ال& بمض' Hمتأل' H)ج(نCبال
{GC 316.2} .(('آلال0 'لتي Tس-فH كن+ست0C في '+قاعCا بالC-'<قة 'ل(Lعاء“ ('نK- 'لت5++)

ح+نئ5 جاءH 'ال+ا0 'لتي ف+Cا َسّنT ْHَع0K 'لمحاك0 (حش+ة Tع0Kَ 'لق('ن+& (حش+ة8 عنLما ل0 +ك& 'نسا& +ست<+ع T& +حّ+ِي جا-, T( +تل(
صل('ت3 ... م& T &)L& +-تكD ج-+مة عقابCا 'لم(8H (كا& 'لج('س+d +ت-بص(& في ك) -ك&K) 8لH 'لمقصلة تق(0 بعملCا 'ل-%+D (قتا
<(+ال ك) صبا8c (تكdL 'الس-u في 'لسج(& كما +تكdL 'ل-ق+J في سف& 'لعب+8L (ج-L Hماء 'لضحا+ا في 'لقن('H لتصD في نC- 'لس+&
... (ف+ما كانH 'لع-باH تس+- في ش('-U با-+d محملة بشحناتCا م& 'لضحا+ا 'ل5'%ب+& ل+لق(' حتف0C كا& 'ل(الF 'لT &+5-سلت0C 'للجنة 'لملك+ة
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'لى 'لمقا<عاH +ع-بL(& بقس(F بالغة ل0 تشLC لCا 'لعاصمة مث+ال . فسك+& تل! 'آللة 'لمخ+فة كان8H في نT 80%-Kب<أ مما +نبغي في 'L'ئCا عمل+ة
Lبقص u-ا 'السC+ف dLلسف& 'لتي تك' (سفT في D)ثق |Lُتح H8 (كانu-ل-صا\ صف(فا <(+لة م& 'الس' Hلقا> HLحص Lلقت) 'ل-%+بة . لق'
-Cلس-+ع . (على <() ن' H)ُح-0 'لسجناء م& 'ل-حمة 'لقاس+ة (%ي 'لم d'-q نة+Lنة ل+(& 'لى ب-+ة قف-'ء . (في م+Lم Hغ-'ق3 '. ('ستحال'
)T dلجث| 'لعا-+ة 'لمتعانقة معا في (ضع شن+ع . ل0 تك& %نال! -حمة لجن' oCتن FTLلغ-با& ('لح' D'-سT Hلل('- م& س(م(- 'لى 'لبح- كان'
لس& . (عLL 'لفت+ا& ('لفت+اH 'لبالغ+& 'لسابعة عش-F م& 'لعم- 'ل5+& قتلت0C تل! 'لحك(مة 'لممJ (تة8 بلغ عFL مئاH . ('ال<فا) 'ل5+& كان('
ُ+نتSع(& م& على صT -)LمCات0C كانH تتلقف0C 'لح-'D ('ل-ماc 'لتي كانH تحملCا ف-J 'ل+عق(ب++&“ ('نK- 'لت5++)). ففي Tثناء مFL قص+-F م&
{GC 317.1} .'لSم& ل0 تتعLَّ 'لعش- سن('H %لكH جما%+- غف+-F م& بني 'النسا&

%5' كل3 كا& (فâ- J بة 'لش+<ا& . فعلى مuL عص(- <(+لة كا& +تعD جا%L' لتحق+J %5, 'لنت+جة . '& س+است3 %ي 'لمخاتلة ('لخU'L م&
'لبLء 'لى 'لنCا+ة8 (قصL, 'لثابT )% H& +جلD على 'لناd 'ل(+) ('لتعاسة8 (+ش(, عم) هللا (+فسL, (+تلa (+ع<) مقاصL 'ل-حمة ('الحسا&
'اللC+ة8 (%ك5' +سبD 'لحS& لساكني 'لسماء . (ح+نئ5 +عمي عق() 'لناd بأسال+ب3 'لخاLعة (+جع) 'لناd +لق(& 'لل(0 على هللا كما ل( T& ك) 5%'
&T 0C+(' 'لى حا) 'النح<ا< ('ل(حش+ة +لح عل-L0 '(لئ! 'ل5+& 'نحCف- بح-+تK+ ماLا عنC5, 'ل<-+قة نفسCب) . Jب+- 'لخالLلشقاء %( نت+جة ت'
+عمL(' 'لى 'تخا5 جانD 'الف-' < ('-تكاD 'لفKائع . ح+نئ5 +ش+- 'ل<غاF ('لKالم(& 'لى ص(-F 'لخالعة 'لجامحة %5, على TنCا مث) م& Tمثلة
{GC 317.2} .نتائج 'لح-+ة

aما 'كتشLكما في 'أل() . فعن J)بك) ش dخ-8 ف+تلقف3 جما%+- م& 'لناq ا تنك-+ا+S &ما +لبس3 'لش+<ا YS لضال) في' aما ُ+كتشLعن
'لناT d& 'لكاث(ل+ك+ة خ8U'L (عجS 'لش+<ا& ب5C, 'ل(س+لة ع& جع) 'لناd +تعL(& ش-+عة هللا Lفع0C 'لى 'العتقاL '& ك) L+& %( مخاتلة ('&
{GC 318.1} .'لكتاD 'لمقdL حL+| خ-'فة8 (%كT 5' '5لقى 'لناd عنUL')- 0C ش-+عة هللا Tسلم(' Tنفس0C 'لى 'الث0 'لجامح

'& 'لغل<ة 'لمم+تة 'لتي تسببH بك) تل! 'ل(+الH لسكا& ف-نd ' كانH تجا%) %5' 'لحJ 'لعK+0 'لقائ) '& 'لح-+ة 'لحق+ق+ة +نبغي T& تك(&
L'خ) ن<اJ ن('%ي ش-+عة هللا ”ل+ت! Tصغ+H ل(صا+اY فكا& كنC- سالم! (ب-! كلجج 'لبح-“8 ”ال سال0 قا) 'ل-D لالش-'-“T” 8ما 'لمستمع
ii : s (مثاT ؛ rr ) sÄ : ٤Ä شع+اءT) “-لش' a)منا (+ست-+ح م& خq &لي ف+سك). {GC 318.2}

e& 'لكّفا- ('لملحL+& ('لم-تL+& +عا-ض(& ش-+عة هللا (+نب5(نCا8 لك&ّ نتائج تأث+-%0 تب-%& T& خ+- 'النسا& م-تب< بال<اعة ل(صا+ا هللا .
{GC 318.3} .('ل5+& +-فض(& T& +تعلم(' %5' 'لd-L م& كتاD هللا +لتSم(& تعلم3 م& تا-+خ 'ألم0

Üمصد/ 1لبؤ

عنLما 'ستخ0L 'لش+<ا& كن+سة -(ما البعاL 'لناd ع& 'ل<اعة فقL كانH (س+لت3 مختف+ة8 (قT Lخفى عمل3 بح+| T& 'النح<ا< ('لشقاء 'لل5+&
,Lمقاص (م-'م3 م& ك (+هللا بحي | 'متنع عل+3 ن c)- س<ة')ق(ت3 (سل<ان3 ب Hب<لT) . L-ما نت+جة 'لعص+ا& ('لتمCن' '-CK+ 0نتجا م& 5ل! ل
Dش-+عة هللا جان c->لجمع+ة 'ل(<ن+ة ب' H-%جا F-)0 . (لك& في 'لثC0 (شقائCلتأث+- 'لى مسببات83 (ال 'كتشف(' منشأ (+الت' Dل0 +تتبع 'لشع)
{GC 319.1} .'. (في حك0 'ل-عD 'لY5 تبع 5ل! 'ست<اU جم+ع 'لناd -]+ة 'لتفاع) ب+& 'لسبD ('لنت+جة

عنLما جا%-H ف-نسا ب-فضCا هللا (TلقH بالكتاD 'لمقdL جانبا 'بتCج 'لناd 'الش-'-c')-T) 8 'لKلمة ف-حH بما قL حصلH عل+3 م&
Dس-+عا فل5ل! ”'متأل قل Y-ء ال +جYL-ش-+عة هللا (ال& 'لقضاء على 'لعم) 'ل UL')- &م F-ل+3 <(+ال : مملكة ح' aLCت HلK Y5ل' X-لغ'
Lل0 +فتق dش- 'لنا &T ما-. (معLنتج من3 'لشقاء ('ل+ &T Lال ب F-لة 'لباLلك&ّ كس- 'لش-+عة 'لعا .(ss : Ä جامعة) “-0 لفع) 'لشC+بني 'لبش- ف
بالقضاء في 'لحا) 'ال 'ن3 بك) تأك+L كانH ستنج0 عن3 'لL+ن(نة . ('& عص(- 'ال-تL'L ('لج-+مة كانH ت5خ- غX با ل+(0 'لغض8D (عنLما
فاX مك+ا) 'ثم0C ع-a محتق-( هللا8 بعL ف('H 'لف-صةT 8نT 3م- مخ+a جT ً'L& +نCك(' صب- هللا . '& -(c هللا 'ل-'UL 'لY5 +ف-X كبحا
لق(F 'لش+<ا& 'لقاس+ة كا& قL -فع 'لى حL كب+-8 (ل5ل! سمح ل5ل! 'لY5 +س- بشقاء 'لناT d& +تمL'-' 0ت3 . فال5+& 'ختا-(' خLمة 'لتم-L ت-ك('
F-القال+0 'لمقف' (ك Dن')م& ج Hتفع-' Lا. (لقCع& (صف Dقل0 'لكات Sبح+| +عج ' Lبج-'ئ0 -%+بة ج Lلبال' Hثما-, حتى 'متأل ')Lل+حص
F-ا0 'الجتماعي ('السKلش-+عة ('لن') &+Lلة %ائلة . فالSلS &ف-نسا كما م HSت%' Lبة . لق+%- F-لمخ-بة ص-خة مخ+فة8 ص-خة م' &Lلم')
”'لخا<ئ ('لL(لة ('لكن+سة8 ك) %5, ُمحقH بق(L+ F عاّقَة '-تفعH لمحا-بة ش-+عة هللا لقL ن<J 'لحك+0 حقا ح+& قا): ”Tما 'لش-+- فل+سق<
ss (مثاT) “-+-م3 . (ال +ك(& خ+- للش'Lن3 +ك( & خ+- للمتق+& هللا 'ل5+& +خاف(& قT 0علT نيT ام3 'ال+T Hال>) F-بش-,“8 ('& عم) ش-' مئة م
: s (مثاT) “0C0 (+شبع(& م& م]'م-'تC8 ”فل5ل! +أكل(& م& ثم- <-+ق“D-بغض(' 'لعل0 (ل0 +ختا-(' مخافة 'ل'” .(si ) sr : Ä ٥ ؛ جامعة :
is ) rÉ). {GC 319.2}

فرنسا تعو^ 1لى 1النجHل
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aلثالثة 'ال+ا0 ('لنص' Lا(+ة“ ما كانا ل+بق+ا صامت+& <(+ال8 فان3 ”بعCم& 'ل g-لخا'” aLلمج' oما 'ل(حCهللا 'الم+ن+& 'لل5+& قتل YL%شا &'
HقLصا shÉi 0في عا .(ss : ss ا+[-) “ماCن)-K0 على 'ل5+& كان(' +ن+Kع a)ما ((قع خCجل-T م& هللا ف(قفا على Fح+ا c)- ماC+خ) فL
'لجمع+ة 'لف-نس+ة على م-س(0 'لغاء 'لL+& 'لمس+حي ('الستغناء ع& 'لكتاD 'لمقdL. (لك& بعL 5ل! بثال| سن+& (نصa 'صH-L 'لC+ئة نفسCا
ق-'-' qخ- +لغي %5' 'لم-س(0 (+ب+ح تL'() 'لكتاD 'لمقdL . لقL (قa 'لعال0 مشL(%ا Tما0 'لج-'ئ0 'لCائلة 'لتي '-تكبH في ف-نسا ل-فضCا
HفLج) H-+م& ع” :D-ل' (قا Lلك-+0. لق' Jلخل') لفض+لة' dساT ماCنT كلمت3 بما) ãال+ما& با' F-)-بض dلنا' a-8 ('عتdLلمق' Dلكتا'
YL+ 0Cع-فT F-0 %5, 'لمCع-فT '5ل5ل! %أن” .(ir : ih شع+اءT) “(+س-'ئ' d)Lلى 'لعالء ع+ن+! على ق' Hفع- Lص(تا (ق H+على م& عل)
rs : sم+ا ٦-') “,)C+ سمي' &T &)جب-(تي ف+ع-ف)). {GC 320.1}

(في ما +خت\ بالشا%L+& +عل& 'لنبي بعL 5ل! قائال: ”(سمع(' ص(تا عK+ما م& 'لسماء قائال لCما 'صعL' 'لى %C& '. فصعL' 'لى 'لسماء
في 'لسحابة (نK-%ما 'عL']%ما“ (-]+ا sr : ss). فمن5 حا-بH ف-نسا شا%YL هللا حصال على ك-'مة ل0 +حصال عل+Cا م& قب) . ففي عا0
sÄ�٤ ُنKمH جمع+ة 'لت(-'H 'لب-+<ان+ة ('الجنب+ة (تبع 5ل! منKماT Hخ-u مثلCا8 (صا-H لCا ف-(U عFL+L في قا-D)-)T F '. (في عا0
sÄs٦ تأسسH جمع+ة 'لت(-'F 'الم-+ك+ة. (لما تك(نH جمع+ة 'لت(-'F 'لب-+<ان+ة <بع 'لكتاUS)) D في خمس+& لغة . (من5 5ل! 'ل(قH ت-ج0
{GC 320.2} .('لى T-بع مئة لغة (لCجة ('نK- 'لت5++)

في 'لخمس+& سنة 'لتي سبقH عاshÉr 0 ل0 ُ+بLِ 'لناd '%تماما كب+-' باإل-سال+اH 'الجنD +ة. (ل0 تشك) جمع+اH ج8FL+L (ل0 +ك& غ+- قل+)
dلنا' L0 . ما عا+Kتغ++- ع |Lا+ة 'لق-& 'لثام& عش- حCل(ثن+ة . (لك& ح('لي ن' &'Lلنش- 'لمس+ح+ة في 'لبل 'L)Cمج Hلتي ب5ل' dم& 'لكنائ
Hإل-سال+ا' (فمن5 5ل! 'لح+& نما عم .Y-ال ختبا' &+Lل') يC0 'العال& 'الل)S0 ثما-,8 (تحقق(' م& لCشبعتT لعقلي (ال' &+Lقانع+& بنتائج 'ل
{GC 321.1} .('الجنب+ة نم(' ل0 +سبJ ل3 مث+) ('نK- 'لت5++)

%5' فضال ع& T& 'لتحس+ناH 'لتي LُTخلH على 'ل<باعة TكسبH عم) ت(S+ع 'لكتاD ق(L F'فعة . ث0 '& 'لتسC+الH 'لمت('صلة في
'لم('صالH ب+& 'لبلL'& 'لمختلفة8 (نقX س+اجاH 'لتع صD ('الن<('ء 'لق(مي 'لقL+مة8 (ح-ما& بابا -(ما م& 'ستخL'0 'لسل<ة 'لLن+(+ة8 ك)
T '5%فسح 'ل<-+J لLخ() كلمة هللا . (لبضع سن+& K) 'لكتاD 'لمقdL +باU في ش('-U -(ما بال مانع8 (%ا %( ُ+حم) 'آل& 'لى ك) Tنحاء
{GC 321.2} .'لمسك(نة

لقL تشJL ف(لت+- 'لكاف- م-F (قا) في S%(: ”لقL سئمH مما +-LL, 'لناd م-'-' قائل+& '& 'ثني عش- -جال قT Lقام(' Lعائ0 'لL+& 'لمس+حي
. (لكني سأب-%& T& -جال ('حL' +كفي ل0LC %5' 'لL+&“. (قL م-T Hج+ا) من5 ماH. ('تحL مال++& 'لناd في محا-بة 'لكتاD 'لمق8dL (لكن3
TبعT) Lمنع م& T& +تالشى بح+| Tن3 في ح+& كانH ت(جL م& كتاD هللا مئة نسخة في T+ا0 ف(لت+-8 +(جL 'ال& عش-q Fال8a ب) مئة Tلa نسخة .
:D-ل' (قا Lق) .“J-بلى (ح<0 كث+-' م& 'لم<اT Lق Y5ل' &'Lلسن' )% dLلمق' Dم+& ع& 'لكن+سة 'لمس+ح+ة: ”'& 'لكتاLلمصلح+& 'الق' LحT (قا
sh : ال تنجح (ك) لسا& +ق(0 عل+!ِ في 'لقضاء تحكم+& عل+3“ ('شع+اء ٥٤ ِ!Lض H-)لة صq (ك”). {GC 321.3}

Tما كلمة 'لCنا فتثبH 'لى 'البL“8 ”ك) (صا+ا, Tم+نة . ثابتة مuL ... 'لL%- ('البL مصن(عة بالحJ ('الستقامة“ (Tشع+اء �٤ : Ä ؛ مSم(-”
Lكلمة هللا 'لثابتة فس+بقى 'لى 'الب F-ما ما +بنى على صخT 8-ا+C0 ('النLCك) ما +بنى على سل<ا& 'النسا& مص+- , 'ل .(Ä 8 h : sss. {GC
322.1}

الفصل السادس عشر — املهاجرون االول

-فX 'لمصلح(& 'النجل+S ك) تعال+0 -(ما لكنT 0Cبق(' على كث+- م& <ق(سCا. (%ك5' فمع T& سل<ة -(ما (معتقL'تCا <-حH جانبا فا&
Dن3 مع ك(& 'لكتاT) 8 -+لضم' d5, 'ألش+اء ال تم% &T &)عLعى 'لمL' Lكن+سة 'نجلت-' . (ق FLفي عبا Hا تغلغلCا (<ق(سCت'Lكث+-' م& عا
'لمقdL ال +أم- بCا كما ال +نCي عنCا فانCا ل+سH ش-+-F في ج(%-%ا . لك&ّ حفK تل! 'ل<ق(d جع) 'لC(F 'لتي تفص) ب+& 'لكنائd 'لمصلحة
{GC 323.1} .(-(ما ض+قة جL'8 (قL شLL كث+-(& قائل+& '& %5, 'الش+اء قL تL+S م& قب() 'لكاث(ل+! للعق+FL 'لب-(تستانت+ة

بL' للمح 'فK+& على 'لقL+0 ('لمسا+-+& 'لمتسا%ل+& T& %5, 'لحجج مقنعة8 (لك& ُ(جHL جماعة Tخ-u ل0 ت- %5' 'ل-YT . فحق+قة ك(& 5%,
')-Kن Lا . لقC+البقاء عل' L0 حّجة مقنعة ض%-Kفي ن Hكان (r٥٥) “cلفاصلة ب+& -(ما ('إلصال' F)Cل' J)قامة جس- فe لى' YL[ت” H'Lلعا'
'ل+Cا ب(صفCا سماH 'لعب(L+ة 'لتي تح--(' منCا ('لتي ل0 +ك(ن(' +-غب(& في 'لع(FL 'ل+Cا . (تحاج(' قائل+& '& هللا قT LثبH في كتاب3 'لق('ن+&
'لالSمة لتنK+0 عباLت83 ('ن3 ال +سمح الحT L& +ض+a 'لى %5, 'لق('ن+& T( +حa5 منCا ش+ئ '. '& 'ال-تL'L 'لع K+0 كا& في مبLئ3 محا(لة
'ضافة سل<ة 'لكن+سة 'لى سل<ا& هللا . لقL بHTL -(ما بأ& ح-مH على 'لناT dش+اء ل0 +ح-مCا هللا8 ('نتHC بأ& ح-مH على 'لناd ما قT Lم-
{GC 323.2} .بT 3م-'ً ص-+حاً
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-غD كث+-(& -غبة جاFL في 'لع(FL 'لى 'ل<Cا-F ('لبسا<ة 'للت+& 'متاHS بCما 'لكن+سة 'ال(لى . لقL 'عتب-(' كث+-'ً م& 'لعاH'L 'لثابتة 'لتي
كانH سائFL في 'لكن+سة 'النجل+S+ة ُنصبا لل(ثن+ة8 (ل0 تسمح ل0C ضمائ-%0 بأ& +شت-ك(' معCا في عباLت3 '. لك& 'لكن+سة8 'ستناL'ً 'لى 'لسل<ة
'لمLن+ة8 ل0 تك& تسمح بانشقاT J( تخلa ع& <ق(س3 '. فكا& +<لD م& 'لناd بم(جD 'لقان(& T& +شت-ك(' في عباL'تCا8 (كا& مح-ما على
H)لم' )T لنفي' )T &ما بالسجe 3+5, 'لق('ن+& كا& +حك0 عل% aن+ة8 (م& خال+Lل' FLا للعباCغ+- م-خ\ ب Hجتماعا' Lعق dلنا'. {GC 324.1}

في T('ئ) 'لق-& 'لسابع عش- Tعل& 'لمل!8 'لY5 كا& قL 'عتلى ع-o 'نجلت-' من5 عLC ق-+8D ع& عSم3 على جع) ”'لب+(-+تا&“ ”+5عن(&
&)-Kسَجن(& ل0 +ك(ن(' +نت+) &)LCَ>ض+) &)L-َفا5 كان(' +<ا .(r٥٦) “!0 ما %( ش- م& 5لC( +فع) بT 8L0 م& 'لبال%L->+ ... )T &)متثل+)
T& تتحس& 'الح(') في 'لمستقب)8 (كث+-(& 'قتنع(' بأ& م& +عبL(& هللا (+خLم(ن3 بم(جD ما ت(حي ب3 'ل+0C ضمائ-%0 ”ما عاHL 'نجلت-' مكانا
+صلح لسكنا0%“ (r٥h). (قL ع0S بعضT 0Cخ+-' على 'اللتجاء 'لى %(لنFL . ف('جC(' صع(باH (خسائ- (سجناT) 8حب<H مساع+T) 0Cسلم('
{GC 324.2} .'لى T YL+TعL'ئ0C . لك&ّ م('Kبت0C 'لثابتة 'نتص-T Hخ+-' ف(جL(' مال5' ل0C على ش('<ئ 'لجمC(-+ة 'لC(لنL+ة 'لصL+قة

(عنL %-(ب0C ت-ك(' ب+(ت0C (متاع0C ((سائ) '-تS'ق0C . كان(' غ-باء في X-T غ-+بة (ب+& شعD +ختلa عن0C في 'للغة ('لعا8H'L مما
0Cلعم- ('ل5+& قض(' ح+ات' aل5+& كان(' في منتص' (0 . فال-جا%L)بة ل+كسب(' ما +ق(0 بأ 'ض<-%0 'لى 'اللتجاء 'لى ِحَ-a جFL+L غ+- مجّ-َ
في ح-| 'ال-X كا& عل+U 0C نLئT 5& +تعلم(' صناعاq Hل+ة . (لكن0C بك) س-(- قبل(' 5ل! 'ل(ضع (ل0 +ض+ع(' 'ل(قH في 'لب<الة T( 'لت5م-
. (مع Tن0C م-'-' كث+-F كا& +عض0C 'لفق- بناب3 فقL شك-(' هللا على 'لب-كاH 'لتي منحH ل80C ((جL(' 'لف-c ('لعS'ء في ش-كت0C 'لتي ل0 +ك&
+عك-%ا معك-. ”لقL ع-ف(' Tن3 0 غ-باء (ل0 +ك(ن(' +نK-(& كث+-' 'لى 'الم(- 'لعالم+ة 'لS'ئلة ب) كان(' +-فع(& ع+(ن0C 'لى 'لسماء 'لتي %ي
r٥Ä) “0Cح')-T &)ئLC+ ')0 . فكانC+عل &>) SعT). {GC 324.3}

1لمحبة 1Xال<ما6 <تشد^61

J+لحاجة ('لض' H0 في (قCفل0 +خ5ل D-ل' L تكل(' على م('عي' L0 . لقC0 ('+مانCمحبت H (في (س< qال0 'لغ-بة ('لمشقاH ('لض+قاH تقّ(َ
CتL+ 0C هللا 'لى عب- 'لبحا-8 'لى بالL +ست<+ع(& ف+Cا T& +]سس(' حك(مة . (كا& مالئكت3 +قف(& 'لى ج('-%0 لتشج+ع0C (سنL%0 . (عنLما (ّجَ
{GC 325.1} .(+ت-ك(' ال(الL%0 'ال-| 'لثم+&8 '-| 'لح-+ة 'لL+ن+ة8 تقLم(' فل0 +ت-'جع(' ب) سا-(' 'لى 'الما0 في <-+J 'لعنا+ة 'اللC+ة

%0 التما0 مقاصL, 'لصالحة نح(%0 . (لقL نSلH 'لكن+سة 'لى 'لحض+X لكي تتسامى َLّعلى شعب3 لكي +ع D-لتجا' U)سمح هللا ب(ق Lلق
0 في 'الحL'| لكي (ت-تفع . كا& هللا عاSما CK+ &T- قL-ت3 لخ+-%ا لكي +ق0L للعال0 ب-%انا جL+L' على Tن3 ل& +ت-! م& +تكل(& عل+3 . (لقL تحّكَ
J+->لنفي +فتحا& 'ل') LاC>م+&8 فكا& 'الضT تأتي بشعب3 'لى م(ضع) ,Lم& مج L+Sالش-'- ت' dلنا' H'-لش+<ا& (م]'م' Dجع) غض+
{GC 325.2} .للح-+ة

&T” -لح' D-ل' D كشع dLمق LCالم- '-تب<(' معا بع' BLة في با+S+ُك-%(' على 'إلنفصا) ع& 'لكن+سة 'النجلT ماLلب+(-+تا& عن' &'
. Y)+لب-(تستانت+ة 'لح' TLلحق+ق+ة (مب' cالصال' c)- Hنا كان% .(r٥É) “ا مستقبالC0 ('لتي س+ع-ف(نC+Lس+-(' معا في ك) <-ق3 'لمع-(فة ل+
Hشاء Y580 'لC+0 ج(& -(بنس(& -'عCخا<ب Lق) . L+L0 (<نا في 'لعال0 'لجCالنفس ')Lل+ج FLاج-(& ع& %(لنCلئ! 'لم)' (ح- X-5' 'لغCل)
{GC 325.3} : عنا+ة هللا 'ال +-'فق80C قائال في خ<اب3 'ل(L'عي ال(لئ! 'لمنف++&

Xعد با/ساB نو/ 1لحق

”D-ل' L'-T 0 ال . (لك& س('ءT ب-]+ة (ج(%ك0 ثان+ة Lسأسع Hما '5' كن a-ع+ ,Lح) D-8 ('ل(+قل Lبع J-نفت &T &)ا 'خ(تي 'ننا م(شك+
5ل! 0T لT L-+ 0(ص+كT 0ما0 هللا (مال ئكت3 'لمبا-ك+& Tال تس+-(' (-'ئي 'لى TبعL مما س-T Hنا (-'ء 'لمس+ح. ('T '5عل& لك0 'ل-D ش+ئا ب(س+لة
م& (سائل3 فك(ن(' مستعL+& لقب(ل3 كما كنت0 مستعL+& لقب() YT حT Jخب-تك0 ب3 في Tثناء خLمتي8 الني ('ثJ م& T& لuL 'ل-D حقا (ن(-' Tكث-
rسة“ (�٦Lس+نبثقا& م& كلمت3 'لمق). {GC 326.1}

Tما م& ناح+تي فال Tست<+ع T &Tن(c على 'لكنائd 'لمصلحة في حالتCا 'ل-'%نة بالقL- 'لكافيT 5' 8ن0C قL (صل(' 'لى نق<ة في 'لL+& ت(قف('”
... ,q- )T -ما قال3 ل(ث ')Lتع+ &T &)L+-+ فالل(ث-+(& ال . cالصال' (جا- H'L0 م& '-شاC+Lكث- مما لT لى' ')مLتق+ &T &)L+-+ ا (ال%Lعن
('لكلف+ن+(& ت-(ن0C +تمسك(& بشFL بما قL ت-ك3 ل0C -ج) هللا 'لعK+0 5'! 'لY5 ل0 +- ك) شيء . %5, تعاسة تستحJ 'ل-ثاء ألن3 مع T& '(لئ!
&+L0 ل( عاش(' 'لى 'ل+(0 لكان( ' مستعCا8 لكنC+هللا (ال نف5(' 'ل F-)0 ل0 +ستكشف(' ك) مشC0 فانCمانS ب+& ('ن('-' مش-قة فيCل-جا) كان(' ملت'
r٦s) “F-م ()T -)ما قبل(' 'لنLكما كان(' عن L+Lلقب() ن(- ج). {GC 326.2}
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'5ك-(' عLC كن+ستك0 'لY5 ف+T 3جمعت0 على T& تس+-(' في ك) <-J 'ل-8D ما ع-فت0 منCا (ما س(a تع-ف(& . '5ك-(' (عLك0 (عLCك0”
مع هللا (عLC ك) منك0 مع 'آلخ-+& بأ& تقبل(' ك) 'لن(- ('لحJ 'لY5 س+عل& لك0 م& كلمت3 'لمكت(بة. (لك& ف(T '5% Jلتمd منكT 0& تلتفت(' 'لى
ما تقبل(ن3 كحJ : قا-ن(, (Sن(, بم+S'& 'لحقائJ 'لكتاب+ة 'الخ-u قبلما تقبل(ن83 الن3 ل+d ممكنا T& +ش-J ن(- 'لمع-فة 'لكام) م-F ('حFL على
r٦r) “D+-ق LCلمس+ح من5 ع' Lكث+فة ض HلماK &م g-خ Y5لعال0 'لمس+حي 'ل'). {GC 326.3}

Jلبح- (تحم) 'لمشا' X-لمخا<- 'لسف- 'ل<(+) في ع ')L0 بأ& +صمCمCلT Y5الء 'لى 'لتمتع بح-+ة 'لضم+- %( 'لSلئ! 'لن)' J)ش &'
0Cمناء +تق(& هللا فانT ' 0)الء كان(' قSلئ! 'لن)' &T مة ق(+ة. (معT dساT م+-كاT ضع(' على ش('<ئ+ &T 3مخا<- 'لب-+ة8 (بمع(نة هللا (ب-كت)
ل0 +ك(ن(' +فCم(& بعL 'لمبTL 'لعK+80 مبTL 'لح-+ة 'لL+ن+ة . '& تل! 'لح-+ة 'لتي ضح(' في سب+لCا بالكث+- لكي +ستح(5(' بانفس0C عل+Cا ل0 +ك(ن('
TLم(& 5ل! 'لمبCلق-& 'لسابع عش- كان(' +ف' Y-باء (مفكLT حتى م& ب+& <ل+عة 'Lال& +منح(%ا لآلخ-+&. ”قل+ل(& ج &+L0 على 'لس('ء مستعCكل
'لجل+) فCما عاLال8 (%( 'لمست(حى م& 'لعLC 'لجL+L 'لY5 +عت-a باã على Tن3 'لحَك0 ('لL+ا& 'ل(ح+L لال+ما& 'لبش-Y“ (r٦i). '& 'لتعل+0
'لقائ) بأ& هللا Tع<ى 'لك& +سة حJ 'لتسل< على 'لضم+- ((صa 'لC-<قة (تحL+L%ا (معاقبتCا %( ضاللة م& Tع0K 'لضالالH 'لباب(+ة
'لمتأصلة في 'لنف(d . (مع T& 'لمصلح+& -فض(' عق+FL -(ما ل0 +تخلص(' تماما م& -(c 'لتعصD . ('لKلمة 'لكث+فة 'لتي لّفHَْ 'لباب(+ةُ بCا 'لع
'ل0َ 'لمس+حي مuL 'ج+ا) حكمCا 'ل<(+لة ل0 تك& 'لى 5ل! 'لح+& قL 'نقشعH تما0 '. فCا TحL كبا- 'لخL'0 في مستعم-F خل+ج مساش(ستd +ق():
”'& 'لتسامح %( 'لY5 جع) 'لعال0 عL(' للمس+ح ('لمس+ح+ة8 ('لكن+سة ل0 +لحقCا YT ض-- م& معاقبة 'لC- '<قة“ (r٦٤) ! (قL س&
'لمستعم-(& قان(نا +ن\ على T &Tعضاء 'لكنائd %0 (حL%0 'ل5+& ل0C حJ 'لتص(+H في 'نتخاD 'لحك(مة 'لمLن+ة. (قL تكّ(& ن(U م& كن+سة
'لL(لة8 (<لD م& ك) 'لشعT D& +سا%م(' في eعالة -جا) 'الكل+-(8d (ُ-خ\ للحكاT 0& +قض(' على 'لC-<قة8 (%ك5' صا-H 'لسل<ة
LاC>لى 'لنت+جة 'لمحت(مة : 'الض' H'تل! 'الج-'ء HLT م& <(+) حتىS Xلكن+سة . (ل0 +م' YL+ ن+(+ة فيLل'. {GC 326.4}

/Xجر XلHمز

بعL م-(- 'حuL عش-F سنة على تأس+d 'لمستعم-F 'ال(لى Tبح- -(ج- (ل+مS 'لى 'لعال0 'لجL+L . (%( كغ +-, م& 'لنSالء 'ال(ل+& Tتى
ل+نع0 بالح-+ة 'لL+ن+ة؛ (لكّن3 على خالفuT- 80C — ما ل0 +-, غ+- 'لقل+ل+& م& معاص-+T — 3& %5, 'لح-+ة %ي حJ ك) ف-L ال +ناSع3 ف+3
منا8US مCما تك& عق+Lت3 . لقL كا& باحثا مجL' في <لD 'لح8J (كا& مث) -(بنس(& +عتقL باسH حالة T& +ك(& ك) 'لن(- 'لمستقى م& كلمة هللا
قL حص) عل+3 'لناd بعL . كا& (ل+مT” S() شخ\ في 'لعال0 'لمس+حي 'لحL+| +]سd حك(مة مLن+ة على Tساd عق+FL ح-+ة 'لضم+-
(تسا(Y 'آل-'ء Tما0 'لقان(&“ (r٦٥). (قT Lعل& Tن3 +جD على 'لحاكUL-+ &T 0 'لج-+مة8 (لك& +نبغي ل3 'ال +تسل< على ضمائ- 'لناd . (قا):
”+ست<+ع 'لجمT -)C( 'لحكاT 0& +ق--(' ما +جD على 'النسا& نح( Tخ+3 'النسا&8 (لك& عنLما +حا(ل(& T& +أم-(' 'نسانا بالق+ا0 بال('جD نح(
)T آل-'ء' Xق-- بع+ Lن3 '5' كا& للحاك0 سل<ا& فان3 قT ما&8 الن3 ('ضحT !ك(& %نال+ &T &0 (ال +مكC0 +ك(ن(& في غ+- (ضعCهللا فان
'لمعتقH'L 'ل+(80 (+صL- ن(عا qخ- غL'8 كما قL فع) كث+-(& م& مل(! (ملكاH 'نجلت-' على 'ختالa عقائL%80 (كما فع) كث+-(& م&
r٦٦) “Hم& 'ال-تباكا F-+ك(مة كب Lلمجامع في كن+سة -(ما8 بح+| +ص+- 'العتقا') H')لبابا'). {GC 328.1}

لقT Lُِم- 'لناdُ بالحض(- 'لى 'لكن+سة 'لمعت-a بCاT 8ما 'لمتخلa فتف-X عل+3 غ-'مة T( +لقى في 'لسج&. ”(قL 'ستنك- (ل+مS %5' 'لقان(&.
FLعلى 'الشت-'! في 'لعبا dعتب- '-غا0 'لنا' Lعلى حض(- 'لكن+سة 'الب-(ش+ة . لق dغ0 'لنا-+ Y55'! 'ل )% YS+لقان(& 'النجل' L')م TL'-T &'
مع م& +خالف(ن0C في 'لعق+FL 'نتCاكا ص-+حا لحق(ق0C 'ل<ب+ع+ة . (Lفع غ+- 'لمتL+ن+& (غ+- 'ل-'غب+& 'لى 'لعباFL 'لعامة. بL' كأن3 تشج+ع على
'لنفاT) ... Jضاa قائالً : ”+جT Dال +-غT 0حL على 'لعباFL (ف- (ضCا بغ+- -X ',“ . ('5 'نo%L خص(م3 م& q-'ئ3 صاح(' قائل+& : ”ما
r٦h) ““,)-0 قائال : ”نع80 (لك& مم& 'ستأجCج-ت3؟“ فأجابT -+الج' Jال +ستحT ! '5%). {GC 328.2}

Hنكا-, 'لثاب' &T ستقامة ال تنثني (محبة حق+ق+ة لعم) 'لخ+-8 'ال') F-Lنا D%')م Y5 (ج-) &+مT 0Lمك-ما (محب(با كخا Sكا& -(ج- (ل+م
حJ 'لحكا0 'لمLن++& في 'لتسل< على 'لكن+سة (م<البت3 بالح-+ة 'لL+ن+ة +ستح+) 'لتسامح ف+Cما. فقL قال(' '& ت<ب+J %5' 'لتعل+0 'لجL+L ”كف+) بأ&
+0LC سل<ة 'لL(لة ('لحك(مة في 'لبالL“ (r٦Ä) (قL ُحك0 عل+3 بالنفي بع+L' م& 'لمتسعم-'H؛ (Tخ+-'8 لكي +نج( م& 'لقبX عل+T 83-غ0 على
{GC 329.1} .'لD-C في (س< 'لب-L (ع('صa 'لشتاء 'لى 'لغابة 'لمجC(لة

(قL قا): ”لمT uL-بعة عش- Tسب(عا قa5ُ بي في 5ل! 'لفص) 'لقا-d 'لب-L جL'8 (لJ5T 0 <عاما (ال 'ست-حH في ف-'8o لك&ّ 'لغ-با&
كانH تع(لني في 'لب-+ة“8 (لجأH 'لى شج-F مج(فة الحتY 0 ف+Cا م& 'لب-L (r٦É). (%كK '5) +('ص) ف-'-, 'لم]ل0 في (س< 'لثل(g ('لغابة
GC} .غ+- 'لم<-(قة 'لى T& (جL لنفس3 مال5' ب+& قب+لة م& 'لCن(L 'ل5+& كسD ثقت0C (محبت0C عنLما كا& +حا() T& +علم0C حقائJ 'النج+)
329.2}

(بعL شC(- قضا%ا في 'لتنق) ('لتج(') 'تجT 3خ+-' 'لى ش('<ئ خل+ج نا-'جانس+H ح+| (ضع TسT d() (ال+ة في 'لعص(- 'لحL+ثة
كان8H بأكم) معنى8 تعت-a بحJ ك) 'نسا& في 'لح-+ة 'لL+ن+ة . (كا& 'لمبTL 'الساسي لمستعم-F -(ج- (ل+مS %( %5': ”+جT D& تع<ى لك)
L8 (ق&+LC>ملجأ للمض Lالن+q L)- لتي %ي' F-+مستعم-ت3 'لصغ H-صا Lق) .(rh�) “,-+ن(- ضم Dهللا حس Lعب+ &T نسا& 'لح-+ة في'
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{GC 329.3} .كب-H (نجحH 'لى T& صا-H مباLئCا 'الساس+ة — 'لح-+ة 'لمLن+ة ('لL+ن+ة — حج- S'(+ة 'لجمC(-+ة 'الم-+ك+ة

1لوثHقة 1لجلHلة 1لقد<مة للحر<ة

(في تل! 'ل(ث+قة 'لجل+لة 'لقL+مة 'لتي سجلCا TجL'L 'الم-+ك++& بمثابة ص! حق(ق0C — 'عال& 'الستقال) — Tعلن(' قائل+&: ”'ننا نثبH في
J)8 (ب+& %5, 'لحقLحT اC+0 فCعSال +نا J)لحق' X0 بعCمنح Lق Jلخال' &T) 8&+)خلق(' متسا Lق dجم+ع 'لنا &T c)بك) (ض J5, 'لحقائ%
'لح+اF ('لح-+ة ('لسعي في Tث- 'لسعاFL“. ('لLست(- +كف) باع0K 'لتعب+-'H 'لقا<عة 'لص-+حة ح-مة 'لضم+-. ”ال +(ضع ش-< L+ني (ال
+<لD م& TحL 5ل! ل+ك(& م]%ال +خ() ل3 'لحص() على (K+فة T H'5مانة عامة في 'ل(ال+اH 'لمتحFL“8 ”('لك(نج-d ل& +س& قان(نا خاصا
{GC 330.1} .“بم]سسة للL+& (ال +نCي ع& مما-سة 'لL+& بك) ح-+ة

حقوk 1لضمHر

'& ('ضعي 'لLست( - 'عت-ف(' بالمبL' 'البT )%) YL& عالقة 'النسا& بإل3C تسم( ف(J ك) تش-+ع بش-8Y ('& حق(J ضم+-, ال +ناSع3”
Y5ل' dعماق& '. '& %5' %( 'الحساT ب3 في d8 فنح& نحJ5' 'لح% Hعل+3 . (ل0 تك& %نال! حاجة 'لى 'لمحاجة الثبا a8 ب) %ي (قLحT اC+ف
في تحL+3 للش-'ئع 'لبش-+ة قT Lعا& كث+-+& م& 'لشLC'ء (TسنL%0 (%0 +قاس(& 'لع5'باH (تلت0C 'لنا- Tجسام0C . لقT Lحس(' بأ& ('جب0C نح( هللا
Tسمى م& ك) تش-+ع بش-T) 8Y& 'لناd +نبغي Tال +ستخLم(' سل<ة ما ال-غا0 ضمائ-%0. 'ن3 مبTL غ-+YS في 'لنفd ال +مك& T& +قتل3 شيء“
rhs)). {GC 330.2}

(عنLما 'نتش-H 'الخبا- 'ل<+بة في ك) ممال! T(-(با ع& (ج(X-T L +مك& لك) 'نسا& ف+Cا T& +تمتع بثما- تعب3 (+<+ع 'قتناعاH ضم+-,
تقا<- Tل(a م& 'لناd قاصL+& ش('<ئ 'لعال0 'لجHL'S) . L+L (تضاعفH 'لمستعم-'H بس-عة. ”'& مساش(ست8d بم(جD قان( & خا\8
Hلمجاعا' )T D)-عب- 'ال<الن<ي ”%-(باً م& 'لح ')-+>+ &T 0Cلة 'ل5+& +مكن)L (على 'لنفقة 'لعامة بالمس+ح++& م& ك) ت-ح+با كامال Hب -ّحَ
T( 'ض<CاL مض<0C+LC“. (%ك5' فا& 'لCا-ب+& ('لمL(س+& باالقL'0 صا-('8 بم(جD 'لقان(&8 ض+(فا على 'لجمC(-+ة“ (rhr). (في خال )
Lفي ن+( 'نجلن gلحجا' a)لT -ستق' F-م ()T |)بل+م X-T dعش-+& سنة من5 (<ئ 'لنا. {GC 330.3}

(لكي +ضمن(' بل(â 'لغ-X 'لY5 <لب(, ”قنع(' ب-بح معاo قل+) بال-ك(& 'لى ح+اF 'القتصاL ('لكL . (ل0 +<لب(' م& 'أل-X ش+ئا غ+-
0CامKلن H0 'لب<يء 'لثابLقنع(' بالتق (0 ... بCعة على <-+قLا 5%ب+ة تلقي , 'لة خاÑ[- ')-+ 00 . (لC0 (تعب%Lلمعق() ع& ك' X+)لتع'
Lفي 'لبال H0 حتى تأصلC%جبا J-0 (عCم(عLلح-+ة ب' F-لب-+ة (%0 +-((& شج' S)الجتماعي . (بك) صب- تحمل(' ع'“. {GC 331.1}

(لقL 'عتب- 'لكتاD 'لمقT dLساd 'ال+ما& ('لعق+FL (نبع 'لحكمة (م+ثاJ 'لح-+ة. (كانH مباLئ3 تعل0 في 'لب+H ('لمL-سة ('لكن+سة بك)
&)L &سن+& ”م FLب+(-+تان+ة ع F-سك& في مستعم+ Lبما كا& 'ل('ح-) . ('Lالعت') F-اC>ب+- ('ل5كاء ('لLثما-, في حس& 'لت H-CK) 8LاCجت'
u-+ &T سك+-' T( +سمع 'نسانا +حلT a( +القي متس(ال“ (rhi). (قL تب-%& T& مباBL 'لكتاD 'لمقdL %ي Tضم& حا-d لضما& 'لعKمة
'لق(م+ة . (نمH 'لمستعم-'H 'لضع+فة 'لمنعSلة فصا-H 'تحاL' ل(ال+اH ق(+ة8 (الحK 'لعال0 بL%شة سال0َ ”كن+سة ال +حكمCا باباL) 8(لة ال
{GC 331.2} .+حكمCا مل!“ (نجاحCما

&T الء 'ال(ل+& . فمعSللن Hع& تل! 'لتي كان aفع تختل')Lف(ع+& بLجُت5ب(' 'لى ش('<ئ 'م-+كا م' dفقا غ+- منق<ع م& 'لناLلك&ّ س+ال مت
&+Lل('ف' F-ش+ئا فش+ئا بنسبة كث (تضاء+ (فا& 5ل! 'لتأث+- جع dلنا' â)لص F)ق) Jسع 'لن<ا') 'L)Cب5ال مج F-اC>ل') Y->ئي 'لف'Lال+ما& 'لب'
{GC 331.3} .<لبا للمنفعة 'لماL+ة

Dحصل(' على مناص+ )T ')ص(ت+ &T 0%Lح) dا كا& +سمح العضاء 'لكنائCا 'لمستعم-(& 'ال(ل(& ('لتي بم(جبCلالئحة 'لتي (ضع' &'
في 'لحك(مة 'لمLن+ة HLT 'لى T(خ0 'لنتائج 'ل(ب+لة . لقL قب) %5' 'الج-'ء بمثابة (س+لة م& (سائ) <Cا-F 'لL(لة8 (لك& كا& م& نتائج3 تفشي
'لفساL في 'لكن+سة . فك(& 'العت-'a بالL+انة ش-< 'لتص(+H ( 'لت(aK جع) كث+-+& مم& تLفع0C 'لب('ع| ('لس+اسة 'لLن+(+ة (حL%ا +نضم(&
Xٌبع Lمة ُ(جLلخ' F-ئ'L حتى في) .&+LLشخا\ غ+- متجT &كب+- م Lلى ح' dلكنائ' H0 . (%ك5' تك(نCتتغ+- قل(ب &T &)L &لى 'لكن+سة م'
F-+-ضا 'لنتائج 'لش+T H-CK '5ك%) . FL+ا في 'لعقC8 فضال ع& 'الخ<اء 'لتي كان(' +تمسك(& بFLLلمج ' dLلق' c)-ل' F)ل(& قCمم& كان(' +ج
'لتي كانH تشا%L في تا-+خ 'لكن+سة منT 5+ا0 قس<ن<+& 'لى +(منا %5'8 (%ي محا(لة بناء 'لكن+سة بمساعFL 'لL(لة8 ('اللتجاء 'لى 'لسل<ة
-Lلة (ل( بق)Lلكن+سة في 'ل' gماLن' &' .(i٦ : sÄ حنا)+) “م& %5' 'لعال0 Hعل& قائال: ”مملكتي ل+سT Lق Y5نج+) 5'! 'ل' FLمن+ة لمعاضSل'
{GC 331.4} .<ف+a جL'8 مع Tن3 +بL( (كأن3 +ق-D 'لعال0 م& 'لكن+سة فان3 في 'لحق+قة +ق-D 'لكن+سة م& 'لعال0
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&+Lك(ن(' مستع+ &T 0Cبا& 'لمس+ح++& +نبغي ل) g-Lمت Jشجاعة ('لقائ) بأ& 'لح (بك Sل+م) -فع عن3 -(بنس(& (-(ج'L Y5ل' T Lلمب' &'
لقب() 'لن(- 'لY5 +ش-J عل+0C م& كلمة هللا 'لمقLسة8 %5' 'لمبTL 'لعK+0 غاD ع& عق() نسل0C '. فالكنائd 'لب-(تستانت+ة في 'م-+كا —
(كنائT d(-(با T+ضا — 'لتي نالH حF)K 'لتمتع 'لعK+مة بب-كاH 'الصالT cخفقH في 'لتق0L 'لى 'الما0 في <-+J 'الصالc . (مع T& جماعة
8d0 م& 'لناKالع' L')ال8 فا& 'لس+)> dا 'لناCكشف(' ع& 'الخ<اء 'لتي 'عتنق+) L+Lلج' Jخ- ل+علن(' 'لحq) Hقل+لة م& 'المناء قام(' ب+& (ق
كال+L)C في T+ا0 'لمس+ح ('لباب(++& في عLC ل(ث-8 'كتف(' باال+ما& بما قq Lم& بq 3با]%0 ('لع+شة كما عاش( '. (ل5ل! عاHL 'لL+انة فانح<H حتى
صا-H مجم(عة م& 'ل-سم+اH ('ل<ق(d . ('لضالالH ('لخ-'فاH 'لتي كا& +مك& <-حCا جانبا ل( KلH 'لكن+سة سائ-F في ن(- كلمة هللا
cنال! حاجة ماسة 'لى 'ج-'ء 'صال% Hكان &T L8 'لى حdللنا cا 'الصالCمCلT لتي' c)-جا 'ل+-Lت HLك5' خم%) .dا 'لناCا ('عتنقC+بقي علT
dء 'لنا'-q -+ل-(حي (ت(ق' L)نال! محبة 'لعال0 ('لخم() ('ل-ك% Hكان Lا0 ل(ث- . فق+T في 'لكن+سة 'لب-(تستانت+ة كما في 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة في
{GC 332.1} .('الستعاضة ع& تعال+0 كلمة هللا بنK-+اH 'لبش-

'& 'نتشا- 'لكتاD 'لمقdL 'ل('سع 'لن<اJ في '('ئ) 'لق-& 'لتاسع عش-8 ('لن(- 'لعK+0 'لT Y5ش-J من3 على 'لعال80 ل0 +تبعCما تق0L مماث)
في مع-فة 'لحJ 'لمعل& T( تL+& 'ختبا-Y صح+ح . فالش+<ا& ل0 +ست<ع ح+نئT 5& +باعL ب+& 'لكلمة 'اللC+ة (شعD هللا كما في 'لعص(- 'لسالفة8
o+ Hتف dلنا' (م%T Lق) .' ا (+ستخف(& ب3Cغ-'ض3 جع) كث+-+& +بخس(& كلمة هللا حقT 0لجم+ع8 لكن3 لكي +تم' YL+T ()في متنا H5 كانe
Dا في 'لكتاCل dساT ال Lكا5بة (+عتنق(& عقائ H'-+ل(' +قبل(& تفسK '58 (%كDلكت'. {GC 333.1}

L'Lلى 'ال-ت' Hلq لجأ 'لى ح+لة 'لت('<] 'لتي LاC>لقضاء عل+3 ب('س<ة 'الض') Jلح' Jمحا(الت3 في سح (لش+<ا& م& فش' J5 تحق')
'لعK+0 (تشك+) كن+سة -(0 '. (قT Lغ(u 'لمd +ح++& على T& +تحالف(' ال مع 'ل(ثن++& 'آل& ب) مع 'ل5+& لشFL تعلق0C بأم(- %5' 'لعال0 ب-%ن('
H-ت-ع Lمة . (ق+Lفي 'لعص(- 'لق Hخ<-' مما كان (قT aل0 تك& نتائج تل! 'الحال) . ( 'لتماث+) 'لمنح(تةL0 (ثن+(& كما كا& عابCنT على
a تعال+0 'لكتاD . ('لتقال+L 'لتي كانH ستLم- ح+اF 'لمال++& 'لكب-+اء ('الس-'a تحH ستا- 'لL+& ففسHL 'لكنائd . (K) 'لش+<ا& +فسL (+حّ-ِ
-ّسَخT Hص(ل3 '. (قL كانH 'لكن+سة تسنL %5, 'لتقال+L (تL'فع عنCا بLال م& T& تجا%L (تL'فع ع& ”'ال+ما& 'لمسل0َّ م-F للقL+س+&“. (%ك5'
{GC 333.2} .'نح<H 'ل0 باBL 'لتي في سب+لCا عم) 'لمصلح(& (تألم(' كث+-'

الفصل السابع عشر — البشيرون بقدوم الصباح

. 0+Kء 'لع'Lلف' (عم (نفس3 حق+قة 'لمجيء 'لثاني للمس+ح ل+كم Hق)ا في 'ل%LمجT) اCب%-T) dLلمق' Dلمعلنة في 'لكتا' Jلحقائ' U)-T &م
8“Fلق+امة ('لح+ا'” )% Y5بمجيء 5'! 'ل Lع<ى -جاءً مف-حا في 'ل(ع+ُ “H)لم' (الK X-T” في D-ال ل+تغ+)> !)-لمت' D-هللا 'لمتغ Dفشع
”ل+-L منفّ+3َ“. '& تعل+0 'لمجيء 'لثاني %( مح(- 'لكتاD 'لمقdL . فمن5 خ-T gب('نا 'ال(ال& م& عL& كاسف+& حS+ن+& K) Tبناء 'ال+ما&
+نتK-(& مجيء 5'! 'لم(ع(L ب3 ل+ح<0 سل<ا& 'لُمCلِ! (+ع+L%0 'لى 'لف-d)L 'لمفق(L . (قL كا& -جا) هللا 'لقL+س(& قL+ما +تشّ(ق(& 'لى
مجيء مس+ا في مجL, كمنتCى -جائ0C . '& 'خن(w 'لY5 كا& 'لسابعَ م& 0Lq ('لY5 لمFL ثالثة ق-(& سا- مع هللا Tع<ي ل3 (عL بأ& +-u م&
بع+L مجيء 'لمخل\ . فاعل& قائال: ”%(5' قL جاء 'ل-D في -ب('H قL+س+3 ل+صنع L+ن(نة على 'لجم+ع“ (+5)C' s٤ ( s٥). (D)+T 'لش+خ
YLم& جس)” (r٥ : sÉ D)+T) “...0)ق+ X-لّ+ِي حي ('آلخ- على 'أل) &T Hعلم Lنا فقT ماT” :مة قائال+Kم& (س< بل(', بثقة ع cل(ق(- صا'
sÄhÄ ت-جمة سنة — rh ) r٦ : sÉ D)+T) “Y-+ت-+ان3 ال غ Yعا+ن3 بنفسي (ع+ناT ناT Y5عا+& هللا 'لT). {GC 334.1}

'& مجيء 'ل0 س+ح ل+حقJ ُمل! 'لِب- Tل0C 'لكّتَاD 'لقL+س+& باسمى 'الق(') 'لحماس+ة. لقL تكل0 شع-'ء 'لكتاT) Dنب+ا], <(+ال ع& %5' 'الم-
. J-هللا 'ش ((& كما) 'لجما+Cت3 (جالل83 فقا): ”م& ص-Lق) (+مة مل! 'س-'ئKم+- بع'Sلم' Dتغنى صاح Lلق) . بكال0 +ت(%ج بالنا- 'لسما(+ة
... X-ج 'الCلتبت) H')لسم' c-لتف” .(٤ — r : ٥� -)مSنة شعب3“ .(م+'Lلى م' X-ال' J)م& ف H')ع( 'لسمL+ ... Hنا (ال +صمCأتي 'ل+
si — ss : Éم(- ٦Sبامانت3“ (م D)لشع') (Lنة بالع)لمسك' &+L+ . X-ال' &+L+الن3 جاء . جاء ل D-ما0 'لT). {GC 335.1}

(قا) 'لنبي Tشع+اء: ”تح+ا Tم('ت! تق(0 'لجث| 'ست+قK( ' ت-نم(' +ا سكا& 'لت-'D ال& <ل! <) 'عشاD 'ال-X تسق< 'الخ+لة“. ”+بلع
'لم(H 'لى 'ألبL (+مسح 'لس+L 'ل-D 'لLم(U ع& ك) 'ل(ج(, (+نUS عا- شعب3 ع& ك) 'ال-X ال& 'ل-D قL تكل0 . (+قا) في 5ل! 'ل+(0 %(5'
É ) Ä :r؛ ٥ sÉ : rشع+اء ٦e) “3بخالص c-ج (نفCنا,. نبت-Kنت' D-نا, فخلص& '. %5' %( 'ل-Kنا 'نتC5' 'ل%). {GC 335.2}

(حبق(J (%( 5'%) م& جال) 'ل-]+ا 'لمقLسة Tبص- 'لس+L في مج+ئ3 فقا) : ”هللا جاء م& ت+ما& ('لقL(d م& جب) فا-'& ... جالل3 غ<ى
'لسم('H . ('ال-X 'متألH م& تسب+ح3 . (كا& لمعا& كالن(-“. ”(قa (قاd 'ال-X نK- ف-جa 'الم0 (LُكH 'لجبا) 'لL%-+ة (w سفq Hكا0
'لق0L . مسال! 'الS) ل3“. ”-كبH خ+ل! م-كبات! م-كباH 'لخال\“ ”Tبص-ت! ففSعH 'لجبا) ... Tع<H 'للجة ص(تCا -فعC+L+ Hا 'لى 'لعالء
٤ ) i : i J)لخال\ شعب! لخال\ مس+ح!“ (حبق Hخ-ج” .“!Lمج J-للمعا& ب F-ام! 'ل<ائCما لن(- سCلقم- (قفا في ب-(ج') dلشم' .
si ) ss ) s� ) Ä ) ٦ )). {GC 335.3}
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(عنLما كا& 'لمخل\ م(شكا T& +-ح) ع& تالم+5, عS'%0 في حSن0C ب+ق+& مج+ئ3 'لثاني8 قائال ل0C: ”ال تض<-D قل(بك0 ... في ب+T Hبي
“ (+(حنا i — s : s٤). ”متى جاء 'ب& مناS) كث+-T ... Fنا Tمضي العL لك0 مكا& '. ('& مض+T) HعHLL لك0 مكانا qتي T+ضا (qخ5ك0 'لّيَ
ir ) is : rمتى ٥) “D)مام3 جم+ع 'لشعT جتمع+) ,Lعلى ك-سي مج dس+& مع83 فح+نئ5 +جل+Lجم+ع 'لمالئكة 'لق) ,Lالنسا& في مج'). {GC
335.4}

ثT 0& 'لمالك+& 'لل5+& بق+ا على جب) 'لS+ت(& بعL صع(L 'لمس+ح -LL' على مسامع 'لتالم+5 'ل(عL بمج+ئ3 قائل+&: ”'& +س(U %5' 'لY5 '-تفع
عنك0 'لى 'لسماء س+أتي %ك5' كما -T+تم(, من<لقا 'لى 'لسماء“ (Tعما) ss : s). ('5 كا& ب(لd 'ل-س() +تكل0 ب-(c 'اللCا0 شLC قائال: ”ال&
'ل-D نفس3 بCتاa بص(H -ئ+d مالئكة (ب(J هللا س(a +نS) م& 'لسماء“ (s تسال(ن+كي ٤ : s٦). (%ا %( نبي ب<مd +ق(): ”%(5' +أتي
h : s ع+&“ (-]+ا (ك ,-Kستن) Dمع 'لسحا). {GC 336.1}

&)+Cص u َSّع Lق D-لسماء. ”فا& 'ل' (ك Hتح Hلتي %ي مملكة 'لسال0 ستثب') ا <(+الC+ل' J)ت+ Dلشع' (K ح+نئ5 فا& مملكة 'لمس+ح 'لتي
L(ال +قا) بع F-)جCل!ِ م Lشا-(&“ .”ال +قا) بع) (اء ك-مCلبنا& ب Lفع 'ل+3 مجL+” .“D-ا كجنة 'لCت+Lبا) &Lا كعCا (+جع) ب-+تCك) خ-ب u َSّع
ال-ض! م(حشة ب) تLع+& حفص+بة (بCجتي) (T-ض! تLعى بع(لة“ ”كف-c 'لع-+d بالع-(d +ف-c ب!ِ 'لe) “!ِ 3شع+اء ٥s : i؛ r : i٥؛
٦ : ٤ ( ٥r). {GC 336.2}

لقL كا& مجيء 'ل-D -جاء 'تباع3 'المناء في ك) عص-. ((عL 'لمخل\ 'ل(L'عي 'لY5 'ع<ا, على جب) 'لS+ت(& بأن3 س+أتي ثان+ة Tنا-
'لمستقب) Tما0 تالم+5, مالئا قل(ب0C ف-حا (-جاء ل0 +ك& للحT &S& +<فئ3 (ال للتجا-T D& تKلم3. ففي (س< 'ألل0 ('الض<CاL كا& ”CK(- هللا
'لعK+0 (مخلصنا +س(U 'لمس+ح“ %( “'ل-جاء 'لمبا-!“. '& مس+ح+ي تسال(ن+كي '5 كانH قل(ب0C مفعمة حSنا (L+ 0%فن(& Tحباء%0 'ل5+& كان('
H')مجيء ' لمخل\. (ح+نئ5 س+ق(0 'الم Lعن |Lلق+امة ستح' &T فكا-%0 'لىT d0 ب(لCّج3 معلم) D-ع+ش(' حتى +-(' مجيء 'ل+ &T &)ج-+
في 'لمس+ح8 (+خ<ف(& مع 'الح+اء لمالقاF 'ل-D في 'لC('ء. قا): ”(%ك5' نك(& ك) ح+& مع 'ل-D . ل5ل! عS(' بعضك0 بعضا ب5C' 'لكال0“ (
sÄ — sh :تسال(ن+كي ٤s ). {GC 336.3}

('5 كا& 'لتلم+5 'لحب+D في جF-+S ب<مd 'لصخ-+ة سمع %5' 'ل(عT” :Lنا Hq س-+ع '“8 فجاء ج('ب3 'لمشتاJ مجا%-' ب<لبة 'لكن+سة في ك)
r� : rr ا+[-) “U)س+ D-ا 'لC+T (م+& تعاq” :ا قائالCغ-بت ). {GC 337.1}

Jس(& للح+Lء ('لق'LCلش' LCا شCلتي م& ف(ق' Jلضحا+ا8 ('لمشان' J-لح HLعT لتي' Hلمنّصا' J)لسج(&8 (م& ف' HلماK JعماT &فم
+جيء ن<J '+مان0C (-جائ0C عب- Tج+ا) 'لتا-+خ. فا5 كان(' ”متحقق+& م& ق+امة 'لس+8L (متحقق+& تبعا ل5ل! م& ق+امت0C عنL مج+ئ3 — ”كما
+ق() TحL %]الء 'لمس+ح++& — ”'LS-(' بالم(H الن0C كان(' متعال+& عل+3“ (rh٤). كان(' -'غب+& في 'لنS() 'لى 'لقب- لكي ”+ق(م(' Tح-'- '“
(rh٥). كان(' +نتT” &)-K& +أتي 'ل- D م& 'لسماء في 'لسحاD بمجT Lب+3“ ”ل+أتي لالب-'- باSمنة 'لملك(H“. (كا& 'ل(لLنس+(& +عتنق(& 5%'
rhh) كأن3 -جاء 'لكن+سة YLلفا' -)CK ت<لع 'لى 'الما0 'لى+ aكا& (+كل) .(rh٦) 3ال+ما& نفس'). {GC 337.2}

(قT Lعل& ل(ث- قائال : ”'ني مقتنع بك) +ق+& '& +(0 'لL+ن(نة ل& +تأخ- بعL 'ل+(0 ثال| مئة سنة كاملة . فاã ال +قL- (ل& +ست<+ع 'لصب-
rhÄ) “dمملكة 'ال-جا D-ف+3 ستخ) D-0 +قت+Kكث- م& %5 '“. ”'& 'ل+(0 'لعT -+-على %5' 'لعال0 'لش). {GC 337.3}

(قL قا) م+النكث(& : ”'& %5' 'لعال0 'لC-0 ل+d بع+L' م& نCا+ت3“ (كلف& +أم- 'لمس+ح++& ”Tال +ت-LL(' ب) T& +شتاق(' بك) ح-'-F 'لى مجيء
'لمس+ح كأسعL حL|“. (%( +عل& ”T& ك) Tس-F 'المناء +جعل(& 5ل! 'ل+(0 نصD ع+(نL 0C'ئ0 '“. (+ق() :”+نبغي لنا T& نج(U 'لى 'لمس+ح
rhÉ) “ملك(ت3 كامال Lمج D-ما +عل& 'لL0 عن+Kفج- 5ل! 'ل+(0 'لع âS(نتأم) حتى +ب Dن<ل)). {GC 337.4}

(قL قا) ن(كd 'لمصلح 'السك(تالنT” :YLل0 +حم) -بنا +س(U جسLنا 'لى 'لسماء؟ (%) %( ل& +ع(L؟ نح& نعلT 0ن3 س+ع(L (س+ع(L س-+ع
'“. (كا& -Lلي (ال+تم-8 'لل5'& ب5ال ح+اتCما الج) 'لح8J +نتK-'& مجيء 'ل-D با+ما&. (قL كتL- Dلي +ق(): ”'& 'لعال0 م& L(& ش! —
(%5' ما 'عتقL, +ق+نا (ل5ل! Tص-c ب3 — +قت-D م& 'لنCا+ة . ل5ل! +جT D& نشت-! مع +(حنا خا0L هللا فنص-w بم)ء قل(بنا 'لى مخلصنا
rÄ� ) “U)س+ D-ا 'لC+T (لمس+ح قائل+& : ”تعا' ). {GC 338.1}

(قL قا) باكست- : ”'& 'الفكا- 'لخاصة بمجيء 'ل-D محببة (مف-حة لي“ (rÄs). ”'& ك(ننا نحCK D(-, (ننتK- 5ل! 'ل-جاء 'لمبا-!
&T &+نبغي للم]من+ F-'-ح) F-+نتعل0 بأ+ة غ &T لق+امة ف+مكننا' L( +ب<) عنLخ- عq )% H)سي 'لعلي“. ”'5' كا& 'لم+L( عم) 'ال+ما& (صفة ق%
+شتاق(' 'لى مجيء 'لمس+ح ثان+ة (+صلّ(' حتى تت0 %5, 'لغلبة 'لكاملة ('ألخ+-F“. (rÄr) ”%5' %( 'ل+(0 'لY5 +نبغي لك) 'لم]من+& T& +شتاق('
.(rÄi) “L+(عّجِ) %5' 'ل+(0 'لمبا-! 'لسع D- ا+ U-سT”. “' 3+0 (مساعCنف(س D0 (لك) -غائCئ'L(, كاتما0 لك) عمل+ة ف-Kل+3 (+-ج(, (+نت'
{GC 338.2} .%5' كل3 -جاء 'لكن+سة 'ل-س(ل+ة ( ”'لكن+سة في 'لب-+ة 8“ (-جاء 'لمصلح+&

D-ق dلنا' a-ا +عCلتي بم(جب' Hلعالما' HL-)T Lا قCع& ك+ف+ة مجيء 'لمس+ح (غا+ت3 فان Hفأنبأ Hسبق Lا قCفضال ع& ك(ن H')لنب' &'
مج+ئ3 . قا) +س(U: ” (لتك(& عالماH في 'لشمd ('لقم- ('لنج(0“ (ل(قا rs : r٥). ”'لشمd تKل0 ('لقم- ال +ع<ي ض(ء, (نج(0 'لسماء
.(r٦ — r٤ : si dم-ق) “Lمج) F-+كث F)بق Dت+ا في سحاq &ح+نئ5 +بص-(& 'ب& 'النسا) . USعSتت H')لتي في 'لسم' H')تتساق< ('لق
(%ك5' +صa 'ل-'ئي T() 'لعالماH 'لتي تسبJ 'لمجيء 'لثاني ف+ق(): ”'S '5لSلة عK+مة حLثH ('لشمd صا-H س(L'ء كمسح م& شع- ('لقم-
sr :0“ (-]+ا ٦Lصا- كال). {GC 338.3}
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كا/ثة لشبونة

-)Cلمش' &T مع) .Hلة سجلSلS D%-T shفي سنة ٥٥ HثLح F)5, 'لنبCء 'لق-& 'لتاسع عش-. ('تماما لLب (قب H5, 'لعالما% H+[- Lق)
F-+ Sلغ-ب+ة (ج' LنCل' -Sج) Lفي غ-+نالن dا 'لناCب dحT Lم-+! '. فقT) ف-+ق+اT) با)-)T نحاءT LبعT لى' HLمت' Lلة لشب(نة فقSلS اCنT اCعن
ماL+-' ('لن-(g ('لس(+L (ب-+<ان+ا 'لعKمى ('+-النL'8 ضم& مساحة ال تق) ع& T-بعة مال++& م+) م-بع . (قL كانH شFL 'لFSC في Tف-+ق+ا كما
كانH في T(-(با تق-+با8 (قL خ-D قس0 كب+- م& بالL 'لجS'ئ-8 (على مسافة ق-+بة م& م-'كo 'بتلعH ق-+ة عLL سكانCا q s� )T Äالa نسمة
{GC 339.1} .في ج(a 'ال-X . (قL 'كتسحH م(جة %ائلة شا<ئ 'سبان+ا (Tف-+ق+ا فابتلعH مLنا (TحLثH تخ-+با عK+ما

HSت%' (في 'لب-تغا (0 'لجباKعT)” .' 0Lجة بلغ ست+& ق)لم' Uق+) '& '-تفا dLا في 'سبان+ا ('لب-تغا) . ففي قاCعنف LشT على FSCل' Hكان
بق(F %ائلة كأنما م& TساسCا8 (بعX منCا حLثH في قممCا شق(J فتمSقH ب<-+قة عج+بة (ق5ُفH كت) %ائلة م& صخ(-%ا 'لى 'ال(L+ة
rÄ٤) “(م& تل! 'لجبا Hنا- خ-ج DC8 (ق+) '& لF-)لمجا'). {GC 339.2}

JقائL Hس uLنة . (في م+Lالكب- م& 'لم' Dعن+فة 'لجان FS% H>سقT 5ل! حاال L8 (بعX-ال' Hم& تح Lع- H)في لشب(نة ”ُسمع ص)
J)كث- فT )T ماLا +بلغ خمس+& قCلم+ا, (كا& '-تفاع' HL5ل! '-ت Lم+ا, 'لم+ناء (بع Hء ت-'جع 'لبح- (جفLلفا م& 'لسكا& . في 'لبT &)ت d !ل%
'لس<ح 'لعاYL“. ”(ب+& 'الش+اء غ+- 'لعاL+ة 'لتي حLثH في لشب(نة ('لتي ق+) TنCا (قعH في Tثناء تل! 'لكا-ثة %ب(< -ص+a جL+ L مبني كل3
م& 'ل-خا0 بلغH تكال+ف3 مبلغا كب+-'. (كا& قL تجمع جمC(- كب+- م& 'لناd على 5ل! 'ل-ص+a <لبا للنجاF لKنT 0Cن0C س+ك(ن(& بع+L+& م&
rÄم& تل! 'لجث|“ (٥ FLعلى س<ح 'لماء جثة ('ح a>م& كان(' ('قف+& عل+3 (ل0 ت (بك a+غا\ 'ل-ص Fلك& فجأ) . لمتساق<ة' Xالنقا').
{GC 339.3}

”FSCتل! 'ل L(في خال) ساعت+& بع .H)+كث- م& -بع 'لبT) 0 'البن+ة 'لعامةKمع) F-+Lال') dلة سق(< ك) 'لكنائSلSكا& م& نتائج 'ل
dLلة في +(0 مقSلSل' HثLح Lنة تما0 '. (ق+Lلم' Hا0 حتى خ-ب+T ثالثة FLا لمCمامT 0 ماCا تلتCفي عنف HلK) 8ح+اء مختلفةT لن+-'& فى' Hشتعل'
عنLما كانH 'لكنائd ('الF-+L مLSحمة بالناd 'ل5+& ل0 +نج من0C غ+- 'لقل+) جL' (rÄ٦). Tما 'ل-عD 'لY5 شم) 'لناd ف+ج) ع& 'ل(صa . ل0
+ب! Tح8L فل0 +ك& مجا) لسكD 'لLم(U . ب) جع) 'لناd +ج-(& 'لى %نا (%نا! (5C+ 0%(& م& %() 'ل-عD ('لL%شة8 (كان(' +ل<0 (&
Kلصلبا& . (لس(ء 'لح' (+تماث Hك& +-كض& حامال) &%Lال)T HاCالم' H+ى 'لعال0!“ (نسCنت' L0 (%0 +ق(ل(& ”لق%-)L0 (+ق-ع(& صC%)ج)
HفنLُ Lلمساك+& 'لم5'بح . لق' d8 (عبثا 'حتض& 'لناdLس- 'لق-با& 'لمق X-ا8 (لك& عبثا ُعC+ل+حتم+& ف dلى 'لكنائ' &Cمن H'-+كث Xك-
aلT &+بلغ تسع a+في 5ل! 'ل+(0 'لمخ Hلتي %لك' d)لنف' LLع &T -Lُق) .“(لشام' Lح')ما- 'لLفي 5ل! 'ل Dنة ('لشعCلتماث+) ('لك'. {GC 340.1}

ê1الZ 1لشمس 1Xلقمر

-)CK Lشة عن%Lم& 'ل L'S Y5لقم-. ('ل') dال0 'لشمK' YT 8F)في 'لنب F-)لعالمة 'لتال+ة 'لم5ك' H-CK عش-+& سنة) d5ل! بخم Lبع)
%5, 'لعالمة %( حق+قة ك(& (قH 'تمامCا كا& قT Lش+- 'ل+3 بك) (ض(c (Tنبئ ب3 . ففي حL+| 'لمس+ح مع تالم+5, على جب) 'لS+ت(&8 '5
J+لض' FLم &T L+ا 'لسC+8 ('لتي قا) فY)لباب' LاC>سنة م& 'الض sr٦� FLم YT — ا 'لكن+سةC0 'لمحنة 'ل<(+لة 'لتي ستم- بCل aص)
ستقص- — 5ك- بعX 'لعالماH 'لخاصة 'لتي ستسبJ مج+ئ83 (حLL 'لSم& 'لY5 ستحL| ف+T 3(لى تل! 'لح('| فقا) : ”(Tما في تل! 'ال+ا0
بعL 5ل! 'لض+J فالشمd تKل0 ('لقم- ال +ع<ي ض(ء,“ (م-قsi d : r٤ ). '& ') �sr٦ +(ما T( سنة 'نتHC في عاshÉÄ 0. (قب) 5ل!
ب-بع ق- & كا& 'الض<CاL قT L(ش! على 'النتCاء . (بحسD كال0 'لمس+ح كا& س+عقD %5' 'الض<CاK' Lال0 'لشمd. ففي 'لتاسع عش- م& T+ا-
F)5, 'لنب% Hتم shÄ� 0ما+() عا). {GC 340.2}

”X0 +(0 غام Kالقا كأع>' Lل0 +ك& %( 'ل+(0 'ال(ح &' 'L+-ك(& +(ما ف+ Lكا+ shÄ� 0ا- (ما+() عا+T sÉ قع في) Y5ال0 'لK0 'ل)+ &'
في 'لKا%-F 'لتي ل0 +جL 'لناd لCا تفس+-' بعL ... فلقL شملH ك) 'لسم('H 'لمنF-)K ('لج( في ن+( 'نجلنK Lلمة ل0 +ع-a مأتا%ا (ال Tمك&
rÄh) “اC('لتعل+) عن. {GC 341.1}

{GC 341.2} :(+صa شا%L ع+ا& مم& كان(' +ع+ش(& في مساش(ستd 5ل! 'لحاL| بق(ل3

”'Lبالخ<- كما ب F-5من) ً'L)س Hمنخفضة (%ي '5 كان Dلسح' H-ال0. صاKا 'لCصاف+ة (لك& س-عا& ما شمل dلشم' Hش-قT cفي 'لصبا
عل+Cا حاال لمعH منCا 'لب-(L) JمLمH 'ل-ع(L ('نCم- م<- قل+). (ح('لي 'لساعة 'لتاسعة صا-H 'لسحT Dق) كثافة8 (صا- منK-%ا
كالنحاd 'الصف- T( 'الحم-8 فتغ+-H مناK- 'ال-X ('لصخ(- ('الشج '- ('لمباني ('لماء ('لناd بفع) 5ل! 'لن(- 'لغ-+D 'لY5 ل+d م&
'ال-X. (بعL LقائJ قل+لة 'نتش-H سحابة س(L'ء في 'لج( كل3 باستثناء ح+S صغ+- جL' في 'الفJ. (كانH 'لLن+ا Kالما كما تك(& عاFL في
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a+ل+الي 'لص uLلساعة 'لتاسعة م& 'ح'... {GC 341.3}

(بالتL-+ج 'متألH عق() 'لناd بالخ( a ('لجUS ('ل-%بة. (قL (قفH 'لنساء TماT 0ب('بC& +نK-& 'لى 5ل! 'لمنK- 'لمKل80 (عاL 'ل-جا)”
م& عمل0C في 'لحق()8 ('لنجا- ت-! H')LT نجا-ت83 ('لحL'L ت-! ك(-,8 ('لتاج- ت-! متج-,. (قL ُص-a 'لتالم+5 م& مL'-س0C ل+ع(L(' 'لى
'Lب L؟“ (ق|Lس+ح Y5ما 'ل” :Dلسا& (في ك) قل (على ك ('[5' 'لس% LL-ت) . عة-Sم D-قT لى ' ')م-تعب+&8 ('لمساف-(& لجأ ')L0 فعاCب+(ت
{GC 341.4} .كأ& eعصا-' م(ش! DC+ &T على 'لبالT 8L( كأ& %5' 'ل+(0 %( +(0 نCا+ة ك) شيء

(قT Lض+ئH 'لشم(T) U(قHL ن+-'& 'لم('قL 'لتي T-سلH ن(-%ا كما في ل+لة م& ل+الي 'لخ-+a ال قم- ف+Cا .. .(عاHL 'لL('ج& 'لى”
Hلمساء8 (جعل' Hغن+ا' Lتنش HTL8 ('ل<+(- بJتنقن Hجعل ULتخ(-8 ('لضفا Hا (جعلC+في م-'ع Hجع (تنا80 ('لم('شي تجمعCصغا-%ا لت
Lبع Hل0 +أ (+لل' &T &)ما بن( 'النسا& فكان(' +علمT .!ت<+- %نا (%نا o+لخفاف'... {GC 342.1}

Tقا0 'لLكت(- نثنائ+) %(+ت+ك-8 -'عي كن+سة 'لتاب-ناك) في سال+80 خLماL H+ن+ة في ب+H 'لصالT) Fلقى عKة ف+Cا Tعل& T& 'لKلمة فائقة”
'ل<ب+عة. (Tق+مH 'جتماعاT Hخ-u في Tماك& متعFLL. (كانH 'آل+اH 'لتي بن+H عل+Cا 'لعKاH 'لم-تجلة قT LجمعH كلCا على T& تل! 'لKلمة
كانH متفقة مع 'لنب('H 'لكتاب+ة ... (قL' L'S LلCما0 'لKلمة حاال بعL 'لساعة 'لحاL+ة عش-F“ (rÄÄ). ”(في معT 0Kنحاء 'لبالL كا& 'لKال0 كث+فا
بح+| ل0 +ك& TحL +ست<+ع T& +تب+& 'ل(قH ال م& 'لساعاH 'لصغ+-F (ال 0 & ساعاH 'لحائ<8 (ال T& +تنا() غL'ء, L+ )T+- ش](& ب+ت3 م&
U)ن('- 'لشمT 0'Lستخ' &)L... {GC 342.2}

كا& 5ل! 'لKال0 ('سع 'لن<اJ . (قL ل(حT Kن3 'متL حتى 'لى فالم(| ش-قا. Tما في 'لغ-D فقL (ص) 'لى Tبعa'->T L كنكتك(H ('لى
rÄÉ) “ماك& 'الست+<ا& 'الم-+ك+ةT L)Lقصى حT لى' Lعلى ش('<ئ 'لبح-. (في 'لشما) 'مت Y[- D)لباني. (في 'لجنT). {GC 342.3}

شIا^' 1لتا/<خ

Dمكتنفة بضبا ('Sتك& ال ت &') dلشم' H-CKئ+ا8 فSا- 'لصافي جCن(-ُ 'لن a+ال0 'لكثK( ساعت+& ح) مكا&َ 'لT بساعة D)-(قب) 'لغ
Tس(L ثق+). ”(بعL 'لغ-(D تجمعH 'لسحD ثان+ة ف(J 'ل-](d. (س-عا& ما K L'SالمCا“. ”(ك5ل! ل0 +ك& Kال0 'لل+) عاL+ا (ال Tق) -عبا م&
L%تشا Hما كانLالستعانة باالن('- 'لصناع+ة 'لتي عن' &)L &الش+اء م' S+م+ &T فل0 +ك& م& +ست<+ع '-Lلقم- كا& تق-+با ب' &T ا-8 فمعCلمة 'لنK
Lق) .(rÉ�) “LCا بالجCتخت-ق &T -)لمة مص- 'لتي كا& +مك& الشعة 'لنKلمة كKمكتنفة ب u-ت Hكان FL+الماك& 'لبع' )T F-)لمجا' H)+م& 'لب
قا) شا%L ع+ا& ل5C' 'لمنK- في 5ل! 'لح+&: ”لقT Lمكنني T &Tف0C (قتئT 5ن3 ل( T& ك) 'الج-'0 'لسما(+ة 'لمض+ئة في ك) 'لمسك(نة لُفH في
KلماH ال +نف5 'ل+Cا 'لن(-T 8( ل( مح+H م& 'ل(ج(L لما كا& 'لKال0 ح+نئT 5شL م& %5' 'لT- Y5+ت3“ (rÉs). (مع T& 'لقم- كا& قL ت(س<
Hنقشع' (+لل' aمنتص Lبع) .“H)لم' HلماKة بC+لشب' HلماKل' L-> ث- فيT (قT 3فان3 ”ل0 +ك& ل ,-')نT (لسماء في 'لتاسعة مساء فأ-س'
{GC 342.4} .'لKلمة8 (عنLما CK- 'لقم- ال() م-F كا& +شب3 'ل0L في ل(ن3

+سمى +(T sÉ 0+ا- (ما+() م& عاshÄ� 0 ”'ل+(0 'لمKل0“ في 'لتا-+خ. فمن5 عLC م(سى ل0 +سج) 'لتا-+خ فت-F مKلمة في مث) حل(كة 5%'
'ل+(T 0( 'تساعT 3( مLت3 . '& (صa %5' 'لحاL| كما قL م3 شL)C 'لع+ا& 'نما %( صuL لكال0 'ل-D 'لY5 سجل3 +(ئ+) 'لنبي قب) 'تمام3 بألف+&
is :r (+ئ)+) “a)0 'لمخ+Kلع' D-جيء +(0 'ل+ &' (0 قبL لقم- 'لى') لمةK لى' dتتح() 'لشم” :(مئة سنة8 '5 قا dخم)). {GC 343.1}

عالماf "خرu للمجيء

لقT Lم- 'لمس+ح شعبT 3& +-'قب(' عال ماH مج+ئ3 (+ف-ح(' ح+& +-(& عالماH مل+ك0C 'آلتي. فقا): ”متى 'بتHTL %5, تك(& فانتصب('
('-فع(' -](سك0 ال& نجاتك0 تقت-D“. ث0 (ج3 'نKا- تابع+3 'لى CK(- ب-'ع0 'الشجا- في 'ل-ب+ع فقا): ”متى 'ف-خH تنK-(& (تعلم(& م&
is ) i� ) rÄ : rs ل(قا ) “D+-هللا ق H)ملك &T ')فاعلم F-ت0 %5, 'الش+اء صائ+T- ضا متى+T 0نتT '5ك% . D-ق Lق a+لص' &T 0نفسكT).
{GC 343.2}

dلمحبة للمس+ح ('ال+ما& بمج+ئ3 . ('5 'نغم' H-في 'لكن+سة فت U-)عة ('ل'L)ل' c)- &مكا d)لكب-+اء ('لتمس! بال<ق' Hلك& '5 'حتل)
'(لئ! 'لمعت-ف(& ب(الئã 0C في 'الم(- 'لLن+(+ة (صا-(' +-! ض(& في Tث- 'لمس-'H 'لعالم+ة عم+5T H%ان0C ع& تعل+ماH 'لمخل\ 'لخا\
بعالماCK H(-, . لقT L%م) تعل+0 'لمجيء 'لثاني8 ('الق(') 'اللC+ة 'لخاصة ب3 حجبCا 'لتح-+a 'لى حT &T LغفلH (نس+H 'لى حL كب+- . %ك5'
كانH 'لحالة في كنائT dم-+كا على 'لخص(\ . فالح-+ة ('ل-'حة 'للتا& ! 'نH ك) <بقاH 'لمجتمع تنع0 بCما8 ('شتCاء 'لغنى ('ل<م(c في
<لD 'لت-8a ('لش(J 'ل<اغي 'لى جمع 'لما) ('النLفاU 'لق(Y نح( 'لشF-C ('لسل<ا&8 'الم(- 'لتي بT 'LنCا في متنا() YL+T 'لجم+ع8 ك) 5%,
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جعلH 'لناd +-كS(& '%تماماتq) 0Cمال0C في Tم(- %5, 'لح+ا8F (+بعL(& ع& تفكي -%80 'لى 'لمستقب) 'لبع+8L 5ل! 'ل+(0 'لخ<+- 'لY5 ف+3
F-ا0 'الش+اء 'لحاضK(+ب<) ن ()S+س. {GC 344.1}

عنLما (ج3 'لمخل\ Tفكا- تابع+3 'لى عالماH مج+ئ3 'لثاني Tنبأ%0 ع& حالة 'ال-تL'L 'لتي ستع0 'لعال0 قب+) 5ل! . فكما كانH 'لحا) في T+ا0
ن(c ك5ل! ستك(& 'لحا) ح+نئ5 '5 س+ك(& 'لنشا< (ح-كة 'لتجا-F 'لعالم+ة على TشL%ما8 (ك5ل! 'لسعي في Tث- 'لمس-'8H ('لب+ع ('لش-'ء
0Lق+ Hلئ! 'لعائش+& في %5' 'ل(ق)' (آلت+ة. فلمث' Fلح+ا') نفس3 +نس(& هللا Hج(&8 (في 'ل(ق)Sج(& (+ت)S+س dلبناء؛ ث0 '& 'لنا') d-لغ')
'لمس+ح 'ن5'-, قائال: ”فاحت-S(' النفسك0 لئال تثق) قل(بك0 في خما- (سك- (%م(0 'لح+اF ف+صاLفك0 5ل! 'ل+(0 بغتة“. ”'سC-(' '5'ً (تض-ع(' في
i٦ ) i٤ : rs 0 'ب& 'النسا&“ (ل(قا'Lك(& (تقف(' ق+ &T معSم& جم+ع %5' 'لم Fال للنجا%T ')(ك) ح+& لكي تحسب. {GC 344.2}

+ص(- حالة 'لكن+سة في %5' 'ل(قH ق() 'لمخل\ في سف- 'ل-]+ا: ”'& ل! 'سما 'ن! حي (TنH م+H“. ('ل5+& +-فض(& '& +ست+قK(' م&
: i 0 عل+!“ (-]+اLقT ة ساعة+T 00 عل+! كل\ (ال تعلLُِقT -Cل0 تس &'” :(0 5ل! 'الن5'- 'لخ<+- 'لقائC+0 'لL0 ُ+قC0 'كت-'ثLع) 0 'لكا5بةCمأن+نت>
i ) s). {GC 345.1}

كانH 'لحالة تLع( 'لى T& +صح( 'لناd (+تنبC(' 'لى خ<-%0 ('& +ست+قK(' للتأ%D لالحL'| 'لخ<+-F 'لمتصلة بنCا+ة 'الختبا-. (+عل& نبي
هللا قائال: ”+(0 'ل-D عK+0 (مخ(a جL' فم& +<+ق3“ ؟ م& +ست<+ع T& +ثبH عنLما +قت-D 5'! 'لY5 ع+نا, ”C>T- م& T& تنK-' 'لش-“ (ال
,LCع &)Lي نع-ف!“ (مع 5ل! +تعCما 'ل5+& +ص-خ(& قائل+&: ”+ا 'لT .(si :s J)8 حبق ss :r (+ئ)+) لى 'لج(-“ ؟' -Kست<+ع ”'لن+
(+س-ع(& (-'ء qلCة Tخ-u (+خف(& 'الث0 في قل(ب0C (+حب(& <-J 'لKل80 لC]الء +ك(& +(0 'ل-K” Dالما ال ن(- '. (قتاما (ال ن(- ل3“
(%(شع r ) s :Ä ؛ مSم(- s٦ : ٤ ؛ عام(d ٥ : �r). ”(+ك(& في 5ل! 'ل(قH“ +ق() 'ل-D: ”'ني TفتT o(-شل+0 بالس-g (TعاقD 'ل-جا)
'لجامL+& على 0Cِ+ّL-Lُ 'لقائل+& في قل(ب0C '& 'ل-D ال +حd (ال +سيء“ (صفن+ا sr :s ). ”('عاقD 'لمسك(نة على ش-%ا ( 'لمنافق+& على
0C0 غن+مة (ب+(تC0 +ست<+ع 'نقا5%0“ ”فتك(& ث-(تC0 (ال 5%بCال فضت” .(ss : si شع+اءT) “Fضع تجّبُ- 'لعتاT) &+-0 'لمستكبKتع (>بT) 0Cثم'
si ) sÄ :s خ-'با“ (صفن+ا ). {GC 345.2}

1لدعو' 1لى 1لنIو.

J)لب' H)ا نفسي ص+ ِHالن!ِ سمع H)ست<+ع 'لسكT قلبي... ال &'-Lقائال: ”ت(جعني ج cصا a+لمخ' Hلى %5' 'ل(ق' -Kم+ا '5 ن-T لنبي')
r� ) sÉ : م+ا ٤-') “YL)بكس- على كس- ن .D-لح' aتا%)). {GC 345.3}

”.(s٦ ) s٥ :s صفن+ا) “aتا%) J)0 ب)+ .Dضبا) Dال0 (قتا0 +(0 سحاK 0)+ -ماL) D'-0 خ)+ FLش) J+5ل! 'ل+(0 +(0 سخ< +(0 ض
É : si شع+اT) “اCا خ<اتCمن L+خ-'باً (+ب X-أل' (0... ل+جعLقا D-0 'ل)+ '5)%”). {GC 346.1}

(في ن(- 5ل! 'ل+(0 'لعK+0 تLع(نا كلمة هللا بلغة مC+بة (م]ث-F (تLع( شعD هللا كل3 ل+نCض(' م& سبات0C 'ل-(حي (+لتمس(' (ج3C بالت(بة
ت(' في جب) قLسي . ل+-تعL جم+ع س! '& 'ال-X أل& +(0 'ل-D قا0L ألن3 ق-+D“ .”قLس(' ('لت5ل)8 ف+ق(): ”'ض-ب(' بالب(J في صC+(& صّ(ِ
ص(ما ناL(' باعتكاa . 'جمع(' 'لشعD قLس(' 'لجماعة 'حشL(' 'لش+(w 'جمع(' 'ال<فا)... ل+خ-g 'لع-+d م& مخLع3 ('لع-(d م& حجلت3 '.
ل+ب!ِ 'لكCنة خL'0 'ل-D ب+& 'ل-('J ('لم5بح “. ”'-جع(' 'ليَّ بك) قل(بك0 (بال\ (0 ('لبكاء ('لن(c . (مSق(' قل(بك0 ال ث+ابك0 ('-جع(' 'لى
si ) sr ) sh — s٥ ) s : r (+ئ)+) “فةT-كث+- 'ل) Dح+0 ب<يء 'لغض- a)[- 3ك0 النCل' D-ل'). {GC 346.2}

(الج) 'عL'L شعD 'ل-D لل(ق(a في +(0 هللا كا& ال بL م& 'ج-'ء 'صالc عK+0. لقuT- L هللا T& كث+-+& م& 'لمعت-ف+& بأن0C شعب3 ل0
D-لمجيء 'ل &)L0 +ستعC0 (ل+جعلC0 م& خم(لCK0 -سالة 'ن5'- ال+قاC+ل' (س-+ &T -Kَة. ففي -حمت3 كا& م& 'لمنت+Lلالب &)ك(ن(' +بن+. {GC
346.3}

(%5' 'الن5'- نجL, في (-]+ا s٤). ففي %5' 'الصحاc ت(جL -سالة مثلثة8 (%ي م(ص(فة بانCا معلنة على Tف(', خالئJ سما(+ة8 (+تبع 5ل!
مD 'ش-F مجيء 'ب& 'النسا& ل+جمع ”حص+L 'ال-T) .“X() %5, 'النH'-'5 +عل& ع& 'لL+ن(نة 'لمقبلة. لقuT- L 'لنبي مالكا <ائ-' ”في (س<
Lالن3 ق 'Lع<(, مجT) 0 خاف(' هللا+Kع H)قائال بص Dمة (قب+لة (لسا& (شعT (ك) X-ة ل+بش- 'لساكن+& على 'ال+Lب' F-لسماء مع3 بشا'
h ) ٦ : sلبح- (+ناب+ع 'لم+ا,“ (-]+ا ٤') X-لصانع 'لسماء ('ال ')Lن(نت3 ('سج+L ساعة Hجاء). {GC 346.4}

%5, 'ل-سالة Tعل& عنCا TنCا جSء م& ”'لبشا-F 'البL+ة“. فالك-'FS باالنج+) ل0 +كلa بCا 'لمالئكة ب) 'لنا8d لك&ّ 'لمالئكة 'لقL+س+& كلف('
بت(ج+3 ('F-'L %5' 'لعم). لقL ُ(كلH 'ل+0C 'لح-كاH 'لعK+مة الج) خال\ 'لناd . 'ال T& 'العال& 'لفعلي لالنج+) +ق(0 ب3 خL'0 'لمس+ح على
X-ال'. {GC 347.1}

فالناd 'المناء 'ل5+& كان(' م<+ع+& eلCاc)- 0 هللا (تعال+0 كلمت3 كا& عل+T 0C& +علن(' %5' 'الن5'- للعال0 . 'ن0C %0 'ل5+& 'نتبC(' 'لى ”'لكلمة
'لنب(+ة (%ي TثبH“ (%ي 'لس-'g 'لمن+- ”في م(ضع مKل0 'لى T& +نفج- 'لنCا- (+<لع ك(كD 'لصبح“ (r ب<-sÉ : s d). لقL كان(' +<لب(&
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مع-فة هللا Tكث- م& ك) 'لكن(S '5 حسب(' تجا-تCا خ+-' م& تجا-F 'لفضة (-بحCا خ+-' م& 'لD%5 'لخال\“ (Tمثا) i: s٤). ('ل-D قT Lعل&
s٤ : rم(- ٥S0“ (مCلخائف+3 لتعل+م D-س- 'ل” :, H)ائ0 ملكK0 عCل). {GC 347.2}

/جاB متو1ضعو6 <قدمو6 1لرسالة

Fلصال' c)- في LاCباجت Dمناء (فتش(' 'لكتT ح-'سا d5'ع(,. فل( كا& %]الء 'لناT) Jم(' %5' 'لحCل0 +ك& 'لعلماء 'لال%(ت+(& %0 'ل5+& ف)
المكنT 0C& +ع-ف(' 5ل! 'لSC+ع م& 'لل+). (كانH 'لكتD 'لمقLسة قL كشفH ل0C ع& 'لح('L| 'ل(ش+كة 'ل(ق(U. (لكن0C ل0 +ق(م(' بم<الD 5ل!
: sr ال0“ (+(حناKكك0 'ل-L+ 0 لك0 'لن(- لئال'L س+-(' ما” :U)س+ (قا Lضع+& . لق')ل-سالة 'لى جماعة م& 'لمساك+& 'لمت' Hفُسلم Sلم-ك'
i٥). فال5+& +بتعL(& ع& 'لن(- 'لY5 قT Lع<ا, هللاT 8( 'لC+ &+5مل(& في <لب3 ح+& +ك(& في متنا() 0C+L+T ُ+تَ-ك(& في 'لKال0 . لك&ّ 'لمخل\
0Sع) Lهللا بقص FL'-' (عم+ &T Dم& +<ل (فك .(sr : Ä حنا)+) “Fلح+ا' -)لمة ب) +ك(& ل3 نKعل& قائال: ”م& +تبعني فال +مشي في 'لT
Y)ست-س) 'لسماء نجما 5' لمعا& سما d؛ فلمث) تل! 'لنف(كمT -)على ن (نتب3 'لى 'لن(- 'لمع<ى م& قب)8 س+حص+ F-+8 (بك) غ&+Lح)م
Jا 'لى ك) 'لح%Lل+-ش. {GC 347.3}

عنL 'لمجيء 'ال() للمس+ح كا& +مك& للكCنة ('لكتبة في 'لمL+نة 'لمقLسة 'ل5+& 'ست]من(' على Tق(') هللا T& +فCم(' عالماH 'ألSمنة (+علن( '
ع& مجيء 'لس+L 'لم(ع(L ب3 . لقL حHLL نب(F م+خا مكا& م(لL,8 (ك5ل! حL LL'ن+ا) Sما& مج+ئ3 (م+خا ٥ : r ؛ L'ن+ا) É : r٥). (قL سل0 هللا
%5, 'لنب('H ل-]ساء 'ل+8L)C (ل0 +ك& ل0C ع5- ل( 'ن0C ل0 +ع-ف(' (ل0 +علن(' للشعT D& مجيء 'لمس+ح ق-+D. فقL كا& جCل0C نت+جة '%مال0C 'لخ
'<ئ. كا& 'ل+L)C +بن(& Tض-حة Tنب+اء هللا 'ل5+& قتل('8 ب+نما %0 باك-'م0C لعKماء 'ال-X كان(' +بL(& (الء%0 لعب+L 'لش+<ا&. فا5 كان('
منغمس+& في مناSعات0C (<م(ح0C في <لD 'لم-كS 'لسامي ('لسل<ا& ب+& 'لناd غابH ع& TنKا-%0 'لك-'ماH 'اللC+ة 'لممن(حة ل0C م& مل!
{GC 348.1} .'لسماء

كا& +نبغي لش+(w 'س-'ئ+) L+ &T'(م(' على 'لبح| ('الستقصاء ع& مكا& Tع0K حاL| في تا-+خ 'لعال0 (ع& SمانK) 3-(فYT 83 مجيء
'ب& هللا الج) فL'ء 'النسا&8 با%تما0 خش(عي عم+J . (كا& +نبغي لك) 'لشعT D& +ك(ن(' سا%-+& (منتK-+& لكي +ك(ن(' T() م& +-حب(&
بفاYL 'لعال0 . (لك& %ا في ب+H لح0 كا& +(جL مساف-'& متعبا&8 كانا قL ق<عا 'لشا-U 'لض+J ب<(ل3 'لى <-a 'لبلFL 'لش-قي +بحثا& عبثا ع&
مكا& +لجآ& 'ل+3 (+ست-+حا& ف+3 تل! 'لل+لة . (لك& ال ب+H فتح باب3 لقب(ل0C '. (في 'لنCا+ة (جL' ملجأ في حF-+K قF-5 م& حKائ- 'لماش+ة8
{GC 348.2} .(%نا! ُ(لL مخل\ 'لعال0

"خبا/ مفرحة

Dسب+ |Lكحا X-على 'ال ,-)CK ف(' 'لى لقHT- L مالئ! 'لسماء 'لمجL 'لY5 كا& الب& هللا عنT Lب+3 قب) ك(& 'لعال80 فبا%تما0 عK+0 تشّ(َ
Tع0K ف-c لجم+ع 'لشعD . (قL تعّ+َ& على 'لمالئكة T& +حمل(' 'لبش-u لل5+& كان(' متأ%ب+& لقب(لCا ('ل5+& كا ن(' بك) ف-c س+5+ع(نCا على ك)
ساكني 'ال-X . لقL تناS) 'لمس+ح فاتخ5 لنفس3 <ب+عة 'النسا&8 (كا& عل+3 '& +حم) عبئا ثق+ال م& 'ل(+) ('ألل0 '5 كا& عل+T 3& +جع) نفس3
(Cف . Uفي حالة 'التضا )%) ل+قا& بصفات3 حتى+ Lمة (مجKب& 'لعلي في ع' )Lب+ &T كا& 'لمالئكة +ت(ق(& 'لى L5ب+حة 'ث80 (مع 5ل! فق
{GC 348.3} س+جتمع عKماء 'ال-X في عاصمة 'س-'ئ+) ل+ح+(, عنL مج+ئ3 ؟ (%) ستقLم3 ج+(o 'لمالئكة 'لى 'لجم(U 'لتي تنتK-, ؟

H)ا-8 (ال +سمع صKالنت' Hعالمة م& عالما u-+ ال Lلكن3 +كا) . U)ب+س D+م& %0 'لمتأ%ب(& للت-ح u-+ل X-لى 'ال' (Sمالكا +ن &'
'لتسب+ح ('النتصا- لك(& (قH مجيء مس+ا على 'الب('D . %ا 'لمال! +<+- بعX 'ل(قH ف(J 'لمL+نة 'لمختا-F ('لC+ك) 'لY5 كا& ُ+عَل& ف+3
م(& 5بائح عائبة ِLّ0 +قC0 (كب-+ائCنة في فخامتC0 'ال كت-'| نفس3 . '& 'لكLع u-+ُ &ج+اال <(+لة8 (لك& حتى في %5' 'لمكاT يCلحض(- 'الل'
في 'لC+ك) . ('لف-+س+(& +خا<ب(& 'لشعD بأص('ت0C 'لعال+ة T( +تفاخ-(& بتقL+0 صل('ت0C في S('+ا 'لش('-U (في قص(- 'لمل(! (في
مجتمعاH 'لفالسفة (نL('ت0C (في مd-'L معلمي 'ل& 'م(8d 'لجم+ع عL+م( 'الكت-'| (ال +لق(& باال 'لى 'لحق+قة 'لعج+بة 'لتي قL مألH 'لسماء
X-على 'ال ,-ُ)CK -Kَلبش- منت' YLفا &T ف-حا (تسب+حا8 (%ي. {GC 349.1}

ال ب-%ا& على T& 'لناd +نتK-(& 'لمس+ح (ال 'ستعH'L'L لقL(0 -ئ+d 'لح+اF. ('ل-س() 'لسما(Y في 5%(ل3 0 (ش! T& +ع(L 'لى 'لسماء
(مع3 5ل! 'لخب- 'لمخج)8 ('5' ب3 +كتشa جماعة م& 'ل-عاF 'ل5+& +ح-س(& ق<عان0C في 'لل+)8('5 +شخص(& 'لى 'لسماء 'لتي S'نتCا 'لنج(0
-CK+ Fلعال0 . %نا جماعة متأ%بة لقب() -سالة 'لسماء . (فجأ' YLت(ق(& لمجيء فا+) X-ع& مس+ا 'آلتي 'لى 'ال FL-')ل' F)تأمل(& في 'لنب+
'L0 ج+Kع c-جمع غف+- م& 'لمالئكة8 (كأنما 'لف -CK+) 83كل (Cغم- 5ل! 'لس+ Y)لسما' L0 . (%ا 'لمج+Kلع' c-لف' F-معلنا بشا D-مال! 'ل
X-م0 'ألT Lا ف+0 ' بعCلسماء 'لتي ستتغنى ب' FL)ع5بة تتغنى بانش F-+كث H')علن3 م& 'لسماء8 ('5' باص+ &T Lبح+| ال +ست<+ع -س() ('ح
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s٤ :r ل(قا) “F-لمس' dلسال0 (بالنا' X-في 'العالي (على 'ال ã Lجم+عا قائال: ”'لمج). {GC 349.2}

ما Tع0K قصة ب+H لح0 %5, م& d-L عج+D لنا ! (ك0 ت(بخ ع0L '+ماننا (كب-+اءنا ('كتفاءنا ب5('تنا ! (ك0 تن5-نا بأ& نحت-d لنف(سنا لئال
{GC 350.1} !بال مباالتنا 'لمج-مة نخ+D نح& T+ضا فال نمّ+Sِ عالماH 'الSمنة8 (ل5ل! ال نع-S aما& 'فتقاLنا

ل0 +جL 'لمال! مت-قبي مجيء مس+ا على جبا) 'ل+L)C+ة (حL%ا (ب+& 'ل-عاF 'لمنف-L+& (حL%0 . ففي بالL 'المT 0+ضا كا& +(جL جماعة
')T- Lل<ب+عة فق' YL+ تلق(& 'لعل0 على+ d)لئ! 'لمج)T &ا. فا5 كاCالسفت a) اCا (نبالئCغن+ائ') J-لمش' Lكان(' -جاال م& حكماء بال .,)-Kنت'
هللا في خالئق3 (مصن(عات3. (كان(' قL علم(' م& كتD 'لعLC 'لقL+0 ش+ئا ع& 'لك(كD 'لY5 +ب-S م& +عق(8D (بش(J (لCفة 'نتK-(' مج+ئ83
Lلق .(ih : si (؛ 'عما ir ) r٥ : r قا)ل) “X-قصى 'الT ن(-' +ن+- 'الم0 ( ”خالصا 'لى (ب Dفحس “(+ة 'س-'ئ+Sتع” &)ل& +ك Y5ل' )%)
Jنة '(-شل+0 (معلم(%ا 'ل5+& ُعّ+ِن(' ل+ك(ن(' ح-'سا على 'لحCهللا . '& ك o-م& ع Hq -)ن J+->0 'لCم'Lكان(' باحث+& ع& 'لن(-8 فأنا- الق
L+لمل! 'ل(ل' Lالء 'الم0 'لغ-باء 'لى مكا& م+ال[% Lش-T سلت3 'لسماء-T Y5ال80 فا& 'لنج0 'لKمفس-+& ل83 '5 كان(' مكتنف+& بال). {GC 350.2}

”eنXللذ<ن <نتظر:“

'& 'لمس+ح ”س+CK- ثان+ة بال خ<+ئة للخال\ لل5+& +نتK-(ن3“ (عب-'ن++& rÄ : É). فكما T &Tخبا- م+الL 'لمخل\ ل0 تسل0َّ لل-]ساء
'لL+ن++& ك5ل! -سالة مج+ئ3 'لثاني . لقL 'خفق(' في 'الحتفاK بصلت0C باã (-فض(' 'لن(- 'لمنبثJ م& 'لسماء8 فل5ل! ل0 +ك(ن(' ضم& 'ل5+& قا)
عن0C ب(لd 'ل-س(): ”(Tما TنتC+T 0ا 'الخ(F فلست0 م& Kلمة حتى +L-كك0 5ل! 'ل+(0 كل\ . جم+عكT 0بناء ن(- (Tبناء نCا- لسنا م& ل+) (ال
K). {GC 350.3}لمة“ (s تسال(ن+كي ٥ : ٤ ( ٥

ZاH1لشعب ن

كا& +نبغي للح-'d 'ل('قف+& على Tس('- صT &)+C& +ك(ن(' T() م& +ستقبل(& Tخبا- مجيء 'لمخل\T) 8() م& +-فع(& Tص('ت0C معلن+&
Tن3 قL ق-T) 8D() م& +ن5-(& 'لناd ل+تأ%ب(' لقL(م3 . لكن0C كان(' مست-+ح+& +حلم(& بالسال0 ('ألما& ح+& كا& 'لناd نائم+& (مست-+ح+& في
&)Kا 'لثم- 'لثم+& . كان(' في تفاخ-%0 +حفC+ف d+عاء 'ل-+ائي8 (لك& لLال' J-) اC+كن+ست3 كالت+نة 'لعق+مة8 عل U)س+ uT- Lخ<ا+ا%0. لق
<ق(d 'لL+انة ف+ما كانH تع(c)- 0%S 'ل(L'عة 'لحق+ق+ة ('لت(بة ('ال+ما&8 'لتي %ي م& L(& س('%ا تجع) 'لخLمة مقب(لة لuL هللا . (بLال م&
فضائ) 'ل-(CKT c-(' 'لكب-+اء (تمسك(' بال-سم+اH ('ل<ق(d ('لمجL 'لبا<) ('النان+ة ('لKل0 . فالكن+سة 'لم-تT FLغمضH ع+ن+Cا حتي ال
ت-u عالماH 'الSمنة . لك&ّ هللا ل0 +ت-ك0C (ل0 +كD5 م& جCة TمانتT 83ما %0 فت-ك(, ('نفص) (' ع& محبت3 . (الن0C -فض(' 'المتثا) لش-(<3
0Cل ,L+ل0 +تم0 م('ع. {GC 351.1}

%5, %ي 'لنت+جة 'الك+FL ل-فX تقL+- 'لن(- ('النتفاU ب3 ('المت+اH'S 'لتي +منحCا هللا . فما ل0 تس- 'لكن+سة في Tث- خ<('H عنا+ت3 'لتي
Kحف L-انة حتما بح+| تص+- مج+Lا8 فستنح< 'لCعل& ل+ Dشعة 'لن(-8 0 تممة ك) ('جT &م Uا8 (ما ل0 تقب) ك) شعاCمامT J+->ل' aتكش
<ق(T 8dما -(c 'لتق(u 'لح+(+ة فستختفي . (قS Lخ- تا-+خ 'لكن+سة بامثلة متعFLL ُتب-S %5, 'لحق+قة . فاã +<لD م& شعبT 3عما) 'ال+ما&
('ل<اعة 'لم<ابقة للب-كاH ('المت+اH'S 'لممن(حة ل0C . ('ل<اعة تت<لD 'لتضح+ة 'لمن<(+ة على حم) 'لصل+8D (%5' %( 'لسبD 'لY5 الجل3
Dفبسب .(٤٤ : sÉ قا)0 (ل%Lما& 'فتقاS ')ما ل0 +ع-ف+Lق L)C+لمس+ح قب() 'لن(- 'لمنبع| م& 'لسماء8 (كال' UتباT 0Cم& +عت-ف(& بأن Xف-+
Y5(' 'لى ك) 'لن(- 'لCنتب' J-م+& م& 'لمشLلقا' d)لح0 ('لمج H+ب Fعل& حق3 لل5+& على غ-'- -عاT) D-0 'ل%S)0 تجاC0 '+مانL0 (عCكب-+ائ
{GC 351.2} .قL قبل(,

الفصل الثامن عشر — نور جديد في الدنيا الجديدة

'& مS'-عا مستق+ما Tم+& 'لقلD كا& قبال +ش! في صJL 'لكتD 'لمقLسة (مع 5ل! كا& +-غD بك) 'خال\ في مع-فة 'لح8J كا& %(
'ل-ج) 'لY5 'ختا-, هللا خص+صا ل+ك(& في <ل+عة م& +علن(& 'لمجيء 'لثاني للمس+ح . '& (ل+0 م+ل-8 ككث+-+& غ+-, م& 'لمصلح+&8 كا& في
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- منCا +متاS(& بال-(c 'لمستقلة 'لمحبة َLّلتي تح' F-الس' L'-كا& 'ف) . H'5لنشا< ('نكا- 'ل' d)-L 0مع 'لفق-8 (%ك5' تعل U-ء ح+ات3 +تصاLب
uSتع) . F-)لث' o+ب(, ضاب< ' في جT &كا . FS-ا م& صفات3 'لباCكل Hل(<&8 (كان' Dعلى ح F-+8 (بالغ(على 'الحتما F-Lبالق) للح-+ة8
GC} .حالة 'لعس- 'لتي 'جتاS%ا م+ل- في بك(- ح+ات3 'لى 'لتضح+اH 'لتي ب5لCا Tب(, في 'لص-'U ('آلال0 'لتي حلH ب3 في تل! 'لفت-F 'لعاصفة
353.1}

كا& -جال سل+0 'لبن+ة8 (حتى في <ف(لت3 ب-%& على 5كاء خا-J غ+- عاYL. ('5 نما (كب- CK- 5كا], على نح( T(ضح . كا& عقل3
نش+<ا (نام+ا نم(' حسنا8 (كا& تع<ش3 'لى 'لعل0 ق(Y '. (مع Tن3 ل0 +حK بالتعل0 في كل+ة فا& حب3 للd-L (عاFL 'لتفك+- 'لLق+J ('النتقاL 'لُمحَك0
ما صّ+َ-ت3 -جال سل+ما في حكم3 (('سع 'الفJ في تفك+-, . (كانH صفات3 'ألLب+ة ال غD '- عل+Cا8 (قL تمتع بشF-C +حسL عل+Cا8 '5 كا& مكّ-َ
d-Lل' Dح H'Lا بعاKمحتف (K 3نT 8 معF-مبك Fكفاَء Dت3 'كتس-Lمق) نشا<3 F-ب+-, (حب3 للخ+- . (م& كثLالج) 'ستقامت3 (حس& ت
.('الستقصاء . (قL شغ) (Kائa متعFLL مLن+ة (عسك-+ة8 (كا& ل3 ف+Cا 'لَقLَ- 'لمعلَّى8 (قL بL' كأ& 'لسب+) 'لى 'لث-(F ('لك-'مة مفت(T cمام3
{GC 353.2}

L)ن+ة. (مع 5ل! ففي بك(- صبا, عاش- جماعة +]من(& ب(ج+Lل' H'-لم]ث' Hصب+ا (قع تح Lنق+ة في تق(', '. ('5 كا& بع FT-م3 'مT Hكان
هللا (لكن0C +نك-(& 'ل(حي8 (قL'S L تأث+-%0 ف+3 لك(ن0C في 'لغالD م('<ن+& صالح+& (-جاال ك-ماء (محسن+& في م+(ل0C . فا5 كان(' عائش+&
d0 'حت-'0 'لناCكسبتT 0 . ('لفضائ) 'لتيCكب+- بالب+ئة 'لمح+<ة ب Lلى ح' H-0 (تأثCخالق' Hتشكل Lلمس+ح+ة فق' Hفي (س< 'لمحاف) ('لمجتمعا
(ثقت0C كان(' مL+ن+& بCا للكتاD 'لمق8dL (مع 5ل! فا& %5, 'لCباH 'لصالحة TُفِسHL 'لى حL '& كا& لCا تأث+- مضاL لكلمة هللا. فا5 عاش- م+ل-
%]الء 'لناd 'عتنJ م+(ل0C . ('لش-(c ('لتفاس+- 'لمأل(فة لكلمة هللا T(جHL صع(باH بL' م& 'لصعD تخ<+Cا؛ ب+T L& عق+Lت3 'لج8FL+L في ح+&
TنCا TلقH بالكتاD 'لمقdL جانبا8 ل0 تق0L ش+ئا Tفض) بLال من83 (قK L) م+ل- غ+- قانع T( -'ضي ' لنف8d (مع 5ل! بقي متمسكا بتل! 'آل-'ء
مFL 'ثنتي عش-F سنة . (لك& '5 بلغ 'ل-'بعة ('لثالث+& م& 'لعم- T(قع 'ل-(c 'لقdL في قلب3 'حساسا بحالت3 كخا<ئ . فل0 +عL +جL في عق+Lت3
'لقL+مة YT +ق+& بالغب<ة T( 'لسعاFL بعL 'لقب- . (كا& 'لمستقب) مKلما (كئ+با بالنسبة 'ل+oT 5') . 3 '- بعL 5ل! 'لى ما كا& +شع- ب3 في 5ل!
{GC 354.1} :'لح+& قا)

'& فك-F 'لفناء كانH فك-F با-FL تص+D 'لنفd بالقشع-+-F. ('ل(ق(T aما0 هللا للL+ن(نة كا& ف+3 'لCال! 'ألك+L للجم+ع. كانH 'لسماء م&”
ف(قي نحاسا8 ('أل-X م& تحتي حL+L 'ً. 'ألبL+ة: ما %ي؟ ('لم(H: لما5' %(؟ (بقL- 0 ' فك-H (تحاججHLLS' H بعL'ً م& 'لتKا%-. (بقL- ما
فك-HL'LS' H 'ستنتاجاتي تبعث- 'ً. حا(لT &T Hكa ع& 'لتفك+-8 (لكني لT 0ست<ع 'لتحك0 في Tفكا-Y . لقL كنH في 'لحJ تعساً (لكني لT 0ف<&
LجT &+T )T a+عل0 كT 0نني لT ل! خ<أ 'ال' &% &T Hشك( . علمT &ت5م- (ال ممT &عل0 على مT &كT 0شك( (لكني لT) -ت5مT Hجعل .Dلي 'لسب'
{GC 354.2} .“'لص('D. لقL ُنحH (بك+H (لك& بال -جاء

مHلر <جد صد<قا

(K) على تل! 'لحا) عT FLشC- ث0 +ق(): ”(فجأF ُ-ِسمT ْHما0 5%ني بك) (ض(c 5'ت+ة 'لمخل\. (قL بL' لي Tن3 +مك& T& +ك(& %نال! كائ&
صالح (-ح+0 بح+| +كف- ع& qثامنا (ب5 ل! +خلصنا م& تحم) قصا\ خ<ا+ا& '. ففي 'لحا) TحسسT Hن3 ال بT L& +ك(& 5ل! 'لشخ\ جم+ال
جL'8 (ُخّ+ِ) 'ليّ Tنني Tست<+ع T &Tلقي بنفسي ب+& 5-'ع+T) 3ثJ ب-حمت3. (لك& ع-X ل5%ني %5' 'لس]'): ك+a نب-%& على حق+قة (ج(L مث)
L)حتى على (ج )T 8\5' 'لمخل% (مث L)ب-%انا على (ج LجT &T ست<+عT ال dLلمق' Dع& 'لكتا uني في منأ' HLج) L5' 'لشخ\؟ لق%
{GC 355.1} ...'البL+ة

-T H+T& 'لكتاD 'لمقdL +ق0L 'ليّ مث) %5' 'لمخل\ 'لY5 'حتاg 'ل+3. (قL '-تبكH م& %5' 'لفك- (%( ك+a +مك& لكتاD غ+- م(حى ب3 '&”
+(ّف- مث) %5, 'لمباBL 'لتي تسc L 'جاH 'لعال0 'لساق< . (قL 'قتنعH ('عت-فH با& 'لكتاD 'لمقdL ال بT) L& +ك(& eعالناً م& هللا . فصا-
كتاD هللا م(ض(U س-(-8Y (قL (جHL في +س(U صJ+L '. فصا- 'لمخل\ بالنسبة 'ليّ معلما ب+& -ب(F. ('الق(') 'اللC+ة 'لتي كانH لي قبال
غامضة (متناقضة صا-H 'ال& س-'جا ل-جلي ( ن(-' لسب+لي. فاستق- عقلي (شبع ('كتفى . (قL (جHL 'ل-D 'الل3 صخ-F في (س<
&T HL80 ((ج+Kفتشت3 بس-(- ع Lنني قT قاLق() صاT &T ستي8 (+مكنني'-Lل U)0 م(ض%T !'5 5' dLلمق' Dصا- 'لكتا) .Fلح+ا' d)ق+ان)'
نصف3 لT 0خب- ب3. (تساءلH لما5' لT 0- جمال3 (مجL, م& قب) ('ستغ-بT Hني قL -فضت3. (قL (جHL ك) ما كا& +صب( 'ل+3 قلبي معلنا لي8
rÉr) “لحكمة م& هللا' Dعلى <ل Dلقل') dلنف' H8 ((<نu-الخ' Hفي 'لم<العا F5ل LجT HLما ع) .dء 'لنف')LT (ف+3 عالجا لك HLج))).
{GC 355.2}

'عت-a م+ل- جCا-' با+مان3 بالL+انة 'لتي كا& قبال +LS-+3 '. لك&ّ عش-'ء, 'لملحL+& ل0 +تبا<أ(' في '+-'L تل! 'لحجج 'لتي <الما L-)T%ا %(
ضL سل<ا& كلمة هللا . (ل0 +ك& ح+نئ5 متأ%با لل-L عل+0C (لكن3 تحاgَّ قائال 'ن3 '5' كا& 'لكتاD 'لمقdL 'عالنا م& هللا فال بT L& +ك(& مت('فقا مع
) على T d-Lق(') هللا لنفس3 ل+تحقJ مما '5' كا& +مك& نفس83 (ح+| Tن3 قT Lع<ي الج) تعل+0 'النسا& فال بT L& +ك(& م<ابقا الL- 'ك3. فعّ(َ
{GC 356.1} .'لت(ف+J ب+& 'الق(') 'لمتناقضة ف+0T 3 ال
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e1لحق ل y1تضا

L%')لش' FLبمساع Xا ببعCبعض Dق(') 'لكتاT &-لقي جانبا 'آل-'ء 'لمع-(فة م& قب) (+ستغني ع& 'لتفاس+- جع) +قا+ &T ()5 حا')
(فd-C 'لكتاD . (قL تابع L-'ست3 على نح( من0K منCجي مبتLئا م& سف- 'لتك(+&8 فكا& +ق-q T+ة فآ+ة8 (ل0 +تعج)8 قاص-'ً L-'ست3 على بضع
فق-'H حتى +تضح ل3 'لمعنى (ال تسبD لYT 3 '-تبا! . (عنLما كا& +جL ش+ئاً ملتبسا T( غامضا كا& معتاT 'L& +قا-ن3 بك) q+ة Tخ-u لCا صلة
بالمسألة 'لتي %ي م(ض(U تفك+-, . (لقL جع) لك) كلمة عالقة خاصة بم(ض(U 'آل+ة8 فا5' كا& -T+3 ف+Cا متفقا مع ن\ م('q ٍSخ- تكa ع&
T& ُتعتب- مشكلة بعL 5ل! . (عنLما كا& +أتي 'لى فص) +صعD فCم3 كا& +جL ل3 تفس+-' في فص) qخ- م& 'لكتاD . ('5 كا& +d-L م\ ل+ا
بح-'-F في <لD 'النا-F 'اللC+ة8 فما كا& +بL( غامضا على فCم3 م& قب) كا& +تضح Tمام3 'ال& . لقL 'ختب- صJL كال0 صاحD 'لمS'م+-
si� : ssÉ -)مSا)“ (مC(ح+& قا): ”فتح كالم! +ن+- +عق) 'لج. {GC 356.2}

(با%تما0 عd-L 0+K سف-L Y'ن+ا) ('ل-]+ا مستخLما مباBL 'لتفس+- نفسCا ! ما في 'السفا- 'الخ-8u (لشFL ف-ح3 (جT L& 'ل-م(S 'لنب(+ة
Hكان HاC('المثا) ('لمشاب H'-لمختلفة ('الستعا' S)ح-ف+ا؛ (حتى ك) 'ل-م H8 تمHما تم -Lعلى ق H')لنب' &T uT- Lا. (قCمCمك& ف+
م(ضحة في عالقتCا 'لمباش-T )T 8F& 'لتعب+-'H 'لتي (-HL ف+Cا (ضحH في م('ضع Tخ-u م& ' لكتاD 'لمق8dL (عنLما ُ(ضحH %ك5'
فCُمH فCما ح-في '. ث0 +ق(): ”(%ك5' 'قتنعT H& 'لكتاD 'لمقdL %( نKا0 حقائJ معلنة8 (%ي مقLمة بك) (ض(c (بسا<ة8 بح+| YT &T عاب-
<-+J (ل( كا& جا%ال ال +حتاg 'لى T& +خ<ئ ف+Cا“ (rÉi). (قL ك(فئH جL)C, '5 كا& +تتبع خ<(< 'لنب(F 'لعK+مة خ<(F بعL خ<(8F (حلقة
{GC 356.3} .بعT Lخ-u م& حلقاH سلسلة 'لحJ . (كا& مالئكة 'لسماء +ق(L(& 'فكا-, (+كشف(& Tما0 عقل3 حقائJ 'السفا- 'اللC+ة

61X1لزX 1لحنطة

('5 'عتب- 'ل<-+قة 'لتي بCا قL تمH 'لنب('H في 'لماضي مق+اسا +ق+d ب3 'لنب('H 'لتي ستت0 مستقبال 'قتنع بأ& 'ل-YT 'لمأل(a ع& ُمل!
'لمس+ح 'ل-(حي — T YTلa سنة Sمن+ة قب) 'نقضاء 'لL%- — ل0 +ك& ل3 سنL م& كلمة هللا . ف5C, 'لعق+FL 'لتي تش+- 'لى Tلa سنة +س(L ف+Cا
'لب- ('لسال0 قب) مجيء 'ل-D بنفسT 3 بعHL ع& 'لناT d%(') +(0 هللا . (لك& مع T& %5, 'لعق+FL تبL( مف-حة (مس-F فCي متناقضة لتعال+0
'لمس+ح (-سل3 'لT &+5علن(' T& 'لحن<ة ('لS('& +نم+ا& معا 'لى (قH 'لحصاYT 8L 'نقضاء 'لعالT) 80& ”'لناd 'الش-'- 'لمS(-+& س+تقLم(&
'لى T) 8“TL-Tن3 ”في 'ال+ا0 'الخ+-F ستأتي STمنة صعبة“8 (T& مملكة 'لKلمة ستK) باق+ة 'لى (قH مجيء 'ل-T) 8Dن3 س+ب+L%ا بنفخة فم3
Ä : r تسال(ن+كي r ؛s ) si : i d)ت+م(ثا r ؛ i� : si مج+ئ3 (متى -)CKا بCب<ل+)). {GC 357.1}

تجد<د 1لعالم لHس من عقائد 1لكنHسة 1الXلى

ل0 تك& عق+FL تجL+L 'لعال0 (مل! 'لمس+ح 'ل-( حي %ي عق+FL 'لكن+سة في T+ا0 'ل-س) . (ل0 +قبلCا 'لمس+ح+(& عم(ما 'ال ح('لي بLء 'لق-&
'لثام& عش- . (كغ+-%ا م& 'لضالالH 'الخ-u كانH نتائجCا (خ+مة . فقL علّمH 'لناT d& +ت<لع(' 'لى 'لمستقب) 'لبع+L في 'نتKا- مجيء
8dساT ماCبالثقة ('ال<مئنا& 'لل5+& ل0 +ك& ل dلى 'الحسا' dلنا' Hساق Lلمنبئة بمج+ئ3. (ق' Hلى 'لعالما' H0 (ب+& 'اللتفاCب+ن Hحال) D-ل'
0%L+0 للقاء سSلال' L'Lالستع' (0 'لى '%ماCتLقا). {GC 358.1}

(قL 'كتشa م+ل- '& 'لكتD 'لمقLسة قL علَّمH تعل+ما ('ضحا بعق+FL مجيء 'لمس+ح بنفس3 مج+ئا ح-في '. فقL قا) ب(لd : ”ال& 'ل-D نفس3
بCتاa بص(H -ئ+d مالئكة (ب(J هللا س(a +نS) م& 'لسماء“ (s تسال(ن+كي ٤: s٦ ). ('لمخل\ +عل& قائال : ”(+بص-(& 'ب& 'النسا& qت+ا
على سحاD 'لسماء بق(F (مجL كث+-“. ”الن3 كما T& 'لب-J +خ-g م& 'لمشا-CK+) J- 'لى 'لمغا-D %ك5' +ك(& T+ضا مجيء 'ب& 'النسا&“ (
is : rس+& مع3“ (متى ٤+Lجم+ع 'لمالئكة 'لق) ,Lلسماء. +جيء ”'ب& 'النسا& في مج' LجناT (ستصحب3 ك) .( rh ) i� : rمتى ٤). {GC
358.2}

(عنLما +جيء فاالم('H 'الب-'- س+قام(& ('الح+اء 'الب-'- س+تغ+-(& . +ق() ب(لd: ”ال ن-قL كلنا (لكننا كلنا نتغ+- في لحKة في <-فة
0Lع dلب+ H5' 'لمائ%) L0 فساLع dلب+ &T Lال ب Lنح& نتغ+- . ال& %5' 'لفاس) Lمي فسا+Lع H')ف+قا0 'الم J)الخ+-. فان3 س+ب' J)لب' Lع+& عن
م(s) “H ك(-نث(d ٥s : s٥ — ٥i). (في -سالت3 'لى T%) تسال(ن+كي بعLما +صa مجيء 'ل-D +ق(): ”'الم('H في 'لمس+ح س+ق(م(&
sتسال(ن+كي ٤: ٦ s) “D-ء (%ك5' نك(& ك) ح+& مع 'ل')Cفي 'ل D-ل' Fلمالقا D0 في 'لسحCجم+عا مع a>ال . ث0 نح& 'الح+اء 'لباق+& سنخ)'
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sh )). {GC 358.3}

,Lلمخل\ : ”(متى جاء 'ب& 'النسا& في مج' (قا Lبنفس3 . فق )% ما +جيءLال عن' H)ث(' 'لملك-+ &T &)لمس+ح ال +ست<+ع' Dشع &'
(جم+ع 'لمالئكة 'لقL+س+& مع3 فح+نئ5 +جلd على ك-سي مجL, . (+جتمع Tمام3 جم+ع 'لشع(D ف+م+S بعض0C م& بعX كما +م+S 'ل-'عي
Lلمع' H)بي -ث(' 'لملكT ء ع& 'ل+سا- . ث0 +ق() 'لمل! لل5+& ع& +م+ن3 تعال(' +ا مبا-كي'Lع& +م+ن3 ('لج a'-ء . ف+ق+0 'لخ'Lم& 'لج a'-لخ'
لك0 من5 تأس+d 'لعال0“ (متى is : r٥ — i٤). %ا نح& قL ع-فنا م& 'ألق(') 'اللC+ة 'لتي (-L 5ك-%ا 'آل& Tن3 عنLما +جيء 'ب& 'النسا&
&T &'-Lما ال +قL) ق(): ”'& لحما+ dال& ب(ل . H)0 +]%ل(& لقب() 'لملك+K5' 'لتغ++- 'لعCالح+اء +تغ+-(& . (ب') Lمي فسا+Lع H')س+قا0 'الم
+-ثا ملك(H هللا . (ال +-| 'لفساL ع0L فساs) “L ك(-نث(d s٥ : �٥). '& 'النسا& في حالت3 'لحاض-F قاب) للم(H (للفساL . لك&ّ ملك(H هللا
0Lمنح لشعب3 ع+ U)ما +جيء +سLهللا. (لك& عن H)ملك (خL+ &T ل5ل! فاالنسا& في حالت3 'ل<ب+ع+ة ال +ست<+ع) . Lس+بقى 'لى 'الب) . dنLال +ت
{GC 359.1} .'لم(H ('لخل(L)8 ثL+ 0ع(%0 ل+-ث(' 'لملك(H 'لY5 كان(' قبال ('-ث+& 'سم++& ل3

^لHل Çخر

%5, 'الق(') 'اللC+ة (غ+-%ا ب-%نH لعق) م+ل- T& 'لح('L| 'لتي كا& 'لجم+ع +نتK-(& حL(ثCا قب) مجيء 'لمس+ح مث) س+اFL مل! ' لسال0
Hمنة (حالة 'لعال0 كانSال' Hعالما (على %5' '& ك LS . نما %ي الحقة للمجيء 'لثاني' Hكان X-هللا على 'ال H)على 'لعال0 ('قامة ملك
م<ابقة لما (صa ب3 'النب+اء 'ال+ا0 'الخ+-F . (قL 'ض<- 'لى 'الستنتاg م& L-'سة 'لكتاD (حT ,L& 'لف-صة 'لمحFLL لبقاء 'ال-X على حالتCا
{GC 359.2} .'ل-'%نة كانH م(شكة على 'النقضاء

ث0 +ق(): ”(%نال! ب-%ا& qخ- Tّث- في عقلي تأث+-' ح+(+ا (%( تا-+خ 'لكتاD... فقL (جT HL& 'لح('L| 'لمنبأ بCا ('لتي تمH في 'لماضي
حLثH في (قH مع+& . فالمئة ('لعش-(& سنة 'لتي كانH قب) 'ل<(فا& (تك(+& ٦ : i)8 ('لسبعة T+ا0 'لتي كانH ستسبق83 ('ال-بع(& +(ما 'لتي
Tنبئ بنS() م+ا, 'ل<(فا& ف+Cا (h : ٤)8 ('ال-بع مئة سنة 'لتي Tنبئ بأ& نس) 'ب-'%+0 س+تغ-D ف+Cا (تك(+& si : s٥)8 ('لثالثة T+ا0 'لتي حل0
بCا ساقي مل! مص- (خباS, (تك(+& �٤ : r� — sr)8 ('لسبع سن('H 'لتي حل0 بCا ف-ع(& (تك(+& ٤s : rÄ — ٤٥) 8('ال-بع(& سنة
(s : sh !)مل s) U)ا جC+لتي س+ك(& ف' aلنص') H')8 ('لثال| سن(ii : s٤ LLع) قض(%ا في 'لب-+ة+ &T (+ُحك0 على 'س-'ئ Lلتي كا& ق'
— ('نK- '+ضا ل(قا ٤: r٥) ... (سن( 'لسبي 'لسبع( & ( '-م+ا ss : r٥ )8 ('لسبعة STمنة 'لتي قضي بCا على نب(خ5 نص- (L'ن+ا) ٤ :
si — s٦)8 ('لسبعة Tساب+ع ('الثنا& ('لست(& Tسب(عا ('السب(U 'ل('حL ف+ص+- مجم(عCا سبع+& Tسب(عا (%ي 'لحقبة 'لمقضى بCا على
rÉ٤) “H')ا <بقا للنبCكل Hا تمC8 (لكنH')ا قبال م('ض+ع نبCكل Hا كانCمنتST FLLلمح' |L')5, 'لح% (8 ك(rh — r٤ : É (ن+ا'L) L)C+ل').
{GC 359.3}

(ل5ل! فعنLما (جL في L-'ست3 للكتاD مLL' تا-+خ+ة مختلفة 'متHL بحسD فCم3 لCا 'لى T+ا0 'لمجيء 'لثاني للمس+ح فقL 'عتب-%ا على TنCا
”'ال(قاH 'لمحFLL“ 'لتي قT Lعلن3 ' هللا لعب+L, . (%ا %( م(سى +ق(): ”'لس-'ئ- لل-D 'لCنا ('لمعلناH لنا (لبن+نا 'لى 'ألبL“. ('ل-D +عل& على
لسا& عام(d 'لنبي قائال: ”'لس+L 'ل-D ال +صنع Tم-' 'ال (%( +عل& س-, لعب+L, 'النب+اء“ (تثن+ة rÉ : rÉ ؛ عام(h : i d). '5'ً ف+مك& لتالم+5
Jفي كلمة 'لح c)ض) (ا بكC+مشا-'ً 'ل) م(ضحة Y-شة في 'لتا-+خ 'لبش%Lثة مL0 حاKعT U)(' بك) ثقة (ق-Kنت+ &T هللا Dكتا. {GC 360.1}

كل 1لكتا! Nو نافع

ث0 +ق(): ”('5 'قتنعH 'قتناعا كامال بأ& ك) 'لكتاD 'لم(حى ب3 م& هللا نافع (r ت+م(ثا(i d : s٦)8 ('ن3 ل0 تأHِ نب(F ق< بمش+ئة 'نسا& ب)
Dة بما في 'لكتا+Sتعل+منا حتى بالصب- ('لتع (الج Dكت” Lن3 ق') 8(rs : s d->ب r) dLلق' c)-س(& مس(ق+& م& 'ل+Lهللا 'لق dناT 0تكل
YLج (تأم (منا ك Jتستح) ء م& كلمة هللا'SجT D' Hء 'لتا-+خ+ة م& 'لك'Sعتب- 'الجT &T 8 ل0 +سعني 'ال(٤ : sم+ة ٥)-) “ك(& لنا -جاء+
(ك) تقL+- كأY جSء qخ- م& 'لكتاD . (ل5ل! فانني في محا(لتي ف0C ما قuT- L هللا في -حمتT 3ن3 م& 'لمناسT D& +علن3 لنا8 ال حJ لي في
rÉلنب(+ة“ (٥' LLلتغاضي ع& 'لم'). {GC 361.1}

cلف+& (ثال| مئة صباT تق(): ”'لى) (s٤ :Ä (ن+ا'L) في FL-')لمجيء 'لثاني %ي 'ل' Hق) c)ا تعل& بأجلى (ضCنT 'Lلتي ب' F)لنب' &'
(مساء ف+تب-T 'لقdL“. فاT 5تبع م+ل- قاعLت3 في جع) 'لكتاD مفس-' لنفس3 ع-T a& 'ل+(0 في 'لنب(F 'ل-مS+ة +مث) سنة (عLL s٤ : i٤ ؛
حSق+ا) ٤ : ٦)8 (-T uT& مFL ') ��ri +(ما نب(+ا T( سنة ح-ف+ة ستمتL بعL 'نتCاء 'لنKا0 'ل+YL)C 'لى مuL بع+8L (ل5C' فال +مك& T& تك(&
'الشا-F %نا 'لى مقdL 5ل! 'لعLC . (قL قب) م+ل- 'ل-YT 'لسائT YT 8Lن3 في 'لعص- 'لمس+حي تك(& 'ال-X %ي 'لم-م(S 'ل+Cا بالمق8dL (ل5ل!
ً'5' Uلمجيء 'لثاني للمس+ح . فا5' 'ست<ا' Lبالنا- عن X-ال' -+C>لى ت' Sم-+ ,-+C>ت )T (s٤ : Ä (ن+ا'L) في -)لم5ك' dLتب-ئة 'لق &T 0Cف Lفق
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مع-فة 'لنق<ة 'لتي منCا تبri�� (' TL +(ما8 فقL 'ست& تج م+ل- Tن3 +ست<+ع 'لتأكL بس-عة م& مع-فة (قH 'لمجيء 'لثاني . (%ك5' ُ+تاc 'عال&
(قH تل! 'لنCا+ة 'لعK+مة8 'ل(قH 'لY5 ف+3 تنتCي 'لحالة 'ل-'%نة ”بك) ما ف+Cا م& كب-+اء (سل<ا& (TبCة (ب<) (ش- (Kل0“ عنLما ”ت-فع 'للعنة
rÉ٦) “X-لك(& 'الC+ُ &ل! مC+) 83س+& ('لخائف+& 'سم+Lهللا 'النب+اء ('لق L+ء لعب'S8 (+ع<ى 'لجH)8 (+ب<) 'لمX-ع& 'ال). {GC 361.2}

فبنشا< جL+L (غ+-T FعمJ ('ص) م+ل- فح\ 'لنب('H (ك-d ل+الي ب<(لCا (T+اما عFL+L لd-L ما بL' لT 3م-' T '5%م+ة مL%شة (نفع
شام). ل0 +جL في 'الصحاc 'لثام& م& سف- L'ن+ا) Lل+ال +-شL, لمع-فة 'لنق<ة 'لتي منCا تبri�� (' TL +(0 '. (مع T& 'لمال! جب-'ئ+) Tم-
بأ& +ف0C 'ل-]+ا لL'ن+ا) ل0 +ق0L غ+- ش-c جSئي . ('5 'نكشفH لع+ني 'لنبي 'الض<CاH'L 'لم-+عة 'لم(شكة T& تح) بالكن+سة خانت3 ق(',
Hكن)” :(ث0 قا (rh : Ä (ن+ا'L) اما+T (نح) (ن+ا'L aضع Lق) . Hق)ل' Xكث- م& 5ل!8 فت-ك3 'لمال! بعT (على 'الحتما )ل0 +ق) . لجسمان+ة'
{GC 362.1} .“متح+-' م& 'ل-]+ا (ال فا0%

f11لنبو Zمة 1تماXمقا

0 %5' 'ل-ج) 'ل-]+ا“. ف+نبغي '<اعة %5, 'ل(ص+ة . فامتثاال لCا عاL 'لمال ! 'لى L'ن+ا) ِCّم- 'لى -س() 'لسماء +ق(): ”فT -Lص Lمع 5ل! فق)
بعL 5ل! بمFL م& 'لSم& قائال: ”'ني خ-جH 'آل& العلم! 'لف0C فتأم) 'لكال0 ('ف0C 'ل-]+ا“ ( L'ن+ا) ih : Ä ( s٦ ؛ rr : É ( ri). (لك&
بق+H نق<ة %امة في 'ل-]+ا 'لتي -q%ا في 'الصحاc 'لثام& ت-كH م& L(& '+ضاT cال (%ي 'لخاصة بالSم&8 مFL ') ��ri +(0 '. (ل5ل! فا5
{GC 362.2} :عاL 'لمال! ل+ستأنa ش-حT 3سDC في 'لكال0 ع& م(ض(U 'لSم& .قا)

”d+ا 'لى 'لمس+ح 'ل-ئCشل+0 (بنائ-)T L+Lالم- لتج' g)-ن3 م& خT 0Cسة... فاعل0 ('فLنت! 'لمق+Lعلى شعب! (على م ْH+َسب(عا قُِضT &)سبع
Hُِل3... (ُ+ّثّب d+سب(عا ُ+ق<ع 'لمس+ح (لT &+ثن+& (ست' Lمنة. (بعSال' J+ X خل+ج في) J)بنى س+) L)سب(عا +عT &)ساب+ع ('ثنا& (ستT سبعة
rh — r٤ : É (ن+ا'L) “مةLل5ب+حة ('لتق' (>ب+ U)في (س< 'السب) Lح') U)سبT مع كث+-+& في 'LCع). {GC 362.3}

BاHمال] <رسل 1لى ^1ن

لقT L-س) 'لمال! 'لى L'ن+ا) لقصL مستعج) %( 'فCام3 ما قL 'ستغلJ عل+3 فCم3 في 'ل-]+ا 'لم5ك(-F في 'الصحاc 'لثام& (%ي 'لب+ا&
'لمخت\ بالSم&: ”'لى Tلف+& (ثال| مئة +(0 ف+تب-T 'لقdL“. فبعLما Tم- L'ن+ا) قائال: ”تأم) 'لكال0 ('ف0C 'ل-]+ا“ كا& T() كال0 قال3 ل3 'لمال!
)T Hمعنا%ا 'لح-في %( 'قُت<ع “H+سة“. '& 'لكلمة 'لمت-جمة %نا ”قضLنت! 'لمق+Lشعب! (على م u (ع H+عا قض)5': ”سبع(& 'سب% )%
'سُتنSلH. فالسبع(& 'سب(عا 'لتي ت-مS 'لى �٤É سنة Tعل& 'لمال! عنCا TنCا 'قُت<عH على 'عتبا- TنCا خاصة بال+L)C. (لك& م0َّ 'قت<عH؟
.' U)سبT &)ا 'لسبعCستق<ع من Hلتي كان' FLتك(& %ي 'لم &T Lلثام& فال ب' cفي 'الصحا F-)لم5ك' FL+ل(ح' FL0 ' %ي 'لم)+ ri�� (' &T |+ح
فا5'ً +نبغي T& تك(& 'لسبع(& Tسب(عا جSء' م& ') ��ri +(0 '. (+نبغي T& تبTL 'لمLتا& مع '. (قT Lعل& 'لمال! T& 'لسبع+& Tسب(عا تبTL من5
(' YT مة+Kلع' F-ء في تل! 'لفت'Lم& نق<ة 'البت Lعلى تا-+خ 5ل! 'الم- ف+مك& 'لتأك -)مك& 'لعثT '5ا فاCشل+0 (بنائ-)T L+Lالم- لتج' g)-خ
ri��. {GC 363.1} +(ما

(في 'الصحاc 'لسابع م& سف- عS-' +(جL 5ل! 'الم- في 'آل+اsr H — T &' .s٦-تحشستا مل! فا-T 8dصL- %5' 'الم- في Tكم)
o-)م- كT ...Dبني ”حس Lفي '(-شل+0 ق Y5ل' D-ل' H+ق() '& ب+ Dلكتا' Lنج (s٦: ٤ '-Sع) 0. (لك& في. J ٤٥h 0في عا F-)ص
(T) d)+-'L-تحشستا مل! فا-d“. فC]الء 'لمل(! 'لثالثة في 'صL'-%0 ل5C' 'الم- ('عاFL تثب+ت3 ('كمالT 3(صل(, 'لى 'لكما) 'لY5 تت<لب3
'لنب(F ل+ع+& بL'ءF ') ��ri سنة. فا5 نجع) عا٤٥h 0 J .0 'ل(قH 'لY5 ف+3 كم) 5ل! 'الم- كتا-+خ لصL(-, فك) ما قL حLLت3 'لنب(F ع&
{GC 363.2} .'لسبع+& Tسب(عا +-T uن3 قL ت0

م& خ-(g 'الم- لتجT L+L(-شل+0 (بنائCا 'لى 'لمس+ح 'ل-ئ+d سبع T Fساب+ع ('ثنا& (ست(& Tسب(عا“ — ٦É YT Tسب(عا ٤Äi )T سنة. '&”
Hفي 5ل! 'ل(ق) ((++لت5' -Kن') .0 rh سنة a+-٤ سنة 'لى خÄi (' Lم& %5' 'لتا-+خ تمت) .0. J ٤٥h سنة a+-تحشستا ُنف5 في خ-T -مT
. c)-8 (قب) مسَحة 'ل&'Lحنا 'لمعم)+ YL+ لمس+ح على' L0. تعم rh سنة a+-ففي خ .“c)كلمة ”'لمس+ح“ معنا%ا ”'لممس &' .F)5, 'لنب% Hتم
(ب<-d 'ل-س() +شLC بأ& ”+س(U 'لY5 م& 'لناص-F ك+a مسح3 هللا بال-(c 'لقdL ('لق(F“ (Tعما) �iÄ : s). (قT Lعل& 'لمخل\ نفس3
قائال: ”-(c 'ل-D عليَّ الن3 مسحني البش- 'لمساك+&“ (ل(قا ٤ : sÄ). (بعLما 'عتمL 'نتق) 'لى 'لجل+) (كا& ”+ك-S ببشا-F ملك(H هللا (+ق()
s٥ ) s٤ : s dما&“ (م-قSل' (كم Lق). {GC 364.1}
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تقد<م 1النجHل 1لى 1لعالم

(+ثبH عLC' مع كث+-+& في Tسب(U ('حL“ (L'ن+ا) rh : É). '& %5' ”'السب(U“ 'لم5ك(- Tمامنا %( 'خ- Tسب(U في 'الساب+ع 'لسبع+&. (%(”
qخ- سبع سن+& في 'لمFL 'لمخصصة لل+L)C. (في خال) %5, 'لمFL 'لتي تمتL م& سنة rh 'لى سنة i٤ 0. نش- 'لمس+ح Lع(F 'النج+) '(ال
بنفس83 (بعL 5ل! ب('س<ة تالم+5, لل+L)C ب(ج3 خا\. ('5 خ-g 'ل-س) حامل+& بشا-F 'لملك(H كانH (ص+ة 'لمخل\ ل0C %ي %5,: ”'لى
٥ ( ٦ : s� لضالة“ (متى' (+س-'ئ' H+ب a'-لى خ' Y-بالح ')خل( '. ب) '5%بLنة للسام-++& ال ت+Lم0 ال تمض(' ('لى مT J+->). {GC 364.2}

(في (س< 'السب(U +ب<) 'ل5ب+حة ('لتقLمة“ (L'ن+ا) rh : É) ففي عاYT .0 is 0 بعL معم(L+ت3 بثال| سن+& (نصa صلD س+L& '. فا5”
Sلتقى 'ل-م' Lسنة +ش+- 'لى حم) هللا . لق aالq بعة-T uLم (K Y5ل' HماLلتق') ا0 'ل5بائحKُب<) نT مة في جلجثة+Kتل! 'ل5ب+حة 'لع HمLق
بالم-م(S 'ل+83 (ك) 5بائح 'لنKا0 'ل<قسي (تقLمات3 كانH ستب<) %نا!. T& 'لسبع+& Tسب(عا (') �٤É سنة 'لمحFLL لل+L)C خص+صا 'نتHC كما
d)ستفان' LاCباستش (+ا لالنجCالمة على -فض' Hختم YL)C+0 'ل+-LCما عمل3 مجمع 'لسن Dبسب) H0. (في 5ل! 'ل(ق i٤ 0نا في عا+T- Lق
('ض<CاT LتباU 'لمس+ح . (ح+نئ5 قLُمH 'لى 'لعال0 -سالة 'لخال\ 'لتي ل0 تعL مقص(-F على 'لشعD 'لمختا- . ('T 5ُ-غ0 'لتالم+5 على 'لف-'-
d->0 بالمس+ح“. ('5 كا& بCل S-كا& +ك) F-نة م& 'لسام+Lلى م' dف+لب -Lجال(' مبش-+& بالكلمة“8 ”فانح” LاC>الض' Dشل+0 بسب-)T &م
منقاL' بمش(-F هللا ك-S باالنج+) لقائL 'لمئة في ق+ص-+ة8 لك-ن+ل+(d 'ل-ج) 'لY5 كا& تق+ا (خائa هللا8 (ب(لd 'لغ+(- قب) 'ال+ما& بالمس+ح
rs : rr ٤ ( ٥؛ : Ä (عماT) “'L+لى 'الم0 بع'” F-(فأ-س) ل+حم) 'لبشا. {GC 364.3}

'لى %نا تمH ك) 'لنب('H بح5'ف+-%ا (ُحHLL بL'ءF 'لسبع+& Tسب(عا ف(J ك) ش! (تسا]) في عا٤٥h 0 J .0 ('نتHC في عا0 i٤ 0. (م&
%5, 'لحق+قة ل& +صعD عل+نا 'ال%تL'ء 'لى نCا+ة ') ��ri +(0 '. فباقت<اU 'لسبع+& Tسب(عا �٤É +(ما م& ') ��ri +(ما +تبقى �T sÄs+ا0.
ri�� (' &ل5ل! فا) . sÄ٤٤ 0ا0 'لى عا+T sÄs� (' HL0. 'مت i٤ 0م& عا) . Lا0 'لتي ل0 تت0 بع+T sÄs� (' H+ما بق)+ ٤É� (' ا+ةCن Lبع)
+(ما 'لم5ك(-F في (L'ن+ا) Ä : s٤) تنتCي في عا0 sÄ٤٤. (في نCا+ة %5, 'لمFL 'لنب(+ة 'لعK+مة ”+تب-T (+ت<C-) 'لقdL“ بناء على شCاFL مال!
{GC 365.1} .هللا. (%ك5' ف(قH ت<C+- 'لC+ك) 'لT Y5جمع غالب+ة 'لناd على Tن3 س+حL| عنL 'لمجيء 'لثاني حT) LLش+- 'ل+3

(قL كا& م+ل- (-فاق3 +عتقT &)L(ال T& ') ��ri +(ما تنتCي في -ب+ع عا0 sÄ٤٤ ب+نما 'لنب(F تش+- 'لى خ-+a تل! 'لسنة ('نK- 'لت5++)).
F)تأث+- على ق (قT 3لك& %5' ل0 +ك& ل) . D-مجيء 'ل Hن3 (قT قتا مبك-' على) ')LLم& ح Lقع 'لخ+بة ('ال-تبا! عن)T 0 %5, 'لنق<ةCس(ء ف &'
'لحجة 'لتي ب-%نH على ri�� (' &T +(ما 'نتHC في عا0 sÄ٤٤ 8 ('& تل! 'لحاLثة 'لعK+مة 'لمشا- 'ل+Cا بت<C+- 'لقdL +نبغي T& تت0 في
{GC 365.2} .5ل! 'لح+&

^لHل 1Xضح قاcع

عنLما بTL م+ل- بd-L 'لكتاD ل+ب-%& T ن3 'عال& م& هللا ل0 +ك& لT YT 3+Lم) بأن3 س+ص) 'لى %5, 'لنت+جة8 (%( نفس3 كا& ضع+a 'لثقة
{GC 366.1} .بنتائج بحث3 ('ستقصائ3 . لك&ّ 'لب-%ا& 'لكتابي كا& م& 'ل(ض(c ('لق(F بح+| ال +مك& 'غفالT 3( <-ح3 جانبا

rق-'بة ٥ Lء شعب3 بع'Lلف -CK+بأ& 'لمس+ح س sÄsÄ 0لخ<+- في عا' Uحتى (ص) 'لى 'القتنا Dلكتا' d-Lعام+& كامل+& ل d-ك Lلق)
سنة. (+ق() م+ل-: ”لسH في حاجة 'لى 'لكال0 ع& 'لف-c 'لY5 مأل قلبي Tما0 %5' 'الم) 'لمبCج (ال ع& Tش('J نفسي 'لحا-F لالشت-'! في
Tف-'c 'لمفتL+&. (قL صا- 'لكتاD 'لمقdL في نY-K ح+نئ5 كتابا جL+L '. لقL كا& في 'لحJ (ل+مة لعقلي . (ك) ما كا& قاتما T( غامضا T( مبCما
0Lع) Hلمتناقضا' (فك ! 'L+مج) '-%با Jلح' 'Lس<(-,. (ك0 ب (عليَّ م& خال J-شT Y5لصافي 'ل' -)ما0 'لنT م& تعال+م3 'نقشع م& عقلي
'لت('فJ 'لتي كنH قL (جL تCا في 'لكتاD م& قب) 5%بH 'لى غ+- -جعة . (مع (ج(L كث+- م& 'الجS'ء 'لتي لT 0ك& قانعا بأنني قLT L-كتCا
'L-'كا كامال8 'نبثJ في عقلي ن(- عK+0 بعLما كا& مKلما بح+| TحسسH بف-c م& L-'ستي 'لكتاD لT 0ك& KT& قبال Tنني سأستق+3 م&
rÉh) “3تعال+م). {GC 366.2}

”F)بق ('[قص+- جاءني %5' 'لس Hق) Lلتت0 بع dLلمق' Dا في 'لكتاCنبئ بT Lمة كا& قCلم' |L')سا بأ& تل! 'لحLناعا مق Hمقتنعا 'ق H5 كن')
عK+مة ع& مuL ('جبي تجا, 'لعال0 على ض(ء 'لب-%ا& 'لT Y5ث- في عقلي“ (rÉÄ)8 فل0 +سع3 'ال 'الحساd بأ& 'ل('جD +قتض+T 3& +شا-!
Y5لمس+ح++& س+ف-ح(& ب-جاء لقاء 'لمخل\ 'ل' (ك &T ثقا') &عل+3 . (كا& +ت(قع مقا(مة 'الش-'-8 لكن3 كا (حص Lق Y5ل' -)آلخ-+& في 'لن'
كان(' +عت-ف(& بأن0C +حب(ن3 . (كا& خ(ف3 'ل(ح+L ناشئا م& T& كث+-+& م& شFL ف-ح0C ب-جاء 'لخال\ 'لمج+L 'لم(ش! T& +ت0 س-+عا س+قبل(&
'لتعل+0 م& T &)L& +فحص(' 'لكتD 'لفح\ 'لكافي الCKا- صLق83 (ل5ل! ت-LL في تقL+0 5ل! 'لتعل+0 لئال +ك(& مخ<ئا ف+تسبD في تضل+)
Lلعقل3 . (ق X-تما0 (ح-\ في ك) مشكلة تع%' (ا8 ('لتأم) بكC+لتي (ص) 'ل' Hع0 'الستنتاجاLلى م-'جعة 'لب-'%+& ل' Lعم) آلخ-+&8'
-T uT& 'العت-'ضاH قL تالشT Hما0 ن(- كلمة هللا كما +تالشى 'لضباT DماT 0شعة 'لشمd . ('5 قضى خمd سن+& على %5' 'لمن(') 'قتنع
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{GC 366.3} .'قتناعا كامال بسالمة م(قف3

تحذ<ر 1لعالم

('آل& فCا ('جe Dْ<الU 'آلخ-+& على ما 'عتقT L& 'لكتاD +علم3 بك) (ض(c +لح عل+3 بق(F ج8FL+L فقا): ”عنLما كنH في عملي كا& 5%'
'لق() +-& في 5Tني بغ+- 'نق<اU قائال: ”'D%5 (ح5- 'لعال0 م& 'لخ<- 'لمحJL ب3“. (قK L) %5' 'لق() 'اللCي +الحقني: ”'5 قلH للش-+- +ا
ش-+- م( تا تم(H فا& ل0 تتكل0 لتح5- 'لش-+- م& <-+ق3 ف5ل! 'لش-+- +م(H ب5نبT 3ما Lم3 فم& +T !L<لب3 . ('& حH-5 'لش-+- م& <-+ق3
ل+-جع عن3 (ل0 +-جع ع& <-+ق3 فC( +م(H ب5نبT 3ما TنH فقL خلصH نفس!“ (حSق+ا) Ä : ii ( É). (قT LحسسT H ن3 ل( Tن5- 'الش-'-
YL+ &0 مCمL D0. فا5' ل0 ُ+ن5-(' فس+<لCكث+-(& من D)على نح( فّعا) فس+ت“. {GC 367.1}

ث0 بTL في ع-q X-'ئ3 لجماعاH خاصة كلما Tت+حH ف-صة8 مصل+ا 'لى هللا حتى +حd ك) خا0L بق(تCا (+ك-d نفس3 لنش-, '. لكن3 ل0
+ست<ع T& +بعL ع& نفس3 'القتناU بأ& عل+3 ('جبا شخص+ا +تمم3 بتقL+0 'الن5'-. (قL كا& %5' 'لخا<- +الSمL 3'ئما (+Cمd في قلب3 قائال:
”'D%5 ('خب- 'لعال0 ب5C' 'الن5'-. 'ني سأ<ل0L D 'لناd م& +L!“. (قK L) منتK-' تسع سن+&8 (كا& عDء 'لمس](ل+ة ال +S') +ضغ< قلب3 'لى
F-مان3 ال() م+' Dما جا%- عالن+ة بأسباLعن sÄis 0كا& عا &T. {GC 367.2}

ã1دعى لتر] 1لمحر>

aعي (ل+0 م+ل- ل+ت-! مح-'ث3 (+كشLُ !فة 'لنب(+ة ك5ل+K)لل d+-ء 'لتك'L- dعي 'ل+شع ل+ت-! مح-'ث3 (ث+-'ن3 في 'لحق) (+لبLُ كما)
للناd ع& Tس-'- ملك(H هللا . فش-U في عمل3 با-تعاL (%( +ق(L سامع+3 خ<(F فخ<(F عب- 'لفت-'H 'لنب(+ة 'لى CK(- 'لمس+ح ثان+ة . (في
{GC 368.1} .ك) مجL)C 'كتسD ق(F (شجاعة عنLما -uT 'ال%تما0 'لبع+L 'لمuL 'لT Y5ثا-تT 3ق('ل3

'ستجاD م+ل- 'لتماT dخ(ت3 'ل5+& سمع في Tق('ل0C ص(H هللا فقب) T& +جا%- بآ-'ئ3. كا& قL بلغ 'لخمس+& م& عم-, ح+ن5'!8 ( ل0 +ك&
معتاL' مخا<بة 'لجما%+-8 (كا& +حd بعT 0L%ل+ت3 للق+ا0 بالعم) 'لT Y5مام3. (لك& من5 بTL في 5ل! 'لعم) تبا-كT Hعمال3 (خLمات3 على نح(
عج+D لخال\ 'لنف(d. فأ() محاض-F 'لقا%ا حL| بعL%ا 'نتعاL o+ني تجHLL ب3 ثال| عش-F عائلة كاملة ما عL' شخص+& 'ثن+&. (في 'لحا)
d+-لمس+ح+(& لتك' Kق)T) Fلخ<أ' LLتج Lهللا. (ق (عم oنتعا' ,L)C8 (في ك) مكا& تق-+با نتج م& جu-خT &ماكT تكل0 في+ &T 3+لح(' عل'
Tنفس0C تك-+سا Tكم)8 ('لت0S 5(( 'العتقاL 'لخا<ئ ع& هللا ('لملحT &)L& +عت-ف(' بصJL 'لكتاD 'لمقdL ('لL+& 'لمس+حي. (قL شLC عن3 م&
Kت3 كف+لة بأ& ت(قS'-ك Hكان Lلق .(rÉÉ) “0C+ث-(' ف[+ &T ,-+ل0 +ك& لغ dل(ص() 'لى عق() <بقة م& 'لنا' U0 ب+ن3 0 بالق(): ”'ست<اLخ
{GC 368.2} .عق() 'لجما%+- للتفك+- في Tم(- 'لL+& 'لمCمة (ت(قa محبة 'لعال0 ('لشC('ن+ة 'لمتفش+ت+& في 5ل! 'لعص- عنL حL%ما

aلب-(تستانت+ة م& ك) 'ل<('ئ' dل3 'لكنائ Hفتح F-+ماك& كثT ت3 . (فيS'-نت+جة لك Hح+انا مئاT) H'-عش LLنة تق-+با تج+L(في ك) م
UL+ُ 00 في مكا& لLعن3 %( 'ال +خ Lل0 +ِح Y5كا& 'لقان(& 'ل L0 . (قLلمختلفة ل+خ' d0 'لكنائ'Lم& خ H')عLعل+3 'ل HالCا8 ('نCا على سعتCب('بT
{GC 368.3} .'ل+83 (مع 5ل! فس-عا& ما (جT Lن3 ال +ست<+ع 'جابة نصa 'ل<لباH 'لتي كانH تنCا) عل+3

(كث+-(& مم& كان(' +خالف(ن3 'ل-YT ع& 'ل(قH 'لصح+ح للمجيء 'لثاني 'قتنع(' ب+ق+ن+ة 'لمجيء 'لثاني للمس+ح (بق-D حL(ث3 (بحاجت0C 'لى
Hماك& لالجتماعاT 0 'لىCح(ل(' ح('ن+ت) F-فتجا- 'لخم(- ت-ك(' 'لتجا . K)كا& لعمل3 تأث+- ملح &Lلم' HاCمT Xل3 . (في بع L'Lالستع'
'لL+ن+ة8 (مغا(- 'لمقام-F 'نفXَّ 'لناd عنCا8 (5(( 'العتقاL 'لخا<ئ ع& هللا ('لملحL(& ('لقائل(& T& جم+ع 'لناd س+خلص(& في 'لنCا+ة8
. Fللصال Hجتماعا' Hق+مT Lمن5 سن+& . (ق FLلعبا' H)+خل(' ب+تا م& بL Lبعضا من3 0 ل0 +ك(ن(' ق &T صلح('8 معT '-تاCحتى ش- 'لخلعاء 'ست)
a-لتسب+ح . (ل0 +س') FLللعبا -CKل' Hساعة تق-+با8 (كا& -جا) 'العما) +جتمع(& في (ق (في ك FL+Lلمختلفة في 'ح+اء ع' aئ')>ا 'لCقامتT
'لناd في 'ال%ت+اg ب) كا& 'ل(قا- سائL' على TغلD 'لعق() . (قuLT L عم) م+ل- 'لى 'قناU 'الفCا0 ('لعق()8 كما كانH 'لحا) مع 'لمصلح+&
Hالنفعاال' F-ال(ل+&8 ال 'لى 'ثا'. {GC 369.1}

'm1ص بالكرHترخ

0'Lكب+- م& خ LLضا ع+T َّ-قT Lن+ة 'لتي كا& عض(' ف+3 '. (ق'Lم& 'لكن+سة 'لمعم FS'-م+ل- على ت-خ+\ بالك (حص sÄii 0في عا)
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<ائفت3 عمل83 (بمصاLقت0C 'ل-سم+ة ('ص) عمل3 . (قL كا& +ساف- (+ك-S بال 'نق<ا8U ('& 'قتص-H خLمات3 'لشخص+ة بص(-F -ئ+سة على
ن+( 'نجلنL ('ل(ال+اH 'ل(س<ى . (على مuL سبع سن+& K) +نفJ م& مال3 'لخا\8 (ل0 +تسل0 بعL 5ل! 'لما) 'لكافي لنفقاH سف-, 'لى 'الماك&
Hلضئ+لة 'لتي كان' ,L-')ا مCب Hض-+بة ثق+لة ناء Hمات3 'لعامة سببا في 'جتناء نفع مالي ل3 كانLتك(& خ &T &ال مLعى 'ل+3 '. فبL+ &لتي كا'
Hكان Lفق (في 'لعم Lلك') Jفي 'النفا L0 كا& 'القتصاCن+L &T 8 (لك& بماF-+كب F-با ألسT &كا Lم& ح+ات3 . لق F-جا خال) %5, 'لفت+-Lتتناق\ ت
{GC 369.2} .مS-عت3 كاف+ة لالنفاJ عل+0C (عل+3

“1XلنجوZ تسقط”

عاYT 8sÄii 0 بعL سنت+& م& تقL+0 م+ل- لب-'%+ن3 علنا ع& س-عة مجيء 'لمس+حq H-CK 8خ- 'لعالماH 'لتي (عL بCا 'لمخل\ قب)
D-لتي تن5- بمجيء +(0 'ل' L%في -]+ا 'لمشا uT- 5' حنا)+) .(rÉ : rمتى ٤) “لنج(0 تسق< م& 'لسماء')” :U)قا) +س Lمج+ئ3 'لثاني. فلق
Hتم F)5, 'لنب% .(si : ا ٦+[-) “مة+Kا -+ح عCتS% '5' اC>لت+& سقا' F-شج c->كما ت X-لى 'ال' H>عل& قائال: ”(نج(0 'لسماء سقT
ب<-+قة مL%شة (م]ث-F عن0L ' تساق< ('ب) م& 'لشDC في si تش-+& 'لثاني (ن(فمب-) م& عاsÄii 0. كانK Hا%-F ('سعة 'لن<اJ (عج+بة
uLلم Xا ببعCمة بعضLكتلة م& 'لنا- 'لمتصا FLلمتح' Hل(ال+ا' (ك J)لسماء ف' Lلنج(0 على نح( ال مث+) ل83 ”فصا- ك) جل' H>5 تساق'
ساعاH! ل0 +حL| مث) %5, 'لKا%-F 'لسما( +ة في %5, 'لبالL (Tم-+كا) منT &T 5نشئ8H (قL شا%LتCا بعX <بقاH 'لمجتمع باعجا8D (شا%L%ا
DCلش' H>مما سق -Sالم<ا- بأغ' H-مCن' &T |Lل0 +ح ...D+%-ا 'لCل(& +5ك-(& سم(%ا (جمال'S+ 0“. ”'& كث+-+& ال+Kع Dخ-(& ب-عq
على 'ال-8X في 'لش-J ('لغ-D ('لشما) ('لجن(D على 'لس('ء. (بالجملة فقL كانH ك) 'لسم('H تتح-! ... '& 'لمشLC كما جاء (صف3 في
Hا-8 '5 كانCن(- 'لن J-شT &T ا ... فم& 'لساعة 'لثان+ة صباحا 'لىCم-+كا 'لشمال+ة كلT سماء X-في ع L%)ش Lصح+فة 'لب-(فس(- س+ل+ما& ق
i��) “في 'لسماء Uالبصا- تلمع بال 'نق<ا' -Cن('- مض+ئة تبT u-ت Hلسماء ساكنة (صاف+ة8 كان'). {GC 370.1}

”& ال +ست<+ع قل0 كات8D بالغا ما بلغ م& 'لفصاحة (حس& 'لتعب+-T 8& +صa بCاء 5ل! 'لمنK- 'لعK+0... (ل+d في (سع م& +شT ,LC& +كّ(ِ
a5تق Lح') &q في Hلسماء (-'ح' Lفي كب FLفي بقعة ('ح Hجتمع' Lنج(0 'لسماء ق (كأ& ك 'Lب Lق) .,Lائ3 (مجCمناسبة صح+حة ع& ب F-فك
Tن('-%ا بس-عة 'لب-J في ك) Tنحاء 'الف8J (مع 5ل! فCي ل0 تنفL على -غq &T 0الa منCا تتالH في Tث- qالa كما ل( كانH قL خلقH لتل!
'لمناسبة“ (i�s). ”(ل0 +ك& في 'لمست<اU مشا%FL منT -Kق-D 'لى %5, 'لKا%-F م& منK - شج-F ت+& (%ي ت<-c سقا<Cا 'S% '5تCا -+ح
i�r) “مة+Kع). {GC 370.2}

(في صح+فة ”ن+(+(-! 'لتجا-+ة“ 'لصاF-L في s٤ تش-+& 'لثاني (ن(فمب-) م& عاCK sÄii 0- مقا) <(+) ع& تل! 'لKا%-F 'لعج+بة ف+3
%5' 'لق(): ”ال T &KT& ف+لس(فا (صT a( عالما -(u حK |)Lا%-F شب+Cة بما حT |Lمd صباحا. 'نما نبي (صفCا منsÄ�� 5 سنة (صفا
{GC 372.1} .“م<ابقا تماماT 8عني '5' كنا نT !-L& تساق< نج(0 'لسماء +عني تساق< 'لّشT 5' ...DCُُ& 'لكلمة تصح ح-ف+ا ب5C' 'لمعنى فق<

(%كq H-CK '5خ- تل! 'لعالماH على مجيء 'لمس+ح 'لT Y5شا- 'ل+3 عنLما قا) لتالم+5,: ”متى -T +ت0 %5' كل3 فاعلم(' Tن3 ق-+D على
X-ال') g-Lك Hنفلق' L5' 'لسماء ق') uT- 5' |Lتح &T ثة 'لتال+ة 'لم(شكةLحنا 'لحا)+ uT- H5, 'لعالما% Lبع) .(ii : rمتى ٤) “D')الب'
تSلSلH (ك) جب) (جF-+S تSحSحا م& م(ضعCما8 ('5' 'الش-'- في -عب0C (خ(ف0C +حا(ل(& 'لD)-C م& حض-F 'ب& 'النسا& (-]+ا ٦ :
sh — sr). {GC 372.2}

نذ<ر بالد<نونة

'& كث+-+& مم& شا%L(' سق(< 'لنج(0 نe ')-Kلى 5ل! 'لحاL| على 'ن3 ن5+- باقت-'D 'لL+ن(نة. ”'نCا -مS مخ+a (سابT Jك+L (عالمة
. (%ك5' 'تج3 'نتبا, 'لناd 'لى 'تما0 'لنب(8F (! ث+-(& 'نتبC(' 'لى 'الن5'- بمجيء 'ل-D ثان+ة (i�i) “D+%-0 'ل+Kح+مة ل5ل! 'ل+(0 'لع-. {GC
372.3}

*

&+S-0 'لكا'Lمشا%+- 'لخ LحT 8o5ل! بعام+& نش- +(ش+ا لت (عامة. قب dمة8 فأثا- 5ل! '%تما0 'لنا+Kع u-خT F)نب Hتم sÄ٤� 0في عا)
بالمجيء 'لثاني8 تفس+-' لما g 'ء في 'الصحاc 'لتاسع م& سف- 'ل-]Ñا 'لY5 +نبئ بسق(< 'المب-'<(-+ة 'لعثمان+ة. (بناء على حساب3 كا& 5ل!
س+حL| ”في عا0 �sÄ٤ 0 في TحT L+ا0 شDq -C ('غس<d)“. (قب+) 'تما0 تل! 'لنب(F بأ+ا0 قالئ) كتD +ق(): ”'5' 'عتب-نا 'لمFL 'ال(لى 'لتي <(
FLا+ة 'لمCفي ن HTLب Lسنة ('لخمسة عش- +(ما ق iÉi (' &') 8!'-با5& م& 'الت o-لع' dS)ك+L بالضب< قبلما 'عتلى Hتم Lسنة ق sا �٥Cل
'ال(لى فCي ستنتCي في +(Dq ss 0 ( 'غس<d ) م& عا0 �sÄ٤ عنLما +تح<0 'لحك0 'لعثماني في 'لقس<ن<+ن+ة. (%5' ما س+تب-%& صLق3
i�٤) “Lعلى ما 'عتق). {GC 373.1}
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(في 5ل! 'ل(قH 'لمحLL ع+ن3 قبلH ت-ك+ا ع& <-+J سف-'ئCا حما+ة 'لج+(o 'ال(-(ب+ة 'لمتحالفة8 (%ك5' (ضعH نفسCا تحH س+اFL 'الم0
'لمس+ح+ة. فكا& ما حL| 'تماما صح+حا للنب(F ('نK- 'لت5++)). (عنLما ُع-a 5ل! 'قتنع كث+-(& بصحة مباBL 'لتفس+- 'لنب(Y ' لY5 قLم3 م+ل-
(Sمال],8 (كا& 5ل! ق(L F'فعة لح-كة 'لمجيء 'لثاني. (قL 'نض0 'لى م+ل- بعX -جا) 'لعل0 ('لم-'كS 'لسام+ة في 'لك-'FS (في نش- q-'ئ3.
{GC 373.2} .(م& عا0 �sÄ٤ 'لى عا0 sÄ٤٤ 'متL 'لعم) بس-عة

1لكتا! 1لمقدÜ فقط

كا& (ل+0 م+ل- +تمتع بق(F 5%ن+ة جبا-F . (كا& مL-با في تفك+-, (L-'ست83 ('ضاa 'لى 5ل! كل3 حكمة 'لسماء باتصال3 بنبع 'لحكمة . كا&
-جال 5' ق+مة عK+مة8 (كا& +Kف- باالحت-'0 ('لتقL+- في ك) مكا&8 ('لناd +قL-(& ف+3 'لخلJ 'لمستق+0 ('آلD'L 'لعال+ة . فا5 جمع ب+& 'لشفقة
'لقلب+ة 'لصاLقة ('ل(L'عة 'لمس+ح+ة (ق(F ضب< 'لنفd كا& ل<ي فا نح( 'لجم+ع مستعL' ال& +صغي 'لى q-'ء 'آلخ-+& (+S& حجج0C . (م&
XحL &لكاملة م' Dمكنت3 حجج3 'لسل+مة (مع-فت3 'لكتا Lلتعال+0 ب('س<ة كلمة هللا8 (ق') BLلمبا' (كا& +ختب- ك gت+ا%' )T Dغض &)L
D+5فضح 'الكا) Hالخ<اء ('لضالال'. {GC 373.3}

(مع 5ل! فC( ل0 +نجS عمل3 م& L(& مقا(مة F- 0. فكما كانH 'لحا) مع 'لمصلح+& 'ال(ل+& فا& 'لحقائJ 'لتي قLمCا ل0 تKف- باستحسا&
0Cتعال+م) dق(') 'لناT لجأ(' 'لى Lفق Dفي 'لكتا L-) 0 %5' مماCب--(' م(قف+ &T ')ل0 +ست<+ع dال& %]الء 'لنا) .&+-)Cلمش' &+Lمعلمي 'ل
(تقال+L 'آلباء. لك&ّ كلمة هللا كانH %ي 'لشCاFL 'ل(ح+FL 'لتي قبلCا 'لكا-S(& بحق+قة 'لمجيء 'لثاني. لقL كانH كلمة 'لس- عنL%0 %ي 5%,:
0Cم(' (قتLء8 ('ستخ'SCلحجج 'لكتاب+ة 'ستعاض(' عن3 بالسخ-+ة ('الست' L'-+' &0 عCخص(م S5 عج') .“D8 (ال شيء غ+- 'لكتاDلكتا'”
((Sنات0C في 'ل<ع& في 'ل5+& كا& 5نب0C 'ل(ح+T Lن0C +نتK-(& مجيء 'ل-D بف-c (+جتLC(& في T& +ح+(' ح+اF 'لقL'سة (+ن5-(& 'آلخ-+&
,-)CKل+ك(ن(' متأ%ب+& ل. {GC 374.1}

(قL ُب5لH جL)C جبا-F لص-a '5%ا& 'لناd ع& 'لتفك+- في م(ض(U 'لمجيء 'لثاني. ('عتب-L H-'سة 'لنب('H 'لتي تش+- 'لى مجيء
. &+Lملح d0 'لناCتعال+م H-+ال+ما& بكلمة هللا . (ص' &)-)C0 'لمش'Lلخ' X)م-' مخجال . (%ك5' قT) خ<+ة -%Lلمس+ح ثان+ة ('نقضاء 'ل'
{GC 374.2} .(كث+-(& 'ستباح(' 'لس+- في <-+J شC('ت0C 'لLنسة. ('نحى 'لمتسبب(& بنش- 'لش- بالالئمة على 'ل5+& +]من(& بالمجيء 'لثاني

Lعم Lمشجعا لالمبال+& ('لفجا- فق &+Lم& معلمي 'ل a-لما كا& %5' 'لتص) . -+Cلتش' )T لسخ-+ة' Lسم3 'ال بقص' H-5ك &T -Lن+ة ن+Lل'
%]الء 'لى (صف3 بااللقاD 'لمش+نة ('لنكاH 'لتجL+ف+ة في محا(لة ل(صم3 (عمل3 بالعا- . ف5ل! 'ل-ج) 'الش+D 'لY5 ت-! ب+ت3 'لم-+ح ل+ساف-
م& مL+نة 'لى Tخ-u على نفقت3 'لخاصة8 مجا%L' جCاL' مت('صال ل+حم) 'لى 'لعال0 'الن5'- 'لخ<+- بق-D 'لL+ن(نة8 سخ-(' من3 (شCّ-(' ب3
Dنصا Lم(, بأن3 (غC8 ('تD5لك') Dنعت(, بالتعص). {GC 374.3}

ZتماNا^ 1ال>^m1

U)ن+(+ة. ”'& تنا() مث) %5' 'لم(ضLلنش- 'ل' - )L &حتى م Dلغاض' gالحتجا' H-عل+3 'ثا Hلتي 'نصب' Hال%انا') D5تل! 'لسخ-+ة ('لك
Y5 'لجال) 'لعK+0 ('لخ<(-F 'لبالغة“ باالستخفاa (ب5'ءF 'للسا&T 8عل& عنT 3%) 'لعال0 بأن3 ”ل+d مج-L عب| بمشاع- م5+ع+3 (م]LÑ+3 (لكن3
i�٥) “3ن(نت+L ء بأ%(') ك-سي'-LS') 3نفس ãن(نة (سخ-+ة با+Lء ب+(0 'لS%). {GC 375.1}

Jل! 'ل-س() نفس3 . فم+ل- <بC+ &T ضا+T (ع<) (+ب<) تأث+- -سالة 'لمجيء 'لثاني ب+ &T >فق d+على ك) ش- ل X-حا() 'لمح Lلق
'لكتاD 'لمقdL (حا() T& +جعل3 +مd قل(D 'لسامع+&8 م(بخا خ<ا+ا%0 (مSعجا -ضا%0 ع& Tنفس80C (قL كا& كالم3 'لص-+ح 'لقا<ع مث+-'
Lء على 'غت+ال3 عن'L80 فتآم- 'العCن')Lت<-ف(' في ع+ &T ل(ض+عة على' Hل<بقا' HT-سالت3 ج- dعضاء 'لكنائT 0 . %5'8 ('& مقا(مةCت)'Lلع
خ-(ج3 م& مكا& 'الجتماU . لك&ّ 'لمالئكة 'لقL+س+& كان(' حاض-+&8 فاتخT 5حL%0 ص(-F 'نسا& (Tمس! بU'-5 خا0L 'ل-T) '5% Dخ-ج3 بسال0
0Cغ-'ضT J+لش+<ا& (-سل3 في تحق' JخفT '58 (لLبع (ُكمT Lفعمل3 ل0 +ك& ق . Dس< 5ل! 'لجمع 'لغاض) &م. {GC 375.2}

&T لى' Hلمئا') H'-لحض(- م& 'لعش' LLع L'S Lفلق . L+'Sت+ (K ب-سالة 'لمجيء 'لثاني dفا& '%تما0 'لنا Hما)(لك& على -غ0 ك) 'لمقا
&+LLالء 'لمتج[% Lلمقا(مة حتى ض' c)- H-CK (+قل Lلك& بع) لمختلفة8' dلحاض-+& 'لى 'لكنائ' LLع L'S Lق) .a)الل' Hمئا) H')بلغ -ب
Tنفس80C (لجأH 'لكنائd 'لى 'تخا5 'ج-'ء'H تأL+ب+ة ضL معتنقي تعال+0 م+ل-8 ما جعلL-+ 3 ب-سالة مكت(بة T-سلCا 'لى 'لكنائd ('لمس+ح++& م&
dLلمق' Dخ<أ, (ضالل3 م& 'لكتا ,)-+ &T 0C+تعال+م3 كا5بة فعل H0 'ن3 '5' كانCقائال ل aل<('ئ' aمختل. {GC 375.3}

ا مما ل0 تأم-نا ب3 كلمة هللا 'لتي تق(ل(& TنتT 0نفسكT 0نCا %ي 'لقان(& لال+ما& ('العما)؟ (ما 'لY5 عملنا, مما +ستنS) عل+نا قا): ”بماq '5مّنَ
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مث) %5, 'لتشH'-+C 'لم]5+ة م& ف(J 'لمناب- (م& L(- 'لنش-8 'الم- 'لT Y5ع<اك0 سD با عاLال ل<-Lنا نح& 'لمج+ئ++& م& كنائسك0
(ش-كتك0؟“. ”'& كنا على ضال) فاخب-(نا في YT شيء ضلل& '. T-(نا ضاللنا م& كلمة هللا بالب-%ا& 'لقا<ع. لقL سخ- 'لساخ-(& منا بما ف+3
Hءنا. ('& 'ستنتاجاتنا ل0 تأ'-q -+تجعلنا نغ Y Hي 'ل% ' ,L8 فكلمة هللا (ح(تقنعنا بأننا على ضال &T ال تست<+ع Hلك& %5, 'لسخ-+ا) لكفا+ة8'
i�٦) “dLلمق' Dنا 'لب-'%+& م& 'لكتا+T- L8 كما قJ+قLلت') Fلصال' FL+ال (ل'). {GC 375.4}

شك XعدZ 1<ما6

dثا0 'لناq H-ثاT ماL0 'ال+ما& . فعنL5' 'لش! (ع% (بمث Hبل)م3 ق'Lف(', خT ا هللا 'لى 'لعال0 م& ج+) 'لى ج+) علىCسل-T لتي' H'-'5الن' &'
(ش-(-%80 قب) 'ل<(فا&8 غضD هللا لكي +-سلعل+0C <(فانا م& 'لماء Tخب-%0 قب) 5ل! بما كا& +ن(T Y& +فعل3 لكي تك(& ل0C ف-صة ف+Cا
., D0 هللا بغضCلكC+ ع+ا '+ا%0 'لى 'لت(بة لئال'L 0C5'نq الن5'- +-& في' H)مئة (عش-+& سنة كا& ص (')>) .F-+-0 'لشCجع(& ع& <-ق-+
لكن0C 'عتب-(' %5, 'ل-سالة تفا%ة فل0 +صLق(%ا. ثHL'S 0 ج-Tت0C في ش-%0 فجعل(' +سخ-(& م& -س() 'لسماء ('ستخف(' بت(سالت3 ('تCم(,
dقة لما5' ل0 +-%ا 'لناLصا c)سالة ن- H؟ فا5' كان X-ماء 'الKفي (ج3 ك) ع a)على 'ل(ق Lح') (ج-] -ج+ a+فك . aلتصل') بالغ<-سة
{GC 376.1} . (ل0 +صLق(%ا ؟ %) +صمL تص-+ح -ج) ('حT Lما0 حكمة qالa 'لناd ؟ ل0 +صLق(' 'الن5'-8 (بالتالي ل0 +حتم(' في 'لفل!

