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فوضع النقاط على الحرو                                                 

         آلهوتلاوع ضالتنسٌق بٌن بعض العبارات الصعبة فً كتابات روح النبوة حول مو

   

، فأنت لست ذا كان األمر كذلكإعبارة فً روح النبوة جعلتك تشعر بالحٌرة؟  هل صادفت مرة

.الوحٌد الذي ٌشعرهكذا أمام بعض العبارات الصعبة  

وكذلك كتبت الن (.16: 3بطرس 2")عسرة الفهم"لقد اشتهر الرسول بولس بكتابة بعض األشٌاء 

.موضوع الآلهوت ٌصعب على البعض فهمهاهواٌت بعض العبارات عن   

ٌّرة للمحافظة على الصورة  وهذا الكتٌب الصؽٌرهو محاولة للتنسٌق بٌن بعض هذه العبارات المح

فبٌنما قد . وكل أدفنتستً سبتً مخلص ٌدرك أن روح النبوة ال تناقض نفسها. تهااكتابلالمتجانسة 

ستً السبتً ٌعلم أن ما ٌبدو صعباً، سٌجد دابماً تبدو بعض العبارات الصعبة متناقضة، فإن األدفنت

.للتفسٌر الحل لدى استخدام المفتاح اإللهً  

فسر الرسابل المعطاة، مثلما توضح بعض آٌات يالشهادات نفسها ستكون هً المفتاح الذي ٌشرح و"

(42، ص 1رسابل مختارة،مجلد"   )الكتاب المقدس،آٌات أخرى فٌه  

تقول ما ال تعنٌه، ال ٌحل  ال ٌجعلها تختفً، كما أن تحرٌفها لجعلهاإن تجاهل العبارات الصعبة 

الطرٌقة الوحٌدة اآلمنة والثابتة التً ٌجب إتباعها تكمن فً جعل الشهادات تفسر نفسها . المشكلة

وسٌجد القارىء بسهولة أن هذه القاعدة ستجلب بالفعل التناسق بٌن هذه العبارات التً تبدو .بنفسها

.صعبة  

آلهوتٌة التً تصدر بمعزل عن كنٌسة األدفنتست السبتٌٌن، أو التً لوطالما أن األعمال والمؤلفات ا

بأنها تقتبس الن هواٌت خارج السٌاق المتضمن،  الرسمً، كثٌراً ما تتهم" خاتم الكنٌسة"ال تتضمن 

ة أن ٌراجع ونحن نوصً بشد. فقد لجأنا إلى إدراج كافة المراجع والمصادر فً نهاٌة كل اقتباس

القارىء هذه المصادر وٌتأكد بنفسه  من المصدر األصلً والسٌاق أو المضمون الذي ورد فٌه كل 

.اقتباس  

قتباسات قصٌرة، إذ ركزنا باألساس على الكلمات ونظراً لضٌق المساحة فستجد أن العدٌد من اال

سٌاقه الكامل قبل أن أن ٌقرأ كل اقتباس فً  ولهذا فنحن نشجع القارىء. ذات الصلة بالموضوع

وإذا تعذر على القارىء الحصول على كافة الكتب . ٌتهمنا بانتزاع االقتباس من سٌاقه أو مضمونه

:االنترنت التالًموقع نه اٌجاد كافة هذه الكتب لروح النبوة على كالتً أخذت منها االقتباسات، فٌم  
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محتوٍاث انكتاب    

 

" اٌصالشٟ اٌظّاٚٞ "                                          

" ٌُ ٠ٛجذ أٞ ٚلد "   

" اٌذ١اج األط١ٍح ، غ١ز اٌّظرؼارج ، ٚغ١ز اٌّشرمح "    

" اٌشخظ١اخ اٌظّا٠ٚح األتذ٠ح "   

" ٘ٛ شخض تذاخ اٌمذر "   

" اٌزٚح اٌمذص ٘ٛ شخض "   

" اٌشخض اٌصاٌس ٌال٘ٛخ "   

" اٌمٜٛ أٚ اٌظٍطاخ اٌصالز اٌؼ١ٍا "   

 1اٌرذ١٠ً رلُ 

(ٌٛض ٚاٌصاٌٛز ٞاٌذورٛر ن)   

 2اٌرذ١٠ً رلُ  

( وُ وائٓ إٌٟٙ )   

 اإلطرٕراض 
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 انجواب عهي بعط انعباراث انصعبت 

 

 "٠ز فظ١ؼطٝ ٌٗ  ٠غّع ٚٚإّٔا إْ واْ أدذوُ ذؼٛسٖ دىّح ف١ٍطٍة ِٓ هللا اٌذٞ ٠ؼطٟ اٌج١ّغ تظخاء " 

  .( 5:  1ٚب قٞع)

طؼٝ ٌرفظ١ز ػثاراخ رٚح إٌثٛج تمذر ِا ٞ ،ذ١ة ددض ػم١ذج اٌصاٌٛزٌٙذا اٌه ١ٌض اٌٙذف األطاطٟ

٠رٕاٚي ٘ذا اٌىر١ة وافح ذٍه اٌؼثاراخ  ٚ  .ظا٘زٞ ت١ٕٙا وً ذٕالض ٜ ذالعٚي اٌال٘ٛخ تذ١س ٞح

  . وّا أٔٗ  ٠رؼّك ف١ٙا تشىً دظزٞ 

 ٚتخاطح) اٌّرثغ ػادج تخظٛص ٘ذا اٌّٛضٛع أْ ٠ظرؼ١ٓ أدذُ٘ تظزػح تىراب اٌىزاسج ٚوّا ٘ٛ 

ِٚٓ . داخ تٛطفٙا اٌذفاع اٌصاتد فٟ طاٌخ ػم١ذج اٌصاٌٛز ٠ٚمذَ ٘ذٖ اٌظف(  617-613اٌظفذاخ 

ٚفٟ ٘ذا اٌظذد ذمٛي خادِح . اٌّؤطف أْ وص١ز٠ٓ ٠رٕاطْٛ اٌّثذأ األطاطٟ ٌفُٙ شٙاداخ رٚح إٌثٛج 

ألخد ٘ٛا٠د ، اٌزب ا  

ٍاث انكتاب آلانشهاداث نفسها هٌ انمفتاح انذً ٍفسز انزسائم انمعطاة ، مثهما هو انحال باننسبت " 

ٔٝ ػٓ غفً ػٓ شٟء ٚ  ٠ظرغٚتإٌظثح ٌٍشٙاداخ ،   ٞ. "  "ٍاث أخزى منه انمقدس انتٌ تفسسز آ

. " شٟء، ٌٚىٓ ٠ٕثغٟ أخذ اٌشِاْ ٚاٌّىاْ فٟ اٌذظثاْ   

  ( 57،  42ص   1رطائً ِخرارج ،ِجٍذ)                                                                 

. ٘ذٖ اٌماػذج ٌرفذض تؼض ا لرثاطاخ اٌرٟ ػ١ٍٙا ذظاؤي ٚطٛف ٔظرؼ١ٓ ب  

اإلتٓ ٘ٛ ًِء . ا٢ب ٘ٛ ًِء اٌال٘ٛخ جظذ٠ا ٚ٘ٛ غ١ز ِزئٟ ٌٍؼ١ٓ اٌثشز٠ح  " اعتزاض ظاهزً 

٘ىذا أدة هللا اٌؼاٌُ درٝ تذي اتٕٗ ‘.اٌظز٠ذح ٚاٌذاذ١حهللا أٔٗ طٛرج هللا  ٚذؼٍٓ وٍّح. خ ِؼٍٕاً اٌال٘ٛ

ٕ٘ا ذظٙز شخظ١ح ا٢ب  .‘اج األتذ٠ح اٌذٟاٌٛد١ذ اٌٌّٛٛد ٌىٟ   ٠ٍٙه وً ِٓ ٠ؤِٓ تٗ ، تً ذىْٛ ٌٗ 