لقT Lشا- 'لساخ-(& 'لCاSئ(& 'لى Tم(- 'ل<ب+عة — 'لى تتابع 'لفص() م& L(& Tق) تغ++-8 ('لى 'لسماء 'لصاف+ة 'لتي ل0 تم<- 'بL'8 ('لى
'لحق() 'ل+انعة 'لتي كا& +نعشCا نuL 'لل+) فصاح(' قائل+&: ”'ال +مث) Tمثاال؟“ (في 'حتقا- شT L+Lعلن(' T& 'لكا-S بالب- e& %( 'ال متحمd ثائ-8
(Kل(' سائ-+& في <-+قL'S) 80C تلCف0C على 'لمس-'H (eص-'-%0 على 'لس+- في <-ق0C 'لش-+-T Fكث- م& قب). لك&ّ e 0L U+مان0C ل0 +]خ-
(ق(U تل! 'لكا-ثة 'لتي قT Lنبئ ب3 '. لقL 'حتم) هللا ش-(-%0 <(+ال (Tع<ا%0 متسعا م& 'ل(قH للت(بة8 (لك& في 'ل(قH 'لمع+& 'فتقL هللا
{GC 376.2} .بL+ن(نت3 '(لئ! 'ل5+& -فض(' -حمت3

1لنIا<ة تأتي بغتة

('لمس+ح +عل& T& ع0L 'ال+ما& نفس3 س+تنا() مج+ئ3 'لثاني . فكما T& 'لناd في T+ا0 ن(c ”ل0 +علم(' حتى جاء 'ل<(فا& (Tخ5 'لجم+ع“8
”ك5ل!“ — كما +ق() مخلصنا — ”+ك(& T+ضا مجيء 'ب& 'النسا&“ (متى iÉ : r٤). فعنLما +تحL 'لمعت-ف(& بأن0C شعD هللا مع 'لعال80
c'-فT d'-جT JLما تLفي 'لكن+سة8 (عن 'Lلعال0 سائ' a-ما +ص+- تL0 'لمح-مة8 (عنC0 في مس-'تCلئ! (+شا-ك(ن)' o+ع+ش(& كما +ع+)
-CK+ كما UL0 'لخاCجائ- (')S) 0 'لب-'قةCحالمT اءCلعالمي8 ح+نئ5 +فاجأ(& بانت' cلة م& 'لنجا+)> H')مجيء سن &)-K8 ('لجم+ع +نتg')Sل'
{GC 377.1} .'لب-J م& 'لسماء

(كما T-س) هللا عبL, ل+ن5- 'لعال0 بمجيء 'ل<(فا& ! 5ل! T-س) Tناسا مختا-+& ل+علن(' للناd ع& ق-D 'لL+ن(نة 'الخ+-F . (كما سخ-
GC} .معاص-( ن(c م& تنب]'H 5ل! 'لكا-S بالب- فك5ل! في T+ا0 م+ل- سخ- ب3 'لناTS%) d(' بأق('ل83 (م& ب+ن0C م& َ+Lع(& Tنفس0C شعD هللا
377.2}

(لك& لما5' ل0 ت-حD 'لكنائd بعق+FL 'لمجيء 'لثاني ('لك-'FS بCا؟ '& مجيء 'ل-D ('& كا& +سّبDِ لالش-'- 'ل(+) ('لLما- فان3 بالنسبة 'لى
'الب-'- مفع0 بالف-c ('ل-جاء. ف5C' 'لحJ 'لعK+0 كا& مبع| عS'ء لشعD هللا 'المناء مuL 'لعص(-8 '5'ً فلما5' صا- كمبLع3 ”حج- صLمة
.(i : sحنا ٤)+) “ (صخ-F عث-F“ لشعب3 ؟ '& 'ل-D نفس3 %( 'لY5 (عL تالم+5, قائال: ”'& مض+T) HعHLL لك0 مكانا qتي T+ضا (qخ5ك0 'لّيَ
('لمخل\ 'ل-ح+0 %( 'لY5 '5 الحK (حشة تابع+3 (حSنT 0C-س) مالك+& ل+عS+ا%0 ب+ق+& ك(ن3 س+أتي ثان+ة %( بنفس3 كما 'ن<لJ عن0C 'لى
'لسماء. ('K 5) 'لتالم+5 شاخص+& با%تما0 'لى ف(J ل+لق(' نF-K 'ل(U'L على 5'! 'لT Y5حب(, 'ست-عH %5, 'لكلماH 'نتبا%C+T” :0Cا 'ل-جا)
'لجل+ل(& ما بالك0 ('قف+& تنK-(& 'لى 'لسماء. '& +س(U %5' 'لY5 '-تفع عنك0 'لى 'لسماء س+أتي %ك5' كما -T+تم(, من<لقا 'لى 'لسماء“ (Tعما)
ss : s). (قT Lض-مH -سالة 'لمالكي & %8,5 'ل-جاء في قل(ب0C مجLL 'ً. '& 'لتالم+5 ”-جع(' 'لى T(-شل+0 بف-c عK+0 . (كان(' ك) ح+& في
'لC+ك) +سبح(& (+با-ك(& هللا“ (ل(قا ٥r : r٤ ( ٥i). 'ن0C ل0 +ف-ح(' ال& +س(U قL 'نفص) عن0C ب+نما ُت-ك(' %0 ل+كافح(' ضL تجا-D 'لعال0
{GC 377.3} .('غ-'ء'ت83 ب) ال& 'لمالك+& قT LكL ' لT 0Cن3 س+أتي ثان+ة

'& 'لمناF'L بالمجيء 'لثاني للمس+ح +نبغي T& تك(& 'آل& كما كانH -سالة 'لمالئكة ل-عاF ب+H لح0 بش-u بف-c عK+0 . (م& +حب(&
'لمخل\ بالحJ ال +سع0C 'ال T& ُ+حّ+ُ(' بف-c 'العال& 'لمبني على كلمة هللا : '& 5'! 'لY5 ف+3 تت-كq Sمال0C في 'لح+اF 'ال بL+ة Hqٍ ثان+ة ال
ل+Cا& (ُ+حتق- (+-فX كما في مج+ئ3 'ال()8 ب) بق(F (مجL عK+0 ل+فYL شعبT . 3ما 'ل5+& ال +حب(& 'لمخل\ ف+-غب(& في K+ &T) بع+L'8 (ال
{GC 378.1} .+مك& T& +ك(& %نال! ب-%ا& جا0S على T& 'لكنائd قL 'نح-فH ع& هللا ك5C' 'ال%ت+اg ('لعL'ء 'لل5+& بCما تقاب) -سالة 'لسماء 5%,
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'& م& قL قبل(' تعل+0 'لمجيء 'لثاني تنبC(' 'لى ض-(-F 'لت(بة ('لت5ل) Tما0 هللا . (كث+-(& Kل(' <(+ال +ت-ّجح(& ب+& 'لمس+ح ('لعالT 80ما
0%-Kفي ن H5ة 'تخ+Lم& 'الثن+& . ”'& 'الش+اء 'لخاصة باالب Lح') Dف+3 +قف(& م(قفا حاسما 'لى جان Y5ل' Hحا& 'ل(ق Lحس(' بأن3 قT Lآل& فق'
Fلمس+ح+(& 'لى ح+ا' XCُنT Lلق .(i�h) “ما0 هللاT &)0 م5نبC0 فأحس(' بأنCلسماء من' Hق-ب Lلق . YLئة 'لحق+قة 'لملم(سة على نح( غ+- عا+%
H0 عمل3 بس-عة . (تقلصC0 +نبغي لCعمل(, الج) بني جنس+ &T 0C+عل Dما +ج &T) 8-+قص Hصا-(' +حس(& بأ& 'ل(ق) . FL+Lح+ة ج)-
'ال-X (صغ-H في نK-%80 (بL' كأ& 'البL+ة تنفتح Tمام0C . (شع-(' بأ& 'لنفd (ك) ما +تعلJ بخ+-%ا T( شقائCا 'البYL تتضاء) (تصغ-
')Lحتى +ستع F0 ('لى ك) 'لخ<أCخ( تT لى' F-0 'لحاCم(& ت(سالتLا +قCب F)0 قCهللا (منح c)- 0C+ستق- عل' Lة . لق+Lلما' X'-ا ك) 'الغCمامT
ل+(0 'ل-D . '& شCاFL ح+ات0C 'ل+(م+ة 'لصامتة كانH ت(ب+خا L'ئما العضاء 'لكنائd 'لمتمسك+& بال<ق(d (غ+- 'لمك-س+& . %]الء (Tمثال0C ل0
F)'Lلع' Hلك-'مة 'لع 'لم+ة. (م& %نا نشأ' Dفي <ل c)ل<م') (0 في جمع 'لماCنشغالT )T 0Cمس-'ت U0 ع& 'تباCقف)+ )T LحT 0CعجS+ &T ')L+-+
{GC 378.2} .('لمقا(مة 'لتي Tث+-H ضL عق+FL 'لمج+ئ++& (ك) م& 5T'ع(%ا

('5 (جT L& 'لحجج 'لمستقاF م& 'لفت-'H 'لنب(+ة من+عة (ال +مك& 'لتغلD عل+Cا حا() مقا(م(%ا T& +ثب<(' 'لCم0 ع& 'لبح| ('لفح\ في
%5' 'لم(ض(U بق(لT 0C& 'لنب('H قL ختمH . (%ك5' سا- 'لب-(تستانH في Tث- خ<('H 'لباب(++&. ففي ح+& T& 'لكن+سة 'لباب(+ة تمنع (ص()
'لكتاD ('نK- 'لت5++)) 'لى YL+T 'لشعL' 8DعH 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة T& جSء' %اما م& 'لكتD 'لمقLسة — (ال س+ما 'لجSء 'لY5 +كشa لنا
{GC 379.1} .ع& 'لحقائJ 'لتي تن<بJ على عص-نا 'لحاض- — ال +مك& 'L-'كCا

لقT Lعل& 'لخL'0 ('لشعT D& نب('L H'ن+ا) ('ل-]+ا Tس-'- ال تف0C (ال تL-!. لك&ّ 'لمس+ح (ج3 'نتبا, تالم+5, 'لى Tق(') L'ن+ا) 'لنبي ع&
)Cم3 فCما 'لتص-+ح بأ& سف- 'ل-]+ا س- ال +مك& فT .(s٥ : rمتى ٤) “B-0 'لقاC0 (قا): ”ل+فCام+T تقع في &T معةSم Hلتي كان' |L')لح'
T-ق+ Y5بى لل)> ...D+-ك(& ع& ق+ &T Lما ال ب ,L+عب Y-+ع<ا, '+ا, هللا لT Y5لمس+ح 'ل' U)ق() +نقض3 عن('& 5ل! 'لسف- نفس3: ”'عال& +س
i — s : s ا+[- ) “D+-ق Hا ال& 'ل(قC+ف D)ما %( مكت &)Kحف+) F)ق(') 'لنبT &)لل5+& +سمع)). {GC 379.2}

سفر <نفتح

+ق() 'لنبي: ”<(بى للY5 +ق-T“ — +(جL م& ال +-+T &)L& +ق-T( '. فالب-كة ل+سH ل0C. ”(لل5+& +سمع(&“ — ك5ل! +(جL م& +-فض(&
سماYT U شيء خا\ بالنب('8H فالب-كة ل+سH ل5C' 'لن(U م& 'لناd. ”(+حفK(& ما %( مكت(D ف+Cا“ — كث+-(& +-فض(& 'اللتفاH 'لى
عي T& ل3 حقا في %5, 'لب-كة 'لم(ع(L بCا. فك) م& +سخ-(& َLّ+ &T م& %]الء LحT &لتعال+0 'لمتضمنة في سف- 'ل-]+ا. ال +ست<+ع') H'-'5الن'
.بم('ض+ع 'لنب(TSC+) F(& بال-م(S 'لمقLمة %نا بك) (قا-8 (ك) م& +-فض(& 'صالc ح+ات0C ('الستعL'L لمجيء 'ب& 'النسا& ل& +نال(' ب-كة
{GC 379.3}

. c)ع& مع-فت3 ؟ 'ن3 س- معل& (سف- مفت dلنا' !'-L' -سف- 'ل-]+ا س- +قص &T ')علِّم+ &T على dج-] 'لنا+ a+ل(حي ك' FLاCما0 شT)
'& L-'سة سف- 'ل-]+ا ت(ج3 'لعق) 'لى نب('L H'ن+ا)8 (كال%ما +(ّفِ-'& T%0 'لتعال+0 'لمقLمة م& هللا 'لى 'لناd ع& 'لح('L| 'لمت(قع حL(ثCا في
{GC 380.1} .نCا+ة تا-+خ 'لعال0

&)S)لتي س+ج' Hهللا ('لمخا<- ('لمحا-با Dشع Sم-ك uT- .لمشاع- في 'ختبا- 'لكن+سة' SCم+ة ت%T اCل L%لع+ني +(حنا مشا Hنكشف' Lلق
ف+Cا8 (نجاتT 0Cخ+- '. 'ن3 +سج) 'ل-سائ) 'لختام+ة 'لتي ستنضج حص+L 'ال-e 8Xما كح0S ت]خ5 'لى 'لمخS& 'لسما(e) Yما ك(ق(L لن+-'&
0Cخ<ائT &جع(' ع-+ &T 0C8 لكي +تعل0 م& +نبغي لF-+مة8 (على 'لخص(\ ع& 'لكن+سة 'الخ+Kم+ة ع%T اCل3 م('ض+ع ل Hكشف Lال!. لقCل'
(ضالالت0C 'لى 'لحJ ك) ما +خت\ بالمخا<- ('لمحا-باH 'لتي Tمام0C . ال حاجة 'لى 'نسا& T& +ك(& في Kلمة في ما +خت\ بما %( مقب)
X-على 'ال. {GC 380.2}

d)-L؟ (لما5' %5' 'لنف(- م& فح\ تعال+م3 ؟ 'ن3 نت+جة مسعى م dLلمق' Dء %ا0 م& 'لكتاSلمتفشي بالنسبة 'لى ج' (Cفلما5' '5'ً %5' 'لج
Lلع ضLتن &T معةSلم' D-لح' uT-لمس+ح ف' J5 سب' D5' 'لسبCع3 (مخاتالت3 . فل'L0 ع& خCل aما +كش dلمة ل+خفي ع& 'لناKقا0 ب3 سل<ا& 'ل
F)ق(') 'لنبT &)Kسمع(& (+حف+) &)T-م& +ق (بالب-كة على ك J>سف- 'ل-]+ا ن &)T-م& +ق. {GC 380.3}

الفصل التاسع عشر — نور وسط الظالم
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+ق0L 'ل+نا عم) هللا في 'ال-X م& ج+) 'لى ج+) تشابCا مL%شا في ك) 'صالc عT 0+K( نCضة L+ن+ة . '& مباBL معاملة هللا للناd باق+ة
كما %ي ل0 تتغ+-ق<. فالنCضاH 'لCامة في 'ل(قH 'لحاض- لCا نKائ-%ا في 'لعص(- 'لماض+ة8 ('ختبا-'لكن+سة في 'لعص(- 'لسالفة +(ف-
L. {GC 381.1}-(سا عK+مة 'لق+مة لعص-نا 5%'

ال حق+قة +ش-حCا 'لكتاD بأكث- (ض(c م& تل! 'لقائلة '& هللا ب-(ح3 'لقd)L +(ج3 عب+L, على 'ال-8X خص(صا في 'لنCضاH 'لعK+مة
الج) تق0L عم) 'لخال\. '& 'لناq 0% dالH في +L هللا +ستخLم0C النجاS مقاصL نع0 ت3 (-حمت3. (لك) ('حL عمل3 'لY5 +جT D& +ق(0 ب83
-'Lما كا& مقCنسا&8 م' Lكل3 هللا 'ل+3 . (لك& ال +(ج) Y5ل' (لعم' Sكاف+ا لجعل3 +نج) مان3S Hم& 'لن(- مالئما حاجا '-Lق L(+ع<ى ك) ('ح
ح+اSت3 على -ضى 'لسماء عK+ما8 (ص) 'لى 'L-'! كام) لتLب+- 'لفL'ء 'لع T 80+K( حتى 'لى 'لتقL+- 'لكام) للقصL 'اللCي في 'لعم) 'لY5 في
عص-, . فالناd ال +L-ك(& تماما ما +-+L هللا T& +تمم3 بالعم) 'لY5 +(كل3 'ل+0C ل+عمل(,8 (ال +فCم(& T( +ست(عب(& 'ل-سالة 'لتي +ن<ق(& بCا
{GC 381.2} .باسم3 في ك) (جCاتCا (عالقاتCا

”H')لسم' Hالن3 كما عل . D-فكا-ك0 (ال <-قك0 <-قي +ق() 'لT Hل+س Y-فكاT &ي“؟8 ”الCتنت -+Lا +ة 'لقC0 'لى نT (هللا تتص Jلى عمeT
0+Lء باالخ+- (من5 'لقLمثلي . مخب- من5 'لب d+خ- . 'الل3 (لq d+نا هللا (لT” .“0فكا-كT &ع Y-فكاT) 0قي ع& <-قك-> Hك5' عل% X-ع& 'ال
s� ) É : ؛ ٤٦ É ) Ä : ؛ 'شع+اء ٥٥ h : ss D)+T) “(بما ل0 ُ+فع). {GC 382.1}

فحتى 'النب+اء 'ل5+& قT Lك-م0C هللا بانا-F 'ل-(c 'لخاصة لL+ 0-ك(' تما0 فح(u 'العالناH 'لمع<اF ل0C . (كا& +نبغي T& +كشa 'لمعنى م&
{GC 382.2} .ج+) 'لى ج+) على قL- حاجة شعD هللا 'لى 'لتعل+0 'لمتضم& ف+Cا

+ق() ب<-d (%( +كتD ع& 'لخال\ 'لY5 كشa للن(- ب('س<ة 'النج+): ”'لخال\ 'لY5 فتo (بح| عنT 3نب+اء . 'ل5+& تنبأ(' ع& 'لنعمة
.' ,Lلتي بع' Lباآلال0 'لتي للمس+ح ('المجا LCفش J0 '5 سبC+ف Y5لمس+ح 'ل' c)- 3+عل (L+ &كا Y5ل' Hق)ما 'ل )T Hق) YT &+لتي الجلك0. باحث'
sr s� : s d->ب s) “&)مLلنا كان(' +خ (0 بCالنفس d+0 لCنT 0Cعل& لT &+5ل'). {GC 382.3}

(لك& مع Tن3 ل0 ُ+ع<َ 'النب+اء L+ &T-ك(' 'الم(- 'لمعلنة لL' 0C-'كا كامال8 فان0C بك) غ+-F <لب(' Ñُ &Tعَ<(' ك) 'لن(- 'لY5 ُس- هللا بأ& +علن3
ل0C . لقL ”فتش(' (بحث('“ ”باحث+& YT (قT H( ما 'ل(قH 'لY5 كا& +L) عل+c)- 3 'لمسي c“. ما Tع0K %5' م& d-L +جT D& +تعلم3 في 5%'
'لعص- 'لمس+حي شعD هللا 'ل5+& الج) منفعتT 0Cع<+H %5, 'لنب('H ”('لT &+5ُعل& لT 0Cن0C ل+d النفس0C ب) لنا كان(' +خLم(&“! 'نK- 'لى
0Lسة (عL0 'لمقCقا-& ب+& غ+-ت) . Lبع HLل)ُ Lل0 تك& ق (ج+اT &0 عCل Fمع<ا Hع& 'عالنا “&)س+& '(لئ! (%0 ”+فتش(& (+بحث+Lجا) هللا 'لق-
'الكت-'| 'لفات- 'لY5 ب3 +عام) '(لئ! 'لمنَع0 عل+0C في 'لعص(- 'لتال+ة %َبة 'لسماء YT . ,5% ت(ب+خ %5' لع0L 'الكت-'| 'لمتكاس) ('لمتCال! على
T! {GC 382.4}م(- 'لعال0 ('لY5 +عل& T& 'لنب('H ال +مك& فCمCا

خHبة "مل 1لتالمHذ

0C8 ف,Lغ-'ض3 (مقاصT 0تماe كا كامال'-L' !-Lت )T FL)Lهللا غ+- 'لمح H'-)لى مش' (خLت &T &ع F-قاص FL)Lلمح' dعق() 'لنا &T مع
8dعق() 'لنا &T u-ن F-+ح+ا& كثT في) .' Lما (غامضاَ جCكا مب'-L' ك(& -سائ) 'لسماء-L+ 0C( '%ما) م& جانبT خ<أ Dبسب Dفي 'لغال
(حتى عق() خL'0 هللا 8 قL <مستCا 'آل-'ء 'لبش-+ة (تقال+L 'لناd (تعال+م0C 'لكا5بة بح+| +عجS(& ع& 'ست+عاD ك) 'لعKائ0 'لتي قT LعلنCا هللا
في كلمت3 'ال بقL- ضئ+) جL '. %ك5' كانH 'لحا) مع تالم+5 'لمس+ح حتى عنLما كا& 'لمخل\ مع0C بنفس3 . كا& قL تأص) في عق(ل0C 5ل!
'لتص(- T( 'ل-YT 'لمأل(a ع& مس+ا كمل! T-ضي م(ش! T& +سم( باس-'ئ+) 'لى ع-o 'مب-'<(-+ة مسك(ن+ة8 فل0 +ست<+ع(' T& +فCم(' معنى
T. {GC 383.1}ق('ل3 'لمنبئة ع& qالم3 (م(ت3

كا& 'لمس+ح نفس3 قT L-سل0C ب5C, 'ل-سالة: ”قL كم) 'لSما& ('قت-D ملك(H هللا فت(ب(' (qمن(' باالنج+)“ (م-قs d : s٥). (قL كانH تل!
8“dÑلى ”'لمس+ح 'ل-ئ' Lسب(عا ستمتT &+لتسعة ('لست' &T !عل& 'لمالT Lلق . (ن+ا'L F)لتاسع م& نب' cفي 'الصحا L-) ' 0 ل-سالة مبن+ة على'
X-ال' (ما +مل! على كLشل+0 عن-)' لمس+ح في' H)ملك H+مف-حة8 (+ت(ق(& 'لى تثب H(& بآما) عال+ة (ت(قعا-Kفكا& 'لتالم+5 +نت. {GC
383.2}

(قL ك-S( ' بال-سالة 'لتي سلمCا 'لمس+ح 'ل+0C مع TنT 0% 0Cنفس0C ل0 +ك(ن(' +فقC(& معنا, '. ففي ح+& T& 'عالن0C (مناL'ت0C كانا مبن++&
على ما (-L في (L'ن+ا) É : r٥)8 فان0C ل0 +-(' في 'آل+ة 'لتال+ة م& 'الصحاc نفس3 '& 'لمس+ح كا& س+ق<ع . فمن5 (الLت0C كان(' قL (ضع('
{GC 383.3} .قل(ب0C على مجL 'المب-'<(-+ة 'ال-ض+ة 'لمنت8F-K (%5' جع) 'فCام0C تعمى ع& تحL+L 'لنب(F (ع& معنى كال0 'لمس+ح

(قL قام(' ب('جب0C في تقL 0+Lع(F 'ل-حمة 'لى 'ألمة 'ل+L)C+ة8 (ح+نئ5 ف+ما كان(' +نتT &)-K& +-(' س+L%0 +عتلي ع-T- L)'L o(, مقب(ضا
عل+3 كفاع) ش- (مجل(L' ( ُمستTSَC ب3 (محك(ما عل+3 بالم(H (معلقا على صل+D جلجثة. فأY +أT) dل0 'عتص- قل(D '(لئ! 'لتالم+5 في Tثناء
{GC 384.1} !'ال+ا0 'لتي قضا%ا س+L%0 مLف(نا في 'لقب-
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لقL جاء 'لمس+ح في 'ل(قH 'لمعل& عن3 (على 'لنح( 'ل('-L في 'لنب(F . (تمH شCاFL 'لكتاD في ك) تفاص+) خLمت3 . (%( ك-S ب-سالة
.'لخال\8 (كا& كالم3 كال0 م& ”ل3 سل<ا&“. (قL شHLC قل(D سامع+3 بأن3 م-س) م& 'لسماء. (شHLC كلمة هللا (-(ح3 لعم) 'بن3 'اللCي
{GC 384.2}

عدZ <قHن

K) 'لتالم+5 متعلق+& بمعلم0C 'لحب+D بمحبة ال تخمL . (مع 5ل! فقL كانH عق(ل0C مكتنفة بالشك(! (ع0L 'ل+ق+& . (في ع5'ب0C 'لنa سي ل0
&Sلح' JعماT كان(' %0 +غ(ص(& 'لى (Cمس+ا 'لحق+قي ف )% Y-لناص' U)الم3 (م(ت3 . فا5' كا& +سq ا 'لىC+شا- فT ق(') 'لمس+ح 'لتيT ')-5ك+
( 'لخ+بة ؟ %5' %( 'لس]') 'لY5 عD5 نف(س0C عنLما كا& 'لمخل\ مض<جعا في 'لقب- في Tثناء ساعاH 'ل+أd في +(0 5ل! 'لسبH 'لفاص) ب+&
{GC 384.3} .م(ت3 (ق+امت3

D-لمة فالKفي 'ل Hلنبي: ”'5' جلس' (قا Lك+& . لق)-0 ل0 +ك(ن(' متCلئ! فان)' U)س+ UتباT ()لمات3 حKتجمع ب &Sلح' (+ل &T لك& مع)
ن(- لي ... س+خ-جني 'لى 'لن(- سأنK- ب-,“. ”'لKلمة '+ضا ال تKل0 لL+! ('لل+) مث) 'لنCا- +ضيء . كالKلمة %ك5' 'لن(-“. لقL تكل0 هللا قائال:
”ن(- Tش-J في 'لKلمة للمستق+م+&“ ”(Tسّ+َ- 'لعمي في <-+J ل0 +ع-ف(, '. في مسال! لL+ 0-(%ا Tمش+T . 0Cجع) 'لKلمة Tمام0C ن(-'
s٤ : ٦r شع+اءe ٤ ؛ : ssr ؛ sr : siÉ -)مS؛ م É ) Ä : h 0“ ( م+خاCت-كT ا (الCفعلT -)مستق+مة . %5, 'الم Hلمع(جا')). {GC 384.4}

'& 'العال& 'لY5 '<لق3 'لتالم+5 باس0 'ل-D كا& صح+حا بك) تفاص+ل83 ('لح('L| 'لتي كا& +ش+- 'ل+Cا كانH حاLثة ح+نئ5. ”قL كم) 'لSما&
('قت-D ملك(H هللا“8 %5, كانH -سالت0C . فعنL 'نتCاء ”'لSما&“ — 'لتسعة ('لست+& Tسب(عا 'لم5ك(-F في (L'ن+ا) É) 'لتي كانH ستمتL 'لى
D-قت' Lن3 قT ')علنT Y5هللا“ 'ل H)ملك)” . &L-حنا في 'ال)+ YL+ ت3 على+L)معم Lبع dLلق' c)-لمس+ح مسحة 'ل' (قب — “c)مس+ا ”'لممس
ت(<L HLعائم3 بم(H 'لمس+ح . %5' 'لملك(H ل0 +ك& ملك(تا '-ض+ا كما كان(' قL تعلم(' ('عتقL( '. (ال ! '& %( 5ل! 'لملك(H 'لL'ئ0 في
Y5ل' YLالب' H)سي 'لعلي“8 5ل! 'لملك+Lق Dلسماء تع<ى لشع' (ك Hمة 'لمملكة تحKع) &ما ”'لمملكة ('لسل<اLقا0 عن+ &T !لمستقب) 'لم(ش'
ف+3 ”جم+ع 'لسال<+& '+ا, +عبL(& (+<+ع(&“ (L'ن+ا) rh : h). '& ما +عّبَ- عن3 في 'لكتاD 'لمقdL بالق() ”ملك(H هللا“ +ستخ0L للLاللة على
Y5ما +ش+- 'لى 'لمس+ح 'لشف+ع 'ل-ح+0 'لLلنعمة في 'ل-سالة 'لى 'لعب-'ن++&. فبع' H)نا ملك+-+ d0 '. '& ب(لC+كل Lلمج' H)لنعمة (ملك' H)ملك
”+-ثي لَضعفاتنا“ +ق() 'ل-س(): ”فلنتق0L بثقة 'لى ع-o ' لنعمة لكي ننا) -حمة (نجL نعمة“ (عب-'ن++& ٤ : s٥ ( s٦). '& ع-o 'لنعمة
(L+ل “H')لسم' H)5' 'لتعب+- ”ملك% (مثال3 +ستعمT &لمس+ح في كث+- م') . H)ملك L)تضم& (ج+ o-ع L)لنعمة8 ال& (ج' H)لى ملك' Sم-+
dلنا' D)ة في قل+Cعلى عم) 'لنعمة 'الل . {GC 385.1}

(ك5ل! ع-o 'لمجL +-مS 'لى ملك(H 'لمج8L (%5' 'لملك(H +شا- 'ل+3 في ق() 'لمس+ح: ”(متى جاء 'ب& 'النسا& في مجL, (جم+ع 'لمالئكة
'لقL+س+& مع3 فح+نئ5 +جلd على ك-سي مجL, (+جتمع Tمام3 جم+ع 'لشع(D“ (متى is : r٥ ( ir). %5' 'لملك(H س+أتي في 'لمd تقب). (ل&
{GC 385.2} .+قا0 حتى +جيء 'لمس+ح ثان+ة

لقL تأسd ملك(H 'لنعمة حالما سق< 'النسا& عنLما ت0 تLب+- خ<ة 'لخال\ لفL'ء جنسنا 'لساق< . (قL ُ(جL %5' 'لملك(H في قصL هللا
(ب('س<ة (عL, . (ب('س<ة 'ال+ما& Tمك& 'لناT d& +ك(ن(' ضم& -عا+ا, . eال Tن3 ل0 +]ّسdَ فعال 'ال بعL م(H 'لمس+ح . فحتى بعL Lخ()
'لمخل\ خLمت3 'ال-ض+ة8 كا& +مكن83 (قL ضج- م& عناL 'لناd (جح(T 80%L& +نسحD م& 5ب+حة جلجثة فال +م(H . فعنLما كا& في
جثس+ماني كانH كأd 'ل(+) ('لعD'5 ت-تجa في +L,. كا& في (سعq 3نئT 5& +مسح ع-ق3 'لمتساق< كق<-'H 'ل0L تا-! ' جنسنا 'لم5نD ل+Cلك('
في 'ثم0C . فل( فع) 5ل! لما كا& %نال! فL'ء للناd 'لساق<+& . (لك& عنLما Tسل0 'لمخل\ -(ح3 (ص-w (%( +م(H قائال: ”قT Lكم)“ ح+نئ5
تحقJ 'تما0 تLب+- 'لفL'ء . (قL ص(JL على 'ل(عL 'لY5 ق0Lُ 'لى Tب(+نا 'لم5نب+& في عL& . فملك(H 'لنعمة 'لY5 كا& قL ُ(جL بناء على (عL هللا
{GC 385.3} .قبال ت(<T HL-كان3 ح+نئ5

(%ك5' كا& م(H 'لمس+ح — 'لحاL| نفس3 'لY5 كا& 'لتالم+5 +نK-(& 'ل+3 بمثابة Lما- ('نC+ا- ل-جائ0C — %( 'لY5 حقJ 5ل! 'ل-جاء .
ففي ح+& TنT 3صاب0C بخ+بة Tم) قاس+ة (م-+-F كا& %( F)-5 'لب-%ا& على T& 'عتقاL%0 صح+ح . 5ل! 'لحاL| 'لY5 جعل0C +ن(ح(& (++أس(&
{GC 386.1} .كا& %( 'لY5 فتح باD 'ل-جاء لك) بنى 80Lq (ف+3 ت-كHS 'لح+اF 'لعت+FL ('لسعاFL 'البL+ة لك) عب+L هللا 'المناء في ك) 'الج+ا)

F)ة ('لى ق+C0 'لى 'لنعمة 'اللCقل(ب Hلتالم+5. فف+ما ُ-بح' (ماq ا 'لى 'التما0 حتى عب- خ+بةCفي <-+ق FL)Lل-حمة غ+- 'لمح' Lمقاص Hكان
تعل+م3 '5 ”ل0 +تكل0 ق< 'نسا&“ مثل3 فقL 'ختل< بالD%5 'لنقيD%5 8 محبت0C +س(S 8Uغ) 'لكب-+اء 'لعالم+ة ('ل<م(c 'الناني . (حتى في 'لعل+ة
'لتي م(-سH ف+Cا ف-+ضة 'لفصح8 في تل! 'لساعة 'لخ<+-F عنLما كا& معلم0C قL بTL +ج(S في Kلمة جثس+ماني8 فقL ”كانH ب+ن0C '+ضا
مشاج-F م& منT &K+ 0C& +ك(& Tكب-“ (ل(قا rr : r٤). كانH -]+ا%0 ممتلئة بالع-o ('الكل+) ('لمج8L في ح+& كا& Tمام0C 'لعا- (qال0
'لبستا& (L'- 'لمحاكمة (صل+D جلجثة . '& كب-+اء قل(ب0C (تع<ش0C 'لى مجL 'لعال0 %( ما جعل0C +تشبث(& بق(F تعال+S 0مان0C 'لكا5بة فال
+ع+-(& Tق(') 'لمخل\ 'اللتفاH 'لالئ8J (%ي 'لتي ت(ضح <ب+عة ملك(ت3 'لحق+ق+ة (تش+- 'لى qالم3 (م(ت3 . (%5, 'الخ<اء نتجH عنCا 'لتج-بة
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J+خفق(' في تحقT) 0C0 معنى -سالتCخ<أ(' في فT 5+لتالم' &T 0 . (معCب+Lتأ (ا الجCُسمح ب Lق) — مةSا الCقاس+ة (لكن) FLي حا%) —
L+0 'لمج%L+س (+بانج F'Lعلى 'لمنا ')ست]من' L0 . قCك-0 <اعتT) 0Cمان+' D-كافأ 'ل L0 م& هللا8 (قCباالن5'- 'لمع<ى ل ')S-0 كC0 فانCا-'تKنت'
{GC 386.2} .لك) 'ألم0 . فلكي +عLّ%0 ل5C' 'لعم) ُسمح ل0C بالم-(- في 5ل! 'الختبا- 'لY5 بL' ل0C م]لما (م-+-'

81X 61<ما

CK- +س(U بعL ق+امت3 للتلم+5+& في <-+قCما 'لى عم('d ( ”'بتTL م& م(سى (م& جم+ع 'النب+اء +فس- لCما 'الم(- 'لمختصة ب3 في جم+ع
&T Lقص L0 '. (قCنفس3 ل U)عل& +سT ل-جاء حي“ حتى قبلما” 'Lل)ُ Lلتلم+5+& ('ض<-0 ف+3 'ال+ما&. لق' Dثا- قل Lق) .(rh : rقا ٤)ل) “Dلكت'
+ن+- 'فCامCما (+ثبH '+مانCما على كلمة 'لنب(F 'لثابتة (r ب<-sÉ : s d). كا& +-+T L& +تأص) 'لحJ في 5%ن+Cما ل+d فق< الن3 كا& مLع(ماً
بشCاLت3 'لشخص+ة ب) بسبD 'لب-%ا& 'لY5 ال ش! ف+3 'لY5 تقLم3 -م(S 'لنام(d 'ل<قسي (Kالل3 (نب('H 'لعLC'لقL+0 . كا& تالم+5 'لمس+ح في
U)(لى في '+صا) %5, 'لمع-فة (ج3 +سT F)>0 ب) لكي +حمل(' مع-فة 'لمس+ح 'لى 'لعال0 . (كخCنفسT (فق< الج d+عي ل')حاجة 'لى 'ال+ما& 'ل
{GC 387.1} .تلم+5+3 'لى ”م(سى (جم+ع 'النب+اء“. %5, %ي 'لشCاFL 'لتي Tع<ا%ا 'لمخل\ 'لقائ0 م& 'لم(H لق+مة كتD 'لعLC 'لقT) 0+L%م+تCا

1لشك <تحوB 1لى <قHن

.(ir : rقا ٤)ل) !D+ما 'لحبCلى (ج3 معلم' u-خT F-م &'- Kم& 5+ن! 'لتلم+5+& (%ما +ن (ك Dفي قل |Lح Y50 'لتغ++- 'لKعT &ما كا)
فبمعنى Tكم) (JLT مما حL| م& قب) ”(جL' 5'! 'لY5 كتD عن3 م(سى في 'لنام(d ('النب+اء“. (ع0L 'ل+ق+& ('الل0 ('ل+أd قT LفسحH 'لمجا)
لل+ق+& 'لتا0 ('ال+ما& 'لصافي . (ال عجD '& 'لتالم+5 بعL ق+امت3 ”كان(' ك) ح+& في 'لC+ك) +سبح(& (+با-ك(& هللا“. Tما 'لشعD فا5 ل0 +ك(ن('
+ع-ف(& ش+ئا Tكث- م& م(H 'لمخل\ 'لمش+& كان(' +نتT &)-K& +-(' على (ج(%0C تعاب+- 'لحS& ('ال-تبا! ('لSC+مة8 (لكن0C شا%T ')Lمائ-
&T 0Cتج-بة كا& متاحا ل JعمT في ')Sجا L0 ! لقCمامT &كا Y5عل+3 %]الء 'لتالم+5 للعم) 'ل (حص Y5ل' L'L0 'إلعKعT فما . F-لنص') c-لف'
+ختب-(%ا8 (قT- L(' ك+T aن3 عنLما بL' للع+(& 'لبش-+ة Tن0C قL خس-(' ك) شيء فقL تمH كلمة هللا بانتصا- عK+0 . فمن5 5ل! 'لح+& YT شيء
Fة ق(+ة“ (على -جاء كا& ”كم-سا+Sحصل(' على ”تع &Sلح' Hقسى حاالT 0 ؟ ففيC( +قل) م& ت(%ج محبتT 0Cمان+' Dع-+ &T 3كا& في (سع
للنفd م]تمنة (ثابتة“ (عب-'ن++& ٦: sÄ ( sÉ). لقL كان(' شL)C' لحكمة هللا (قL-ت83 (قL ت+قن(' ”'ن3 ال م(H (ال ح+اF (ال مالئكة (ال -]ساء
Lبنا“. (ق- U)0 ع& محبة هللا 'لتي في 'لمس+ح +سCتفصل &T -Lتق “u-خT ال خل+قة) Jال مستقبلة (ال عل( (ال عم) F-م(- حاضT ال) H')ال ق)
.(r٥ : s d->ب s) “Lلى 'الب' Hفتثب D-ما كلمة 'لT” .(ih ) iÉ ) iÄ : Ä حبنا“ (-(م+ةT Y50 'نتصا-نا بالKا +عCقال(': ”في %5, جم+ع
i٤ :Ä ضا +شفع ف+نا“ (-(م+ة+T Y5ضا ع& +م+& هللا 'ل+T )% Y5ضا 'ل+T 0قا Y-بالح (ب Hما Y5ل' )% لمس+ح' .&+L+ Y5م& %( 'ل”). {GC
387.2}

قا) 'ل-D: ”(ال +خYS شعبي 'لى 'البL“ (+(ئ+) r : r٦). ”عنL 'لمساء +ب+H 'لبكاء (في 'لصباc ت-ن0“ (مSم(- �٤ : ٥). عنLما 'جتمع
80Cالجل Hسحق Lم+3 'لتي قL3 (ق+L+) 3سT- لى' ')-Kما نLق('ل83 (عنT 0 (%0 +صغ(& 'لىC+0 فCقل(ب HبCلت') , H0 +(0 ق+امCلتالم+5 بمخلص'
(عنLما Tخ5%0 قب) صع(L, 'لى ب+H عن+ا8 فإ5 -فع +L+3 ل+با-كT 0Cم-%0 قائال: ”'5%ب(' 'لى 'لعالT 0جمع ('ك-S(' باالنج+)“ ثT 0ضاa ق(ل3:
”(%ا Tنا معك0 ك) 'أل+ا0“ (م-قd s٦ : s٦ ؛ متى r� : rÄ). (عنLما نS) 'لمعYS 'لم(ع(L ب3 في +(0 'لخمس+& (Tع<+H ل0C ق(F م&
J+->8 كJ+-> س+-(' في+ &T 0C+ن3 كا& علT كان(' +-ض(& ح+نئ85 مع (C8 فL0 'لصاع%L+س L)0 ب(جC0 الحساسCنف(س HSالعالي8 ('%ت'
س+YL [+ 80%L 'لى 'لتضح+ة ('الستشCاT 8L& +ستبLل(' خLمة 'نج+) نعمت3 ( ”'كل+) 'لب-“ 'لY5 س+نال(ن3 عنL مج+ئ83 بأمجاL ع-T o-ضي كا&
%( 'الم) 'لم-'(L نف(س0C عنL بLء تلم5ت0C ؟ '& 5'! 'لY5 %( ”قاT -L& +فع) Tكث- جL' مما ن<لT D( نفتك-“ قL منح0C مع ش-كة qالم3 ش-كة
GC} .ف-ح83 ف-c ”'الت+ا& بابناء كث+-+& 'لى 'لمجL“8 ف-c ال +ن<J ب83 ”ثق) مجT LبYL“8 +ق() عن3 ب(ل8d ”خفة ض+قتنا 'ل(قت+ة“ ال ُتقاd ب3
388.1}

كا& الختبا- 'لتالم+5 'ل5+& ك-S(' ”بانج+) 'لملك(H“ عنL 'لمجيء 'ال() للمس+ح شب+3 في 'ختبا- 'لT &+5علن(' -سالة مج+ئ3 'لثاني . فمثلما
Dفي 'لكتا L%تشا F-+خT نب(+ة FLم ()>T &T ,[مالS) -عل& م+لT !هللا “ ك5ل H)ملك D-ما& ('قتSل' (كم Lقائل+& ”ق &)S-لتالم+5 +ك' g-خ
'لمقdL م(شكة على 'النتCاءT) 8& 'لL+ن(نة ق-+بةT) 8& 'لملك(H 'البYL س+جيء . كانH ك-'FS 'لتالم+5 في ما +خت\ بالSم& مبن+ة على
(s٤ : Ä (ن+ا'L) في F-)0ٍ 'لم5ك)+ ri�� (' اءCمال], 'نتS) -ا م+لCمLل-سالة 'لتي ق' HعلنT Lق) .(É (ن+ا'L) في F-)سب( عا 'لم5كT &+لسبع'
('لتي كانH 'لسبع(& Tسب(عاً جSء'ً من3 '. '& ك-'FS ك) م& 'لف-+ق+& كانH مبن+ة على 'تما0 جSء م& قس0 مختلa م& 'لحقبة 'لنب(+ة 'لعK+مة
{GC 389.1} .نفسCا
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Lق Hلتي كان' Hما كامال8 فالضالالCا فCم+ت%T ل-سالة 'لتي حمل(%ا (ال' u)م(& فحCمال], +فS كالتالم+5 'ال(ل+& ل0 +ك& (ل+0 م+ل- (ال)
تمكنH م& 'لكن+سة TمL' <(+ال حالL H(& (ص(ل0C 'لى تفس+- صح+ح لنق<ة %امة في 'لنب(F. (ل5ل! فمع TنT 0Cعلن(' 'ل-سالة 'لتي قL كلف0C هللا
{GC 389.2} .تقL+مCا 'لى 'لعال80 فان3 بسبD س(ء فCم0C معنا%ا Tصاب0C 'لفش)

ففي ش-c نب(L F'ن+ا) (L'ن+ا) Ä : s٤) 'لقائلة ”'لى Tلف+& (ثال| مئة صباc (مساء ف+تب-T (+ت<C-) 'لقdL“ 'تخ5 م+ل-8 كما سبT J& قلنا8
'ل-YT 'لعا0 'لمقب() T& 'ال-X %ي 'لقdL . (كا& +عتقT L& تب-ئة 'لقdL ت-مS 'لى ت<C+- 'ال-X بالنا- عنL مجيء 'ل-D . (ل5ل! فعنLما
a)لمأل' YT-نتج خ<أ, م& قب(ل3 'ل Lلمجيء 'لثاني . (ق' Hع& (ق aكش L5' ق% &T ستنتج' c)ا ب(ضCنبئ بT L0 ق)+ ri�� (' ا+ةCن &T Lج)
dLمعنى 'لق L+Lبخص(\ تح. {GC 390.1}

في 'لنKا0 'ل-مYS 'لY5 كا& -مK) 'Sال ل5ب+حة 'لمd +ح (كCن(ت3 كا& ت<C+- 'لقT dL( تب-ئتq 3خ- خLمة +ما-سCا -ئ+d 'لكCنة في
HماLمة م& خLخ- خq كا& +ش+- 'لى) . (+ا ع& 'س-'ئCلت'S' )T فع 'لخ<+ئة- YT 8F-لكفا' (عماT &م (خ- عمq &ة . كا+)مت3 'لسنLخ F-)L
-ئ+d كCنتنا في 'لسماءYT 8 -فع خ<ا+ا شعب3 'لمسجلة في Tسفا- 'لسماء (مح(, '. %5, 'لخLمة تشم) عمال م& Tعما) 'لفح\ ('لL+ن(نة (%ي
تسبJ مباش-F مجيء 'لمس+ح في سحاD 'لسماء بق(F (مجL عK+80 الن3 عنLما +جيء ستك(& ك) 'لقضا+ا قL ُبHَّ ف+Cا. +ق() +س(U: ”'ج-تي معي
الجاYS ك) ('حL كما +ك(& عمل3“ (-]+ا sr : rr). %5' %( عم) 'لL+ن(نة 'لY5 +سبJ 'لمجيء 'لثاني مباش-F ('لمعل& في -سالة 'لمال!
{GC 390.2} .“'ال() 'لمL(نة في -]+ا h : s٤ 'لقائلة: ”خاف(' هللا (Tع<(, مجL'ً الن3 قL جاءH ساعة L+ن(نت3

D-ما& ('قتSل' (كم Lقائل+&: ”ق &)عل& 'لتالم+5 'ال(لT لمع+& . (لك& كما' Hم(' 'ل-سالة 'لصائبة في 'ل(قLعلن(' %5' 'الن5'- قT Lم& ق &'
S-نبئ عن3 في 'لسف- نفس83 ك5ل! كT Lمس+ا ق H)0 حق+قة ك(& مC8 ب+نما 'خفق(' في ف(É (ن+ا'L) في L-) هللا“ (كا& 5ل! مبن+ا على ما H)ملك
م+ل- (Sمال], بال-سالة 'لمبن+ة على ما (-L في L'ن+ا) Ä : s٤ (-]+ا 8h : s٤ (لك& غاD ع& 'نKا-T 0%ن3 كانH ت(جL -سائ) Tخ-u مبّ+َنة
في -]+ا s٤ كا& +نبغي تقL+مCا '+ضا قب) مجيء 'ل-D . (كما 'خ<أ 'لتالم+5 في ما +خت\ بالملك(H 'لم(ش! T& ُ+قا0 في نCا+ة 'لسبع+&
Y-بالح )T ()0 . ففي كلتا 'لحالت+& كا& %نال! قب)+ ri�� (' ا+ةCس+قع في ن Y5ل' |Lفي ما +خت\ بالحا HفنتسLخ<أ 'الT !عا8 ك5ل)سبT
تعلJ بالخ<إ 'لمأل(8a 'الم- 'لT Y5عمى 5T%ان0C ع& 'لحJ . (لقL تم0 كال 'لف-+ق+& '-'FL هللا في تقL+0 'ل-سالة 'لتي كا& +-غD في تبل+غCا8
0%-+L0 (س(ء تقCمCس(ء ف D0 'لخ+بة بسبCكال 'لف-+ق+& 'صابت). {GC 390.3}

0 تما0 '. كا& 'ل+(0 'لعK+0 ق-+با8 (هللا بعنا+ت3 جع) 'لناd +أت(& 'لى ِLّن(نة كما ق+L0 'الن5'- بال+Lبتق cل-ح+0 م& 'لسما' ,Lهللا تم0 قص &T ال'
Hما '5' كان ')-+ &T 0C+عل Dكا& +ج .' ,-+C>م& 'ل-سالة %( 'ختبا- 'لكن+سة (ت L0 . كا& 'لقصC0 ما في قل(بCلكي +عل& ل L َLّمح Hختبا- (ق'
(Cعلى تل! 'لمحبة . ف ')ب-%ن+ &T &0 'آلC+0 +حب(& 'لمخل\8 فكا& علCكان(' +ق-(& بأن L0 بالمس+ح ('لسماء . لقT 00 متعلقة بالعالCع('<ف
&T بال-سالة L)؟ كا& 'لمقص c- a0 ب%L+0 (+-حب(' بمجيء سCن+(+ة (+نب5(%ا (+تخل(' ع& '<ماعL0 'لCمالq ')ال& +-فض &+Lكان(' مستع
{GC 391.1} .تساعL%0 على مع-فة حالت0C 'ل-(ح+ة 'لحق+ق+ة . لقT L-سلH 'ل+0C -حمة ب0C ال+قا0CK حتى +<لب(' 'ل-D بالت(بة ('لت5ل)

(لئ& كانH خ+بت0C '+ضا نت+جة س(ء فCم0C 'ل-سالة 'لتي قLم(%ا فقL كا& ال بT L& ت]() 'لى 'لخ+- . كا& 'لقصL منCا 'ختبا- قل(D م&
0T 80 'لثقة بكلمة هللاCتخل(& ع& 'ختبا-%0 في <+اشة (+<-ح(& عن+ (% 0CصابT Y5ل' (ة 'لفشCج')بقب() 'الن5'- . ففي م ')عت-ف' Lكان(' ق
'ن0C بالصالF ('لت5ل) +<لب(& مع-فة ما قT Lخفق(' ف+3 لف0C مغuS 'لنب(F ؟ ك0 عLL 'ل5+& تح-ك(' بL'فع 'لخ(a ('إلنLفاT U( 'إل%ت+اg ('إلثا-F ؟
(ك0 عLL 'لفات-Y 'لقل(D ('لعL+مي 'ال+ما& ؟ لقL 'عت-a كث+-(& بأن0C +حب(& CK(- 'ل-D. فعنLما ُ+Lع(& 'لى 'حتما) سخ-+ة 'لعال0
(تع++-'ت3 ('لى 'ختبا- 'لتبا<] ('لخ+بة فC) +- فض(& 'ال+ما& ؟ %) +<-ح(& جانبا 'لحقائJ 'لتي تLعمCا شCاFL كلمة هللا 'لص-+حة غا+ة
{GC 391.2} 'لص-'حة لك(ن0C ل0 +فCم(' معامالH هللا مع0C في 'لحا)؟

'& %5' 'الختبا- +كشa ع& ق(F 'ل5+& با+ما& حق+قي '<اع(' ما قq Lمن(' بأن3 تعل+0 كلمة هللا (-(ح3 . (%( (حL, +علم0C خ<- قب()
نK-+اH 'لناd (تفس+-'ت0C بLال م& جع) 'لكتاD 'لمقdL مفس-' نفس3 بنفس3 . '& 'ال-تبا! ('لحS& 'لناشئ+& ع& خ<إ '(الL 'ال+ما& س+]L+ا&
&T) 0Cمان+e dساT -كبT \-متحن(' بح+ &T &)س+تعلم) . J+قLلكلمة 'لنب(+ة بك) ت' d-L لىe 0%L)لم<ل(ب+&. (%5' +ق' D+Lلتأ') cلى 'الصال'
{GC 391.3} .+-فض(' ك) ما ل0 +ك& م]سسا على كلمة 'لحJ حتى ل( كا& Tكث-+ة 'لناd في 'لعال0 'لمس+حي +قبل(ن3

(كما كانH 'لحا) مع 'لتالم+5 'ال(ل+& س+تضح الحقا لC]الء 'لم]من+& ما كا& +بL( غامضا على 5T%ان0C في ساعة 'لتج-بة . فعنLما +-(&
”عاقبة 'ل-D“ س+ع-ف(& Tن3 على -غ0 'لتج-بة 'لتي نتجH م& Tخ<ائ0C فا& مقاصL محبت3 نح(%0 كانH سائ-F بثباH في <-+قCا 'لى 'التما0 .
{GC 392.1} .“(س+تعلم(& باختبا- مبا-! Tن3 ”كث+- 'ل-حمة (-](a“ (T& ك) <-ق3 ”-حمة (حJ لحافKي عLC, (شCاL'ت3

الفصل العشرون — نهضة دينية عظيمة
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لقT Lُنبئ بحL(| نCضة عK+مة عنL 'عال& نبإ مجيء 'لمس+ح 'لس-+ع ('5'عت83 كما %( ('-L في نب(F -سالة 'لمال! 'ال() 'ل('-FL في -]+ا
H)بص” ) “.Dمة (قب+لة (لسا& (شعT (ك) X-ة ل+بش- 'لساكن+& على 'ال+Lب' F-ائ-' ”في (س< 'لسماء مع3 بشا> u-+ُ مالكا &' . s٤
عK+0“ +عل& 'ل-سالة قائال: ”خاف(' هللا (Tع<(, مجL' الن3 قL جاءH ساعة L+ن(نت3 ('سجL(' لصانع 'لسماء ('ال-X ('لبح- (+ناب+ع 'لم+ا,“
h ) ٦ : sا ٤+[-)). {GC 393.1}

'& حق+قة 'لق() بأ& مالكا %( 'لمبش- ب5C' 'الن5'- %ي حق+قة لCا معنا, '. لقH- d L حكمة هللا T& تLل) على سم( 'لعم) 'لY5 ستتمم3
H)لمال! ”في (س< 'لسماء“ ( ”('لص' &'-+> &' . ,Lس() 'لسماء (ق(ت3 (مج- F-اC>ا8 بCلل5+& س+-'فقان' Lل-سالة8 (على 'لسل<ا& ('لمج'
'لعK+0“ 'لY5 ب3 سُ+لقى 'الن5'- ('5'عت3 على ك) ”'لساكن+& على 'ال-X“ —”ك) Tمة ( قب+لة (لسا& (شعD“ — ك) 5ل! +ب-%& على تل!
{GC 393.2} .'لنCضة ('تساU مL'%ا بح+| تشم) 'لعال0 كل3

('ل-سالة نفسCا تف+X ن(-' بالنسبة 'لى (قH حL(| تل! 'لنCضة . فقT Lُعل& TنCا جSء م& ”'لبشا-F 'البL+ة“ ('نCا تعل& ع& بLء 'لL+ن(نة .
لقL ُك-S ب-سالة 'لخال\ في ك) ' لعص(-8 لك&ّ %5, 'ل-سالة %ي جSء م& 'لبشا-F 'لتي ما كا& +مك& 5e'عتCا eال في 'أل+ا0 'ألخ+-8F ال& 5ل!
'ل(قH %( (حL, 'لY5 +صJL ف+3 'لق() '& ساعة 'لL+ن(نة قT LتH . فالنب('H تق0L بعX 'لح('L| 'لمتتابعة 'لتي تنتCي كلCا ببLء 'لL+ن(نة .
(+صJL %5' 'لق() على سL - a'ن+ا) بن(U خا\ . لك&ّ 5ل! 'لجSء م& 'لنب(F 'لY5 ل3 صلة باال+ا0 'الخ+-F قT Lُم- L'ن+ا) بأ& +خف+3 (+ختم3 “
Hلك& في (ق) . H')ن(نة مبن+ة على 'تما0 %5, 'لنب+L5'عة -سالة ع& 'ل' Uفي 'لمست<ا d+ل Hلى %5' 'ل(ق' (نص &T ا+ة ”. فالىCلن' Hق) لى'
٤ : sr (ن+ا'L) “L'LSلنبي: ”كث+-(& +تصفح(ن3 (كث+-(& +-كض(& %نا (%نا!) ('لمع-فة ت' () J+ ا+ة كماCلن'). {GC 393.3}

r) “ال (+ستعل& 'نسا& 'لخ<+ة)T L'Lال-ت' Hل0 +أ &T ال +أتي” :(ام3. فقا+T ا- مجيء 'لمس+ح فيKل-س() 'لكن+سة م& 'نت' dل)ح5- ب Lلق)
&' . D-مجيء 'ل -Kننت &T 5' لنا% Lحك0 ”'نسا& 'لخ<+ة“؛ بع FLل<(+لة 8م' FLلم' L0 (بع+Kلع' L'Lال-ت' Lال +أتي 'ال بع .(i : r ن+كي)تسال
Kستحتف H8 (كانF)ا في 'لنبCنبئ عنT لى 'لباب(+ة 'لتي' Sال!“ ( ”'الث+0“ +-مCس- 'الث0“ ( ”('ب& 'ل” D ضا+' Dنسا& 'لخ<+ة“ 'لملق'”
بس+<-تCا لمFL �sr٦ سنة. %5, 'لمFL 'نقضH في عاshÉÄ 0 . (ل0 +ك& ممكنا T& +أتي 'لمس+ح قب) 5ل! 'لح+& . '& ب(لd +تنا() بتح5+-, ك)
{GC 394.1} .'لنKا0 'لمس+حي حتى 'لى عاshÉÄ 0 . فبعL سنة shÉÄ ستU'5 -سالة مجيء 'لمس+ح 'لثاني

ل0 تق0L مث) تل! 'ل-سالة في ما مضى . فب(ل8d كما -T+نا8 ل0 +ك-S ب3 '. لقL (g , 'نKا- سامع+3 'لى 'لمستقب)8 'لY5 كا& بع+L' جq 'Lنئ85
على Tن3 (قH مجيء 'ل-D . ('لمصلح(& ل0 +5+ع(, . (قL قا) ما-ت& ل(ث- '& 'لL+ن(نة ل& تأتي 'ال بعL م-(- نح( ��i سنة بعS Lمان3 .
GC} .(لك& من5 عاshÉÄ 0 ل0 +عL سف- L'ن+ا) سف-' مخت(ما8 فلقHL'LS' L 'لمع-فة بالنب('U' 5T) 8H كث+-(& T& -سالة 'لL+ن(نة 'لخ<+-F ق-+بة
394.2}

جوm<ف Xلفî 1لرسوB 1لمبعوã 1لى 1لعالم

(على غ-'- 'الصالc 'لعK+0 'لY5 حL| في 'لق-& 'لساdL عش- H-CK نCضة 'لمجيء 'لثاني في كث+- م& ممال! 'لعال0 'لمس+حي في
(قH ('حL . ففي ك) م& T(-(با (Tم-+كا L' J -(c 'ل-D كث+-+& م& -جا) 'ال+ما& ('لصالF لd-L 'لنب('8H فا5 تتبع(' 'لتا-+خ 'لم(حى ب3
dلة م& 'لمس+ح++&8 %]الء 'لناSمنع Hجماعا Lت(ج Hلمختلفة كان' &'Lشيء ق-+بة . (في كث+- م& 'لبل (ا+ة كCن &T لب-%ا& 'لمقنع على' ')T-
{GC 395.1} .(صل(' ع& <-+d-L J 'لكتاD (حL, 'لى 'العتقاL بق-D مجيء 'لمخل\

في عاYT 8 sÄrs 0 بعLما (ص) م+ل- في تفس+-, 'لى 'لنب('H 'لمش+-F 'لى +(0 'لL+ن(نة8 بTL 'لLكت(- ج(a+S (ل8a ”'ل-س() 'لمبع(|
'لى 'لعال0“8 في '5'عة نبإ مجيء 'ل-D 'لس-+ع . ُ(لL (لa في 'لمان+ا م& Tب(+& عب-' ن++&. كا& Tب(, حاخاما +L)C+ا8 لكن3 'قتنع من5 صبا,
بصJL 'لL+& 'لمس+حي . (لما كا& عقل3 نش+<ا محبا للبح| ('الستقصاء كا& +صغي بك) ش(J 'لى 'لمحاLثاH 'لتي كانH تL(- في ب+T Hب+3
ح+| كا& 'لعب-'ن+(& 'التق+اء +جتمع(& ك) +(0 ل+عLL(' qما) شعب0C ('نتKا-'ت3 (مجL مس+ا 'آل تي (-Lّ 'س-'ئ+) . (في +(0 م& 'ال+ا0 '5 سمع
عى Tن3 مس+ا َLّ' Lن3 قT لك& بما) .' Lمة ج+Kع D%')5( م YL)C+ 3ق(): ”'ن+ D')م& +ك(& . فجاء, 'لج (سأ Y-لناص' U)5ل! 'لصبي 'س0 +س
فقL حكمH عل+3 'لمحكمة 'ل+C(L+ة بالقت)“. فعاL 5ل! 'لصبي +سأ): ”'5'ً فلما5' خ-بT H(-شل+80 (لما5' نح& مسب+(& ؟“ فأجابT 3ب(, قائال:
U)في 5%& 5ل! 'لصبي %5' 'لخا<-: ”-بما كا& +س J-قتل(' 'النب+اء“8 ففي 'لحا) ب Lق L)C+ل' &T )% !في 5ل Dسفا, ! '& 'لسبT') ! ,سفاT')”
T+ضا نب+ا8 (قL قتل3 'ل+L)C مع Tن3 كا& ب-+ئا“ (i�Ä). (قL كا& %5' 'لشع(- ق(+ا بح+| Tن3 كا& كث+-' ما +قa خا-g كنائd 'لمس+ح++& ل+صغي
{GC 395.2} .'لى 'لك-'FS مع Tن3 كا& قL ُنCي ع& 'لLخ() 'ل+Cا

Lعن (+س-'ئ' D+م& نص &)لتي ستك' FL+لعت' F-م& ج+-'ن3 بالنصÑ ما0 ش+خ مس+حيT -في 'لسابعة م& عم-, جع) +تفاخ ('S+ 5 كا& ال')
!L'LجT 3صلب Lق Y5ل' ... Y-لناص' U)كا& %( +س Lعم& كا& مس+ا 'لحق+قي8 لق S+Sلع' YLمجيء مسي '. فقا) ل3 'لش+خ: ”سأخب-! 'آل& +ا (ل
كما قL فعل(' باالنب+اء من5 'لقD%5' . 0+L 'لى ب+ت! ('ق-T 'الصحاc 'لثال| ('لخ0 س+& م& سف- 'شع+اء فتقتنع بأ& +س(U 'لمس+ح %( 'ب& هللا“
(i�É)8 فاقتنع في 'لحا) (D%5 'لى 'لب+H (ق-T 5ل! 'الصحا8c (كا& منL%شا ك+a ت0 5ل! 'لكال0 تماما في +س(U 'لناص-Y. فC) كا& كال0
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J-> 5ل! على Lبح+| ل0 +ج-] بع dعاب H8 (لكن3 ق(ب) بصم F)فس- ل3 تل! 'لنب+ &T 3+بT &5ل! 'لصبي م Dل> Lقا ؟ (قL5ل! 'لمس+حي صا
{GC 396.1} .5ل! 'لم(ض(U . (مع 5ل! فا& L'S '5%, ش(قا 'لى مع-فة 'لمL+S م& 'لL+& 'لمس+حي

متIم بالIرcقة

%5, 'لمع-فة 'لتي <لبCا ُحجبH عن3 عمL' في ب+ت3 'ل+YL)C . (لك& '5 كا& لS+ 0) في 'لحاL+ة عش-F م& 'لعم- %ج- ب+T Hب+3 (خ-g 'لى
'لعال0 ل+حص) لنفس3 على 'لتعل+0 (ل+ختا- L+ن3 (عم) ح+ات3 .(قL سك& بعX 'ل(قH مع بعT Xق-بائ83 لكن3 س-عا& ما ُ<-L م& %نا!
d-L+ &م& مكا& 'لى مكا&8 (كا D%5لنفس3 <-+قا ب+& 'لغ-باء . ف Jش+ &T 3+كا& عل Xل(فا' Y)خا 'L+لما كا& (ح) .' Lالعتبا-%0 '+ا, م-ت
& لT )% aL% 3+L& +ك(& م-سالً لشعب3 . باجتCاL (+كسD ع+ش3 بتd+-L 'للغة 'لعب-+ة . (بتأث+- معل0 كاث(ل+كي قب) 'لعق+FL 'لكاث(ل+ك+ة (تكّ(َ
(بعL 5ل! بسن+& قل+لة 5e كا& %5' 'لaLC نصD ع+ن+e D%5 83لى -(ما ل+('ص) L-'سات3 في كل+ة نo - 'ال+ما& ('لب-(+اغانL')8 (لما كا&
معتاL'ً على 'لتفك+- 'لمستق) ('لكال0 'لص-+ح جلD على نفس3 تCمة 'لC-<قة في تل! 'لكل+ة . (بك) مجا%-F %اج0 فضائح 'لكن+سة (Tلح على
H5ل!. (تح Lا بعCمن L->ُف Lحبا- -(ما عاT &لخا\ م' u X-الم- بال' BLع(م) في با Lن3 كا& قT مع) . (عاج cج-'ء 'صال' D)ج)
H+>ن3 ال +مك& 'صالح3 ('عT &ُعلT Lة 'لباب(+ة . (ق+L)ن3 ال +مك& 'خضاع3 للعبT &%-تب &T م-'قبة 'لكن+سة جع) +تنق) م& مكا& 'لى مكا& 'لى
ل3 ح-+ة 'ل5%اD 'لى ح+| +-+L . فساف- c +نئ5 'لى 'نجلت-' ح+| 'عت-a بالعق+FL 'لب-(تستانت+ة ('نض0 'لى 'لكن+سة 'النغل+كان+ة. (بعL L-'سة
L. {GC 396.2}'مH عام+& خ-g في عاsÄrs 0 لتأL+ة -سالت3

عنLما قب) (لa 'لحJ 'لعK+0 ع& 'لمجيء 'ال() للمس+ح ك-ج) ”T(جاU (مختب- 'لحT uT- “&S& 'لنب('H ُت-Y ب5ل! 'ل(ض(c نفس3 مج+ئ3
'لثاني بق(F (مجL . (عنLما حا() T& +-شL شعب3 'لى +س(U 'لناص-Y كالشخ\ 'لم(ع(L ب3 (+(ج3 'نKا-%0 'لى مج+ئ3 'ال() متضعا ك5ب+حة
{GC 397.1} .ع& خ<ا+ا 'لنا8d فقL علمT 0C+ضا ع& مج+ئ3 'لثاني كمل! (مخل\

ملك على كل 1ال/.

8&Sمختب- 'لح) Uجا)T (كا& -ج Y5ل') لى 'ل5بح8' Fكشا J+جال, (س-) ,'L+ Hُثقب Lق Y58 مس+ا 'لحق+قي 'لY-لناص' U)س+ &'” :(قا Lق)
d+ئ- J)لسماء بب' D5' (سل<ة 'لتش-+ع م& ب+& -جل+3 جاء في مج+ئ3 'ال()8 س+أ تي ثان+ة في سح)C+ &م D+لقض' ('S ماLبع Y5ل')
'لمالئكة“ (�is)8 ”(س+قa على جب) 'لS+ت(&8 ('لسل<ا& 'لT Y5ع<ي آل0L قبال على 'لخل+قة (لكنT 3ضاع3 (تك(+& s : r٦ ؛ h : i) س+ع<ى
Lفي مج U)ما +أتي +سLلشك- ... (عن') Lغاني 'لحمT سمع Hا (سCال0 مخاضq) ن+& 'لخل+قةT يC8 (س+نتX-8 فس+ك(& ملكا على ك) 'الU)ل+س
Tب+3 مع 'لمالئكة 'لقL+س+& ... فال-'قL(& 'لم]من(& س+ق(م(& T(ال (s تسال(ن+كي ٤ : s٦ ؛ sك(-نث(d ri : s٥). %5' نLع(, نح& 'لمس+ح++&
8(iss) “0؛ (ح+نئ5 +ع0 'لسال(Ä -)مSم) U)تخضع ل+س) (É — ٦ : ss شع+اء') اCلق+امة 'ال(لى8 (ح+نئ5 تغ+- 'لمملكة 'لح+('ن+ة <ب+عت'
isr) “'Lثان+ة (+ق(): ”%(5' %ي حسنة ج F-م X-على 'ال D-ل' a-س+ش)”). {GC 397.2}

,LLح Y5م& 5'! 'ل 'Lج D+-ق Hمة في (ق+Kا+ة 'لعCلنب(+ة +عتب- 'لن' H'-جعل3 تفس+-, للفت L8 (قD+-ق D-م& بأ& مجيء 'ل[+ aكا& (ل
م+ل- . (قT LجاD (لa على م& L-)T(' %5' 'لق() ”Tما 5ل! 'ل+(0 (تل! 'لساعة فال +عل0 بCما TحL ”8 كما TجاD على 'لقائل+& بأ& 'لناd ال
+علم(& ش+ئا ع& ق-D 'لمجيء 'ل| 'ني8 قائال: ”%) قا) س+Lنا T& 5ل! 'ل+(0 (تل! 'لساعة ل& ُ+ع-فا TبL' ؟ Tل0 +ع<نا عالماH 'الSمنة لكي
a-ل& نع (%) .(ir : rمتى ٤) ا ؟Cق'-)T &+لت' F-شج g-ما تخLعن D+-ق a+لص' &T &النسا' a-مج+ئ3 كما +ع D-على 'الق) ق a-نع
5ل! 'ل(قT HبL' في ح+& Tن3 %( نفس3 +(ص+نا ل+d فق< بأ& نق-T ما كتبL 3'ن+ا) 'لنبي ب) T& نفCم3 ؟ (في سف- L'ن+ا) نفس3 ح+| 5ك- T& 'لكال0
ُخت0 عل+3 'لى (قH 'لنCا+ة ('لY5 كا& %( 'ل('قع في Sمان3)8 فا& كث+-+& س+-كض(& %نا (%نا! — (%( تعب+- عب-'ني ع& 'لمالحKة
D-ق &T '5Cق() لنا ب+ &T Lفضال ع& 5ل! فا& -بنا ل0 +قص) .(٤ : sr (ن+ا'L) “L'LSت (Hق)مع-فة 5ل! 'ل) لمع-فة')” Hلتفك+- في 'ل(ق')
'ل(قH ل& ُ+ع-8a ب) T& ”'ل+(0“ 'لمح8LLّ ( ”'لساعة ال +عل0 بCما TحL“. (%( +ق() Tن3 سُ+ع-a م& عالماH 'ألSمنة ما ف+3 'لكفا+ة القناعنا
isi) “!لفل' c)ن LعT لمج+ئ3 كما L'Lتع dباال). {GC 398.1}

(في ما +خت\ بنKا0 'لتفس+- 'لمأل(T a( تح-+a 'لكت8D كتD (لa +ق(): ”'& 'لس('L 'الع0K م& Tبناء 'لكن+سة 'لمس+ح+ة قL 'نح-ف(' ع&
'لمعنى 'ل('ضح 'لص-+ح للكتاD ('-تL(' 'لى نKا0 'لب(5++& 'لكا8D5 'ل5 +& +عتقT &)L& سعاFL 'لجنd 'لبش-Y (غب<ت3 'لعت+FL تنحص- في
'نتقال0C (<+-'ن0C في 'لC('ءK+) 8ن(& Tن0C (%0 +ق-T(& كلمة ”'ل+L)C“ +نبغي T& +فCم(%ا على TنCا ”'الم0“8 (عنLما +ق-T(& كلمة ”T(-شل+0“
H0 'لجمع+اLتق) cن3 نجاT م(, علىCف+ &T Dج+ D-فمعنى 5ل! ”'لسماء“8 (مجيء 'ل “X-ال'” (ما +قاLعن) ا ”'لكن+سة“8CنT ا علىCمCنبغي ف+
is٤) “HسL)لجماعة 'لم+ث (+جل Uن3 'جتماT 30 منCف+ &T Dج+ D-ل' H+ب (لى جب' L)لصع') لتبش+-+ة8'). {GC 398.2}
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(في غض(& 'ال-بع ('لعش-+& سنة م& sÄrs 'لى sÄ٤٥ ساف- (لa بع+L '. ففي Tف-+ق+ا S'- مص- ( 'لحبشة. (في qس+ا تج() في
فلس<+& (س(-+ا (بالL فا-d (بخا-u ('لCنL . كما T -'S+ضا 'ل(ال+اH 'لمتحFL . (في Tثناء سف-, 'لى %نا! كا& +بش- في جF-+S 'لقL+سة
0Lخ+-' تقT) -)لف+ا (بلت+م Lنة بش- في ف+ال+Lما تكل0 في تل! 'لمL8 (بع sÄih 0م& عا (d>غسT) Dq (ص) 'لى ن+(+(-! في Lالن3 . (ق+%
'لى ('شن<& . (في %5, 'لمL+نة قا): ”بناء على <لD قLم3 'ل-ئ+d 'لسابJ ج(& ك(+ني Lq'م8S منحني TحL ب+(H 'لك(نغ-d باجماU 'آل-'ء
ح-+ة 'ستخL'0 قاعة 'لمجلd اللقاء محاض-T Fلق+تCا في +(0 سبT) Hك-مH بحض(- جم+ع Tعضاء 'لك(نغ-8d (ك5ل! بحض(- Tسقa ف-ج+ن+ا
H'-0 محاضCمامT H+لقT) 8عضاء %+ئة حك(مة ن+(ج-سي (بنسلفان+اT 3نفس a-منحني 5ل! 'لش Lم('<ني ('شن<&. (ق) d)-+(-جا) 'الكل
isلمس+ح 'لشخصي“ (٥' U)س+ا كما ع& ُمل! +سq ع& بح(ثي في). {GC 399.1}

قو' في 1لكتا!

Jال(-(ب+ة8 فتحّمَ) كث+-' م& 'لمشا' Hعلى حما+ة م& 'لسل<ا (حص+ &T &)L &لممال! %مج+ة ((حش+ة م' LشT في aكت(- (لLساف- 'ل
(تع-X لمخا<- ال حص- ل3 '. لقL ُض-D بالفلقة (تحم) qال0 'لج(U (ب+ع كعب8L (حك0 عل+3 بالم(H ثال| م-'8H (كا& محا<ا باللص(\8
0L8 (كا& 'لثلج +ص(م+3 في 'لجباLس+- ' على ق (الم+ا' Hُت-! ل+ساف- مئا) ما كا& +ملك3 (ك Dُسل F-في م) .' o>ع H)م+ Lح+انا كاT)
FLلمجم' X-تا م& 'لس+- على 'الLم+3 'لحاف+ت+& 'للت+& تجمL3 (قCج) . {GC 399.2}

(عنLما Tن5- بأال +س+- (%( TعS) ب+& 'لقبائ) 'لمت(حشة 'لمعاL+ة Tعل& قائال: ”'ني مL)S ”سالcَ 'لصالF ('لغ+-F للمس+ح ('لثقة بمع(نت3“8
ث0 قا): ”كما Tنني مT L)S+ضا محبة هللا ('لق-+D في قلبي8 ('لكتاD 'لمقdL في +YL“ (is٦) ('+نما D%5 كا& +حم) 'لكتاD 'لمقdL في
&T) Dق(تي %ي في 'لكتا &T HحسسT) .YL+ مفت(حا في Dلكتا' H+بقT ... Lلق” :F-سف-'ت3 'لمتأخ uLة. (قا) ع& 'ح+S+للغت+& 'لعب-+ة ('النجل'
ish) “نيLق(ت3 ستعض). {GC 399.3}

(%ك5' جع) +('ص) جL)C, 'لى T& ( صلH -سالة 'لL+ن(نة 'لى قس0 كب+- م& 'لمسك(نة . لقL نش- كلمة هللا ب+& 'ل+L)C ('الت-'!
{GC 400.1} .('لف-نس++& ('لCنd)L (ق(م+اT) Hجناd كث+-F بلغاH مختلفة8 (في ك) مكا& بش- بُمل! مس+ا 'آلتي

'5%) F-+ل+م& +ملك(& كتابا +سمى 'لس' D-لس-+ع. (قا): ”'& ع' D-مجيء 'ل FL+عق Jال +عتن Sشعبا نائ+ا منع Lج) u-في -حلت3 'لى بخا
'لكتاD +ص-c بعق+FL 'لمجيء 'لثاني للمس+ح (ملك3 بمجL عK+80 (%0 +ت(قع(& حL(| (قائع عK+مة في عا0“ (isÄ). ”�sÄ٤ (في 'ل+م& ...
قض+H ستة T+ا0 مع بني -كاD. 'ن0C ال +ش-ب( & خم-' (ال +غ-س(& ك-ما (ال +S-ع(& حقال (+ع+ش(& في 'لخ+ا80 (+5ك-(& +(ناD'L 'لش+خ
'لصالح 'ب& -كاD . (قL (جHL ب+& تل! 'لجماعة Tف-'L' م& بني 'س-'ئ+) م& سب< L'& ... (%0 +نتK-(& مع بني -كاD س-عة مجيء مس+ا
isÉ) “لسماء' Dفي سحا). {GC 400.2}

('& م-سال qخ- (جL عق+FL مشابCة سائFL في بالL 'لتتا- . (قL سأ) كا%& تتا-Y 5ل! 'لم-س) عما '5' كا& +ع-a (قH 'لمجيء 'لثاني
للمس+ح . (عنLما Tجاب3 'لم-س) بأن3 ال +ع-a ع& 5ل! ش+ئا بL' 'النL%اo 'لعK+0 على 'لكا%& م& مث) 5ل! 'لجC) 'لY5 +عت-a ب3 -ج) +ق()
sÄ٤٤ 0بأ& 'لمس+ح س+أتي ح('لي عا F)لمبني على 'لنب' ,L' Jعل& ع& 'عتT 08 ثdLلمق' Dبأن3 معل0 للكتا . {GC 400.3}

/سالة 1لمجيء في 1نجلتر1

(في (قH مبك-YT 8 في عا0 sÄr٦ 8 ن(YL في 'نجلت-' بالك-'FS ب-سالة 'لمجيء. (في %5, 'لبالL ل0 تتخ5 %5, 'لنCضة شكال محLL' كما
Jعلى ن<ا Hعلن' Lمج) F)مة 'لخاصة بمجيء 'لمس+ح 'لس-+ع بق+Kللمجيء 8 لك&ّ 'لحق+قة 'لع LLّلمح' Hا-' ع& 'ل(قCم-+كا8 '5 ل0 +علِّم(' جT في
('سع . (ل0 +قتص- %5' على 'لمنشق+& ('لمخالف+& (حL%0 . فالكاتD 'النجل+YS م(-'نH ب-(! +ق-- Tن3 ح('لي ��h خا0L م& خL'0 كن+سة
'نجلت-' كان(' L'ئب+& في 'لك-'FS ”ببشا-F 'لملك(H %5,“. ('ل-سالة 'لتي تش+- 'لى عا0 sÄ٤٤ كم(عL لمجيء 'ل-D قLمH 'لى شعD ب-+<ان+ا
'لعKمى '+X '. (م& 'ل(ال+اH 'لمتحFL 'نتش-8H على ن<اJ ('سع8 م<ب(عاH ع& 'لمجيء . (قT Lع+L <بع بعX 'لكتD ('لصحa في 'نجلت-
'. (في عاsÄ٤r 0 عاL -(ب-H (نت- 'النكل+YS 'لم(ل8L ('لY5 قب) عق+FL 'لمجيء (%( في 'م-+كا8 'لى (<ن3 ل+ك-S بمجيء 'ل-D . ('شت-!
{GC 401.1} .كث+-(& مع3 في 5ل! 'لعم)8 فأعلنH -سالة 'لL+ن(نة في كث+- م& Tنحاء 'نجلت-'

D8 <-+ق3 'لى 'لكتاH+)Sكا& 'سبان+ا +نتمي 'لى 'لج Y58 'ل'Sالك(ن Lنة 'لمحتال+&8 (جCمج+ة ('لكCم-+كا 'لجن(ب+ة8 في (س< 'لT في)
'لمق8dL (%ك5 ' 'عتنJ عق+FL ق-D 'لمجيء 'لثاني . ('5 'سُتفS ل+ق0L 'الن5'- متحاش+ا 'نتقاH'L -(ما نش- q-'ء, باس0 مستعا- %( ”'لمعل0 ب&
L م& 'ل+L)C+ة 'لى 'لمس+ح+ة . (كا& الك(نS' +ع+o في 'لق-& 'لثام& عش-8 (لك& ق-'بة 'لعا0 sÄr٥ (جL كتاب3 َLّن3 تجT 38 مص(-' نفس“'-Sع
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<-+ق3 'لى ل& L& ح+| ت-ج0 'لى 'للغة 'النجل+S+ة8 (كا& نش-, عامال م& ع('م) تعم+J 'ال%تما0 'لY5 كا& قL بTL +ست+قK في 'نجلت-'
{GC 401.2} .بم(ض(U 'لمجيء 'لثاني

Tما في 'لمان+ا فقL ك-S ب5C, 'لعق+FL في 'لق-& 'لثام& عش- على +L بنغ) 'لY5 كا& TحL خL'0 'لكن+سة 'لل(ث-+ة ('ستاo+ '5 '- 'ل+3 بالبنا& م&
Dا عقل3 'ل(ق(- 'لمحC+مال3 'لT 8 'لتيH)%سة 'لال'-Lنفس3 ل dَ-ّت0 بنغ) تحص+ل3 ”كT ماLكب+- 'ً. فبع ً'L8 كما كا& ناقdLلمق' Dلكتا' F5ابCج
٤02 . F->بالف &+Lلل {GC 401.3}

(كا& لت5C+ب3 (تL-+ب3 'لباك- Tث- كب+- في 5ل! . (كغ+-, م& 'لشباD 'لكث+-Y 'لتفك+- J بل3 (في T+ام3 كا& عل+T 3& +صا-U 'لشك(!
('لصع(باH 'لL+ن+ة8 (بتأث- عم+J +ش+- 'لى ”'لسCا0 'لكث+-F 'لتي TصابH قلب3 'لمسك+& (جعلH شباب3 صعD 'الحتما)““ (�ir) جع) +L'فع
ع& قض+ة 'لح-+ة 'لL+ن+ة بعLما صا- عض(' في مجلd (-تمب-â 'لكنسّي8 ”(ب+نما كا& متمسكاً بحق(J 'لكن+سة ('مت+اS'تCا كا& مL'فعاً ع&
Tكب- قL- م& 'لح-+ة على T& ُتمَنح لل5+& +شع-(& بأن0C ملSم(&e 8<اعة لضمائ-%80 بأ& +نسحب(' م& كن+ست0C“ ( irs ). (ال +S') 'لناd في
e. {GC 402.1}قل+م3 +حس(& بالنتائج 'لصالحة ل5C, 'لس+اسة

('5 كا& بنغ) +عL عKة مL-) ' 0 في 'الصحاc 'لحاYL ('لعش-+& م& سف- 'ل-]+ا ل+لق+Cا في +(0 'حL 'لمجيء Tش-J ن(- 'لمجيء 'لثاني
للمس+ح في 5%ن3 . ('نكشفH نب('H سف- 'ل-]+ا Tما0 5%ن83 'الم- 'لY5 ل0 +ك& ل3 ب3 عLC م& قب) . (لما غم-, 'لشع(- باال%م+ة 'لCائلة 'لمL%شة
('لمجL 'لفائJ للمناK- 'لتي +ع-ضCا 'لنبي 'ض<- 'لى 'النص-'a ع& 'لتفك+- في 5ل! 'لم(ض(U 'لى ح+& . (عنLما 'عتلى 'لمنب- Tُقح0 5ل!
'لم(ض(U 5'ت3 على عقل3 بك) (ض(ح3 (ق(ت3 . (م& 5ل! 'لح+& ك-d نفس3 لd-L 'لنب('8H (على 'لخص(\ تل! 'لم5ك(-F في سف- 'ل-]+ا8
Y5م& 'لتا-+خ 'ل 'Lلمجيء 'لثاني كا& ق-+با ج' Hن3 (قT على ,LLح Y5مجيء 'لمس+ح . ('لتا-+خ 'ل D-ا تش+- 'لى قCس-عا& ما 'قتنع بأن)
{GC 402.2} .حLL, م+ل- بعL 5ل!

Xفي بع H-نتش') â-ا جم+ع سكا& (ال+ة (-تمبCقبل F)ع& 'لنب ,['-q) . في جم+ع 'نحاء 'لعال0 'لمس+حي (بنغ Hم]لفا H-نتش' Lلق)
'نحاء 'لمان+ا 'لى حK) .' 0 ٍLلH 'ل& %ضة باق+ة بعL م(ت3 (سمعH -سالة 'لمجيء في 'لمان+ا في 'ل(قH نفس3 'لY5 كانH ف+3 تست-عي 'النتبا,
Lاللمان+ة في تل! 'لبال' dلكنائ' ('Sال ت) 8H'-لم]من+& 'لى -(س+ا (%نا! كّ(ن(' مستعم' Xبع D%5 Jفي تا-+خ ساب) . u-خT &'Lفي بل
{GC 402.3} .تعتنJ عق+FL ق-D مجيء 'لمس+ح

1شرk1 1لنو/ في فرنسا Xسو<سر1

(ك5ل! Tش-J 'لن(- في ف-نسا (س(+س- '. ففي جن+a ح+| كا& فا-) (كلف& قL نش-' حJ 'الصال8c ك-S ج(س+3 ب-سالة 'لمجيء 'لثاني .
كا& ج(س+3 ال +S') <البا في 'لمL-سة عنLما 'ص<0L ب-(c 'لتL+& 'لعقلي 'لتي ساT HL(-(با كلCا في T('خ- 'لق-& 'لثام& U ش- (T('ئ)
d-L+ &T 3ل J'- 3ففي شباب . Dال+ما& 'لحق+قي8 كا& +م+) 'لى 'لش! ('ال-ت+ا' (Cن3 كا& +جT &مة8 ففضال عLلخ' (خL ماLعن) لتاسع عش-؛'
'لنب('8H (بعLما <الع كتاD ”'لتا-+خ 'لقL+0“ 'لY5 كتب3 -(ل& 'ست-عى 'نتبا%3 ما (-L في 'الصحاc 'لثاني م& سف- L'ني ')8 (قLT L%شت3 'لLقة
'لعج+بة 'لتي بCا تمH 'لنب(F كما تشا%L في ما كتب3 'لم]-w . %نا كانH شCاFL على ك(& 'لكتD 'لمقLسة م(حىً بCا8 (كانH %5, بمثابة م-ساF ل3
في (س< مخا<- 'لسن+& 'لمتأخ-F . فل0 +عL قانعا بتعل+0 'لL+& 'لعقلي8 ('5 كا& +d-L 'لكتاD (+بح| ع& ن(- T(ضح L' J, 5ل! بعL (قH 'لى
{GC 403.1} .'+ما& '+جابي

1الcفاB <فIمو6

('ص) فح\ 'لنب('H ف(ص) 'لى 'العتقاL '& مجيء 'ل-D قL 'قت-D . ('5 كا& متأث- بخ<(-F %5' 'لحJ 'لعT) 0+K%م+ت3 -غD في '5'عت3
على 'لنا8d لك&ّ 'العتقاL 'لسائL بأ& نب('L H'ن+ا) %ي Tس-'- ال +مك& فCمCا كا& عقبة كأL'ء في <-+ق3 . ('خ+-' ق-- — كما قL فع) فا-)
&+L0 س+ست-عي '%تما0 'ل('لCن3 ع& <-+قT )باال<فا)8 (كا& +-ج TLب+ &T — a+تبش+- جن L'-T ماLم& قب) عن. {GC 403.2}

(ف+ما كا& +تكل0 بعL 5ل! ع& قصL, م& %5' 'الج-'ء قا): ”T L+-T& ُ+فT 8'5% 0Cن3 ل+d بسبD قلة T%م+ة %5' 'لم(ض(HL-T U تقL+م3 في 5%'
'لشك) 'لمأل(a ب) على ' لعكd خا<بH ب3 'ال<فا) بسبT D%م+ت3 (ق+مت3 'لعK+مة . لقL -غبH في T& +سمعني 'لنا8d (كنT Hخشى Tال
+سمعني TحL ل( خا<بH 'لكبا- T(ال“8 ”ل5ل! ع(لH على 'ل5%اD 'لى 'الصغ- فأجمع جم3 (-' م& 'ال<فا)؛ فاL'S '5 'لعLL (كب-H تل!
'لجماعة (-]T Yن0C +ستمع(& (+س-(& باالستماC+) Uتم(& باالصغاء (+فCم(& 'لحJ (+(ضح(& 'لم(ض(U فال بT &T LعقL حلقة Tخ-u حاال8
irr) “كسبنا 'لقض+ة Lس(& . فمتى ت0 %5' فق-L+) &)0 +جلسC0 ك(نCتمام%' Dن3 مما +ست(جT &)-+0 س%-)Lفالكبا- ب). {GC 403.3}



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 137 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

dلتي +تكل0 'لنا' dالسفا- 'لنب(+ة في 'لكنائ' d-L على d5ل! م& 'قبا) 'لنا L+S+ &T (مT نش- تعال+م3 على c5' 'لنجاCس+3 ب)فا5 تشجع ج
ف+Cا بالف-نس+ة . (قL قا): ”'& <بع 'لd)-L 'لمع<اF لال(الL %( بمثابة -L على 'لبالغ+& 'لC+ &+5مل(& L-'سة مث) تل! 'السفا- مستنL+& 'لى
5ل! 'لع5- 'لكاT )%) D5ن3 ' غامضة (ال +مك& فCمCا8 فكأنني Tق() ل0C: ”(ك+a +مك& T& تك(& غامضة في ح+& T &T<فالك0 +فCم(نCا ؟““ ث0
Jت<اب u-خT سة'-L Lن3 ال ت(جT لي c)ل+ Jمك&“. ”(في 'لحT &' ب+& شعبنا H')في تعم+0 مع-فة 'لنب FL+Lلي -غبة ش Hكان Lقائال: ”لق aضاT
{GC 404.1} .“حاجاH 'لSم& Tفض) م& %5,“8 ”'ننا ب5C, 'لL-'سة نتأ%D لم('جCة 'لض+قة 'لق-+بة فنسC- (ننتK- +س(U 'لمس+ح

(مع T& غا(س& كا& م& TشC- 'ل(عاK 'لمحب(ب+& 'ل5+& +تكلم(& 'لف-نس+ة فان3 بعL (قT H(قa ع& 'لخLمة8 (كا& 5نب3 'الكب- %( Tن3 بLال
م& 'ستخL'0 كتاD 'لتعل+0 'لمس+حي 'لكنسي8 (%( كتاD غ+- مش(J (فلسفي (خا)ٍ تق-+با م& 'ال+ما& 'ال+جابي8 'ستخ0L 'لكتاD 'لمقdL في
0Cفي 'لتعل+0 'لمس+حي للصغا- (تعل+م d)-L ع<اء' Lا0 'آلحا+T سة ال%(ت+ة ب+نما ('ص) في-L5ل! معلما في م Lصا- بع Lق) . Dتعل+0 'لشبا
مباBL 'لكتاD 'لمقdL . (قT Lثا-H كتب3 ع& 'لنب('H '%تماما كب+- '. (K) م& ك-سي 'الستا5+ة (ع& <-+J 'لنش- ('لم<ب(عاH (في عمل3
Hلتي كان' H')لنب' d-Lل<(لى في 'ست-عاء 'نتبا, 'لكث+-+& ل' L+ل3 'ل Hسن+&8 (كان FLتأث+-' كب+-' ع |Lح+ (3 كمعل0 لال<فا+Lل D)لمحب'
D+-ق D-مجيء 'ل &T &%-تب. {GC 404.2}

1الcفاB <كر6Xm في 1سكند<نافHا

(في 'سكنL+ناف+ا '+ضا 5T+عH -سالة 'لمجيء فأثا-'H '%تماما ('سع 'لن<اJ. (قT L(قK كث+-(& م& <مأن+نت0C 'لعL+مة 'الكت-'| ل+عت-ف('
gSم(' نف(5%0 في 'لLلة قا(م( ' تل! 'لح-كة ('ستخ)Lفي كن+سة 'ل d)-+بخ<ا+ا%0 (+ت-ك(%ا (+<لب(' 'لغف-'& باس0 'لمس+ح . لك&ّ -جا) 'ال كل
D-ب-سالة مجيء 'ل &+S-لكا' H)ص Hح+| كا& +صم F-+ماك& كثT لسج(& . (في' D%بتل! 'ل-سالة في غ+ا &)S-م& كان(' +ك Xببع
'لق-+D على %5' 'لنح( س- هللا بأ& +-س) 'ل-سالة ب<-+قة عجائب+ة ب('س<ة 'ال<فا) 'لصغا- . فا5 كان(' ل0 +بلغ(' س& 'ل-شL ل0 +مك& لقان(&
gعاS' &)L &0 بأ& +تكلم(' مC80 (ل5ل! ُسمح لCعL-+ &T لة)Lل'. {GC 406.1}

0CنفسT &)S-الن5'- . ('ال<فا) 'لكا' Uلسما D8 (في مساك& 'لعما) 'ل(ض+عة 'جتمع 'لشعF-+لفق' Hلح-كة على 'الكث- ب+& 'ل<بقا' Hكان
كا& مع0K %0 م& T(الL 'لفق-'ء . (بعX من0C ل0 تك& Tعما-%0 تتجا(S 'لساLسة T( 'لثامنة . (لما كانH ح+ات0C تشLC بمحبت0C للمخل\ (كان('
+جتLC(& في '<اعة م<الD هللا 'لمقLسة كان(' +CK-(& عاFL 'ل5كاء ('لمقF-L 'لمأل(ف+& فق< عنL م& %0 في مث) Tعما-%0 . (مع 5ل! فعنLما
كان(' +قف(& Tما0 'لشعD كا& م& 'لجلي Tن0C كان(' +تح-ك(& بق(F تف(J م('%ب0C 'ل<ب+ع+ة . كانH نغمة كالم0C (<-+قت0C تتغ+-. (بق(F مقLسة
كان(' +قLم(& 'الن5'- ع& 'لL+ن(نة . مستخLم+& Tق(') 'لكتاD نفسCا: ”خاف(' هللا ('ع<(, مجL' الن3 قL جاءH ساعة L+ن(نت3“. (كان(' +(بخ(&
D)-Cفي 'ل U'-0 باالسC+8 (+ن5-(& سامعL'Lكان(' +(بخ(& محبة 'لعال0 ('ال-ت (ا ب%Lح) ل-5+لة') F-عاLل') Lن(' 'لفسا+L+ 08 فلDخ<ا+ا 'لشع
{GC 406.2} .م& 'لغضD 'آلتي

<د هللا في 1لنIضة

'ستمع 'لناd م-تعب+& . لقL كا& -(c هللا 'لمبّكHِ +خا<D قل(ب0C . (قL بTL كث+-(& +فتش(& 'لكتD با%تما0 جT L+LعمT) 8Jُصلح 'لمLمن(&
('لفاسq) . &)Lخ-(& %ج-(' Tعما) 'لخ+انة . (ت0 عم) عK+0 حتى T& خL'0 'لكن+سة Tنفس0C 'لتابع+& للL(لة 'جب-(' على 'العت-'a بأ& +L هللا
{GC 407.1} .كانH عاملة في تل! 'لح-كة

كانFL'-' H هللا T& تص) Tخبا- مجيء 'لمس+ح 'لى ممال! 'سكنL+ناف+ا8 فعنLما TبكمT Hص('H خL'م3 (ضع -(ح3 في 'ال<فا) حتى +ت0
L)'L &ن3 'بT HعلنT (لنخ' a)النتصا- ('لتل(+ح بسع' HتافاCللة 'لتي بCلف-حة 'لمت' U)شل+0 تتبع3 'لجم-)T &م U)س+ D-ما 'قتLلعم) . عن'
. w-تص F-الء فالحجا[% H8 ('ن3 '& سكF)0 قائال '& 5ل! كا& 'تماما للنبCجابT U)80 لك&ّ +سCسكت+ &T &)Lمن3 'لف-+س+(& 'لحاس Dل>
('لشعD '5 جبن(' Tما0 تH'L+LC 'لكCنة ('ل-]ساء كف(' ع& نL'ء'ت0C 'لف-حة عنL Lخ(ل0C م& Tب('T D(-شل+T 80ما 'ال(الL فا5 كان(' في T-(قة
'لC+! ) بعL 5ل! عاLL-+ ')L(& 'لCتافا8H ('5 كان(' +ل(ح(& بسع(a 'لنخ) %تف(' قائل+&: ”'(َصّنا الب& L)'L“ (متى Ä : rs — s٦). (عنLما
Hف(', 'ال<فا) ('ل-ضع %+أT &ت0 ق< مT -ما قT 0نع” :U)0 +سCل (تسمع ما +ق() %]الء“ ؟ قاT” :K+لغ' Hحاال LشT 0 في%) &)+قا) ل3 ' لف-+س
&T )%) 8ت0 ق() هللا+ &T 0 -سالة مج+ئ3 'لثاني . +نبغي+L0 في تقCمLلمجيء 'ال() للمس+ح ك5ل! 'ستخ' L0 هللا 'ال<فا) عنLتسب+حا“ ؟ فكما 'ستخ
{GC 407.2} . '5'عة خب- مجيء 'لمخل\ +جT D& تع<ى لك) شعD (لسا& (Tمة

لقT Lع<ي ل(ل+0 م+ل- (SمالئT 3& +بش-(' باالن5'- في Tم-+! '. (صا-H %5, 'لبالL 'لم-كS لح-كة 'لمجيء 'لعK+مة . (ف+Cا كا& 'التما0
'لمباش- ل-سالة 'لمال! 'ال(). لقL (صلH م]لفاH م+ل- (Sمالئ3 'لى 'لبلL'& 'لبع+FL . (في ك) مكا& (ص) 'ل+3 'لم-سل(& في 'نحاء 'لمعم(-
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Lالن3 ق 'Lة 'لقائلة: ”خاف(' هللا ('ع<(, مج+Lالب' F-سالة 'لبشا- H-لق-+بة 'نتش') FL+في 'الماك& 'لبع) . D+-مجيء 'لمس+ح 'لق F-' oب Hسل-T
{GC 408.1} .“جاءH ساعة L+ن(نت3

'& شCاFL 'لنب('H 'لتي بT 'LنCا تش+- 'لى مجيء 'لمس+ح في -ب+ع عا0 sÄ٤٤ تمكنH م& عق() 'لناd . ('5 'نتقلH ' ل-سالة م& (ال+ة 'لى
Tخ-u 'ست+قK '%تما0 'لناd 'لى TبعL م8uL (قL 'قتنع كث+-(& بأ& 'لب-'%+& 'لمأخ(F5 م& 'لفت-'H 'لنب(+ة كانH صح+حة8 فا5 ضح(' بكب-+اء
'لتشب| بآ-'ئ0C قبل(' 'لحJ بك) س-(-. (بعX 'لخT 0'Lلق(' جانبا q-'ء%0 (مشاع-%0 'ل<ائف+ة (ت-ك(' م-تبات0C (كنائس0C ( 'تحL(' مع غ+-0%
في '5'عة نبإ مجيء +س(U . (مع 5ل! فقL كا& +(جL خL'0 قل+ل(& نسب+ا قبل(' %5, 'ل-سالة (ل5ل! ُسلمH 'ل-سالة باالكث- 'لى 'لعلمان++& 'لبس<اء
. لقL ت-! 'لفالح(& حق(ل0C ('لم+كان+ك+(& qالت0C ('لتجا- تجا-ت0C ('-باD 'لمC& م-'كS%80 (مع 5ل! فا& عLL 'لعما) ! '& صغ+-'ً مقا-نة
بالعم) 'لعK+0 'لY5 كا& +نبغي eتمام3 . '& حالة 'لكن+سة 'آلثمة 'لضالة ('لعال0 'لY5 'نغمd في 'لش- 'ثقلH نف(d 'ل-قباء 'المناء8 فبك) س-(-
(-ضى 'حتمل(' 'لتعD ('لفق- ('آلال0 ل+Lع(' 'لناd للت(بة 'لم]L+ة 'لى 'لخال\ . (على -غ0 مقا(مة 'لش+<ا& فقL سا- 5 ل! 'لعم) 'لى 'الما0
{GC 408.2} .بثبا8H (قب) qالa 'لناd حق+قة 'لمجيء

"NمHة 1القتنا8

(في ك) مكا& سمعH 'لشCاFL 'لفاحصة محF-5 'لخ<أF م& 'لعالم++& (م& Tعضاء 'لكنائd لكي +C-ب(' م& 'لغضD 'آلتي . (كما فع)
(' على 'لجم+ع بأ& +صنع(' Tثما-' تل+J بالت(بة . +(حنا 'لمعمL'&8 سابJ 'لمس+ح8 ك5ل! (ضع '(لئ! 'لكا-S(& 'لفأU d لى Tص) 'لشج-T) 8Fلّحُ
(كانT Hق('ل0C (ت(سالت0C 'لمث+-F على نق+X تأك+H'L 'لسال0 ('ألما& 'لتي كانH ُتسمع م& 'لمناب- 'لمشT) 8F-)C+نما (صلH 'ل-سالة Tث-H في
'لناd . '& شCاFL 'لكتاD 'لمقdL 'لبس+<ة 'لمباش-T 5' F(صلCا 'ل- (c 'لقdL 'لى 'لقل(T DحLثH في 'لنف(d تبك+تا شL+L' عجS 'لكث+-(& ع&
مقا(مت3 كل+ة . (قL 'ست+قK 'لمعت-ف(& بالL+انة م& <مأن+نت0C 'لكا5بة . لقT- L(' '-تL'L'%0 'لمتك-- (محبت0C للعال0 (ع0L '+مان0C (كب-+اء0%
(Tنان+ت0C . (كث+-(& <لب(' 'ل-D تائب+& مت5لل+& . ('لع('<a 'لتي KلH <(+ال متعلقة باال-ض+اH تعلقH 'ال& بالسماء . ('ستق- -(c هللا
GC} .“عل+80C (بقل(D ل+نة (خاضعة 'شت-ك(' مع غ+-%0 في '<الJ %5, 'لص+حة: ”خاف(' هللا ('ع<(, مجL' الن3 قL جاءH ساعة L+ن(نت3
408.3}

(قL سأ) 'لخ<أF (%0 +نتحب(& قائل+&: ”ماT '5فع) لكي Tخل\ ؟“ ('ل5+& 'تصفH ح+ات0C قبال بع0L 'المانة صا-(' 'آل& -'غب+& في
D)0 (قلCبنائT آلباء 'لى' D)قل HL-ُ Lعما 'ختلس(,. (ك) م& حصل(' على 'لسال0 في 'لمس+ح تاق(' 'لى مقاسمة 'آلخ-+& 'لب-كة. لق X+)لتع'
'البناء 'لى 'آلباء8 ('كُتسحH ح('جS 'لكب-+اء ('لتكت80 (ق0L كث+-(& 'عت-'فاH م& TعماJ قل(ب80C (حا() Tف-'L 'لعائالH تخل+\ 'ل5+& كان('
FL+Lال0 نفس+ة شq في d)نف Lت(ج H(في ك) مكا& كان . F-شفاع+ة حا Fُتسمع صال H0 م& 'لجم+ع. (كث+-' ما كانCعلى قل(ب SعT) 0C+ل' D-قT
(%ي تت(س) 'لى هللا . (كث+-(& كان(' +قض(& 'لل+) ب<(ل3 مج '%L+& بالصالF في <لD 'لحص() على 'ل+ق+& بأ& خ<ا+ا%0 قL غف-T 8H( في
0Cت+'L%) 0Cج+-'ن )T 0Cق-بائT \خال Dل>. {GC 409.1}

&T &+مختلفة مشتاق Dن(& كان(' السباLفاالغن+اء ('لفق-'ء ('العل(& ('ال . HفنتسLال' Hلحض(- 'جتماعا Hل<بقا' (م& ك dتقا<- 'لنا)
+سمع(' النفس0C تعل+0 'لمجيء ' لثاني. لقT L(قa 'ل-c)- D 'الض<CاL عنL حL%ا عنLما كا& عب+L, +ش-ح(& للناT dسباD '+مان0C . (في
بعX 'الح+ا& كانH 'الF'L ضع+فة8 لك&ّ -(c هللا كا& +منح حق3 ق(F . (في %5, 'الجتماعاH كا& 'لناd +حس(& بحض(- مالئكة هللا 'لقL+س+&
فكا& كث+-(& +نضم(& 'لى 'لم]من+& ك) +(0 . (عنLما كانH ت-LL 'لب-'%+& على ق-D مجيء 'لمس+ح كانH جما%+- تصغي في سك(& تا0 'لى
'الق(') 'لمقLسة 'لخ<+-F . (قL بL' كأ& 'لسماء ('ال-X تقا-بT) .' Hحd 'لجم+ع بقF-L هللا على 'لكبا- ('لصغا- ('لمت(س<ي 'العما-. (سا-
'لناd 'لى ب+(ت0C ('لتسب+ح ('لتمج+L على شفا%80C (كانH تل! 'الص('H 'لف-حة تشJ سك(& 'لل+) . (ال +ست<+ع ك) م& حض- 5%,
,5% J+ال%تما0 'لعم' L%نسى مشا+ &T Hالجتماعا'. {GC 409.2}

مقاXمة عنHفة للرسالة

Tثا-H '5'عة 'ل(قH 'لمحLL لمجيء 'لمس+ح مقا(مة كث+-+& م& ك) 'ل<بقا8H م& 'لخL'0 في مناب-%0 'لى TشL 'لخ<أF <+اشة (تحL+ا للسماء.
(قL تمT Hق(') 'لنب(F 'لقائلة: ”Tن3 س+أتي في qخ- 'ال+ا0 ق(0 مستSCئ(& سالك+& بحسD شT H')Cنفس0C . (قائل+& T+& %( م(عL مج+ئ3 الن3 م&
ح+& -قL 'آلباء ك) شيء باJٍ %ك5' م& بLء 'لخل+قة“ (r ب<-i : i d ( ٤). '& كث+-+& مم& كان(' +عت-ف(& بمحبت0C للمخل\ Tعلن(' Tن0C ال
+قا(م(& تعل+0 'لمجيء 'لثاني8 'نما %0 فق< +عت-ض(& على تحL+L 'ل(قH . لك&ّ ع+& هللا 'لتي ت-u ك) شيء ق-HT خ('<- قل(ب0C. 'ن0C ل0
+-+T ')L& +سمع(' ع& مجيء 'لمس+ح ل+L+& 'لمسك(نة بالعL). كان(' عب+L' غ+- Tمناء8 (Tعمال0C ل0 تك& تحتم) فح\ هللا8 ساب- 'لقل(8D فكان('
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X0 ل0 +كتف(' ب-ف%) . U)ب+س D+ا0 'لمجيء 'ال() ل0 +ك(ن(' متأ%ب+& للت-ح+T ل5+& كان(' عائش+& في' L)C+0 . (مث) 'لCCخش(& م& لقاء 'ل+
'الصغاء 'لى ب-'%+& 'لكتاD 'لص-+حة ب) سخ-(' بم& كان(' +نتK-(& 'ل-D . (لقL ف-c 'لش+<ا& (مالئكت3 ب5ل! (Tلق(' بالتع++- في (ج3
,-)CK &)0 ال +حبCنT |+س+& قائل+& '& شعب3 'لمعت-ف+& باسم3 ال +حب(ن3 'ال قل+الً بح+Lلمس+ح ('لمالئكة 'لق'. {GC 410.1}

حجة 1لمعا/ضHن 1لرئHسة

'لحجة 'لتي كا& +(-L%ا كث+-' -'فض( عق+FL 'لمجيء %ي T &'” :,5%حL' م& 'لناd ال +ع-a 'ل+(0 (ال 'لساعة“ (%5' ما قال3 'لكتاT)” :Dما
D-ل' &)-K0 '(لئ! 'ل5+& كان(' +نتLق Lق) .(i٦ : rمتى ٤) “,Lبي (حT ال' H')ال مالئكة 'لسم) LحT ماC5ل! 'ل+(0 (تل! 'لساعة فال +عل0 ب
ش-حا ('ضحا (متناسقا ل5ل! 'لق()CK) 8- ('ضحا 'الستعما) 'لمخ<ئ ل5ل! 'لق() 'لL-)T Y5, خص(م0C . لقL ن<J 'لمس+ح بتل! 'الق(') في
5ل! 'لحL+| 'لتا-+خي مع تالم+5, على جب) 'لS+ت(& بعLما -ح) ع& 'لC+ك) آلخ- م-F . (قc-> L 'لتالم+5 'ل+3 %5' 'لس]'): ”ما %ي عالمة
. (ii ) i : rمتى ٤) “D')على 'الب D+-ن3 قT ')ت0 %5' كل3 فاعلم+T- متى” :(ث0 قا Hلعالما' U)؟ فأع<ا%0 +س “-%Lمج+ئ! ('نقضاء 'ل
.' D+-منا مع-فة متى +ك(& ق D0 مج+ئ3 (ال ساعت3 فان3 +علمنا (+<ل)+ LحT a-ن3 ال +عT فمع .' Xكال0 'لمخل\ بعض3 بع Xنبغي 'ال +ناق+
0Cلك(ن c)ا0 ن+T لكا لنا كما كا& لم& عاش(' فيCمج+ئ3 '( '%مالنا '+ا, '. س+ك(& م D-ستخفافنا بان5'-, (-فضنا مع-فة ق' &T ضا+T ث0 %( +علمنا
ل0 +ع-ف(' متى +جيء 'ل<(فا& . ('لمث) 'لL-) Y5 في 'الصحاc نفس3 'لY5 ف+3 قا-& ب+& 'لعبL 'الم+& ('لعبL 'لخائ&8 (ف+3 ن<J بالL+ن(نة على
5ل! 'لعبL 'لY5 قا) في قلب3: ”س+YL +ب<ئ قL(م3“8 +-+نا في YT ن(- +قب) 'لمd +ح (+كافئ 'ل5+& +جT 0%Lمناء سا%-+& (+علم(& 'لناd ع&
مج+ئ83 (+جاYS م& +نك-(ن3 . (%( +ق(): ”'سC-(' '5'ً“8 ”<(بى ل5ل! 'لعبL 'لY5 '5' جاء س+L, +جL, +فع) %ك5'“ (متى r٤ : ٤٦)8 ”'& ل0
i : i 0 عل+!“ (-]+اLقT ة ساعة+T 00 عل+! كل\ (ال تعلLقT -Cتس). {GC 411.1}

+تكل0 ب(لd ع& فئة م& 'لناd س+ك(& مجيء 'ل-D مفاجئا ل0C . ف+ق(): ”'& +(0 'ل-D كل\ في 'لل+) %ك5' +جيء الن3 ح+نما +ق(ل(& سال0
F)ا 'الخC+T 0نتT ماT” :()5ل! +(ّج3ِ كالم3 'لى 'ل5+& 'لتفت(' 'لى 'ن5'- 'لمخل\ ف+ق L0 %ال! بغتة ... فال +نج(&“. (لكن3 بعCما& ح+نئ5 +فاجئT)
٥ — r : تسال(ن+كي ٥ s) “لمةK ال) (+ا- . لسنا م& لCبناء نT) -)بناء نT 0كك0 5ل! 'ل+(0 كل\ . جم+عك-L+ لمة حتىK فلست0 في). {GC
411.2}

(%ك5' تبّ+َ& '& 'لكتاD ال +ق0L 'لى 'لناd ت-خ+صا بأ& +Kل(' جا%ل+& في ما +خت\ بق-D مجيء 'لمس+ح . (لك& فق< '(لئ! 'ل5+& كان('
+بحث(& ع& ع5- ل-فX 'لحJ %0 'ل5+& صم(' 5q'ن0C ع& سماU %5' 'لتفس+- . (قK L) %5' 'لق() ”ل+d 'حL +ع-a 'ل+(0 (ال 'لساعة“ +-& في
5q'& 'لساخ-+& 'لج-+ئ+&8 ب) حتى 'لخL'0 'لمعت-ف+& ب(الئ0C للمس+ح . ('5 'ست+قK 'لناd (باتTL(' +سأل(& ع& <-+J 'لخال\ تق0L 'لمعلم(&
ULتعا(& 'ل-قباء غ+- 'المناء مع 'لمخا Lلكلمة هللا . لق D50 بتفس+-%0 'لكاCخفف(' م& مخا(ف+ &T &+محا(ل J0 (ب+& 'لحCل+ح(ل(' ب+ن &)+ &+Lل'
H)خ() ملكL &)ا0 'لمس+ح كث+-(& +-فض+T 0 سال0. (كالف-+س++& فيCل (هللا ل0 +ق &T قائل+& سال0 سال0 مع &)0 '5 كان(' +ص-خKالع'
0C+L+T &م d)0 %5, 'لنفL Dخ() . (سُ+<لLخل+& م& 'ل'Lكث- م& 5ل! %0 +منع(& 'لT (80 بCبأنفس H')لسم' . {GC 412.1}

&T 0 'الC0 ل0 +سعCالنفس Dس(' 'لكتا-L &+5م& قبل(' 'ل-سالة . ('ل ()T Lكان(' كالمعتا u)0 (-عا (تقCمKعT) dفي 'لكنائ dفق- 'لناT &'
+-(' 'لصفة غ+- 'لكتاب+ة لآل-'ء 'لمأل(فة ع& ' لنب(F. (في ك) مكا& ل0 +ك& 'لناd ف+3 خاضع+& لنف(5 'الكل+-(8d (في ك) مكا& Tمكن0C ف+3
T. {GC 412.2}& +تقص(' كلمة هللا النفس0C ل0 تك& عق+FL 'لمجيء في حاجة 'لى Tكث- م& مقا-نتCا بالكتD 'لمقLسة الثباH سل<انCا 'اللCي

(كث+-(& 'ض<T 0%LCخ(ت0C غ+- 'لم]من+& . ('لبعX من0C في سب+) 'الحتفاK بمكانت0C في 'لكن+سة -ض(' بالسك(H ع& 'لتص-+ح
ب-جائ80C لك&ّ qخ-+& Tحس(' بأ& (الءã 0% +منع0C م& 'خفاء تل! 'لحقائJ 'لتي L)TعCا ب+& 0C+L+T . (قL ق<ع عLL غ+- قل+) من0C م& ش-كة
5' 'L0 جC+عل FS+Sلنبي ثم+نة (ع' Hكلما H0 كانC0 بمجيء 'لمس+ح . ('ل5+& 'حتمل(' تج-بة '+مان%Lلتص-+ح باعتقا' u)خ- سq Dلكن+سة ال لسب'
{GC 412.3} .(قا): ”قا) 'خ(تك0 'لT &+5بغض(كL->) 0(ك0 م& Tج) 'سمي ل+تمجL 'ل-D . ف+CK- لف-حكT 0ما %0 ف+خS(&“ ('شع+اء ٦٦ : ٥

(قL كا& مالئكة هللا +-'قب(& نت+جة 'الن5'- بأع0K '%تما0 . فعنLما -فضH 'لكنائd 'ل-سالة بص(-F عامة '-تL 'لمالئكة حS'نى (مكتئب+& .
(لك& كا& +(جL كث+-(& مم& ل0 ُ+ختب-(' في ما +خت\ بحJ 'لمجيء . (كث+-(& Tضل0C 'الg')S ('لS(جاH ('آلباء ('ال(الL فجعل(0%
+عتقT &)Lن3 حتى مج-L 'الصغاء 'لى 'لC-<قاH 'لتي +5+عCا 'لمج+ئ+(& خ<+ئة . (قL كلa 'ل0 الئكة بح-'سة %5, 'لنف(d بك) Tمانة8 ال& ن(-'
0C+عل J-ش+ &T !هللا م(ش o-ت+ا م& عq 'L+Lج. {GC 413.1}

(بش(J ال +(صa كا& 'ل5+& قبل(' 'ل-سالة +ت(قع(& مجيء 'لمخل\ . كا& 'ل(قH 'لY5 س+لتق(& ب3 ف+3 ق-+D 'ً. فاقت-ب(' م& %5, 'لساعة
ب(قا- %اBL -ص+& . ('ست-'ح(' للش-كة 'لحل(F مع هللا كع-ب(& للسال0 'لY5 كان(' س+تمتع(& ب3 في 'البL+ة 'لمتألقة 'لمج+FL . '& م& قL 'ختب-
%5' 'ل-جاء (%5, 'لثقة ال +مكنT 3& +نسى ساعاH 'النتKا- 'لثم+نة تل! . (<(') بضعة Tساب+ع قب) 'ل(قT Hلقي بأكث- 'العما) 'لLن+(+ة جانبا8
(قL جع) 'لم]من(& 'لمخلص(& +متحن(& بك) Lقة ك) Tفكا- قل(ب0C (ب('عث0C 8 كما ل( كان(' مض<جع+& على ف-'o 'لم(H (بعL ساعاH قل+لة
ستغمX ع+(ن0C ع& -]+ة 'لمناK- 'ال-ض+ة . 'ن0C ل0 +صنع(' النفس0C ”حلال ل+صعL(' بCا 'لى 'لسماء“ ('نK- 'لت5++)) (لكنT 0Cحس(' بالحاجة
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'لى 'لب-, '& 'لL'خلي على Tن0C مستعL(& لمالقاF 'لمخل\ 8 فث+اب0C 'لب+X كانH %ي <Cا-F 'لنفd ('لصفاH 'لم<F-C م& 'لخ<+ئة ب0L 'لمس+ح
'لمكف- . +ا ل+H ك) 'لمعت-ف+& بأن0C شعD هللا تك(& لc)- 0C فح\ 'لقلD %5, (5ل! 'ال+ما& 'لغ+(- 'لثابH 'لY5 ال +تSعUS . فل( TنL 0C'(م('
على 'التضاT Uما0 'ل-D (قLم(' <لبات0C بإلحاT cما0 ع-o 'ل-حمة لكا& ل0C 'ختبا- Tغنى مما ل0C 'آل& . '& 'لصالF ('لتبك+H 'لحق+قي على
GC} .'لخ<+ئة +كاL'& +ك(نا& معL(م+& . ('إلفتقا- eلى 'ال+ما& 'لحي +جع) 'لكث+-+& منا مح-(م+& م& 'لنعمة 'لتي +قLمCا فاL+نا بك) غنى
413.2}

قصL هللا T& +متح& شعب3 . فقT Lخفى غل<ة في حساD 'لفت-'H 'لنب(+ة . (ل0 +كتشa منتK-( 'لمجيء %5, 'لغل<ة8 كال (ال TكتشفCا 5Tكى
Hا ل+سCلكن) . |Lتح &T !مة ت(ش+Kثة عLلنب(+ة صح+ح ('& حا' H'-لئ! 'لخص(0: ”'& حسابك0 للفت)' (قا L0 عل0 '. فلق%-SغT) 0Cخص(م
{GC 414.1} .(%ي 'لتي +تنبأ عنCا 'لس+L م+ل-8 'نما %ي %L'+ة 'لعال0 (ل+سH %ي 'لمجيء 'لثاني للمس+ح“ ('نK- 'لت5++)

خHبة "مل مر<ر'

F-+-م F D+في 'ختبا- خ ')S0 جاCمخلص ')-Kلمس+ح لخال\ شعب83 فال5+& با+ما& (محبة خالص+& 'نت' -CK+ 0ا- (لك& لKالنت' Hم- (ق
. (مع 5ل! فقL تمH مقاصL هللا 'لY5 كا& +ختب- قل(D 'ل5+& كان(' +ق-(& بأن0C +نتCK &)-K(-, . (كا& ب+ن0C جماعة ل0 +ك& +Lفع0C 'لى 5ل!
غ+- باع| 'لخ(e) 8aعت-'ف0C باإل+ما& ل0 +]ث- في قل(بT 0C( ح+ات80C فلما ل0 +حL| 5ل! 'لحاL| 'لمنتT -Kعل& %]الء 'لق(T 0ن0C ل0 +فشل(' (ال
{GC 414.2} .خابq Hمال80C الن0C ل0 +ك(ن(' +عتقL(& بأ& 'لمس+ح س+أتي . (كان(' T() م& سخ-(' م& حS& 'لم]من+& 'لحق+ق++&

Dحج+ Y5لستا- 'ل' a0 . (ل( 'نكشCمالq Hخاب Lعلى '(لئ! 'لمج-ب+& 'المناء 'ل5+& ق a>ع) Dش-ف(' بحT لسماء' LجناT (ك) U)لك&ّ +س
GC} .'لعال0 غ+- 'لمنK(- ع& ' لعال0 'لمنK(- لكا& 'لناd +-(& 'لمالئكة +قت-ب(& م& %5, 'لنف(d 'لثابتة (+صL(& عنCا غائلة سCا0 'لش+<ا&
414.3}

الفصل الحادي و العشرون — يحصدون الزوبعة

Lن(نة . لق+Lلل ')Lل+ستع dلنا' K0 %( '+قاC0 (تعب%Lم& ك L0 'ال(حCبتعل+0 'لمجيء 'لثاني كا& غ-ض &)S-مالء, (%0 +كS) -ل+0 م+ل) &'
عمل(' على '+قاK 'لمعت-ف+& بالL+انة 'لى -جاء 'لكن+سة 'لحق+قي ('لى 'لحاجة 'لى 'ختبا- مس+حي UT م8J كما حا(ل(' '+ضا T& +(قK(' غ+-
'لمتجLL+& 'لى ('جD 'لت(بة 'لس-+عة ('ال%تL'ء 'لى هللا . ”'ن0C ل0 +حا(ل(' T& +ضم(' 'لناd 'لى <ائفة T( فئة L+ن+ة8 (ل5C' كان(' +خLم(& ب+&
0CمتKنT )T 0Cخل(' في ش](نLت+ &T &)L &م aل<('ئ') D'Sك) 'ألح“. {GC 415.1}

(لقL قا) م+ل-: ”في ك) خLماتي لT 0ك& T-غT )T Dفك- 'بL' في 'قامة م<لT D( تLب+- +ختلa ع& م<الD 'ل<('ئa 'لقائمةT )T 8& 'نفع
' &T) 8جم+ع 'لمس+ح++& س+ف-ح(& ب-جاء مجيء 'لمس+ح &T X-فت' Hفي نفع 'لجم+ع ('5 كن H-8 (لكني فكu-خT ائفة> Dائفة على حسا>
ل5+& ل0 +ك(ن(' +ست<+ع(& T& +-(' ما '-', ل& تق) محبت0C لم& +عتنق(& %5, 'لعق+8FL لT 0ك& u-T ض-(-F لعقL 'جتماعاH منفصلة . (كا&
Lتح' L0 بسال0 . (قCC0 لقاء 'لC0 حتى +مكنCقل(ب L'Lباع dلنا' Uن(نة 'لمقبلة ('قنا+Lلى هللا ('ن5'- 'لعال0 بال' d)لنف' L+Lتج )% L+م<لبي 'ل(ح
iri) “لمختلفة' dتي مع 'لكنائS'-ماتي (كLبتأث+- خ ')LLتج Lغالب+ة م& ق). {GC 415.2}

FL0 ('لقا'Lما قا(0 'لخLل-ضى8 (لك& عن' F-Kا نC+ل' &)-Kن+ Hل(ق' Xبع dلنا' (K 8dمات3 في بناء 'لكنائLخ) ,L)Cج H-5 'ثم')
'لL+ن+(& عق+FL 'لمجيء (-غب(' في كبH ك) ', ت+اg +مك& T& +حLث3 5ل! 'لم(ض(U ل0 +كتف(' باعال& مقا(مت0C ل5C, 'لعق+FL م& مناب-%0 ب)
ح-م(' على Tعضاء كنائس0C 'ل5%اD 'لى تل! 'الجتماعاH لسماU -سائ) ع& 'لمجيء 'لثاني T( 'لتحLُّ| ع& -جائ0C في 'لحفالH 'الجتماع+ة
'لتي تقا0 في 'لكنائd . (%ك5' (جL 'لم]من(& 'نفسY a 0C م-كS تج-بة ('-تبا! . لقL كان(' +حب(& كنائس0C (ل0 +ك(ن(' +-غب(& في 'النفصا)
0Cكما 'ن . U)0 م& 'لخضCمنع+ ã 0%حس(' بأ& (الءT 8H')0 في فح\ 'لنبC0 حقC+نك- عل' Lكلمة هللا مكب(تة (ق FLاCش ')T- 5' &عن3 '. ( لك
0C+0 ال ل(0 علCنT ')حسT !ت3“8 (ل5لLقاع) Jلح' L)كلمة هللا 'حتكا-, 0 عض(+ة كن+سة 'لمس+ح8 ”عم FLاCش Hنك-(' على 'ل5+& حا(ل(' 'سكا'
{GC 416.1} .في 'النفصا) ع& 'ل-('ب< 'لقL+مة. (في ص+a عا0 sÄ٤٤ 'نسحD م& 'لكنائd ق-'بة خمس+& 'لفا

ق-'بة 5ل! 'لتا-+خ ل(حK تغ++- ملح(K في مع0K 'لكنائd في 'ل(ال+اH 'لمتحFL كل3 '. (لمFL سن+& عL'S FL+L تشب3 'لمس+ح++& بأ%) 'لعال0
في مما-سات0C (عاL'تS 0C+اFL ثابتة (لك& متL-جةCK) 8- تبعا ل5ل! 'نح<ا< في 'لح+اF 'ل-(ح+ة 'لحق+ق+ة8 (لك& في تل! 'لسنة كانH ت(جLT Lلة
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على (ج(L 'نح<ا< ملح(K مفاجئ في ك) كنائd 'لبالL تق-+D '. (في ح+& Tن3 ل0 +بT &T LحL' +ست<+ع L+ &Tلي بأسباD 5ل! فا& 'لحق+قة نفس3
dم& مناب- 'لصحافة ('لكنائ Hلتعل+قا') HاKا 'لمالح%LLبص H+LبT) &مكا (في ك HKح)ل '. {GC 416.2}

ففي 'جتماU مجمع ف+الLلف+ا ص-c 'لمست- با-ن8S صاحD تفس+- 'لكتاD 'ل('سع 'النتشا- (-'عي كن+سة م& TمCاH كنائd تل! 'لمL+نة8
8LLعضاء جT نض0 لى 'لكن+سة+ &T &)L &سة مLلف-+ضة 'لمق' d-تل! 'لسن+& '& ما (')> |Lمة عش-+& عا0 ' (ل0 +حLبأن3 قضى في 'لخ”
Lجع(& 'لى هللا8 (ال +(ج-+ &)LLمتج Lال +(ج) Hنتعاشا' Lما 'ال& فال ت(جT . ا 'لف-+ضةC+ف d-ما F-خ- مq قل+ل+& كان(' '( كث+-+&8 'ال في
Hلت(قعا') (العما' HL'S 50 . فاCس)مع3 ع& خال\ نف |Lلى مكتب3 للتح' LحT انة8 (ال +أتي+Lلمعت-ف+& بال ' Fا%-' في ح+اK نم( في 'لنعمة
ir٤) “aل<('ئ' (على ك JL5' +ص%) . باالم(- 'لعالم+ة dتما0 'لنا%' L'S لصناعة') F-لمش-قة للتجا'). {GC 416.3}

1نحرb1 1لكنائس

dعامة 'لكنائ &T 5, 'لحق+قة (%ي% (5%اننا تمثT 0ماT” : &+ب-ل)T ف+ني8 'الستا5 في كل+ة (ا قاCشبا< (فب-'+-) م& تل! 'لسنة ع+ن -Cفي ش)
H'ستثناء' Lالخالق+ة في %5' 'لعص- . ت(ج' Hالصالحا' Dء الغل'Lا تضم- 'لعCما 'نe) J+عم Hا تغ< في سباCما 'نe ناLلب-(تستانت+ة في بال'
جSئ+ة8 (مع 5! فCي ل+سH كاف+ة للتLل+) على T& 'لحا لة 'لعامة %ي على عكd ما قL ق--ت3. كما T& لL+نا حق+قة Tخ-u %ي 'نعL'0 تأث+-
'الصالc في 'لكنائd . '& 'لسباH 'ل-(حي +كاL +ك(& شامال (متفش+ا في ك) مكا&8 (%( سباH عم+J جL'8 (%5' ما تشLC ب3 'لصحافة 'لL+ن+ة
... '& 'عضاء 'لكنائd عم(ما قL صا-(' عب+L' لالS+اء ('لعاHL ' لعالم+ة8 مثل0C في 5ل! مث) Tبناء %5' 'لL%- . ف0C +صحب(& 'الش-'- في
حفالH 'ل<-D ('لمس-'H (في 'ل-ق\ ('قامة 'ل(الئ0 'لخ ... (لك& ال حاجة بنا 'لى 'الست-سا) في %5' 'لم(ض(U 'لم]ل0 . (+كفي T& نق() '&
'لب-'%+& تتكاتa (تL+S (تضغ< بثقلCا على قل(بنا8 (%ي تب-%& لنا T& 'لك& 'ئd عم(ما سائ-F في <-+J 'النح<ا< 'لم]ل0. لقL 'بتعHL ع&
{GC 417.1} .“'ل-D بعL' قاص+ا (ل5ل! فقL 'نسحD منCا

(قL كتD 'حL 'لكّتَاD في صح+فة ”'لتلسك(D 'لL+ني“ فشLC قائال: ”ل0 +سبJ لنا T- &T+نا 'نح<ا<ا L+ن+ا ك5C' 'النح<ا< 'لشام) 'ل-'%& . (في
LLع F-Lما ن5ك- نLا بل+ة . (عنC+ف u-+ &T &)+Cلص Dمح (على ك Dتبح| ع& س- %5, 'لبل+ة8 '5 +ج) Kتست+ق &T على 'لكن+سة Dلحق+قة +ج'
حاالH 'لتجL+L 'لحق+قي ((قاحة 'لخ<أF (قس(ت0C 'لتي ال مث+) لCا فاننا نكاL نص-w -غما عنا قائل+&: ”%) نسي هللا -حمتT 0T 3& باD 'ل-حمة
{GC 417.2} “قT LُغلJ ؟

سبب 1لحالة

مث) %5, 'لحالة ال +مك& T& ت(جL م& T &)L& تك(& 'لعلة في 'لكن+سة نفسCا. فالKلمة 'ل-(ح+ة 'لتي تكتنa 'الم0 ('لكنائd ('الف-'L ال
تعuS 'لى تعسa هللا في سحD 'مH'L'L نعمت3 'اللC+ة ب) 'لى '%ما) 'النسا& T( -فض3 'لن(- 'اللCي . ('& لنا في تا-+خ 'لشعD 'ل+YL)C في
عLC 'لمس+ح مثال -'ئعا على صJL %5' 'لكال0 . فلك(نT 0Cحب(' 'لعال0 (نس(' هللا (كلمت3 عم+5T H%ان0C (صا-H قل(بT 0C-ض+ة (شC('ن+ة .
(%ك5' جCل(' ك) شيء ع& مجيء مس+ا8 (في كب-+ائ0C (ع0L '+مان0C -فض(' 'لفاYL . (حتى في 5ل! 'لح+& ل0 +ح-0 هللا 'المة 'ل+L)C+ة م&
مع-فة ب-كاH 'لخال \ '( 'الشت-'! ف+3 .لك&ّ 'ل5+& -فض(' 'لحJ ما عاHL ل0C بعL 5ل! -غبة في 'لحص() على %بة 'لسماء . لقL كان('
{GC 418.1} !”+ق(ل(& للKال0 ن(-' (للن(- Kالما“ 'لى T& صا- 'لن(- 'لY5 كا& ف+K 0Cال0 '. (ما كا& Tع0K 5ل! 'لKال0

Tن3 مما +-(J لس+اسة 'لش+<ا& T& ُ+بقي 'لناd على ص(-F 'لL+انة (<ق(سCا '5' كا& +ع(c)- 0%S 'لتق(u 'لح+(+ة . '& 'ل+L)C بعLما
-فض(' 'النج+) Kل(' محتفK+& ب<ق(س0C 'لقL+مة بك) غ+-8F كما Kل(' محتفK+& بان<('ئ0C 'لق(مي في ح+& 'ن0C %0 'نفس0C ل0 +سع0C 'ال
Lبم(ت3 'لى ح F-مباش F)نب Hمجيء مس+ا8 ('نبأ Hال تخ<ئ 'لى (ق F -شا' H-شا' (ن+ا'L F)0 . '& نبCعل& حض(-, ب+ن+ Lلتسل+0 بأ& هللا ما عا'
Tن0C ل0 +شجع(' TحL' على L-'ستCاT) 8خ+-' ن<T Jحبا- 'ل+C(L باللعنة على ك) 'ل5+& حا(ل(' تقL+- 'لSم& T( مع-فت3 . (<(') ثمان+ة عش- ق-نا
K) 'ل+L)C ساL-+& في عما%0 (تحج- قل(ب0C (%0 عL+م( 'الكت-'| لCباH 'لخال\ 'ل-ح+مة8 (غ+- حافل+& بب-كاH 'النج+)8 (كا& 5ل! 'ن5'-'ً
{GC 418.2} .خ<+-' (مخ+فا بخ<- -فX 'لن(- 'آلتي م& 'لسماء

Lبع '-Lقا L)مع م+(ل3 ل& +ع X-أل& 5ل! +تعا Dقتناعات3 بال('ج' Lخما' Lتتبع3 'لنتائج نفس3 '. '& م& +تعم &T Lفال ب Dلسب' Lنما +(ج+T)
5ل! على 'لتم++S ب+& 'لحJ ('لضال) . فالف0C تغشا, 'لKلمة8 ('لضم+- ال +ع(L +تأث-8 ('لقلD +تقسى8 ('لنفd تنفص) ع& هللا . فأ+نما +-ك)
8Hال80 (+فت- 'ال+ما& ('لمحبة8 (+قتح0 'لكن+سة 'لنف(- ('لخص(ماKكفا& 'لT في aا فالكن+سة تلCستخف(& ب+ )T يCالل' Jسالة 'لح- dلنا'
0Cفي صالبة قل(ب Fَلعالم+ة8 (+مع& 'لخ<أ' H0 في 'لمما-سا%L)C0 (جCمصالح &)Sعضاء 'لكن+سة +-كT). {GC 419.1}
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1نذ1/ 1لى 1لكنHسة

'& -سالة 'لمال! 'ال() 'لم5ك(-F في سف- 'ل-]+ا 'الصحاc 'ل-'بع عش- ('لتي ف+Cا +عل& ع& ساعة L+ن(نة هللا (+Lع( 'لناd 'لى T& +خاف('
هللا (+سجL(' ل3 كا& 'لمقص(L بCا T& تفص) 'لشعD 'لمعت-a ب(الئã 3 بع+L'ً ع& تأث+-'H 'لعال0 'لمفس8FL (ت(ق0CK لمع-فة حالت0C 'لحق+ق+ة8
Lتباع Hلش-(- 'لتي كان' cهللا 'لى 'لكن+سة 'ن5'-'8 (ل( قُب) %5' 'الن5'- لكا& كف+ال باصال (ففي %5, 'ل-سالة '-س . L'Lال-ت') حالة محبة 'لعال0
ب+ن0C (ب+& هللا . (%0 ل( قبل(' تل! ' ل-سالة 'آلت+ة م& 'لسماء ('تضعH قل(بT 0Cما0 'ل-D (<لب(' بك) 'خال\ T& +ستعL(' لل(ق(a في حض-ت3
لc)- -CK هللا (قL-ت3 في (س<0C . (كا& في (سع 'لكن+سة T& تع(L م& جL+L 'لى تل! 'لحالة 'لمبا-كة8 حالة 'ل(حFL ('ال+ما& ('لمحبة 'لتي
D-8”(كا& 'ل “F-%كان(' +تكلم(& بكال0 هللا بمجا” ) “FLح') dنف) Lح') D0 ”قلCما ق+) ع& 'لم]من+& 'ن3 كا& لLا في عص- 'ل-س) عنCتLسا
٤h : r ؛ is ) ir : ٤ (عماT) “&)(ك) +(0 +ض0 'لى 'لكن+سة 'ل5+& +خلص. {GC 419.2}

(ل( T& 'لشعD 'لمعت-a باã +قب) 'لن(- 'لY5 +ش-J ل0C م& كلمت3 لكان(' +صل(& 'لى تل! 'ل(حF L 'لتي قL صلى 'لمس+ح في <لبCا8 ('لتي
D- . Lع(تك0 'ل('حL ضا في -جاء+T 0ع+تLُ كما Lح') c)-) Lح') Lب-با< 'لسال0“. ث0 +ق(): ”جس c)-ن+ة 'ل'Lا: ”(حCا 'ل-س() بأنCصف+
٥ — i : ٤ dفسT) “FLة ('ح+L)معم Lما& ('ح+' Lح')). {GC 419.3}

مث) %5, كانH 'لنتائج 'لمبا-كة 'لتي 'ختب-%ا '(لئ! 'ل5+& قبل(' -سالة 'لمجيء. لقT Lت(' م& <('ئa مختلفة8 (قL نقضH ح('جS%0 'ل<ائف+ة
HصلحT مني . كماS YLل-جاء غ+- 'لكتابي في عص- 5%بي ما' dج- 'لنا%) . H'-5 H-لمتضا-بة فصا' Lلعقائ' H-+8 (ت<اX-لى 'ال'
'آل-'ء 'لكا5بة 'لخاصة بالمجيء 'لثاني8 ('كتسحH 'لكD -+اء (مجا-'F 'لعالT) 80صلحH 'ألخ<اء8 ('تحHL 'لقل(D في Tجم) ('عD5 ش-كة .
(صا-H للمحبة ('لف-c 'لس+اFL 'لعKمى . فا5' كانH %5, 'لعق+FL قL حققH %5' كل3 لالقل+ة 'ل5+& قبل(%ا فال بT LنCا كف+لة بأ& تحقJ %5' '+ضا
{GC 420.1} .لك) م& +قبل(نCا

Hعالما &)S+م& +م ()T ')ك(ن+ &T 0Cكا& +نبغي ل) “(+س-'ئ' H+0 ”-قباء على بCصف)ا بCم'Lعم(ما ل0 تقب) 'الن5'- . فا& خ dلك&ّ 'لكنائ
ã لمحبة' H-ن+(+ة فتLلم<امع 'ل') (باآلما Dمنة . فا5 'متأل 'لقلSال' Hم& عالما) النب+اء' FLاCم& ش J0 'لحC8 'خفق(' في فU)مجيء +س
('ال+ما& بكلمت83 فعنLما قLمH -سالة 'لمجيء Tثا-H تعصب0C (ع0L '+مان0C . '& ('قع ك(& 'ل5+& ك-S(' ب5C, 'لعق+FL كانH غالب+ت0C م&
'لعلمان++& 'ستخ0L ضL, '. لقL ق(بلH شCاFL كلمة هللا 'لص-+حة ك0 في 'لقL+0 ب5C' 'لس]'): ”Tلع) 'حL' م& 'ل-]ساء T( م& 'لف-+س++& qم& ب3“
(+(حنا ٤Ä : h)8 ('5 '+قن(' صع(بة تفن+L'لب-'%+& 'لمقتبسة م& 'لفت-'H 'لم5ك(-F في كتD 'النب+اء ثب<(' %م0 'لكث+-+& حتى ال +L-س('
'لنب('8H '5 علم(T 0%& 'السفا- 'لنب(+ة مخت(مة (ال +مك& فCم3 '. (لما كا& كث+-(& م& 'لناd ('ثق+& بخL'م0C ثقة كاملة -فض(' 'الصغاء 'لى
'الن5'-8 ب+نما qخ-(& مع 'قH ناع0C بالحJ ل0 +ج-](' على 'العت-'a ب3 لئال ”+خ-ج(' م& 'لمجمع“. '& 'ل-سالة 'لتي بعثCا هللا الختبا-
0Cحب(' 'لمس+ح . فاال('ص- 'لتي -ب<ت+ &T &ال مL0 على %5' 'لعال0 بCم& ثبت(' محبة قل(ب LLع F-ع& كث L+تأك (بك Hا كشف%-+C>ت) لكن+سة'
Jع& -سالة 'لح ')Lن+(+ة ('بتعLلحكمة 'ل' H)ختا-(' 'الصغاء 'لى ص' L0 'لى 'لسماء . لقCفع 'لتي ج5بت')Lم& 'ل u)قT Hكان X-باال
Dلفاحصة للقل'. {GC 420.2}

Y58 5ل! 'ل-س() 'ل,)L->) فض(' -س() 'ل-حمة- L0 . لق%L-ا 'لسماء لCتLع' L5 -فض(' 'ن5'- 'لمال! 'ال() -فض(' 'ل(س+لة 'لتي ق')
كا& +ست<+ع T& +صلح 'لش-(- 'لتي فصلت0C ع& هللا8 (بش(J عK+0 '-تL(' +نشL(& صL'قة 'لعال0 . كا& %5' %( سبD حالة محبة 'لعال0 'لمخ+فة
sÄ٤٤ 0في عا dبالكنائ (ح Y5حي 'ل)-ل' H)لم') L'Lال-ت') . {GC 421.1}

'ننا نجL في 'الصحاc 'ل-'بع عش- م& سف- 'ل-]+ا '& 'لمال! 'ال() +تبع3 مال! qخ- +عل& قائال: ”سق<H سق<H باب) 'لمL+نة 'لعK+مة
dLلمق' Dتبا! . (%ي تستعم) في 'لكتا-' )T كلمة ”باب)“ معنا%ا بلبلة &' .(Ä : sا ٤+[-) “نا%اS Dجم+ع 'الم0 م& خم- غض Hا سقCألن
لتحLL (تع+& 'الشكا) 'لمختلفة لL+& 'ال-تL'L 'لكاD5 . (في -]+ا sh نجT L& باب) ممثلة بC+ئة 'م-8FT (%5' -مS +ستخ0L في 'لكتاD ل+ش+- eلى
FLلى 'لكن+سة 'لم-ت' Sفت-م FLلفاس' F-+-لش' FT-ما 'لمT 8F-%لى 'لكن+سة 'ل<ا' Sلفاضلة ت-م' FT-لكن+سة8 فالم'. {GC 421.2}

D-قت-& 'ل' Lلق . g')Sئمة للعالقة 'لكائنة ب+& 'لمس+ح ('لكن+سة ممثلة في 'ال-تبا< بال'Lسة 'لLلصفة 'لمق' &T Lنج dLلمق' Dفي 'لكتا)
بشعD , (ضم3 'لى نفس3 بعLC مق8dL فم& ناح+ت3 +عL%0 بأ& +ك(& ل0C 'لCاً (%0 م& ناح+ت0C +تعLC(& بأ& +ك(ن(' خاصة ل3 (حL, . (%( +عل&
قائال: ”(Tخ<ب! لنفسي 'لى 'البL (Tخ<ب! لنفسي بالعL) ('لحJ ('الحسا& ('لم-'ح0“ (%(شع sÉ : r). (م-F 'خ-u +ق(): ”ألني ُسHL عل+ك0
[YT تg)S تك0]“ ('-م+ا i : s٤). ('ستخ0L 'ل-س() ب(لd 'لتشب+3 5'ت3 في 'لعLC 'لجL+L '5 قا): ”خ<بتك0 ل-ج) ('حL الق0L ع5-'ء عف+فة
r : ss d)ك(-نث r) “للمس+ح). {GC 421.3}

LCع d نيL8 شب+3 بتdلنف' (تحت &T 0لعال' -)مT لمحبة Hا عن3 (سمحCمحبت a>')ا (عCثقت Hمانة 'لكن+سة للمس+ح8 '5 ح(لT 0Lع &'
َ-Hْ على نح( م]ث- 'لg')S . (خ<+ئة 'س-'ئ+) في ت-ك0C لل-D +نK- 'ل+Cا بالمنKا- نفس3 . فمحبة هللا 'لعج+بة 'لتي 'LS-(%ا 'لى %5' 'لحL صّ(ِ
'5 +ق() هللا: ”حلفH ل!ِ (LخلH مع!ِ في عLC +ق() 'لس+L 'ل-D فص-Hِ لي“. ”(جملH جL' جL' فصلحHِ لمملكة. (خ-g ل!ِ 'س0 في 'الم0
لجمال! ألن3 كا& كامال ببCائي 'لY5 جعلت3 عل+!... فاتكلHِ على جمال! (Sن+Hِ على 'سم!“. ”حقا 'ن3 كما تخ(& 'لم-FT ق-+نCا %ك5' خنتم(ني
+ا ب+H 'س-'ئ+) +ق() 'ل-T” .“D+تCا 'لS(جة 'لفاسقة تأخ5 'جنب++& مكا& S(جCا“ (حSق+ا) Ä : s٦ ( si — s٥ ؛ '-م+ا r� :i ؛ حSق+ا)
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ir : s٦). {GC 421.4}

&)L &قة 'لعال0 م'Lا 'لى 'لمس+ح++& 'لمعت-ف+& بالمس+ح 'ل5+& +<لب(& صC5' م(جCب 'Lلشب3 ج' D+-كالما ق L+Lلج' LCفي 'لع Lننا نج')
“ã ')Lصا- ع Lك(& محبا للعال0 فق+ &T L'-T &فم ã F)'Lمحبة 'لعال0 ع &T &)ما تعلمT ني')Sل') FناSا 'لC+T” :D)ضى هللا. +ق() 'ل-س() +عق-
٤ : ٤ D)عق+)). {GC 422.1}

1لمر"' 1لمرتد'

'& 'لم-FT (باب)) 'لم5ك(-F في -]+ا8 'الصحاc 'لسابع عش-8 م(ص(فة بأنCا ”متس-بلة بأ-ج('& (ق-مS (متحل+ة بD%5 (حجا-F ك-+مة
(ل]ل] (معCا كأd م& D%5 في +L%ا ممل(ء -جاساH (نجاساH ... (على جبCتCا 'س0 مكت(D ”س- باب) 'لعK+مة 0T 'لS('ني“ . ( +ق() 'لنبي
”-H+T 'لم-FT سك-u م& 0L 'لقL+س+& (م& 0L شLC'ء +س(U ”. (قT Lعل& ع& باب) T+ضا TنCا ”'لمL+نة 'لعK+مة 'لتي لCا مل! على مل(!
'ال-X“ (-]+ا sh : ٤ — ٦ ( sÄ). '& 'لق(F 'لتي بس<H <(') ق-(& عFL+L س+اLتCا 'لمتعسفة 'لK 'لمة على مل(! 'لعال0 'لمس+حي %ي
-(ما. ('ال-ج('& ('لق-مS ('لحجا-F 'لك-+مة ('لD%5 ('لل]ل] تص(- لنا بك) جالء 'البCة ('لعKمة ('لفخامة 'لتي تL+S على عKمة 'لمل(!
('لتي كا& +تبا%ى بCا ك-سي 'لبابا('H 'لمتعج-ف+& في -(0 '. (ال +مك& T& سل<انا qخ- +صJL عل+3 'لق() بأن3 ”سك- م& 0L 'لقL+س+&“ كما
صJL على تل! 'لكن+سة 'لتي قL 'ض<HLC 'تباU 'لمس+ح بك) قس(F . ث0 '& باب) متCمة T+ضا باتحاL%ا ('-تبا<Cا غ+- 'لمش-(U ”بمل(!
Hا (<لبCا بال<-+قة 5'تCس aن HLن+ة8 (ك5ل! -(ما '5 'فس'S H-ا مع 'ل(ثن++& صاCتحالف) D-ا 'لCت-ك Dة بسب+L)C+لكن+سة 'ل' &' .“X-ال'
{GC 422.2} .معاضFL 'لق('H 'ال-ض+ة تقع تحH تل! 'لL+ن(نة ع+نCا

سقوc بابل

(قL ق+) ع& باب) 'نCا ”0T 'لS('ني“. (بناتCا ت-مS 'لى 'لكنائd 'لتي تتمس! بتعال+مCا (تقال+L%ا (تتبع مثالCا في 'لتضح+ة بالحJ (-ضى هللا
('ستحسان3 في سب+) 'ب-'0 تحالa غ+- مش-(U مع 'لعال0 . ('& 'ل-سالة 'ل('-FL في -]+ا8 'الصحاc 'ل-'بع عش-8 'لتي تعل& ع& سق(< باب)
ال بT L& تن<بJ على ك) 'لC+ئاH 'لL+ن+ة 'لتي كانH قبال <ا%-F (لكنCا فسHL . (بما T& %5, 'ل-سالة تتبع 'الن5'- بالL+ن(نة فال بL م& تقL +مCا
'5% J)في حالة 'لسق(< ق-(نا <(+لة . (ف HلK ا 8 أل& 'لكن+سة%Lلى كن+سة -(ما (ح' F-تك(& 'الشا &T &8 (ل5ل! فال +مكF-+في 'ال+ا0 'الخ
ففي 'الصحاc 'لثام& عش- م& 'ل-]+ا +<لD م& شعD هللا T& +خ-ج(' م& باب) . (بناء على ما جاء في %5' 'الصحاc ال بT L& +ك(& كث+-(&
dفي 'لكنائ &)L)0 ال ش! م(جCلمس+ح في %5, 'ال+ا0؟ 'ن' U0 م& 'تباKالع' L')لس' Lن+ة +(ج+Lل' Hئا+Cل' YT هللا باق+& في باب) . ففي Dم& شع
'لمختلفة 'لتي تعتنJ 'لعق+FL 'لب-(تستانت+ة. '& %5, 'لكنائd (قفH عنL بLء CK(-%ا م(قفا نب+ال 'لى جانD هللا ('لحJ فحلHَّ عل+Cا ب-كت3 . (حتى
'لعال0 غ+- 'لم]م& 'لت0S 'العت-'a بالنتائج 'لجم+لة 'لنافعة 'لتي تبعH قب() 'لناd لمباBL 'النج+) . (قHL-) L %5, 'لكلماH في Tق(') 'لنبي :
”(خ-g ل!ِ 'س0 في 'الم0 لجمالِ! الن3 كا& كامال ببCائي 'لY5 جعلت3 عل+! +ق() 'لس+L 'ل-D“. لك&ّ 'ل-غبة 'لتي كانH لعنة (Lما-' الس-'ئ+)
كانH %ي نفسCا علة سق(<80C 'ال (%ي -غبة 'لتشب3 باالش-'- في 'لعاH'L (محا(لة 'لتق-D من0C لكسD صL'قت0C. ”فاتكلH على جمال!
s٥ ) s٤ : s٦ (ق+اSح) “!على 'سم ِH+نS)). {GC 423.1}

تتحد مع 1لعالم

'& كث+-' م& 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة تتمث) ب-(ما في '-تبا<Cا 'آلث0 ”بمل(! 'ال-X“. كنائd 'لL(لة في صلتCا بالحك(ماH 'ال-ض+ة8
(ب<('ئT aخ-u في سع+Cا 'لى <لD -ضى 'لعال0 . (+مك& '<الJ 'س0 ”باب)“ بلبلة بك) ل+اقة على %5, 'لC+ئا8H '5 'نCا كلCا تعت-a بأن3 '
{GC 424.1} .تقتبd تعال+مCا (عقائL%ا م& 'لكتا8D (مع 5ل! فCي منقسمة 'لى ش+ع تكاL ال تحصى8 (عقائL%ا (نK-+اتCا متضا-بة

{GC 424.2} .(فضال ع& 'التحاL 'آلث0 مع 'لعال0 فا& 'لكنائd 'لتي 'نفصلH ع& -(ما تق0L صفاH 'خ-u م& صفاتCا

في 'حL 'لم]لفاH 'ل-(مان+ة 'لكاث(ل+ك+ة نجL %5' 'لق(): ”'5' كانH كن+سة -(ما م5نبة بعباFL 'ال(ثا& في عالقتCا بالقL+س+&8 فا& 'بنتCا كن+سة
irللمس+ح“ (٥ FLكن+سة ('ح d+-تك (للع5-'ء في مقاب dعش- كنائ d-ا تكCا8 '5 'نCلخ<+ئة نفس' Hتكب-' Lب-+<ان+ا ق). {GC 424.3}

ث0 '& 'لLكت(- %(بكنS +عل& في ”مقا) كتب3 ع& 'لعص- 'اللفي“ قائال: ”ال +(جL ما +Lع(نا 'لى 'عتبا- 'ل-(c 'لمناف+ة للمس+ح+ة (مما-ستCا
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قاص-F على 'لكن+سة 'لتي تسمى 'ال& كن+سة -(0 '. فالكنائd 'لب-(تستانت+ة ف+Cا كث+- م& %5, 'ل-(8c (%ي TبعL ما تك(& ع& 'الصالc 'لكام)
ir('النحال) ('لش-“ (٦ Lم& 'لفسا , َSّلمن' ...). {GC 424.4}

(بخص(\ 'نفصا) 'لكن+سة 'لمش+خ+ة ع& -(ما كتD 'لLكت(- غ(ث-Y +ق(): ”من5 ثال| مئة سنة خ-جH كن+ستنا م& Tب('D -(ما (على
'عالمCا ص(-F 'لكتاD 'لمقdL مفت(حا (%5' 'لشعا- فتش(' 'لكتD مكت(D على Lَْ-ِج3 '“. (بعL 5ل! +سأ) %5' 'لس]') 'لY5 ل3 مغS',: ”(لك&
irh) “خ-ج(' م& باب) خ-(جا كامال بمعنى 'لكلمة ؟ (%). {GC 424.5}

( %ا %( سب(-ج(& +ق(): ”+بT )L& كن+سة ب-+<ان+ا قT Lص+بH بنخ- س(d 'لتمس! بالف-'ئX ('ل<ق(8d لك&ّ 'النشقاJ +بL( ملتبسا مع
'اللحاL 'لفلسفي. '& '(لئ! 'ل5+& كنا نفك- ف+0C 'فكا-' حسنة +نح-ف(& ('حL' بعL 'آلخ- ع& Tص() 'ال+ما& . ('ني 'عتقL '& 'ال لحاL قL نخ- في
{GC 425.1} .“عKا0 ب-+<ان+ا8 5ل! 'اللحاL 'للع+& 'لY5 +ج-] على 'عتالء 'لمنب- (+Lع( نفس3 مس+ح+ا

& على ِ)ّCل(ثن+ة لت' Hا 'لمما-ساC؟ بمشاكلت (+ع& بسا<ة 'النج a'-لكن+سة في 'النح' HTLب a+ك) 80+Kلع' L'Lص) 'ال-تT &ما5' كا
'ل(ثن++& Tم- قب(ل0C للمس+ح+ة. (قT Lعل& ب(لd 'ل-س() حتى في عص-, قائال: ”س- 'الث0 'ال& +عم)“ (r تسال(ن+كي h :r). (قK LلH 'لكن+سة
<ا%-F نسب+ا في عLC 'ل-س)8 ”(لك& ق-'بة 'لق-& 'لثاني صا- لمع0K 'لكنائd شك) ج8L+L فاختفH 'لبسا<ة 'ال(لى8 (بعLما 'ض<جع 'لتالم+5
&+LتCلكي +حصل(' على م) (irÄ) “L+Lشكل(' ش+ئا فش+ئا 'لقض+ة 'لمس+ح+ة م& ج) ... LLلج' &+LتC0 مع 'لمCال(ل(& في قب(-%0 قا0 نسل'
8( irÉ ) “اCثان)T) اCت'Lل(ثن+ة (عا' Hفانا (ثن+ا غم- 'لكن+سة بمما-سا)> &T |Lال+ما& 'لمس+حي 'لسامي8 (نت+جة ل5ل! ”ح' dخفض(' مق+ا
('K 5ف- 'لL+& 'لمس+حي ب-ضى 'ل-]ساء 'لعالم++& (0 عاضLت0C قبلH جما%+- 'ل(ثن++& 'لL+& 'لمس+حي قب(ال 'سمي '. (لك& مع '& كث+-+&
ii�) “0 في 'لخفاءCال(ثان &)L80 (كان(' على 'لخص(\ +سجCل(' (ثن++& في قل(بK L0 ”فق%-CKكان(' مس+ح++& في م). {GC 425.2}

1لعملHة تتكر/

0Cلمصلحة 'ل5+& كا& ل' dم]سسي 'لكنائ Fا ب-(تستانت+ة. فما '& تنقضي ح+اCع( نفسLلتي ت' dلكنائ' DغلT ا فيCل0 تتك-- %5, 'لعمل+ة 5'تT
0Cبائq FL+لمصلح+& +تعلق(& في عما%0 بعق' Lفي ح+& '& '(ال) .“L+L0 ”(+شكل(& 'لقض+ة م& ج%L0 '(الLلحق+قي حتى +تق' cالصال' c)-
(+-فض(& قب() YT حJ كتابي جL+L 'كث- مما قL ع-ف(, فان0C +بتعL(& بعL' قاص+ا ع& مثال80C مثا) 'ل(L'عة (eنكا- 'لH'5 (نب5 'لعال0 . (%ك5'
{GC 425.3} .“”تختفي 'لبسا<ة 'ال(لى“. '& <(فانا عالم+ا +كتسح 'لكن+سة ”(+حم) مع3 'ل+Cا عاH'L 'لعال0 ('عمال3 ('(ثان3

dلكنائ' L0 'بتعاKما 'ع) !“ã F)'Lلمس+ح محبة 'لعال0 'لتي %ي ”ع' U0 'تباCحتض& '(لئ! 'لمعت-ف(& بأن+ a+مخ Lح YT سفا,8 'لىT')
X-ج(& (سلي (%( في مع (قا Lلق ! u)لبسا<ة ('لتق') H'5عة ('نكا- 'ل'L)8 مثا) 'لdLلمق' Dلكتا' (في 'لعال0 'لمس+حي ع& مثا F-)Cلمش'
dلب) Jلع+(& في 'لتأن' F)Cش Uشبا' L-نة 'لثم+نة لمجS)ء' (ل( صغ+-' م& %5, 'لSما صائبا: ”ال تب5-(' ج'L0 'لما) 'ستخ'Lث3 ع& 'ستخ+Lح
'لث+اD 'لغال+ة 'لثم& '( 'لS+نة 'لتي ال حاجة 'ل+3 '. (ال تب5-(' ش+ئا منCا في تS++& ب+(تكT 0( ش-'ء 'لص(- ('ألثا| 'لغالي 'لثم& ('لS'ئL ع&
... 0Cح+Lم )' dلنا' Dف- باعجاK0 'لمع+شة '( 'لى ' لKلى تع' YL[+ ال تضع(' ش+ئا) ... D%5بماء 'ل &'-Lلحاجة8 (ال في تم(+3 'لج'
”(+مLح! 'لناd <الما TحسنH 'لى نفس!“. فما LمH ”تلبd 'لبS ('ال-ج('& (تتنع0 ك) +(0 مت-فCا“ فال ش! '& 'لناd س+متLح(& جما) 5(ق!
(ك-م! (سخاء! . (لك& 'ح5- م& T& تشت-Y مL+ح0C ('ستحسان0C ب5C' 'لثم& 'لغالي . فخ+- ل! '& تقنع بالك-'مة ' لتي تأت+! م& هللا“
{GC 426.1} .(iis). لك&ّ كث+-' م& 'لكنائd في T+امنا %5, تستخa بمث) %5' 'لتعل+0

u1^عاء 1لتقو

صا- 'العت-'a بالL+& 'م-' مأل(فا لuL 'لعال0 . فالحكا0 (-جا) 'لس+اسة ('لمحام(& ('الساتF5 'لعKا0 ('لتجا- +نضم(& 'لى 'لكن+سة
H0 'آلثمة تحCست-(' ك) صفقات+ &T &)0 'لعالم+ة . (%ك5' %0 +حا(لCمصالح c0 +حصل(& على 'حت-'0 'لمج تمع (ثقت3 (نجاCك(س+لة تجعل
ستا- 'العت-'a بالمس+ح+ة . ('لC+ئاH 'لL+ن+ة 'لمختلفة '5 تتق(u بث-'ء %]الء 'لعالم++& 'لمعتمL+& (نف(5%0 ت<لD مT FL+'Sعلى للشF-C ('ل-عا+ة
|Lلمصن(عة على 'ح' dلبس(& 'فخ- 'لمالب+ &)Lلعاب') . F-)Cلمش' U-')غالبا في 'لش Lت(ج Hنا+Sنة بأغلى 'ل+Sلفخمة 'لم' dلكنائ' &' .
<-'S . ('لخا0L 'لم(%(D ُ+ع<ي 'ج-' عK+ما (م-تبا سخ+ا ل+حتفي بالشعD (+جت5ب0C . (+نبغي 'ال تمd عKات3 'لخ<ا+ا 'لمأل(فة ب) '& +ك(&
'لكال0 ناعما (مس-' لتل! 'آل5'& 'لم5Cبة . (%ك5' تسج) 'سماء 'لخ<اF 'لم5Cب+& في سجالH 'لكن+سة (تختفي 'لخ<ا+ا 'لم5Cبة تحH ستا-
u)ا%- بالتقKلت'. {GC 426.2}

'& صح+فة عالم+ة شF-+C في تعل+قCا على م(قa 'لمعت-ف+& بالمس+ح+ة ح+ا) 'لعال0 كتبH تق() : ”لقL خضعH 'لكن+سة ل-(c 'لعص- (%ي
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ال تشع-8 ((فقH ب+& <ق(d عباLتCا (حاجاH 'لعص-“. ”(في 'لحJ '& 'لكن+سة 'آل& تستخ0L ك) 'ل(سائ) 'لتي م& شأنCا '& تجع) 'لL+انة
TLن+& ب+Lب+& 'التق+اء (غ+- 'لمت (لفاص' Lست+ة قائال: ”'& 'لحL)ع& 'لكن+سة 'لم+ث |Lتح+ “HنLبن+Lج5'بة“. ('& كاتبا في صح+فة ”ن+(+(-! 'ن
D+ب+& 'سال J)-(& في سب+) مح( ك) 'لفL%لغ+(-(& م& كال 'لجانب+& جا' dال80 ('لناKجا ب+& 'لن(- ( 'ل'Sش+ئا فش+ئا بح+| صا- 'مت HCب+
aنصا' (ا بكCجبات')لق+ا0 ب' &)L &ا م%Lل5+& +-غب(& في 'لحص() على ف('ئ' LLع FLا+S انة +]() 'لى+Lا- 'لC0“. ”'& 'شتC0 (تمتعاتCعمل“.
{GC 427.1}

(+ق() %('-L ك-(سبي: ”'ن3 مما +Lع(نا 'لى ' لتفك+- 'لعم+J ك(ننا نجL كن+سة 'لمس+ح ال تحقJ 'غ-'X س+L%ا 'ال بقL- ضئ+) جL '. فكما
0Cل+(80 'لتي تماثل' U)مع كن+سة +س (غ ع& هللا ... ك5ل! 'لحا+Sا تCجعل+) 0Cقل(ب J-0 باالم0 'ل(ثن+ة +ستC>ما ح+& جعل(' 'ختال+Lق L)C+فع) 'ل
H'Lا لعاCا نفسCا 'لحق+ق+ة 'الم+نة8 (بتسل+مCة 'لعل+ا لح+ات+Cالل' (ا ع& 'لمثC+بتخل) 0 'ال+ما&8+Lا 'لمخ<ئ مع 'لعال0 'لعCا ('شت-'كCبتحالف
'لمجتمع 'لمعاYL للمس+ح8 تل! 'لعاH'L 'ل(ب+لة 'لتي %ي في 'ل(قH نفس3 غ-'-8F (باستخL'0 'لب-'%+& ('ل(ص() 'لى 'لنتائج 'لتي ال صلة ب+نCا
iir) “لنم( في 'لنعمة' X -تعا) YLهللا ('لتي تعا Hب+& 'عالنا) ). {GC 427.2}

1نعدyX/ Z1 1لتضحHة ألجل 1لمسHح

(في %5' 'لت+ا- 'لجا-8a ت+ا- محبة 'لعال0 ('لسعي في <لD 'لمس-'8H تكاL تض+ع 'لتضح+ة الج) 'لمس+ح ('نكا- 'لH'5. ”'& بعضا م&
'ل-جا) ('لنساء 'ل5+& +ما-س(& نشا<0C في كنائسنا كان(' قL تعلم(' في <ف(لت0C '& +تL-ب(' على 'لتضح+ة حتى +ست<+ع(' '& +ع<(' '( +فعل('
Hكال ! 'عمل(' س(قا خ+-+ة ('ع-ض(' ل(حا ,q . ع<ي+ &' Lح') YT &م Dآل& ... +نبغي 'ال +<ل' Hنفقا Hش+ئا الج) 'لمس+ح“8 (لك& ”'5' ُ<لب
dشيء ف+3 تسل+ة (متعة للنا Y' 8(شيء +]ك Y' )' ة+L+ل-س0 (مثل(' محاكمة كا5بة '( 'ق+م(' (ل+مة عشاء تقل'“. {GC 428.1}

'عل& 'لحاك0 ('شب-& م& (سك(نس& في خ<اب3 'لسن(Y في +(É 0 كان(& 'لثاني (+نا+-) م& عاsÄhi 0 قائال: ”+بL( 'ننا نحتاg 'لى س&
g 'لمقام-+& . (%5, 'لمd-'L ت(جL في ك) مكا& . ب) حتى 'لكن+سة (('& +ك& 5ل! لع0L ت+قCKا بال<بع) قان(& الغالJ 'لمd-'L 'لتي تخّ-ِ
'ح+انا تعم) عم) 'لش+<ا& . فالج('ئS 'لتي تق0L 'لى 'لج(قاH 'لم(س+ق+ة8 (ج('ئS 'لمشا-+ع8 ('ل+انص+D 'لY5 +ك(& 'ح+انا الغ-'L X+ن+ة '(
خ+-+ة (لك& غالبا ما +ك(& الغ-'X 'ق) ل+اقة8 (ب+ع 'الش+اء بأ(-'J 'ل+انص+8D ('ل<-(L 'لخاLعة8 ك) %5, ح+) للحص() على 'لما) م&
L(& مقاب) . ل+d ما +فسL 'الخالT J( ُ+سك- 'لنا8d (على 'لخص(\ 'لشبا8D مث) 'ح-'S 'لما) '( 'المال! م& L(& كL '( تعD . فا5' كا&
D')في 'ب Jنف+ (5' 'لما% &T ضمائ-%0 بالتفك+- في Hسكا' &)فة8 (+حا(لL5, 'لمشا-+ع 'لتي %ي -%& 'لصCلمحت-م(& +نشغل(& ب' dلنا'
H'->ا مخاC+لتي ف' Dاللعا' gا '%ت+اCثLلتي غالبا ما +ح' H'Lل(<& +سق<(& م-'-' في 'لعا' Dخ+-+ة8 فال غ-'بة '5' كا& شبا“. {GC 428.2}

0 -(ب-H 'تكن8S في عKة ل3 'لقا%ا في لنL&8 ص(-F قاتمة لالنح<ا< ِLّلعال0 'لمس+حي . (+ق' (في ك dلكنائ' )Sلعال0 تغ' F'-مجا c)- &'
'ل-(حي 'لمتفشي في ب-+< 'ن+ا ف+ق(): ”لقL نق\ عLL 'ألب-'- 'لحق+ق++& م& 'ال-8X (ال TحL +ضع 5ل! في قلب3 . '& 'لمعت-ف+& بالL+انة في
T+امنا %5, في ك) كن+سة محب(& للعال80 (%0 على شاكلت3 (محب(& للعS'ء ('ل-'حة 'لل5+& +أت+ان0C م& بني 'النسا& (+تح-ق(& ش(قا 'لى 'لKف-
باحت-'0 'لناd . 'ن0C مL ع((& أل& +تألم(' مع 'لمس+ح (لكن0C +نكمش(& حتى Tما0 'لتع++- ... '& 'ال-ت8L'L 'ال-ت8L'L 'ال-تL'L كلمة منق(شة في
L0 +ص+ح(& قائل+&: ”'ني 'نا غني (قCسفا, ! فT') &ا -جاء8 (لكCب3 لكا& ل d5ل! (تح a-تع dتل! 'لكنائ Hكن+سة . (ل( كان (ة كCج')
iiال حاجة لي 'لى شيء“ (٤) H+ستغن'). {GC 428.3}

'& 'لخ<+ئة 'لعK+مة 'لتي 'تCمH بCا باب) %ي 'نCا ”سقH جم+ع 'ألم0 م& خم- غضS Dنا%ا“ (-]+ا Ä : s٤). (كأd 'لخم- %5, 'لتي
تقLمCا 'لى 'لعال0 ت-مS 'لى 'لتعال+0 'لكا5بة 'لتي قبلتCا كنت+جة لعالقتCا غ+- 'لمش-(عة بعKماء 'ال-X. فمصاLقتCا للعال0 تفسL '+ما نCا8 (%ي
{GC 429.1} .بL(-%ا تب5) جLC' مفسL' للعال0 بتقL+مCا تعال+0 مضاFL ال(ضح مباBL 'لكلمة 'لمقLسة ('عKمCا ص-'حة

)% c(كا& عم) 'الصال . Dال م& تعال+0 'لكتاLا %ي بCقبل(' تعال+م+ &T 0 جم+عاCمن Hلب>) dع& 'لنا dLلمق' Dما 'لكتا)- Hحجب Lلق
'عاFL كلمة هللا 'لى 'لنا8d (لك& T ل+d 'م-' حق+ق+ا جT 'L& 'لناd في كنائd عص-نا 'لحاض- +تعلم(& '& +-كS(' '+مان0C على عق+Lت0C (تعل+0
كن+ست0C ال على 'لكتاD؟ +ق() تشا-لd ب+تش- في مع-X كالم3 ع& 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة: ”'ن0C +-تعب(& لuL سماU 'ق) كلمة قاس+ة تقا)
ضL 'لعقائL بالحساس+ة 'لعK+مة نفسCا 'لتي كا& 'آلباء 'لقL+س(& +حس(نCا (+-تعب(& بسببCا متى سمع(' كلمة جا-حة تقا) ضL عق+FL 'الك-'0
'لS'ئL للقL+س+& ('لشLC'ء 'لتي تبن(, '.. ('& 'ل<('ئa 'لب-(تستانت+ة 'النج+ل+ة (قفH كلCا صفا ('حL' جنبا 'لى جنL+) D' ب+L بح+| ل0 +ك&
F)لتص(- '( 'لخ+ا) '& نق-- '& ق' Dم& با d+ل) ...dLلمق' Dخ- مع 'لكتاq (& '& +قب) كتاباL &ا 'لبتة مKنسا& +ست<+ع '& +ص+- ('ع'
iiمك-' ('حت+اال“ (٥ Lما س('ء بس('ء8 'نما ب<-+قة 'ش)- Hمثلما عمل dLلمق' Dتح-0 'لكتا HTLب Lق FL+لعق'). {GC 429.2}

&)-ِCّالء +ش[%) . Dم(& 'لكتاC0 +فCنT &)--0 (+ق'Lلعل0 ('لخ' (جا- Y-نب+ 'L+ن3 ج)ش-ح+) Dما +فس- 'لمعلم(& 'المناء 'لكتاLعن
بالعق+FL 'لسل+مة قائل+& 'نCا %-<قة8 (%ك5' +ضلل(& <البي 'لحJ . (ل(ال '& 'لعال0 قL سك- بخم- باب) بح+| صا-H حال3 م+ئ(سا منCا المك&
تبك+H جما%+- كث+-L%) F'+ت0C ب('س<ة حقائJ كلمة هللا 'لجا-حة . لك& 'ال+ما& '( 'لعFL+ J 'لL+ن+ة تبL( مش(شة (متناف-F بح+| '& 'لناd ال
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{GC 430.1} .+ع-ف(& ما 'لY5 +جD '& +]من(' ب3 على 'ن3 'لحJ . فعلى 'لكن+سة تقع تبعة خ<+ئة تحج- قلT D%) 'لعال0

Hل(ال+ا ' dح+نئ5 ت<ب+قا مباش-' على كنائ Hبق> L8 (قsÄ٤٤ 0ا '(ال في عاCبّشَ- ب sفي -]+ا ٤ F-)سالة 'لمال! 'لثاني 'لم5ك- &'
'لمتح8FL فأُعل& 'الن5'- بالL+ن(نة على '(سع م8uL لك&ّ 'لغالب+ة 'لعKمى -فض(, %نا! ح+| كا& 'نح<ا< 'لكنائd س-+عا جL '. 'ال '& -سالة
'لمال! 'لثاني ل0 تت0 بالكام) في عا0 sÄ٤٤. لقL 'جتاHS 'لكنائd ح+نئ5 'ختبا- 'نC+ا- 'Lبي نت+جة ل-فضCا ن(- -سالة 'لمجيء8 لك& 5 ل!
'النC+ا- ل0 +ك& كامال . فاK 5لH تل! 'لكنائd ساF-L في -فضCا للحقائJ 'لخاصة ب5C' 'لSم& جعلH تنحL- 'لى 'سف) . (مع %5' فانCا 'لى 5ل!
'لح+& ل0 +ك& ل+صJL عل+Cا 'لق(): ”سق<H باب) ... النCا سقH جم+ع 'الم0 م& خم- غضS Dنا%ا“. فCي ل0 تحم) جم+ع 'الم0 على فع) 5ل!
FL+لعق' Jلتي تعتن' dا في 'لكنائCمLق Hسخ- Lق) FL)لفاحصة أل+امنا م(ج' J0 'الكت-'| للحقائLمشاكلة 'لعال0 (ع c)- ('Sما ت) .L بع
'لب-(تستانت+ة في ك) بلL'& 'لعال0 'لمس+حي8 (ك) %5, 'لكنائd +شملCا 'الن5'- 'لخ<+- 'ل-%+D 'لمتضم& في -سالة 'لمال! 'لثاني. لك&َّ عم)
{GC 430.2} .'ال-تL'L ل0 +ص) بعL 'قصى غا+ت3

+عل& 'لكتاD 'ن3 قب) مجيء 'ل-D س+عم) 'لش+<ا& ”بك) ق(F (بآ+اH (عجائD كا5بة (بك) خL+عة 'الث0 في 'لCالك+& الن0C ل0 +قبل(' محبة
'لحJ حتى +خلص('“. فال5+& ل0 +قبل(' محبة 'لحJ سُ+ت-ك(& حتى +قبل(' ”عم) 'لضال) حتى +صLق(' 'لكr) “D5 تسا ل(ن+كي ss É : r). (ل&
+ك(& سق(< باب) كامالً حتى +ت0 'ل(ص() 'لى %5, 'لحالة (+ت0 (+ب-0 'التحاL ب+& 'لكن+سة ('لعال0 في جم+ع 'نحاء 'لعال0 'لمس+حي . '& 'لت<(-
{GC 430.3} .تL-+جي 8('تما0 'لنب(F 'ل('-FL في -]+ا Ä : s٤ على نح( كام) س+ك(& في 'لمستقب)

<طلبو6 نو/X" 1ضح

(على -غ0 'لKلمة 'ل-(ح+ة ('البتعاL ع& هللا 'لم(ج(L+& في 'لكنائd 'لتي منCا تتك(& باب)8 فا& %+ئة 'تباU 'لمس+ح 'المناء +(جL(& في
ش-كت0C . (كث+-(& م& %]الء ل0 +-(' ق< 'لحقائJ 'لخاصة ب5C' 'لSم& . (جماعة غ+- قل+لة من0C غ+- قانع+& بحالت0C 'ل-'%نة8 (%0 +ت(ق( &
'لى ن(- '(ضح . (عبثا +نتK-(& '& +-(' ص(-F 'لمس+ح في 'لكنائd 'لتي %0 م-تب<(& ب3 '. فا5 تبتعL %5, 'لC+ئاH ع& 'لحJ ش+ئا فش+ئا
(تعقL مع 'لعال0 تحالفاً (ث+قا فس+-u 'لب(& شاسعا ب+& 'لف-+ق+&8 (+نتCي 'الم- باالنفصا) . (س+أتي 'ل(قH 'لY5 ف+3 ال +ست<+ع م& +حب(& هللا
: i d)ت+م(ثا r) “اC0 منك-(& ق(تCلكن) u)لتق' F-)0 صCمحبة هللا8 ل &)L H'5ل(' م-تب<+& بأ(لئ! 'ل5+& %0 ”محب(& للK+ &' D0 'لحKعT
٤ ( ٥). {GC 431.1}

'& ما (-L في -]+ا sÄ +ش+- 'لى 'ل(قH 'لY5 ف+3 ستك(& 'لكن+سة (صلH تماما 'لى 'لحالة 'لتي تنبأ عنCا 'لمال! 'لثاني نت+جة ل-فضCا 'ال
ن5'- 'لمثل| 'ل('-L في -]+ا s٤ : ٦ — sr 8 (شعD هللا 'لباق(& في باب) س+Lع(& ل+نفصل(' ع& ش-كتCا. (q )% '5%خ- 'ن5'- +ع<ى للعال80
0 عمل3 . (عنLما ُ+ت-! 'ل5+& ” ل0 +صLق(' 'لحJ ب) س-(' باالثr) “0 تسال(ن+كي sr : r) ل+قبل(' 'لخU'L 'لق(Y (+صLق(' 'لك8D5 ح+نئ5 (س+تّمِ
س+ش-J ن(- 'لحJ على 'ل5+& قل(ب0C مفت(حة لقب(ل83 (ك) شعD هللا 'لباق+& في باب) س+لتفت(& 'لى 'لنL'ء 'لقائ): ”'خ-ج(' منCا +ا شعبي“ (-]+ا
٤ : sÄ). {GC 431.2}

الفصل الثاني و العشرون — خيبة امل،ورسوخ ايمان

عنLما م- 'ل(قH 'لY5 كا& مجيء 'ل-D منتK-' ف+3 '(ال YT في -ب+ع عا0 sÄ٤٤ — فال5+& كان(' +نتCK &)-K(-, با+ما& 'كتنفت0C م(قتا
0Cئ'Sنبع ع ('Sال ت Hعة 8فا& كلمة هللا كانL0 خC0 على 'حتضانCم)مة كاملة (+ل+S% &+مSC0 'ل+ق+&. (ف+ما كا& 'لعال0 +عتب-%0 منLلشك(! (ع'
&' 'Lب Lق) . L+Lل+حصل(' على ن(- ج H')س(& 'لنب-L+ ')80 (بك) ح-\ كانCب-'%+& '+مان L+Lمتحن(& م& ج+) Dكث+-(& +فتش(& 'لكت (K) .
شCاFL 'لكتاD 'لتي تسنL%0 في م(قف0C ('ضحة (قا<عة . ('لعالماH 'لتي ال +مك& T& تخ<ئ 'شا-H ' لى ق-D مجيء 'لمس+ح. (شHLC ب-كة
'ل-D 'لخاصة في %L'+ة 'لخ<اF (في 'نتعاo 'لح+اF 'ل-(ح+ة ب+& 'لمس+ح++& '& 'ل-سالة كانH م& 'لسماء . (مع '& 'لم]من+& ل0 +ست<+ع('
{GC 432.1} .تعل+) فشل0C فقL كان(' م(قن+& بأ& هللا كا& م-شL%0 في 'ختبا-%0 'لماضي

كا& 'لتعل+0 'لمن<بJ بن(U خا\ على c 'لة ع0L 'ل+ق+& ('لت-قD متL'خال في 'لنب('H 'لتي كانH تعتب- من<بقة على م+عاL 'لمجيء 'لثاني8
Dلمناس' H0 في 'ل(قC0 ح+نئ5 س+تضح لC+ما كا& غامضا عل &T &)ا- بصب- (%0 م]منK0 على 'النتCكا& مشجعا ل). {GC 432.2}

(كا& ب+& %5, 'لنب('H تل! 'ل('-FL في حبق(s :r J — ٤ (%ي 'لقائلة: ”على م-صYL 'قa (على 'لحص& 'نتصT) D-'قD أل-u ما5'
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+ق() لي (ما5' 'ج+D ع& شك('Y . فاجابني 'ل-D (قا) 'كتD 'ل-]+ا ('نقشCا على 'الل('c لكي +-كX قا-ئCا. ال& 'ل-]+ا بعL 'لى 'لم+عاL (في
GC} .“'لنCا+ة تتكل0 (ال تكD5 . '& ت('نH فانتK-%ا ألنCا ستأتي 'ت+انا (ال تتأخ- . %(5' منتفخة غ+- مستق+مة نفس3 ف+3 ('لبا- با+مان3 +ح+ا
432.3}

حتى من5 عاsÄ٤r 0 كا& 'لت(ج+3 'لمق0L في %5, 'لنب(F 'لى 'لنبي با& +كتD 'ل-]+ا (+نقشCا على Tل('c لكي +-كX قا-ئCا8 قL '(حى 'لى
. J)عتب- نش- %5, 'لخا-<ة 'تماما الم- هللا 'لمع<ى ب('س<ة حبق' Lق) .' Y[-ل') (ن+ا'L H')خا-<ة نب(+ة لتص(+- نب Lبا& +ع oفت dتشا-ل
(مع 5ل! فل0 +الحK 'حL ح+نئ5 '& تأخ+-' Kا%-' في 'تما0 'ل-]+ا — (قH تبا<] — ملح(K في 'لنب(F نفس3 '. (بعL 'لخ+بة بHL %5, 'آل+ة
مCمة جL' (%ي تق(): ”ال& 'ل-]+ا بعL 'لى 'لم+عاL (في 'لنCا+ة تتكل0 (ال تكD5 . '& ت( 'نH فانتK-, ' النCا ستأتي 'ت+انا (ال تتأخ- ... 'لبا-
٤ ) i : r J)با+مان3 +ح+ا“ (حبق). {GC 433.1}

(كا& جSء م& نب(F حSق+ا) '+ضا نبع ق(F (عS'ء للم]من+&8 (%( +ق(): ”(كا& 'ليَّ كال0 'ل-D قائال +ا 'ب& 0Lq ما %5' 'لمث) 'لY5 لك0 على
'-X 'س-'ئ+) 'لقائ) قL <الH 'ال+ا0 (خابH ! ) -]Ñا ... Tتكل0 ('لكلمة 'لتي 'تكل0 بCا تك(& . ال ت<() بعL“8 ”%(5' ب+H 'س-'ئ+) قائل(&
'ل-]+ا 'لتي %( -'ئ+Cا %ي 'لى '+ا0 كث+-F (%( متنبئ الSمنة بع+FL . ل5ل! ق) ل0C %ك5' قا) 'لس+L 'ل-D ال +<() بعL شيء م& كالمي. 'لكلمة
rÄ ) rh ) r٥ — rs : sr (ق+اSح) “&)ا تكCب Hلتي تكلم'). {GC 433.2}

0Cخ+بت uT-ف J8 ('5 سب(عب- 'الج+ا Jلحقائ' a-شا Lة ق+'Lا+ة م& 'لبCلن' a-ع+ Y55'! 'ل &' ')منq 5' ')للCت) &+-Kجماعة 'لمنت c-ف Lق)
0Cخ5ل L0 قC0 بكلمة هللا لكا& '+مانCا- بصب- ('لى 'لتمس! بثقتKع(%0 'لى 'النتL0 كال0 'لتشج+ع ('ل-جاء . فل(ال 'لفص() 'لكتاب+ة 'لتي تCمنح
{GC 433.3} .في ساعة 'لتج-بة تل!

1لعذu/1 1لعشر

ث0 '& مث) 'لعu-'5 'لعش- 'لم5ك(- في متى r٥ +ص(- 'ختبا- شعD 'لمج+ئ++&. ففي 'الصحاc 'ل-'بع ('لعش-+& م& متى 'جاD 'لمس+ح
تالم+5, على س]'ل0C 'لY5 قLم(, 'ل+3 ع& عالمة مج+ئ3 ('نقضاء 'لL%- بأ& (g , 'نتبا%0C 'لى بعX 'لح('L| 'لمCمة جL' في تا-+خ 'لعال0
('لكن+سة من5 مج+ئ3 'ال() 'لى مج+ئ3 'لثانيYT 8 خ-'D '(-شل+0 ('لض+قة 'لعK+مة 'لمح+قة بالكن+سة بسبD 'ض<CاL 'ل(ثن++& ('لباب(++&8
(Keال0 'لشمd ('لقم- (سق(< 'لنج(0 . ث0 تكل0 بعL %5' ع& مج+ئ3 في ملك(ت3 ('(-L ل0C 'لمث) 'لY5 ف+3 (صa ف-+ق+& م& 'لعب+L 'ل5+& كان('
+نتK-(& مج+ئ3 . ('الصحاc 'لخامd ('لعش-(& م& متى +بTL بالق(): ”ح+نئ5 +شب3 ملك(H 'لسم('H عش- عu-'5“. %نا ن-u 'لكن+سة (%ي
Hحفال uLفي 'ح Y-ختبا-%0 بما +ج' (َ(في %5' 'لمث) +مّث .r٤ cا+ة 'الصحاCا في نC+ا 'لتي 'ش+- 'لCي نفس%) 8F-+عائشة في 'أل+ا0 'الخ
J-لش' Lفي بال g')Sل'. {GC 434.1}

ح+نئ5 +شب3 ملك(H 'لسم('H عش- عT u-'5خ5& مصاب+حC& (خ-ج& للقاء 'لع-+d . (كا& خمd منC& حك+ماH (خمd جا%الT . Hما”
&Cنعس& جم+ع d+-ف+ما 'ب<أ 'لع) .&Cمع مصاب+ح &Cن+تq تا في+S &5فأخ Hما 'لحك+ماT) تا+S &Cل0 +أخ5& مع) &Cفأخ5& مصاب+ح Hلجا%ال'
٦ — s : rفاخ-ج& للقائ3“ (متى ٥ (مقب d+-5' 'لع)% w'-صا- ص (+لل' aنم& . ففي نص)). {GC 434.2}

تأخHر 1لعر<س

|L c Y5ل' Jل('سع 'لن<ا' cالصال') . d+-ل+3 بمجيء 'لع' S0 على 'ن3 +-مCعن3 -سالة 'لمال! 'ال() ف HعلنT مجيء 'لمس+ح كما &'
عنL 'عال& ق-D مج+ئ3 كا& +مثل3 خ-(g 'لعu-'5 . ('ننا نجL في %5' 'لمث) (في ما (-L في 'الصحاc r٤ 'ن3 +(جL ف-+قا& ممثال& %& '.
&Cخ5& مصاب+حT” Hلجا%ال' &T &+لك& في ح) . d+-لع' F8 (على ن(-, خ-ج& لمالقاdLلمق' Dلكتا' YT 8&Cخ5& مصاب+ح' u-'5جم+ع 'لع
(ل0 +أخ5&َ معS &C+تاً“ فا& ”'لحك+ماT HخS َ&5+تاً في qن+تC& مع مصاب+حCّ&“. لقL قبلH 'لحك+ماH نعمة هللا8 ق(c)- F هللا 'لمجFLL ('لمن+-F 'لتي
. Fلح+ا') Dلقل' F-اC> &لب> F-+8 (بك) غJة ل+تعلم& 'لح+Cس& 'الق(') 'الل-L هللا a)في خ) . &Cن(-'ً لسب+ل) &Cتجع) كالم3 س-'جاً أل-جل
%]الء كا& لC& 'ختبا- شخصي8 'ختبا- 'ال+ما& باã (بكالم83 'لY5 ل& تLCم3 'لخ+بة ('لتأخ+- . 'ما 'لباق+اH فانC& ”'خ5& مصاب+حC& (ل0
Hقانعا &Cتكل& على '+ما& 'خ('ت' Lك& ق ّ&C8 لكنF-+>ل-سالة 'لخ' Uسما uLل &Cمخا(ف H-ثا : US') !لى 5ل' &CفعL Lتا“. لق+S &Cأخ5& مع+
u-'5لئ! 'لع)T . &C(ال عم) حق+قي للنعمة في قل(ب Jللح (كام !'-L' &%Lعن &)ك+ &T &)L &8 ن(- 'لب('ع| 'لصالحة8 مLب5ل! 'لن(- 'لخام
D-لتجا' Hما جاءLة 'لتأخ+- ('لخ+بة . فعنCلم('ج Hل0 +ك& متأ%با &Cا- 'ألج- 'لس-+ع8 لكنKء 'ل-جاء في 'نت(م &Cل) D-خ-ج& للقاء 'ل
{GC 434.3} .خاD '+مانC& (كاHL مصاب+حC& تن<فئ

(ف+ما 'ب<أ 'لع-+d نعس& جم+عC& (نم&“. +-مS تبا<] 'لع-+d 'لى م-(- 'لSم& 'لY5 كا& ُ+نتK- '& +جيء 'ل-D ف+3 ('لى 'لخ+بة (ما”
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Sعم(' 'ن3 تأخ+- . (في %5' 'ل(ق8H (قH 'لح+-F (ع0L 'ل+ق+&8 بTL '%تما0 'لس<ح++& (Y)5 'لقل(D 'لمنقسمة +ضعa (+ت-نح8 ('خ5( ' +م+ل(&
0CحSحSل0 تست<ع 'لخ+بة '& ت F-0 مثبتة على صخCجل-T Hفكان D0 'لشخص+ة للكتاC0 م]سسا على مع-فتCلى 'الست-خاء8 'ما 'ل5+& كا& '+مان'
عن3 '. ”نعس& جم+عC& (نم&“8 ف-+J منC& نم& في ع0L 'كت-'|8 تا-كاH '+مانT 8&Cما 'الخ-+اH فك& +نتK-& بصب- 'لى '& +ع<ى لC& ن(-
Tكم) . (مع 5ل! ففي ل+) 'لتج-بة بL' كأ& 'لف-+J 'لثاني قL بTL(' +فقL(& غ+-ت0C (تق('%0 'لى حT .' 0 Lما 'لس<ح+(& ('لمنقسم( 'لقل(D فل0
{GC 435.1} .+ع(L(' قاL-+& على 'الستناL 'لى '+ما& 'خ(ت0C . فعلى ك) ('حT L& +ثبH '( +سق< لنفس3

Iêو/ 1لتعصب

ق-'بة %5 ' 'ل(قH بTL 'لتعصD في 'لCK(- . فبعX م& قL 'عت-ف(' بان0C م]من(& بال-سالة (غ+(-(& (متحمس(& لCا -فض(' كلمة هللا
')-CK' جماعة L0. كا& +(جC0 (خ+االتC0 لسل<ا& مشاع-%0 ('نفعاالتCسلم(' 'نفس' c)-بال &)L0 مست-شCع(' 'نL' 5') 80)ل+) 'لمعصLكال
غ+-F متعصبة عم+اء (شC-(' بك) م& ل0 +صاLق(' على تص-فq &' . 0C-'ءT) 0%عمال0C 'لممتSجة بالتعصD ل0 تالJِ ع<فا م& جانT Dكث-+ة
Jلعا- بقض+ة 'لح' JلحT &' اCكا& م& نتائج Lلمج+ئ++&8 (مع 5ل! فق'. {GC 436.1}

d-8 (كFم& 'لخ<ا aالq uLح-كة 'لمجيء8 (', ت ')T- '5' dلنا' gم-, . '%تاL+) 5, 'ل(س+لة '& +قا(0 عم) هللاCكا& 'لش+<ا& +حا() ب Lلق
ULهللا حا() '& +خ (لعا- على عم' Dكا& سل<ا& 'لش- +خس- -عا+ا,8 فلكي +جل) . -+لتأخ' Hحتى في (ق J0 لعم) نش- 'لحCالمناء 'نفس'
بعX م& 'عت-ف(' باال+ما& ل+جعل0C +تجا(S(& 'لحL)L . ح+نئ5 (قa 'ع('ن3 ل+غتنم(' ف-صة م-'قبة ك) غل<ة (ك) 'خفاJ ( ك) عم) غ+-
الئJ ف+شC-(' بT 3ما0 'لناd في ن(- مجس0 مبالغ ف+3 'لى 'قصى حL ل+جع) 'لمج+ئ++& (عق+Lت0C مك-(%+& (ممق(ت+& . (%ك5' بقL- (ف-F م&
0C+ل' Hمة م& ت(ج+3 'اللتفا+Kع FS+م (5 ل! +نا -L80 بقCب)0 بالمجيء 'لثاني ف+ما سل<ان3 مس+<- على قلC0 ل+عت-ف(' با+مان%Lحش+ &T Uست<ا'
{GC 436.2} .على Tن0C ممثل( %+ئة 'لم]من+& جم+عا

'& 'لش+<ا& %( ”'لمشتكي على 'الخ(F“ (-(ح3 %ي 'لتي ت(عS 'لى 'لناd بم-'قبة 'خ<اء شعD 'ل-D (نقائص0C (-فعCا عال+ة لكي +-'%ا
'لجم+ع8 ب+نما Tعمال0C 'لصالحة (حسنات0C ُتغa ) (ال +5ك-%ا TحL . (عنLما +عم) هللا على خال\ 'لنف(d +ك(& %( L'ئما نش+<ا (L'ئبا في
'لعم) . فعنLما جاء بن( هللا ل+مثل(' Tما0 'ل-D جاء 'لش+<ا& '+ضا ل+مث) في (س<0C . (في ك) 'نتعاo %( مستعL+ &T Lخ) '(لئ! 'لناd غ+-
'لمقLس+& بقل(ب0C (غ+- 'لمتSن+& بعق(ل0C . (عنLما +قD ) %]الء بعX 'جS'ء 'لحJ (متى 'فسح ل0C 'لمجا) ب+& 'لم]من+& فC( +عم) ع&
<-+ق0C بdL بعX 'لنK-+اH 'لتي تخUL غ+- 'ل+قK+& . (ل+d في 'لمست<اU '& تب-%& على T& 'نسانا %( حقا مس+حي لمج-L (ج(L, ب+&
جماعة م& '(الL هللا حتى (ل( كا& في ب+H 'لعباT) FLما0 مائFL 'ل-D 'لمقLسة . ('لش+<ا& غالبا ما +ك(& %نا! في TقdL 'لمناسباH في
{GC 436.3} .'شخا\ 'ل5+& +ستخLم0C كأع('& ل3

1/. متنا8m علIHا

'& سل<ا& 'لش- +تناUS على ك) شب- م& 'ال-X 'لتي +س+- عل+Cا شعD هللا في <-+J س+احت0C 'لى 'لمL+نة 'لسما(+ة . ففي ك) تا-+خ
'لكن+سة ل0 +نجح YT 'صال c م& T &)L& +('ج3 عقباH جس+مة . ك5ل! كانH 'لحا) في '+ا0 ب(لd . فأ+نما Tقا0 5ل! 'ل-س() كن+سة ُ(ِجL جماعة
'عت-ف(' بقب(ل0C لال+ما& (لكنL' 0Cخل(' مع0C 'لC-<قاH 'لتي ل( قبلCا 'لمس+ح+(& لكانH 'خ+-' ت<-L محبة 'لحJ بع+L '. كما T& ل(ث- '+ضا
قاسى 'لشيء 'لكث+- م& 'ال-تبا! ('لض+J م& ج-'ء تص-فاH 'لناd 'لمتعصب+& 'لL' &+5ع(' T& هللا قL تكل0 ع& <-+ق0C مباش-8F ('ل5+& ألج)
5ل! -فع(' 'فكا-q) 0%-'ء%0 'لخاصة ف(J شCاFL 'لكتD 'لمقLسة . (كث+-(& مم& كا& +نقص0C 'ال+ما& (مع 5ل! كا& عنL%0 قL- كب+- م&
'التكا) على 'ل8H'5 ('ل5 +& كان(' +حب(& '& +سمع(' '( +ق(ل(' ش+ئا جL+L'8 'غ(تL' 0Cعاء'H 'لمعلم+& 'لحL+ث+& فانضم(' 'لى Tع('& 'لش+<ا&
في %0L ما قL ح-! هللا ل(ث- ل+بن+3 . (ك5ل! 'بنا (سلي (غ+-%ما مم& قL با-ك(' 'لعال0 بقL(ت0C ('+مان0C. ففي ك) خ<(F ('جC(' مكا+L 'لش+<ا&
,-')>T &م -)> (في ك D0 في 'لتعصCجS+ف u)لتق') &'S0 'الت%S)ع+) dلتحم' YL+Lش dكا& +أتي بأنا Y5ل'. {GC 437.1}

(ل0 +ك& (ل+0 م+ل- +م+) 'لى تل! 'لم]ث-'H 'لتي تس(J 'لى 'لتعصD . لقL 'عل& على غ-'- ل(ث- '& ك) -(c +نبغي '& +متح& بكلمة هللا .
D0 ؟ '& 'لكتا% c)- YT &م a-مكننا '& نع+ a+في %5, 'ال+ا0 . (ك dلنا ' Xما على عق() بع+Kم+ل-: ”'& للش+<ا& سل<انا ع (قا Lلق)
'لمقdL +ج+بنا قائال: ”م& ثما-%0 تع-ف(ن0C...“ ت(جc')-T L كث+-F خ-جH 'لى 'لعال0 (نح& قT Lُم-نا بأ& نمتح& 'ال-('c. فال-(c 'لY5 ال
+جعلنا نع+o صالح+& ('ب-'-' ('تق+اء في %5' 'لعال0 'لحاض- ل+c)- )% d 'لمس+ح . 'ني مقتنع 'قتناعا كامال با& للش+<ا& Lخال كب+-' في 5%,
ع(& Tن0C مقLس(& بالتما0 'نما +تبع(& تقال+L 'لنا8d (+بL( 'ن0C +جCل(& 'لحJ كغ+-%0 مم& ال َLّ+ &ل<ائشة ... كث+-(& ب+ننا مم' Hلح-كا'
+تشLق(& بمث) %5, 'الLعاء'H (ii٦)8 ”'& -(c 'لضال) +بعLنا ع& 'لحT 8Jما -(c هللا ف+ق(Lنا 'لى 'لحJ . (لك&8 قL +ق() 'حLك80 +ست<+ع
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'نسا& '& +ك(& على ضال) (+ق() 'ن3 +مل! 'لح8J ما5' '5'ً؟ فعلى %5' 'لس]') نج+D قائل+& '& 'ل-(c ('لكلمة متفقا& . فا5' كا& 'حL +حك0 على
نفس3 بم(جD كلمة هللا (+جL ت('فقا ('نسج 'ما كامال في 'لكتاD فعل+3 '& +]م& بأ& عنL, 'لحJ . 'ما '5' (جL '& 'ل-(c 'لY5 +ق(L, غ+- منسج0
(ال مت('فJ مع ك) <ب+عة ش-+عة هللا '( كتاب3 فل+س- بح5- لئال ت]خ5 -جال, في 'ش-'! 'لش+<ا&“ (iih). ”كث+-' ما (جL في بعX 'الشخا\
'لLل+) على (ج(L 'لتق(u في قل(ب0C م& نH'-K ع+(ن0C 'لمت(%جة 'لملتCبة '( (ج(%0C 'لمبللة بالLم(T )' UحاL+ث0C 'لمختنقة8 بأكث- جالء
iiÄ) “لضجة 'لتي ُتسمع في 'لعال0 'لمس+حي' (م& ك c)ض))). {GC 437.2}

(في '+ا0 'الصالc 'ت0C 'عL'], '(لئ! 'ل5+& كان(' جاL+& بك) غ+-F في محا-بة 'لتعص8D بك) ش-(- 'لتعصD (مسا(ئ3 . (قL عام)
JLث- للصT ا نش-(' 'خبا-' معاكسة الC+تل! 'لمعاملة . ('5 ل0 +قنع(' بتش(+3 'خ<اء 'لمت<-ف+& ('لمبالغة ف (ا بمثCعاتL ح-كة 'لمجيء )محا-ب
ف+3 '. %]الء 'لناd كان(' مLف(ع+& بL'فع 'لتعصD ('لك-'%+ة . 5ل! '& سالم0C قL عك-, 'عال& ق-D مجيء 'لمس+ح . لقL بات(' +خش(& '&
0CتL+لمج+ئ++& (عق' Lثا-(%ا ضT لتي' D-ك(& 5 ل! 'لكال0 صح+حا8 (كان(' +-ج(& 'ال +ك(& ك5ل!8 (%5' كا& 'لس- في 'لح+. {GC 438.1}

ZئاXX محبة

'& حق+قة ك(& جماعة قل+لة م& 'لمتعصب+& 'نLس(' ب+& صف(a 'لمج+ئ++& ل+سH سببا +جع) 'لناd +ق--(& '& 'لح-كة ل0 تك& م& هللا8
')TL0 (+بCهللا م& ن(م Dشع Kما. ل+ست+قCنة عمل'Lل(ث- ل0 +ك& ع5-' كاف+ا ال )' dب(ل LCع+& في عLلمتعصب+& ('لمخا' L)تماماً مثل0 ' '& (ج
جاL+& في عم) 'لت(بة ('الصالc . ل+فتش(' 'لكت8D ل+تعلم(' 'لحJ كما %( في +س(8U (ل+ك-س(' 'نفس0C بالتما8ã 0 (ح+نئ5 ل& +ع(Sنا 'لب-%ا&
{GC 439.1} .على T& ' لش+<ا& ال +S') نش+<ا (سا%- '. 'ن3 بك) خL+عة ممكنة س+CK- ق(تL 3'ع+ا لمعا(نت3 ك) 'لمالئكة 'لساق<+& في مملكت3

ل0 +ك& 'عال& خب- 'لمجيء 'لثاني %( 'لY5 خلJ 'لتعصD ('النقسا0 . لقH-CK L %5, 'الش+اء في ص+a عا0 sÄ٤٤ عنLما كا& جماعة
'لمج+ئ++& في حالة 'لش! ('ال-تبا! با لنسبة 'لى م(قف0C 'لحق+قي . '& 'لك-'FS ب-سالة 'لمال! 'ال() ”(ص-'w نصa 'لل+)“ LّT+ا على نح(
0Cقل(ب Hمتأل' L8 (قJسة كان(' في حالة ت('فLلمق' Hلقضاء على 'النقسا0. ('(لئ! 'ل5+& 'شت-ك(' في %5, 'لح-كا') Dلتعص' Lخماe مباش- 'لى
حبا بعض0C لبعX (ل+س(U 'لY5 كان(' +نتK- (& '& +-(, س-+عا. فاال+ما& 'ل('حL ('ل-جاء 'لمبا-! 'ل('حL -فعا%0 ف(J تسل< YT تأث+-
{GC 439.2} . بش-T Y( س+اLت83 (ب-%نا TنCما ت-d +ق+0C غائلة %جماH 'لش+<ا&

(ف+ما 'ب<أ 'لع-+d نعس& جم+عC& (نم& . ففي نصa 'لل+) صا- ص-'w %(5' 'لع-+d مقب) فاخ-ج& للقائ3 . فقامH جم+ع '(لئ! '”
لعT) u-'5صلح& مصاب+حC&“ (متى r٥ : ٥ — h). في ص+a 8sÄ٤٤ في منتصa 'لمFL 'لتي T &K(ال '& ') ��ri +(ما ستنتCي عنL%ا8
!“(في خ-+a تل! 'لسنة ع+نCا 'لY5 (جL بعL 5ل! '& 'لمFL ستمتL 'ل+T 83علنH 'ل-سالة بكلماتCا كما %ي ('-FL في 'لكتاD: ”%(5' 'لع-+d مقب)
{GC 439.3}

('لu LT Y5 'لى %5, 'لح-كة كا& 'الكتشاa بأ& منش(- '-تحشستا لتجL+L '(-شل+0 'لY5 كا& %( نق<ة بLء مFL ') ��ri +(ما بBL في
تنف+5, في خ-+a عا٤٥h 0 J .8.0 (ل+d في بLء 5ل! 'لعا0 كما 'عتقL قبال . فباحصاء 'ال+ا0 م& خ-+a عا٤٥h 0 تنتCي ') ��ri سنة في
{GC 440.1} .(خ-+a عا0 sÄ٤٤ ('نK- 'لت5++)

“dLلق' -+C>ا ”تC+ل' Sثة 'لتي +-مLف+3 تت0 'لحا Y5ل' Hن3 'ل(قT على a+-0 تش+- '+ضا 'لى 'لخ+Lلق' LCلع' S)ث0 '& 'لحجج 'لمقتبسة م& -م
{GC 440.2} .(تب-ئت3). (قL (ضح %5' '5 'جُتD5 'نتبا, 'لناd 'لى 'ل<-+قة 'لتي بCا تمH 'ل-م(S 'لمش+-F 'لى 'لمجيء 'ال() للمس+ح

m1لرمو Z1تما

كا& 5بح خ-(a 'لفصح -مS' لم(H 'لمس+ح . فب(لd +ق(): ”ألنفصحنا '+ضا 'لمس+ح قL 5بح ألجلنا“ (s ك(-نث(d ٥ : h). ثT 0نحSمة
'لباك(-F 'لتي كان(' +-LL(نCا Tما0 'ل-D عنL (قH 'لفصحكانH ت-مS 'لى ق+امة 'لمس+ح. (ب(لd '5 +تكل0 ع& ق+امة 'ل-D (ك) شعب3 +ق():
”'لمس+ح باك(-F ث0 'ل5+& للمس+ح في مج+ئs) “3 ك(-نث(d ir : s٥). فالمس+ح %( باك(-F 5ل! 'لحصاL 'لخال8L حصاL 'لمفL++& 'ل5+&
L+L-مة 'لتSح H8 كما كانFL+هللا في 'لق+امة 'لعت &Sس+جمع(& 'لى مخ. {GC 440.3}

(قL تمH %5, 'ل-م(S ل+d فق< بالنسبة 'لى 'لح('L| ب) '+ضا بالنسبة 'لى (قH حL(ث3 '. ففي 'ل+(0 'ل-'بع عش- م& T ()TشC- 'لسنة
'ل+L)C+ة8 'لY5 لمFL خمسة عش- ق-نا <(+لة كا& +5بح ف+3 خ-(a 'لفصح8 (بعLما Tك) 'لمس+ح 'لفصح مع تالم+5, س&َّ 5ل! 'لعشاء 'لY5 كا&
الح+اء 5ك-u م(ت3 على Tن3 ”حم) هللا 'لY5 +-فع خ<+ئة 'لعال0“. (في تل! 'لل+لة نفسCا قبضH عل+YL+' 3 'الثمة لُ+صلD (ُ+قت) . ('5 كا& س+Lنا
%( 'لم-م(S 'ل+3 بحSمة 'لت-L+L فقL 'ق+0 م& ب+& 'الم('H في 'ل+(0 'لثال| ”باك(-F 'ل-'قs) “&+L ك(-نث(d r� : s٥) (%( نم(g5 لك)
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rs : i ف+لبي) “,Lمج Lجس F-)0“ ل+ك(& “على صCع X')ت Lالب-'- 'ل5+& س+تغ+- ”جس' &+Lل-'ق'). {GC 440.4}

(على %5, 'لص(-F +نبغي T& تت0 ك) 'ل-م(S 'لتي تش+- 'لى 'لمجيء 'لثاني في 'ل(قH 'لمشا- 'ل+3 في 'لخLمة 'ل-مS+ة . (في 'لنKا0
d+0 -ئLما +قL8 فبع(i٤ rÉ : s٦ &++)لسابع (ال' YL)C+ل' -C0 +قع في 'ل+(0 'لعاش- م& 'لش+Kلع' F-0 'لكفا)+ )T dLلق' -+C>كا& ت Y)لم(س'
-CK+0 سKنتنا 'العCك d+لمس+ح -ئ' &' Lك5' 'عُتق%) . Dبا-! 'لشع+) g-8 كا& +خdLع& ك) 'س-'ئ+) فت-فع خ<ا+ا%0 م& 'لق F-نة كفاCلك'
ل+<C- 'ال-X بمالشاF 'لخ<+ئة ('لخ<اF (+با-! بالخل(L شعب3 'لY5 +نتK-, . '& 'ل+(0 'لعاش- م& 'لشC- 'لسابع8 +(0 'لكفا-F 'لعK+0 'لY5 ت0
ف+3 ت<C+- 'لقdL ('لY5 (قع في 'لثاني ('لعش-+& م& تش-+& 'ال() ('كت(ب-) عا0 8sÄ٤٤ 'عتب- (قH مجيء 'ل-D . (قL كا& %5' متفقا مع
{GC 441.1} .'لب-'%+& 'لتي سبJ '& '(-Lنا%ا على '& ') ��ri +(0 تنتCي في 'لخ-+8a (قL بT 'L& %5' 'الستنتاg تستح+) مقا(مت3

(في 'لمث) 'ل('-L في متى r٥ نف0C '& ف-صة 'النتKا- ('لن(0 تبعCا قL(0 'لع-+d. (كا& %5' م<ابقا للب-'%+& 'لتي قLمنا%ا 'آل& م&
{GC 441.2} .“'لنب('H ('ل-م(S. (%ي تحم) ب+& <+اتCا 'القتناU بصLق3 '. (قT Lعل& qالa 'لم]من+& ”ص-'w نصa 'لل+)

(كم(جة 'لمL 'لعات+ة 'كتسحH 'لح-كة ك) 'لبالL . لقL 'نتقلH م& مL+نة 'لى مL+نة (م& ق-+ة 'لى 'خ-u 'لى 'قصى -ب(U 'لبالL 'لى '&
T(ِقK شعDُ هللا 'لمنتK-(&. (قL 'ختفى 'لتعصT Dما0 %5' 'العال& كما +ختفي صق+ع 'لصباc 'ما0 'لشمd 'لمش-قة . (-uT 'لم]من(& '&
Y-بش gما +ك(& %نال! '%ت+اLغالبا عن -CK+ a->ت (80 (كا& 'لعم) خال+اً م& كCب)لشجاعة ('ل-جاء قل' H+حT) 8H0 تالشC0 ('-تباكCشك(ك
ال +ضب<3 تأث+- كلمة هللا (-(ح3 . (قL كا& شب+Cا بأ(قاH 'لت5ل) ('ل-ج(U 'لى 'ل-D 'لتي كانH تحL| لشعD 'س-'ئ+) عقD سماU -سائ)
Hلم5%) 'نما 'لصفة 'لغالبة كان' c-م& 'لف (+قل Lج)+ &هللا في ك) عص-. كا (عم Sب3 'متا Y 50 هللا8 كما كا& ل3 5ل! 'ل<ابع 'ل'Lب+خ م& خ)لت'
فح\ 'لقلD بك) Lقة ('العت-'a بالخ<+ئة (ت-! 'لعال0 . (كا& 'لتأ%D لمالقاF 'ل-D %( 'لحم) 'لT Y5ثق) 'لنف(d 'لمع5بة . (كا& %نال!
Kفي غ+- تحف ã d+-تك) Fبة على 'لصالK')م. {GC 441.3}

c-معا بف X-لسماء ('ال' c-ما تفLعن (مستقب Hق)ن3 كا& مكب(تا لT YT 8c-تعب+- ع& 'لف Lال +(ج” : (5ل! 'لعم aص) قا) م+ل- في
Lحتى +شت-ك(' مع 'جنا &)-K0 منتCم& 'لسماء . ('لمغن(& صامت(&8 ف aتاCلل K)5' '+ضا محفC8 فaتا% Lال +(ج) . aال +(ص L+مج
iiÉ) “Lفك- ('ح) Lح') D0 قلC8 فالجم+ع لa>')لع' )T ()+0 في 'لمLتصا Lلمالئكة (ج(قة 'لسما(++& ... (ال +(ج'). {GC 442.1}

(شLC شخ\ qخ- مم& 'شت-ك(' في 'لح-كة فقا): ”لقL 'حLثH %5, 'لح-كة TعمJ فح\ للقل(D (ت5ل) للنف(d 'ما0 هللا ساك& 'لسماء
'لعل+ا8 ('حLثH '+ضا 'نف<اما للع('<a ع& Tم(- %5' 'لعال80 (فX 'لمناH' US ('لقضاء على 'لعF)'L ('العت-'a باالخ<اء ('لمKال0
Y5ا8 'الم- 'لCنب<اح') d)لنف' (سببا في '5ال Hكان Lق) . ()لغف-'& ('لقب' Dما0 هللا في <لT لتائبة 'لمنسحقة' HاالCما0 هللا8 ('البت' Jالنسحا')
ل0 نشLC مث+ال ل3 م& قب) . (كما Tم- هللا على لسا& +(ئ+) 'لنبي عنLما +قت- D +(0 'ل-D 'لعK+80 ك5ل! حL| في %5, 'لح-كة '& 'لناd مSق('
قل(ب0C ال ث+اب0C (-جع(' 'لى 'ل-D بالص(0 ('لبكاء ('لن(c . (كما قا) هللا على لسا& Sك-+ا ك5ل! حL| 'آل&8 فقL فاc)- X 'لنعمة
('لتض-عاH على '(الL,8 (نK-(' 'لى 5'! 'لY5 قL <عن(,8 (كا& ن(c عK+0 في 'ال-X ...('ل5+& كان(' +نتK-(& 'ل-D ت5لل(' Tمام3“
i٤�)). {GC 442.2}

(م& ب+& ك) 'لح-كاH 'لL+ن+ة 'لعK+مة 'لتي حLثH منT 5+ا0 'ل-س) ل0 ت(جL ح-كة خال+ة م& ش('ئD 'لنق\ 'لبش-Y (مكا+L 'لش+<ا& Tكث-
م& تل! 'لتي حLثH في خ-+a عا0 sÄ٤٤ . (حتى 'آل& بعL م-(- سن+& عFL+L فا& ك) م& 'شت-ك(' في تل! 'لح-كة (ك) م& (قف(' ثابت+&
{GC 442.3} .على منصة 'لحJ ما S'ل(' +حس(& بالتأث+- 'لمقdL ل5ل! 'لعم) 'لمبا-! (+شLC(& بأن3 كا& م& هللا

N1تماZ عظHم

L؛ لق“&Cصلح& مصاب+حT) u-'5جم+ع '(لئ! 'لع Hفاخ-ج& للقائ3“ ”قام (مقب d+-5' 'لع)%” (ء 'لقائ'Lلن' &+-K5 سمع جماعة 'لمنت')
L-س(' كلمة هللا غ+- 'لمع-(فة ل0C+L م& قب) بأع0K '%تما0 . (Tُ-س) م& 'لسماء مالئكة ال+قاK 'ل5+& خا-H عS'ئمe) 0CعL'L%0 لقب() 'ل-سالة
. فالعم) ل0 +ثبH بحكمة 'لناd (عل(م0C ب) بقF-L هللا . ('ل5+& كان(' T() م& سمع(' 'لنL'ء (T<اع(, ل0 +ك(ن(' Tع0K 'لناd 'لم(%(بي & ب)
TعKم0C ت('ضعا (تك-+d '. لقL ت-! 'لفالح(& محاص+ل0C في 'لحق() ('لم+كان+ك+(& 'لق(' qالت0C جانبا8 (بLم(U 'لف-c خ-ج(' ل+قLم(' 'الن5'-.
('ل5+& كان(' قبال قاFL في %5' 'لعم) صا-(' qخ- م& 'نضم(' 'لى %5, 'لح-كة. فقL 'غلقH 'لكنائd 'ب('بCا ب(ج3 عا0 ضL %5, 'ل-سالة
('نسحD م& 'ال-تبا< بCا جمع كب+- مم& قبل(, '. (-تبH عنا+ة هللا '& +تحL %5' 'العال& ب-سالة 'لمال! 'لثاني8 (%5' 'ضفى ق(F على 5ل!
{GC 443.1} .'لعم)

F)ل-سالة ق' Dكا& +صح Lلب-%ا& 'لكتابي كا& ('ضحا (قا<ع '. فق' &T ل0 تك& مسألة حجة8 مع “!(مقب d+-5' 'لع)%” ل-سالة 'لقائلة' &'
L'فعة تح-! 'لنفd. ل0 +ك& %نال! ش! '( تسا]). فعنL Lخ() 'لمس+ح 'النتصا-Y 'لى '(-شل+0 تقا<- 'لى جب) 'لS+ت(& جم(U 'لناd 'ل5+&
'جتمع(' م& ك) 'نحاء 'لبالL الح+اء 'لع+8L ('5 'نضم(' 'لى 'لجمع 'لY5 كا& +-'فJ +س(U 'مسك(' ب(حي 'لساعة ('شت-ك(' في 'لCتاa قائل+&:
Dف(ع+& بحL0 مCلمج+ئ++&8 بعض' Hك5' فع) غ+- 'لم]من+& 'ل5+& تقا<-(' على 'جتماعا% .(É : rs متى) “D-مبا-! 'آلتي باس0 'ل”
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{GC 443.2} !“'الست<الq) Uخ-(& بقصL 'لسخ-+ة8 ('لجم+ع 'حس(' بالق(F 'لمقنعة 'لم-'فقة ل5C, 'ل-سالة: ”%(5' 'لع-+d ُمقب)

(Sلع<شى ن' X-لة على 'الSفكالس+() 'لنا . F'Sلى 'لمجا' -Kما& كا& +ن+' )%) 8Dُتستجا Fلصال' (0 '& جع+' Lج)+ &كا Hفي 5ل! 'ل(ق
-(c 'لنعمة على '(لئ! 'ل<الب+& 'لغ+(-+& . ('(لئ! 'ل5+& كان(' +نتK-(& 'ل(ق(a س-+عا 'ما0 فا0C+L (جCا ل(ج3 شع-(' بف-c مقdL ال
{GC 444.1} .+(صa . فق(F 'ل-(c 'لقdL 'لل<+فة 'لم]ث-F '5'بH 'لقلD '5 ُمِنحHْ ب-كُت3 'ل(ف+-F لجماعة 'لم]من+& 'المناء

(ص) 'ل5+& قبل(' 'ل-سالة8 بك) ح5- ((قا-8 'لى 'ل(قH 'لY5 كان(' +-ج(& ف+3 '& +الق(' س+L%80 (في ك) صباc 'حس(' '& ('جب0C 'ال()
+قتض+0C '& +حصل(' على ب-%ا& قب(ل0C لuL هللا . كان(' متحYL 'لقل(D (+صل(& كث+-' معا بعض0C الج) بعX. (كث+-' ما كان(' +لتق(& معا
في 'ماك& منعSلة لكي تك(& ل0C ش-كة مع هللا8 (كانH 'لصل('H تسمع صاعFL م& 'لحق() ('لغ+اX . '& +ق+& -ضى 'لمخل\ عن0C كا& '0%
في نK-%0 م& 'ل<عا80 ('5' غشH سحابة عق(ل0C ل0 +ك(ن(' +ست-+ح(& حتى تنقشع . ('5 كان(' +شع-( & بشCاFL 'لنعمة 'لغاف-F كان(' +ت(ق(&
0Cتحب3 نف(س Hكان Y55'! 'ل FL%لى مشا'. {GC 444.2}

خHبة "مل ثانHة

(لك& كا& ال بT L& +صاب(' بالخ+بة م-F 'خ-u . لقL م- (قH 'النتKا- (لCK+ 0- مخلص0C. لقL نK-(' 'لى 'الما0 في 'نتKا- مج+ئ3 بثقة
YL+0 'خ5(' سCباك+ة تق() : ”'ن Hت3 فا-غا ص-خLلى قب- 'لمخل\ ((ج' Hما جاءLب3 م-+0 'لتي عن Hثابتة8 ('آل& %ا %0 +حس(& بما حس
si : r� عل0 '+& (ضع(,“ (+(حنا' Hلس)). {GC 444.3}

Lحاال بع a5' 'لشع(- ل0 +خت%) . Hل(ق' Xعا للعال0 غ+- 'لم]م& بعL'- &قة كاLم& '& تك(& 'ل-سالة صا a)شع(-%0 بال-%بة ('لخ &'
'نقضاء 'لمCلة8 ففي باBL 'الم- ل0 +تج-T(' على 'لشماتة بأ(لئ! 'ل5+& خابq Hمال80C (لك& عنLما ل0 ُت-َ عالمة م& عالماH غضD هللا8 'فاق('
. 0Cج-(' '+مان% Lق D-مجيء 'ل D-0 بقCعت-ف(' با+مان' L0. ('& كث+-+& مم& كان(' قCتع++-%0 (سخ-+ت aلى 'ستئنا' ')L0 (عاCم& خ(ف
H)م& 'لعال80 فت5م-(' على هللا (<لب(' 'لم D)-Cل' &)L+-+ 0Cحس(' (كأنT |+0 بحCعن(' في كب-+ائ>ُ FL+L o 0 ثقةCل Hل5+& كان' Xبع)
F-0 مCئ'-q -++لتغ &+Lء 'آلخ-+& ال على كلمة هللا صا-(' 'آل& مستع'-q 0 علىC8 كما فع) +(نا& . ('ل5+& بن( '+مانFالً م& 'لح+اL0 بCالنفس
Tخ-u . (قL كسD 'لساخ-(&8 'لمستضعف+& 'لجبناء 'لى جانب80C ('تحL(' جم+عا في 'العال& بأن3 ل0 تعL ت(جL مخا(T a( 'نتKا-'H . لقL م-
{GC 444.4} .'ل(قH ('ل-D ل0 +أ8Hِ (قK+ L) 'لعال0 على حالq 3الa 'لسن+&

ت-! 'لم]من(& 'لغ+(-(& 'لمخلص(& ك) شيء ألج) 'لمس+ح (تمتع(' بحض(-, كما ل0 +تمتع(' م& قب) . لقL قLم(' qخ- 'ن5'- للعال0 كما
Lكب+- م& صحبة 'ل5+& ل0 +قبل(' 'ل-سالة . لق Lي (مالئ! 'لسماء 'نسحب(' 'لى حC0 'الل%L+س F-قبل(' في عش+ُ &T &)-K8 ('5 كان(' +نت')Lعتق'
Fلح+ا' Hء '%تماماDآل& ل+حمل(' ع' &)L)0 +عCفك(ن . Hس-+عا“. (لكن3 ل0 +أ (8 تعاU)س+ D-ا 'لC+' (حا- قائل+&: ”تعا J)صل(' بش
{GC 445.1} .('-تباكاتCا 'لثق+لة م& جL+L (+تحمل(& تع++- 'لعال0 'لساخ- (%Sئ3 كا& 5ل! تج-بة قاس+ة م-عبة ال+مان0C (صب-0%

خHبة "مل "عنف

(مع 5ل! فا& %5, 'لخ+بة ل0 تك& في مث) جسامة خ+بة 'لتالم+5 'لتي جاS(' ف+Cا في 'لمجيء 'ال() للمس+ح . فعنLما Lخ) +س(U '(-شل+0
منتص-' 'عتقL تابع(, 'ن3 م(ش! '& +عتلي ع-L o'(L (+خل\ 'س-'ئ+) م& Kالم+0C . فبآما) عال+ة ('نتKا-'H مف-حة جعل(' +تسابق(& في
'ك-'0 مل+ك0C . (كث+-(& من0C ف-ش(' ث+اب0C في 'ل<-+J كبسا< +م- عل+83 '( كان(' +نث-(& 'غصا& 'الشجا- (سع(a 'لنخ) في <-+ق3 . (في
ف-ح0C 'لحماسي %تف(' معا قائل+&: ”(صنا الب& L)'L !“ (عنLما <لD 'لف-+س+(& من3 '& +نتC- تالم+S' 5' ,5عجتT) 0CغضبتFS% 0C 'لف-c تل!8
Tجاب0C +س(U بق(ل3: ”'& سكH %]الء فالحجا-F تص-w“ (ل(قا sÉ : �٤). +نبغي '& تت0 'لنب(F . فلقL كا& 'لتالم+5 +تمم(& قصL هللا 8 (لك& ما
H '+ا0 قل+لة حتى شا%L(' مخلص0C +عاني qال0 'لم(H (+ضع(ن3 في 'لقب- . لقT Lصابت0C خ+بة ُم-F . 5ل! '& ت(قعات0C ل0 +تحقJ منCا '& مّ-َ
شيء8 فماتq Hمال0C مع +س(8U (لL+ 0-ك(' T& ك) تل! 'الحL'| كا& 'النب+اء قL سبق(' ('نبأ(' بCاT) 8ن3 ”كا& +نبغي '& 'لمس+ح +T Hل0 (+ق(0
{GC 445.2} .م& 'الم('H“ ( Tعما) i : sh )8 'ال بعLما خ-g س+L%0 م& 'لقب- منتص-'

بعض من ثبتو1
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قب) 5ل! بخمd مئة سنة كا& 'ل-D قT Lعل& على لسا& Sك-+ا 'لنبي قائال: ”'بتCجي جL' +ا 'بنة صC+(& '%تفي +ا بنH '(-شل+0 . %(5'
ملك!ِ +أتي 'ل+! %( عاL) (منص(- (L+ع (-'كD على حما- (على جحo 'ب& Tتا&“ (Sك-+ا É : É). فل( تحقJ 'لتالم+5 '& 'لمس+ح على '%بة
F)0 '& +تمم(' %5, 'لنبCلما 'مكن H)حاك0 (+م+ &'. {GC 446.1}

(ك5ل! تم0 م+ل- (جماعت3 'لنب(F (قLم(' 'ل-سالة 'لتي 'نبأ 'ل(حي بأنCا +نبغي '& تق0L 'لى 'لعال80 (لكن0C ما كان(' ل+قLم(%ا ل( 'L-ك(' تماما
'لنب('H 'لمش+-F 'لى خ+بت0C ('لتي تق0L -سالة 'خ-u لُ+بَش- بCا ك) 'الم0 قب) مجيء 'ل-D. '& -سالة ك) م& 'لمالك+& 'ال() ('لثاني قLُمتا في
L (تممتا 'لعم) 'لY5 قصL هللا '& +تمم3 ب('س<تCما َLّلمح' Hل(ق'. {GC 446.2}

لقL كا& 'لعال0 +ت-قD منتK-' 'ن3 '5' م- 'ل(قH (لCK+ 0- 'لمس+ح فك) نKا0 'لمجيء 'لثاني سُ+Cج- (+تخلى 'لناd عن3 . (لك& في ح+& '&
كث+-+& تحH ضغ< 'لتجا-D 'لشFL+L %ج-(' '+مان80C بقي qخ-(& ثابت+& . غ+- '& ثما- ح-كة 'لمجيءc)-) 8 'ل(L'عة (فح\ 'لقل8D (%ج-
FS'-لك HLCش dLلق' c)-ل' F)على 'نكا- حق+قة ك(& ق ')T-بأن3 م& هللا. فل0 +تج HLC8 ش(5ل! 'لعم Hتبع -)مT 8 (%يFلح+ا' cلعال80 ('صال'
Y5ل' Y)ا0 'لتفس+- 'لنبK0 نL% 0 فيCخص(م u)قT لنب(+ة . (ل0 +نجح' H'-0 للفتCفي حساب FLغل<ة ('ح aلمجيء 'لثاني8 (ل0 +ست<+ع(' 'كتشا'
F-+0 'لمستنCبعق(ل Fلصال') F-+لغ' c)-سة كلمة هللا ب'-L J+-> &ا عC+لتي (صل(' 'ل' aسا-(' عل+3 . (%0 ل0 +-ض(' بالتخلي ع& 'لم('ق
ب-(c هللا (قل(ب0C 'لملتCبة بق(ت3 'لح+ة8 'ال بعL 'قناع0C بب-'%+& م& 'لكتا8D تل! 'لم('قa 'لتي صمHL 'ما0 'ع0K 'النتقاH'L 'لفاحصة
H'-++معا8 ('لتع FLلعل0 ('لفصاحة متح' H')ثابتة 'ما0 ق Hل K حكماء %5' 'لعال80 ('لتي) &+-)Cلمش' &+Lم& معلمي 'ل 'Lج F-لمقا(مة 'لم')
{GC 446.3} .('لشتائ0 م& 'لش-فاء ('الLن+اء على 'لس('ء

uLما ناL0 بكلمة هللا . عنCمان+' USعS+8 (لك& حتى %5' ل0 +ك& ل F-Kثة 'لمنتLنال! خ+بة بالنسبة 'لى تل! 'لحا% Hنح& ال ننك- 'ن3 كان
L ف-صة 'مCال0C . (مع 5ل! فقL كانH -سالة َLّم) u)ن+ن (%T (ت5ل D-ل' (نة قب+Lلم' Dما تنقل)+ &+بع-' Lقا ئال 'ن3 بع u)ن+ن U-')نا& في ش)+
+(نا& م& قب) هللا8 (قL 'مُتحنH ن+ن(u حسL'-' Dت3 . ('عتقL 'لمج+ئ+(& '& هللا قT L-شL%0 'لى تقL+0 'الن5'- بالL+ن(نة بمث) تل! 'ل(س+لة8
F-مستت )' F-%اK F)'Lا عCعن H8 '( تسببD-ل' -)CKمحبة ل D)في 'لقل HKم& سمع(%ا ('+ق (ك D)فاحصة لقل Hكان Lفاعلن(' قائ) +&: ”لق
لمج+ئ83 (لك& 'ل-D ع-a 5ل! كل3 . لقL -سمH خ< '... حتى '& 'ل5+& س+متحن(& قل(ب0C +ع-ف(& 'لى 'Y جانD س+قف(& ل( جاء 'ل-D ح+نئ85
س('ء كان(' س+Cتف( & قائل+&: %(5' %5' 'لC& '. 'نتK-نا, فخلصنا8 '( س+ص-خ(& 'لى 'لصخ(- ('لجبا) لتسق< عل+0C (تخف+0C ع& (ج3
'لجالd على 'لع-o (ع& غضD 'لخ-(a . (قL 'ختب- هللا شعب3 ب5C, 'ل<-+قة على ما نعتق8L 'متح& '+مانuT-) 0C ما '5' كان(' س+ت-'جع(&
i٤s) “على كلمة هللا بثقة كاملة &)Lج-(& %5' 'لعال0 (+عتمC+0 سC80 '( 'نCن3 +ناسبT )% u-+ Lق Y5ل' aفي ساعة 'لتج-بة ع& 'لم(ق). {GC
447.1}

F-ح+اتي م Hل( 'نني عش” :(0 في 'ختبا-%0 'لماضي '5 قاCل 'L0 با& هللا كا& م-شCعلى '+مان ')لK &+5عب- (ل+0 م+ل- ع& مشاع- 'ل Lق)
Lج( '& 'ك(& ق-'” .“Hغ+- ما عمل (عمT &' لما كا& لي dلنا') كا& لي في 'لماضي8 فلكي 'ك(& 'م+نا مع هللا Y 5بالب-%ا& نفس3 'ل u-خ'
<H-C ث+ابي م& Lماء 'لناd . 'ني 'حT dنني على قL- 'ست<اعتي قL خلصH نفسي م& ج-+مة جلD 'لL+ن(نة ('لCال! عل+0C ”. (كتD -ج)
YT آل& كما كا& في' Y)جائي في مجيء 'لمس+ح ق- &' ...' dمنكس- 'لخا<- (ال +ائ Lبع H0 -ت+& فلس Hُخ5ل Lنني قT هللا8 %5' 'لق() : ”مع
Lق Hسة . فا& كنLلمق' Hا في 'لتأمالCسن+& قض+ت Lفعل83 بعT &T نبغي لي+ Y5ل' dLبأن3 ('جبي 'لمق H-فق< ما شع Hفعل Lمضى . لق Hق)
Lب83 (ق Hمنq ال بما' S-كT 0نني لT )%) 8'Lعل0 ش+ئا ('حT فم& ناح+ة 'حساني (محبتي لبني جنسي ('قتناعي ب('جبي نح( هللا“. ”'ني Hخ<أ'
كا& هللا معي8 (تجلH ق(ت3 في 'لعم)8 فنتج م& 5ل! خ+- كث+-“. ”(قT Lخq 5الa م& 'لشعL+ D-س(& كلمة هللا مLف(ع+& بالك-'FS في 5%'
H0 (ال جبنCستحسان' )' dح 'لنا+Lء م'-) 'Lل0 'سعَ 'ب” .(i٤r) “0 'لمس+ح تصالح(' مع هللاL o-) &لعص- . (بتل! 'ل(س+لة (ب('س<ة 'ال+ما'
80Cالبقاء على ح+اتي ع& <-+ق' Dل>T &ء%0 . (ل'Lجبي ألث+- ع') L)Lح S)آل&8 (ل& 'تجا' dضى 'لنا- Y-0 لي 'لعال0 . (ل& 'شتCما تجLعن
i٤i) “!عنا+ة هللا 'لصالحة 5ل HL'-' '5' ح+اتي Lل& 'ت-'جع8 كما '-ج(8 ع& فق)). {GC 447.2}

(ل0 +ت-! هللا شعب83 فلقL مك| -(ح3 مع '(لئ! 'ل5+& ل0 +نك-(' ب<+o 'لن(- 'لY5 حصل(' عل+3 (ال شC-(' بح-كة 'لمجيء . '& في
F'Sا مجاCمة (الن5'-%80 '5 +ق() 'ل-س(): ”فال ت<-ح(' ثقتك0 'لتي لSفي %5, 'ال &+-Kل-سالة 'لى 'لعب-'ن++& 'ق('الً لتشج+ع 'لمج-ب+& ('لمنت'
عK+مة . النك0 تحتاج(& 'لى 'لصب- حتى '5' صنعت0 مش+ئة هللا تنال(& 'لم(عL. الن3 بعL قل+) جL' س+أتي 'آلتي (ال +ب<ئ . Tما 'لبا- فباال+ما&
iÉ — i٥ : s� &++عب-'ن) “dم& 'ال+ما& القتناء 'لنف (ال! بCلل L'Lما نح& فلسنا م& 'ال-تT) . ال تس- ب3 نفسي Lح+ا ('& '-ت+). {GC 448.1}

(+تب-%& لنا م& 'لكال0 'لمش+- 'لى ق-D مجيء 'ل-D '& %5' 'الن5'- م(ج3 'لى 'لكن+سة في 'ال+ا0 'الخ+-F: ”ألن3 بعL قل+) جL' س+أتي 'آلتي
(ال +ب<ئ“. (%5' 'لكالL+ 0) بك) (ض(c 'ن3 س+ك(& %نال! تبا<] Kا%-8 ('ن3 +بT )L& 'ل-D قL تبا<أ. (%5' 'لتعل+0 'لمق0L %نا +ن<بJ 'ن<باقا
Uهللا في 'تبا FL'-' ')عمل L0 . لقC0 %5' 'لكال0 كان(' في خ<- '& +تح<0 '+مانC+لم(ج3 'ل' dفالنا . Hخاصا على 'ختبا- 'لمج+ئ++& في %5' 'ل(ق
'-شاL -(ح3 (كلمت83 (مع 5ل! فل0 +ست<+ع(' 'L-'! قصL, في 'ختبا-%0 'ال()8 (ال ع-ف(' 'ل<-+J 'لY5 كا& عل+0C '& +س+-(' ف+83 (كان(' في
خ<- 'لش! في ما '5' كا& هللا %( م-شL%0 '( ال . (في %5, 'لحالة كا& +ن<بJ عل+0C 'لق() : ”'ما 'لبا- فباال+ما& +ح+ا“. فا5 'ش-J على
<-+ق0C ن(- ”ص-'w نصa 'لل+)“T- 5') 8(' 'لنب('H (قL فكH خت(مCا8 ('لعالماH 'لتي كانH تت0 بس-عة تنبئ بق-D مجي ء 'لمس+ح8 كان('
+سلك(& بالع+ا& كما +بT . )Lما 'آل& (قL 'نحنH نف(س0C بسبq Dمال0C 'لتي خابH فقT Lمكن0C 'لثباH فق< ب('س<ة 'ال+ما& باã (بكلمت3 . كا&
'لعال0 'لCاBS 'لساخ- +ق(): ”لقL 'نخLعت80 فا%ج-(' '+مانك0 (ق(ل(' T& ح-كة 'لمجيء 'نما %ي م& 'لش+<ا&“ .لك&ّ كلF 0 هللا تعل& قائلة: ”'&
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'-تL ال تس- ب3 نفسي“8 فك(نC+ 0Cج-(& '+مان0C 'آل& (+نك-(& ق(F 'ل-(c 'لقdL 'لتي كانH تصحD 'ل-سالة فمعنى 5ل! 'ن0C +-تL(& 'لى
'لCال! . (لقL شجعت0C 'ق(') ب(لd على 'لثباH '5 قا): ”فال ت<-ح(' ثقتك0“. ”'نك0 تحتاج(& 'لى 'لصب-“ .”الن3 بعL قل+) جL' س+أتي 'آلتي (ال
8Dلكت' o+م(' على تفت)'L+) ,Lحصل(' عل+3 م& هللا (+تمسك(' ب(ع Lق Y5بالن(- 'ل ')Kس+-(& ف+3 %( '& +حتف+ J+-> 0كا& 'سل Lب<ئ“. (ق+
0KعT -)للحص() على ن ')-Cس+) ')-K(بك) صب-8 +نت . {GC 448.2}

الفصل الثالث و العشرون — ما هو املقدس؟

'& 'آل+ة 'لكتاب+ة 'لتي كانH م& L(& ك) 'آلÑاH 'الخ-u 'ساd تعل+0 'لمجيء ('لعم(L 'لم-كYS ف+Cا %ي 'العال& 'لقائ): ”'لى 'لف+& (ثال|
aالq Hكان) . D-مجيء 'ل D-لم]من+& بق' (ك uLفة ل)مأل H5, 'لكلما% Hكان .(s٤ : Ä (ن+ا'L) “dLلق' (-C>ت+) T-مساء ف+تب) cمئة صبا
'الف(', تن<J ب5C, 'لنب(F (ت-LL%ا على TنCا كلمة س- '+مان0C . (قT Lحd 'لجم+ع T& على 'لح('L| 'لمنبأ بCا في تل! 'لنب(F تت(قa 'بCج
'نتKا-'ت0C 'ش-'قا (Tع0K 'آلما) 'لتي +حتضن(ن3 '. (قL ب+نا T& %5, 'ال+ا0 'لنب(+ة تنتCي في خ-+a عا0 sÄ٤٤ . فباالشت-'! مع باقي 'لعال0
'لمس+حي كا& 'لمج+ئ+(& +عتقL(& '& 'لعال0 '( جSء من3 %( 'لقdL . (فCم(' '& تب-ئة 'لقdL '( ت<C+-, كا& %( ت<C+- 'ال-X بالنا- في
sÄ٤٤ 0في عا X-لى 'ال' L)5' 'ستنتج(' '& 'لمس+ح س+عCفي 'لمجيء 'لثاني . (ل |L80 ('& %5' س+ح+Kل+(0 'الخ+- 'لع' . {GC 450.1}

(لك& 'ل(قH 'لمحLL م- (لCK+ 0- 'ل-D . (كا& 'لم]من(& +علم(& '& كلمة هللا ال تخ+D 'بL'8 '5'ً فال بT L& +ك(& %نال! خ<أ في تفس+-
'لنب(8F (لك& T+& كا& 5ل! 'لخ<أ؟ (كث+-(& 'نLفع(' في <+اشة لق<ع عقFL 'لمعضلة بانكا- ك(& ') ��ri +(0 تنتCي في عا0 sÄ٤٤ . (ل0
+ك& في 'لمست<اU تب-+- 5ل! 'ال بالق() '& 'لمس+ح ل0 +أH في 'ل(قH 'لY5 'نتK-(, ف+3 . (قL تحاج(' قائل+& 'ن3 ل( كانH 'ال+ا0 'لنب(+ة تنتCي
Hنقض' Lتك(& 'ال+ا0 ق &T &فال +مك ِH0 ل0 +أ'L بالنا-8 (ما X-ال' -C>+ 3بك(ن dLلق' -C>+جاء ل Lلكا& 'لمس+ح ق sÄ٤٤ 0في عا. {GC
450.2}

فل( قDُ ) %5' 'الستنتاg لكا& معنا, نب5 حساD 'لفت-'H 'لنب(+ة . لقL ُ(جL '& ') ��ri +(0 بHTL عنL تنف+5 'الم- 'لY5 'صL-, '-تحشستا
بتجL+L '(-شل+0 (بنائCا في خ-+a عا٤٥h 0 J .0. فا5 نجع) %5' 'لتا-+خ نق<ة 'لبLء +ك(& %نال! ت('فJ تا0 في ت<ب+J ك) 'لح('L| 'لمنبأ بCا
ri�� (' &لى م)٤ سنة8 (%ي 'لحقبة 'الÄi (' YT عا)فالتسعة ('لست(& 'سب .(rh — r٥ : É (ن+ا'L) في F-)لم5ك' FLتل! 'لم cفي '+ضا
aقة . (في منتصL (بك L+L5' تم0 'لتح%) 8Lللم+ال rh في سنة dLلق' c)-ت3 (مسح3 بال+L)ستص) 'لى مس+ا8 'لمس+ح8 (معم Hسنة8 كان
'السب(U 'لسبع+& كا& مس+ا سُ+ق<ع. فبعL معم(L+ة 'لمس+ح بثال| سن+& (نصa ُعلJ على 'لصل+D في -ب+ع عاis 0 0 . '& 'لسبع+& 'سب(عا '(
') �٤É سنة كانH خاصة بال+L)C . (في نCا+ة %5, 'لمFL ختمH 'المة على -فضCا للمس+ح باض<CاL تالم+8,5 فت(ج3 'ل-س) 'لى 'الم0 في عا0
i٤ 0 . '& 'نقضاء �٤É سنة م& ��d ri نة ُ+بقي �sÄs سن+& . فم& سنة i٤ للم+الL تنتCي ') �sÄs سنة عا0 sÄ٤٤ . (قL قا) 'لمال!:
LLلمح' Hفي 'ل(ق D+- بال Hلسابقة تم' F)لنب' H'L+Lفك) تح .“dLلق' (-C>ت+) T-ح+نئ5 +تب”. {GC 451.1}

(ب5C' 'لحساD كا& ك) شيء ('ضحا (مت('فقا عL' %5' 'الم- (%( 'ن3 ل0 تقع فعال 'Y حاLثة م< 'بقة لت<C+- 'لقdL في عا0 sÄ٤٤ . (لك&
ك(ننا ننك- '& 'ال+ا0 قL 'نتHC في 5ل! 'لتا-+خ معنا, 'ننا نلقي بالمسألة كلCا في 'ال-تبا! (ننب5 'لم('قa 'لتي ثبتH بم(جD 'تما0 'لنب(F 'لY5 ال
{GC 451.2} .+خ<ئ

eهللا قا^ شعب

لك&ّ هللا قاL شعب3 في ح-كة 'لمجيء 'لعK+مة . فلقL الSمH ق(ت3 (مجL, 'لعم)8 فل0 +سمح '& +نتCي بالKال0 (خ+بة 'آلما) (+(ص0 ب(صمة
H'-0 للفت+L0 'لقC0 'ل+ق+& . (مع '& كث+-+& %ج-(' حسابLل0 +سمح '& +ت-! كلمت3 مكتنفة بالش! (ع) . D5تعصبي كا gلعا- على 'ن3 '%ت+ا'
'لتا-+خ+ة ('نك-(' صحة 'لح-كة 'لمبن+ة عل+83 فا& qخ-+& ل0 +-غب(' في نب5 نقا< 'ال+ما& ('الختبا- 'لتي كانH تسنL%ا كلمة هللا (شCاFL -(ح3
. لقL 'عتقL(' 'ن0C 'تخ5(' مباBL سل+مة للتفس+- في L-س0C 'لنب('H ('ن3 +جD عل+0C 'لتمس! بالحقائJ 'لتي حصل(' عل+Cا ('لس+- على 'لنCج
FLغل<ة ('ح ')L80 فا5 ل0 +جCخ<ئ aالكتشا Dس(' 'لكتا-L) 0Cجع( ' م(قف'- F-لحا' Fلصال' c)-0 'لكتاب+ة . (بCفي بح(ث ,)Lعتم' Y5نفس3 'ل
{GC 451.3} .في 'لفت-'H 'لنب(+ة '-شL%0 هللا 'لى فح\ م(ض(U 'لقdL باكث- Lقة

ففي بحث0C ع-ف(' 'ن3 ال +(جL ن\ في 'لكتاD '( ب-%ا& +Lع0 'ل-YT 'لقائ) '& 'ال-X %ي 'لق8dL ('نما (جL(' في 'لكتاD ش-حا ('ف+ا
لم(ض(U 'لقdL (<ب+عت3 (م(قع3 (خLمات83 '5 كانH شCاFL 'لكّتَاD 'لقL+س+& ('ضحة (مفصلة بح+| تجع) 'لمسألة مفC(مة بال ش! (ال 'بCا0 .
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(في 'ل-سالة 'لى 'لعب-'ن++& +كتD ب(لd 'ل-س() قائال: ”ث0 'لعLC 'ال() كا& ل3 '+ضا ف-'ئX خLمة ('لقdL 'لعالمي. الن3 ُنصD 'لمسك& 'ال()
'لY5 +قا) ل3 'لقdL 'لY5 كا& ف+3 'لمنا-F ('لمائFL (خبS 'لتقLمة . ((-'ء 'لحجاD 'لثاني 'لمسك& 'لY5 +قا) ل3 قdL 'القd'L ف+3 مبخ-F م&
Lف(ق3 ك-(با 'لمج). LCل(حا 'لع) Hف+3 'لم& (عصا %-(& 'لتي 'ف-خ D%5 &ف+3 قس< م Y5ل' D%5ة بالCج (مغشى م& ك LCلع' H)تاب) D%5
٥ — s : É &++لل+& 'لغ<اء“. (عب-'نKم). {GC 452.1}

'& 'لقdL 'لY5 +ش+- 'ل+3 ب(لd %نا كا& %( 'لخ+مة 'لتي 'قامCا م(سى بأم- هللا كالمسك& 'ال-ضي للعلي: ”ف+صنع(& لي مقLسا السك& في
(س<0C“ (خ-(g Ä : r٥)8 %5' ما Tم- هللا ب3 م(سى عنLما كا& هللا في 'لجب) . كا& 'الس-'ئ+ل+(& مساف-+& في 'لب-+ة (كانH 'لخ+مة
Fمستق+مة مغشا c')لT &مك(نة م dLلق' &'-Lج Hكان Lلق .' Lمسكنا فخما ج Hكان Lا م& مكا& 'لى مكا& (مع 5ل! فقCمصن(عة بح+| +مك& نقل
بغشاء سم+! م& 'لD%5 (م(ض(عة في ق('عL م& 'لفضة ب+نما كا& 'لسقa مك(نا م& جملة ستائ- '( 'غ<+ة متتابعة كانH 'عال%ا م& 'لجلL 'ما
Hعلى م5بح 'لمح-قة كان Y)تحت Hلخا-ج+ة 'لتي كان' -'Lم& 'لكتا& 'لمشغ() بصنعة 'لك-(ب+0 'لجم+لة . (فضال ع& 'ل Hا فكانCخل+ة من'Lل'
D( ستا- جم+) ثم+&8 (كا& على با' Dما حجاCب+ن (فص+ d'Lالق' dLآلخ- ق') 8dLما 'لق%Lا مك(نة م& مسكن+& +سمى 'حCلخ+مة نفس'
'5Cمشاب3 ل Dلمسك& 'ال() حجا'. {GC 452.2}

Ü11القد ÜقدX Ü1لقد

Sخب FLمائ Lت(ج Hا-' (ل+ال8 'ما في 'لشما) فكانCن dLلتن+- 'لق g-ا سبعة سCل) D)ة 'لجنCفي ج (&'Lلشمع') F-لمنا' Hكان dLفي 'لق)
'لتقLمة8 ('ما0 'لحجاD 'لY5 +فص) 'لقU dL & قdL 'القd'L كا& +(جL م5بح 'لD%5 للبخ(- 'لY5 كانH تصعL من3 ك) +(0 سحابة 'لبخ(-
{GC 453.1} .'لع<- 'ما0 هللا

(في قdL 'القd'L كا& +(جL 'لتاب(H 'لY5 كا& عبا-F ع& صنJ)L م& 'لخشD 'لثم+& 'لمغشى بال8D%5 (ف+3 ُ(ضع ل(حا 'لحج- 'لل5'&
كتD هللا عل+Cما 'ل(صا+ا 'لعش- . (كا& ف(J 'لH 'ب(H غ<اء +سمى ك-سي 'ل-حمة8 (كا& ق<عة م& 'لصناعة 'لفخمة 'لجم+لة8 (ف(J 'لغ<اء
كا& ك-(با& ك) منCما على 'حL <-ف+83 (ك) 5ل! م& 'لD%5 'لخال\ . (في %5' 'لمسك& كا& +عل& 'لحض(- 'اللCي في سحابة 'لمجL ب+&
{GC 453.2} .'لك-(ب+&

HNكل سلHما6

Lئما8 (على مساحة 'كب-8 فق'L كا& بناء مت+نا Y5سل+ما& 'ل (ك+Cلخ+مة ب' HلLستب') ')ح'- Hكنعا& ('س X-T ما سك& 'لعب-'ن+(& فيLبع)
-(ع+H ف+3 'لنسD نفسCا ((ضع ف+3 'الثا| نفس3 'لY5 كا& في 'لخ+مة . على %5' 'لشك) كا& 'لC+ك) — eال عنLما صا- خ-'با في عL LC'ن+ا)
Lللم+ال h� ل-(ما& في سنة' YL+م- بأL &' لى' —. {GC 453.3}

Lال() . (لك& 'ال +(ج' LCلع' dLن3 قT dعل& ب(لT Lق) .dLلمق' Dخب-نا عن3 'لكتا+ Y5ل') X-على 'ال Lج) Y5ل' L+ل(ح' dL5' %( 'لق%
{GC 454.1} قdL للعLC 'لجL+L؟

فا5 'تج3 <الب( 'لحJ م-T Fخ-u 'لى 'ل-سالة 'لى 'لعب-'ن++& 'كتشف(' '& (ج(L مقdL ثا&ٍ '( مقdL 'لعLC 'لجL+L كا& متضمنا في ق()
ب(لd 'لY5 'قتبسنا, م& قب) '5 +ق(): ”ث0 'لعLC 'ال() كا& ل3 '+ضا ف-'ئX خLمة ('لقdL 'لعالمي“. '& 'ستعما) كلمة ”'+ضا“ +ش+- 'لى '&
L5' ق% (نة مثCك d+لنا -ئ &' )Cلكال0 ف' dT- ماT)” :()5' 'لق% ')T-ق Jلساب' cالصال' ()T لى' ')Lفا5 عا .dLف5ك- %5' 'لق Jسب Lق dب(ل
r ) s : Ä &++ال 'نسا&“ (عب-'ن D-نصب3 'ل Y5لمسك& 'لحق+قي 'ل') d'Lما لالقLخا H')مة في 'لسمKلع' o-في +م+& ع dجل). {GC 454.2}

%نا ُ+عَل& قdL 'لعLC 'لجL+L . لقL نصD 'النسا& 'لقdL 'ال() 'لY5 بنا, م(سىT 8ما %5' فقL بنا, 'ل-D ال 'نسا& . في 'لقdL 'ال() كا&
GC} .'لكCنة +ما-س(& خLمات80C 'ما في %5' ف+خ0L 'لمس+ح -ئdÑ كCنتنا ع& +م+& هللا . كا& 'لمقdL 'ال() على 'ال-X 'ما 'آلخ- ففي 'لسماء
454.3}

(ف(J %5'8 فالخ+مة 'لتي 'قامCا م(سى كانH حسD مثا) . فقT Lم-, 'ل-D قائال: ”بحسD جم+ع ما Tنا T-+! م& مثا) 'لمسك& (مثا) جم+ع
) É : r٥ g)-خ) “(ل! في 'لجب -CK' Y5ا 'لCا على مثالCفاصنع -Kن')” :قائلة u-خ' F-ل+3 'ل(ص+ة م' HمLق Lن+ت3 %! 5' تصنع(&“. (قq
�٤). (ب(لd +ق() '& 'لمسك& 'ال() ”-مS لل(قH 'لحاض- 'لY5 ف+3 تق0L ق-'ب+& (5بائح“T &') 8ماكن3 'لمقLسة %ي ”Tمثلة 'الش+اء 'لتي في
d'Lلى 'ق' (خL+ 0لمس+ح ل'” &') ل3 '“8K) Hم(& ”شب3 'لسما(+اLكان(' +خ d)لنام' Dم(& ق-'ب+& حسLنة 'ل5+& +قC8 ('& 'لك“H')لسم'
r٤ :É ٥ ؛ : Ä ؛ ri ) É : É &++آل& 'ما0 (ج3 هللا الجلنا“ (عب-'ن' -CK+ا لCلى 'لسماء ع+ن' (شبا, 'لحق+ق+ة ب' L+عة ب)مصن). {GC 454.4}
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1الصل 1لعظHم

'& 'لقdL 'لY5 في 'لسماء 'لY5 +خ0L ف+3 +س(U الجلنا %( 'الص) 'لعK+0 'لY5 كا& 'لقdL 'لY5 بنا, م(سى على مثال3 . لقL (ضع هللا
-CKم &'-Lلحكمة هللا . كا& للج '-CKم Hفي صنع3 كان HمLلفن+ة 'لتي 'ستخ' F-اCال-ضي . فالم' dL(ح3 على 'ل-جا) 'ل5+& 'قام(' 'لق-
D%5مة (م5بح 'لبخ(- +لمعا& كالLلتق' Sخب FLمائ Hل5%ب+ة . (كان' F-لسبعة للمنا' g-ن('- 'لسT 3+عل dة تنعكCلخال\8 (م& ك) ج' D%5ل'
'لمصق() . ('لستا-F 'لفاخ-F 'لبL+عة 'لتي ك(نH 'لسقa ('لمشغ(لة بص(- 'لمالئكة باالسمانج(& ('ال-ج('& ('لق-م8S ك) 5ل! L'S م& جما)
o+مام3 (+عT (خL+ نةCلك' d+غ+- -ئ LحT &ل0 +ك Y5ل' -)Kهللا 'لمن Lمج -CKم )%) dLلثاني كا& 'لشك+نا 'لمق' Dلحجا' aخل) . LCلمش'.
{GC 456.1}

'& بCاء 'لمسك& 'ال-ضي 'لY5 ال +با-u عكT dما0 'لع+(& 'لبش-+ة 'مجاL 5ل! 'لC+ك) 'لسما(Y 'لY5 ف+3 +خ0L 'لمس+ح كسابJ ألجلنا Tما0
ع-o هللا. 'ن3 'لمسك& 'لثابH 'لY5 ف+3 مل! 'لمل(! ح+| 'ل(a 'ل(a تخLم3 (-ب('H -ب('Hٍ (ق(a قL'م3 (L'ن+ا) s� : h)8 5ل! 'لC+ك)
'لممتلئ بمجL 'لع-o 'البYL ح+| 'لس-'ف+0 ح-'س3 'لالمع(& 'ل5+& +غ<(& (ج(%0C 'ك-'ما (تعبL' ل0 +ست<+ع(' '& +جL(' في 'فخ0 بناء 'قامت3
Y)لسما' dLخاصة بالق dمة للناCم Jمات3 حقائLال-ضي (خ' dLفي 'لق Lت(ج Hكان Lمع 5ل! فق) .,Lمت3 (مجKنسا& 'ال 'نعكاسا با%تا لع' L+
{GC 456.2} .('لعم) 'لعK+0 'لY5 +ج-Y ف+3 لفL'ء بني 'النسا&

'الماك& 'لمقLسة في 'لقdL 'لY5 في 'لسماء +-مS 'ل+Cا 'لمسكنا& 'لل5'& في 'لقdL 'ال-ضي. (قuT- L +(حنا 'ل-س() في -]+ا منK- %+ك)
هللا في 'لسماء8 ف-uT ”'ما0 'لع-o سبعة مصاب+ح نا- متقFL“ (-]+ا ٤ : ٥). (قuT- L مالكا ”مع3 مبخ-F م& T) D%5ع<ي بخ(-' كث+-' لكي
dLلمسك& 'ال() م& 'لق' u-+ &سمح للنبي بأ Lلق .(i : Ä ا+[-) “o-ما0 'لعT Y5ل' D%50 على م5بح 'لCس+& جم+ع+Lلق' H')م3 مع صلLق+
'لY5 في 'لسماءuT-) 8 %نا! ”'لسبعة 'لمصاب+ح 'لتي م& نا-“8 ”(م5بح 'لD%5“ 'لل5+& كا& +-مS 'ل+Cما 'لمنا-F (م5بح 'لبخ(- 'لل5'& في
H)تاب” uT- نا%) . d'Lالق' dLخلي 'لى ق'Lل' Dخ) 'لحجا'L فت<لع في (sÉ : ss ا+[-) “هللا (نفتح %+ك'” u-خ' F-م) .ال-ضي' dLلق'
{GC 456.3} .عLC,“ 'لY5 كا& +-مS 'ل+3 'لتاب(H 'لمقdL 'لY5 صنع3 م(سى لت(ضع ف+3 ش-+عة هللا

(%ك5' (جL 'ل5+& كان(' +L-س(& 'لم(ض(U ب-%انا ال +نقX على (ج(L قdL في 'لسماء . لقL صنع م(سى 'لقdL 'ال-ضي حسD مثا)
CK'. {GC 457.1}- ل3 . (قL علمنا ب(لd '& 'لمثا) %( 'لقdL 'لحق+قي 'لY5 في 'لسماء . (+(حنا +شLC بأن3 قq- L, في 'لسماء

في 'لC+ك) 'لY5 في 'لسماء8 مسك& هللا8 ع-ش3 'لمثبH بالب- ('لعL) . (في قdL 'القd'L ت(جL ش-+عت83 'لقان(& 'لعK+0 للحJ 'لY5 ب3
+ختب- ك) 'لجنd 'لبش-Y . ('لتاب(H 'لY5 ف+3 حفK ل(حا 'لش-+عة +غ<+3 'لغ<اء (ك-سي 'ل-حمة) 'لY5 'مام3 +ت(س) 'لمس+ح الج) 'لخا<ئ
&' FL)Lة غ+- 'لمح+Cل0 +ك& في (سع غ+- 'لحكمة 'الل Lء 'النسا& . %5' 'التحا'Lب+- فLبال-حمة في ت (Lلع' Lم3 . (%ك5' +مث) 'تحاL Jباستحقا
تD تك-, (غ+- 'لقF-L 'اللC+ة غ+- 'لمحFL)L '& تتمم3. 'ن3 'تحاL +مأل قل(D ك) سكا& 'لسماء بالL%شة ('لتمج+ã L . +مث) 'لك-(با& 'لل5'& كانا
Y5ء . %5' %( س- 'ل-حمة 'ل'Lلسما(+(& في عم) 'لف' Lالجنا' (ب3 +تأم Y5قا- 'لى ك-سي 'ل-حمة8 'ال%تما0 'ل)ب &'-Kال-ضي +ن' dLفي 'لق
تشتCي 'لمالئكة '& ت<لع عل+3: '& هللا +ست<+ع '& +ك(& با-' ف+ما +ب-- 'لخا<ئ 'لتائ8D (%( +جLL معاش-ت3 لجنسنا 'لساق< (ش-كت3 مع83 ('&
'لمس+ح 'مكن3 '& +تناS) ل+-فع جما%+- ال حص- لCا م& %ا(+ة 'لCال! (+لبس0C ث+اD ب-, 'لنق+ة ل+جمع ب+ن0C (ب+& 'لمالئكة 'ل5+& ل0 +سق< ('
{GC 457.2} .ق<8 (ل+ع+ش(' 'لى 'البL في حض-F هللا

نبو' جمHلة

D-( +بني %+ك) 'لCك-+ا: ”'لغص& 'سم3 ... فS 3ا عن%L-)' لجم+لة 'لتي' F)عم) 'لمس+ح8 كشف+ع ((س+< لالنسا&8 م5ك(- في تل! 'لنب &'
... (%( +حم) 'لجال) (+جلd (+تسل< على ك-س+3 (ك-سي 'ب+3)8 (+ك(& كا%نا على ك-س+3 (تك(& مش(-F 'لسال0 ب+نCما كل+Cما“ (Sك-+ا ٦ :
si ) sr). {GC 458.1}

+بني %+ك) 'ل-D“. '& 'لمس+ح ب5ب+حت3 (شفاعت3 %( 'ساd كن+سة هللا (بان+3 '. ('ل-س() ب(لd +ش+- 'ل+3 على 'ن3 ”حج- 'لS'(+ة 'لY5 ف+3”
rr — r� : r dفس') “c)-في 'ل ã ف+3 'نت0 '+ضا مبن+( & معا مسكنا Y5ل' . D-سا في 'لL(ك) 'لبناء م-كبا معا +نم( %+كال مق. {GC 458.2}

+حم) 'لجال)“. للمس+ح مجL فL'ء جنسنا 'لساق< . فمL uL%(- 'البL ستك(& 'نش(FL 'لمفL++& %ي %5,: ”'لY5 'حبنا (قL غسلنا م& خ<ا+انا”
٥ ( ٦ : s ا+[-) “&+Lآلب' Lلسل<ا& 'لى 'ب') Lم3... ل3 'لمجLب). {GC 458.3}

(+جلd (+تسل< على ك-س+3 (+ك(& كا%نا على ك-س+3“. ل+d 'آل& ”على ك-سي مجL,“8 فملك(H 'لمجL لH[+ 0 ب3 بع8L فبعLما +كم)”
Dمع 'آل dلمس+ح ككا%& %( 'آل& جال' &' .(ii ) ir :s ا+ة“ (ل(قاCب+3 ... (ال +ك(& لملك3 ن' L)'L الل3 ك-سي' D-عمل3 ك(س+< ”+ع<+3 'ل
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في ع-ش3 (-]+ا rs :i). فعلى ك-س+3 مع هللا 'لس-مYL 'لق+(0 +(جL 5'! 'لY5 ”'حS'ننا حملCا (T(جاعنا تحملCا“8 'لY5 تج-D ”في ك) شيء
مثلنا بال خ<+ئة“8 لكي +ك(& قاL-' ”'& +ع+& 'لمج-ب+&“. ”'& 'خ<أ 'حL فلنا شف+ع عنL 'آلD“ ('شع+اء ٥i : ٤ ؛ عب-'ن++& ٤ : s٥ ؛ sÄ : r ؛
s +(حنا s : r). '& شفاعت3 %ي شفاعة 'لجسL 'لمسح(J 'لم<ع(& ('لح+اF 'لتي بال ع+D . فال+L'& 'لمثق(بتا& ('لجنD 'لم<ع(& ('ل-جال&
,-+Lال +مك& تق Y5ئ3 %5' 'لثم& 'ل'Lفع في فLُ Y5تا& تت(س) ألج) 'النسا& 'لساق< 'ل% {GC 458.4} .'لمشّ(َ

(تك(& مش(-F 'لسال0 ب+نCما كل+Cا“. '& محبة 'آل8D 'لتي ل+سH 'ق) م& محبة 'ال ب&8 %ي نبع خال\ 'لجنd 'لساق< 'لCال! . (قL قا)”
+س(U لتالم+5, قب) 'ن<الق3: ”(لسH 'ق() لك0 'ني Tنا 'سأ) 'آلD م& 'جلك0 ال& 'آلD نفس3 +حبك0“ (+(حنا s٦ : r٦ ( rh). لقL كا& هللا ”في
'لمس+ح مصالحا 'لعال0 لنفسr) “3 ك(-نث(d ٥ : sÉ). (في 'لخLمة في 'لقdL 'العلى ”تك(& مش(-F 'لسال0 ب+نCما كل+Cما“. ”%ك5' 'حD هللا
s٦ :i ة“ (+(حنا+Lالب' Fم& +]م& ب3 ب) تك(& ل3 'لح+ا (ل! كC+ لكي ال L+ح)('لعال0 حتى ب5) 'بن3 'ل. {GC 459.1}

Üة 1لمقدHNما

'& 'لس]') 'لقائ) ”ما %( 'لقdL“ نجL ل3 ج('با ('ضحا في 'لكتاD. فكلمة ”قdL“8 ك0 ' %ي مستعملة في 'لكتا8D تش+- '(ال 'لى 'لخ+مة 'لتي
HCلمس+ح 'نت' H)ل+3 . (بم' Sال-ضي +-م' dLكا& 'لق Y58 (تش+- ثان+ا 'لى ”'لمسك& 'لحق+قي“ في 'لسماء 'لHبنا%ا م(سى كمثا) للسما(+ا
'لخLمة 'ل-مS+ة. ”فالمسك& 'لحق+قي“ في 'لسماء %( قdL 'لعLC 'لجL+L . (بما '& 'لنب(F 'ل('-FL في L'ن+ا) Ä : s٤ تت0 في %5' 'لنKا0 '( 5%'
dLق Lل0 +ك& +(ج sÄ٤٤ 0في عا YT 0)+ ri�� (' ا+ةCففي ن . L+Lلج' LCلع' dLق )% F)تش+- 'ل+3 'لنب Y5ل' dLك(& 'لق+ &' L8 فال بLCلع'
على 'ال-X مuL ق-(& عFL+L . '& 'لق(): ”'لى 'لف+& (ثال| مئة صباc (مd 'ء ف+تب-T (+ت<C-) 'لقdL“ +ش+- بال -+D 'لى 'لقdL 'لY5 في
{GC 459.2} .'لسماء

(لك& +بقى '%0 س]') +نتK- 'الجابة (%( : ما %( ت<C+- 'لقdL؟ '& حق+قة (ج(L مث) %5, 'لخLمة في '-تبا<Cا بالقdL 'ال-ضي
منص(\ عنCا في 'سفا- 'لعLC 'لقL+0 . (لك& %) +مك& '& +ك(& في 'لسماء ما +حتاg ' لى ت<C+- ؟ '& ما (-L في عب-'ن++& É +علمنا بك)
(ض(c ع& ت<C+- 'لقdL 'ال-ضي ('لسما(Y كل+Cما ح+| +ق() 'ل-س(): ”(ك) شيء تق-+با +ت<C- حسD 'لنام(d بال80L (بL(& سف! 0L ال
تحص) مغف-F . فكا& +ل0S '& 'مثلة 'الش+اء 'لتي في 'لسم('H ت<C- ب5C, (ب0L 'ل5بائح)8 ('ما 'لس0 '(+اH ع+نCا فب5بائح 'فض) م& 5%,“
{GC 459.3} .(عب-'ن++& 0L Y' 8(ri ) rr : É 'لمس+ح 'لSكي 'لثم+&

Üر 1لقدHIتط

dمة 'لثان+ة . فب(لL0 'لمس+ح في 'لخL) مة 'ال(لىL0 'ل5بائح في 'لخL 80Lة ('لحق+ق+ة +نبغي '& +ت0 بال+Sمت+& 'ل-مLفي كلتا 'لخ -+C>لت' &'
Y5ا %( 'لعم) 'لCلت'S') فع 'لخ<+ئة- &' . F-مغف (0 ال تحصL !سف &)L &ن3 مT )% 0Lبال -+C>ت0 'لت+ &' Dأل جل3 +ج Y5ل' Dق-- '& 'لسب+
+نبغي 'نجاS,8 (لك& ك+a +مك& '& تك(& %نال! خ<+ئة متصلة بالقdL في 'لسماء '( على 'ال-X؟ %5' ما +مك& '& نفCم3 بال-ج(U 'لى
٥ : Ä &++ا“ (عب-'نCلK) Hم(& ”شب3 'لسما(+اLنما كان(' +خ' X-م(& على 'الLنة 'ل5+& ! 'ن(' +خCة8 ال& 'لك+Sمة 'ل-مLلخ'). {GC 460.1}

FLح') F-م d-نة +ماCلك' d+8 ب+نما كا& -ئdLم(& ك) +(0 في 'لقLنة كان(' +خCال-ضي تنحص- في قسم+&8 فالك' dLمة 'لقLخ Hكان Lلق
في 'لسنة خLمة تكف+-+ة خاصة في قdL 'القd'L الج) ت<C+- ' لقdL. (+(ما بعL +(0 كا& 'لخا<ئ 'لتائD +أتي ب5ب+حت3 'لى باD خ+مة
H5ل! كان Lمن3 'لى 'ل5ب+حة 'لب-+ئة . (بع (خ<ا+ا, تنتق Hة كان+S5, 'ل<-+قة 'ل-مCب) بخ<ا+ا,8 a-على 'ل5ب+حة +عت ,L+ 8 ('5 +ضعUالجتما'
'ل5ب+حة ُت5بح . ('ل-س() +ق(): ”بL(& سف! 0L“ ال تحص) مغF- a. ”ال& نفd 'لجسL %ي a 'ل0L“ (ال(++& ss : sh). '& ش-+عة هللا 'لتي
كس-H ت<لD ح+اF م& قL خالف3 '. فكا& 'لكا%& +أخ5 'ل80L (%( -مS 'لح+اF 'لتي خس-%ا 'لخا<ئ 'لY5 حملH 'ل5ب+حة 5نب83 'لى 'لقdL (+-ش3
Tما0 'لحجاD 'لY5 كا& خلف3 'لتاب(H 'لY5 +حت(Y على 'لش-+عة 'لتي تعL'%ا 'لخا<ئ . فب5C' 'ل<قd كانH 'لخ<+ئة8 ب('س<ة 'ل80L تنتق) 'لى
'لقdL ب<-+قة -مS+ة . (في بعX 'لحاالH ل0 +ك& 'ل0L +حم) 'لى 'لقdL ب+L 'لكا%& كما Tم- م(سى 'بني %-(& قائال: ”قT Lع<اكما (هللا) '+ا%ا
dLلى 'لق' Dلخ<+ئة م& 'لتائ' (لى نق' &'Sم-+ &+ dكا& كال 'ل<ق) .(sh : s� &++)لتحمال 'ث0 'لجماعة“ (ال. {GC 460.2}

Dلحاجة تت<ل' H8 (كانdLلى 'لق' (+خ<ا+ا 'س-'ئ Hك5' 'نتقل%) .لسنة' -'Lم& +(0 'لى +(0 على م d-كا& +ما Y5مث) %5' كا& 'لعم) 'ل
'لق+ا0 بعم) خا\ ل-فع3 '. لقT Lم- هللا بالتكف+- ع& ك) م& 'لمسكن+& 'لمقLس+& فقا): ”ف+كف- U & 'لقdL م& نجاساH بني 'س-'ئ+) (م&
,-C>+” 0“. كما كا& +نبغي 'لتكف+- ع& 'لم5بح لكيC0 في (س< نجاساتCلقائمة ب+ن' U0 مع ك) خ<ا+ا%0 (%ك5' +فع) لخ+مة 'الجتماCس+ئات
sÉ ) s٦ : sال(++& ٦) “(+بني 'س-'ئ Hس3 م& نجاساLق+)). {GC 461.1}
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<وZ 1لكفا/' 1لعظHم

(كا& على 'لكا%& '& +Lخ) 'لى قdL 'القd'L م-F في 'لسنة في +(0 'لكفا-F 'لعK+0 ألج) ت<C+- 'لقdL . ('لعم) 'لY5 كا& +ما-d %نا!
كا& مكمال للخLماH 'لتي كانH تق0L على مL'- 'لسنة . (في +(0 'لكفا-F كا& +]تى بت+س+& م& 'لمعuS 'لى باD 'لخ+مة8 (كانH تلقى عل+Cما
ق-عتا& ”ق-عة لل-D (ق-عة لعS'S+)“ (ال(++& Ä : s٦). فالت+d 'لY5 كانH تقع ق-عت3 لل-D كا& +5بح ك5ب+حة خ<+ئة ع& 'لشع8D (كا&
0Lم& 'ل o-+ &T ضا+' Dمام3. (كا& +جT) (ك-سي 'ل-حمة) H)م3 على غ<اء 'لتابL o-+) Dخ) 'لحجا'L م3 'لىLعلى 'لكا%& '& +أتي ب
Dكا& 'ما0 'لحجا Y5على م5بح 'لبخ(- 'ل. {GC 461.2}

”d+لت' dT- ا علىCخ<ا+ا%0 (+جعل (0 مع كC(ك) س+ئات (+بني 'س-'ئ D)لحي (+ق- عل+3 بك) 5ن' d+لت' dT- 3 على+L+ &)-% ضع+)
(+-سل3 ب+L م& +الق+3 'لى 'لب-+ة . +حم) 'لت+d عل+3 ك) 5ن(ب0C 'لى '-X مقف-F“ (ال(++& rs : s٦ ( rr). (ال +ع(L ت+d عS'S+) ثان+ة
{GC 461.3} .'لى محلة 'س- 'ئ+). (كا& ُ+<لD م& 'ل-ج) 'لY5 +-سل3 'لى 'لب-+ة '& +غتس) (+غس) ث+اب3 قب) ع(Lت3 'لى 'لمحلة

(كا& 'لقصL م& %5' 'ل<قd كل3 %( T& +<بع على عق() بني 'س-'ئ+) (قل(ب0C حق+قة قL'سة هللا (ك-'%+ت3 'لخ<+ئة8 ('كث- م& 5%' '&
F-عمل+ة 'لكفا d-ما تماLا عنCنSنفس3 (+ح (نسا& '& +5ل' (م& ك Dكا& +<ل) .' )تنجس+ &' &)L &0 '& +تصل(' بالخ<+ئة مC0 'ن3 ال +مكنC+-+
%5, . كا& +نبغي 'العتكاa ع& ك) 'العما)8 (كا& على ك) جماعة 'س-'ئ+) '& +قض(' 'ل(قH في 'لت5ل) 'لمقdL 'ما0 هللا بالصالF ('لص(0
{GC 462.1} .(فح\ 'لقلD فحصا عم+قا

تعلHم حقائق مIمة

D>ع& 'لخا<ئ8 لك&ّ 'لخ<+ئة ل0 تك& تش (+Lقب() ب Uة: كا& في 'لمست<ا+Sمة 'ل-مLا م& 'لخCمك& تعلم+ F-مة ع& 'لكفاCم Jنال! حقا ئ%)
ب0L 'ل5ب+حة . ل5ل! قLُمH (س+لة بCا كانH تنتق) 'لخ<+ئة 'لى 'لقdL. فبتقL+0 'ل0L كا& 'لخا<ئ +عت-a بسل<ة 'لنام(8d ف+عت-a ب5نب3 في
d+ما كا& -ئLبع F-ففي +(0 'لكفا . d)ن(نة 'لنام+L &س+أتي8 (لكن3 ل0 +ك& +تح-- تماما م ٍLع& ش(ق3 'لى 'لغف-'& باال+ما& بفا D-83 (+ع+Lتع
'لكCنة +أخ5 5ب+حة م& 'لجماعة كا& +Lخ) 'لى قdL 'القd'L ب0L 'ل5ب+حة (+-ش3 على غ<اء 'لتاب( H ف(J 'لش-+عة مباش-F لكي +ق0L ت-ض+ت3
ع& م<الب3 '. (ح+نئ5 ففي (K+فت3 ك(س+< كا& +أخ5 'لخ<ا+ا على نفس3 (+حملCا م& 'لق8dL ('5 +ضع +L+3 على -dT ت+d عS'S+) كا&
HLبتع') Hنفصل' Lفُتعتب- ق 'L+ا بعCحمل+ d+كا& 'لت) . d+ا م& نفس3 'لى 'لتCة +نقل+Sعل+3 بك) %5, 'لخ<ا+ا8 (ب5ل! كا& ب<-+قة -م a-عت+
Lلى 'الب' Dع& 'لشع. {GC 462.2}

%ك5' كانH 'لخLمة تما-d على ”شب3 'لسما(+اK) Hل3 '“. (ما كا& +صنع ب<-+قة -مS+ة في خLمة 'لقdL 'أل-ضي +صنع حق+قة في
خLمة 'لقdL 'لسما(Y. '& مخلصنا بعL صع(L, بTL عمل3 ك-ئ+d كCنت& '. فب(لd +ق(): ”ال& 'لمس+ح لL+ 0خ) 'لى 'قd'L مصن(عة ب+L 'شبا,
r٤ :É &++آل& 'ما0 (ج3 هللا الجلنا“ (عب-'ن' -CK+ا لC('لحق+ق+ة ب) 'لى 'لسماء ع+ن. {GC 462.3}

'& خLمة 'لكا%& على مL'- 'لسنة في مسك& 'لقdL 'ال() ”L'خ) 'لحجاD“8 'لY5 كا& بابا +فص) 'لقdL ع& 'لL'- 'لخا-ج+ة8 ت-مS 'لى
0L0 5ب+حة 'لخ<+ئة 'ما0 هللا8 كما كا& +قL 0Lمة 'ل+(م+ة '& +قLلكا%& في 'لخ' (كا& عم Lلق . ,L)صع Lا 'لمس+ح عنCخلL مة 'لتيLعم) 'لخ
'لبخ(- 'لصاعL مع صل('H 'س-'ئ+) . (%ك5' تق0L 'لمس+ح باستحقاL Jم3 'ما0 'آلD ألج) 'لخ<اF كما ق0L 'مام3 '+ضا صل('H 'لتائب+&
{GC 463.1} .'لم]من+& 0 ع<-F بب-, . مث) %5' كا& عم) 'لخLمة في مسك& 'لقdL 'ال() في 'لسماء

(قL تبع3 '+ما& 'لتالم+5 'لى %نا! عنLما صعL 'لمس+ح م& ب+ن0C 'لى 'لسماء بع+L' م& 'نKا-%0 . %نا ت-كS -جا]%80 5ل! 'ل-جاء 'لY5 قا)
8“Lنة 'لى 'البCك d+الجلنا صائ-' ... -ئ Jكساب U)خ) +سL |+ح . Dلحجا' (خ'L لى ما' (خLثابتة ت) م]تمنة dللنف Fكم-سا” :dل)عن3 ب
sr : É ؛ r� ) sÉ : ا“ (عب-'ن++& ٦+Lء 'ب'Lف Lف(ج d'Lلى 'الق' FLح') F-م (خL 30 نفسL(عج() ب) ب d)+0 تLب d+ل)”). {GC 463.2}

(لمuL ثمان+ة عش- ق-نا K) عم) 'لخLمة %5' في مسك& 'لقdL 'ال() . (قL ت(س) 0L 'لمس+ح ألج) 'لم]من+& 'لتائب+& (حص) ل0C على
'لغف-'& ('لقب() لuL 'آل8D (مع 5ل! فقK LلH خ<ا+ا%0 مسجلة في 'السفا- . (كما '& في 'لخLمة 'ل-مS+ة كا& +(جL عم) كفا-F في ختا0
'لسنة8 ك5ل! قب) '& Ñُكّمَ) عم) 'لمس+ح لفL'ء 'لناd +(جL عم) كفا-F لمح( 'لخ<+ئة ('S'لتCا م& 'لقdL . ف5C, %ي 'لخLمة 'لتي بHTL في نCا+ة
') ��ri +(0 . ففي 5ل! 'ل(قL Hخ) -ئ+d كCنتنا 'لى قdL 'الق8d'L كما قL سبJ 'لنبي L'ن+ا) (Tنبأ ب5ل!8 ل+ما-q dخ- جSء م& عمل3
dLلق' -C>+ل YT 8dLلمق'. {GC 463.3}

عمل 1لد<نونة
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(كما حL| قL+ما '& خ<ا+ا 'لشعD (ضعH باال+ما& على 5ب+حة 'لخ<+ئة (ب('س<ة LمCا 'نتقلH 'لخ<+ئة 'لى 'لقdL 'ال-ضي ب<-+قة
YSل-م' -+C>كما ت0 'لت) . Y)لسما' dLباال+ما& ت(ضع على 'لمس+ح (تنتق) فعال 'لى 'لق) Dتنتق) خ<ا+ا 'لتائ L+Lلج' LCة8 ك5ل! في 'لع+Sم-
للقdL 'ال-ضي بإS'لة 'لخ<ا+ا 'لتي كا& قL تنج8d بCا ك5ل! +ت0 'لت<C+- 'لفعلي للقdL 'لسما(Y بإS'لة 'لخ<ا+ا 'لمسجلة %نا! '( مح(, '.
(لك& قب) '& +ت0 %5' +نبغي فح\ 'السفا- 'لمسجلة ف+Cا 'لخ<ا+ا للحك0 في م& %0 'ل5+& ب('س<ة 'لت(بة ع& 'لخ<+ئة ('ال+ما& بالمس+ح +]%ل(&
لن(') ب-كاH كفا-ت3 . (ل5ل! فت<C+- 'لقdL +شم) '+ضا عمل+ة فح\8 عمل+ة L+ن(نة . (%5' ' لعم) +جD 'نجاS, قب) 'لمجيء 'لثاني للمس+ح
sr : rr كما +ك(& عمل3 (-]+ا Lح') (ك YSج-ت3 مع3 ل+جا' &)ما +أتي ستكLء شعب3. الن3 عن'Lلف). {GC 463.4}

(%كuT- '5 '(لئ! 'ل5+& 'تبع(' ن(- 'لكلمة 'لنب(+ة '& 'لمس+ح بLال م& 'لمجيء 'لى 'ال-X في نCا+ة ') ��ri +(0 في عا0 L sÄ٤٤خ)
{GC 464.1} .'لى قdL 'قd'L 'لمقdL 'لسما(Y ل+كم) عم) 'لكفا-F 'لختامي 'ستعL'L' لمج+ئ3

d+لى 'لمس+ح ك(س+<8 فا& ت' Sنة كا& +-مCلك' d+لى 'لمس+ح ك5ب+حة8 (-ئ' Sت-م Hضا 'ن3 في ح+& '& 5ب+حة 'لخ<+ئة كان+' Y[- Lق)
عS'S+) +-مS 'لى 'لش+<ا& مبتUL ك) خ<+ئة ('لY5 ست(ضع عل+83 نCائ+اw 8 <ا+ا 'لتائب+& 'لحق+ق++&. (عنLما 'S') -ئ+d 'لكCنة 'لخ<ا+ا م&
'لقdL بفض) 0L 5ب+حة 'لخ<+ئة (ضعCا على ت+d عS'S+) . (عنLما +S+) 'لمس+ح خ<ا+ا شعب3 م& 'لقdL 'لسما(Y في نCا+ة خLمت3 بفض)
L)على 'ال +ع F-مقف X-' لى' (+S'Sع d+ت (س-' Lق) . -+8 تنف+5' للحك80 +نبغي '& +تحم) 'لقصا\ 'الخY5ا على 'لش+<ا& 'لCم3 فس+ضعL
Fائي للخ<+ئة ('لخ<اCال! 'لنCفي 'ل L)هللا (شعب3 (+محى م& 'ل(ج F-م& حض Lثان+ة 'لى جماعة 'س-'ئ+) . (%ك5' سُ+نفى 'لش+<ا& 'لى 'الب .
{GC 464.2}

الفصل الرابع و العشرون — املسيح شفيعنا

Jللح (ا0 كامKلالبصا- ع& ن aكش Lلق . sÄ٤٤ 0في عا HثLلتي ح' (ع& س- خ+بة 'الم aكش Y5ل' cلمفتا' dLلق' U)ض)كا& م
مت-'ب< (مت('ف8J مL+ &' '-CK هللا (جHC ح-كة 'لمجيء 'لعK+مة (م(ح+ا 'ل('جD 'لحالي بتسل+<3 'لض(ء على (ضع شعب3 (عمل3 . (كما “
ف-c تالم+5 +س(U عنLما -T(' 'ل-D ” بعL ل+لة مخ+فة قض(%ا في 'لعD'5 ('لخ+بة8 ك5ل! ف-c '(لئ! 'ل5+& كان(' +نتK-(& مج+ئ3 'لثاني با+ما&
Hا-%80 (ص-خ(' مع م-+0 ح+نما كانKع& ' ن U)س+ D0 غاCمالq Hما خابLفعن . ,L+عب F'Sلمجا ,Lفي مج -CK+ن3 س' &)-Kكان(' +نت Lلق .
عنL 'لقب- قائل+&: ”'خ5(' س+YL (لسH 'عل0 '+& (ضع(,“. Tما 'آل& فقT- L(, في قdL 'القd'L م-F 'خ-u ك-ئ+d كCنت0C 'ل-ح+0 'لمSمع '&
+CK- كمل+ك0C (مخلص0C . (قL س<ع م& 'لقdL ن(- 'نا- 'لماضي ('لحاض- ('لمستقب). (ع-ف(' '& هللا كا& +ق( L%0 بعنا+ت3 'لتي ال تخ<ئ .
(مع 'ن80C كالتالم+5 'ال(ل+&8 'خفق(' في ف0C 'ل-سالة 'لتي كان(' +حمل(نCا فقL كان8H مع 5ل!8 صح+حة م& ك) جانD . ('5 ناL(' بCا تمم('
L+ب3 (مج J>ال ُ+ن c-ف-ح(' “ بف Lثان+ة ل-جاء حي ” فق &+L)فا5 كان(' “ م(ل . D-0 با<ال في 'لCهللا (ل0 +ك& تعب Lقص. {GC 465.1}

'& كلتا 'لنب(ت+& 'ل('-FL '(ال%ما في (L'ن+ا) Ä : s٤) 'لقائلة ”'لى 'لف+& (ثال| مئة صباc (مساء ف+تب-T (+ت<C-) 'لقdL“ (ثان+تCما في
(-]+ا h : s٤) ”خاف(' هللا ('ع<(, مجL' الن3 قL جاءH ساعة L+ن(نت3“ كانH تش+-'& 'لى خLمة 'لمس+ح في قdL 'القd'L ('لى 'لL+ن(نة
'الستقصائ+ة ('( 'لتحق+ق+ة) ال 'لى مجيء 'لمس+ح ألج) فL'ء شعب3 (%ال! 'لفجا- . فل0 تك& 'لغل<ة في حسبا& 'لفت-'H 'لنب(+ة ب) في 'لحاLثة
نفسCا 'لتي كانH ستحL| في نCا+ة ') ��ri +(0. (بسبD %5, 'لغل<ة حاقH بالم]من+& 'لخ+بة8 (مع 5ل! فك) ما سبقH 'لنب(F ('نبأH ب3 (ك)
ما كا& ل0C+L م& مستنL كتابي ل+نتK-(, قL ت0. (ف+ما كان(' +نLب(& 'نC+ا- qمال0C كانH 'لحاLثة 'لتي 'نبأH بCا 'ل-سالة ('لتي +نبغي '& تت0 قب)
HثLح Lق ,L+عب Fلمكافأ D-ل' -)CK. {GC 466.1}

Lق) . Sش+- 'ل+3 في 'ل-م' &' Jهللا في 'لسماء كما سب (ك+% d'Lق' dLتى 'لى قT (8 ب&)-Kنت+ ')كما كان X-لى 'ال' Hفالمس+ح ل0 +أ
-, L'ن+ا) 'لنبي على 'نHq 3 في %5' 'ل(قH 'لى 'لقL+0 'ال+ا0: ”كنu-T H في -]u 'لل+) ('5' مع سحD 'لسماء مث) 'ب& 'نسا& Tتى (جاء“8 صّ(َ
si : h (ن+ا'L) “3م'L0 'ال+ا0 فق-ب(, ق+Lلى 'لق'” (8 بX-ال 'لى 'ال). {GC 466.2}

(قL سبJ 'لنبي مالخي '+ضا فأنبأ ب5C' 'لمجيء قائال: ”+أتي بغتة 'لى %+كل3 'لس+L 'لY5 ت<لب(ن3 (مال! 'لعLC 'لY5 تس-(& ب3 . %(5' +أتي
&)-Kكان(' +نت Lن3 %نا! . فق)-Kن3. ل0 +ك(ن(' +نت)-Kلى %+كل3 فجائ+ا8 فل0 +ك& شعب3 +نت' L+كا& مجيء 'لس .(s :i مالخي) “L)لجن' D- (قا
Ä :s تسال(ن+كي r) “لمس+ح' U)مع<ي ' نقمة لل5+& ال +ع-ف(& هللا ('ل5+& ال +<+ع(& 'نج+) -بنا +س D+Cفي نا- ل” X-مج+ئ , 'لى 'ال).
{GC 466.3}
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ضرX/' 1الستعد1^

لك& 'لشعD ل0 +ك(ن(' بعL متأ%ب+& الستقبا) س+L%0 . كا& %نال! عم) تأ%D +نبغي '& +تم(, . كا& س+ع<ى ن(- لت(ج+3 عق( ل0C 'لى %+ك)
هللا في 'لسماء8 (الن3 كا& عل+0C '& +تبع(' -ئ+d كCنت0C باال+ما& في خLمت3 %نا! كانH ستعل& ل0C ('جباH جFL+L . (كانH ستق0L 'لى 'لكن+سة
u-سالة 'ن5'- (تعل+0 'خ-. {GC 466.4}

ا-. ف+جلd ممحصا (منق+ا للفضة +ق() 'لنبي: ”م& +حتم) +(0 مج+ئ3 (م& +ثبH عنCK L(-, . الن3 مث) نا- 'لممح\ (مث) 'شنا& 'لJ ّصَ
X-فال5+& +ك(ن(& عائش+& على 'ال .(i ) r : i مة بالب-“ (مالخيLتق D-لفضة ل+ك(ن(' مق-ب+& لل') D%50 كالC+صف+) Y)ف+نقي بني ال
8D+0 نق+ة بال عCس+< . +نبغي '& تك(& ث+اب) &)L &م d)Lهللا 'لق F-0 '& +قف(' في حضC+عل Y)لسما' dLي شفاعة 'لمس+ح في 'لقCما تنتLعن
(صفات0C م<F-C م& 'لخ<+ئة ب0L 'ل-o . فبنعمة هللا (جL)C%0 +نبغي ل0C '& +نتص-(' في ح-ب0C ضL 'لش- . فعنLما تك(& 'لL+ن(نة
-+C>ك(& %نا ل! عم) ت+ &' L8 فال بdLلة خ<ا+ا 'لم]من+& 'لتائب+& م& 'لق'Sما في 'لسماء ('لعم) جا-+ا بإLق F-الستقصائ+ة ('لتحق+ق+ة) سائ'
خا\ (Se'لة 'لخ<+ئة ب+& شعD هللا على 'ال-X . (%5' 'لعم) مع-(X على نح( '(ضح في 'ل-سائ) 'ل('-FL في 'الصحاc 'ل-'بع عش- م&
{GC 467.1} .'ل-]+ا

0L Jكما في '+ا0 'ل D-5' ('(-شل+0 م-ض+ة لل)C+ مةLفتك(& تق” :,-)CKل &+Lلمس+ح مستع' Uكم) س+ك(& 'تبا Lما +ك(& %5' 'لعم) قLفعن
(كما في 'لسن+& 'لقL+مة“ (مالخي i : ٤). (ح+نئ5 فستك(& 'لكن+سة 'لتي س+قبلCا -بنا لنفس3 في مج+ئ3 ”كن+سة مج+FL ال Lنd ف+Cا (ال غض& '(
Lالنشا' L+بأل(+ة“ (نش o+م-%بة كج dكالشم F-%جم+لة كالقم- <ا c( ”مش-قة مث) 'لصباLح+نئ5 ستب) .(rh : ٥ dفسT) “!شيء م& مث) 5ل
s� : ٦). {GC 467.2}

(فضال ع& مجيء 'ل-D 'لى %+كل3 فا& مالخي +نبئ ع& مج+ئ3 'لثاني '+ضا الج-'ء 'لL+ن(نة ب5C' 'لق(): ”('قت-D 'ل+ك0 للحك0 ('ك(&
شا%L' س-+عا على 'لسح-F (على 'لفاسق+& (على 'لحالف+& S(-' (على 'لسالب+& 'ج-F 'الج+- 'ال-ملة ('ل+ت+0 (م& +صL 'لغ-+D (ال +خشاني
قا) -D 'لجن(L“ (مالخي i : ٥) .ثC+ &' 0(5' +ش+- 'لى 'لمشLC نفس3 ح+نما +ق(): ”%(5' قL جاء 'ل-D في -ب('H قL+س+3. ل+صنع L+ن(نة على
'لجم+ع (+عاقD جم+ع فجا-%0 على جم+ع 'عما) فج(-5)C+) “0%' s٤ ( s٥). %5' 'لمجيء (مجيء 'ل-D 'لى %+كل3 ك) منCما مختلa ع&
{GC 467.3} .'آلخ- (منفص) عن3

“Nو1É 1لعر<س مقبل”

'& مجيء 'لمس+ح ك-ئ+d كCنتنا 'لى قdL 'القd'L ألج) ت<C+- 'لقdL 'ل('-L في L'ن+ا) Ä: s٤ 8 (مجيء 'ب& 'النسا& 'لى 'لقL+0 'ال+ا0
كما جاء في L'ن+ا) si :h 8 (مجيء 'ل-D 'لى %+كل3 كما قL 'نبأ عن3 مالخي8 %ي '(صاa لحاL| ('ح8L (%( مم| ) '+ضا في مجيء
rلعش- 'لم5ك(- في متى ٥' u-'5(صف3 'لمس+ح في مث) 'لع Lكما ق d-لى 'لع' d+-لع' . {GC 468.1}

u-'5لع') Hلحك+ما' u-'5ما 'لعC+ل' Sلف-+ق+& 'لل5+& ت-م' &' .“(مقب d+-5' 'لع)%” :ء'L5' 'لن% Jخ-+ف3 '<ل) sÄ٤٤ 0عا a+في ص
Y5آلخ- 'ل' J+-لمالقات83 ('لف L'Lفي 'الستع &+LCمجت ,L'-كا& 'ف) c-بف D-ل' -)CK -Kكا& +نت Y5ل ' J+-تك(نا (قتئ5: 'لف Lكانا ق Hلجا%ال'
كا& 'ف-'L, متأث-+& بالخ(a (كان(' +عمل(& بL'فع 'لن('US 'لمختلفة8 %]الء قنع(' بنK-+ة 'لحJ لك&ّ قل(ب0C خلH م& نعمة هللا . (+ق() 'لمث) 'ن3
عنL مجيء 'لع-+d ”'لمستعL H'Lخل& مع3 'لى 'لع-d“. '& مجيء 'لع-+d 'لمع-(X 'مامنا %نا +حL| قب) 'ل8g')S ('لg')S +-مS 'لى قب()
'لمس+ح ملك(ت3 . '& 'لمL+نة 'لمقLسة8 '(-شل+0 'لج8FL+L 'لتي %ي عاصمة 'لمملكة (ممثلتCا تسمى ”'لع-(d 'م-FT 'لخ-(a“. قا) 'لمال!
ل+(حنا: ”%ل0 فأ-+! 'لع-( d 'م-FT 'لخ-(a“ ث0 +ق() 'لنبي: ”(D%5 بي بال-(T) ...c-'ني 'لمL+نة 'لعK+مة '(-شل+0 'لمقLسة ناSلة م& 'لسماء
م& عنL هللا“ (-]+ا É : rs ( �s). '5'ً +تضح '& 'لع-(d ت-مS 'لى 'لمL+نة 'لمقLسة8 ('لعu-'5 'لالئي +خ-ج& للقاء 'لع-+d -مS للكن+سة.
'Sع(+& فال +مك& '& +ك(ن(' -مLفا& كان(' ض+(فا م .(É : sÉ ا+[-) d-ع((& 'لى عشاء 'لعLهللا %0 'لم Dفي 'ل- ]+ا '& شع Dق() 'لكتا+
'لى 'لع-(d ك5ل! . '& 'لمس+ح بناء على ما قالL 3'ن+ا) 'لنبي س+ع<ى م& قL+0 'ال+ا0 في 'لسماء ”سل<انا (مجL' (ملك(تا“ . (س+ع<ى '(-شل+0
'لجFL+L 8 قصبة ملك(ت3 ”مC+أF كع-(d مS+نة ل-جلCا“ (L'ن+ا) h : s٤ ؛ -]+ا r : rs). فبعLما +ع<ى 'لملك(H س+أتي في مجL, كمل! 'لمل(!
(-D 'ال-باD لفL'ء شعب3 'ل5+& س+تكئ(& “ مع 'ب-'%+0 ('سحJ (+عق(D ” على مائLت3 في ملك(ت3 (متى ss : Ä ؛ ل(قا i� : rr) ل+شت-ك('
a)-لخ' d-في عشاء ع. {GC 468.2}

<نتظر6X /بIم
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Hففي 'ل(ق . (في 'لحا D-مجيء 'ل &)-Kنت+ dالفا م& 'لناq (جع sÄ٤٤ 0عا a+ُسمع في ص Y5ل' “(مقب d+-5' 'لع)%” (ء 'لقائ'Lلن' &'
'لمع+& جاء 'لع-+d ال 'لى 'ال-X كما ت(قع 'لناd ب) 'لى 'لقL+0 'ال+ا0 في 'لسماء8 'لى 'لع-d لُ+ع<ى ملك(ت83 ”('لمستعL H'Lخل& مع3 'لى
&' 0C+لمس+ح عل' Uتبا' &' . X-في 'لسماء ب+نما %0 على 'ال |L0 ال& %5' +حCبانفس d-0 '& +حض-(' 'لعCل0 +ك& ل .“Dلبا' Jغل') d-لع'
+نتK-(' ”س+L%0 متى +-جع م& 'لع-d“ (ل(قا sr : i٦). (لك& عل+L+ &' 0C-ك(' عمل3 (+تبع(, باال+ما& ح+& +Lخ) 'ما0 هللا8 فب5C' 'لمعنى
d-خل(& 'لعL+ 0C0 'نCقا) عن+. {GC 469.1}

(قL ق+) في 'لمث) '& 'لعu-'5 'لل('تي كا& معH+S &C في qن+تC& مع مصاب+حC& %& 'لالئي Lخل& 'لع-d . فال5+&8 فضال عما ل0C+L م&
مع-فة للحJ م& 'لكتا8D كا& عنL%0 '+ضا -(c هللا (نعمت83 ('ل5+& في ل+) تجا-ب0C 'لم-F 'نتK-(' بصب- a 'حص+& 'لكتاD <لبا لن(-
'ع80K %]الء -T(' 'لحJ 'لخا\ بالقdL في 'لسماء (تغ++- خLمة 'لمخل\8 (باال+ما& تبع(, في عمل3 في 'لقdL 'لسما(Y. (ك) 'ل5+& +قبل(&
'لحقائJ نفسCا ب('س<ة شCاFL 'لكتD تاب+ع& 'لمس+ح باال+ما& عنLما +مث) 'ما0 هللا ل+تمq 0خ- عم) م& Tعما) (سا<ت3 (في نCا+ت3 +ع<ى ل3
d-خل(& 'لى 'لع'L 0Cملك(ت83 ك) %]الء +(صف(& بأن. {GC 469.2}

iX1لسما Ü1لعمل 1لختامي في 1لقد

. d-لع' (قب |Lا تحCعلى 'ن c)ن(نة 'الستقصائ+ة ('لتحق+ق+ة) بك) (ض+Lا 'لCنفس d-لع' F-)ص (ِتمّث rr في متى L-')(في 'لمث) 'ل
0L في X+لمب') (لمغتس' D+بال ع Y5ل' Jلخل' D)8 ثd-لع' D)0 البس(& ثCكل (% u-+ل ) &+)عLلم' -Kخ) 'لمل! ل+نL+ aفاSفقب) 'ل
Lبع ')Lخا-جا8 (لك& ك) م& ُ(ج c->+ d-لع' dعل+3 لبا d+مقص-' في %5' (ل Lفم& (ج .(s٤ : h ؛ -]+ا ss : rr متى) a)-لخ'
'لفح\ '& عل+0C لباd 'لع-d +قبل0C هللا (+حسب0C '%ال لنص+D في ملك(ت3 ( +جلس(& مع3 في ع-ش3 . '& عم) 'متحا& 'لخلJ %5' ('لحك0 في
Y)لسما' dLن(نة 'لفح\8 ('لعم) 'لختامي في 'لق+L )' هللا %( حك0 'الستقصاء H)م& %0 متأ%ب(& لملك. {GC 470.1}

(عنLما تنتCي عمل+ة فح\ قضا+ا ك) 'ل5+& 'عت-ف(' مuL 'ألج+ا) بان0C 'تباU 'لمس+ح8 فبعL 'لحك0 في %5' (ل+d قبل3 +نتS Y 3م& 'لنعمة
(+غلJ باD 'ل-حمة. (%ك5' ففي %5, 'لجملة 'لقص+-F 'لقائلة: ”('لمستعL H'Lخل& مع3 'لى 'لع-d ('غلJ 'لباD“ ُنحم) م& خLمة 'لمخل\
{GC 470.2} .'لختام+ة 'لى 'ل(قH 'لY5 ف+3 +ت0 'لعم) 'لعK+0 لخال\ 'النسا&

في خLمة 'لقdL 'ال-ضي8 'لتي كما (قT- L+نا ت-مS 'لى خLمة 'لdL J 'لسما(8Y عنLما كا& -ئ+d 'لكCنة +Lخ) قdL 'القd'L في +(0
'لكفا-F كانH تب<) 'لخLمة في 'لمسك& 'ال() . لقL 'م- هللا قائال: ”(ال +ك& 'نسا& في خ+مة 'الجتماU م& Lخ(ل3 للتكف+- في 'لقdL 'لى
خ-(ج3“ (ال(++& sh : s٦). (%ك5' عنLما Lخ) 'لمس+ح قdL 'القd'L ل+ما-d عم) 'لكفا-F 'لختامي كa ع& خLمت3 في 'لمسك& 'ال() .
(لك& عنLما 'نتHC 'لخLمة في 'لمسك& 'ال() بHTL 'لخLمة في 'لمسك& 'لثاني . (في 'لخLمة 'ل-مS+ة عنLما ت-! -ئdÑ 'لكCنة 'لقdL في +(0
Lقة ع& خ<ا+ا%0 . (ك5ل! كا& 'لمس+ح قLك) 'س-'ئ+) 'ل5+& تا ب(' ت(بة صا (0 5ب+حة 'لخ<+ئة ألجL 0Lق+) هللا F-خ) ل+مث) في حضL F-لكفا'
Fألج) 'لخ<ا Dم3 'ما0 'آلL Jت(س) باستحقا+ ('S+ كا& ال) خ- م& عمل3q ءSخ) على جL+ء'ً فق< م& عمل3 كشف+عنا لSكم) جT. {GC 470.3}

&)Lل(& +عتق'S+ ف+3 مجيء 'لمخل\8 كان( ' ال -Kكا& ُ+نت Y5ل' Hما م- 'ل(قLفبع .sÄ٤٤ 0في عا HفنتسLم3 'الCل0 +ف U)5' 'لم(ض%
بق-D مج+ئ3 . كان(' +عتقL(& 'ن0C قL (صل(' 'لى STمة مCمة (T& عم) 'لمس+ح كشف+ع 'النسا& Tما0 هللا قL 'نتCى . (ُخّ+ِ) 'ل+0C 'ن3 +(جL تعل+0
'Lص+-. (%5' ب J Hلسماء ب(ق' Dلفعلي في سحا' D-ي قب) مجيء 'لCتنت (م& 'لنعمةS YT) &بأ& ف-صة 'ختبا- 'النسا L+ف+ Dفي 'لكتا
Lفتح. (ق+ُ &' &)L &ا مCل-حمة (%0 ('قف(& 'ما0 باب' Dق-ع(& (+ص-خ(& في <ل+) dلنا' Dف+3 +<ل Hلتي تش+- 'لى (ق' Hضحا م& 'آل+ا')
Jتسب d Hلتي كان' F-ء %5, 'لفتLب Y-بالح L ِLّكان(' +ت(قع(ن3 لمجيء 'لمس+ح ل& +ح Y5ل' L0 %( ما '5' كا& 'لم(عCCج') Y5كا& 'لس]') 'ل
d)شع-(& بثق) مس](ل+ة 'لنف+ ')L)ل0 +ع) (كم Lلعال0 ق' (0 ألجCبأ& عمل ')نة 'حس)ن+Lل' D-م(' 'الن5'- بقLق Lفا5 كان(' ق .F-مج+ئ3 مباش
لخال\ 'لخ<اF ب+نما بL' ل0C '& تجاa+L 'لفجا- (سخ-+ت0C 'لج-+ئة كانH ب-%انا qخ- على '& -(c هللا قL 'نسحD بع+L' م& -'فضي -حمت3 .
Jغل' Lل-حمة ق' Dى '(8 كما عب-(' عن83 ”'& باCنت' Lق (م& 'لنعمةS )') -0 '& 'الختبا%Lعتقا' Hك) %5' ثّب“. {GC 471.1}

لك&ّ ن(-' '(ضح 'ش-J عل+0C عنL فح\ مسألة 'لقdL . فلقT- L(' 'آل& 'ن0C كان(' على ص('D في 'عتقاL%0 '& نCا+ة ') ��ri +(0 في
S' HLمة مCمة. فمع 'ن3 كا& صح+حا '& باD 'ل-جاء ('ل-حمة8 'لK Y5) 'لناsÄ�� (')> d سنة +ست<+ع(& ب('س<ت3 '& َLّح sÄ٤٤ 0عا
+جL(' <-+قا لالت+ا& 'لى هللا قT Lغل8J فقL فتح باq Dخ- (ق0L 'لى 'لناd غف-'& لخ<ا+ا%0 بشفاعة 'لمس+ح في قdL 'القd'L. لقL 'نتCى جSء
GC} .م& خLمت3 لكي +ع<ي 'لمجا) لجSء qخ- . كا& ال +S') +(جL ”باD مفت(c“ 'لى 'لقdL 'لسما(Y ح+| كا& 'لمس+ح +خ0L ألج) 'لخا<ئ
471.2}

(قL (جL ح+نئ5 ت<ب+J ق() 'لمس+ح في سف- 'ل-]+ا 'لY5 ب3 +خا<D 'لكن+سة في عص-نا 'ل-'%& '5 +ق(): ”%5' +ق(ل3 'لقd)L 'لحJ 'لY5 ل3
مفتاL)'L c 'لY5 +فتح (ال 'حL +غلJ (+غلJ (ال 'حL +فc H. 'نا عا-a 'عمال! . %ن5' قL جعلH 'مام! بابا مفت(حا (ال +ست<+ع 'حL '& +غلق3“



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 161 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

Ä ) h : i ا+[-)). {GC 471.3}

aكش+ Y580 ب+نما 'ل5+& +-فض(& 'لن(- 'لCم& (سا<ت3 ألجل &)L+0 %0 'ل5+& +ستف+Kلع' F-لكفا' (في عم U)ل5+& باال+ما& +تبع(& +س' &'
ع& عم) %5, 'لخLمة ال +ستف+L(& من3 '. '& 'ل+L)C 'ل5+& -فض(' 'لن(- 'لمع<ى ل0C عنL مجيء 'لمس+ح 'ال() (-فض(' 'ال+ما& ب3 كمخل\
'لعال0 ل0 +ست<+ع(' ن(') 'لغف-'& ب('س<ت3 . (عنLما Lخ) +س(U بLم3 'لى 'لقdL 'لسما(Y عنL صع(L, ل+سكD على تالم+5, ب-كاH (سا<ت3
ُت-! 'ل+L)C للKلمة 'لشاملة 'لمLلCمة ل+L'(م(' على تقL+0 5بائح0C (ق-'ب+ن0C 'لتي ال جu)L من3 '. لقL 'نتHC خLمة 'ل-م(S ('لKال) . ف5ل!
'لباD 'لY5 (جL 'لناd ب('س<ت3 قL+ما <-+قا للLن( م& هللا ل0 +عL مفت(c '. لقL -فX 'ل+L)C '& +<لب(' 'ل-D بال(س+لة 'ل(ح+FL 'لتي كا& +مك&
'& +(جL بCا ح+نئ5 ع& <-+J 'لخLمة في 'لقdL 'لسY)' 0. (ل5ل! ل0 +جL(' ش-كة مع هللا . لقL كا& 'لباD م(صL' 'مام0C . فل0 تك& ل0C مع-فة
{GC 472.1} .بالمس+ح كال5ب+حة 'لحق+ق+ة ('ل(س+< 'ل(ح+L 'ما0 هللا8 (ل5C' ل0 +ست<+ع(' '& +تمتع(' بف('ئL (سا<ت3

'& حالة 'ل+L)C غ+- 'لم]من+& تص(- لنا حالة 'لعL+مي 'الكت-'| ('لعL+مي 'ال+ما& ب+& 'لمعت-ف+& بالمس+ح 'ل5+& +ص-(& على 'لبقاء في
جCل0C عم) -ئ+d كCنتنا 'ل-ح+0 . (في 'لخLمة 'ل-مS+ة عنLما كا& -ئ+d 'لكCنة Lخ) قdL 'القd'L كا& +<لD م& جم+ع 'س-'ئ+) '& +جتمع('
ح() 'لقdL (بك) (قا- مقdL +5لل(& 'نفس0C 'ماã 0 لكي +نال(' غف-'نا لخ<ا+ا%0 (ال +ق<ع(& م& ب+& 'لجماعة . فك0 باالح-u +ل+J بنا (ك0
{GC 472.2} .%( ج(%-Y لنا في +(0 'لكفا-F 'لم-م(S 'ل+3 '& نL-! عم) -ئ+d كCنتنا 'الع0K (نع-a 'ل('جباH 'لم<ل(بة منا

'& 'لناd ال +مكن0C '& +-فض(' 'ن5'- هللا 'لY5 +-سل3 'ل+0C في -حمت3 م& L(& '& +عاقب( '. لقL قLمH -سالة م& 'لسماء 'لى 'لعال0 في '+ا0
dم& 'لجن 'L+هللا بع c)- D0 -فض(' 'الن5'- 'نسحCا +تجا(ب(& مع تل! 'ل-سالة . فألنC0 مت(قفا على 'لك+ف+ة 'لتي بC8 (كا& خالصc)ن
'لخا<ئ فCلك(' بم+ا, 'ل<(فا& . (في عLC 'ب-'%+0 كفH 'ل-حمة ع& 'لت(س) 'لى سكا& سL(0 'ألثمة8 (%ل! 'لجم+ع محت-ق+& بالنا- 'لتي
: 0Cقائال ل (+غ+- 'لم]من+& في 5ل! 'لج L)C+عل& 'ب& هللا للT Lلمس+ح . لق' LCت3 ('بنت+3 . ك5ل! في عT-ل(<ا ('م 'L0 'لسماء ما عC+ا علCم<-ت'
“ %(5' ب+تك0 +ت-! لك0 خ-'با“ (متى iÄ : ri). فلuL 'لت<لع عب- 'الج+ا) 'لى 'ال+ا0 'الخ+-F تعل& قF-L هللا غ+- 'لمحFL)L ع& 'ل5+& “ ل0
+قبل(' محبة 'لحJ حتى +خلص(' ” قائلة: ”ألج) %5' س+-س) 'ل+0C هللا عم) 'لضال) حتى +صLق(' 'لكD5. لكي +L'& جم+ع 'ل5+& ل0 +صLق('
.'لحJ ب) س-(' باالثr) “0 تسال(ن+كي sr — s� : r). فا5 +-فض(& تعال+0 كلمت3 فاã س+سحD من0C -(ح3 (+ت-ك0C للضال) 'لY5 قL 'حب(,
{GC 472.3}

L0 في ما بعCتضح ل' Lم(' %5' '(ال فقCت(س< ألج) 'النسا& (س+ع<ي 'لن(- لم& +<لب(ن3 . (مع '& 'لمج+ئ++& ل0 +ف+ ('S+ لك&ّ 'لمس+ح ال
{GC 473.1} .عنLما (ضحH ل0C 'الق(') 'اللC+ة 'لتي تحLL م(قف0C 'لحق+قي

0Cح'-T) 0Cعن aخف Y5ل' L+لمجيء . ('لشيء 'ل(ح' F L+ل(' متمسك+& بعقK &+5مة لل+Kمحنة ع F-تبعت3 فت sÄ٤٤ 0م& في عاSم-(- 'ل &'
في ما +خت\ بم(قف0C 'لحق+قي كا& 'لن(- 'لY5 '-شL عق(ل0C 'لى 'لقdL 'لسما(L%) . Y %ج- 'لبعX '+مان0C بحسبان0C 'لسابJ للفت-'H 'لنب(+ة
(نس+(' 'لتأث+- 'لق(Y لعم) 'ل-(c 'لقdL 'لY5 -'فJ ح-كة 'لمجيء 'لى ع('م) بش-+ة T( ش+<ان+ة. لك&ّ ف-+قا qخ- ثبت(' على 'العتقاL با&
L0 ق+K0 'لعCنتCك d+ئ- &T ')T- هللا FL'-' مع-فة Dسا%-+& (مصل+& في <ل ')-Kما 'نتLعن) .J0 في 'ختبا-%0 'لسابCل 'Lكا& م-ش D-ل'
ش-U في عم) خLمة qخ-8 ('5 'تبع(, باال+ما& قاL%0 5ل! 'لى '& +-(' '+ضا عم) 'لكن+سة 'لنCائي . (قL صا- لL' 0C-'! '(ضح ل-سالة ك)
م& 'لمالك+& 'ال() ('لثاني (بات(' مستعL+& لقب() 'الن5'- 'لخ<+- 'لمتضم& في -سالة 'لمال! 'لثال| 'لم5ك(-F في -]+ا s٤ 8 (تقL+م3 'لى
{GC 473.2} .'لعال0

الفصل الخامس و العشرون — دوام شريعة اهلل

('نفتح %+ك) هللا في 'لسماء (CK- تاب(H عLC, في %+كل3“ (-]+ا sÉ : ss). '& تاب(H عLC هللا %( في قdL 'القd'L 'لY5 %( 'لمسك&”
F-نفتح %5' 'لمسك& فق< في +(0 'لكفا' (٥ : Ä &++عب-'ن) “اCلK) Hكا& ”شب3 'لسم(+ا Y5مة 'لمسك& 'ال-ضي 'لLففي خ .dLلثاني في 'لق'
dLلق' d'Lق' dLنما +ش+- 'لى فتح ق' ,LCع H)تاب -CK) ل5ل! فاالعال& 'لقائ) بأ& %+ك) هللا 'نفتح في 'لسماء .dLلق' -+C>0 ألج) ت+Kلع'
dLق (خL ماL0 عن+K0 'لعCنتCك d+ئ- ')لختامي . فال5+& باال+ما& 'تبع' F-لكفا' (خل3 'لمس+ح لمما-سة عمL ماLعن sÄ٤٤ 0في عا Y)لسما'
'القd'L لمباش-F خLمتT- 3(' تاب(H عLC, . (بما 'ن0C كان(' قL L-س(' م(ض(U 'لقdL فقL' L-ك(' تغ++- خLمة 'لمخل\T-) 8(' 'ن3 كا& 'آل&
{GC 474.1} .+خ0L 'ما0 تاب(H هللا مت(سال ألج) 'لخ<اF باستحقاL Jم3

كا& 'لتاب(H في 'لمسك& 'ال-ضي +ح(Y ل(حي 'لحج- 'لل5+& كانH (صا+ا ش-+عة هللا مكت(بة عل+0C '. فالتاب(H كا& مج-L مست(UL لَِلْ(َحْي
'لش-+عة8 (كا& (ج(L %5, 'ل(صا+ا 'اللC+ة %( 'لY5 'ضفى عل+3 ق+مت3 (قLس+ت3 . (عنLما 'نفتح %+ك) هللا في 'لسماء CK- تاب(H عLC, . ففي
L'خ) قdL 'القd'L في 'لقdL 'لسما( Y ُتحَفK ش-+عة هللا بك) قLس+ة ('ك-'80 'لش-+عة 'لتي تكل0 بCا هللا نفس3 م& (س< -ع(L س+ناء (كتبCا
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{GC 474.2} .باصبع3 على ل(حي 'لحج-

'& ش-+عة هللا في 'لقdL 'لسما(Y %ي 'الص) 'لعK+0 'لتي كانH 'ل(صا+ا 'لمكت(بة على ل(حي 'لحج- ('لتي Lّ(نCا م(سى في 'السفا-
'لخمسة 'ال(لى م& 'ل! تاD 'لمقdL ص(-F <بJ 'الص) عن3 '. ('ل5+& ت(صل(' 'لى 'L-'! %5, 'لنق<ة 'لمCمة قاL%0 5ل! 'لى '& +-(' 'لصفة
()S+ ال X-لسماء ('ال' ()Sلى '& ت'” :(كال0 'لمس+ح ح+& قا F)كما ل0 +-(' م& قب) ق ')T- Lة. (ق+Cللش-+عة 'الل F-+سة غ+- 'لمتغLلمق'
Lلصفات3 +نبغي '& تبقى 'لى 'الب F-)ش-+عة هللا '5 %ي 'عال& لمش+ئت3 (ص &' .(sÄ : متى ٥) ” d)م& 'لنام FLنق<ة ('ح )' Lح') a-ح
H')كلمت! مثبتة في 'لسم Lم+- +ق(): ”'لى 'الب'Sلم' Dنق<ة من3 '. (صاح )' a-ال تغ+- ح) FLم+& في 'لسماء“. (ل0 تلغ (ص+ة ('ح' L%كشا”
Ä ) h : sss ) ÄÉ : ssÉ -)مSم) “Lالب') -%Lل' uLم+نة. ثابتة مT ,(“ .” ك) (صا+ا. {GC 475.1}

في قلD 'ل(صا+ا 'لعش- تب-S 'ل(ص+ة 'ل-'بعة كما قL 'علنH م& 'لبLء: ”'5ك- +(0 'لسبH لتقLس3 . ستة '+ا0 تعم) (تصنع جم+ع عمل! .
('ما 'ل+(0 'لسابع فف+3 سبH لل-D 'لC! . ال تصنع عمال ما TنH ('بن! ('ب& ت! (عبL! ('مت! (بC+مت! (نS+ل! 'لL Y5'خ) 'ب('ب! . ال& في
Ä : r� g)-س3“ (خLق) H0 'لسب)+ D-في 'ل+(0 'لسابع . ل5ل! با-! 'ل c'-ا ('ستC+لبح- (ك) ما ف') X-لسماء ('ال' D-ستة '+ا0 صنع 'ل
ss —). {GC 475.2}

'& -(c هللا قL عم) في قل(D تالم+5 كلمت3 '(لئ!8 فأجب-(' على 'الJ تناU بأن0C في جCل0C قL تعL(' %5, 'ل(ص+ة بع0L حفK +(0 -'حة
'لخالJ . فبTL(' +فحص(& TسباD حفK 'ل+(0 'ال() م& 'السب(U بLال م& 'ل+(0 'لY5 قLس3 هللا . (ل0 +ست<+ع(' '& +جL(' في 'لكتاD ب-%انا على
&T &)مانة +<لبT (بك ')كان. Hب<لT ال) (S0 'لسابع ل0 ُت)+ل' dL J اCتغ+-8 ('لب-كة 'لتي ب Lق H0 'لسب)+ &' )' H+لغT Lل(ص+ة 'ل-'بعة ق' &'
dLسبت3 'لمق Kبحف ã 0%علن(' (الءT) 0Cقل(ب &Sش-+عت3 مأل 'لح &+L0 كان(' متعCآل& 'ن' ')T- 5هللا (+عمل(%ا8 فا FL'-' ')ع-ف+. {GC 475.3}

سر 1لمقاXمة

(قL ب5لH جL)C كث+-F (جاFL ل0LC '+مان80C (ل0 +ك& ألحL 'ال '& +a %0 'ن3 '5' كا& 'لقdL 'ال-ضي ص(-F (مثاال للسما(Y فالش-+عة
dLلخا\ بالق' Jفي 'لسماء8 ('& قب() 'لح H)ع& 'لش-+عة 'لتي في 'لتاب (الص' Jب> F-)ي ص% X-على 'ال H)ة في 'لتابK)لمحف'
'لسما(Y +تضم& 'عت-'فا بم<الD ش-+عة هللا ('اللتS'0 بحفK 'لسبH 'لم5ك(- في 'ل(ص+ة 'ل-'بعة . %نا كا& س- 'لمقا(مة 'لم-F 'لتي ال تل+&
للتفس+- 'لمنسج0 'لمتناسJ لالق(') 'اللC+ة 'لتي TبانH خLمة 'لمس+ح في 'لقdL 'لسما(Y . لقL حا() 'لناd '& +غلق(' 'لباD 'لY5 فتح3 هللا ('&
+فتح(' 'لباD 'لT Y5غلق3 . لك& 5ل! ”'لY5 +فتح (ال TحL +غلJ (+غلJ (ال TحL +فتح“ قT Lعل& قائال: ”%أن5' قL جعلT Hمام! بابا مفت(حا (ال
dLفي 'لق c)لمفت' Dم& 5ل! 'لبا J-كا& 'لن(- +ش) d'Lالق' dLمة قLخ )T Dفتح 'لمس+ح 'لبا Lلق .(Ä ) h : i غلق3“ (-]+ا+ &' Lست<+ع 'ح+
GC} .في 'لسماء8 (قL تب-%& '& 'ل(ص+ة 'ل-'بعة متضمنة في 'لش-+عة 'لتي كانH محف(Kة %نا! 8 (ما بنا, هللا ال +ست<+ع 'النسا& '& +LCم3
476.1}

c5' 'الصحا% (سائ- &' .sمة في -]+ا ٤Lلمق' Jلحقائ' H5, كان% &T 0 ش-+عة هللا')L) ل5+& قبل(' 'لن(- 'لخا\ ب(سا<ة 'لمس+ح' Lج) Lق)
& 'ن5'-'ً مثلثا ('نK- 'لت5++)) إلعL'L ساكني 'ال-X للمجيء 'لثاني لل-D . فاالعال& 'لقائ) ”قL جاءH ساعة L+ن(نت3“ +ش+- 'لى 'لعم) تكّ(ِ
'لختامي لخLمة 'لمس+ح ألج) خال\ 'لناd . (%( +ناYL بالحJ 'لY5 +نبغي 'عالن3 'لى '& تنتCي شفاعة 'لمخل\ (+ع(L 'لى 'ال-X ل+أخ5
)C5' فC8 (لH')0 ('المCنبغي '& +ستم- حتى +تق-- مص+- 'لجم+ع8 'الحي 'ء من+ sÄ٤٤ 0في عا TLب Y5ن(نة 'ل+Lشعب3 لنفس3 . فعم) 'ل
.“'Lن(نة تأم-%0 'ل-سالة قائلة: ”خاف(' هللا ('ع<(, مج+Lفي 'ل Hللثبا dلنا' D%0 'لى 'لبش- . فلكي +تأLم& 'لنعمة 'لمقS ا+ةCس+ستم- 'لى ن
('سجL(' لصانع 'لسماء ('ال-X ('لبح- (+ناب+ع 'لم+ا,“. (نت+جة قب() %5, 'ل-سالة مب+نة في 'لق() : ”%نا 'ل5+& +حفK(& (صا+ا هللا ('+ما&
+س(U“. فلكي +تأ%D 'لناd للL+ن(نة +تع+& عل+0C '& +حفK(' ش-+عة هللا . فتل! 'لش-+عة ستك(& %ي مق+اd 'لخلJ في 'لL+ن(نة . ('ل-س()
ب(لd +عل& قائال: ”ك) م& 'خ<أ في 'لنام(d فبالنام(L+ d'& ... في 'ل+(0 'لY5 ف+L+ 3+& هللا س-'ئ- ' لناd ... ب+س(U 'لمس+ح“ كما +ق()
'+ضا: ”'ل5+& +عمل(& بالنام(d %0 +ّبَ--(&“ (-(م+ة sr : r s٦). فاال+ما& ج(%-Y ألج) حفK ش-+عة هللا8 '5 ”بL(& '+ما& ال +مك&
ri : s٦ ؛ -(م+ة ٤ : ss &++خ<+ة“ (عب-'ن )Cم& 'ال+ما& ف d+ضا],“ ( ”ك) ما ل-'). {GC 476.2}

+Lع( 'لمال! 'ال() 'لناd ال& ”+خاف(' هللا (+ع<(, مجL'“ (+سجL(' ل3 لك(ن3 خالJ 'لسم('H ('ال-X . فلكي +فعل(' %5' عل+0C '& +<+ع('
ش-+عت3 . +ق() 'لحك+0: ”'تJ هللا ('حفK (صا+ا, ال& %5' %( (('جD) 'النسا& كل3“ (جامعة si : sr). فم& e &)L<اعة (صا+ا هللا ال +مك&
'لسج(L '& +ك(& م-ض+ا ل3. ”%5, %ي محبة هللا '& نحفK (صا+ا,“. ”م& +ح() '5ن3 ع& سماU 'لش-+عة فصالت3 '+ضا مك-%ة“ (s +(حنا ٥ :
É : rÄ (؛ 'مثا i). {GC 477.1}

^عو' 1لى عبا^' 1لخالق
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'& ('جD 'لسج(ã L مبني على حق+قة ك(ن3 %( 'لخالJ ('& ك) 'لخالئJ 'الخ-u مL+نة ب(ج(L%ا ل3. (في ك) م(ضع في 'لكتاD ح+|
Lفق D-صنا0 'ما 'ل' D)ة 'لشعCلq (ال& ك” :Jت3 كخال-Lب-%ا& ق u-+ُ &++ثن)ة 'لCلq (ك &)L &ل+3 م' L)0 'الك-'0 ('لسج+Lتق dم& 'لنا Dل>+
صنع 'لسم('H“ (مSم(- É٦ : ٥) ”فبم& تشبC(نني فأسا(+3 +ق() 'لقd)L. '-فع(' 'لى 'لعالء ع+(نك0 ('نK-(' م& خلJ %5,“. ”%ك5' قا)
'ل-D خالJ 'لسم('H %( هللا . مص(- 'ال -X (صانع3 '. 'نا 'ل-D (ل+q dخ-“ ('شع+اء �٤ : r٥ ( r٦ ؛ ٤٥ : sÄ). (صاحD 'لمS'م+-
Jلخالئ') .(٦ : É؛ ٥ i : s�� -)مSخالقنا“ (م D-ما0 'لT ')ن-كع (نجث) Lهللا %( صنعنا (ل3 نح&“. ”%ل0 نسج )% D-ق(): ”'علم(' '& 'ل+
Hالن! 'ن F-Lلك-'مة ('لق') Lتأخ5 'لمج &T D-ا 'لC+' Jمستح H0: ”'نC0 ل3 بق(لCالئ) Dفي 'لسماء +5ك-(& سب ã &)Lسة 'ل5+& +سجLلمق'
ss : الش+اء“ (-]+ا ٤' (ك Hخلق). {GC 477.2}