. اٌظّاٚٞ   

اٌزٚح فٟ وً ًِء اٌال٘ٛخ ، إٌٝ اٌظّاء ٘ٛ ػذ طؼٛدٖ بإْ اٌّؼشٞ اٌذٞ ٚػذ اٌّظ١خ تئرطاٌٗ 

ٕ٘ان شالشح . ِظٙزاً لٛج إٌؼّح اإل١ٌٙح ٌىً ِٓ ٠مثً اٌّظ١خ ٠ٚؤِٓ تٗ تٛطفٗ اٌفادٞ اٌشخظٟ ٌٗ 

اٌمٛاخ اٌصالشح  ٘ذٖ تاطُاٌذ٠ٓ ٠مثٍْٛ اٌّظ١خ تا٠ّاْ دٟ أشخاص أد١اء فٟ اٌصالشٟ اٌظّاٚٞ ، ٚ

٘ذٖ اٌمٜٛ طررؼاْٚ ِغ ِزشذٟ اٌظّاء ٚ .٠ؼرّذْٚ   –اٌمذصب ، ٚاإلتٓ ٚاٌزٚح ا٢   -اٌؼظ١ّح 

. "اٌّط١ؼ١ٓ فٟ جٙٛدُ٘ اٌرٟ ٠ثذٌٛٔٙا ٌىٟ ٠ذ١ٛا اٌذ١اج اٌجذ٠ذج فٟ اٌّظ١خ   

63-62ص .  7رلُ . ٌح ب اٌشٙاداخ اٌخاطح ، طٍض )                            

              ( 615-614اٌىزاسج ، ص ( )  1905) 
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 8رومٌة ) هللا اآلب وابنه ٌسوع المسٌح وروحهما القدوس : الثبلثً السماوي هم :   جواب مختصر

، ولٌس (روح المسٌح ) ا إله واحد ورب واحد وروح واحد فهن( . ولٌس ثبلث آلهة ( . )  9-11: 

.ثبلثة كابنات الهٌة متساوٌة   

الطرٌقة و. نحن البشر وهو ؼٌر منظور لنا . اآلب هو كل ملء البلهوت جسدٌاً :   جواب تفصٌلً

ٌح قد سوما دام الم. هً من خبلل إظهاره لذاته ( الهوته ) هللا  بها عرؾالوحٌدة التً ٌمكننا أن ن

كل الملء الموجود فً ابن هللا هو ، فإن "  معلناًا ملء البلهوت " ورث الهوت أبٌه ، وبالتالً فهو 

ر أن إللهً ٌوجد فً المسٌح ألن اآلب سهذا الملء ا( .  4:  1عبرانٌن ) حقه الموروث بالوالدة 

امتلك مجد  ،المسٌح من خبلل الوالدة اإللهٌة إذاً ( .  19:  1 ؛ 9:  2كولوسً ) ٌحل فٌه كل الملء 

  .( 6: 4كورنثوس  2،  14:  1، ٌوحنا  3:  1عبرانٌن ) بٌه أ

ب ورسم فٌه كل ملء الالهوت جسدٌا ، هو بهاء مجد اآل. فً المسح ٌجتمع كل مجد اآلب "

. " فً صفاته  ن مجد سمات هللا ٌتم التعبٌر عنهإ. جوهره   

(  907، ص  7هواٌت ، موسوعة الكتاب المقدس ، مجلد  ) -                     

المالئكة القدٌسٌن  تإن محبة هللا التً تجلت للبشر الساقطٌن فً عطٌة ابنه الحبٌب ، أدهش" ***

ن به بل تكون له ابنه الوحٌد المولود ، لكً الٌهلك كل من ٌؤم هكذا أحب هللا العالم حتى بذل‘ . 

. وقد امتلك العظمة والتمٌز اإللهً . كان االبن هو بهاء مجد اآلب ورسم جوهره  .’الحٌاة األبدٌة 

." ملء الالهوتكل وقد سر اآلب أن ٌحل فٌه . كان مساوٌاًا لآلب   

(  38، ص  2هواٌت ، روح النبوة ، مجلد  ) -                  

. هذا األمر  لولكن ماذا عن الروح ؟ نجد فً الكتاب المقدس تعرٌفا ؼاٌة فً األهمٌة حو  

" ، ومن مشٌره ٌعلمه ؟  روح الربمن قاس "   

(  34: 11رومٌة  ؛ 13:  40إشعٌاء " ) له مشٌراً ؟ ؟ أو من صار فكر الرب ألن من عرؾ "   

.ٌنبؽً عدم تجاهل تعالٌم هذا الدلٌل اإللهً أو تحرٌفها . ادرسوه ألنفسكم . الكتاب المقدس  لدٌكم"   

".ٌقادوا اإللهً سٌقود الذٌن ٌرغبون فً أن إن الفكر  

( .  188ص هواٌت ، هذا الٌوم مع هللا ،  ) -    

(  13:  16ٌوحنا ) ... " إلى جمٌع الحق  مروح الحق ، فهو ٌرشدكوأما متى جاء ذاك ، "   

لتً تعمل فً قلوب الناس وتخلق فٌهم تعمل فً إحٌاء الطبٌعة هً عٌنها ا إن القوة اإللهٌة التً" 

لذي ٌتوسل ا هوروح هللا  لعالم أن ٌمدهم به ،وما ال ٌستطٌع اشوقاًا وهٌاماًا إلى ما ٌفتقرون إلٌه ، 

. أي نعمة المسٌح وبهجة القداسة  -والراحة ٌاء التً تنٌلهم السالم ٌلتمسوا فقط األش الٌهم أن
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دابماً إلى استمالة عقول الناس من ملذات الخطٌة ؼٌر  فادٌنافبوسابل مربٌة وؼٌر مربٌة ٌسعى 

."المشبعة إلى البركات التً ببل حدود والتً ٌنالونها فٌه   

(  24،  23طرٌٌق الحٌاة ، ص )                                 

 

وعمل المسٌح كان ٌنحصر فً جذب العقول للتعاطف مع تفكٌره . ألخبلق هً تأثٌر الصفات وا" 

" اإللهً   

( .  14، فقرة  1891سبتمر ،  29هٌرالد ،  دهواٌت ، رفٌو آن)                               

ألنهم لم ٌستطٌعوا التعاطف ،   البشر الساقطون لم ٌمكنهم ، بمعنى ما ، أن ٌكونوا رفقاء للمسٌح" 

." ، وٌدخلوا فً شركة مع فادي العالم مع طبٌعته االلهٌة  

(  3، فقرة  1879دٌسمبر ،  11. زمنة هواٌت ، عبلمات األ)                        

.. واآلن أعطً لنا توضٌح جلً لطبٌعته اإللهٌة   

وال ٌشٌر . ‘الذي أكلمكم به هو روح وحٌاة  مالكال، الجسد الٌفٌد شٌباً ، الروح هو الذي ٌحً  ‘"

."  إلى صفاته اإللهٌة . المسٌح هنا إلى تعلٌمه ، بل إلى شخصه   

     (  12، فقرة  1906أبرٌل ،  5: هٌرالد  دهواٌت ، رٌفٌوآن)                     

وقد .إللهٌة ى شخصه هو ، إلى صفاته افعندما كان المسٌح ٌتحدث عن الروح ، إنما كان ٌشٌر إل

كم هو سهل اٌجاد " . هٌة طبٌعته اإلل"و" لهً تفكٌره اإل" طلق علٌه أٌضاً هذا يُي رأٌنا قببلً أن 

. هً المفتاح الذي ٌفسرها تٌح لها أن تكون ام والتناسق بٌن الشهادات عندما ناالنسج  

) ل ، تلك الصفات روح ، ذلك العقمادام أن المسٌح هو ابن هللا الوحٌد المولود ، فقد ورث ذلك ال