(في -]+ا s٤ +<لD م& 'لناd '& +سجL(' للخالJ . ('لنب(F ت-+نا جماعة م& 'لناd 'ل5+& نت+جة لل-سالة 'لمثلثة +حفK(& (صا+ا هللا .
D-أل& في ستة '+ا0 صنع 'ل ... !Cل' D-لل H5 تق(): ”('ما 'ل+(0 'لسابع فف+3 سب' Jلى هللا 'لخال' F-5, 'ل(صا+ا ('ل-'بعة) تش+- مباش% uLح')
'لسماء ('ال-X ('لD ح- (ك) ما ف+Cا ('ست-'c في 'ل+(0 'لسابع ل5ل! با-! 'ل-D +(0 'لسبH (قLس3“ (خ-(LS .(ss ) s� : r� g على
%5' ق() 'ل-D ع& 'لسبH 'ن3: ”عالمة ... لتعلم(' 'ني 'نا 'ل-D 'لCك0“ (حSق+ا) �r� : r). ('لسبD 'لمق0L %( %5': ”الن3 في ستة '+ا0 صنع
sh : is g)-خ) “dتنف) c'-في 'ل+(0 'لسابع 'ست) X-لسماء ('ال' D-ل'). {GC 478.1}

'& T%م+ة 'لسبH على Tن3 ت5كا- للخلJ %ي ك(ن3 +5ك-نا L'ئما بالسبD 'لحق+قي للعباFL 'لالئقة باã“: الن3 %( 'لخالJ (نح& خالئق3. ”ل5ل!”
d5 '. +كم& 'السا% (ا0 +فعKن )T -خq تش-+ع Lال +(ج) . F-0 <-+قة م]ثK0 بأع+Kلع' Jألن3 +عل0 %5' 'لح ã FLلعبا' dساT في )% Hفالسب
'لحق+قي لك) 'ن('U عباFL هللا8 بما ف+Cا حفK +(0 'لسب8H في 'لتم++S ب+& 'لخالJ (خالئق3 . %5, 'لحق+قة 'لعK+مة ال +مك& '& تص+- عق+مة8
HلK الما>) .&Lفي جنة ع Hس& هللا ش-+عة 'لسب d' &ما0 '5%ا& 'ل' 'Lفلكي تك(& %5, 'لحق+قة ماثلة 'ب .(i٤٤) “نبغي 'ال تنسى '<القا+)
0Cفكا-%0 (ع('<ف' Hلكان Hلسب' &)Kحف+ dعالمة ل3 (م5ك-' ب3 . (ل( كا& جم+ع 'لنا Hلسب' (K+ ,تنا '+اLعبا Dج)+ حق+قة ك(ن3 خالقنا سببا
تنع<a 'لى 'لخالJ كم(ض(U لالك-'0 ('لعبا8FL (لما ُ(جL عابL (ث& T( كاف- T( ملحL . '& حفK 'لسبH عالمة م& عالئ0 'ل(الء لإلل3 'لحق+قي
”'لY5 صنع 'لسماء ('ال-X ('لبح- (+ناب+ع 'لم+ا,“. (+تبع 5ل! '& 'ل-سالة 'لتي تأم- 'لناd بالسج(ã L (حفK (صا+ا, تأم-%0 على
{GC 478.2} .'لخص(\ بحفK 'ل(ص+ة 'ل-'بعة

Lض a+خ- نا<قا بان5'- خ<+- (مخq J+-ش+- 'لمال! 'لثال| 'لى ف+ U)0 '+ما& +س%Lصا+ا هللا (عن) &)Kلئ! 'ل5+& +حف)' dعلى عك)
Dم& خم- غض D-ضا س+ش+' )Cف ,L+ ت3 '( علىCلص(-ت3 (+قب) سمت3 على جب) oلل(ح Lسج+ L80 ف+ق(): ”'& كا& 'حC0 (ضالالتCخ<ائ'
oل+3 'ل(ح' Sم-+ Y5لمستعملة تفس+-' صح+ح '. فما 'ل' S)0 %5, 'ل-سالة +تع+& عل+نا '& نفس- 'ل-مCفلكي نف .(s� ) É : sهللا“ (-]+ا ٤
{GC 479.1} ('لص(-F ('لسمة؟

ماHNة 1لتنHن

+بTL سل! 'لنب(F 'لY5 ف+3 ت(جL %5, 'ل-م(S في 'الصحاc 'لثاني عش- م& سف- 'ل-]+ا بالتن+& 'لY5 <لC+ &' Dل! 'لمس+ح عنL (الLت3 . (
'لتن+& +قا) عن3 'ن3 'لش+<ا& (-]+ا É : sr). فC( 'لY5 ح-X %+-(dL على قت) 'لمخل\ . لك&ّ (س+لة 'لش+<ا& 'لعKمى في محا-بت3
. FLانة 'لسائ+Lا %ي 'لC+ل(ثن+ة ف' Hي 'المب-'<(-+ة 'ل-(مان+ة 'لتي كان% Hللمس+ح (شعب3 في غض(& 'لق-(& 'ال(لى م& 'لتا-+خ 'لمس+حي كان
{GC 479.2} .(%ك5' ففي ح+& '& 'لتن+& +-مS مبLئ+ا 'لى 'لش+<ا& فان3 بالمعنى 'لثاني -مS 'لى -(ما 'ل(ثن+ة

(في 'الصحاc 'لثال| عش- ('العs� — s L'L) (صa ل(حq oخ- ”شب3 نم-“ (قL 'ع<ا, 'لتن+& ”قL-ت3 (ع-ش3 (سل<انا عK+ما“. 5%'
'ل-م8S كما 'عتقL غالب+ة 'لب-(تستان8H +-مS 'لى 'لباب(+ة 'لتي '-تقH 'لى 'لقF-L ('لع-o ('لسل<ا& 'لY 5 كا& قبال لالمب-'<(-+ة 'ل-(مان+ة
'لقL+مة . (قT Lعل& ع& %5' 'ل(حo 'لشب+3 بالنم- 'ن3 ”'ع<ي فماً +تكل0 بعKائ0 (تجاa+L ... ففتح فم3 بالتجa+L على هللا ل+جaL على 'سم3
(على مسكن3 (على 'لساكن+& في 'لسماء . ('ع<ي '& +صنع ح-با مع 'لقd+L +& (+غلب0C . ('ع<ي سل<انا على ك) قب+لة (لسا& (Tمة“. 5%,
{GC 479.3} .'لنب(F 'لتي %ي م<ابقة تق-+با لل(صa 'لY5 جاء ع& 'لق-& 'لصغ+- 'ل('-L في L'ن+ا) h تش+- بال ش! 'لى 'لباب(+ة

('ع<ي سل<انا '& +فع) 'ثن+& (T-بع+& شC-'“. ث0 +ق() 'لنبي: ”(-H+T ('حL' م& -](سT ! 3ن3 م5ب(c للم(H ” ث0 +ق() '+ضا: ”'& كا&”
'حL +جمع سب+ا فالى 'لسبي +D%5 . ('& كا& 'حL +قت) بالس+a ف+نبغي '& +قت) بالس+a“. '& 'الثن+& ('ال-بع+& شC-' تسا(Y تماما ”'لSما&
Y)كا& 'لسل<ا& 'لباب Y5م& 'لS8 (%( 'لh (ن+ا'L -في سف F-)ما 'لم5ك)+ sr٦� )' aما&“8 ثال| سن+& (نصSل' aمان+& (نصSل')
س+ض<LC ف+3 شعD هللا . %5, 'لفت-F بHTL عنLما ساHL 'لباب(+ة كما قL تب+& لنا م& 'لفص() 'لسابقةY' 8 في عا٥iÄ 0 80 ('نتHC في عا0
shÉÄ 0 عنLما Tخ5 'لبابا 'س+-'ً عنL 'لج+o 'لف-نسي . لقL ُج-c 'لسل<ا& 'لباب(Y ج-حا مم+تا (ب5ل! تمH 'لنب(F 'لJ 'ئلة: ”'& كا& 'حL +جمع
D%5+ سب+ا فالى 'لسبي“. {GC 480.1}
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قHاZ قو' جد<د'

&' .(ss LLلع') “a)-كا& ل3 ق-نا& شب3 خ) X-خ- <العا م& 'الq حشا) H+T- 0خ-8 '5 +ق() 'لنبي: ”ثq S0 'ل+نا -م َLّق+ُ L5' 'لح% Lعن
منK- %5' 'ل(حo ('ل<-+قة 'لتي بCا <لع تLال& على '& 'المة 'لتي +-S 0 'ل+Cا تختلa ع& تل! 'لتي تقLمCا 'ل-م(S 'لسابقة . فالممال! 'لعK+مة
: h (ن+ا'L) “-+لسماء“ على ”'لبح- 'لكب' cبع -+ا-'” Hما %جمLمفت-سة <العة عن o)ح) F-)ن+ا) 'لنبي بص'Lل H-CK 0في 'لعال Hلتي حكم'
cل-+ا') .(s٥ : sh ا+[-) “لسنةT) 0مT) U)جم) D)لى ”شع' Sلمالئكة 'لم+ا, ك-م' Lلسابع عش- م& سف- 'ل-]+ا فس- 'ح' cفي 'الصحا) .(r
-مS 'لى 'لنU'S ('لح-D . (%ج(T 0-بع -+اc 'لسماء على 'لبح- 'لكب+- +-مS 'لى 'لمناK- 'لم-عبة8 مناK- 'لغS( ('لث(-'H 'لتي ب('س<تCا
{GC 480.2} .(صلH 'لممال! 'لى قمة 'لس<(F ('لسل<ا&

لك&ّ 'ل(حo 'لشب+3 بالخ-(Y[- a ”خا-جا م& 'ال-X“. فبLال م& '& +0LC ق('H 'خ-u ل+ثّبHِ نفس3 (سل<ان3 فاالمة 'لتي +-مS 'ل+Cا
'لخ-(a +نبغي '& ت<لع في 'قل+0 ل0 +حتل3 'حL م& قب) (تنم( تL-+جا في سال0 . '5'ً فل0 +ك& +مكنCا '& ت<لع ب+& 'لق(م+اH 'لمLSحمة
GC} .'لمتصا-عة في 'لعال0 'لقL+80 5ل! 'لبح- 'لCائج 'لثائ- ”بالشع(D ('لجم(U ('الم0 ('اللسنة“8 ب) +نبغي 'لبح| عن3 في 'لقا-F 'لغ-ب+ة
480.3}

فما %ي تل! 'المة 'لتي في 'لLن+ا 'لجFL+L 'لتي 'خH5 في عاshÉÄ 0 تتق(u (تحص) على سل<ا& (تبش- بالق(F ('لعKمة (تجتD5 'نتبا,
F-لتي تش+- 'شا' F)5, 'لنب% H'L+Lا تحC+عل Jس('%ا %ي 'لتي تن<ب &)L &م FLمة ('ح' &' . ([ال +ع<ي مجاال للتسا S)ل-م' J+لعال0؟ '& ت<ب'
صائبة ال تخ<ئ 'لى 'ل(ال+اH 'لمتحFL 'الم-+ك+ة . فم-'-' عFL+L 'ستخ0L 'لخ<باء ('لم]-خ(& على نح( ال شع(-Y فك- كاتD 'ل(حي ب) غالبا
كلمات3 نفسCا ل(صa نش(ء %5, 'المة (نم(%ا. لقY[- L 'ل( حo ”<العا م& 'ال-X“8 (حسD ما +ق(ل3 'لنقلة8 نجL '& معنى كلمة ”<العا“
'لح-في %( ”'& +نبH '( +نم( كالنباH“. فتل! 'المة كما قT- L+نا كا& +نبغي '& تنم( في 'قل+0 ل0 +سكن3 'حL م& قب) . '& كاتبا شC+-' +صa ق+ا0
'ل(ال+اH 'لمتحFL (+ق() ع& ”س- 'نبثاقCا م& 'لف-'â“ (i٤٥): ”كبF-5 ساكنة نم(نا حتى ص-نا 'مب-'<(-+ة“. (في عا0 �sÄ٥ كتبH صح+فة
'(-(ب+ة ع& 'ل(ال+اH 'لمتحFL 'نCا 'مب-'<(-+ة مL%شة كانH ”<العة“8 ”(في (س< سك(& 'ال-X كانH ك) +(0 تL+S م& ق(تCا (كب-+ائCا“
Dئة غ+- م(حشة بسبLكان(' +بحث(& ع& بقعة %ا (%” :(5, 'المة قا% ')T oاج-+& 'ل5+& 'نCع& 'لم H+-ف+' L-')L' ,لقا' Dفي خ<ا) .(i٤٦)
'حتجابCاq) 8منة في بعL%ا ح+| كا& +مك& '& تتمتع كن+سة ل+L& 'لصغ+-F بح-+ة 'لضم+- ؟ 'نK-(' 'القال+0 'لعK+مة 'لتي -فع(' عل+Cا -'+ة
i٤h) “!...لسلمي' )Sبالغ D+لصل'). {GC 481.1}

(ل3 ق-نا& شب3 خ-(a“. '& 'لق-ن+& 'لشب+C+& بق-ني 'لخ-(L+ aال& على 'لشباD ('لب-'ءF ('ل-قة ('لل<8a (%( (صa +ناسD '& +ك(&”
-مS' لصفة 'ل(ال+اH 'لمتحFL عنLما -q%ا 'لنبي ”<العة“ في عاshÉÄ 0 . فلقL ُ(جL ب+& 'لمنف++& م& 'لمس+ح++& 8 'ل5+& كان(' في <ل+عة م&
%-ب(' 'لى 'م-+كا (<لب(' ملجأ +ل(5(& ب3 م& <غ+ا& 'لمل(! (تعصD -جا) 'لكCن(8H كث+-(& مم& عقL(' 'لع0S على eقامة حك(مة على
dمى (%ي '& ”جم+ع 'لناKق-- 'لحق+قة 'لع+ Y5ل' (ا في 'عال& 'الستقالC0 مجاال ل%['-q HLج) Lن+ة. (ق+Lن+ة ('لLم& 'لح-+ة 'لم Dح- dسا'
مخل(ق(& س('س+ة“ (ل0C 'ع<ي حJ غ+- قاب) للتص-a في ”'لح+اF ('لح-+ة ('لسعي في 'ث- 'لسعاFL“. ('لLست(- +ضم& للشعD حJ 'لحك0
FL+للجم+ع '+ضا ح-+ة 'لعق Hمنح Lسن(& 'لق('ن+& (+<بق(ن3 '. كما ق+ H+)ب<-+قة 'لتص Dل5'تي على ش-< '& 'لممثل+& 'ل5+& +ختا-%0 'لشع'
'لL+ن+ة فسمح لك) 'نسا& بأ& +ع بL هللا بم(جD ما +مل+3 عل+3 ضم+-,. (قL صا- 'لنKا0 'لجمY-)C ('لعق+FL 'لب-(تستانت+ة م& مباBL 'المة
'الساس+ة. (%5, 'لمباBL %ي س- ق(تCا (نجاح3 '. فلقL +م0 'لمض<LC(& ('لمسح(ق(& في ك) 'نحاء 'لعال0 'لمس+حي ص(D %5, 'لبالL با%تما0
X-م0 'ال' u)ب+& 'ق J)م-م Sلى م-ك' FLلمتح' Hل(ال+ا' HضCفن dمال++& م& 'لنا FL+Lلج ' F-ش('<ئ %5, 'لقا Lجاء . (قص-). {GC
481.2}

لك&ّ 'ل(حo 'لY5 كا& ”ل3 ق-نا& شب3 خ-(a“ كا& +تكل0 كتن+& (+عم) بك) سل<ا& 'ل(حo 'ال() 'مام3 (+جع) 'ال-X ('لساكن+& ف+Cا
a+لس' c-كا& ب3 ج Y5ل' o)للح F-)صنع(' ص+ &' X-قائال للساكني & على 'ال ... H+شفي ج-ح3 'لمم Y5ال() 'ل' oلل(ح &)Lسج+
s٤ — ss : si ا+[-) “oعا)). {GC 482.1}

تناقض مذNل

+ش+- 'لق-نا& 'لشب+Cا& بق-ني 'لخ-(a ('لص(H 'لشب+3 بص(H 'لتن+& في 'ل-مS 'لى تناقX مo%L ب+& 'عت-'فاH 'المة 'لم-م(S 'ل+Cا
('عمال3 '. '& ”تكل0“ 'المة %( عم) سل<ا تCا 'لتش-+ع+ة ('لقضائ+ة . فب5C' 'لعم) ستكD5 ك) تل! 'لمباBL 'لسخ+ة 'لسلم+ة 'لتي '5'عH بانCا
Dلتعص' c)- )ال()“ تنبئ بجالء ع& نم' oسل<ا& 'ل(ح (س+تكل0 ”كتن+&“ (+عم) ”بك oح)لقائلة '& %5' 'ل' F)س+است3 '. فالنب dسا'
('لجن(c 'لى 'الض<CاL 'لCK' Y5-ت3 'الم0 'لتي +- مS 'ل+Cا 'لتن+& ('ل(حo 'لشب+3 بالنم- . ('لحق+قة 'لقائلة '& 'ل(حo 'لY5 ل3 'لق-نا& ”+جع)
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'ال-X ('لساكن+& ف+Cا +سجL(& لل(حo 'ال()“ تL) على '& سل<ا& %5, 'المة س+ستخ0L في '-غا0 'لناd على 'لق+ا0 ببعX 'لمما-ساH 'لتي
{GC 482.2} .ستك(& عمال م& Tعما) 'ل(الء للباب(+ة

مث) %5' 'لعم) س+ناقX مناقضة مباش-F مباBL %5, 'لحك(مة8 (+تناقX مع عبق-+ة نKمCا 'لح-F (مع 'عت-'فاH 'عال& 'الستقال)
'لمباش-F 'لحاSمة (مع 'لLست(- '+X '. لقL ح-\ م]سس( %5, 'المة8 بحكمة8 على 'ال +ستخLم(' 'لق(F 'لLن+(+ة لمعاضFL 'لكن+سة8 بما +نج0
8&+L YT H+قان(نا خاصا بتثب d-ف+ق(): ”ل& +ضع 'لك(نغ FLست(- على %5, 'لماLن\ 'ل+) .LاC>الض') Dمن3 ': 'لتعص Lا م& نتائج ال بCعن
(ل& +منع ح-+ة مما-ست3“ ('ن3 ”ل& +(ضع 'ختبا- L+ني بم(جب3 +]%) 'Y 'نسا& لمنصD عاY5 0 مس](ل+ة في 'ل(ال+اH 'لمتحFL“. 'نما فق<
عنLما +حL| 'نتCا! فK+ع ل5C, 'لق(' ن+& 'ل('ق+ة لح-+ة 'ألمة +مك& للسل<اH 'لمLن+ة '& تف-X بعX 'لمما-ساH 'لL+ن+ة . لك&ّ تناقX عم)
Y5ل' )% — u50 'ال+Lع) J+مع مجا%-ت3 با+ما& <ا%- (-ق a)-ل3 ق-نا خ Y5ل' oل(ح' &' . S0 مما %( مص(- في 'ل-مKع' d+5' لCك
{GC 483.1} .+تكل0 كتن+&

”8Dلسل<ة 'لتش-+ع+ة على 'لشع' Lا تستنC+ئة حك(مة ف+% c)بك) (ض - قائال للساكن+& على 'ال-X '& +صنع(' ص(-F لل(حo“. %نا ُتصّ(َ
F)في 'لنب H'5بال FL)ي 'المة 'لمقص% FLلمتح' Hعلى '& 'ل(ال+ا o%L5' ب-%ا& م%). {GC 483.2}

F-)ضاً ص+T عىLال() . (ت' oلل(ح F-)5( 'لق-ن+& (%ي ص oا 'ل(حCصنع+ F-)؟ 'لص - (لك& ما %ي ”ص(-F 'ل(حo“ (ك+a تصّ(َ
-8 عل+نا '& نd-L صفاH 'ل(حo نفس3: 'لباب(+ة {GC 483.3} .'ل(حo . فلكي نعل0 ما5' تشب3 'لص(-F (ك+a تصّ(َ

عنLما فسHL 'لكن+سة 'ال(لى بانح-'فCا ع& بسا<ة 'النج+) (قب(لCا 'ل<ق(d ('لعاH'L 'ل(ثن+ة خس-H ('ضاعc)- H هللا (ق(ت3 . فلكي
تتحك0 في ضمائ- 'لناd <لبH مسانFL 'لسل<ة 'لLن+(+ة . فنتج م& 5ل! 'لباب(+ةY' 8 كن+سة تحL+ H%ا سل<ة 'لL(لة 'لتي تستخLمCا لتنف+5
'غ-'ضCا (تحق+L%' J'فCا (على 'لخص(\ '+قاU 'لقصا\ بمعتنقي ”'لC-<قة“. فلكي تصنع 'ل(ال+اH 'لمتحFL ص(-F 'ل(حo فعلى 'لسل<ة
{GC 483.4} .'لL+ن+ة '& تس+<- على 'لحك(مة 'لمLن+ة بح+| تستخ0L 'لكن+سة سل<ة 'لL(لة '+ضا في 'تما0 'غ-'ضCا

('+نما 'LعH 'لكن+سة لنفسCا 'لسل<ة 'لLن+(+ة 'ستخLمتCا في معاقبة 'لمنشق+& على تعال+م3 '. ('لكنائd 'لب-(تستانت+ة 'لتي سا-H في 'ث-
خ<('H -(ما باب-'0 محالفاH مع 'لسل<اH 'لLن+(+ة 'بHL -غبة مماثلة في كبH ح-+ة 'لضم+-. (لنا مثا) على 5ل! في 'الض<CاL 'ل<(+)
80C0 'لمنشق+& على ت-! كنائس'Lم& 'لخ aالq 0غ-T -عش- ('لسابع عش dLقعت3 كن+سة ب-+<ان+ا بالمنشق+& . ففي 'لق-ن+& 'لسا)' Y5ل' Lالم'
LاCالستش') D+5لسج& ('لتع') Hتع-ض(' للغ-'ما Dم& 'لشع) Fكث+-(& م& 'ل-عا). {GC 484.1}

1ال/تد1^ <عد 1لطر<ق

:dب(ل (قا Lلق . oح)ا- 'لباب(+ة 'ل%LSال J+->ل' Lن+ة8 (%5' 'عLمع(نة 'لحك(مة 'لم Dلكن+سة 'ال(لى 'لى <ل' Jسا Y5ل' )% L'Lال-ت' &'
oل(ح' F-)لص J+->ئ 'ل+C+في 'لكن+سة س L'Lك5' فا& 'ال-ت%) .(i : r ن+كي)تسال r) “ستعل& 'نسا& 'لخ<+ئة+) ... L'Lأتي 'ال-ت+”. {GC
484.2}

+عل& ' لكتاD 'ن3 قب) مجيء 'ل-D ست(جL حالة 'نح<ا< L+ني شب+Cة بتل! 'لتي كانH في 'لق-(& 'ال(لى : ”في 'ال+ا0 'الخ+-F ستأتي STمنة
صعبة أل& 'لناd +ك(ن(& محب+& النفس0C محب+& للما) متعKم+& مستكب-+& مجLف+& غ+- <ائع+& ل('ل0C+L غ+- شاك-+& Lنس+& بال حن( بال
0Cلكن) u)لتق' F-)0 صCل .ã محبة &)L H'5خائن+& مقتحم+& متصلف+& محب+& لل cة ش-س+& غ+- محب+& للصال%'Sمي 'لن+Lضى ثا لب+& ع-
منك-(& ق(تCا“ (r ت+م(ثا(s :i d — ٥). ”(لك& 'ل-(c +ق() ص-+حا 'ن3 في 'الSمنة 'الخ+-F +-تL ق(0 ع& 'ال+ما& تابع+& '- ('حا مضلة
(تعال+0 ش+ا<+&“ (s ت+م(ثا(d ٤ : s). '& 'لش+<ا& س+عم) ”بك) ق(F (بآ+اH (عجائD كا5بة (بك) خL+عة 'الث0“. (ك) م& ”ل0 +قبل(' محبة
'لحJ حتى +خلص( '“ س+ت-ك(& ل+قبل(' ”عم) 'لضال) حتى +صLق(' 'لكD5“ (r تسال(ن+كي ss — É :r). فعنLما +ص) 'لناd 'لى حالة 'لكف-
{GC 484.3} .('لضال) %5, فستتبع 5ل! 'لنتائج نفسCا 'لتي حLثH في 'لق-(& 'ال(لى

+عتب- كث+-(& '& 'الختالa 'لكب+- في 'لعق+FL في 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة ب-%ا& قا<ع على 'ن3 ال +مك& ب5) 'Y مسعى لف-X 'ل(حFL على
تل! 'لكنائd . (لك& ُ(جL مuL سن+& كث+-F م+) متL+'S (ق(Y في 'لكنائd 'لتي تع تنJ 'لعق+FL 'لب-(تستانت+ة 'لى 'ل(حFL مبني على 'لمشابCة في
'لعقائL . فلكي +تحقJ %5' 'التحاL فا& 'لمجاLلة في 'لم('ض+ع 'لمختلa عل+Cا — مCما +ك& مبلغ '%م+تCا م& (جCة 'لنK- 'لكتاب+ة — +نبغي
{GC 486.1} .بالض-(-F 'لتناS) عنCا

لقT Lعل& تشا-لd ب+تش- في عKة 'لقا%ا في عا0 sÄ٤٦ قائال '& خLمة ”'ل<('ئa 'النج+ل+ة 'لب-(تستانت+ة فضال ع& ك(نCا مك(نة على
<() 'لخ< تحH ضغ< %ائ) م& مج-L خش+ة 'لناd فا& 'ف-'L%ا +ع+ش(& (+تح-ك(& (+تنفس(& في 'ح(') فاسFL في ج(%-%ا (في ك) ساعة
+ستنجL(& بك) عنص- ساف) في <ب+عت0C ل+بك0 ص(H 'لحJ (+نحني ساجL' 'ما0 ق(F 'ال-تT. L'Lفل0 تك& %5, %ي 'ل<-+قة 'لتي سا-H عل+Cا
'الم(- في -(ما ؟ 'لسنا نع+o ح+اتCا م& جL+L ؟ (ما 'لY5 ن-', 'مامنا ؟ جمع+ة عم(م+ة 'خ-u ! م]تم-' للعال0 ! حلفا 'نج+ل+ا (عق+FL شاملة!“
aلعن') F)نح( 'اللتجاء 'لى 'لق F)>س+ك(& 5ل! '5'ً خ (لكام' Lص() 'لى 'التحا)متى ت0 %5' ففي محا(لة لل) .(i٤Ä). {GC 486.2}
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عنLما تتحL 'مCاH 'لكنائd في 'ل(ال+اH 'لمتحFL في 'تفاقCا على م('L 'لعق+FL 'لتي تشت-! كلCا ف+Cا فCي ت]ث- على 'لL(لة لتنف5 ق-'-'تCا
(تسنL (تLع0 'نKمتCا (ق('ن+نCا فتك(& 'م-+كا 'لب-(تستانت+ة قL عملH ب5ل! ص(-F لحك(مة -(ما 'لباب(+ة8 (س+ك(& م& نتائج 5ل! حتماً 'نCا
{GC 486.3} .ت(قع عق(باL Hن+(+ة على 'لمنشق+&

eصو/تX 1لوحش

'& 'ل(حo 5' 'لق-ن+& ”+جع) 'لجم+ع 'لصغا- ('لكبا- ('الغن+اء ('لفق-'ء ('الح-'- ('لعب+L تصنع ل0C سمة على +L%0 'ل+منى '( على
جبCت0C ('& ال +قL- 'حL '& +شت-D+ )' Y +ع 'ال م& ل3 'لسمة '( 'س0 'ل(حo '( عLL 'سم3“ (-]+ا si : s٦ ( sh). '& -سالة 'لمال! 'لثال|
É : sهللا“. (-]+ا ٤ Dم& خم- غض D-ضا س+ش+' )Cف ,L+ ت3 '( علىCلص(-ت3 (+قب) سمت3 على جب) oلل(ح Lسج+ Lي %5,: ”'& كا& 'ح%
( �s). '& ”'ل(حo“ 'لم5ك(- في %5, 'ل-سالة ('لY5 +ق(0 'ل(حo 5( 'لق-ن+& (+-غ0 'لناd على 'لسج(L ل3 %( 'ل(حo 'ال() 'لY5 +شب3
dلكنائ' Dما ت<لLلتي ستتك(& عن' FLلب-(تستانت+ة 'لم-ت' F-)لى ص' Sت-م “oل(ح' F-)لباب(+ة. ”(ص' — si لنم- 'لم5ك(- في -]+ا'
oسمة 'ل(ح” LLبقي عل+نا '& نح .' ,Lب() عقائ J على dك-', 'لنا' (ن+ة الجLنة 'لسل<ة 'لم)لب-(تستانت+ة مع'“. {GC 487.1}

&)Kفبما '& 'ل5+& +حف .“U)صا+ا هللا ('+ما& +س) &)Kقائلة : ”%نا 'ل5+& +حف F)ص(-ت3 تعل& 'لنب) oلل(ح L)0 'لتح5+- م& 'لسجLما قLبع
(صا+ا هللا %0 على <-في نق+X مع م& +سجL(& لل(حo (لص(-ت3 (+قبل(& سمت3 ُ+ستنتج '& حفK ش-+عة هللا على 'لجانD 'ل('حL (مخالفتCا
oل(ح' YLهللا (عاب YLآلخ- %( ما +جع) فا-قا ب+& عاب' Dعلى 'لجان. {GC 487.2}

'& 'لصفاH 'لخاصة 'لمم+FS لل(حo (بالتالي لص(-ت3 %ي نقX (صا+ا هللا . +ق() L'ن+ا) ع& 'لق-& 'لصغ+-8 'لباب(+ة: ”(+K& 'ن3 +غ+-
'ال(قاH ('لسنة“ (L'ن+ا) h : r٥)8 (ب(لd +لقD تل! 'لق(F (5ل! 'لسل<ا& نفس+Cما ”'نسا& 'لخ<+ئة“ 'لY5 كا& س+-فع نفس3 ف(J هللا . فك) م&
'لنب(ت+& مكملة لالخ-u. ('لباب(+ة ل0 تست<ع '& ت-فع نفسCا ف(J هللا 'ال بتغ++-%ا ش-+عة هللاYT) 8 م& +حفK 'لش-+عة بعL تغ++-%ا (%( عال0
ب5ل! س+ع<ي 'ك-'ما a 'ئقا ل5ل! 'لسل<ا& 'لT Y5حL| %5' 'لتغ++- . مث) %5, 'ل<اعة للش-'ئع 'لباب(+ة ستك(& %ي سمة 'ل(الء للبابا بLال م&
{GC 487.3} .هللا

لقL حا(لH 'لباب(+ة تغ++- ش-+عة هللا . فال(ص+ة 'لثان+ة 'لتي تنCي ع& تقL+0 'لعباFL '( 'لسج(L للص(- '( 'لتماث+) ح5فH م& 'لش-+عة8
('ل(ص+ة 'ل-'بعة H-+ â بح+| -خ\ للناd بحفK 'ل+(0 'ال() بLال م& 'ل+(0 'لسابع8 على 'ن3 +(0 'ل-'حة '( 'لسبH . لك& 'لباب(++& +ق(ل(&
نة في 'ال(لى ('ن0C 'نما +قLم(& 'لش-+عة للناd تماما كما قصL هللا '& '& سبD ح5ف0C 'ل(ص+ة 'لثان+ة %( ك(نCا غ+- ض-(-+ة '5 'نCا متضّمَ
h (ن+ا'L) “لسنة') Hن3 +غ+- 'ال(قا' &K+” :'L)مقص 'Lم(& تغ++-' متعمL0 +قCب3 'لنبي . 5ل! 'ن T Dن' Y50 . %5' ال +مك& '& +ك(& 'لتغ++- 'لCتف
: r٥). (حL, 'لتغ++- 'لT-> Y5 على 'ل(ص+ة 'ل-'بعة +تم0 'لن(بة بالتما0 . فالسل<ة 'ل(ح+FL 'لمSع(مة في %5' %ي سل<ة 'لكن+سة8 (%نا جا%-
{GC 488.1} .'لسل<ا& 'لباب(Y بالتعالي على هللا

عالمة قو' 1لخلق

ففي ح+& '& عابYL هللا س+متاS(& خص(صا بحف0CK لل(ص+ة 'ل-'بعة ال& %5, %ي -مS قL-ت3 'لخالقة (شCاFL على حق3 في 'ك-'0 'النسا&
Hف-ض L0 'الح)+ (م3 '. فألج+Kتع) فع ش-+عة -(ما- (ألج Jت5كا- 'لخال J+S0 لتمCالت)بمحا &)S+س+تم oل(ح' YLالئ3 ل3 فا& عاب))
'لباب(+ة '(ال م<البCا 'لمتعج-فة ('نK- 'لت5++))8 (كا& 'لتجا]%ا 'ال() 'لى سل<ا& 'لL(لة ال-غا0 'لناd على حفK +(0 'الحL على 'ن3 ”+(0
'ل-D“. لك&ّ 'لكتاD +ش+- 'لى 'ل+(0 'لسابع ال 'لى 'ل+(0 'ال() على 'ن3 +(0 'ل-D . فلقL قا) 'لمس+ح: ”'& 'ب& 'النسا& %( -D 'لسبH '+ضا“.
: r dسي“ (م-قLعلى لسا& 'شع+اء 'لنبي بالق(): ”+(0 ق ,LLح+ D-ل') .“!Cل' D-لل Hل(ص+ة 'ل-'بعة تعل& قائلة: ”'ما 'ل+(0 'لسابع فف+3 سب')
si : ٥Ä ؛ 'شع+اء rÄ). {GC 488.2}

('& 'الLعاء 'لY5 كث+-' ما +-L على 'الف( ', ('لY5 +ق() '& 'لمس+ح قL غ+- 'لسبH +ك5بL+) 3حض3 كال0 'لمس+ح نفس3 . ففي م(عKت3 على
X-لسماء ('ال' ()Sق() لك0 'لى '& ت' Jفاني 'لح . (الكم (ب Xالنق Hالنب+اء . ما جئ' )' d)لنام' Xالنق Hن(' 'ني جئKلجب) +ق(): ”ال ت'
ال +S() ح-a ('حL '( نق<ة ('حFL م& 'لنام(d حتى +! (& 'لك) . فم& نقX 'حuL %5, 'ل(صا+ا 'لصغ-u (عل0 'لناd %كL+ '5عى 'صغ-
sÉ — sh : متى ٥) “H')لسم' H)ما في ملك+Kعى عL+ '5Cعل0َّ ف) (ما م& عم' . H')لسم' H)في ملك). {GC 489.1}

H'-)في منش c)ض) (بك &+ D5' م% .Hسل<انا لتغ++- 'لسب 'Lال +ع<ي 'ح dLلمق' Dجماال '& 'لكتا' Hتستان)-ا 'لبCا حق+قة +سل0 بCن'
(SعتCا جمع+ة 'لنب5 'الم-+ك+ة ('تحاL مd-'L 'الحL 'الم-+ك+ة . ('حuL %5, 'لنش-'H تعت-a ”بصمH 'لعLC 'لجL+L 'لم<بJ ح() eع<اء Tم-
i٤É) “3Kلحف FLLلمح' Lح() 'لق('ع )T [U)ا0 'السب+T ()T 8Lالح'] قا<ع ع& +(0 'ل-'حة). {GC 489.2}
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0Cفان Dلكتا' FLاCما ت-+نا ش -Lعلى ق)” .(i٥�) “لمس+ح' H)م Hتغ++- في 'ل+(0 حتى (ق |Lل0 +ح” : () Jت u-خ' F-نال! نش%)
i٥s) “U)ل+(0 'ال() م& '+ا0 'السب' Kحف) — Hعلى 'لمس+ح++& %ج- 'ل+(0 'لسابع — 'لسب X-م(' 'م-' قا<عا +فL(('ل-س)) ل0... +ق. {GC
489.3}

+عت-a 'تباU 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة 'ل-(مان+ة '& كن+ست0C %ي 'لتي غ+-H +(0 'لسبH (+علن(& '& حفK 'لب-(تستانH +(0 'الحL %( بمثابة
'عت-'a من0C بسل<انCا. (في كتاD ”خالصة 'لعق+FL 'لكاث(ل+ك+ة“ للL+& 'لمس+حي نجL ج('با على 'لس]') عما %( 'ل+(0 'ل('جD حف3K '<اعة
لل(ص+ة 'ل-'بعة8 نجL %5, 'لحق+قة: ”في عLC 'لنام(d 'لقL+0 كا& +(0 'لسبH %( 'ل+(0 'لمق8dL لك&ّ 'لكن+سة كما قL علمCا +س(U 'لمس+ح
(بم(جD ت(ج+Cاc)- H هللا8 'بLلH +(0 'لسبH ب+(0 'الح8L (ل5ل! فنح& 'آل& نقdL 'ل+(0 'ال() ال 'لسابع . '& +(0 'الحL معنا,8 كما %( 'آل&8
D-0 'ل)+“. {GC 489.4}

0CK0 بحفCالن ... Hسمح ب3 'لب-(تستان+ Y58 'لLباالح Hلسب' ('Lب' L-مج &' ” &)+)لباب' Dلكّتَا' L-)+ لكن+سة 'ل! 'ث(ل+ك+ة' FLلس+ا Sك-م)
&T الe Hلسب' ('Lبe )% 5'ً فماe .(i٥r) “لخ<+ئة' H0 تحCمة لSم- مل')' -'Lفي 'ص) Lعت-ف(& بسل<ا& 'لكن+سة في -س0 'الع+ا+ Lل+(0 'الح
{GC 490.1} +ك(& عالمة T( سمة لس+اFL كن+سة -(ما8 ”سمة 'ل(حo“؟

1^عاء 1لسHا^'

ل0 تتنح كن+سة -(ما بعL ع& 'LعائCا 'لس+ا8FL (عنLما +قب) 'لعال0 ('لكنائd 'لب-(تستانت+ة +(ما لل-'حة ('لعباFL م& صنعCا ف+ما %0 +-فض(&
+(0 'لسبH 'لY5 ف-ض3 'لكتا8D فان0C في 'ل('قع +عت-ف(& بصL' JLعائCا %5 '. قL+ Lع(& '& d ل<ة 'لتقل+L ('ق(') 'آلباء %ي سنL%0 في 5%'
.“Hلب-(تستان' &+L )% ,Lح) dLلمق' Dلكتا') dLلمق' D0 ع& -(ما: '& ”'لكتاCفصل+ Y5نفس3 'ل TL5' +تجا%ل(& 'لمبC0 بC8 (لكن('Lالستب'
0Cغام-' Lفي %5, 'لقض+ة . فا5 +ج Jئ' J0 ع& -]+ة 'لحC0 +غمض(& ع+(نCتL'-0 باC0 ('نCع(& 'نفسL0 'نما +خCن' u-+ &' Y)ست<+ع 'لباب+
'لناd على حفK +(0 'الحL قب(ال فا& 5ل! 'لكاث(ل+كي +ف-c '5 +شع- '& 5ل! س+جع) جم+ع 'لعال0 'لب-(تستانتي +نض((& في 'لنCا+ة تحH -'+ة
{GC 490.2} .-(ما

dغا0 'لكنائ-' &' .(i٥i) “لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة' FL0 لس+اCم(ن3 -غما عنLالء +ق) )% L0 'الح)+ Hلب-(تستان' Kعل& 'لباب(+(& '& ”حف+
Kل(ص+ة 'ل-'بعة +ختا-(& حف' D0 بم<الCلئ! 'ل5+& مع علم)') . oلباب(+ة 'ل(ح' FLا على عباCغا0 ل-' )% L0 'الح)+ Kلب-(تستانت+ة على حف'
'لسبH 'لS'ئa بL) 'لحق+قي 'نما +قLم(& (الء%0 للسل<ا& 'لY5 'م- ب3 م& L(& س(', . (لك& في %5 ' 'لعم) نفس3 'لY5 ف+3 تف-X سل<ة
Lن+(+ة ('جبا L+ن+ا تصنع 'لكنائd نفسCا ب5ل! ص(-F لل(ح8o (ل5C' فا-غا0 شعD 'ل(ال+اH 'لمتحFL على حفK +(0 'الحL '& %( 'ال '-غا0 على
{GC 490.3} .'لسج(L لل(حo (لص(-ت3

لك&ّ 'لمس+ح++& في 'لعص(- 'لسابقة كان(' +حفK(& +(0 'الحK Lنا من0C 'ن0C ب5ل! +حفK(& +(0 'ل-D 'لمنص(\ عن3 في 'لكتا8D ('ل+(0
)% L(& بك) 'مانة '& +(0 'الحLلكن+سة 'ل-(مان+ة 'لكاث(ل+ك+ة ('لالت+&)8 +عتق' Uكن+سة مس+ح+(& حق+ق+(&8 (ال +ستثنى م& 5ل! 'تبا (في ك Lج)+
Lمف-(ضا م& 'لقان(& (+ك(& 'لعال0 ق Lالح' Kما +ك(& حفLمام3 . (لك& عنT 0Cستقامت') L0 في 'لقصC(هللا +قب) 'خالص . D-ل+(0 'لمع+& م& 'ل'
'ستنا- بشأ& ('جD حفK 'لسبH 'لحق+قي8 فا& ك) م& +تعuL (ص+ة هللا با<اعت3 'م-' ال +صL- ع& سل<ة 'على م& سل<ة -(ما 'نما ُ+ك-0
ب5ل! 'لباب(+ة 'كث- م& هللا . 'ن3 +ق0L (الء, ل-(ما (للق(F 'لتي تف-X 'لق('ن+& 'لتي -سمتCا -(0 '. (%( 'نما +سجL لل(حo (لص(-ت3 . فا5
+-فX 'لناd 'لتش-+ع 'لY5 قT Lعل& هللا 'ن3 -مS سل<ان3 (+ك-م(& بLال من3 ما قL 'ختا-ت3 -(ما عالمة لس+اLتCا ف0C ب5C' +قبل(& -مS 'ل(الء
ل-(ما 'Y ”سمة 'ل(o c“. ('لى '& +تضح للناd نتائج 5ل! (+تحت0 عل+0C '& +ختا-(' ب+& (صا+ا هللا ((صا+ا 'لناd فا& '(لئ! 'لK+ &+5ل(&
o0 س+قبل(& ”سمة 'ل(حC+Lفي تع &+-Lسا“. {GC 491.1}

pنذ1/ 1لمال] 1لثالث

تتضم& -سالة 'لمال! 'لثال| '-%D تL+LC ُ(ج3 'لى بني 'النسا& '<الJ '. '& تل! 'لخ<+ئة 'لتي تستم<- غضD هللا 'لص-a ('لY5 ال Tث-
0L5, 'لخ<+ئة س+قCا80 فاالن5'- 'لخا\ بC5' 'الم- 'لCلمة في ما +خت\ بKفي 'ل dتك(& خ<+ئة -%+بة . ل& +ت-! 'لنا &' Lف+3 لل-حمة) ال ب
0Lتعل& '& 'لمال! 'ال() س+ق F)من3 ' .'& 'لنب F0 ف-صة للنجاC+L8 (تك(& لd' &ن(نة هللا حتى +عل0 'لجم+ع لما5' تح) بال+L Lلى 'لعال0 قب) 'فتقا'
'العال& 'لى ك) ”'مة (قب+لة (لسا& (شعD“. ('ن5'- 'لمال! 'لثال|8 'لY5 +ك(& جSء' م& 'ل-سالة 'لمثلثة نفسCا8 س+ك(& ('سع 'لن<اJ كال-سالة
'ال(لى . ('لنب(F تص(-, على 'ن3 ن<J بان5'-, بص(H عاٍ)8 ('لمال! 'لY5 ق0L 'الن5'- كا& <ائ-' في (س< 'لسماء (%5' س+ست-عي 'نتبا,
{GC 491.2} .'لعال0
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س+نقس0 'لعال0 'لمس+حي كلe 3لى ف-+ق+& عK+م+& ح() م(ض(U 'لنضا) %5': '(لئ! 'ل5+& +حفK(& (صا+ا هللا (e+ما& +س(8U ('ل5+&
+سجL(& لل(حo (لص(-ت3 (+قبل(& سمت3 . (مع '& 'لكن+سة ('لL(لة ست(حL'& ق(تCما (سل<انCما ال-غا0 ”'لجم+ع 'لصغا- ('لكبا- ('الغن+اء
('لفق-'ء ('الح-'- ('لعب+L“ (-]+ا si : s٦)8 على قب() “ سمة 'ل(حo ”8 فا& شعD هللا ل& +قبل(, '. '& نبي ب<مu-+ d ”'لغالب+& على
: sا ٥+[-) a)-هللا“ (%0 +-تل(& ت-ن+مة م(سى ('لخ H'-0 ق+ثاCجاجي (معSسم3 ('قف+& على 'لبح- 'ل' LLص(ت3 (على سمت3 (ع) oل(ح'
i ) r). {GC 492.1}

الفصل السادس و العشرون — احد اعمال االصالح

'& عم) 'صالc 'لسبH 'لY5 س+ت0 في 'ال+ا0 'الخ+-F سبJ فأنبئ ب3 في نب(F 'شع+اء 'لY5 +ق(): ”%ك5' قا) 'ل-D 'حفK(' 'لحJ ('ج-('
'لعL) ألن3 ق-+D مجيء خالصي ('ستعال& ب-Y . <(بى لالنسا& 'لY5 +عم) %5' (الب& 'النسا& 'لY5 +تمس! ب3 'لحافK 'لسبH لئال +نجس3
Hلسب' &)Kل5+& +حف' (ك 'L+ل3 عب ')ل+ك(ن D-م(, (ل+حب(' 'س0 'لLل+خ D-ل5+& +قت-ن(& بال' D+-عم) ش-“. ”('بناء 'لغ (م& ك ,L+ Kلحاف')
h ) ٦ ) r ) s : صالتي“ ('شع+اء ٥٦ H+0 في بCسي ('ف-حLق (0 'لى جبCتي بq YLCبع &)لئال +نجس(, (+تمسك). {GC 493.1}

%5' 'لكال0 +ن<بJ على 'لعص- 'لمس+حي كما +ب-%& س+اJ 'لكال0 'لقائ): ”'لس+L 'ل-D جامع منف+ي 'س-'ئ+) 'جمع بعL 'ل+3 [ب+H 'ل-D] 'لى
Lح+نئ5 . (%ك5' +مت Hبالب-كة على م& +ك-م(& 'لسب J>ن+ D-لى جمع 'الم0 ب('س<ة 'النج+) . ('ل' Sنا +-م% .(Ä : شع+اء ٥٦') “مجم(ع+3
{GC 493.2} .'لتS'0 'ل(ص+ة 'ل-'بعة بعL صلD 'لمس+ح (ق+امت3 (صع(L, 'لى 'ل(قH 'لY5 ف+3 +بش- عب+L, ك) 'الم0 بالبشا-F 'لمف-حة

('ل-D +أم- على لسا& 'لنبي نفس3 قائال: ”ُص-َّ 'لشCاFL 'خت0 'لش-+عة بتالم+Y5“ ('شع+اء Ä : s٦). '& خت0 ش-+عة هللا +(جL في 'ل(ص+ة
H')لسم' Jخل Y5ي تعل& عن3 'ن3 %( 'لCباقي 'ل(صا+ا 'لعش- ت-+نا 'س0 مع<ي 'لش-+عة (لقب3. ف &) L &ا م%L5, 'ل(ص+ة (حCل-'بعة . ف'
('ال-8X (%ك5' تب-%& على حق3 عل+نا في 'الك-'0 ('لعباFL 'كث- م& ك) 'ل(صا+ا 'الخ-u . ('5' 'ستثن+نا %5, 'ل(ص+ة ال +(جL في 'ل(صا+ا
&' U)م& تالم+5 +س Dُخ5 'لخت0 م& 'لش-+عة . (ُ+<لT Y)بالسل<ا& 'لباب Hلسب' (LبT ماLعن) . لش-+عة' H+>عT &لعش- ما +-+نا بسل<ا& م'
{GC 493.3} .+-جع(, بتمج+L%0 ('ك-'م0C لسبH 'ل(ص+ة 'ل-'بعة ((ضع3 في م-كS, 'لش-عي كت5كا- للخالJ (-مS لسل<ان3

'لى 'لش-+عة ('لى 'لشCاFL“. عنLما تتكاث- 'لتعال+0 ('لنK-+اH 'لمتضا-بة فش-+عة هللا %ي 'لقان(& 'لمعص(0 'ال(حL 'لY5 ب3 تمتح& ك)”
r� :Ä شع+اء') (0C+ف -)0 فج-“ (ف5ل! الن3 ال نCل d+ث0 +ق() 'لنبي: ”'& ل0 +ق(ل(' مث) %5' 'لق() فل .Hا+-Kآل-'ء ('لتعال+0 ('لن'). {GC
494.1}

d+بخ<ا+ا%0 . ”ل D)عق+ H+0 (بC+Lشعبي بتع - DخT) J)ال تمس! . '-فع ص(ت! كب . (عا H)بص Lع<ى %5' 'الم-: ”نا+ u-خ' F-م)
'لعال0 'لش-+- ب) '(لئ! 'ل5+& +ق() 'ل-D عن0C ”شعبي“ %0 'ل5+& +(ّبَخ(& على تعL+ات0C . (%( +عل& 'كث- م& %5' قائال: ”('+اY +<لب(& +(ما
ف+(ما (+س-(& بمع-فة <-قي كأمة عملH ب-' (ل0 تت-! قضاء 'لCCا“ ('شع+اء ٥Ä : s ( r). %نا ن-u ف-+قا م& 'لناK+ dن(& 'نفس0C 'ب-'-'
(+بL( 'نCK+ 0C-(& '%تماما عK+ما بخLمة هللا . لك&ّ 'لت(ب+خ 'لصا-0 'لخ<+- 'لY5 +ن<J ب3 5'! 'لY5 %( فاح\ 'لقل(D +ب-%& 'ن0C كان('
L+. {GC 494.2}(س(& على 'ل(صا+ا 'اللC+ة

ثغر' في 1لشر<عة

(بعL 5ل! +ش+- 'لنبي 'لى 'لف-+ضة 'لتي قL ت-كH ف+ق(): ”تق+0 'ساساL H(- فL(- ف+سم(ن! م-م0 'لثغ-F م-جع 'لمسال! للسكنى . '&
-HLL ع& 'لسبH -جل! ع& عم) مس-ت! +(0 قLسي (Lع(H 'لسبH لF5 (مقdL 'ل-D مك-ما ('ك-مت3 ع& عم) <-ق! (ع& '+جاL مس-ت!
('لتكل0 بكالم! . فان! ح+نئ5 تتل55 بال-D“ ('شع+اء ٥Ä : sr — s٤). ث0 '& %5, 'لنب(F تن<بJ على عص-نا 'لحاض- . لقL حLثH ثغ-F في
F-م& ت-م+0 'لثغ Lعل+3 . ال ب Hتل! 'ل(ص+ة 'لى ما كان L)ف+3 تع Y5ل' Hجاء 'ل(ق Lبسل<ا& -(ما. (لك& ق Hلسب' (LبT ماLة عن+Cلش-+عة 'الل'
-)Lف -)L Hقامة 'ساسا'). {GC 494.3}

L-> ماLعن Dما سق< (تاLسة8 (حتى بعLلمق' &Lفي جنة ع F-'-3 (%( في حالة 'لبK0 +حفLq &ب-كت3 كا) Jب-'حة 'لخال dL5 تق' Hلسب' &'
م& 5ل! 'لمسك& 'لسع+L . (كا& ك) 'آلباء +حفK(ن3 م& %اب+) 'لى ن(c 'لبا- 'لى 'ب-'%+0 'لى +عق(D . ('5 كا& 'لشعD 'لمختا- في مص-
'-X 'لعب(L+ة فكث+-(& من0C '5 كان(' محا<+& بال(ثن+ة 'لمتفش+ة ل0 تك& عنL%0 مع-فة بش-+عة هللا8 (لك& عنLما ح--%0 'ل-D 'عل& ش-+عت3
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Lلكي +ع-ف(' مش+ئت3 (+تق(, (+<+ع(, 'لى 'الب D+%- (لمجتمع في جال' -)Cل5ل! 'لجم. {GC 495.1}

d)L فلح فيT “ل(ص+ة 'ل-'بعة . (مع '& ”'نسا& 'لخ<+ئة' Hسب Kحف) X-مع-فة ش-+عة هللا في 'ال HKمن5 5ل! 'ل+(0 'لى +(منا %5' ُحف
+(0 هللا 'لمقdL باالقL'80 فحتى في 'با& سني س+اLت3 (جHL نف(d 'م+نة في 'ماك& خف+ة مستت-F كانH تحفK 'لسبH (تك-م3 . (من5 '+ا0
0')Lل &)LCل(' +شK Lفق H'LاC>الض') H'-++بالتع D0 كان(' مكتنف+& م& ك) جانCن3 . (مع 'ن)Kج+) ق(0 كان(' +حف (في ك Lج) cالصال'
{GC 495.2} .ش-+ع F هللا (ثباتCا ('اللتS'0 'لمقdL بحفK سبH 'لخل+قة

%5, 'لحقائJ كما %ي مقLمة في -]+ا 'صحاc s٤ في '-تبا<Cا “ بالبشا-F 'البL+ة ” ستم+S كن+سة 'لمس+ح في (قCK H(-, . الن3 نت+جة
لل-سالة 'لمثلثة +عل& 'لكتاD قائال: ”%نا 'ل5+& +حفK(& (صا+ا هللا ('+ما& +س(U“. (%5, %ي qخ- -سالة تق0L قب) مجيء 'ل-D . (بعL 'عالنCا
X-ال' L+ل+جمع حص ,Lت+ا في مجq &لنبي 'ب& 'النسا' u-+ F-مباش. {GC 495.3}

eتناسقX 1لحق Bجما

('ل5+& قبل(' 'لن(- 'لخا\ بالقdL (ثباH ش-+عة هللا 'متأل(' L%شة (ف-حا عنLما -T(' جما) 'لنKا0 'لحJ 'لY5 'نكشa أل5%ان0C . (قL كان('
+D تغ(& '& +ق0L 'لن(-8 'لY5 بL' ثم+نا جL' في نK-%80 'لى جم+ع 'لمس+ح++&8 (ل0 +سع0C 'ال 'العتقاL '& 'لجم+ع س+قبل(ن3 بف-c . لك&ّ تل!
Hلمس+ح . '& 'ل<اعة لل(ص+ة 'ل-'بعة ت<لب' U0 'تباCع(& 'نL+ &ت-ح+با م& كث+-+& مم L0 (ب+& 'لعال0 ل0 تجCخالفا ب+ن |Lلتي تح' Jلحقائ'
{GC 496.1} .تضح+ة (%5' ما قL ت-'جع 'مام3 كث+-(&

(عنLما قLمH م<الD 'لسبH جع) كث+-(& +تحاج(& م& (جCة نK- '%) 'لعال0 فقال(': ”لقL كنا L'ئما نحفK +(0 'الحL كما قL حفq 3Kبا]نا
L+Lلج' H5' 'لسب% Kفك5 ل! نح& . '& حف D')ن3 . فا5' كان(' %0 على ص)Kء (%0 +حف'Lم& قب) (كث+-(& م& 'لصالح+& 'التق+اء مات(' سع
س+خ-جنا ع& 'النسجا0 مع 'لعال0 (ل& +ك(& لنا تأث+- عل+0C . (ما5' تست<+ع ش-5مة صغ+-F تحفK 'ل+(0 'لسابع '& تفع) ضL ك) '%) 'لعال0
'ل5+& +حفK(& +(0 'الحL؟“ بمث) %5, 'لحجج حا() 'ل+L)C '& +ب--(' -فض0C 'لمس+ح . فلقL كا& qبا]%0 مقب(ل+& لuL هللا (%0 +قLم(& 'لق-'ب+&
'لتكف+-+ة8 فلما5' ال +جL 'بنا]%0 'لخال\ بس+-%0 في 5ل! 'ل<-+J نفس3 ؟ (ك5ل! في عLC ل(ث- كا& 'لباب(+(& +جاLل(& قائل+& '& 'لمس+ح++&
)' FL+0 في 'لعقLتص+- 0 'نعا ق(+ا لك) تق Lق HالL5, 'لمجا% (للخال\. مث aكا &+L5' 'لCل5ل! ف) لحق+ق++& مات(' معتنق+& 'ال+ما& 'لكاث(ل+كي'
{GC 496.2} .'لعم) 'لL+ني

(قL تحاجج كث+-(& قائل+& '& حفK +(0 'الحL %( عق+FL ثابتة (عاFL 5'ئعة 'ص<لحH عل+Cا 'لكن+سة مuL ق-(& عFL+L . (لل-L على 5%,
Hما (ضعLقا عل+3 م& 'لمالئكة (م& هللا . فعنL0 'لعال0 نفس83 (كا& مصاL0 ('كث- 5+(عا بنسبة قL3 كانا 'قKحف) Hلحجة تب-%& '& +(0 'لسب'
.(i — s :r &+)؛ تكh ) ٦ : iÄ D)+') Hلسب' dجم+ع بني هللا ح+نئ5 (ضع 'سا aلصبح معا (%ت' Dك('ك Hت-نم) X-ال' Hساسا'
0+Lضع3 'لق) Lبش-+ة 8 فلق L+تقال Y' على Lال +ستن) Y-سل<ا& بش Y' Dل0 +-س0 بم(ج )Cمنا %5' 'لقان(& 'لت(ق+- ('الك-'80 ف Dحسنا +<ل)
{GC 496.3} .'أل+اT) 80م-H ب3 كلمت3 'ألSل+ة

('5 'ست-عي 'نتبا, 'لناd 'لى م(ض(U 'صالc 'لسبH 'فسL 'لخL'0 'لمشC(-(& كلمة هللا (ح-ف(%ا '5 قLم(' تفس+-'H على شCاLتCا كف+لة
L+0 . (ب('س<ة 'لحجة ('لمغال<ة (تقالCلم<ابقة ل-غائب ' H0 قنع(' بقب() 'الستنتاجاCالنفس Dلعق() 'لمتسائلة . ('ل5+& ل0 +فتش(' 'لكت' BLCبأ& ت
dع& قان(ن+ة 'ل(ص+ة 'ل-'بعة . فالنا UفاLسة للL0 'لمقCلى كتب' ')Lلك&ّ 'لمحام+& عن3 عا . J0 'لحL% &)-+آلباء (سل<ة 'لكن+سة حا() كث'
a0 'لفص+حة 'ضعCمغال<ات &' ')L80 (جC0 (حنقCشت%L FLلعل0 'ل5+&8 لش' (جا- Hما0 %جماT ')Lا صم%Lح) Jعاء 'لمسلح(& بكلمة 'لحL)ل'
{GC 497.1} .م& '& تصمL 'ما0 'لحجة 'لبس+<ة 'لق(+مة 'لتي قLمCا -جا) ضالع(& في 'لكتD 'لمقLسة ال في خب| 'لمd-'L ('حت+الCا

HمLستخ' L J اCنفس HالLنس(' '& %5, 'لمجا Lل(& باص-'- ال +ك)8 (قL0 جعل(' +جا%Lتسن Dم& 'لكتا FLاCش L)0 (جLع Dكث+-+& لسب &'
ضL 'لمس+ح (-سل3. فكان(' +ق(ل(&: ”لما5' ال +ف0C عKما]نا قض+ة 'لسبH %5, ؟ (لك& 'ل5+& +عتنق(& عق+Lتك0 %5, %0 قلة . فال +عق) '& تك(ن('
{GC 497.2} .“صاLق+& (على ص('D (+ك(& ك) -جا) 'لعل0 في 'لعال0 مخ<ئ+& (على ضال)

فألج) تفن+L 'مثا) تل! 'لحجج كانH 'لحاجة تLع( 'لى 'قتباd تعال+0 'لكتاD (تا-+خ معامالH هللا مع شعب3 في ك) 'لعص(- . '& هللا
+ستخ0L 'ل5+& +سمع(& ص(ت3 (+<+ع(ن83 ('ل5+& عنLما تLع( 'لض-(-F +ن<ق(& بحقائJ غ+- مستساغة ('ل5+& ال +خاف(& م& '& +(بخ('
'لخ<ا+ا 'لشائعة . ('لسبD 'لY5 ألجل3 ال +كث- م& 'ستخL'0 'لعلماء (' لعKماء ل+ك(ن(' في <ل+عة 'لقائم+& بح-كاH 'الصالc %( ك(ن0C +ثق(&
بعقائL%0 (نK-+ات0C (نKم0C 'لال%(ت+ة (ال +حس(& بحاجة 'لى 'لتعل0ُّ م& هللا . 'نما فق< '(لئ! 'ل5+& ل0C '-تبا< شخصي بنبع 'لحكمة 0%
'لقاL-(& على ف0C 'لكتD (ش-ح3 '. فال-جا) 'ل5+& قL نال(' قL-' قل+ال م& 'لعل0 في 'لمL+ d-'Lع(& 'ح+انا العال& 'لح8J ال الن0C غ+-
متعلم+& ب) ألن0C غ+- متكل+& على 'نفس0C 'لى حL +جعل0C ال +شع-(& بحاجت0C 'لى 'لتعل0ُّ م& هللا . 'ن0C +تعلم(& في مL-سة 'لمس+ح8
((L'عت0C (<اعت0C تجعالن0C عKماء . فاã '5 +سنL 'ل+0C مع-فة حق3 +خ) U عل+0C ك-'مة عK+مة تصغ- 'مامCا 'لك-'مة ('لعKمة 'لبش-+تا&
{GC 497.3} .بح+| تص+-'& كال شيء
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<رفضو6 1لنو/

'& 'كث-+ة 'لمج+ئ++& -فض(' 'لحقائJ 'لخاصة بالقdL (ش-+عة هللا8 (كث+-(& '+ضا -فض(' (نب5(' '+مان0C بح-كة 'لمجيء (تمسك(' بآ-'ء
غ+- سل+مة (متضا-بة ع& 'لنب('H 'لتي تن<بJ على 5ل! 'لعم) . (قL 'نساJ 'لبعX (-'ء خ<أ تك-'- تحL+L (قH مع+& لمجيء 'لمس+ح .
Hلى 'لمجيء 'لثاني8 ('& 'ل(ق' Lنب(+ة تمت F-فت L0 'ن3 ال ت(جCل -CK+ &' &كا& +مك dLلق' U)كا& +ضيء ح+نئ5 على م(ض Y5فالن(- 'ل
GC} .'لمحLL ل5C, 'لحاLثة ل0 ُ+نبأ ب3 . لكن0C '5 'بتعL(' ع& 'لن(- 'ستم-(' +حLL(& م+عاL' بعq Lخ- لمجيء 'ل-8D (في ك) م-F كان(' +خ+ب(&
498.1}

عنLما قبلH كن+سة تسال(ن+كي q-'ء مخ<ئة ع& مجيء 'لمس+ح نصح0C ب(لd 'ل-س() با& +ختب-(' بك) حq -5مال0C (ت(قعات0C ب('س<ة
كلمة هللا . (قL 'قتبd ل0C بعX 'لنب('H 'لتي تعل& ع& 'لح('L| 'لتي ستحL| قب) 0 جيء 'لمس+حT) 8با& ل0C 'ن3 ال +(جL 'ساd +ستنL(& 'ل+3
النتKا- مج+ئ3 في '+ام80C فقا) ل0C مح5-': ”ال +خLعنك0 'حL على <-+قة ما“ (r تسال(ن+كي i : r). فا& تمسك0C بت(قعاH ال تصاJL عل+Cا
كلمة هللا قL +ق(L%0 'لى عم) خا<ئ . (خ+بت0C ستجعل0C ع-ضة لسخ-+ة غ+- 'لم]مني &8 (لخ<- 'لتسل+0 للخ(a ('لضعa (خ('- 'لعS+مة8
. F-+0 لم& +ع+ش(& في 'ال+ا0 'الخCم d-L تسال(ن+كي (%0 . في 'ن5'- 'ل-س() ألCة لخالص+-%)لتي %ي ج' Jلتج-بة 'لش! في 'لحقائ)
(كث+-(& م& 'لمج+ئ++& 'حس(' Tن0C ما ل0 +ثّبِت(' '+مان0C على Sم& مع+& لمجيء 'ل-D فان0C ال +مك& '& +ك(ن(' غ+(-+& (جاL+& في عم)
'الستعL'L . (لك& '5 تتنبq 3مال0C م-'-' لتتالشى بعL 5ل! فا& '+مان0C +تلقى صLمة شFL+L بح+| +غL( ق-+با م& 'لمستح+) عل+0C '& +تأث-('
{GC 498.2} .بحقائJ 'لنب('H 'لعK+مة

%5'8 ('& 'لك-'FS بSم& محLL للL+ن(نة في تقL+0 'ل-سالة 'ال(لى كانH بأم- هللا. 'ما تقL+- 'لفت-'H 'لنب(+ة 'لY5 عل+3 بن+H تل! 'ل-سالة '5
ُجعلH نCا+ة ') ��ri +(0 في خ-+a عا0 sÄ٤٤ فC( حساD ال +-قى eل+3 'لخ< T. '& 'لمحا(الH 'لمتك--F ال+جاL ت('-+خ جFL+L لبLء
'لفت-'H 'لنب(+ة (ختامCا ('لجL') غ+- 'لسل+0 'لال0S لLع0 %5, 'لم('قa %ي8 فضال ع& ك( نCا تبعL 'لعق() ع& 'لحJ 'لحاض-8 تلقي 'لعا-
('الحتقا- على ك) محا(لة لش-c 'لنب('H . فكلما 'كث- م& تحL+L (قH للمجيء 'لثاني (كلما 'نتش- 5ل! 'لتعل+0 في Tماك& عFL+L كلما كا& 5ل!
مت('فقا مع 'غ-'X 'لش+<ا& . فبعLما +م- 'ل(قH سuL +ث+- 'لش+<ا& 'لسخ-+ة ('الحتقا- على 'لL 0'فع+& عن83 (%ك5' 'نصD 'لعا- على ح-كة
L+(& 'خ+-' تا-+خا في 'لمستقب) 'لبعLLا س+حCلئ! 'ل5+& +ص-(& على %5, 'لغل<ة (+تشبث(& ب)') . sÄ٤٤ ) sÄ٤i مة لعامي+Kلمجيء 'لع'
{GC 499.1} .لمجيء 'لمس+ح . (%5' +س(ق0C 'لى 'ال<مئنا& 'لكا8D5 (كث+-(& ل& +كتشف(' 'لخU'L 'ال بعL ف('H 'ال('&

'& تا-+خ 'لعب-'ن++& قL+ما %( مثا) مo%L لالختبا- 'لماضي عنL جماعة 'لمج+ئ++&. لقL كا& هللا قائL' لشعب3 في ح-كة 'لمجيء كما قL فع)
عنLما 'خ-g 'لعب-'ن++& م& مص- . (في خ+بة 'الم) 'لعK+مة 'متح& '+مان0C كما 'متح& '+ما& 'لعب-'ن++& عنL بح- س(a . فل( كان(' قK Lل('
متكل+& على +L هللا 'لCاL+ة 'لتي كانH مع0C في 'ختبا-%0 'لماضي لكان(' قT- L(' خال\ هللا . ل( '& ك) م& قL جL(' متضامن+& في 'لعم) في
عا0 sÄ٤٤ قبل(' -سالة 'لمال! 'لثال| (ناL(' بCا بق(F 'ل-(c 'لقdL لكا& 'ل-D قL عم) ب('س<ة جL)C%0 عجائD . (لكا& قL 'ش-J على
{GC 499.2} .'لعال0 ف+X م& 'لن(-8 (Tُن5- سكا& 'ال-X من5 سن+&8 (كم) 'لعم) 'لختامي8 (جاء 'لمس+ح لفL'ء شعب3

ل0 +ك& هللا +-+C+ &' L+0 'لعب-'ن+(& على (ج(%0C في 'لب-+ة '-بع+& سنة8 ب) كا& +-+L+ &' LخلX-' 0C كنعا& مباش-F (+ثبH 'قL'م0C ف+Cا
شعبا مقLسا سع+L'. لكن0C ”ل0 +قL+ &' ')-Lخل(' لع0L 'ال+ما&“ (عب-'ن++& sÉ : i) .فبسبD م-(ق0C ('-تL'L%0 %لك(' في 'لقف- (قاq 0خ-(&
ل+Lخل(' '-X 'لم(عL . (ب5C, 'ل<-+قة 5'تCا ل0 تك& '-'FL هللا '& +تأخ- مجيء 'لمس+ح 'لى %5' 'لحL (+K) شعب3 في عال0 'لخ<+ئة ('لحS& ك)
%5, 'لسن+&8 (لك& ع0L '+مان0C صا- فاصال ب+ن0C (بي & 'ل0CC . فا5 -فض(' 'نجاS 'لعم) 'لY5 ع+ن3 ل0C قاq 0خ-(& ل+ناL(' بال-سالة. '&
{GC 499.3} .+س(8U -حمة من3 بالعال80 +]خ- مج+ئ3 حتى تتاc للخ<اF ف-صة لسماU 'الن5'- (+جL(' ف+3 ملجأ قبلما +نصD غضD هللا

Hلس+ئا' (م& +فع (ك” . FL+Lمة ش)لمتفش+ة8 مقا' Hلضالال') بخ 'لخ<ا+ا)+ Y58 'لJ0 'لح+L('آل& كما في ك) 'لعص(- 'لماض+ة +ث+- تق
D0 ب('س<ة 'لكت%Sبم-ك K0 ال +ست<+ع(& 'الحتفاCن' dلنا' u-+ 5') .(r� : i حنا)+) “لن(- (ال +أتي 'لى 'لن(- لئال ت(بخ 'عمال3' Xبغ+
'لمقLسة فا& كث+-+& +ص-(& على 'الحتفاK ب3 مCما تك& 'لمخا<-F عK+مة8 (ب-(c خب+ثة +3 'جم(& 'خالJ 'ل5+& +صمL(& في 'لLفاU ع&
'لحJ غ+- 'لمقب() (+شكك(& في ب('عث0C . %5, %ي 'لس+اسة نفسCا 'لتي كانH متبعة في ك) 'لعص(- . لقL 'ت0C '+ل+ا بأن3 مكL- 'س-'ئ+)8 (ق+)
J0 للحCك(ن(' مخلص+& في (الئ+ &' &) L+-+ &م (ك &' L0 'لى 'آل& نج)+من5 5ل! 'ل) . (ك+Cل' dنج L0 بأن3 قCت' dل)م+ا 'ن3 خائ&8 (ب-T &ع
+شCَّ- ب0C على 'ن0C مث+-( فت& '( %-'<قة '( منشق(& . (جما%+- كث+-F م& عL+مي 'ال+ما& 'ل5+& ال +قبل(& كلمة 'لنب(F 'لصاLقة 'لثابتة +قبل(&
ق(& بس-عة كب+-F 'التCا0 'لم(ج3 ضL م& +ج-](& على ت(ب+خ خ<ا+ا عص-%0 'لمأل(فة . %5, 'ل-(c ستق(u (تتفاق0 . ('لكتاD +علمنا ِLّص+)
بك) (ض(c ع& ق-D مجيء 'ل(قH 'لY5 ف+3 تتصا-U ق(u 'لL(لة مع ش-+عة هللا بح+| '& م& +<+ع ك) (صا+ا هللا س+تع-X للتع++-
{GC 500.1} .('لقصا\ كفاع) ش-

ففي ن(- %5' 'لحJ ما %( ('جD -س() 'لحJ ؟ %) +ستنتج '& 'لحJ +نبغي 'ال +ق0L 'لى 'لناd حتى ال +ثا-(' ف+تC-ب(' من3 '( +قا(م('
a'-ا تث+- 'لمقا(مة8 'كث- مما كا& للمصلح+& 'ال(ل+& م& ع5- . '& 'العتCكلمة هللا8 لك(ن FLاCش S5ل! ع& حج Lم<الب3 ؟ كال8 فال ع5- ل3 بع



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 171 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

Hصل) Lسة ('الستقامة 'لتي ال تتقلق)8 ق' Lلتال+ة . فتل! 'لمث) 'لح+ة8 مث) 'لق' (الج+ا' ,L+لتستف (ء سج'LCلش') &)س+Lب3 'لق J>ن Y5باال+ما& 'ل
'لى عص-نا لتل0C شجاعة '(لئ! 'لL+ُ &+5َع(& 'ل+(0 ل+ك(ن(' شã 'L)C . لقL حصل(' على 'لنعمة ('لحJ ال ألج) Tنفس0C فحسD ب) لكي — ع&
{GC 500.2} .<-+ق0C — تن+- مع-فة هللا 'ال-X . فT (Cع<ى هللا عب+L, ن(-' في %5' 'لج+) ؟ '5'ً فل+جعل(' ن(-, +ضيء في 'لعال0

L0 ال +شا](& '& +سمع(' لي“. (مع 5ل! فقCال +شاء '& +سمع ل! الن (+س-'ئ' H+باسم3 قائال: ”ب ')تكلم Lمم& ق Lل('ح D-ما 'عل& 'ل+Lق
قا) ل3: ”تتكل0 مع0C بكالمي '& سمع(' ('& 'متنع('“ (حSق+ا) h : i ( h : r). 'ما خا0L هللا في %5' 'لعص- فال-D +أم-, قائال: ”'-فع ص(ت!
s : ٥Ä بخ<ا+ا%0“ ('شع+اء D)عق+ H+0 (بC+Lخب- شعبي بتع') J)كب). {GC 501.1}

تحت مسؤXلHة جسHمة

'& ك) م& 'تاحH ل3 'لa)-K قب() ن(- 'لحJ +قع تحH 'لمس](ل+ة 'لمC+بة ('لمخ+فة نفسCا 'لتي 'لتSمCا نبي 'س-'ئ+) 'لY5 جاءت3 كلمة
'ل-D: ”('نH +ا 'ب& 0Lq فقL جعلت! -ق+با لب+H 'س-'ئ+) فتسمع 'لكال0 م& فمي (تح5-%0 م& قبلي. '5' قلH للش-+- +ا ش-+- م(تا تم(8H فا& ل0
تتكل0 لتح5- 'لش-+- م& <-+ق3 ف5ل! 'لش-+- +م(H ب5نب3 'ما Lم3 فم& +L! '<لب3 . ('& حH-5 'لش-+- م& <-+ق3 ل+-جع عن3 (ل0 +-جع ع&
É — h : ii (ق+اSح) “!نفس Hخلص Lفق Hب5نب3 . 'ما 'ن H)م+ )Cق3 ف+->). {GC 501.2}

1لعقبة 1لوحHد' في cر<ق 1لحق

FL+عا- . %5, %ي 'لحجة 'ل(ح) Dعل+3 5ل! م& تع Y)>ب3 %ي ما +ن F'Lلمنا') Jم& قب() 'لح dء 'لتي تمنع 'لنا'Lمة 'لكأ+Kلعقبة 'لع' &'
ضL 'لح8J 'لتي ل0 +ست<ع 'لمL'فع(& عنL+ &' 3حض(, '. لك&ّ %5 , 'لحجة ال تع+J 'تباU 'لمس+ح 'المناء (ال تصL%0 . %]الء ال +نتK-(& حتى
+شتC- 'لحJ (+5+ع . فألن0C مقتنع(& ب('جب0C +قبل(& بع0S صاJL حم) 'لصل+D (+ق(ل(& مع ب(لd 'ل-س(): ”أل& خفة ض+قتنا 'ل(قت+ة تنشئ
لنا 'كث- فأكث- ثق) مجL 'بL+ا“8 (مع3 '+ضا ع& لسا& م(سى: ”حاسبا عا- 'لمس+ح غنى 'ع0K م& خS'ئ& مص-“ (r ك(-نث(d ٤: sh ؛
r٦ : ss &++عب-'ن). {GC 501.3}

(مCما +ك& ن(U ح-فة خاLمي 'لعال0 بقل(ب0C ف0C (حL%0 'ل5+& +عمل(& مLف(ع+& بL'فع 'لس+اسة 'كث- مما بL'فع 'لمبTL في 'لش](& 'لL+ن+ة .
عل+نا '& نختا- 'لص('D لك(ن3 ص('با (نت-! 'لنتائج ã . '& 'لعالL+ 0+& باصالحات3 'لعK+مة لل-جا) Y)5 'لمبTL ('ال+ما& ('لج-FT . فب('س<ة
{GC 502.1} .مث) %]الء +نبغي '& +ت0 'الصالc (+تق0L في عص-نا 5%'

لقL قا) 'ل-D: ”'سمع(' لي +ا عا-في 'لب-8 'لشعD 'لY5 ش-+عتي في قلب83 ال تخاف(' م& تع++- 'لناd (م& شتائم0C ال ت-تاع( '. الن3 كالث(
Ä ) h : ٥s شع+اء') “-')Lال' -)L ك(& (خالصي 'لى+ Lفالى 'الب Y-ما ب' d)0 'لسCأكل+ a)0 'لع| (كالصCأكل+ D). {GC 502.2}

الفصل السابع و العشرون — نهضات عصرية

. F)لكلمة مصح(بة بق' Hكان) ,L+هللا -سالة عب c)- Jف'- Lي. لقCا 'الل%-Lلمص LCبكلمة هللا بأمانة تتبع 5ل! نتائج مبا-كة تش S-نما +ك+T
(قT Lحd 'لخ<أF بأ& ضمائ-%0 قL 'ست+قHK. ”('لن(- 'لY5 +ن+- ك) 'نسا& qت+ا 'لى 'لعالT “0نا- مخاUL نف(س0C ('نكشفH للن(- 'الش+اء 'لتي
0%Lكا& عن . FL+ن(نة 'لعت+Lتبكت(' على خ<+ئة (على ب- (على 'ل .' J+0 تبك+تا عمC0 (قل(بCعق(ل Hتبكت Lال0 . (قKل' Hمختبئة ب+& <+ا Hكان
eحساd بب- 'ل-D (شع-(' بال-عD م& 'لمث() Tما0 فاح\ 'لقل(D (%0 مل(ث(& بال5ن(D (' لنجاساH. ففي Tل0 (عD'5 ص-خ(' قائل+&: ”م&
Hستحقاقا' u)شيء س Lن3 ال +(جT ')T- dخ<ا+ا 'لنا (ة الج+Lجلجثة ب5ب+حت3 'لس-م D+0 صلCعلِ& لT 5؟ فا “H)5' 'لم% Lنق5ني م& جس+
'لمس+ح +كفي للتكف+- ع& معاص+80C فCي (حL%ا 'لتي +مكنCا T& تصالح 'النسا& مع هللا . فبا+ما& ((L 'عة قبل(' حم) هللا 'لY5 +-فع خ<+ئة
{GC 503.1} .“'لعال0 . (ب0L +س(U حصل(' على ”غف-'& خ<ا+ا%0 'لماض+ة

(صنعH %5, 'لنف(d ثما-' تل+J بالت(بة . لقq Lمن(' ('عتمL(' (قام(' ل+سلك(' في جFL 'لح+ا8F فصا-(' خل+قة جFL+L في 'لمس+ح +س(8U ال
ل+شاكل(' شC('ت0C 'لسابقة ب) ل+س+-(' في خ< ('ت3 با+ما& 'ب& هللا (ل+عكس( ' صفات3 (ل+<T ')-Cنفس0C كما %( <ا%- . لقL صا-(' 'آل&
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+بغض(& ما كان(' قبال +حب(& (+حب(& ما كان(' قبال +بغض(& . فالمتكب-(& ('لمتغ<-س(& صا-(' (Lعاء (مت('ضعي 'لقل(D . ('لمختال(&
('لمعجب(& بأنفس0C ('لمتشامخ(& صا-(' جاL+& (غ+- فض(ل++& . ('لنجس(& 'لمستب+ح(& صا-(' (ق(-+& . ('لسك+-(& صا-(' صاح+&
D%5نة 'لخا-ج+ة م& ضف- 'لشع- ('لتحلي بال+Sل'” Hلمس+ح+ا' H'L+لس' Dل0 ت<ل) .' Dا جانCلقي بT اء 'لعال0 'لبا<لة+ST) .&+-%لخلعاء <ا')
٤ ) i : i d->ب s) “&0 هللا كث+- 'لثم'Lق )% Y5ل' BLاCع 'ل+L)ل' c)-نة 'ل+S Lمة 'لفسا+Lلخفي في 'لع' Dنسا& 'لقل' (ب Dلث+ا' dلب)). {GC
503.2}

لقL كا& م& ثما- 'لنCضاH '( 'النتعاشاH فح\ عم+J للقل(D (ت5ل) . (تم+HS بت(سالH حا-F 'لى 'لخ<أF (حنا& مشتاJ 'لى 0L 'لمس+ح
. (صلى 'ل-جا) ('لنساء (جا%L(' مع هللا في <لD خال\ 'لنف(d . (قH+[- L ثما- 0 ث) %5, 'النتعاشاH في كث+-+& مم& ل0 +ت-'جع(' Tما0
Fال في ح+اLتب dلنا' uT- Lلمس+ح . (ق' (الج D-لتجا') -++0 ُحسب(' مستأ%ل+& ال& +حتمل(' 'لتعC('لتضح+ة ب) كان(' ف-ح+& الن H'5نكا- 'ل'
{GC 504.1} .م& قL 'عت-ف(' باس0 +س(T) UفاL(' 'لمجتمع بتأث+-%0 . كان(' +جمع(& مع 'لمس+ح (+S-ع(& لل-(c ل+حصL(' ح+اT FبL+ة

(كا& +ن<بJ عل+0C 'لق(): ”النك0 حSنت0 للت(بة“8 ”ال& 'لحS& 'لY5 بحسD مش+ئة هللا +نشئ ت(بة لخال\ بال نL'مة . (Tما حS& 'لعال0
ف+نشئ م(H '. فان3 %(5' حSنك0 %5' ع+ن3 بحسD مش+ئة هللا كT 0نشأ ف+ك0 م& 'الجتCاL ب) م& 'الحH جاg ب) م& 'لغ+K ب) م& 'لخ(a ب) م&
ss É : h d)ك(-نث r) “-ب-+اء في %5' 'المT 0نكT 0نفسكT 0ت-CKT م& 'النتقا0 . في ك) شيء (ب F-+م& 'لغ (ب J)لش'). {GC 504.2}

“من ثما/Nم تعرفونIم”

Lجع ما ق-T) عة+L)لخا<ئ 'ل' L- '5فا . cا 'صالCب-%ا& على 'لت(بة 'لحق+ق+ة ما ل0 +نتج من Lهللا . (ال +(ج c)- (5, %ي نت+جة عم%
'غتصب3 ('عت-a بخ<ا+ا, (TحD هللا ('لناd +ست<+ع T& +تأكL م& Tن3 (جL سالماً مع هللا . مث) %5, 'آلثا- تبعT H(قاH 'لنCضاH 'لL+ن+ة في
{GC 504.3} .'لسن+& 'لسالفة . ('5 حك0 عل+Cا بثما-%ا ع-T a& هللا قL با-كCا في خال\ 'لناd (-فع شأ& 'لبش-+ة

(لك& كث+-'ً م& 'النتعاشاH 'لتي حLثH في 'لعص(- 'لحL+ثة تختلa 'ختالفاً ب+ناً ع& تل! 'لتي H-CK في 'أل+ا0 'لقL+مة (تبعH خاللCا
'لنعمة 'اللC+ة جL)C عب+L هللا . نع80 نح& ال ننك- T& '%تماما ('سع 'لن<اJ قT Lُث+-8 (كث+-(& +عت-ف(& Tن0C قL تجLL(' ('& 'القبا) عK+0 على
'لكنائ8d (مع ك) 5ل! فالنتائج ال تب-- 'العتقاT L& %5' 'ال%تما0 -'فقتS 3+اFL مالئمة في مست(u 'لح+اF 'ل-(ح+ة 'لحق+ق+ة. '& 'لن(- 'لY5 +-تفع
Hحل(كة مما كان LشT لمةKب3 'لى ح+& س-عا& ما +ن<فئ تا-كاً 'ل+Cل. {GC 505.1}

L+Lما %( ج (لى ك' dلنا' J)ش Uشباe) Hالنفعاال' F-ب('س<ة 'اللتجاء 'لى 'لخ+ا) ('أل(%ا0 ('ثا |Lلمأل(فة كث+-' ما تح' Hالنتعاشا' &'
(مفUS. ('لمتجLL(& ب5C, 'ل(سائ) ال +-غب(& كث+-'ً في 'الصغاء 'لى حJ 'النج+)8 (قلما +Cتم(& بشCاFL 'ألنب+اء T( 'ل-س) . (ما ل0 تك&
'لخLمة 'لL+ن+ة م& 'لن( U 'لعا<في فCي ال تج5ب0C . فال-سالة 'لتي تستنجL بالعق) 'ل-S+& ال ت(قK ف+0C 'ستجابة (ال تجL ل0C+L قب(ال . (%0 ال
{GC 505.2} .+كت-ث(& إلنH'-'5 كلمة هللا 'لص-+حة 'لتي تتنا() مباش-F مصالح0C 'ألبL+ة

"تبا8 "مناء للمسHح

(بالنسبة 'لى ك) نفd مCتL+ة حقاً ستك(& 'لصلة ب+نCا (ب+& هللا ('ألم(- 'البL+ة %ي مL'- 'لح+اF كلCا (م(ض(ع3 . (لك& في YTّ كن+سة م&
'لكنائd 'لمشF-)C في %5, 'ال+ا0 نجc)- L تك-+d 'لã H'5 ؟ فالمتجLL(& ال +نب5(& كب-+اء%0 (ال حب0C للعال80 (ال عاL(' -'غب+& في 'نكا-
'لH'5 (حم) 'لصل+D ('تباU +س(U 'ل(L+ع 'لمت('ضع Tكث- مما كان(' قب) تجL+L%0 . لقL صا- 'لL+& م(ض(U سخ-+ة 'لملحL+& ('لمتشكك+& ال&
Hمس-ح+ا) Jء 'ل<ل')Cفي 'ل Hا%Sلن') . dج- كث+-' م& 'لكنائCت Lتكا u)لتق' F)ئ3 . فقLل(& مباCج+ &+Lمم& +حمل(& 'س0 'ل 'Lكث+-+& ج
'لكنائ8d ('الس('J 'لتي تقا0 ف+Cا8 ('لب+(H 'لفخمة8 ('لتa 'خ- 'لشخصي ('لمبا%اF قT LبعHL ع& 'لناd 'لتفك+- في هللا . لقL 'نشغلH 'لعق()
F-عاب F-Kف- بنKت Lفال تكا YLالب' dبصالح 'لنف dا مساCما 'الم(- 'لتي لT 8باالمال! ('المتعة ('الشغا) 'لعالم+ة. {GC 505.3}

X-هللا 'ال Lمناء للمس+ح . فقبلما +فتقT UتباT dفي %5, 'لكنائ Lلمتفشي +(ج' u)لتق' aلك& على -غ0 'نح<ا< 'ال+ما& 'لشائع (ضع)
بض-بات3 'الخ+-F س+حL| ب+& شعD 'ل-D 'نتعاo في 'لتق(u ('لقL'سة على غ-'- ما حL| في عص- 'ل-س) . فس+نسكc)- D هللا (ق(ت3 على
0'Lمحبة 'لعال0 مكا& محبة هللا (كلمت3 . (كث+-(& م& 'لخ Hا 'حتلC+لتي ف' dكث+-(& م& تل! 'لكنائ Dسس+نسح Hفي 5ل! 'ل(ق) . ,Lال)T
d)لنف' )Lثان+ة. '& ع D-لمجيء 'ل Dشع L'Lالع Hا في %5' 'ل(قCب uLم- هللا بأ& +ناT مة 'لتي+Kلع' Jس+قبل(& بك) س-(- تل! 'لحقائ Dلشع')
+-غD في تع<+) %5' 'لعم) . (قب) مجيء 'ل(قH لمث) %5, 'لنCضة س+حا() 'لش+<ا& T& +منعCا بتقL+0 شيء S'ئa بLال من3 '. (في تل!
'لكنائd 'لتي +ست<+ع T& +جعلCا تحH سل<ان3 'لخاUL س+جع) 'الم- +بL( للناd (كأ& ب-كة هللا 'لخاصة قL فاض8H (س+CK- ما ُ+K& بأن3
D)ث Hخ- . فتحq c)- (عم )% (5ل! 'لعم &T &+0 . في حCعمال عج+با الجل (ال& هللا +عم dجما%+- م& 'لنا c-س+ف) .0+Kني ع+L 0تما%'
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{GC 506.1} .'لL+& س+حا() 'لش+<ا& T& +مL تأث+-, على 'لعال0 'لمس+حي

(في كث+- م& 'النتعاشاH 'لتي حLثH في نصa 'لق-& 'الخ+- كانH 'لم]ث-'H نفسCا تعم) عملCا 'لى حL كب+- T( صغ+-8 (%ي 'لتي
ستك(& Kا%-F في 'لح-كاH 'الكث- شم(ال ('تساعا في 'لمستقب) . فثمة '%ت+اg عا<في %( مS+ج م& 'لحق+قي ('لS'ئa +ساعL على 'لتضل+) .
dلنا' (مC+ ماLفعن . Hحك0 على <ب+عة %5, 'لح-كا+ &T &على 'النسا Dم& 'لصع d+كلمة هللا ل -)ففي ن .LحT ULنخ+ &T لك& ال حاجة 'لى)
شCاFL 'لكتاD مبتعL+& ع& تل! 'لحقائJ 'ل('ضحة 'لفاحصة للنفd ('لتي تت<لD 'نكا- 'لH'5 (نب5 'لعال0 ُتح جD عن0C بالتأك+L ب-كة هللا .
(بم(جD 'لقان(& 'لY5 (ضع3 'لمس+ح نفس3 ('لقائ): ”م& ثما-%0 تع-ف(ن0C“ (متى h : s٦) فم& 'ل('ضح T& %5, 'لح-كاH ل+سH م& عم)
c)-. {GC 506.2} هللا

Jلش+<ا& . ('%ما) %5, 'لحقائ' H0 غ('ئ) غ('+اC+ا +قCم& +قبل(ن (لك d-ي ت%) كلمت3 'عالنا ع& نفس83 Jفي حقائ d0 هللا 'لى 'لناLق Lلق
Lا 'لى حCم+ت%T) ب+عة ش-+عة هللا> dا- 'لناKع& 'ن Hغاب Lلق . &ِ+ّLلعال0 'لمت' (في ك H-نتش') Hلش-(- 'لتي تفاقم' (لك Dما فتح 'لبا )%
dمق+ا X8 (نتج م& 5ل! خفd+ Lة ('لتق+'LCلى 'الخ<اء 'لخاصة بال' َdا 'لناCا (حقCم')L) 0ُ 'لخا<ئ ل<ب+عة ش-+عة هللاCلف' Jكب+- . (سا
{GC 507.1} .'لتق(u في 'لكن+سة . %نا نجL 'لس- في 'فتقا-نا 'لى -(c هللا (ق(ت3 في 'النتعاشاH 'لتي تحص) في عص-نا 'لحاض-

في 'ل<('ئa 'لمتعFLL -جا) 'شتC-(' بتق('%0 +عت-ف(& ب5C, 'لحق+قة (+أسف(& ل3 '. '& 'لب-(ف+س(- 'SL-)'L با-!8 (%( +عLL 'لمخا<-
H)لص uLمة كا& 'لمنب- ص+Lش-+عة هللا . في 'لعص(- 'لق Kحف d0 'لنا'Sلخ<- '%ما) 'لمنب- في 'ل' -Lن+ة 'لشائعة8 قا): ”م& ب+& مصا+Lل'
'لضم+- ... '& TشC- (عاKنا Tضف(' على عKات0C جالال مL%شا باتباع0C مثا)َ 'لس+L ('ع<ائ0C ش-+عةَ هللا ((صا+ا%ا ((ع+L, ' 'لسم( ('ل-فعة
'لالئق+& ب3 '. لقLL- L(' 'لمبTL+& 'لعK+م+& 'لمق--+&8 (%ما T& 'لش-+عة %ي ص(-F لكماالH هللا ('& م& ال +حD 'لنام(d ال +حD 'النج+)8
ال& 'لنام(d كاالنج+) م-Fq تعكd صفاH هللا 'لحق+ق+ة . (%5' 'لخ<- +ق(L 'لى خ<- qخ- 'ال (%( 'لتقل+) م& ش- 'لخ<+ئة (مL'%ا ('نح<ا<3
{GC 507.2} ... '. فعلى قL- ص('D 'ل(ص+ة +ك(& خ<أ عص+انCا

(م& ب+& 'لمخا<- 'لتي '(-Lنا%ا خ<- بخd عL'لة هللا . فالمنب- 'لعص-Y +م+) 'لى 'خ-'g عL) هللا م& L'ئ-F 'حسان3 مع 'لح< م& شأ&”
0T -+ش-+عة هللا خ (% . جمع3 هللا Lما ق J-تف FL+Lت+ة 'لج)%ة 'لال+-Kلن' &' .T Lلمب' FLال م& -فع3 'لى سLجعل3 عا<فة ب L5' 'الخ+- ' لى ح%
Y-لعص+ا& 'لبش' uLل83 (مLم& شأ& ش-+عة هللا (ع (+لتقل' FLفم& عا . &)صالح الن3 +م+) 'لى تنف+5 'لقان (Lا صالحة8 '5'ً فالعCش- ؟ 'ن
(ع+ب83 '& 'ل& 'd +نSلق(& بسC(لة 'لى بخd 'لنعمة 'لتي قT LعHL كفا-F ع& 'لخ<+ئة ('لتقل+) م& ق+متCا“8 (%ك5' +فقL 'النج+) ق+متT) 3%م+ت3
{GC 507.3} .في عق() 'لنا8d (س-عا& ما +ك(ن(& مستعL+& فعال ل<-c 'لكتاD 'لمقdL نفس3 جانبا

ناموÜ 1لحر<ة

+]كL كث+-(& م& معلمي 'لL+& '& 'لمس+ح 'ب<) بم(ت3 'لنام(d فتح-- 'لناd م& م<الب3. (بعX 'لناd +ص(-(ن3 ن+-' مكL-' محSنا8
{GC 508.1} .(على نق+X عب(L+ت3 +قLم(& 'لح-+ة 'لتي +متع0C بCا 'النج+)

Hالني <لب Dتمشى في -حT” :L)'L (قا Lسة . فلقLا 'لى ش-+عة هللا 'لمقCب &)-Kلتي كا& 'النب+اء ('ل-س) +ن' F-Kلك&ّ %5, ل0 تك& 'لن
(صا+ا!“ (مSم(- ssÉ : ٤٥) .('ل-س() +عق(D 'لY5 كتD -سالت3 بعL م(H 'لمس+ح +ش+- 'لى 'ل(صا+ا 'لعش- على TنCا ”'لنام(d 'لمل(كي“
( ”'لنام(d 'لكام) نام(d 'لح-+ة“ (+عق(Ä : r D ؛ s : r٥). ('ل-'ئي 'لY5 كتD بعL 'لصلD بنصa ق-& +ن<J بالب-كة ('ل<(بى على
s٤ : rr نة“ (-]+ا+Lلى 'لم' D')خل(' م& 'البL+) Fلح+ا' F-0 على شجCل5+& +صنع(& (صا+ا, لكي +ك(& سل<ان'”). {GC 508.2}

)T ل3 م& 'لصحة . فل( كا& م& 'لممك& تغ++- 'لش-+عة dساT عاء الL' )% 3+بT ش-+عة (>بT) لغىT Lعاء 'لقائ) '& 'لمس+ح بم(ت3 قLال' &'
<-حCا جانبا لما كا& م& حاجة 'لى '& +م(H 'لمس+ح ل+نق5 'النسا& م& قصا\ 'لخ<+ئة . '& م(H 'لمس+ح ال +لغي 'لش-+عة ب) +ب-%& ثباتCا
.“d)لنام' Xالنق Hن(' 'ني جئKال ت” :(قا Y 5ل' )%) (rs : ٤r شع+اء') “اC0 'لش-+عة (+ك-مKتى لكي ”+عT L0 تغ++-, '. ('ب& هللا قLع)
”'لى T& تS() 'لسماء ('ال-X ال +S() ح-a ('حT L( نق<ة ('حFL م& 'لنام(d“ (متى ٥ : T .(sÄ ) shما ع& نفس3 ف+عل& قائال: ”T &Tفع)
Ä : م(- �٤Sحشائي“ (مT >ش-+عت! في (س) H--ي سCمش+ئت! +ا 'ل). {GC 508.3}

شر<عة هللا ال تتغHر

ال تتغ+- ش-+عة هللا ب<ب+عت3 '. 'نCا 'عال& '-'FL (صفاH مبLع3 '. هللا محبة8 (ش-+عت3 محبة . ('لمبqL& 'لعK+ما& 'لل5'& +لخصانCا %ما
D8 (ك5' <ب+عة ش-+عت3 . +ق() صاحJهللا %ي 'لب- ('لح Hصفا &' .(s : si م+ة)-) “d)لنام' (+لمحبة %ي تكم'” .dلمحبة للنا') ã لمحبة'
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'لمS'م+-: ”ش-+عت! حJ“8 ”ك) (صا+ا! عL)“ (مSم(- s٤r : ssÉ ( shr). (ب(لd 'ل-س() +عل& قائال: ”'لنام(d مقdL ('ل(ص+ة مقLسة
{GC 509.1} .(عاLلة (صالحة“ (-(م+ة sr : h). مث) %5, 'لش-+عة '5 %ي تعب+- ع& فك- هللا ('-'Lتة +نبغي '& تك(& ثابتة (باق+ة كمبLعCا

'& عم) 'لتجL+L ('لتقe )% d+LصالH'5 c 'لب+& ب+& 'لناd (هللا بجعل0C في حالة (فاJ مع مباBL ش-+عت3 . في 'لبLء خلJ هللا 'النسا& على
ص(-ت3 . كا& 'النسا& في حالة ( فاJ كام) مع <ب+عة هللا (ش-+عت83 (كانH مباBL 'لب- مكت(بة على قلب3 . لك&ّ 'لخ<+ئة فصلH ب+ن3 (ب+&
)% d+5 ل' ã F)'Lع )% Lش-+عة هللا8 ”ال& '%تما0 'لجس BLمبا Lفي قلب3 ض D-ح Hة . (نشب+Cالل' F-)لص' d5ل! +عك Lبع Lخالق83 فما عا
خاضع ' لنام(d هللا الن3 '+ضا ال +ست<+ع ” (-(م+ة h : Ä). (لك& “ %ك5' 'حD هللا 'لعال0 حتى ب5) 'بن3 'ل(ح+L“ لكي +تاc لالنسا& T& +تصالح
مع هللا . فب('س<ة 'ستحقاقاH 'لمس+ح +مكن3 '& +ع(L 'لى حالة 'ل(فاJ مع جابل3 . +نبغي T& +تجLL قلب3 بنعمة هللا (T& تك(& ل3 ح+اF جFL+L م&
U)هللا“8 كما +ق() +س H)ملك u-+ &T -Lا ”ال +قCن)L &لثان+ة 'لتي م' FL5' 'لتغ++- %( 'ل(ال% . J)ف. {GC 509.2}

: i حنا)+ s) “مع-فة 'لخ<+ئة d)على ش-+عة هللا. ”بالنام “YLبالخ<+ئة. ”'لخ<+ئة %ي 'لتع Uلمصالحة مع هللا %ي 'القتنا' H')>لى خ)'
٤؛ -(م+ة r� : i). فلكي +-u 'لخا<ئ خ<+ئت3 عل+T 3& +ق+d 'خالق3 (+متحنCا بمق+اd 'لب- 'لعK+0 ('لش-+عة). 'ن3 م-Y-+ُ Fq 'النسا& كما)
{GC 510.1} .'لصفاH 'لبا-F (+قL-, على 'كتشاa 'لنق\ في 'خالق3

+كشa 'لنام(d لالنسا& ع& خ<ا+ا, لكّن3 ال +قL 0 عالجا ل5ل! . ففي ح+& +عL 'ل<ائع+& بالح+اF +عل& T& 'لم(H %( نص+D 'لعصاF . 'نما
'نج+) 'لمس+ح (حL, %( 'لY5 +ست<+ع T& +ح-- 'النسا& م& L+ن(نة 'لخ<+ئة (ل(ثات3 '. ل5' +نبغي لT 3& +ت(D 'لى هللا 'لY5 قL تعuL على
ã بنا' )Lة. +غ+C5ب+حت3 'لكفا-+ة. (%ك5' +& ') ”غف-'ناً لخ<ا+ا, 'لسالفة“ (+ص+- م& ش-كاء 'ل<ب+عة 'الل )% Y5ش-+عت3 (+]م& بالمس+ح 'ل
{GC 510.2} .(الخc)- ,5 'لتبني 'لY5 ب3 +ص-w ”+ا DT ' 'آلD“ (غال<+ة ٤ : ٦

فC) %( ح- 'آل& ل+تعuL ش-+عة هللا ؟ +ق() ب(لT” :dفنب<) 'لنام(d باال+ما& ؟ حاشا ب) نثبH 'لنام(d“. ”نح& 'ل5+& متنا ع& 'لخ<+ئة
ك+a نع+o بعL ف+Cا“. (+(حنا +عل& قائال: ”%5, %ي محبة هللا T& نحفK (صا+ا, ((صا+ا, ل+سH ثق+لة“ (-(م+ة is : i ؛ ٦ : r ؛ s +(حنا ٥ :
i). عنLما +(لL 'النسا& ثان+ة +ص+- 'لقلD في حالة ت('فJ مع هللا (مع ش-+عت3 . فعنLما +حL| %5' 'لتبL) 'لعK+0 في قلD 'لخا<ئ +نتق) م&
'لم(H 'لى 'لح+اF (م& 'لخ<+ئة 'لى 'لقL'سة (م& 'لتعYL ('لعص+ا& 'لى 'ل<اعة ('ل(الء . لقL 'نتHC ح+ات3 'لقL+مة8 ح+اF 'لبعL ('النفصا)8
Dحس (ب Lلجس' Dحس d+ف+نا نح& 'لسالك+& ل d)لمصالحة ('ال+ما& ('لمحبة . ح+نئ5 ”+ت0 حك0 (ب-) 'لنام' F8 ح+اFL+Lلج' Fلح+ا' HTLب)
Éh : ssÉ -)مSجي“ (مCش-+عت! . 'ل+(0 كل3 %( ل HحببT 0ي %5,: ”ك% dح+نئ5 ستك(& لغة 'لنف) .(٤ : Ä م+ة)-) “c)-ل'). {GC 510.3}

نام(d 'ل-D كام) +-L 'لنفd“ (مSم(- h : És). م& L(ن3 ال +L-! 'لناF-' 3> d هللا (قL'ستL' 3-'كا عاLال كامال8 (ال +L-ك(&”
0C+Lا لتعC+ال! 'لتي %0 فC0 'لى 'لت(بة . ('5 ال +-(& حالة 'لCحق+قي بالخ<+ئة (ال +حس(& بحاجت U0 'قتنا%L0 . ال +ك(& عنCخ<ا+ا%0 (نجاست
. Fللح+ا cصال' )T Dفي 'لقل Y-%)تغ++- ج &)L &0 'لمس+ح 'لمكف- . ('النسا& +قب) -جاء 'لخال\ مL 0 'لىCك(& حاجت-L+ 0 الCش-+عة هللا ف
{GC 511.1} .(%ك5' تكث- %L'+اH س<ح+ة (تنض0 جما%+- غف+-F مم& ل0 +-تب<(' بالمس+ح 'بL' 'لى 'لكن+سة

تحت) 'لنK-+اH 'لخا<ئة ع& 'لتق8d+L 'لتي تنشأ م& '%ما) ش-+عة هللا T( نب5%ا8 مكانا -ف+عا م-م(قا في 'لح-كاH ('لنCضاH 'لL+ن+ة في ,
5, 'ال+ا0 . %5, 'لنK-+اS H'ئفة (كا5بة في 'لعق+FL (خ<-F في ع('قبCا 'لعمل+ة . (حق+قة ك(نCا تحKى ب-ضا 'لجم+ع تحت0 على 'لجم+ع تحت+ما
U)سة ح() 'لم(ضLلمق' Dكا ('ضحا ما تعل0 ب3 'لكت'-L' ')ك-L+ &' ج(%-+ا مضاعفا. {GC 511.2}

ما Nو 1لتقد<س ؟

'لتقd+L 'لصح+ح عق+FL كتاب+ة . فال-س() ب(لd +عل& في -سالت3 'لÑتسال(ن+كي قائال: ”%5, %ي '-'FL هللا قL'ستك0“. (+صلي قائال: ”('ل3
'لسال0 نفس3 +قLسك0 بالتماs) “0 تسال(ن+كي ٤ : i ؛ ٥ : ri). (+علمنا 'لكتاD تعل+ما ('ضحا ما%+ة 'لتقd+L (ك+ف+ة 'ل(ص() 'ل+3 . لقL صلى
'لمخل\ الج) تالم+5, قا ئال: ”قLس0C في حق! . كالم! %( حJ ( +(حنا sh : sh). (ب(لd +علمنا قائال '& على 'لم]م& T& +ك(& ”مقLسا
بال-(c 'لقdL“ (-(م+ة s٥ : s٦) .(ما %( عم) 'ل-(c 'لقdL ؟ لقL 'خب- +س(U تالم+5, قائال: ”(متى جاء c)- !'5 'لحJ فC( +-شLك0 'لى
dللنا aفب('س<ة كلمة هللا (-(ح3 ُتكَش (s٤r : ssÉ -)مSم) “Jم+- : +ق(): ”ش-+عت! ح'Sلم' Dصاح) .(si : sحنا ٦)+) “Jجم+ع 'لح
مباBL 'لب- 'لعK+مة 'لمشتَملة في ش-+عت3 . (بما T& ش-+عة هللا ”مقLسة (عاLلة (صالحة“ (-(م+ة sr : h) (ص(-F <بJ 'الص) ع& ك0 'ل3
'اللCي فا& 'الخالJ 'لتي تتك(& بال<اعة لتل! 'لش-+عة ال بT L& تك(& '+ضا مقLسة . ('لمس+ح %( 'لمثا) 'لكام) لتل! 'الخال8J فC( +ق(): ”'ني
&T ك(ن(' مثل83 (بنعمة هللا+ &T لمس+ح' Uعلى 'تبا) .(rÉ : Ä ؛ s� : sحنا ٥)+) “فع) ما +-ض+3T &+ح (بي“8 ”في كT صا+ا) HKحف Lنا قT
dLلمق' Dتعل+0 'لكتا Dحس d+Lسة. (%5' %( 'لتقLش-+عت3 'لمق BLمتفقة مع مبا H0 صفاCتك(& ل. {GC 511.3}

باال<ما6 فقط
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(+مك& 'نجاS %5' 'لعم) ب('س<ة 'ال+ما& بالمس+ح فق< (ب('س<ة ق(c)- F هللا 'لساك& في 'لقلD . '& ب(لd +(صي 'لم]من+& بق(ل3: ”تمم('
US')لمس+حي بن' dس+ح .(si ) sr : r ف+لبي) “F-لمس' (جT &م ')تعمل &') ')L+-ال& هللا %( 'لعام) ف+ك0 '& ت FLع-) a)خالصك0 بخ
F)بالق Y-لبش' aلضع' Lلم]م& 'لى مع(نة 'لمس+ح8 ف+تح' gف+3 +حتا Y5ل' Hف+3 '. %5' %( 'ل(ق FL')% ئمة ال'L ا ح-باC+لخ<+ئة لكن3 س+ث+- عل'
٥h : s٥ d)ك(-نث s) “لمس+ح' U)ع<+نا 'لغلبة ب-بنا +س+ Y5ل' ã '-ال+ما& قائال : ”شك' aتC+) ة+Cالل'). {GC 512.1}

.HTLب Lلمس+ح+ة ق' Fتك(& 'لح+ا F-0 'لكفاLسالما مع هللا ب L+Lلخا<ئ في 'لتج' Lفا5 +ج . g-Lمت d+Lلتق' (عم &T c)بك) (ض Dعلمنا 'لكتا+
(عل+3 'آل& T& +تق0L ”'لى 'لكما)“ (عب-'ن++& ٦ : s) (+نم( ”'لى ق+اd قامة م)ء 'لمس+ح“. +ق() ب(لd 'ل-س(): ”Tفع) ش+ئا ('حT 5' 'Lنا Tنسى
d->ب) .(s٤ ) si : i ف+لبي) “U)هللا 'لعل+ا في 'لمس+ح +س F)ع L جعالة (الج X-لغ' )سعى نحT . 0'Lلى ما %( ق' LمتT) ما %( (-'ء
+ضع Tمامنا 'لخ<('H 'لتي ب('س<ت3 ' +مكننا 'ل(ص() 'لى حالة 'لتقd+L كما -سم3 'لكتاD ف+ق(): (ل5C' ع+نT) 3نت0 با5ل(& ك) 'جتCاL قLم('
في '+مانك0 فض+لة (في 'لفض+لة مع-فة (في 'لمع-فة تعففا (في 'لتع فa صب-' (في 'لصب- تق(u (في 'لتق(u م(T FLخ(+ة (في 'لم(FL 'الخ(+ة
s� — ٥ : s d->ب r) “'LبT ')لSمحبة ... النك0 '5' فعلت0 5ل! ل& ت). {GC 512.2}

0Cحقاق H0 'سLسة (+-(& ع'Lلق' (مة جالKع ')T- L0 كم(سى قCعة . ف'L)ل' c)- ')-CK+ &T Lلكتابي ال ب' d+Lل5+& +ختب-(& 'لتق' &'
{GC 513.1} .على نق+C> Xا-F 'الل3 'لس-مYL (كمال3 'لسامي

كا& 'لنبي L'ن+ا) مثاال للتقd+L 'لحق+قي . لقL قضى ح+ات3 'ل<(+لة في 'لخLمة 'لنب+لة لس+L, . كا& ”'ل-ج) 'لمحب(D“ لuL 'لسماء (L'ن+ا)
�ss : s). (مع 5ل! فبLال م& L+ &Tعي لنفس3 'ل<Cا-F ('لقL'سة 'عتب- نفس3 ('حL' م& بني 'س-'ئ+) 'لخ<أF في 'لحق+قة عنLما كا& +ت(س)
الج) شعبT 3ما0 هللا ف+ق() : ”ال الج) ب-نا ن<-c تض-عاتنا Tما0 (جC! ب) الج) م-'حم! 'لعK+مة“T” 8خ<أنا عملنا ش-'“8 ث0 +عل& قائال:
”(ب+نما Tنا TتكلT) 0صلي (Tعت-a بخ<+ئتي (خ<+ئة شعبي“. (بعL 5ل! عنLما CK- ل3 'ب& هللا ل+علم3 (+ق0L 'ل+3 '-شاL' +ق() L'ن+ا):
Ä : s� ؛ r� ) s٥ ) sÄ : É (ن+ا'L) “F)ضب< قT 0ل) Lفيَّ 'لى فسا Hنضا-تي تح(ل)”). {GC 513.2}

f1د للذHال تمج

uT- ماLعن) .(٤ : ٦r D)+T) “Lل-ما') D'-0 في 'لتLنT) (نفسي) Xف-T” :قائال cم& 'لعاصفة صا D-ل' H)ص D)+T ما سمعLعن)
.(٥ ) i : شع+اء ٦') “Hقائال: ”(+) لي 'ني %لك w-ص “L)لجن' D- d)Lق d)Lق d)Lقائل+&: ”ق &)Lسمع 'لك-(ب+0 +نا) D-ل' Lشع+اء مج'
r) “&+س+Lصغ- جم+ع 'لقT” 3نT ع& نفس3 على |Lا +تحCب J>ن+ &T &النسا S)ش+اء ال +جT لى 'لسماء 'لثالثة (سمع' a>ما 'ختLبع dب(ل)
sh : s ما0 -جلي 'لمال! (-]+اT H+سق< كم ,Lمج uT-) U)س+ -Lتكأ على ص' Y5ل' D+حنا 'لحب)+) .(Ä :i dفسT ٤؛ r : sr d)ك(-نث).
{GC 513.3}

ال +مك& لل5+& +س+-(& في K) 'لصل+T D& +مجT ')LنفسL+ )T 0Cع(' Tن0C قL تح--(' م& 'لخ<+ئة . ف0C +حس(& بأ& خ< +ئت0C %ي 'لتي
تسببH في 'آلال0 ('لع5'باH 'لتي سحقH قلD 'ب& هللا8 (%5' 'لفك- +ق(L%0 'لى 'لت5ل) ('النسحاJ. ('لT 0% &+5ق-D 'لناd 'لى +س(L+ U-ك(& ك)
{GC 514.1} .'الL-'! ضعa 'لبش-+ة (ش-%ا8 ('& -جاء%0 'ل(ح+L %( في 'ستحقاJ مخلص0C 'لمصل(D ('لمقا0

. Dانة 'لكتا+L &ع aبش-+عة هللا مما +جعل3 +ختل aالستخفا') H'5ل' L+تمج c)- 3مع (حم+ &+Lل0 'ل' U آل& في' -)Cلمش' d+Lلتق' &'
('لL+ &+5'فع(& عن3 +علِّم(& 'لناd قائل+& '& 'لتقd+L %( عم) لحKة ب('س<ت3 +حصل(& على 'لقL'سة 'لكاملة باال+ما& (حL, . (%0 +ق(ل(&:
”qم& فق< فتحص) على 'لب-كة“. (+Kن(& Tن3 ال ُ+<لD مم& +نا) %5, 'لب-كة T& +ب5) YT مجL)C بعL 5ل! . (%0 في 'ل(قH نفس3 +نك-(&
سل<ا& ش-+عة هللا (+حتج(& قائل+& 'ن0C قL تح--(' م& 'لتS'0 حفK 'ل(صاY '. (لك& T+مك& للناT d& +ك(ن(' قL+س+& <بقا لمش+ئة هللا (صفات3
{GC 514.2} م& T &)L& +ك(ن(' في حالة (فاJ مع 'لمباBL 'لتي , Y تعب+- ع& <ب+عت3 (مش+ئت3 ('لتي ت-+نا ما 'لY5 +-ض+3 ؟

^<ن سIل

'& -غبة 'لناd في 'لحص() على L+& سC) ال +ت<لD جLC' (ال 'نكا-' للH'5 (ال 'نفصاال ع& جCاالH 'لعال0 جعلH تعل+0 'ال+ما& ('ال+ما&
(حL, عق+FL شائعة. (لك& ما 'لY5 تق(ل3 كلمة هللا ؟ +ق() +عق(D 'ل-س(): ”ما 'لمنفعة +ا Tخ(تي '& قا) TحL '& ل3 '+مانا (لك& ل+d لT 3عما)
0Lب(نا باالعما) '5 قT 0+%'-ل0 +تب-- 'بT . H+م (عماT &)Lا 'النسا& 'لبا<) '& 'ال+ما& بC+' 0تعل &T L+-خلص3 ... %) ت+ &T &ال+ما' -Lق+ (%
'سحJ 'بن3 على 'لم5بح . فت-u '& 'ال+ما& عم) مع Tعمال3 (باالعما) Tكم) 'ال+ما& ... ت-(& '5'ً 'ن3 باالعما) +تب-- 'النسا& ال باال+ما&
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r٤ — s٤ :r D)عق+) “,Lح)). {GC 514.3}

&)L &ب-ضى 'لسماء م Dال>+ Y5ال+ما& %( 'ل' d+فل .(عماT &)L &5' 'لتعل+0 'لمع-ق) تعل+0 'ال+ما& م% Lكلمة هللا %ي ض FLاCش &'
'المتثا) للش-(< 'لتي على TساسCا ُتمنح 'ل-حمة8 ب) %ي 'لغ<-سة . ال& 'ال+ما& 'لحق+قي لT 3ساس3 في 'لم('ع+L ('لش-(< 'لتي +قLمCا
Dلكتا'. {GC 515.1}

ال +خLع&َّ TحL نفس3 باالعتقاT Lن3 +مكنT 3& +ك(& قL+سا في ح+& Tن3 +تعمL 'لتعYL على م<لD ('حL م& م<الD هللا . فا-تكاD خ<+ئة
مع-(فة ُ+سكH ص(H 'ل-(c 'لشا%L (+فص) 'لنفd ع& هللا . ”'لخ<+ئة %ي 'لتعYL“. ( ”ك) م& +خ<ئ (YT +تعuL على 'لش-+عة) ل0 +بص-,
(ال ع-فs) “3+(حنا i : ٦). '& +(حنا مع Tن3 +تكل0 كث+-' ع& 'لمحبة في -سائل3 فان3 ال +ت-LL في 'لكشa ع& 'لصفة 'لحJ +ق+ة لتل! 'لفئة م&
'لناd 'لL+ &+5ع(& Tن0C قL تقLس(' في ح+& Tن0C عائش(& في حا) 'لتعYL على ش-+عة هللا . ف+ق(): ”م& قا) قL ع-فت3 (%( ال +حفK (صا+ا,
فC( كاD5 (ل+d 'لحJ ف+T) . 3ما م& حفK كلمت3 فحقا في %5' قL تكملH محبة هللا“ (s +(حنا r : ٤ ( ٥). %نا 'ختبا- العت-'a ك) ('حL . ال
dلنا' aفا5' 'ستخ . X-سة في 'لسماء (على 'ال'Lللق L+هللا 'ل(ح dنأتي ب3 'لى مق+ا &T &)L &نسا& م' YT سة 'لى'Lلق' Dننس &T مكننا+
-Kعتبا- في ن' YT 0Cك5' فل& +ك(& ل% dلم(' 'لنا U) u-5, 'ل(صا+ا 'لصغ% uLة (حق-(' م& شأ& (صا+ا هللا (نقض(' 'ح+Lبالش-+عة 'الب
dساT -+على غ H0 كانCعاء'تL' &T &نح a-لسماء. (نع'. {GC 515.2}

('Lعاء 'النسا& 'ن3 بال خ<+ئة %( في حL 5'ت3 ب-%ا& على T& م& +ق0L %5' 'الLعاء بع+L ك) 'لبعL م& 'لقL'سة . فألن3 ال +L' !-L-'كا
حق+ق+ا <Cا-F هللا (قL'ست3 غ+- 'لمح8FL )L (ال ما +جT D& +ص+- 'ل+3 'لT &)L+-+ &+5& +ك(ن(' على (فاJ مع صفات83 (الن3 ال +L' !-L-'كا
صح+حا <Cا-F +س(U (سم( جمال3 (خب| 'لخ<+ئة (ش-%ا8 الج) %5' +عتب- 5ل! 'النسا& نفس3 قd+L '. (كلما L'S 'بتعاL, ع& 'لمس+ح (نق\
L'. {GC 515.3}-'ك3 لصفاH هللا (م<الب3 كلما بL' با-' L g' في ع+ني نفس3

ÉبHحة حHة

Kتسال(ن+كي قائال : ”لتحف (%T (الج dل)صلى ب Lلق . Lلجس') dلنف') c)-ك+ا& 'النسا& كل83 في 'ل D0 'ل+نا في 'لكتاLلمق' d+Lتنا() 'لتق+
Dللم]من+& قائال: ”'<ل Dكت+ u-خ' F-م) .(ri : ن+كي ٥)تسال s) “لمس+ح' U)مجيء -بنا +س Lك0 كاملة بال ل(0 عنLحك0 (نفسك0 (جس)-
'ل+كC+T 0ا 'الخ(F ب-Tفة هللا T& تقLم(' TجساLك0 5ب+حة ح+ة مقLسة م-ض+ة عنL هللا“ (-(م+ة s : sr). (في عLC 'س-'ئ+) قL+ما كانH ك) 5ب+حة
Dفك5ل! 'لمس+ح+(& ُ+<ل .“D+ك(& ك) ق-با& ”بال ع+ &T -مT ال& هللا X0 كا& ُ+-فLفي 'لح+('& 'لمق D+ع YT aفا5' 'كتش .'L+0 ُتفح\ جLتق
منT 0C& +قLم(' TجساL%0 ”5ب+حة ح+ة مقLسة م-ض+ة عنL هللا“. فلكي +فعل(' %5' +نبغي T& ُتحفK ك) ق('%0 في Tفض) حالة ممكنة . فك) عم)
&T فض) ما في (سعناT &ق) مT مة هللا خالق3 . (%) +-ضى هللا بشيءLلخ (%T -+النسا& غ' (( 'لعق) +جعT Lلجس' u)ق aضع+ &T 3م& شأن
نقLم3 ؟ لقL قا) 'لمس+ح: ”تحD 'ل-D 'لC! م& ك) قلب!“. فال5+& +حب(& هللا م& ك) 'لقلD س+ك(ن(& -'غب+& في T& +سL(' 'ل+T 3فض) خLمة في
ح+ات80C (+<لب(& على 'لT 0')L& +جعل(' ك) ق(u ك+ان0C في حالة (فاJ مع 'لق('ن+& 'لتي تL+S م& قL-ت0C على عم) '-'Lت3 . 'ن0C ل& +جعل('
Y)0 'لسماC+بT م3 'لى+Lتق &)L+-+ Y5للق-با& 'ل d+نLت )T aس+لة 'ضعا) H')Cلش' )T ة+Cفي 'لش dالنغما'. {GC 516.1}

+ق() ب<-T” :d<لD 'ل+كT ... 0& تمتنع(' ع& 'لشC('H 'لجسL+ة 'لتي تحا-D 'لنفd“ (s ب<-ss :r d). فك) تمّتُع خا<ئ +عم) على
تخL+- 'لق(e) uماتة 'الحاس+d 'ل5%ن+ة ('ل-(ح+ة8 فال تست<+ع كلمة هللا T( -(حT 3& تِ]ث- في 'لقلD 'ال بقL- ضئ+) جL '. (ب(لd كتD +ق()
)% Y5ل' c)-مع ثم- 'ل) .(s :h d)ك(-نث r) “هللا a)سة في خ'Lمكمل+& 'لق c)-ل') Lلجس' dنL (تنا م& ك')5 -ِCّ>لن” :d)ال%) ك(-نث
ri ) rr :غال<+ة ٥) “aل-س() ”'لتعف' g-L+ “عة'L) 8&8 '+ماc8 صالa>8 لF8 سال80 <() 'ناc-محبة8 ف”). {GC 516.2}

YSل' FLعبا )T ث- 'ل-بحT في Xكث- 'لمعت-ف+& بالمس+ح+ة 'ل5+& +(%ن(& ق('%0 بال-كT ا ماCلم(حى ب' H(لك& على -غ0 ك) %5, 'العالنا
('الناقة8 (ما Tكث- م& +ح<(& م& قL- 'نسان+ت0C 'لجل+لة 'لمج+FL باالنغماd في 'لن0C ('لش-'%ة (ش-D 'لخم- T( 'لتمتع بالمس-'H 'لمح-مة.
('لكن+سة بLال م& T& ت(بخ %5, 'لش-(- فانCا في غالD 'الح+ا& تشجع 'لش- بااللتجاء 'لى 'لشا%+ة (<لD 'ل-بح T( حD 'لملH'5 لكي تمأل
بالما) خS'نتCا8 أل& محبتCا للمس+ح %ي Tضعa م& T& تمأل, '. (ل( قُّ+Xِ ل+س(L+ &T Uخ) كنائd 'ل+(u-+) 0 'ل(الئ0 ('لتجا-F 'لنجسة 'لتي
{GC 517.1} تL'- باس0 'لT &+Lما كا& +<-L '(لئ! 'لمنجس+& كما قL-> L 'لص+ا-فة م& 'لC+ك) ؟

Icا/' 1النجHل

+عل& 'ل-س() +عق(D '& 'لحكمة 'لتي م& ف(J %ي ”'(ال <ا%-F“. (ل( جاب3 'ل-س() '(لئ! 'ل5+& +ن<ق(& باس0 +س(U 'لعS+S بشفا%0C 'لتي
J0 على 'ستنشاCء 'لسماء (+-غم(& ك) م& ح(ل')% &)Lة ('ل5+& +فسC+-0 مل(ثة ب-'ئحت3 'لكC0 ('شخاُصCا 'لتبغ8 '(لئ! 'ل5+& 'نفاُسCنجس Lق
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L+ن3 ”'-ضي نفساني ش+<اني“ ؟ '& عبT ب3 على -ِCّما كا& +شT 8(+النج' F-اC>كل+ا ل Lلمضا' (في حض(-, مث) %5' 'لعم u-ج )ل) سم(م83
'لتبغ 'لL+ &+5ع(& T& عنL%0 ب-كة 'لتقd+L 'لكام) +تحLث(& ع& -جائ0C في 'لسماء8 لك&ّ كلمة هللا تعل& بك) ص-'حة Tن3 ”ل& +LخلCا شيء
rh : rs ا+[-) “dنL). {GC 517.2}

0T لست0 تعلم(& T& جسLك0 %( %+ك) لل-(c 'لقdL 'لY5 ف+ك0 'لY5 لك0 م& هللا . ('نك0 لست0 النفسك0 . النك0 قL 'شت-+ت0 بثم& . فمجL(' هللا”
في TجساLك0 (في T-('حك0 'لتي %ي s) “ã ك(-نث(d ٦ : sÉ ( �r). '& 5'! 'لY5 جسL, %+ك) لل-(c 'لقdL ل& تستعبL, عاFL (ب+لة . فك)
ق(', %ي للمس+ح 'لY5 'شت-', بLم3 . ('مالك3 %ي لل-D . (ك+a +ك(& مّبَ--' (%( +بdT- -5 'لما) %5' 'لم(ULَ 'مانة ب+& +L+3 ؟ '& 'لمعت-ف+&
بالمس+ح +نفق(& ك) عا0 مبلغا ضخما على 'لمال5 'لعL+مة 'لنفع ('ل(ب+لة ب+نما ت(جL نف(d تCل! (ل+d م& +ق0L 'ل+Cا كلمة 'لح+اF . لقL سَلْبنا هللا
في 'لعش(- ('لتقLمة ب+نما نح& نح-J على م5بح 'لشF)C 'لمCلِكة Tكث- مما نق0L السعاa 'لمساك+& T( لنش- -سالة 'النج+) . ل( كا& ك)
س+& بالحJ لكانT Hم('ل80C بLال م& T& تص-a في تمتعاH با<لة ال L'عي لCا ب) (ضا-8F تتح() 'لى خS'نة َLّلمس+ح مق' UتباT 0Cلمعت-ف+& بأن'
{GC 518.1} .'ل-8D (لكا& 'لمس+ح+(& +ض-ب(& U)-T 'المثلة على 'لتعفa ('نكا- 'لH'5 ('لتضح+ة. (ح+نئ5 +صبح(& ن(-' للعال0

لقT Lسل0 'لعال0 نفس3 للشH')C ('لمل8H'5 ”شF)C 'لجسL (شF)C 'لع+(& (تع0K 'لمع+شة“ 'لتي تتحك0 في جما%+- 'لناd (تس+<- عل+T . 0Cما
d+Lلتق' &T &نعل &T لنا â)ال تمس(' نجسا“. (في ن(- كلمة هللا +س) D-ل(' +ق() 'لS0 ('عتC>خ-ج(' م& (س'” :dLقT F)عL 0Cلمس+ح فل' UتباT
{GC 518.2} .'لY5 ال +ك(& م& نتائج3 %5' 'القالU 'لتا0 ع& ك) مما-ساH 'لعال0 (مس-'ت3 'لخا<ئة ال +مك& T& +ك(& تقL+سا حق+ق+ا

Tما 'ل5+& +متثل(& ل5C, 'لش-(< (%ي: ”'خ-ج(' 0 & (س<0C ('عتSل('... (ال تمس(' نجسا“ فال-D +ق0L 'ل+0C %5' 'ل(عL: ”فأقبلكT) 0ك(&
&T مس+حي (على ك Dج')) Sن3 'مت+ا' .(sÄ ) sh :٦ d)ك(-نث r) “شيء (على ك -Lلقا' D-ق() 'ل+ Hبنا) &+نت0 تك(ن(& لي بنT) ًباT 0لك
+ك(& ل3 'ختبا- غني ((ف+- في Tم(- هللا . قا) +س(T” :Uنا %( ن(- 'لعال0 . م& +تبعني فال +مشي في 'لKلمة ب) +ك(& ل3 ن(- 'لح+اF“ ( +(حنا
T” .(sr : Äما سب+) 'لصL+ق+& فكن(- مش-J +تL+'S (+ن+- 'لى 'لنCا- 'لكام)“ (Tمثا) ٤: sÄ). '& ك) خ<(F م& خ<('H 'ال+ما& ('ل<اعة
&T 0% 0C+هللا8 (عل L+على عب J-لب- 'لمتألقة تش' dشعة شمT &' .“لمة 'لبتةK 3+ف d+ل” Y5بن(- 'لعال0 'ل Jث)T) D-قT >لى '-تبا' dخ) 'لنفLُت
+عكس(' Tشعة ن(-, . فكما تخب-نا 'لنج(T 0& %نال! في 'لسماء ن(-' عK+ما تستن+- %ي ( تن+- بن(-,8 ك5ل! +جD على 'لمس+ح++& T& +جعل('
'الم- ('ضحا (جل+ا 'ن3 +(جL 'ل3 على ع-o 'لك(& تستحJ صفاتT 3& +مجL%ا 'لناd (+تمّثَل(' ب3 '. '& شمائ) -(حC>) 3ا-F صفات3 (قL'ستCا
,L)Cش Fجل+ة ('ضحة في ح+ا )Lستب. {GC 518.3}

X1ال^ هللا

+عLL ب(لd في -سالت3 'لى ك(ل(سي 'لب-كاH 'لممن(حة ال(الL هللا . ف+ق(): ”ل0 نS) مصل+& (<الب+& الجلكT 0& تمتلئ(' م& مع-فة مش+ئت3
F)صالح (نام+& في مع-فة هللا . متق(+& بك) ق (عم (ضى مثم-+& في ك- (في ك D-لل Jكما +ح ')حي . لتسلك)- 0Cف) في ك) حكمة
ss — É :s ك(ل(سي) “c-بف FناT ()>) -صب (لك ,Lمج F-Lق Dبحس). {GC 519.1}

F)لغة شاملة ع& 'لق U)-T 0 فيCل aكش+ )Cلمس+حي . ف' Sسم( 'مت+ا dفسT في F)الخ' !-L+ &T ع& 'شت+اق3 'لى Dكت+ u-خT F-م)
('لمع-فة 'لعج+بت+& 'للت+& +مكن0C 'متالك0C ' كأبناء 'لعلي (بنات3 . لقL كا& م& حق0C '& +تأ+L(' ”بالق(F ب-(ح3 في 'النسا& 'لبا<&“ (T& +ك(ن('
متأصل+& (متأسس+& في 'لمحبةL+ &T) 8-ك(' مع جم+ع 'لقL+س+& ما %( 'لع-X ('ل<() ('لعمJ ('لعل( (+ع-ف(' محبة 'لمس+ح 'لفائقة 'لمع-فة .
sÉ — s٦ : i dفسT) “ء هللا(تمتلئ(' 'لى ك) م &T” Dما +<لLعن Sالمت+ا' F)-5 لى' (ل-س() تص' Fلك&ّ صال). {GC 519.2}

Hما نتم0 م<الب3 . '& ل& ' في 'ستحقاقاLعن Y)ب+نا 'لسماT L)ا باال+ما& ب(عCا (نبلغCا (ننالCك-Lن &T عالي 'الش+اء 'لتي نست<+عT &نا ُتعَل%
: Ä بنا '+ضا مع3 ك) شيء“ (-(م+ةC+ ال a+جمع+& كT ب5ل3 الجلنا (على 'بن3 ب Jل0 +شف Y5لي . ف5'! ”'لSال' F-Lلق' o-ال 'لى ع)خL لمس+ح'
ir). لقT Lع<ى 'آلD البن3 'ل-(c م& L(& ك+) (لنا نح& T& نأخ5 م& ملئ3 . +ق() +س(U: ”'& كنتT) 0نتT 0ش-'- تع-ف(& T& تع<(' '(الLك0
ع<ا+ا ج+FL فك0 بالح-Y 'آلD 'لY5 م& 'لسماء +ع<ي 'ل-(c 'لقdL لل5+& +سأل(ن3“ (ل(قا si : ss) ”'& سألت0 ش+ئا باسمي فاني Tفعل3“.
r٤ : s؛ ٦ s٤ : sلب(' تأخ5(' ل+ك(& ف-حك0 كامال“ (+(حنا ٤>'”). {GC 520.1}

(في ح+& T& ح+اF 'لمس+حي تمتاS بال(L'عة +نبغي 'ال تّتس0 ب<ابع 'لحS& ('لح< م& قL- 'النسا& نفَس3 . 'ن3 المت+اS '& +ح+ا ك) 'نسا&
بح+| +-ضى هللا عن3 (+با-ك3 . فاآلD 'لسما(Y ال +-+T L& نقع تحH 'لL+ن(نة ('لKلمة. (ل+d م& Lالئ) 'ل(L'عة 'لحقة T&ْ +س+- 'النسا&
م<أ<ئ 'ل-dT (قلب3 ممتلئ بافكا- 5'ت+ة . +مكننا T& نD%5 'لى +س(U (نت<C- (نقT aما0 'لش-+عة بال عا- T( حS& . ”'5'ً ال شيء م&
s : Ä م+ة)-) “c)-ل' Dحس (ب Lلجس' Dحس d+لسالك+& ل' U)ن(نة 'آل& على 'ل5+& %0 في 'لمس+ح +س+Lل'). {GC 520.2}

&T ال +ستحي D5' 'لسبCفل L0 م& ('حCس+& جم+ع َLّلمق') dِLّبناء هللا“. ”ال& 'لمقT” ')-+ص+ &T &+>0 'لساقLq في 'لمس+ح +مك& البناء
+Lع(%0 'خ(F“ (عب-'ن++& ss : r). +نبغي T& تك(& ح+اF 'لمس+حي ح+اF 'ال+ما& ('لنص-F ('لف-c في 'ل-D. ”ك) م& ُ(لL م& هللا +غلD 'لعال0.
.(s� : Ä نحم+ا) “ق(تك0 )% D-ل' c-نحم+ا ح+& قا): ”ف D-0 'لLا تكل0 خا (%5, %ي 'لغلبة 'لتي تغلD 'لعال0: '+ماننا (s +(حنا ٥ : ٤). (نعّمَ
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(ب(لd +ق( ): ”'ف-ح(' في 'ل-D ك) ح+& (Tق() '+ضا 'ف-ح('“؛ ”'ف-ح(' ك) ح+&. صل(' بال 'نق<اU . 'شك-(' في ك) شيء ال& %5, %ي
sÄ — sتسال(ن+كي ٥ : ٦ s تك0“ (ف+لبي ٤ : ٤ ؛Cم& ج U)مش+ئة هللا في 'لمس+ح +س). {GC 520.3}

%5, %ي ثما- 'لتجL+L ('لتقd+L كما %ي ('-FL في ' لكتا8D (لك& ناL-' ما ُتشاَ%L ثما-%ا ال& مباBL 'لب- 'لعK+مة 'لمقLمة في ش-+عة هللا
تقاب) م& 'لعال0 'لمس+حي بع0L 'كت-'| (با%ما) مع+D . (%5' %( 'لسبD 'لY5 الجل3 ال +CK- 'ال 'لقل+) جL' م& 5ل! 'لعم) 'لعم+J 'لباقي8 عم)
c)-. {GC 521.1} هللا 'لY5 كا& <ابع 'النتعاشاH 'لتي حLثH في 'لسن+& 'لسالفة

'ننا نتغ+- بالنK- ('لمشا%FL . (بما '& تل! 'ل(صا+ا 'لمقLسة 'لتي ف+Cا كشa هللا للناd ع& كما) صفات3 (قL'ستCا قT L%مل8H ب+نما 'لتعال+0
U)نا +نبT ت-ك(ني” :D-ل' (قا Lة في 'لكن+سة . لق+)+لح' u)في 'لتق -)%Lتبع 5ل! ت+ &T 8 فال غ-'بةdعق() 'لنا Hلبش-+ة 'جت5ب' Hا+-Kلن')
si :r م+ا-e) “با-'ً مشققة ال تضب< ماءq ً'-باq 0Cلم+ا, 'لح+ة ل+نق-(' النفس'). {GC 521.2}

”F-ا-' (ل+ال . ف+ك(& كشجCج نCمس-ت3 (في نام(س3 +ل D-ل' d)الش-'- ... لك& في نام' F-)ل0 +سل! في مش Y5(بى لل-ج) 'ل>
L+ما نعLننا عن' .(i — s : s -)مS(ك) ما +صنع3 +نجح“ (م (ا ال +5بCق-)) ن3')T لم+ا, 'لتي تع<ي ثم-%ا في' Y-مجا Lمغ-(سة عن
لش-+عة هللا ك-'متCا (نضعCا في م-كS%ا 'لش-عي 'لالئJ بCا +نتعo 'ال+ما& 'لقL+0 ('لتق(u 'لقL+مة ب+& 'لمعت-ف+& بأن0C شعD هللا. ”%ك5' قا)
sم+ا ٦: ٦-e) “0حة لنف(سك'- ')Lلصالح (س+-(' ف+3 فتج' J+->ل' )% &+T مة+Lسأل(' ع& 'لسب) 'لق') ')-Kن') J->قف(' على 'ل D-ل'). {GC
521.3}

(الفصل الثامن و العشرون — الدينونة االستقصائية (التحقيقية

كنu-T H 'ن3 (ضعH ع-(o (جلd 'لقL+0 'ال+ا0 . لباس3 'ب+X كالثلج (شع- -Tس3 كالص(a 'لنقي (ع-ش3 لD+C نا- (بك-'ت3 نا-”
) É :h (ن+ا'L) “-السفا' Hفتح) &+Lل' dم3 . فجل'Lق a)ق) H')ب- H')م3 (-بLتخ a)لT a)لT . 3م'Lم& ق g-خ) u-نا- ج -Cن . FLمتق
s�). {GC 522.1}

YSا فُ+جاCفحص (0 الجCح+ات) dلنا' Jخال' X-ال' (ا& ك+L ما0 ع+نيT X-ما ُتعLعن D+C0 'لم+K0 'لع)+لع+ني 'لنبي -]+ا 'ل Hنكشف' Lلق
ك) ('حL ”كما +ك(& عمل3“. '& 'لقL+0 'ال+ا0 %( هللا 'آلD . +ق() 'لم-ن0: ”م& قب) T& ت(لL 'لجبا) T )TبHTLَ 'ال-Xَ ('لمسك(نةَ من5 'الS) 'لى
'البT LنH هللا“ (مSم(- �r : É). 'ن3 %(8 علة (ج(L ك) 'لكائناH (نبع ك) ش-+عة8 'لY5 س+ت-dT في 'لL+ن(نة . (س+ك(& حاض-'ً في تل!
L)C0 (ش'Lم& 'لمالئكة كخ “a)لT a)لT) H')ب- H')مة ”-ب+Kلمحاكمة 'لع'. {GC 522.2}

كنu-T H في -]u 'لل+) ('5' مع سحD 'لسماء مث) 'ب& 'نسا& Tتى (جاء 'لى 'لقL+0 'ال+ا0 فق-ب(, قL'م3 فأع<ي سل<انا (مجL' (ملك(تا”
لتتعبL ل3 ك) 'لشع(D ('الم0 ('أللسنة . سل<ان3 سل<ا& TبYL ما ل& +S() (ملك(ت3 ما ال+نق-X“ (L'ن+ا) si : h ( s٤). '& مجيء 'لمس+ح
'لم(ص(a %نا ل+d %( مج+ئ3 'ل| 'ني 'لى 'ال-X . فC( +أتي 'لى 'لقL+0 'ال+ا0 في 'لسماء ل+أخ5 سل<انا (مجL' (ملك(تا ُ+ع<ا%ا في ختا0 عمل3
d+ئ- &' . sÄ٤٤ 00 في عا)+ ri�� (' ا+ةCفي ن |Lح+) F)نبئ عن3 في 'لنبT Y58 %( 'لX-ك(س+< . %5' 'لمجيء8 ال مج+ئ3 'لثاني 'لى 'ال
Sالنسا&: 'نجا' (مت3 الجLهللا ل+ق(0 بآخ- 'عما) خ F-في حض -CK+ !نا%)ب3 مالئكة 'لسماء8 aتح d'Lالق' dLخ) 'لى قL+ 0+Kنتنا 'لعCك
{GC 522.3} .عم) 'لL+ن(نة 'الستقصائ+ة (ُصنع كفا-F ع& ك) م& +تب-%& 'ستحقاق0C ف('ئL%ا

في 'لخLمة 'ل-مS+ة ل0 +ك& م& نص+D في خLمة +(0 'لكفا-F 'ال لم& Tتى Tما0 هللا معت-فاً (تائباً (ُغH- a خ<ا+ا, ب('س<ة 0L 5ب+حة
'لخ<+ئة (نقلH 'لى 'لقdL. (ك5ل! في 'ل+(0 'لعK+80 +(0 'لكفا-F 'لنCائ+ة ('لL+ن(نة 'الستقصائ+ة8 فالقضا+ا 'لتي ُ+نK- ف+Cا %ي (حL%ا 'لتي
تخ\ 'لمعَتب-+& شعDَ هللا . Tما L+ن(نة 'الش-'- فمنفصلة8 (%ي عم) منف-L ب5'ت3 (تحL| في (قH متأخ- بعL %5 '. ”الن3 'ل(قH البتL'ء
sh : ٤ d->ب s) “ا+ة 'ل5+& ال +<+ع(& 'نج+) هللاCال منا فما %ي ن)T &هللا . فا& كا H+لقضاء م& ب'). {GC 523.1}

&+Lل' dلنبي: ”فجل' (ن+ا'L ()نة . +ق)ن+Lحكا0 'لT --0 %ي 'لتي ستقCعمال') dسماء 'لناT اC+ف (في 'لسماء 'لمسج FL)السفا- 'لم(ج' &'
(فتح H 'السفا-“. ('ل-'ئي '5 +صa 'لمنK- نفس3 +ض+a %5' 'لق(): ”('نفتح سف- qخ- %( سف- 'لح+اL) F+& 'الم('H مما %( مكت(D في
sr : r� 0“ (-]+اCعمال' Dالسفا- بحس'). {GC 523.2}

+حت(Y سف- 'لح+اF على Tسماء ك) م& Lخل(' خLمة هللا . (قT Lم- +س(U تالم+5, قائال: ”'ف-ح(' ... '& 'سماءك0 كتبH في 'لسم('H“ (ل(قا
J+ما& ضS” uT-) &+عب- 'لسن (ن+ا'L -K5 ن') .(i : ف+لبي ٤) “Fمالئ3 'المناء ”'ل5+& 'سما]%0 في سف- 'لح+اS &تكل0 ع+ dب(ل) .(r� : s�
ى8 ”ك) م& +(جL مكت(با في 'لسف-“. ('ل-'ئي +ق() '& 'ل5+& س+Lخل(& مL+نة هللا س+ك(ن(& ل0 +ك& من5 كانT Hمة“ Tعل& T& شعD هللا س+نّجَ
{GC 523.3} .”'لمكت(ب+& في سف- ح+اF 'لخ-(a“ (L'ن+ا) s : sr ؛ -]+ا rh : rs) (حL%0 م& L(& س('0%
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: i لمفك-+& في 'سم3“ (مالخي') D-ل5+& 'تق(' 'ل'” (لصالحة 'لتي %ي م& عم' (ف+3 'العما Hُسجل) “F-ما0 هللا ”سف- ت5كT Dُكت Lق)
s٦). '& كال0 'ال+ما& 'لY5 ن<ق(' ب3 (Tعما) 'لمحبة 'لتي قام(' بCا مسجلة في Tسفا- 'لسماء . (+ش+- نحم+ا 'لى 5ل! عنLما +ق(): ”'5ك-ني +ا
& بك) َ)ّL+ 3+عم) 'لب- . (فT &م (عم (ك Lَّهللا ُ+خل F-ففي سف- ت5ك .( s٤ : si نحم+ا ) “يCل' H+ب )ا نحCال تمحُ حسناتي 'لتي عملت) ... يCل'
Tمانة ك) تج-بة +قا(مCا 'لم]م& (ك) ش- +نتص- عل+3 (ك) كلمة تعّبِ- ع& 'ل-Tفة ('ل-حمة . كما +سج) ف+T 3+ضا ك) Tعما) 'لتضح+ة (ك) Tل0
(حS& 'حتمل3 عب+L 'ل-D الج) 'لمس+ح . (صاحD 'لمS'م+- +ق(): ”َتَ+Cَاني -'قبH 'جع) TنL Hم(عي في Sق! . Tما %ي في سف-!“ (مSم(-
Ä : ٥٦). {GC 524.1}

(ك5ل! +(جL سج) بخ<ا+ا 'لناd . ”أل& هللا +حض- ك) عم) 'لى 'لL+ن(نة على ك) خفي '& كا& خ+-' T( ش-'“. ”ك) كلمة ب<الة +تكل0 بCا
.(ih ) i٦ : sr ؛ متى s٤ : sr جامعة) “&'Lلمخل\ +ق() ”بكالم! تتب-- (بكالم! ت') .“&+Lا حسابا في +(0 'لCع<(& عن+ a)س dلنا'
(تCK- ن('+ا 'النسا& 'لخف+ة (ب('عث3 في 'لسج) 'لY5 ال +خ<ئ ال& هللا ”س+ن+- خفا+ا 'لKالq -CK+) 0-'ء 'لقل(s) “D ك(-نث(d ٤ : ٥): ”%ا
h ) شع+اء ٦٥ : ٦e) “D-ل' (بائك0 معا قاq 0ثاq) 0ثامكq ... ماميT Dكت Lق). {GC 524.2}

ال بT L& +م- عم) ك) 'نسا& Tما0 ع+& هللا 'لفاحصة (+سج) 'ما في خانة 'المانة ('ما في خانة 'لخ+انة . (Tما0 ك) 'س0 +كتD في Tسفا-
'لسماء ك) كلمة ب<الة (ك) عم) Tناني (ك) ('جD ل0 +ت0 (ك) خ<+ئة س-+ة (ك) تصنع ماك- بLقة عK+مة (مخ+فة . ('النH'-'5 'لم-سلة م&
'لسماء ('لتي T%ملH ('للحKاH 'لتي ضاعH ('لف-\ 'لتي ل0 +حس& 'لناd 'ستخL'مCا ('لتأث+-'H 'لتي حLثH '& للخ+- T( للش- بنتائجCا
{GC 524.3} .'لبع+FL 'لم8uL ك) 5ل! +L(ن3 'لمال! 'لمسّجِ)

مقHاÜ 1لد<نونة

'& ش-+عة هللا %ي 'لمق+اd 'لY5 بم(جب3 تقاd (تمتح& 'خالJ 'لناd (ح+ات0C في +(0 'لL+& . +ق() 'لحك+0: ”'تJ هللا ('حفK (صا+ا, ال&
%5' %( [('جD] 'النسا& كل3 . ال& هللا +حض- ك) عم) 'لى 'لL+ن(نة“ (جامعة si : sr ( s٤). (+عق(D 'ل-س() +(صي 'خ(ت3 قائال: ”%ك5'
sr : r D)لح-+ة“ (+عق' d)تحاكم(' بنام &' &+L+تكلم(' (%ك5' 'فعل(' كعت). {GC 525.1}

-%Lل5+& حسب(' '%ال للحص() على 5ل! 'ل'” :U)س+ (قا Lفي ق+امة 'الب-'-. فلق D+ال“ نص%' ')ن(نة8 ”ُحسب+Lس+ك(& لل5+&8 في +(0 'ل
('لق+امة م& 'الم('H ... الن0C مث) 'لمالئكة (%0 'بناء هللا '5 %0 'بناء 'لق+امة“ (ل(قا �r : i٥ ( i٦). ث0 %( +عل& '+ضا قائال: ”+خ-g 'ل5+&
.“Fا +حسب(& '%ال ”لق+امة 'لح+اC+ن(نة 'لتي ف+Lما تت0 'لLالب-'- 'ال بع' H')ل& +ق(0 'الم) .(rÉ : حنا ٥)+) “Fلى ق+امة 'لح+ا' Hفعل(' 'لصالحا
{GC 525.2} .(ل5C' ف0C ل& +ك(ن(' حاض-+& بأشخاص0C في 'لمحكمة عنLما تفح\ 'سفا-%0 (+حك0 في قضا+ا0%

(س+CK- +س(U كشف+ع ل0C ل+ت-'فع الجلT 0Cما0 هللا. ”'& 'خ<أ TحL فلنا شف+ع عنL 'آلD +س(U 'لمس+ح 'لبا-“ (s +(حنا s : r). ”ال&
'لمس+ح لL+ 0خ) 'لى Tقd'L مصن(عة ب+T Lشبا, 'لحق+ق+ة ب) 'لى 'لسماء ع+نCا ل+CK- 'آل& Tما0 (ج3 هللا الجلنا“8 ”فم& ث0 +قT -L& +خل\ '+ضا
r٥ : h ؛ r٤ :É &++0“ (عب-'نC+م(& ب3 'لى هللا '5 %( حي في ك) ح+& ل+شفع فLلى 'لتما0 'ل5+& +تق'). {GC 525.3}

فتح 1السفا/

X-عاش(' '(ال على 'ال Lم& ق Fشف+عنا بح+ا TLفا5 +ب . U)من(' ب+سq Lم& ق (ك Fما0 هللا ح+اT X-نة تستع)ن+Lما تفتح 'السفا- في 'لLعن)
فC( +ستع-X قضا+ا ك) ج+) بالتتابع (+ختت0 5ل! باالح+اء . ك) 'س0 +5ك- (ك) قض+ة تفح\ بتLق+J . فتقب) بعX 'السماء (ت-فX 'سماء
Tخ-u . (متى (جL في 'السفا- خ<ا+ا 'لبعX باق+ة '5 ل0 +ت(ب(' عنCا (ل0 تغف- فاسما]%0 تمحى م& سف- 'لح+اF . (ك) ما كتD ل0C م& Tعما)
صالحة في سف- ت5ك-F هللا +محى. لقT Lعل& هللا قائال لم(سى: ”م& Tخ<أ 'ليَّ 'مح(, م& كتابي“ (خ-(ii : ir g). ('لنبي حSق+ا) +ق(): ”('5'
r٤ : sÄ (ق+اSح) “-عمل3 ال +5ك Y5(-جع 'لبا- ع& ب-, (عم) 'ثما ... ك) ب-, 'ل. {GC 525.4}

فك) م& قL تاب(' ع& 'لخ<+ئة ت(بة صاLقة (باال+ما& صا- ل0C 'لحJ في 0L 'لمس+ح ك5ب+حت0C 'لكفا-+ة ُكتT DماT 0سمائ0C في Tسفا- 'لسماء
'لغف-'& '5 قL صا-(' ش-كاء في ب- 'لمس+ح (ُ(جL '& صفات0C على (فاJ مع ش-+عة هللا . %]الء ُتمحى خ<ا+ا%0 (ُ+حسب(& '%ال للح+اF 'البL+ة
:U)س+ (قا Lلق) .(r٤ : ٥i شع+اء') “5ك-%اT نا %( 'لماحي 5ن(ب! الج) نفسي (خ<ا+ا! الT ناT” :عل& على لسا& 'شع+اء 'لنبي قائال+ D-ل') .
0'Lبي ق a-م& +عت (ما0 مالئكت3“8 ”فكT) بيT 0ماT 3باسم a-سأعت) Fمح( 'سم3 م& سف- ' لح+اT &ث+ابا ب+ضا (ل dف5ل! س+لب Dم& +غل”
٥ : i ا+[-) “H')في 'لسم Y5بي 'لT 0'Lضا ق+T ناT ,-نكT d0 'لنا'Lلك& م& +نك-ني ق) . H')في 'لسم Y5بي 'لT 0'Lضا ب3 ق+T ناT a-عت' dلنا'
ii ) ir : s� ؛ متى). {GC 526.1}
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X-ما تستعLفي محاك0 'لسماء عن )Lب+ Y5ال%تما0 'ل' H%باح! '0 'لمحاك0 'ال-ض+ة 'نما +مث) على نح( با d3 'لنا+L0 '%تما0 +بKع' &'
0Cم3 تغف- لLنتص-(' باال+ما& ب' Lم& ق (ي 'لتماسا بأ& كCس+< 'الل)0 'لLس+ق) . X-ال' (ا& ك+L 0ماT Fبة في سف- 'لح+ا)السماء 'لمكت'
ULل+خ ,L)Cج (لش+<ا& '5 ب5' &' .(Ä : م+خا ٤) “()مع3 ”'لحك0 'ال &)8 (+كلل(& كم& %0 ('-ث&L0 في جنة عCلى (<ن' ')L)0 ل+عC+معاص
جنسنا (+ج-بنا كا& +فك- في 'حبا< 'لخ<ة 'اللC+ة في خلJ 'النسا& (لك& %ا 'لمس+ح 'آل& +سأ) '& تنف5 %5, 'لخ<ة كما ل( ل0 +ك& 'النسا& ق<
T. {GCخ<أ ق< T( سق<. 'ن3 ال +سأ) 'لغف-'& ('لتب-+- 'لتا0 'لشام) لشعب3 فحس8D ب) '+ضا '& +شا-ك(, في مجL, (+جلس(' مع3 في ع-ش3
526.2}

eتوسل الجل /عا<ا نعمت>

(ف+ما +س(U +ت(س) الج) -عا+ا نعمت3 +شك(%0 'لش+<ا& Tما0 هللا كعصاF (متعL+&. لقL حا() 'لمخاUL 'العT 0K& +س(ق0C 'لى 'لشك(!
0Cة في 'خالق+L0 ('لنقائ\ 'لباCع& محبت3 (+نقض(& ش-+عت3 . ('آل& %ا %( +ش+- 'لى سج) ح+ات &)L+0 في هللا (+حC0 +خس-(& ثقتCجعل+)
عي 'ن0C -عا+ا, َLّ+ )C5' كل3 ف% D0 ل+-تكب(%ا8 (بسبCج-ب L80 ('لى ك) 'لخ<ا+ا 'لتي قC+Lلعا- على فا' D0 للمس+ح8 مما جلCتC0 مشابLع). {GC
528.1}

ال +نH ح) +س(U ع5-' لخ<ا+ا%0 لكنCK+ 3- ت(بت0C ('+مان80C ('5 +<الD بحق0C في 'لغف-'& +-فع +L+3 'لمثق(بت+& Tما0 'آلD ('لمالئكة
'لقL+س+& قائال: ”'ني Tع-ف0C باسمائ0C . لقL نقشت0C على كّفَي. ”5بائح هللا %ي -(c منكس-F. 'لقلD 'لمنكس- ('لمنسحJ +ا هللا ال تحتق-,““
(مSم(- ٥s : sh). ث0 +عل& قائال للمشتكي على شعب3. ”ل+نتC-! 'ل-D +ا ش+<ا& . ل+نتC-! 'ل-D 'لY5 'ختا- T(-شل+T 0فل+d %5' شعلة
)T &ا (ال غضC+ف dنL ال FL+ب+3“ كن+سة مجT 0ماT 0%-ب-, ل+حض D)المناء ث' ,L+عب dلمس+ح سُ+لب' &' .(r : i ك-+اS) “-منتشلة م& 'لنا
0Cالن X+ب D0: ”س+مش(& معي في ث+اCعن (+ق Lق) 8Fسما]%0 مكت(بة في سف- 'لح+اT (Kست) .(rh : ٥ dفسT) “!شيء م& مث) 5ل
Fللح+ا D(سا. ك) م& كتLت-! في '(-شل+0 +سمى ق+ُ Y5ل') &)+Cبقى في ص+ Y5ك(& '& 'ل+) . (+للناج+& م& 'س-'ئ .(٤ : i ا+[-) “&)مستحق
i ) r : في '(-شل+0“ ('شع+اء ٤). {GC 528.2}

محو 1لخطا<ا

ال بT L& +ت0 عم) 'لL+ن(نة 'الستقصائ+ة (مح( 'لخ<ا+ا قب) مجيء 'ل-D ثان+ة . (بما T& 'الم('H س+L'ن(& مما %( مكت(D في 'السفا- فان3
م& 'لمستح+) '& تمحى خ<ا+ا 'لناd 'ال بعL 'لL+ن(نة 'لتي ف+Cا تفح\ قضا+ا%0. لك&ّ ب<-d 'ل-س() +عل& بك) (ض(c '& خ<ا+ا 'لم]من+&
ستمحى ”عنLما تأتي '(قاH 'لف-g م& (ج3 'ل-D (+-س) +س(U 'لمس+ح“ (Tعما) sÉ : i ( �r). (في نCا+ة 'لL+ن(نة 'الستقصائ+ة س+أتي
{GC 529.1} .'لمس+ح ('ج-ت3 مع3 ل+جاYS ك) ('حL كما +ك(& عمل3

-CK+ا+ة عمل3 ك(س+< سCبا-! 'لجماعة . فك5ل! 'لمس+ح في ن+) g-ما +كف- ع& 'س-'ئ+) +خLنة بعCلك' d+ة كا& -ئ+Sمة 'ل-مLفي 'لخ
”بال خ<+ئة للخال\“ (عب-'ن++& rÄ : É) ل+با-! شعب3 'لمنتK- بالح+اF 'البL+ة. (كما '& 'لكا%& (, ( +S+) 'لخ<ا+ا (+<C- منCا 'لقdL كا&
+عت-a بCا على -dT ت+d عS'S+) ك5ل! 'لمس+ح س+ضع ك) %5, 'لخ<ا+ا على 'لش+<ا& 'لY5 %( Tص) 'لخ<+ئة ('لمح-X عل+3 '. ث0 '&
ت+d عS'S+) (%( حام) خ<ا+ا 'س-'ئ+) كا& +-س) بع+L' 'لى '-X مقف-F (ال(++& ٦ : rr). فك5ل! 'لش+<ا& '5 +حم) ك) 'لخ<ا+ا 'لتي جع)
شعD هللا +-تكب(نCا س+K) محب(ساً في 'أل-T Xلa سنة ('لتي تك(& qن5'! مقف-F (خ-بة بال ساك&8 ('خ+-' س+قع عل+3 قصا\ 'لخ<+ئة
'لكام) في 'لنا- 'لتي ستالشي 'الش-'- . (%ك5' س+ص) تL ب+- 'لفL'ء 'لعK+0 'لى eتمام3 'لكام) في 'ستئصا) 'لخ<+ئة 'لنCائي (خال\ ك) م&
{GC 529.2} .+-غب(& في 'البتعاL ع& 'لش-

في 1لزمن 1لمحد^

(في 'لSم& 'لمحLL للL+ن(نة — 'Y نCا+ة ') ��ri +(0 في عا0 sÄ٤٤ — بHTL عمل+ة 'لفح\ ('لتحق+J ('الستقصاء (مح( 'لخ<ا+ا .
Dفي 'السفا- حس D)مما %( مكت” H')الح+اء ('ألم' &'L+ُا 'لفاح\ . (سCم-(' في 'متحان+ &T L0 'س0 'لمس+ح ال بCتخ5(' النفس' L(ك) 0 & ق
0Cعمال'“. {GC 530.1}
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('لخ<ا+ا 'لتي ل0 +تD عنCا م-تكب(%ا (ال ت-ك(%ا ل& تغف- '( تمحى م& 'السفا- ب) ستقa شا%FL ضL 'لخا<ئ في +(0 هللا. -بما +ك(& 5%'
قL '-تكD 'عمال3 'لش-+-F في ن(- 'لنCا- T( في Lجى 'لل+) (لكنCا Kا%-F (مكش(فة Tما0 ع+ني 5'! 'لY5 معT 3مُ-نا . فمالئكة هللا -T(' ك)
)T Lال(ال' )T جة)S (' )T 0ال' )T Dا (ُتست- ع& ع+ني 'الCنك-%ا م-تكب+ )T ُتخفى 'لخ<+ئة Lخ<+ئة (سجل(%ا في 'السفا- 'لتي ال تخ<ئ . ق
'ل-فا8J (-بما ال +شتبT 3حT Lق) 'شتبا, في م-تكD 'لش- (ال +ع-فT 3حL س(', (لكن3 مكش(a لT uLجناL 'لسماء . '& TشL 'لل+الي حل(كة ('لتكت0
'لشL+L ('لح+) 'لخاLعة8 ك) 5ل! ال +كفي ل+خفي فك-' ('حL' ش-+-' ع& عل0 'الل3 'لس-مYL . فعنL هللا سج) Lق+J لك) ب+ا& غ+- عاL) (لك)
معاملة Kالمة . ال +خLع3 'لتKا%- بالتق(u (ال +خ<ئ في تقL+- 'لُخلJُ . قL +نخUL 'لناd بالنسبة 'لى 'لفاسYL 'لقل(D لك&ّ ع+ني هللا تخت-قا&
Fلح+ا' JعماT &القنعة (تكتشفا') Dك) 'لحج. {GC 530.2}

+ا ل3 م& فك- مD+C ! فا5 تم- 'ال +اT 0حL%ا في Tث- 'آلخ- عاب-F 'لى 'البL+ة فCي تحم) 'ثقا) سجالتCا لتL(& في Tسفا- 'لسماء . فالكال0
'لY5 ق+) ('العما) 'لتي TُنجHS ال +مك& 'ست-L'L%ا . لقL سج) 'لمالئكة 'لخ+- ('لش- كل+Cما . '& Tق(u 'لغF'S 'لفاتح+& 'ل5+& عاش(' على
'ال-X ال +مكن3 'ست-جاU ما ُسج) عل+3 حتى في +(0 ('حL . فأعمالنا (Tق('لنا (حتى ب('عثنا 'لخف+ة لCا (SنCا في تق-+- مص+-نا 'لY5 ف+3
{GC 530.3} .سعاLتنا T( شقا]نا. (مع Tننا قL ننسا%ا فانCا تحم) شCاLتCا eما لتب-+-نا ('ما إلL'نتنا

(مثلما تن<بع تقا<+ع 'ل(ج3 بLقة ال تخ<ئ على ل(حة 'لفنا& 'لمصق(لة ك5ل! ُ+-س0 'لُخلJُ بك) Tمانة في Tسفا- 'لسماء . (مع 5ل! فما Tق) ما
-)Kب+& 'لع 'ل0 'لمن (فص+ Y5لستا- 'ل' c'S+ &T &مكT )لسما(+ة ! (ل' Jلع عل+3 'لخالئ +حd 'النسا& بالجUS م& 5ل! 'لسج) 'لY5 ستّ<َ
('لعال0 غ+- 'لمنK(- (+-u بن( 'النسا& مالكا +سج) عل+0C ك) كلمة (ك) عم)8 ('ن0C ال بL س+('جC(& بما قL سج) عل+0C م-F 'خ-u في +(0
{GC 531.1} .'لL+&8 فما Tكث- 'لكال0 'لY5 +متنع 'لناd ع& 'لن<J ب3 مثلما +فعل(& +(م+ا8 (ما Tكث- 'العما) 'لتي كا& 'صحابCا +كف(& ع& عملCا

(في 'لL+ن(نة سُ+فح\ 'ستخL'0 ك) (Sنة . ك+a 'ستخLمنا (شغلنا -dT 'لما) 'لT Y5ق-ضتنا '+ا, 'لسماء . (%) 'ل-D في مج+ئ3 س+أخ5 ما
ل3 مع -باً ؟ %) 'حسنا 'ستخL'0 'لق(u 'لم(Lعة ب+& L+T+نا (قل(بنا (عق(لنا لمجL هللا (خ+- 'لعال0 ؟ (ك+a 'ستخLمنا '(قاتنا ('قالمنا ('ص('تنا
('م('لنا (تأث+-نا ؟ (ما5' فعلنا الج) 'لمس+ح في 'شخا\ 'لفق-'ء ('لمج-ب+& ('ل+ت+0 ('ال-ملة ؟ لقL 'ئتمننا هللا على كلمت3 'لمقLسة فما5' فعلنا
بالن(- ('لحJ 'لل5 +& 'ع<+ا ل& ' لجع) 'لناd +ّ<لع(& على 'لخال\ ؟ ال ق+مة لمج-L 'العت-'a باال+ما& بالمس+ح8 'نما 'لمحبة 'لتي تب-%&
-+Lصغ+-' في تق 'Lما بCا8 مCف(ع+& بLق+مة8 (ك) ما نفعل3 م H'5 لسماء' -Kا %ي في ن%Lا 'الص+لة . فالمحبة (ح%Lا 'العما) %ي (حC+عل
{GC 531.2} .'لناd 8+قبل3 هللا (+كافئ عل+3

تبL( 'نان+ة 'لناd 'لخف+ة Kا%-F في 'سفا- 'لسماء . فف+Cا سج) 'ل('جباH 'لتي ل0 +تمم(%ا تجا, بني جنس80C (ك5ل! نس+ا& م<الD 'لمخل\
. (ف+Cا '+ضا س+-(& ك0 م-T Fع<ي للش+<ا& 'ل(قH ('لفك- ('لق(F 'لتي %ي م& حJ 'لمس+ح. 'ن3 سج) 0 ب!ٍ (محS& 5'! 'لY5 +حمل3 'لمالئكة
Hال-ض+ة . ('لما) ('ل(ق' H'-بالتمتع بالمس )T 0لعال' Hممتلكا S'-لمس+ح +نشغل(& باح' UتباT 0Cلعاقلة ('لمعت-ف(& بان' Jلى 'لسماء . فالخالئ'
a'-العت') d(ت5ل) 'لنف Dلكت' o+تفت ) Fللصال d-لتي تك' JقائLل' (قT لك& ما) . لعنا& لال%('ء' J0 على م5بح 'لتبا%ي ('<الLتق F)لق')
{GC 531.3} .بالخ<+ئة

ULفالمخا . FL+نع-ف3 مع-فة ج &T نبغي+ Y5نفس3 'ل (في 'لعم (ا ع& 'لتأمCص-ف+) لنا)ا ل+شغ) عقCال حص- ل L+لش+<ا& مكا' U-خت+
a-على ص a( +عل0 'ن3 بالنسبة 'ل+3 ك) شيء +ت(ق%) . -+Lلنا ع& 'ل5ب+حة 'لكفا-+ة ('ل(س+< 'لق aمة 'لتي تكش+Kلع' Jلحقائ' X0 +بغKالع'
{GC 532.1} عق() 'لناd ع& +س(U (حق3

cر<ق 1لقد1سة

+نبغي للL+-+ &+5(& '& +شت-ك(' في ب-كاH (سا<ة 'لمخل\ 'ال +سمح(' الY شيء بأ& +تLخ) في ق+ام0C بال('جD في تكم+) 'لقL'سة
c)-ب Jكلمة 'لح d-L تقضي في &T ( جمع 'لما) +نبغيT -%اKلعنا+ة بالم' )T H'5ا في 'لملCال م& ص-فLلثم+نة ب' Hهللا . فالساعا a)بخ
0Cع-ف(' النفس+ &T ما ('ضح '. فالجم+ع +حتاج(& 'لىCة فÑن(نة 'الستقصائ+Lل') dLلق' U)م(' م(ضCهللا '& +ف Dنبغي لشع+) . Fلصال') F-+لغ'
S8 '( '& +مأل(' 'لم-كHفي %5' 'ل(ق Y-%)ج ) , Y580 'لCب(' '+مان-L+ &' 0C+عل (+ستح+ a)ال فسe) 830 (عمل+K0 'لعCنتCك d+ئ- Sم-ك
'لY5 +قصL هللا '& +مأل(, . فلك) ف-L نفd (لT 3& +خلصCا T( +خس-, '. (لك) ('حL قض+ة معلقة في محكمة هللا8 (على ك) ('حT L& +قT aما0
'لL+ا& 'لعK+0 (جCا ل(ج3. '5'ً فك0 %( م0C جL' '& +تأم) ك) ('حL (+فك- كث+-' في 5ل! 'لمنK- 'لخ<+- عنLما تبTL 'لL+ن(نة (تفتح 'السفا-
{GC 532.2} .(عنLما +ق(0 ك) 'نسا& مع L'ن+ا) لق-عت3 في نCا+ة 'ال+ا0

(على ك) م& قL حصل(' على 'لن(- في %5, 'لم('ض+ع T& +شLC(' بالحقائJ 'لعK+مة 'لتي سلم0C هللا '+ا, '. '& 'لقdL في 'لسماء %(
'لم-كS 'لفعلي لعم) ' لمس+ح م& 'ج) 'لناd . (%( +0C ك) نفd ح+ة على 'ال-X (+كشa النKا- 'لناd ع& تLب+- 'لفL'ء (+أتي بنا 'لى نCا+ة
'L+ب+& 'لب- ('لخ<+ئة . 'ن3 الم- في غا+ة 'ال%م+ة '& +فح\ 'لجم+ع %5, 'لم('ض+ع فحصا ج U'-للص F-افKا (+عل& لنا 'لنت+جة 'لCم& نفسSل'
0C+ف Y5ل-جاء 'ل' Dاً ع& سب+ّL-جا(ب(' ف+ &T لى U &+-Lكامالً حتى +ك(ن(' قا. {GC 532.3}
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شفاعة 1لمسHح

'& شفاعة 'لمس+ح في 'لقdL 'ألعلى الج) 'النسا& 'م- ج(%-Y جL' لتLب+- 'لخال\ كما كا& م(ت3 على 'لصل+D . فبم(ت3 بTL 5ل! 'لعم)
'لY5 بعL ق+امت3 صعL ل+كمل3 في 'لسماء . (+نبغي لنا T& نLخ) باال+ما& 'لى ما L'خ) 'لحجاD: ”ح+| Lخ) +س(U كسابJ الجلنا“ (عب-'ن++& ٦ :
HفعL ماLبع (كم' Lخال\ 'النسا& ق) . ء'Lضح الس-'- 'لف)' !'-L' على 5ل! 'لمكا&8 (ف+3 نحص) على dجلجثة +نعك D+فن(- صل .(r�
J+->ل' U)فتح +س Lلق . uLعلى '(سع م HكCلش-+عة 'لتي 'نت' Dم<ال (ك Lكاف+ة لس HمLُل5ب+حة 'لتي ق') .FL)Lة غ+- محK%لسماء كلفة با'
0 'ما0 هللا ك) 'ل-غباH 'لمخلصة 'لتي تج+o في قلD ك) م& +أت(& 'ل+3 با+ما& َLّب+83 (ب('س<ت3 ُتقT o-لى ع'. {GC 533.1}

”')T-) -'5ا 'العCل5+& +كتم(& 'خ<اء%0 (+نتحل(& ل' a-ل( ع .(si : rÄ (مثا') “ا +-ح0Cت-ك+) اCم& +كت0 خ<ا+ا, ال +نجح (م& +ق- ب
0Cعن 'L+ا بعCبخ<ا+ا%0 (<-ح a'-لكان(' 'س-ع(' في 'العت dس+& بمسل! %]الء 'لنا+Lعّ+ِ- 'لمس+حَ ('لمالئكةَ 'لق+ a+0 (كCلش+<ا& ب' c-ك0 +ف
. فع& <-+J 'لنقائ\ 'الخالق+ة +حا() 'لش+<ا& '& +س+<- على ك) ' لعق)8 (%( +عل0 'ن3 س+نجح ل( تعلJ 'لم-ء ب3 '. ل5ل! +عم) 'لش+<ا&
,L3 'لمثق(بت+& (جس+L+ J0 بحCت(س) الجل+ U)0 '& +نتص-('. لك&ّ +سC+ئما على تضل+) تابعي 'لمس+ح بمغال<ت3 'لمم+تة 'لقائلة 'ن3 +ستح+) عل'L
'لمسح(8J (+عل& لك) م& +-غD في 'ّتِباع3 قائال: ”تكف+! نعمتي“ (rك(-نث(É : sr d). ”'حمل(' ن+-Y عل+ك0 (تعلم(' مني الني (L+ع
a+حملي خف) &+% Y-+حة لنف(سك0 ال& ن'- ')Lفتج Dمت('ضع 'لقل)“ {GC 533.2}

{GC 534.1} .متى rÉ : ss ( �i). فال +عتب-&َّ 'حLنا T& نقائص3 تd تعصى على 'لعال8g فاã س+ع<ي '+مانا (نعمة لالنتصا- عل+Cا)

'ننا 'آل& عائش(& في +(0 'لكفا-F 'لعK+0 . في Tثناء 'لخLمة 'ل-مS+ة لما كا& -ئ+d 'لكCنة +ق(0 بعمل+ة 'لتكف+- ع& 'س-'ئ+) كا& ُ+<لD م&
'لجم+ع '& +5لل(' Tنفس0C بالت(بة ع& 'لخ<+ئة ('التضاT Uما0 ' ل-D لئال ُ+ق<ع(' م& ب+& 'لشعD . (ك5ل! ك) م& +-غب(& في T& تبقى 'سما]0%
في سف- 'لح+ا8F عل+0C 'آل& في 'ال+ا0 'لقل+لة 'لباق+ة م& T+ا0 'المتحا& '& +5لل(' TنفسT 0Cما0 هللا بالحS& على 'لخ<+ئة ('لت(بة 'لصاLقة . +نبغي
لT 0C& +فحص(' قل(ب0C فحصا عم+قا بك) 'مانة . '& تل! 'ل-(c 'لمستخفة 'لمستCت-F 'لتي 'نغمd ف+Cا كث+-(& م& 'لمعت-ف+& بالمس+ح +نبغي
<-حCا بع+L '. فثمة ح-D جاFL صا-مة Tما0 ك) م& +-غب(& في قC- م+(ل0C 'لش-+-F 'لتي تحا() 'لس+<-F عل+0C . (عمل+ة 'الستعL'L %ي
عم) ف-8YL فلسنا نخل\ كجماعاC>) . Hا-F 'نسا& ال تعّ(Xِ ع& نق\ qخ- . فمع '& ك) 'الم0 ستقT aما0 هللا للL+ن(نة فC( س+متح& قض+ة
)T &غض )T dنL بال Lنسا& (+(ج' (نبغي '& +متح& ك+ . X-خ- عائشا على 'الq &ل0 +ك& 'نسا )قة ('ختبا- فاح\ كما لL (بك L-ك) ف
{GC 534.2} .شيء م& مث) 5ل!

dLن(نة جا-+ة 'آل& في 'لمق+Lل') .' Lمة جCسة . ('لمصالح 'لمشتملة عل+3 مLمق) F-+>لختامي خ' F-لمتصلة بعم) 'لكفا' L%لمشا' &'
'لسما(Y . (قK L) %5' 'لعم) متقLما سن+& <(+لة . (ستم- تل! 'لL+ن(نة س-+عا 'لى قضا+ا 'الح+اء8 (ل+d م& +ع-a مقL'- تل! 'لس-عة . (في
')-Cس'” :(لى 'ن5'- 'لمخل\ 'لقائ' Hتلتف &' dنف (بك J+خ- +لq Hق) (كث- م& كT Hق)في %5' 'ل) .ست-'جع ح+اتنا D+% -محض- هللا 'ل
: i 0 عل+!“ (-]+اLقT ة ساعة+T 00 عل+! كل\ (ال تعلLقT -Cفاني '& ل0 تس” .(ii : si dم-ق) “Hصل(' النك0 ال تعلم(& متى +ك(& 'ل(ق)
i). {GC 534.3}

تقر<ر مصHر 1لجمHع

Dفي سح D-ل' -)CK (ي ف-صة 'الختبا- قبCتنت) .H)للم )T Fتق-- مص+- 'لجم+ع للح+ا Lن(نة 'لفح\ س+ك(& ق+L (ي عمCما +نتLعن)
'لسماء ب(قH قص+-. ('لمس+ح '5 سبJ (نK- 'لى 5ل! 'ل(قH في 'ل-]+ا Tعل& قائال: ”م& +Kل0 فل+Kل0 بعL (م& %( نجd فل+تنجd بعL (م& %(
sr ) ss : rr كما +ك(& عمل3“ (-]+ا Lح') (ك YSج-تي معي الجا') تي س-+عاq ناT ا%) . Lبع dLفل+تق dLم& %( مق) Lبا- فل+تب-- بع).
{GC 535.1}

0Cس+غ-س(& (+بن(& (+أكل(& (+ش-ب(& . غ+- شاع-+& كل dلفاني8 ('لنا' Lفي حالة 'لجس X-الب-'- ('الش-'- عائش+& على 'ال' (K+س
'& 'لح! 0 'لY5 ال ُ+-L قL ُن<J ب3 في 'لمقdL 'لسما(Y . قب) 'ل<(فا& (بعLما Lخ) ن(c 'لفل! Tغلق3 'ل-D عل+T) 3بقى 'لفجا- خا-جا8 (لك&
لمuL سبعة T+ا0 '5 ل0 +ك& 'لناd +علم(& 'ن3 قL قضي عل+0C بالCال! Kل(' ساL-+& في ع0L 'الكت-'| (ح+اF حD 'لملH'5 (كان(' +سخ-(& بن5-
'لL+ن(نة 'ل(ش+كة 'ل(ق(U . (قL قا) 'لمخل\: ”ك5ل! +ك(& '+ضا مجيء 'ب& 'النسا&“ (متى iÉ : r٤). فتل! 'لساعة 'لحاسمة 'لتي ف+Cا س+تق--
LحT اCKال +لح (+لل' aكل\ في منتص &)مة لألثمة8 تل! 'لساعة ستأتي بسكLل-حمة 'لمق' X-ع Dمص+- ك) 'نسا& (سح. {GC 535.2}

'سC-(' '5'ً ... لئال +أتي بغتة ف+جLك0 ن+اما“ (م-قsi d : i٥ ( i٦). '& 'ل5+& +مل(& م& 'لسC- ف+-تL(& 'لى ج('D5 'لعال0 ستك(&”
dمل5'ت3 ل+نغم Dسعى في <ل+ F5لس-(- ('لل' Dل-بح8 (مح' Dفي <ل Xما +ك(& -ج) 'العما) مشغ(ال (%( +-كLفعن .' Lج F->0 خCحالت
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ف+Cا8 ('لفتاF 'لمتأنقة ت-تS D+نتCا L J +حL| 'ن3 في تل! 'لساعة +ن<L J+ا& ك) 'ال-X بحكمS)” :3نH بالم('S+& ف(جHL ناقصا“ (L'ن+ا) ٥
rh :). {GC 535.3}

الفصل التاسع و العشرون — اصل الشر

8D'-0 +-(& عم) 'لش- بع('قب3 'لم-عبة8 (%ي 'لشقاء ('لخCتبا! لعق() 'لكث+-+& . 'ن-' -Lا %ما مص%L)ج) Dص) 'لخ<+ئة (سبT &'
0Lل3 ' +ضاحا. (في حا) ع &)Lلمحبة . %نا س- ال +ج') F-Lكلي 'لحكمة ('لق )% Y55'! 'ل FLس+ا H5' تح% (ك Lج)+ &T &مك+ a+ف+تساءل(& ك
L)0 ع& (جCلئ! 'ل5+& في تسا]ل)T في كلمة هللا 'لتي %ي ج(%-+ة للخال\ . ثمة c)لمعلنة ب(ض' Jلش! %5+& +عم(& ع& 'لحقائ') Hلتثب'
'لخ<+ئة +-+L(& (+حا(ل(& 'لتغلغ) في 'عماJ ما ل0 +علن3 هللا ق<8 (ل5ل! ال +جL(& حال لمشاكل80C (على غ-'- 'لمLف(ع+& بL'فع 'لم+) 'لى
'لش! ('لمماحكة +تمسك(& ب5C' كع5- ل-فX 'لكلمة 'لمقLسة؛ (لك& ثمة qخ-(& مم& +خفق(& في ف0C مشكلة 'لش- 'لعK+مة فCما م-ض+ا م&
{GC 536.1} .حق+قة ك(& 'لتقل+L ('لتح-+a قL لّفا بالغم(X تعل+0 'لكتاD 'لمقdL ع& صفاH هللا (<ب+عة حكم3 (مباBL معاملت3 للخ<+ئة

م& 'لمستح+) ع) +نا T& ن(ضح Tص) 'لخ<+ئة بح+| نق0L سببا ل(ج(L, '. (مع 5ل! +مك& فT 0Cص) 'لخ<+ئة ('تجا%Cا 'لنCائي فCما كاف+ا
العال& عL'لة هللا ('حسان3 في تعامل3 مع 'لش- . ال +(جL في 'لكتاD تعل+0 '(ضح م& '& هللا ل0 +ك& مس](ال على 'ال<الJ ع& Lخ() 'لخ<+ئة8
) نق\ في حك0 هللا 'فسح في 'لمجا) لCK(- 'لعص+ا&. 'لخ<+ئة Lخ+لة (ال +مك& تعل+) ('& 'لنعمة 'اللC+ة ل0 تسحD 'عتبا<+ا8 ('ن3 ل0 ُ+سّجَ
L+خ<+ئة . '& تع-+فنا 'ل(ح H-ا لما 'عُتب%L)ل(ج Dا '( سبCع5- ل Lعن3 '. (ل( (ج UفاL )% ا8 (%ي س- ال مب-- ل3 . فتب-+-%ا%L)ج)
للخ<+ئة %( 5 '! 'لمق0L في ش-+عة هللا (%( 'نCا ”'لتعYL“ على 'لش-+عة. 'نCا نت+جة مبeL +حا-D ش-+عة 'لمحبة 'لعK+مة 'لتي %ي Tساd حك0
{GC 536.2} .هللا

8FLسائ ã لمحبة' Hكان . Jلخال' FL'-' تا0 مع Jجاء 'لمسك(نة . كا& 'لجم+ع في حالة ت('ف-' c-لسال0 ('لف' L)خ() 'لش- كا& +سL (قب
Hفي 'ل<ب+عة ('لصفا 'Lح') — YLلس-م' Dمع 'آل 'Lكا& ('ح L+غ+- مغ-ضة8 فالمس+ح 'لكلمة 'ب& هللا 'ل(ح Hلآلخ- كان L(محبة ك) ('ح
Hلكائنا' Jفي خل D(بالمس+ح عم) 'آل . ,Lهللا (مقاص H'-)مش (لع على ك>+ &' Uست<ا' Y5ل' &)في 'لك L+كا& %( 'لكائ& 'ل(ح) Lلقص')
Dلآل (Lللمس+ح 'لمعا) (s٦ : s سي)0 سال<+&“ (ك(لT H0 -+اساT H'Lس('ء كا& ع-(شا '0 س+ا ... H')ما في 'لسم (لك' Jة. ”ف+3 خل+)لسما'
{GC 537.1} .ق0L ك) سكا& 'لسماء (الء0%

(ال& نام(d 'لمحبة %( Tساd حك0 هللا فقL كانH سعاFL ك) 'لخالئJ مت(قفة على (فاق0C 'لتا0 مع مباBL 'لب- 'لعK+مة . فاã +-غD '& ك)
w الئق3 +قLم(& 'ل+3 خLمة 'لمحبة ('ل(الء 'لY5 +نبع م& 'لتقL+- 'ل('عي لصفات3 . %( ال +س- باغتصاD 'ل(الء8 (%( +(ف- للجم+ع ح-+ة
{GC 537.2} .'ال-'FL لكي +]Lّ(' ل3 'لخLمة 'ل<(ع+ة

BX1ال !X1لكر îفرHلوس

(لك& (جL كائ& 'ختا- '& +فسL %5, 'لح-+ة . (قL بHTL 'لخ<+ئة بالY5 '5 ل0 َ+فُْق3ُ 'ال 'لمس+حُ خالق3ُ حص) على ك-'مة عK+مة م& هللا8 (كا&
في Tسمى م-'كS 'لسل<ا& ('لمجL ب+& ساكني 'لسماء . '& ل(س+ف- قب) سق(<3 كا& %( T() ك-(D مKل) (كا& مقLسا بال ع+D: ”%ك5' قا)
'لس+L 'ل-D 'نH خات0 'لكما) مآل& حكمة ( كام) 'لجما). كنH في عL& جنة هللا. ك) حج- ك-+0 ستا-ت!“8 ”'نH 'لك-(D 'لمنبس< 'لمKل)
sr : rÄ (ق+اSح ) “ف+! 'ث0 Lحتى (ج Hكام) في <-ق! م& +(0 خلق Hن' . H+لنا- تمش' F-ب+& حجا . Hكن dLهللا 'لمق (قمت! . على جبT)
s٥ —). {GC 537.3}

Lا 'آلخ-+& (+مجCلمالئكة8 مما-سا سل<ات3 'لنب+لة ل+با-! ب' Lمتمتعا ب-ضى هللا ( محب(با (مك-ما م& ك) 'جنا (K+ &' -س+ف)كا& +مك& لل
صانع3 . لك&ّ 'لنبي +ق(): ”قL '-تفع قلب! لبCجت! . TفسHL حكمت! الج) بCائ!“ (حSق+ا) sh : rÄ). (ش+ئا فش+ئا صا- ل(س+ف- +حتض&
J)ف Lصع' ... Uالجتما' (على جب dجلT) هللا Dك('ك J)فع ك-سيّ ف-' ... Hقل HنT)” “ةCآلل' Dقلب! كقل Hنفس3: ”جعل L+غبة لتمج-
a>')0 ('السمى في عKجع) هللا %( 'الع+ &T &ال مLفب .(s٤ ) si : s٦ ؛ 'شع+اء ٤ : rÄ (ق+اSح) “ص+- مث) 'لعلي' . Dلسحا' Hم-تفعا
d+ئ- Dالبن3 <ل YLلس-م' Dا 'آلCمنح L5 كا& +صب( 'لى 'لك-'مة 'لتي ق') ., d0 لنفC0 ((الئCمتLف- بخK+ &T -0 حا() ل(س+فCخالئق3 ((الئ
{GC 538.1} .'لمالئكة T '5%& +حص) على 'لسل<ا& 'لY5 كا& م& حJ 'لمس+ح (حT ,L& +ستخLم3
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c-ك5' كا& 'لجم+ع +نعم(& بالسال0 ('لف% L5+ع(' تساب+ح3. ('5 كا& هللا +تمج+) Jلخال' Lلل(' بأ& +عكس(' مجCج ك) سكا& 'لسماء (تCبت' Lلق
. لك&ّ نغمة ناشT FSفسHL 'لتناسJ ('النسجا0 ب+& 'لسما(++& . فخLمة 'لH'5 (تعK+مCا8 'لتي تناقX تLب+- 'لخالT 8J+قHK 'لتشا]0 بالش- في
'لعق() 'لتي كا& مجL هللا %( Tسمى م<لD ل3 '. لقL ت(سلH مجالd 'لسما(++& 'لى ل(س+ف-. ('ستع-X 'ب& هللا TمامK U 3مة 'لخالJ (صالح3
(عLل83 (<ب+عة ش-+عت3 'لمقLسة غ+- 'لمتغ+-F .'& هللا نفس3 %( 'لT Y5ق- نKا0 'لسماء8 فا5' خ-g ل(س+ف- على 5ل! 'لنKا0 فس+C+& صانع3
(+جلD على نفس3 'لLما- . لك& 'الن5'- 'لمق0L بمحبة (-حمة ال متنا%+ت+& ل0 +ث- في نفس3 س(c)- u 'لمقا(مة . (قL سمح ل(س+ف- بأ& تتفشى
c)-. {GC 538.2} 'لحسL للمس+ح8 (ب5ل! صا- TشL 'ص-'-'

0 الجلCا شك- 'لى َLّبة م& هللا (ل0 ُ+قCك -Lا ل(س+ف- ل0 تقC+ت)T لسام+ة 'لتي' Hفالك-'ما . FLش(ق3 'لى 'لس+ا u5غ ,L5' ('& 'فتخا-, بمج%
'لخالJ .لقL 'فتخ- ببCائ3 (-فعت3 (تاJ 'لى T& +ك(& مسا(+ا ã . كا& جنL 'لسماء +حب(ن3 (+(ق-(ن3 (كا& 'لمالئكة +س-(& بتنف+5 '('م-, (كا&
%( متس-بال بالحكمة ('لمجT Lكث-- م& جم+ع0C. (مع %5' فا& 'ب& هللا كا& %( 'لمل! 'لمعت-a ب3 في 'لسماء (('حL' في 'لقF-L ('لسل<ا& مع
'آلD . (في ك) مش(-'H هللا كا& 'لمس+ح ش-+كا8 في ح+& ل0 ُ+سمح لل(س+ف- بأ& +<لع على مقاصL هللا . (قL تساء) %5' 'لمال! 'لعK+0 قائال:
{GC 539.1} “”لما5' تك(& 'لس+اFL للمس+ح؟ (لما5' +ك-0 %ك5' (+تف(J على ل(س+ف- ؟

تذمر بHن 1لمالئكة

فا5 ت-! مكان3 في محض- هللا 'لمباش- خ-g ل+نش- -(c 'لت5م- ب+& 'لمالئكة. كا& +عم) بس-+ة عج+بة8 (قT Lخفى 'لى ح+& غ-ض3
UL')- 0C+عل X-ا تفCنT 0C+ل' 'Sلسما(+ة8 م(ع' J0 'ل-ضى ع& 'لش-'ئع 'لتي تحك0 'لخالئLمحا(ال '& +ث+- ع ã -+لت(ق' -CKم Hلحق+قي تح'
ال ض-(-F ل3 '. (لما كانH <بائع 'لمالئكة مقLسة Tص-َّ %( على (ج(T D& +<+ع(' ما تمل+3 عل+L'-' 0Cت0C. (قL حا() T& +خلJ ف+0C ع<فا
0+Kتع aLCال +ست )C0 فKن3 '5 +صب( 'لى سل<ا& 'عT عىL') . ل0 ح+& منح 'لمس+ح ك-'مة سام+ةKعامل3 بال Lهللا ق &T 0Cعلى نفس3 '5 ص(- ل
{GC 539.2} .نفس3 'نما %( +-+T L& +ضم& 'لح-+ة لك) ساكني 'لسماء حتى ب5C, 'ل(س+لة +بلغ(' حالة (ج(T Lسمى

/حمة هللا 1لعظHمة

TLما بLلت5م- (ال حتى عن' c)- 3خل'L لسامي حالما' ,S3 ع& م-ك لك&ّ هللا في -حمت3 'لعK+مة 'حتم) ل(س+ف- (صب- عل+3 <(+ال . فل0 +حّ<َ
0 ل3 'لغف-'& م-F بعL 'الخ-u على ش-< 'لت(بة ِLُّبقي في 'لسماء <(+ال . (قT Lما0 'لمالئكة 'لمخلص+& . فلقT عاء'ت3 'لكا5بةLبا JLتش+
c)- &' . 3ا 'قناع3 بخ<ئCمن Lة كا& 'لقص+Cلحكمة 'الل') FL)Lتبتك-%ا غ+- 'لمحبة 'لمح &T &(مث) %5, 'لمساعي 'لتي ال +مك . U)لخض')
'لت5م- ل0 +سبJ '& ع-فتCا 'لسماء . (ل0 +ك& ل(س+ف- نفس3 +ع-a في 'لبLء 'لى T+& كا& منساقا كما لL+ 0-! <ب+عة مشاع- , على حق+قتCا.
(لك& بعT L& تب-%& 'ن3 ال +(جL مب-- لتب-م3 'قتنع ل(س+ف- بخ<ئ83 ('& م<الD هللا عاLلة8 ('& عل+T 3& +عت-T aما0 ك) سكا& 'لسماء
,Sت-! م-ك Lن3 قT كل+ة8 (مع ã عن3 'ل(الء c-> Lنق5 كث+-+& م& 'لمالئكة . ل0 +ك& 'لى 5ل! 'لح+& قT) 3ا8 فل( فع) %5' ألنق5 نفسCلت'Lبع
L0 لكا& ق+Kب+- هللا 'لعLلمع+& ل3 في ت' S(قانعا بأ& +شغ) 'لم-ك Jلى هللا معت-فا بحكمة 'لخال' U)ن3 كا& -'غبا في 'ل-جT )فل (لKلم' D)-كالك
تثبH في (K+فت3. لك&ّ كب-+اء, منعت3 م& 'لخض(U . (بك) 'ص-'- L'فع ع& مd لك3 (قا) 'ن3 في غ+- حاجة 'لى 'لت(بة (سل0 نفس3 تما0
{GC 539.3} .ل+خ(X غما- 'لص-'U 'لعK+0 ضL صانع3

Jسب Lم-ت3 . (حتى حق+قة ك(& 'لمس+ح ق' Hلمالئكة 'ل5+& كان(' تح' a>ف- بعK+ل U'Lعقل3 'لجبا- 'آل& 'لى عل0 'لخ u)ق (ك HCتج' Lق)
- 'لش+<ا& للمالئكة 'ل5+& كان(' +حب(ن3 (+ثق(& بT 3كث- م& غ+-T 0%ن3 قL ُحك0 فأن5-, (نصحT 3ُفسHL بح+| تخ0L ن('+ا, 'لخائنة . (قL صّ(َ
عل+K 3لما (T& م-كS, ل0 ُ+حت-0 (T& ح-+ت3 ستغف) (ُ+ستغنى عن3 '. ث0 'نتق) م& تح-+T aق(') 'لمس+ح 'لى 'لم-'(غة ('لكD5 'لص-+ح 'لمباش-
'5 'ت0C 'ب& هللا بأن3 +قصL '5اللT 3ما0 ساكني 'لسماء . (قL حا() T+ضا T& +-ب! 'لمالئكة 'المناء بض-ب3 على (ت- كاD5 فات0C 'ل5+& ل0 +نجح
في 'غ('ئ0C (ج5ب0C 'لى <-ق3 بع0L 'الكت-'| لمصالح 'لخالئJ 'لسما(+ة . ('لعم) نفس3 'لY5 كا& +ق(0 %( بT 3لقى تبعت3 على 'لK &+5ل('
F-ب! 'لمالئكة بحجج ماك-+ &T 3س+است Hكان Lعمال3 . لقT 3+)تش) Jق(') 'لخالT a+-لم3 لجأ 'لى تحK Lام3 هللا بأن3 قCع0 'تL+ لكي) . ã مناءT
بخص(\ مقاصL هللا . (ك) ما كا& بس+<ا لّف3َ %( في ستا- م& 'لغم(8X (بتح-+ف3 'لماك- Tلقى Kال) 'لش! على Tبس< Tق(') 'ل-D . (كا&
م-كS, 'لسامي 5( 'ال-تبا< 'ل(ث+J بتLب+-'H هللا قT Lَضفى ق(T Fع0K على ما ص(-, فأغ(Y كث+-(& على 'النضما0 'ل+3 في 'لتم-L على
{GC 540.1} . سل<ا& 'لسماء
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"ضالHل 1لشHطا6

(هللا في حكمت3 سمح للش+<ا& بالتق0L في عمل83 (قL نضج -(c 'لنف(- فصا- ث(-F ناش<ة . كا& م& 'لض-(-Y '& +كتم) نم( خ<<3
تماما حتى +-u 'لجم+ع حق+قة <ب+عتCا ('تجا%3 '. فل(س+ف- 'لك-(D 'لمنبس< كا& قL '-تفع 'لى م-كS سا0ٍ (قL 'حبت3 'لخالئJ 'لسما(+ة حبا
عK+ما (كا& تأث+-, عل+0C عK+ما (ق(Y '. (حك0 هللا ل0 +شم) سكا& 'لسماء (حL%0 ب) ك) 'لع('ل0 'لتي قL خلقCا8 (قK L& 'لش+<ا& Tن3 ل(
'ست<اT U& ُ+ش-! مالئكة 'لسماء مع3 في 'لعص+ا& فس+ك(& قاL-' '& ُ+ش-! مع3 في 5ل! سكا& 'لع('ل0 'الخ-u . 'ن3 بك) L%اء ع-X نK-ت3
. D5ء 'لك'L- بتنك-, في S8 ('متا'Lمة ج+Kع U'Lلخ' u (ت3 ع)ق Hف3 . (كان'L%T ما 'لمغال<ة ('الحت+ا) لل(ص() 'لىLلى 'لمشكلة مستخ'
{GC 541.1} .(حتى 'لمالئكة 'لمخلص(& لL+ 0-ك(' كن3 خلق3 على حق+قت3 (ال -T(' في YT 'تجا, كا& عمل3 سائ-'

كا& 'لش+<ا& قT Lُك-0 'ك-'ما عK+ما (كا& +تست- (+تخّفَى في ك) Tعمال3 حتى صا- م& 'لصعD عل+T 3& +كشa للمالئكة <D +عة عمل3
Jنم(, '. ل0 +ك& للخ<+ئة مكا& قب) 5ل! في مسك(نة هللا8 (ل0 +ك& للخالئ (كتم' &T لىe F-+-كما %ي ش -CKل0 تك& 'لخ<+ئة ت) .اCعلى حق+قت
'لمقLسة Le-'! ل<ب+عتCا (خبثCا8 كما ل0 +مكنL+ &T 0C-ك(' 'لع('قD 'لم-عبة 'لتي ستنج0 ع& <-c ش-+عة هللا جانD '. (قT Lخفى 'لش+<ا&
, ب(الئã 3 . ('Lعى Tن3 'نما +عم) على S+اFL ك-'مة هللا (ت(<+L Lعائ0 حكم3 (ضما& 'لخ+- لك) سكا& عمل3 في 'لبL'ءF تحH 'عت-'a ممّ(َ
خ -(c 'لت5م- في '5%ا& 'لمالئكة 'ل5+& تحH 'م-ت3 كا& +حا() بك) L%اء '& +(%م0C بأن3 +ح '() 'S'لة TسباD 'لتب-0 . 'لسماء . ('5 كا& +-ّسِ
GC} .(عنLما Tص- على (ج(D 'ج-'ء تعL+الH في نKا0 حك0 هللا (ش-'ئع3 كا& 5ل! بحجة ك(نCا الSمة لحفK 'لت('فJ ('النسجا0 في 'لسماء
541.2}

ل0 +لجأ هللا في تعامل3 مع 'لخ<+ئة 'ال 'لى 'لب- ('لحT . Jما 'لش+<ا& فكا& +مكن3 'ستخL'0 ما ل0 +ست<ع هللا T& +ستخLمYT 83 'لمL'%نة
, خ<ت3 في 'لحكT 0ما0 'لمالئكة مLع+ا T& هللا ل0 +ك& عاLال في ف-X ش-'ئع (ق('ن+& على سكا& ('لخU'L . لقL حا() تa++S كلمة هللا (شّ(َ
'لسماء8 ('ن3 '5 كا& +<لD م& خالئق3 'لخض(U ('ل<اعة 'نما كا& +<لD تمج+L نفس3 فحسD . (ل5ل! +نبغي T& +ثبH بالLل+) Tما0 ك) d كا&
'لسماء (ك5ل! جم+ع سكا& 'لع('ل0 كلCا T& حك0 هللا عاL) (نام(س3 كام) . فالش+<ا& قT L(%0 م& ح(لT 3ن3 %( نفس3 كا& +عم) ما ف+3 خ+-
'لك(& (سعاLت83 ('لصفة 'لحق+ق+ة للمغتصD (غ-ض3 'لحق+قي +نبغي T& +فCم3 'لجم+ع. (+نبغي T& +ع<ى (قتا ف+CK+ُ 3- نفس3 بأعمال3
F-+-لش'. {GC 542.1}

1فتضاy "ضالHل 1لشHطا6

Tلقى 'لش+<ا& تبعة 'لنU'S 'لT Y5حLث3 في 'لسماء على ش-+عة هللا (حكم3. (Tعل& T& ك) 'لش- %( نت+جة س+اسة هللا (حكمL') . 3عى Tن3
كا& +aLC 'لى 'ج-'ء تعL+الH على (صا+ا 'ل-D . (ل5ل! غL' م& 'لالCK+ &T 0S- <ب+عة 'Lعاء'تY-+ُ) 3 نتائج ' لتعL+الH 'لمقت-حة في
ش-+عة هللا . فال بL+ &T L+ن3 عمل3 نفس3. (كا& 'لش+<ا& قL' Lعى م& 'لبLء 'ن3 ل+d متم-L' (ال عاص+ا8 فكا& +جT D& ت-u 'لمسك(نة كلCا 5ل!
{GC 542.2} .'لمخاUL بعL 'ما<ة 'للثا0 عن3

uLا 'لمقب(لة ل%Lمة 'لمحبة %ي (حLبقى في 'لسماء . 5ل! '& خ+ &T ما تق-- 'ن3 ال +ست<+عLل! حكمة هللا 'لالمتنا%+ة 'لش+<ا& حتى بعCل0 ُت
Lبع &+L5 ل0 +ك(ن(' مستع' u-لت3 (-حمت3 ('حسان3 . '& سكا& 'لسماء ('لع('ل0 'الخ'Lبع Uعلى 'القتنا Sتك-+ &T هللا8 ((الء خالئق3 +نبغي
L)ُمحي م& 'ل(ج Lلة هللا (-حمت3 في '%ال! 'لش+<ا& . فل( كا& ق'Lع Lم(' ح+نئCف+ &T & )ا ل0 +ك(ن(' +ست<+عCع('قب )T ب+عة 'لخ<+ئة> !'-Lال
c)- (ستئصا') تماما ULتأث+- 5ل! 'لمخا Fمك& مالشاT فع 'لمحبة . (لما'Lال ب a)فع 'لخ'Lف(ع+& بLم(& هللا مLفي 'لحا) لكان(' %0 +خ
'لتم-Lكل+ة . (كا& ال بT & 0 L& +ص) 'لش- 'لى حالة 'لنض(g . فألج) خ+- 'لمسك(نة كلCا مuL 'ج+ا) 'لتا-+خ كا& ال بL للش+<ا& م& T& +نش-
مباLئ3 حتى +مك& للخالئT J& ت-u 'تCامات3 'لتي (جCCا 'لى حك0 هللا على حق+قتCا لكي تك(& عL'لة هللا (-حمت3 (ثباH ش-+عت3 ف(J مت& '()
{GC 542.3} .ك) ش! T( تسا])

كا& ال بT L& +ك(& تم-L 'لش+<ا& L-سا لك) 'لمسك(نة في 'لL%(- 'لتال+ة (شCاL FL'ئمة على <ب+عة 'لخ<+ئة (نتائجCا 'لم-+عة . فنت+جة حك0
'لش+<ا& (تأث+-, على 'لناd ('لمالئكة سُت-Y 'لنتائج 'لمحت(مة ل<-c سل<ا& هللا جانD '. (%ي ستشLC '& سعاFL ك) 'لخالئJ 'لتي قL صنعCا
0CKلسما(++& +حف' Lئما لالجنا'L حا-سا Dحك0 هللا (ش-+عت3 . (%ك5' س+ك(& تا-+خ 'ختبا- %5' 'لعص+ا& 'لم-ع L)م-تب<ة '-تبا<ا (ث+قا ب(ج
{GC 543.1} .م& T& +نخLع(' بالنسبة 'لى <ب+عة 'لعص+ا& (+جنب0C '-تكاD 'لخ<+ئة (+ق+0C ش- قصاصCا

<جاNر باm^/1ئe بالشر<عة
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&T L3 ال ب+L+[ن3 %( (ك) مT &ُعلT ماLفي 'لسماء . (عن |Lح Y5ل' U'-ا+ة 5ل! 'لصC0 +ب-- نفس3 حتى ن+Kلع' D5ل! 'لمغتص (K Lق)
ُ+<-L(' م& م(<& 'لسعاFL جا%- ح+نئ5 -ئ+d 'لعصاF 5'! باLS-'ئ3 ش-+عة 'لخالJ بك) ج-FT. (قL' LL- Lعاء'ت3 بأ& 'لمالئكة في غ+- حاجة
'لى م& +س+<- عل+0C ب) +نبغي ت-ك0C ل+فعل(' ما +-+L(& النL 0C'ئما +فعل(& 'لص('D . (قL شCَّ- ب(صا+ا هللا قائال 'نCا تحL م& ح-+تT) 0Cعل&
LمجT) سمىT L)خل(' 'لى حالة (جL+ &T 0Cمكن+ UL'-لسماء م& %5' ' ل' Lالشي 'لش-+عة8 فا5 +تح-- 'جنا+ &' Lن3 +قص'. {GC 543.2}

. 0C+ج3 'ل)ُ Y5ل(ال 'لت(ب+خ 'ل ')L-0 ما كان(' ل+تمCنT ')علنT) 8ا على 'لمس+حC0 كل%L-لق(' تبعة تم+ &T على ,L)جمع 'لش+<ا& (جنT Lق)
+& في خ+انت80C (%0 +حا(ل(& عبثا LC+ &Tم(' حك0 هللا8 (على -غ0 تجL+ف0C كان(' +Lع(& ِLُّمتح) &+L+عن ,)L+[م) Fلعصا' d+ئ- (K 5' '5ك%)
{GC 544.1} .'ن0C ضحا+ا 'لسل<ة 'لتعسف+ةT ')L-> 8خ+-' م& 'لسماء

%5, 'ل-(c نفسCا 'لتي T(عHS بالتم-L في 'لسماء ال تS') ت(حي بالعص+ا& على 'ال-X . لقK L) 'لش+<ا& +عام) 'لناd (فJ 'لس+اسة
5'تCا 'لتي 'تبعCا مع 'لمالئكة . (-(ح3 تمل! 'آل& على Tبناء 'لمعص+ة . ف0C مثل3 +حا(ل(& LC+ &Tم(' -('UL ش-+عة هللا (+عL(& 'لناd بالح-+ة
ع& <-+J 'لتعYL على (صا+ا 'ل-D . %5'8 ('& ت(ب+خ 'لخ<+ئة ما S') +ث+- -(c 'لعL'ء ('لمقا(مة . فعنLما تمd -سائ) 'الن5'- 'لتي +-سلCا
هللا ضمائ- 'لناd فالش+<ا& +جعل0C +ب--(& Tنفس0C (+<لب(& ع<a 'آلخ-+& (-ضا%0 ع& <-+J 'لخ<+ئة 'لY5 %0 ف+3 سائ-(& . (بLال م&
تق(+0 سل(ك0C ('صالc 'خ<ائ0C +ث+-(& 'لغضD على م& +(بخ0C كما ل( كا& %( سبD 'لمتاعD 'ل(ح+L . فمنT 5+ا0 %اب+) 'لبا- 'لى +(منا 5%'
{GC 544.2} .نجL %5, 'ل-(c نفسCا سائFL ضL م& +ج-](& على Le'نة 'لخ<+ئة

(مثلما شّ(, 'لش+<ا& صفاH هللا في 'لسماء '5 جعل3 +بL( صا-ما (مستبT 'Lغ(u 'لناd على '-تكاD 'لخ<+ئة . (لما بلغ %5' 'لحL م&
{GC 544.3} .'لنجاT cعل& T& ن('%ي هللا غ+- 'لعاLلة %ي 'لتي 'HL 'لى سق(< 'النسا& مثلما ساJ ت3 %( 'لى 'لعص+ا&

لك&ّ 'الل3 'لس-مYL نفسT 3عل& ع& صفات3 قائال: ”'ل-D 'ل-D 'ل3 -ح+a)[-) 0 ب<يء 'لغضD (كث+- 'الحسا& ('ل(فاء . حافK 'الحسا&
h ) ٦ : i٤ g)-ب-'ء“ (خ' B-غاف- 'الث0 ('لمعص+ة ('لخ<+ئة (لكن3 ل& +ب a)لى 'ل'). {GC 545.1}

c)-5' 'ل% Hما 'خ<أ 'النسا& بانص+اع3 'لى غ('+اLبقى على ك-'مة ع-ش3 . (لك& عنT) 3لLعل& عT لش+< '& م& 'لسماء' ,L->هللا ب &'
'لم-تL ق0L هللا 'لب-%ا& على محبت3 '5 ب5) 'بن3 'ل(ح+L ل+م(H الج) جنسنا 'لساق< . ففي 'لكفا-F 'نكشفH صفاH هللا . '& حجة 'لصل+D 'لق(+ة
{GC 545.2} .تعل& لك) 'لمسك(نة '& <-+J 'لخ<+ئة 'لY5 قL 'ختا-, ل(س+ف- ل0 تك& تبعت3 لتقع على حك0 هللا

(في 'لنضا) ب+& 'لمس+ح ('لش+<ا& في Tثناء خLمة 'لمخل\ على 'ال-X فضحH صفاH 'لمخاUL 'لعK+0 . (ل0 +ك& %نال! شيء Tفع) في
'قتالU 'لش+<ا& م& ع('<a مالئكة 'لسماء (ك) 'لمسك(نة 'ال م+نة م& 'لح-D 'لقاس+ة 'لتي شنCا على فاYL 'لعال0 . '& تجL+ف3 'لج-Yء عنLما
&T 3+لح علT ماLعن H8 (ن+ت3 'لخب+ثة 'لتي فُضح(ك+Cل' cلى جنا') لعالي' (ت3 'لمتغ<-سة '5 حمل3 'لى 'لجبT-ج) ل83 Lم& 'لمس+ح '& +سج Dل>
Dنة ('لشعCلك' -)Lجعل3 +تعقب3 م& مكا& 'لى مكا&8 ('+غا-, ص Y5جع 'لC+ ال Y5ل' ,L8 (حقJ%سف) م& 5ل! 'لعل( 'لشاT نفس3 'لى c->+
{GC 545.3} .ضL, حتى -فض(' محبتT) 3خ+-'ً ص-خ(' ضL, قائل+&: ”'صلب3 'صلب3“8 ك) T '5%ثا- L%شة 'لمسك(نة (حنقCا

uT- 38 النU)ائ3 ال%ال! +س%L) 3ت) J) ,LCج u-سل<ا& 'لش- قصا (ب5 Lلمس+ح . لق' Xلى 'لعال0 بأ& +-ف' Sع)T Y5لش+<ا& %( 'ل' &'
d0 'لناLم3 'ب& هللا ('ستخLق Dقا(0 'لش+<ا& ك) م<ل Lهللا . (ق Hتص(- للعال0 صفا Hفت3 كانT- حمة 'لمخل\ (محبت3 (حنان3 ('حشاء- &T
(سائ) في +L, ل+مأل ح+اF 'لمخل\ باآلال0 ('الحS'& . ('لمغال<اH ('الكاD+5 'لتي حا() ب('س<تCا T& +ع<) ع0 ) +س(8U ('لعF)'L 'لتي
CKT-%ا ع& <-+T Jبناء 'لمعص+ة ('تCامات3 'لقاس+ة ل5'! 'لY5 كانH ح+ات3 ح+اF 'لصالc 'لY5 ال ُ+با-8u ك) 5ل! كا& باعث3 'النتقا0 'لمتأص)
في نفس3 . فن+-'& 'لحسL ('لخب| 'لمحتبسة ('لك-'%+ة (حD 'النتقا0 'نLلعT HلسنتCا عنL صل+D جلجثة ضL 'ب& هللا ب+نما كا& 'لسما(+(&
Hصام Dفي -ع -Kشخص(& 'لى %5' 'لمن+ . {GC 545.4}

(عنLما TكملH 'ل5ب+حة 'لعK+مة صعL 'لمس+ح 'لى 'العالي (قL -فX قب() تمج+L 'لمالئكة حتى ق0L %5' 'ل<لT L+-'” :D& %]الء 'ل5+&
Lق(): ”لتسج+ Dآل' o-م& ع D')لج' g-ما خCفح+نئ5 بمحبة (سل<ا& ال +عب- عن .(r٤ : sh حنا)+) “ناT &)كT |+ع<+تني +ك(ن(& معي حT
GC} .ل3 ك) مالئكة هللا“ (عب-'ن++& s : ٦). ل0 تك& في ح+اF +س(YT U ل<خة . لقL 'نتCى 'تضاع3 (كملH 5ب+حتT) 3ع<ي ل3 'س0 ف(J ك) 'س0
546.1}

Tما 'آل& فCا 'ث0 'لش+<ا& +بL( بال ع5- . لقCK L- في صفت3 'لحق+ق+ة ككاD5 (قات). (قY [- L '& 'ل-(c نفسCا 'لتي بCا تسل< على بني
'النسا& 'ل5+& كان(' تحH س+<-ت3 كا& +-+CK+ &T L-%ا ل( ُسمح ل3 بالتسل< على سكا& 'لسماء . لقL' Lعى T& 'لتعYL على ش-+عة هللا س+جيء
{GC 546.2} .بالح-+ة ('ل-فعة (لك& ُ(جT L& م& نتائج3 'لعب(L+ة ('النح<ا<

(H-CK 'تCاماH 'لش+<ا& 'لكا5بة L X صفاH هللا (حكم3 على حق+قت3 '. لقL 'ت0C هللا بأن3 'نما +<لD مجL نفس3 فق< ح+& +<لD م&
خالئقT 3& +قLم(' 'ل+3 'لخض(U ('ل<اعة8 كما Tعل& Tن3 في ح+& ف-X 'لخالJ على 'لجم+ع T& +نك-(' 5('ت0C فان3 %( نفس3 ل0 +ما-d 'نكا-
&T 0 تضح+ة +مك& للمحبةKعT 0 حاك0 'لك(& علىLقT لساق< 'لخا<ئ' dخال\ 'لجن (+ن3 في سبT &آل' Y[- Lق) . تضح+ة YT 0Lل0 ُ+ق) H'5ل'
تق(0 بCا: ”ال& هللا كا& في 'لمس+ح مصالحا 'لعال0 لنفسr) “3 ك(-نث(d ٥ : sÉ). كما -]T Y+ضا Tن3 في ح+& فتح ل(س+ف- 'لباD لLخ()
H)حتى 'لم Uا>T) 3لخ<+ئة (ضع نفس' L فا& 'لمس+ح لكي +بي FLف3 على 'لك-'مة ('لس+اCلخ<+ئة بتل'. {GC 546.3}
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الجل 1النسا6

لقCK' L- هللا مقت3 مباBL 'لعص+ا& (لقHT- L 'لسماء كلCا 'عال& عLل3 في 'L'نة 'لش+<ا& (في فL'ء 'النسا& . كا& ل(س+ف- قT Lعل& Tن3 '5'
كانH ش-+عة هللا ال تتغ+- (قصا\ 'لتعYL عل+Cا ال +مك& '& +غتف- T( +ب<) فال بL للمتعT YL& ُ+ح-0 'لى 'البL م& -ضى 'لخالJ . (قL' Lعى
T& 'لجنd 'لخا<ئ %0 بع+L(& ع& متنا() 'لفL'ء (ل5ل! فقL صا-(' ف-'ئس3 ش-U '. لك&ّ م(H 'لمس+ح كا& حجة ال ُتLحX في صالح 'النسا& .
Lلت(بة ('لت5ل) +نتص- كما ق' Fلح-+ة لقب() ب- 'لمس+ح (بح+ا' J8 (كا& لالنسا& م<لã الLكا& معا Y5ل5' (قع قصا\ 'لش-+عة على 5ل! 'ل
U)هللا با- (+ب-- ك) م& %( م& 'ال+ما& ب+س &T u-لش+<ا& . (%ك5' ن' F)نتص- 'ب& هللا على ق' . {GC 547.1}

لك&ّ مجيء 'لمس+ح 'لى 'لعال0 ل+تأل0 (+م(H ل0 +ك& لمج-L 'تما0 'لفL'ء . فلقT Lتى ”ل+ع0K 'لش-+عة (+ك-م3 '“. ل+d فق< لكي +عتب- سكا& ,
5' 'لعال0 'لش- كما +جT D& +عتب-(, ('نما ل+عل& لسكا& 'لع('ل0 جم+عا في ك) 'لمسك(نة '& ش-+عة هللا ال تتغ+- . فل( Tمك& T& تغف) م<البCا لما
L0 تغ+-, '. (تل! 'ل5ب+حة 'لتي قLا (عCلمس+ح ب-%ا& على ثبات' H)عل+3 '. فم YLسل0 'ب& هللا ح+ات3 للتكف+- ع& 'لتع+ &T لحاجة 'لى' ْHَمّس
T(جبتCا 'لمحبة غ+- 'لمحL(FL على 'آلD ('الب& الج) فL'ء 'لخ<أF تعل& لك) 'لمسك(نة '& 'لعL) ('ل-حمة %ما Tساd ش-+عة هللا (حكم83 (%(
'5% F-ب+- 'لكفاLق) م& تT ما ل0 +ك& +كفي لتق-+-, شيء. {GC 547.2}

H+لى 'لش+<ا& قائال: ”لما5' عص' ('[5' 'لس% X-ال' (ا& ك+L 0 Lما +قLعن) للخ<+ئة Dسب Lج)+ ن3 الT u-+ُخ+-'ً سT ن(نة+Lما تنف5 'لLعن)
{GC 547.3} .عليَّ (سلبتني -عا+ا ملك(تي ؟“ فل& +ك(& %نال! ع5- لمبتUL 'لش- . س+ستL ك) ف0 (ل& +ست<+ع TجناL 'لعص+ا& 'لكال0

c)-ففي ص-خة 'لمخل\ (%( +سل0 'ل . H)لخ<+ئة م' F-جT &T ضا+T &لش-+عة8 +عل' Hجلجثة8 فضال ع& ك(ن3 +عل& ع& ثبا D+صل &'
Lا 'م-' م]كÑائCف+3 ح+نئ5 (صا- 'ستئصا) 'لش- ن َّHال ُب+)> 'LمT ًماLكا& محت Y5ل' (ائCل' U'-لش+<ا& . ف5ل! 'لص' H)م d-ج JL “(كمT Lق”
L+ل(س+ف- 'لى تمج J)ش &' .(s٤ : r &++عب-'ن) “d بلي' YT H)ل3 سل<ا& 'لم Y55'! 'ل H)بالم L+لقب- ”لكي +ب' Dب& هللا في با' Sجتا' Lلق .'
Lبع Lال ت(ج) ... X-على 'ال 'Lص+-! -ماT” :3لعلي“. لك&ّ هللا +عل& قائال ل' (ص+- مثT ... هللا Dك')ك J)نفس3 جعل3 +ق(): ”'-فع ك-سيّ ف
'لى 'البL“ ('شع+اء si : s٤ ( s٤ ؛ حSق+ا) sÄ : rÄ ( sÉ). فعنLما ”+أتي 'ل+(0 'لمتقL كالتن(- (ك) 'لمستكب-+& (ك) فاعلي 'لش- +ك(ن(&
s : 0 'صال (ال ف-عا“ (مالخي ٤Cفال +بقي ل L)لجن' D- (0 'آلتي قا)+0 'لCقشا (+ح-ق). {GC 548.1}

a)مالئكة 'لخ (ل Dسب+ Lق Y5ل' (ائي 'لكامCا 'لنCقب3 '. ث0 '& 'ستئصال')ع) على <ب+عة 'لخ<+ئة 'L)Cس+ك(& ك) سكا& 'لمسك(نة ش)
L)0 . (ل& +عCت3 ('ل5+& ش-+عت3 في قل(بL'-' (بعم &)-لك(& 'ل5+& +س' Jما0 خالئT 3ك-'مت L>)+) 3كي محبتS+الم- س' BLهللا في با &+C+)
'لش- للCK(- في ما بعL . (كلمة هللا تق(): ”ال +ق(0 'لض+J م-ت+&“ (ناح(É : s 0). (ش-+عة هللا 'لتي 5مCا 'لش+<ا& قائال U نCا 'نCا ن+-
عب(L+ة ستك-0 على TنCا نام(d 'لح-+ة . ('لخل+قة 'لممحصة 'لمSكاF ل& ت-تL ثان+ة ع& (الئCا ل5'! 'لY5 قH-CK L صفات3 على TنCا 'لمحبة
{GC 548.2} .'لتي ال ُ+سب- غ(-%ا ('لحكمة غ+- 'لمحT FL)Lما0 ع+(& 'لجم+ع

الفصل الثالثون — العداوة بني االنسان و الشيطان

”Lض -Lحك0 هللا 'لصا &' .(s٥ : i &+)تسحق+& عقب3“ (تك HنT) !سT- Jا . %( +سحCب+& نسل! (نسل) FT-ب+ن! (ب+& 'لم F)'Lضع عT)
dجنا' (ستشتب! ف+3 ك Y50 'ل+Kلع' U'-لى 'لص' Sت-م) -%Lلى 'نقضاء 'ل' (الج+ا' (عب- ك Lتمت F)النسا& كا& '+ضا نب' >)سق Lلش+<ا& بع'
X-على 'ال o+لبش- 'لتي ستع'. {GC 549.1}

. F-+-ب+عت3 ش> H-النسا& على ش-+عة هللا صا' uLما تعLفعن . FLعا dا 'لناCب Dال +-ح F)'L5, 'لع% .“F)'Lضع عT)” :هللا قائال c +صّ-ِ
ULء ب+& 'النسا& 'لخا<ئ (مبت'Lع YT Lال +(ج FLل(ئا0. (في 'لعا') Jما 'ل(فاCب+ن Lب+ن3 (ب+& 'لش+<ا& ب) سا aخال )T -)نال! نف% Lل0 +ع)
'لخ<+ئة . فلقL صا- ك) منCما ش-+-' بسبD 'ال-تL'L . ('لم-تL ال +جL 'بL' -'حة 'ال '5' حص) على 'لع<a ('لمعاضFL باغ('ء 'آلخ-+& على
Lهللا على نح( خا\ لكا& 'لش+<ا& ق (خLل0 +ت )مالة مست+ئسة . (لS الش-'- في' dلمالئكة 'لساق<(& ('لنا' Lتح+ D5' 'لسبCلتمث) ب3 . (ل'
{GC 549.2} .تحالa مع 'النسا& لمحا-بة 'لسماء (لكانH 'الس-F 'لبش-+ة كلCا ُتجمع على مقا(مة هللا بLال م& T& ُتضم- 'لعL'ء للش+<ا&

ج-D 'لش+<ا& 'النسا& لكي +خ<ئ كما سبJ لT 3& جع) 'لمالئكة +تم-L(& حتى +Kف- با لتعا(& في محا-بت3 'لسماء . (ل0 +ق0 خالa ب+ن3
(ب+& 'لمالئكة 'لساق<+& في ما +خت\ بك-'%+ت0C للمس+ح8 ففي ح+& Tن3 كا& +(جL شقاJ في ك) 'الم(- 'الخ-u 'تحL(' 'تحاL' (ث+قا في مقا(مة
Lمساع+3 الفسا &T 0ا علCب+& نسل3 (نسل ) FT-ب+ن3 (ب+& 'لم F)'Lما سمع 'لش+<ا& بأن3 ستك(& %نال! عLلش+<ا& حاك0 'لك(& . (لك& عن'
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{GC 549.3} .'ل<ب+عة 'لبش-+ة ستت(ق8a ('ن3 ب(س+لة ما س+ك(& 'النسا& قاL-' على مقا(مة سل<ان3

(قL 'ض<-مH نا- 'لعL'ء في قلD 'لش+<ا& ضL 'لجنd 'لبش-Y الن0C ب('س<ة 'لمس+ح صا-(' م(ض(U محبة هللا (-حمت3 . 'ن3 +-غD في
ع-قلة تLب+- هللا الج) فL'ء 'النسا& ('لقاء 'لعا- ('لC('& على هللا بك(ن3 +ش(, (+نجd عم) +L+83 (كا& +-+T L& +سبD 'لحS& لسكا& 'لسماء
{GC 550.1} .('& +مأل 'ال-X شقاءً (خ-'با . (%( +ش+- 'لى %5' كل3 كنت+جة عم) هللا في خلق3 'النسا&

F-+لمغ' F)لق') FLL5, 'لنعمة 'لمج% &)Lلش+<ا& . (ب' Lض F)'Lفي 'النسا& ع Jي 'لتي تخل% dا 'لمس+ح في 'لنفCلنعمة 'لتي +غ-س' &'
+-غD 'النسا& في T (K+ &Tس+-' للش+<ا& (عبL' ل3 على 'ستعL L'L'ئ0 لتنف+T 5('م-, . (لك& 'لمبTL 'لجL+L 'لY5 ُخلJ في 'لنفd +خلJ ص-'عا
في 'لم+اL+& 'لتي كا& ف+Cا سال0 م& قب) . ('لق(F 'لتي +منحCا 'لمس+ح تع+& 'النسا& U لى مقا(مة 'ل<اغ+ة 'لمغتصD. فأY 'نسا& ُ+-T uن3
+بغX 'لخ<+ئة بLال م& T& +حبCاYT) 8 م& +قا(0 (+غلD تل! 'ال%('ء 'لتي قL تسل<H على قلبCK+ُ 3- عمل+ة 'لمبTL 'لY5 %( م& ف(J '(ال
q). {GC 550.2}خ-'

غضب 1لشHطا6

CK- 'لعL'ء 'لمستحك0 ب+& -(c 'لمس+ح (-(c 'لش+<ا& بشك) مo%L جL' في 'ستقبا) 'لعال0 +س(U . فما Lعا 'ل+L)C 'لى -فX 'لمس+ح ل0
H'S+ع& 'فتقا-, 'لى تل! 'لم X)ع+ &T &كث- مT )% ن3 +مل! سل<اناT ')T- Lعل+3 م& 'الفتقا- 'لى غنى 'لعال0 ('لفخامة ('لجال). لق 'Lك& ما ب+
'لKا%-+ة . لك&ّ <Cا-F 'لمس+ح (قL'ستT 3ثا -تا عل+3 عF)'L 'الش-'- . فح+اF 'نكا- 'لH'5 'لتي عاشCا (تك-+س3 'لمنS, ع& ك) خ<+ئة كانا
ت(ب+خا L'ئما للشعD 'لشC('ني 'لمتكب- . %5' ما Tثا- 'لعL'ء ضL 'ب& هللا . لقL تحالa ضL, 'لش+<ا& ('لمالئكة 'الش-'- مع 'لناd 'الش-'-.
Jلح' (>ب Lض L'Lال-ت' u)ك) ق H-تآم. {GC 550.3}

%5' 'لعL 'ء نفس3 'لCK Y5- ضL 'لمس+ح +CK- ضL تابع+83 فأY 'نسا& +-u 'لخ<+ئة في شناعتCا8 (بالق(F 'لتي تأت+3 م& ف(J +قا(0
'لتج-بة8 +ث+- على نفس3 غضD 'لش+<ا& (-عا+ا, . '& ك-'%+ة 'لناd لمباBL 'لحJ 'ل<ا%-8F ('لتع++- ('الض<CاL 'لل5+& +حال& بمناص-+83
ستK) باق+ة <الما بق+H 'لخ <+ئة ('لخ<أF . (تابع( 'لمس+ح ال +مك& 'لت(ف+J ب+ن0C (ب+& عب+L 'لش+<ا& . فعث-F 'لصل+D ل0 تب<) بعL. ”جم+ع
sr : i d)ت+م(ثا r) “&)LC>ض+ُ U)في 'لمس+ح +س u)ع+ش(' بالتق+ &T &)L+-+ &+5ل'). {GC 551.1}

UتباT 5, 'لغا+ة +حا(ل(& 'غ-'ءCت3 (بناء ملك(ت3 ل0 قا(مة حك0 هللا . (لLس+ا L+>)ات3 في تC+ت(ج Hتح 'Lئب(& 'ب'L 0% &ع('& 'لش+<اT &'
'لمس+ح ('غ('ء%0 حتى +بعL(%0 ع& (الئ0C ل3 . (%0 كSع+م0C +س+ئ(& ف0C 'لكتD 'لمقLسة (+ح-ف(نCا لل(ص() 'لى L%T'ف0C . (كما حا()
'لش+<ا& T& +(قع 'لعا- بالمس+ح ك5ل! +حا() Tع('نT 3& +ع+ب(' في حJ شعD هللا . '& 'ل-(c 'لتي TماتH 'لمس+ح تح-X 'الش-'- على '%ال!
تالم+5, . ك) %5' كا& م-م(S' 'ل+3 في 'لنب(F 'ال(لى 'لقائلة: ”(Tضع عF)'L ب+ن! (ب+& 'لم-FT (ب+& نسل! (نسلCا“. (ستK) 'لحا) ك5ل! 'لى
-%Lنقضاء 'ل'. {GC 551.2}

+حشL 'لش+<ا& ك) ج+(ش3 (+لقي بك) ق(ت3 في 'لمع-كة . (لك& لما5' ال +('ج3 مقا(مة Tع0K ؟ (لما5' +تغلD 'لنعاd (ع0L 'لمباالF على
H0 ل+س%-Kكب+- . ('لخ<+ئة في ن L0 خال(& م& -(ح3 'لى حC8 كما 'ن'L0 'لحق+ق+ة بالمس+ح ضئ+لة جCصلت &T )% Dلمس+ح ؟ 'لسب' L)جن
منف-F (ال ك-+Cة كما كانH في نK- س+L%0 . (%0 ال +('جC(نCا كما قL فع) 'لمس+ح بك) مقا(مة (eص-'- . (%0 غ+- متحقق+& م& ش- 'لخ<+ئة
(شناعتCا 'لعK+م+& (ال +-(& صفاH سل<ا& 'لKلمة (ال ق(ت3 . '& عF)'L 'لمس+ح++& للش+<ا& (Tعمال3 ضئ+لة (5ل! بسبD جCل0C 'لعK+0 لق(ت3
(خبث3 (بسبD 'تساU مuL ح-ب3 ضL 'لمس+ح (كن+ست3 . '& كث+-+& +نخLع(& %نا . 'ن0C ال +L-(& '& عL(%0 قائL عK+0 (جبا- +س+<- على
عق() 'لمالئكة 'الش-'- (Tن3 بخ<<3 'لناضجة 'لمL-(سة (تح-كات3 'لماك-F +حا-D 'لمس+ح ل+منع3 م& تخل+\ 'لنف(d . فب+& 'لمعت-في &
بالمس+ح+ة (حتى ب+& خL'0 'النج+) قلما +ش+- TحL 'لى 'لش+<ا& 'ال في عبا-'H عاب-F م& 'لمنب-8 ف0C +غفل(& 'لب-'%+& على نشا<3 'لL'ئ0
{GC 551.3} .(نجاحC+) 83مل(& 'النH'-'5 'لعFL+L ع& مك-, (L%ائ83 (+بT )Lن0C +تجا%ل(& (ج(L, نفس3

عدX <قظ

(في ح+& T& 'لناd +تجا%ل(& مكا+L %5' 'لعL( 'ل+قK فان3 +تعقب0C في ك) لحKة. +قح0 (ج(L, في ك) مصالح 'لعائلة (في ك) ش('-U مLننا
0%LجساT) (ال<فا') لنساء') (ل-جا' c')-' !لC+ &(في ك) مكا . , (في 'لكنائd (في مجالd 'الم0 (في L(- 'لقضاء ف+-ب! (+خUL (+مّ(ِ
(+شتH شم) 'لعائالH (+ب5- ب5'- 'لبغضاء ('لتنافd ('لمناSعاH ('لفت& (ج-'ئ0 'لقت) . (+بT )L& 'لمس+ح++& في T-جاء 'لعال0 +عتب-(& T& هللا
{GC 552.1} .%( 'لY5 قL حك0 بك) %5, 'لمآسي (ال بL م& حL(ثCا
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'لش+<ا& L'ئما T& +نتص- على شعD هللا بLCم3 'لح('جS 'لتي تفص) ب+ن0C (ب+& 'لعال0 . لقT Lُغ(Y 'س-'ئ+) قL+ما ال-تكاD 'لخ<+ئة عنLما
تج-T(' على 'النLماg ب+& عش-'ء (ثن++& كا& هللا قL ح-0 عل+0C 'الختال< ب0C . (بال<-+قة نفسCا +ض) 'س-'ئ+) 'لعص- 'لحاض-: ”'ل3 5%'
'لL%- قT Lعمى 5T%ا& غ+- 'لم]من+& لئال تضيء ل0C 'نا-F 'نج+) مجL 'لمس+ح 'لY5 %( ص(-F هللا“ (r ك(-نث(d ٤ : ٤) .ك) م& ل+س(' 'تباعا
LLلمتج' Dما في 'لقلT . اCا ('لتسا%) معCمحبة للخ<+ئة ('لم+) 'لى 'حتضان Lت(ج LLغ+- 'لمتج Dللش+<ا&. ففي 'لقل L+مناء للمس+ح %0 عبT
فت(جL ك-'%+ة للخ<+ئة (مقا(متCا بك) 'ص-'- . فعنLما +ختا- 'لمس+ح+(& معاش-F 'الش-'- (غ+- 'لم]من+& ف0C +ع-ض(& Tنفس0C للتج-بة .
('لش+<ا& +تخّفَى بع+L' م& 'النKا- (+سL) ستا-' على ع+(& 'لناd خلسة . (ال +مكنT ')-+ &T 0C& في صحبة '(لئ! 'الش-'- ض--'8 ('5
0)+ Lما بع)+ FLعما%0 ش L+S+ 0 'نماCفع 'لT) 0C0 ('ق('لCفي 'خالق Hشاكل(& 'لعال0 <() 'ل(ق+. {GC 552.2}

L 'لخ<+ئة ('لتآلa معCا ال بT L& +قلال م& '& مشاكلة 'لعال0 في عاL'ت3 تجع) 'لكن+سة شب+Cة بالعال0 (ال تYLC 'لعال0 'لى 'لكن+سة . (تعّ(ُ
D كما قL ُج-L D'ن+ا) (%( في 'لنف(- منCا (ك-'%+تCا. فم& +ختا- معاش-F عب+L 'لش+<ا& ل& +خاa س+L%0 . ('5 كنا (نح& نق(0 ب('جباتنا نجّ-َ
{GC 553.1} .بال< 'لمل! فلنا T& نتحقJ م& T& هللا س+ح-سناT 8ما 'T '5لق+نا بأنفسنا في 'لتج-بة فسنسق< عاجال q )Tجال

d0 'لناCب Dلثقافة +عج') D%')س+<-ت3 . ف5(( 'لم H0 تحCنT عب- 'ل5+& قلما ُ+شتب3 في -+Kمنق<ع 'لن cغالبا بنجا D-عم) 'لمج+
(+ك-م(ن80C كما ل( T& %5, 'لصفاH تكف- ع& ع0L (ج(L خ(a هللا في قل(بT 0C( ت]%ل0C للKف- ب-ضا,. '& 'لم('%D ('لثقافة في حL 5'تCا %ي
%باH م& هللا8 (لك& '5' 'حتلH %5, 'الم(- مكا& 'لتق(u (بLال م& T& تق-D 'لنفd 'لى هللا تبعL%ا من3 فانCا ت0 سي ح+نئ5 لعنة (ش-كا . %نال!
,5Cضخ0 م& %5, . فT غل<ة Lك(& ن(عا ما خاصا بالمس+ح. ال ت(ج+ &T Lناقة ال بT )T ك+اسة )T ل<فا )Lما +ب (ك &T )%) &+-+ب+& كث Lسائ YT-
) ُخلJ ك) مس+حي ال& لCا تأث+-' كب+-' في صالح 'لL+& 'لحق+قي (لك& +نبغي تك-+سCا ã ('ال فCي '+ضا تص+- ق(F في 'لصفاH +نبغي T& تجّمِ
جانD 'لش- . كث+-' ما +ك(& %نال! 'نسا& مD5C في عقل3 (ممتاS في عاL'ت3 (ال +تLّنَى ل+عم) ما +عتب-, 'لجم+ع عمال نجسا (فاسL'8 (مع 5ل!
.فq )Cلة مصق(لة في +L 'لش+<ا& . '& 'لصفة 'لغاF-L 'لغاشة لتأث+-, (مثال3 تجعل3 عL(' لعم) 'لمس+ح (ملك(ت3 'خ<- م& 'لجCلة (غ+- 'لمثقف+&
{GC 553.2}

'ست<اU سل+ما& بالصالF 'لحا-F ('العتماL على هللا T& +حص) على 'لحكمة 'لتي Tثا-L H%شة 'لعالe) 0عجاب3 . (لك& عنLما '-تL ع&
مصL- ق(ت3 (تق0L مستنL' 'لى نفس3 سق< ف-+سة 'لتج-بة . (ح+نئ5 فتل! 'لم('%D 'لعج+بة 'لتي منحH ل5'! 'لY5 كا& Tحك0 'لمل(! جعلH من3
d)لنف' )Lع L+ فتكا في LشT F'L'. {GC 554.1}

0L مع H0 ل+سCمصا-عت” &T ')ال +نسT 0C+0 'لحق+قة علCعن D+ل0 عق() 'لمس+ح++& حتى تغK+ُ &T Uفي ح+& +حا() 'لش+<ا& بال 'نق<ا
(لح0 ب) مع 'ل-]ساء مع 'لسال<+& مع (ال F 'لعال0 على Kلمة %5' 'لL%- مع 'جناL 'لش- 'ل-(ح+ة في 'لسما(+اH“ (Tفسd ٦ : sr). فا&
s) “)% 3ئ- +ج() ملتمسا م& +بتلع'S LسT 0خصمك d+ال& 'بل ')-Cلى +(منا %5' قائال: ”'صح(' ('س' (عب- 'الج+ا Y)L+ يCالن5'- 'الل'
ss : ٦ dفسT) “d+بل' L+مكا Lتثبت(' ض &T ')-Lلكي تق (هللا 'لكام cسال ')لبس'” .(Ä : ٥ d->ب). {GC 554.2}

F-+للق+ا0 بحملت3 'الخ D%ل! . (%( 'آل& +تأC+) 0لK+) J+ل+ضا ,LCج u-0 'لجبا- قصا+Kنا 'لع)L0 'لى +(منا 'لحاض- +ب5) عLq LCفمن5 ع
ضL 'لكن+سة . (ك) م& +-+L(& 'تباU +س(U ال بL ل0C م& مناSلة %5' 'لعL( 'لY5 ال +-ح0 . (كلما كا& 'لمس+حي Tق-D تمثال بالمثا) 'اللCي
'L'LS تأّكLُ' 'ن3 س+ص+- %Lفا لCجماH 'لش+<ا&. (ك) م& L 0%'ئب(& باجتCاL في عم) هللا (+حا(ل(& T& +كشف(' مخاLعاH 'لش-+- (+قLم('
D-تجا) F-+كث U)مL) ت( 'ضع (بك D-0 'لLن3 +خT اC+ت3 'لتي +ق() فLاCش dل)على مشا-كة ب &+-Lس+ك(ن(& قا dلمس+ح 'لى 'لنا'. {GC
554.3}

لقL %اج0 'لش+<ا& 'لمس+ح بأعنa تجا-بT) 3شL%ا مك-' (خبثا لكن3 'ن0SC ('-تL بعL ك) مع-كة . (لقL حا-D 'لس+L في تل! 'لمعا-!
الجلنا8 ('نتصا-'ت3 تجع) 'نتصا-نا Tم-' ممكنا . ('لمس+ح س+منح 'لق(F لك) <الب+Cا . (ل& +نT 0SCحT Lما0 'لش+<ا& ما لX-+ 0 %( بالSC+مة .
Dسب+ Lا . (قCل(ث+ &T لكن3 ال +ست<+ع dلنف' J+ضا+ Lلخ<+ئة . ق' Dعلى '-تكا dغ0 'لنف-+ )T FL'-ا +س+<- على 'إلCب F)ق D فل+d للمجّ-ِ
FLش) F)0 'تباع3 'لشجاعة لكي +حا-ب(' ب! ) قCتل &T نتص- +نبغي' Lقس-' . '& حق+قة ك(& 'لمس+ح ق ,Lفس+ &T نا لكن3 ال +ست<+عSح Dللقل
{GC 554.4} .بأd (%0 +ناSل(& 'لخ<+ئة ('لش+<ا&

الفصل الحادي و الثالثون — اعمال االرواح

'& '-تبا< 'لعال0 'لمنK(- بالعال0 غ+- 'لمنK(-8 (خLمة مالئكة هللا (ق(F 'ال-('c 'لش-+-8F ك) %5' معل& بك) (ض(c في 'لكتD 'لمقLسة
(متL'خ) (محب(! في 'لتا-+خ 'لبش-L'LS+ . Y 'لم+) 'لى ع0L 'لتصJ+L ب(ج(L 'ال-('c 'لش-+-F 8 في ح+& T& 'لمالئكة 'لقL+س+& 'ل5+&
+خLم(& ”'لعت+T &+L& +-ث(' 'لخال\“ (عب-'ن++& s : s٤) +عتب-%0 'لكث+-(& c')-T 'الم('H . لك& 'لكتD 'لمقLسة فضال ع& ك(نCا تعل0ِّ
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Lم& 'الجسا F--متح H')الم' c')-T H5, ل+س% &T ل+3 'لش! على' J->0 ب-%انا ال +تL0 ('الش-'-8 تقCلمالئكة8 'الب-'- من' L)ب(ج. {GC
556.1}

لقL كا& 'لمالئكة م(ج(L+& قب) خلJ 'النسا& الن3 عنLما ُ(ضعT HساساH 'ال-X ”ت-نمH ك('كD 'لصبح معا (%تa جم+ع بني هللا“
dسمى م& 'لناT 0% نسا&. '& 'لمالئكة' YT Hما &T (كا& %5' قب) 8Fلح+ا' F-لمالئكة لح-'سة شج' (س-ُT &النسا' >)سق Lبع) .(h : iÄ D)+T)
٥ : Ä -)مS0 ال& 'لم-ن0 +ق() ع& 'النسا&: ”(تنقص3 قل+ال ع& 'لمالئكة“ (مCفي <ب+عت). {GC 556.2}

('لكتاD +خب-نا ع& عLL 'لخالئJ 'لسما(++& (ق(ت0C (مجL%0 (ع& عالقت0C ('-تبا<0C بحك0 هللا (ع& صلت0C بعم) 'لفL'ء. ”'ل-D في
'لسم('H ثبH ك-س+3 (مملكت3 على 'لك) تس(L“. ث0 %(5' 'لنبي +ق(): ”(سمعH ص(H مالئكة كث+-+& ح() 'لع-o“ (%0 +نتK-(& في
مقص(-F مل! 'لمل(! — ”مالئكت3 'لمقتL-(& ق(F“8 ”خL'م3 'لعامل+& م-ضات3“8 ”عنL سماU ص(H كالم3“ (مSم(- rs — sÉ : s�i ؛
-]+ا ٥ : ss). لقuT- L 'لنبي L'ن+ا) -ب('T) Hل(T aل(a م& 'ل-س) 'لسما(++& . ('ل-س() ب(لd +عل& عنT 0Cن0C ”-ب('H %0 محف) مالئكة“
(L'ن+ا) s� : h ؛ عب-'ن++& rr : sr). (ك-س) هللا %0 +خ-ج(& ”كمنK- 'لب-J“ (حSق+ا) s : s٤). +كاL ن(-%0 +خ<a 'البصا- (0%
+س-ع(& في <+-'ن0C. فالمال! 'لCK Y5- عنL قب- 'لمخل\8 (كا& منK-, ”كالب-J (لباس3 'ب+X كالثلج“8 'خاa 'لح-'d فا-تعL(' ”(صا-('
&T ال! ”كا& في تل! 'لل+لةCشعب3 بال LL%) 3+عل aَLّما عّ+َ- هللا (جLعن D+-سنحا a-لمتعج' Y-)( ٤). ('لعا%) 'الش i : rÄ متى) “H')كأم
مال! 'ل-D خ-g (ض-D م& ج+T oش(- مئة Tلa (خمسة (ثمان+& Tلفا“ ”TباL ك) جبا- بأd (-ئ+d (قائL“ م& ج+ش3 . ”ف-جع بخYS 'ل(ج3
rs : ir -خباT r ؛ i٥ : sÉ !)مل r) “3ض-T لى'). {GC 556.3}

ُ+-َس) 'لمالئكة في مأم(-+اH 'ل-حمة 'لى T(الL هللا . فقL 5%ب(' 'لى 'ب-'%+0 (قLم(' 'ل+3 (ع(L' بالب-كة8 ('لى Tب('D سL(0 النقا5 ل(< 'لبا-
Hم-كبا Hفي 'لب-+ة8 ('لى 'ل+شع '-سل U)م& ف-< 'الع+اء ('لج H)ما كا& م(شكا على 'لمLمال! 'لى '+ل+ا عن (س-ُT) . -ل! بالناC+ حتى ال
c-> ' 0Lة في بال< مل! (ثني (عن+Cلحكمة 'الل' Dما <لLعن (ن+ا'L لى') ا8C+حبس(, ف Lق ,['Lلتي كا& 'ع' F-+نة 'لصغ+Lنا- (خ+) لتح+< بالم
في 'لجD ل+ك(& ف-+سة 'الس(8L ('لى ب<-d (%( محك(0 عل+3 بالم(H ح+& كا& سج+نا في سج& %+-(8dL ('لى 'لسج+ن+& 'لل5+& كانا في
ف+لبي8 ('لى ب(لd (-فاق3 في 'با& 'لعاصفة 'لCائلة 'لتي ثا-H عل+0C في تل! 'لل+لة (%0 في ع-X 'لبح-8 ('لى ك-ن+ل+(d ل+فتح 5%ن3 ف+قب)
{GC 557.1} .'إلنج +) ('لى ب<-d ل+L)S, ب-سالة 'لخال\ ل5ل! 'الممي 'لغ-+D (%ك5' في ك) 'لعص(- خ0L 'لمالئكة 'لقL+س(& شعD هللا

حر1سة 1لمالئكة

(+(جL مال! مع+& لح-'سة ك) تابع للمس+ح . فC]الء 'لح-'d 'لسما(+(& +صL(& ع& 'الب-'- سCا0 'لش-+- . (%5' ما 'عت-a ب3 'لش+<ا&
L-ت) .(s� ) É : s D)+T) “ح(ل3 (ح() ب+ت3 (ح() ك) ما ل3 م& ك) ناح+ة Hن! س+ج' d+لT . هللا D)+T نفس3 ح+& قا): ”%) مجانا +تقي
X-لمخل\ في مع') .(h : i٤ -)مS0“ (مC+ح() خائف+3 (+نج (حا D-لم-ن0: ”مال! 'ل' Hهللا شعب3 في كلما d-ا +حCس+لة 'لتي ب)ل'
Y5بي 'لT 3ج) &)-Kح+& +ن (ك H')0 في 'لسمCق() لك0 '& مالئكتT الء 'لصغا- الني[% LحT ')-ال تحتق ')-Kمن(' ب3 قا): ”'نq &كالم3 عم
Hق) (خ() محض-, في كL J0 حCهللا ل Lال)' مةLفالمالئكة 'لمع+ن(& لخ .(s� : sÄ متى) “H')في 'لسم. {GC 558.1}

&T 0Cلش-8 ل' H')8 (+صا-ع(& ك) قdال +نع) (ال +ك Y5لمة 'لKخب| سل<ا& 'ل) عةLلش+< '& 'لخا' F)هللا لق Dشع X-ك5' '5 +تع%)
Dشعب3 بالنعمة ('لحما+ة ف5ل! بسب Lع) Lحاجة 'ل+3 . فا5' كا& هللا ق &)L &ال +ع<ي م L+ئمة . (%5' 'لتأك'Lم& ح-'سة مالئكة 'لسماء 'ل ')Lتأك+
(ج(L ق('H 'لش- 'لجبا-F 'لتي عل+T 0C& +ناSل(, '8 ق('H كث+-F (عن+FL ال تك)ّ (ال +مك& الحT L& +أم& على نفس3 '5' ل0 +تحفK م& خبثCا
{GC 558.2} .(ق(تCا

0Cهللا8 في <ب+عت (سة 'ل5+& %0 'آل& -سLلمق' Jمع 'لخالئ F')0 'لمساLعلى ق Hء بال خ<+ة كانLفي 'لب Hلتي ُخلق' F-+-لش' c')-ال' &'
(ق(ت0C (مجL%0. (لك& الن0C سق<( ' 'T 5خ<أ( ' فقL تعا%L(' معا على '%انة هللا ('%ال! بني 'النسا& . ('5 'تحL(' مع 'لش+<ا& في 'لعص+ا&
0C0 (حكمCخب-نا ع& تحالف+ Dسل<ا& هللا . ('لكتا Lلعص(- 'لمتعاقبة في ح-ب3 ض' (ك uLمع3 م ')تعا(ن Lمثل3 م& 'لسماء فق ')L->ُ)
0CتLسعا) dسالمة 'لنا L0 (ن('+ا, 0 'لس+ئة ضCائ%L) 0C5كائ) FLL0 'لمتعCمتKنT). {GC 558.3}

c')-ال' H-CK' X-لمس+ح على 'ال' L)ج) H8 (لك& في (ق|L')لح' Xبع X-0 في معC0 ((س+لت%L)0 (ج+Lلق' LC5ك- تا-+خ 'لع+)
'لش-+-F ق(تCا ب<-+قة مL%شة جL '. كا& 'لمس+ح قT Lتى ل+بTL في تنف+5 'لتLب+- 'لخالصي الج) فL'ء 'النسا& فأص- 'لش+<ا& على 'ثباH حق3
L+تى 'لمس+ح 'لى 5ل! 'لق<- 'ل(حT Lفلس<+& . (ق X-' 'Lع X-عائ0 'ل(ثن+ة في ك) 'ق<ا- 'الL L+>)نجح في ت Lعلى 'لعال0 . لق F->+في 'لس
'لY5 ل0 +ك& قL خضع تماما لسل<ا& 'لمج-D لكي +ش- J على 'لشعD ن(- 'لسماء. (%نا كانH سل<تا& تتناSعا& 'لس+اFL . كا& +س(U باس<ا
5-'عي محبتL+ )%) 3ع( 'ل+3 ك) م& +-+T L& +جL في 'لغف-'& ('لسال0 . (قT uT- LجناL 'لKالT 0ن0C ل0 ُ+عَ<ْ(' 'لس+اFL 'لم<لقةLT) 8-ك(' Tن3 ل(
dلنا' LجساT عل& سل<ان3 علىT 3+L8 (في تح'Lَ+ّمق 'LسT &كما ل( كا gفثا- 'لش+<ا& ('%تا . ()S+) 0Cسالة 'لمس+ح فس+نقضي سل<ان- Hنجح
0Cنف(س). {GC 560.1}
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Xجو^ 1لشHاHcن XعملIم

+ب+& 'لعLC 'لجL+L بك) جالء حق+قة ك(& 'لناd قL س+<-H عل+0C 'لش+ا<+&. ('الشخا\ 'ل5+& 'بُتل(' بتل! 'لبل(u ل0 +ك(ن(' +قاس(& فق<
{GC 560.2} .'م-'ضا السباD <ب+ع+ة . (قL كا& 'لمس+ح +L' !-L-'كا كامال َم& كا& +تعام) مع3 ('عت-a ب(ج(L 'ال-('c 'لش-+-F (فاعل+تCا

('لحاLثة 'لتي +5ك-%ا 'لكتاD ع& شفاء 'لمجن(ن+& في جF-L تق0L لنا مثال مL%شا ع& عLL 'لش+ا<+& (ق(ت0C (خبث0C كما تق0L لنا ب-%انا
-'ئعا على قF-L 'لمس+ح (-حمت3 . '5 5+ن! 'لمجن(ن+& 'لبائس+& '5 'بعL' عنCما ك) -'UL (%ما +تل(+ا& ('لSبL +خ-g م& 'ف('%Cما (%ما ثائ-'&
كانا +مآل& 'لج( بص-خات0C '. كانا +قس('& على نفس+Cما (+ع-ضا& ح+اF ك) م& +قت-D منCما للخ<- . '& جسم+Cما 'لL'م++& 'لمش(%+&
(Tفكا-%ما 'لمشتتة قLمH ص(-C+ FتS لCا قلD سل<ا& 'لKلمة <-D '. (قT Lعل& TحL 'لش+ا<+& 'لتي كانH مس+<-F على 5+ن! 'ل-جل+&
c)'-ت+ L)ل-(ماني تعني ف-قة م& 'لجن' o+لج' Lعن Hكلمة ”لجئ(&“ كان &' .(É : ٥ dم-ق) “&)-+لمع5ب+& قائال: ”'سمي لجئ(& الننا كث'
,5% Hلتي كان' FLلف-قة 'ل('ح') . J-ي '+ضا في ف% a>لش+<ا& تص' o)+ج &' . (ج- aالq خمسة) aالq ا ما ب+& ثالثةCجال- LLع
{GC 560.3} .'لش+ا<+& تنتمي 'ل+Cا ل0 +ك& عLL%ا +ق) ع& لجئ(&

(بأم- +س(U خ-جH تل! 'ال-('c 'لش-+-F م& 5+ن! 'ل-جل+& 'لمع5ب+& تا-كة '+ا%ما عاقل+& (جالس+& عنL قLمي 'لمخل\8 (قT Lُخضعا
(عاL 'ل+Cما 5كا]%ما (-قتCما. (لك& 'لش+ا<+& ُسمح لCا بأ& تكتسح ق<+عا م& 'لخناS+- 'لى 'لبح- . (قL -جحH %5, 'لخسا-F في نK- سكا&
ك(-F 'لجL-++& على ك) 'لب-كاH 'لتي قL منحCا 'لمس+ح . فت(سل(' 'لى %5' 'لشافي 'اللCي بأ& +& ص-a م& تخ(م0C. (قL كانH %5, %ي
'لنت+جة 'لتي كا& 'لش+<ا& +قصT L& +ص) 'ل+3 '. فاT 5لقى تبعة %5, 'لخسا-F على +س(T Uثا- مخا(a 'لشعD 'النان+ة (حا) ب+ن0C (ب+&
'الستماU 'لى 'ق('ل3 . '& 'لش+<ا& +شتكي ضL 'لمس+ح++& L'ئما على 'ن0C علة 'لخسا-F (نكL 'ل<الع ('آلال80 بLال م& T& +جع) 'لل(0 +قع على
{GC 561.1} .مصL-, 'الصلي : عل+3 %( نفس3 (على Tع('ن3

Hل5+& كان(' +-ب(& تل! 'لح+('نا' L)C+ت(ب+خا ال(لئ! 'ل -+Sق<+ع 'لخنا J-تغ &T F-+-لش' c')-سمح لال Lلمس+ح ل0 تتع<) . فق' Lلك&ّ مقاص
'لنجسة <معا في 'ل-بح . فل( لUL-+ 0 'لمس+ح 'لش+ا<+& لكان(' قT Lغ-ق(' في 'لبح- ل+d 'لخناS+- (حL%ا ب) T+ضا -عاتCا (Tصحاب3 '. '&
U)ُسمح ب(ق Lعلى 5ل! فان3 ق LS) . 0Cا في 'نقا5%0 -حمة بCمLت3 'لتي 'ستخ-Lا كا& م-جع3 فق< 'لى قCصحابT) -+Sلخنا' Fالبقاء على -عا'
Y5ل' )Lك(& تابع(, على عل0 بالع+ &T لمخل\ في' Dغ- Lلش+<ا& 'لقاس+ة على 'النسا& ('لح+('& . (ق' F)لتالم+5 ق' LCثة حتى +شL5, 'لحا%
Jة 'لش+<ا& ('<ال+L)ت3 على تح<+0 عب-Lق F-)تل! 'لك Dشع u-+ &T L+-+ &80 كما كاCمSC+ 0ث ,L+0 بمكاCعLل(, حتى ال +خSنا+ &T 0C+عل
GC} .'س-', 'ح-'- '. (مع T& +س(U نفس3 قL -ح) فا& 5+ن! 'ل-جل+& 'لل5+& خلصا بك+ف+ة معجS+ة بق+ا ل+علنا ع& -حمة م& قT Lحس& 'ل+Cما
561.2}

U)ش-+- لك&ّ +س c)- &لف+ن+ق+ة 'لس(-+ة مع5بة م' FT-بنة 'لم' Hكان Lثة . فقL5, 'لحا% (مثاT &مسجلة م |L')ح dLلمق' Dفي 'لكتا Lت(ج)
c)- 3ب Dكا& %نال! شا) .“d-خT) عمىT &)خب-نا 'لبش+- ع& ”مجن+ rr : sr في متى) .(i� — r٦ : h dم-ق) ا بكلمةCخ-ج3 من'
Tخ-d ”كث+-' ما Tلقا, في 'لنا- (في 'لماء ل+Cلك3“ (م-قrh — sh : É d). ('ل-ج) 'لمجن(& 'لY5 '5 كا& +ع5بc)-” 3 ش+<ا& نجd“ (ل(قا
٤ : ii — ST (i٦عج 'لعابL+& في مجمع كف-ناح(0 في سك(& +(0 'لسبH . ك) %]الء شفا%0 'لمخل\ 'ل- ح+0. (في ك) حالة م& 5%,
'لحاالH تق-+با كا& 'لمس+ح +خا<D 'لش+<ا& ككائ& عاق) qم-' '+ا, T& +خ-g م& 'النسا& (ال +ع(L +ع5ب3 . فاuT- 5 'لعابL(& في مجمع
كف-ناح(0 قF-L 'لمس+ح 'لعK+مة ”(قعL H%شة على 'لجم+ع (كان(' +خا<ب(& بعض0C بعضا قائل+& ما %5, 'لكلمة الن3 بسل<ا& (ق(F +أم-
iل(قا ٤ : ٦) “g-لنجسة فتخ' c')-ال'). {GC 562.1}

عاFL ما +(صa 'لمسك(ن(& بالش+ا<+& بان0C +قاس(& qالماً شFL+L . لك&ّ ل5C, 'لقاعFL ش('5' . فبعX 'لناd كان(' +-حب(& بالتأث+- 'لش+<اني
<معا في 'متال! ق(F فائقة . %]الء ل0 +ك(ن(' ب<ب+عة 'لحا) في حالة ح-D مع 'لش+ا<+& . فم& %5, 'لفئة كا& 'ل5+& ب0C -(c ع-'فة8 مث)
{GC 562.2} .س+م(& 'لساح- (عل+0 'لساح- ('لفتاF 'لتي تبعH ب(لd (س+ال في ف+لبي

ضاً لتأث+- 'ال-('c 'لش-+-T Fكث- م& 'ل5+& على -غ0 شCاFL 'لكتD 'لمقLسة 'لص-+حة 'ل('ف+ة +نك-(& (ج(L 'لش+<ا& (مالئكت3 ال TحL معّ-َ
0C+0 'نما +تبع(& ما تمل+3 علCنT &)نK+ &+0 في حCكث+-(& +عمل(& بمقت-حات) . JَLّال ُتص FS+0 مC0 ن(ف- ل%L+' !م (Cالما نج>) . تأث+-%0)
حكمت0C . %5' %( 'لسبD 'لY5 +جع) 'لش+<ا& مع 'قت-'D نCا+ة 'لSم& 'لY5 ف+3 +عم) باع0K ق(F ل+ض) 'لناd (+Cلك80C +5+ع في ك) مكا&
{GC 562.3} .'العتقاL بأ&ْ ل+d ل3 (ج(L . فس+است3 تبنى على ك(ن3 +خفي نفس3 (<-+قة عمل3

العنا على ح+ل3 . فلكي +خفي صفت3 'لحق+ق+ة (ن('+ا, جع) 'لناd +ص(-(ن3 على Tن3 ال +ث+- ال شيء +خاف3 5ل! 'لمض) 'لعT 0+Kكث- م& 'ّ<ِ
- ككائ& مضح! T( ك-+T 3( مش(,8 نصف3 ح+('& (نصف3 'آلخ- 'نسا& . 'نفعاالً Tع0K م& 'لسخ-+ة '( 'الحتقا- . 'ن3 +س- جL'ً عنLما +صّ(َ
GC} .(%( +س- عنLما +سمع 'سم3 +ستعم) في مع-X 'للT )C( 'لسخ-+ة على Tف(', 'لK+ &+5ن(& Tنفس0C على L-جة كب+-F م& 'ل5كاء ('لL-'+ة
563.1}

D5لتي تك' Hا+-Kلة نجاح3 '& 'لنL' &حقا ؟“ م L)ج) J)لمث) 5ل! 'لمخل (%” :('[كامل+& ُ+ثا- %5' 'لس F-اCم) اء%Lتنك- ب Lن3 ق)فلك
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&)-L+ تحك0 في عق() 'ل5+& ال+ &T لة)Cني . (ال& 'لش+<ا& +ست<+ع بك) س-عة (س+Lقب(ال (تسل+ما في 'لعال0 'ل Lلكتاب+ة تج' H'LاCضح 'لش)T
ع& تأث+-, ش+ئا فا& كلمة هللا تق0L 'ل+نا Tمثلة كث+-F ع& عمل3 'لم]Y5 'لخب+| (تكشa ع& ق('ت3 'لخف+ة8 (%ك5' تجعلنا نت+قK (نتحفK م&
{GC 563.2} .%جمات3

كا& +مك& T& تخ+فنا حقا ق(F 'لش+<ا& (جن(L, (حقL%0 (خبث0C ل( ل0 +ك& في (سعنا T& نجL 'لحما+ة ('لخال\ في قF-L فاL+نا 'لفائقة . 'ننا
بك) ح-\ ن(صL 'ب('D ب+(تنا بالمS'لج ('القفا) لحفK ممتلكاتنا (T-('حنا م& 'لناd 'الش-'-8 (لكننا قلما نفك- في 'لمالئكة 'الش-'- 'ل5+&
+حا(ل(& L'ئما 'ل(ص() 'ل+نا (ال ح+لة لنا في Lفع0C عنا بق(تنا 'ل5'ت+ة . e& نسمح ل0C بالLخ() +ش(ش(' عق(لنا (+-بك(%ا (+ص+ب(' Tجسامنا
باالض<-'D ('لعD'5 (+تلف(' Tمالكنا (ح+ات& '. فمس-ت0C 'ل(ح+FL %ي في جلD 'لشقاء ('لCال! للناd . '& 'ل5+& +قا(م(& م<الD هللا (+سلم(&
Hما& تحT) 0في سال 'LبT 0Cما 'ل5+& +تبع(& 'لمس+ح فT .F-+-لش' c')-0 هللا لسل<ا& 'الCسلم+ &T لش+<ا& %0 في حالة مخ+فة8 'لى' D-لتجا
d'-لح' a)لنفس3 < -+قا في (س< صف Jش+ &T 30 . ('لش-+- ال +مكنCKسل(& م& 'لسماء لحف-+ F)ق &)-Lح-'ست3 (-عا+ت3. فالمالئكة 'لمقت
{GC 563.3} .'ل5+& قT Lقام0C هللا ح() شعب3

الفصل الثاني و الثالثون — مكايد العدو

'& 'لص-'U 'لCائ) ب+& 'لمس+ح ('لش+<ا& ('لH-'L Y5 -حا, (سا- قLما مFL تق-D م& ستة qالa سنة صا- ق-+با م& نCا+ت83 ('لش-+-
+ضاعa جC(L, ل+قضي على عم) 'لمس+ح الج) 'النسا& (+ق+L 'لنف(d بأحاب+ل3 . '& غ-ض3 'لT L+-+ Y5& +حققT )% 3& +بقي 'لناd في 'لKلمة
{GC 564.1} .(صالبة 'لقلD حتى تنقضي مFL (سا<ة 'لمخل\ (ال تبقى بعL 5ل! 5ب+حة ع& 'لخ<+ئة

عنLما ال ُ+ب5) مجL)C جYL خا\ لمقا(مة سل<ا& 'لش+<ا&8 (عنLما +س(L في 'لكن+سة (في 'لعال0 'ال%ما) (ع0L 'لمباالF فC( ال +Cت0 كث+-'
dلنا' TLما +بLت3 . (لك& عنL'-ستأس-%0 (%0 +س+-(& في -كاب3 مكبل+& باالغال) (خاضع+& ال' Lل5+& ق' F-الن3 ال خ<- عل+3 م& خسا
بااللتفاH 'لى 'الم(- 'البL+ة (تسأ) 'لنف(d قائلة: ”ما5' +نبغي T &Tفع) لكي Tخل\؟“ عنL 5ل! +نب-Y 'لى ساحة 'لقتا) محا(ال T& +ستخ0L ق(ت3
dLلق' c)-تِأث+- 'ل aلمس+ح (+(ق' F)ق Lض. {GC 564.2}

('لكتاD 'لمقdL +عل& Tن3 عنLما جاء 'لمالئكة H'5 م-F ل+مثل(' Tما0 'ل-D جاء 'لش+<ا& T+ضا في (س<T) 0C+(s D : ٦) ال ل+سجT Lما0
'لمل! 'لس-مYL ب) ل+خ0L غا+ات3 'لخب+ثة ضL 'الب-'- . (عنLما +جتمع 'لناd ل+عبL(' هللا +جيء %( في (س<0C ل5C' 'لغ-X نفس3 ( +عم) بخفاء
U)بالم(ض F-أخ5 %( م5ك+ Dلكت' oس() هللا (%( +فت- u-+ 5') .' 0Lلمحن! +-س0 خ<<3 مق' Lكالقائ) .&+Lفكا- 'لعابT على F->+البا 'لس>
'لY5 س+ع-X على 'لشعD (ح+نئ5 +ستخ0L ك) L%ائ3 (مك-, لكي +س+<- على 'لK-(a بح+| ال تص) 'ل-سالة 'لى 'ل5+& +غ-- ب0C في 5ل! '
)T 8,-)ل+شت-! في صفقة تجا-+ة تقتضي حض g-بأ& +خ a)-Kم3 'لSلى 'الن5'- ُتل' dلنا' g)ح' )% Y5لشخ\ 'ل') . H'5بال U)لم(ض
{GC 564.3} .ب(س+لة Tخ-u ُ+منع م& سماU 'الق(') 'لتي كا& +مك& T& ُتضفي نكCة ح+اF على ح+ات3

Dفي <ل F-0 'لحاCسمع صل('ت+ )%) . dلنا' aكتن+ Y5ال0 'ل-(حي 'لKل' Dبسب D)5' %0 مثقل( 'لقل') D-ل' L+عب u-+ &ث0 '& 'لش+<ا
dلنا' D-ج+ )Cف . FLLمج F-+0 'الكت-'| ('ال%ما) ('لكس) . ح+نئ5 +حب! %( م]'م-'ت3 بغLت+& للقضاء على سح- ع+Cالل' F)لنعمة ('لق'
ل+نغمس(' في شF)C 'ل<عاYT )T 0 ص(-F م& ص(- '-ضاء شH')C 'لنف8d (%ك5' +خL- حd 'س+ت0C بح+| +خ+ب(& م& سماU 'لحقائJ نفسCا
{GC 565.1} .'لتي %0 في Tمd 'لحاجة 'لى سماعCا (تعلمCا

('لش+<ا& +ع-a ج+L' '& ك) م& +ست<+ع T& +س(ق0C 'لى '%ما) 'لصالF (تفت+o 'لكتD س+نSCم(& Tما0 %جمات3 . ل5ل! %( +بتك- ك) ح+لة
F-0 منحصCانت+L &)جعل+ J0 لمع-فة 'لحLال م& 'لتقL8 'ل5+& بu)عت-ف(& بالتق+ dلعص(- فئة م& 'لنا' (في ك Lج)ُ Lممكنة ل+شغ) 'لعق). (ق
في 'لبح| ع& خ<إ في 'خالJ 'ل5+& +خالف(ن0C 'ل-T YT( ع& ضال) في عق+Lت0C . %]الء T 0%ع0K معاضYL 'لش+<ا&. '& 'لمشتك+& على
'الخ(F ل+س(' قل+ل+&8 (%0 +ك(ن(& L'ئما نش+<+& عنLما +-(& هللا +عم) ( عنLما +ق0L 'ل+3 عب+L, (الء%0 'لحق+قي . 'ن0C +صبغ(& Tق(') 'ل5+&
0Cع(& . فعملLخا )T &)ع)L0 مخCنT على H'5نكا-' لل') F-+غ) F-'-0 'لمس+ح ح'L0 خKعT &)-)0 بصبغة كا5بة8 (+صCعمالT) Jحب(& 'لح+
&T &)في عق( ) 'لبس<اء8 (في ك) حالة محس(سة +حا(ل HاCلشب' F-ثا') Hتش(+3 'لب('ع| على ك) عم) حق+قي (نب+) (نش- 'ل(شا+ا )%
{GC 565.2} .+مسخ(' ك) ما %( <ا%- (عاL) بح+| +-', 'لناd فاسL' (خاLعا

(لك& ال حاجة بأحL 'لى T& +نخUL بC]الء . فقu-+ُ L س-+عا Tبناء م& 80% (YT مثا) +تبع(&8 (عم) َم&ْ +ق(م(& ب3. ”م& ثما-0%
s� : sr لمشتكي على 'خ(تنا“ (-]+ا'” :-)Lغ- 'لص)+ Y5لش+<ا& 'ل('شي 'ل' a-ب3 تص o+ 0Cتص-ف &' .(s٦ : h متى) “0Cتع-ف(ن). {GC
566.1}
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Ü1لحق <قد

H'لكفاء') J')5ال' Dبح+| تناس FL8 (%ي معd)لنف' Lالص<+ا Hلضالال' U')نT (0 ك+Lعلى تما0 'ال%بة لتق &)-+ع('& كثT 0+Kللمض) 'لع
'لمختلفة للC+ &T L+-+ &+5لك0C . (خ<ت3 %ي T& +ض0 'لى 'لكن+سة عناص- غ+- مخلصة (ال متجFLL تشجع على 'لش! (ع0L 'ال+ما&8 ('&
+ع-ق) م& +-غب(& في T& +-(' عم) هللا متقLما (في 'لمضي ب3 'لى 'الما0 . فكث+-(& مم& ال +(جL عنL%0 '+ما& حق+قي باT ã( بكلمت3 +قبل(&
{GC 566.2} .بعX مباBL 'لحJ (+& جح(& في 'المتحا& (ُ+عتب-(& مس+ح++&8 (ب5ل! +ك(ن(& قاL-+& على تقL+0 ضالالت0C كتعال+0 كتاب+ة

'& 'ل-YT 'لقائ) بأ& ما +عتقL, 'لناd ل+T dم-' عK+0 'ال%م+ة %( -YT م& Tنجح مكا+L 'لش+<ا& . فC( +ع-T a& 'لحJ 'لY5 +قبل3 'النسا&
حبا ب3 +قdL نفd م& +قبل83 (ل5ل! +حا() 'لo +<ا& L'ئما '& +ستبL) 'لحJ بنK-+اH (خ-'فاH كا5بة (بانج+) qخ- . لقL ناض) عب+L هللا من5
'لبLء ضL 'لمعلم+& 'لك5بة ل+d فق< لمج-L ك(ن0C ق(ما 'ش-'-' ب) الن0C +غ-س(& في '5%ا& 'لناd 'لضالالH ('الكاD+5 'لمCلكة للنفd . فا+ل+ا
('-م+ا (ب(لd قا(م(' بك) شجاعة '(لئ! 'ل5+& كان(' +ح(ل(& 'لناd ع& كلمة هللا . (5ل! 'لتسا%) 'لY5 +عتب- 'لعق+FL 'لL+ن+ة 'لسل+مة عL+مة
Jفع+& ع& 'لح'Lس+& 'لم+Lالء 'لق[% uLقب(ال ل Lال%م+ة ل0 +ج' {GC 566.3}

'& 'لتفس+- 'لخ+الي 'لغامX للكتاD ('لنK-+اH 'لكث+-F 'لمتضا-بة 'لخاصة بالعق+FL 'لم(ج(FL في 'لعال0 'لمس+حي %ي م& صنع خصمنا
a+-تح FLكب+- 'لى عا Lلى ح' uSفي 'لعال0 'لمس+حي +ع dلكائ& ب+& 'لكنائ' Jث0 '& 'لنف(- ('لشقا . Jلح' S+0 لكي +-ب! 'لعق() فال تم+Kلع'
'لكتاD 'لسائFL ل+Lع0 نK-+ة محب(بة . فا& كث+-+& بLال م& L+ &T-س(' كلمة هللا با%تما0 (بقل(D مت('ضعة ل+حصل(' على مع-فة مش+ئت3
L+Lج )T 5شيء شا aحا(ل(& 'كتشا+. {GC 566.4}

فلكي +Lع0 'لبعXُ 'لعقائL 'لمغل(<ة T( 'لمما-ساH 'لتي ال صلة لCا بالمس+ح+ة +تشبث(& بفص) م& 'لكتاD منفص) ع& س+اق3 (-بما
KلفاT a0 خلCنفسT &)ن +قتبس(& نصq a+ة للب-%ا& على ص80C+T- JL في ح+& T& باقي 'آل+ة قL تب-%& على عكd 5ل!. فبL%اء 'لح+ة +حّصِ
-(نCا لتالئ0 -غبات0C 'لجسL+ة. (%ك5' +ح-a كث+-(& كلمة هللا في 'ص-'- (عناL . (%نا! qخ-(& ل0C خ+ا) (تص(- نش+<ا& مفككة +فّسِ
+تمسك(& بص(- 'لكتاD 'لمقdL (-م(S, (+فس-(نCا بح+| تناسD '(%ام80C مع 'لتفاH قل+) 'لى شCاFL 'لكتاD 'لY5 %( مفس- نفس83 (ح+نئ5
Dا تعال+0 'لكتاCنT 0 علىCام%)T &)مLق+. {GC 567.1}

1لكتا!î 1لمرشد 1لوحHد

(كلما ش-عنا في d-L 'لكلمة م& c)- &)L 'لصالF ('التضاU ('الستعL'L للتعل0 فا& Tبس< فص() 'لكتاD (TشL%ا تعق+L' ع) 'لس('ء
ُتحّ-aَ ع& معنا%ا 'لصح+ح . '& 'ل-]ساء 'لباب(++& +خ تا-(& 'لفص() 'لكتاب+ة 'لتي تخT 0Lغ-'ض0C (+فس-(نCا لتناسب0C ث0 +قLم(نCا 'لى
'لشع8D في ح+& Tن0C +نك-(& عل+0C حق0C في d-L 'لكتاD (ف0C حقائق3 النفس0C . +نبغي T& +ع<ى 'لكتاD كل3 للشعD كما %( على بسا<ت3 .
{GC 567.2} .(خ+- ل0C 'ال +تلق(' تعال+0 كتاب+ة T( '-شاH'L '<القا م& T& +ح-a تعل+0 'لكتاD ب5C, 'ل<-+قة 'لمخجلة

لقL قُصL بالكتاT D& +ك(& م-شL' لك) م& +-غب(& في مع-فة '-'FL جابل0C . (لقT Lع<ى هللا 'لناd كلمة 'لنب(F 'لثابتة . Tتى 'لمالئكة ب)
حتى 'لمس+ح نفس3 إلفCاL 0'ن+ا) (+(حنا ما ال بT L& +ك(& ق-+D '. فتل! 'الم( - 'لمCمة 'لمختصة بخالصنا ل0 تك& لتت-! في حا) 'لخفاء
Dلنبي: ”'كت' J)على لسا& حبق D-ل' (قا Lق) . 0Cضل+ )T Jي ل0 تعل& على نح( +-ب! 'ل<الب+& ('لباحث+& 'المناء ع& 'لح%) . X)لغم')
Jم+نة بالحT dنف (مصل+ة. فك D)ا بقلCس(ن-L+ &كلمة هللا ('ضحة لك) م &' .(r : r J)ا“ (حبقCقا-ئ Xلكي +-ك c')لT ا علىCل-]+ا ('نقش'
تأتي 'لى ن(- 'لح8J ”ن(- قU-S L للصJ+L“ (مSم(- ss : Éh). (ال +مك& لكن+سة T& تتق0L في 'لقL'سة ما ل0 +بح| 'عضا]%ا ع& 'لحJ بك)
Fمخب(ء S)كم& +بحث(& ع& كن F-+غ. {GC 567.3}

صرخة 1لتساNل

'& 'لناd '5 +& <ق(& بكلمة 'لتسا%) +تعام(& ع& مكا+L 'لعL( في ح+& 'ن3 <() 'ل(قH +عم) بك) مثاب-F التما0 غ-ض3 . ('5 +نجح في
ع(& TنT 0Cح-'- َLّ+ 0CنT &+ة 'لخ<+ئة في ح+L)عب Hتح dلكنائ' cS-لبش-+ة ُ+لقي بش-+عة هللا جانبا (ت' Hا+-Kبالن dLلمق' Dلكتا' ('Lب'. {GC
568.1}

لقL صا- 'لبح| 'لعلمي لعنة لكث+-+& . '& هللا سمح T& +نسكD ف+X م& 'لن(- على 'لعال0 في 'الستكشافاH في 'لعل(0 ('لفن(& . (لك&
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.حتى Tع0K 'لعق() 'لجبا-F '& ل0 تك& كلمة هللا م-شL' ل0C في بحث0C فس+-تبك(& في محا(التT 0C& +فحص(' 'لعالقاH ب+& 'لعل0 ('ل(حي 'اللCي
{GC 568.2}

J0 'لعلم+ة (حقائCئ'-q &+ب J+كث+-(& ع& 'لت(ف Sئ+ة ناقصة8 (ل5ل! +عجSة ('ل-(ح+ة %ي مع-فة ج+L' 0لمع-فة 'لبش-+ة لالش+اء 'ل' &'
s) “0الس' D5تختب- بتعال+0 ”'لعل0 'لكا &T Dكلمة هللا +ج &T &)نK+) علم+ة Jآل-'ء 'لمحضة كحقائ') Hا+-Kكث+-(& +قبل(& 'لن) . Dلكتا'
ت+م(ثا(d ٦ : �r). '& 'لخالT) Jعمال3 ف(L' J-'ك0C . (لك(ن0C ال +ست<+ع(& '+ضاc %5, 'الم(- بالق('ن+& 'ل<ب+ع+ة ف0C +عتب-(& تا-+خ
u-ج-+ئة 'خ F)>الح+ا& خ' Dم(& في غالLا +تقCثبات) L+L0 ('لج+Lلق' &+LCلع' Hسجال J)مما ال ُ+-ك& 'ل+3 . ('ل5+& +شّك(& في (ث Dلكتا'
Lم(' بصخ(- 'اللحاL>0 ُ+ت-ك(& ل+صC+L+' &م Fفلت(' 'لم-سا' Lلى 'ل<ب+عة . فح+| ق' FL)Lهللا (+نسب(& ق(ت3 غ+- 'لمح L)ف+شك(& في (ج.
{GC 568.3}

(%ك5' +ض) كث+-(& ع& 'ال+ما& (+نخLع(& باكاD+5 'لش+<ا& . لقL حا() 'لناT d& +ك(ن(' Tحك0 م& خالق80C (قL حا(لH 'لفلسفة 'لبش-+ة
,Lعلن3 هللا ع& نفس3 (مقاصT Lم(' ما قCف) dل( بح| 'لنا) . Lالب' - )%L uLا مCعالن' )T اCس-'-' ل& +مك& 'كتشافT -تفس) aتكتش &'
0%L0 (أل(الCعل& لT L0 (+قنع(& بما قCت3 بح+| +تحقق(& م& حقا-ت-Lهللا (جالل3 (ق Lمة لمج+Kا عÑ[- لحصل(' على. {GC 569.1}

'نCا ُ<-فة م& <-a مخاLعاH 'لش+<ا& ك(ن3 +جع) عق() 'لناd تبح| (تخم& ما ل0 +علن3 هللا (ما +قصT L& +بق+3 <ي 'لخفاء فال +L-ك3
aهللا ('ستخ Lس-'- مقاص' (صا- متب-ما الن3 ل0 ُ+ستأم& على ك Lكا& ل3 في 'لسماء . لق Y5ل' ,Sس+ف- م& م-ك)على %5' 'لنح( سق< ل . LحT
. 0C>)بسق Dم-ت3 تسبT Hلمالئكة 'ل5+& تح' d)ثا- 'لت5م- نفس3 في نفT 5') . 3+ُع+& ف Y5لسامي 'ل' Sعل& ل3 ع& عمل3 في 'لم-كT Lتما0 بما ق
{GC 569.2} .('آل& %( +حا() T& +-سخ 'ل-(c نفسCا في 5T%ا& 'لناd ('& +جعل0C +ستخف(& بأ('م- هللا 'لص-+حة

عمل 1لضالB 1لمسر

Hضمائ-%0 . (كلما كان BLCلتي ت' F-لمس' Hما ع& 'لخ-'فا)L &)بحث+ F-ل('ضحة 'لم]ث' Dلكتا' Jل5+& ال +-غب(& في قب() حقائ' &'
'لتعال+0 'لمقLمة Tق) -(حان+ة ('نكا-' للH'5 ('5الال للنفd قبلCا 'لناd بس-(- . %]الء 'لناd +ح<(& م& قL- 'لق(u 'لعقل+ة في سب+) خLمة
Lال-شا' Dفي <ل F-لحا' H')منسحقة (بالصل d)بنف D Hفتش(' 'لك+ &T &حك0 مT 0CنفسT -0 غ-(-%0 'لى 'عتباCفعL+ 5') . ة+L0 'لجسCت')Cش
H>بس Lلق . Jكا5+ب3 في م(ضع 'لحT Jا, (%( +لصCمشت Dال& +منح 'لقل L'Lلش+<ا& على 'ستع') .(0 م& 'لضالC+ت-سا +ق &)Lي ال +جCالل'
'لباب(+ة سل<انCا على عق() 'لناd ب5C, 'ل<-+قة8 ('5 +-فX 'لب-(تستانH 'لحJ الن3 +ت<لD حم) 'لصل+D ف0C +س+-(& في 'ل<-+J نفس3. فك)
م& +Cمل(& كلمة هللا ل+L-س(' D'Lq 'لل+اقة ('للباقة ('لس+اسة حتى ال +ك(ن(' على خالa مع 'لعال0 سُ+ت-ك(& ل+قبل(' 'لC-<قة 'للع+نة بLال م&
LحT لى' Dب-ع -Kلتي تخ<- على ' لبا) .(َم& +ن' (لضال' (شكاT (ك &)س+قبل Jلح' &)خت+ا-%0 +-فض' Xل5+& بمح') .ني+Lل' Jلح'
'لضالالH س+قب) ضالال qخ- بس-عة. '& ب(لd 'ل-س()8 (%( +تكل0 ع& فئة م& 'لناd 'ل5+& ”ل0 +قبل(' مع-فة 'لحJ حتى +خلص('“8 +عل&
قائال: ”(الج) %5' س+-س) 'ل+0C هللا عم) 'لضال) حتى +صLق(' 'لكD5 لكي +L'& جم+ع 'ل5+& ل0 +صLق(' 'لحJ ب) س-( ' باالثr) “0 تسال(ن+كي
sr — s� :r. {GC 569.3}). فح+ا) %5' 'الن5'- +نبغي لنا T& نسC- (نك(& على ح5- بالنسبة 'لى 'لتعال+0 'لتي نقبلCا

1خطاء خطر'

م& ب+& Tنجح 'ل(سائ) 'لتي +ستخLمCا 'لمخاUL 'الكب- 'لتعال+0 'لمضلة ('لعجائD 'لكا5بة 'لتي +قLمCا م& +عتقL(& بمناجاF 'ال-( 'c .فا5
+تنك- في شب3 مال! ن(- فC( +لقي شباك3 في 'الماك& 'لتي قلما +شتب3 ب3 '. (ل( d-L 'لناd كتاD هللا بصالF حا-F حتى +فCم(, لما كان('
{GC 570.1} . ُ+ت-ك(& في 'لKال0 لقب() 'لتعال+0 'لكا5بة. (لك& '5 +-فض(& 'لحJ +سق<(& ف-+سة 'لضال)

عي Tن3 ل0 +ك& ل3 (ج(L قب) مج+ئ3 'لى 'لعال0 . %5, 'لنK-+ة +قبلCا َLّلتي تنك- 'ل(%+ة 'لمس+ح '5 ت' FL+ي 'لعق%) u-خT F->نال! ضاللة خ%)
J>لتي ن' Hبس< 'لتص-+حاT مناقضة ص-+حة Xتناق FL+5, 'لعقCمع 5ل! ف) . D0 بالكتاCل5+& +عت-ف(& با+مان' dم& 'لنا F-+بك) -ضى فئة كب
بCا مخلصنا ع& عالقت3 باآل D 8(صفات3 'اللC+ة ((ج(L, م& قب) . (ال +مك& قب() %5, 'لعق+FL ما ل0 +ح-a 'لناd 'لكتD 'لمقLسة تح-+فا غ+-
مباc . (فضال ع& ك(نCا تح< م& 'L-'! 'النسا& لعم) 'لفL'ء فانCا T+ضا تق(X 'ال+ما& بالكتاD كاعال& م& هللا . (في ح+& T& %5' +جعلCا
TشL خ<-' فC( +جعلCا صعبة 'لم('g %ة. فا5' كا& 'لناس+-فض(& شCاFL 'لكتاD 'لم(حى ب3 ع& ال%(H 'لمس+ح فعبثا نجاLل0C في 5ل! الن3 ال
+مك& ألY حجة T& تقنع0C مCما تك& ق(F 'قناعCا عK+مة. ”'النسا& 'ل<ب+عي ال +قب) ما ل-(c هللا الن3 عنL, جCالة (ال +قT -L& +ع-ف3 الن3 'نما
+حك0 ف+3 -(ح+ا“ (s ك(-نث(r d : s٤). (ك) م& +عتنق(& %5, 'لضاللة ال +ست<+ع(& 'L-'! صفاH 'لمس+ح T( -سالتL' 3-'كا حق+ق+ا8 (ال
{GC 570.2} .+ع-ف(& تLب+- هللا 'لعK+0 لفL'ء 'النسا&
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ث0 %نال! ضاللة Tخ-u ماك-F (خب+ثة (%ي 'العتقاL 'لس-+ع 'النتشا- بأ& 'لش+<ا& ال (ج(L ل3 ككائ& شخصي8 ('& 'الس0 'لY5 قT L<لق3
F-+-0 'لشCغائب-) dفكا- 'لناT -+)نما 5ك- فق< لتص' Dعل+3 'لكتا. {GC 571.1}

('لتعل+0 'لY5 +-& صL', في ك) مكا& م& 'لمناب- 'لشF-+C ('لقائ) '& 'لمجيء 'لثاني للمس+ح %( مج+ئ3 لك) ف-L في ساعة 'لم(8H 'نما %(
ri : rمتى ٤) “ULسن+&: ”%ا %( في 'لمخا FLا& +ق() ع>+ oل' (K Lلسماء . لق' Dع& مج+ئ3 بنفس3ِ على سحا dفكا- 'لناT (+)لتح FLم+ك
{GC 571.2} .— r٦). (قL %لكH نف(d كث+-F بسبD %5, 'لضاللة

&') 8Fتك(& %نال! 'جابة حق+ق+ة للصال &T &ن3 ال +مكT &)عL+ 0(-جا) 'لعل .' Y-%)م-' جT Hل+س Fلصال' &T 0ِّث0 '& 'لحكمة 'لبش-+ة تعل
5ل! +ك(& خ-قا لل& ('م+8d ('ن3 معج8FS ('لمعجH'S ال (ج(L ل3 '. (+ق(ل(& '& 'لك(& تحكم3 ن('م+d ثابتة (هللا نفس3 ال +فع) ش+ئا مناقضا
0 على هللا 'لتمتع بالح-+ة ل5C, 'لن('م+d . (%ك5' +ص(-(& هللا على Tن3 محك(0 (م-تب< بن('م+س83 كما ل( T& عم) 'لن('م+d 'اللC+ة +حّ-ِ
D؟ '& 5ل! 'لمخل\ 'ل-ح+0 نفس3 حي 'ل+(0 (%( +-غ H'Sفل0 +صنع 'لمس+ح (تالم+5, معجT. Dلكتا' FLاCلش Lة . مث) %5' 'لتع ل+0 مضا+Cالل'
في 'الستماU 'لى صالF 'ال+ما& كما كا& ح+& كا& +س+- ب+& 'لناd بC+ئة منF-)K . '& 'ل<ب+عي +تعا(& مع ما %( ف(J 'ل<ب+عة . 'ن3 جSء م&
{GC 571.3} .تLب+- هللا T& +منحناe 8جابة لصل('H 'ال+ما&8 ما ل0 +ك& ل+منحنا '+ا, ل( ل0 ن<لب3

مستندN" f1ل 1لعالم

F- (كث+-F %ي 'لتعال+0 'لمغل(<ة ('آل-'ء 'ل(%م+ة 'لتي تتفشى في 'لكنائd في 'لعال0 'لمس+حي . (+ستح+) عل+نا T& نقL- 'لنتائج 'ل(ب+لة 'لمّضِ
&+Lحتى +ص+-(' ملح Jلح' BLآلخ- مبا' Lبع 'Lل(& +<-ح(& جانبا ('حK+مى فKما 'لغالب+ة 'لعT . لمعال0 'لمثبتة في كلمة هللا' LحT لة'Sإل
{GC 572.1} .بالفع)

قاHL 'خ<اء 'لال%(H 'ل-'ئج شعب+اً 'لى 'لش! نف(ساً كث+-Fً كا& ممكنا '& ت]م&َ بالكتD 'لمقLسة ل(ال %5, 'الخ<اء . 5ل! 'ن3 +ستح+) على
,5% Hفض- Lفق dLلمق' Dلكتا' (ا تمثCعلى 'ن H-)5, ُصCك Lلخ+-؛ (ال& عقائ' Dلة ('ل-حمة (ح'Lحس3 بالع !Cتنت Lلم]م& '& +تقب) عقائ'
{GC 572.2} .'لنف(d تقّبَُل3 ككلمة هللا

o+لش+<ا& في <ل+عة ج' aبكلمت3 . +ق) ãكث- م& 'لثقة باT ,-+مLفي ت Dسعى 'لش+<ا& لتحق+ق3 . فال شيء +-غ+ Y5ل' X-5' %( 'لغ%)
'لمتشكك+& 'لعK+0 (+ب5) قصا- ', في 'غ-'ء 'لنف(d لالنضما0 'لى صف(ف3 . لقL صا- 'لش! Tم-' مأل(فا (متمش+ا مع م(ضة 'لعص- . فثمة فئة
كب+-F م& 'لناd +نK-(& 'لى كلمة هللا نF-K 'لش! للسبD نفس3 'لY5 م& Tجل3 +شك(& في مبLعCا: النCا ت(بخ 'لخ<+ئة (تL+ن3 '. فال5+& ال
dLمة م& 'لمنب- 'لمقLصغ(& 'لى تعال+م3 كما %ي مق+ )T Dلكتا' &)T-0 +قCم(' سل<ان3 '. 'نLC+ &T &)ا +حا(لCاعة مت<لبا ت>e غب(& في-+
لمج-L 'لبح| ع& غل<ة في 'لكتاT D( في 'لعKة . (كث+-(& +ص+-(& ملحL+& لكي +جL(' تب-+-' T( ع5-' ال%ما) ('جبq) . 0Cخ-(& +عتنق(&
مباBL تشك+ك+ة بسبD 'لكب- +اء T( 'لبالFL . فا5 +ف-<(& في حD 'ل-'حة بح+| ال +ب-S(& Tنفس0C بانجاYT S عم) خل+J بالك-'مة (+ت<لD ب5)
'لمجL)C ('نكا- 'لH'5 فLC+ 0Cف(& 'لى 'الشتCا- بحكمة سام+ة بانتقاL%0 'لكتاD 'لمقdL. ثمة شيء كث+- +عجS 'لعق) 'لمحL)L غ+- 'لمستن+-
Dلى جان' a)لفض+لة %ي في 'ل(ق' &T &)0 +حسCنT )Lلكث+-(& مم& +ب' Lج)+) . Lمجاال لالنتقا &)Lك3 8 (%ك5' +ج-L+ &T &ة ع+Cبالحكمة 'الل
ع0L 'ال+ما& ('لشك(! ('اللحاL . (لك& تحH مCK- 'الخال\ سُ+-T u& مث) T(لئ! 'لناd مLف(ع(& بL'فع 'لثقة بالنفd ('لكب-+اء . كث+-(&
Dتحاج(& على 'لجان+) &)Lالم- +نتق' BLفي با dلنا' Xش+ئ ' +-ب! عق() 'آلخ-+& (+ح+-%0 . بع dLلمق' Dفي 'لكتا ')Lس-(& ل( (ج+
'لمخ<ئ لمج-L حD 'لجL') . (%0 ال +ف<ن(& 'لى Tن0C +(قع(& Tنفس0C في فخ 'لص+اL . (لك& بما Tن0C جا%-(' بع0L 'ال+ما& ف0C +حس(& Tن3
{GC 572.3} . +نبغي T& +ثبت(' على م(قف0C . (%ك5' +تحL(& مع 'الش-'- (+غلق(& Tب('D 'لف-d)L ب+نما %0 في خا-ج3

"ساÜ متHن

c)-ل' FLبمساع) . c)ا بك) (ضC+مة فLئنا مق'Lمة 'لخاصة بف+Kلع' Jة . فالحقائ+Cا 'اللCع<ى هللا في كلمت3 'لب-%ا& 'لكافي على صفتT Lلق
&T &ساسا -'سخا +مكT &منح هللا 'النسا Lلنفس3. لق J0 , 5, 'لحقائCف+ &T &نسا' (ا باخال\8 +ست<+ع كCن)م& +<لب (ا كCب Lع)ُ 8 'لتيdLلق'
{GC 573.1} .+ضع عل+3 '+مان3

(مع 5ل! فعق() 'لناd محFL)L قاص-F ع& T& تL' !-L-'كا كامال تL'ب+- هللا غ+- 'لمحFL)L (مقاصL, . 'ننا ال نست<+ع بالبح| ('الستقصاء
T& نجL هللا . (+نبغي 'ال نحا() T& ن-فع با+L+نا 'ل(قحة ' لستا- 'لY5 +خفي هللا جالل3 خلف3 . '& 'ل-س() +Cتa قائال: ”ما TبعT Lحكام3 ع&
u-ن &T فع3 'لى 5ل! بح+| +مكنناLمعامالت3 معنا ('لب('ع| 'لتي ت !-Lن &T ففي (سعنا .(ii : ss م+ة)-) “!لفح\ (<-ق3 ع& 'الستقصاء'
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محبت3 (-حمت3 'لالمحL)Lت+& ('لم-تب<ت+& بالقF-L غ+- 'لمتنا%+ة. '& Tبانا 'لسما(L+ Yب- ك) شيء بحكمة (عL) (عل+نا Tال نت5م- T( نش! ب)
T& نسجT Lما0 هللا في خض(U ('حت-'0 . 'ن3 س+عل& لنا مقاصL, بقL- ما %( م& صالحنا T& نع-ف83 (لك& Tكث- م& %5' عل+نا T& نثJ ب+L هللا
{GC 573.2} .'لقL+- (قلب3 'لمفع0 بالمحبة

(في ح+& T& هللا Tع<ى 'لب-%ا& 'لكافي لال+ما& فC( ل& +لغي ك) ع5- لع0L 'ال+ما& . فك) م& +بحث(& ع& خ<ا<+a +علق(& عل+Cا
GC} .شك(ك0C س+جL(ن3 '. ('ل5+& +-فض(& قب() كلمة هللا ('<اعت3 'لى S+ُ &T') ك) 'عت-'X (ال +ع(L بعL مجا) للش! فل& +أت(' 'لى 'لن(-
574.1}

'& 'لش! في هللا %( 'لنتاg 'ل<ب+عي للقلD غ+- 'لمتجLL 'لY5 %( عT .ã F)'Lما 'ال+ما& فC( ما +لCم3 'ل-(c 'لق8dL (%( س+S%- (+نم(
Lما +ج -Lعلى ق u)0 'ال+ما& +تقLما. '& عSع) 'LCج (ب5+ &T &)L &ص+- ق(+ا في 'ال+ما& م+ &T &ال +ست<+ع 'نسا) .u5ما +تغ -Lعلى ق
&T &)L(& 'لى 'لتسا]) ('لمماحكة فس+جL0 +عمCمان+' L0 هللا السناCع<ا%ا لT ال م& 'لتع(+) على 'لب-'%+& 'لتيLب dتشج+عا8 ('5' كا& 'لنا
0')Lس(خا على 'ل- L'LS0 تCشك(ك. {GC 574.2}

لك&ّ 'ل5+& +شك(& في م('ع+L هللا (ال +ثق(& ب+ق+& نعمت3 'نما +C+ن(ن83 (%0 بLال م& T& +جت5ب(' 'آلخ-+& 'لى 'لمس+ح ف0C +بعL(نU 0C ن3.
d-ا 'لقاCلK Hتح H)تم) Y)5ا تCتجعل) u-الخ' Hع& 'لنباتا dن(- 'لشم Dا 'لقاتمة في ك) مكا& (تحجCاللK -شجا- عق+مة تنشT 0Cن'
'لب-L . (س+CK- عم) '(لئ! 'لناd مuL 'لح+اF شCاFL ضL%0 تبقى على 'لL('0 . 'نS+ 0C-ع(& ب5'- 'لش! ('اللحاL 'لY5 س+نتج حصاL' ال
Dنض+. {GC 574.3}

ل+T dما0 'ل5+& +-غب(& بك) 'خال\ T& +تح--(' م& 'لشك(! غ+- <-+J ('حL +سلك(ن3 . فبLال م& 'لتسا]) ('لمماحكة في ما ال +فCم(ن3
ل+لتفت(' 'لى 'لن(- 'لY5 قT Lش-J عل+0C (ح+نئ5 س+حصل(& على ن(- Tع0K . عل+0C 'لق+ا0 بك) ('جD 'تضح Tما0 'فCام0C (ح+نئ5 س+ك(ن(&
{GC 574.4} .قاL-+& على ف0C 'ل('جH' D 'لتي +شك(& ف+Cا 'آل& (على 'لق+ا0 بCا

H'5ع(' ('ل5+& ال +-غب(& في 'نكا- 'لLنخ+ &T ل5+& +-غب(& في' ULبح+| +خ 'Lلشب3 ب3 ج' D+-ق Jللح 'L+0 تقلLق+ &T &ست<+ع 'لش+<ا+
في 'لتضح+ة 'لل5+& +<لبCما 'لحJ . (لك& +ستح+) عل+T 3& ُ+بقي تحH س+<-ت3 نفسا ('حFL ت-غD مخلصة في مع-فة 'لحJ مCما تك& 'لكلفة .
'& 'لمس+ح %( 'لحJ (%( ”'لن(- 'لحق+قي 'لY5 +ن+- ك) 'نسا& qت+ا 'لى 'لعال0“ (+(حنا É : s). (-(c 'لحJ قT L-س) ل+-شL 'لناd 'لى جم+ع
: h ؛ +(حنا h :h لتعل+0“ (متى' a-مش+ئت3 +ع ( ع0+ &T Lشاء 'ح &'” “')Lلب(' تج>'” :Lعل& بناء على سل<ا& 'ب& هللا %5' 'ل(عT Lق) . Jلح'
sh). {GC 574.5}

ال +ع-T aتباU 'لمس+ح 'ال 'لقل+) ع& 'لم]'م-'H 'لتي +ح+كCا 'لش+<ا& (جن(L, ضL%0 . لك&ّ 'لساك& في 'لسم('H س+س+<- على ك) 5%,
'لم]'م-'H التما0 مقاصL, 'لعم+قة . '& 'ل-D +سمح T& +جتاS شعب3 في بل(u 'لتج-بة 'لمح-قة ال الن3 +س- ب(ق(U 'لض+T J( 'لبل(u عل+0C ب)
0%L'L0 م& 'لتج-بة ال& غا+ة 'لتج-بة %ي 'عC+ق+ &T 8,Lمع مج Jائ+ة . 'ن3 ل0 +ست<ع8 بما +تفC0 'لنCمة (ج(%-+ة لنص-تSال& %5, 'لعمل+ة ال
{GC 575.1} .لمقا(مة ك) مغ-+اH 'لش-

(لك&ْ ال 'لناd 'ألش-'- (ال 'لش+ا<+& +ست<+ع(& تع<+) عم) هللا T( حجD (ج3C ع& شعب3 '5' كان(' بقل(D خاضعة منسحقة +عت-ف(&
بخ<ا+ا%0 (+ت-ك(نCا8 (باال+ما& +تمسك(& بم('ع+L, (+<الب(ن3 ب3 '. فك) تج-بة (ك) تأث+- معاكd س('ء في 'لس- T( 'لعالن+ة +مك& مقا(مت3
{GC 575.2} .(بنجاc ”ال بالقF-L (ال بالق(F ب) ب-(حي قا) -D 'لجن(S) “Lك-+ا ٤ : ٦

قو' 1لمIلك

”,-Cما بLبلعا0 عن &' .( si ) sr : i d->ب s) “-+0 ... فم& +]5+ك0 '& كنت0 متمثل+& بالخCعلى 'الب-'- ('5نا, 'لى <لبت D-ع+نا 'ل
'ل(عL بمكافآH غن+ة سخ+ة حا() 'ستخL'0 ع-'فت3 ضL 'لعب-'ن++&8 ('5 ق0L مح-قاH 'لى 'ل-D حا() T& +ستنS) لعنة على شعب83 لك&ّ -(c هللا
H؟“ ”لتم D-شت0 م& ل0 +شتم3 'لT a+لع& م& ل0 +لعن3 هللا (كT a+قائال: ”ك w-ص+ &T ب3 فأ-غ0 على J>بلعا0 'لى 'لن Jتا Y5منع 'لش- 'ل
نفسي م(H 'الب-'- (لتك& qخ-تي كآخ-ت0C“. (عنLما قLُمH 'لمح-قة م-T Fخ-T uعل& 5ل! 'لنبي 'لش-+- قائال : ”'ني قT Lم-T &T Hبا-! فان3
قL با-! فال L-T, . ل0 +بص- 'ثما في +عق(D (ال -uT تعبا في 'س-'ئ+) . 'ل-D 'ل3C مع3 (%تاa مل! ف+3“. ”'ن3 ل+d ع+افة على +عق(D (ال
&T u-خT F-لم5'بح (حا() بلعا0 م' Hم+ JT لثالثة' F-هللا“. (للم ((ع& 'س-'ئ+) ما فع D)ع& +عق (قا+ Hق)ع-'فة على 'س-'ئ+) . في 'ل
+ستنS) لعنة . (لك& م& ب+& شفتي 5ل! 'لنبي 'لكا-%ت+& Tعل& -(c هللا نجاc مختا-+3 ((بخ جCالة TعL'ئ0C (خبث0C فقا) : ”مبا-ك! مبا-!
É : r؛ ٤ ri ) rs ) r� ) s� ) Ä : ri LLالعن! ملع(&“ (سف- 'لع)). {GC 575.3}

كا& 'لعD -'ن+(& مخلص+& في (الئã 0C في 5ل! 'ل(ق8H (<الما كان(' م<+ع+& ش-+عت3 ل0 +ك& في مست<اU ق(F في 'ال-T X( في
D0 با-تكاCغ-'ئ' J+-> &0 عC+ا علCخ+-'ً في صبT هللا نجح Dباللعنة على شع J>ن+ &T 3ل0 ُ+سمح ل Y50 لك&ّ بلعا0 'لC+عل u)تق &T 0+لجح'
{GC 576.1} .'لخ<+ئة . فلما تعL(' (صا +ا هللا 'نفصل(' ح+نئ5 عن3 (ُت-ك(' ل+قاس(' ق(F 'لمCل!
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+عل0 'لش+<ا& ج+T &T 'Lضعa نفd تثبH في 'لمس+ح %ي Tكث- م& نL لجن(L 'لKلمة8 ('ن3 ل( CKT- نفس3 جCا-' س+جاَب3 (+قاَ(0 . (ل5ل! %(
+حا() T& +ستg-L جن(L 'لصل+D بع+L' م& معاقل0C (حص(ن0C ب+نما +كم& ل0C مع جن(L, (%( على 'ستعL'L ال%ال! ك) م& +ج-] على
{GC 576.2} .'القت-'D م& T-ض3 . (نح& +مكننا باالتكا) 'لمت('ضع على هللا (e<اعة (صا+ا, T& نك(& في Tما&

Dفي <ل D-نت(س) 'لى 'ل &T \)لى 'لخص U نبغي لنا+) . Fصال &)L &م FLساعة ('ح )T 'Lما& +(ما ('حT نسا& في' YT &)ل& +ك
0Lلكتاب+ة (%( +ق' Hآل+ا' dلش+<ا& خب+- في 'قتبا' &' . cا بنجاC(سائ) مقا(مت) D-لمج' L+0 كالم3 . ففي كلمة هللا ُتعل& مكاCلحكمة لف'
Dعلى هللا. ففي ح+& +ج Lمت('ضع (ال نغف) ع& 'ال عتما Dبقل Dلكتا' d-Lن &T ننا سنعث- ف+3 '. فعل+ناT (تفس+-, 'لخا\ للفص() 'لتي +]م
{GC 576.3} .“عل+نا T& نك(& على حL -5'ئما م& مكا+L 'لش+<ا& عل+& ' T& نصلي L'ئما با+ما& قائل+&: ”ال تLخلنا في تج-بة

الفصل الثالث و الثالثون — الخدعة االولى العظيمة

من5 بLء تا-+خ 'النسا& ش-U 'لش+<ا& +ب5) محا(الت3 ل+خUL جنس& '. ف5'! 'لY5 حّ-Xَ ساكني 'لسماء على 'لث(-L'-' F '& +جع) سكا&
'ال-X +شت-ك(& مع3 في ح-ب3 ضL حك0 هللا (سل<ان3 . لقL كا& 0Lq (ح('ء في منتCى 'لسعاFL (%ما +<+عا& ش-+عة هللا8 (كانH %5, 'لحق+قة
شCاL FL'ئمة ضL 'الLعاء 'لY5 'شاع3 'لش+<ا& في 'لسماء8 ('لقائ) بأ& ش-+عة هللا Kالمة (صا-مة (%ي تتعا-X مع خ+- خالئق3 . (فضال
ع& %5' فإ& 'لش+<ا& ثا- حسL, (%( +-u 5ل! 'لب+H 'لجم+) 'لY5 قT LعL ل5+ن! 'لS(ج+& 'لبا-+&8 فعقL 'لع0S على 'سقا<Cما8 حتى '5' فص)
{GC 578.1} .ب+نCما (ب+& هللا ('خضعCما لسل<ان3 +مكن3 '& +متل! 'ال-8X (ف+Cا +(<L مملكت83 (منCا +قا(0 حك0 هللا 'لعلي

(ل( كا& 'لش+<ا& قCK' L- نفس3 على حق+قتCا ل<-L في 'لحا) ال& 0Lq (ح('ء كانا قT Lن5-' بالح5- م& %5' 'لعL( 'لخ<-8 لكّن3 كا& +ح+!
F-ن5'! مخل(قة ساحq Hف3 ب<-+قة فعالة . ('5 'تخ5 'لح+ة (س+لة (م<+ة ل83 (كانL% ال0 مخف+ا ن('+ا, ل+تم0 غ-ض3 (+ص) 'لىKم]'م-'ت3 في 'ل
في منK-%ا8 تق0L م& ح('ء فقا): ”Tحقا قا) هللا ال تأكال م& ك) شج- 'لجنة؟“ (تك(+& s : i). (ل( كّفHَ ح('ء ع& 'لLخ() في جL') مع
'لمج- D لسلمH من3 8(لكنCا خا<-H بنفسCا بمناقشت3 فسق<H ف-+سة مكا+L, . (%ك5' +ن0SC كث+-(& . ف0C +شك(& (+جاLل(& في م<الD هللا
{GC 578.2} .(بLال م& '<اعة 'ال('م- 'اللC+ة +قبل(& 'لنK-+اH 'لبش-+ة 'لتي تختفي تحتCا مكا+L 'لش+<ا&

فقالH 'لم-FT للح+ة م& ثم- 'لجنة نأك) . (Tما ثم- 'لشج- F 'لتي في (س< 'لجنة فقا) هللا ال تأكال من3 (ال تمسا, لئال تم(H '. فقالH 'لح+ة”
للم-FT ل& تم(تا ب) هللا عالT 0ن3 +(0 تأكال& من3 تنفتح ع+نكما (تك(نا& كاã عا-ف+& 'لخ+- ('لش-“ (تك(+& r :i — ٥). لقT Lعل& 'لش+<ا&
'نCما س+ك(نا& كا8ã 'كث- حكمة (تأ%ال لحالة (ج(L 'سمى . (قL خضعH ح('ء للتج-بة (ب('س<ة تأث+-%ا سق< 0Lq في 'لخ<+ئة. قبال Tق(')
ا في خالقCما (تص(-' 'ن3 +حL م& ح-+تCما ('نCما قL +حصال& على حكمة عK+مة (-فعة (سم( ل( 'لح+ة '& هللا ل0 +ك& +عني ما قا) . شّكَ
{GC 579.1} .تعL+ا ش-+عت3

Lسمى كما ق' L)حالة (ج (خL+عني 'ن3 س+ ,Lج) (% ؟“H)ق(<3 للق(): ”+(0 تأك) من3 م(تا تم d L0 بعLq 3كتشف' Y5لك& ما 'لمعنى 'ل)
)5 Y-لبش' dما& (لتب-%& '& 'لش+<ا& محس& للجن+Kُغن0 ع) FLلعص+ا& فائ') YL؟ فل( كا& 'الم- ك5ل! لكا& في 'لتع Lجعل3 'لش+<ا& +عتق
T+اL ب+X . لك&ّ 0Lq ل0 +جT L& %5' %( معنى ق() هللا. (قL 'عل& 'ل-D آل0L 'ن3 ال بL '& +ع(L 'لى 'ال-X 'لتي منCا Tخ5 قصاصا ل3 على
خ<+ئت3. ”ألن! ت-'D ('لى ت-'D تع(L“ (تك(+& sÉ : i). (قL تب-%& صJL ق() 'لش+<ا& ”تنفتح 'ع+نكما“ ب5C' 'لمعنى فق< . فبعLما عصى
0Lq. {GC 579.2} (ح('ء هللا 'نفتحH 'ع+نCما ل+-+ا جCالتCما (+ف<نا 'لى غبائ0C ' . لقL ع-فا 'لش- (5'قا م-'-F ثما- 'لعص+ا&

(في (س< جنة عL& كانH ت(جL شج-F 'لح+اF 'لتي في ثما-%ا ق(F على '<الة 'لعم- . فل0Lq (K ) م<+عا ã لكا& قL بقي +نع0 بال(ص()
0 عل+3 'الك) م& شج-F 'لح+اF فصا- ع-ضة للم(H . '& ق() هللا: بك) ح-+ة 'لى %5, 'لشج-F (لكا& +ح+ا 'لى 'البL . (لك& عنLما 'خ<أ ُحّ-ِ
{GC 579.3} .”'ن! ت-'D ('لى ت-'D تع(L“ +ش+- 'لى 'لقضاء على 'لح+اF قضاء مب-ماً

'& 'لخل(L 'لY5 كا& 'النسا& قL ُ(عL ب3 لقاء 'ل<اعة 'ضاع3 بعص+ان3 . (ل0 +ك& 0Lq +ست<+ع '& +نق) 'لى 5-+ت3 ش+ئا ل0 +ك& %( +متلك83 (ل0
5' dلى جم+ع 'لنا' H)لم' Sبن3 ألجل& '. ففي ح+& ”'جتا' (نا '5 ب5+L+' ()في متنا L)ك& %نال! -جاء لجنسنا 'لساق< ل(ال '& هللا جع) 'لخل+
L)ال +مك& 'لحص() على 'لخل) .(s� : s d)ت+م(ثا r ؛ sr : ب('س<ة 'النج+)“ (-(م+ة ٥ L)لخل') Fنا- 'لح+اT” خ<أ 'لجم+ع“ فا& 'لمس+حT
'ال ب('س<ة 'لمd +ح (حL, . (قL قا) +س(U: ”'لY5 +]م& باالب& ل3 ح+اF 'بL+ة . ('لY5 ال +]م& باالب& ل& +-u ح+اF“ (+(حنا i : i٦). (+مك&
لك) 'نسا& '& +حص) على %5, 'لب-كة 'لتي ال تقL- بثم& '5' تم0 'لش-(<. ك) ”'ل5+& بصب- في 'لعم) 'لصالح +<لب(& 'لمجL ('لك-'مة ('لبقاء“
h : r ة“ (-(م+ة+Lالب' Fفس+حصل(& على ”'لح+ا). {GC 580.1}

('لشخ\ 'ل(ح+L 'لY5 (ع0Lq L بالح+اF مع 'لعص+ا& %( 'لمخاUL 'لعe . 0+K& 'عال& 'لح+ة لح('ء في جنة عL& — ”ل& تم(تا“ — كا&
'() عKة 'لق+H ع& خل(L 'لنفd . لك&ّ %5' 'العال& 'لY5 +ستنL 'لى سل<ا& 'لش+<ا& ال س(', ت-LL صL', 'ل0 ناب- في ك) 'لعال0 'لمس+حي
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: sÄ (ق+اSح) “H)لتي تخ<ئ %ي تم' dا 'ب('نا 'ال(ال& . ('& حك0 هللا 'لقائ): ”'لنفCا 'لتي قبل3 بCغالب+ة بني 'النسا& +قبل(ن3 بالس-عة نفس)
'Lس5جا ج dلنا' (جع+ Y5ل' D+ -لع 'لغ)م& 'ل o%Lال +سعنا 'ال '& ن) . Lتح+ا 'لى 'الب (ب H)لتي تخ<ئ ل& تم' dصا- +عني '& 'لنف (r�
{GC 580.2} .بالنسبة 'لى 'ق(') 'لش+<ا& (عL+مي 'ال+ما& جL' في ما +خت\ بأق(') هللا

(ل( سمح لالنسا& بعL سق(<3 بالتنا() م& ثم- شج-F 'لح+اF لكا& +ح+ا 'لى 'الب8L (%ك5' كانH 'لخ<+ة تبقى خالFL 'لى 'البL . لك&ّ 'لك-(ب+0
F-ل+تنا() م& 'لثم g5ل! 'لس+ا S)0 بتجاLq م& بني Lح') Yل0 +سمح أل) .(r٤ : i &+)تك) “Fلح+ا' F-شج J+->” ح-سا Dلمتقل' a+لس' D+Cل)
ً'Lل5ل! فال خا<ئ خال) . Fل('%بة 'لح+ا'. {GC 580.3}

لك&ّ 'لش+<ا& Tم- مالئكت3 بعL 'لسق(< '& +ب5ل(' جLC' خاصا في تلق+& 'لناd عق+FL خل(L 'لنفT 5') 8dغ-Y 'لناd بقب() %5, 'لضال لة كا&
عل+0C '& +جعل(%0 +ستنتج(& '& 'لخا<ئ س+ح+ا في شقاء 'بYL . ('آل& فCا سل<ا& 'لKلمة (%( +عم) عب- 'ع('ن3 +ص(- هللا <اغ+ة محبا
لالنتقا80 (+عل& 'ن3 تعالى +<-c في 'عماJ 'لجح+0 جم+ع 'ل5+& ال +-ض(ن3 (+جعل0C +حس(& بشFL (<أF غضب3 مuL 'ج+ا) 'الب8L (ف+ما 0%
{GC 581.1} .+قاس( & '%(') 'لعD'5 'لY5 ال +(صa (+تل((& في 'لنا- 'البL+ة فا& خالق0C +ش-a عل+0C م& عل+ائ3 بلF5 (-ضى (س-(-

1لشHطا6 <سيء تمثHل هللا

(%ك5' +خلع 'لعL( 'الع0K (-ئ+d 'لش+ا<+&) صفات3 على خالJ 'لش- ('لمحس& 'ل+0C . '& 'لقس(F %ي م& صفاH 'لش+<ا& . لك&ّ هللا محبة8
D-ل5++ج' )Lلعاصي 'ال() 'الكب- . ('لش+<ا& نفس3 %( 'لع' (العال0 بفعÑلخ<+ئة 'ل' HخلL &' جم+ال 'لى) ساLما خلق3 <ا%-' (مق (كا& ك Lق)
)Cصنع3 . (ل( سمح ل3 ف Lق Y5ال! 'لCل' Dج بسبCبت+ )Cما +تمك& م& ف-+ست3 فL5ل!8 (عن Uلك3 ل( 'ست<اC+ 5لخ<+ئة8 (ح+نئ' Dالنسا& ل+-تك'
0Lq Lبنة م& '(ال' )T &هللا لما نجا 'ب F-Lق (خLال ت)س+أخ5 جنسنا كل3 في شبكت3. فل. {GC 581.2}

+حا() 'لش+<ا& 'ل+(0 '& +نتص- على 'لناd كما قL 'نتص- على Tب(نا م& قب) بSعSعة ثقت0C بخالقL) 0Cفع0C 'لى 'لش! في حكمت3 في
UL0 . (+حا() 'لمخا%L-0 (تمC0 لكي +ب--(' خبثC0 %0 'نفسCحتى من T)ع('ن3 هللا على نح( 'سT) &لة ش-'ئع3 . (+ص(- 'لش+<ا'Lلحك0 (في ع'
'لعK+0 '& +لقي قس(ت3 'لم-+عة (تبعة ش- صفات3 على 'ب+نا 'لسما(Y لكي +بL( %( كم& قKُ LلK 0لما صا-خا عنLما ُ<-L م& 'لسماء ألن3
X+8 على نقBLاCسل<ان3 'ل Hا تحC0 '& +نعم(' بCما0 'لعال0 'لح-+ة 'لتي +مكنT X-ا ل0. (%( +عK5ل! 'لحاك0 'ل (لمث U)لخض' Xف-
ã ا م& 'ل(الء%Lبعا') d)لنف' U'Lلصا-مة . (%ك5' +نجح في خ' D-م- 'ل')T اCة 'لتي تف-ض+L)لعب'. {GC 581.3}

تعلHم شائع

(ك0 %( ممق(H لك) م& +حd بالمحبة ('ل-حمة8 (حتى لشع(-نا بالعL'لة8 'عتقاLنا '& 'الم('H 'الش-'- س+ع5ب(& بالنا- ('لكب-+H في
لD+C 'لجح+0 'لى 'الب8L ('ن0C ألج) 'لخ<ا+ا 'لتي '-تكب(%ا مuL ح+ات0C 'لقص+-F على 'ال-X س+قاس(& '%(') 'لعD'5 مuL 'ج+ا) TبL+ة هللا .
H)%لال' F-كاتL Lح' (قا Lق) . لعال0 'لمس+حي' Lمثبتة في عقائ ('Sال ت) L+بع uLلى م' H-لتي 'نتش' FL+5, 'لعق% dلُق& 'لنا Lمع 5ل! فق)
a)-K في ')Lا (ُ(لC0 نفسC0 <ب+عتCما +-(& غ+-%0 مم& لLفعن . Lس+& 'لى 'الب+Lم& غب<ة 'لق L+S+لجح+0 س' Hع5'با -Kلعلماء: ”'& من'
'5Cخ- بq J>ن L0“. (قCتLمة سعاK0 +حس(& بع% (5' س+جعCلئ! 'لتعساء 8ف)' &ع ')Sمتا' Lما %0 فقT 8d[غم-%0 5ل! 'لب L0 (قCف)-Kة بC+شب
'لق(): ”عنLما ُ+نّف5َ حك0 'ل<-L ('ل-فX على qن+ة 'لغضD فا& Lخا& ع5'ب0C س+صعL 'لى 'البT Lما0 ع+(& T('ني 'ل-حمة 'ل5+& بLال م&
D-م+&8 %لل(+ا ! سبحاً للq :&)0 س+ق(لCلئ! 'الشق+اء في شقائ)' F->مشا!“. {GC 582.1}

T+& +(جL %5' 'لتعل+0 على صفحاH كلمة هللا ؟ (%) 'لمفتL(& في 'لسماء س+ك(ن(& مج-L+& م& ع('<a 'ل-Tفة ('ل-حمة (حتى 'لمشاع-
'لبش-+ة 'لتي +شت-! ف+Cا جم+ع بني 'النسا& ؟ (%) %5, سُتستبL) بع0L 'كت-'| 'ل-('ق++& '( قس(F 'لمت(حش+& ؟ كالT 8بL'8 ف5C' ل+d ما +عل0 ب3
Hع(& بمغال<ا)L0 مخCك(ن(& ق(ما علماء (مخلص+& لكن+ Lلسابقة ق' Hا في 'القتباساCم(& 'آل-'ء 'لمعب- عنLهللا . فأ(لئ! 'ل5+& +ق Dكتا
'لش+<ا& . فC( +جعل0C +س+ئ(& ف0C 'لتعب+-'H 'لق(+ة 'ل('-FL في 'لكتاD '5 +صبغ لغة 'لكتاD بصبغة 'لم-'-F ('لخب| 'لتي %ي م& خصائص3
(لك& ال صلة لCا بخا لقنا8 فC( 'لY5 قا): ”حي Tنا +ق() 'لس+L 'ل-T Dني ال Tس- بم(H 'لش-+- ب) بأ& +-جع 'لش-+- ع& <-+ق3 (+ح+ا.
ss : ii (ق+اSح) “&)ئة فلما5' تم(ت+L-جع(' '-جع(' ع& <-قك0 'ل-'). {GC 582.2}

0C0 (لعناتCخالئق3 (ص-خات Hا%q سمع+ )%) oن3 +نتع T) 8ا+Lخالئق3 +ع5ب(& ع5'با 'ب FL%ننا سلمنا بأن3 +س- بمشاT )نال3 هللا ل+ Dكس YT
(%0 +تع5ب(& محب(س+& في نا- 'لجح+0؟ (%) +مك& T& تك(& %5, 'لص-خاH 'لمفSعة نغماH م(س+ق+ة في 5Tني 'لمحبة 'لس-مL+ة ؟ (قL ق+) '&
'+قاU 'لشقاء 'البYL على 'لعال0 'لش-+- س+ب-%& على ك-'%ة هللا للخ<+ئة كش- مLم- لسال0 'لك(& (نKام3 . +ا ل5C' م& تجa+L مخ+a ! كما ل(
T& ك-'%+ة هللا للخ<+ئة %ي سبL D('م3 '. ألن3 بناء على تعال+0 %]الء 'لال%(ت++& فالع5'باH 'لتي ال تنق<ع بال -جاء في 'ل-حمة مستقبال
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تص+D '(لئ! 'لضحا+ا 'الشق+اء بالجن(&8 ( '5 +عب-(& ع& '%ت+اج0C (غضب0C باللعناH ('لتجاL+S+ a+L(& على مT uLج+ا) 'البL م& Tحما)
Lالب' (ج+ا' uL0 'لخ<ا+ا م+)باالستم-'- في تك Jهللا ال +تحق Lمج &' . (ثقاT J)0 'ثقاال فC5ن(ب. {GC 582.3}

شر <نجم عن 1لIرcقة

D8 'لمفع0 بالحdLلمق' Dلكتا' &+L &' . YLالب' D'5ضاللة 'لع Dبسب |Lح Y50 'ل+Kلش- 'لع' -Lق+ &' Y-(- 'لعق) 'لبشLفي مق d+ل
('لصالc ('لفائX بال-حمة8 +كتنفK 3ال0 'لخ-'فاH (+حا< بال-عD . (عنLما نتأم) في YT م& 'الل('& 'لخاLعة 'لتي ص(- بCا 'لش+<ا&
صفاH هللا فC) نستغ-D '5' كا& 'لناd +خش(& م& 'لخالJ 'ل-ح+0 (+-%ب(& جانب3 (+-تعب(& من3 ب) +بغض(ن3 ؟ e& 'آل-'ء 'لم-عبة ع& هللا8
&+Lالفا ب) مال++& م& 'لمتشكك+& ('لملحq Hخلق L0 م& 'لتعال+0 'لتي تلقى م& على 'لمناب- في ك) 'نحاء 'لعال80 قCلتي ُتف'. {GC 583.1}

'& نK-+ة 'لعD'5 'البYL %ي 'حuL 'لعقائL 'لكا5بة 'لتي منCا تتك(& خم- -جd باب) 'لتي تجع) ك) 'الم0 تش-D منCا (-]+ا Ä : s٤ ؛
Lخ5(%ا ع& -(ما كما ق' Lم3 . لقCسة %( س- +عس- فLا م& 'لمناب- 'لمقCقبل(' %5, 'لضاللة (جا%-(' ب L0 'لمس+ح ق'Lك(& خ &' .(r : sh
Tخ5(' 'لسبH 'لS'ئa . نح& ال ننك- '& 'ل5+& قL علَّم(' بCا %0 عKماء ('خ+ا-8 لك&ّ 'لن(- 'لخا\ ب5C' 'لم(ض(U ل0 +ص) 'ل+0C كما قL (ص)
'ل+& '. لقL كان(' مس](ل+& ع& 'لن(- 'لT Y5ش-J في T+ام0C م& L(& س(',T 8ما نح& فمس](ل(& ع& 'لن(- 'لY5 +ن+- في T+ام& '. فا5' '-تLLنا
ع& شCاFL كلمة هللا (قبلنا 'لتعال+0 'لكا5بة أل& qباءنا علَّم(' بCا فاننا نقع تحH 'لL+ن(نة 'لتي ن<J بCا 'ل-D ضL باب) '5 نح& نش-D م& خم-
{GC 583.2} .-جاساتCا

+نساJ ف-+J كب+- مم& تث+-%0 (تنف-%0 عق+FL 'لعD'5 'البYL 'لى 'لضاللة 'لمضاFL ل3 '. ف0C +-(& '& 'لكتاD 'لمقdL +ص(- هللا ككائ&
FLخال dلنف' &' &)L0 +عتقCلك& لك(ن) .Lلى 'الب' F Lخالئق3 في ن+-'& 'لجح+0 'لمتق dهللا س+حب &' ')L0 '& +عتقCح+80 (ل5ل! فال +مكن- Dمح
Dفي 'لكتا F-)لم5ك' H'L+LCستنتج(' '& ك) بني 'النسا& س+خلص(& 'خ+- '. (كث+-(& +عتب-(& '& 'لت+ &' u)ال س+L0 ال +-(& بCبال<بع8 ف
قُصL بCا 'خافة 'لناd لتس(ق0C 'لى 'ل<اعة (ل0 +ك& 'لمقص(L تنف+5%ا ح-في '. (%ك5' +مك& للخ '<ئ '& +ع+o في 'لمس-'H 'لنفسان+ة مLS-+ا
Hلت3 في 'ل(ق'Lعلى -حمة هللا (+تجا%) ع B-جت+ Y5ا+ة بال-ضى ('لقب(). مث) %5' 'لتعل+0 'لCتلّقا, هللا في 'لن+ &' -Kهللا (مع 5ل! +نت Dبم<ال
{GC 584.1} .نفس3 +س- 'لقلD 'لبش-Y (+شجع 'الش-'- على 'لس+- في <-+J 'الث0

(لكي نب-%& ك+a +ح-a 'لمعتنق(& عق+FL 'لخال\ 'لعا0 كلمة هللا لتأ++L عقائL%0 'لمCلكة لنف(س0C +لSمنا فق< '& نقتبd 'ق('ل0C . ففي حف)
تأب+& شاD غ+- متL+& كا& قL قُت) في حاL| في 'لت( ('لساعة 'ختا- 'حL معتنقي عق+FL 'لخال\ 'لعا0 %5, 'آل+ة 'ل('-FL ع& L)'L: ”تعuS ع&
iÉ : si (+ئ)صم r) “Hن3 ماT |+من(& حT). {GC 584.2}

قا) 'لخ<+D: ”كث+-' ما Tسأ) %5' 'لس]'): ما %( مص+- '(لئ! 'ل5+& +ت-ك(& 'لعال0 (%0 في خ<ا+ا%0 (+م(ت(& -بما (%0 في حالة 'لسك-
(مخم(-(&8 (+م(ت(& ('+0C+L مل(ثة بLماء ضحا+ا ج-'ئ80C (ل0 +غسل(' ث+ابT 80C( +م(ت(& كما قL ماH %5' 'لشاD 'لY5 ل0 +ق0L 'عت-'فا (ال
م-F ('حFL '( تمتع باختبا- L+ني ؟ 'ننا مكتف(& بما (-L في 'لكتاD فج('ب3 ف+3 ح) للمشكلة 'لخ<+-F . لقL كا& Tمن(& ش-+-' جL' (ل0 +تD ع&
خ<ا+ا, (كا& قL سك-8 (%( في حالة 'لسك- قُت) . (كا& L)'L نب+ا 8ã (ال بT L& +ك(& قL ع-a ما '5' كا& س+ص+T Dمن(& خ+- T( ش- في
: si (+ئ)صم r) “Hن3 ماT |+من(& حT &ع uSبشال(0 ألن3 تعT لى' g)-لى 'لخ' J)ت+ L)'L &قلب3؟ ”(كا Hخلجا Hلعال0 'آلتي . فما5' كان'
iÉ ). {GC 584.3}

”!-Lن+ة ؟ (%ك5' نح& ن+Lت3 'لL+ائي ل0 +ك& ضم& عقCلالن' D'5لع' &T '5% &0 مCا م& %5' 'لكال0 ؟ 'ال نفCب g-ما %ي 'لنت+جة 'لتي نخ)
L0 س-(-' (ن(-' (تسامحا (حبا ('حسا& '. لقKة 'الع+-Kائ++& 'لشامل+&8 تل! 'لنCلسال0 'لن') F-اC>ة 'ل+-Kن L++لتأ F-افK حجة aنا نكتش%)
تعuS ح+| T& 'بن3 ماH . (لما5' %5' ؟ ألنT 3مكن3 بع+& 'لنب(u-+ &' F ما س+حL| ف+ما بعu-+ 8L 'لمستقب) 'لمج+u-+) 8L 5ل! 'الب& بع+L' ع&
متنا() ك) 'لتجا-D (متح--' م& 'لعب(L+ة (م<C-' م& مفاسL 'لخ<+ئة8 (بعLما صا- مقLسا (مستن+-' بالكفا+ة ُسمح ل3 باالنضما0 'لى محف)
'ال-('c 'لصاعFL 'لمتCللة . كا& عS'ء, 'ل(ح+L 'ن3 '5 ُنق) 'بن3 'لحب+D م& حا) 'لخ<+ئة ('الل0 ُتسكD 'سمى Tش('J 'ل-(c 'لقdL على نفس3
'لمكتنفة بالKال0 ح+| +نكشa لعقل3 حكمة 'لسماء (ف-< 'لس-(- 'لعD5 'لY5 للمحبة 'لخال8FL (%ك5' +]%) ب<ب+عت3 'لمقLسة ل+تمتع ب-'حة
{GC 585.1} .'لم+-'| 'لسما(Y (عش-F 'الب-'-

(نح& ب5C, 'الفكا- ن-+T L& ُ+ف0C عنا Tننا نعتقT L& خال\ 'لسماء ال +ت(قa على YT شيء نفعل3 في %5, 'لح+ا8F ال على تغ++- حالي في”
&+Lحالي بال a'-حال+ة '( 'عت FL+ال على عق) Dلقل'“. {GC 585.2}

(%ك5' نح& نسمع 'حL 'لمLع(+& خL'0 'لمس+ح +-LL 'الك5(بة نفسCا 'لتي ن<قH بCا 'لح+ة في عL& ح+& قالH : ”ل& تم(تا“8 ”(0 تأكال& من3
FLخ() 'لى 'لسعاLلل 'Lمستع H)لم' Lن+ا8 س+ك(& بع'S )' لصا )T 8 س('ء كا& قاتالFلخ<ا' dعل& '& 'نج+ )%) .“ãع+نكما (تك(نا& كاT تنفتح
{GC 585.3} .'البL+ة

(لك& م& '+& +ستنب< %5' 'لمح-a ألق(') هللا 'ستنتاجات3 %5, ؟ م& عبا-F ('حFL ن<J بCا L)'L معب-' بCا ع& خض(ع3 لتصا-+a 'لعنا+ة:
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HCتج' Hبم-(- 'ل(ق Hخف Lق Hن3 كانSح FLفبما '& ش .“Hمن(& ح+| 'ن3 ماT &ع uSبشال(0 الن3 تعT لى' g)-لى 'لخ' J)ت+ L)'L &كا”
Lكا& ق Y55' %( 'لب-%ا& على '& 'من(&8 'ل%) . (Lفا م& قصا\ ج-+مت3 'لعا)نفى نفس3 خ Lق Y5لى 'بن3 'لحي 'ل' H+فكا-, م& 'بن3 'لم'
'-تكD 'لفحشاء مع 'خت3 ('لY5 كا& مخم(-'8ً نق) c ') م(ت3 'لى م('<& 'لغب<ة ('لسعاFL ح+| +ت<C- (+]%) لمعاش-F 'لمالئكة 'ال<Cا- !
%5, خ-'فة لF5+5 حقا كف+لة بأ& تشبع 'لقلD 'لبش-Y . (%5, %ي عق+FL 'لش+<ا& نفسCا8 (%ي تنجS عمل3 بك) نجاc . فC) نستغ-D 'ن3 مع
{GC 585.4} (ج(L %5' 'لتعل+0 +كث- 'لش- (+تفاق0 ؟

'& 'ل<-+J 'لY5 +سل! في , %5' 'لمعل0 'لمحتك- 'لكاD5 %( مثا) لما +فعل3 كث+-(& غ+-, . فبعX 'ق(') 'لكتاD ُتفص) ع& ق-+نتCا 'لتي
H0 كب-%ا& الثباLتستخ) aَ-ّفُس- ب3 تماما8 (مث) %5, 'لفص() 'لمفككة ُتح Lما ق dتب-%& على '& 'لمعنى %( على عك F-+كث Hفي حاال
تعال+0 ال Tساd لCا في كلمة هللا . '& 'لشCاFL 'لمقتبسة على T &Tمن(& 'لY5 كا& سك-'نا %( في 'لسماء 'نما %ي 'شا-F تناقX على خ< مستق+0
) 'لمتشكك(& (غ+- 'لتص-+ح 'لكتابي 'ال+جابي 'لقائ) بأ& 'لسك+-+& ال +-ث(& ملك(H هللا (s ك(-نث(d ٦ : �s). (ب5C, 'ل<-+قة +حّ(ِ
{GC 586.1} .'لم]من+& ('لملحL(& حJ هللا 'لى كD5 . (قL 'نخUL كث+-(& بمغال<اتS%S%ُ) 0C(' ل+نام(' في مLC 'ل<مأن+نة 'لشC('ن+ة

Lلق . Fنفضل3 على 'لح+ا) H)ي 'لمCلكا& لنا '& نشت H)في ساعة 'لم F-لى 'لسماء مباش' (تنتق dكث+-+& م& 'لنا c')-' &' فل( كا& حقا
ساJ %5' 'العتقاL كث+-+& م& 'لناd 'لى 'لقضاء على ح+ات0C باالنتحا- . فعنLما تغم-%0 'لض+قاH ('لمتاعD ('ال-تبا! ('لخ+بة فان3 +بL( 'م-'
Lن+ا 'البL في FLلى 'لسعا' ')Lل('%نة (+صع' Fال '& +فصم(' -ب< 'لح+اCس. {GC 586.2}

برNا6 ناصع

لقL ق0L هللا في كتاب3 'لب-%ا& 'لناصع 'لحاس0 على 'ن3 ال بL '& +عاقD ك) م& +تعL(& ش-+عت3 . فا(لئ! 'ل5+& +خLع(& ' نفس0C بالق() '&
هللا T-ح0 م& T& +نف5 عL'لت3 في 'لخا<ئ عل+0C فق< '& +نK-(' 'لى صل+D جلجثة . '& م(H 'ب& هللا 'لY5 بال ع+D %( شCاFL ص-+حة على '&
”Tج-F 'لخ<+ئة %ي م(H“8 ('& ك) 'نتCا! لش-+عة هللا ال بL '& +(قع بالخا<ئ 'لجS'ء 'لعاL) . '& 'لمس+ح 'لY5 بال خ<+ئة صا- خ<+ئة ألج)
uL5, 'لتضح+ة لكي ُ+فت% (ك HمLُق Lق) . ح3)- Hق%S') 3قلب Jنسح' Lعن3 حتى لق Dج3 'آل) Dحم) ج-0 'لخ<+ئة ('حتجا Lالنسا& . لق'
,5Cب HLعT Lلتي ق' F-م& 'لكفا FLالستفا' Xت-ف dنف (ا 'النسا& م& قصا\ 'لخ<+ئة . فكCتح-- ب+ u-ل0 تك& %نال! <-+قة 'خ) . Fلخ<ا'
{GC 586.3} .'لكلفة 'لعK+مة ال بL م& '& +تحم) صاحبCا بنفس3 ج-+مة 'لتعYL (قصاص3

لنتأم) مل+ا في ما +عل0 ب3 'لكتاD '+ضا ع& 'ألش-'- (غ+- 'لتائب+& 'ل5+& +حا() 'ل5+& +عتقL(& بالخال\ لجم+ع 'لناd 'خ+-' T& +جعل(0%
{GC 587.1} .في 'لسماء كالمالئكة 'لقL+س+& 'لمغب(<+&

Tنا Tع<ي 'لع<شا& م& +نب(U ماء 'لح+اF مجانا“ (-]+ا rs : ٦). %5' 'ل(عL مق0L 'لى 'لع<اo (حL%0 . (ال +مك& '& ُ+ع<ى 'ال لم&”
rs اً (%( +ك(& لي 'بناً“ (-]+اCلe 3ك(& لT) شيء (ك |-+ Dم& +غل” .,'Lخس-(' ك) ما ع )لب(ن3 حتى ل>+) F0 'لى ماء 'لح+اCحس(& بحاجت+
h :. {GC 587.2}). %نا '+ضا +حLL 'ل-D 'لش-(< . فلكي ن-| ك) شيء عل+نا '(ال '& نقا(0 'لخ<+ئة (ننتص- عل+Cا

1عال6 صفاf هللا

) s� : i ب3“ ('شع+اء (3 ُتعم+L+ F'Sخ+-“8 ”(+) للش-+- ش- ال& مجا J+Lللص ')عل& على لسا& 'شع+اء 'لنبي قائال: ”ق(ل+ D-ث0 '& 'ل
ss). ('لحك+0 +ق(): ”'لخا<ئ ('& عم) ش-' مئ F م-F (<الT H+ام3 'ال 'ني Tعل0 'ن3 +ك(& خ+- للمتق+& هللا 'ل5+& +خاف(& قL'م3 . (ال +ك(&
Y5لة 'لLن(نة هللا 'لعا+L &ستعال') Dبأ& 'لخا<ئ َ+5َخ- لنفس3 ”غضبا في +(0 'لغض LCش+ dب(ل) .(si ) sr : Ä خ+- للش-+-“ (جامعة
É ) ٥ ( ٦ :r لش-“ (-(م+ة' (نسا& +فع' dنف (على ك J+ض) FLعمال3“8 ”ش' Dحس Lح') (ك YSس+جا). {GC 587.3}

ك) T ٍ&'S( نجT d( <ما8U 'لY5 %( عابL لال(ثا&8 ل+d ل3 م+-'| في ملك(H 'لمس+ح (هللا“ ('فسd ٥ : ٥). ”'تبع(' 'لسال0 مع 'لجم+ع”
Fلح+ا' F-0 على شجCبى لل5+& +صنع(& (صا+ا, لكي +ك(& سل<ان)>” .(s٤ : sr &++عب-'ن) “D-ل' Lح' u-+ &ا لCن)Lسة 'لتي ب'Lلق')
) s٤ : rr صنع ك5با“ (-]+ا+) Dأل(ثا& (ك) م& +ح' FLلقتلة (عب') FناSل') F-لسح') Dنة. أل& خا-جا 'لكال+Lلى 'لم' D')خل(' م& 'البL+)
s٥). {GC 588.1}