وهذا  .( 9:  8رومٌة )فكبلهما ٌشتركان فً الروح الواحد . اإللهٌة من أبٌه السماوي ( الطبٌعة 

. الروح هو عقل أو فكر هللا والمسٌح   

تلك لؽة واضحة ، فمن  .( 9:  8رومٌة ) " لٌس له روح المسٌح فذلك لٌس له إن كان أحد" 

هللا والمسٌح ، ٌستطٌع أن ٌصمد فً االمتحان ؟ تعطٌنا كلمة هللا صورة حقٌقٌة عن عقل أو تفكٌر 

. وكذلك عن اإلنسان الساقط واإلنسان المتجدد حسب صورة المسٌح والذي ٌمتلك العقل اإللهً   

(  4رة ، فق 1886ٌونٌه  22هٌرالد  دهواٌت ، رٌفٌوآن)                     

: تحدث عن عقل هللا أو تفكٌره نقرأ الوصؾ الجمٌل التالً نذ إ  
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وفكر هللا لقد كان هو كلمة هللا . إن المسٌح إذ حل بٌننا كان البد له أن ٌعلن هللا للناس والمالئكة " 

. "مسموعاًا   

(  15مشتهى األجٌال ، ص )                           

وهو بالنسبة لآلب مثل الكلمة التً تعبر . من هو المسٌح ؟ هو ابن هللا الوحٌد المولود لئلله الحً " 

." المسٌح هو كلمة هللا. عن الفكر ، كالفكر المسموع   

(  9، فقرة  1894ٌونٌه ،  28. هواٌت ، ٌوث انستركتور )              

مع مزٌد من السٌاق ) راءة لنرى ما تقوله الن هواٌت الق اآلن لنواصل إذ أرسٌنا دعابم هذه الحقٌقة ،

( : أو المضمون   

المعزي الذي وعد المسٌح بارساله بعد أن ٌصعد إلى السماء ، هو الروح فً ملء الالهوت ، " 

ٌوجد ثبلثة . مظهراً قوة النعمة اإللهٌة لكل من ٌقبل المسٌح وٌؤمن به بوصفه المخلص الشخصً 

اآلب واالبن والروح القدس ، ٌعتمد  -وباسم هذه القوى الثبلثة ، . السماوي أشخاص أحٌاء للثبلثً 

فً ،ستتعاون مع مرشحً السماء المطٌعٌن  القوى كل الذٌن ٌقبلون المسٌح باٌمان حً ، وهذه

والذي عنده اإلٌمان المستمر فً اآلب واالبن ، له . جهودهم كً ٌحٌوا الحٌاة الجدٌدة فً المسٌح 

" الروح القدس هو المعزي ، وهو ال ٌبتعد عن الحق أبداًا . الروح أٌضاًا   

(  1906مارس   1ج سكول  نباٌبل تران هواٌت ،)                       

) وااللوهٌة أ ، كما رأٌنا ، هو البلهوت وهذا الملء. " البلهوت  كل ملء فً" ٌرسل الٌنا المعزي

وما دام . لنا بإرسال روحه لنا الذي ورثه من اآلب  هلآلب والذي ورثة ابنه وٌظهر( العقل اإللهً 

، إذاً عندما ٌرسله لنا فنحن (  46:  23، لوقا  17و 15:  10ٌوحنا ) الروح هو حٌاة المسٌح نفسه 

. نشترك فً ملبه   

. " ملئه بدون كٌل ، ولنا نحن أن نأخذ مناآلب روحه إلبنه لقد أعطى "   

(. 447ظٌم ، ص ع العارالص)                       

كابنان . من خبلل وساطة الروح  الحٌاة ٌوجد تدفق لحٌاة المجد من اآلب إلى االبن وتأتٌنا هذه

، وهكذا ٌلزمنا أن ( الثاً ولٌس كابناً الهٌاً ث) سماوٌان ٌرسبلن لنا حٌاتهما ومجدهما من خبلل الروح 

الحظ ما جاء فً االقتباس قبل . هذٌن الكابنٌن االلهٌٌن حسبما تقول الن هواٌت ، ولٌس ثبلثة نؤمن ب

باالٌمان نثق فً اآلب  وإذ. "له الروح أٌضاً اآلب واالبن الذي عنده االٌمان المستمر فً : " السابق 

و روحهما ٌمكثان معنا من خبلل حضورهما الذاتً  الذي ه( ولٌس شخص آخر ) واالبن  فإنهما 

. القدوس   

" لٌسكنا معك  اآلب واالبنبواسطة الروح ٌأتً "   
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(  8، فقرة  1893ٌناٌر ،  15باٌبل إكو ، . هواٌت )                          

،   وعنده نصنع  نؤتً، وإلٌه أبً ه ، وٌحبحبنً أحد ٌحفظ كبلمً أجاب ٌسوع وقال له ، إن أ" 

( . 23:  14ٌوحنا . " ) منزالً   

ومن خالل الروح تكون له شركة ٌقؾ الخاطا إذاً أمام هللا كشخص مبرر ترضى عنه السماء ، " 

هو المعنً الحقٌقً للعبارة ذلك  . ( 191ص  ، 3مجلد . رسابل مختارة )  ."مع اآلب واالبن 

. ما نتٌح للشهادات أن تفسر نفسها بنفسها دالسابقة ، عن  

أٌضاً أن نسأل  لزمنا؟ وي"ٌوجد ثبلثة أشخاص أحٌاء فً الثبلثً السماوي  ":ولكن ماذا عن العبارة 

التً استدعت النطق بهذه الشهادة السابقة ؟ من المضمون  ؾما هو الزمان والمكان والظرو. ا أنفسن

درك ، ن( 64-60، ص  7# والموجود فً الشهادات الخاصة ، سلسلة ب  1905المؤرخ نوفمبر) 

جاءتنً " مثبل ، تقول الن هواٌت . وج له لوج والتعلٌم الذي كان ٌرّ يالدكتور كأنها تتعلق بموضوع 

لوج فٌما إذا كان ٌؤمن يرسابل بها عبارات من بعض األشخاص الذٌن ٌَدعون أنهم سألوا الدكتور ك

. " فهو ٌعلن أنه ٌؤمن ، ولكنه الٌؤمن . بالشهادات التً سطرتها الن هواٌت   

.(  60المرجع السابق ، ص )                                           

" خدام هللا انجذبوا بعلومه وانخدعوا "   

( . 61المرجع السابق ، ص )                                            

هكذا أطلق علٌه  .تعرجموال الملتويطرٌق األفعى عقبلء ال ٌمٌزون الناس من المؤسؾ جداً أن ال" 

  ".ألن هذا ما قاله الرب 

       (  61المرجع السابق ، ص )                                             

! لوج قد اتحد مع الشٌطان يهنا تعلن الن هواٌت فً كلمات واضحة ال ٌمكن أن ٌخطبها أحد ، أن ك  

" ن عن الشٌطان لوج كعامل له مالم ٌنفصل اآليهللا الٌقبل الدكتور ك"   

( .  64المرجع السابق ص )                                                

وهً تقول ذلك فوراً ". أراء علمٌة متقدمة"له  على أنه ج لقد أشارت الن هواٌت الى تعلٌم كان ٌروّ 

فما الذي ( .  24:  2رؤٌا ) بعد أن اقتبست عبارة الكتاب المقدس التً تتحدث عن أعماق الشٌطان 

وج له مما استدعى الن هواٌت أن تستخدم هذه اللؽة القوٌة ؟ ما  هو التعلٌم الذي كان وج ٌرّ ٌلكان ك