لقT Lع<ى هللا 'لناd 'عالنا ع& صفات3 (<-+قت3 في معاملة 'لخ<+ئة: ”'ل-D 'ل-D 'ل3 -ح+a)[-) 0 ب<يء 'لغضD (كث+- 'الحسا&
('ل(فاء حافK 'الحسا& 'لى Tل(a . غاف- 'الث0 ('لمعص+ة ('لخ<+ئة (لكن3 ل& +ب-B 'ب-'ء“ (خ-(g i٤ : ٦ C+” .(h )ل! جم+ع 'الش-'-“. ”Tما
'الش-'- ف+باL(& جم+ع '. عقD 'الش-'- +نق<ع“ (مSم(- r� : s٤٥ ؛ iÄ : ih). '& ق(F حك0 هللا (سل<ان3 س+ستخ0L '& في قمع ك)
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Fهللا كاالل3 'ل-ح+0 ('لمحس& ('ل<(+) 'النا Hء مت('فقة تماما مع صفا'Sلة هللا في ت(ق+ع 'لج'Lا%- عKعص+ا&8 (مع 5ل! فك) م. {GC 588.2}

. Dح+ُ &' J3 +حب(ن3 ألن3 +ستح+L+ ل5+& %0 صنعة' &T في Dغ-+ )Cف . L+نسا& '( 'خت+ا-, (ال ُ+س- ب<اعة 'لعب' Y' FL'-' ال +-غ0 هللا
0Cعجابe &س+حب(ن3 أل Hك(& %5, 'لصفا-L+ &ل3 ('حسان3 (حب3 . (ك) مL5ك+ا ('ع+ا لحكمت3 (ع '-+L0 تق%Lع(, أل& عن+>+ &T 0%L+-+ )%)
{GC 588.3} .بصفات3 +ج5ب0C نح(,

Lت3. لق' aهللا (ص FL'-' &ا 'نما %ي نسخة عC+مثاال (كا& %( مثالنا فT اC0 عنLا مخلصنا (قCل-حمة ('لمحبة 'لتي عل0 ب') Jل-ف' BLمبا &'
Tعل& 'لمس+ح 'ن3 ل0 +عل0ِّ 'ال ما قبل3 م& Tب+3 . (مباBL حك0 هللا مت('فقة تما0 مع (ص+ة 'لمس+ح 'لقائلة: ”'حب(' 'عL'ئك0“. (هللا +(قع 'حكا0 عLل3
على 'الش-'- ألج) خ+- 'لمسك(نة8 ب) حتى ألج) خ+- 'ل5+& +(قع عل+0C 'حكام3 . فT L+-+ )C& +سعL%0 '5' كا& 5ل! ال +تعا-X مع ش-'ئع
حكم3 (عL'لة صفات3 . (%( +ح+<0C بLالئ) محبت3 (+منح0C مع-فة ش-+عت3 (+س+- (-'ء%0 ل+ق0L 'ل+0C %باH -حمت83 (لكنLS+ 0C-(& بمحبت3
H0 +عل0 (& 'ن3 +مقC0 +بغض(& هللا ألن%) . D%')ن(& 'ل+C+ 0Cئما +تقبل(& %بات3 فان'L 0Cستخف(& بش-+عت3 (+حتق-(& -حمت3 . (مع 'ن+)
خ<ا+ا%0 . ('ل-D +حتم) فساL%0 (+صب- على 5ل! <(+ال . لك&ّ 'لساعة 'لحاسمة ستجيء 'خ+-' عنLما +تق-- مص+-%0 . فC) س+قب) '(لئ!
{GC 588.4} 'لعصاF (+بق+0C 'لى جانب3؟ (%) +-غم0C على عم) '-'Lت3 ؟

'& 'ل5+& 'ختا-(' 'لش+<ا& قائL' ل0C فس+<- عل+0C بق(ت3 %0 غ+- مستعL+& للمث() في حض-F هللا . فالكب-+اء ('لمخاتلة ('لفج(- ('لخالعة
('لقس(F قL ثبتH في 'خالق0C . فC) +ست<+ع(& Lخ() 'لسماء ل+ع+ش(' 'لى 'البL مع 'ل5+& قLS' L-(' ب0C ('بغض(%0 (%0 على 'ال-X؟ '&
uLغ+- مقب(لة ل F-اC>0 نفس3 '( +سل! بالكب-+اء8 ('لKم& +ع dعة ل& تشبع نف'L)ضى ب83 ('ل-+ )' JLال +مكن3 '& +ستس+غ 'لص D'5لك'
0Cلمشغ(ل+& في مصالح' dم3 'لسماء 'لى '(لئ! 'لناLتق &T &نبع للتمتع +مك YT . ( ج5'بة لل-ج) 'النانيLة ال تبC+S8 ('لمحبة 'لنLالنسا& 'لفاس'
{GC 589.1} 'ال-ض+ة 'النان+ة ؟

%) +مك& لل5+& قض(' ح+ات0C في 'لتم-L على هللا '& +نتقل(' فجأF 'لى 'لسماء (+شا%L(' 'لحالة 'لسام+ة8 حالة 'لكما) 'لمقLسة 'لL'ئمة %نا!
— ح+| ك) نفd ممتلئة محبة (ك) (ج3 مش-J بان('- 'لف-8c (ح+| Tنغا0 'لم(س+قى 'لع5بة 'لمف-حة ُتسمع في تمج+L هللا ('لحم)8 (ح+|
Jللح) ã 0 مفعمة بالك-'%+ةCمك& لل5+& قل(ب+ (Cف — o-على 'لع dج3 'لجال) &م &+ Lعلى 'لمفت X+ئمة 'لج-+ا& تف'Lا- 'لن(- 'لCنT
L؟ كال م<لقا8 فلق a)-هللا ('لخ L؟ (%) +ست<+ع(& 'حتما) مج Lلحم' L+ناش' L+L-لسما(++& (+شا-ك(%0 في ت' U)مج(' ب+& جمLسة '& +ن'Lلق')
قLمH 'ل+0C سن( 'الختبا- لعل0C +شكل(& 'خالق0C لتك( & كأخالJ 'لسما(++& . (لكن0C لL+ 0-ب(' عق(ل0C ق< على حD 'ل<Cا-F (ال تعلم(' لغة
'لسماء . ('آل& قL مضى 'ل(قH . '& ح+اF 'لعص+ا& ã 'لتي عاش(%ا ل0 ت]%ل0C للسماء . '& <Cا-تCا (قL'ستCا (سالمCا تع5ب80C (مجL هللا %(
. 0C+Lلكي +فت Hما Lق Y5ال! ل+ست<+ع(' 'الختباء م& (ج3 5'! 'لCحب(& بال-+ . dLم& 5ل! 'ل0 كا& 'لمق D)-C0 +ت(ق(& للC0 . 'نCكلة لq -نا
{GC 589.2} .فمص+- 'الش-'- +ق--, 'خت+ا-%0 نفس3 . 'نL->+ 0C(& 'نفس0C م& 'لسماء بمحX 'خت+ا-%0 (%5' عL) م& هللا (-حمة

/حمة هللا

U)0 م+ال 'لى 'لخض%Lعن L0 . فال +(جC0 حك0 هللا بأ& 'الش-'- ال +مك& 'صالح+Kعلى غ-'- م+ا, 'ل<(فا& ستعل& ن+-'& 5ل! 'ل+(0 'لع
لسل<ا& هللا . لقL تL-بL'-' Hت0C على 'لتم-L ('لث(-8F (عنLما تنقضي 'لح+اF س+ك(& قL مضى 'ل(قH لتح(+) مج-u تفك+-%0 نح( 'التجا,
{GC 590.1} .'لمعاك8d س+ك(& قL مضى 'ل(قH لل-ج(U م& 'لعص+ا& 'لى 'ل<اعة (م& 'لك-'%+ة 'لى 'لمحبة

'& هللا '5 'بقى على ح+اF قا++& 'لقات) ق0L 'لى 'لعال0 مثاال لما كا& +مك& '& +نتج ل( ُسمح للخا<ئ '& +ع+o ل+K) سائ-' في <-+J 'الث0
'لجامح . (بتأث+- تعل+0 قا++& (مثال3 'نساقH جما%+- م& نسل3 في <-+J 'لخ<+ئة حتى '& ”ش- 'النسا& قL كث- في 'ال-X“8 ”(ك) تص( -
ss ) لما“ (تك(+& ٦ : ٥K X-ال' Hما0 هللا ('متأل' X-ال' HLفكا- قلب3 'نما %( ش-+- ك) +(0“ ”فس'). {GC 590.2}

'& هللا -حمة من3 بالعال0 محا ك) سكان3 'الش-'- في '+ا0 ن(c . (-حمة من3 '+ضا T%ل! سكا& سL(0 'لفاسL+& . (بسبD ق(F 'لش+<ا&
ح(& باآلخ-+& في <-+J 'لعص+ا& ('لتم-L . %5' ما حL| في '+ا0 ِ)ّ>+ 0')L0 على 'لC8 (ل5ل! فDالعجا') a>ف- َفَعَلةُ 'الث0 بالعK+ عةLلخا'
{GC 590.3} .قا++& (ن(c (في '+ا0 'ب-'%+0 (ل(<8 (%5' ما +حL| في '+امنا %5,. (هللا -حمة من3 بالعال0 س+Cل! م& +-فض(& -حمت3

1جر' 1لخطHئة

'ج-F 'لخ<+ئة %ي م(H ('ما %بة هللا فCي ح+اF 'بL+ة بالمس+ح +س(U -بنا“ (-(م+ة ٦ : ri). ففي ح+& '& 'لح+اF %ي م+-'| 'الب-'-”
&' .(s٥ : i� تثن+ة) “-لش') H)لخ+- ('لم') Fم! 'لح+ا'Lل+(0 ق' Hجعل Lعل& م(سى قائال الس-'ئ+): ”قT Lالش-'-. لق' D+نص )% H)فالم
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'لم(H 'لمشا- 'ل+3 في %5, 'آل+ة ل+d %( 'لم(H 'لY5 حك0 ب3 على 0Lq ال& ك) بني 'النسا& +قاس(& قصا\ تعL+83 (لكن3 ”'لم(H 'لثاني“
{GC 591.1} .'لY5 (ضع على نق+X 'لح+اF 'ألبL+ة

(قL كا& م& نتائج خ<+ئة 0Lq '& 'لم(H 'جتاS 'لى 'لجنd 'لبش-Y كل3. فالجم+ع +نحL-(& 'لى 'لCا(+ة على 'لس('ء . (عب- تLب+- 'لخال\
س+خ-g 'لجم+ع م& قب(- %0. ”س(a تك(& ق+امة لالم('H 'الب-'- ('الثمة“8 ”ألن3 كما في 0Lq +م(H 'لجم+ع %ك5' في 'لمس+ح س+ح+ا 'لجم+ع“
('عما) r٤ : r٥ ؛ sك(-نث(d rr : s٥). (لك& س+ك(& %نال! ف-J ب+& 'ل5+& س+خ-ج(& م& قب(-%0 م& 'لف-+ق+&: ”+سمع جم+ع 'ل5+& في
'لقب(- ص(ت3 ف+خ-g 'ل5+& فعل( ' 'لصالحاH 'لى ق+امة 'لح+اF ('ل5+& عمل(' 'لس+ئاH 'لى ق+امة 'لL+ن(نة“ (+(حنا ٥ : rÄ ( rÉ). فال5+&
”حسب(' '%ال“ لق+امة 'لح+اF %0 ”مبا-ك(& (مقLس(&“8 ”%]الء ل+d للم(H 'لثاني سل<ا& عل+0C“ (-]+ا �r : ٦). 'ما 'ل5+& ل0 +حصل(' على
Dت3 ”حسLت3 (شLفي م aلخ<+ئة“. (%0 +قاس(& قصاصا +ختل' F-0: ”'جCات+Lنال(' قصا\ تع+ &' Lلغف-'& ب('س<ة 'لت(بة ('ال +ما& فال ب'
'عمال0C“8 (لك& 'خ+-' س+نتCي 'م-%0 بالم(H 'لثاني. (ح+| 'ن3 +ستح+) على هللا في حالة 'لت('فJ ب+& 'لعL) ('ل-حمة '& +خل\ 'لش-+- م&
خ<ا+ا, فس+ح-م3 م& 'ل(ج(L 'لY 5 قL خس-, بسبD عص+ان3 ('لY5 قL ب-%& %( على ع0L 'ستحقاق3 '+ا,. (قL كتD كاتD مل0C +ق(): ”بعL قل+)
ال +ك(& 'لش-+- . ت<لع في مكان3 فال +ك(&“ (مSم(- s� : ih) (%نال! qخ- +عل& قائال: ”(+ك(ن(& كأن0C ل0 +ك(ن('“ (ع(بL+ا s٦). فا5
YLلنس+ا& 'الب' Jب<(& +ائس+& 'لى 'عماC+ -ك(ن(& مجلل+& بالعا+. {GC 591.2}

نIا<ة 1لخطHئة

. Lالب') -%L0 'لى 'لCسم' H)لش-+- . مح' Hم+-: ”'%لك'Sلم' Dما- . +ق() كاتL) !ا م& (+) (%الCما نج0 عن (ي 'لخ<+ئة بكCك5' تنت%)
'لعL( ت0 خ-'ب3 'لى 'البL“ (مSم(- É : ٥ ( ٦). (+(حنا في -]+ا, '5 نK- مستشفا 'لمص+- 'ال بYL سمع تسب+حة شك- ال +عك-%ا T( +فسL%ا
d)ح+نئ5 ل& تك(& %نا! نف) .(si : ا ٥+[-) لى هللا' Lلمج' Dي تنس%) Hُسمع X-خل+قة في 'لسماء ('ال (فك . H')تناف- في 'الص YT
.%الكة لتجaL على هللا (%ي تتل(u م& %() 'لعD'5 'لY5 ال +نتCي8 (ل& تك(& في 'لجح+c')-' 0 شق+ة تختل< ص-خاتCا بأغاني 'لمخلص+&
{GC 592.1}

(على Tساd ضاللة خل(L 'لنفd 'ل<ب+عي ت-تكS عق+FL 'ل(عي عنL 'لم(8H (%ي عق+FL مناقضة لتعال+0 'لكتاD (ما +مل+3 'لعق) (مشاع-نا
'لبش-+ة8 مث) عق+FL 'لعD'5 'البYL . (<بقا لالعتقاL 'لشائع +ك(& 'لمفتL(& في 'لسماء على عل0 بك) ما +حL| على 'ال-8X (على 'لخص(\
ما ل3 عالقة بح+اF 'صLقائ0C 'ل5+& قL ت-ك(%0 خلف0C . (لك& ك+a +مك& '& +ك(& نبع سعاFL (ف-c لالم('H ك(ن0C +علم(& بض+قاH 'الح+اء
(متاعب80C (ك(ن0C +شا%L(& 'لخ<ا+ا 'لتي +-تكبCا 'حبا]%0 (+-(ن0C +قاس(& 'آلال0 ('الحS'& ('لخ+بة ('لعD'5 في ح+ات0C؟ (ما مقL'- ما +تمتع
Jالنسا& 'ن3 حالما تن<ل' &K+ &' H)ممق L؟ ك0 %( 'عتقا X-0 على 'الCقائLلئل! 'ل5+& كان(' +ح(م(& ح() 'ص)' FLب3 في 'لسماء م& سعا
'لنسمة م& 'لجسL ُتحبd َنْفdُ 'لخا<ئ في ن+-'& 'لجح+0 ! (ما TعمF)% J 'لعD'5 'لتي +نحL- 'ل+Cا '(لئ! 'ل5+& +-(& 'صLقاء%0 +نحL- (& 'لى
{GC 592.2} .'لCا(+ة (%0 غ+- مستعL+& ل+Lخل(' 'لى TبL+ة 'ل(+) ('لخ<+ئة ! '& كث+-+& قL ساق0C %5' 'لفك- 'لمLم- 'لى 'لجن(&

(لك& ما 'لY5 +ق(ل3 'لكتاD ع& %5, 'الم(- ؟ Tعل& T L)'L& 'النسا& +ك(& عL+0 'لشع(- عنL م(ت3 '5 +ق(): ”تخ-g -(ح3 ف+ع(L 'لى ت-'ب3
في 5ل! 'ل+(0 نفس3 تCل! 'فكا-,“ (مSم(- s٤٦ : ٤). (%5' %( ما +شLC ب3 '+ضا سل+ما& ف+ق(): ”أل& 'الح+اء +علم(& 'ن0C س+م(ت(& Tما
d+8 ”ل“dلشم' Hتح (ما عم (في ك Lلى 'الب' L0 بعCل D+ال نص) &ماS 5من H0 %لك%Lحس) 0C0 (بغضتCلم(تى فال +علم(& ش+ئا“8 ”(محبت'
s� ) ٥ ( ٦ : É ا“ (جامعةC+ل' D%'5 HنT ا(+ة 'لتيCال مع-فة (ال حكمة في 'ل) U'- H(م& عم) (ال 'خ. {GC 592.3}

عنLما Tض+فH 'لى ح+اF 'لمل! حSق+ا خمd عش-F سنة 'جابة لصالت3 ق0L %5' 'لمل! 'لشاك- ض-+بة حمL (تسب+ح ã ألج) -حمت3 'لعK+مة
. (في Tغن+ت3 %5, +خب-نا ع& سبD 5ل! 'لف-c ف+ق(): ”أل& 'ل3 '(+ة ال تحمL! 'لم(H ال +سبح!. ال +-ج( 'لCاب<(& 'لى 'لجD 'مانت! . 'لحي
'لحي %( +حمL! كما 'نا 'ل+(0“ ('شع+اء sÄ : iÄ ( sÉ). '& عل0 'لال%(H 'لمأل(a +ص(- 'الب-'- 'لم(تى كم& %0 في 'لسماء (قL Lخل(' 'لى
'لسعاFL (%0 +سّبِح(& هللا بألسنة خال8FL (لك& حSق+ا ل0 +مكنu-+ &' 3 في 'لم(H مث) %5' 'النتKا- 'لمج+L . (شCاFL 'لم-ن0 تتفJ مع كالم3 '5
تق(): ”ألن3 ل+d في 'لم(H 5ك-! . في 'لCا(+ة م& +حمL!“8 ”ل+d 'الم('H +سبح(& 'ل-D (ال م& +نحL- 'لى X-T 'لسك(H“ (مSم(- ٦ :
sh : ss٥؛ ٥). {GC 593.1}

صوf 1لرسل

“H')لى 'لسم' Lل0 +صع L)'L &نا حتى %5' 'ل+(0“8 ”ألLف& (قب-, عنLُ) Hن3 ما'” :L)'L آلباء' d+ع& -ئ d->عل& بT &+في +(0 'لخمس)
. H)لم' Lفي 'لقب- 'لى +(0 'لق+امة %ي ب-%ا& على ك(& 'الب-'- ال +5%ب(& 'لى 'لسماء عن ِJبا L)'L &)حق+قة ك &' .(i٤ ) rÉ : r (عماT)
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'نما فق< ب('س<ة 'لق+امة (بفض) حق+قة '& 'لمس+ح قL قا0 +مك& لL)'L '& +جلd 'خ+-' ع& +م+& هللا . (قL قا) ب(لd: ”ألن3 '& كا& 'لم(تى ال
s) ')في 'لمس+ح '+ضا %لك ')Lفي خ<ا+اك0 . '5'ً 'ل5+& -ق Lمانك0 . 'نت0 بع+' (>قا0 فبا Lل0 +ك& 'لمس+ح ق &') . قا0 Lق(م(& فال +ك(& 'لمس+ح ق+
ك(-نث(d s٥ : sÄ — s٦). فا5' كا& 'الب-'- قL 5%ب(' ت('ً 'لى 'لسماء لمFL '-بعة qالa سنة حا) م(ت0C فك+T aمك& لب(لd '& +ق() 'ن3 '5'
{GC 593.2} .ل0 تك& ق+امة ”فال5+& -قL(' في 'لمس+ح '+ضا %لك('“ ؟ '5'ً فل0 تك& ثمة ض-(-F للق+امة

'& تنL) 'لشL+C (%( +ش+- 'لى حالة 'لم(تى Tعل& قائال: ”'نني 'عت-a جCا-' 'نني غ+- مقتنع 'ن0C 'آل& في مْ)ءِ 'لمجL 'لY5 +(جL ف+3
Lبق+امة 'لجس FS'-ال '& 'لك' u-T ماني. ألن3 '& كا& 'الم- ك5ل! فأنا ال+' L')م& م )% d+ف+3 'لمالئكة 'لمختا-(& . (ل Y5ل' Lلمس+ح '( 'لمج'
iم- عب|“ (٥٤'). {GC 594.1}

0Lq -)كتLل' uLبT Lق) . Dلق+امة في 'لكتا' FL+عق (لى تفشي '%ما' uL' Lق H)لم' Lعن FLفي 'لسعا L)ا حق+قة ال تنك- '& -جاء 'لخلCن'
كال-! مالحKة ح() %5' 'النح-'a فقا): ”+بL( '& عق+FL 'لق+امة كا& 'لمس+ح+(& 'ال(ل(& +Kن(& T& لCا ق+مة (T%م+ة Tع0K مما %ي 'آل& !
(ك+a %5' ؟ لقL كا& 'ل-س) +شLL(& عل+Cا باستم-'- (كان(' +حض(& شعD هللا على 'الجتCاL ('ل<اعة ('لف-c ع& <-+ق3 '. لك&ّ تابع+0C في
Dفي 'لكتا Lك5' +]م& سامع(& '. (ال ت(ج%) S-م& 'لمس+ح+(& 'ال(ل(&8 (%ك5' نح& نكq '5ك%) (ل-س' S-ا ! %ك5' كCن)-5, 'ال+ا0 قلما +5ك%
i٥٥) “! 0+كث- م& %5' 'لتعل' (با%ما (تنا 'لحاض- +عامS'-ا0 كKتعل+0 في ن Lج)+ ال) ا 'كث- م& , 8,5C+عل L+Lلتش' L'S FL+عق). {GC 594.2}

dعلى ق() ب(ل Jعل+ )%) '-)Cن+ا مش+L ا- 'لعال0 'لمس+حي. '& كاتباKنT &ع D+لق+امة +خفى (+غ' Jح Lلحا) %ك5' 'لى '& كا' (K Lق)
FL+الب-'- 'لمبا-! تتخ5 بالنسبة 'ل+نا مكا& عق' L)خل FL+عق &' Lء 'لعمل+ة نج'Sلع' X'-غ' (لك” :(قا sÄ — si : ن+كي ٤)تسالs في L-')ل'
مجيء 'ل-D 'لثاني 'لمشك(! ف+3 '. ففي م(تنا +جيء 'ل-D ألجل& '. (%5' ما +جD '& ننتK-, (نسC- ألجل3 . لقL 'نتق) 'الم('H 'لى 'لمجL م&
0CتL0 (سعاCمحاكمت (ألج J)لب' & )-Kقب) . (%0 ال +نت“. {GC 594.3}

كلماf عز1ء XتشجHع

H+لك0 مكا& '. ('& مض L0: ”'نا 'مضي العCل (قا Lل+3 س-+ع '. فق' &)0 س+أتC0 'نC5 كا& م(شكا '& +ت-! تالم+5, ل0 +ق) ل' U)لك&ّ +س
“ (+(حنا r : s٤ ( i). ث0 '& ب(لd +خب-نا ف(J 5ل! '& ”'ل-D نفس3 بCتاa بص(H -ئ+d مالئكة (TعHLL لك0 مكانا qتي '+ضا (qخ5ك0 'لّيَ
D-ل' Fلمالقا D0 في 'لسحCجم+عا مع a>في 'لمس+ح س+ق(م(& '(ال. ث0 نح& 'الح+اء 'لباق+& سنخ H')م& 'لسماء ('الم (Sن+ a)هللا س J)ب)
LبعT ما .(sÄ — sن+كي ٤: ٦)تسال s) “05' 'لكالCبعضك0 بعضاً ب ')Sقائالً: ”ل5ل! ع a+ث0 +ض .“D-ء (%ك5 ' نك(& ك) ح+& مع 'ل')Cفي 'ل
'لف-J 'لشاسع ب+& 'ق(') 'لعS'ء %5, (ب+& تل! 'الق(') 'لسالفة 'ل5ك- 'لتي ن<J بCا 5ل! 'لخا0L 'لY5 كا& +عتنJ عFL+ J 'لخال\ 'لعا0 ! '& 5ل!
'لخا0L عuS 'الصLقاء 'لمحS(ن+& بأ& 'كL ل0C 'ن3 مCما كا& 'لشخ\ 'لY5 ماH خا<ئا (ش-+-' فعنLما 'سل0 ح+ات3 في %5' 'لعال0 قُب) م&
'لسماء ('ستقبلت3 'لمالئكة. لقL (ج3 ب(لd 'نKا- 'خ(ت3 'لى مجيء 'ل-D في 'لمستقب) عنLما تتح<0 ق+(L 'لقب- (+ق(0 ”'الم('H في 'لمس+ح“
{GC 595.1} .للح+اF 'البL+ة

&'L+ما0 ع+& هللا 'لفاحصة . (سT 0C0 ('عمالCم& '& تم- 'خالق Lم& فح\ قضا+ا%0 (ال ب Lء ال ب'Lلسع' (Sمنا dخ() 'لناL (لك& قب)
'لجم+ع كما %( مكت(D في 'السفا- (س+جاuS ك) ('حL بحسD 'عمال3 . %5, 'لL+ن(نة ال تH 0 عنL 'لم(H. الحK(' ما +ق(ل3 ب(لd: ”النT 3قا0
+(ما %( ف+3 مSمع '& +L+& 'لمسك(نة بالعL) ب-ج) قL ع+ن3 مقLما للجم+ع '+مانا '5 'قام3 م& 'الم('H“ (Tعما) is : sh). %نا +ب+& 'ل-س()
{GC 595.2} .بك) (ض(c 'ن3 قL تع+& (ق8H كا& مستقبال ح+نئ5 لL+ن(نة 'لعال0

L)+0 بق+Kن(نة 'ل+(0 'لع+L 0 'لىCK0 حفCت-ك(' مسكن (0 بCاست+- ')Kنفس3 '5 +ق(): ”('لمالئكة 'ل5+& ل0 +حف H5' +ش+- 'لى 5 ل! 'ل(ق)C+)
) s٦ ( ٤ '5)C+) “ن(نة على 'لجم+ع+L س+3 ل+صنع+Lق H')في -ب D-جاء 'ل Lف+ق(): ”%(5' ق w)ق(') 'خن' dال0“. ث0 +قتبKل' Hة تح+Lب'
s٥). (+(حنا +عل& 'ن3 قuT- L ”'الم('H كبا-' (صغا-' ('قف+& Tما0 هللا ('نفتحH 'سفا- ... (L+& 'الم('H مما %( مكت(D في 'السفا-“ (-]+ا
sr : r�). {GC 595.3}

(لك& '5' كا& 'الم('H قL قام(' (%0 +تمتع(& بسعاFL 'لسماء '( +تل((& م& T%(') ن+-'& 'لجح+0 فما 'لL'عي القامة 'لL+ن(نة في 'لمستقب) ؟
'& تعال+0 كلمة هللا ع& %5, 'الم(- 'لمCمة ل+سH غامضة (ال متناقضة8 (+مك& لال5%ا& 'لعاL+ة '& تفCم3 '. (لك& 'Y عق) مخل\ +مكن3 '&
Lا 'لعبC+' ن(نة س+حصل(& على %5' 'لثناء 'لقائ): ”نعما+Lفح\ قضا+ا%0 في 'ل Lالب-'- بع' (Cفة ؟ ف)ة 'لمأل+-Kال في 'لنLحكمة '( ع u-+
'ل\ 'لح ('الم+& ... 'Lخ) 'لى ف-c س+L!“ في 'ل(قH 'لY5 +ك(ن(& ف+3 ساكن+& في محض-, -بما من5 'ج+ا) <(+لة ؟ (%) 'الش-'- +ستLع(&
) rs : rة“؟ (متى ٥+L0 : ”'5%ب(' عني +ا مالع+& 'لى 'لنا- 'البC5 +ق() ل' X-ال' (ا& ك+L &0 مC+لحك0 عل' ')ل+سمع D'5م& م(ضع 'لع
٤s! {GC 596.1}) .+ا لCا م& سخ-+ة جس+مة ! (+ا لCا م& تCمة مع+بة ضL حكمة هللا (عL'لت3

'& نK-+ة خل(L 'لنفd كانH 'حuL تل! 'لعقائL 'لمغل(<ة 'لتي '5 'خ5تCا -(ما ع& 'ل(ثن+ة 'LخلتCا في L+& 'لعال0 'لمس+حي . لقL 'عتب-%ا
& جSء' م& ك(مة 'c كا0 -(ما 'لباب(+ة“ (i٥٦). ('5 كا& 5ل! 'لمصلح +علJ على ما قال3 ما-ت& ل(ث- ضم& ”'لخ-'فاH 'لفK+عة 'لتي تكّ(ِ
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سل+ما& في سف- 'لجامعة م& '& 'الم('H ال +علم(& ش+ئا قا): ”+(جL مكا& qخ- +ب-%& '& 'لم(تى ”ال شع(- عنL%0“ ث0 قا) : “ ال +(جL %نا!
('جD '( عل0 '( مع-فة '( حكمة . '& سل+ما& +حك0 بأ& 'ألم('H ن+ا0 (ال +حس(& بشيء 'بL '. ال& 'الم('H +-قL(& %نا! غ+- حاسب+& حسابا
i٥h) “FLة ('حKكث- م& لحT ')0 ل0 +نامCكأن) )Lس+ب &)Kما +(قLلال+ا0 '( 'لسن+&8 (لك& عن). {GC 596.2}

(ل+d في YT م(ضع في 'لكتD 'لمقLسة تص-+ح بأ& 'الب-'- +5%ب(& 'لى ث('ب0C '( 'الش-'- 'لى عقاب0C عنL 'لم(H . فال 'حL م& 'آلباء '(
'النب+اء ت-! مث) 5ل! 'ل+ق+&. (ال 'لمس+ح '( -سل3 قLم(' 'Y تص-+ح في %5' 'لشأ& . ('لكتاD +علمنا بك) (ض(c '& 'الم('H ال +5%ب(& ت('ً
'لى 'لسماء . (%( +ص(-%0 على 'ن0C -'قL(& 'لى +(0 'لق+امة. (s تسال(ن+كي ٤ : s٤ ؛ T+(D sr s� : s٤). ففي 'ل+(0 نفd , 'لY5 ف+3
+نفص0 حب) 'لفضة (+نسحJ ك(S 'لD%5 (جامعة sr : ٦) تCل! 'فكا- 'النسا&. ('(لئ! 'ل5+& +نSل(& 'لى 'لCا(+ة %0 في حالة 'لسك(H. 'ن0C ل0
+ع(L(' +ع-ف(& ش+ئا مما +عم) تحH 'لشمd ('+(D rs : s٤). ما TعKمCا م& -'حة مبا-كة لالب-'- 'لمتعب+& ! فالSم& <ا) '( قص- +شب3
في تقL+-%0 لحKة عاب-8F 'ن0C +نام(& ث0 +ست+قK(& على ص(H ب(J هللا 'لى خل(L مج+L: ”فان3 س+ب(J ف+قا0 'الم('H عL+مي فساL (نح&
s٥ d)ك(-نث s) “لى غلبة' H)فح+نئ5 تص+- 'لكلمة 'لمكت(بة 'بتلع 'لم H)0 مLع H5' 'لمائ% dلب) L0 فساLع L5' 'لفاس% dنتغ+- ... (متى لب
8H)ي ش(كة 'لم% d+خ- 'الحاسq Hكان Lفك-(& م& ح+| كف(' ع& 'لتفك+-. لق+ &)TLب+ J+0 'لعمCم& ن(م ')Kع(& ل+ست+قL+ُ 5٥ ٥٤). فاr :
(qخ- فك- كا& %( 'ن0C قL سق<(' تحH سل<ا& 'لCا(+ة . فعنLما +خ-ج(& م& 'لقب- فأ() فك- مبCج ل0C س+-& صL', في ص+حة 'النتصا-
٥٥ : s٥ d)ك(-نث s) “غلبت! +ا %ا(+ة ؟ &+' H)لقائلة: ”'+& ش(كت! +ا م'). {GC 596.3}

الفصل الرابع و الثالثون — مناجاة االرواح

'& خLمة 'لمالئكة 'لقL+س+& كما %ي مقLمة في 'لكتD 'لمقLسة %ي حJ معSٍ (ثم+& جL' لك) 'تباU 'لمس+ح . 'ال '& تعل+0 'لكتاD 'لمقdL ع&
%5' 'لم(ض(U قL 'فسLت3 (ح-فت3 'لتعال+0 'لمغل(<ة لال%(H 'لمأل(a . '& تعل+0 'لخل(L 'ل<ب+عي للنف8d 'لT Y5خ5 '(ال ع& 'لفلسفة 'ل(ثن+ة (في
Kلمة 'ال-تL'L 'لعLT 0+Kخ) 'لى 'لعق+FL 'لمس+ح+ة قL 'حت) مكا& 'لحJ 'لY5 عل0 ب3 'لكتاD بك) (ض(c ('لقائ) '& ”'لم(تى ال +علم(& ش+ئاً“.
فجما%+- كث+-F م& 'لناd بTL(' +عتقc')-T &T &)L 'لم(تى %ي ”'ال-('c 'لخاLمة 'لم-س) F للخLمة ألج) 'لعت+L+& '& +-ث(' 'لخال\“. (5%'
{GC 598.1} .على -غ0 شCاFL 'لكتاD ل(ج(L مالئكة 'لسماء ('-تبا<0C بالتا-+خ 'لبش-Y قب) م(Y' H 'نسا&

0 FL+ما0 عقT J+->ل' ' َLّCم L0 'الح+اء قLلتخ L)لم(تى تع' c')-T &' (لقائ' Lالعتقا' \)على 'لخص) H)لم' Lعي 'النسا& بع) FL+عق &'
ناجاF 'ال-('c 'لعص-+ة . فا5' كا& ُ+سمح للم(تى بأ& +مثل(' Tما0 هللا ('لمالئكة 'لقL+س+& (+متاS(' بمع-فة تف(J كث+-' ما كا& ل0C م& قب) فلما5'
0CقائL8 تح(0 ح() 'ص&)-)Cلمش' H)%لم(تى8 كما +عل0ِّ -جا) 'لال' c')-' H0 ؟ ('5' كانCالح+اء (تعل+م' F-النا X-لى 'ال' &)L)5'ً ال +ع'
Lالنسا& عن' dباحسا &)Lست<+ع 'ل5+& +عتق+ a+0 ؟ (كCن'S0 في 'حC+ ِSّ0 لتح5-%0 م& 'لش- '( تعCا باالتصا) بCفلما5' ال +سمح ل X-على 'ال
'لم(H '& +-فض(' ما +أت+0C على 'ن3 ن(- 'لCي '5 +ص) 'ل+0C ب('س<ة 'ال-('c 'لممجFL ؟ %نا قناF تعتب- مقLسة8 لك& 'لش+<ا& +ت(d لCا التما0
'غ-'ض3 . فالمالئكة 'لساق<(& 'ل5+& +نف5(& 'م-, +بL( كأن0C -س) قاLم(& م& عال0 'ال-('c. ففي ح+& 'ن0C +عت-ف(& ب(ج(L 'تصا) ب+&
0C0 تأث+-, 'لساح- على عق(لLالح+اء ('لم(تى فا& سل<ا& 'لش- +ستخ'. {GC 598.2}

'& للش+<ا& سل<انا u-+ُ &T 'لناT dشبا, 'صLقائ0C 'ل-'حل+& . ('& 'لتa++S '( 'لتقل+L كام) 'التقا&8 فالنF-K 'لمأل(فة ('لكال0 ('لنغمة 'لتي
+ن<J بCا تنسخ (تمث) بLقة عج+بة . (كث+-(& +تعS(& ب+ق+& ك(& 'حبائ0C متمتع(& بسعاFL 'لسماء8 (م& L(& '& +شك(' في (ج(L خ<-
{GC 599.1} .“+صغ(& 'لى ”'-('c مضلة (تعال+0 ش+ا<+&

— &+Lل(' 'لى قب(-%0 (%0 غ+- مستعSل5+& ن' (0 فالش+<ا& +جعCب ((& بالفع) لالتصاL)تى +ع)بأ& 'لم Lلى 'العتقاe ')متى (صل)
+جعلCK+ 0C-(& ف+Lع(& بأن0C سعL'ء في 'لسماء ('& ل0C م-'كS سام+ة %نا!8 (%ك5' +نتش- تعل+0 'لضاللة T& ال ف-J ب+& 'الب-'- ('الش-'- .
'& '(لئ! 'الLع+اء 'لقاLم+& م& عال0 'ال-('c +ن<ق(& 'ح+انا بانH'-'5 (تحH'-+5 +تب-%& 'نCا صح+حة . فمتى (ثJ ب0C مشا%L(%0 ف0C ح+نئ5
+قLم(& تعال+0 تق(X 'ال+ما& بالكتاD على نح( مباش- . فا5 +تKا%-(& بأنC+ 0Cتم(& '%تماما عم+قا بخ+- 'صLقائ0C 'ل5+& على 'ال-L+ Xس(&
0Cتضفي على تص-+حات FL+عت |L')نباء%0 بحe ست<+ع(& 'ح+انا+) Jلحقائ' Xبع &)-- J+ 0Cحق+قة ك(ن) . H0 'خ<- 'لضالالCفي عق(ل
مCK- 'ل(ث(J ('ل+ق+&. (كث+-(& م& 'لناd +قبل(& تعال+م0C 'لكا5بة بس-عة (+صLق(نCا بثقة كما ل( كانH %ي 'قdL حقائJ 'لكتاD . (%ك5'
+لقي 'لناd بش-+عة هللا جانبا (+LS-(& ب-(c 'لنعمة (+حسب(& 0L 'لعL LCنd '. '& 'ال-('c تنك- Tل(%ة 'لمس+ح ب) تجع) 'لخالJ نفس3 في
مست(', '. (%ك5' تحH قناU جL+L لS+ 0) 'لعاصي 'الكب- +شC- ح-ب3 ضL هللا8 تل! 'لح-D 'لتي بHTL في 'لسماء (KلH على 'ال-L- Xحا
{GC 599.2} .م& 'لSم& +ق-D م& ستة qالa سنة
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مظاNر قو' فوk 1لطبHعة

+حا() كث+-(& '& +علل(' CK(- 'ال-('c ف+نسب(ن3 'لى 'لخU'L (خفة 'ل+L م& جانD 'ل(س<اء . (لك& مع حق+قة ك(& نتائج 'الحت+ا) 5%,
كث+-' ما ص(-H على 'نCا H'-)CK حق+ق+ة ل(حHK '+ضا بعX مKا%- ق(F فائقة 'ل<ب+عة . '& 'لق-U 'لغامX 'لعج+D 'لY5 بBL ب3 في
عمل+ة مناجاF 'ال-('c 'لحL+ثة ل0 +ك& نت+جة 'حت+ا) '( L%اء بش-8Y ب) كا& عم) 'لمالئكة 'الش-'- 'لمباش- 'لL' &+5خل(' ضاللة م& 'نجح
'لضالالH ال%ال! 'لنف(d . '& كث+-+& س+]خ5(& في 'لش-! بسبD 'العتقاL '& مناجاF 'ال-('c %ي مج-L خLعة بش-+ة8 فمتى (قف(' (جCا
{GC 600.1} .ل(جT 3ماH'-)CK 0 ل0 +سع0C 'ال '& +عتب-(%ا مKا%- خا-قة فس+نخLع(& (س+نتC(& 'لى 'العتقاL 'نCا ق(F هللا 'لعK+مة

%]الء 'لناd +غفل(& شCاFL 'لكتاD 'لمقdL ع& 'لعجائD 'لتي صنعCا 'لش+<ا& (Tع('ن3 . فبمساعFL 'لش+<ا& 'ست<اU سح-F ف-ع(& '&
+S+ف(' عم) هللا. (%ا %( ب(لd +عل& 'ن3 قب) 'لمجيء 'لثاني للمس+ح ستك(& %نال! مKا, - مماثلة لق(F 'لش+<ا& . فس+سبJ عم) 'ل-D ”عم)
H'Sصنع 'لمعج F)ق aل-س() +(حنا (%( +ص') .(s� ) É : r تسال(ن+كي r) “0عة 'الث+Lكا5بة . (بك) خ Dعجائ) Hبآ+ا) F)لش+<ا& بك) ق'
'لتي ستCK- في 'ال+ا0 'الخ+-F +عل& قائال: ”(+صنع q+اH عK+مة حتى 'ن3 +جع) نا-' تنS) م& 'لسماء على 'ال-X قL'0 'لناd. (+ض)
'لساكن+& على 'ال-X باآل+اH 'لتي 'ع<ي '& +صنعCا“ (-]+ا si : si ( s٤). فالY5 'نبئ ب3 %نا ل+d %( مج-L 'حت+ا) . فالناd +نخLع(&
{GC 600.2} .باآل+اH 'لتي +ست<+ع Tع('& 'لش+<ا& '& +صنع(%ا ال بما +تKا%-(& بعمل3

سلطا6 1لظلمة

Hم& ك) 'ل<بقا dمع 'لنا F-اCتجا-ب3 بك) م aِ+ّك+ (+لتضل' (عقل3 'لجبا- في عم u)0 قLال +ستخ+)> (K Lق Y5لمة 'لKسل<ا& 'ل &'
U5بة8 (%ك5' +نجح في '+قاCا%-%ا 'لعقل+ة ('لعلم+ة 'لمKفي م c')-ال' F0 ضاللة مناجاC+0 'لLق+ D+5Cلعل0 ('لثقافة ('لت' (ف-جا . Hلحاال')
كث+-+& في 'ش-'ك3 . '& 'لحكمة 'لتي تمنحCا مناجاF 'ال-('c +صفCا +عق(D 'ل-س() قائال: 'نCا ل+سH ”ناSلة م& ف(J ب) %ي '-ض+ة نفسان+ة
ش+<ان+ة“ (+عق(i D : s٥). (مع 5ل! فا& 'لمخاUL 'لعK+0 +حا() '& +خفي %5' (+ست-, ع& 'لناd <الما +خ0L 'لتست- 'غ-'ض3 على 'حس&
-CKبم dة 'لالمعة 'ما0 'لمس+ح في ب-+ة 'لتج-بة +أتي 'لى 'لنا+Cلس-'ف+0 'لسما(++& 'لب' Lح' Dمتس-بال بث+ا )Lمكن3 '& +بT Y5ج3 . ف5'! 'ل)
جD'5 جL' كمال! ن(-. 'ن3 +ناشL 'لعق) بتقL+0 م('ض+ع تسم( بال5%&8 (%( +بCج 'لمخ+لة بمناK- م5%لة (+ح| 'لع('<a بتص(+-'ت3 'لمن<ق+ة
'لبل+غة للمحبة ('الحسا&. (%( +ث+- 'لخ+ا) 'لى نH')S عال+ة جاعال 'لناd +فتخ-(& بحكمت0C '5 'ن0C في 'عماJ قل(ب0C +حتق-(& 'الل3
'لس-مYL. ف5ل! 'لكائ& 'لق(Y 'لY5 'ست<اU '& +أخ5 فاYL 'لعال0 'لى جب) عK+0 'ال-تفاU (+-+3 جم+ع ممال! 'ال-X (مجL%ا س+ق0L تجا-ب3
{GC 602.1} .'لى 'لناd على نح( +فسL ح('d ك) م& %0 غ+- محتم+& بقF-L هللا

c)ل<م' F-ل-غبة في 'لحص() على 'لمع-فة 'لمح-مة8 (باثا' (بتملقات83 باشعا &Lء في ع')ح u)غT Lآل& كما ق' dلش+<ا& 'لنا' Y)غ+
نح( تعK+0 'لH'5 . '& 'حتضا& 'لش+<ا& ل5C, 'لش-(- %( 'لY5 تسبD في سق(<aLC+ )%) 3 ع& <-+قCا 'لى '%ال! 'لناd . (قT Lعل& قائال :
0Lت3 '& +تقLل3 من5 (ال -L80 ('ن3 قLتعل0 '& ”'النسا& %( خل+قة 'لتق c')-ال' Fمناجا &' .(٥ : i &+)عا-ف+& 'لخ+- ('لش-“ (تك ãتك(نا& كا”
o-لع' &' ... H'5خ-“8 ”('لحك0 س+ك(& صائبا الن3 حك0 'لq d+ة نح( 'الل(%ة“. ث0 +ق(ل(& '+ضا: ”ك) عق) س+حاك0 نفس3 (ل+Lحتى 'لى 'الب
%( في L'خل!“. (قL قا) معل0 -(حاني '5 'ست+قK ”'ل(عي 'ل-(حي“ في L'خل3: ”'& بني جنسي كان(' جم+عا 'نصاq aلCة غ+- ساق<+&“. كما
{GC 602.2} .“+عل& qخ- قائال: ”YT كائ& عاL) كام) فC( 'لمس+ح

!'-Lال' g5)نم )% Y5لحق+قي8 (في م(ضع ب- ش-+عت3 'لكام) 'ل' FLلعبا' U)م(ض )% Y5كمال3 'ل) YLك5' ففي م(ضع ب- 'الل3 'لس- م%)
. Jلُخل' g5)للحك0 '( نم L+لقان(& 'ل(ح') L)لسج') FLللعبا L+ل(ح' U)لمخ<ئة8 كالم(ض' F-+-ضع 'لش+<ا& <ب+عة 'النسا& نفس83 'لش) Y-لبش'
{GC 603.1} .%5' %( 'لتق0L 'لى 'سف) ال 'لى عُ)

نتغHر بالرó<ة

e& قان(& 'ل<ب+عة 'لعقل+ة ('ل-(ح+ة كلت+Cما T& 'النسا& +تغ+- بال-]+ة . ('لعق) +كّ+aِ نفس3 بالتL-+ج مع 'لم('ض+ع 'لتي ُ+سمح ل3 بالتأم) ف+3
)' F-اC> (تخ5, لنفس3 ل' Y5ل' g5)لنم' J)حب3 (+(ق-, . ('النسا& ل& +ست<+ع '& +-تفع '( +سم( ف+ &' Lص+- مشاكال لما +عتا+ )%) .'
'لصالc '( 'لحJ . فا5' كانH 'لH'5 %ي مثل3 'العلى فل& +بلغ 'لى ما %( 'سمى م& 5ل! . ب) س+نحL- بالح-Y 'لى 'لL-! 'ألسف) . لك&ّ نعمة
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{GC 603.2} .هللا (حL%ا %ي 'لتي تست<+ع بأ& تسم( باالنسا& . 'ما '5' ت-! (شأن3 فال بL م& '& +نحL- 'لى 'لL-! 'السف)

تق0L عق+FL مناجاF 'ال- ('c نفسCا 'لى 'لمنغمd في 'لملH'5 (محD 'لمس-'H ('لشC('ني متخفّ+َة تحH قناT Uق) 'حت+اال (L%اء م& 5'!
'لY5 تغشي 5'تCا ب3 'ما0 م& T 0%كث- ت5C+با (ثقافة8 (في 'شكالCا 'الكث- سماجة +جL(& ما +تفJ مع م+ل0C . '& 'لش+<ا& +d-L ك) Lل+) على
'لضعa في 'ل<ب+عة 'لبش-+ة (+الحK 'لخ<ا+ا 'لتي +م+) ك) ف-L 'لى '-تكابCا8 (ح+نئ5 +ح-\ على ت(ف+- 'لف-\ الشباU 5ل! 'لم+) 'لى 'لش-
. (%( +ج-D 'لناd لالف-'< في ما %( مش-(U في 5'ت83 (ب5ل! ُ+ضعa ق('%0 'لجسمان+ة ('لعقل+ة ('الLب+ة . لقT L%ل! (ما S') +Cل! qالفا م&
'لناd ب('س<ة 'النغماd في 'لشC('8H ( %ك5' +جع) ك) <ب+عة 'النسا& بC+م+ة . (لكي +تم0 عمل3 +عل& عب- 'ال-('c '& ”'لمع-فة 'لحق+ق+ة
تجع) 'النسا& في (ضع '-فع م& ك) 'لش-'ئع“8 ('& ”ما +ك(& %( ص('D“ ('& ”هللا ال +L+&“ ('& ”ك) 'لخ<ا+ا 'لتي ت-تكD %ي ب-+ئة“.
Y5ل-غبة %ي 'سمى قان(&8 ('& 'لح-+ة %ي 'إلباح+ة ('& 'النسا& مس]() 'ما0 نفس3 فق< فم& 5' 'ل' &' Lلى 'العتقا' dلنا' Jما +نساLعن)
+ستغ-D عنLما +تكاث- 'لفساL ('النح<ا< في ك) مكا& ؟ '& جما%+- كث+-F م& 'لناd +تقبل(& بك) شغa 'لتعال+0 'لتي تت-! ل0C ح-+ة e<اعة
'+حاء'H قل(ب0C 'لشC('ن+ة . فحب) 'لتعفa (ضب< 'لنفd +لقى على غا-D 'لش8F)C (تخضع ق(u 'لعق) ('لنفd للن('US 'لح+('ن+ة8 (%ك5'
D->+. {GC 603.3} 'لش+<ا& (+ف-c عنLما +(قع في شبكتq 3الفا مم& +عت-ف(& بأنT 0CتباU 'لمس+ح

(لك& ال حاجة بأحL 'لى '& +نخUL باالLعاء'H 'لكا5بة 'لتي +تشJL بCا 'لمتصل(& باال-('c . لقT Lع<ى هللا 'لعال0 ن(- ' كاف+ا ب3 +ست<+ع
'لناd '& +كتشف(' 'لش-!. (كما قL ب-%نا م& قب) نق() 'آل& '& 'لنK-+ة 'لتي %ي 'ساd مناجاF 'ال-('c %ي في حا) ح-D مع Tبس< 'ق(')
'لكتاD . فالكتاD +عل& '& 'لم(تى ال +علم(& ش+ئا ('& 'فكا-%0 قL %لكH ('& ال نص+D ل0C في ك) ما عم) تحH 'لشم8d ('ن0C ال +ع لم(&
0Cن'S8 (ال ع& 'حX-0 على 'الC+عل dلنا' SعT ')ل5+& كان' c'-ش+ئا ع& 'ف. {GC 604.1}

1التصاB 1لممنو8

(Tكث- م& %5' فقL نCى هللا نC+ا ص-+حا ع& ك) 'Lعاء باالتصا) بأ-('c 'ل-'حل+&. (قL كا& في T+ا0 'لعب-'ن++& ف-+J م& 'لناL+ dع(& '&
Dا 'لكتاC8 +صفu-م(& م& 'لع('ل0 'الخLعى 'لقاL+ُ &لع-'فة“8 كما كا' c')-'” ّ&ل+(0 . لك' c')-عي 'لمتصل(& باالL+ 0 'تصاال بالم(تى كماCل
c')-'” D ش+ا<+&“ ( قا-& ما (-L في سف- 'لعLL i — s :r٥ ؛ مSم(- rÄ : s�٦ ؛ s ك(-نث(r� : s� d ؛ -]+ا s٦ : s٤). '& عم)
: r� ؛ is : sÉ &++)ال) H)قصا\ 'لم Hا علن+ا قا<عا تح+Cي عن3 نCن Lق) D-ما0 'ل' dل+3 بان3 -ج U 0لع-'فة حك' c')-' لتعا<ي مع'
Hعتب- خ-'فة م& خ-'فا+ F-+-لش' c')-0 '& +تصل(' باالCمكن+ dعاء بأ& 'لناLء. ('ال'-LS' (0 بك)+س0 'لع-'فة '( 'لسح- نفس3 +قاب) 'ل') (rh
'لعص(- 'لمKلمة . لك&ّ مناجاF 'ال-('c 'لتي +بلغ عLL معتنق+Cا مئاH 'الل(a ب) 'لمال++& ('لتي شقH لنفسCا <-+قا في 'ال(سا< 'لعلم+ة
(غHS 'لكنائd ((جHL قب(ال م& 'لC+ئاH 'لتش-+ع+ة (حتى في بال< 'لمل(!8 %5, 'لخLعة 'لCائلة e& %ي 'ال 'نتعاo في YS جL+L للع-'فة
0Lي عن3 ' من5 'لقCا ('لمنC+لمحك(0 عل'. {GC 604.2}

('5' ل0 +ك& %نا! ب+ّنة 'خ-u على 'لصفة 'لحق+ق+ة لمناجاF 'ال-('c ف+كفي 'لمس+حي '& +عل0 '& 'ال-('c ال تف-J ب+& 'لب- ('لخ<+ئة (ب+&
Tنب) -س) 'لمس+ح ('<T) 0%-Cنجd عب+L 'لش+<ا& . فا5 +ص(-(& '-5) 'لناd على 'ن0C في 'لسماء (ل0C ف+Cا مكانة -ف+عة فالش+< '& +ق()
للعال0: ”مCما كنت0 'ش-'-' جL' (س('ء Tكنت0 ت]من(& باã ('لكتاD '0 كنت0 تك5ب(نCما ف5ل! ل+d باالم- 'لخ<+- . ع+ش(' كما +حل( لك0 فالسماء
%ي م(<نك0“. '& 'لمعلم+& 'ل-(حان++& +علن(& في 'ل('قع قائل+&: ”ك) م& +فع) 'لش- فC( صالح في ع+ني 'ل-D (%( +س- ب0C . '( '+& 'ل3
r� : الما“ ('شع+اء ٥K -)ال0 ن(-' ('لنKكلمة هللا: ”(+) للقائل+& للش- خ+-' (للخ+- ش-' 'لجاعل+& 'ل Hقال Lق) .(sh : r مالخي) “(Lلع').
{GC 605.1}

- 'ل-س) 'ل5+& تقلL%0 %5, 'ال-('c 'لكا5بة كمناقض+& لما قL كتب(, ب(حي 'ل-(c 'لقdL ح+& كان(' عائش+& على 'ال-8X (ناك-+& '& +صّ(َ
مصL- 'لكتاD %( هللا8 (%ك5' +ق(ض(& 'ساd 'ل-جاء 'لمس+حي (+<فئ(& 'لن(- 'لY5 +كشa ع& <-+J 'لسماء . (+(عS 'لش+<ا& 'لى 'لعال0
بأ& 'لكتاD 'لمقdL مج-L '(%ا80 '( على 'الق) ال +صلح للجنd 'لبش-Y 'ال في '+ا0 <ف(لت3 'ال(لى8 'ما 'آل& ف+جD '& +ستخa ب3 '( +لقى ب3
جانبا كما ل( كا& ش+ئا مCمال . (في مكا& كلمة هللا +ع-X 'لش+<ا& 'لH'-)CK 'ل-(حان+ة8 (%ي سب+) للتعب+- تحH س+<-ت3 'لكاملة8 بCا
+ست<+ع '& +جع) 'لعال0 +عتقL بما +-+L %( . ف+ضع في 'لK) 'لكD' H 'لY5 س+L+ن3 (تابع+3 ('ع('ن83 محققا ب5ل! -غبت3 . (%( +جع) مخل\
'لعال0 ال +L+S ع& 'نسا& عاYL . (كما '& عساك- 'ل-(ما& 'ل5+& كان(' +ح-س(& قب- +س(U نش-(' 'لخب- 'لكاD5 'لY5 لقن0C '+ا, 'لكCنة
a)-K شيء عجائبي في Lكما ل( 'ن3 ال +(ج )Lل-(حان+ة '& +جعل(' 'الم- +ب' Hل+ك5ب(' نبأ ق+امت3 ك5ل! +حا() م& +]من(& باالعالنا w)+لش')
J)ا تفC0 %0 (+علن(& 'نCت'Sلى معج' dا- 'لناKن' &)Cج)+ F-في 'لم]خ U)5, 'ل<-+قة '& +ضع(' +سCما +حا(ل(& بLمخلصنا. فبع Fح+ا
{GC 605.2} .معجH'S 'لمس+ح بم-'ح)

مناجا' 1ال/y1X تغHر شكلIا
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نع80'& مناجاF 'ال-('c تغ+- 'آل& شكلCا8 ('5 تخفي بعضا م& معالمCا غ+- 'لمقب(لة تبL( في %+ئة مس+ح+ة . لك&ّ تص-+حاتCا م& 'لمنب-
('لمنصة ('لصحK aلH 'ما0 'لجما%+- سن+& <(+لة8 (في %5, كلCا 'نكشفH صفتCا 'لحق+ق+ة للجم+ع8 (%5, 'لتعال+0 ال +مك& 'خفا]%ا '(
{GC 606.1} .'نكا-%ا

(حتى في شكلCا 'لحاض- %ي TبعL م& T& تك(& محتملة T( متسامحا معCا بالق+اd 'لى ماض+Cا8 ب) %ي 'شL خ<-' لك(نCا 'ع0K خبثا
Dفس- ب<-+قة تس- 'لقل+ُ Dبقب() 'الثن+&8 لك&ّ 'لكتا a-ي 'آل& تعتCف dLلمق' Dبالمس+ح (بالكتا -ِCّء تشLفي 'لب Hا كانCففي ح+& 'ن .' U'Lخ)
غ+- 'لمتجLL (ت-ض+3 في ح+& '& حقائق3 'لخ<+-F 'لح+(+ة صا-H عL+مة 'لتأث+- . فالمحبة تعتب- 'ع0K صفاH هللا لكنCا تنح< لتصبح -قة
ة 'لخ<+ئة8 (م<الD ش-+عت3 'لمقLسة كلCا تقصى بع+L' ع& 'ألنKا-. (ع('<a ضع+فة ال تف-J كث+-' ب+& 'لخ+- ('لش- . ث0 '& عL) هللا8 (5ّمَ
Dفض(& 'لكتا-+ dتأس- 'لمشاع- (تجع) 'لنا Dأللبا' Dلتي تخل' F-لمس' Hلخ-'فا') . H+م a-ح Dتعل0 '& 'ل(صا+ا 'لعش- خ<ا+ Dلشع')
GC} .كأساd ال+مان0C. (في 'ل('قع ُ+نك- 'لمس+ح كما م& قب)8 لك&ّ 'لش+<ا& قT Lعمى 5T%ا& 'لناd (ع+(ن0C بح+| ال +ف<& TحL 'لى 'لخLعة
606.2}

L-ا لمجCتأث+-, '. (كث+-(& +تح-ش(& ب Hتح U)خ<- 'ل(ق) F ULلخا' c')-ال' Fعة مناجاLب F)لق (Lعا !'-L' Y' 0C+L0 'ل5+& ل% &)قل+ل
'شباU فض(ل0C . 'ن0C ال +]من(& بCا '+مانا حق+ق+ا (%0 +متأل(& فSعا (-عبا لمج-L فك-F 'خضاU 'نفس0C لس+<-F 'ل-(c . لكن0C +جاSف(&
0Cعق(ل Uالخضا F-0 مCمك& 'ستمالتT )0. فلCتL' -' 00 على -غCل! 'لجبا- ق(ت3 (سل<ان3 معC0 'لمLلح-'0 . (%نا +ستخ' X-خ() 'لى 'الLبال
لت(ج+3C فC( س+أس-%0 (+ستح+) عل+0C بق(ت0C 'ل5'ت+ة '& +تخلص(' م& -ق+ت3 'لخاLعة 'لمغ-+ة 'لساح-F . (ال شيء غ+- قF-L هللا 'لتي تمنح
{GC 606.3} .'جابة لصالF 'ال+ما& 'لحا-F +ست<+ع '& +نق5 %5, 'لنف(d 'لتي علقH في 'لفخ

'& ك) م& ل0C ن( 'US خا<ئة في 'خالق0C '( +حتضن(& خ<+ئة مع-(فة في 'ص-'- +-حب(& بتجا-D 'لش+<ا& . ف0C +فصل(& 'نفس0C ع&
هللا (-عا+ة مالئكت3 (ح-'ست0C. ('5 +ق0L 'ل+0C 'لش-+- ضالالت3 فلك(ن0C مج-L+& م& ك) (سائ) 'لLفاU +سق<(& ب+& +L+3 غن+مة با-FL . ('ل5+&
,L+ في Hالq 0CمLستخ+ )Cسق(<ا كامال ف D-0 'لمجC>فا5 +سق . a0 'لم<اCي بCسل<ان3 قلما +ع-ف(& 'لى '+& +نت H0 %ك5' تحCنفسT &)ضع+
{GC 607.1} .لتضل+) 'آلخ-+& ('+قاع0C في 'لCال!

“1لى 1لشر<عة 1Xلى 1لشIا^'”

+ق() 'شع+اء 'لنبي: ”('5' قال(' لك0 '<لب(' 'لى 'صحاD 'لت('بع ('لع-'ف+& 'لمشقشق+& ('لCامس+& 'ال +سأ) شعD 'ل3C ؟ T+سأ) 'لم(تى ألج)
'الح+اء ؟ 'لى 'لش-+عة ('لى 'لشCاFL '& ل0 +ق(ل(' مث) %5' 'لق() فل+d ل0C فج-“ ('شع+اء sÉ : Ä ( �r). فل( كا& 'لناd -'غب+& في قب()
'لحJ 'لمب+& بك) (ض(c في 'لكتD 'لمقLسة ع& <ب+عة 'النسا& (حالة 'لم(تى ل-T(' في 'Lعاء'H بLعة مناجاF 'ال-('c ('عالناتCا عم)
0C+L+' ')ال م& '& +نفضLني8 (ب')Cلش' Dلقل' uLل 'Lال م& 'لتسل+0 بالح-+ة 'لتي %ي مقب(لة جLكا5بة . (لك& ب Dعجائ) Hبآ+ا) F)لش+<ا& بق'
م& 'لخ<ا+ا 'لتي +حب(نCا فا& جما%+- كث+-F م& 'لناd +غمض(& ع+(ن0C كي ال +-(' ' لن(-8 (+تقLم(& في <-+ق0C 'لى 'الما0 غ+- مكت-ث+&
لالن8H'-'5 في ح+& '& 'لش+<ا& +نسج 'ش-'ك3 ح(ل0C (%ك5' +ص+-(& ف-+سة ل3: ”الن0C ل0 +قبل(' محبة 'لحJ حتى +خلص(' (الج) 5%'
ss ) s� :r تسال(ن+كي r) “D5ق(' 'لكL0 هللا عم) 'لضال) حتى +صC+(س+-س) 'ل. {GC 607.2}

'& 'لJ+ &+5 '(م(& تعال+0 عق+FL مناجاF 'ال-('c ال +Cاجم(& 'لناd (حL%0 ب) +Cاجم(& 'لش+<ا& (مالئكت3 . لقL 'شتبك(' في ح-D مع
'ل-+اساH ('لسال<+& (TجناL 'لش- 'ل-(ح+ة 'صحاD 'لمقاماH 'لعلي '. (ل& +تخلى 'لش+<ا& ع& م(قع ق0L م& T-ض3 'ال '5' كانH ق(F -س)
'لسماء تصL, (ت<-L, . (+نبغي لشعD هللا '& +ك(ن(' قاL-+& على مناSلت3 كما قL فع) 'لمخل\8 بق(ل0C “ مكت(D ”. ('لش+<ا& +ست<+ع '&
a تعال+0 'لكتاD ل+Lع0 بCا ضالالت3 . فالL+-+ &+5(& 'لثباH ('لصم(L في 5%' +قتبd 'آل+اH 'لكتاب+ة 'آل& كما في T+ا0 'لمس+ح8 (%( س+حّ-ِ
0Cالنفس Dلكتا' FLاCم(' شCف+ &T 0Cلخِ<- +نبغي ل' Hل(ق'. {GC 608.1}

J-T س+لجأ(& 'لى -')Sالء 'ل[% . Hبأخ<- 'لضالال J>قاء%0 'الحباء (تنLصT )T 0%ق-باءT Lلش+ا<+& (%ي تقل' c')-سُ+('َج3 كث+-(& بأ
ع('<فنا (+صنع(& عجائD لLعL' 0عاء'ت0C . فعل+نا '& نتأ%D للصم(T Lمام0C بق(F 'لحJ 'لكتابي 'لقائ) '& 'لم(تى ال +علم( & ش+ئا8 ('& 'ل5+&
CK+. {GC 608.2}-(& %كe '5& %0 'ال c')-T ش+ا<+&

'& Tمامنا 'آل& ”ساعة 'لتج-بة 'لعت+FL '& تأتي على 'لعال0 كل3 لتج-D 'لساكن+& على 'ال-X“ (-]+ا s� : i). فك) 'ل5+& ل+d '+مان0C ثابتا
سا على كلمة هللا س+نخLع(& (ُ+غلب(&. فالش+<ا& +عم) ”بك) خL+ع F 'الث0“ لكي +س+<- على بني 'النسا& (ستL+S مخاتالت3 باستم-'-. (ال م]ّسَ
(لكن3 ال +ست<+ع '& +ص) 'لى غ-ض3 'ال '5' خضع 'لناd لتجا-ب3 بمحX 'خت+ا-%0. فال5+& بك) غ+-F +<لب(& مع-فة 'لحJ (+جتLC(& في
ت<C+- 'نفس0C بال<اعة8 (%ك5' +فعل(& ما في مقL(-%0 للتأ%D للص-'8U س+جL(& في 'ل3 'لحJ حصنا ق(+ا (مالT '5م+& '. ”الن! حفHK كلمة
صب-T Yنا T+ضا سأحفK!“ (-]+ا s� : i). %5' ما (عL ب3 'لمخل\ . 'ن3 +س-U با-سا) ك) مال! م& مالئكة 'لسماء لح-'سة شعب3 (ال
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{GC 608.3} .+ت-! نفسا ('حFL متكلة عل+3 تنT 0SCما0 'لش+<ا&

Lحكا0 هللا (عق(بات3 . ف+ق(ل(&: ”قT &ما& مT 0 فيC0 +حسب(& 'نفسCعة 'لمخ+فة 'لتي ستأتي على 'الش-'- فتجعلLنا 'لنبي 'شع+اء 'لخ+-+
: rÄ ستت-نا“ ('شع+اء' oملجأنا (بالغ D55' عب- ال +أت+نا الننا جعلنا 'لك' a-ا(+ة . 'لس(< 'لجاCصنعنا م+ثاقا مع 'ل) H)مع 'لم 'LCنا عLعق
s٥). (+شم) %5' 'ل(صa '+ضا '(لئ! 'ل5+& في قسا(ت0C (عناL%0 (صالبة قل(ب0C +عS(& 'نفس0C ب+ق+& كاD5 بأن3 ل& +ك(& %نال! قصا\
\) H)مع 'لم 'LCع ')Lفي 'لسماء (+ك(ن(& كمالئكة هللا . لك& 'ل5+& عق &)L +قع على 'لخا<ئ8 ('& ك) بني 'النسا& مCما بلغ فساL%0 سُ+مّجَ
D+5قبل(& ملجأ 'الكا+) J+ا 'لسماء لتك(& حصنا لالب-'- في +(0 'لضCتLلتي 'ع' Jفض(& 'لحقائ-+ F)ا(+ة بك) 'ص-'- (قCنع(' م+ثاقا مع 'ل
{GC 609.1} .'لY5 +قLم3 'ل+0C 'لش+<ا& بLال منL' Y' 83عاء'H مناجاF 'ال-('c 'لكا5بة

'& عمى 'لناd في عص-نا T )% '5%م- مo%L +عجS 'لم-ء ع& 'لتعب+- عن3 . فآالa 'لناd +-فض(& كلمة هللا كأنCا غ+- جF-+L بالثقة .
&)[SC+) (ل-س') م& +حا-ب(& ألج) '+ما& 'النب+اء Dلش+<ا& . ('لمتشكك(& ('لساخ-(& +5م(& تعص' HعاLفة +قبل(& مخاCبثقة (ل)
باالعالناH 'لخ<+-F 'لتي في كتاD هللا ع& 'لمس+ح (تLب+- 'لخال\ ('لجS'ء 'لع 'L) 'لY5 س+ح) بك) م& +-فض(& 'لحJ . 'ن0C +تصنع(&
'الشفاJ 'لعK+0 على 'لعق() 'لض+قة 'لضع+فة 'لمتعلقة بالخ-'فاH 'لى حL 'العت-'a بم<الD هللا (e<اعة مقتض+اH 'لش-+عة . (+CK-(& +ق+نا
0Cخت-'ق3 ب+ن' )T 3+>ال +مك& تخ 'Sقام(' حاجT Lا(+ة8 كما ل( كان(' قCصنع(' م+ثاقا مع 'ل) H)مع 'لم 'LCع ')Lعق L0 حقا قCنT )ما كما ل+Kع
(ب+& 'نتقا0 هللا . (ال شيء +مك& '& +ث+- مخا(ف0C . لقL سلم(' للمج-D تسل+ماً كامال ('تحL(' مع3 'تحاL' (ث+قا8 (قL تش-ب(' -(ح3 تماما (بك)
d(+ال لص-'ع3 'الخ+- لتضل+) 'لعال0 . (كا& 'سا> D%لش+<ا& +تأ' (K Lش-'ك3. لقT &0 للتخل\ م%L(ال م+) عن F)0 قC+ف Jتقا& بح+| ل0 تب'
.(٥ ) ٤ : i &+)عا-ف+& 'لخ+- ('لش-“ (تك ãم3 'لى ح('ء : ”ل& تم(تا“8 ”+(0 تأكال& من3 تنفتح 'ع+نكما (تك(نا& كاLق Y5ل' L+عمل3 'لتأك
(ش+ئا فش+ئا 'عL 'ل<-+J ل<-فة مخا تالت3 في نش- مناجاF 'ال-('c . 'ن3 ل0 +ص) بعL 'لى تحق+J 'غ-'ض3 كاملة لكن3 س+ص) 'لى 5ل! في
'ل(قH 'لباقي . ('لنبي +ق(): ”-H+T ثالثة c')-T نجسة شب3 ضفاUL فانc')-T 0C ش+ا<+& صانعة q+اH تخ-g على مل(! 'لعال0 (ك) 'لمسك(نة
لتجمع0C لقتا) 5ل! 'ل+(0 'لعK+0 +(0 هللا 'لL' J- على ك) شيء“ (-]+ا si : s٦ ( s٤). (باستثناء 'لمحف(K+& بق(F هللا (باال+ما& بكلمت3
0C+عل Dنسك+ Y5هللا 'ل D0 غضCKكن(& بس-عة 'لى <مأن+نة كا5بة ل+(ق-+ dلنا') . (5' 'لضال% a)لى صف' Sنحا+) Jفالعال0 كل3 س+نسا.
{GC 609.2}

+ق() 'ل-D 'الل3: ”('جع) 'لحJ خ+<ا ('لعL) م<ما- ' ف+خ<a 'لب-L ملجأ 'لكD5 (+ج-a 'لماء 'لستا-F . (+محى عLCك0 مع 'لم(H (ال
sÄ ) sh : rÄ شع+اء') “d)L5' عب- تك(ن(& ل3 لل' a-ا(+ة. 'لس(< 'لجاCم+ثاقك0 مع 'ل Hثب+). {GC 610.1}

الفصل الخامس و الثالثون — حرية الضمير في خطر

+قاب) 'لب-(تستانHُ في %5, 'ال+ا0 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة ب-ضى (قب() Tع0K مما في 'لسن+& 'لماض+ة . ففي 'لبلH'5 &'L 'الكث-+ة
L0 'الكت-'| بالنسبة 'لى 'لعقائLم& ع -+ Dك D0 'لنف(85 ثمة جانCلسلم+ة ('لحب+ة لكي +ك(& ل' J->لب-(تستانت+ة8 ح+| +لجأ 'لباب(+(& 'لى 'ل'
8&K+ &آلخ- 'ختالفا ح+(+ا كما كا' J+-ع& 'لف aسخ في 'ال5%ا& (%( 'ننا ال نختل-+ YT-) 80 'لباب(+ةKلمصلحة ع& 'لن' dلتي تفص) 'لكنائ'
'-+Lح-+ة 'لضم+- تق &)-Lكان(' ف+3 +ق Hق) Hمع -(0 '. جاء على 'لب-(تستان (قل+ال م& 'ال5عا& م& جانبنا س+جعلنا في حالة تفا%0 'فض &T)
عK+ما8 تل! 'لح-+ة 'لتي قL 'شت-(%ا بثم& غا) جL '. لقL علم(' '(الLّ%0 '& +مقت(' 'لباب(+ة8 (كان(' +عتقL(& '& محا(لة 'التفاJ مع -(ما 'نما
{GC 611.1} !%ي خ+انة ã . (لك& ما TبعL 'لف-J 'آل& ب+& %5' ('لمشاع- ('لع('<a 'لتي +عب- عنCا

Tما 'لمL'فع(& ع& 'لباب(+ة ف+علن(& T& 'لكن+سة قT Lسيء 'ل+3 '. ('لمس+ح+(& في 'لعال0 'لب-(تستانتي +م+ل(& 'لى قب() %5' 'لتص-+ح .
(كث+-(& +لح(& قائل+& 'ن3 ل+d م& 'النصاa 'لحك0 على كن+سة 'ل+(0 بال-جاساH ('لسخافاH 'لتي 'تصa بCا حكمCا في عص(- 'لجCالة
('لKال0 . (%0 +عت5-( & ع& قس(تCا 'ل-%+بة كنت+جة (حش+ة 'لعص(- 'لسالفة (+ق(ل(& '& تأث+- 'لمLن+ة 'لحL+ثة قL غ+- م& Tفكا-%ا
{GC 611.2} .(مشاع-%ا

فC) نسي %]الء 'لناL' dعاء 'لعصمة 'لK Y5) %5' 'لسل<ا& 'لمتعج-a +تشJL ب3 لمuL ثماني مئة سنة ؟ (بLال م& 'لتخلي ع& 5%'
'الLعاء فقL تثبH في 'لق-& 'لتاسع عش- بتأك+L 'ع0K مما سبJ . (بما '& -(ما تص-c بأ& 'لكن+سة ”ل0 تخ<ئ ('نCا8 بشCاFL 'لكتا8D ل&
{GC 612.1} تخ<ئ 'بL'“ (i٥Ä) فك+a +مكنCا '& تنب5 'لمباBL 'لتي 'خت<H لCا 'ل<-+J في 'لعص(- 'لسالفة ؟

ل& تتنحى 'لكن+سة 'لباب(+ة 'بL' ع& 'LعائCا 'لعصمة . (ك) ما فعلت3 باض<CاL%ا 'ل5 +& -فض(' تعال+مCا تعتب-, ع+& 'لص('D . فC) ل&
تك-- %5, 'الفعا) نفسCا ل( 'ت+حH لCا 'لف-صة ؟ فل( ST+لH 'ل-('UL 'لتي تف-ضCا 'لحك(ماH 'لLن+(+ة (عاHL -(ما 'لى ق(تCا (سل<انCا
{GC 612.2} .'لسابق+& فس-عا& ما +نتعo <غ+انCا (تتك-- 'ض<CاL'تCا
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cخا\ م& نجا U)بن FLلمتح' Hل(ال+ا' LLCلحك(مة 'لبا ب(+ة ح+ا) ح-+ة 'لضم+- ('لمخا<- 'لتي تت' aع& م(ق -)Cمش Dكات |Lتح+
س+استCا ف+ق(): ”كث+-(& +م+ل(& 'لى '& +نسب(' YT خ(a م& 'لكن+سة 'ل-(مان+ة 'لكاث(ل+ك+ة 'لى 'لتعصD '( 'ل<+اشة . مث) %]الء ال +-(&
ش+ئا في صفاH 'لكاث(ل+ك+ة ('تجا%اتCا معاL+ا لLسات+-نا ( تش-+عاتنا 'لح-8F (ال +-(& ما +ن5- بالش]0 م& نم(%ا (تقLم3 '. '5'ً فلنقا-& '(ال ب+&
{GC 612.3} .بعX مباBL حك(متنا 'الساس+ة (مباBL 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة

Dq sلتاسع في ب-'ءت3 'لم]-خة في ٥' d)+لبابا ب' Jم& 5ل!. (+عل HثبT ال) SعT ح-+ة 'لضم+-8 (ال شيء FLلمتح' Hست(- 'ل(ال+اL (كف+
('غس<d) م& عا0 sÄ٥٤ قائال: ”'& 'لتعال+0 'لسخ+فة 'لمخ<ئة ('ل5C+ا& 'لY5 بL+ 3'فع(& ع& ح-+ة 'لضم+- eنما %ي ضاللة (ب+لة (%ي
ض-بة Tخ<- م& ك) ما عL'%ا في T+ة L(لة“ . (%5' 'لبابا نفس3 في ب-'ءت3 'لصاF-L في Ä كان(& 'ال() (L+سمب-) عا0 8sÄ٦٤ لع& ”'(لئ!
aلعن') F)ن+ة“ (ك5ل! ”ك) م& +ص-ح(& بأ& 'لكن+سة +نبغي 'ال تلجأ 'لى 'لقس+Lل' FLح-+ة 'لعبا) F-+ح-+ة 'لضم &)Lل5+& +]ك'“. {GC 612.4}

ال تL) نغمة -(ما 'لسلم+ة في 'ل(ال+اH 'لمتحFL على تغ++- 'لقلD . 'نCا ُتCK- 'لتسامح في 'الماك& 'لتي تك(& ف+Cا عاجFS ال ح() لCا (ال”
ق(F . ('السقa 'ك(ن- +ق(): ”'& 'لح-+ة 'لL+ن+ة ُتحتم) فق< 'لى 'ل(قH 'لY5 ف+3 +مك& تنف+5 'لقC- ('ال-غا0 م& T &)L& +ك(& %نال! خ<- على
'لعال0 'لكاث(ل+كي“... (قا) -ئ+d 'ساقفة سانH ل(+d م-F: ”'& 'لC-<قة (ع0L 'ال+ما& ج-+متا&8 (في 'لممال! 'لمس+ح+ة كما في '+<ال+ا
('سبان+ا م| ال ح+| 'لشعD كل3 كاث(ل+كي (ح+| 'لL+& 'لكاث(ل+كي %( جSء ج(%-Y م& قان(& 'لبالL تعاقD تان! 'لج-+متا& كغ+-%ما م&
{GC 613.1} .“'لج-'ئ0

(ك) ك-L+نا) (-ئ+d 'ساقفة ('سقa في 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة +حلa +م+& 'ل(الء للبابا8 (في تل! 'ل+م+& 'لمقLسة ت-L %5, 'لعبا-F: ”'ني”
i٥É) ““3عى 'لبابا (خلفائL+ Y5نا 'لL+على س Fقة ('لمنشق+& ('لعصا>'-Cقا(0 بك) ق(تي 'لT) LC>سأض). {GC 613.2}

نح& ال ننك- Tن3 +(جL مس+ح+(& حق+ق+(& في 'لكن+سة 'ل-(مان+ة 'لكاث(ل+ك+ة. فا& qالفا م& 'لناd في تل! 'لكن+سة +خLم(& هللا بحسD 'فض)
ن(- مع<ى ل0C . غ+- 'ن3 ال +سمح ل0C بق-'ءF ك) مة هللا (ل5ل! ال +م+S(& 'لحJ . (%0 ل0 +-(' ق< 'لف-J ب+& 'لخLمة 'لقلب+ة 'لح+ة (-(ت+&
'لمما-ساH ('ل<ق(d . '& هللا +نK- 'لى %5, 'لنف(d باشفاJ (-قة عK+م+& '5 'نCا قL نشأH على '+ما& ال +شبع 'لنفd ب) +غ-- بCا (+خLع3
'. (%( س+جع) Tشعة 'لن(- تخت-J 'لKلماH 'لكث+فة 'لY H تكتنف0C . (%( س+عل& ل0C 'لحJ كما %( في +س(8U (كث+-(& من0C س+نضم(& 'لى
{GC 613.3} .شعD هللا

لك& 'لكاث(ل+ك+ة كنKا0 ل+سH مت('فقة 'آل& مع 'نج+) 'لمس+ح كما كا& 'الم- في 'Y حقبة م& تا-+خCا 'لماضي . ('لكنائd 'لب-(تستانت+ة %ي
في KالL 0'مd ('ال لكانH تم+S عالماH 'ألSمنة . ('لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة بع+FL 'لمuL (('سعة 'الفJ في خ<<Cا (في Tسال+D عمل3 '. 'نCا
تستخ0L ك) ح+لة في سب+) نش- نف(5%ا (مضاعفة سل<انCا 'ستعL'L' لح-D -%+بة في 'ص-'- شL+L الست-L'L س+اLتCا على 'لعال0 ('لع(FL 'لى
LLع L+'Sلى ت' ')-Kمكا& . 'ن (ا في كC+ض'-') اCن+Lم+ا L+م3 . ('لكاث(ل+ك+ة تستعL%) عملت3 'لب-(تستانت+ة Lك) ما ق (ب<اe) LاC>الض'
كنائسCا (Tمكنة 'جتماعاتCا في 'لممال! 'لب-(تستانت+ة . 'نK-(' 'لى شF-C كل+اتCا (معا%L ال%(تCا في 'ل(ال+اH 'لمتحFL ح+| +عضL%ا
'لب-(تستانH على '(سع مuL . ث0 'نK-(' '+ضا 'لى نم( 'النKمة 'ل<قس+ة في 'نجلت-' (كث-F 'ال-تL'L 'لى صف(a 'لكاث(ل+! . %5, 'الم(-
{GC 613.4} .+جD '& ت(قK 'لجUS ('لخ(a في قل(D ك) م& +قL-(& مباBL 'النج+) 'لنق+ة

ò1ترX ؤc1تو

dم3 '. فالناCع& ف ')Sا (عجC0 ب-]+تCف(جئ 'لباب(+(& 'نفس HالSم(' نتاLق) Hلباب(+ة (ناص-(, '. قبل(' بتس(+ا' Hلب-(تستان' &Lا% Lلق
aحS لمقا(مة ')K0 '& +ست+قC+ا. فعلCتLس+ا Dا بسبCمع-فة 'لصفة 'لحق+ق+ة للكاث(ل+ك+ة ('لمخا<- 'لتي ُ+خشى من &)L &0 مCغمض(& ع+(ن+
{GC 614.1} .%5' 'لعL( 'الشL خ<-' على 'لح-+ة 'لمLن+ة ('لL+ن+ة

0Cت+بة خ-قاء . (لكن- F-+على (ت d-تما d)ف+3 كئ+بة ('ل< ق FLلعبا' &') D'5لكاث(ل+كي غ+- ج' &+Lل' &' Hكث+- م& 'لب-(تستان &K+
مخ<ئ(& في %5 '. ففي ح+& '& 'لكاث(ل+ك+ة مبن+ة على 'لخU'L فCي ل+سH ح+لة فKة سمجة . '& 'لخLمة 'لL+ن+ة في 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة %ي
Hلفخمة ('الحتفاال' dلضم+- . ('لكنائ') (لعق' H)ص Hتسك) dتسح- 'لنا) Dبة تخل+Cا 'لمCا 'لجم+) (<ق(سCفع-ض .' Lم]ث- ج dق>
'لفاخ-F ('لم5'بح 'ل5%ب+ة ('لC+اك) 'لمS+نة بالج('%- ('لSخا-a 'لغال+ة 'لناF-L ('لتماث+) 'ل-'ئعة كلCا ت]ث- في نف(d محبي 'لجما). ('ال5&
ت]س- ك5ل! . فالم(س+قى ال تبا-u (نغماH 'ال-غ& 'لع5بة 'لعم+قة 'لتي تمتgS بت-'ن+0 'لج(قاH 'لمتعFLL 'الص('H 'لع5بة ('لتي ت-تفع في
T {GC 614.2}ج('ء 'لقباD 'لعال+ة (مماشي 'لكاتL-'ئ+اH 'لفخمة ال بL 'نCا تمأل 'لعق) بالC+بة ('ل(قا-

&+Lخلي . ف'Lل' Lا 'لخ<+ئة 'نما %ي ب-%ا& على 'لفساCلتي 'سقمت' dلنف' J')شT &لتي تسخ- م' d)5' 'لجما) 'لخا-جي ('لفخامة ('ل<ق%
'لمس+ح في غ+- حاجة 'لى مث) %5, 'لج('D5 للت-(+ج ل3 . ففي 'لن(- 'لY5 +نبثJ م& 'لصل+D تبL( 'لمس+ح+ة 'لحق+ق+ة <ا%-F (جم+لة جL' بح+|
GC} .'ن3 ال ت(جS L+ناH خا-ج+ة ت-فع م& ق+متCا 'لحق+ق+ة . '& 'لS+نة 'لمقLسة 'لتي %ي S+نة 'ل-(c 'ل(L+ع 'لCاBL %ي قL'0 هللا كث+-F 'لثم&
615.1}
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J+ل-ق' D5Cلم' J)5لفك- 'لغني 'لسامي ('ل' Lا-ت3. فكث+-' ما +(جC>) ,-+على سم( تفك 'L+ل+ال 'كL 3في كالم Jالنسا& 'ل0 تأن' D)سلT d+ل
'لمتأنJ في 'لعق() 'ال-ض+ة 'لشC('ن+ة . (كث+-' ما +ستخLمCا 'لش+<ا& ل+س(J 'لناd 'لى نس+ا& حاجاH 'لنفd 'لض-(-+ة حتى تغ+D عنCا
,L5' 'لعال0 (حCع+ش(' ل+) YL0 'لس-مCع& مع+ن dلنا' a-ل+نص L)لخل' Fة (ح+ا+Lالب'. {GC 615.2}

'& 'لL+انة 'لس<ح+ة تجD5 'لقلD غ+- 'لمتجLL . ('لفخامة ('ل-سم+اH 'لتي ُت-u في 'لعباFL 'لكاث(ل+ك+ة لCا ق(F مضللة ساح-F +نخUL بCا
0Cم'Lثبت(' 'ق Lتأث+-%ا غ+- '(لئ! 'ل5+& ق Lم& ب-, '& ض d+لسماء نفس3 . (ل' Dا باCنT لى 'لكن+سة 'لكاث(ل+ك+ة على' &)-Kن+ &)TLكث+-(& (+ب
على Tساd 'لحJ (تجHLL قل(ب0C بق(c)- F هللا . ('& qالفاً مم& ال ت(جL عنL%0 مع-فة 'ختبا-+ة للمس+ح س+قبل(& ص(-F 'لتق(u م& L(& ق(ت3
dم& 'لنا F-+ل+3 جما%+- غف' Jما تشتا )% &+Lمث) %5' 'ل .'. {GC 615.3}

1جاm' لفعل 1لشر

'Lعاء ' لكن+سة بحقCا في 'لغف-'& +جع) 'لكاث(ل+! +Kن(& '& ل0C 'لح-+ة في '& +خ<ئ('8 (ف-+ضة 'العت-'a 'لتي م& L(نCا ال +مكنCا '&
تمنح 'لغف-'& تق(L '+ضا 'لى 'باحة '-تكاD 'لش- . '& م& +جث( 'ما0 'نسا& ساق< (باالعت-'a +كشa ل3 ع& مكن(ناH قلب3 ('فكا-, 'نما +حّقِ-
L8 (غالبا ما تك(& قDنسا& خا<ئ م5ن' )% Y5ع& خ<ا+ا ح+ات3 للكا%& — 'ل aنب+لة في نفس3. ('5 +كش F)ج(لت3 (+ح< 0 & شأ& ك) ق-
'فسLت3 'لخم- ('لخالعة — فا& مق+اd 'خالق3 +نخفX (+ك(& م& نتائج 5ل! 'ن3 +تنجd . (+نح< مفC(م3 'لى شب3 'لبش-+ة 'لساق<ة ال&
dنج+ Y5كث+- م& 'لش- 'ل Xنبع| من3 (فا' Y5لم5ِ) م& 'نسا& النسا& %( 'لنبع 'لخفي 'ل' a'-5' 'العت% a . هللا (ممث ,-Kفي ن )% &%لكا'
. ã 3خفا+ا قلب3 (نفس aالنسا& ساق< م& '& +كش a'-العت' (في 'لخ<+ئة +فض dالنغما' Dمع 5ل! فا& م& +ح) .ائيCال! 'لنCلل ,Lلعال0 (+ع'
'نT 3م- مقب() 'كث- لل<ب+عة 'لبش-+ة '& +ق0L 'النسا& تكف+-' م& '& +ت-! خ<ا+ا, . (+سC) على 'لم-ء '& +م+H 'لجسL بالمس(c ('الش('!
)C( ن+- ثق+) (مع 5ل! فCني '& +حمل3 ل'Lلجس' Dلقل' Dغ-+ Y5لن+- 'ل' &' . Lلجس' H')Cش Dصل+ &T 3+عل (Cال +س) عجةS('الغال) 'لم
{GC 615.4} .+فضل3 على 'النحناء تحH ن+- 'لمس+ح

مشابIة مدNشة

ت(جL مشابCة مL%شة ب+& كن+سة -(ما ('لكن+سة 'ل+L)C+ة في '+ا0 'لمجيء 'ال() للمس+ح . ففي ح+& كا& 'ل+L+ L)C(س(& في 'لخفاء على ك)
مباBL ش-+عة هللا كان(' في 'لKا%- مLقق+& جL' في حفK (صا+ا%ا (كان(' +ثقل(نCا بف-(X (تقال+L جعلH '<اعتCا 'م-' م]لما (ثق+ال . (كما
كا& 'ل+L)C +عت-ف(& بان0C +(ق-(& 'لش-+عة فك5ل! +Lعي 'لكاث(ل+! 'ن0C +ك-م(& 'لصل+D . ف0C +-فع(& -مq Sال0 'لمس+ح %5' عال+ا في ح+&
{GC 616.1} .'ن0C في ح+ات0C +نك-(& 5'! 'لY5 +-مS 'ل+3

مة (م-ف(عة حسD 'لKا%- . +ق+0 'لباب(+(& 'لصلبا& ف(J كنائس0C (على م5'بح0C (ث+اب0C . (في ك) مكا& ت-u عالماH 'ل\ ل+D مكّ-َ
L)C+ق(') 'لمخل\ ع& 'ل' Jلصا-مة . (تن<ب' Xمة 'لمعنى ('لتفاس+- 'لكا5بة ('لف-'ئ+Lلع' L+ك('0 م& 'لتقال' Hف& تحLلك&ّ تعال+0 'لمس+ح ت
&' &)L+-+ 0 ال%) dلنا' aا على 'كتاCضع(ن+) (لحم' F-حماال ثق+لة عس' &)مS0 +حCكن+سة -(ما: ”'ن FL0 على قاKع' F)لمتعصب+& بق'
+ح-ك(%ا باصبع0C“ (متى ri : ٤). '& 'لنف(d 'لمستق+مة تK) L'ئما في -عD مستم- '5 تخشى غضD هللا (سخ<3 ب+نما كث+-(& م& 'حبا-
{GC 616.2} .'لكن+سة +ع+ش(& ح+اF 'لتنع0 ('لملH'5 'لشC('ن+ة

'& عباFL 'لتماث+) (5خائ- 'لقL +س+& ('لت(س) 'لى 'لقL+س+& (تمج+L 'لبابا كلCا م& ح+) 'لش+<ا& لكي +جتD5 'فكا- 'لناd بع+L' م& هللا ('بن3
. (لكي +تم0 %الك0C +سعى 'لى تح(+) 'نتبا%0C بع+L' ع& 5'! 'لY5 ف+3 م& L(& س(', +جL(& 'لخال\ . 'ن3 س+(ج0CC 'لى 'Y شخ\ qخ-
rÄ : ss نا '-+حك0“ (متىT) (لثق+لي 'الحما') &+تعال(' 'ليَّ +ا جم+ع 'لمتعب” :(قا Y5ب3 ع& 5'! 'ل Xمك& '& +ستعا+). {GC 617.1}

0'S(تقل) مغال<ات3 م& 'لت . (ائCل' U'-فة للخ<- في 'لصLCلنتائج 'لحق+ق+ة 'لمست') هللا (<ب+عة 'لخ<+ئة Hئما تش(+3 صفا'L &حا() 'لش+<ا+
حفK ش-+عة هللا (تب+ح للناd '-تكاD 'لخ<+ئة . (%( في 'ل(قH نفس3 +جعل0C +فك-(& 'فكا-' كا5بة ع& هللا بح+| +خاف(ن3 (+بغض(ن3 بLال م&
0 في 'لن0K 'لL+ن+ة (ُ+عّبَ- عنCا في <-J 'لعباFL . (%ك5' تعمى '5%ا& '& +حب(, . فالقس(F 'لتي %ي غ-+S+ة ف+3 +نسبCا 'لى 'لخال8J (%ي ُتجّسَ
'لنا8d (+بق+0C 'لش+<ا& تحH س+اLت3 (+ستخLم0C ( سائ) في +L, لمحا-بة هللا . '& 'الم0 'ل(ثن+ة بتص(-'ت0C 'لفاسFL لصفاH هللا 'نساق(' 'لى
'العتقاL بلS(0 تقL+0 'ل5بائح 'لبش-+ة للحص() على -ضى هللا8 (ما كا& '-%D ض-(D 'لقس(F 'لتي '-تكبH في 'ثناء مما-سة 'ل<ق(d 'ل(ثن+ة
{GC 617.2} !'لمختلفة

لجأH كن+سة -(ما 'لكاث(ل+ك+ة8 'لتي ضمH 'ل<ق(d 'ل(ثن+ة 'لى 'ل<ق(d 'لمس+ح+ة (تشبHC بال(ثن+ة في تش(+3 صفاH هللا8 لجأH 'لى
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ض-(D ل+سT Hق) قس(F '( 'ثا-F مما كا& +ما-س3 'ل(ثن+(& . ففي T+ا0 س+اFL -(ما تعT HLLسال+D تعD+5 'لناd ('-غام0C على قب() تعال+م3
'. منCا 'العمFL 'لتي كا& +-ب< 'ل+Cا م& Ñُح-ق(& ل- فض0C قب() 'Lعاء'تCا (eجابة م<الب3 '. (منCا '+ضا م5'بح قت) كث+-F شFL+L 'لC() . (ل&
Hقسى 'لتع5+با' Uبتك-(& (سائ) ال+قا+ a+80 كCحبا- 'لكن+سة تعلم(' م& 'لش+<ا&8 معلم' &' . &+Lفي +(0 'ل aائع حتى تنكشK5, 'لف% a-تع
8Y-لبش' (الحتما' L)Lنم+ة تتك-- 'لى 'قصى حCتل! 'لعمل+ة 'لج Hكان F-+كث Hضحا+ا%0 . (في حاال Fقض(' على ح+ا+ &T &)L &لممكنة م'
FاC0 'لع5بة 'لمشتCك-'حت H)5ب(& +-حب(& بالم {GC 617.3} .'لى '& 'ستسلمH 'ل<ب+عة في ص-'عCا (كا& 'لمّعَ

تد/<ب 1لكنHسة

D)-ض) H)لم' Lلتج(+ع 'لى ح') L0 ' لجلC0 (ت-(+ضCب+-Lت D)-ا فكا& م& ضCكا& %5' %( مص+- خص(0 -(0 '. 'ما مشا+ع(%ا ('تباع
'لقس(F 'لمختلفة على 'لجسL في مختلa 'شكالCا 'لمحSنة للقلD 'لتي +مك& تص(-, '. فلكي +Kف- 'لتائب(& ب-ضى 'لسماء كان(' +نتCك(& ش-'ئع
هللا بانتCا! ن('م+d 'ل<ب+عة . لقL تعلم(' '& +فصم(' 'ال('ص- 'لتي كانH قL تك(نH لتبا-! 'النسا& (تسع L, في '-X غ-بت3 . '& 'لمقاب-
dفك- ('حسا (ك Hكب) 0 'ل<ب+ع+ةCع('<ف Uفاشلة الخضا H0 في محا(الCتحتض& مال++& 'لضحا+ا 'ل5+& قض(' ح+ات dلملحقة بالكنائ'
ã K+0 على 'عتبا- 'ن3 مغCعلى بني جنس a>بالع. {GC 618.1}

('5' كنا ن-غD في 'L-'! قس(F 'لش+<ا& 'لمتعمFL 'لتي 'CK-%ا مuL مئاH 'لسن+& ل+d فق< نح( م& ل0 +سبJ ل0C '& سمع(' ع& هللا ب)
'+ضا في ك) 'نحاء 'لعال0 'لمس+حي فعل+نا فق< '& ن<لع على تا-+خ 'لكن+سة 'لباب(+ة . فم& خال) نKا0 'لخU'L 'لCائ) %5' +حقJ سل<ا& 'لش-
!-Lلكن+سة +مكننا '& ن' FLعمل3 ب('س<ة قا Sنجح في 'لتنك- ('نجا+ a+ك u-لعا- على هللا ('لشقاء على 'النسا& . ('5 ن' Dغ-'ض3 لجل'
'L-'كا Tكم) لما5' %( +نف- م& 'لكتاD 'لمقdL %5' 'لنف(- 'لعK+0 . فل( ق-T 'لناd %5' 'لكتاD العل& ل0C -حمة هللا (محبت3 ('ن3 ال +حمل0C 'ّ+اً
{GC 618.2} .م& تل! 'الحما) 'لثق+لة8 ب) ك) ما +<لب3 من0C %( 'لقلD 'لمنكس- ('لمنسحJ ('ل-(c 'لمت('ضعة 'لم<+عة

قلب 1لمخلص 1لمحب

('لمس+ح ال +ق0L نفس3 مثاال للنا8d 'ل-جا) من0C '( 'لنساء8 ل+حبس(' 'نفس0C في 'الF-+L ف+ص+-(' '%ال للسماء . (%( ل0 +عل0 'بL' '& 'لمحبة
('لع<a +نبغي كبت0C '. لقL كا& قلD 'لمخل\ +ف+X بالحD . (كلما كا& 'النسا& 'ق-D 'لى 'لك0 ') 'الخالقي صا-H مشاع-, 'شL حساس+ة
ب+& . '& 'لبابا +Lعي 'ن3 نائD 'لمس+ح 8 (لك& ك+a تست<+ع 'خالق3 '& تحتم) 'لمقا-نة (HL'S حFL شع(-, بالخ<+ئة (تعّمJَ ع<ف3 على 'لمجّ-َ
بصفاH مخلصنا ؟ فC) ُسمع ع& 'لمس+ح 'ن3 قL 'لقى بانسا& في 'لسج& '( <-ح3 على qلة 'لتعD+5 الن3 ل0 +ق0L 'ل+3 'ل(الء كمل! 'لسماء ؟ (%)
D- لسام-++& 'متأل +(حنا 'ل-س() غضبا (سأل3 قائال: ”+ا' u-ق-+ة م& ق Dان3 شع%T ماLعلى م& ل0 +قبل(, ؟ (عن H)حك0 بالم+ Lسمع3 'ح
Tت-+L '& نق() '& تنS) نا- م& 'لسماء فتفن+0C كما فع) '+ل+ا '+ضا“؟ فنK- 'لمس+ح 'لى تلم+5, في 'o فاJ ((بخ -(ح3 'لجاف+ة بق(ل3: ”ال& 'ب&
'النسا& ل0 +أH ل+Cل! 'نفd 'لناd ب) ل+خل\“ (ل(قا É : ٥٤ ( ٥٦). فما TبعL 'لف-J ب+& %5, 'ل-(c 'لتي 'CK-%ا 'لمس+ح (5'! 'لY5 +عتب-
{GC 619.1} !بأن3 خل+فت3

Lلتي '-تكبت3 '. لق' F)ل(حش+ة ('لقس' (ا '& تغ<ي 'عماCجم+لة '5 تحا() باعت5'-'ت) ة حسنةC0 'لى 'لعال0 جبLما 'آل& فا& كن+سة -(ما تق'
تس-بلH بث(D +شب3 ث(D 'لمس+ح (لكنCا %ي %ي ل0 تتغ+- . فك) مبTL م& مباBL 'لباب(+ة 'لتي كانH في 'لعص(- 'لسالفة8 ال تS') باق+ة 'لى
'ل+(0 . ('لتعال+0 'لتي 'بتك-H في KTل0 'لعص(- ما S'ل(' متمسك+& ب3 '. فال +خUL & 'حL نفس3 . '& 'لباب(+ة 'لتي +م+) 'لب-(تستانH 'ل+(0 'لى
'ك-'مCا %ي %ي 'لتي حكمH على 'لعال0 في '+ا0 'الصالc عنLما (قa -جا) هللا مخا<-+& بح+ات0C ل+فضح(' qثام3 '. '& لCا 'لكب-+اء ('الLعاء
'لمتعج-a نفس+Cما 'للL &+5فعا%ا 'لى 'الستبL'L بالمل(! ('الم-'ء ('لى 'الLعاء بامت+اH'S 'لC+ة . (-(حCا ل+d 'ق) قس(F '( <غ+انا 'آل& مما
{GC 619.2} .كانH عنLما سحقH 'لح-+ة 'لبش-+ة (5بحH قL+سي 'لعلي

'& 'لباب(+ة %ي كما قL 'نبأH عنCا 'لنب('T HنCا ستك(&Y' 8 'ال-تL'L في 'ال+ا0 'الخ+-r) F تسال(ن+كي i : r ( ٤). (ُ+عتب- جSء'ً م&
س+استCا 'نتحا) 'لصفة 'لتي تخ0L 'غ-'ضCا 'ج)ّ خLمة . (تحH مCK- 'لح-باء 'لس-+ع 'لتل(& تخفي س0 'لح+ة 'لناقع 'الك+L 'لمفع() 'لY5 ال
Y55' 'لسل<ا& 'ل% )' F)5, 'لق% (Cف .(i٦�) “قة>-Cبال &)مCقة '( م& +ت>'-Cل' Lا عنK)ا تعل& قائلة: ”+نبغي 'ال +بقى 'ال+ما& محفCتغ+- . 'ن+
{GC 620.1} قL كتD تا-+خ3 لمuL 'لa عا0 ب0L 'لقL+س+& ُ+عت-a ب3 'آل& على 'ن3 جSء م& كن+سة 'لمس+ح؟

تغHHر في 1لبرXتستانتHة
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Lفلق . Dا (ب+& 'لكاث(ل+ك+ة 'ق) 'آل& مما كا& قبال ل0 +ك& بال سبCب+ن aلب-(تستانت+ة با& 'الختال' &'Lلبل' Xب3 بع HلLT Y5لتص-+ح 'ل' &'
H>ما 'نحLبع F-لب-(تستانت+ة 'لمعاص' aكب+- 'لكث+- م& 'ل<('ئ Lتغ++- (لكن3 ل0 +تنا() 'لباب( +ة. (في 'ل('قع تشب3 'لكاث(ل+ك+ة 'لى ح |Lح
{GC 620.2} .'لب-(تستانت+ة كث+-' جL' عما كانH في T+ا0 'لمصلح+&

')Lعتق+ &' D')0 ال +-(& 'ال 'ن3 م& 'لصCلمحبة 'لكا5بة ع+(& شع(ب3 '. 'ن' HعمT Lلعال0 فق' L) D>لب-(تستانت+ة تخ' dلكنائ' Hفا5 كان
F-ع& 'ال+ما& 'لمسل0 م UفاLال م& '& +قف(' للL(& بالش- في ك) خ+- . فبLا+ة س+عتقC0 في 'لنCبالخ+- في ك) ش-8 ('لنت+جة 'لمحت(مة %ي 'ن
للقL+س+& ت-'%0 'آل& كما ل( كان(' +عت5-(& 'لى -(ما ع& م(قa 'لجفاء ' لY5 'تخ5(, منCا (+<لب(& 'لصفح ع& تصلب0C . '& ف-+قا كب+-' م&
'لنا8d حتى م& 'ل5+& ال +نK-(& 'لى كن+سة -(ما بع+& 'ل-ضا8 ال +(جس(& خ(فا م& خ<- جس+0 م& ق(تCا (نف(5, '. (كث+-(& +L'فع(& عنCا
قائل+& '& 'لKلمة 'لعقل+ة ('الخالق+ة 'لتي كانH سائFL في 'لعص(- 'ل(س<ى 'عانH على نش- تعال+مCا (خ-'فاتCا (KلمCا8 ('& 'ل5كاء ('لمع-فة
L 'لتفك+- في '& مث) 0 'نتعاo 'لتعصD ('ل<غ+ا& . '& مجّ-َ 'لمتFL+'S في 'لعص- 'لحL+| ('نتشا- 'لمع-فة (S+اFL 'لتسا%) في Tم(- 'لL+& تحّ-ِ
%5, 'لحالة ست(جL في %5' 'لعص- 'لمستن+- %( 'م- +سخ- من3 'لناd . نح& ال ننك- '& ن(-' ثقاف+ا (LTب+ا (L+ن+ا عK+ما +ش-J على %5' 'لج+)
. فم& كلمة هللا 'لمقLسة 'لمفت(حة Tش-J على 'لعال0 ن(- م& 'لسماء . (لك& لن5ك- 'ن3 كلما L'S 'لن(- 'لمع<ى كلما K HL'Sلمة 'ل5+& +ح(-(ن3
{GC 620.3} .(+-فض(ن3

^/Ü 1لكتا! برyX 1لصال'

(ل( d-L 'لب-(تستانH 'لكتاD ب-(c 'لصالF ل-T(' 'لصفة 'لحق+ق+ة للباب(+ة (لجعل0C 5ل! +مقت(نCا (+نب5(ن3 '. لك&ّ كث+-+& %0 حكماء في
غ-(-%0 بح+| ال +حس(& بحاجت0C 'لى <لD (ج3 هللا بت5ل) ل+-شL%0 'لى 'لحJ . (مع 'ن0C +فاخ-(& بالن(- 'لY5 عنL%0 فان0C ال +ع-ف(&
'لكتD (ال ق(F هللا . +نبغي ل0C '& +جL(' (س+لة لتLCئة ضمائ-%0 (ل5ل! +<لب(& 'ل(س+لة 'الق) -(حان+ة ('لتي ل+d ف+Cا '5ال) كب+- ل0C . فما
FLي معCجم+ع '. ف dالء 'لنا[% (حاجة 'مثا Lة تصلح تماما لس+)ا ت5ك-%0 ب3 . ('لبابCكأن dللنا -CKا +نس(& هللا (تCغب(& ف+3 %( (س+لة ب-+
لف-+ق+& م& بني 'النسا& +شمال& 'لعال0 كل3 تق-+با : '(لئ! 'لL+-+ &+5(& '& +خلص(' باستحقاق0C ('(لئ! 'لL+-+ &+5(& '& +خلص(' في
{GC 621.1} .خ<ا+ا%0. %نا س- ق(F 'لباب(+ة

جاءH على 'لباب(+ة '+ا0 كانH ف+Cا 'لKلمة 'لعقل+ة 'لعK+مة عاملة على تقLمCا (نجاح3 '. (س+CK- مع 5ل! '& '+ا0 'الستنا-F 'لعقل+ة 'لعK+مة
تعم) '+ضا بالقL- نفس3 على نجاح3 '. ففي 'لعص(- 'لسالفة عنLما كا& 'لناd مح-(م+& م& كلمة هللا (م& مع-فة 'لحJ كان(' معص(بي
0%-Cب Lكث+-(& مم& ق L0. 'ما في %5' 'لعص- ف+(جCلشبا! 'لمنص(بة ال -جل') w0 في 'لش-! '5 ل0 +-(' 'لفخاCمن aالq قع) Lالع+&8 (ق'
لمعا& ن(- 'آل-'ء 'لبش-+ة8 ”'لعل0 'لكاD5 'الس0“8 فال +-(& 'لشبكة8 (+سق<(& ف+Cا بس-عة كما ل( كانH ع+(ن0C معص(بة . لقL قصL هللا '&
c)لكب-+اء ('ل<م' dلب-8 (لك& متى 'حتض& 'لنا') Jمة 'لحL0 في خLمة 'ل+3 م& جابل3 ('& تستخLلعقل+ة %بة مق' u)عتب- 'النسا& 'لق+
X)ق+ Y5في %5, 'ال+ا80 'ل D5ك5' فالعل0 'لكا%) . (Cل5كاء 'بلغ ض--' م& 'لج' &)0 '-فع م& كلمة هللا فح+نئ5 +كCات+-Kء%0 (ن'-q ')-عتب')
'+ما& 'لناd بالكتا8D س+ب-, & على نجاح3 في تمL+C 'ل<-+J لقب() 'لباب(+ة ب<ق(سCا 'لمس-F كما قL نجح حبd 'لمع-فة ('لن(- ع& 'لناd في
{GC 621.2} .فتح 'ل<-+J لتعK+0 'لباب(+ة في عص(- 'لKال0

Hلب-( تستان' u-لة ن)Lل' FLا بمعاضCلكن+سة (مما-سات' Hف- م]سساKفي %5, 'ال+ا0 لكي ت FLلمتح' Hلجا-+ة في 'ل(ال+ا' Hفي 'لح-كا
سائ-+& في 'ث- خ<('H 'لباب(++& . ب) 'كث- م& %5' فان0C +فتح(& 'لباD على مص-'ع+3 لتست-L 'لباب(+ة في 'م-+كا 'لب-(تستانت+ة8 'لس+اFL 'لتي
Dفك-(' ف+3 %( '-غا0 'لشع Y5ال%0 'ل' X-0 %( حق+قة ك(& 'لغKم+ة 'ع%T ضفي على %5, 'لح-كة+ Y50. ('ل+Lا في 'لعال0 'لقCخس-ت Lق Hكان
H'Lللعا (المتثا' c)- Y' 8لباب(+ة' c)- اCلسل<ان3 '. 'ن 'Sصال م& -(ما 'لتي تعتب-%ا سمة (-م' H-Lص FL8 (%5, عاL0 'الح)+ Kعلى حف
Y5نفس83 'ال0 - 'ل L0 +(0 'الح+K0 'لى تعCلب-(تستانت+ة (+س(ق' dآل& 'لى 'لكنائ' D-كث- م& (صا+ا هللا8 ما +تس' dلنا' L+لعالم+ة ('ك-'0 تقال'
{GC 622.1} .سبقت0C 'لباب(+ة 'لى عمل3

1لقو' 1لزمنHة تسند 1لكنHسة

Lفما عل+3 'ال '& +تتبع تا-+خ 'ل(سائ) 'لتي ق U)ل(ش+! 'ل(ق' U'-0 في 'لصLلع('م) 'لتي ستستخ' a-0 (+عCف+ &' B-لقا' L'-' '5'
'ستخLمتCا كن+سة -(0 للغ-X نفس3 في 'لعص(- 'لسالفة . (ل( '-'L '& +ع-a ك+a س+H عام) 'لباب(+(& ('لب-(تستانH متحL+& معا مع م&
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{GC 622.2} .+خالف(& '( +-فض(& تعال+م0C فل+نK- 'لى 'ل-(c 'لتي 'CK-تCا -(ما نح( 'لسبH ('لمL'فع+& عن3

L+ا (ص) 'لعCلتي ب('س<ت' H')>ي 'لخ% Hكان Y)+نLا 'لسل<ا& 'ل%Lلكن+سة 'لتي +عض' Xلملك+ة ('لمجامع 'لعامة (ف-'ئ' H'-)لمنش' &'
irs 0قس<ن<+& في عا ,-Lص' Y5كا& 'لقان(& 'ل L0 'الح)+ Kحف X-لك-'مة في 'لعال0 'لمس+حي . فا() 'ج-'ء عا0 لف' Sل(ثني 'لى م-ك'
0Cل(ق(-“8 'ال 'ن3 سمح للفالح+& بأ& +('صل(' مما-سة 'عمال' dست-+ح(' في ”+(0 'لشم+ &' &Lف+3 م& سكا& 'لم Dل>) ((++لت5' -Kن') Lللم+ال
{GC 622.3} .'لU'-S +ة. فمع 'ن3 كا& في 'ل('قع قان(نا (ثن+ا فقL ف-ض3 'المب-'<(- عقD قب(ل3 'لمس+ح+ة قب(ال'سم+ا

ً عقHد' تالقي /1Xجا

J+Lضى 'الم-'ء (كا& ص- Dكا& 'سقفا +<ل Y58 'لd)+ة فا& '(ساب+Cللسل<ة 'الل ٍaكا (+L5 ل0 +ب-%& على 'ن3 بe لملكي' -)لمنش' &'
قس<ن<+& 'لخا\ (متملِّق3 '+ضا8 تق0L باLعاء ك(& 'لمس+ح قL 'بL) 'لسبH باالحL . (لك& ل0 تق0L شCاFL م& 'لكتاD 'لمقdL ('حFL كب-%ا& على
صJL 'لعق+FL 'لجFL+L . ث0 '& '(ساب+(d نفس3 +عت-a سC(' بكL' D5عائ3 (+ش+- 'لى 'لمتسبب+& 'الصل++& في 'لتغ++-8 ف+ق(): ”ك) 'الش+اء 'لتي
+قتضي 'ل('جD عملCا في +(0 'لسبH قL ح(لنا%ا 'لى +(0 'ل-D“ (i٦s). لك&ّ حجة +(0 'الح8L مع 'نCا على غ+- 'سا8d ج-HT 'لناd على
T. {GC 623.1}& +<أ(' سبH 'ل-D تحH 'قL'م0C . فك) م& كان(' +-غب(& في 'لك-'مة 'لعالم+ة قبل(' 'لع+L 'لشائع

فلما ثّبتH 'لباب(+ة قLمCا 'ستم- تمج+L +(0 'الحL . (قK L) 'لناd مشغ(ل+& بعX 'ل(قH باعمال0C 'لS-'ع+ة عنLما ل0 +5%ب(' 'لى 'لكن+سة8
Y' حكما في ')-L0 '& +صC+سة ح-0 علLمق aائK) &)جي8 فال5+& كان(' +شغل+-Lتغ++- ت |Lمعتب-' +(0 'ل-'حة . ( لك& ح H0 'لسب)+ (K)
خص(مة مLن+ة +(0 'الحL . (بعL 5ل! بقل+) 'م- ك) 'لناd م& جم+ع 'ل<بقاH '& +كف( ' ع& مS'(لة عمل0C 'لعاYL ('ال ف-ضH غ-'مة على
'الح-'- ('لجلL على 'لعب+L . (بعL 5ل! صT -Lم- بح-ما& 'الغن+اء 'ل5+& +نتCك(& ك-'مة +(0 'الحL م& نصa 'مالك80C ('خ+-' 'K '5ل('
Fلح+ا' uL0 %( 'لنفي مCن+ا فكا& عقابLل' Hما 'ل<بقا' . L+0 كعبC0 +نبغي ب+ع%Lمص-+& على عنا. {GC 623.2}

L+Lمح-'ث3 بق<عة ح aK8 (ف+ما كا& +نLمعا '& +ح-| حقل3 +(0 'الحSلفالح+& كا& م' Lا '& 'حC8 (منDلى 'لعجائ' ')Lفي %5' '+ضا 'ستن)
i٦r) “3+Sالم3 (خq &م L'S Y5سنت+& كاملت+&8 ”'الم- 'ل ,L+عالقة ب HلK) 3بكف Hلصق). {GC 623.3}

(بعL 5ل! 'صL- 'لبابا ت(ج+Cات3 با& ُ+ن5- كا%& 'ال ب-ش+ة َم& +Lنس(& +(0 'الحL (+<لD من0C 'ل5%اD 'لى 'لكن+سة لتال(F صل('ت0C لئال
8Hسع8 حتى ب('س<ة 'لب-(تستان') Jمن5 5ل! 'لح+& على ن<ا HمL0 حجة 'ستخL0 . ('& مجمعا 'كل+-+ك+ا قC0 (بج+-'نCمة ب+Kتح) ك('-| ع
&' -CK+” :الساقفة' (قا Lق) . D-ك(& %( +(0 'ل+ &' Lفال ب L0 +شتغل(& +(0 'الح%) J-ُصعق(' بالب Lالشخا\ ق' Xتق() 'ن3 لك(& بع
غضD هللا كا& عK+ما عل+0C جL' بسبD '%مال0C %5' 'ل+(0“. (قL ق0L <لD +ق() '& 'لكCنة ('لخL'0 ('لمل(! ('الم-'ء (ك) 'لناd 'المناء
”عل+0C '& +ب5ل(' قصا-u جLC%0 ('%تمام0C حتى تع(L 'لى %5' 'ل+(0 ك-'مت83 (الج) ك-'مة 'لمس+ح+ة +جD حف3K بك) خش(U-)) U في
i٦i) “ال+ا0 'لمقبلة'). {GC 624.1}

ً ال سلطا6 كتابHا

U0 على 'المتناCغم-+) Dلشع' D)في قل Dمنش(- +(قع 'ل-ع -'Lن+(+ة على 'صLل' H5 تب+& '& 'حكا0 'لمجامع ال تكفي 'ستع+& بالسل<اe)
ع& 'لعم) +(0 'الحL . ففي مجمع عقL في -(ما 'ثبتH 'لق-'-'H 'لسالفة على نح( -سمي حا0S. (قLT LمجH '+ضا ضم& 'لقان(& 'الكل+-+كي
iنحاء 'لعال0 'لمس+حي تق-+با (٦٤' (ن+ة في كLلم' Hا 'لسل<اCنف5ت) — لقان(ني' Jلح' —). {GC 624.2}

Y50 'لC+معلم Jع& ح Dلشع' (ء' dت Lق) . !ال-تبا') F-+في كث+- م& 'لح Dتسب L0 'الح)+ Kسل<ا& كتابي +أم- بحف L)0 (جLلك& ع)
Lّفلكي ُ+س . ,)Kحف+) dلكي +ك-م(' +(0 'لشم “!Cل' D-لل Hق(): ”'ما 'ل+(0 'لسابع فف+3 سب+ Y5لقا<ع 'ل' D-0 '& +لق(' جانبا 'عال& 'لCخ(ل+
'لنق\ في 'لشCاFL 'لكتاب+ة كا& ال بL م& '+جاL (سائ) 'خ-u . (كا& 'حL 'لناd 'لغ+(-+& على 'نتصا- +(0 'الحL قS L'- كنائd 'نجلت-' في
{GC 624.3} '('خ- 'لق-& 'لثاني عش- فقا(م3 شL)C 'لحJ 'المناء8 (قL كانH جC(L, عبثا بح+| -ح) ع& تل! 'لبالL بعX 'ل(ق8H(كا& +فك-

(L+ '-حض- مع3 سف' L0 : فقKع' c5ل! بنجا Lعمال3 بع' Hكلل) لحاجة' HLُس Lما عاLعن) . dتعال+م3 على 'لنا X-ل(سائ) لف' Xفي بع
على 'ن3 م& هللا نفس83 ف+3 'الم- 'لم<ل(D لحفK +(0 'الحL مع تH'L+LC -%+بة ل+-عD بCا 'لعصاF . ف5C, 'ل(ث+قة 'لثم+نة 'لتي %ي تقل+L Lنيء
كال(ص+ة 'لتي ت]+L%ا — ق+) 'نCا سق<H م& 'لسماء ((جHL في '(-شل+0 على م5بح 'لقd+L سمعا& في جلجثة. لك&ّ 'لحق+قة %ي '& J ص-
'لبابا في -(ما كا& %( 'لمصL- 'لY5 خ-جH من3. '& 'الحت+ا) ('لتS(+- ألج) نجاc ق(F 'لكن+سة (تقLمCا ('LS%ا-%ا 'عتب-' في ك) 'لعص(-
{GC 625.1} . مش-(ع+& في نK- 'لسل<ة 'لباب(+ة
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L0 'ال ثن+&8 ('عل& '& سل<ان3 ق)+ dشم J)-لى ش' H0 'لسب)+ -CK Lلثالثة بع' Y' م& 'لساعة 'لتاسعة (ى 5ل! 'لسف- ع& 'لعمCن Lق)
ثبH بمعجH'S كث+-T) .Fش+ع '& 'لناd 'ل5+& 'شتغل(' 'كث- م& 'لساعة 'لمحFLL ُض-ب(' بالفالج . ('& <حانا حا() '& +<ح& حن<ت3 ف-uT بLال
م& 'لLق+J س+ال م& 'ل0L +خ-g م& 'ل<اح(&8 ث0 (قفH عجلة 'ل<اح(& ب-غ0 ق(F 'نLفاU 'لماء 'لL+ Y5+-, '. ('& 'م-FT (ضعH عج+نا في
'لف-& ل+ص+- خبS' فلما 'خ-جت3 (جLت3 عج+نا كما كا& على -غ0 شFL ح-'-F 'لنا- في 'لف-& . ث0 '& 'م-FT 'خ-u كا& معCا عج+& لتخبS, في
Sهللا . ('& - جال خب F)بق 'S)ت3 في 'ل+(0 'لتالي مصن(عا في %+ئة '-غفة (مخبLا (ضعت3 جانبا 'لى +(0 'الثن+& ف(جCلساعة 'لتاسعة8 لكن'
خبS' بعL 'لساعة 'لتاسعة في +(0 'لسبH لما كس- -غ+فا من3 في 'ل+(0 'لتالي (جL Lما +خ-g من83 بمث) %5, 'لخSعبالH ('الختالقاH 'لسخ+فة
i٦٥) 3س+تLثبت(' ق+ &' Lفع(& ع& +(0 'الح'Lحا() 'لم). {GC 625.2}

(في 'سك(تالنL, كما في 'نجلت-' 'مك& حفK +(0 'الحL على نح( 'فع) بك(ن0C ضم(' 'ل+3 جSء' م& +(0 'لسبH 'لقL+0 . لك&ّ 'ختالفا حص)
ح() بL'+ة 'ل+(0 'لمقdL . (قL صL- منش(- م& قب) مل! 'سك(تالنL, +ق(): ”+(0 'لسبH م& 'لساعة 'لثان+ة عش-CK F-' +نبغي 'عتبا-, مقLسا“8
i0 'الثن+& (٦٦)+ cنسا& عمال عالم+ا م& تل! 'لساعة 'لى صبا' Y' ()'S+ ال' Dكا& +ج)). {GC 625.3}

(لك& على -غ0 ك) 'لمحا(الH لتقd+L +(0 'الحL 'عت-a 'لباب(+(& 'نفس0C جCا-' بالسل<ا& 'اللCي ل+(0 'لسبH (بأ& 'لبش- %0 'ل5+& سن('
قان(نا بابL'ل3 باالحL. ففي 'لق-& 'لساdL عش- 'عل& مجمع باب(Y قائال بك) (ض(c: ”ل+5ك- 'لمس+ح+(& '& 'ل+(0 'لسابع +(0 قLس3 هللا (قL قبل3
(حف3K ال 'ل+L)C (حL%0 ب) '+ضا جم+ع 'ل5+& +ق(ل(& 'ن0C +عبL(& هللا8 مع 'ننا نح& 'لمس+ح++& قL 'بLلنا سبت0C ب+(0 'ل-D“ (i٦h). (ك) 'ل5+&
{GC 626.1} .كان(' +عبث(& بش-+عة هللا ل0 +ك(ن(' +جCل(& صفة عمل0C. لقL تعمL(' '& +جعل(' 'نفس0C ف(J هللا

مثاB مدNش

(قL ق0Lُ 'ل+نا مثا) مo%L ع& س+اسة -(ما تجا, م& خالف(%ا في 'ض<CاL%ا 'لL'مي 'ل<(+) 'المL لل(لLنس++& 'ل5+& كا& بعX من0C +قLس(&
'لسبH. (قL قاسى غ+-%0 مث) تل! 'آلال0 بسبD (الئ0C لل(ص+ة 'ل-'بعة . '& تا-+خ Tث+(ب+ا ('لحبشة) ل3 معنا, 'لخا\ (T%م+ت3 'لعK+مة .ففي
(d < قتا0 'لعص(- 'لمKلمة 'لحال! Tُغف) 'لمس+ح+(& 'لعائش(& في T('س< 'ف-+ق+ا (غاب(' ع& TنKا- 'لعال0 'لY5 نس+80C (لمuL ق-(& <(+لة
Kل(' +نعم(& بالح-+ة في مما-سة '+مان0C . (لك& 'خ+-' علمH -(ما ب(ج(L%0 (س-عا& ما تحا+لH على 'مب-'<(- 'لحبشة ل+عت-a بالبابا
0 حفK +(0 'لسبH تحH 'قسى 'لعق(باH (i٦Ä). (لك& س-عا& على 'ن3 نائD 'لمس+ح. (قL تلH 5ل! تص-+حاH 'خ-u. فقL صL- م-س(0 +حّ-ِ
')L0 ('ستعاCنف(' 'لباب(++& م& '-ض D+%- U'-ص L0 . فبعCعلى كس-, ع& 'عناق oما صا- <غ+ا& 'لبابا ن+-' م-'ً (ثق+ال حتى ع() 'الحبا
عق+Lت0C 'لقL+مة. (قL تCللH 'لكنائd بح-+تCا (ل0 +نس(' ق< 'لd-L 'لY5 تعلم(, ع& مخاتالH سل<ا& -(ما (تعصبCا ('ستبL'L, '. (قL قنع('
{GC 626.2} .بالبقاء في L'خ) L'ئ-ت0C مجC(ل+& م& باقي 'لعال0 'لمس+حي

لقL كانH كنائd 'ف-+ق+ا تحفK 'لسبH كما كانH تفع) 'لكن+سة 'لباب(+ة قبلما '-تHL تما0 '. ففي ح+& كان(' +حK a(& 'لسبH '<اعة ل(ص+ة
هللا 'متنع(' ع& مS'(لة 'عمال0C في +(0 'الحL تمش+ا مع عاFL 'لكن+سة . فلما 'شتL ساعL كن+سة -(ما (ق(+H ش(كتCا L'سH على سبH هللا لت-فع
م& شأ& +(م3 '. لك&ّ كنائd 'ف-+ق+ا 'لتي KلH في 'لK) ق-'بة 'لa سنة ل0 تشا-كCا في %5' 'ال-ت8L'L فلما خضعH ت) ! 'لكنائd لس+اFL -(ما
'-غمH على 'لقاء 'لسبH 'لحق+قي جانبا (تمج+L 'لسبH 'لS'ئa (حف83K (لك& ما '& 'ستعاHL 'ستقاللCا حتى عاHL 'لى '<اعة 'ل(ص+ة 'ل-'بعة
{GC 626.3} .(('نK- 'لت5++)

تعل& سجالH 'لماضي %5, بك) جالء عL'ء -(ما للسبH 'لحق+قي ('لمL'فع+& عن3 ('ل(سائ) 'لتي تستخLمCا لتك-0 'لقان(& 'لY5 %( م&
{GC 627.1} .'بتكا-, '. '& كلمة هللا تعل& '& %5, 'لمشا%L ستتك-- عنLما تجتمع كلمة 'لكاث(ل+! ('لب-(تستانH لتعK+0 +(0 'الحL ('ك-'م3

bX1لوحش بقرني خر

&)Lا“ +سجC+لساكن+& ف') X-ال'” (ستجع a)-ل3 ق-نا& شب3 خ Y5ل' oا 'ل(حC+ل' Sلتي +-م' F)لق' &' si في -]+ا F-)لم5ك' F)تعل& 'لنب
F-)صنع(' ص+ &' X-ل3 'لق-نا& '+ضا س+ق() ”للساكن+& على 'ال Y5ل' oشب3 نم-“. ('ل(ح” )% Y5ل' oا %نا! بال(حC+ل' S)للباب(+ة8 'لم-م
ss : si ا+[-) oقبل(' سمة 'ل(ح+ &' “L+على 5ل! فان3 س+أم- 'لجم+ع ”'لصغا- ( 'لكبا- ('الغن+اء ('لفق-'ء ('الح-'- ('لعب LS) .“oلل(ح
— s٦). لقL تب-%& '& 'ل(ال+اH 'لمتحFL %ي 'لق(F 'لم-م(S 'ل+Cا بال(حo 'لY5 ل3 ق-نا& شب3 خ-(a ('& %5, 'لنب(F ستت0 عنLما ت-غ0
'ل(ال+اH 'لمتحFL 'لناd على حفK +(0 'الحL 'لY5 تLعي -(ما 'ن3 'عت-'a خا\ بس+اLت3 '. لك&ّ 'ل(ال+اH 'لمتحFLّ ل& تك(& %ي 'ل(ح+FL في
H+T-)” .' 3سل<ان L-ا ستستCتنبئ بأن F)لنب') . Lبع (>ا ل0 +بCتLبس+ا a-قبال تعت Hما في 'لممال! 'لتي كان)- ا 'لى 'لباب(+ة . فنف(5C0 (الئ+Lتق
c-5' 'لج% Uقا+' &' .(i : si ا+[-) “oء 'ل(ح'-) X-ال' (ك Hتعجب) شفي Lق H+8 (ج-ح3 'لممH)للم c)كأن3 م5ب , d)[- &م 'Lح')
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.“oء 'ل(ح'-) X-ال' (ك Hتعجب) ُشفي Lق H+5' +ق() 'لنبي: ”ج-ح3 'لمم% Lبع) . shÉÄ 0ش+- 'لى سق(< 'لباب(+ة في عا+ oبال(ح H+لمم'
(ب(لd +ع) & بك) (ض(c '& ”'نسا& 'لخ<+ئة“ س+بقى 'لى 'لمجيء 'لثاني (r تسال(ن+كي Ä — i :r). (س+K) قائما باعما) 'لخU'L (بنش-%ا
'لى 'نقضاء 'لL%- . ('ل-'ئي +عل& مش+-' '+ضا 'لى 'لباب(+ة قائال: ”فس+سجL ل3 جم+ع 'لساكن+& على 'ال-X 'ل5+& ل+سH 'سما]%0 مكت(بة ...
في سف- ح+اF 'لخ-(a“ (-]+ا Ä : si). ففي 'لLن+ا 'لقL+مة ('لLن+ا 'لجFL+L ستقب) 'لباب(+ة 'لسج(L في 'الك-'0 'لY5 +كّن3 'لناd لش-+عة +(0
{GC 627.2} .'الحL 'لتي تستنL 'ستناL' كل+ا 'لى سل<ة كن+سة -(ما

(من5 منتصa 'لق-& 'لتاسع عش- ق0L تالم+5 'لنب(F في 'ل(ال+اH 'لمتحFL %5, 'لشCاFL 'لى 'لعا ل0. (نح& ن-u في 'الحL'| 'لجا-+ة 'ل+(0
تقLما س-+عا نح( 'تما0 %5, 'لنب(F . فلuL 'لمعلم+& 'لب-(تستانL' Hعاء 'لسل<ة 'اللC+ة نفس3 لحفK +(0 'الحL ('لنق\ 5'ت3 في 'لب-%ا& 'لكتابي
كما %ي 'لحا) مع 'لقاFL 'لباب(++& 'ل5+& قL 'خت-ع(' قصة 'لمعجH'S لتشغ) مكا& Tم- هللا . '& 'لتص-+ح با& ض-باH هللا تح) بالناd جS'ء
تLن+س0C لك-'مة +(0 'الحL س+تك-- . (قL بBL بالتشL+L عل+Cا م& ف(J 'لمناب- . (ت(جL ح-كة ال-غا0 'لناd على حفK +(0 'الحL (%ي س-+عة
{GC 628.1} .'النتشا-

'& كن+سة -(ما عج+بة في مك-%ا (L%ائ3 '. فCي تست<+ع '& تق-T ما س+ك(&. (تنتK- (قتCا '5 ت-u '& 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة تق0L 'ل+Cا
Jا في 'أل+ا0 'لسالفة . ('ل5+& +-فض(& ن(- 'لحCا %ي نفسCمتLل(سائ) 'لتي 'ستخ' H'5لف-ض3 ب D%ا تتأCئفا ('ن'S ا سبتاCل(الء بقب(ل'
س+ستع+ن(& ب5C' 'لسل<ا& 'لL+ Y5عي لنفس3 'لعصمة ل+مجL(' قان(نا صL- من3 . (ما 'س-U 0 ' تخa 'لى مع( نة 'لب-(تستانH في %5' 'لعم)8
{GC 628.2} '5 ل+d م& 'لصعD '& +خم& 'النسا& 5ل! . م& +ف0C 'فض) م& 'ل-]ساء 'لباب(++& ك+a +تعام) مع م& +عص(& '('م- 'لكن+سة؟

& كن+سة -(ما 'لكاث(ل+ك+ة بك) ف-(عCا 'لممتFL في 'نحاء 'لعال0 نKاما ('حL' متسعا تحH س+اFL 'لك-سي 'لباب(8Y ('لقصL من3 خLمة تكّ(ِ
)' 0Cاً تك& ق(م+ت+') .' D0 م-تب<+& بال(الء للباCعتب-(' 'نفس+ &' X-ق<- على س<ح 'ال (ا في كC+تعل0 مال++& 'لمنتم+& 'ل+) . مصالح3
حك(مت0C فان3 +<لD من0C '& +عتب-(' سل<ة 'لكن+سة ف(J ك) سل<ة 'خ-u . (مع 'ن0C ُ+قسم(& +م+& 'ل(الء للL(لة8 فا& خلa %5' +(جL 'لن5 -
{GC 628.3} .بال<اعة ل-(ما 'لY5 +حل0C م& ك) عq LCخ- +ض- بمصالحCا

('لتا-+خ خ+- شا%L على محا(التCا 'لماك-F 'لثابتة للتLخ) في ش](& 'الم80 فمتى (جHL م(<ئا لقLمCا تناص- '%L'فCا (ت-(g لCا حتى
(ل( كا& في 5ل! 'لقضاء على 'الم-'ء ('لشعD . ففي عا0 sr�٤ 'ستكتD 'لبابا 'ن(سنH 'ل| 'ل| ب<-d مل! 'ال-'غ(& %5' 'لتعLC 'لتالي غ+-
'لعاYL (%( +ق(): ”'نا ب<-d مل! 'ال-'غ(& Tق- (TتعKT &T LC) Tم+نا (م<+عا لس+YL 'لبابا 'ن(سنH (لخلفائ3 'لكاث(ل+! (لكن+سة -(ما (بك)
Tمانة Tجع) مملكتي م<+عة لL') 3'فع ع& 'ال+ما& 'لكاث(ل+كي (Tقمع ك) 'نح-'a نح( 'لC-<قة“ (i٦É). %5' +تفJ مع 'الLعاء'H 'لخاصة
ih�) “-'-0 'الشC0 لحكامC( ”'ن3 +ست<+ع '& +ح) 'ل-عا+ا م& (الئ “F->لش-عي في خلع 'البا' Jل3 'لح &T” بسل<ا& بابا -(ما في). {GC
629.1}

(ل+ت5ك- 'لجم+ع '& -(ما تفخ- بانCا ال تتغ+- 'بL '. '& مباBL غ-+غ(-+(d 'لسابع ('ن(سنH 'لثال| ال تS') %ي مباBL 'لكن+سة 'ل-(مان+ة .
(ل( كا& لCا 'لسل<ا& لكانH تضعCا في م(ضع 'لتنف+5 'آل& بالنشا< ('لع0S نفس+Cما 'لل5+& كانا لCا في 'لق-(& 'لسالفة . ('لب-(تستانH ال
aLC0 تC3 . فف+ما +ك(ن(& منكّبِ+& على 'تما0 غ-ضKحف) L0 'الح)+ L+م- تمجT ما في)- FLما +قت-ح(& قب() مساعLعلم(& ما %0 صانع(& عن+
-(ما 'لى 'عاFL تثب+H سل<انCا لتست-L س+اLتCا 'لضائعة . فل( ثبH في 'ل(ال+اH 'لمتحFL 'لمبTL 'لقائ) '& 'لكن+سة +مكنCا '& تستخ0L '( تس+<-
على سل<ا& 'لL(لة8 ('& 'لمما-ساH 'لL+ن+ة +جD '& +ساJ 'لناd 'ل+Cا بق(F 'لقان(& 'لLن+(8Y (باالختصا- ل( T& سل<ة 'لكن+سة ('لL(لة تتحك0
Lنتصا- -(ما في تل! 'لبال' Jم& '& +تحق Lفال ب Dفي ضمائ- 'لشع. {GC 629.2}

'& كلمة هللا قLمH 'الن5'- بالخ<- 'لمح8JL فا5' ل0 ُ+لتفH 'لى %5' 'الن5'- فس+عل0 'لعال0 'لب-(تستانتي ما %ي 'غ-'X -(ما 'لحق+ق+ة (لك&
D)في قل) dلتش-+ع (في 'لكنائ' -)L ا ُتقح0 نف(5%ا فيCء . (تعال+م)L% (ا بك%Lساع Lشت+) u)ا تتقCن' .!- oم& 'ل Fال('& للنجا' H')ف Lبع
'لناd . 'نCا تق+0 مبان+Cا 'لCائلة 'لشامخة 'لتي في مخابئCا 'لس-+ة ستتك-- 'ض<CاL'تCا 'لسابقة . 'نCا تشLL ق('%ا خف+ة (في غ+- شبCة لتتم0
u-سن (+قل Lبع) . &ا 'آلCع<ي ل' L5' ق%) Sلممتا' Sما تصب( 'ل+3 %( 'لم-ك (ض-بت3 '. ك D-ف+3 تض Y 5ل' Hق)ما +أتي 'لLا عنCغا+ات
LاC>على نفس3 'لعا- ('الض Dا %( ب5ل! +جلCم& +]م& بكلمة هللا (+<+ع Yلعنص- 'لكاث(ل+كي . فأ' X-بما%+ة غ dنح). {GC 630.1}

الفصل السادس و الثالثون — املعركة املقبلة

لقL كا& قصL 'لش+<ا& من5 بLء 'لص-'U 'لCائ) في 'لسماء '& +0LC ش-+عة هللا. فلكي +حقJ %5' ش-U في 'لعص+ا& على 'لخال8J (مع 'ن3
Lل0 +ح Y5ل' aLCعة هللا 'ل+- o على YL0 'لى 'لتعCس(ق) dلنا' U'Lخ (جع Lلق) . X-ا على 'الCنفس D-('ص) 'لح Lم& 'لسماء فق L->ُ
عن3 . (س('ء ت0 ل3 %5' ب<-c 'لش-+عة بجملتCا جانبا T( ب-فX 'حuL (صا+ا%ا فالنت+جة 'خ+-' ('حFL . فم& عث- في ”('حCK+ “FL- 'حتقا-,
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s� : r D)8 (%ك5' +ص+- ”مج-ما في 'لك)“ (+عقYLلتع' Dا8 (تأث+-, (مثال3 %ما 'لى جانCللش-+عة كل). {GC 631.1}

'& 'لشي <ا& في محا(لت3 '& +لقي 'الحتقا- على (صا+ا هللا TفسL تعال+0 'لكتاD (حّ-فCا8 (%ك5' 'نLسH 'لضالالH في e+ما& qالa مم&
+عت-ف(& با+مان0C بالكتD 'لمقLسة . ('لح-D 'الخ+-F 'لعK+مة ب+& 'لحJ ('لضال) 'نما %ي 'لنضا) 'الخ+- للص-'U 'ل<(+) 'المL ح() ش-+عة
L+لتقال') Hانة 'لخ-'فا+L) Dانة 'لكتا+L &+صا+ا هللا8 ب)) dخل(& %5, 'لمع-كة ب+& (صا+ا 'لنا'L &هللا . ('ننا 'آل. {GC 631.2}

'5Cل+نا ب' Hسة 'لتي ُسلمLنشا< . (كلمة هللا 'لمق (0 'آل& بكCفي عمل &)ئب'L (لب- في %5' 'لنضا') Jلح' Lض &)Lالع('& 'ل5+& س+تح' &'
Lلجم+ع8 (لك& قل+ل(& %0 'ل5+& +قبل(ن3 حقا كم-ش' YL+' ()في متنا )% dLلمق' Dلكتا') .' ,-Lا ق%-Lم& +ق َّ(ماء قLل') لثم& 'لغالي م& 'آلال0'
H'5 لتي %ي' Lنكا- 'لعقائ' Lضا في 'لكن+سة . (كث+-(& بلغ(' ح+T (ب ,Lح) في 'لعال0 d+عة لSجة م-+عة مف-Lب Lتفشى 'اللحا Lفق . Fللح+ا
'العمFL 'لتي +-تكS عل+Cا 'ال+ما& 'لمس+حي. فحقائJ 'لخلJ 'لعK+مة كما قL-)T L%ا 'لكتبة 'لملCم(&8 (سق(< 'النسا&8 ('لكفا-8F (ثباH ش-+عة
dالفا م& 'لناq &' . ا جمع كب+- مم& +عت-ف(& بالمس+ح في 'لعال0 'لمس+حيCئ+ا8 -فضSج )T عمل+ا س('ء جملة dا 'لناCفض- Lا قCم')L) هللا
D%')حسب(ن3 ب-%انا على 'لم+) D0 'لتامة في 'لكتاC0 +ضع(& ثقتCك(ن aلضع' (الئL &ل+ال مL &)-ب H0 +عC0 ('ستقاللCل5+& +فخ-(& بحكمت'
80C0 +علِّم(& شعب'Lال%م+ة . (كث+-(& م& 'لخ' FL+Lح-ف(ن3 (+ش(%(& حقائق3 'لش+) dLلمق' D0 +ماحك(& في 'لكتاC8 ف-+Sلعل0 'لغ') F5لف'
(كث+-(& م& 'الساتF5 +علم(& تالم+5%0 '& ش- +عة هللا قL تغ+-T H( ُنسخH . ('ل5+& +عتب-(& م<البCا ثابتة ('ن3 +نبغي '<اعتCا <اعة ح-ف+ة
T &K+ُ. {GC 631.3}ن0C +ستحق(& 'لسخ-+ة T( 'الحتقا-

&T (Cم& 'لس . U-سل<ا& 'لمشت &)-0 +نكCس(& على ش-+عة هللا ف)L+ 5') . 3عLنما +-فض(& مع<+3 (مب' J5 +-فض(& 'لح' dفالنا
dلنا' J)هللا +س H3 صفاC+)لحج- . '& 'لش+<ا& بتش' )T Dصنما م& 'لخش Hلخا<ئة مثلما ننح' Hا+-Kلكا5بة ('لن' Lئ' Jصنما م& 'لع â)نص
'لى '& +تص(-(, في صفة كا5بة . فبالنسبة 'لى كث+-+& صا-H 'لفلسفة صنما مت-بعا في مكا& 'ل-8D ب+نما 'ل5+& +عبL(& هللا 'لحي كما %(
FL)0 +نك-(& 'ل3 'ل<ب+عة . 'ل(ثن+ة م(جCل<ب+عة في ح+& 'ن' &)Cل[+ dم& 'لنا aالq) . &)قل+ل Jمعل& في كلمت3 (في 'لمس+ح (في 'عما) 'لخل
80Cما في '+ا0 '+ل+ا8 ('& +ك& في %+ئة مختلفة . ('ل3 كث+-+& مم& +جا%-(& بحكمت+Lب+& 'الس-'ئ+ل++& ق HLج) Lل+(0 في 'لعال0 'لمس+حي كما ق'
('لفالسفة8 ('لشع-'ء ('لساF d (-جا) 'لصحافة — 'الل3 'لY5 تتعبL ل3 'ال(سا< 'لعص-+ة 'لمثقفة في كث+- م& 'لكل+اH ('لجامعا8H ب) حتى
{GC 632.1} .في بعX معا%L 'لال%(H — %( Tفض) قل+ال م& بع)8 'ل3 'لشمd 'لY5 كا& +تعبL ل3 'لف+ن+ق+(&

"ساÜ كل حكم

ال ضاللة +قبلCا 'لمس+ح+(& تست<+ع T& ت(ج3 ض-باتCا 'لج- +ئة ضL سل<ا& 'لسماء (تناقX مباش-T Fحكا0 'لعق) (تتمخX ع& نتائج
(ب+لة 'كث- م& 'لعق+FL 'لعص-+ة 'لتي قL -سخH قLمCا بس-عة ('لقائلة با& ش-+عة هللا ما عاHL ملSمة للناd. لك) L(لة ش-'ئعCا 'لتي تأم-
باالك-'0 ('ل<اعة8 (ال +مك& لحك(مة T& +ك(& لCا (ج(L م& L(نCا8 فC) ُ+ع ق) '& خالJ 'لسم('H ('ال-X ال تك(& لL+3 ش-+عة بCا +حك0
dمة للناSمل Hلم('<ن+& ل+س' J)0 (تص(& حق%Lا-' با& 'لش-'ئع 'لتي تحك0 بالCعلم(& ج+ &+-)C0 'لمش'Lلخ' &' D% ا ؟Cلتي صنع' Jلخالئ'
('نCا ق+HL ح-+اH 'لشعD ف+نبغي 'ال ت<ا8U فك0 م& 'ل(قK+ H) 'لناd متسامح+& مع0C (+سمح(& ل0C بالبقاء في مناب-%0 ؟ (لك& %)
{GC 633.1} 'الستخفاa بق('ن+& 'لL() ('الم0 '%انة 'ع0K م& 'لd)L على 'ل(صا+ا 'اللC+ة 'لتي %ي Tساd ك) حك(مة ؟

قL +ك(& 'كث- مناسبة '& تلغي 'الم0 ق('ن+نCا (تسمح لشع(بCا با& +فعل(' ما +حل( ل0C م& T& +لغي حاك0 'لك(& ش-+عت3 ( +ت-! 'لعال0 م&
HثLلتي ح' L%لمشا' H5, 'لتج-بة8 فكان% H+-ج' Lش-+عة هللا ؟ لق (ب<اe نت+جة a-نع &T L+-ن (Cب-- 'لم<+ع . ف+ )T Dلم5ن' &+L+ &)قان &)L
في ف-نسا م-عبة عنLما صا- 'اللحاL %( 'لق(F 'لحاكمة . ح+نئ5 'تضح للعالc-> &' 0 'ل-('UL 'لتي قL ف-ضCا هللا جانبا معنا, قب() حكT 0قسى
X-سل<ان3 في 'ال L>)+لب- جانبا +فسح 'لمجا) لسل<ا& 'لش- ل' dما +لقي مق+اLفعن . Fل<غا'. {GC 633.2}

(T+نما +-فX 'لناd (صا+ا هللا ال تع(L 'لخ<+ئة تبL( خا<ئة (ال 'لب- مقب(ال . (T(لئ! 'ل5+& +-فض(& 'لخض(U لحك0 هللا ل+س(' T%ال لحك0
X-تف FL0 متب-م(& بك) س+اCل5+& %0 ب<بع' Dلصغا- ('لشبا' D)في قل L-لتم' c)- (ب+لة تتأص)تعال+م3 0 'ل J+-> &ع) .' J0 '<الCنفسT
عل+80C (+نتج م& 5ل! '& تص+- حالة 'لمجتمع حالة تم-L (تC(- . '& جما%+- 'لناd ف+ما %0 +سخ-(& م& سالمة ن+ة م& +<+ع(& م<الD هللا
{GC 633.3} .'نما +قبل(& ضالالH 'لش+<ا& بتلaُCّ . 'ن0C +<) ق(& لشC('ت0C 'لعنا& (+-تكب(& 'لخ<ا+ا 'لتي T(قعH 'لL+ن(نة على 'ل(ثن++&

<حصد6X 1لزXبعة

'& 'ل5+& +علم(& 'لناd 'الستخفاa ('الستCانة ب(صا+ا هللا +ب5-(& ب5'- 'لعص+ا& ل+حصL(' ثما-, نفس3 '. فاc-> '5 'لناd جانبا ك)
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dفالنا oلغ') D5لخ+انة ('ل<مع ('لك' (عماT &ي عCبما '& هللا +ن) . ستخف(' بالق('ن+& 'النسان+ة+ &T Lا ش-+عة هللا فال بCلتي تف-ض' UL')-ل'
+(شك(& '& +L(س(' (صا+ا, كأنCا حائ) ب+ن0C (ب+& 'لنجاc 'لعالمي . لك&ّ نتائج e%ما) %5, 'ل(صا+ا ستك(& عكd ما كان(' +قL-(ن3. فا5' ل0 تك&
dلنا' u)قT) . 0Cمال! ج+-'نT &)غتصب+ dمالك83 ('لناT أم& على+ LحT L)لعص+ا& ؟ ال +ع ') YLلتع' dمة فلما5' +خشى 'لناSلش-+عة مل'
&T L'-T '5' 3مكن+ -Lسا +حمي 'لعائلة . ('ل-ج) 'لمقتLحصنا مق aق+ L)ال +ع g')Sل' LCا ح-مة . (عCل L)ا ال تعCنفس Fص+- 'غنا%0. ('لح+ا+
'5' 0Cبائq (ع& 'غت+ا &)ت(-ع+ &)L)ال +ع Lا جانبا مع 'ل-'بعة . ('ال(الCح-> ' X+' &ل(ص+ة 'لخامسة +مك') . F)جة ق-+ب3 بالق)S Dغتص+
كان(' ب5ل! +حصل(& على -غباH قل(ب0C 'لفاسFL . ('لعال0 'لمتمL& +مسي قب+لة م& 'للص(\ ('لسفاح+&8 (+نتفي م& 'ال-X 'لسال0 ('ل-'حة
FLلسعا'). {GC 634.1}

a'-الس') L-لعال0 س+() 'الث0 . فالتم' Hبي فاكتسحL0 'ال'Sاللت' F)ق aضع' Lهللا ق Dِحل(' م& '<اعة م< 'لT Lق dلتعل+0 'لقائ) با& 'لنا' &'
Lعي 'لمس+ح+ة . %نا! 'لحس َLّلتي ت' H)+حتى في 'لب a-في 'لعائلة8 (-'+ت3 ت-ف (غم-تنا كس+() عن+فة جا-فة . فالش+<ا& +عم Lق Lلفسا')
('لKن(& 'ل-L+ئة ('ل-+اء ('لنف(- ('لمنافسة ('لخص(ماH (خ+انة 'الماناH 'لمقLسة ('النغماd في 'لشC('H . فك) نKا0 'لمباBL ('لتعال+0
'لL+ن+ة8 'لY5 +نبغي T& +ك(& Tساd 'لح+اF 'الجتماع+ة (LعامتCا8 +بT )Lن3 قL صا- كتلة مت-نحة ت(ش! T& تنCا- (تص+- ح<ا0 '. '& 'ح<
'لمج-م+& عنLما +لقى ب0C في 'لسج& الج) ج-'ئم0C ُت-س) 'ل+0C ' لLC'+ا (+عامل(& بالل<a ('ل-عا+ة كما ل( كان(' قL حصل(' على -فعة
ُ+حسL(& عل+Cا (تضفى على Tخالق0C (ج-'ئم0C شF-C عK+مة . ('لصحافة تنش- 'لتفاص+) 'لمنّفِ-F لل-5+لة8 (%ك5' تD-L 'آلخ-+& على
F-عاLلب<- ('لخالعة8 (تفشي 'ل' Fنم+ة . '& سح- 'ل-5+لة (ح+اCخ<<3 'لج cج لنجاCمما-سة 'الحت+ا) ('لس-قة (ج-'ئ0 'لقت)8 ('لش+<ا& +بت
GC} .('لسك- على نح( م-عD (ح+اF 'الث0 في ك) 'شكال3 +نبغي '& ت(قK ك) م& +خاف(& هللا حتى +سأل(' عما +جD عمل3 ال+قاa ت+ا- 'لش-
634.2}

1لنتHجة 1لطبHعHة

(قL فسL HL(- 'لعL) ('لقضاء . فالحكا0 +عمل(& بL'فع حD 'لكسD (حD 'لملH'5 'لشC('ن+ة . ث0 '& 'الف-'< في ش-D 'لخم- قKT Lل0
FL0 . ('لسك- ('لع-بCغ-- ب+ُ) F)0 +قبل(& 'ل-ش%) ')Lفس Lتامة . ('لمحام(& ق F->+0 سC+س+<- 'لش+<ا& عل+ &' Lعق() كث+-+& حتى كا
('لغضD ('لحسL ('لخ+انة م& ك) ن(U ُت-u ب+& 'ل5+& +سن(& 'لق('ن+& (+نف5(نCا: ”'لعL) +قa بع +L'. ال& 'لصJL سق< في 'لشا-U ('الستقامة
s٥ : ٤É شع+اءe) “()خLال تست<+ع 'ل). {GC 635.1}

'& 'الث0 ('لKال0 'ل-(حي 'لل5+& ساL' تحH س+اFL -(ما كانا 'لنت+جة 'ل<ب+ع+ة لكبH 'لكتاD 'لمقe) dLب<ال83 (لك& T+& 'لسبD في 'نتشا-
'اللحاL (-فX ش-+عة هللا (ما +نتج ع& 5ل! م& فساL تحH 'لن(- 'لكام) 'ل(%اg في عص- 'لح-+ة 'لL+ن+ة ؟ 'آل& '5 +عجS 'لش+<ا& ع& eبقاء
'لعال0 تحH س+اLت3 بابعاL 'لكتاD 'لمقdL +لجأ 'لى (سائ) 'خ-u التما0 5ل! 'لغ-X نفس3 . فمالشاF 'ال+ما& بالكتاD تخ0L غ-ض3 تماما
خ 'العتقاL با& ش-+عة هللا ل+سH ملSمة +س(J 'لناd 'لى 'لتعYL بق(F فعالة كما ل( كان(' +جCل(& هللا تماما (ال كمالشاF 'لكتاD نفس3 . ('5 +-ّسِ
Hفض- Lن+ة في %5' 'لعص- ق+Lل' Hما+Kغ-'ض3. فالتنT) 3>>خ L+0 'لكن+سة في تعضLع-ف(& (صا+ا,. ('آل& كما في 'لعص(- 'لسالفة 'ستخ+
'الصغاء 'لى 'لحقائJ غ+- 'لشعب+ة 'لمبّ+نة في 'لكتا8D ('5 جاLل(' ف+Cا فقL قLم(' تفس+-'H ('تخ5(' م('قa كا& م& qثا-%ا ب5- ب5'- 'لشك(!
Fعة مناجاLخ Lض L+فض(' 'لحص& 'ل(ح- H)لم' Lل<ب+عي ((عي 'لم-ء عن' dلنف' L)5 تعلق(' بالضاللة 'لباب(+ة 'لخاصة بخل') . Lاللحا')
X)-ل+(0 'لسابع مف' &' ')Lل(ص+ة 'ل-'بعة (ج' Kبحف dلنا' D5 <(ل') . Dكث+-+& 'لى 'لش! في 'لكتا HLقا YLالب' D'5لع' FL+عق) . c')-ال'
&' &+ -)Cل5ل! '& +عل& كث+-(& م& 'لمعلم+& 'لمش FL+ل(س+لة 'ل(ح' Hال +-غب(& في 'تمام3 كان D0 م& ('جC8 فلكي +ح--(' 'نفسDعلى 'لشع
Dة %5' لتجن+Cلش-+عة 'الل' Xفا& -ف Hلسب' cمع '. ('5 +نتش- عم) 'صال H0 'لش-+عة ('لسبCمة. (%ك5' 'لق(' عنSمل HLش-+عة هللا ما عا
م<الD 'ل(ص+ة 'ل-'بعة س+ص+- عاما تق-+D '. '& تعال+0 'لقاFL 'لL+ن++& قL فتحH 'ل<-+J لاللحاL (لمناجاF 'ال-('c ('حتقا- ش-+عة هللا 'ل0
{GC 635.2} .قLسة8 (على -](d %]الء 'لقاFL تستق- مس](ل+ة مخ+فة ع& 'الث0 'لمتفشي في 'لعال0 'لمس+حي

(مع 5ل! فا& %5' 'لف-+J م& 'لناd قL 'ب-S(' 'الLعاء با& 'لفساL 'لس-+ع 'النتشا- 'نما ُ+عYS باالكث- 'لى 'نتCا! قLس+ة ”'لسبH 'لمس+حي“
S-م-+كا ح+| كT عاء شائع باالكث- فيLلمجتمع. %5' 'ال' D'Lq تحسنا كب+-' في |Lبا& +ح (+ف ! L0 'الح)+ Kفي حف LLع(80 (با& 'لتشSلم'
0%T) -CشT &م )% Y58 'ل(H'-Lلمخ') H'-ع& 'لمسك Uالمتنا') ('Lالعت' (عم &' Lنا نج%) . لحق+قي' Hلسب' FL+بعق F-+ماك& كثT في
'الصالحاH 'الLب+ة8 م-تب< في كث+- م& 'الح+ا& بح-كة +( 0 'الحL . ('لمL'فع(& ع& +(0 'الحL +ص(-(& 'نفس0C كم& +عمل(& على ت-ق+ة
Tسمى مصالح 'لمجتمع8 ('ل5+& +-فض(& 'النضما0 'ل+0C ُ+شCَّ- ب0C على 'نT 0CعL'ء 'العتL') ('الصالc . ب+L '& '-تبا< ح-كة لت-س+خ
)C8 فdمفع(ل3 . بالعك )T 3نخفي 'لس0 ب<عا0 صحي لكن& ' ال نغ+- <ب+عت Lلضاللة . فق' - 'لضاللة بعم) حس& في حL 5'ت3 ل+d حجة تبّ-َ
Jكاف+ا م& 'لح '-Lق (بالضال gSن3 +م)لش+<ا& ك' L+م-, . '& م& ب+& مكاT &خ<-' '5 'لم-جح '& +تنا(ل3 'النسا& في غفلة م LشT &)س+ك
+جعل3 مقب(ال (مستساâ '. قL+ L'فع LعاF ح-كة +(0 'الحL ع& 'صالحاH +حتاg 'ل+Cا 'لشعD (ع& مباBL تتفJ (تعال+0 'لكتا8D لك&ّ 'قت-'نCا
d0 (ص+ة هللا ل+عتنق(' (صا+ا 'لناCما +ب-- <-ح d+فل . ,L+0 عبCعن Lلش-+عة هللا ُ+بع Xمناق TLبمب. {GC 636.1}
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عب- 'لضاللت+& 'لعK+مت+&8 (%ما خل(L 'لنفd (تقd+L +(0 'الح8L س+(قع 'لش+<ا& 'لناd تحH سل<ا& مخ 'Lعات3. (ف+ما ت-سي 'لضاللة
'ال(لى 'سd مناجاF 'ال-('c ت-ب<0C 'لضاللة 'لثان+ة بعجلة -(0 '. (س+ك(& 'لب-(تستانH في 'ل(ال+اH 'لمتحT 0% FL() م& +م0C+L+T &)L عب-
'لF)C ل+مسك(' ب+L مناجاF 'ال-('c. (س+م0C+L+T &)L عب- 'لF)C لمصافحة 'لسل<ة 'لكاث(ل+ك+ة8 (تحH تأث+- %5' 'التحاL 'لثالثي ستس+- 5%,
{GC 637.1} .'لبالL ('ل(ال+اH 'لمتحFL) في 'ث- خ<('H -(ما في 'لd)L على حق(J 'لضم+-

(بما '& مناجاF 'ال-('c تقلL 'لمس+ح+ة 'السم+ة 'ل+(0 بح+| تكاL تشبCCا تماما فا& لCا ق(T Fع0K على 'لتغ-+- بالنف(d ('ص<+اL%ا في
Y-ستج c')-ال' Fس+لة مناجا) J+-> &في شب3 مال! ن(-. (ع -CK+ل<-+قة 'لشائعة 'ل+(0 . (س ' Dحس YLتC+ 3ش-'ك3 '. ('لش+<ا& نفس'
Ñqا8H فالم-ضى سُ+شف(& (ستج-u عجائD ال مجا) النكا-, '. ('5 تعت-a 'ال-('c باال+ما& بالكتاD 'لمقdL (تبYL 'حت-'مCا لق('ن+& 'لكن+سة
{GC 637.2} .فا& عملCا سُ+قب) على 'نCK' 3ا- لقF-L هللا

+صعD على 'لم-ء '& +تب+& 'آل& 'لخ< 'لفاص) ب+& 'لمعت-ف+& بالمس+ح+ة ('الش-'-. فأعضاء 'لكنائd +حب(& ما +حب3 'لعال80 (%0 على Tت0
Fع(ت3 بج-ف3 'لجم+ع مع معتنقي مناجاL Y)ّ8 (%ك5' +قFLبا%ل83 ('لش+<ا& مصم0 على '& +ض0 'لف-+ق+& في %+ئة ('ح gماLلالن L'Lستع'
'ال-('c . ('لباب(+(& 'ل5+& +فخ-(& بالمعجH'S على 'نCا 'لعالمة 'الك+FL للكن+سة 'لحق+ق+ة س-عا& ما س+نخLع(& ب5C, 'لق(F صانعة
F-)0 صCلعل0 س+قبل(& جم+ع' (%T) Hفالباب(+(& ('لب-(تستان .' X+T 0% &)عLس+نخ Jلح' d-0 تCما +لق(& عنLبع H8 ('لب-(تستانH'Sلمعج'
GC} .'لتق(u م& L(& ق(ت3 '. (س+-(& في %5' 'التحاL ح-كة جل+لة عK+مة لLC'+ة 'لعال0 ('بتL'ء حك0 'اللa سنة 'لK Y5ل(' +نتK-(ن3 <(+ال
637.3}

ب('س<ة مناجاF 'ال-('c س+بL( 'لش+<ا& محسنا للجنd 'لبش-8Y +شفي Tم-'X 'لناd (+تKا%- بتقL+0 نKا0 جL+L سا0 'لى 'لعق+FL 'لL+ن+ة8
(لكن3 في 'ل(قH نفس3 +ق(0 بعمل3 'لمCل! 'لL 0م-. فتجا-ب3 ت(YL بجما%+- كث+-F م& 'لناd 'لى 'لCال! . '& ع0L 'العتL') +خلع 'لعق) ع&
8dلنف' H')Cش- شT -+ا تثCالن D)-ج بالحCماء تأتي في 'ث- 5ل! . ('لش+<ا& +تبLسف! 'ل) Hلخص(ما') H')Cفي 'لش dع-ش83 ('النغما
(ح+نئ5 تكتسح 'لى 'البL+ة ضحا+ا%ا 'ل5+& قL 'نحL-(' 'لى 'عماJ %ا(+ة 'ل-5+لة (سف! 'لLماء .(غ-ض3 %( 'ثا-F 'لL() لتحا-D بعضCا بعضا8
{GC 638.1} .الن3 ب5C, 'ل(س+لة +ح() Tفكا- 'لناd ع& 'الستعL'L لل(ق(a ثابت+& في +(0 هللا

1لسHطر' على 1لعناصر

ث0 '& 'لش+<ا& +عم) '+ضا م& خال) 'لعناص- ل+جمع حصاL, م& 'لنف(d غ+- 'لمتأ%بة . لقT d-L Lس-'- معام) 'ل<ب+عة8 (%( +ب5) ك)
,L+س-عا& ما 'كتسح ق<عان3 (م('ش+3 (عب D)+T ما ُسمح ل3 با& +بتليLما +سمح ل3 ب3 هللا . فعن -Lت3 ل+س+<- على 'لعناص- بق-Lما في ق
(ب+(ت3 ('(الL, في بال+ا متتابعة . '& هللا %( 'لY5 +حمي خالئق3 (+س+ج ح(ل0C حتى ال +Cلك0C 'لمCل! . لك&ّ 'لعال0 'لمس+حي ب-%& على 'حتقا-,
ش-+عة 'ل-8D ('ل-D س+فع) ما Tعل& 'ن3 س+فعل3: ”+منع ب-كات3 ع& 'أل-X (+-فع -عا+ت3 'لحافKة بع+L' عّم& +تم-L(& على ش-+عت3
(+علّم(& غ+-%0 (+-غم(نU 0C لى 5ل! 'لتم-L . ث0 '& للش+<ا& سل<انا على ك) م& ال +ح-س0C هللا ح-'سة خاصة . (%( س+-ضى ع&
{GC 638.2} .'لبعX (+نجح0C لكي +عضL مكا+L,8 (س+(قع 'لمتاعD ('آلال0 بآخ-+& (ُ+قنع 'لناd با& هللا %( م& +فع) 5ل!