وج له والذي كان مصدره الشٌطان ؟ لوج ٌحاول أن ٌرّ يك  

بمذهب وحدة الوجود القابل بأن هللا المعروفة  لوج يتعالٌم ك شٌباً عن  بٌنما ٌدرك معظم الناس

(بانثٌزم )شًء واحد ، وأن الكون المادي واإلنسان لٌسا إال مظاهر للذات اإللهٌة والطبٌعة   
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رقم  راجع التذٌٌل) لوج البلهوتً عن الثالوث ي، فإن كثٌرٌن ال ٌدركون تعلٌم ك             

أي هللا  ،وج لهلوج وبدأ ٌرّ يمن به كدحضت الن هواٌت هذا التعلٌم الذي آ( . آخر الكتاب  ، فً 1

ون من ثبلث كابنات لوج ٌنادي بالثالوث المكّ يعم ، كان كن) هللا الروح القدس  –هللا االبن  –ب اآل

الٌمكن أن تكون  درك على الفور أن عبارتهاومن هنا ن.( الهٌة ٌشتركون معاً فً األزلٌة والمساواة 

إنه فً هذا . الوث بتعلٌم الثلوج ، وفً الوقت ذاته تؤٌد أو تنادي يعكس ذلك أي عكس ما نادى به ك

وإال فإلن هواٌت . تتحدث فٌها عن الثبلثً السماوي  ٌتوجب علٌنا أن نقرأ عبارتها التًالمضمون 

ولهذا السبب فإن العبارة  .لوج ثم تنادي هً بالشًء ذاته يانما تناقض نفسها إذا كانت تدٌن تعلٌم ك

خر ال آشٌباً   بد أنها كانت تقصدوال. ثقصود منها هو تعلٌم الثالومكتبتها ال ٌمكن أن ٌكون ال التً

فماذا كانت . لوج بل أدانته يلم أو تنادي بما علَم به كوالمعروؾ أنها لم تعّ . ٌتضح لنا معناه سطحٌاً 

 تعنً اذاً بعباراتها هذه عن الثبلثً السماوي أو القوى الثبلثة ؟ 

كتبتها بخط ٌدها  يالمخطوطة األصلٌة التففً . بً الصحٌح يٌلزمنا وضع عبارتها فً مكانها الترت

: تم تصحٌحها على النحو التالً   

" لثبلثً السماوي لالثبلث األحٌاء  لشخصٌاتهنا توجد ا"   

الثبلث الحٌة للثبلثً  الشخصٌات" ، بل تقول " ثبلثة أشخاص أحٌاء للثبلثً السماوي " فهً ال تقول

." السماوي   

ولكن النبٌة نفسها رأت الفرق ولهذا . ال ٌوجد فرق بٌن العبارتٌن  وقد ٌمٌل البعض لبلعتقاد بأنه

ومن الواضح أنها أدركت وجود فرق . صححتها 

فهمها  اءكافً دفعها ألن تصحح العبارة حتى ال ٌس

وٌظن القارئ أنها تنادي  ( كما هو الحال الٌوم )

فلو أن ( . لوج يوج له كالذي رّ ) م الثالوث يبتعل

 ران عنبشخصٌة كانتا تع كلمة شخص وكلمة

ما دعت الضرورة ته فً عقلها  لالمعنى ذا

. للتصحح   

كتبت الن : ملحوظة )

هنا ٌوجد " هواٌت أوالً 

 ثناء مراجة ماثم أ  ..." األحٌاء األشخاص الثبلثة

" إلى " أشخاص "كتبت ، صححت كلمة 

نها ظنت أن البعض قد ٌسا فهم أل، "  شخصٌات

طاق ومضمون ما كان فً ن" ) أشخاص "كلمة 

لوج ٌعلَمه من أن الروح القدس هو يالدكتور ك

شخص مستقل ٌختلؾ عن هللا والمسٌح ، بٌنما هً 

كانت تؤكد أن الروح هو شخص هللا ذاته ولٌس 
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فهً التً كتبت الكلمة ثم عادت  ." شخصٌات " شخصاً مختلفاً ، ولهذا السبب ؼٌرتها إلى

 –حة بل التً كانت قبل التصحٌح يلطباعة لم تكتب الكلمة الصحٌرة اثناء اتولكن السكر. وصححتها 

. (وتوضح الصورة هنا ماكتبته الن هواٌت بخط ٌدها ثم صححته أثناء المراجعة   

  

: ولهذا قال فٌما بعد  ،"شخصٌة"و" شخص"بٌن  اٌت فهم هذا الفرقووالبد أن ابن الن ه  

فً محاولتهم اثبات أن الروح القدس هو شخص قابم  خدامناإن العبارات والمجادالت   لبعض " 

قال . ي أحٌاناً نتنبل وأحز ينوالمسٌح االبن األبدي ، قد حٌرت بذاته مثلما هو الحال بالنسبة هلل اآلب

.  "ٌمكننا اعتبار الروح على أنه الرفٌق الموجود معنا هنا لٌدٌر األمور": أحد المعلمٌن المشهورٌن 

" .  صفات" هو " شخصٌة " حد معانً كلمة أ عندما علمت من القاموس أن ت حٌرتً قلٌبلً وقد قلّ 

 شخصٌة دون هٌئة جسدٌة ،جعلنً استنتج أنه قد توجد  لوقد جاء هذا المعنى فً القاموس بشك

توجد آٌات كتابٌة كثٌرة تتحدث عن اآلب واالبن واالفتقار إلى آٌات تتضمن  .كالتً لآلب واالبن 

العمل المشترك لآلب والروح القدس او للمسٌح والروح القدس ، دفعنً لبلعتقاد إشارة مماثلة إلى 

أن الروح بدون شخصٌة فردٌة هو ممثل اآلب واالبن عبر الكون ،وأنهما ٌسكنان فً قلوبنا من 

." خبلل الروح القدس الذي ٌجعلنا واحداً مع اآلب ومع االبن   

( . 1935أبرٌل ،  30كار، . و .إلى ه ولٌام كالرنس هواٌترسالة )   

: فته هً كما عرّ " الثبلثً السماوي " وإلٌك التعبٌر . لنجعل الشهادات تفسر نفسها بنفسها   

الذي ٌجلب الوحدة بٌن  –روح المسٌح  –واحد  ، وروح واحد  ومخلصلهم إله واحد   إن" 

" صفوفهم   

( . 189، ص  9الشهادات ، مجلد )                                 

ٌخبرنا المسٌح أن الروح القدس هو المعزي ، والمعزي هو الروح القدس ، روح الحق الذي " 

." هذا ٌشٌر إلى روح المسٌح الكلً الوجود ، والذي ٌدعى المعزي ... سٌرسله اآلب باسمً ،   

( .  179ص   14مخطوطات منشورة ، مجلد )                                

ذلك لمسٌح أن ٌوجد فً كل مكان بشخصه ، حٌث كان ٌعرقله جسد بشرٌته ، لإذ لم ٌكن ممكناً ل" 

. الروح القدس لٌكون خلٌفة له على األرض ي إلى اآلب وٌرسل كان من مصلحة التبلمٌذ أن ٌمض

فهو ٌمثل . وقد خلع الشخصٌة البشرٌة واستقل عنها  (المسٌح )  الروح القدس هو  ذاته إن

" نفسه كمن هو موجود فً كافة األماكن بواسطة روحه القدوس بوصفه كلً الوجود   

(  23، ص  14مخطوطات منشورة ، مجلد )                              
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قواته لتعمل فً  والروح القدس ٌقدم اسمى. وحٌاة من حٌاته إن المسٌح ٌعطٌهم نسمة من روحه " 

". القلب والعقل   

  ( 783مشتهى األجٌال ، )                              

. " نفخ المسٌح من روحه علٌهم ... قال لهم اقبلوا الروح القدس ولما قال هذا نفخ و"   

(  760مشتهى األجٌال ، )                                

واعطاء الروح هذا هو اعطاء حٌاة المسٌح . روحٌة فً النفس اة اليإن الروح القدس هو نسمة الح" 

(771مشتهى األجٌال، )." ود من ٌقبله بصفات المسٌح وهو ٌزّ .   

ٌّم التجارب والمحن على النفس،تذكر كلمات المسٌح من أنه هو الحضور ؼٌر المربً فً " عندما تخ

"  شخص الروح القدس،وهو ٌكون بمثابة السبلم والعزاء المقدس لك  

هللا بنات 185.2)  , Daughters of God, 185.2)                                                          

 بإعطابه روحه لنا،إنما ٌعطٌنا ذاته، جاعبل من نفسه ٌنبوعاً من التأثٌرات اإللهٌة لٌعطً إن هللا" 

(.1، فقرة 273،ص 7الشهادات، مجلد )     "حٌاة وصحة للعالم  

مما جاء أعبله فإن الروح هو روح المسٌح ، إنه الحضور الكلً للمسٌح ذاته  حكما ٌتجلى بوضو

وكما هو الحال . نفسه بوصفه الكلً الوجود ( خر آولٌس شخصاً ) والذي من خبلله ٌمثل المسٌح 

فً كافة كتاباتها األخرى فإن إلن هواٌت أكدت على أن هللا اآلب وابنه كانا هما الكابنان اإللهٌٌن 

( كم كابن سماوي ؟ " تحت عنوان  آلخرفً ا 2رقم  ع ملحقراج) ن الوحٌدي  

         .  "البلهوت  ملء االبن هو كل"اآلب هو كل ملء البلهوت ، و"   

( 615، الكرازة )                                                                

هو اعتقاد الطابفة كلها فً وكان ذلك أٌضاً . تها كتابا كافة ذلك هو اعتقادها المتماسك والثابت فً

" سًخت ووطدت هذا االعتقاد عن وجود كابنٌن هما ملء البلهوت قالت ، ر  وبعد أن. ذلك الوقت 

ى أن المعزي ٌجلب لنا ملء البلهوت الذي هو بمعن ،"المعزي هو الروح فً كل ملء البلهوت

ح المسٌح هذا ٌرمز إلى الحضور الكلً لرو: " وقد عًرفت هً هذا المعزي بالقول . اآلب واالبن 

ه على أنه المسٌح ذاته ، مستقبلً عن الشخصٌة البشرٌة ،كما جاء ؾوالذي تص ."ٌدعى المعزي  يالذ

ذلك هو ما نسمٌه . أعبله  23، ص  14 ابق من مخطوطات منشورة ، مجلدسفً اقتباس 

. فلم ٌوجد أصبلً كابناً الهٌاً ثالثاً منعزالً . عرٌفها ، ولٌس كابناً الهٌاً منفصبلً تبالشخصٌة الثالثة وفق 

: وهً توجز هذا كله بقولها التوكٌدي   

( " ممجدان أي هما وحدهما ال) ٌقدم لهما التمجٌد  وحدهمااآلب واالبن "                         
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(   2، فقرة  1898ٌولٌه ،  7كتور ، اٌوث انستر)                                 

" إن الروح اإللهً الذي وعد فادي العالم بإرساله هو حضور هللا وقوته "   

(1891نوفمبر،  23عبلمات األزمنة، )                                

_______ 

ح عن يوإذ ٌتحدث المس... ابن هللا السابق الوجود والكابن بذاته  المسٌح هو" :  عتراض ظاهريا

أي وقت ً أبدا وهو ٌؤكد لنا أنه لم ٌوجد . ا عبر األجٌال البلنهاٌة نوجوده السابق فإنه ٌرجع بتفكٌر

عندبذ ٌستمعون لصوته كان فذاك الذي كان الٌهود . بدي هو فٌه فً شركة وثٌقة مع هللا األلم ٌكن 

. هللا  صانعاً مع  

(  615، ص الكرازة ،  1900أؼسطس ،  29مات األزمنة ، عبل)                 

فهو لم ٌصبح ابناً هلل فً بٌت لحم ، ) كان المسٌح ، فً وجوده السابق ، هو ابن هللا جواب مختصر 

لقد نال فً تجسده لقب ابن . ح فً بشرٌته كان مشاركاً فً الطبٌعة اإللهٌة يالمس. " بل قبل ذلك 

العلً تظللك ، فلذلك أٌضاً القدوس المولود منك ٌدعى  ةقو"قال المبلك لمرٌم ، . هللا بمعنى جدٌد 

وهكذا كان فً عالمنا . معنى جدٌد بفبٌنما هو ابن إنسان ، أصبح ابن هللا (  35: 1لوقا . )  "ابن هللا

" نس البشري ابن هللا ، ومع ذلك متحد بالوالدة مع الجهذا   

( .  227،  226، ص  1رسابل مختارة ، مجلد )                        

كان فً شركة وثٌقة ( فً العصور الماضٌة ؼٌر المتناهٌة ) منذ والدة المسٌح فً السماء 

علم أن هذه نونحن . هلل فً وجوده السابق  ابناًا هذا ٌعنً أنه كان . مع أبٌه السماوي 

وحرفٌة بناء على الوالدةهً حقٌقٌة البنوة فبعد أن أوضحت الن هواٌت هذه . 

بن هللا فً وجوده السابق ، قالت أنه لم ٌوجد أي وقت أبداً لم ٌكن االحقٌقة بأن المسٌح هو 

فمنذ . وهذا ٌجعل المعنى واضحاً للجمٌع .  ٌه فً شركة وثٌقة مع هللا األزلًهو ؾ

ولد هذا هو معنى عبارة الن . وثٌقة معه شركة  من اآلب كان دابماً فً المسٌح  

.هواٌت   

تستخدم هذه العبارة من قبل البعض للتروٌج على أن المسٌح لم ٌولد من اآلب فً :   ٌلًصجواب تف

ولكن هل كان ذلك هو المعنى الذي راود تفكٌر األخت هواٌت عندما كتبتها ؟ وهل تعلمنا . السماء 

هو االبن الفعلً  سمن اآلب ؟ أو هل تخبرنا العبارة أن المسٌح لًهذه العبارة أن المسٌح لم ٌولد أبداً 

 والحرفً هلل ؟ 

لقد كان . " الكابن بذاته  ابن هللا "تؤكد لنا أن المسٌح هو بالفعل ةفروح النبو. على العكس من ذلك 

الوحٌد ح هو المولود يكار حقٌقة أن المسنهذا النص هو أبعد ما ٌكون عن ا. ابناً فً وجوده السابق 
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كان ابن  وفه. السابق الوجود  ابن هللااإللهٌة ، وأنه  ةلآلب ، إذ أنه ٌثبت ذات الحق المتعلق بالبنو

. هللا قبل بٌت لحم   

. القابل  ةستخدم اآلن المفتاح الذي ال ٌخٌب فعله المتمثل فً تصرٌح روح النبوولن  

كما هو الحال مع الكتاب المقدس  تماماً ،الشهادات نفسها هً المفتاح الذي ٌفسر الرسابل المعطاة " 

( 57،  42ص   1رسابل مختارة ،مجلد)   ."الذي ٌفسر نفسه بنفسه   

" ٌقؾ عن ٌمٌن اآلب  ا، وكان أبدً قبل خلق المالئكة ، وكان واحداً معه  لقد كان المسٌح ابناًا هلل"   

( .  9باء واألنبٌاء ، ص اآل)                                      

اإلله ،كان فً شركة وثٌقة مع أبٌه  ،( 30-22:  8أمثال ) منذ والدة المسٌح قبل ظهور كل األشٌاء 

بالوراثة  األبٌه فً الصفات اإللهٌة ألنه ناله فهو مساوٍو " . كان أبداً ٌقؾ عن ٌمٌن اآلب " .األبدي 