فاCK+ُ 5- 'لش+<ا& نفس3 لبني 'النسا& كال<بي D 'لعK+0 'لY5 +ست<+ع 'ب-'ء ك) 'سقام0C فC( س+أتي باالم-'X ('لك('-| 'لى '& تص+-
Jفي 'لبحا- (على 'ل+ابسة (في 'لح-'ئ |Lحتى 'آل& %( +عم) . ففي 'لك('-| ('لف('جع 'لتي تح) .' Dخ-'با +با dبالنا F-مة 'لعام+Kلع' &Lلم'
'لCائلة ('العاص+- 'لعK+مة ('لم<- ('لَب-L 'لمخ+a (' لS('بع ('لس+() ('لع('صT) aم('g 'لمL ('لSالS) في ك) مكا& (بآالa 'الشكا)8 في
. D)-لك') Hلض+قا') H5ل! 'لمجاعا (فتجيء في '5+ا Lت3 (سل<ان3 . 'ن3 +كتسح 'لمحاص+) 'لناضجة للحصا)0 'لش+<ا& قLا +ستخC5, كل%
(%( +<لJ في 'لج( -('ئح عفنة قاتلة ف+Cل! qالa 'لناd بال(باء . (%5, 'لك('-| ستص+- Tكث- ('كث- في (ت+-F حL(ثCا (في شFL 'لن('ئD 'لتي
0Cا النCسكان Hتح HنسLت X-ال') . X-ال' Dم-تفع( شع &Sح” .“X-ال' H5بل Hال! باالنسا& ('لح+('&: ”ناحCث3 '. (س+ح) 'لLستح
٥ 8 ٤ : rشع+اء ٤') “YLالب' LCلش-'ئع غ+-(' 'لف-+ضة . نكث(' 'لع' ')Lتع). {GC 638.3}

(ح+نئ5 س+قنع 5ل! 'لمخاUL 'الع0K 'لناd با& م& +خLم(& هللا %0 مسبب( ك) %5, 'لش-(- . ('لناd 'ل5+& قL 'ثا-(' غضD 'لسماء
0C+Lهللا بتع &)K+غ+ dسُ+عل& '& 'لنا) .Fلئ! 'لعصا)T -)-ئ0 لش'L 0 ل(صا+ا هللا %ي ت(ب+خC0 على 'ل5+& <اعتC0 (مصائبCس+(قع(& تبعة متاعب
ش-+عة +(0 'الح8L ('& %5, 'لخ<+ئة قL جلبH ك) تل! 'لمصائD 'لتي ل& تكa حتى +ع(L 'لناd 'لى حفK +(0 'الحL (+نف5(& 5ل! بك) Lقة8
('& 'ل5+& +<الب(& بحفK 'ل(ص+ة 'ل-'بعة (ب5ل! +ق(ض(& eك-'0 +(0 'الحL+) Lنس(ن3 %0 مكL-( 'لشع8D '5 +منع(ن0C م& 'ست-L'L -ضى هللا
uT- ا0 'ال()8 ”(لماCا 'التC+ا 'لتي ُبني علCنفس d0 هللا ستتك-- على 'السL0 على خا+Lفي 'لق Hمة 'لتي (قعCك5' فتل! 'لت%) . YL0 'لماCنجاح)
s) “0+بس+-! (-'ء 'لبعل) D-ب+! بت-كك0 (صا+ا 'لT H+ب) HنT (س-'ئ+) ب' -LكT 0فقا) ل . (+س-'ئ' -Lمك )% HنTT DخآT 3ل+ا قا) ل+' DخآT
Lض Lلم-ت' (+تخ5, 'س-'ئ' Y5ج-'ء كث+- 'لشب3 ب5'! 'لe سف-'ء هللا Lض &)فس+تخ5 dلنا' D0 'لكا5بة غضC5 تث+- 'لت') .(Äs 8 hs : Äs !)مل
{GC 639.1} .'+ل+ا
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f11لقو' 1لصانعة 1لمعجز

. dل5+& +ختا-(& '<اعة هللا 'كث- م& 'لنا' Lتأث+-%ا ض )Lس+ب c')-ال' Fمناجا J+-> &ع -CKلتي ت' H'Sصانعة 'لمعج F)لق' &'
('التصاالH باال-('c ستعل& '& هللا قT L-سلCا القناU -'فضي +(0 'الحL بخ<ئ0C (ضالل80C م]كFL ل0C '& ق('ن+& 'لبالL +نبغي '<اعتCا كما ل(
Dس+ث(- غض) .L0 'الح)+ d+نLسبب3 ت Jبا& 'نح<ا< 'الخال &+Lمعلمي 'ل FLاCع0 شL0 (ت+Kش- 'لعال0 'لع DLي ش-+عة هللا . (ستن% Hكان
0CتLاCك) م& +-فض(& قب() ش L0 ض+Kع. {GC 640.1}

'& س+اسة 'لش+<ا& في ح-ب3 'الخ+-F %5, ضL شعD هللا %ي 'لس+اسة نفسCا 'لتي 'تخ5%ا عنL بLء 'لص-'U 'لCائ) في 'لسماء . لقL' Lعى 'ن3
'نما +حا() ت(<+L حك0 هللا ب+نما %( في 'لخفاء +ب5) ك) جLC لتق(+ض3 . 'لعم) 5'ت3 'لY5 كا& +حا() eنجاS, ' ّت0Cَ ب3 'لمالئكة 'المناء . (س+اسة
'لخU'L '+ا%ا %ي 'ل<ابع 'لY5 +تم+S ب3 تا-+خ كن+سة -(0 '. لقL 'عت-فH بانCا تق(0 بL(- نائD 'لسماء8 في ح+& 'نCا كانH تحا() T& ت-فع
نفسCا ف(J هللا ('& تغّ+ِ- ش-+عت3 . (تحH حك0 -(ما 'ت0C 'ل5+& 5'ق(' 'لم(H الج) (الئ0C لالنج+) بانa 0C 'عل( ش- متحالف(& مع 'لش+<ا&
8(قL 'ستخLمH ك) 'ل(سائ) اللحاJ 'لعا- ب0C لكي +T ')-CKما0 ع+(& 'لشعD (حتى TماT 0نفسT 0Cن0C ش- 'لمج-م+& . (%ك5' ستك(& 'لحا)
'آل& . فف+ما +حا() 'لش+<ا& '%ال! 'ل5+& +ك-م(& ش-+عة هللا س+جعل0C ُ+تCم(& بان0C +كس-(& 'لش-+عة (+C+ن(& هللا (+جلب(& 'لض-باH على
{GC 640.2} .'لعال0

'& هللا ال +-غ0 'ال-'T FL( 'لضم+- على عم) شيء . لك&ّ 'لش+<ا& +L DTL'ئما في 'ال-غا0 ب('س<ة 'لقس(F لكي +س+<- على 'ل5+& ال
+ست<+ع T& +خLع0C بغ+- 5ل! . فع& <-+J 'لخ(T a( 'لعنa +حا() 'لتحك0 في 'لضم+- ل+Kف- بال(الء لنفس3 . فلكي +ت0 ل3 %5 ' +ق(0 بعمل3
+& في 5ل! ش-+عة هللا ِLّ0 على تنف+5 'لش-'ئع 'لبش-+ة متحCن+(+ة '5 +ح-ضLن+ة ('ل+Lل' Hلسل<ا' J+-> &ع. {GC 640.3}

'& م& +ك-م(& 'لسبH كما %( ('-L في 'لكتاD 'لمقdL س+عّ+َ-(& كأعL'ء للقان(& ('لنKا80 (كم& +LCم(& 'ل-('UL 'ألLب+ة للمجتمع
(+سبب(& 'لف(ضى ('لفسا8L (+سH م<-(& L+ن(نة هللا على 'ال-X . (سُ+عتَب- تحّف0CKُ 'لمنبع| م& ضم+- حي عناL' (صالبة -YT ('حتقا-'
للسل<اH . (س+تCم(& باضما- 'لك-'%+ة للحك(مة. ('لخL'0 'ل5+& +نك-(& حJ ش-+عة هللا س+قLم(& م& على 'لمنب- نصائح تح| 'لشعD على
'<اعة 'لسل<اH كت-ت+D 'لCي . (في L(- 'لتش-+ع (L(- 'لقضاء ستش(, 'خالJ حافKي 'ل(ص+ة (+L'ن(& . (ستفس- Tق('ل0C تفس+-' كا5با8
H)لنع' e)0 بأسCب('عث Hسُتنع). {GC 641.1}

0C0 '+مانL% 0Cل5+& ال +مكن' Hسكاe ع& ش-+عة هللا فس+ت(ق(& 'لى UفاLلب-(تستانت+ة 'لحجة 'لكتاب+ة 'ل('ضحة في 'ل' dلكنائ' X5 ت-ف')
بالكتاD . (مع 'ن0C +تعام(& ع& 'لحق+قة فان0C 'آل& +تخ5(& 'ج-'ء +]YL 'لى 'ض<CاT L(لئ! 'ل5+& بسالمة ن+ة +-فض(& عم) ما +عمل3 باقي
Y)لباب' Hلسب' Dفي 'لعال0 'لمس+حي 'ل5+& +عت-ف(& بم<ال dلنا'. {GC 641.2}

س+تحT Lحبا- 'لكن+سة ('لL(لة معا في '-شاء ك) 'ل<بقاT H( 'قناعCا (e-غامCا على 'ك-'0 +(0 'الحL . ('الفتقا- 'لى سل<ة 'لC+ة ستق(0
مقام3 'لتش-+عاH 'لجائ-F . ('لفساL 'لس+اسي +الشي محبة 'لحJ ('لعL) ('العتبا- للح8J (حتى في Tم-+كا 'لح-F لكي +حص) 'لحكا0
('لمش-ع(& على -ضى 'لجمC(- +خضع(& لم<لD 'لجما%+- باصL'- تش-+ع +ل0S 'لناd حفK +(0 'الحL. (ل& تحت-0 بعL 'آل& ح-+ة 'لضم+-
FT-لتن+& على 'لم' Dمامنا '5 +ق(): ”فغضT لنبي ممثلة' Hكلما u-سن U)ل(ش+! 'ل(ق' U'-ائلة . (في 'لص% Hا تضح+اCصحابT Hلتي كلف'
sh : sr لمس+ح“ (-]+ا' U)س+ FLاC0 ش%Lصا+ا هللا (عن) &)Kا 'ل5+& +حفCل+صنع ح-با مع باقي نسل D%5)). {GC 641.3}

الفصل السابع و الثالثون — الكتاب املقدس خير حافظ

3 شعD هللا 'لى 'لكتاD كحافK ل0C م&” 'لى 'لش-+عة ('لى 'لشCاFL . '& ل0 +ق(ل(' مث) %5' 'لق() فل+d ل0C فج-“ ('شع+اء r� : Ä). ُ+(ّجَ
تأث+- 'لمعلم+& 'لك5بة (ق(c')-T F 'لKلمة 'لمضلة . (+ستخ0L 'لش+<ا& ك) ح+لة ممك& F ل+ح() ب+& 'لناd (حص(ل0C على مع-فة 'لكتا8D ال&
u-ف- . (%( 'آل& +ب5) قصا)T 0 (نشا<اKع' 'LCسل<ا& 'لش- ل+ب5) ج XCهللا +ن (لعم oل3 'لص-+حة تفضح مخاتالت3. (في ك) 'نتعا')قT
جLC, لح-T Dخ+-F +ث+-%ا ضL 'لمس+ح (تابع+3. ('لخLعة 'الخ+-F ستT -CKمامنا ع& ق-+D . فالمس+ح 'لLجا) س+ما-d 'عمال3 'لعج+بة Tما0
TنKا-& '. (س+ك(& تقل+L ,Lق+قا جL' بح+| +شب3 'لحق+قي8 (%ك5' +ستح+) 'لتم++S ب+& 'الثن+& 'ال ب('س<ة 'لكتاD 'لمقdL . فب('س<ة شCاLت3
FSنبغي فح\ ك) ب+ا& (ك) معج+. {GC 642.1}

س+تع-X 'ل5+& +حا(ل(& '<اعة ك) (صا+ا هللا للمقا(مة ('لسخ-+ة . لكن0C +ست<+ع(& 'لثباH في هللا (حL, . (لكي +حتمل(' 'لتج-بة 'لمقبلة
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عل+0C +جD '& +فCم(' '-'FL هللا كما %ي معلنة في كلمت83 (+ست<+ع(& 'ك-'م3 فق< بقL- ما +ك(& عنL' 0%L-'! صح+ح لصفات3 (حكم3
(مقاصL, (+عمل(& <بقا ل3 '. (ل+d غ+- 'ل5+& قL حصن(' عق(ل0C بحقائJ 'لكتاD +ثبت(& في %5' 'لص-'U 'الخ+- 'لعK+0 . %5' 'الختبا-
'لفاح\ ستم- ب3 ك) نفT (% :d<+ع هللا Tكث- م& 'لناd؟ 'لساعة 'لحاسمة ق-+بة 'آل& . فC) 'قL'منا -'سخة على صخ-F كلمة هللا 'لثابتة؟ (%)
{GC 642.2} نح& متأ%ب(& ال& نقa ثابت+& Lفاعا ع& (صا+ا هللا ('+ما& +س(U؟

. 0C0 (قل(بC(ضح 'لمخل\ لتالم+5, قب) صلب3 'ن3 سُ+قت) (+ق(0 ثان+ة م& 'لقب-8 (كا& 'لمالئكة حاض-+& ل+-سخ(' %5, 'الق(') في عق(لT
لك&ّ 'لتالم+5 كان(' +نتK-(& 'لخال\ 'لSمني م& ن+- 'ل-(ما& فل0 +ست<+ع(' 'حتما) فك-F ك(& 5ل! 'لY5 قL ت-كHS ف+3 ك) qمال0C +نبغي '&
+قاسي م(تا مش+& '. ('الق(') 'لY H كان(' في حاجة 'لى '& +5ك-(%ا غابH ع& '5%ان80C (عنLما جاء (قH 'لتج-بة (جLت0C على غ+-
'ستعL'L . '& م(H +س(U قL ح<q 0مال0C بالتما0 كما ل( ل0 +ك& قL سبJ فأن5-%0 . ك5ل! في 'لنب('H نجL 'لمستقب) ('ضحا Tمامنا بك) جالء كما
c)مع-(ضة ب(ض J+ما& 'لضSل L'Lم& 'لنعمة (عم) 'الستعS اءCلمتصلة بانت' |L')فالح .c ق(') 'لمسيT ما0 'لتالم+5 ب('س<ةT كا& ('ضحا
&T &تأث+- +مك (ك 'L+بع a>ل+خت -Kفالش+<ا& +نت . HعلنT Lل0 تك& ق )كث- مما لT مةCلم' Jك(& م& %5, 'لحقائ-L+ ال dلك& جما%+- م& 'لنا .
&+Lغ+- مستع J+ما& 'لضS 0%L0 حكماء في شأ& 'لخال\8 (س+جCجعل+. {GC 643.1}

- على 'نCا معلنة ب('س<ة 'لمالئكة 'لقL+س+& (%0 <ائ-(& في (س< 'لسماء فان3 عنLما +-س) هللا 'لى 'لعال0 'نH'-'5 مCمة جL' بح+| ُتصّ(َ
oل(ح' FLعبا Lا ضCلمخ+فة 'لمقضي ب' Hلى 'ل-سالة (+ع+3 '. '& 'لض-با' Hلتفك+- ('لتعق) '& +لتف' u)بق D)%)م& ك) 'نسا& م Dل>+
(ص(-ت3 (-]+ا ss — É : s٤) +نبغي '& تق(L 'لك) لd-L 'لنب('H باجتCاL ل+تعلم(' ما %ي سمة 'ل(حo (ك+a +مكن0C تجنD قب(ل3 '. لك&
جم(U 'لناd +ح(ل(& 5q'ن0C ع& سماU 'لحJ ف+م+ل(& 'لى 'لخ-'فاH. فال-س() ب(لd (%( +نK- 'لى 'الما0 'لى 'ال+ا0 'الخ+-F +عل& قائال: ”الن3
سي ك(& (قH ال +حتمل(& ف+3 'لتعل+0 'لصح+ح“ (r ت+م(ثا(d ٤ : i). (%ا قL جاء 5ل! 'ل(قH . فجما%+- 'لناd ال +-+L(& 'لحJ 'لكتابي الن3
{GC 643.2} .+تLخ) في -غباH 'لقلD 'لخا<ئ 'لمحD للعال80 ('لش+<ا& +ق0L 'ل+0C 'لمخاتالH ('لمخاLعاH 'لتي +حب(نCا

شعب 1لكتا!

لك&ّ هللا س+ك(& ل3 على 'ال-X شعD +حفK(& 'لكتاD 'لمقdL ('لكتاD 'لمقdL (حL,8 كمق+اd لك) 'لتعال+0 (Tساd ك) 'الصالحاH . فال
q-'ء 'لعلماء T( 'ستنتاجاH 'لعل0 (ال عقائL 'لمجامع 'لكنس+ة T( ق-'-'تCا8 'لتي %ي كث+-F (مختلفة بنسبة 'لكنائd 'لتي تمثلCا8 (ص(H 'الغلب+ة
— ك) %5, ال +نبغي 'عتبا-%ا8 منف-T FL( مجتمعة8 ب-%انا في جانYT D فق-F م& 'لعق+FL 'لL+ن+ة T( ضL%ا. فقب) قب() YT تعل+T 0( (ص+ة
D-ل' (مع: ”%ك5' قا Jتف+ )% (%) .0 الT D-لى ق() 'ل' 'Lنسأ) ما '5' كا& مستن &T نبغي+“. {GC 644.1}

F5ساتT) Fت<لع(& 'لى 'الساقفة ('ل-عا+ dا 'لى هللا. (+جع) 'لناCC+ال م& ت(جLا- 'لى 'النسا& بKج3 'الن)+ &T ئما'L &حا() 'لش+<ا+
'لال%(H كم-شL+& ل0C بLال م& '& +فتش(' 'لكتD ل+ع-ف(' ('جب0C نح( 'نفس0C . (ح+نئ5 '5 +س+<- على عق() %]الء 'لقاFL +مكنT 3& +]ث- في
{GC 644.2} .'لجما%+- حسL'-' Dت3

FLنة (قاCلك' d+من(' ب3 . لك&ّ -ئq نة ('ل-]ساءCبس-(-8 (كث+-(& حتى م& 'لك Dسمع3 عامة 'لشع Fما جاء 'لمس+ح ل+تكل0 بكال0 'لح+اLعن
'المة عقL(' 'لع0S على 'L'نت3 (-فX تعال+م3 . (مع 'ن0C 'خفق(' في ك) محا(الت0C في '& +جL(' شكا+ة ضL,8 (ل0 +سعe 0Cال T& +حس(' بتأث+-
'لق(F 'اللC+ة ('لحكمة 'لمصاحبة الق('ل83 فقL حبس(' 'نفس0C في ن<اJ 'لتعصD (-فض(' 'نصع 'لب-'%+& على ك(ن3 مس+ا لئال +ض<-(' 'لى '&
+ص+-(' ل3 تالم+5 . كا& خص(0 +س(U %]الء ق(ما تعل0 'لشعD من5 نع(مة 'Kفا-%0 '& +ك-م(%80 ('عتاL(' 'النحناء Tما0 سل<ان0C بك) ثقة .
(قL تساء) 'لناd قائل+&: ”ك+a ال +]م& -]سا]نا (كتبتنا 'لعلماء ب+س(U ؟ Tما كا& %]الء 'لق(0 'التق+اء +قبل(ن3 ل( كا& %( 'لمس+ح؟“ '& نف(5
{GC 644.3} .مث) %]الء 'لمعلم+& %( 'لY5 قاL 'المة 'ل+L)C+ة 'لى -فX فاC+Lا

FLاC0 +-فض(& فح\ شCسة . 'ن'Lلق') u)ع(& 'لتقL+ &اكث+-(& مم%-CK+ ('S+ ل-]ساء ال') نةCلئ! 'لك)T Hلتي حّ-ض' c)-تل! 'ل)
FعاL ء 'لى'-LSبا &)-K80 (+نCت-Cش U)+5) 0%غنا F-0 ((ف%LLع F-5, 'ال+ا0 . +ش+-(& 'لى كثCلمتعلقة ب' Jلخاصة بالحقائ' dLلمق' Dلكتا'
{GC 646.1} .'لحJ (مناص-+3 على 'ن0C قل+ل( 'لعLL فق-'ء (خامل( 'ل5ك- (+عتنق(& عق+FL تفص) ب+ن0C (ب+& 'لعال0

تمجHد 1لسلطة 1لبشر<ة

F-+ل3 بص Hكان Lلق . L)C+ل' Hي بشتاCتمس! ب3 'لكتبة ('لف-+س+(& ل& +نت+ Y5ل' Jعاء 'لسل<ا& غ+- 'لالئL' &' uT-لمس+ح ف' Jسب Lق)
'لنبي ف-uT عم) تعK+0 'لسل<ة 'لبش-+ة للس+<-F على 'لضمائ-8 'الم- 'لY5 كا& لعنة -%+بة للكن+سة في ك) 'لعص(- . ('& 'ل(+الH 'لمخ+فة
.'لتي ن<J بCا ضL 'لكتبة ('لف-+س++&8 ('ن5'-'ت3 'لتي (جCCا 'لى 'لشعD حتى ال +تبع(' T(لئ! 'لقاFL 'لعم+ا&8 'نما سجلH الن5'- 'الج+ا) 'لمقبلة
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{GC 646.2}

&)L &كلمة هللا م c-كفاء لشT 0%L0 (ح% d)-+ك(& 'الكل dساT فعلى . dLلمق' Dتفس+- 'لكتا Jبح d)-+كن+سة -(ما لالكل Kتحتف
غ+-%0 م& 'لناd فقL ُح-0 عامة 'لشعD م& %5' 'لحJ . (مع '& 'الصالc ق0L 'لكتاD 'لى 'لجم+ع فا& 'لمبTL نفس3 'لY5 سا-H عل+3 -(ما +منع
جم(عا غف+-F في 'لكنائd 'لب-(تستانت+ة م& تفت+o 'لكتاD النفس0C . لقL تعلم(' '& +قبل(' تعال+مCا كما قL فس-تCا 'لكن+سة8 (+(جq Lالa مم& ال
Dما كا& 5ل! 'لشيء ('ضحا في 'لكتاC8 مH0 'لثابCتعل+0 كن+ست )T 0CتL+عق Xشيء +ناق () Dج-](& على ق+. {GC 646.3}

(على -غ0 ك(& 'لكتاD ممل(ء' 'نH'-'5 ضL 'لمعلم+& 'لك5بة فا& كث+-+& مستعL(& %ك5' ال& +ست(Lع(' حفT K-('ح0C ب+& YL+T -جا)
&' 0Cكث- م& ق(لT 3عتنق(ن+ Y50 'لCمان+' L')ع& م 'Lم(' سببا ('حL0 '& +قCم0 & ال +مكن &+Lم& 'لمعت-ف+& بال aالq 0)+ل' Lج)+) . d)-+الكل'
%5' %( ما قL تعلم(, م& -]سائ0C 'لL+ن++& . 'ن0C +م-(& بتعال+0 'لمخل\ م- 'لك-'0 حتى +كاL(& ال +الحK(نCا8 (+ضع(& ثقت0C 'لتامة في
0'L0 حامل( مشع) 'لن(- ؟ '& 'نعCنف(سنا ما ل0 نعل0 م& كلمة هللا 'ن L0 على '-شاCنستأمن a+0 معص(م(& ؟ ( ك'L0 . (لك& %) 'لخ'Lلخ'
'لشجاعة 'الLب+ة بح+| ال +م+) 'النسا& ع& 'ل<-+J 'لم<-(J 'لY5 +س+- ف+3 'لعال0 +جع) كث+-+& +س+-(& في 'ث- خ<('H 'لعلماء8 (بنف(-0%
'5Cلخا\ ب' J0 +-(& '& 'لحCفي 'لح-+ة . 'ن (مT بال (0 +ص+-(& مكبل+& في سالس) 'لضالCالنفس) 0Cالستقصاء بانفس') \م& 'لفح
0%Lبا& تبع d)-+0 +سمح(& لمقا(مة 'الكلCم-'فقا العالن83 'ال 'ن dLلق' c)-ل' F)حس(& بق+) Dفي 'لكتا c)ض) (للع+ا& بك a)لعص- مكش'
0C80 (حكمLما +ق(ل3 'لخا aتفك- تفك+-' +خال &T عة ال تج-] على)Lلمخ' d)0 (ضمائ-%0 مقتنعة فا& %5, 'لنفCع& 'لن(- . (مع '& عق(ل
ى بCما على م5بح ع0L 'ال+ما& ('لكب-+اء ('لتعصD 'لY5 +تمس! ب3 شخ\ qخ- {GC 646.4} .'لشخصي (صالح0C 'البYL ُ+ضّحَ

خHوc 1لمحبة 1لحر<ر<ة

كث+-F %ي 'ل<-J 'لتي +عم) 'لش+<ا& ب('س<تCا م& خال) 'لم]ث-'H 'لبش-+ة في تعم+ة 'س-', . 'ن3 +ستح(5 على جما%+- كث+-F لنفس3 '5
+-ب<0C بخ+(< ح-+-+ة8 خ+(< 'لمحبة لم& T 0%عL'ء صل+D 'لمس+ح . (س('ء كا& %5' 'ال-تبا< '-تبا< 'آلباء T( 'البناء T( 'الT g')S( '-تبا<ا
'جتماع+ا فالتأث+- %( %( ال +تغ+-8 فمقا(م( 'لحJ +ستخLم(& سل<ان0C في 'لس+<-F على 'لضم+-8 ('لنف(d 'لممَسكة تحH سل<ت0C ل+سH لC+Lا
Dا بال('جC( 'الستقال) ال<اعة 'قتناعT لشجاعة 'لكاف+ة'. {GC 647.1}

'& حJ هللا (مجL, ال +نفصال&8 (نح& +ستح+) عل+نا8 ('لكتاD في متنا() L+T+نا8 '& نك-0 هللا باآل-'ء 'لمغل(<ة . كث+-(& +Lع(& قائل+& 'ن3
ال +0C ما 'لY5 +عتقL, 'النسا& '5' كانH ح+ات3 ح+اF مستق+مة . لك&ّ 'لعق+FL %ي 'لتي تشك) 'لح+اF. فا5' كا& 'لن(- ('لحJ في متنا() '+L+نا (نح&
{GC 647.2} .نCم) 'الستفاFL م& م+H'S 'ستماع3 (-]+ت3 فاننا في 'ل('قع ن-فض83 (نح& نختا- 'لKلمة (نفضلCا على 'لن(-

ت(جJ+-> L تCK- لالنسا& مستق+مة (عاقبتCا <-J 'لم(H“ (Tمثا) s٦ : r٥) ل+d 'لجC) ع5-' ع& 'لضال) T( 'لخ<+ئة ف+ما ك)”
'لف-\ ماثلة Tما0 'النسا& ل+ع-FL'-' a هللا . %ا -ج) مساف- +أتي 'لى مكا& بJ-> 3 متشعبة كث+-F (ت(جL ع) u جانD 'ل<-+J الفتة تش+-
'لى نCا+ة ك) <-+J . فا5' %( Tغف) تل! 'لالفتة ('تخJ+-> Y' 5 +ت-'ءu ل3 'ن3 ص('8D فقL +ك(& مخلصا تما0 'الخال\ (لك& م& 'لم-جح
,L+-+ Y5مخ<ئ غ+- 'ل J+-> نفس3 سائ-' في Lج+ &T. {GC 648.1}

1لو1جب 1ال1X BXألNم

لقL 'ع<انا هللا كلمت3 لنتع-a 'لى تعال+م3 ' (نع-a النفسنا ما5' +<لب3 هللا منا. عنLما جاء 'لنام(سي 'لى +س(U (<-c عل+3 %5' 'لس]'):
3C 'لمخل\ 'لى 'لكتاD قائال ل3: ”ما %( مكت(D في 'لنام(d ك+a تق-T“ ؟ '& 'لجC) ل+d ع5-' +-ك& ”ماT '5عم) أل-| 'لح+اF 'البL+ة“ ؟ (ّجَ
'ل+3 'لصغا- T( 'لكبا- (ال +عف+0C م& 'لقصا\ 'لY5 +ست(جب3 'لتعYL على ش-+عة هللا8 ال& ب+& 0C+L+T ع-ضا Tم+نا لتل! 'لش-+عة (مباLئCا
dخال\ نف &' . D')0 عن3 'ن3 صLن3 ص('با (ال ما +ق() 'لخاKم<الب3 '. ال +كفي '& تك(& ن('+ا 'النسا& صالحة8 (ال +كفي '& نفع) ما ن)
'النسا& مLLC بالخ<- (عل+3 '& +فتo 'لكتD لنفس3 . مCماu تك& 'قتنا عات3 ق(+ة (مCما +ك& ('ثقا م& '& 'لخا0L +ع-a 'لح8J ف5C' ال +صلح
.'ساسا +بني عل+3 ثقت3 . '& لL+3 خا-<ة تش+- 'لى ك) عالمة م& معال0 'ل<-+J في س+احت3 'لى 'لسماء 8 (+نبغي 'ال +خم& م& جCة YT شيء
{GC 648.2}

'& T() ('جD ('عKم3 على ك) كائ& عاق) %( '& +تعل0 م& 'لكتاD ما %( 'لحJ ث0 +س+- في 'لن(- (+شجع 'آلخ-+& على 'لتمث) ب3 . عل+نا
& q-'ءنا النفسنا '5 '& عل+نا '& نج+D ع& '& نd-L 'لكتاD باجتCاL +(ما بعL +(0 فنS& ك) فك- (نقا-& ب+& q+ة ('خ-u . (بمساعFL هللا نكّ(ِ
{GC 648.3} .'نفسنا 'ما0 هللا
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0C0 علماء (حكماء فCمة بان+Kع H'عاءLe &)ع َLّ+ 0C8 فلك(نHلماKا 'لعلماء بالشك(! ('لC>حاT Lق Dلمعلنة جل+اً في 'لكتا' Jلحقائ' &'
+علم(& 'لناd با& للكتاD معنى غامضاً خف+اً -(ح+اً ال +CK- في لغت3 'لحالي F. %]الء 'لق(0 معلم(& ك5بة. فلمث) تل! 'لفئة م& 'لناd قا)
)T Sا <بقاً لمعنا%ا 'ل('ضح ما ل0 +ك& %نال! -مCنبغي ش-ح+ Dلغة 'لكتا &' .(r٤ : sr dم-ق) “هللا F)ال ق) Dال تع-ف(& 'لكت” :U)س+
'ستعا-F . لقT Lع<ى 'لمس+ح %5' 'ل(عL: ”'& شاء TحT L& +عم) مش+ئت3 +ع-a 'لتعل+0“ (+(حنا sh : h). فل( 'خ5 'لناd 'لكتاD كما ُ+ق-T (ل0
+ك& %نال! معلم(& ك5بة +ضلل(& عق(ل0C (+-بك(نCا المك& 'نجاS عم) ُ+ف-c قل(D 'لمالئكة (+ض0 'لى حF-+K 'لمس+ح qالفا ف(q Jالa مم&
C+. {GC 649.1}+م(& 'آل& في ت+3 'لضال)

&T -ما +ست<+ع بش -Lع('ئ\ هللا على ق !'-L' امنا علىCعل+نا '& نجب- 'ف . dLلمق' Dلكتا' d-L عق(لنا في u)ق (ك LCنج &T عل+نا)
+فع) . (مع 5ل! فال ننسى '& م-(نة 'ل<ف) (خض(ع3 %ما 'ل-(c 'لحق+ق+ة لك) م& +تعل0. (ال +مك& 'لتغلD على معضالH 'لكتاD بال(سائ)
نفسCا 'لمستخLمة في مكافحة 'لمشكالH 'لفلسف+ة . +نبغي 'ال نش-U في L-'سة 'لكتاD 'لمقdL ب-(c 'العتماL على 'لH'5 'لتي بCا +Lخ)
كث+-(& 'لى منا<J 'لعل80 ب) باالعتماL على هللا في -(c 'لصالF (ب-غبة مخلصة في مع-فة مش+ئت3 . عل+نا '& نأتي ب-(c مت('ضعة قابلة
Jال فالمالئكة 'الش-'- س+<مس(& '5%اننا (+قس(& قل(بنا حتى ال نتأث- بالحe) 80+K3 'لع+%T 3سم' Y5للتعل0ُّ لنحص) على 'لمع-فة م& 5'! 'ل.
{GC 649.2}

كث+-' ما +ك(& %نال! فص) م& 'لكتاD +ق() عن3 'لعلماء 'ن3 غامX '( +م-(& ب3 م-(-' س-+عا '5 +عتب-(ن3 عL+0 'ال%م+ة (لكن3 +ك(&
ممل(ء' بالعS'ء ('لتعل+0 لم& قL تعل0 في مL-سة 'لمس+ح. (م& ب+& 'السباD 'لت+ى الجلCا ل+d لكث+-+& م& -جا) 'لال%(T !'-L' H(ضح لكلمة
هللا %( 'ن0C +غمض(& ع+(ن0C ع& 'لحقائJ 'لتي ال +-غب(& في مما-ستCا عملي '. '& 'L-'! حJ 'لكتاD ال +ت(قa باالكث- على ق(F 'ل%5&
{GC 649.3} .'لY5 +ستخ0L في 'لبح| ك0 ' على ت(ح+L 'لقصL (بسا<ت83 ('ل-غبة ('لش(J 'لحا- في <لD 'لب-

“<علمكم كل شيء”

)T اCمCف (Cست<+ع '& +جعلنا نشع- با%م+ة تل! 'الش+اء 'لتي +س+ Y5ل' )% ,Lح) dLلق' c)-فال . Fصال &)L &م Dلكتا' d-Lنبغي 'ال ن+
+منعنا م& تح-+a 'لحقائJ 'لتي +صعD عل+& ' 'L-'ك3 '. '& عم) مالئكة 'لسماء %( 'عL'L 'لقلD بح+| +ف0C كلمة هللا لكي +سح- جمالCا قل(بنا
Dعجائ u-ع& ع+نيَّ فا (D- ا+) aلم-ن0 النفسنا فنق(): ”'كش' Fعل+نا '& نتخ5 صال) .' ,L+بم('ع u)نتق) oنح+ا (ننتع )T اCفنتح5- بان5'-'ت
D بسبD '%مال3 'لصالd-L) F 'لكتاD ال م& ش-+عت!“ (مSم(- sÄ : ssÉ). فالتجا-D في غالD 'الح+ا& تبL( كأنCا ال ُتغَلD ال& 'لمجّ-َ
Hلك&ّ 'لمالئكة +عسك-(& ح() 'ل5+& +-غب(& في تعل0 'م(- هللا8 (في (ق . Dلكتا' cلش+<ا& بسال' (هللا بس-عة ل+قاب L+ع')ست<+ع '& +5ك- م+
٥É فع3“ ('شع+اءLت D-فنفخة 'ل -Cكن )Lما +أتي 'لعLا 'لتي +حتاج(& 'ل+3 '. (%ك5' ”عنC5'ت J0 بالحقائC5'ك-ت &)Lمى ُ+نجKلحاجة 'لع') g-لح'
sÉ :). {GC 650.1}

(قL (عL +س(U تالم+5, قائال: ”(Tما 'لمعYS 'ل-(c 'لقdL 'لY5 س+-سل3 'آلD باسمي فC( +علمك0 ك) شيء (+5ك-ك0 بك) ما قلت3 لك0“
Hخبأ” :L)'L (قا Lق) . ->لخ' Hهللا في (ق c)- اCخ- تعال+0 'لمس+ح في '5%اننا حتى +5ك-نا بL(لك& +نبغي قب) 5ل! '& ن .(r٦ : sحنا ٤)+)
ss : ssÉ -)مSكالم! في قلبي لكي ال 'خ<ئ 'ل+!“ (م). {GC 650.2}

على ك) م& +قL-(& مصالح0C 'البL+ة '& +ك(ن(' +قK+& (سا%-+& ضL غا-'H 'اللحاT &' . LعمFL 'لحJ نفسCا سُتCاَج0 (+ستح+) عل+نا '&
. Hل<بقا' (ك Dتجا-ب3 بح+| تناس aِ+ّلش+<ا& +ك') .مغال<ات3 (تعال+م3 'لمخاتلة ('ل(ب+لة) Y-لعص' Lاللحا' HكماCع& متنا() ت &+L+نك(& بع
)T !)لشك' F-ا جم+عا 'ثاCمن X-علم+ة (محاّجة فلسف+ة8 ('لغ Hسخ-+ة8 ب+نما %( +('ج3 'ل0 ثقف+& باعت-'ضا )T اج0 'الم++& بنكتةC+ )Cف
T(& على dL 'لشك(! في مباBL 'لمس+ح+ة 'الساس+ة. (eلحاL 'لشباD %5' مع 'ن3 ضح) 'حتقا- 'لكتاD . ب) حتى 'لشباD 'لقل+ل( 'الختبا- +تجّ-َ
قل+) 'لغ(- فل3 تأث+-, . (كث+-(& م& 'لشباD +نقاL(& 'لى 'لسخ -+ة با+ما& qبائ0C ('الLS-'ء ب-(c 'لنعمة (عب-'ن++& �rÉ : s). (كث+-' ما
مة (ممّجã FLِ (ب-كة للعال0 ض-بتCا -+ح 'اللحاL 'لفاسFL 'لمح-قة . (ك) م& +-كن(& 'لى +حL| '& 'نسانا كا& ُ+-جى '& تك(& ح+ات3 مكّ-ِ
0Cجل-' Jالستعانة بحكمة هللا تعل' &)L &م Jس-'- هللا ('ل(ص() 'لى 'لح' c-0 +ست<+ع (& شCتص(-(& 'ن+) F-حكا0 'لعق() 'لبش-+ة 'لمتفاخ'
{GC 651.1} .في 'ش-'! 'لش+<ا&

'ننا 'ل+(0 عائش(& في 'خ<- فت-F م& فت-'H تا-+خ 'لعال0 . (مص+- 'ال-X بم& +ع+ش(& عل+Cا ('ل5+& +تكاث-(& ك) +(0 م(ش! '& +تق--
. Jلح' c)-ب Lعلى سل(كنا (تص-فنا 'لحالي . فنح& في حاجة 'لى 'الست-شا u-الخ' d)ك5ل! خال\ 'لنف) FL تنا 'لعتيLسعا aتت(ق) .
, Hج بكلمCنل &') Fبالص(0 ('لصال D-فع) ؟“ عل+نا '& نتضع 'ما0 'ل' &' D- ا+ L+-قائال: ”ما5' ت F-+(على ك) تابع للمس+ح '& +سأ) بك) غ
L'ئما (على 'لخص(\ نتأم) في مشا%L 'لL+ن(نة . عل+نا 'آل& '& ن<لD 'ختبا-' عم+قا ح+ا الم(- هللا . ل0 +بJ لL+نا (قH نض+ع3 (ال ب-%ة
('حFL . فالح('H'5 |L 'لخ<(-F 'لح+(+ة تحL| ح(ل& '. (نح& في X-T 'لش+<ا& 'لمسح(-F . فال تنام(' +ا ح-'d هللا 8 فالعL( كام& ق-+با
{GC 651.2} .منك0 +ت-ب\ بك80 فا5' ت-'خ+تT 0( نمت0 في YT لحKة فC( على '%بة 'النقضاX عل+ك0 الفت-'سك0
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كث+-(& مخL(ع(& في ما +خت\ بحالت0C 'لحق+ق+ة 'ما0 هللا . 'نC+ 0Cنئ(& 'نفس0C على 'الخ<اء 'لتي ال +-تكب(نCا8 (لكن0C +نس(& 'حصاء
'العما) 'لصالحة ('لنب+لة 'لتي +<لبCا هللا من0C (لكن0C '%مل(' 'لق+ا0 بCا . فال +كفي '& +ك(ن(' 'شجا-' في جنة هللا ب) عل+0C '& +حقق(' 'نتKا-'ت3
في 'الت+ا& بثم- . (%( +عتب-%0 مس](ل+& ع& 'خفاق0C في 'تما0 ك) 'لصالc 'لY5 كا& +مكن0C '& +فعل(, ب('س<ة نعمت3 'لتي تق(+0C . ففي
ل(& (مب<ل(& لأل-X . (مع 5ل! فحتى حالة %5, 'لفئة م& 'لناd ل+سH م+ئ(ساً منCا . '& قلD 'لمحبة 'سفا- 'لسماء مسج) ضL%0 'ن0C معّ<ِ
'لمتأني 'لصب(- ال +S') +ت(س) 'لى 'ل5+& قL 'ستCان(' ب-حمت3 ('ساء(' 'ستخL'0 نعمت83 ”ل5ل! +ق() 'ست+قC+T Kا 'لنائ0 (ق0 م& 'ألم('H ف+ضيء
s٦ — s٥ : ٤ dفسT) “F-+-أل& 'أل+ا0 ش Hل(ق' &+Lمفت ... J+قLتسلك(& بالت a+ك ')-Kل! 'لمس+ح . فان). {GC 652.1}

عنLما +أتي (قH 'المتحا& فأ(لئ! 'ل5+& جعل(' كلمة هللا Lست(- ح+ات0C س+CK-(& . في 'لص+a ال +-u ف-K Jا%- ب+& 'الشجا- 'لL'ئمة
u-ئمة 'الخض-'- بال تغ++- ب+نما 'الشجا- 'الخ'Lتبقى 'الشجا- 'ل ,L-بع 'لشتاء (ب')S ما تجيءLالخض-'- (غ+-%ا م& 'الشجا-8 (لك& عن'
J-لف' -CK+س D+-ق Hآل& م& 'لمس+حي 'لحق+قي (لك& في (ق' ,S++ال +مك& تم Lق Dلقل' D5بالمس+ح+ة 'لكا a-ا. (%ك5' 'لمعتCق'-)T &م L-تتج
. فل( 'ست+قHK 'لمقا(مة (ساL 'لتعصD ('شتعلH ن+-'& 'الض<CاL فا& 'لفات-+& ('لم-'ئ+& س+ت-نح(& (+سلم(& في عق+Lت80C لك&ّ 'لمس+حي
cمان3 (+لمع -جا], 'كث- مما في '+ا0 'لنجا+' u)ثابتا كالصخ- (س+تق (K+الم+& س'. {GC 652.2}

s�٤ ) ÉÉ : ssÉ -)مSم) “D5ك J+-> (ك Hصا+ا! 'تف<& ل5ل! 'بغض) &جي“. ”مCت! %ي ل'LاCق() 'لم-ن0: ”ش+). {GC 652.3}

<(بى لالنسا& 'لY5 +جL 'لحكمة“8 ”فان3 +ك(& كشج-F مغ-(سة على م+ا, (على نC- تمL 'ص(لCا (ال ت-u '5' جاء 'لح- (+ك(& (-قCا”
Ä : sh ؛ '-م+ا si :i (مثا') “-ع& 'الثما aال تك) aخض- (في سنة 'لقح< ال تخا'). {GC 653.1}

الفصل الثامن و الثالثون — االنذار االخير

”H>0 قائالً سق+Kع H)بص FLبش w-ائ3 . (صCم& ب X-أل' H-0 ('ستنا+Kال م& 'لسماء ل3 سل<ا& عSخ- ناq مالكا H+T- '5% Lث0 بع
سق<H باب) 'لعK+مة (صا-H مسكناً للش+ا<+& (مح-سا لك) -(c نجd (مح-سا لك) <ائ- نجd (ممق(H“ ”ث0 سمعH ص(تا qخ- م&
٤ ) r ) s : sÄ ا“ (-]+اCا +ا شعبي لئال تشت-ك(' في خ<ا+ا%ا (لئال تأخ5(' م& ض-باتCلسماء قائال 'خ-ج(' من'). {GC 654.1}

F-نما %5, 'لم' .(Ä : sا ٤+[-) ب3 'لمال! 'لثاني 'لم5ك(- في J>ف+3 +تك-- 'العال& ع& سق(< باب) كما ن Hq &مS لى' Hتش+- %5, 'آل+ا
+ض+a %5' 'لمال! 5ك- 'لمفاسL ('لنجاساH 'لتي قL LخلH في ك) 'لن0K 'لتي تتك(& منCا باب)8 من5 '& قLُِّمH تل! 'ل-سالة T(ال في ص+a عا0
sÄ٤٤ . (%نا (صa مخ+a للعال0 'لL+ني . ففي ك) م-F +-فX 'لناd 'لحJ ستص+- عق(ل0C 'شK Lالما (قل(بT 0CشL صالبة (عناL' حتى
+تحص& (' في (قاحة 'لحاL+ة . ففي تح0C+L 'النH'-'5 'لتي قLمCا 'ل+0C هللا س+Kل(& على عناL%0 في 'لd)L على 'حuL 'ل(صا+ا 'لعش- حتى
+نتCي ب0C 'الم- 'لى 'ض<CاL م& +قLس(ن3 '. '& 'لمس+ح ُ+ستخa ب3 بسبD 'الحتقا- 'لY5 +قع على كلمت3 (شعب3 . فا5 تقب) 'لكنائd تعال+0
مناجاF 'ال-( 'c فا& 'ل-'UL 'لم(ض(U على 'لقلD 'لجسL'ني ُ+S') (+ص+- 'العت-'a بالL+انة قناعا +خفي تحتT 3ح< 'آلثا0 . ('العتقاL في
dم- في 'لكنائLلمضلة (تعال+0 'لش+ا<+&8 (%ك5' +ت-! تأث+- 'لمالئكة 'الش-'- ل+عم) عمل3 'لم' c')-ما0 'الT (فسح 'لمجا+ُ c')-ال' -)CK .
{GC 654.2}

'ما با ب) فا5 تبL( 'ما0 'نKا-نا في %5, 'لنب(F ُ+عل& عنCا T&ّ ”خ<ا+ا%ا لحقH 'لسماء (ت5ّكَ- هللا qثامCا“ (-]+ا sÄ : ٥). لقL مألH مك+ا)
c g)-عى %]الء 'المناء للخL+ُ &' Lا بض-بات3 ال ب%L8 (قبلما +فتق(في باب Dل3 شع ('S+ عل+3 '. لك&ّ هللا ال Dش! '& +نص)ال! مCل') اCثم'
تى ”ال تشت-ك(' في خ<ا+ا%ا (ال تأخ5(' م& ض-بات3 '“. م& %نا 'لح-كة 'لم-م(S 'ل+Cا بنS() 'لمال! م& 'لسماء من+-'ً 'ال-X م& بCائ3
Hا +ا شعبي“. %5, 'العالناCلقائلة: ”'خ-ج(' من' F)عLب-سالت3 %5, 'ل H>تب-' Lق) . (0 معلنا ع& خ<ا+ا باب+Kع H)بص FLصا-خا بش
X-0 'لى سكا& 'الLخ- 'ن5'- +قq & {GC 655.1} با-تبا<Cا ب-سالة 'لمال! 'لثال| تكّ(ِ

(مخ+فة %ي 'لحالة 'لتي ستك(& ف+Cا 'ال-X . فا5 تتحL ق('تCا معا لمحا-بة (صا+ا هللا ستصL- 'م-' عال+ا با& 'لجم+ع ”'لصغا- ('لكبا-
('الغن+اء ('لفق-'ء ('الح-'- ('لعب+L“ (-]+ا si : s٦) +متثل(& لعاH'L 'لكن+F d بحفK 'لسبH 'لS'ئa . (ك) 'ل5+& +-فض(& 'المتثا) ست(قع
ب0C عق(باH مLن+ة (سُ+عل& 'خ+-' 'ن0C مستحق(& 'لم(H. (م& 'لناح+ة 'الخ-u فا& ش-+عة هللا 'لتي تف-X +(0 -'حة 'لخالJ تأم- بال<اعة
{GC 655.2} .(تت(عL بالغضD ك) م& +تعL(& (صا+ا%ا

فا5 ت(ضع %5, 'لنت+جة جل+ة ('ضحة 'ما0 'لناd فك) م& +متC& ش-+عة هللا ل+<+ع تش-+عا بش-+ا +قب) سمة 'ل(حo (+قب) 'ل(الء للسل<ا&
'لY5 +ختا-, ل+<+ع3 م& L(& هللا . '& 'الن5'- 'آلتي م& 'لسماء %( %5': ”'& كا& TحL +سجL لل(حo (لص(-ت3 (+قب) سمت3 على جبCتT 3( على
s� ) É : sغضب3“ (-]+ا ٤ dص-فا في كأ D)هللا 'لمصب Dم& خم- غض D-ضا س+ش+T )Cف ,L+). {GC 655.3}

'5Cلخاصة ب' J0 'لحقائCعقل3 (ضم+-, ث0 +-فض3 . فثمة كث+-(& مم& ل0 ُتَتحْ ل Jلح' dهللا 'لى '& +م Dغض (')%T LحT لك& ل& +قاسي)
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Dل& +ت-! 'نسانا +-غ US') (مختب- ك) Dلِع على ك) قل 'لعص-. فعLC 'ل(ص+ة 'ل-'بعة ل0 +(ضع 'بL' 'مام0C في ن(-, 'لحق+قي . (5'! 'لمّ<َ
في مع-فة 'لحJ +نخUL في ما +خت\ بنتائج 'لص-'U . ('الم- ل& ُ+ف-X على 'لناd م& L(& تبص- . فك) ('حL س+ع<ى 'لن(- 'لكافي ل+تخ5
{GC 655.4} .ق-'-, ع& ف0C (تبص-

محك 1لوالء

dلنا' uLما +تضح 'الختبا- 'الخ+- لLا ب(ج3 خا\ . فعنC+عل USلمتنا' ) aلمختل' J0 لل(الء الن3 نق<ة 'لح+Kالختبا- 'لع' Hس+ك(& 'لسب
(+ق(ل(& كلمت0C ح+نئ5 +(ضع حL فاص) ب+& م& +عبL(& هللا (م& ال +عبL(ن3 . ففي ح+& '& حفK 'لسبH 'لS'ئa '<اعة لش-+عة 'لL(لة خالفا
لما تأم- ب3 'ل(ص+ة 'ل-'بعة %( مجا%-F بال(الء لسل<ا& مضاL لسل<ا& هللا a '& حفK 'لسبH 'لحق+قي '<اعة لش-+عة هللا %( ب-%ا& 'ل(الء
للخالJ . (في ح+& '& ف-+قا بقب(ل3 -مS 'لخض(U للسل<اH 'ال-ض+ة +قب) سمة 'ل(ح8o فالف-+J 'آلخ- '5 +ختا- عالمة 'ل(الء لسل<ا& هللا
{GC 656.1} .+قب) خت0 هللا

'& 'ل5+& قLم(' حقائJ -سالة 'لمال! 'لثال| في ما مضى 'عُتب-(' مثي -Y فت& (قالق) . (تنب]'ت0C بأ& 'لتعصD 'لL+ني س+س(L في
'ل(ال+اH 'لمتحFL ('& 'لكن+سة ('لL(لة ستتحL'& معا في 'ض<CاL 'ل5+& +حفK(& (صا+ا هللا ُحك0 عل+Cا بالسخa 'لمجاني . (قT Lُعل& بك) ثقة '&
HلK ثة 'لتيLلحا' Hشك)T L0 'الح)+ Kحف X-مشكلة ف H-+ن+ة . (لك& '5 ' ث+Lحام+ة 'لح-+ة 'ل Y' 8ال +مك& '& تك(& غ+- ما %ي Lتل! 'لبال
{GC 656.2} .<(+ال مشك(كا ف+Cا (غ+- قابلة للتصJ+L '& تحص)8 ('ل-سالة 'لثالثة ستحL| تأث+-' ل0 +ك& ُ+K& حL(ث3 م& قب)

في ك) عص- '-س) هللا خL'م3 لت(ب+خ 'لخ<+ئة في 'لعال0 (في 'لكن+سة . لك&ّ 'لناd +-غب(& في '& ُ+قا) ل0C 'لكال0 'لناعT 80ما 'لكال0 'لنقي
dمة (ضب< نف+K0 ق--(' '& +ما-س(' حكمة عCغ+- مقب() . '& كث+-+& م& 'لمصلح+& '5 ش-ع(' في عمل )Cلمصق() ف' )T &)%Lغ+- 'لم
في مCاجمة خ<ا+ا 'لكن+سة ('المة . (قL كان(' +-ج(&8 بفض) مثا) ح+ات0C 'لمس+ح+ة 'لنق+ة8 '& +-جع(' 'لناd 'لى تعال+0 'لكتاD. لك&ّ -(c هللا
Dباق(') 'لكتا FS'-ع& 'لك a8 (ل5ل! ل0 +ست<+ع(' 'لكLم-ت Dح) على '+ل+ا '5 ح-ك3 ال& +(بخ خ<ا+ا مل! ش-+- (شع L0 كما قC+ح) عل
'لص-+حة ('لتعال+0 'لتي كان(' +نف-(& م& تقL+م3 '. لقLُ Lفع(' Lفعا 'لى 'عال& 'لحJ ('لخ<- 'لLLC+ Y5 'لنف(8d (5ل! بك) غ+-F. (ن<ق('
{GC 656.3} .بالكال0 'لT Y5ع<ا%0 '+ا, 'ل-D م& L(& خ(a م& 'لع('ق8D (كا& 'لناd م-غم+& على 'الصغاء 'لى 'الن5'-

1عال6 1لرسالة بقو'

(%ك5' ستعل& -سالة 'لمال! 'لثال| . فعنLما +جيء (قH 'عالنCا بأع0K ق(F فال-D س+ستخ0L (سائ) مت('ضعة '5 +-شL عق() 'ل5+&
&)Lس+ج Fال+ما& ('لصال' (لعل0 . ف-جا' L%معا D+-Lكث- مما بتT 3ح)- بمسحة u-ل(& باالح%[+ d (لئ! 'لعما)T) . 3متL0 لخCك-س(& 5('ت+
'نفس0C مLف(ع+& للخ-(g بغ+-F مقLسة معلن+& 'لكال0 'لY5 +ع<+0C هللا '+ا, .'& خ<ا+ا باب) ستنكشa . ('لنتائج 'لمخ+F a ال-غا0 'لناd على
مما-سة ف-'ئX 'لكن+سة ب('س<ة 'لق(F 'لمLن+ة8 ('لتCافH على مناجاF 'ال-('8c (تق0L 'لسل<ا& 'لباب(Y 'لمستت- ('لس-+ع في 'ل(قH نفس3 ك)
%5' س+ك(& ساف-'. ب5C, 'النH'-'5 'لخ<+-F س+(قK 'لناq) . dالa ف(q Jالa مم& ل0 +سبJ ل0C '& سمع(' كالما ك5C' س+سمع(& في %5() '&
باب) %ي 'لكن+سة 'لتي سق<H بفع) ضالالتCا (خ<ا+ا%ا (-فضCا 'لحJ 'لم-س) 'ل+Cا م& 'لسماء . فا5 +ع(L 'لناd 'لى معلم+0C 'لسابق+&
ئ(' ِLّC+) 0Cن(' مخا(ف +سأل(ن0C في لCفة قائل+&: %) %5, 'الم(- %ك5' ؟ فالخL'0 +قLم(& 'ل+0C خ-'فاH (+تنبأ(& ل0C بالناعماH لكي +سّكِ
ضمائ-%0 'لتي 'ست+قHK. (لك& بما '& كث+-+& س+-فض(& 'الكتفاء بمج-L سل<ا& 'لناd (+<لب(& ت(ض+حا كتاب+ا ص-+حا كالق() ”%ك5' قا)
'ل-D“ فالخL'0 'لمشC(-(& كالف-+س+ي & قL+ما س+ستش+<(& غضبا عنLما ُ+ش! في سل<ان0C (+شجب(& 'ل-سالة قائل+& 'نCا م& 'لش+<ا&
0%)LC>ا (+ضCلئ! 'ل5+& +5+ع(ن)T ')لمحب+& للخ<+ئة ل+شتم' dث+-(& جما%+- 'لنا+). {GC 657.1}

عندما <متد 1لصر81

F)م! '. '& 'لقC0 فالش+<ا& +ك(& من'Lالق' Hسة تح)L 0لى ش-+عة هللا 'ل' dت(ّج3 '5%ا& 'لنا) FL+Lج &+Lلى م+ا' U'-لص' Lما +متLعن)
'لمصاحبة لل-سالة ستص+D مقا(م+Cا بالجن(& . ('الكل+-(d س+ب5ل(& جL)C' ف(J 'ل<ب+عة ل( 'ست<اع(' ل+منع(' 'لن(- حتى ال +ش-J على
ق<عان0C . (بك) (س+لة تحH سل<ان0C س+حا(ل(& 'خماL 'لمباحثة في %5, 'لمسائ) 'لح+(+ة . ('لكن+سة تلجأ 'لى U'-5 'لق(F 'لمLن+ة8 (في 5%'
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Lبالقان(& ض Lص-'-' فسُ+ستنج') FT-ج L+Sت) L0 'الح)+ Kعلى حف dح-كة '-غا0 'لنا L5 تشت') . Hلباب(+(& ('لب-(تستان' Lلعم) س+تح'
H'S+لم') Hنف(5 (غ+- 5 ل! م& 'لمكافآ H'5 aائK) 0C+عل X-0 سُتعCمن Xلسج& ('لبع') H0 بالغ-'ماCن)Lي 'ل(ص+ة . (س+ت(عKحاف
الغ-'ئ0C بنب5 عق+Lت0C . لك&ّ ج('ب0C 'لثابH س+ك(& %ك5': ”ب-%ن(' لنا على خ<ئنا م& كلمة هللا“ — (%5, %ي 'لحجة نفسCا 'لتي قLمCا ل(ث-
0Cم& +سمع(ن Xك+ة ق(+ة8 (بعSك(ن3 تS+) Jلح' &)L+[+ 0ع(& للمث() 'ما0 'لمحاكLلئ! 'ل5+& ُ+ست)T) .مماثلة a)-K ما كا& فيLعن
Jل5+& ل(ال 5ل! لما كان(' +ع-ف(& ش+ئا ع& تل! 'لحقائ' dم& 'لنا aالq 0ماT -)لن' aصا+ا هللا8 (%ك5' س+نكش) (ك Kحف &)--س+ق. {GC
658.1}

ستعام) e<اعة كلمة هللا في 'خال\ كما ل( كانH تم-L' (عص+ا& '. فا5 +عمي 'لش+<ا& '5%ا& 'آلباء س+لجأ(& 'لى 'لفKاKة ('لقس(F في
معاملة T(الL%0 'لم]من+&8 ('لس+T L( 'لس+FL س+ض<LC(& خL'مT 0C( عب+L%0 حافKي 'ل(ص+ة. (سُتستبعL 'لمحبة8 ('ال(الL ُ+ح-م(& م&
r) “&)LC>ض+ُ U)في 'لمس+ح +س u)ع+ش(' بالتق+ &' &)L+-+ &+5جم+ع 'ل” :(ح-ف+ا '5 قا dل)س+ت0 كال0 ب) . H+م& 'لب &)L->+ُ) |'-+لم'
ت+م(ثا(sr : i d).('5 +-فX 'لمL'فع(& ع& 'لحJ تك-+0 +(0 'الحL فالبعX من0C س+لقى ب0C في 'لسج(&8 ('لبعX 'آلخ- س+-سل(& 'لى
'لمنفى8 ('لبعX س+عامل(& معاملة 'لعب+L . ك) %5' +عتب- 'آل& 'م-' مستح+) 'ل(ق(U في نK- 'لحكمة 'لبش-+ة8 (لك& '5 +نسحc)- D هللا
'Lمك& '& +ك(& قاس+ا ج+ Dغ-+بة . '& 'لقل H'-)>ت |Lصا+ا هللا فستح) Xبغ+ Y5لش+<ا& 'ل' F->+س Hص+-(& تح+) dم& ب+& 'لنا UL'-ل'
{GC 658.2} .عنLما ُ+<-L من3 خ(a هللا (محبت3

0%Sت-ك(& م-ك+ Jس(' بال<اعة للحL0 ل0 +تقC0 ب-سالة 'لمال! 'لثال| (لكنCعت-ف(' با+مان' Lلعاصفة فا& ف-+قا كب+-' مم& ق' D-5 تقت')
(+نضم(& 'لى صف(a 'لمقا(مة. فا5 +تحL(& مع 'لعال0 (+شت-ك(& في -(ح3 ف0C +-(& بالمنKا- نفس3 تق-+با8 (عنLما +جيء 'المتحا& +ك(ن(&
مستعL+& الخت+ا- 'لجانD 'لسC) 'لشائع 'لمشC(-. ('صحاD 'لم('%D ('لخ<ابة 'لمس-F 'ل5+& ! 'ن(' قبال +بتCج(& بالحJ +ستخLم(& ق('%0 في
خU'L 'لنف(d (تضل+ل3 '. (+ص+-(& TلT LعL'ء 'خ(ت0C 'لسابق+&. (عنLما +]تى بحافKي 'لسبH 'ما0 'لمحاك0 ل+جا(ب(' ع& '+مان0C فا& %]الء
'لم-تL+& +ك(ن(& 'فع) 'ل(سائ) في +L 'لش+<ا& لتش(+3 'خالق0C ('لdL ضL%0 ('تCام80C (ب('س<ة 'لبالغاH 'لكا5بة ('لL'سائd +ث+-(& 'لحكا0
0%Lض. {GC 659.1}

في (قH 'الض<CاL %5' سُ+متح& '+ما& عب+L 'ل-D . لقL قLم(' 'الن5'- بك) 'مانة ناK-+& 'لى 'ل-D (كلمت3 فق< . (ال& -(c هللا +-a على
قل(ب0C فان3 '-غم0C على 'لكال80 ('5 ح-ضت0C 'لغ+-F 'لمقLسة (بL'فع ق(Y 'لY 3 في نف(س0C ش-ع(' في 'لق+ا0 ب('جبات0C م& L(& '& +حسب('
بفت(- حساباً لع('قD مخا<بة 'لناd بكلمة هللا 'لتي سلم0C '+ا, '. (ل0 +تL-ب(' 'م- مصالح0C 'لماL+ة (ال ضن(' بسمعتT 0C( ح+ات0C . (مع 5ل!
فعنLما تDC عل+0C عاصفة 'لمقا(مة ('لعا- (+ست(لي 'ل-عD على 'لبعX من0C س+! (ن(& على '%بة 'لص-'w قائل+&: ”ل( كنا قL علمنا م& قب)
ع('قD كالمنا لكنا قL صمتنا“. لقL 'حLقH ب0C 'لمتاعD ('لمشقاH . ('لش+<ا& +Cاجم0C بتجا-ب3 'لعن+فة . (+بL( '& 'لعم) 'لY5 ش-ع(' ف+3 %(
ف(J <اقت0C (ال +ست<+ع(& 'نجاS, 'ن0C مLLC(& بالCال! . (قS L'+ل0C 'لحماd 'لY5 كا& قL 'نعش80C(مع 5ل! ف0C ال +ست<+ع(& '& +ت-'جع( '.
(ح+نئ5 '5 +حس(& بعجS%0 'لتاC+ 0-ع(& 'لى 'ل-D 'لقL+- في <لD 'لق(F . (%0 +5ك-(& '& 'لكال0 'لY5 ن<ق(' ب3 ل0 +ك& كالم0C ب) كال0 5'!
{GC 659.2} .'لT Y5م-%0 بتبل+غ 'الن5'- . لقL (ضع هللا 'لحJ في قل(ب0C فل0 +ست<+ع (' 'الحجا0 ع& '5'عت3

D)لح(' ب(جT باكست- ((سلي) (Lتن) -ل(ث) d%) aختب-%ا -جا) هللا 'لسابق(& في 'لعص(- 'لسالفة. ف(+كل' Lا قC5, 'لمح& نفس% &'
(ضع ك) 'لتعال+0 تحH 'ختبا- 'لكتا8D ('علن(' ع& 'ستعL'L%0 لنب5 ك) ما +L+ن3 كتاD هللا . (قL ثا-H 'ض<CاH'L قاس+ة ال تل+& ضL %]الء
Jحق+قة خاصة تت('ف S'-ا بابCمن (ك HS+مختلفة تم (ا بم-'حCلكن+سة في تا-+خ' H-م Lلق . Jع& 'عال& 'لح ')مع 5ل! ل0 +كف) dلنا'
D-تبا-ك(' بن(-, ُج-ب(' ('متحن( '. فال Lلمقا(مة8 (ك) م& ق') F)'Lلع' Lلنفس3 <-+قا ض Jش L+Lج Jن5'! . (ك) حq هللا Dشع Hحت+اجا')
+ع<ي حقا خاصا للشعD في a-K <ا-B. فم& +ج-] على -فX '5'عت3 ؟ 'ن3 +أم- عب+L, '& +قLم(' qخ- Lع('H 'ل-حمة 'لى 'لعال0 . (%0 ال
+ست<+ع(& 'لبقاء صامت+& ما ل0 +ك& %نال! خ<- على '-('ح0C . '& سف-'ء 'لمس+ح ال شأ& ل0C بالع('قD . فعل+0C 'لق+ا0 ب('جب0C تا-ك+& 'لنتائج
{GC 660.1} .في +L هللا

تفاقم 1لمقاXمة

('5 تتفاق0 'لمقا(مة (تشتL فا& عب+L هللا +-تبك(& م-F 'خ-u عنLما +ت-'ءu ل0C 'ن0C %0 'لT &+5حLث(' 'الSمة . لك& ضمائ-%0 (كلمة هللا
ت]كL ل0C 'ن0C سائ-(& في <-+J 'لص('8D (مع '& 'لتجا-D تبقى كما %ي فان0C +تشLL(& الحتمال3 '. ('لنضا) +قت-D 'ل+0C 'كث- (+L+S عنفا
(شFL لك&ّ '+مان0C (شجاعتL+S+ 0C'& بنسبة تل! 'لحالة 'ل<ا-ئة . (شCاLت0C %ي %5,: ”'ننا ال نج-] على 'لعب| بكلمة هللا بتقسي 0 كلمة هللا
(ش-+عت3 'لمقLسة فنعتب- جSء' من3 ج(%-+ا ('لجSء 'آلخ- غ+- ج(%-Y لكي نKف- ب-ضى 'لعال0 . '& 'ل-D 'لY5 نخLم3 قاL- على '& +نق5&
{GC 660.2} .“'. لقL غلD 'لمس+ح سال<+& 'ال-X فC) نخشى م& عال0 من0SC م& قب)؟

ل+d 'الض<CاL في 'شكال3 'لمختلفة 'ال ت<(-'ً لمبeL س+K) باقي ' ما L'0 'لش+<ا& باق+ا (<الما ت(جL للمس+ح+ة ق(F ح+(+ة . (ال +ست<+ع
US0 'لفك- با& تأث+-, س+نتCعSاجم(ن3 '5 +فC+لمة . فالمالئكة 'الش-'- سKل' H')(& '& +سج) على نفس3 مقا(مة قL &0 هللا مLنسا& '& +خ'
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'لف-+سة م& '+0C+L . ('لناd 'الش-'- '5 +(بخ0C مثال3 س+تحL(& مع 'لشي '<+& في محا(لة 'بعاL, ع& هللا بالتجا-D 'لمغ-+ة . فعنLما ال +نجح
{GC 661.1} .%]الء فح+نئ5 سُتستخ0L ق(F قا%-F ال-غا0 'لضم+-

<سوî8 شفHع 1النسا6

('S+ ال )%) . dب3 'لحكا0 ('لنا dس+ح UL'-ل' dLلق' c)-فا& تأث+- 'ل Y)لسما' dLشف+ع 'النسا& في 'لق )% U)لك& <الما كا& +س)
Hالq 0% 0حالة 'لعال0 ش-' مما %ي 'آل& . ففي ح+& '& كث+-+& م& 'لحكا H0 '. (ل(ال %5, 'لق('ن+& ألمس Lلى ح' Lس+<- على ق('ن+& 'لبال+
J+ا '& تعCم& شأن H'لكي +قت-ح(' 'ج-'ء ,L+عب J)ف a-+ )Lالمة. ('لع' FLضا (سائل3 (-جال3 'لعامل+& ب+& قا+T ã &لش+<ا& فا' L+ فعالة في
aك5' س+(ق%) . L-بحجج ال ُت Hس(& لمقا(مة مث) تل! 'لمقت-حا+L0 'لمالئكة 'لقC+ث- عل[+ D-عم) هللا كث+-'8 لك& 'لساسة 'ل5+& +خاف(& 'ل
-جا) قل+ل(& ت+ا- 'لش- 'لجا-a عنL حL, . (سُت-UL مقا(مة 'عL'ء 'لحJ حتى تتم0 -سالة 'لمال! 'لثال| عمل3 '. (متى ق0Lُ 'الن5'- 'الخ+-
J+لض' Hهللا في 'ثناء (ق Dشع D0 س+قبل(ن3 (س+قف(& 'لى جانCمن X0 'آل& (بعCب('س<ت D-ل5+& +عم) 'ل' FLفس+ست-عي 'نتبا, %]الء 'لقا.
{GC 661.2}

('لمال! 'لY5 س+شت-! في '5'عة -سالة 'لمال! 'لثال| ستستن+- ك) 'ال-X ببCائ3 . (قL 'نبئ %نا بعم) +شم) 'لعال0 كل3 بق(F غ+- عاL+ة .
Sم-'ك (سالة 'لمال! 'ال() 'لى ك- Hُحمل Lهللا8 فق F-Lلق 'L+ا-' مجCK' Hكان sÄ٤٤ — sÄ٤� 0')في 'الع HثLح-كة 'لمجيء 'لتي ح &'
'لم-سل+& في 'لعال80 (في بعX 'لبلL'& حL| 'ع0K '%تماL 0+ني ش(%L في YT بلL من5 عLC 'الصالc في 'لق-& 'لساdL عش- . لك& 5%,
{GC 662.1} .'لح-كاH ستف(قCا 'لح-كة 'لعK+مة 'لتي ستحL| نت+جة الن5'- 'لمال! 'لثال| 'الخ+-

dLلق' c)-ل' Dبانسكا Hلب5'- ' لثم+& (+نب' -CK+في +(0 'لخمس+& . فكما 'ع<ي ”'لم<- 'لمبك-“ ل |Lا بما حC+س+ك(& %5' 'لعم) شب)
عنL بLء CK(- 'النج+)8 فك5ل! س+ع<ى ”'لم<- 'لمتأخ-“ في 'لنCا+ة الج) نضج 'لحصا8L ”لنع-a فلنتتبع لنع-a 'ل-D . خ-(ج3 +ق+&
كالفج- . +أتي 'ل+نا كالم<- . كم<- متأخ- +سقي 'ال-X“ (%(شع ٦ : i) ”(+ا بني صC+(& 'بتCج(' ('ف-ح(' بال-D ' لCك0 الن3 +ع<+ك0
'لم<- 'لمبك- على حق3 (+نS) عل+ك0 م<-' مبك-' (متأخ-'“ (+(ئ+) ri : r) ”+ق() هللا (+ك(& في 'ال+ا0 'الخ+-F 'ني 'سكD م& -(حي على
rs ) sh :r (عما') “\خل+ D-ع( باس0 'لL+ &(ك) بش-“8 ”(+ك(& ك) م. {GC 662.2}

ل& تCK- بشا-F 'النج+) 'لعK+مة في ختامCا قF-L هللا على نح( 'ق) مما 'CK-ت3 في بL'+ت3 '. ('لنب('H 'لتي تمH عنL 'نسكاD 'لم<-
'لمبك- في بLء عص- 'النج+) ستت0 '+ضا في 'نسكاD 'لم<- 'لمتأخ- في نCا+ت3. %نا ”T(قاH 'لف-g“ 'لتي كا& 'ل-س() ب<-d +نتK-%ا في
) sÉ : i (عما') “لمس+ح' U)(+-س) +س D-م& (ج3 'ل g-لف' Hما قا): ”فت(ب(' ('-جع(' لتمحى خ<ا+اك0 لكي تأتي '(قاLمستقب) 'ال+ا0 عن
r�). {GC 662.3}

X-س+س-ع(& م& مكا& 'لى مكا& ل+5+ع(' -سالة 'لسماء . ففي ك) 'ال dLلمق' d+-0 'لمش-قة ('لمتألقة بن(- 'لتكC%)هللا ب(ج L+عب &'
Hضا بآ+ا+' (ستتبع 'لم]من+& . ث0 '& 'لش+<ا& س+عم Dلعجائ') Hف+شفى 'لم-ضى8 ('آل+ا Dعجائ u-ستج) . H')الص' aالq -'50 'النLستق
0Cل+قف(' م(قف X-ك5' س+]تى بسكا& 'ال%) .(si : si ا+[-) dما0 ع+(& 'لناT نا-' م& 'لسماء (Sكا5بة حتى +ن. {GC 662.4}

ث0 '& 'ل-سالة ال ُتحم) بالحجة بقL- ما تحم) باقناc)- U هللا 'لعم+J في 'لقلD. لقL قLُمH 'لحجج . ('لقي 'لب5'- ('آل& %( س+نبH (+حم)
ثم- '. '& 'لمنش(-'H 'لتي قS) LعCا 'لكا-S(& قL ب5لH تأث+-%ا8 (مع 5ل! فكث+-(& مم& قL تأث-H عق(ل0C ُمنع(' م& 'L-'! 'لحJ كامال (م&
Hهللا 'لم]من(& +فصم(& 'ل-ب< 'لتي كان Lال)T) 83ض(ح) (في ك u-+ُ Jلح') مكا&8 (ك J-تخت -)ا 'شعة 'لنCما 'آل& فT . 0 'ل<اعة+Lتق
Jلح' Lض FLلمتح' H')(على -غ0 ك) 'لق . ,'Lما ع (ثم& م& ك' J0 '5 '& 'لحCآل& ع& 'بقائ' Sلكنس+ة تعج') لق-'بة 'لعائل+ة' H0 . فصال%L+تق
D-ل' D0 'لى جانCغف+-' +تخ5(& م(قف 'LLفا& ع . {GC 663.1}

الفصل التاسع و الثالثون — زمان الضيق

(في 5ل! 'ل(قH +ق(0 م+خائ+) 'ل-ئdÑ 'لعK+0 'لقائ0 لبني شعب! (+ك(& Sما& ض+J ل0 +ك& من5 كانT Hمة 'لى 5ل! 'ل(قH . (في 5ل!”
s : sr (ن+ا'L) “-مكت(با في 'لسف Lم& +(ج (نجي شعب! ك+ Hق)ل'). {GC 664.1}

0C+عل (Sن L0 . لقCعمل ')Sنج' Lهللا فق Dما شعT . ألثمة' X-سكا& 'ال (ل-حمة تت(س) الج' L)ي -سالة 'لمال! 'لثال| ال تعCما تنتLعن
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”'لم<- 'لمتأخ-“ ”T(قاH 'لف-g م& (ج3 'ل-D“8 (%0 ُ+عL(& لساعة 'لتج-بة 'لمقبلة عل+0C. ('لمالئكة +س-ع(& في س+-%0 %نا (%نا! في
'لسماء . ('& مالكا عائL' م& 'ال-X +عل& '& عمل3 قL كم) (قL جيء باالمتحا& 'لنCائي على 'ال-X (ك) م& قL ب-%ن(' على (الئ0C ل(صا+ا
Lت0“8 (ك) 'الجنا L0 +ق(): ”ق+Kع H)3 (بص+L+ ث0 +-فع . Y)لسما' dLع& شفاعت3 في 'لق U)س+ aهللا قبل(' ”خت0 هللا 'لحي“. ح+نئ5 +ك
'لسما(++& +خلع(& 'كال+ل3 0 عنLما +عل& 'عالن3 'لمقdL قائال: ”م& +Kل0 فل+Kل0 بعL (م& %( نجd فل+تنجd بعL (م& %( با- فل+تب-- بعL (م&
Lع& شعب3 (محا خ<ا+ا, 0 8(ق F-صنع 'لمس+ح كفا Lلق . H)للم )T Fقض+ة للح+ا (ُحك0 في ك Lلق .(ss : rr ا+[-) “Lبع dLفل+تق dLمق )%
'كتم) عLL -عا+ا, . ”'لمملكة ('لسل<ا& (عKمة 'لمملكة تحH ك) 'لسماء“ مSمعة '& تع<ى ل(-ثة 'لخال\ (س+مل! +س(U كمل! 'لمل(!
Dأل-با' D-). {GC 664.2}

(عنLما +ت-! 'لقdL +كتنa 'لKال0 ساكني 'ال-X . (في 5ل! 'ل(قH 'لمخ+a +نبغي لألب-'- '& +ع+ش(' Tما0 'ل3 قd)L م& L(& شف+ع.
(ُ+-فع 'ل-'UL 'لY5 كا& م(ض(عاً على 'ألش-'- (+ك(& للش+<ا& 'لس+اFL 'لكاملة على 'ل5+& 'ختا-(' 'خ+-' ع0L 'ل<اعة . لقL 'نتCى 'مCا) هللا .
Dنسح' Lص-'- فق' (هللا بك c)- ')0 قا(مC0 . (لك(نCمتحان' Lعلى ش-+عت83 (تخ<ى 'ألش-'- ح d'L) 3بحب u-LS') 3لعال0 -حمت' Xف-)
م& ب+ن0C 'خ+- 'ً. ('5 +ك(ن(& مح-(م+& م& حما+ة 'لنعمة 'اللC+ة فل& +ك(& %نال! ما +ق+0C ش- غا-'H 'لش-+- . (ح+نئ5ٍ +(قع 'لش+<ا& ك)
سكا& 'أل-X في ض+قة نCائ+ة عK+مة . ('5 +كa مالئكة هللا ع& صL -+اc شH')C 'لناd 'لعن+فة (غضب0C 'لشL+L فك) عناص- 'لخص(مة
0+Lبأ(-شل+0 في 'لق (ح Y5الً م& 5'! 'ل)% Lش' D'-لعال0 كل3 خ' aس+كتن) .Jستن<ل U'Sلن'). {GC 665.1}

|LحT ً'Lفا& مالكاً ('ح Dحصى 'لشعT هللا لما L)'L >ما 'سخLلع(+) . (عن') c)بالن Lبكا- 'لمص-++& (مأل 'لبالT (ل! ك%T ً'Lح') ًمالكا &'
5ل! 'لCال! 'ل-%+D 'لY5 ب3 ع(قبH خ<+ئت3 . ('لق(F 'لمLم-F نفd %ا 'لتي س+ستخLمCا 'لمالئكة 'لقL+س(& عنLما +أم- هللا س+ستخLمCا 'لمالئكة
{GC 665.2} .'الش-'- عنLما +سمح 'ل-D ب5ل!. ت(جL 'آل& ق(u على تما0 'ال%بة8 'نما %ي تنتK- فق< 'ال5& م& هللا لتنش- 'لLما- في ك) مكا&

'& 'ل5+& +ك-م(& ش-+عة هللا قL 'تCم(' بإ+قاU 'لL+ن(نة على 'لعال80 (سُ+عتب-(& مسببي 'ال%تH'S'S ('النتفاضاH 'لCائلة 'لتي تحL| في
'ل<ب+عة ('لخص(ماH (سف! 'لLماء ب+& 'لناd 'لتي قL مألH 'ال-X بال(+) ('لشقاء . ('لسل<ا& 'لمصاحD آلخ- 'ن5'- قL '%اg 'الش-'- .
'Lبع Lش' L)Lلى ح' LاC>لك-'%+ة ('الض' c)- -+قبل(' 'ل-سالة8 ('لش+<ا& س+ث Lك) م& ق L0 ضC('شع) غضب. {GC 665.3}

1نسحا! حضو/ هللا

Lسل<ا& 'لش+<ا& (ق H0 كان(' تحCل0 +ع-ف(' 5ل! . (مع 'ن Dنة ('لشعCخ+-' فالكT ا%ا+e ة تا-كا+L)C+حض(- هللا م& 'ألمة 'ل Dما 'نسحLعن
تحكمH ف+D%-' 0C 'ال%('ء (TخبثCا فقK Lل(' +عتب-(& 'نفس0C مختا-Y هللا . (KلH 'لخLمة في 'لC+ك) كما كانH . (كانH 'ل5بائح تق0L على
م5'بح0C 'لمنجسة8 (كا& 'لكCنة ك) +(0 +بتCل(& في <لD 'لب-كة على شعD مج-0L J'-T 0 'ب& هللا 'لحب+D. (كا& 'لشعD +<لD قت) خL'م3
(K+انة س+Lل' d)ل& +ع-ف(' 5 ل!. (<ق X-فسكا& 'ال Lتق-- مص+- 'لعال0 'لى 'الب+) L-+ُ ال Y5ل' dLبحك0 'لق J>ما ُ+نLسل3 . (%ك5' عن-)
+ما-سCا 5ل! 'لشعD 'لY5 قL 'نسحD م& ب+نc)- 3 هللا نCائ+ا8 ('لغ+-F 'لش+<ان+ة 'لتي س+ض-مCا في قل(ب0C سل<ا& 'لش- التما0 'غ-'ض3
ã F-+لغ' -CKلخب+ثة ستتخ5 م'. {GC 666.1}

Kعلى حف dن+(+ة معا على '-غا0 'لناLن+ة ('ل+ Lل' Hلسل<ا' HLتح' Lلعال0 'لمس+حي8 (ق' (في ك U'Sنق<ة 'لن )% -صا Lق Hبما '& 'لسب)
d0 . (س+لح 'لناCلجم+ع (شتائم' Hفا للعناL%) 0 ع-ضةCلالم- 'لعا0 س+جعل U)للخض F-+قل+ة صغT 3+Lتب Y5ل' Hلثاب' X8 فا& 'ل-فL0 'الح)+
على ع0L 'لتسا%) مع تل! 'لفئة 'لقل+لة 'لتي تقa ضL تش-+ع 'لكن+سة (قان(& 'لL(لةe) 8ن3 خ+- ل0C '& +تألم(' م& '& تنساT Jم0 كاملة 'لى
'ال-تبا! ('لعص+ا& . '& %5, 'لحجة نفسCا قLمCا -]ساء 'لشعD منsÄ�� 5 سنة ح+& قا) ق+افا 'لماك-: ”خ+- لنا T& +م(H 'نسا& ('حL ع&
0CمCل(ص+ة 'ل-'بعة +ت' Hس(& سبLل5+& +ق' Lخ+-' منش(- ض' -Lقا<عة ف+ص )Lي ستب%) .( ٥� : ss حنا)+ ) “اCل! 'المة كلCال ت) Dلشع'
بان0C +ستحق(& Tقصى عق(بة8 (بعL (قH تع<ى للشعD 'لح-+ة لقتل0C . '& 'لكاث(ل+ك+ة في 'لLن+ا 'لقL+مة ('لب-(تستانت+ة 'لم-تFL في 'لLن+ا
{GC 666.2} .'لجFL+L ستتخ5'& 'ج-'ء مماث) ح+ا) م& +حفK(& ك) (صا+ا هللا

D-ل' (ف+ق() '-م+ا: ”%ك5' قا . D)عق+ J+ض Hا (قCا 'لنبي بانCتل! 'لتي +صف Hال+ا ('لض+قا Dل' L%هللا ح+نئ5 مشا Dشع aستكتن)
ص(H '-تعاL سمعنا خ(a (ال سال0 ... تح() ك) (ج3 'لى صف-q . F, ال& 5ل! 'ل+(0 عK+0 (ل+d مثل3 (%( (قH ض+J على +عق(D (لكن3
h — ٥ : i� س+خل\ من3“ ('-م+ا). {GC 667.1}

bعقو! <رتعد من 1لخو>
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.(i� — r٤ : ir &+)ع+س( (تك L+ &لخال\ م' Dفي <ل Fفي 'لصال U-ما صاLعن D'5لع') D-في 'لك D)لل+لة 'لتي قضا%ا +عق' &'
D)عق+ D-% )ا عي سCب L)ف- بب-كة 'ب+3 'لتي كا& 'لمقصK+لجأ 'ل+3 ل Y5ع3 'ل'Lخ Dفبسب . J+لض' Hهللا في (ق Dلى 'ختبا- شع' Sنما ت-م'
<البا 'لنجاF '5 كا& خائفا م& تH'L+LC 'خ+3 ل3 بالم(H . (بعLما بقي متغ-با سن+& كث+-F خ-g 'متثاال الم- هللا ل+ع(L بS(جاتT) 3(الL, (ق<عان3
(م('ش+3 'لى '-X م+الL, . (عنLما (ص) 'لى تخ(0 'لبالL 'متأل قلب3 -عبا (%لعا عنLما بلغت3 'نباء قL(0 ع+س( 'ل+3 على -dT ف-قة م&
'لمحا-ب+&8 (كا& بال ش! قاLما ل+ثأ- لنفسT) . 3ما 'لجماعة 'لتي كا& +عق(D على -TسCا فل0 تك& مسلحة (ال تمل! (سائ) Lفا8U فبL' 'عضا]%ا
كأن0C م(شك(& '& +سق<(' غن+مة عاجFS للقس(F ('لقت) . (قL 'ض+a 'لى حم) 'لجUS ('لخ(a حم) qخ- ساحJ %( ل(0 +عق(D نفس3 ال&
خ<+ئت3 %ي 'لتي T(قعت3 في %5' 'لخ<- . فكا& -جا], 'ل(ح+L في -حمة هللا8 (+نبغي '& تك(& 'لصالF مال5, 'ل(ح+L . (مع 5ل! فم& جانب3 كا&
ال +Cم) عم) شيء م& شأن3 '& +كف- ع& Kلم3 ألخ+3 لكي +ح() بع+L' عن3 'لخ<- 'لY5 +تLLC, . (%ك5' +جD على 'تباU 'لمس+ح عنLما
+قت-ب(& م& (H J 'لض+J '& +ب5ل(' ك) ما في <(ق0C حتى +ضع(' 'نفس0C في ن(- الئJ 'ما0 'لشعD لكي +ج-L(' 'لتعصD م& سالح3
{GC 667.2} .(+بعL(' ع& 'نفس0C 'لخ<- 'لY5 +تLLC ح-+ة 'لضم+-

XحدÄ مع هللا

فبعLما TجاS +عق(D عائلت3 بع+L' حتى ال +شLC(' ك-ب3 بقي (حL, ل+تشفع 'ما0 هللا . 'ن3 +عت-a بخ<+ئ ت83 (بك) شك- +عت-a ب-حمة هللا
Hحل Lغ-بت3 . (ق X-' في) (+' H+ا في ب%q- في ل+لة 'ل-]+ا 'لتي H'5بال )% ل3 ,L)بائ3 ((عq هللا مع LCبع Dنح(,8 ب+نما %( بك) ت5ل) +<ال
&K+على كتف3 . ف L+ ت(ضع Fما0 هللا . (فجأT مصلي ' مت5لال (K+ FLح)لمة ('لKللخ<- . ففي 'ل X-مة في ح+ات3 . فك) شيء معSساعة 'ال
&' )Lلبش-. (+ب' F)ق J)ق(ت3 'لتي تف D+-0 5ل! 'لغLما +<لع 'لفج- +ستخLاجم3. (عنCم U-غت+ال3 (بك) ق(ت3 'ل+ائسة +صا' Y)ن+ ')Lع &'
قبضت3 شلH ق(u 'ل-ج) 'لق(Y +عق(D 'لY5 +سق< عاجS' باك+ا مت(سال على عنJ خصم3 'لغامX (+ع-a ح+نئ5 '& 5'! 'لY5 كا& في
F-+تحمل3 للح (ا> Lق) . ى ع& غ-ض3 ص-'U مع3 'نما %( مال! 'لعLC . (مع 'ن3 كا& عاجS' (+حd بأقسى 'آلال0 فان3 ال +ت-'جع (ال +تنّحَ
D)ي 'ن3 م(ش! '& +-ح) لك& +عقCئ- 'الل'Sعلى 'ل )Lل3 م& 'لحص() على +ق+& 'لغف-'&. (+ب Lما 'آل& فال بT 83خ<+ئت (الج J+لض') مة'Lلن')
+تعلJ ب3 مت(سال في <لD 'لب-كة. قا) ل3 مال! 'لعLC: ”'<لقني الن3 قL <لع 'لفج-“8 لك&ّ 5ل! 'لش+خ +ص-w قائال: ”ال T<لق! '& ل0 تبا-كني“
YّTُ ثقة YT) ,5% ثباH (م('Kبة ن-'%ا ممثلة Tمامنا ! فل( كا& L' '5%عاء (قحا فخ(-' لكا& +عق(D قL %ل! في 'لحا)8 لك&ّ +ق+ن3 كا& +ق+& 'نسا&
LCلع' Kب-حمة هللا8 حاف J0 'ستحقاق3 (مع 5ل! +ثLبضعف3 (ع a-عت+. {GC 668.1}

”,LاCلخا<ئ في ج' Dنتص- %5' 'النسا& 'لفاني 'لم5ن' H'5فب('س<ة 'لت5ل) ('لت(بة (تسل+0 'ل .(٤ : sr شع)%) “Dمع 'لمال! (غل L%جا
مع جال) 'لسماء . ب+L, 'لم-تعشة تمس! بم('ع+L هللا فل0 +ست<ع قلD 'لمحبة غ+- 'لمحFL)L '& +صL ت(س) %5' 'النسا& 'لخا<ئ . (كب-%ا&
على 'نتصا-, (تشج+عا لآلخ-+& على 'لتمث) ب3 تغ+- 'سم3 'لY5 كا& +5ك- بخ<+ئت3 ('ستبL) باس0 صا- ت5كا-' النتصا-, . (حق+قة ك(&
{GC 668.2} .+عق(D قL 'نتص- في جCاL, مع هللا كا& ضمانا النتصا-, مع 'لناd فما عاL +خشى م('جCة غضD 'خ+3 ال& 'ل-D كا& حصن3

لقL 'شتكى 'لش+<ا& على +عق(D 'ما0 مالئكة هللا مLع+ا لنفس3 'لحJ في '%الك3 بسبD خ<+ئت3 . (قL حّ-U Xَ +س( على 'لتق0L لمحا-بت83
(في 'ثناء تل! 'لل+لة 'لتي قضا%ا 5ل! 'ل-ج) 'لش+خ في 'لمصا-عة ('لمجا%FL حا() 'لش+<ا& '& +Cاجم3 بالشع(- ب5نب3 لكي +جعل3 +خ(-
a-عت' Lال محالة %ال! . لق )Cعلى مع(نة سما(+ة ف (ل0 +ح ص &e 3لكن3 عل0 'ن) dسق< في 'ل+أ+ D)عق+ Lكا) . ãم& 'لتشب| با ,L+ Hفل+)
H0 <لبت3 بص-خاLق(ت3 (ق (تمس! بالمال! بك (تح() ع& غ-ض3 ب+ &' L-+ 0ل) . حمة هللا- Dت(س) في <ل) \مة بك) 'خال+Kبخ<+ئت3 'لع
Dلنفسي 'لى '& غل' D'5لع') F-ألل0 'لحا'. {GC 669.1}

1لشHطا6 عدX شعب هللا

(كما T(عS 'لش+<ا& 'لى ع+س( '& +خ-g لمحا-بة +عق(D ك5ل! س+ث+- 'الش-'- ال%ال! شعD هللا في Sما& 'لض+J . (كما 'شتكى على
+عق(D س+ق0L 'تCامات3 ضL شعD هللا . 'ن3 +عتب- سكا& 'لعال0 -عا+ا ل83 لك&ّ 'لش-5مة 'لقل+لة 'ل5+& +حفK(& (صا+ا هللا +قا(م(& سل<ان3 . فل(
L0 (+ستنتج م& 5ل! '& خ<ا+ا%0 قCس+& +ح-س(ن+Lلمالئكة 'لق' &' u-+ 3لكا& 'نتصا-, كامال . (لكن X-مكن3 '& +مح(%0 م& على (ج3 'ال'
,5% X-0 ل+-تكب(%ا ف+ستعCج-ب Lق+قة بالخ<ا+ا 'لتي قL 3 مع-فة+Lل &' . Y)لسما' dLا في 'لقC+ف َّHُب Lلكن3 ال +عل0 '& قضا+ا%0 ق) H-غف
'لخ<ا+ا Tما0 هللا في ن(- مبالغ ف+3 جL'8 (%( +ص(- %5' 'لشعD على 'ن3 +ستحJ 'ل<-L بع+L' ع& -ضى هللا مثل3 %( تماما8 (+عل& '& هللا ال
0CلكC+0 'ل+3 لCتسل+م D0 ف-+ست3 (+<لCعي 'نL+ )%) . 3لك3 %( (مالئكتC+ 3نفس Hال '5' غف- خ<ا+ا%0 ( في 'ل(قLك(& عا+. {GC 669.2}

(كما +ت0C 'لش+<ا& شعD هللا بسبD خ<ا+ا%0 فال-D +سمح ل3 با& +ج-ب0C 'لى Tقصى 'لحL)L . (سُتمتح& ثقت0C باã ('+مان0C (ثبات0C بك)
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0L0 (عC0 ال +-(& 'ال قل+ال م& 'لخ+- . (+شع-(& شع(-' كامال بضعفCح+ات uL0 مC0 ال نCمالq aقة . ('5 +-'جع(& 'لماضي تضعL
'ستحقاق0C . ('لش+<ا& +حا() '& +-عب0C بالفك- '& قض+ت0C م+ئ(d منCا ('& ل(ثاH نجاست0C ال +مك& '& تمحى . (%ك5' +حا() '& +الشي
ã 0 م& 'ل(الءC+L+' ')0 حتى +خضع(' لتجا-ب3 (+نفضCمان+'. {GC 670.1}

(مع '& شعD هللا س+ك(ن(& محا<+& باعL'ء قL عقL(' 'لع0S على '%الك0C فا& 'لعD'5 'لY5 +تألم(& من3 ل+d 'لخ(a م& 'ض<CاL%0 الج)
!Kسأحف” :(لمخل\ 'لقائ' Lع) &م L0 في 'لتأكC+خ<أ ف Dبسب Jعت-ف(' بك) خ<+ئة 'قت-ف(%ا ('الخفا' Lب) 'لخش+ة م& '& ال +ك(ن(' ق Jلح'
)T D'50 'لحص() على +ق+& 'لغف-'& لما 'نكمش(' 'ما0 'لعCمكنT )فل .(s� : i ا+[-) “تأتي على 'لعال0 كل3 &' FL+عة 'لتج-بة 'لعت' d &م
0Cس+لحق3 'لعا- بسبب d)L0 فاس0 هللا 'لقCنق\ 'خالق D0 بسبC0 (خس-(' ح+اتC0 'ستحقاقL8 'ما '5' ب-%ن(' على عH)لم'. {GC 670.2}

L+Lقلبي ش J)ش) F-غبة حا- L0 ت(جCنف(س JعماT لخ+انة (+-(& 'عما) 'لعص+ا& 'لناش<ة8 (في' H'-سمع(& بم]'م+ D0 م& ك) جانCن'
'لى 'نتCاء 'ال-تL'L 'لعK+0 ((ضع حL لش- 'الش-'- . (لك& ف+ما %0 +جا%L(& مع هللا حتى +(قa عم) 'لعص+ا& فان0C +حس(& 'حساسا جا-حا
'5 +ل(م(& 'نفس0C الن3 ال ق(F عنL%0 تكفي للمقا(مة (صL ت+ا- 'لش- 'لق(Y . (%0 +حس(& 'ن0C ل( 'ستخLم(' ك) ق('%0 في خLمة 'لمس+ح
0C+تنتص- عل &T &م aضعT لش+<ا& تمسي' H')ق (ك Hلكان F)لى ق' F)م(' م& قLتق) . {GC 670.3}

'ن0C +5لل(& 'نفس0C 'ما0 هللا (+ش+-(& 'لى ت(بت0C 'لماض+ة ع& خ<ا+ا%0 'لكث+-8F مت(سل+& 'لى 'لمخل\ '& +H م0 ل0C %5' 'ل(عL: ”+تمس!
بحصني ف+صنع صلحا معي . صلحا +صنع معي“ ('شع+اء rh : ٥). '& '+مان0C ال +ضعa الن0C ل0 +تلق(' 'جابة س-+عة لصل('ت0C . (مع '&
5ل! 'لتأخ+- +(قع0C تحH <ائلة 'لجUS 'لشL+L ('ل-عD ('لض+J فان0C ال +كف(& ع& تقL+0 ت(سالت0C . 'ن0C +تمسك(& بق(F هللا كما قL تمس!
{GC 670.4} .“+عق(D بالمال!8 (لسا& حا) نف(س0C %( %5': ”ال T<لق! '& ل0 تبا-كني

محو 1لخطا<ا

(ل( ل0 +ك& +عق(D قL سبJ فتاD ع& خ<+ئت3 في 'لحص() على 'لبك(-+ة بالمخاتلة لما سمع هللا صالت3 (ب-حمت3 صا& ح+ات3 . (ك5' في
(قH 'لض+J ل( كانH قL بق+H عل+0C خ<ا+ا ل0 +عت-ف(' بCا (%0 مع5ب(& بالخ(a ('آلال0 لكان(' +نغلب(& (+-تبك(&8 (لكا& 'ل+أd +قضي على
'+مان0C (لما بق+H عنL%0 ثقة بCا +تقLم(& 'لى هللا في <لD 'لنجاF . (لك& في ح+& 'ن0C +شع-(& شع(-' عم+قا بع0L 'ستحقاق0C فال تبقى في
L8 (ال +مك& '& ت5ك- بعH+ُمح) (خ<ا+ا%0 م& قب Hن+L Lا. لقCعن ')ل+كشف F- H0 خ<ا+ا مستCقل(ب. {GC 671.1}

+جع) 'لش+<ا& كث+-+& +عتقL(& '& هللا س+تغاضى ع& ع0L 'مانت0C في ش](& 'لح+اF 'لصغ-8u لك&ّْ 'ل-D +ب-%& في معاملت3 ل+عق(D 'ن3 ال
&' &)L &ا مسجلة في 'سفا- 'لسماء مCمك& '& +ق- 'لش- '( +تسامح مع3 . (ك) م& +حا(ل(& 'العت5 '- ع& خ<ا+ا%0 '( 'خفاء%ا (+ت-ك(ن+
+عت-ف(' بCا T( تغف- س+نSCم(& 'ما0 'لش+<ا& . (كلما كا& 'Lعا]%0 معKما (م-كS%0 محت-ما كا& تص-ف0C مغ+Kا (مكã '-L (كا& 'نتصا-
'لعL( 'لعK+0 م(كL'. ('ل5+& +]خ-(& 'الستعL'L ل+(0 هللا ال +مكن0C 'الستعL'L في Sما& 'لض+T J( S YTم& +أتي بعL, . '& حالة 'مثا) %]الء
{GC 671.2} .%ي حالة م+ئ(d منCا

'& 'لمعت-ف+& بالمس+ح+ة 'ل5+& +تقLم(& 'لى 5ل! 'لص-'U 'لCائ) (%0 غ+- مستعL+& ففي +أس0C س+عت-ف(& بخ<ا+ا%0 بكلماH م]لمة ملتCبة
في ح+& +بتCج 'الش-'- بالض+J 'لY5 +ح) ب0C . %5, 'العت-'فاH شب+Cة باعت-'a ع+س( '( +C(5 '. فال5+& +قLم(نCا +نLب(& ل+d ج-0 'لخ<+ئة
&)L)ع+ Dلعقا' aما +كL &0 خ+فة 'لقصا\8 (لك& عC0 +عت-ف(& بخ<+ئتCك-'%ة للش- . 'ن )T حق+قي J0 ال +شع-(& بانسحاCب) قصاص3 '. ف
{GC 671.3} .'لى تح0C+L للسماء كما كانH 'لحا) مع ف-ع(& قL+ما

ث0 '& تا-+خ +عق(D %( '+ضا ضما& لحق+قة ك(& هللا ل& +<-c بع+T 'L(لئ! 'ل5+& قL ُغ-- ب0C (ُج-ب(' (سق<(' في 'لخ<+ئة (لكن0C -جع('
'ل+3 بت(بة صاLقة . ففي ح+& '& 'لش+< '& +حا() '%ال! %5, 'لفئة م& 'لناd فاã س+-س) مالئكت3 لتعS+ت0C (ح-'ست0C في (قH 'لخ<- . '&
0+K0 عC0 . ض+قCي على شعب3 ('5ن3 تصغي 'لى ص-خات% D-ص-'- . (ضالالت3 م-عبة8 (لك& ع+& 'ل') aعن (جمات3 بكC0 ب)لش+<ا& +ق'
(+بL( كأ& لDC 'الت(& م(شكة '& تلتCم80C (لك&ّ 'لممّحِ\ س+خ-ج0C كالD%5 'لمصفى بالنا-. (ل& تتغ+- محبة هللا ال(الL, عنLما +ج(S(& في
Tقسى 'لتجا-D ب) تK) كما كانH في (قتCا (-قتCا '+ا0 'لصفاء ('لنجاc . (لك& +نبغي '& +(ضع(' في 'ت(& 'لنا- حتى +حت-J تعلق3 0 بما %(
T. {GC 672.1}-ضي (+مكن0C '& +عكس(' ص(-F 'لمس+ح في كما) بCائCا

1ال<ما6 1لثابت

D بك) شFL (ص-'مة . +ت<لD (قH 'لض+J ('ألل0 'لل5+& +نتK-'ننا '+مانا +تحم) 'لكال) ('لتأخ+- ('لج(8U (ال +C& (+ضعa حتى (ل( ُجّ-ِ



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 230 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

0 َLّلتي تق' Fلصال' -'Lبت3 (تصم+م3 . (نص-ت3 ب-%ا& على 'قتK')م Dبسب D)عق+ Dغل Lلق . Hالختبا- للجم+ع ل+تأ%ب(' ل5 ل! 'ل(ق' F-ُتمنح فت)
بلجاجة . (ك) م& +-+L(& 'لتمس! بم('ع+L هللا كما قL فع) %( (+ك(ن(& حا-+& (جاL+& (مL'(م+& على 'لصالF مثل3 س+نجح(& كما قL نجح .
'ما 'ل5+& ال +-غب(& في 'نكا- 'لT H'5( 'لمكافحة ('لمجا%T FLما0 هللاT 8( 'لصالF (قتا <(+ال (بك) غ+-F (ح-'-F في <لD ب-كت83 فل& +نال(, '.
'لمجا%FL مع هللا — ما Tق) م& +ع-ف(& ما %ي ! ما Tق) 'ل5+& قL 'نج5بH نف(س0C نح( هللا في شFL لCفت0C حتى (صلH ك) ق('%0 'لى Tقصى
{GC 672.2} .حL) L%ا. عنLما تكتسح 'لمصليَ Tم('g 'ل+أd 'لY5 ال +مك& 'لتعب+- عن3 فما Tق) م& +تعلق(& بم('ع+L هللا با+ما& ال +ك) (ال +سل0ِّ

')Lلش+<ا& ('الم- با-غا0 'لضم+- . (حتى ل( صم' ULسل<ا& خ H0 خ<- م& 'لسق(< تحKل5+& +ما-س(& '+مانا قل+ال 'آل& %0 في 'ع' &'
لالمتح '& فس+غم-%0 حص- (Tل0 عK+ما& في Sما& 'لض+J الن0C ل0 +تع(L(' 'التكا) على 'ل-d)-L) .D 'ال+ما& 'لتي T%مل(%ا س+ض<-(&
a)مة ('لخ+Sلناتج م& خ(- 'لع' a+لضغ< 'لمخ' Hا تحCلى تعلم'. {GC 673.1}

عل+نا 'آل& '& نتعّ-aَ باã بتكشa م('ع+L, . '& 'لمالئكة +سجل(& ك) صالF حا-F مخلصة . (ح-Yّ بنا '& نستغني ع& 'لمس-'H 'النان+ة
&)L &قة م'Lم& 'لغنى ('لك-'مة ('ل-'حة ('لص (فضT 3ستحسان') مع -ضى هللا H'50 'نكا- للKفق- ('ع Jم) 'لش-كة مع هللا .فاعمCفال ن
-ضا, . عل+نا '& نقضي (قتا في 'لصالF . 'ننا '5' كنا نسمح لعق(لنا با& تنشغ) في 'لمس-'H 'لعالم+ة ('لمصا لح 'لLن+(+ة فقL +ع<+نا 'ل-D (قتا
{GC 673.2} .بنSع3 م& قل(بنا Tصنا0 'لT D%5( 'لب+(T H( 'ال-X 'لخصبة

قL ال ُ+غ(u 'لشباD على '-تكاD 'لخ<+ئة '5' كان(' +-فض(& 'لس+- في <-+J غ+- 5ل! 'لY5 +مكن0C ف+3 '& +سأل(' ب-كة هللا . '5' كا&
Lما& كما ق+') F-'-بح (متكاسلة ب F-فات FL-ب<-+قة با d+لبا لب-كة هللا ل> &)ّل-س) 'ل5+& +حمل(& 'الن5'- 'الخ+- 'لخ<+- ' لى 'لعال0 +صل'
-Kسُ+عتب-(& في ن) .(i� : ir &+)نفسي“ (تك H+ا ل(ج3 (ُنجCهللا (ج H-K0 '& +ق(ل(': ”نCا +مكنC+ف F-+ماك& كث' &)Lفس+ج D)فع) +عق
')-Lق) dمع هللا ( 'لنا ')L%لسماء كأم-'ء '5 جا'. {GC 673.3}

Sما& 'لض+J 'لY5 ل0 +ك& مثل3“ قا0L عل+نا س-+عا (سنحتاg 'لى 'ختبا- ال نملك3 'آل& (+تكاس) كث+-(& في 'لحص() عل+3 . ('ل('قع في”
غالD 'الح+ا& %( '& ت(قع حL(| 'لض+J 'ع0K من3 في حق+قت83 (لك& %5' ال +صJL على 'الSمنة 'لتي Tمام& '. فأجلى ع-X ال +م! ن3
تص(+- جسامة 'لتج-بة كما +جD . ففي (قH 'لتج-بة 5'! على ك) 'نسا& '& +مث) بنفس3 'ما0 هللا . ”(في (س<Cا ن(c (L'ن+ا) (D)+T فحي 'نا
r� : s٤ (ق+اSح) “0 بب-%0C0 ال +خلص(& 'بنا (ال 'بنة. 'نما +خلص(& 'نفسCن' D-ل' L+ق() 'لس+). {GC 673.4}

كاملو6 في 1لمسHح

L-لتج-بة (ل( بمج' F)لنك(& كامل+& في 'لمس+ح . '& مخلصنا ل0 +سل0 لق LCعنا +نبغي '& نجت F-0 'لكفا+Kنتنا 'لعCك d+0 -ئLفاآل& ح+& +ق
'لفك- . ('لش+<ا& +جL في قل(D 'لناd بعX نقا< 'لضعa 'لتي +مكن3 '& +جL ف+Cا م(ضعا لقLم83 '5 +حتض& 'النسا& شF)C خا<ئة +سH <+ع
ب('س<تCا '& +L+S م& ق(F تجا-ب3 . لك&ّ 'لمس+ح Tعل& قائال ع& نفس3: ”-ئ+d %5' 'لعال0 +أتي (ل+d ل3 فيَّ شيء“ (+(حنا i� : s٤). فل0
+ست<ع 'لش+<ا& '& +جL في 'ب& هللا ش+ئا +جعل3 قاL-' على 'ح-'S 'لنص-F . لقL حفK (صا+ا 'ب+3 (ل0 ت(جL ف+3 خ<+ئة +مك& للش+<ا& 'ستخ
J+ما& 'لضS ا 'ل5+& س+ثبت(& فيC+ا لصالح3 . %5, %ي 'لحالة 'لتي +نبغي '& +ك(& علCم'L. {GC 674.1}

عل+نا (نح& في %5, 'لح+اF '& نبعL عنا 'لخ<+ئة باال+ما& ب0L 'لمس+ح 'لمكف-. '& مخلصنا 'لعL+ S+Sع(نا ال& نتحL ب3 ف+-تب< ضعفنا بقL-ت3
Dضع نص+ D-ت('ضع3 . ('ل) U)عة +س'L) اC+سة 'لتي عل+نا '& نتعل0 ف-L0 'ستحقاقنا باستحقاقات3 . (عنا+ة هللا %ي 'لمLلنا بحكمت3 (عCج)
ع+(ننا L'ئما ل+d 'ل<-+J 'لY5 نختا-,8 'ل<-+J 'لسC) عل+نا ('لمس- لنا8 ب) '%a'L 'لح+اF 'لحق+ق+ة . '& 'الم- ب+& L+T+نا في '& نتعا(& مع
'لق('H 'لتي تستخLمCا 'لسماء في عمل+ة جع) 'خالJ نا على مثا) 'لنم(g5 'اللCي . (ك) 'لC+ &+5مل(& %5' 'لعم) T( +]خ-(ن3 +جلب(& على
{GC 674.2} . 'نفسD%-T 0C 'لمخا<-

0+Kع Dل+ك0 (ب3 غض' (Sن d+لبح- ال& 'بل') X-ما في 'لسماء +ق(): ”(+) لساكني 'ال+Kسمع +(حنا 'ل-س() في -]+ا, ص(تا ع Lلق
Dمخ+فة8 فغض L%ي مشا% Y)لسما' H)5, 'لص-خة م& 'لص% -)Lص Hلتي 'ست(جب' L%لمشا' &' .(sr : sr ا+[-) “مانا قل+الS 3عالما '& ل
J+ما& 'لضS في ,L)Lقصى حT لِ! 'لىCلم' U'Lّت83 (س+ص) عمل3 'لخLبنسبة قص- م L+S+ &لش+<ا'. {GC 675.1}

(ستCK- في 'لسم('H مناK- مخ+فة فائقة 'ل<ب+عة كعالمة (ب-%ا& على ق(F 'لش+ا<+& 'لصانعة 'آل+اH . (ستخ-c')-T g 'لش+ا<+& 'لى
مل(! 'ال-X ('لى 'لعال0 كل3 لتثّبِت0C في 'لخU'L (تشLL عل+0C في 'التحاL مع 'لش+<ا& في مع-كت3 'الخ+-F ضL حك0 'لسماء . (ب('س<ة 5%,
Jلتي %ي م& ح' FLلعبا') Dفي 'اللقا J0 'لمس+ح نفس3 (+نتحل(& 'لحCع(& 'نLّ+ \لحكا0 (-عا+ا%0 في 'لس(ء . (س+ق(0 'شخا' u)سُ+غ H')لق'
Dلكتا' FLاCم& 'لسماء مناقضة لش H0 تلق(' 'عالناCع(& 'نL+شفاء عج+بة8 (س H'Sس+صنع(& معج) . ,Lلعال0 (ح' YLفا. {GC 675.2}

ã^عظم حا"
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(qخ- فص) م& فص() -('+ة 'لخU'L %( '& 'لش+<ا& نفس3 س+CK- في شك) 'لمس+ح . لقL 'عت-فH 'لكن+سة <(+ال بانCا تنتK- مجيء 'لمخ
ل\ كنCا+ة qمالCا. فاآل& س+جع) 'لمخاUL 'لعK+0 'الم- +بL( كما ل( '& 'لمس+ح قL جاء. ففي جCاH مختلفة م& 'لعال0 س+CK- 'لش+<ا& نفس3
.(s٥ — si : s ا+[-) حنا في سف- 'ل-]+ا ع& 'ب& هللا)+ ,L-)T Y5ل' aالبصا- +شب3 'ل(ص' -Cنبع| من3 ن(- +ب+ D+Cككائ& م dب+& 'لنا
('لمجL 'لY5 +ح+< بالش+<ا& ل& +ف(ق3 مجL مما قT- Lت3 ع+& بش- . (س+Y)L في 'لC('ء %تاa 'النتصا- قائال : ”قT Lتى 'لمس+ح ! قT Lتى
. X-با-! 'لمس+ح تال م+5, ح+& كا& على 'ال L3 مبا-كا '+ا%0 كما ق+L+ )% مام3 في ح+& +-فع' &+Lس+ن<-ح(& ساج dلمس+ح !“ ('لنا'
ص(ت3 -ق+J (منخفX (مع 5ل! فC( مليء بااللحا&. (بنغماH -ق+قة مشفقة +ق0L بعضا م& 'لحقائJ 'لجم+لة 'لسما(+ة نفسCا 'لتي ن<J بCا
Y5ل+(0 'ل' d+Lأم- 'لجم+ع بتق+) Lباالح Hلسب' (Lب' Lعي 'ن3 قLَ+ّ 3ئت+%) تخ5 صفة 'لمس+ح' L8 (بما 'ن3 قdلنا' X'-شفي 'م+ )Cلمخل\8 ف'
با-ك3 . ث0 +عل& '& ك) م& +ص-(& على تقd+L 'ل+(0 'لسابع +جLف(& على 'سم3 ب-فض0C 'الصغاء 'لى مالئكت3 'لT &+5-سل0C 'ل+0C بالن(-
('لحJ . %5' %( 'لخU'L 'لق(Y 'لY5 +كاL +ك(& مس+<- '. (كأ%) 'لسام-F 'ل5+& قL خLع0C س+م(& 'لساح- فجما%+- 'لناd م& 'الLني 'ء 'لى
s� : Ä (عما') “مة+Kهللا 'لع F)ماء +لتفت(& 'لى 'عما) 'لسح- %5, قائل+& %5' %( ”قKلع'). {GC 675.3}

oل(ح' YLا على عابCب J>لب-كة ُ+ن' &' . Dمت('فقة مع تعال+0 'لكتا Hل+س D'50 . '& تعال+0 %5' 'لمس+ح 'لكCهللا ل& +مك& تضل+ل Dلك&ّ شع
0C+ص-فا عل Dهللا س+نص Dغض &' Dا 'ل5+& +عل& 'لكتاCص(-ت3 (%0 'لجماعة نفس). {GC 676.1}

c)في %5' 'الم- (بك) (ض (ح5- 'لمخل\ شعب3 م& 'لضال Lك+ف+ة مجيء 'لمس+ح. لق a++Sكث- م& %5' فا& 'لش+<ا& ال ُ+سمح ل3 بتT)
Tنبأ%0 بك+ف+ة مج+ئ3 'لثاني '5 +ق(): ”الن3 س+ق(0 مسحاء ك5بة (Tنب+اء ك5بة (+ع<(& q+اH عK+مة (عجائD حتى +ضل(' ل( Tمك& 'لمختا-+&
T+ضا ... فا& قال(' لك0 %ا %( في 'لب-+ة فال تخ-ج( '. %ا %( في 'لمخاUL فال تصLق(' الن3 كما '& 'لب-J +خ-g م& 'لمشا-CK+) J- 'لى
'5% .(sh ) sتسال(ن+كي ٤: ٦ s ؛ h :s ؛ -]+ا is : r؛ ٥ is ) rh r٤ : rضا مجيء 'ب& 'النسا&“ (متى ٤+T &)ك5' +ك% D-لمغا'
{GC 676.2} .'لمجيء ال +مك& تS++ف3 . فس+ع-ف3 'لجم+ع (س+-', 'لعال0 كل3

1لحما<ة من 1لضاللة

(حL%0 'ل5+& كان(' L'-س+& بجLّ 'لكتاD 'لمقdL (قبل(' محبة 'لحJ %0 'ل5+& س+حصل(& على 'لحما+ة م& 'لضاللة ' لق(+ة 'لتي ستأس- 'لعال0
كل3 . فب('س<ة شCاFL 'لكتاD س+كتشa %]الء 'لناd 'لمخاUL في تنك-, . (ستجيء على 'لجم+ع STمنة 'متحا& صعبة . فا5 تغ-بل0C 'لتج-بة
سُ+ع-a 'لمس+حي 'لحق+قي . فC) شعD هللا مبن+(& بك) ثباH على كلمت3 بح+| ال +خضع(& (ال +سلم(& لب-%ا& ح('س3 0 ؟ (%) في مث) 5%,
'لحالة 'لمتأSمة +تمسك(& بالكتاD (ال شيء س(', ؟ '& 'لش+<ا& س+حا() ل( 'مكن3 '& +ح() ب+ن0C (ب+& 'لحص() على 'ستعL'L للثباH في 5ل!
Fم(0 %5, 'لح+اC0 بC0 +حمل(& عبئا ثق+ال متعبا حتى تثق) قل(بCجعل+) X-ال' S)0 بكنC0 (+ع-قلCالم(- بح+| +سّ+ِج <-+ق' Dل+(0 . (س+-ت'
{GC 676.3} .(ُ+ق0Lِ عل+0C 5ل! 'ل+(0 كل\

&)Lحمة 'ل5+& +قص- H0 تحC0 م& حما+ة 'لحك(مة (ت-كCي 'ل(ص+ة بح-مانKحاف Lحكا0 'لعال0 'لمس+حي ض aألم-َ مختل' -L5 +ص')
&)Lلة . (كث+-(& س+جSسكن(& في 'الماك& 'لم(حشة 'لمنع+) Hجتمع(& معا في جماعا+) u-لق') &Lب(& م& 'لم-C+هللا س D80 فا& شعCالك%'
0Cل dLمقا X-ال' Hالء '+ضا م& م-تفعا[% (س+جع Hن)مL+ة ب+L)T 0 ملجأ في حص(& 'لجبا) . (كالمس+ح++& 'ل5+& كان(' +ع+ش(& فيCل
(س+شك-(& هللا على ”حص(& 'لصخ(-“ ('شع+اء ii : s٦). لك&ّ كث+-+& م& ك) 'الم0 (م& ! ) 'ل<بقا8H 'لعKماء ('الLن+اء ('الغن+اء
('لفق-'ء ('لس(L ('لب+X 8س+قع(& في TشL عب(L+ة قاس+ة Kالمة . (س+قضي Tحباء هللا '+اما مضن+ة مكبل+& بالق+(L محب(س+& في 'لسج(&
L+ 0 (الCة . ال '5& بش-+ة تصغي 'لى 'ن+نC+-لمة كKل+م(ت(' ج(عا في سج(& م )L0 سُ+ت-ك(& على ما +بCمن X8 ('لبع(0 بالقتC+ما عل)محك)
0Cبالع(& ل Lبش-+ة تمت. {GC 677.1}

Nل <نسى 1لر! شعبe ؟

فC) +نسى 'ل-D شعب3 في ساعة 'لمحنة 'لقاس+ة %5, ؟ (%) نسي ن(حا 'الم+& عنLما 'فتقL بالL+ن(نة 'لعال0َ قب) 'ل<(فا& ؟ %) نسي ل(<ا
)%) a؟ (%) نسي +(س (Cلس' &Lم J-لنا- م& 'لسماء لتح' HلSما نLعن {GC 677.2}

محا< بال(ثن++& في مص- ؟ (%) نسي '+ل+ا عنLما %LLتS+' 3'ب) بقَس0 '& +ك(& مص+-, كمص+- 'نب+اء 'لبع) ؟ (%) نسي '-م+ا عنLما 'لقي
{GC 678.1} في 'لجD 'لمKل0 'لم(حo في ب+H سجن3 ؟ (%) نسي 'لفت+ة 'لثالثة في 'ت(& 'لنا- ؟ T( L'ن+ا) في جD 'الس(L ؟
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(قالH صC+(& قL ت-كني 'ل-D (س+YL نس+ني . %) تنسى 'لم-FT -ض+عCا فال ت-ح0 'ب& ب<نCا ؟ حتى %]الء +نس+& ('نا ال 'نسا! . %(5'”
Ä : r ك-+اS) “3قة ع+نLح dك0 +م {GC 678.2} .(على كّفَي نقشتِ!“ ('شع+اء ٤É : s٤ — s٦). لقL قا) -D 'لجن(L: ”م& +مّسُ

aضع (ك u-+ Y50 بالمس+ح. '& 5'! 'لCح')-T ا '& تق<ع صلةCس('- 'لسج& ال +مكنT &0 في 'لسج& فاCح( ن->+ Lء ق'Lمع '& 'الع)
ف+0C ('لعل+0 بك) تجا-ب0C %( ف(J ك) سال<+& 'ال-X . ('لمالئكة س+S(-(ن0C في غ-a سجن0C 'لم(حشة مقLم+& 'ل+0C ن(-' (سالما م&
'لسماء . (س+ك(& 'لسج& كالقص- ال& 'الغن+اء في 'ال +ما& حالّ(& ف+83 (جL-'& 'لسج& 'لمKلمة س+ن+-%ا ن(- سما(Y كما حL| عنLما كا&
{GC 678.3} .ب(لd (س+ال +صل+ا& (+سبحا& هللا في نصa 'لل+) في سج& ف+لبي

ضرباf هللا

B 'لناd على 'ال معا& في (ستقع ض-باH هللا على 'ل5+& +حا(ل(& مضا+قة شعب3 ('%الك0C . '& صب-, 'ل<(+) 'المL على 'الش-'- +جّ-ِ
'لعص+ا&8 (مع 5ل! فا& قصاص0C 'ك+L (م-عD الن3 تأج) (قتا <(+ال ”الن3 كما في جب) ف-'ص+0 +ق(0 'ل-D (كما في 'ل(<اء عنL جبع(&
.D+-غ (نا 'ل-ح+0 عمCل' -Kفي ن )% \عم) 'لقصا &' .(rs : rÄ شع+اء') “D+-(ل+عم) عمل3 عمل3 'لغ D+-سخ< ل+فع) فعل3 فعل3 'لغ+
”حي 'نا +ق() 'لس+L 'ل-D 'ني ال Tس- بم(H 'لش-+-“ (حSق+ا) ss : ii). 'ل-D ”'ل3 -ح+a)[-) 0 ب<يء 'لغضD (كث+- 'الحسا& ('ل(فاء
i٤ g)-لبتة“ (خ' B-لكن3 ال +ب) F-L0 'لق+Kع) Dب<يء 'لغض D-ب-'ء“8 ”'ل' B-ل& +ب” )Cغاف- 'الث0 ('لمعص+ة ('لخ<+ئة“8 (مع 5ل! ف ...
: ٦ ( h ؛ ناح(i :s 0). (س+Sكي 'ل-D سل<ا& ش-+عت3 'لمL(سة باالقL'0 ب-%بت3 (ب-, . فص-'مة 'لقصا\ 'لY5 +نتK- 'لعصاF +مك& 'لحك0
dكأ D-هللا ستش -+Lا في تقCثم' (ا حتى تمأل مك+اCلتي ل& +ض-ب') ا <(+الC+المة 'لتي +صب- عل' &' .(Lهللا في تنف+5 'لع -)عل+3 م& نف
{GC 678.4} .'لغضD غ+- 'لممg)S بال-حمة

(عنLما +كa 'لمس+ح ع& 'لشفاعة في 'لقdL +نسكD 'لغضD 'لص-a 'لمLLC بT 3(لئ! 'ل5+& +سجL(& لل(حo (لص(-ت3 (+قبل(& سمت3
Hا بتل! 'لض-باCة في ن(عC+شب Hمعا '& +خل\ 'لعب-'ن++& كانSما كا& هللا مLعلى مص- عن Hلتي (قع' Hفالض-با .(s� ) É : sا ٤+[-)
'الشL %(ال (شم(ال 'لتي ستنصD على 'لعال0 قب+) نجاF شعD هللا تما0 '. +ق() 'ل-'ئي (%( +صa تل! 'لض-باH 'لمخ+فة: ”حLثL Hمام) خب+ثة
(-L+ة على 'لناd 'ل5+& ب0C سمة 'ل(حo ('ل5+& +سجL(& لص(-ت3“. ('لبح- ”صا- ك0L م+H (ك) نفd ح+ة ماتH في 'لبح-“. ( ”'النCا- ...
(+ناب+ع 'لم+ا, فصا-L Hما“8 (مع '& %5, 'لعق(باH -%+بة فا& قضاء هللا (عLل3 س+بقى مSكى بالتما0 . '& مال! هللا +عل& قائال: ”عاL) 'نC+' Hا
'ل-D ... الن! حكمH %ك5' الن0C سفك(' 0L قL+س+& ('نب+اء فأع<+تL 0Cما ل+ش-ب(' الن0C مستحق(&“ ( -]+ا r : s٦ — ٦ ). فا5 حكم( '
بالم(H على شعD هللا فقL جلب(' T 0L(لئ! 'الب-'- على 'نفس0C كما ل( كان(' قL سفك(, با+0C+L . (بمث) %5, 'ل<-+قة Tعل& +س(U لل+L)C في
عLC, بان0C مج-م(& سفك(' 0L ك) 'لقL+س+& من5 '+ا0 %اب+) ال& -(c 'الج-'0 نفسCا كانH ف+0C (كان(' +حا(ل(& '& +عمل(' ما عمل3 قتلة 'النب+اء
0CنفسT. {GC 679.1}

ضربة 1لنا/

a5' ما +ص%) .(É ) Ä : s0 '“ (-]+ا ٦+Kحت-'قا ع' dلنا' J-بنا- . فاحت dلنا' J-لسل<ا& ”'& تح' dع<ي للشمT في 'لض-بة 'لتال+ة)
Hبس+ Lن3 ق' . Hك) 'شجا- 'لحق) +بس ... (لحق' L+حص aتل Lالن3 ق ... X-ال' Hناح” :a+لمخ' Hق)في %5' 'ل X-ب3 'النب+اء حالة 'ال
()'Lا م-عى ... جCل d+ق<عا& 'لبق- ال& ل Hائ0 . %امCال%-'ء ... ك0 تئ& 'لب' Hا خل%-Lم Hتح D)لحب' Hجة م& بني 'لبش-“. ”عفنCلب'
'لم+ا, قL جفH ('لنا- TكلH م-'عي 'لب-+ة“ ”تص+- 'غاني 'لقص- (ال() في 5ل! 'ل+(0 +ق() 'لس+L 'ل-D . 'لجث| كث+-F +<-ح(ن3 ' في ك)
i : Ä d)؛ عام r� — sh ) sr — s� :s (+ئ)+) “H)م(ضع بالسك). {GC 680.1}

dا 'لناCلتي ع-ف' Hلض-با' D%-T &)ا ستكCتماما. (مع 5ل! فان &)Lبا+ X-ال تشم) 'لعال0 بأس-, ('ال لكا& ك) سكا& 'ال H5, 'لض-با%
. '& ك) 'لض-باH 'لتي حلH بالناd قب) نCا+ة Sم& 'لنعمة كانH ممتSجة بال-حمة. ف0L 'لمس+ح 'لمت(س) قL حفK 'لخا<ئ م& تحم) ك) مك+ا)
{GC 680.2} .'ثمT 83ما في 'لL+ن(نة 'الخ+-F فس+نصD 'لغضD 'لص-Y' a غ+- 'لممg)S بال-حمة

(في 5ل! 'ل+(0 س+-غD 'لناd في 'الحتماء ب-حمة هللا 'لتي قLS' L-(' بCا <(+ال: ”%(5' '+ا0 تأتي +ق() 'لس+L 'ل-D '-س) g (عا في
'ال-X ال ج(عا للخبS (ال ع<شا للماء ب) الستماU كلماH 'ل-D . ف+ج(ل(& م& بح- 'لى بح- (م& 'لشما) 'لى 'لمش-J +ت<(ح(& ل+<لب('
sr ) ss : Ä d)ا“ (عامCن)Lفال +ج D-كلمة 'ل). {GC 680.3}
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<شبعو6 في mمن 1لجو8

ل& ُ+عفى شعD هللا م& 'آلال80 لكن0C '5 +ك(ن(& مض<LC+& (متضا+J +& +تحمل(& 'لع(S (+تألم(& لحاجت0C 'لى 'ل<عا0 فل& ُ+ت-ك(' ل+Cلك(
'. ف5ل! 'الل3 'لY5 'عتنى با+ل+ا ل& ُ+غضي ع& 'Y ('حL م& T(الL, 'لمضح+& بأنفس80C 5'! 'لY5 +حصي شع(- -](س0C ال بL '& +-عا%0 (في
Sم& 'لج(U +شبع(& . ('5 +م(H 'الش-'- ج(عا (بسبD 'ل(بإ فالمالئكة س+حم(& 'الب-'- (+سL(& 'ع('S%0 . '& ”'لسال! بالحJ“ ُ+ق0L 'ل+3 5%'
'ل(عL: ”+ع<ى خبS, (م+ا%3 مأم(نة“. ”'لبائس(& ('لمساك+& <الب(& ماء (ال +(جL . لسان0C م& 'لع<o قL +بd . 'نا 'ل-D 'ستج+D ل0C . 'نا
sh : ٤s ؛ s٦ ) s٥ : ii 0“ ( 'شع+اءC('ل3 'س-'ئ+) ال 'ت-ك. {GC 680.4}

فمع 'ن3 ال +S%- 'لت+& (ال +ك(& حم) في 'لك-(80 +كD5 عم) 'لS+ت(نة ('لحق() ال تصنع <عاما8 +نق<ع 'لغن0 م& 'لحF-+K (ال بق- في”
sÄ ) sh :i J)بإل3 خالصي“ (حبق c-ف') D-ج بالCق(): ”'بت+ &' D-ل' a5ل! ف+مك& لم& +خا (مع ك “L)'5لم'). {GC 681.1}

'ل-D حافK! 'ل-K D) ل! ع& +L! 'ل+منى . ال تض-ب! 'لشمd في 'لنCا- (ال 'لقم- في 'لل+) . 'ل-D +حفK! م& ك) ش- +حفK نفس!“.”
0Cال م& س) (+لل' a)مج& حق3 . ال تخشى م& خ) d-جنحت3 تحتمي . تT Hلل! (تحK+ 3+م& 'ل(بإ 'لخ<- . بخ('ف) Lنج+! م& فخ 'لص+ا+”
. D-ع& +م+ن!. 'ل+! ال +ق H')ب-) aسق< ع& جانب! 'ل+ . F-+CKفي 'ل Lجى (ال م& %ال! +فسLا- (ال م& (باء +سل! في 'لCفي 'لن -+>+
'نما بع+ن+! تنK- (ت-u مجاF'S 'الش-'- . الن! قلH 'نH +ا -D ملجإY جعلH 'لعلي مسكن! ال +الق+! ش- (ال تLن( ض-بة م& خ+مت!“
s� — i : És ؛ h — ٥ : srs -)مSم)). {GC 681.2}

0%) . 0Cء م& قبل'LCلش' (0 س-+عا كما فعCمL0 بCتLاCش ')م& '& +ختم Lهللا ال ب Dشع &' -CK+لبش-+ة س' -Kة 'لنCمع 5ل! فم& (ج)
'نفس0C +بتLئ(& +خاف(& لئال +ك(& 'ل-D قL ت-ك0C ل+سق<(' بأ+YL 'عL'ئ0C. 'ن3 (قH عD'5 مخ+a (ك-D شL+L . (%0 +ص-خ(& 'لى هللا نCا-'
(ل+ال في <لD 'لنجاT . Fما 'الش-'- فس+تCلل(& (+بتCج(&8 (س+ن<ق(& بأق(') 'لسخ-+ة ف+ص+ح(& قائل+&: ”'+& 'آل& '+مانك0 ؟ (لما5' ال +نق5ك0
w)+نة ('لشCما كا& -]ساء 'لكLجلجثة عن D+على صل H)م+ )%) U)5ك-(& +س+ &+-Kلئ! 'لمنت)T ّ&نا '& كنت0 شعب3 حقا ؟“. لك+L+' &هللا م
+ص-خ(& في سخ-+ة قائل+&: ”خل\ qخ-+& ('ما نفس3 فما +قL- '& +خلص3 '. '& كا& %( مل! 'س-'ئ+) فل+نS) 'آل& ع& 'لصل+D فن]م& ب3“
0Cعال%ا 'الصف-'-8 (مع 5ل! ف L0 (عقCخل'L 0 فيLلمحت' U'-0 تن0 ع& 'لصC%)ج) .D)مع هللا ك+عق &)L%0 جم+عا +جا%) .(٤r : rh متى)
F-)+لغ' FL0 'لجاCال +كف(& ع& ت(سالت . {GC 681.3}

1لحرÜ1 1لسماX<و6

LCش Lكلمة صب- 'لمس+ح . لق ')Kحف Lحال+& ح() 'ل5+& ق F)ق &+-Lم& 'لمالئكة 'لمقت Hجماعا ' )T-لسماء ل' (%T &)+ع dللنا H+>عT )ل)
'لمالئكة ض+قT) 0Cلم0C ب-قة (ع<a (سمع(' صل(' ت0C. (%0 +نتT &)-Kم-' م& قائL%0 ل+خت<ف(%0 م& 'لخ<- . (لك& عل+0C '& +نتK-(' قل+ال
5') . 0Cعلى ت(سالت D')ج (فضT )% 0Cل 'Lص<بغ(' بالصبغة . '& 'لتأخ+- نفس3 مع 'ن3 م]ل0 ج+) dهللا '& +ش-ب(' 'لكأ Dعلى شع .' X+'
+حا(ل(& '& +نتK-(' 'ل- D بثقة ل+عم) فا& 'ل-D +ق(L%0 'لى مما-سة 'ال+ما& ('ل-جاء ('لصب- 'لتي ل0 +ما-س(%ا 'ال قل+ال جL' في خال)
0Cق() لك0 'ن3 +نصفT ... ا-' (ل+الCهللا مختا-+3 'لصا-خ+& 'ل+3 ن aفال +نصT” . J+ما& 'لضS -ني . (لك& الج) 'لمختا-+& +قص+Lختبا-%0 'ل'
&')Sهللا8 'ما 'ل &Sما لت(ضع في مخS0 حSلحن<ة سُتجمع (تح') . dمما +ت(قع 'لنا U-ا+ة ستأتي بأسCلن' &' .(Ä ) h : sÄ س-+عا“ (ل(قا
{GC 682.1} .ف+ح0S ك(ق(L لنا- 'لCال!

'& 'لح-'d 'لسما(++& '5 %0 'مناء على 'ل(L'ئع 'لتي ب+& '+0C+L +ستم-(& في ع0 ل0C. (مع 'ن3 قL صL- ق-'- عا0 +حLL 'ل(قH 'لY5 ف+3
+مك& تنف+5 حك0 'لم(H في حافKي 'ل(ص+ة8 ففي بعX 'لحاالH س+نتK- 'عL']%0 'الم- (قب) 'ل(قH 'لمحLL س+حا(ل(& قتل0C . (لك& ل&
&Lاَجم(& في 'ثناء ف-'-%0 م& 'لمC+ d لئ! 'المناء)T &م Xم+نة . ('لبعT dء 'لحال+& ح() ك) نف'Lالش' d'-ب+& 'لح Sجتا+ &' Lست<+ع 'ح+
D-ح (0 مالئكة في %+ئة -جاCفع عن'L+س &)-خq) .dل+اب' L)كالع FS0 تنكس- (تسق< عاج%Lلمش-عة ض' a)+8 لك&ّ 'لسu-لق'). {GC 682.2}

لقL عم) هللا في ك) 'لعص(- ب('س<ة 'لمالئكة 'لقL+س+& في 'غاثة شعب3 ('نقا5%0. '& 'لكائناH 'لسما(+ة قL لعبL H(-' حي (+ا %اما في
ح+اF 'لناd (ش](ن0C. لقCK L-(' متس-بل+& بث+اD ن(-'ن+ة كالب-8J كما قT Lت(' البس+& ث+اD عاب-Y 'ل<-+J .('لمالئكة قCK L-(' ل-جا) هللا
8dلنا' H)+ا- كما ل( كان(' متعب+&8 (قبل(' ك-0 'لضي 'فة م& بCح- 'لن Hشجا- 'لبل(< في (ق' Hجلس(' +ست-+ح(& تح Lفي %+ئة بش-+ة . لق
(قام(' بL(- 'لم-شL+& للمساف-+& عنLما L%م0C 'لKال80 (بأ+0C+L 'شعل(' نا- 'لم5بح8 (فتح(' Tب('D 'لسج& (T<لق(' عب+L هللا 'ح-'- 'ً. ('5
{GC 683.1} .كان(' متس-بل+& بأُبCة 'لسماء Tت(' ل+Lح-ج(' 'لحج- ع& قب- 'لمخل\
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1لمالئكة <تكلمو6

(كث+-' ما ُ+-u 'لمالئكة في مجتمعاH 'الب-'- في %+ئة 'لبش-S+ 0%) 8(-(& محاف) 'الش-'- كما 5%ب(' 'لى سL(0 لكي +سجل(' 'عما)
Lلك('-| عن' aق)+ )Cن3 حقا ف)Lلقل+ل+& 'ل5+& +عب' (س- بال-حمة؛ فالج+ D-ل') . تخ<(' صب- هللا ('حتمال3 Lا (+ق--(' ما '5' كان(' قCل%'
0CلمK0 لالقل+ة 'الم+نة 'ل5+& +تسل(& %0 بCن(& بح+ات+L0 مC0. '& م& +خ<ئ(& 'لى هللا قلما +تحقق(& 'نCمئنا ن>') U)سال0 'لجم FLا ل+<+) م%Lح
0Cلسخ-+ة ب'). {GC 683.2}

(مع '& -]ساء %5' 'لعال0 ال +علم(& ففي 'غلD 'الح+ا& +تكل0 'لمالئكة في مجالس0C. لقq- L%0 'لبش- بع+(ن80C (بآ5'نT 0Cصغ(' 'لى
م-'فعات80C (بشفا%0C عا-ض(' مقت-حات0C (سخ-(' م& مش(-'ت80C (بأ+0C+L قابل(%0 باالعتL'ء'H ('لشتائ0 ('ال%اناH . (في قاعة 'لمجلd (في
L'- 'لقضاء ب-%& %]الء 'ل-س) 'لسما(+(& على مع-فت0C 'لLق+قة للتا-+خ 'لبش-Y كما ب-%ن(' على 'نT 0CقL- على 'لت-'فع في قضا+ا
'لمKل(م+& م& TقL- 'لمحام+& (Tفصح3 0. لقS% Lم(' 'لن('+ا (T(قف(' 'لش-(- 'لتي كا& +مك& T& تع+J عم) هللا 'لى حL كب+- (T& تسبq Dالما
h : iم(- ٤S0“ (مC+ح() خائف+3 (+نج (حا D-فا& ”مال! 'ل FLلش') J+ائلة لشعب3 . (في ساعة 'لض%). {GC 683.3}

+نتK- شعD هللا عالماH مجيء مل+ك0C بش(J حا- . (عنLما +سأ) 'لح-'d: ”ما م& 'لل+)“ ؟ +جيء 'لج('D في غ+- تلعث0 قائال: ”Tتى
صباc (T+ضا ل+)“ ('شع+اء ss : rs ( sr). '& 'لن(- +س<ع على 'لسحاD ف(J قم0 'لجبا). (س+ك(& CK(- مجL, س-+ع '. '& ”شمd 'لب-“
{GC 684.1} .مSمع '& +ش-J . ('لصباc ('لل+) كال%ما ق-+D : بLء 'لنCا- 'البYL لالب-'- (قL(0 'لل+) 'البYL على 'الش-'-

('5 +لح 'لمجا%L(& في تقL+0 ت(سالت0C 'ما0 هللا فالحجاD 'لفاص) ب+ن0C (ب+& 'لالمنK(- +كاL ُ+-فع . ('لسم('H تتألJ ببâ)S فج- 'لنCا-
'البYL (تقع على 'آل5'& %5, 'لكلماH كأغاني 'لمالئكة 'لع5بة قائلة: ”Tثبت(' على (الئك0 فالع(& Hٍq“. ث0 '& 'ل0 س+ح 'لمنتص- 'لقL+- +-فع 'ما0
Lنك0 (ق'Sنا معك0 . ال تخاف( '. 'نا عال0 بك) 'حT لمفت(حة قائال: ”%ا' D')ت+ا م& 'البq 3ث0 ُ+سمع ص(ت YLب' Lمج (+لمتعب+& 'كل' ,L)ع+(& جن
{GC 684.2} .“حملT H(جاعك0 (غم(مك0 . 'نك0 ال تحا-ب(& 'عL'ء غ+- مL-ب+&. لقL خضH 'لمع-كة الجلك0 (باسمي +ع0K 'نتصا-ك0

'& 'لمخل\ 'لعS+S س+-س) 'ل+نا 'لع(& في 'لساعة نفسCا 'لتي نك(& في حاجة 'ل+3 . ('ل<-+J 'لى 'لسماء قL تقdL ب(قع خ<('ت3 . فك)
'الش('! 'لتي تج-T cقL'منا قL ج-حت3 . (ك) صل+D ُنLعى 'لى حمل3 حمل3 %( قبل& '. +سمح 'ل-D بالمحا-باH لكي ُ+ِعLّ 'لنفd للسال0 . فSما&
{GC 684.3} .'لض+J %( محنة مخ+فة لشعD هللا لكن3 (قH ف+3 +نK- ك) م]م& حق+قي 'لى ف(J (+مكن3 باال+ما& '& +-u ق(d 'ل(عL مح+<ة ب3

(مفL+( 'ل-D +-جع(& (+أت(& 'لى صC+(& بالت-ن0 (على -](س0C ف-T cبYL. 'بتCاg (ف-L+ c-كانD-C+ 0C 'لحS& ('لتنLC 'نا 'نا %(”
معS+ك0 . م& 'نHِ حتى تخافي م& 'نسا& +م(H (م& 'ب& 'النسا& 'لY5 ُ+جع) كالعشD (تنسى 'ل-D صانع! ... (تفL US'ئما ك) +(0 م&
غضD 'لمضا+J عنLما %+أ لال%ال!. (T+& غضD 'لمضا+J . س-+عا +<لJ 'لمنحني (ال +م(H في 'لجD (ال ُ+ع0L خبT) . ,Sنا 'ل-D 'ل3
s٦ — ss : ٥s ست-ت!“ ('شع+اء YL+ (Kب) !ق('لي في فمT Hجعل Lسم3 . (ق' L)لجن' D- 3عج 'لبح- فتعج لججSم). {GC 685.1}

”dكأ !L+ &م H5خ' Lحاك0 لشعب3 %أن5' ق+ Y5ل' !Cل') D-ل' ِ!L+س (بالخم- . %ك5' قا d+ل) u-ا 'لبائسة ('لسكCل5ل! 'سمعي %5' '+ت
!-CK X-كاال Hمع5ب+! 'ل5+& قال(' لنفس! 'نحني لنعب- ف(ضع L+ ا فيCضعT) . Lتش-ب+ن3 ' ف+ما بع &+L)غضبي ال تع dلت-نح ثق) كأ'
ri — rs : ٥s للعاب-+&“ ('شع+اء JقاSكال)). {GC 685.2}

D+-س+- غT (مث) ال-ض+ة8' H')0 'لق%Lض a>ما تصLا شعب3 عنCCمة 'لتي س+('جSع+& هللا (%ي تت<لع عب- 'الج+ا) على 'ال ُHَتتثّب
س+خاف(& م& 'لم(H ج(عا T( 'غت+اال . لك&ّ 'لقd)L 'لY5 قL شJ بح- ُس(a 'ما0 'لعب-'ن++& سُ+CK- قL-ت3 'لعK+مة (+-L سب+80C ”(+ك(ن(& لي
.(sh : i مالخي) “م3Lخ+ Y5النسا& على 'بن3 'ل' J0 كما +شفC+عل Jشف') ( Y-%')نا صانع خاصة ( ج' Y5في 5ل! 'ل+(0 'ل L)لجن' D- (قا
FLاCف(الء%0 ل& +ك(& ش . ã Lا حصاCء ب5'-' تلقى ل+جمع من'LCماء 'لشLفل& تك(& ك Hلمس+ح 'المناء في %5' 'ل(ق' L)Cماء شL Hفل( سفك
0Cئ'Lفل( ُت-! 'الب-'- ح+نئ5 ل+سق<(' ف-+سة الع . u-خ' F-م L)ل-حمة حتى ال تع' g')م' Lص Lلقاسي ق' D8 ال& 'لقلJآلخ-+& بالح' Uالقنا
فس+ك(& 5ل! 'نتصا-' لسل<ا& 'لKلمة . ('لم-ن0 +ق(): ”الن3 +خبئني في مKلت3 في +(0 'لش- +ست-ني بست- خ+مت3“ (مSم(- rh : ٥). لقL قا)
Dم& مكان3 ل+عاق g-خ+ D-الن3 %(5' 'ل . Dة حتى +عب- 'لغضK+ب('ب! خلف! 'ختبئ نح( لحT JغلT) !عLخ) مخاL' لمس+ح: ”%ل0 +ا شعبي'
'ث0 سكا& 'ال-X“ ('شع+اء r� : r٦ ( rs). (ستك(& نجاF مج+FL تل! 'لتي ستك(& م& نص+D 'ل5+& 'نتK-('8 بصب-8 مجيء 'ل-8D ('ل5+&
Fسما]%0 مكت(بة في سف- 'لح+ا'. {GC 685.3}

الفصل االربعون — نجاة شعب اهلل
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. 0Cنفس3 ح-كة ت-مي 'لى '%الك Hمختلفة (في 'ل(ق &'Lفي بل Lم(& ش-+عة هللا فست(ج عنLما ُتسحD حما+ة 'لق('ن+& 'لبش-+ة م& 'ل5+& +كّ-ِ
0Cس+تآم-(& على 'ستئصا) تل! 'ل<ائفة 'لمك-(%ة ('لقضاء عل+3 '. (س+تق-- ض-ُب dلمع+& في 5ل! 'الم- 'لعالي فالنا' Hل(ق' D-5 +قت')
{GC 687.1} .ض-بة حاسمة في ل+لة ('حFL ُتسكH نCائ+ا ص(H 'النشقاJ ('لت(ب+خ

'ما شعD هللا — 'ل5+& +ك(& بعX من0C في 'لسج(& ('لبعX 'آلخ- مختبئ+& في مخابئ س-+ة منعSلة في 'لغاباH (ب<(& 'لجبا)
فس+('صل(& 'لت(س) في <لD 'لحما+ة 'اللC+ة8 ب+نما ت(جL في ك) حي ف-J م& 'ل-جا) 'لمسلح+& مس(ق+& بق(F 'جناL 'لمالئكة 'الش-'-8
d+Lتك(& لك0 'غن+ة كل+لة تق” :D-مختا-+3 . +ق() 'ل Fلنجا D)ل3 +عق' (خLس+ت u)(& للقت) ('الغت+ا) . فاآل& في ساعة 'لحاجة 'لقصLمستع
D+Cل) Dجا& غض+C5-'ع3 ب ()Sن u-+ُ) 3ص(ت (جال D-سمع 'ل+ُ) . (+لى صخ- 'س-'ئ' D-ل' (كالسائ- ... ل+أتي 'لى جب Dقل c-ف) L+ع
i� ) rÉ : i� شع+اء') “L-ب F-كلة ن(ء (س+) (حجاq -نا). {GC 687.2}

فبCتافاH 'النتصا- ('الستSC'ء ('للعناH ت(ش! جم(U م& 'لناd 'الش-'- '& +نقض(' على ف-+ست80C ('5' بKلمة L'ج+ة 'شL م& Kلمة 'لل+)
تسق< على 'ال-X. (ح+نئU-5+ 5 'لسم('H ق(d قcS +س<ع بمجL م& ع-o هللا (+بL( كأن3 +ح+< بك) جماعة مصل+ة . (ح+نئ5 تت(قa تل!
'لجم(U 'لغاضبة فجأF . (ص-خات0C 'لساخ-F تتالشى8 (ُ+نسى T(لئ! 'ل5+& كان(' سبD %+اج0C 'الج-'مي . (بت<+-'H مخ+فة +شخص(& 'لى
{GC 687.3} .-مS عLC هللا (+ت(ق(& 'لى 'الحتماء بع+L' م& ن(- , (لمعان3 'لبا%-

'5') . LCلع' d)ا-%0 'لى 'لسماء +-(& قKفا5 +-ن(& بان .“J)ف ')-K0: ”'نCهللا ص(تا -'ئقا (صاف+ا (م(س+ق+ا قائال ل Dث0 +سمع شع
بالسحD 'لس(L 'لغاضبة 'لتي كانH تغ<ي َجَلL 'لسماء تنقشع8 (مث) 'ستفان(d +ثّبِت(& 'نKا-%0 'لى 'لسماء ف+-(& مجL هللا ('ب& 'النسا& جالسا
L+-T” :(س+& 'لقائ+Lلمالئكة 'لق') ب+3T 0م3 'ماLق Y5ل' Dتضاع83 (م& ب+& شفت+3 +سمع(& 'ل<ل' Hسما &)S+ة +م+Cعلى ع-ش3 . (في %+ئت3 'الل
'& %]الء 'لT &+5ع<+تني +ك(ن(& معي ح+| Tك(& Tنا“ (+(حنا sh : r٤). (م-F 'خ-u ُ+سمع ص(H م(س+قى منتص- +ق(): ”%ا q 0%ت(& ! %ا
q 0%ت(& ! قL+س(& (Tمناء (بال ع+D. لقL حفK(' كلمة صب-8Y فس+مش(& ب+& 'لمالئكة“. (ح+نئ5 ستCتa تل! 'لشفا, 'لشاحبة 'لم-تعشة8 شفا,
{GC 688.1} .'ل5+& قL ثبت(' على '+مان80C %تاa 'النتصا-

Jفي تالح H'Sمعج) Hا+q !مش-قة في ق(ت3 '. (ستتبع 5ل -CKت dت3 لخال\ شعب3 . ('لشم-Lهللا ق -CK+ ح+نما aنتص' Lك(& 'لل+) ق+
)L0 . (ك) شيء في 'ل<ب+عة +بCنجات (الئL لى' dLمق c-الب-'- بف' -K5%()8 في ح+& +ن) Dب-ع LCالش-'- 'لى 5ل! 'لمش' -Kس-+ع . (س+ن
Lلغاضبة ت(ج' H')ا بعضا. (في (س< 'لسمC0 بعضLص+) L)ثق+لة س Dسح -CKع& 'لج-+ا&8 ث0 ت aا- تكCام3 . فاالنKن a)خا-جا على مأل
sh : sت0“ (-]+ا ٦ Lقائال: ”ق F-+م+ا, كث H)هللا كص H)ا +أتي صC8 (منaع& 'ل(ص (ج+ Lا مجCمن -CK+ صاف+ة FLح') قعة-). {GC 688.2}

1لسمو1X f1ال/. تIتز61

5ل! 'لص(SC+ H 'لسم('H ('ال-X . (تحS |LلSلة عK+مة ”ل0 +حL| مثلCا من5 صا- 'لناd على 'ال-S XلSلة بمقL'-%ا عK+مة %ك5'“
(-]+ا sh : s٦ ( sÄ). (+بL( كأ& 'لجلL ُ+فتح (ُ+غل8J (كأ& 'لمجL 'لخا-g م& ع-o هللا +س<ع م& خالل3 . ('لجبا) تCتS كالقصبة 'ما0
'ل-+ح8 ('لصخ(- 'ل(ع-F تتبعث- في ك) مكا& . (ُ+سمع Sئ+- كما ل( كا& Sئ+- عاصفة مقبلة . ('لبح- +ث(- (+3 تاg. (ُتسمع ص-خة eعصا-
كص(H ش+<ا& ساUٍ لال%ال! . ('ال-X تلC| (تتمLL كأم('g 'لبح- (+نشJ س<حCا (تبL( 'ساساتCا نفسCا كأنCا تنCا- . (سالس) 'لجبا)
تغ(\ . ('لجS'ئ- 'لمأ%(لة بالسكا& (م('نئ 'لبح- 'لشب+Cة بسL(0 في ش-%ا تبتلعCا 'لم+ا, 'لغاضبة. لقL 5ُك-H باب) 'لعK+مة '0 '0 هللا ”ل+ع<+Cا
&L0 'لمKعT) .(rs ) sÉ : sا ٦+[-) D+-ن3“ تق(0 بعمل+ة 'لتخS) (ثق )نح” Lح') (مة ك+Kع L-ب F-حجا) .“خم- سخ< غضب3 dكأ
D')بT) . 0C0 تتح<0 (تص+- 'نقاضا 'ما0 ع+(نCنفسT ')Lا لكي +مجC+0 علCث-('ت X-ماء 'الKع JLغT 0 . (قص(- 'الم-'ء 'لتيLCتن F-لمتناف'
0Cمان+' (ا الجC+ف ')هللا 'ل5+& ُحبس Dشع c'-س Jفُ+<ل aلسج(& تنفتح بعن'. {GC 689.1}

('لقب(- تنفتح: ”(كث+-(& م& 'ل-'قL+& في ت-'D 'ال-X +ست+قK(& %]الء 'لى 'لح+اF 'البL+ة (%]الء 'لى 'لعا- لالLS-'ء 'البYL“ (L'ن+ا)
')Kحف Lسال0 هللا مع 'ل5+& ق LCل+سمع(' ع &+L(ك) 'ل5+& مات(' على '+ما& -سالة 'لمال! 'لثا ل| س+خ-ج(& م& قب(-%0 ممج .(r : sr
,Lقسى 'لمقا(م+& لحق3 (شعب3 +قام(& ل+-(& في مجT) 3بع5'بات ')TS%) ل5+& سخ-(' بالمس+ح') (h : s ا+[-) “,)ش-+عت3 . (ك5ل! ”'ل5+& <عن
{GC 689.2} .(+-(' 'لك-'مة 'لتي +ضعCا على 'لمخلَّص+& ('ل<ائع+&

ث0 '& 'لغ+(0 'لكث+فة كانH ال تS') تنتش- في 'لسماء8 (مع 5ل! فالشمd تش-J ب+& ح+& (qخ- (تبL( كأنCا ع+& 'ل-D 'لغاضD 'لمنتق0 .
(تلمع في 'لسماء ب-(J مخ+فة تلa 'ال-X في -L'ء م& 'لنا- . (سُتسمع Tص('H غامضة (مخ+فة Tعلى م& ص(S% H+0 'ل-عL معلنة L+ن(نة
&+ ِLّفخ(-+& (متح) &+-)Cفال5+& كان(' من5 قل+) مت . 'L+ا جCم(نCا 'لجم+ع8 لكّ& 'لمعلم+& 'لك5بة +فCمCال +ف (لتي ُتقا' H')الش-'- . ('الص'
0C0 ((ل(لتCع(+ل H')ُتسمع 'ص) . a)تجف(& م& %() 'لخ-+) Dص+ة هللا +غم-%0 'آل& 'ل-ع) ')Kحف L0 على م& قCقس(ت Dج+& بسبCمبت)
ف(J 'ص('H عناص- 'ل<ب+عة . (ستعت-a 'لش+ا<+& بأل(%+ة 'لمس+ح (ت-تعD 'ما0 قL-ت3 في ح+& '& 'لناd +ت(سل(& في <لD 'ل-حمة
{GC 689.3} .(+ت5لل(& في -عب0C 'لLنيء
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<وZ 1لر!