التً تقول أن ه والواردة فً اإلعتراض الظاهري أعبلة الحظ عبارة روح النبو(  4: 1عبرانٌن )

مات األزمنة ، عبل. ) "زمن الماضً الذي الٌمكن تحدٌده فكارنا إلى عصورالٌرجع بأ"   المسٌح

(  615، ص الكرازة  ؛ 1900أؼسطس ،  29  

طى قدرة أدراكنا إذ فهذا أمر ٌتخ. فنحن ال ٌمكننا تحدٌد زمن معٌن لوالدة المسٌح فً السماء 

. حسب زمن وجوده السابق وفق حساباتنا البشرٌة الٌمكننا أن ن  

د الهوته ع لٌوحّ ضنظر مبلبكة هللا باندهاش إلى المسٌح الذي أخذ على نفسه صورة اإلنسان وتوا" 

لقد أخبرنا هللا بأنه . هذا أثار التعجب بٌن مبلكة السماء . بالناسوت لكً ٌتمكن من أن ٌخدم البشر 

أن نتحاجج بخصوص خالقنا ، لكم  قد نحاول مع أنناو. هللا  قوله كلمةفعل ذلك  وعلٌنا أن نقبل ما ت

، فقد ٌطول بنا ٌن دخلت الخطٌة أوالً إلى عالمنا ، وكل هذه األشٌاء أو، من الزمن كان موجوداًا 

. " أمامنا ةث بٌنما تظل األبعاد غٌر المتناهًحشى علٌنا من التعب واإلرهاق فً البغالتفكٌر حتى يُي   

( .  919، ص  7عة الكتاب المقدس لؤلدفنتست ، مجلد وهواٌت ، موس ) -         

 إال أن ، أنهم وإن كانوا ًٌقدرون حٌاته على أنها تقل عن خمسٌن سنة ، ٌظهر لهم المسٌح هنا ُي"

فوجود المسٌح قبل تجسده الٌقاس . حسب وفق الحسابات البشرٌة تُي  أن حٌاته اإللهٌة ال ٌمكن

." ألرقام اب  

( .  4فقرة  1899ماٌو ،  3عبلمات األزمنة ، )                            

لم ٌوجد أي وقت لم ٌكن فٌه المسٌح فً عبلقة وثٌقة " وماذا عن التعبٌر الذي قالت فٌه إلن هواٌت ، 

فهذه العبارة . فٌه المسٌح ؟ كبل بالطبع  د؟ هل ٌعنً ذلك أنه لم ٌوجد وقت ما ول"مع اآلب السرمدي 

ولد المسٌح من اآلب لم ٌوحد أي وقت لم ٌكن فٌه مع اآلب ألنه كان واضحة فً تصرٌحها أنه منذ ُي

: ( سه الن هواٌت كما ٌلً الذي تقتب 30:  8راجع أمثال ) وم مسرته كل ي  
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وقد .. لع على كل مشورات هللا ومقاصده الذي استطاع أن ٌطّ الكائن الوحٌد كان هو ... المسٌح " 

"   30 – 22:  8جاء فً أمثال  ما  عن نفسهن هللاعلن ابا  

( 14و  13باء واألنبٌاء ، ص اآل)                 

لنتفحص اآلن المعنى الحقٌقً لتلك العبارة وذلك باستبدال االسماء لنرى إذا كان المعنى سٌظل 

( . متى خلقعلم نوهو مبلك مخلوق وال ) مثبل لننسب هذه العبارة إلى المبلك جبرابٌل. متماسكاً 

: سماء نورد العبارة هكذا وباستبدال األ  

حد مبلبكة هللا ، عن وجوده ، فهو ٌرجع بأفكارنا إلى عصور الزمن الماضً أ. إذ تحدث جبرابٌل " 

وٌؤكد جبرابٌل أنه لم ٌوجد وقت أبداً لم ٌكن هو فٌه فً شركة وثٌقة مع ابن . الذي ال ٌمكن تحدٌده 

"  هللا   

ن ٌستنتج من هذه العبارة أن جبرابٌل لم ٌكن مخلوقاً ؟ كبل بالطبع بل سنفهم أن فهل ٌمكن ألحد أ

. وهذا أمرصحٌح . منذ خلق جبرابٌل كان دوماً فً شركة وثٌقة مع المسٌح : معناها هو   

كذلك هو الحال مع المسٌح منذ والدته فً السماء ألنه مولود ولٌس مخلوق وشتان الفرق بٌن 

  .المخلوق والمولود 

: خر وإلٌك بمثال توضٌحً آ  

" دم لم تكن هً فٌه فً شركة وثٌقة مع آتؤكد لنا حواء أنه لم ٌوجد وقت على اإلطبلق "   

دم نعلم أن آدم هما فً ذات العمر الواحد ؟ كبل ، ألننا أن حواء وآفهل ٌمكن لهذه العبارة أن تعنى 

فنحن نعلم أنه منذ أن خلقت . عناها واضح ومع ذلك فٌصح النطق بالعبارة السابقة ألن م. كان أوالً 

ومن الناحٌة األخرى فإن آدم لن . ( كلت من الشجرة المحرمة حتى أ) انت فً شركة وثٌقة مع آدم ك

ٌتمكن أبداً من أن ٌؤكد لنا أنه وجد أي وقت لم ٌكن هو فٌه فً شركة وثٌقة مع حواء ، ألنه خلق 

  . معها  الم ٌكن هو فٌه ترةؾهناك  تكان مع ذلك فنحن نعلم أنهقبلها و

والمسٌح هو الذي . النقطة الربٌسة هً ان العبارة موضع التأمل إنما تقول الشًء ذاته عن المسٌح 

ولو أن اآلب . ة مع أبٌه نذ والدته ظل دابماً فً شركة وثٌقفم( ولٌس اآلب ) ٌؤكد لنا هذه الحقٌقة 

ولكن . الختلؾ األمر تماماً " لم ٌوجد وقت على اإلطبلق لم ٌكن فٌه المسٌح معً " هو الذي قال ، 

بذاته مثل ( موجود ) إضافة إلى ذلك فهو قابم . القابل هو المسٌح ، وهو الذي ٌعطٌنا هذا التأكٌد 

  :ذاته حسبما قال هو نفسه  حٌاة فًأعطٌت له  ما ورثه منه ، إذأبٌه ألن ذلك هو 

 5ٌوحنا " ) ألنه كما أن اآلب له حٌاة فً ذاته كذلك أعطى االبن أٌضاً أن تكون له حٌاة فً ذاته " 

 :26  . )  
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عل مساوٌاًا عطً المسٌح مركزاًا ممجداًا إذ  ُي وقد أُي . اآلب هو أبو المسٌح ، والمسٌح هو ابن هللا " 

" ام ابنه وكافة مشورات هللا مفتوحة أم.  لآلب  

(  268، ص  8الشهادات ، مجلد )                                 

لقد كان المسٌح ابناً هلل ، وكان واحداً معه قبل خلق المبلبكة ، وكان أبداً ٌقؾ عن ٌمٌن اآلب ، " 

وان تفوقه وسموه الذي فٌه ملء البركة لكل من احتموا تحت ظل حكمه لم ٌكن إلى ذلك الحٌن 

أو جدال ، ولم ٌسبق أن تشوش االنسجام والمحبة والسبلم فً السماء ، فمن أٌن ٌجًء  موضع شك

" االنقسام اآلن ؟   

( .  19باء واالنبٌاء ، ص اآل)                                

؟  فً زمننا هذا حتى اآلننعم من أٌن ٌجًء االنقسام          

_______ 

فً المسٌح ( .  25: 11ٌوحنا  )‘أنا هو القٌامة والحٌاة  ‘: اعلن المسٌح قاببلً "  :اعتراض ظاهري

إن (  .  12:  5ٌوحنا  1) ‘ من له االبن فله الحٌاة‘. ٌاة األصلٌة التً لٌست مستعارة وال مشتقة الح

" ألوهٌة المسٌح هً ٌقٌن المؤمن بالحٌاة األبدٌة   

(  616زة ، ص ، الكرا 508مشتهى األجٌال ، ص )                            

وهذا ما قاله . لٌست مستعارة وال مشتقة  لتًللمسٌح حٌاة أبٌه األصلٌة ا عطٌتاُي لقد  :جواب مختصر

  26: 5هو بوضوح فً ٌوحنا 

ولنجعل اآلن الشهادات مرة أخرى هً المفتاح . ٌساء فهم هذه العبارة كثٌراً الٌوم : جواب تفصٌلً 

. وقراءة هذه العبارة فً مضمونها سٌزٌل كل لبس أو تشوٌش . الذي ٌفسرها لنا   

لٌست هً الحٌاة الجسدٌة ( .  4:  1ٌوحنا )  ‘فٌه كانت الحٌاة ، والحٌاة كانت نور الناس ‘ "

الكلمة الذي كان مع هللا والذي كان هو . لود ، الحٌاة التً هً ملك هللا بالكلٌة المقصودة هنا بل الخ

بدٌة أو خالدة ، وهً لٌست أ. ي شًء ٌناله كل واحد الحٌاة الجسدٌة ه. هللا ، كانت له هذه الحٌاة 

م ولكن حٌاة المسٌح ل. حٌاته  ولٌست لئلنسان سٌطرة على. ثانٌة  الحٌاة ٌستردهاألن هللا معطً 

:  10ٌوحنا )  ‘أضعها من ذاتً ‘وقد قال ،. وال ٌستطٌع أحد أن ٌأخذ هذه الحٌاة منه . تكن مستعارة 

هذه الحٌاة لٌست ؼرٌزٌة فً .  فٌه كانت الحٌاة األصلٌة غٌر المستعارة وغٌر المشتقة. (  18

 عطىتُي سبها إذ أنها اإلنسان ، وهو ال ٌستطٌع أن ٌمتلكها إال من خبلل المسٌح وحده ، الٌستطٌع أن ٌك

نت وهذه هً الحٌاة األبدٌة أن ٌعرفوك أ‘ . هو آمن بالمسٌح كمخلصه الشخصً  اكهبة مجانٌة إذ له

ذلك هو نبع الحٌاة المفتوح (  3:  17ٌوحنا ) ‘وحدك وٌسوع المسٌح الذي أرسلته اإلله الحقٌقً 

  ". للعالم
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(  297و  296، ص  1مقتبسة فً رسابل مختارة ، مجلد  ) 1897،  أبرٌل 8عبلمات األزمنة ،  )

  

وهً  أن تعطىندرك من هذا المضمون أن الحٌاة األصلٌة ؼٌر المستعارة وؼٌر المشتقة ، ٌمكن 

ا قال أن هللا اآلب أعطاه هذه وهذا ٌتفق مع كلمات المسٌح عندم. كهبة مجانٌة لكل من ٌؤمن  تعطى 

( . وؼٌر المشتقة  األصلٌة ؼٌر المستعارة) حٌاة ال  

االبن أٌضاً أن تكون له حٌاة فً  أعطى ألنه كما أن اآلب له حٌاة فً ذاته كذلك"  26:  5ٌوحنا 

.  "ذاته  

وللتأكد (. األصلٌة ، ؼٌر المستعارة وؼٌر المشتقة ) نعلم أن المسٌح ٌتحدث هنا عن الحٌاة األبدٌة 

ما نوع الحٌاة التً لآلب فً ذاته ؟ من المؤكد أنها : من هذه الحقٌقة لٌس علٌنا إال أن نسأل أنفسنا 

أصلٌة ، ؼٌر  انه، والتً توصؾ على أ(  17:  1ثاوس تٌمو 1) فهً حٌاة خالدة . لٌست فانٌة 

. مستعارة وؼٌر مشتقة   

هو االبن  هألن) ورث تلك الحٌاة التً ألبٌه السماوي بالوالدة  فقد. بحق الوراثة االبن  تلك هً حٌاة

اة أبٌه إنها حً. له هذه الحٌاة مثل اآلب د الذي الوحًوبالتالً فالمسٌح هو ( . الوحٌد المولود 

هل ٌتضمن هذا . لقد نال المسٌح كل شًء من اآلب . والمسٌح ورثها بفضل خروجه من اآلب 

لمولود ؟ وهل حقاً هً حٌاة اآلب التً تسرى وتتدفق من خبلل ابنه الوحٌد ا. الحٌاة أٌضاً   

وهكذا فً مواطن السماء ، فً خدمته لكل . لٌعطً ولكنه أخذ المسٌح أخذ كل شًء من هللا ، " 

للجمٌع ، وعن طرٌق االبن تعود فً شكل  حٌاة اآلبالخبلبق عن طرٌق ابنه الحبٌب تفٌض 

".هو النبع العظٌم لكل شًء ك الذي  لذاتسبٌحات وخدمات مفرحة ومحبة ؼامرة   

(  17مشتهى األجٌال ، ص )                                         

هو النبع "تقول خادمة الرب بكل وضوح أن حٌاة اآلب تفٌض وتتدفق من خبلل اإلبن ، وأن اآلب 

) ه وأبو ربنا ٌسوع المسٌح هو نبع الحٌاة ، وهو إل(  36 : 11راجع رومٌة " ) لكل شًء العظٌم 

والمسٌح له . فحٌاته تلك هً التً ٌمكننا نوالها من خبلل المسٌح (  12:  3رؤٌا  ؛17: 3 أفسس

. وقد أعطٌت له هذه الحٌاة من قبل اآلب . نفس هذه الحٌاة بفضل الوراثة   

 حلقد مُين. ‘أنا هو الطرٌق والحق والحٌاة ، لٌس أحد ٌأتً إلى اآلب إال بً  ‘:أعلن المسٌح قاببلً " 

  " .ة لكل المخلوقات المسٌح السلطان لٌعطً حٌا

(  12، فقرة  1906أبرٌل ،  5رٌفٌو آندهٌرالد ،)                    

سلطاناً على كل جسد لٌعطً  أعطٌتهمجد ابنك لٌمجدك أبنك أٌضاً ، إذ "  7و 6و 2:  17ٌوحنا 

موا أن واآلن عل... تنً من العالم ن أعطًمك للناس الذيأنا أظهرت اس. ..حٌاة أبدٌة لكل من أعطٌته 

." كل ما أعطٌتنً هو من عندك   
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_______ 

هللا والمسٌح والروح القدس  –بدٌٌن لمقامات السماوٌة الثبلثة األأصحاب ا"   : اعتراض ظاهري

( ٌبكتون ) معهم إلى العمل وٌقنعون العالم  ٌتقدمونو... ون التبلمٌذ بطاقة تفوق طاقة البشر حٌسل

. " بالخطٌة   

(  616ص الكرازة  – ،1901، 145مخطوطة )                 

لسماوٌة ، خذت بمفردها فهً تدرج فقط أصحاب المقامات اهذه العبارة متى أُي :  جواب مختصر

بد وأن واإلصرار على أن أصحاب المقامات هؤالء ال. قة التً بٌنهم ولكنها ال تقول شٌباعن العبل

دركه من فكل ما ن. تخطى نطاق هذه العبارة بدٌٌن ، فهو يمتساوٌة وأٌكونوا ثالوثاً من ثبلثة آلهة 

.هذه العبارة هو اإلقرار بوجود هللا والمسٌح والروح القدس   

بدٌٌن ولٌس من شك س هم أصحاب المقامات السماوٌة األبن والروح القدالاآلب وا:  جواب تفصٌلً