.(٦ : si شع+اء') “شيء (على ك -Lم& 'لقا D'-0 كخLقا D+-ق D-0 'ل)+ &في 'ل-]+ا +(0 هللا قال(': ”(ل(ل(' أل ')T- 5' 0Lنب+اء 'لق' &'
”'Lخ) ' لى 'لصخ-F ('ختبئ في 'لت-'D م& 'ما0 %+بة 'ل-D (م& بCاء عKمت3 . ت(ضع ع+نا تشامخ 'النسا& (تخفX -فعة 'لناd (+سم(
'ل-D (حL, في 5ل! 'ل+(0 . فا& ل-D 'لجن(L +(ما على ك) متع0K (عا) على ك) م-تفع ف+(ضع“. ”في 5ل! 'ل+(c->+ 0 'النسا& T(ثان3
'لفض+ة (T(ثان3 'لD%5 +ة 'لتي عمل(%ا ل3 للسج(L للج-5'& ('لخفاف+o ل+Lخ) في نق- 'لصخ(- (في شق(J 'لمعاق) م& 'ما0 %+بة 'ل-D (م&
rs ) r� ) sr — s� : r شع+اء') “X-ال' Dق+ام3 ل+-ع Lمت3 عنKاء عCب). {GC 690.1}

(م& خال) فج(F ب+& 'لسحاD +تألJ ن(- نجL+S+ 0 ألالء ن(-, T-بعة Tضعاa بالمقا-نة مع 'لKلمة8 (%( +خا<D 'المناء بكال0 'ل-جاء
('لف-c . 'ما 'لمتعL(& على ش-+عة هللا فC( +(ج3 'ل+0C كال0 'لقس(F ('لغضD . ('ل5+& قL ضح(' بك) شيء في سب+) 'لمس+ح %0 'آل& في Tما&
'5 %0 مست(-(& في ست- خ+مة 'ل-D . لقL 'خُتب-(' فأثبت(' 'ما0 'لعال0 ('ما0 محتق-Y 'لحJ (الء%0 ل5'! 'لY5 قL ماH الجل0C . '& تغ++-'
عج+با قL حL| لل5+& قL تمسك(' باستقامت0C في م('جCة 'لم(H نفس3 . (قL نج(' فجأF م& 'ل<غ+ا& 'لقات0 'لم-عD 'لT Y5(قع3 ب0C بش- 'ستحال('
'لى ش+ا<+& . ((ج0C%)C 'لتي كانH من5 عLC ق-+D شاحبة (جSعة (من3 (كة صا-H 'ال& متأججة بالL%شة ('ال+ما& ('لمحبة. ث0 ت-تفع
'ص('تLL-+) 0%) 0C(& 'نش(FL 'النتصا- قائل+& ”هللا لنا ملجأ (ق(F ع(نا في 'لض+قاH (جL شL+L' . ل5ل! ال نخشى (ل( تSحHS 'ال-X (ل(
i — s : م(- ٤٦Sب<م(%ا“ (م (لجبا' USعSا . تتC%م+ا o+تج) لبحا- . تعج' Dلى قل' (لجبا' Hنقلب'). {GC 690.2}

(عنLما ت-تفع 'لى هللا كلماH 'لثقة 'لمقLسة %5, تت-'جع 'لسحD (ُت-u 'لسم('H 'لصاف+ة تلمع ف+Cا 'لنج(0 'لتي %ي مج+FL جL' بالمقا-نة مع
'لجَلL 'لL'ك& 'لغاضD على كال 'لجانب+& . ث0 '& بCاء 'لمL+نة 'لسما(+ة +شع م& 'الب('D 'لمفت(حة. ح+نئ5 ُت-u في 'لd ماء +L ممسكة بل(ح+&
م& حج- 'حL%ما من<بJ على 'آلخ- . (قL قا) 'لنبي: ”(تخب- 'لسم('H بعLل3 ال& هللا %( 'لL+ا&“ (مSم(- �٥ : ٦). فتل! 'لش-+عة 'لمقLسة8
ب- هللا 'لY5 قT Lعل& م& س+ناء كم-شL للح+اF م& (س< 'ل-عL ('لنا-8 ُتعل& 'آل& للناd كقان(& 'لL+ن(نة . تفتح تل! 'ل+L 'لل(ح+& فُت-u 'ل(صا+ا
Hقا>-Cل') Hلمة 'لخ-'فاK ُتكتسح) F-ل5'ك' Kفتست+ق . ,T-ق+ &' Lا مكت(بة بقل0 م& نا- . ('لكال0 ('ضح بح+| +ست<+ع ك) ('حCلعش- (كأن'
X-سكا& 'ال (مة ف+-'%ا كSجا) شاملة) F-هللا 'لعش- مختص H0 'ما0 ع+(& 'لجم+ع كلماLم& ك) 'لعق() (ُتق. {GC 691.1}

(+ستح+) عل+نا '& نصa 'ل-عD ('ل+أd 'لل5+& س+ست(ل+ا& على 'ل5+& قL L'س(' على م<الD هللا 'لمقLسة . لقL 'ع<ا%0 'ل-D ش-+عت3 (كا&
+مكن0C '& +ق+س(' 'خالق0C عل+Cا (+ع-ف(' نقائص0C عنLما كانH ل0C+L ف-صة للت(بة ('الصالc. (لكن0C في سب+) 'لKف- ب-ضى 'لعال0 'لق(' بتل!
. 0Cن+Lا تCب ')-LS' Lما 'ال& فالش-+عة 'لتي قT . 3سبت d+نLهللا على ت Dحا(ل(' '-غا0 شع Lا . لقC+عل YLصا+ا جانبا (علم(' 'آلخ-+& 'لتع) ('
Lلش-+- ب+& م& +عب') J+Lب+& 'لص &)S+تم) &)L)فتع” :,)Lم(, (+عبLخ+ &' ')L'-' Y5ل' L+ختا-(' 'لس' L0 بال ع5- . لقCقة مخ+فة +-(& 'نLب)
sÄ : i مالخي) “,Lهللا (م& ال +عب). {GC 691.2}

نتائج عدZ 1المانة

& لuL 'عL'ء ش-+عة هللا8 م& 'لخL'0 'لى 'الصاغ-YT- 8 جL+L ع& 'لحJ ('ل('جD . (س+-(& في (قH متأخ- جL' '& سبH 'ل(ص+ة (+تكّ(َ
0Cكان(' +بن(& عل+3 . (+-(& 'ن Y5ل-ملي 'ل' dالسا') aئ'S0 'لCلصفة 'لحق+ق+ة لسبت' 'Lمتأخ- ج Hل-'بعة %( خت0 هللا 'لحي . (+-(& في (ق'
'نما كان(' +حا-ب(& هللا . لقL ساق0C معلم( 'لL+& 'لى 'لCال! مع 'ن0C كان(' +ق-(& بان0C +-شL(ن0C 'لى 'ب('D 'لف-d)L. ('لى '& +جيء +(0
'لحساD 'الخ+- ل& ُ+ع-a مقL'- %() 'لمس](ل+ة 'لتي تقع على عاتJ م& +حتل(& (K+فة مقLسة (%() 'لنتائج 'لمت-تبة على ع0L 'مانت0C . 'نما
في 'البL+ة فق< +مكننا '& نقL- تقL+-' صائبا خسا-F نفd ('حFL. (ستك(& L+ن(نة مخ+فة على 5ل! 'النسا& 'لY5 س+ق() ل3 هللا: 'D%5 عني '+Cا
{GC 692.1} .'لعبL 'لش-+-

uLس+-& ص L)0 'على 'ل-ع+SCك) . YLالب' LCسل0 شعب3 'لع+) U)ا +سC+هللا م& 'لسماء معلنا 'ل+(0 ('لساعة 'لتي +أتي ف H)سمع ص+ُ
كالم3 في ك) 'نحاء 'ال-X . (شعD هللا س+قف(& مصغ+& ('نKا-%0 مثبتة في 'لسماء8 ((ج(%0C مستن+-F بمجL, (%ي تلمع كما كا& (ج3
م(سى +لمع عنL نS(ل3 م& جب) س+ناء . (ال +ست<+ع 'الش-'- '& +نK-(' 'ل+0C . (عنLما +ن<J بالب-كة على م& قL 'ك-م(' هللا بحفK سبت3
0+Kنتصا- ع' aتا% H)سا ُ+سمع صLمق. {GC 692.2}

(س-عا& ما تCK- في 'لش-J سحابة صغ+-F س(L'ء بقL- نصa كa 'نسا& . (%ي 'لسحابة 'لتي تح+< بالمخل\ (تبL( م& ُبعL كأنCا
L+Sت) X-م& 'ال D-ي تقت%) dLمق Hا في صمC+ل' &)-Kهللا +ع-ف(& '& %5, %ي عالمة 'ب& 'النسا& . ف+ن Dال0 . (شعKفي 'ل F-مستت
d+80 فل+Kكفاتح ع U)ا +سC8 (ف(قLل(ع' cSق d)ا قCكلة (م& ف(قq -كنا 'L+ا مجCمة ب+ضاء (+ك(& 'سفل+Kحتى تص+- سحابة ع 'Lن(-' (مج
%( 'آل& ”-ج) T(جاU“ ل+ش-D كأd 'لعا- ('ألل0 'لم-+-8 'ن3 +أتي كمنتص- في 'لسماء (على 'ال-X ل+L+& 'الح+اء ( 'الم('8H ”'م+نا
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(صاLقا“8 ”بالعL) +حك0 (+حا-D“8 ”('الجناL 'ل5+& في 'لسماء كان(' +تبع(ن3“ (-]+ا ss : sÉ ( s٤). ف+حa ب3 جمع كب+- م& 'لمالئكة
'لقL+س+& (%0 +نشL(& 'ناش+L 'لف-c 'لسما(Y (+كتنف(ن3 في 'ل< -+J. (+بL( كأ& جَلL 'لسماء قL غ\ بجم(U ال تحصى م& 'لخالئJ 'لن(-'ن+ة:
”-ب('H -ب('H ('ل(T aل(a“. (ال +ست<+ع قل0 'نسا& '& +ص(- 5ل! 'لمش8LC (ال +مك& لعق) بش-L+ &' Y-! بCاء, (-(عت3: ”جالل3 غ<ى
u-ع+& ت (لسحابة 'لح+ة ش+ئا فش+ئا فك' D-5 تقت') .(٤ ) i : i J)م& تسب+ح3 . (كا& لمعا& كالن(-“ (حبق Hمتأل' X-ال') . H')لسم'
-ئ+d 'لح+اF . 'آل& ال 'كل+) ش(! +ش(, 5ل! 'ل-dT 'لمقdL ب) 'كل+) مجL على جب+ن3 'لقLسي . ((ج3C +س<ع بن(- 'شL لمعانا م& ن(-
s٦ : sÉ ا+[-) “Dال-با' D-) !)مل! 'لمل D)ي تضيء في ق(ت3 '. ”(ل3 على ث(ب3 (على فخ5, 'س0 مكت%) dلشم'). {GC 692.3}

... Dتخاء -ك-') D5'ئ Dقل” . YLب' dأ+ D0 -عC+8 (ك) م& -فض(' -حمة هللا +سق< عل“F-ج3 'لى صف) (ما0 حض-ت3 ”تح() كT)
(T(ج3 جم+ع0C تجمع حم-F“ ('-م+ا �i : ٦ ؛ ناح(s� : r 0). (س+ص-w 'الب-'- قائل+& ب-عD: ”م& +ست<+ع 'ل(ق(a“ ؟ ( +ت(قa 'لمالئكة
Dقل (ك c-مأل 'لف+) -)ق(): ”تكف+ك0 نعمتي“. (ح+نئ5 تلمع (ج(, 'الب-'- بالن+ )%) U)س+ H)ث0 ُ+سمع ص . D+%- Hع& 'لتسب+ح (+-(&ُ صم
X-لمالئكة نغمة 'على (+ت-نم(& ثان+ة (%0 +قت-ب(& م& 'ال' aSح+نئ5 +ع) .. {GC 694.1}

Iêو/ ملك 1لملو]

+نS) مل! 'لمل(! على 'لسحاD ( ح(ل3 لD+C نا-8 ح+نئ5 تلتa 'لسم('H كg-L (ت-تعL 'ال-X قL'م83 (ك) 'لجبا) ('لجS'ئ- تتSحcS م&
م('ضع3 '. ”+أتي 'لCنا (ال +صمH . نا- قL'م3 تأك) (ح(ل3 عاصa جL+ .' Lع( 'لسم('H م& ف(J ('ال-X 'لى مL'+نة شعب3“ (مSم(- �٥ :
٤ ) i). {GC 694.2}

(مل(! 'ال-X ('لعKماء ('الâ ن+اء ('الم-'ء ('الق(+اء (ك) عبL (ك) ح- 'خف(' 'نفس0C في 'لمغا+- (في صخ(- 'لجبا) . (%0 +ق(ل(&”
للجبا) ('لصخ(- 'سق<ي عل+نا (Tخف+نا ع& (ج3 'لجالd على 'لع-o (ع& غضD 'لخ-(a . الن3 قL جاء +(0 غضب3 'لعK+0 (م& +ست<+ع
sh — sا ٦: ٥+[-) “a)ل(ق'). {GC 695.1}

لقL 'نق<ع 'لمc'S 'لساخ- . (شفا, 'لكD5 قL صمتH . (صل+الالسلحة (ضج+ج 'لح-D ( ”سالc 'لمتسلح في 'ل(غى (ك) -L'ء مLح-g في
Hستنفج- %5, 'لص-خة م& 'لشفا, 'لتي كان) .c)لبكاء ('لن' H)ص) Fلصال' H)خ- غ+- صq H)ال ُ+سمع 'آل& ص) .(٥ : É شع+اء') “ماءLل'
تسخ- من5 قل+)8 ”الن3 قL جاء +(0 غضب3 'لعK+0 . (م& +ست<+ع 'ل(ق(a“ (-]+ا ٦ : sh). (س+<لD 'الش-'- '& +Lفن(' تحH صخ(- 'لجبا)
ل+& 5ل! على مقابلة (ج3 5'! 'لY5 قLS' L-(' ب3 (-فض(, {GC 695.2} .مفّضِ

Hُسمع في ت(سال F-لى 'لت(بة بنغمات3 'ل-ق+قة . (ك0 م' H)عا%0 5ل! 'لصL F-5'& 'لم(تى . فك0 مq J-خت+ Y5ل' H)0 +ع-ف(& 5ل! 'لصCن'
Y5ل' H)ن(نة 'لمثَق) 'ستنكا-'8ً 5ل! 'لص+L لممل(ء' H)5ل! 'لص u)فال5+& -فض(' نعمت3 ل& +سمع(' س . YLلفا') wأل') J+Lم& ف0 'لص F-م]ث
H)0 صC8 +ا ل+ت3 كا& بالنسبة ل,q .(ss : ii (ق+اSح) ؟ “&)ئة فلما5' تم(ت+L-0 م& قب) قائال: ”'-جع(' '-جع(' ع& <-قك0 'لC+الما ت(س) 'ل>
: s (مثا') “مش(-تي (ل0 ت-ض(' ت(ب+خي (فضت0 ك- (م& +بالي . ب d+ل) YL+ HLLم) فأب+ت0 H)عL الني” :U)ق() +س+ ! D+-شخ\ غ
H-حُتق' H'Sمت+ا') Hفض-ُ H')عL) H5ل-ُ H'-'5ي 'نC0 '& +الش(%ا8 فC(& م& ك) قل(بL)+ H0 5ك-+اC+ف Kق)+ H)5ل! 'لص .(r٥ ) r٤.
{GC 695.3}

d+ما 'ستحلف3 -ئLق(') 'لمس+ح 'لمتأل0 عنT H0 5ك-+اCلى '5%ان' L)م-(عة تع F)سخ-(' بالمس+ح في حالة 'تضاع3 . فبق Lنا! 'ل5+& ق%
'لكCنة فأعل& قائال ل3 بك) (قا-: ”م& 'آل& تبص-(& 'ب& 'النسا& جالسا ع& +م+& 'لق(q) Fت+ا على سحاD 'لسماء“ (متى r٦ : ٦٤) .('آل& %ا
F)5ل! جالسا ع& +م+& 'لق Lس+-(ن3 بع) ,L0 +-(ن3 في مج%. {GC 695.4}

('ل5+& سخ-(' بتص-+ح3 بان3 'ب& هللا +بك(& 'آل& . فCا %+-(dL 'لمتعج-a 'لY5 'ستTSC بلقD 'لمخل\ 'لمل(كي (Tم- عساك-, 'لCاSئ+&
,L+ 8 (فيdLء 'ال-ج('ني ((ضع(' 'كل+ال م& ش(! على جب+ن3 'لمق'L-لبس(, 'لT 0الث' YL+0 'ل5+& بأ% dبا& +ت(ج(, مل! '. (%ا 'ل-جا) 'نف
&)L+-+ 3+ل<م(, (بصق(' عل) Fلح+ا' d+ل5+& ض-ب(' -ئ' (في . فال-جا+Lء تج'SCم3 في 'ست'Lق &)ئفة8 (كان(' +جث'S لمستسلمة (ضع(' قصبة'
Y5ل' YL3 (-جل+3 بالمسام+- ('لجن+L+ ')حض(-, 'لقا%- . ('ل5+& ثقب Lم& مج D-Cت3 'لفاحصة (+حا(ل(& 'ل'-K0 ع& نC%)آل& '& +ح(ل(' (ج'
&Sح) Dب-ع H5, 'لسما% &)L%ع& جنب3 +شا>. {GC 696.1}

(%ا 'لكCنة ('لش+(w +5ك-(& 'حL'| جلجثة بLقائقCا 'لمخ+فة . (ب-عD ('-تجاa +5ك-(& ك+a 'نSC+ 0%) 0C(& -](س0C بتشامخ ش+<اني
ص-خ(' قائل+&: ”خل\ qخ-+& (Tما نفس3 فما +قL- '& +خلص3 '. '& كا& %( مل! 'س-'ئ+) فل+نS) 'آل& ع& 'لصل+D فن]م& ب3 . قL 'تك) على
٤i ) ٤r : rh متى) “,L'-' &' &هللا فل+نق5, 'آل). {GC 696.2}

,L+0 م& ثم- 'لك-0 (' ل5+& '%ان(' عب%L+م(' 'لى سLع& 'لك-'م+& 'ل5+& -فض(' '& +ق ,L-)T Y55ك-(' مث) 'لمخل\ 'ل c)(بك) (ض
(قتل(' 'بن3 .ث0 %0 +5ك-(& '+ضا 'لحك0 'لY5 قL ن<ق(' ب3 بأف('%0C . قال(': ”T(لئ! 'ال-L+اء +Cلك0C (صاحD 'لك-0) %الكا -L+ا ”. ففي خ<+ئة
H+مم D'5ما 'آل& فا& ص-خة عT .' 3لة نفسL0 'لعاCن(نت+L) 0C0 (قصاصCتص-ف w)+نة ('لشCلك' u-+ 0C(لئ! 'ل-جا) 'لخ(نة (قصاصT
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تصL- م& Tف('%T 0Cعلى م& تل! 'لتي ن<ق(' بCا 'ما0 ب+ال<d ح+& قال(': ”'صلب3 'صلب3“ ('لتي -HLL صL'%ا ش('-T U(-شل+80 فت-تفع
ص-خاH 'لع(+) 'لمخ+a قائلة: ”'ن3 'ب& هللا ! 'ن3 مس+ا 'لحق+قي !“ (+حا(ل(& 'لD)-C م& حض-F مل! 'لمل(! . (في كa)C 'ال-X 'لعمي قة
{GC 696.3} .'لتي قL 'نشقH بفع) 'لعناص- 'لمتحا-بة +حا(ل(& 'الختباء8 (لك& عبثا

eH1لر! <دعو قد<س

Dلتي لع' Fتل! 'لح+ا u-8 5كdلمع5بة للنف' u-تل! 'ل5ك F-ل5'ك' X-ا 'لضم+-8 (تستعC+ف Kست+ق+ HاKلح Jك) م& +-فض(& 'لح Fفي ح+ا
ف+Cا 'لنفاL J(-' كب+-'. فتنSعج م& 'لنL'مة غ+- 'ل0 جL+ة. (لك& ما %5, كلCا '5 ' ق+سH بحس-F 5ل! 'ل+(0 ”'5' جاء خ(فك0 كعاصفة“ (عنLما
”TتH بل+تك0 كالS(بعة“ (Tمثا) rh : s). '& 'ل5+& كان(' +تمن(& ل( +Cلك(& 'لمس+ح (شعب3 'المناء +-(& 'آل& 'لمجL 'لY5 +ستق- عل+0C . (في
É : rنا, فخلصنا“ ('شع+اء ٥-Kنت' .' &Cقائل+&: ”%(5' %5' 'ل c-لف' aتف(& %تاC+) &)س+& (%0 +ت-نم+Lلق' H')0 +سمع(& 'صCعب- F-غم).
{GC 697.1}

-Kل+خ-ج(' م& قب(-%0 . 'ن3 +ن &+Lس+& 'ل-'ق+Lع( 'ب& هللا بص(ت3 'لقL+ 8L)0 'ل-ع+S%) J)-لب' X+تت-نح8 (في (س< (م X-ف+ما 'ال)
X-في <() 'ال) “! D'-ق(م(' +ا سكا& 'لت) ' )Kست+ق' ')Kئال: ”'ست+ق' J w-3 نح( 'لسماء +ص+L+ لى قب(- 'الب-'-8 (ح+نئ5 '5 +-فع'
(ع-ضCا س+سمع 'الم('H 5ل! 'لص(H . ('لسامع(& +ح+(& (ستCتS 'ال-X كلCا م& L(T dقL'0 5ل! 'لج+o 'لعK+0 جL' م& ك) Tمة (قب+لة
(لسا& (شعD . (س+خ-ج(& م& ب+H سج& 'لم(H متس-بل+& بمجL ال +-5) صا-خ+& (قائلي &: ”T+& ش(كت! +ا م(H . '+& غلبت! +ا %ا(+ة“
s). {GC 697.2} ك(-نث(d s٥ : ٥٥). ث0 +شت-! 'الب-'- 'الح+اء مع 'لقL+س+& 'لمقام+& في %تاa 'نتصا- عا)ٍ (<(+) (بC+ج

0+Kلع' U 0في (س< 5ل! 'لج aق+ Y50 'لLq) . -0 'لقبCخ(لL Lعن Hا كما كانC0 'لقامة نفسCلجم+ع م& قب(-%0 (ستك(& الجسام' g-س+خ)
س+ك(& فا-U 'ل<() (%+ئت3 %+ئة 'لجال)8 (لكن3 س+ك(& LTنى قل+ال في 'لقامة م& 'ب& هللا. (س+ك(& 'لف-J كب+-'ً ملح(Kاً ب+ن3 (ب+& م& عاش('
0C>0 (نشاCباب o ثة'L0 لجنس& '. لك& 'لجم+ع +ق(م(& في ح+Kس+تب-%& 'النح<ا< 'لع Lفي %5' 'العتبا- 'ل('ح) . F-+في 'لعص(- 'الخ
'البL++& . لقL خلJ 'النسا& في 'لبLء على ص(-F هللا ل+d فق< في 'لصفاH ب) في 'لC+ئة (معال0 'ل(ج3 . لك& 'لخ<+ئة ش(%H (كاHL تمح(
.(rs : i ف+لبي) ,Lمج Lجس F-)ت('ضعنا ل+ك(& على ص Lخس-نا, . (%( س+غ+- شك) جس Lل+نا ما ق' L+جاء ل+ع Lهللا8 غ+- '& 'لمس+ح ق F-)ص
فالجس0 'لفاني 'لفاسL 'لمج-L م& 'لجما) ('لY5 قT LفسLت3 'لخ<+ئة م-F +ص+- كامالً (جم+الً (خالL 'ً. (ك) 'لع+(D ('لتش(+CاH ستت-! في
'لقب-. ('5 ُتعاL 'لى 'لمفتL+& شج-F 'لحي 'F في عL& بعLما ُح-م(' منCا (خس-(%ا <(+ال فان0C ”+نشأ(&“ (مالخي ٤ : r) 'لى م)ء قامة جنسنا
dنا ” في 'ل5%& ('لنفCل' D-اء 'لCلمس+ح 'المناء في “ ب' Uتبا' ')Lثا- لعنة 'لخ<+ئة سُ+-فع8 (س+بq &خ- ما +تبقى مq) . في حالت3 'الصل+ة
('لجس8L (+عكس(& ص(-F س+L%0 'لحق+ق+ة . ف+ا ل3 م& فL'ء مج+L <ا) 'لحL+| عن3 (تمنا, شعD هللا <( +ال (تأمل(' ف+3 بانتKا-'H متلCفة8
{GC 697.3} !(لك& ل0 ُ+ف0C ف0C ' كامال

<تغHر6X في لحظة

('الح+اء 'الب-'- +تغ+-(& ”في لحKة في <-فة ع+&“. لقL تمجL(' لuL سماع0C ص(H هللاT 8ما 'آل& فقL صا-(' خالL+&8 (مع 'لقL+س+&
Lا“8 ('ال(الCقصائT لى' H')قصى 'لسمT &ال-بع م' cء . '& 'لمالئكة ”+جمع(& مختا-+3 م& 'ل-+ا')Cفي 'ل D-ل' Fلمقام+& ُ+خ<ف(& لمالقا'
8L0 <(+ال +جتمع(& معا (ل& +فت-ق(' ف+ما بعCب+ن H)لم' J 'لصغا- س+حمل0C 'لمالئكة 'لقL+س(& 'لى U-5T 'مCات0C . ('الصLقاء 'ل5+& قL فّ-َ
{GC 698.1} .(بأناش+L 'لف-c +-تفع(& معا 'لى مL+نة هللا

8“d)Lقائلة: ”ق Hلعجال' w-لم-كبة 'لى 'لسماء تص' Lح+ة8 ('5 تصع Hا عجالCجنحة (تحت' Dم-كبة 'لسحا Dم& ج('ن D(على ك) جان
('الجنحة '5 تتح-! تص-w قائلة ”قd)L“. (حاش+ة 'لمالئكة س+Cتف(& قائل+& ”قd)L قd)L قd)L 'ل-D 'الل3 'لقL+-“. ('لمفتC+ &)Lتف(&
FL+Lلم-كبة 'لى '(-شل+0 'لج' Lما تصعLقائل+& ”%لل(+ا“ عن. {GC 698.2}

(قب) 'لLخ() eلى مL+نة هللا +منح 'لمخل\ 'تباع3 -م(S 'النتصا- (ُ+لبسT 0C(سمة حالت0C 'لملك+ة . (تل! 'لصف(a 'لمتألقة بالن(- +-تفع(&
a)[-ل' D0 +مل], 'لحC+عل J-3 +شCس+& ('لمالئكة ((ج+Lلق' J)سا0ٍ ف (تفع جسم3 في جال-+ Y50 'لCح() مل+ك &)فس+ح (+لتق &'L+في %+ئة م
. (ب+& جم(U 'لمفتL+& 'لتي ال تحصى تتج3 ك) 'النKا- 'ل+3 (ك) ع+& ست-u مجL, %( 'لY5 ”كا& منK-, ك5' مفسT 'Lكث- م& 'ل-ج)
(ص(-تT 3كث- م& بني 0Lq“ ('شع+اء ٥r : s٤). (على -](d 'لمنتص-+& س+ضع +س(T Uكال+) 'لمجL ب+L, 'ل+منى . (لك) ('حL 'كل+ل3 مكت(با
H'-0 كما +مسك(& بالق+ثاC+L+ا بأCف+مسك(ن (لنخ' aسع &+L(ستع<ى لك) 'لمفت .“D-لل dL5, 'لكتابة ”ق%) (sh : r ا+[-) “L+Lعل+3 ”'سم3 'لج
'لالمعة . (ح+نئ5 '5 +عaS 'لمالئكة 'لق('L 'لنغمة 'لم<ل( بة فك) +L تالمT d(تا- 'لق+ثا-F لمساH ما%-F مL-بة8 فتست+قK 'لنغماH 'لم(س+ق+ة
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'لع5بة (+CتS ك) قلD <-با بف-c ال ُ+ن<J ب3 (+-تفع ك) ص(H مسبحا تسب+حة 'لشك- قائال: ”'لT Y5حبنا (قL غسلنا م& خ<ا+انا بLم3 (جعلنا
٥ ( ٦ : s م+&“ (-]+اq &+Lآلب' Lلسل<ا& 'لى ' ب') Lب+3 ل3 'لمجT ã نةCمل(كا (ك). {GC 699.1}

(Tما0 جم(U 'لمفتL+& ُت-u 'لمL+نة 'لمقLسة . ف+فتح +س(U 'الب('D 'لل]ل]+ة على سعتCا فتLخ) ك) 'الم0 'لتي قL حفHK 'لحJ . (%نا!
+-(& ف-d)L هللا8 'لب+H 'لY5 كا& +ع+o ف+0Lq 3 (%( في حا) 'لب-'-F . (ح+نئ5 ُ+سمع 5ل! 'لص(H 'لT )% Y5ق(T) uعمJ م& YT م(س+قى
{GC 699.2} .“سمعتCا '5& 'نسا&8 قائال: ”لقL 'نتHC ح-بك0“8 ”تعال(' +ا مبا-كي 'بي -ث(' 'لملك(H 'لمعL لك0 من5 تأس+d 'لعال0

(ح+نئ5 تجاD <لبة 'لمخل\ الج) تالم+5, ح+& صلى قائال: ”T L+-T& %]الء 'لT &+5ع<+تني +ك(ن(& معي ح+| Tك(& 'نا“. ”(+(قفكT 0ما0
مجL, بال ع+D في 'البتCاC+) “g(5' r٤). ('لمس+ح +ق0L 'لى 'آلD مقتنى Lم3 معلنا (قائال: ”%ا 'نا ('ال(الL 'لT &+5ع<+تن+0C“. ”'لT &+5ع<+تني
u-+ &+Lلى 'لمفت' YLلس-م' Dآل' -Kما +نLا عنC+ف Y Hتل! 'لساعة 'ل c-8 فc-0 'لفKعT ة ! (ما+Lلمحبة 'لفا' H'Sمعج DعجT ما ,q .“0CتKحف
{GC 699.3} !ص(-ت83 (عنLما +نتCي تش(+o 'لخ<+ئة (نS'عCا +ع(L 'النسا& م-T Fخ-u 'لى 'التفاJ ('النسجا0 مع هللا

Lلمج' H) !في مل u-+ 3لمخل\ +نحص- في ك(ن' c-0“. فف%L+س c-خ() 'لى ”فLالمناء لل' ,L+بعب U)س+ Dح-+ aبمحبة ال ت(ص)
'لنف(d 'لتي قL خلصH بق(q Fالم3 ('تضاع3 . (س+شا-ك3 'لمفتL(& في ف-ح3 '5 +-(& ب+& T(لئ! 'لمغب(<+& T(لئ! 'ل5+& قL ُ-بح(' للمس+ح ع&
<-+J صل('ت0C (جL)C%0 (تضح+اH محبت0C . ('5 +جتمع(& ح() 'لع-o 'لعK+0 'الب+X تمتلئ قل(ب0C بف-c ال ُ+ن<J ب3 عنLما +-(& 'ل5+&
L J -بح(%0 للمس+ح (+-(& '& ('حL' قL -بح qخ-+& (%]الء -بح(' qخ-+& ('لجم+ع (صل(' 'لى م+ناء 'ل-'حة (م(<& 'لسال0 ح+| +<-ح(&
{GC 700.1} .ت+جان0C عنL -جلي +س(U (+سبح(ن3 مT uLج+ا) 'البL+ة 'لالنCائ+ة

Z^Ç 1الZ^ÇX BX 1لثاني <لتقHا6

aمعا& '& +تالقي '. فاب& هللا ('قS0 'لثاني مLq) ()0 'الLq &' .فِ-حة L+في 'لج( ص-خة تمج U 0نة هللا ُتس+Lفي م &++Lبالمف D ('5 ُ+-ّحَ
باس<ا 5-'ع+3 الستقبا) Tبي 'لبش-8 'لمخل(J 'لY5 قL جبل3 فاخ<أ 'لى صانع3 (بسبD خ<+ئت3 +حم) 'لمخل\ في جسمq 3ثا- 'لصل+D . فا5
)% Jمستح Jم+3 صا-خا: ”مستحLق L(ت5ل) ('نكسا- +-تمي عن Uلكن3 في 'تضا) ,L+ثا- 'لمسام+- 'لقاس+ة ال +-تمي في حض& سq 0Lq u-+
'لخ-(a 'لم5ب(c !“. لك& 'لمخل\ +ق+م3 بك) -قة (+أم-, با& +نK- م-F 'خ-u 'لى ب+ت3 في جنة عL& 'لY5 كا& قL ُنفي من3 ك) تل! 'لحقبة
Hقة +ابسة (ك) 5ب+حة (ك) ض-بة (قع-) (فك . Dلمتاع') باآلال0 X-ح+ات3 على 'ال Hمتأل' &Lم& ع L->ُ ماL0 بعLq &' .&مSل<(+لة م& 'ل'
على (ج3 'ل<ب+عة 'لجم+) (ك) ل<خة TصابC> Hا-F 'النسا& كانH م5ك-' جL+L' ل3 بخ<+ئت3 . (قL كانH م-'-F حSن3 شFL+L (-%+بة (%(
+-u 'الث0 +ستش-Y ( +تفاق80 (ج('با على 'ن5'-'ت3 جع) 'لناd +ع+-(ن3 بان3 %( سبD 'لخ<+ئة . فب(L'عة (صب- 'حتم) قصا\ تعL+3 ق-'بة
'لa سنة. فتاD ع& خ<+ئت3 بك) Tمانة ('تكا) على 'ستحقاقاH 'لمخل\ 'لم(ع(L ب83 ث0 ماH على -جاء 'لق+امة . لقL 'فتuL 'ب& هللا 'النسا&
{GC 700.2} .م& 'لفش) ('لسق(<8 ('آل& فم& خال) 'لكفا-T Fع+L 'لى 0Lq سل<ان3 'ال()

('5 كا& محم(ال على 'جنحة 'لف-uT- c 'الشجا- 'لتي كا& قبال +س- بCا8 'الشجا- نفسCا 'لتي كا& +جمع 'ثما-%ا بنفس3 في '+ا0 ب-'-ت3
,5% &' !-L+) 3على حق+قت -Kعقل3 'لمن Dا 'لتي كا& +س- بالعنا+ة ب3 '. (+ست(عCا- نفس%Sا ('الCشجا- 'لك-0 'لتي غ-س' u-+ 3ف-ح3 . 'ن)
حقا %ي عL& (قL 'ع+HL 'ل+83 (%ي 'آل& 'جم) مما كانH عنLما ُ<-L من3 '. (%ا 'لمخل\ +أخ5, 'لى ح+| ت(جL شج-F 'لح+اF (+ق<a م&
ثما-%ا 'لمج+FL (+أم-, باالك) من3 '. ف+ن0Lq -K ح('ل+3 ف+-u كث+-+& م& عائلت3 (قL 'فتL(' (%0 ('قف(& في ف-d)L هللا. ثc->+ 0 'كل+ل3
'لمتألJ عنL قLمي +س(U (+قع على صL- 'لفاYL (+عانق3 ث0 +لمT d(تا- ق+ثا-ت3 'ل5%ب+ة فتY)L '-جاء 'لسماء باص('H 'غن+ة 'النتصا- 'لقائلة:
”مستحJ مستحJ %( 'لخ-(a قL 5بح (عاo !“8 ف+شت-! Tف-'T Lس-0Lq F في 'ألغن+ة (+<-ح(& Tكال+ل0C عنL قLمي 'لمخ) \ (%0 +نحن(&
&+Lممج &+Lمتعب &+Lمام3 ساجT. {GC 701.1}

%5' 'التحاL م& جL+L +-', 'لمالئكة 'ل5+& بك(' عن0L ' سق< 0Lq (ف-ح(' عنLما صعL +س(U 'لى 'لسماء بعL ق+امت83 '5 فتح باD 'لقب- لك) م&
{GC 701.2} . +]من(& باسم3. ('آل& %ا %0 +-(& عم) 'لفL'ء (قT Lكم) ف+شت-ك(& في 'نش(FL 'لحمL باص('ت0C 'لع5بة

1لمئة 1Xال/بعة 1Xال/بعو6 "لفا

oلغالب+& على 'ل(ح'” -)Cهللا8 +جتمع جم Lبمج Jكأن3 مختل< بنا- ('لمتأل gجاS &8 5ل! 'لبح- مo-ما0 'لعT Y-)على 'لبح- 'لبل)
')Lفت' Lلفا 'ل5+& قT &)لمئة ('ال-بعة ('ال-بع' aهللا“ +ق H'-0 ق+ثاCمع” &)+Cص (جب J)ف a)-سم3“. (مع 'لخ' LLص(-ت3 (على سمت3 (ع)
م& ب+& 'لناd (ُ+سمع ص(H كص(H م+ا, كث+-F (كص(H -عL عK+0 . ”كص(H ضا-ب+& بالق+ثا-F +ض-ب(& بق+ثا-'ت0C“8 (%0 +ت-نم(&
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”ت-ن+مة جT “FL+Lما0 'لع-8o ت-ن+مة ال +ست<+ع 'حL '& +تعلمCا 'ال 'لمئة ('ال-بعة ('ال-بع(& Tلa '. (%ي ت- ن+مة م(سى ('لخ-(8a ت-ن+مة
u-ا ت-ن+مة 'ختبا-%80 (%( 'ختبا- ل0 +ك& لجماعة 'خCلفا +ست<+ع '& +تعل0 تل! 'لت-ن+مة النT &)غ+- 'لمئة ('ال-بعة ('ال-بع d+ل) . Fلنجا'
ã F-)0 +حسب(& ”باكCم& ب+& 'الحي 'ء فان X-ُنقل(' م& 'ال Lالء '5 ق[% .“D%5 ح+ثما a)-س('%80 ”%]الء %0 'ل5+& +تبع(& 'لخ
(للخ-(a“ (-]+ا r : s٥ ( i ؛ s : s٤ — ٥). ”%]الء %0 'لT &+5ت( ' م& 'لض+قة 'لعK+مة“. لقL م-(' في (قH ض+J ل0 +ك& مثل3 من5
0C0 ”غسل(' ث+ابC0 نج(' النCلكن . F-+هللا 'الخ Hض-با Dشف+ع في 'ثناء 'نصبا &)L &ثبت(' م) . D)عق+ J+ض Hال0 (قq ')مة . ('حتمل' Hكان
o-ما0 عT 0% !5ل (جT &م” .(٥ : sا ٤+[- ) “هللا o-0 ع'Lق D+0 بال عCالن oغ Lج)+ 0 ل0C%')فT في)” .“a)-0 'لخL 0 فيCب+ض(' ث+اب)
J-ي تح%) dل(بإ8 ('لشم') U)بالج Hُض-ب Lق) X-ال' ')T- L0“. لقCف(ق (ح+ o-على 'لع dلجال') ا-' (ل+ال في %+كل3Cم(ن3 نLهللا (+خ
'لناd بح-'-تCا 'لعK+مة8 (%0 'نفس0C قL 'حتمل(' 'ألل0 ('لج(U ('لع<o . لكن0C ”ل& +ج(ع(' بعL (ل& +ع<ش(' بعL (ال تقع عل+0C 'لشمd (ال
— s٤ : h 0“ (-]+اCمعة م& ع+(نL (مسح هللا ك+) 0 'لى +ناب+ع ماء ح+ة%Lعا%0 (+قتا-+ o-في (س< 'لع Y5ل' a)-شيء م& 'لح- ال& 'لخ
sh). {GC 702.1}

في ك) 'لعص(- تعل0َّ مختا-( 'لمخل\ (تL-ب(' في مL-سة 'لتج-بة . لقL سا-(' في <-J ض+قة على 'ال-X (تنق(' في 'ت(& 'ألل0
. F-+-لخ+بة 'لم') H' 5نكا- 'لe ')لحام+ة . 'حتمل' D)-تبع(, في 'لح' Lق) . Hلك-'%+ة ('ل(شا+ا') Hحتمل(' 'لمقا(ما' U)('لتج-بة . فألج) +س
(باختبا-%0 'لم]ل0 تعلم(' ش- 'لخ<+ئة (سل<انCا (ج-مCا (شقاء, '. (%0 +نK-( 'ل+Cا بنف(- ('شمئS'S . '& 'حساس0C بالتضح+ة 'لعK+مة
0Cن' .ً' Lلئ! 'ل5+& ل0 +سق< (' 'ب)T ,-L0 بالشك- ('لتسب+ح (%( ما ال +قC0 (تمتلئ قل(بCنفسT &+عT 0 +تضع(& فيCللخ<+ئة +جعل gمة كعالLلمق'
,Lال لمشا-كت3 في مج%T ')-صا Lالم3 فقq 0 كث+- . ('5 صا-(' ش-كاء 'لمس+ح فيCُغف- ل Lحب(& كث+-' الن3 ق+. {GC 702.2}

Tتى (-ثة هللا م& 'لمساك& 'لحق+-F ('لمخابئ ('لسج(& (م& qالH 'العL'0 (م& 'لجبا) ('لب-'-Y (م& شق(J 'ال-X (كa)C 'لبحا- .
U)فض(' 'لخض- Hثبا (0 بكCة مجلل+& بالعا- الن+)اC0 'لى 'لCمال++& من (Sن Lق) .“&+مك-(ب+& م5ل &+Sكان(' ”معتا X-ما كان(' على 'الLعن
Lم(- �٥ : ٦). ('آل& قSا&“ (م+Lما 'آل& فا& ”هللا %( 'لT 8&+ح< 'لمج-مT 0C0 'لمحاك0 'لبش-+ة بانC+عل Hعة . حكمLلش+<ا& 'لخا' Dلم<ال
ُعكسH 'حكا0 'ال-8X ”+نUS عا- شعب3“ ( 'شع+اء Ä : r٥). ”(+سم(ن0C شعبا مقLسا مفL+ي 'ل-D ”. لقL ق-- '& ”+ع<+0C جماال ع(ضا ع&
)T &+مع5ب )T &+ن%') ')L)ل0 +ع .(i : ٦s ) sr : ٦r ل+ائسة“ ('شع+اء' c)-ء تسب+ح ع(ضا ع& 'ل'L-) c)ع(ضا ع& 'لن c-ف &%L) Lل-ما'
(%T 0-كT 3ما لبس (غلى م& كT (متس-بل+& بحل o-ما0 'لع' &)0 +قفCن' . Lلى 'الب' D-مع 'ل &)ن)م& 'آل& س+ك) . &+LC>مض )T &+مشتت
'ال-X . (على -](س0C 'كال+) TمجL م& ك) ما ُكل) ب3 'لمل(! 'ال-ض+(& . لقL 'نتHC 'لى 'البT L+ا0 'ألل0 ('لبكاء . (مل! 'لمجL قL مسح
'لLم(U ع& ك) 'ل(ج(,8 (قS' L+لH ك) مسبباH 'لحS&. (ف+ما %0 +ل(ح(& بسع(a 'لنخ) +ت-نم(& بت-ن+مة 'لحمL (%ي صاف+ة ع5بة منسجمة
.“a)-للخ) o-على 'لع dنا 'لجالCلتق< 'للح& 'لى '& ت-تفع 'لتسب+حة (تعل( في ج( 'لسماء '5 +ق(ل(&: ”'لخال\ الل+ H)متناسقة8 (ك) ص
h04 م+&. 'لب-كةq” :&+ك) سكا& 'لسماء قائل D+ف+ج {GC 703.1}

sr ) s� : h ا+[-) “&+Lآلب' Lنا 'لى 'بCالل F)لق') F-Lلحكمة ('لشك- ('لك-'مة ('لق') Lلمج')). {GC 704.1}

Lفي 'لعا- ('لمج Lج (بك (نتأم &' F-امنا 'لقاصCمكننا بأف+) . D+ء 'لعج'Lلف' U)م(ض !'-L' في TLق< '& نب a نست<+ع Fننا في %5, 'لح+ا'
('لح+اF ('لم(H ('لعL) ('ل-حمة 'لتي تلتقي في 'لصل+8D (لك& مع ك) 'جCاLنا لق(u عق(لنا ال نست<+ع 'L-'! معنا, 'L-'كا كامال . ف<()
&)Lلمفت' u-+َ ماLما كامال حتى عنC0 فCء ل& +ف'Lب+- 'لفLت) .' Xكا غام'-L' ا 'الCك'-L' ا (عل( %ا ال +مكنناCا (عمقCة (ع-ض+Lلمحبة 'لفا'
&'SحT &T 0 . (مع')Lعلى 'ل L+Lج ن(- جCلمبت' o%Lما0 'ل5%& 'لمن' aس+نكش Lالب' -)%L uLكما ُ+-(& (+ع-ف(& كما ُ+ع-ف(&8 (لك& م
0Cثمنا لخالص HفعLُ للكلفة 'لتي ٍU') ضح') !'-L' 0%Lهللا س+ك(& عن Dا فا& شعCسبابT Hل+ST) HCنت' Lا (تجا-ب3 ' قCالمq) X-ال'. {GC
704.2}

س+ك(& صل+D 'لمس+ح نبع 'لعل0 ('غن+ة 'لحمL للمفتL+& مuL 'البL+ة . ففي شخ\ 'لمس+ح 'لممجL س+-(& '+ضا 'لمس+ح 'لمصل(D . (ل&
ُ+نسى 'بL' '& 5'! 'لY5 بقL-ت3 خلJ 'لع(' ل0 'لتي ال تحصى (+LعمCا في Tقال+0 'لفضاء 'ل('سعة8 (حب+D هللا (جال) 'لسماء8 'لY5 +س-
'لك-(ب+0 ('لسا-(ف+0 'لمتألق(& بالض+اء بأ& +سجL(' ل83 'تضع (Tخلى نفس3 ل+-فع 'النسا& 'لخا<ئ 'لساق<8 (حم) ج-0 'لخ<+ئة (عا-%ا8
('حتجاD (جT 3ب+3 عن3 'لى T& كس-H قلب3 (+الH 'لعال0 'لCال! (سحقH ح+ات3 على صل+D جلجثة . فك(& خالJ ك) 'لع('ل0 ('لحَك0 في
LبT ,ا '+ا%L+لمسك(نة (تمج' oا%Lفع 'لمحبة لالنسا&8 %5' س+ك(& مبع| 'ن'Lف(عا 'لى 5ل! بLضع نفس3 م+) ,Lعن3 مج c->+ مصائ- 'لجم+ع
Lلى 'الب') (Sم& 'ال )% Y583 ('5 +-(& ع-ش3 'لCم& (ج J-ش+ YLلس-م' Dآل' L0 (+-(& مجC+Lلمخلص+& 'لى فا' D)شع -K5 +ن') . -%Lل'
ã 5ُبح ('شت-'نا Y5ل' a)-لخ' )% Jمستح Jقائل+&: ”مستح (للعق (%لم5' c-غن+ة 'لف' &)غن+) &)تفC+ع-ف(& 'ن3 ل& +ك(& لملك3 'نقضاء س+)
{GC 704.3} !“بLم3 'لك-+0 'لثم+&

+فس- س- 'لصل+D جم+ع 'الس-'- 'الخ-u . (في 'لن(- ' لمنبع| م& جلجثة تبL( صفاH هللا8 'لتي كانH قبال تمأل قل(بنا خ(فا (-%بة8
جم+لة (ج5'بة . فال-حمة ('لل<a ('لمحبة 'الب(+ة ُت-u ممتSجة بالقL'سة ('لعL) ('لقF-L . (ف+ما ن-u جال) ع-ش3 م-تفعا (عال+ا فاننا نتب+&
{GC 705.1} .“صفات3 في 'عالنات3 'ل-ح+مة (نL-!8 كما ل0 نL-! م& قب)8 معنى %5' 'للقD 'لباقي 'لى 'البL ”'بانا

(سُ+-u '& 5'! 'لY5 %( غ+- محL(L في 'لحكمة ل0 +ست<ع '& +بتك- خ<ة الج) خالصنا 'ال 5ب+حة 'بن3 . ('& 'لتع(+X ع& %5, 'ل5ب+حة
%( ف-c تعم+- 'ال-X بخالئJ مفتF'L مقLسة سع+FL (خالFL . ('& نتائج ح-D 'لمخل\ ضL ق('H 'لKلمة %ي للمفتL +& 'لف-c 'لY5 +]() 'لى
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تمج+L هللا مuL 'الج+ا) 'البL+ة . (ق+مة 'لنفd عK+مة %ك5' حتى '& 'آلD +-ضى بالثم& 'لLُ Y5فع8 ('لمس+ح نفسu-+ 5' 3 ثما- 5ب+حت3 'لعK+مة
{GC 705.2} . س+كتفي (+شبع

الفصل الحادي و االربعون — خراب االرض

”-Lبق Hا (تنعمCنفس HLما مج -Lبق .' aا ضعCج(' لSا 'مC+ف HجSلتي م' dا ... في 'لكأCثامq لسماء (ت5ك- هللا' Hال& خ<ا+ا%ا لحق
5ل! Tع<(%ا ع5'با (حSنا النCا تق() في قلبCا 'نا جالسة ملكة (لسT H-ملة (ل& u-T حS& '. م& Tج) 5ل! في +( 0 ('حL ستأتي ض-باتCا
م(H (حS& (ج(U (تحت-J بالنا- ال& 'ل-D 'الل3 'لL+ Y5+نCا ق(Y . (س+بكي (+ن(c عل+Cا مل(! 'ال-X 'لS &+5ن(' (تنعم(' معCا ... قائل+&
s� — ٥ : sÄ ن(نت!“ (-]+ا+L Hجاء FLنة 'لق(+ة الن3 في ساعة ('ح+Lلم' (مة باب+Kنة 'لع+Lلم' (+) (+)). {GC 706.1}

تجا- 'ال -X“ 'ل5+& قL ”'ستغن(' م& (ف-F نع+مCا“ ”س+قف(& م& بع+L م& Tج) خ(a ع5'بCا +بك(& (+ن(ح(& . (+ق(ل(& (+) (+) 'لمL+نة”
) ss : sÄ 5'“ (-]+ا% (غنى مث D-خ FLح') حج- ك-+0 (ل]ل] ! الن3 في ساعة) D%5لمتحل+ة ب') Sج('& (ق-م-') Sمة 'لمتس-بلة بب+Kلع'
sh — s٥ ) i). {GC 706.2}

GC} .مث) , 5, %ي 'لض-باH 'لتي ستسق< على باب) في +(0 'فتقاL غضD هللا. لقL مألH مك+ا) 'ثمCا (قL 'تى (قتCا (نضجH للCال!
706.3}

(عنLما +-L ص(H هللا سبي شعب3 ستك(& +قKة مخ+فة لل5+& قL خس-(' ك) شيء في مع-كة 'لح+اF 'لعK+مة . ففي 'ثناء Sم& 'لنعمة
0C0 في 'لغنى8 لكنCمن (قT ')0 على م& كانCلش+<ا& (ب--(' مسل! %0 (%0 سائ-(& في 'لخ<+ئة . فاألغن+اء تفاخ-(' بتف(ق' HعاL0 مخاCعمت'
كان(' قL حصل(' على ث-(ت0C بانتCا! ش-+عة هللا . لقL '%مل(' e<عا0 'لج+اU (تقL+0 كساء للع-'F ('لسل(! بالعL) (محبة 'ل-حمة. (حا(ل('
&)-K0 +نC0 . 'نCفع عن'L+ &م d+م+& (لLماء (ُت-ك(' معK0 عC(' م& ك) ما جعلL-تج Lما 'آل& فقT . 0Cف- ب(الء بني جنسK0 ('لC0 'نفس+Kتع
ب-عD 'لى 'لCال! 'لY5 حاJ باال(ثا& 'لتي قq Lث-(%ا على صانع0C . لقL باع(' نف(س0C بغنى 'ال-X (تنعماتCا (ل0 +<لب(' '& +ك(ن(' 'غن+اء
uL0 'لتي جمع(%ا مCباح-') .' Lفسا H-0 صا%S)كن) F-'-آل& 'لى م' H0 'ستحالCفشال (مس-'ت H0 كانCلنت+جة %ي '& ح+ات') . ã )% في ما
0C0. لك& بكاَء%0 (ن(حC0 (فضتC5%ب L+Lمة (تب+K0 'لفخمة 'لعCبب+(ت (ح+ Y5ما- 'لLعلى 'ل &)ة . ('الغن+اء +ن(حKفي لح Hكُتسح' Fلح+ا'
0Cثان)T لك(& معC+0 سC0 %0 'نفسCم& 'ن a)س+سكت3 'لخ. {GC 706.4}

تمتلئ قل(D 'الش-'- حس-F ل+d بسبD '%مال0C 'الث+0 تجا, هللا (بني جنس0C ب) ال& هللا قL 'نتص- . 'ن0C +حSن(& بسبD ما صا-H 'ل+3
{GC 707.1} .'الم(- لكن0C ال +ت(ب(& ع& qثام0C. (ال +Lع(& (س+لة م& L(& '& +ستخLم(%ا ل+نتص-(' '& 'مك&

+نK- 'لعال0 'لى 'لجماعة نفسCا 'لتي كا& 'لناd +سخ-(& منCا (+TSC(& بCا (+حا(ل(& 'ستئصالCا (%ي تعب- في (س< 'ل(باء ('لعاصفة
{GC 707.2} .('لSلSلة م& T &)L& +صاT DحL 'ف-'L%ا باu5 . ف5'! 'لY5 %( نا- qكلة لم& +عص(& ش-+عت3 %( بالنسبة 'لى شعب3 حص& Tم+&

<تمر^6X على هللا

Hشيء كان (ك a-تع) u-لع+& 'لتي ت' &' )Lث-%ا. (+بT) 3آل& صفة تعال+م' aكتش+ dف- ب-ضى 'لناKلل Jضحى بالح Y50 'لLلخا')
ت-'قب3 (%( +قa في منب-, U-5+ )T 'لش('-T U( +ختل< بالناd في مشا%L 'لح+اF 'لمختلفة . فك) 'نفعا) في 'لنف8d (ك) س<- ُكت8D (ك) كلمة
u-+ 3شق+ة %الكة ح(ل d5ل! كا& ب0 ثابة 'لقاء 'لب5'-8 ('آل& ففي ك) نف (8 كD+5في ملجإ 'الكا ')لى '& +ست-+ح' dلنا' J8 (ك) عم) ساHق+ل
Lلحصا'. {GC 707.3}

لقL قا) 'ل-D: ”+شف(& كس- بنH شعبي على عث0 قائل+& سال0 سال0 (ال سال0“8 ”النك& 'حSنت&َّ قلD 'لصJ+L ك5با ('نا لT 0حSن3 (شLLت&
rr : si (ق+اS؛ ح ss : Ä م+ا-') “ئة ف+ح+ا+L-لش-+- حتى ال +-جع ع& <-+ق3 'ل' YL+'). {GC 708.1}

(+) لل-عاF 'لC+ &+5لك(& (+بLL(& غن0 -ع+تي +ق() 'ل-D ! ... %أنT '5عاقبك0 على ش- Tعمالك0“. ”(ل(ل(' C+Tا 'ل-عاF ('ص-خ(' (ت-نم('”
) i٤ : r؛ ٥ r ) s : ri ع& -]ساء 'لغن0“ ('-م+ا Fلنجا') Fلمنا\ ع& 'ل-عا' L+ك0 ... (+بLLبT) لل5بح Hكمل Lامك0 ق+T &ا -]ساء 'لغن0 ال+
i٥). {GC 708.2}

(+-u 'لخL'0 ('لشعD 'ن0C ل0 +حتفK(' بعالقت0C 'لصائبة باã ب) تم-L(' على مع<ي ك) ش-+عة عاLلة با-F . (قL نشأ ع& <-c 'ل(صا+ا
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Jلن<ا' F مة ('سع+Kع D-ح &'L+م X-ال' Hمس' Lلك-'%+ة ('الث0 حتى لق') Hلخص(ما') U'Sم& منابع 'لش- ('لن aالq ُ-)CK ة جانبا+Cالل'
J)لش' aختا-(' 'لضال) ('حتضن(, . (ال تست<+ع لغة '& تص') Jفض(' 'لح- Lآل& لع+(& م& ق' )Lب+ Y5ل' -Kلألث0 . %5' %( 'لمن F-[ب)
-+ 0C0 (فصاحتCم('%ب (0 'لعال0 الج%Lل5+& عب' dلنا') . ة+Lالب' Fلح+ا' :Lخس-(, 'لى 'الب Lلخ(نة للحص() على ما ق') Fب3 'لعصا dح+ Y5ل'
(& %5, 'الش+اء على حق+قتCا 'آل& . (+تحقق(& م& <ب+عة ما قL خس-(, بعص+ان0C (+ن<-ح(& تحT HقL'0 'ل5+& قL 'حتق-(' (الء%0 (سخ-('
0Cحب' L0 (+عت-ف(& با& هللا قCباخالص. {GC 708.3}

(س+-u 'لناd 'ن3 قL ُغ-- ب80C (+ت0C 'حL%0 'آلخ- بان3 %( 'لY5 قاL, 'لى 'لCال!8 (لكن0C +تفق(& جم+ع ' على ت(ج+T 3م-َّ 'ألL'نة ('لل(0
'لى 'لخL'0 . فال-عاF غ+- 'ألمناء قL تنبأ(' ل0C بالناعماH (جعل(' سامع+0C +ستC+ن(& بش-+عة هللا (+ض<LC(& 'لL'-T &+5(' '& +حفK(%ا مقLسة
gت+ا%') Dغض F-)بث dج0 '%+- 'لنا D)فتمتلئ قل U'Lلخ' (0 كا& عمCما0 'لعال0 با& عملT &)0 'آل&8 +عت-فCالء 'لمعلم(&8 في +أس[Cف .
D0 'عجاKعT 0 قبالC0 'ل5+& 'عجب(' بCنفس' dلك5بة . ('لنا' Fجم(& على 'ل-عاC+ 0لكنا ! ('نت0 علة %الكنا“8 ث% Lص-خ(& قائل+&: ”لق+)
س+ق5ف(ن0C بأ-%D 'للعناH . ('ال+YL 5'تCا 'لتي كللت0C م& قب) باكل+) 'لفخ- ستمتL 'آل& أل%الك0C . ('لس+(a 'لتي كانH معFL لقت) شعD هللا
{GC 708.4} .ُتستخ0L 'آل& ال%ال! TعL'ئ0C. (في ك) مكا& ت(جL 'لح-(D (سف! 'لLماء

”rم+ا ٥-') “D-ق() 'ل+ a+فع 'الش-'- للسL+ . Lجس Y5 (حاك0 ك+ )% D)خص(مة مع 'لشع D-ال& لل X-ال' a'->T بلغ 'لضج+ج 'لى
: is). فعلى مuL ستة qالa سنة K) 'لص-'U 'لعK+0 محتLما: 'ب& هللا (-سل3 'لسما(+(& كان(' في حالة ح-D مع ق(F 'لش-+- لكي +ن5-('
Hهللا . ('آل& جاء 'ل(ق Lكامال مع 'لش+<ا& في ح-ب3 ض 'Lالش-'- 'تحا' Lق- ق-'- 'لجم+ع ('تح Lن+-(' (+خلص(' بني 'النسا& . ('آل& ق+)
D-لل” &' . dصا- ص-'عا مع 'لنا (قاص-' على 'لش+<ا& ب U'-لص' Lآل& ل0 +ع') . 0'Lسة باالق)Lكي هللا سل<ا& ش-+عت3 'لمS+ 3+ف Y5ل'
a+فع 'الش-'- للسL+” 8“D)خص(مة مع 'لشع“. {GC 709.1}

('& سمة 'لنجاF قL ُ(ضعH على جبا, ”'ل5+& +ئن(& (+تنLC(& على ك) 'لنجاساH 'لمصن(عة“. ('آل& فCا مال! 'لم(H +خ-g (ُ+-مS 'ل+3
في -]+ا حSق+ا) بال-جا) 'ل5+& با+0C+L عLت0C 'لساحقة ('ل5+& صL- 'ل+0C 'الم-: ”'لش+خ ('لشاD ('لع5-'ء ('ل<ف) ('لنساء8 'قتل(' للCال! .
&' .(٦ — s :É (ق+اSح) “H+ل5+& 'ما0 'لب' w)+(' بال-جا) 'لشTLسي“. ('لنبي +ق(): ”فابتLئ(' م& مقLال تق-ب(' م& 'نسا& عل+3 'لسمة ('بت)
.0C+بقي عل+ )T Jم& +شف Lالك+& . (ال +(جCل' ()T 0% لك5بة' d'-ل-(ح+(& . فالح' Dلشع' d'-0 حCبال5+& 'عت-ف(' بان TLال! تبCعمل+ة 'ل
{GC 709.2} .فال-جا) ('لنساء ('لعu-'5 ('ال<فا) +Cلك(& معا

”.(rs : rشع+اء ٦') “Lماء%ا (ال تغ<ي قتال%ا في ما بعL X-ال' a0 فتكشC+ف X-ث0 سكا& 'ال' Dم& مكان3 ل+عاق g-خ+ D-الن3 %( 'ل
D)50 تC0 (ع+(نCم'L0 ('قف(& على 'ق%) D)5+ 0Cشل+0. لحم-)T على ')Lل5+& تجن' D)لشع' (ك D-ا 'لCب D-لض-بة 'لتي +ض' &)5, تك%)”
في T(قابCا (لسانD)5+ 0C في فم0C . (+ك(& في 5ل! 'ل+(0 '& 'ض<-'با عK+ما م& 'ل-D +ح L| ف+0C ف+مس! 'ل-ج) ب+L ق-+ب3 (تعل( +L, على
D+%-ل' a-هللا 'لص Dغض D0 'لعن+فة8 (في 'نسكا%[')%' U->ا تصC+لجن(ن+ة 'لتي ف' D-ففي 'لح .( si ) sr : sك-+ا ٤S) “3ق-+ب L+
+سق< سكا& 'ال-X 'الش-'- م& 'لكCنة ('لحكا0 ('لشعD ('الغن+اء ('لفق- 'ء ('لعالي ('لL(&8 ”(تك(& قتلى 'ل-D في 5ل! 'ل+(0 م& Tقصاء
ii : rفن(&“ ('-م+ا ٥L+ُ ب(& (ال ُ+ضم(& (الLال ُ+ن X-لى 'قصاء 'ال' X-ال'). {GC 709.3}

عنL مجيء 'لمس+ح ُ+محى 'الش-'- ع& (ج3 ك) 'ال-X ف+ب+L%0 بنفخة فمC+) 3لك0C ببCاء مجL, . (س+أخ5 'لمس+ح خا\ ت3 'لى مL+نة هللا8
D-با ال& 'لCن DCف-'غا (تن' X-ال' â-ا“8 ”تفCسكان LLا (+بCCج) Dا (+قلCف-غ+) X-خلي 'ال+ D-م& سكان3 '. ”%(5' 'ل X-ال' â-ُتف)
J-ا ل5ل! 'حتC+لساكن(& ف' Dع(ق) X-ال' Hل5ل! لعنة 'كل . YLالب' LCلش-'ئع غ+-(' 'لف-+ضة نكث(' 'لع' ')L0 تعC5' 'لق()“8 ”النCتكل0 ب Lق
٥ ( ٦ ) i ) s : rشع+اء ٤') “X-سكا& 'ال). {GC 710.1}

)T -ا 'لبحCلة8 ('الشجا- 'لمقتلعة8 ('لصخ(- 'لخشنة 'لتي ق5فSلSا 'لCم-تL لتي' u-لق') &Lلم' Dفخ-'ئ . D-ا كقف- خCكل X-ال' )Lتب)
{GC 710.2} .'قُتلعH م& 'ال-X نفسCا تتبعث- على س<حCا8 ب+نما ت(جL كa)C ('d عة تب+& 'الماك& 'لتي ف+Cا 'قُتلعH 'لجبا) م& 'ساساتCا

cر^ 1لشHطا6

('آل& تقع 'لحاLثة 'لتي ت-مS 'ل+Cا qخ- 'لخLماH 'لمقLسة في +(0 'لكفا-F . فبعLما كملH 'لخLمة في قdL 'القd'L (ُ-فعH خ<ا+ا 'س-'ئ+)
م& 'لقdL بفاعل+ة 0L 5ب+حة 'لخ<+ئة ح+نئ5 ق0Lُ ت+d عS'S+) ح+ا 0T '0 'ل-8D (في محض- 'لجماعة +ق- -ئ+d 'لكCنة عل+3 ”بك) 5ن(D بني
'س-'ئ+) (ك) س+ئات0C مع ك) خ<ا+ا%0 (+جعلCا على -dT 'لت+d“ (ال(++& rs : s٦). (ب5C, 'ل<-+قة 5'تCا عنLما +كم) عم) 'لكفا-F في
Y5هللا على 'لش+<ا& (ُ+عل& 'ن3 مج-0 في ك) 'لش- 'ل Dع o خ<ا+ا &+Lلمفت' U)ت(ضع في محض- هللا (مالئكة 'لسماء (جم Y)لسما' dLلق'
.ساق0C 'لى '-تكاب3 . (كما T-س) ت+d عS'S+) 'لى X-T مقف-F فالش+<ا& سُ+<-L ك5ل! 'لى 'ال-X 'لخ-بة 'لتي %ي ب-+ة مقف-F (م(حشة
{GC 710.3}

L%مشا X-ما +عLسنة . (بع aل' (Kعل& '& %5, 'لحالة ست+) 8X-باال (لتي ستح' D'-لخ') o+)لش+<ا& (حالة 'لتش' L->نبئ 'ل-'ئي ب+
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Xفقب . ,L+ مة على+Kسلسلة ع) cال م& 'لسماء مع3 مفتاSمالكا نا H+T-)” :()ف+ق F)لنب' L-ثان+ة (%ال! 'الش-'- +ستم- في س D-مجيء 'ل
Lعل+3 (خت0 عل+3 لكي ال +ض) 'الم0 في ما بع JغلT) ا(+ةCسنة (<-ح3 في 'ل aل' ,L+لش+<ا& (ق') d+بل' )% Y5مة 'ل+Lعلى 'لتن+& 'لح+ة 'لق
i — s : r� مانا +س+-'“ (-]+اS (ح+ &' L5ل! ال ب Lبع) لسنة' aحتى تت0 'الل). {GC 711.1}

(+تضح م& q+اH 'خ-u '& عبا-F ”'لCا(+ة“ ت-مS 'لى 'ال-X في حالة 'لتش(+o ('لKال0 . (في ما +خت\ بحالة 'ال-X ”في 'لبLء“ فا&
: r� ا 'لمت-جمة في (-]+اCلمة“. ('& 'لكلمة 'لمت-جمة %نا ”غم-“ %ي 'لكلمة نفسK -خ-بة (خال+ة (على (ج3 'لغم Hا ”كانCق() 'ن+ Dلكتا'
i — s) 'لى كلمة ”'لCا(+ة“) — (تك(+& r : s). فالنب(F تعلمنا '& 'ال-X ستع(L 'لى حالتCا 'ال(لى جSئ+ا على 'الق) . ('-م+ا 'لنبي '5
'ستش-a +(0 هللا 'لعT 0+Kعل& قائال: ”نH-K 'لى 'ال-X ('5' %ي خ-بة (خال+ة ('لى 'لسم('H فال ن(- ل3 '. نH-K 'لى 'لجبا) ('5' %ي
— ri :م+ا ٤-') “Hا ُنقضCنL5' 'لبستا& ب-+ة (ك) م') H-Kن .H5' ال 'نسا& (ك) <+(- 'لسماء %- ب') H-Kن . H(ك) 'آلكا0 تقلقل aت-تج
r٦). {GC 711.2}

u-ل& +مكن3 'ل(ص() 'لى ع('ل0 'خ X-سنة . ('5 +ك(& محص(-'ً في 'ال aل' FLنا س+ك(& م(<& 'لش+<ا& مع مالئكت3 'الش-'- م%
ل+ج-S+) Dعج T(لئ! 'ل5+& ل0 +سق<(' ق< . (ب5C' 'لمعنى +قا) عن3 'ن3 م8L+ J '5 ل0 +بJ 'حL +مكن3 '& +ستخ0L سل<ان3 ضL, . لقL قُ<ع تما0
Lمس-ت3 'ال(ح U)م(ض FL+Lق-(& ع uLم (K Y5ل' D'-لخ') U'Lم& عم) 'لخ. {GC 711.3}

('لنبي 'شع+اء '5 +ستبJ 'الحL'| 'لى Sم& سق(< 'لش+<ا& +ص+ح قائال: ”ك+a سق<H م& 'لسماء +ا F-%S بنH 'لصبح . ك+a قُ<عH 'لى
'ال-X +ا قا%- 'المT) .0نH قلH في قلب! 'صعL 'لى 'لسم('H '-فع ك-سيّ ف(J ك('كD هللا ... Tص+- مث) 'لعلي . لكن! 'نحH-L 'لى 'لCا(+ة
0L%) -لعال0 كقف' (جع Y5لممال! 'ل' USعS) X-ال' (SلS Y55' %( 'ل-ج) 'ل%T . !+ف &)ل5+& +-(ن! +ت<لع(& 'ل+! +تأمل' . Dلى 'ساف) 'لج'
sh sr : sس-',“؟ ('شع+اء ٤' Jل0 +<ل Y5ن3 'لLم). {GC 712.1}

فعلى مuL ستة qالa سنة كا& عم) 'لش+<ا& بعص+ان3 كف+ال با& ”+SلS) 'ال-X“8 ”جع) 'لعال0 كقف- (%0L مLن3“8 ”(ل0 +<لJ 'س-',“.
{GC 712.2} .كا& +حبd شعD هللا في سجن3 (كا& +-+L 'بقاء%0 في 'الس- 'لى 'البL . لك&ّ 'لمس+ح ح<0 ق+(L, ('<لJ 'الس-u 'ح-'-'

Lث- 'للعنة 'لتي قT &م Jبمالئكت3 'الش-'- +بقى ح+| %( ل+تحق L-ع& متنا() سل<ا& 'لش+<ا& . فا5 +نف &)L+ب) حتى 'الش-'- %0 'آل& بع
جلبتCا 'لخ<+ئة. ”ك) مل(! 'الم0 باجمع0C 'ض<جع(' بالك-'مة ك) ('حL في ب+ت3 (قب-,). 'ما 'نH فقL ُ<-حH م& قب-! كغص& 'شنع ... ال
r� — sÄ : sشعب!“ ('شع+اء ٤ Hض! قتل-' H0 في 'لقب- الن! 'خ-بCب Lتتح). {GC 712.3}

(خال) 'لa سنة س+تج() 'لش+<ا& %نا (%نا! في 'ال-X 'لخ-بة ل+-u نتائج عص+ان3 ضL ش-+عة هللا . (في %5, 'لمFL ستك(& qالم3 %ائلة
. 'ن3 من5 سق(<3 كانH ح+ات3 ح+اF 'لنشا< 'لL' ئ0 'لY5 ال +ك) حائال ب+ن3 (ب+& 'لتفك+- . Tما 'آل& فقL ُج-L م& سل<ان3 (ُت-! ل+تأم) مل+ا في
Y5لش- 'ل' (ك (تأل0 الج+ &' Dف+3 +ج Y5ل' a+لمخ' (لى 'لمستقب' Dع-) a)بخ -Kل+ن) ال على حك0 'لسماء)T لعب3 من5 عصى Lق Y5ل' -)Lل'
{GC 712.4} .فعل3 (+عاقD على ك) 'لخ<ا+ا 'لتي جع) 'لناd +-تكب(نCا

'ما بالنسبة 'لى شعD هللا فا& 'س- 'لش+<ا& س+ك(& ل0C سبD ف-c ('بتCاg . +ق() 'لنبي: ”(+ك(& في +(0 +-+ح! 'ل-D م& تعب! (م&
'نSعاج! (م& 'لعب(L+ة 'لقاس+ة 'لتي 'ستعبHL بCا 'ن! تن<J ب5C' 'لCج( على مل! باب) ((%( %نا +-S 0 'لى 'لش+<ا&) (تق() ك+a باL 'لKال0
... قL كس- 'ل-D عصا 'الش-'- قض+D 'لمتسل<+& . 'لضا-D 'لشع(D بسخ< ض-بة بال فت(- 'لمتسل< بغضD على 'الم0 باض<CاL بال
٦ — i : sمسا!“ ('شع+اء ٤e). {GC 713.1}

(في 'ثناء 'اللa 'لسنة ب+& 'لق+امة 'ال(لى ('لثان+ة سُ+L'& 'الش-'-. (ب(لd 'ل-س() +ش+- 'لى %5, 'لL+ن(نة كحاL| +عقD 'لمجيء 'لثاني
ح+& +ق(): ”'5'ً ال تحكم(' في شيء قب) 'ل(قH حتى +أتي 'ل-D 'لY5 س+ن+- خفا+ا 'لKالq -CK+) 0-'ء 'لقل(s) “D ك(-نث(d ٤ : ٥). (L'ن+ا)
+عل& 'ن3 عنLما جاء 'لقL+0 'ال+اT” 0ع<ى 'لL+& لقY d+L 'لعلي“ (L'ن+ا) rr : h). (في %5' 'ل(قH +مل! 'الب-'- كمل(! (كCنة ã . (في سف-
) ٤ : r� سنة“ (-]+ا aلT 3لمس+ح (س+ملك(& مع') ã نةCا ('ع<(' حك0 '“ ”س+ك(ن(& كC+ع-(شا فجلس(' عل H+T-)” :ل-]+ا +ق() +(حنا'
٦). (في %5' 'ل(قH كما قL 'نبأ ب(لd قائال: ”'& 'لقL+س+& س+L+ن(& 'لعالs) “0 ك(-نث(d ٦: r) فا5 +ك(ن(& متحL+& مع 'لمس+ح س+L+ن(&
.Lلتي عمل(%ا (%0 في 'لجس' (العما' Dج)8 (+حكم(& في ك) قض+ة بمdLلمق' Dلش-+عة8 'لكتا' D0 على كتاCالش-'- '5 +ق+س(& 'عمال'
H)0 في سف- 'لمCسمائT 00 (%( مسج) 'ماCعمال' Dقاس(, بحس+ &' Dج+ Y5ل' D+(ح+نئ5 +كا) لالش-'- 'لنص. {GC 713.2}

'5)C+) .(i : ٦ d)ك(-نث s) .“مالئكة &+Lلست0 تعلم(& 'ننا سنT” :d0 'لمس+ح (شعب3 . +ق() ب(لCن+L+ لش+<ا& ('لمالئكة 'الش-'- '+ضا')
٦ '5)C+) “0الKل' Hة تح+Lب' L)+0 بق+Kن(نة 'ل+(0 'لع+L 0 'لىCK0 حفCت-ك(' مسكن (0 بCاست+- ')Kعل& قائال: ”('لمالئكة 'ل5+& ل0 +حف+). {GC
713.3}

(في نCا+ة 'اللa 'لسنة تك(& 'لق+امة 'لثان+ة . (ح+نئ5 +قا0 'الش-'- م& 'الم('H ل+مثل(' Tما0 هللا الج) تنف+5 “ 'لحك0 'لمكت(D ”. (%ك5' بعLما
(صa 'ل-'ئي ق+امة 'الب-'- +ق(): ”(Tما بق+ة 'الم('H فل0 تعo حu H تت0 'اللa 'لسنة“ (-]+ا �r : ٥). ('شع+اء +عل& قائال ع& 'الش-'-:
rr : rشع+اء ٤') “&)LCتع+ F-+ا0 كث+' Lث0 بع d0 في حبC+عل Jفي سج& (+غل u-جمع(& جمعا كأسا+ُ)”). {GC 714.1}
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الفصل الثاني و االربعون — النصرة النهائية

(في ختا0 'اللa 'لسنة س+جيء 'لمس+ح 'لى 'ال-X م-F 'خ-u . (+صحب3 جم(U 'لمفَتL+& (تحa ب3 حاش+ة م& 'لمالئكة . فا5 +نS) في
J-لبح- . ف+ا ل3 م& ف' ( ك-0 LLبال ع 'L0 جمع كب+- ج%) &)0 . ف+خ-جC+ن(' (+حك0 عل'L+أم- 'لم(تى 'الش-'- بأ& +ق(م(' ل+ D%-جال) م
شاسع ب+& %]الء (T(لئ! 'ل5+& كا& ل0C نص+D في 'لق+امة 'ال(لى ! لقL كا& 'الب-'- متس-بل+& بالشباD 'لخالL 'لجم+)T 8ما 'الش-'- ف+حمل(&
H)لم') X-ثا- 'لمq 0CجسامT في. {GC 715.1}

Hل+س .“D-ال ش-'- قائل+&: ”مبا-! 'آلتي باس0 'ل' w-ص+ Lح') H)ب& هللا . (بص' Lمج L%لتشا H0 تلتف+K(ك) ع+& في 5ل! 'لجمع 'لع
'لمحبة ل+س(U %ي 'لتي تلCم0C %5' 'لكال0 ب) ق(F 'لحJ تنتUS 'لكال0 م& شفا%0C 'لكا-%ة 'نتS'عا. فكما نS) 'الش-'- 'لى قب(-%0 ك5ل! خ-ج('
بالعF)'L للمس+ح (ب-(c 'لعص+ا& نفس+0C '. (ل& ُ+عَ<(' ف-صة 'ختبا- 'خ-u ل+صلح(' نقا ئ\ ح+ات0C 'لماض+ة. (ل& +ج0C+L %5' فت+ال .
فح+ات0C 'لتي قض+H في 'لعص+ا& ل0 تجع) قل(بT 0Cق) صالبة . (ل( Tع<(' Sم&َ 'لنعمة م& جL+L لكان(' +قض(ن3 في 'لتD-C م& م<الD هللا
,Lلعص+ا& ض' F-ثا'). {GC 715.2}

('لمس+ح +نS) على جب) 'لS+ت(& 'لY5 م& ف(ق3 صعL 'لى 'لسماء بعL ق+امت3 (ح+| ك-- 'لمالكا& 'ل(عL بمج+ئ3 'لثاني . ('لنبي +ق():
”Tتي 'ل-D 'لCي (جم+ع 'لقL+س+& مع!“8 ”(تقa قLما, في 5ل! 'ل+(0 على جب) 'لS+ت(& 'لY5 قT 0'L(-شل+0 م& 'لش-J ف+نشJ جب) 'لS+ت(& م&
.(É ) ٥ ( ٤ : sك-+ا ٤S) “,Lسم3 (ح') ,Lح) D -في 5ل! 'ل+(0 +ك(& 'ل . X-ملكا على 'ال D-8 ”(+ك(& 'ل“'Lما ج+Kا ع+L') ... 3>س)
('5 تنS) T(-شل+0 'لجFL+L م& 'لسماء ببCائCا 'لY5 +خ<a 'ألبصا- فCي تستق- في 'لم(ضع 'لY5 قL ت<C- (TعL الستقبالCا8 ف+Lخ) eل+Cا
{GC 715.3} .'لمس+ح (مع3 شعب3 (مالئكت3 (+حل(& في تل! 'لمL+نة 'لمقLسة

U'Lم& سل<ان3 (منق<عا ع& عم) 'لخ 'L-سل<ا& 'لش- '5 كا& مج &' . FLمة للس+ا+Kع F-+مع -كة 'خ X)لخ D%ما 'آل& فالش+<ا& +تأT
كا& شق+ا (مغم(ما8 (لك& '5 +قا0 'لم(تى 'الش-'- (+-u %( 5ل! 'لجمع 'لعK+0 'لى جانب3 تنتعq oمال3 (+صم0 على ع0L 'لتسل+0 في 5ل!
'لص-'U 'لCائ) . (ح+نئ5 +صaّ ك) ج+(ش3 م& 'لCالك+& تح H -'+ت3 (ب('س<ت0C +حا() تنف+5 خ<<3. ('الش-'- T 0%س-u 'لش+<ا& من5
-فض(' 'لمس+ح (قبل(' حك0 5ل! 'لقائL 'لمتم-L . (%0 على 'ستعL'L لقب() مقت-حات3 (تنف+T 5م-, . (لك& تمش+ا مع خL'ع3 (مك-, 'لقL+0 فC( ال
+عت-a بان3 'لش+<ا& . (+Lعي 'ن3 'لمل! ('لمال! 'لش-عي للعال0 'لY5 'غُتصD من3 م+-'ثK 3ل0 '. (%( +ص(- نفس3 ل-عا+ا, 'لمخL(ع+& بان3
'لفاYL (+]كL ل0C '& ق(ت3 %ي 'لتي 'خ-جت0C م& قب(-%0 ('ن3 مSمع '& +خلص0C م& Tقسى <غ+ا&. ('5 +ك(& 'لمس+ح قL 'نسحD من0C فا&
'لش+<ا& +ج-q Y+اH ل+سنL' Lعاء'ت3. ف+قّ(Y 'لضعفاء (+ل0C 'لجم+ع ب-(ح3 (نشا<3 (ق(ت3 . (+قت-c '& +تقLم0C لمحا-بة معسك- 'لقL+س+&
-L0 %( قاCل 'Lعل& 'ن3 بصفت3 قائ+) H')ق+م(' م& 'الم' Lا 'ل5+& قCنمي +ش+- 'لى 'لمال++& 'لتي ال حص- لCج c-نة هللا . (بف+Lلالست+الء على م
{GC 716.1} .على قلD 'لمL+نة ('ستعاFL سل<ان3 (ملك3

F-ل<(فا&8 -جا) <(') 'لقامة 5(( عق() جبا' (0 قبLلق' -)من5 عص o+كا& +ع Y5ل' dجما%+- م& 'لجن Lب+& 5ل! 'لجمع 'لغف+- ت(ج)
L0 'لفن+ة 'لعج+بة 'لعال0 'لى '& +عبCعمال' HLقا (80 -جاCنفس' L+0 لتمجCمع-فت) 0Cخضع(' لسل<ا& 'لمالئكة 'لساق<+& فك-س(' ك) 5كائ
Lهللا جعلت3 +مح(%0 م& على (ج3 'لخل+قة . +(ج F-)ص H%)ش) X-ال' Hلتي نجس' F-+-0 'لشCت' U-0 (مختC0 لك&ّ قس(تC0 (نب(غCعبق-+ت
مل(! (ق('L قC-(' 'الم80 (جباب-F بأd ل0 +نSCم(' ق< في مع-كة8 -جا) ح-D متكب-(& <امع(& كان(' +-عب(& 'لممال! 'لتي +قت-ب(& من3 '.
('لم(H ل0 ُ+حL| تغ++-' في %]الء 'لق(0 . فا5 +خ- ج(& م& قب(-%0 +ستأنف(& تفك+-%0 'لسابJ نفس3 . ('ل-غبة نفسCا في 'لغS( ('لفتح
{GC 716.2} .تحفS%0 مثلما كانH تفع) عنLما سق<('

1لمعركة 1الخHر' ضد هللا

+تشا(- 'لش+<ا& مع مالئكت3 ث0 مع %]الء 'لمل(! ('لفاتح+& ('لجباب-F . (%0 +نK-(& 'لى 'لق(F ('لج+(o 'لعFL+L 'لتي في صف0C ف+ع لن(&
'& 'لج+o 'لY5 في L'خ) Tس('- 'لمL+نة صغ+- بالمقابلة مع ج+(ش0C ('ن3 +مك& 'النتصا- عل+3 . ث0 +-سم(& خ<<0C لالست+الء على غنى
T(-شل+0 'لجFL+L (مجL, '. ففي 'لحا) +بTL 'لجم+ع في 'لتأ%D للقتا) . (+ش-U 'ل-جا) 'لمF-C في صنع 'سلحة 'لقتا). ('لق('L 'لح-ب+(& 'ل5+&
{GC 717.1} .'شH %-(' بنجاح0C +صف(& جم(U -جا) 'لح-D في جماعاT) Hقسا0

(Tخ+-' +صL- 'الم- باالن<الJ ف+تق0L 'لى 'الما0 5ل! 'لجمع 'لY5 ال +حصى عL+L,8 ج+o ل0 +سبJ للفاتح+& 'ال-ض++& '& عبأ(, (ال
o+0 'لجL0 'لمحا-ب+& +تقKعT )% Y5لش+<ا& 'ل') . X-على 'ال D-لح' HTLلعص(- مجتمعة معا من5 ب' aفي مختل o)+تضا-ع3 ك) 'لج
Hا تحCائلة8 (ك) جماعة من% U)0 ضم& حاش+ت3 ('لجم% F-لمل(! 'لجباب') . F-+5, 'لمع-كة 'الخ% X)0 'ل+3 لخCمالئكت3 +ض0 (& ق('ت)
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ق+اFL قائL%ا 'لخا\ . (بLقة ح-ب+ة تتق0L تل! 'لصف(a 'لمتماسكة 'لى 'الما0 على س<ح 'ال-X 'لمشقJ 'ل(ع- نح( مL+نة هللا. (بناء على Tم-
{GC 717.2} .+س(U تغلT Jب('T D(-شل+0 'لجFL+L فتحاص- ج+(o 'لش+<ا& 'لمL+نة (+ستعL(& للCج(0

1لمسHح <ظIر

D%5م& 'ل dساT م-تفع على) ٍ(عا o-ع Lج)+ J%شا Uنة على '-تفا+Lلم' J)ئ3 . (ف'LعT &)+ما0 عT 3لمس+ح نفس' -CK+ُ u-خ' F-م)
'لمصق() . (على %5' 'لع -o +جلd 'ب& هللا (ح(ل3 -عا+ا ملك(ت3 . (ال +مك& الفصح لسا& '& +صa قF-L 'لمس+ح (جالل83 (ال +مك& لقل0
GC} .كاتD '& +ص(-, . '& مجL هللا 'لس-مYL +ح+< بابن3 (بCاء حض(-, +مأل مL+نة هللا (+ف+X خا-g 'الب('D (+مأل 'ال-X كلCا بألالئ3
718.1}

0Cّتبع(' مخلص' Lفق J+-منتشلة م& 'لح Hلئ! 'ل5+& ! 'ن(' قبال متحمس+& للش+<ا&8 (لك& '5 كان(' كشعال)T 0% o-لى 'لع' dلنا' D-ق')
في تك-+d عم+J ق(Y . (+لي %]الء T(لئ! 'ل5+& قL كمل(' 'لصفاH 'لمس+ح+ة ('حتفK(' بCا في (س< 'لكD5 ('اللحاT 8L(لئ! 'لT &+5ك-م('
ش-+عة هللا في (قH 'عتب-%ا 'لعال0 'لمس+حي با<لة8 (مال ++& م& ك) 'الج+ا) 'ل5+& 'ستشLC(' الج) '+مان0C . (خلa %]الء +(جL ”جمع كث+-
a0 سعC+L+' في) X+ب Dمتس-بل+& بث+ا a)-ما0 'لخT) o-ما0 'لعT &)أللسنة ('قف') D)م& ك) 'الم0 ('لقبائ) ('لشع ,Lع+ &' LحT ل0 +ست<ع
S0 %ي -مC+L+T لتي في' (لنخ' aسع) . خ5(' 'لجعالةT) كمل(' 'لسعي' Lالنتصا- . لق' ')S-حT) 0Cح-ب HCنت' Lلق .(É :h ا+[-) “(لنخ'
{GC 718.2} .'النتصا-8 ('لث+اD 'لب+X %ي -مS لب- 'لمس+ح 'لخالي م& 'لع+D 'لY5 صا- ل0C 'آل&

“a)-للخ) o-على 'لع dنا 'لجالCاء 'لسماء ف+ق(ل(&: ”'لخال\ اللCب' (ا في ك%'Lص &-+) )تعل Lت-ن+مة حم &)Lنش+ &+Lث0 '& 'لمفت
(-]+ا s� : h ) .('لمالئكة ('لس-'ف+0 +شت-ك(& باص('ت0C في %5' 'لتمج+L . (كما قuT- L 'لمفتL(& ق(F 'لش+<ا& (خبث83 فقT- L(' كما ل0 +-('
قبال 'ن3 ال ت(جL ق(F غ+- ق(F 'لمس+ح كا& +مك& '& تمنح0C 'لنص-F . (في ك) 5ل! 'لج مع 'لمتألJ بالن(- ال +(جL 'حL +نسD 'لخال\ 'لى
نفس3 كما ل( 'ن3 قL 'نتص- بق(ت3 (صالح3 . (ال +5ك- شيء عما قL فعل(, T( قاس(,8 لك&ّ عDء ك) 'غن+ة (م<لع ك) 'نش(FL %(: ”'لخال\
a)-نا (للخCالل. {GC 718.3}

1صد1/ 1لحكم على 1لعصا'

J>لفائق+& فا& مل! 'لمل(! +ن' Lلجال) ('لمج' L ِ)ّSُ Lائي '. ('آل& (قCب& هللا ن' g)لسماء 'لمجتمع+& +ت' ) X-في محض- سكا& 'ال)
بحكم3 ضL 'لعصاF على سل<ان3 (+نف5 عLل3 على م& قL عص(' عل+3 (تعL(' ش-+عت3 (ضا+ق(' شعبK) 3لم(%0. +ق() نبي هللا: ”ثH+T- 0 ع-شا
عK+ما Tب+X ('لجالd عل+3 'لY5 م& (ج3C %-بH 'ال-X ('لسماء (ل0 +(جL لCما م(ضع . (-H+T 'الم('H صغا-' (كبا-' ('قف+& Tما0 هللا
sr ) ss : r� 0“ (-]+اCعمال' Dفي 'السفا- بحس D)مما %( مكت H')ألم' &+L) Fخ- %( سف- 'لح+اq -سفا- ('نفتح سفT Hنفتح')). {GC
719.1}

'L+0 بعCجل-T Hف+3 'نح-ف Y5على 'ألش-'- +شع-(& بك) خ<+ئة '-تكب(%ا. (+-(& 'لمكا& نفس3 'ل U)حالما تفتح 'السفا- (تقع ع+& +س)
0Cعة 'لتي شجع(%ا على تضل+لLلخا' D-على ش-+عة هللا8 ('لتجا YLللتع L-0 'لكب-+اء ('لتمCساقت uLم YT سة8 ('لى'Lلق') F-اC>ل' J+-> &ع
بانغماس0C في 'لخ<+ئة8 ('لب-كاH 'لتي عكس(%ا8 (-س) هللا 'ل5 +& 'حتق-(%80 ('النH'-'5 'لتي -فض(%اT) 8م('g 'ل-حمة 'لتي صLُّ(%ا
{GC 719.2} .بقل(ب0C 'لعن+FL 'لقاس+ة غ+- 'لتائبة8 ك) %5, تCK- ('ضحة كما ل( كانH مكت(بة بح-(a م& نا-

ö1لعر kب فوH1لصل

(ف(J 'لع-u-+ُ o 'لصل+D ('ضحا8 (تCK- مشا%L تج-بة 0Lq (سق(<3 كما على شاشة ب+ضاء فس+حة8 ('لخ<('H 'لمتتابعة في تLب+-
'لفL'ء 'لعK+0 . فم+الL 'لمخل\ 'ل(ض+ع8 (ح+ات3 في صبا, 'لتي قضا%ا في بسا<ة (<اعة8 (عماL, في 'ال-L&8 ('لص(0 ('لتج-بة في 'لب-+ة8
(خLمت3 'لجCا-+ة 'لتي كشa ف+Cا للناd ع& 'ثم& ب-كاH 'لسماء8 ('ال+ا0 'لتي 'LSحمH باع0 ') 'لمحبة ('ل-حمة8 ('لل+الي 'لتي كا& +قض+Cا
83+L+ نال(, على Y50 'ل+Kلك-'%+ة ('لخب| في مقاب) 'لخ+- 'لع') Lلحس' H'-نال3 م& م]'م Y5ء 'ل'S8 ('لج(ال في 'لجباSمصل+ا معت) '-%سا
|L')لمج-م+& 'لقتلة8 ('لح' Uل-عا' YL+ 0 لخ<ا+ا 'لعال0 كل83 (تسل+م3 ال+Kلع' (لثق' Hفي جثس+ماني تح Xلغام' a+ألل+0 'لمخ' D'5لع')
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'لمخ+فة 'لتي حLثH في ل+لة 'ل-عD تل!8 — 'الس+- 'لمستسل0 (قL ت-ك3 تالم+5, 'الحباء8 (%( +ساJ بك) قس(F (عنa في ش('-T U(-شل+0؛
Lلجبا& 'لقاسي8 (ق' dL)-+% 0ماT) d>ال+ة ب+ال) -'L نة8 (فيCلك' d+ما0 حنا& (+حاَك0 في قص- -ئT -نتصا') c-ف (بك aَق)+ ب& هللا'
c)بك) (ض - {GC 719.3} .سخ-(' بT) 3%ان(, (ع5ب(, (حك0 عل+3 بالم(8H ك) 5ل! +صّ(َ

8D+على 'لصل Jلى جلجثة8 مل! 'لسماء ُ+عل' J+->فالمتأل0 'لصب(- +س+- في 'ل : Lما0 5ل! 'لجمع 'لحاشT ائ+ةCلن' L%آل& تعل& 'لمشا')
FLLمح Hلقب(- 'لتي تفتح') Hلصخ(- 'لتي تشقق') HلSلSلتي ت' X-لمة غ+- 'ل<ب+ع+ة تغشى 'ال Kبآال0 'حتضا-,8 'ل &)TSC+ نة ('لس(قةCلك'
{GC 720.1} .'للحKة 'لتي ف+Cا Tسل0 فاYL 'لعال0 -(ح3

+بL( 'لمنK- 'لمخ+a كما كا& تماما8 فالش+<ا& (مالئكت3 (-عا+ا, ال +ست<+ع(& 'البتعاL ع& 'لص(-F 'لتي تص(- عمل0C . فك) ممث) +5ك-
0L ا 'آلثمةCا 'لسافلة 'لتي +ستق- على نفس+L)-+%) 8(+ل! مل! 'س-'ئC+ لح0 'الب-+اء لكي H+ب (فا>T (قت Y5ل' dL)-+% :3مّثَل Y5ل' -)Lل'
+(حنا 'لمعمL'&8 (ب+ال<d 'لضع+a خا0L 'لSما&8 ('لجن(L 'لساخ-(&8 ('لكCنة ('لش+(w ('لشعD 'لمجن(& 'لY5 ص-w قائال: ”Lم3 عل+نا
&)L8 ب+نما 'لمفتdاء 'لشمCب aكس+ Y50 . (عبثا +حا(ل(& 'الختباء م& جال) (ج3 هللا 'لCنا“ ... 'لجم+ع +-(& %() ج-+متLال)T على)
{GC 720.2} .! +<-ح(& Tكال+ل0C عنL -جلي 'لمخل\ صا-خ+& (قائل+& : “ لقL ماH عني

-)C0 'لجمC0 'لمخلص(&8 (معCخ(ت') D)لمحب') Dلغ+(- (+(حنا 'لمح' d->ب) Uلشجا' dلمس+ح8 ب(ل' (س- Lج)+ &+Lلمفت' U)ب+& جم)
Lنا! +(جC0 (سجن(%0 (قتل(%0 . ف%)LC>ض' Lلئ! 'ل5+& ق)T dج-) dنL )% الس('- مع ك) ما' g-في خا Lء8 ب+نما +(ج'LCلكب+- م& 'لش'
ن+-(& 5ل! 'ل(حo 'لY5 'شتC- بالقس(F ('ل-5+لة (%( +-u ف-c 'ل5+& قL ع5ب0C (تمج+L%0 في ما كا& +جL س-(-, 'لش+<اني (%( +-'0%
T-لتي تج' H')Cا8 ('ال%('ء ('لشCلى 'بن' (نتق' Lا 'لش-+- قCابع خلق> &' a+ك u-لت) اCنت+جة عمل LCم3 %نا! لتشT) . Hلع5'با' D%-T &)قاس+
{GC 721.1} .على 'لس+- ف+Cا (تنم+تCا بق(F تأث+-%ا (مثالCا قq LتH ثما-%ا في 'لج-'ئ0 'لتي جعلH 'لعال0 +-تعL م& %(لCا

(%نا! +(جL كCنة (Tساقفة باب(+(& مم& 'Lع(' 'ن0C سف-'ء 'لمس+ح (مع 5ل! فقL لجأ(' 'لى qالH 'لتعD+5 ('لسج(& ('لح-J بالنا-
Lعلى تغ++- ش-+عة 'لعلي . فآباء 'لكن+سة 'ال ')T-هللا (تج J)0 فCلمتكب-(& 'ل5+& -فع(' 'نفس' H')ل+تحكم(' في ضمائ- شعب3. (%نا! 'لبابا
ع+اء T(لئ! عل+0C حساD عس+- +قLم(ن3 'لى هللا8 (%0 +شتاق(& 'لى '& ُ+عف(' م& 5ل!8 (+-(& في (قH متأخ- جL' '& هللا 'لعل+0 بك) شيء
+غا- على ش-+عت3 ('ن3 ال +ب-- 'لم5نD . (%0 +علم(& 'آل& '& 'لمس+ح +ق-& مصلحت3 بمصالح شعب3 'لمتألم+& (+حس(& بق(F كالم3 'لقائ):
٤� : rخ(تي %]الء 'الصاغ- فبي فعلت0“ (متى ٥' Lبما 'نك0 فعلتم(, بأح”). {GC 721.2}

0C80 فC0 في قض+تCم& +ت-'فع عن &)Lحك0 'لسماء . (ال +ج Lمى ضKمة 'لخ+انة 'لعCما 'ما0 محكمة هللا بتCمت aلعال0 'لش-+- كل3 +ق' &'
YLالب' H)0 'لحك0 بالم%Lض -Lص Lبال ع5- (ق. {GC 721.3}

Lالش-'- +-(& ما ق') . H)ما- ('لمLة ('ل+L)لعب' (ة ب+Lلح+ا 'الب') (+الستقال) 'لنب' Hلخ<+ئة ل+س' F-جT &' &تضح للجم+ع 'آل' Lلق
'ضاع(, بح+اF 'لعص+ا& 'لتي عاش(, '. '& ثق) 'لمجL 'البYL 'الستثنائي قL 'حتق- عنLما ق0Lُ 'ل+80C (لك& ك0 +بL( م-غ(با ف+3 'آل& . تق()
'لنفd 'لCالكة صا-خة: ”كا& +مكنني 'متال! ك) %5' (لكني 'بعHL ك) %5, 'الش+اء عني . q, +ا ل3 م& جن(& غ-+D ! لقL 'ستعضH ع& 'لسال0
'5% U)س+ &' L+-علن(' قائل+&: ”ال نT 0Cففي ح+ات . (L0 م& 'لسماء عا%L-> &' &)-+ لجم+ع') .“dلك-'مة بالشقاء ('لعا- ('ل+أ') FLلسعا')
{GC 721.4} .“+مل! عل+نا

لقL نK- 'الش-'- 'لى تت(+ج 'ب& هللا (كأن0C 5'%ل(& . 'ن0C +-(& ب+& +L+3 ل(حي 'لش-+عة 'اللC+ة8 'ل(صا+ا 'لتي قL 'حتق-(%ا T( عص(, '.
(+شLC(& 'لL%شة 'لمشب(بة ('لف-c 'لغام- ('لتمج+L 'لY5 +قLم3 'لمخلص(& . ('5 تكتسح م(جة 'لنغماH 'لم<-بة 'لجم(U 'ل5+& خا-g 'لمL+نة
فالجم+ع +ص-خ(& قائل+& بص(H ('حL: ”عK+مة (عج+بة %ي Tعمال! C+Tا 'ل-D 'الل3 'لقاL- على ك) شيء . عاLلة (حJ %ي <-ق! +ا مل!
Fلح+ا' dÑل-ئ L)م(& 'لسجL0 +قC%)8 ('5 +سق<(& على (ج(i : sا ٥+[-) “&+س+Lلق'. {GC 722.1}

Nز<مة 1لشHطا6 في 1لنIا<ة

Y5لال +5ك- م& '+& سق< . '& 'لKكا& قبال ك-(با م Y5لمس+ح (جالل3 . ف5'! 'ل' Lمج u-+ ماLق(', عن Hَُّشل Lكأن3 ق) )Lث0 '& 'لش+<ا& +ب
ما ف+3 ('آل& +-q uخ- ) ('نح< ! لقL->ُ L 'لى 'البL م& 'لمجلd 'لY5 كا& قبال مكّ-َ َLّلس-'ف+0 'لمتألق+& بالن(- ( ”'ب& 'لصبح“ ك0 تب' LحT &كا
&' a-8 (+ع-Kلمن' (+مال! <(+) 'لقامة جل L+لمس+ح ب' dT- ضع على)+ (+الكل' uT- Lلق . ,Lسات-' مج YL0 & 'الب D-قفا بالق') ,-+غ
{GC 722.2} .'لم-كS 'لسامي 'لY5 +شغل3 %5' 'لمال! كا& +مك& '& +شغل3 %(

Lهللا ('لحس Lلتب-0 ('لت5م- ض' Y a dا-ت3 ('لسال0 ('لقناعة 'لل5+& كانا م& صفات3 'لى '& 'نغمC>) 3ب-'-ت &>) F-ل5'ك' L+ث0 تستع
للمس+ح . فاتCامات3 (تم-L, (مخاتالت3 في 'لحص() على 'لس+اFL (ع<a 'لمالئكة (تعض+T) 80%Lص-'-, 'لعن+L في ع0L محا(لة 'ل-ج(U عنLما
كا& +مك& ã '& +منح3 'لغف-'&8 ك) T H-CK ,5%مام3 بك) جالء . ث0 +ستع-T Xعمال3 ب+& 'لناd (نتائجCا: عF)'L 'النسا& الخ+3 'النسا&8
(%ال! 'لح+اF 'ل-%+D (ق+ا0 'لممال! (سق(<Cا (قلD 'لع-(8o (ت('لي ح('L| 'لشغD 'ل<(+لة ('لح-(D ('لث(-'H . ث0 +ستع-X محا(الت3
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'لمستم-F في مقا(مة عم) 'لمس+ح ('نحL'-, 'لى 'سف) ('سف) . (%( +-u '& م]'م-'ت3 'لجCنم+ة كانH عاجFS ع& '%ال! 'لX) &+5 ع('
ثقت0C في +س(U .('5 +نK- 'لش+<ا& 'لى مملكت83 ثم-F جC(L,8 ال +-u غ+- 'لفش) ('لخ-'D . لقL جع) جما%+- م& 'لناd +عتقL(& '& مL+نة
هللا ستك(& غن+مة با-FL (لكن3 +عل0 '& %5' كD5 . (م-'-' (تك-'-' في س+- 'لص-'U 'لCائ) 'نT) 0SC-غ0 على 'لتسل+0. (%( +ع-a تما0
{GC 722.3} .'لمع-فة ق(F 'الل3 'لس-مYL (جالل3

1فتضاy 1لمضل 1الكبر

لقL كا& غ-X 'لمتم-L 'العL 0K'ئما تب-+- نفس3 ('قامة 'لب-%ا& على '& س+اسة هللا %ي 'لمس](لة ع& 'لعص+ا& . (الج) %5, 'لغا+ة سخ-
ك) ق(u عقل3 'لجبا- . لقL عم) بت-(ٍ (نK '0 (بنجاc مo%L '5 جع) جما%+- كث+-F م& 'لناd +قبل(& تفس+-, للص-'U 'لCائ) 'لK Y5) محتLما
%5' 'المL 'ل<(+) . فعلى 'متq L'Lالa 'لسن+& K) -ئ+d 'لتآم- %5' ُ+لبd 'لبا<) ث(D 'لحJ . (لك& %ا قL 'تى 'ل(قH 'لY5 ف+0SC+ُ 3 'لعص+ا&
نCائي ' (+كشa 'لستا- ع& تا-+خ 'لش+<ا& (صفات3 . '& 'لمخاUL 'الع0K في محا(لت3 'الخ+-F '& +خلع 'لمس+ح ع& ع-شC+) 3ل! شعب3
(+ست(لي على مL+نة هللا 'نكشa 'لقناU ع& (ج3C تما0 '. ('ل5+& 'تحL(' مع3 +-(& فش) قض+ت3 'خ+-' فشال تا0 '. ('تباU 'لمس+ح ('لمالئكة
0%S'Sك-'%+ة 'لجم+ع ('شمئ U)صا- 'لش+<ا& م(ض Lحك0 هللا . (ق Lلش+<ا& ض' L+مكا uLالمناء +-(& م'. {GC 723.1}

+-u 'لش+<ا& '& تم-L, 'لT Y5ق0L عل+3 بمحX 'خت+ا-, ال +]%ل3 للسماء . لقD-L L ق(', على محا-بة هللا . (<Cا-F 'لسماء (سالمCا
('نسجامCا ستك(& سبD عD'5 %ائ) ل3 . لقT LسكتH 'آل& 'تCامات3 ضL -حمة هللا (عLل3 . ('لعا- 'لY5 حا() '& +لصق3 بال-D +ستق- كل3 عل+3
,Lض -Lص Y5لة 'لحك0 'ل'Lا 'لش+<ا& +نحني معت-فا بعCآل& ف') .. {GC 723.2}

م& ال +خاف! +ا -D (+مجL 'سم! ؟ الن! (حL! قd)L . ال& جم+ع 'الم0 سي Tت(& (+سجT &)Lمام! ال& 'حكام! قH-CK' L“ (-]+ا”
c-> -نتائج 'لعص+ا& (ثما) . Lائ) 'ل<(+) 'المCل' U'-('لضال) في 'لص J( تسا]) في ما +خت\ بالحT !ش (تضح ك' Lآل& ق') .(٤ : s٥
ش-+عة هللا جانبا 'تضحT Hما0 'نKا- ك) 'لخالئJ 'لعاقلة . (ُع-ضH نتائج حك0 'لش+<ا&8 على نق+X حك0 هللاT 8ما0 'لمسك(نة كل3 '. فاعما)
'لش+<ا& قL L'نت3 . ب+نما حكمة هللا (عLل3 (صالح3 قL تSكH تما0 '. (قY[- L '& ك) معامالت3 في 'لص-'U 'لCائ) قLُ Lب-H بح+| ت]() 'لى
خ+- شعب3 'البYL (خ+- ك) 'لع('ل0 'لتي خلق3 '. ”+حمL! +ا -D ك) Tعمال! (+با-ك! Tتق+ا]!“ (مSم(- s� : s٤٥). '& تا-+خ 'لخ<+ئة
Y5ل' (ائCل' U'-لخاصة بالص' Jش-+عت3 . (مع ك) 'لحقائ L)هللا م-تب<ة '-تبا<ا (ث+قا ب(ج Jك) خالئ FLعلى '& سعا 'L%شا Lلى 'ألب' (K+س
T“. {GC 724.1}مام& ' فك) 'لمسك(نة 8'لمخلص(& من0C ('لعصا8F +علن(& بف0 ('حL قائل+&: ”عاLلة (حJ %ي <-ق! +ا مل! 'لقL+س+&

(Tما0 'لمسك(نة ُع-ضH بك) (ض(c 'ل5ب+حة 'لعK+مة 'لتي قLمCا 'آلD ('الب& الج) 'نسا& . (قT LتH 'لساعة 'لتي +تب(T ف+Cا 'لمس+ح
Lمام3 لكي +أتي بأبناء كث+-+& 'لى 'لمج' U)لس-(- 'لم(ض' (جT &لسال<+& (ك) 'س0 +سّمَى . 'ن3 م') Hل-+اسا' J)ف Lلش-عي (+تمج' ,Sم-ك
Lق) &+Lلى 'لمفت' -K0 . 'ن3 +نKعT Lفا& 'لس-(- ('لمج 'Lمة ج+Kع Hآلال0 ('لعا- كان') &Sمع '& 'لح) . YSنا بالخ+Cمست D+حتم) 'لصل' —
تجLL(' فصا-( ' في شب3 ص(-ت83 (ك) قلD +حم) 'ل<ابع 'اللCي 'لكام)8 (ك) (ج3 +عكd ص(-F مل+ك3 . 'نu-+ 3 ف+0C نت+جة تعD نفس3
Hالء تألم[% (مي ! فألجL 5' مقتنى)%” :لجما%+- 'لمجتمعة م& 'الب-'- ('الش-'- +عل& ح+نئ5 قائال' Uلى 'سما' (ص+ H)نفُس3 . (بص D+>فت
(الجل0C مH لكي +سكن(' في c ض-تي مL uL%(- 'البL“. (ح+نئ5 ت-تفع Tنش(FL 'لحمL م& Tف(', 'لالبس+& 'لث+اD 'لب+X ح() 'لع-o قائلة:
sr : لب-كة“ (-]+ا ٥' ) Lلك-'مة ('لمج') F)لغنى ('لحكمة ('لق') F-Lأخ5 'لق+ &' c)لم5ب' a)-لخ' )% Jمستح”). {GC 724.2}

صر81 1خHر <ائس

&)L &لمس+ح فا& صفات3 تبقى كما %ي م' FLما0 س+اT لة هللا ('النحناء'Lبع a'-جب- على 'العتT Lلك& على 'ل-غ0 م& ك(& 'لش+<ا& ق)
تغ++-. ف-(c 'لعص+ا& ت-تL عل+3 كس+) جا-a . ('5 +متلئ بالجن(& +صم0 على ع0L 'الستسال0 في 'لص-'U 'لCائ) . لقL جاء 'ل(قH 'لY5 ف+3
+شتب! في ص-'U 'خ+- +ائd ضL مل! 'لسماء . ف+نLفع في (س< -عا+ا, محا(ال '& +لCم0C بما +عتم) في صL-, م& ث(-F ('%ت+اg (+ث+-0%
لالشتبا! في 'لح-D في 'لحا) . (لك& م& ب+& 'لمال++& 'لتي ال تحصى 'ل5+& قT Lغ('%0 على 'لعص+ا& ال +(جL 'آل& (ال ('حL +عت-a بس+اLت3
. لقL 'نتCى سل<ان3 . ('الش-'- تمألH'5 0% 'لك-'%+ة 'لتي تعتم) في قلD 'لش+<ا& تجا, هللا . لكّن0C +-(& '& قض+ت0C صا-H م+ئ(سا منCا
0C+عل &)ُLّبل+سي +-ت' D8 فبغضU'Lع('ن3 في 'لخT ')ل5+& كان' Lلش+<ا& (ض' L0 ضCف+ث(- غضب . D-0 ال +ست<+ع(& 'النتصا- على 'لCن').
{GC 725.1}

+ق() 'ل-D: ”م& 'ج) 'ن! جعلH قلب! كقلD 'آللCة ل5ل! %أنT '5جلD عل+! غ-باء عتاF 'الم0 ف+ج-L(& س+(ف0C على بCجة حكمت!
X-لنا- ... سأ<-ح! 'لى 'ال' F-م& ب+& حجا (لKلم' D)-ا 'لكC+T !L+بT” 8“لقتلى' H)م H)فتم F-ل(ن! 'لى 'لحفSنس(& جمال! . +نL+)
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“Lلى 'الب' Lبع Lال (ال ت(ج')%T &)م& +-'! ... (تك (ما0 ع+ني ك' X-على 'ال 'Lص+-! -ماT) ...!+ل' ')-Kما0 'لمل(! ل+نT !جعلT)
sÉ — s٦ ) Ä — ٦ : rÄ (ق+اSح)). {GC 725.2}

ال& ك) سالc 'لمتسلح في 'ل(غى (ك) -L'ء مLح-g في 'لLماء +ك(& للح-+J مأكال للنا-“8 ”ال& لل-D سخ<ا على ك) 'الم0 (حم(' على”
ك) ج+ش0C . قL ح-مL 0Cفع0C 'لى 'ل5بح“8 ”+م<- على 'الش-'- فخاخا نا-' (كب-+تاً (-+ح 'لسم(0 نص+D كأس0C“ ('شع+اء É : ٥ ؛ r : i٤ ؛
مSم(- ss : ٦). '& 'لنا- تنS) م& عنL هللا م& 'لسماء8 ('ال-X تتكس- ('السلحة 'لمخف+ة في TعماقCا تخ-g . فتخ-g م& فج('تCا نا-
مح-قة (نفd 'لصخ(- تشتع) بالنا- . لقL جاء 'ل+(0 'لمتقL كالتن(- . ('لعناص- تD)5 بح-'-F مت(قFL (تحت-T J+ضا 'ال-X (ك)
'لمصن(عاH 'لY H ف+Cا (مالخي ٤ : s ؛ r ب<-s� : i d). (س<ح 'ال-X +بL( كأن3 كتلة ('حFL 5'ئبة : بح+-F ('سعة م& 'لنا- تغلي. 'ن3
Ä : iشع+اء ٤') “&)+Cص u)عL (جT &ء م'S0 'نتقا0 سنة ج)+ D-ال! لالش-'-. ”ال& للCن(نة ('ل+Lل' Hق)). {GC 726.1}

.(s :مالخي ٤) “L)لجن' D- (0 'آلتي قا)+0 'لCح-ق+) ' oك(ن(& ق+” .(is : ss (مثا' ) X-ء%0 في 'ال'Sج &)الش-'- +نال' &'
Hضع)ُ L0“. (ح+| '& خ<ا+ا 'الب-'- قCعمالT Dاما <(+لة . ('لجم+ع س+عاقب(& ”حس+T &)خ-(& +تع5بq ة8 ب+نماKلك(& كما في لحC+ Xفالبع
على 'لش+<ا& فC( س+تأل0 ال الج) عص+ان3 فحسD ب) الج) ك) 'لخ<ا+ا 'لتي جع) شعD هللا +-تكب(ن3 '. (س+ك(& قصاصD%-' 3 بكث+- م&
قصا\ 'ل5+& قT Lضل0C . فبعL %ال! ك) م& قL غ-- ب0C س+K) ح+ا (س+قاسي 'ال%(') . '& 'الش-'- +Cلك(& Tصال (ف-عا في 'لنا- 'لم<F-C؛
5' X-8 ('لسماء ('ال(Lلع' Dم<ال (ك Hج+بT Lق) كامال8 d)على 'لنام YLقع قصا\ 'لتع) Lلق . U)-فالش+<ا& %( 'الص) ('تباع3 %0 'لف
D-لة 'ل'L5ل! تعلنا& ع &'-Kتن. {GC 726.2}

'& عم) 'لتخ-+D ('لCال! 'لY5 قا0 ب3 'لش+<ا& قL 'نتCى 'لى 'البL . فخال) ستة qالa سنة تم0 'لش+<ا& '-'Lت3 '5 مأل 'ال-X شقاء8
L)م& (ج Lهللا س+تخلص(& 'لى 'الب Jما 'آل& فا& خالئT . 0م& ف-< 'ألل Xلمسك(نة . فك) 'لخ ل+قة تئ& (تتمخ' Jخالئ (لك &'Sالح' Dَسّب)
'لش+<ا& (تجا-ب3. ”'ست-'حH '<مأنH ك) 'ال-X . %تف(' ('الب-'-) ت-نما“ ('شع+اء h : s٤). (ست-تفع %تافاH حمL ('نتصا- م& ك)
'لمسك(نة 'الم+نة: ”ص(H جمع كث+-“ ”كص(H م+ا, كث+-F (كص(H -ع(L شFL+L“ ُ+سمع قائال: ”%لل(+ا فان3 قL مل! 'ل-D 'الل3 'لقاL- على ك)
٦ : sÉ شيء“ (-]+ا). {GC 726.3}

('5 تلتa 'ال-X في -L'ء م& 'لنا- 'لمCلكة +ك(& 'الب-'- ساكن+& م<مئن+& في 'لمL+نة 'لمقLسة . (T(لئ! 'ل5+& كا& ل0C نص+D في”
Äم(- ٤S٦ ؛ م : r� مج& (-]+ا) dلشعب3 شم )Cكلة لالش-'- فq -0 . (في ح+& '& هللا %( ناC+لثاني سل<ا& عل' H)للم d+لق+امة 'ال(لى ل'
ss :). {GC 727.1}

”-C>الش-'- ت' J-لنا- 'لتي تح' &' .(s : rs ا+[-) “ال(لى مضتا' X-ال& 'لسماء 'ال(لى ('ال FL+Lضا ج-T) FL+Lسماء ج H+T-)
{GC 727.2} .'ال-X. (ك) 'ث- م& qثا- 'للعنة +محى . (ل& تك(& %نال! نا- جح+0 'بL+ة لت5ك- 'الب-'- 'لمفL++& بع('قD 'لخ<+ئة 'لمخ+فة

مذكر 1Xحد

FL+آلثا- 'ل(ح' L3 (-جل+3 ت(ج+L+) 3س3 'لج-+ح (جنبT- صلب3. ففي Hسما ,Lحامال في جس (K+نا س+L8 5ل! '& فاLح') -لك& +بقى م5ك)
للعم) 'لقاY d لY5 قL 'حLثت3 'لخ<+ئة . '& 'لنبي 'u-+ 5 'لمس+ح في مجL, +ق(): ”(كا& لمعا& كالن(- . ل3 م& +L, شعاU (%نا! 'ستتا-
قL-ت3“ (حبق(i J : ٤). ف5ل! 'لجنD 'لم<ع(& 'لY5 سا) من3 'ل0L 'لقاني 'لY5 صالح 'النسا& مع هللا 'نما %( مجL 'لمخل\ ( ”'ستتا- قL-ت3“.
'ن3 ”'لعK+0 للخال\“ ع& <-+J 5ب+حة 'لفL'ء8 (ل5ل! كا& قاL-' على تنف+5 عL'لت3 في م& قLS' L-(' ب-حمة هللا. (سماH 'تضاع3 %ي 'سمى
{GC 727.3} .ك-'مة ل83 (مL uL%(- 'البL ستك(& ج-(c جلجثة مبع| 'لحمL ل3 ('عالنا لقL-ت3

(TنH +ا ب-g 'لق<+ع Tكمة بنH صC+(& 'ل+! +أ تي (+جيء 'لحك0 'ال()“ (م+خا ٤ : Ä). لقL 'تى 'ل(قH 'لK Y5) 'لقL+س(& +ت<لع(& 'ل+3”
بش(J من5 سL لD+C 'لس+a 'لمتقلJ+-> D 'ب(+نا 'ال(ل+& 'لى عL&8 (قH ”فL'ء 'لمقتنى“ (Tفسs d : s٤). فاال-X 'لتي Tع<+H لالنسا&
Tصال على 'عتبا- 'نCا مملكت3 ('لتي TسلمCا %( للش+<ا& (KلH مuL %5, 'لحقبة 'ل<(+لة تحH س+<-F %5' 'لعL( 'لجبا- Tع+HL عب- تLب+-
- 'ال-X (صانع3 '. %( ق--, '. ل0 +خلقCا با<ال . للسك& 'لفL'ء 'لعK+0 . (قL 'ست-جع ك) ما قT Lضاعت3 'لخ<+ئة. ”%ك5' قا) 'ل-D ... مصّ(ِ
ص(-%ا“ ('شع+اء ٤٥ : sÄ) '& غ-X هللا 'الصلي م& خلJ 'ال-L J X تحقJ '5 صا-H م(<& 'لمفتL+& 'البYL . ”'لصL+ق(& +-ث(&
rÉ : ih -)مSم) “Lا 'لى 'البCسكن(ن+) X-ال'). {GC 728.1}

'& 'لخ(a م& جع) 'لم+-'| 'لعت+L +بL( ماL+ا Tكث- م& 'لال0S جع) كث+-+& +فس-(& 'لحقائJ 'لتي تق(Lنا 'لى 'عتبا-, (<ننا تفس+-' -(ح+ا
ُ+فقL%ا معنا, '. لقL 'كL 'لمس+ح لتالم+5, 'ن3 ماX ل+عL ل0C مناS) في ب+H 'آلD. فال5+& +قبل(& تعال+0 كلمة هللا ل& +جCل(' جCال تاما ما +خت\
.(É : r d)ك(-نث s) “3هللا لل5+& +حب(ن ,LعT مع 5ل! فان3: ”ما ل0 ت- ع+& (ل0 تسمع '5& (ل0 +خ<- على با) 'نسا& ما) . Y)بالمسك& 'لسما
GC} .'& لغة 'لبش- قاص-F ع& (صa مكافأF 'الب-'-. (ل& +ع-فCا 'ال م& +-(نCا. (ال +مك& لعق) محL)L قاص- '& +L-! مجL ف-d)L هللا
728.2}



11/19/13, 7:08 PMEllen G. White Writings

Page 249 of 256https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19947&start_paragraph=1012767917&finish_paragraph=1012771431&references=1

موcن 1لمخلصHن

+Lعى م+-'| 'لمخلص+& في 'لكتاD 'لمقdL ”(<نا“ (عب-'ن++& ss : s٤ — s٦). فCنا! +ق(L 'ل-'عي 'لسما(Y ق<+ع3 'لى +ناب+ع م+ا,
ح+ة . (شج-F 'لح+اF تع<ي ك) شC- ثم-%ا (J'-)T 'لشج-F لشفاء 'الم0 . (+(جL L'ئما 'نCا- جا-+ة صاف+ة (نق+ة كالبل(- (على (ج('نبCا
'شجا- تلقي KاللCا 'ل('-فة على 'ل<-J 'لمعFL لمفتYL 'ل-D . (%نا! ت-تفع 'لسC() 'لفس+حة فتص+- تالال q+ة في 'لجما) (جبا) هللا تعل(
.بقممCا 'لشامخة . (في تل! 'لس3 () 'لCاLئة 'لتي بج('- 'ل+ناب+ع 'لح+ة +جL شعD هللا8 'لK &+5ل(' TمL' <(+ال غ-باء (تائC+&8 (<نا (مستق-'
{GC 729.1}

(+سك& شعبي في مسك& 'لسال0 (في مساك& م<مئنة“. ”ال ُ+سمع بعK Lل0 في T-ض! (ال خ-'T D( سحJ في تخ(م! ب) تسم+& Tس('-!”
خالصا (Tب('ب! تسب+حا“8 ”(+بن(& ب+(H ' (+سكن(& ف+Cا (+غ-س(& ك-(ما (Ñأكل(& 'ثما-%ا. ال +بن(& (qخ- +سك& (ال +غ-س(& (qخ- +أك)
rr ) rs : ؛ ٦٥ sÄ : ؛ �٦ sÄ : ir 0“ ('شع+اءC+L+' (عم َّY-(... +ستعم) مختا. {GC 729.2}

8“dq لع>+ d+-س-( ( ع(ضا ع& 'لق H8 ”ع(ضا ع& 'لش(! +نب“dكالن-ج -%S+) -ج 'لقفCبت+) F dل+اب' X-لب-+ة ('ال' c-نا! ”تف%
D-ل' (سي“ قاLق ((& في ك) جبLال +فس) &)[)ا“8 ”ال +سCصبي صغ+- +س(ق) ... YLلنم- مع 'لج' Xب-+) a)-مع 'لخ Dف+سك& 'ل5ئ”
É ) ٦ : ss ؛ si : ؛ ٥٥ s : iشع+اء ٥')). {GC 729.3}

ل+d لالل0 (ج(L في ج( 'لسماء . (ل& تك(& %نا! Lم(U (ال م('كD جناH'S (ال شا-'H حL'L. ”('لم(H ال +ك(& في ما بعL (ال +ك(&
حS& (ال ص-'w ... ال& 'الم(- 'ال(لى قL مضH“8 ”(ال +ق() ساك& 'نا م-ضH . 'لشعD 'لساك& ف+Cا مغف(- 'الث0“ (-]+ا rs : ٤ ؛ 'شع+اء
r٤ : ii). {GC 729.4}

(%نا! T(-شل+0 'لجFL+L قصبة 'ال-X 'لجFL+L 'لمج+FL: ”'كل+) جما) ب+L 'ل-H) D 'جا ملك+ا بكa 'لC!“. ”لCا مجL هللا (لمعانCا شبT 3ك-0
حج- كحج- +شD بل(-Y“8 ”(تمشي شع(D 'لمخلص+& بن(-%ا (مل(! 'ال-X +ج+ئ(& بمجL%0 (ك-'مت0C 'ل+Cا“. ('ل-D +ق(): ”فابتCج
: ٦r 0“ ('شع+اءCا لCلe 0C0 (%0 +ك(ن(& ل3 شعبا (هللا نفس3 +ك(& معCس+سك& مع )%) dبشعبي“8 ”%(5' مسك& هللا مع 'لنا c-با(-شل+0 ('ف
i : rs ؛ -]+ا sÉ : ؛ 'شع+اء ٦٥ r٤ ) ss : rs ؛ -]+اi). {GC 730.1}

(في مL+نة هللا ”ال +ك(& ل+) %نا!“. (ل& +ك(& 'حL في حاجة 'لى 'لCج(T U( 'ل-'حة T( +-غD ف+0C '. (ل& +شع- 'حL بالسآمة م& عم)
D-ال& 'ل dن(- شم )T g'-ائ3 '. ”(ال +حتاج(& 'لى سCل& نخشى م& 'نت) cلصبا' F-ئما بنضا' L -السم3 . (سنشع L0 'لحم+Lهللا (تق FL'-'
. dا- بما ال +قاCلن' aن(- منتص J)ف+ )Cا (مع 5ل! فC+5[+ )T -البصا' -Cض+اءٌ ال +ب dن(-َ 'لشم J)ف+) .(٥ : rr ا+[-) “0C+الل3 +ن+- عل'
{GC 730.2} .(مجL هللا ('لخ-(a +غم- 'لمL+نة 'لمقLسة بن(- ال +خب( . ('لمفتL(& +س+-(& في مجL 'لنCا- 'البYL 'لY5 ال شمd ف+3

(لT 0- ف+Cا %+كال ال& 'ل-D هللا 'لقاL- على ك) شيء %( ('لخ-(a %+كلCا“ (-]+ا rr : rs). (لشعD هللا 'مت+اS 'لش-كة 'لمباحة مع”
'آلD ('الب& . ”فاننا ننK- 'ال& في م-Fq في لغs) “S ك(-نث(sr : si d). 'ننا ن-u 'نعكاسا لص(-F هللا كما في م-Fq في 'عما) 'ل<ب+عة
Lمج u-في حض-ت3 (ن (ل-]+ة . 'ننا سنمث' Dحج+ Dنا! حجا% &)ك+ &' &)L &ا ل(ج3 مC8 (لكننا سن-', ح+نئ5 (جdفي معامالت3 مع 'لنا)
3Cج). {GC 730.3}

1نتصا/ محبة هللا

JLصT Dما هللا نفس3 في 'لقلCلل5+& غ-س' a>لمحبة ('لع' Lستج) .(sr : si d )ك(-نث s) ')ُع-ف Lكما ق &)Lلمفت' a-نا! س+ع%)
تD+-L ('ع5ب83 ('لش-كة 'ل<ا%-F مع 'لخالئJ 'لمقLسة ('لح+اF 'الجتماع+ة 'لمتناسقة مع 'لمالئكة 'لمغب(<+& (مع 'ل-جا) 'المناء في ك)
dفسT) “X-على 'ال) H')في 'لسم F-+عش (ب+& ”ك Lِّح)سة 'لتي تL8 ('ل-('ب< 'ل0 قa)-0 'لخL 0 (ب+ض(%ا فيCلعص(-8 'ل5+& غسل(' ث+اب'
s٥ : i). {GC 731.1}

ULمخا dقا )Lة . (ل& +ك(& %نا! ع+Lلخالقة (في 'س-'- 'لمحبة 'لفا' F)لق' D8 بس-(- ال +ك)8 في عجائFLنا! ستتأم) 'لعق() 'لخال%
ل+ج-D 'لناd لنس+ا& هللا . (ستنم( (تت<(- ك) ق(u 'لنفd (تL'LS مCا-' تCا8 (تحص+) 'لمع-فة ل& ُ+تعD 'لعق) (ل& +-%J 'لق(u . (%نا!
+مك& تنف+T 5ج)َّ 'لمشا-+ع . (Tسمى 'ل-غائD تتحقJ (T-فع 'لم<امع ُتنا)8 (مع 5ل! تu-5 -CK ل+بلغCا 'النسا&8 (عجائD جFL+L ل+عجD بCا8
Lلجس') dلنف') (لعق' u)ق (ب5 Dتت<ل FL+Lج X'-غ') ا8Cك-L+عل+3 ل FL+Lج Jحقائ). {GC 731.2}

(ك) كن(S 'لمسك(نة ستك(& مباحة لL-'سة مفتYL هللا . (لك(ن0C غ+- مق+L+& بق+(L 'لفناء فس+-تفع(& 'لى Tعالي 'لع('ل0 'لبع+8FL ع('ل0
'ختلجH قل(T D%لCا بالحS& على شقاء بني 'النسا& (ت-نمH باغاني 'لف-c عنLما علمH بانباء 'لنف(d 'لمفتF'L . فبف-c ال +ن<J بL+ 3خ) 'بناء
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'ال-X ف-cَ 'لخالئJ غ+- 'لساق<+& (حكمت0C . (%0 +تقاسم(& مع0C كن(S 'لمع-فة ('لعل0 'لتي حصل(' عل+Cا مT uLج+ا) بعT Lج+ا) في 'لتأم)
في صنع هللا . (بع+(& صاف+ة +نK-(& 'لى مجL 'لخل+قة : 'لشم(d ('لك('كD ('النKمة 'لك(ن+ة ك) منCا في مسا-%ا 'لمح+< بع-o هللا .
{GC 731.3} .(على ك) 'ال ش+اء م& 'صغ-%ا 'لى TعKمCا مكت(D 'س0 'لخال8J (في ك) شيء +CK- غنى قL-ت3

L+Sت) FLلمحبة ('ل(قا- ('لسعا' LLلمع-فة فك5ل! ستتج' LLع& هللا ('لمس+ح. (كما تتج LمجT) غنىT Hة فستأتي باعالنا+L5 تم- سن( 'الب')
ك5ل!. (كلما ع-a 'لناT dش+اء Tكث- ع& هللا L'S 'عج 'ب0C بصفات3 . ('5 +كشa +س(T Uمام0C غنى 'لفL'ء ('العما) 'لعK+مة 'لمL%شة في
H')ب- L0 'ل5%ب+ة فتتحCض-ب(& على ق+ثا-'ت+ (للعق (%م5 c-بف) 8J+حا- عم Lتختلج بتعب &+Lلمفت' D)ائ) مع 'لش+<ا& فا& قلCل' U'-لص'
{GC 732.1} .-ب('T) Hل(T aل(a م& 'الص('H في 'نشاL 'غن+ة 'لحمL 'لعK+مة

(ك) خل+قة مما في 'لسماء (على 'أل-X (تحH 'أل-X (ما على 'لبح- ك) ما ف+Cا سمعتCا قائلة: للجالd على 'لع-o (للخ-(a 'لب-كة”
si : ا ٥+[-) “&+Lآلب' LبT لسل<ا& 'لى') Lلك-'مة ('لمج')). {GC 732.2}

c-لف') Jم& 'ل(فا FLفي عا<فة ('ح) .F-%' > اCصا-تالمسك(نة كل Lق) . L)ج) Fللخ<ا )T للخ<+ئة L0 . (ما عا+Kلع' U'-ى 'لصCنت' Lلق
+شت-! ك) 'لخالئJ. (م& 5'! 'لY5 قL خلJ 'لجم+ع تف+X 'لح+اF ('لن(- ('لبCجة في ك) 'القال+0 في 'لفضاء 'لY5 ال حL)L ل3 . فم& Tصغ-
F-5 {GC 732.3} 'لى Tع0K ك(ك8D م& حي 'لى جما8L بجمالCا (كمالCا — كلCا تشLC شCاFL ('حFL قائلة: هللا محبة

تذييل

مذكرf1 عامة

& جSء' م& 'لقان(& 'لكCن(تي 'ل-(ماني +عل& 'لباD ' 'ن(سنH 'لثال| '& بابا -(ما %( ”نائD على صفحة ٥8 — 'اللقاD : في فص) +كّ(ِ
)% Y5لمس+ح 'ل' Dفس- %5' 'لكال0 بالق() '& 5ل! %( الن3 نائ (على %5' 'لفص J+في تعل) .“هللا نفس3 Dالنسا& فق< ب) نائ' D8 ال نائX-ال'
”'ل3 حJ ('نسا& حJ“. 'ما ع& 'للقD 'لقائ) ”'لس+L 'ل-D 'لباD '“ فانK- تعل+J ' على 'س-'a 'لبابا +(حنا 'لثاني ('لعش-+& . (في <بعة
d+-في با H-Lفي <بعة ص) . s٥i في خانة “' Dلبا' D-نا 'لL+5' 'لق(): ”س% L-) s٥Ä٤ 0بتا-+خ عا a'-ع& 'الس D-)في 'نت H-Lص
{GC 735.1} .“بتا-+خ عاs٦sr 0 ت(جL %5, 'الق(') في خانة �s٤ . (في عFL <بعاH صH-L من5 عاs٦sr 0 ح5فH كلمة ”هللا

&' &)Lخ) 'لكن+سة خلسة8 ب'L لى' HحفS لمس+ح+ة 'لتي' Lمفاس uLح' Hلتماث+) ... كان' FLلتماث+) : '& عبا' FLصفحة ;٥ — عبا
+الحCKا '( +لتفH 'ل+3 ' 'حL تق-+D '. (%5, 'لمفسFL ل0 تكشU a & نفسCا في 'لحا) كغ+-%ا النCا في %5, 'لحالة كانH تقاب) بانتقاL ص-+ح
(ت(ب+خ صا-80 (لك& '5 بHTL عملCا تحH قناU جم+) LخلH 'لمما-ساH 'لخاصة بCا بالتL-+ج 'ل('حFL في 'ث- 'الخ-u بح+| 'نحH-L 'لكن+سة
'لى 'عماJ 'ل(ثن+ة8 ل+d فق< بL(& مقا(مة كاف+ة ب) '+ضا بL(& 'عت-'X جا0S. (بعL 5ل! عنL ب5) مسعى الستئصالCا (جL '& 'لش- قL تأص)
Jلخال' &)L J)لمخل' FLع3 'لى عبا)Sلى 'ل(ثن+ة (ن' Y-لبش' Dلت3 ... ف+نبغي تتبع3 'لى م+) 'لقل'S' &ا بح+| ل0 +مكC+ف... {GC 735.2}

لقLT LخلH 'لتماث+) ('لص(- 'لى 'لكن+سة '(ال ال لتعبL (لك& eما ل+ستعاX بCا ع& 'لكتD لتعل+0 م& ل0 +ك(ن(' +ع-ف(& 'لق-'ءF '( لتث+-”
-(c 'لتعبL في 'آلخ-+& . 'ما 'لى 'Y حL حققH %5' 'لغ-X فأم- مشك(! ف+83 (لك& حتى ل( سلمنا با& %5' كا& 'ل('قع 'لى ح+&8 فس-عا& ما
FLعبا Hتن+-%ا (جعل &T &ال مLالء بCعق() 'لج HلمK' Lق dلى 'لكنائ' HخلL' لص(- ('لتماث+) 'لتي' &' Lج) Lك(& ك5ل!8 (ق+ &T &ع aك
'لساجL+& منح<ة بLال م& '& تسم( بCا8 حتى 'ن3 مع ك(& 'لقصL منCا %( ت(ج+3 عق() 'لناd 'لى هللا فقL كا& م& نتائجCا تح(+) 'لعق() عن3
٦ — i مجمع ن+ق+ة — صفحة Lلمجمع 'لسابع 'لعا80 ('لثاني بع' Dمة كتاLمق) .“J)لمخل' FLلى عبا'). {GC 735.3}

(للحص() على ب+ا& باج-'ء'H (ق-'-'H مجمع ن+d 'لثاني في عاhÄh 0 0 'لL Y5عي الق-'- عباFL 'لتماث+)8 ما كتب3 با-(ن+(d في
كتاD 'لت('-+خ 'الكل+-+ك+ة في عاs٦sr 0 في 'نت(-D 'لمجلL 'لتاسع صفحة 8٤�h — iÉs (0 ' كتب3 منL%ا0 في كتاD 'لمجمع 'لسابع 'لعا80
8(s٦Ä٦ 0عا &Lفي لن) بالكن+سة 'لباب(+ة d-لخا\ بال(ثن+ة 'لتي تما' |+Lع& 'لح UفاLل' Dمجمع ن+ق+ة 'لثا ني8 (ما كتب3 ستلنجفل+| في كتا
— ٥rs ل-'بع عش- صفحة' Lلمجل' sÉ�� 00 — 'لسلسلة 'لثان+ة8 ن+(+(-! عا%Lت(' بعT &باء مجمع ن+ق+ة (مq &ع F-مكتبة مختا Dكتا)
8٥Äh (كتاD تا-+خ ”مجامع 'لكن+سة م& 'ل(ثائJ 'الصل+ة“ لم]لف3 %+ف) 'لكتاD 'لثام& عش- 'لفص) 'ال() فق-iii ) iir F ('لفص) 'لثاني
ihr — i٤r صفحة) i�٤ — rصفحة �٦ dلخام' Lلمجل' sÄÉ٦ 0بع في عا> Y5كال-! 'ل H ) H) — i٥r — i٤٥ F-فق). {GC
735.4}
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:صفحة =٦ — Tم- قس<ن<+&: '& 'لقان(& 'لY5 'صL-, قس<ن<+& في 'ل+(0 'لسابع م& 5q'- (ما-d) عاirs 0 0 ع& +(0 'ل-'حة +ق()
{GC 735.5}

”U-S لح-+ة في م('صلة' (0 كامCفل aفي 'ال-+ا &)لم(ق-. 'ما 'لعائش' d(ك) 'لتجا- في +(0 'لشم &Lلم' D(ك) شع Fك) 'لقضا c-ل+ست
حق(ل80C ح+| 'ن3 +حL| م-'-' كث+-F '& +ك(& %5' 'ل+(0 'نسD 'ال+ا0 لU-S 'لحب(T D( غ-d 'لك-(80 ل5C' ف+نبغي 'ال +ت-! %5' 'ل(قH 'لمالئ0
+م- بال عم) لئال نخس- ب-كاH 'لسماء“ (م& كتاD تا-+خ 'لسبH ('الحL لم]لف3 ل(+d صفحة sri ( sr٤) ('لكتاD 'الصلي (في Lست(-
+(ستن+ان(d) 'قتبd من3 'لLكت(- %سي في محاض-'ت3 في %مبت(& ع& ”+(0 'الحL ('لLكت(- ف+ل+a' o D في كتاب3 'لY5 م(ض(ع3 تا-+خ
-Lلصا' Hكتب3 ب+ت- %+ل+& في تا-+خ 'لسب F-ئ'L) ضا ما كتب3 م(ش+0 في ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي+' -Kلثال| . 'ن' Lلكن+سة 'لمس+ح+ة 'لمجل'
s٦i٦ 0في عا &Lفي لن. {GC 735.6}

is ع& صفحة F-لم5ك' -Kصفحة <٦ — 'لت('-+خ 'لنب(+ة: 'ن {GC 736.1}

صفحة ٦٤ — 'لكتاباH ' لمF-)S: م& ب+& 'ل(ثائJ 'لتي +عت-a 'لجم+ع في 'ل(قH 'لحاض- بانCا تH'-+)S تعتب- %بة قس<ن<+& ('الحكا0
'لباب(+ة 'لمنس(بة ك5با 'لى '+H'5 -)L)S '%م+ة 'ساس+ة (في 'قتباd 'لحقائJ 'لخاصة ب5C' 'لس]'): ”م& 'لS Y5(- %بة قس<ن<+& (متى كا&
{GC 736.2} :5ل!؟“ +كتD ج(سل+& مL+- كل+ة 'لال%(H في سلب+d ببا-+d قائال

مع '& %5, 'ل(ث+قة S'ئفة بال جL') فم& 'لصعD 'لحك0 في تا-+خ 'ختالقYL &T .' 3 ما-كا م(-'ت(-Y (غ+-, م& علماء 'لنقاL +-(& 'ن3 '”
كتبH في 'لق-& 'لثام& قبلما 'عتلى ش-لما& 'لع-LS) .o على 5ل! فأ& م(-'ت(-Y +عتقL 'ن3 م& 'لم-جح '& تك(& قL 'قنعH 5ل! 'لمل! (ب+ب+&
با& +ك(نا ك-+م+& نح( 'لك-سي 'لباب(Y“ — سل<ا& 'لبابا في 'لق-(& 'ل(س<ى لم]لف3 ما+ث(كلي8 كل+ة سا& بات-+! ما+ن(|8 (م(-في (ش-كا,
irs ال() صفحة' Lلمجل' sÄ٥i 0بلت+م(- عا .. {GC 736.3}

(ع& تا-+خ 'الحكا0 'لباب(+ة 'لمنس(بة ك5با 'لى '+L)S(- — 'نK- ما كتب3 م(شي 0 في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي“.
(Tما 'لLكت(- م(-L(! 'لمت-ج0 '5 +ش+- في حاش+ة 'لى 0 ' قال3 الب+3 فل(-Y 'لم]-w 'لكاث(ل+كي 'لعالمة في كتاب3 ”'لتا-+خ 'الكل+-+كي“ +ق()
ع& %5, 'الحكا0: ”لقS LحفH 'لى 'لن(- ق-D نCا+ة 'لق-& 'لثام&“. ('5 +كتD فل(- Y ق-D نCا+ة 'لق-& 'لسابع عش- +ق() ف(J 5ل! '& 5%,
Hا في 'لق-& 'الخ+- . نع0 'ن3 في 'ل(قCم(ث(قا ب3 ' ق-'بة ثماني مئة سنة8 (بك) صع(بة 'مك& %ج-%ا ('لتخل\ من H-الحكا0 'لكا5بة 'عتب'”
'لحاض- ال +كاL +(جL 'ح8L حتى (ل( كا& تعل+م3 في %5, 'الم(- قل+ال (Lن+ئا8 مم& ال +عH -ف(& با& %5, 'الحكاS 0'ئفة“ — 'لتا-+خ
'الكل+-+كي ”ت-جمة Lqمة بلنL& عاshir “0 'نK- '+ضا ما كتب3 ج+ب(& في كتاب3 ”تا-+خ 'نح<ا< 'المب-'<(-+ة 'ل-(مان+ة (سق(<Cا“ 'لفص)
٤. {GC 736.4}

صفحة ٦٥ — 'حكا0 %لLب-'نL (ج-+ج(-Y 'لسابع): 'نK- ما كتب3 با-(ن+(d في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”'لت('-+خ 'الكل+-+ك+ة“ 'لY5 <بع
(في 'نت(-D عاs٦�Ä 0 'لملحL 'لحاYL عش- صفحة ٤hÉ ) (+مك& 'لحص() على نسخة م& %5, 'ل(صا+ا م& جن+-+ل-8 م(جS م& 'لتا-+خ
{GC 736.5} .“'الكل+-+كي تأل+a كننجCا0. (قL ت-ج0 'لى 'النجل+S+ة في كتاD لم(ش+0 عن('ن3 ”ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي

صفحة ٦h — 'لم<T :-C& 'لLكت(- ج(aS فاYL ب-(ن( +ق0L %5' 'لتع-+a للم<C-: ”'لم<C- %( حالة Tل0 بعL %5, 'لح+اF ف+3 ' تحبd تل!
Y5ل' YLا8 (ف+ما +خت\ باألل0 'البCخ<ا+ا%ا 'لمم+تة ف+ما +خت\ بل(ثة 'لخ<+ة (ج-ح H-ما غفLبع Fع& %5, 'لح+ا Hلتي -حل' d)لنف'
تستحق83 (لك& بسبD تل! 'لخ<اY ' بقي عل+0C قصا\ (قتي عل+0C '& +ف(, لSم& ما كما +حL| '+ضا لتل! 'لنف(d 'لتي تت-! %5' 'لعال0 م5نبة
{GC 736.6} .في بعX 'لخ<ا+ا 'لبس+<ة '( 'لمغتف-F“ — م& كتاD 'لعق+FL 'لكاث(ل+ك+ة

صفحة sÉ٦ (<بع في عا0 sÄÄ٤ بتصJ+L م& 'سقa ن+(+(-!) 'نK- '+ضا ما كتب3 %اجنبا! في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”م(جS تا-+خ
{GC 736.7} .'لعقائL“ (كال-! 'لمجلL 'ال()

صفحة rih — ri٤ ( ٤�٥ ٤�Ä ('لمجلL 'لثاني صفحة si٥ — �i�É ) i�Ä ) s٥ 8 (ما كتب3 'ل+(H في كتاب3 'لY5 عن('ن3
-C>لم'” Lبن Hلكاث(ل+ك+ة تح' a-لمعا' F-ئ'L) 8 sr (لثاني 'لفص' Dمان+ة“ 'لكتا)-تص(+- 'لكاث(ل+ك+ة 'ل”“. {GC 736.8}

Lبن Hلكاث(ل+ك+ة8 تح' a-لمعا' F-ئ'L Dكتا -Kصك(! 'لغف-'& 'ن FL+لعق DCصفحة @٦ — صك(! 'لغف-'& : لكي تحص) على تا-+خ مس
Dال(). 'لكتا' Lلمجل' “cالصال' LCعن('ن3 ”'لمصلح(& قب) ع Dلما& في كتاT 38 (ما كتب(&Lت- بلن)S+م& ب Hكتب3 كن Y5صك(! 'لغف-'&“ ('ل”
'لثاني 'لفص) 'لثاني8 (ما كتب3 ك-+ت(& في كتاD عن('ن3 ”تا-+خ 'لباب(+ة“ 'لمجلL 'لخامd صفحة ٥٦ — ٦٤ ( ٦s 8 (0 ' كتب3 -'ن! في كتاب3
'لY5 عن('ن3 ”تا-+خ 'الصالc في 'لماني '“ 'لكتاD 'لثاني 'لفص) 'ال() فق-s٥i ) s٤r — siÉ ) sir ) sis F — s٥٥ ('ل<بعة
'لثان+ة في لنL& سنة sÄ٤٥ (ت-جمT 3(سن& في 'لمجلL 'ال() صفحة iis ( iih — ii٥ ( i٤i — i٤٦ )8 (ما كتب3 'ل+(H في كتاب3
'لY5 عن('ن3 ”تص(+- 'لكاث(ل+ك+ة 'ل-(مان+ة 'لكتاD 'لثاني 'لفص) 8si (0 ' كتب3 لي في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”تا-+خ 'العت-'a 'لسمعي (صك(!
-K8 فانcالصال' LCصك(! 'لغف-'& في 'ثناء ع FL+ما ع& ثما- عقT ل-'بع' (لفص' “cن3 ”'الصال')عن Y5لغف-'&“ (ما كتب3 ف+ش- في كتاب3 'ل'
Lلجمع+ة 'الم-+ك+ة ع& تا-+خ 'لكن+سة“ 'لمجل' J'-)T” 3عن('ن Dفي كتا H-نش) Hا ”صك(! 'لغف-'& في 'سباني '“ (<بعCا لي عن('نCكتب F5نب
'ال() صفحة shs — srÉ . (+ق() 'لLكت(- لي ع& ق+مة %5' 'لن(- 'آلتي م& 'لجانD 'لتا-+خي8 في 'لفص) 'الفتتاحي: ”T& 'سبان+ا 'لتي ل0
تك& تSعجCا 'لمجاLالH 'لتي (قعH ب+& ل(ث- ('لLكت(- e! (سلفست- ب-'ب-+اK dلH سائ-F با<مئنا& في 'ل<-+J 'لقL+0 'لم<-(J (تق0L لنا
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{GC 736.9} .“'ل(ثائJ 'ل-سم+ة 'لتي ال جL') ف+Cا ('لتي تجعلنا قاL-+& على فح\ 'لمسألة في ن(- 'لتا-+خ 'لنقي

صفحة @٦ — 5ب+حة 'لقd'L : 'نK- ما كتب3 'لكا-L+نا) ('+Sما& في كتاب3 'لY5 عن('& ”حل() جسL -بنا +س(U 'لمس+ح (Lم3 'لحق+ق++&
في 'لق-با& 'لمقdL 'لمبا-! مب-%نا عل+3 م& 'لكتا8D ث0 'نK- '+ضا L'ئ-F 'لمعا-a 'لكاث(ل+ك+ة 'لبنL 'لY5 عن('ن3 ”'لق-با& 'لمقdL“ ((قL كتب3
sÄ٥s 0في عا &Lبع في لن> Y5ل' Ä — s ()لفص' “Hعن('& ”ق('ن+& ('حكا0 مجمع ت-ن Y5ل' Dضا 'لكتا+' -Kب() م& ب-سل()8 ('ن
— iÉi ) rri — rsال() صفحة ٤' Lلمجل' Lتا-+خ 'لعقائ Sعن('ن3 م(ج Y5اجانبا! 'ل% Dكتا) hÉ — h� ت-جم3 ب-كلي في صفحة)
iÉÄ ('لمجلL 'لثاني صفحة ÄÄ — ss٤ 8 (كتاD ج(& كلف& (عن('ن3 ”'لق('ن+&“ 'لكتاD 'ل-'بع 'لفص) sÄ ) sh 8 (ما كتب3 %(ك- في كتاب3
GC} .'لY5 عن('ن3 ”'لنKا0 'الكل+-+كي“8 (ما كتبT 3ل+(H في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”تص(+- 'لكاث(ل+ك+ة 'ل-(مان+ة 'لكتاD 'لثاني 'لفص) ٤ ( ٥
737.1}

صفحة ٤@ — ت-جH' 0 'ل(لLنس++& للكتاD: ع& 'لت-جماH 'ل(لLنس+ة 'ال(لى الجS'ء م& 'لكتاD 'لى لغة عامة 'لشعD 'نK- ما كتب3
تا(نلي في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”ش-(c 'الDL 'لكتابي“ 'لمجلL 'ال() 'لفص) 'لعاش- فق-si — s F 8 (ما جاء في كتاD بثاف+) 'لY5 عن('ن3
Y58 (ما كتب3 +تنا0 في كتاب3 'ل rs ) si ) s� — Ä ) ٤ ) i F-لفص) 'لثاني 'لفق' sÄسنة ٦٤ d+-بع في با> Y5في ف-نسا“ 'ل Dلكتا'”
{GC 737.2} .عن('ن3 ”-قابة كن+سة -(ما“ 'لمجلL 'لثاني 'لفص) 'لثاني

صفحة 88 — منش(- ضL 'ل(لLنس++&: '& جSء' كب+-' م& ن\ 'لنش-F 'لباب(+ة 'لتي 'صL-%ا 'ن(سنH 'لثام& في عاs٤Äh 0 ضL 'ل(
لLنس++& ('لتي ت(جL 'لنسخة 'الصل+ة منCا في مكتبة جامعة كمب-gL) +(جL في ت-جمة 'نجل+S+ة في كتاD لL('لنج عن('ن3 ”تا-+خ 'لباب(+ة“ <بع
٦r F-فق dلفص) 'لخام' dLلسا' Dلكتا' sÄhs 0في عا. {GC 737.3}

٥Ä على صفحة F-لم5ك' -Kصفحة ٥; — صك(! 'لغف-'& 'ن. {GC 737.4}

صفحة 8; — (+كلa: لكي تحص) U لى 'لن\ 'الصلي للنش-'H 'لباب(+ة 'لصاF-L ضL (+كلa مت-جمة 'لى 'النجل+S+ة 'نK- ما كتب3
ف(كd في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”'عما) (TنصاD“8 ب-HT تا(نسنL 'لY5 <بع في لنL& عاsÄh� 0 'لمجلL 'لثال| صفحة ٤ — si 8 ('نK- '+ضا
0 ' كتب3 ل(+d في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”تا-+خ (+كلa (ح+ا تq) 3الم3“ 'لY5 <بع في عاsÄr� 0 صفحة ٤É — ٥s ( i�i — is٤ 8 (ما
كتب3 لتشل- في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”ج(& (+كلa (مض<LC(, 'النجل+S“ 'لفص) 'لخامd 'لفق-r F ('لY5 <بع في لنL& عا0 sÄÄ٤ (ت-جمة
r F-سة فقLلسا' F-انة ('لكن+سة 'لمس+ح+ة“ 'لفت+Lعن('ن3: ”'لتا-+خ 'لع '0 لل Y5في كتاب3 'ل -L8 (ما كتب3 ن+ان( s٦٤ — s٦r م- صفحة+-)ل.
{GC 737.5}

صفحة 8; — 'لعصمة: في عق+FL 'لعصمة 'نK- ما جاء في L'ئ-F 'لمعا-a 'لكاث(ل+ك+ة 'لمقا) 'ل('-L تحH عن('& ”'لعصمة“ 'لY5 كتب3
ت+-ن-8 (ما كتب3 ج(-g سالم(& في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”عصمة 'لكن+سة“8 (0 ' كتب3 'ل+(H في ! تاب3 'لY5 عن('ن3: ص(-F 'لكاث(ل+ك+ة
'ل-(مان+ة 'لكتاD 'أل() 'لفص) 'ل-'بع8 (ما كتب3 'لكا-L+نا) ج+ب(نS في كتاب3 'لY5 عن('ن3: ”'+ما& qبائنا“ 'ل<بعة ٤É عاsÄÉh 0 'لفص)
{GC 737.6} .'لسابع

٥Ä على صفحة F-لم5ك' -Kصك(! 'لغف-'&: 'ن — AAصفحة ٦ {GC 738.1}

صفحة @AA — مجمع ك(نستانd: ع& Lع(F 'لبابا +(حنا 'لثال| ('لعش-+& مجمع ك(نستانd لالنعقاL بناء على 'لتماd 'المب-'<(-
Y5لنج في كتاب3 'ل)'L 3ك5ل! ما كتب -Kلثال|8 ('ن' Dعن('ن3 ”ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي“ 'لكتا Y5ما كتب3 م(ش+0 في كتاب3 'ل -Kن' Lسجسم(ن
عن('ن3 ”تا-+خ 'لباب(+ة“ 'لكتاD 'لساdL 'لفص) ' لثاني 'لفق-si F 8 (0 ' كتب3 با(- في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”تا-+خ 'لباب('H“ <بعة لنL& في عا0
sh٦٦ 'لمجلL 'لسابع صفحة s٤i — s٤s 8 (ما كتب3 ن+انL- في كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”'لتا-+خ 'لعا0 للL+& 'لمس+حي ('لكن+سة“ 'لفت-F 'لساLسة
s�s — Éصفحة ٤ dلخام' Lلمجل' Y-)بع (ت-ج0 ب('س<ة ت> H'L٥ مجل — sÄ٥٤ 0عا) s F-فق). {GC 738.2}

٥Ä على صفحة F-لم5ك' -Kصك(! 'لغف-'&: 'ن — Aصفحة <٤. {GC 738.3}

صفحة ;B٥ — 'لجS(+H: لكي تع-a ب+انا ع& 'ص) ”جمع+ة +س(U“ (مباLئCا ('غ-'ضCا كما +لخصCا 'عضاء %5, 'الخ(+ة 'نK- كتابا
عن('ن3 ”ع& 'لجH+)S“ <بعة 'لقd ج(& ج+-'-L (نش- في لنL & عاsÉ�r 0 نش-ت3 جمع+ة 'لحJ 'لكاث(ل+كي . في %5' 'لكتاD نجL 'لق()
'لتالي ”'& 'لباع| في ك) نKا0 'لجمع+ة %( -(c 'ل<اعة 'لكاملة . لقL كتD 'لقd+L 'غنا<+(d +ق(): ”ل+قتنع ك) ('حT L& '(لئ! 'ل5+& +ع+ش(&
تحH 'ل<اعة +نبغي '& +سمح(' النفس0C '& +تح-ك(' (+(ّجCِ(' ب('س<ة 'لعنا+ة 'اللC+ة ع& <-+J -]سائ0C كما ل( كان( ' جسما مائتا +سمح
U)س+- ف+3“ ”%5' 'لخض+ J+-> Y' في ,L+ 0 م& +حمل3 فيLخ+ Y5لش+خ 'ل' (ل-ج' Sكعكا )' ك+ف+ة8 Yمكا& (+عام) بأ YT لنفس3 با& +حم) 'لى
'لتا0 +ش-ف3 'لباع| عل+3 . ث0 +مضي 'لم]سd في حL+ث3 ف+ق(): ”(+نبغي '& +ك(& متأ%با (ف-c ' (مثاب-'... T& 'لشخ\ 'لمتL+& 'لم<+ع +تم0
بس-(- ما قL حLL, ل3 -]سا], بف-c الج) 'لخ+- 'لعا0 (%( متأكL م& 'ن3 ب5ل! +ك(& متمش+ا حقا مع '-'FL هللا“ %5' ما جاء في كتاD ”ع&
{GC 738.4} .'لجH+)S“ صفحة ٦

(si٥ — sir ل-'بع صفحة' Lلمجل' shsi سنة &Lبعة لن>) ii (تا-+خ 'لكن+سة“ 'لفص Sج)م“ Dب+& في كتا)L 3ضا ما كتب+' -Kث0 'ن
(م(ش+0 في كتاب3 ”ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي“ (L'ئ-F 'لمعا-a 'لب-+<ان+ة ('ل<بعة 'لتاسعة) بنL ”'لجH+)S“8 (ما كتب3 ب-('س+& في كتاب3
8 sÄiÉ 0في عا u-5ل! <بعة 'خ (قب H-CK Lق) — sÄ٦� &L0 (لنC+م]لف dم& نف H8 مك(نا م& مجم(عة مقت<فاH+)Sلج' BLمبا”
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shhi — s٥Ä� 0في 'نجلت-' عا H+)Sت(نت(& في كاتب3 ”تا-+خ 'لج) (sÄh٦ &Lلن) “0Cست(-%0 (تعل+مL 8H+)Sفي كتاب3 ”'لج H+'-كا-ت)
sÉ�s &Lلن)). {GC 738.5}

صفحة ;B٥ — محكمة 'لتفت+o: 'نL -K'ئ-F 'لمعا-a 'لكاث(ل+ك+ة بنL ”محكمة 'لتفت+o“ (كتب3 بل(تS- في م+(ن+خ (لي في كتاD ”تا-+خ
— rh ) r٥ (ال() 'لفص' Dال() 'لكتا' Lلمجل' o+تا-+خ محكمة 'لتفت “Dس& في كتا-)في 'لق-(& 'ل(س<ى8 (ما كتب3 ل+مب o+محاك0 'لتفت
D8 (ما كتب3 ف(& -'ن! في كتا(s٦s — s٤٤ ) s٤r — sis ال() صفحة' Lل- في 'لمجلLت-جمة شان shis 0في عا &Lبعة لن>) is
dLلسا' (لثاني 'لفص' Dلكتا' “H')تا-+خ 'لباب”. {GC 738.6}

0LقT Y5ل' Dانة 'لكتا+L) dLلمق' Dلكتا' Xل-ف FL+لبع' Dش+ئا ع& 'لع('ق a-تع &' HL-' '5' .لف-نس+ة' F-)لث' Dسبا' — B;صفحة ٥
عل+3 شعD ف-نسا 'نK- ما كتب3 ف(& سب+) في كتاD ”تا-+خ 'لث(-F 'لف-نس+ة“ 'لكتاD 'لخامd 'لفص) 'ال() جSء 8h — i (ما كتب3 بك) في
) ihs — i٦É ) i ٦٦ — iال() صفحة ٦٤' Lلمجل' sÄÉ٥ 0بعة ن+(+(-! في عا>) sr ) Ä (ن+ة في 'نجلت- '“ 'لفصLتا-+خ 'لم” Dكتا
٤ih ( �٥٤ ( ٥٤s ( �٥٥)8 ”صح+فة بال ك((L“ 'لمجلL 'ل-'بع ('لثالث(& -ق0 rs٥ (ن(فمب- sÄii صفحة hiÉ)8 (ما كتب3 ل(-+م- في
h ) ء ٦Sمختص- تا-+خ 'لكن+سة 'لب-(تستانت+ة في ف-نسا“ 'لفص) 'لثام& ج” Dكتا. {GC 738.7}

isr على صفحة F-لم5ك' -Kلت('-+خ 'لنب(+ة: 'ن' — B;صفحة ٦. {GC 738.8}

Dلقمع 'لكتا ' dفي ف-ن Hلتي ب5ل' Lل<(+لة 'الم' Hلى 'لمحا(ال' F-مالشات3: باالشا) dLلمق' Dلكتا' Hلكب Hمحا(ال — B;صفحة ٦
(كبت3 — (على 'لخص(\ 'لت-جماH 'لتي H-CK في لغة عامة 'لشعD +ق() ج(T” :d& 'الم- 'لعالي 'لY5 صL- في ت(ل(S في عا0
srrÉ“ 'لT Y5ق- ”محكمة 'لتفت+o ضL ك) م& +ق-T(& 'لكتاD 'لمقdL باللغة 'لL'-جة .. كا& Tم-' بااللتجاء 'لى 'لنا- (سف! 'ل0L ('لتLم+- .
X-ال' Hحق- 'ماك& 'الختباء (حتى 'لمالجىء ('لمخابئ 'لتي تح') H)+م+- 'لبLأم- بت+ dLلسا') dن3 في فص(ل3 'لثال| ('ل-'بع ('لخام'
0C+8 (حتى 'ل5+& +تست-(& علX-ال' a)Cك) H0 'لى 'لغاباCتL-م<ا D8 ('ن3 +جdLلمق' D0 للكتا%S'-م(' باحCت' dا 'ناCلتي كا& +ل(5 ب'
+جD معاقبت0C بأقصى 'لعق(باH . (كا& م& نتائج 5ل! '& ح-0 'لكتاD في ك) مكا&. (كأنما قL 'ختفى تحH 'ال-X (نS) 'لى 'لقب-“. (5%,
Dعن('ن3 ”قان(& 'لكت Dفي كتا d)س+& كالماء“ — ج+L0 'لقL u-ا جC+ا8 (فCال حص- ل Hمئة سنة عق(با dخم uLا مCال('م- ”تبعت'
{GC 738.9} .“'لمقLسة

(ع& 'لجL)C 'لخاصة 'لتي ب5لH لمالشاF 'لكتاD في Tبا& حك0 'ال-%ا8D (في '('خ- عاshÉi 0 +ق() 'لLكت(- ل(-+م-: ”'+نما Tمك&
L-')ل' &+L%م& 'لمفس-+& 'لمحت-م+& +فس-(& قت) 'لشا 'LLع &T Lلى ح' H)لى 'لم' LC>ن3 'ض' (مك& '& +قا+ dLمق Dعلى كتا -)لعث'
5ك-%ما في 'الصحاc 'لحاYL عش- م& سف- 'ل-]+ا على ' ن3 قمع ب) (مالشاF 'لعLC+& 'لقL+0 ('لجL+L في ف-نسا في تل! 'لحقبة“ — ل(-+م-
{GC 739.1} .“في كتاD عن('ن3 ”مختص- تا-+خي للكن+سة 'لب-(تستانت+ة في ف-نسا

d+-في ف-نسا“ <بعة با dLلمق' Dعن('ن3 ”'لكتا D(ك5ل! ما كتب3 ب+تاف) في كتا “cعن('ن3 ”'الصال Dضا ما كتب3 ف+ش- في كتا+' -Kن'
عا0 8sÄ٦٤ (ما كتب3 ب(تنا0 في كتاD عن('ن3 ”-قابة كن+سة -(0 '“ 'لمجلL 'ال() 'لفص) 'ل-'بع (sÉ�٦)8 ('لمجلL 'لثاني 'لفص) 'لثاني
sÄ ) i ) r ) s (0“ 'لفصCصناعت) 0C0 (كنائسC8 مستعم-'تH)ج(ن+Cعن('ن3 ”'ل Dفي كتا Sضا ما كتب3 سما+ل+T) (sÉ — sصفحة ٥)
(سما+لS '+ًضا في كD' H عن('ن3 ”اللCج(ن(H في ف-نسا بعL 'لث(-F“ — فص) sr ) s� ) r 8 (ك5ل! ما كتب3 ('+لي في كتاD عن('ن3
dLلثاني ('لعش-(& 'لفص) 'لسا' Dتا-+خ 'لب-(تستانت+ة“ 'لكتا”. {GC 739.2}

F-)لث' L ,لة (على 'لخص(\ في 'لكن+سة ع& مشا)Lلضال+& في 'لكن+سة ('ل' FLع& مس](ل+ة 'لقا :Dحك0 'ال-%ا — B;@ صفحة
Dفي كتا aمة ('لفص) 'لثاني8 (ما كتب3 تشاLني“ 'لمق+Lل' cلف-نس+ة ('الصال' F-)عن('ن3 ”'لث Dما كتب3 سل(& في كتا -Kلف-نس+ة — 'ن'
“F-)لث' Lبع ' dفي ف-ن H)ج(ن+Cعن('ن3 ”'ل Dفي كتا Sال()8 (ما كتب3 سما+ل' Lلجمع+ة 'الم-+ك+ة لتا-+خ 'لكن+سة“ 'لمجل' J'-)'” 3عن('ن
Dلثام&8 (ما كتب3 جالت(& في كتا' (لفص' “' dتستانت+ة في ف-ن)-تا-+خ للكن+سة 'لب Sعن('ن3 ”م(ج D8 (ما كتب3 ل(-+م- في كتاsÄ (لفص'
عن('ن3 ”'لكن+سة ('لL(لة في ف-نسا م& سنة ��si 'لى سنة sÉ�h“ <بعة لنsÉ�h &L 'لفص) 'لثال|8 (ما كتب3 'لس+- ست+ف& في كتاD عن('ن3
s٦ F-ع& تا-+خ ف-نسا8 'لمحاض H'-محاض“. {GC 739.3}

صفحة ==< — عامة 'لشعD ('ل<بقاH 'لممتاFS : لكي تع-a ش+ئا ع& 'الح(') 'الجتماع+ة 'لسائFL في ف-نd ' قب) عLC 'لث(-F 'نK- ما
كتب3 ف(& %(لسH في كتاD عن('ن3 ”محاض-'H ل(+) ع& 'لث(-F 'لف-نس+ة“ — 'لمحاض-F 'ال(لى8 ('+ضا ما كتب3 تا+& في ! تاD عن('ن3
{GC 739.4} .“”'لحك0 'لقL+0“ (ما كتب3 +(نج في كتاD عن('ن3 ”س+جاH في ف-نسا

صفحة A٥< — 'لجS'ء: لكي تحص) على تفاص+) 'كث- ع& 'لصفة 'لجS'ئ+ة للث(-F 'لف-نس+ة 'نK- ما كتب3 ت(ماd ج) في كتاD عن('ن3
GC} .”'لL-'ما 'لباب(+ة“ 'لكتاD 'لعاش-8 (ما كتبYL 3 ب-+سنس+3 في كتاD عن('ن3 ”'لكن+سة ('لث(-F 'لف-نس+ة“ 'لكتاD 'لثال| 'لفص) 'ال()
739.5}

صفحة A٦< — فKائع حك0 'ال-%اD: 'نK- ما كتب3 تا+-S في كتاD عن('ن3 “تا-+خ 'لث(-F 'لف-نس+ة <بعة ن+(+(-! (ت-جمة ش(ب-)
sÄÉ٤ 0لف-نس+ة“ <بعة ب(& عا' F-)عن('ن3 ”تا-+خ 'لث Dفي كتا H8 (ما كتب3 مجن s�٦ ) h٦ — ٤r ) ٤ — ٤٤r لثال| صفحة' Lلمجل'
Lلب(-ب(&“ 'لمجل' F-س' Uلف-نس+ة 'لى '-جا' F-)ء 'لثLعن('ن3 ”تا-+خ '(-(با من5 ب Dل+س(& في كتاT Lلفص) 'لتاسع8 (ما كتب3 'لس+- '-ش+بال'
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isr — iÉi ال() صفحة' Lلمجل' sÄhr 0بعة ن+(+(-! عا>) s('ال() 'لفص) ٤. {GC 739.6}

صفحة =B< — نش- 'لكتD 'ل0 قLسة: في عا0 sÄ�٤ <بقا لما قال3 'لمست- (ل+0 كانت(& م& -جا) جمع+ة 'لت(-'F 'لب-+<ان+ة ('الجنب+ة8
قا): ”ك) 'لكتD 'لمقLسة 'لم(ج(FL في 'لعال0 س('ء. TكانH مخ<(<ة '( م<ب(عة بما في 5ل! ك) ت-جمة في ك) بلL ل0 +تجا(S عLL%ا T-بعة
8dلف+الT في )S+)لق(<ي 'لم' (0 مث+Lبما في 5ل! 'لكال0 'لق H5, 'لمال++& 'ال-بعة كتب% Hلمختلفة 'لتي ب3 ' كتب' Hللغا') ...مال++& نسخة
{GC 739.7} .('النجل( سكس(& في ب+YL مL(نة بح+| +بلغ عLL%ا 'لخمس+&

{GC 740.1} ما %ي جمع+ة 'لت(-'F؟

dLلمق' Dا للكتاCعات+S)0 تق-+-' ع& جملة تLلب-+<ان+ة ('الجنب+ة '& تق' F'-)ا 'مك& لجمع+ة 'لتCل Y)(ب+) مئ+ ()' L5ل! بمئة سنة عن Lبع)
'( 'لعLC 'لجL+L '( 'جS'ء من3 ب('س<ة تل! 'لجمع+ة (حL%ا فبلغ عLL%ا s�s8٦Ä�8sÄ٦ (في �L'S sÉs %5' 'لمجم(U حتى بلغ
Hء من3 ' في لغا'Sلضخ0 مال++& 'لنسخ 'لكتاب+ة '( 'ج' LLلى %5' 'لع' aنسخة م& ح('لي '-بع مئة لغة. (+نبغي '& +ضا rr�٫���٫���
F'-)جمع+ة 'لت Hبنا u-الم-+ك+ة 'لتي %ي كب' F'-)لتجا-+ة 'لمختلفة. (جمع+ة 'لت' Hل(كاال') u-الخ' F'-)لت' Hا جمع+اCعS)لتي ت' F-+كث
'لب-+<ان+ة 'ال0 في غض(& 'ال-بع (تسع+& سنة 'ال(لى م& عملCا 'علنH 'نCا قS) LعH ما جملتsÄr 3 ( hÄ ) rÉ٦ نسخة. ('نK- سج)
جمعي F 'لت(-'F ع& +(ن+( سنة �sÉs) .(<بقا للتقH'-+L 'لمتحفKة ت<بع 'لب+(H 'لتجا-+ة ما +ق-D م& ستة مال++& نسخة م& 'لكتاD 'لتي '5'
L+S+) مل+(& نسخة sلى ٥' Sسن(+ا تقف US)+ جملة ما (جع+ F'-)لت' Hع3 جمع+اS)لى ناتج ما ت' Hض+فT. {GC 740.2}

aا على 'ألل%LLع L+S+ &ال') .Dلكتا' LعT ماLصح+حة عن Hمة في 'لن\ كانLء من3 'لمق'Sكل3 '( 'ج dLلمق' Dلكتا' Hت-جما LLع &'.
{GC 740.3}

صفحة =B< — 'لم-سل+اH 'الجنب+ة: '& 'لLكت(- ف+ش- في TحL 'لفص() ع& ”'لم-سل+اH 'لمس+ح+ة“ م& كتاب3 'لY5 عن('ن3 ”تا-+خ
'لكن+سة 'لمس+ح+ة“ +لخ\ بL'ء'H 'لح-كة 'لم-سل+ة 'لتي في 'لسن('H 'ال خ+-F م& 'لق-& 'لثام& عش-8 فتحH 'لباD لLخ() عLC مش-J للنشا<
'لم-سلي8 عLC %( في تا-+خ 'لم-سل+اH ال +ق) شF-C 'ال ع& 'لعص(- 'لمس+ح+ة 'ال(لى“ (في عاshÉr” 0 تأسسH 'لجمع+ة 'لمعمL'ن+ة (كا&
كا-Y ('حL' م& '('ئ) م-سل+3 '. (قT Lبح- كا-Y 'لى 'لCن8L (%نا! بمساعFL غ+-, م& 'عضاء نفd 'لجمع+ة Tسd م-سل+ة س+-'مب(-“. (في
Lجمع+ة 'لكن+سة 'لتبش+-+ة“. (بع sÄsr 0في عا H-مة 'لتي صاKلمن'” Hتأسس shÉÉ 0لتبش+-+ة (في عا' &Lجمع+ة لن Hتأسس shÉ٥ 0عا
5ل! بقل+) تأسسH 'لجمع+ة 'ل(سل+ة 'لتبش+-+ة“ (في ح+& كا& 'لنشا< 'لتبش+-Y +نم( (+تق0L في ب-+<اني ' 'لعKمى فا& مس+حي Tم-+! ' كان('
قL بTL(' +تحمس(& بغ+-F مشابCة لتل! . ففي عا0 T sÄs٤سس(' 'التحاL 'الم-+كي للم-سل+& 'لمعمL'ن++& . ث0 '& '-(ن+-'0 جLس(& 'لY5 كا&
ب+& <ل+عة 'لم-سل+& للخ-(g م& 'م-+كا Tبح- 'لى كلكتا في عاsÄsr 0 ((ص) 'لى ب(-ما في عاsÄsi 0 في شC- +(ل+(. 'نK- ما كتب3 ف+ش-
{GC 740.4} .“في كتاD ”تا-+خ 'لكن+سة 'لمس+ح+ة

Hق-& كان aن3 من5 نص'” sÉs� 0نا+- م& عا+ LLكت(- ب+-س(& +عل& في مقا) نش- في مجلة 'ل-+ف+( 'لتبش+-+ة 'لعالم+ة في عLث0 '& 'ل
'لص+& (منش(-+ا ('ل+ابا& (ك(-+ا (ت-ك+ا (بالL 'لع-D (حتى قا-F 'ف-+قي ' 'لمت-'م+ة 'ال <-'a كانH نائمة .(في عSلة (تباعL ('ن<('ء
على نفسCا (محب(س3. فأ('س< qس+ا ل0 +ك& مكتشفا نسب+ا كما كا& T('س< 'ف-+ق+ا. (في بلL'& كث+-F كا& 'حتال) 'لش+<ا& 'ل<(+) مما ال +ناSع3
ف+3 مناUS (ل0 +ك& م& +Sعج 'مب-'<(-+ت3 . (قL كانH 'لممال! 'لباب(+ة متعصبة كما كانH ( ثن+ة. ففي '+<ال+ا (Tسبان+ا كا& م& +ج-] على
Dلعقلي . (كا& 'لبا' &+Lا 'لC+بالفع)8 ('لمان+ا تسل) 'ل FLف-نسا ملح Hكان Lلق . (+باالنج S-ك5ل! م& +ك) &لقى في 'لسج+ dLمق Dب+ع كتا
H'-)>كب+- '( صغ+- . 'ما 'ال& فالت Lممتنعة على 'لمبش-+& 'لى ح Lتل! 'لبال Hفكان . Y-+كب+- ('سع م& 'لحق) 'لتبش Dمغلقا في (ج3 جان
في ك) مكا& شF-+C (ج(%-+ة ... (5'! 'لY5 مع3 مفات+ح 'الب('D 'لمغلقة بTL +فتحCا فبTL في فتح ك) 'لبلL'& لم-س) 'لصل+D . (حتى في
H'-ب-(تستانت+ة بالعش dكنائ Lس('-%ا ت(جT g-خا dLق-& '& +ت-! كتاب3 'لمق aا من5 نص%-)S+ &0 مSة ح+| كا& +لت+-%Lنة 'ل+Lلم'
dLلمق' Dح-+ة لنش- 'لكتا Lت(ج)“. {GC 740.5}

isr على صفحة F-لم5ك' -K٦< — 'لت('-+خ 'لنب(+ة: 'نA صفحة. {GC 740.6}

صفحة AB< — 'لت('-+خ 'لنب(+ة: '& 'لحقائJ 'لتا-+خ+ة ('ل('قع+ة 'لمتصلة بالحقباH 'لنب(+ة 'لم5ك(-F في L'ن+ا) É ) Ä ('لمشتملة على
ب-'%+& كث+-F تش+- 'شا-F ال تخ<ئ 'لى سنة ٤٥h J. 0 على TنCا 'ل(قH 'لصح+ح 'لY5 ب3 +بTL حساD %5, 'لفت-'8H قL خ<<Cا كث+-(& م&
— sÄh٦ H')ب(-ت(& ع& 'لسن-) H'-محاض) ss ) s� F-0“ محاض+Lلق' LCلع' F)نب” Dفي كتا d5+ما كتب3 ستانلي ل -Kن' .F)تالم+5 'لنب
— sÄ٥٤ H')ب(-ت(& ع& 'لسن-) H'-محاض) (s) 0ق- F-لمشتملة على م5ك' F-ة 'لعاشKلع' “Hلتي تم' F)في كتاب3 ”'لنب L)ج .) (sÄÄ�
sÄ٥Ä) (كتاD ت(ماd 'لY5 عن('ن3 ” تا-+خ 'لنب(F ” <بعة لنL& عاsÄ٤Ä 0 صفحة r٦ — s�٦ 8 (ما كتبT 3سحJ ن+(ت& في كتاD عن('ن3
مالحKاH على نب('L H'ن+ا) (-]+ا +(حنا 'لفص) 'لعاش- <بعة لنshii &L صفحة s٤i — srÄ 8 (ما كتب3 '(-+ا سم+| في كتاD عن('ن3
&Lعن('ن3 تحل+) 'لتا-+خ <بعة لن Dفي كتا Sما كتب3 %+ل -Kفان Dما ع& تا-+خ 'لصلT .É ) Ä (ء 'ال() فصSل-]+ا 'لج') (ن+ا'L &ء ع'-q
r٥Ä — sلثال| صفحة ٦٤' Lلمجل') s�s — Éال() صفحة ٤' Lلمجل' sÄi� 0لثان+ة عا'. {GC 741.1}

صفحة ;٦< — سق(< 'المب-'<(-+ة 'لعثمان+ة: لكي تحص) على مL+S م& 'لتفاص+) بالنسبة 'لى 'لتنب] ع& سق(< 'لL(لة 'لعثمان+ة في
.“0 sÄ٤i جح+ة مجيء 'لمس+ح 'لثاني ح('لي سنة-T” 3عن('ن Y5ما كتب3 لتس& في كتاب3 'ل -KنT sÄسنة �٤ (d>غس') Dq -Cغض(& ش
sÄنش- في -ب+ع سنة �٤ Y5ل') “d)-+لى 'الكل' Dعن('ن3 ”خ<ا Dما كتب3 لتس& '+ضا في كتا) (sÄiÄ ن+() سنة)+) &'-+Sنش- في ح Y5ل')
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8 (<بع ثان+ة بتق-+- تا-+خي لLع0 'لتقH'-+L 'لمضب(<ة 'لسابقة ع& 'لمFL 'لنب(+ة 'لممتFL 'لى سق(< 'المب-'<(-+ة 'لعثمان+ة (نش- في عا0
(sÄ٤s)8 (كتاD ”'لمجيء ت-d (م-'جعة“ 'لمجلL 'ال() (sÄ٤٤)8 (ما كتب3 ل(فب(-( في كتاD عن('ن3 ”ح-كة 'لمجيء 'لثاني 'لعK+مة“
<بعة sÉ�٥ صفحة sir — srÉ 8 ('لمقا) 'لY5 كتب3 لتس& في صح+فة ”عالماH 'الSمنة“8 ( ”مفس- 'لنب(F“ في Dq ()T ('غس<d) سنة
sÄ٤s في '() شبا< (فب-'+-) سنة “F)منة“ ( ”مفس- 'ل& بSال' Hخ- في صح+فة ”عالماq مقاال -Kن') sÄ٤�. {GC 741.2}

صفحة ٦@< — منع 'لكتاD ع& 'لشعHL-' '5' :D مع-فة شيء ع& م(قa 'لكن+سة 'ل-(مان+ة 'لكاث(ل+ك+ة م& نش- 'لكتاD 'لمقdL في
Dضا 0 ' كتب3 ف+ش- في كتا+' -K8 ('ن“dLلمق' Dلكتا'” Lلكاث(ل+ك+ة في بن' a-لمعا' F-ئ'L في L-) ما -Kلممع-(فة للعلمان++& فان' Hللغا'
عن('ن3 ”'الصالc“ فص) s٥ (<بعة سنة sÄhi صفحة �٥i — ٥ir) (ما كتب3 'لكا-L+نا) ج+ب(نS في كتاD عن('ن3 ”'+ما& qبائ& '“ 'لفص)
r (فص h Dة“ كتا+)عن('ن3 ”تا-+خ 'لباب Dلنج في كتا)'L 38 (ما كتب(ssh — ÉÄ صفحة sÄÉh 0ال-بع+& عا') لثام& ('ل<بعة 'لتاسعة'
(كتاÉ D فص) i (<بعة sÄhs صفحة ٤És — ٤É٦ ( ٦rs — ٦r٥) (ما كتب3 تنج++S في كتاD عن('ن3 ”تا-+خ مجمع ت-نH — <بعة
ثان+ة في 'Lنب-, عاsÄ٥i 0 (ت-جمة سك(H صفحة ss� — s�s 8 (ما كتب3 بتنا0 في كتاD عن('ن3“ 'لكتD (م]لف(%ا في 'لعص(- 'ل(س<ى
{GC 741.3} .'لمجلL 'ال() 'لجSء 'ل| 'ني 'لفص) 'لثاني

U'-م& 'خت Hء“ كان')Cفي 'ل D-ل' Fب3 ' ”لمالقا ')Lلقصة 'لقائلة '& 'لمج+ئ++& صنع(' ث+ابا لكي +صع' &' :L)لصع' D٤ — ث+اA= صفحة
'لL'-' &+5(' تع++- تل! 'لح-كة . (قL جLC(' في نش-%ا لكي +صLقCا كث+-(&8 (لك& 'السئلة 'لح-+صة 'لتي (جHC 'ل+0C ب-%نH على ك5بCا.
YT &ب-%ا& . (ل0 +ك Y' 08 (لك& ل0 +قHقع) Lق Hثة '& كانL5, 'لحا% JL0 'لب-%ا& على صLلم& +ق F-+كب FSجائ HمLسن+& <(+لة ق uLلم)
Y5ل' L+ل(ح' D)مة لتل! 'لمناسبة . (لك& 'لثSلتي م& صنع3 ال' Dلث+ا' &' &K+ |+بح Dتعال+0 'لكتا (Cلمخل\ +ج' -)CK ')مم& 'حب Lح')
Ä : sÉ ا+[- -Kب- 'لمس+ح. 'ن )% D-س(& ل+قابل(' ب3 'ل+Lس+حتاج3 'لق. {GC 741.4}

L+كتابا 'لى 'لس (س-T !-)+)+نة ن+Lلعب-+ة ('لش-ق+ة بجامعة م' D'Lب(س& 'ستا5 'آل g-)كت(- جLل' &' :F)٤ — تا-+خ 'لنبAA صفحة
م+ل- نش- في مجلة بش+- 'لمجيء (+ق-- عالماH 'الSمنة“ في ب(س<(& في ٦ ( 5q si'- (ما-d) سنة sÄ٤٤ قT 0Lعت-'فاH %امة في 5ل!
'لكتاD متصلة بحساب3 لالSمنة 'لنب(+ة . فكتD +ق(): ”'ني '-u 'ن3 ال 'عت-'X عل+! (ال على 'صLقائ! لك(نك0 ك-ست0 (قتا <(+ال ('%تماما
كب+-' لd-L تا-+خ 'لنب(F (تعبت0 كث+-' في تحL+L بL'ءF (نCا+ة ت('-+خ فت-'تCا 'لعK+مة . فا5' كانH %5, 'لفت-'H قL-)T L%ا 'ل-(c 'لقdL قبال
في 'السفا- 'لنب(+ة فال -+D '& 'لغ-X منCا %( '& تd-L (-بما تف0C في 'لنCا+ة. (ال +مك& '& +CتY' 0 'نسا& بالجCالة 'لج-+ئة لك(ن3 بك)
,5C8 كما 'ن! متحص& ب'Lحا سل+ما ج- o ن! تتبع' Lفانا 'عتق Y)في عم) %5'... 'ما حسبا& 'ل+(0 بسنة في 'لتعب+- 'لنب 'LC(قا- +ب5) ج
'لشخص+اH 'لعK+مة مث) م+L ('لس+- 'سحJ ن+(ت& (ك-بي (سك(H (ك+| (كث+-+& م& 'مثال0C 'ل5+& (صل(' 'لى نفd ماFL 'ستنتاجات! في 5%'
'لم(ض(U. فجم+ع0C +جمع(& على '& 'لفت-'H 'لCامة 'لتي 5ك-%ا ك) م& L'ن+ا) (+(ح& ' تنتCي فعال في %5' 'لج+) م& تا-+خ 'لعال0 . ('ن3
+ك(& من<قا غ-+با ك(ن! تت0C بالC-<قة لتمس! بنفd 'أل-'ء 'لتي ناuL بCا (كتD عنCا '(لئ! 'ل-جا) 'لعKا0“. ”'& 'لنتائج 'لتي قL (صلH 'ل+Cا
في حق) 'الستق-'ء %5' ال تL%شني (ال تخ-g ع& جاFL 'لص('D (ال ت]ث- في مباBL 'لحJ ('ل('جD 'لعK+مة“ ”('نا 'ف0C '& غل<ت! %ي في
ناح+ة 'خ-u بع+FL ع& ت('-+خ!“ ”لقL 'خ<أH كل+ة في ف0C <ب+عة 'الحL'| 'لتي ستحL| عنL نCا+ة %5, 'لفت-'H. %5' %( '%0 ما في خ<ئ!
Y-+لتفس'“. {GC 741.5}

isr على صفحة F-لم5ك' -KنT :صفحة 8<٤ — 'لت('-+خ 'لنب(+ة. {GC 742.1}

صفحة ٥@٤ — -سالة مثلثة: (-]+ا s٤ : ٦ ( h) %5'& 'لعLL'& +نبئا& ع& '5'عة -سالة 'لمال! 'ال(). ث0 +ستم- 'لنبي في كالم3 ف+ق():
”ث0 تبع3 مال! qخ- قائال سق<H سق<H باب) ... (تبع3 'لمال! 'لثال|“. '& كلمة ”تبع3“ 'لم5ك(-F %& ' معنا%ا في 'لت-ك+D كالY5 في %5, 'آلÑة
”+-'فT .“J& لL+! (سك(H +قLما& 'لكلمة %ك5 ' ”'تباL c') U معنا, 'لس+- (-'ء, '( مع3 ” (-(بنس(& +ق() ”'التباU معنا, 'لس+- مع 'Y 'نسا&
'( مصاحبت3“. 'نCا نفd 'لكلمة 'لمستعملة في (م-قd ٥: r٤) ح+| +ق() ”فD%5 مع3 +س(U (تبع3 جمع كث+- (كان(' +Sحم(ن3“. (%ي
تستعم) ك5ل! ع& 'لمفL++& 'لمئة ('ال-بعة ('ال-بع+& 'لفا ح+| +قا): ”%]الء %0 'ل5+& +تبع(& 'لخ-(a ح+ثما +D%5“ (-]+ا s٤ : ٤). (في
(Ñع& بني 'س-'ئ T-٤ ح+| نق : s� d)ك(-نث s في L-) ' 0 !م3 %( 'لس+- مع '. (ك5لCهللا 'ننا نف Lقص+ Y5كال %5+& 'لم(ضع+& '& 'لفك- 'ل
YS+النجل' dLلمق' Dلكلمة 'ل+(نان+ة ('لحاش+ة في 'لكتا' d0“ مت-جمة ع& نفC0“. (كلمة ”تابعتCح+ة تابعت)- F-0 ”كان(' +ش-ب(& م& صخCن'
بمعنى ”سا-H مع0C“. نف0C م& %5' '& 'لفك-F 'ل('-FL في -]+ا É ) Ä : s٤ ل+سH تعني فق< '& 'لمالك+& 'لثاني ('لثال| تبعا 'ال() م& ناح+ة
'لSم& ب) Tن0C ' سا-' مع3 . فال-سائ) 'لثال| e& %ي 'ال -سالة ('حFL مثلثة . (%ي ثال| فق< في ت-ت+CK D(-%ا. (لك& 'H-CK 5 5%بH معا
{GC 742.2} (ال 'نفصا) ب+نCا

صفحة ٤88 — س+اFL 'ساقفة -(0 ': '& بعضا م& 'لa)-K 'لCامة 'لمتصلة باLعاء 'ساقفة -(ما '& ل0C 'لس+اFL ملخصة في كتاD م(ش+0
'لY5 عن('ن3 ”ق('ن+& 'لتا-+خ 'الكل+-+كي“8 'نK- '+ضا ما كتب3 ف+ش- في كتاD عن('ن3 ”تا-+خ 'لكن+سة 'لمس+ح+ة“ (<بعة �sÄÉ صفحة ٥٦ —
Y5في كتاب3 'ل S)-Lا80 (ما كتب3 'نCا كننجCت-جم) sÄiلتا-+خ 'الكل+-+كي“8 <بعة ن+(+(-! سنة ٦' Sم(ج” Dفي كتا -+S+٥)8 (ما كتب3 جلÄ
rhÉ rhل<بعة 'لثالثة صفحة ٦' “Hعن('ن3 ”تا-+خ 'لسب. {GC 742.3}

٥r على صفحة F-لم5ك' -Kن' :d٦ — حك0 ك(نستانB> صفحة. {GC 742.4}

&+L 3ما كتب -KنT Dلمنص(\ عن3 في 'لكتا' Hلحبشة ل+(0 'لسب' (%' Kش+ئا ع& حف a-٦ — 'لكن+سة 'لحبش+ة: لكي تعB@ صفحة
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8(Éh ) Éصفحة ٦ sÄ٦r بعة ن+(+(-! سنة> sء (٥Sال(لى 'لج' F-في تا-+خ 'لكن+سة 'لش-ق+ة“ — 'لمحاض H'-ستانلي في كتاب3 ”محاض
(ما كتب3 م+ش+) جd+L في كتاب3 ”تا-+خ كن+سة 'ث+(ب+ا“ صفحة isr ) iss ) ÄÄ ) Äh 8 (ما كتب3 ج+ب(& في كتاب3 ”تا-+خ ('نح<ا<
(سق(< 'المب-'<(-+ة 'ل-(مان+ة“ فص) ٤h 'جS'ء iÉ — ih 8 (ما كتب3 صم(ئ+) ج(باH في ”صح+فة ثال| سن+& 'قامة في 'لحبشة ” <بعة
ن+(+(-! عا0 �sÄ٥ صفحة ٥٥ — ٥Ä ( ÉÄ ) Éh ) Éi ) Äi 8(ما كتب3 ل(+d في كتاD “تا-+خ نقYL للسبH ('الحL في 'لكن+سة
rs٥. — r�Ä لمس+ح+ة“ — <بعة ثان+ة صفحة'. {GC 742.5}