هل هذا ٌعنً أنهم ثبلثة كابنات الهٌة ؟ أم أنه ولكن . فبل أحد ٌنكر وجود الروح القدس . أنهم ثبلثة 

بٌن أولبك الثبلثة ؟  نوع العبلقة التً عن لنا فً ؼٌر مكانقد قٌل   

وال تخبرنا أنهم ثبلثة كابنات وال . والروح  ة عن العبلقة التً بٌن اآلب واالبنالتخبرنا العبار

كما أنها  ،ع كل من هللا والمسٌحتخبرنا العبارة أن الروح القدس هو كابن على قدم المساواة م

من ؤوكل ما تخبرنا به هذه القابمة هو وجود ثبلثة ، وهذا ما ي .التخبرنا أن المسٌح لم ٌولد من أبٌه

وهذه . ة التً بٌنهم ولكن لنتح الفرصة اآلن اللن هواٌت لتّعرؾ وتوضح لنا العبلق. به الجمٌع 

. الموثوق به للتفسٌر  حلتاح الومرة أخرى سنلجأ لمؾ. السؤال  النقطة هً مثار  

قة الكابنة بٌن هللا والمسٌح ؟ ما هً العبل  

ٌشٌر الكتاب المقدس بوضوح إلى العبلقة بٌن هللا والمسٌح ، وٌوضح بجبلء شخصٌة وفردٌة كل " 

وقد أعطً . أبو المسٌح ، المسٌح هو ابن هللا هللا هو ( . مقتبسة  5-1:  1عبرانٌن ) منهما 

" عل مساوٌاًا لآلب ، وكل مشورات هللا متاحة البنه مركزاًا سامٌاًا ، إذ  ُي للمسٌح   

( 268، ص  8الشهادات ، مجلد )                     

"  قبل خلق المالئكة، وكان واحداً معه  كان المسٌح ابناًا هلللقد "   

(  19باء واألنبٌاء ، ص اآل)                      

لٌس ابنا ،  ‘(المولود ) ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد ‘لقد قدمت ذبٌحة كاملة ، " 

، مثلما هو الحال مع الخاطا الذي ولٌس ابنا بالتبنً    ، كما هو الحال مع المبلبكة ،بالخلق 

، مساوٌاً  ، وفً كل بهاء عظمته ومجدهفً صورة هللا الذاتٌة ولكن ابنا مولوداًا ، ؼفرت له خطاٌاه 

." فٌه حل ملء البلهوت جسدٌاً . ي السلطان والوقار والكمال اإللهً هلل ؾ  
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(  3، فقرة  1895ماٌو ،  30عبلمات األزمنة ، )                  

: الحظ االقتباس التالً . هذا ٌجعل من المسٌح بكر السماء   

م بكر السماء لٌخلص إذ وعد هللا أن ٌقداالبن البكر ٌرجع أصله إلى أقدم األزمان ، إن تكرٌس " 

" الخطاة   

( .  40مشتهى األجٌال ، ص )                        

. وهذا ما تقوله روح النبوة بصراحة فً االقتباس السابق . أن المسٌح هو بكر السماء  ٌتضحوهكذا 

فً وعندما ولد على األرض . لقد ولد أوالً فً السماء ، ثم جاء فٌما بعد إلى األررض لٌولد ثانٌة 

: الحظ ما تصرح به روح النبوة فً هذا الصدد. بٌت لحم أصبح ابن هللا بمعنى جدٌد   

. لقد نال فً تجسده لقب ابن هللا بمعنى جدٌد . كان المسٌح فً بشرٌته مشاركاً للطبٌعة اإللهٌة " 

:    1لوقا  )لك أٌضاً القدوس المولود منك ٌدعى ابن هللا ، فلذقوة العلً تظللك  "لمرٌم ، قال المبلك

ن هللا اب –وهكذا وقؾ فً عالمنا .  ن هللا بمعنى جدٌدأصبح ابٌنما هو ابن لكابن بشري ، فب( .  35

" ومع ذلك مرتبط بالوالدة ، بالجنس البشري   

(  227،  226ص  1رسابل مختارة ، مجلد )                   

 فٌها ومع ذلك وجدت أوقات شعت. ابن هللا على هذه األرض كان أٌضاًا ابن االنسان بٌنما كان " 

" الوهٌته من بشرٌته   

( .  202، ص  8الشهادات ، مجلد )                

( قبل التجسد بوقت طوٌل ) أن المسٌح ولد من أبٌه فً السماءاستناداً إلى االقتباس السابق ٌتضح لنا 

وستتضح األمور أكثر . تٌح اللن هواٌت أن توضح لنا ما تقصده األمور عندما نمن السهل أن نفهم 

. إذ نواصل البحث   

: ما هً عبلقة الروح القدس بكل من اآلب واالبن ؟ لنلجأ مرة أخرى لمفتاح الحل   

  كلوهذه هً قمة . مكانه  لٌحالذي كان س يأعلن المسح أنه بعد صعوده سٌرسل لكنٌسته المعز" 

نور العامل الفعال لكنٌسته ، نفس حٌاته أو جوهرها ، " هذا المعزي هو الروح القدس . أعطٌته  

" . وبروحه ٌرسل المسٌح تؤثٌراًا مصالحاًا وقوة تزٌل الخطٌة .  وحٌاة العالم   

( .  1، فقرة  1904ماٌو ،  9رٌفٌوآندهٌرالد ، )                        

" لتعمل فً العقل والقلب ذروة طاقاته  ٌرسل الروح القدس .حٌاته (جوهر) ٌعطٌهم المسٌح حٌاة" 

   

( .  6، فقرة  1911ٌناٌر ،  5،  دٌوآندهٌرالؾري)                               
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" إعطاء الروح القدس هو إعطاء حٌاة المسٌح "   

(  771مشتهى األجٌال ، ص )                    

الروح القدس ٌقدم اسمى طاقاته لتعمل فً . ان المسٌح ٌعطٌهم نسمة روحه هو وحٌاة حٌاته هو " 

. " القلب والعقل   

(  794مشتهى األجٌال ، ص )                    

. أن الروح هو حٌاة المسٌح ، ، الهوت صفاته  قرأنا للتو وبوضوح بالػ  

أما . الروح هو الذي ٌحً  ...ٌأكلنً فهو ٌحٌا بً  اآلب فمنكما أرسلنً اآلب الحً وأنا حً ب‘" 

ح هنا إلى تعلٌمه ، بل يالٌشٌر المس .‘الكبلم الذي أكلمكم به هو روح وحٌاة  الجسد فبل ٌفٌد شٌباً 

" إلى شخصه هو ، الوهٌة صفاته   

(  12، فقرة  1906أبرٌل ،  5آندهٌرالد ، رٌفٌو)                      

الروح     ولذلك فإن هذا. اآلب إلى الجمٌع  من خبلل االبن الحبٌب تتدفق حٌاةنا حتى اآلن أنه عرؾ

ألنه كما أن اآلب له حٌاة فً ذاته : " لآلب  الذي( الحٌاة)للمسٌح هو ذاته الروح  الذي( الحٌاة ) 

( .  26:  5ٌوحنا . " ) كذلك أعطى االبن أٌضاً أن تكون له حٌاة فً ذاته   

( حٌاة)فهو روح.  الواحد( الروح ) فً ذات الحٌاة  آلب واالبن ٌشتركانوهذا ٌعنً بوضوح أن ا

: كل من اآلب واالبن   

ولكن إن كان . ساكناً فٌكم  روح هللا وأما أنتم فلستم فً الجسد بل فً الروح إن كان ": 9: 8رومٌة 

وأما فالجسد مٌت بسبب الخطٌة ، المسٌح فٌكم وإن كان . فذلك لٌس له  روح المسٌح أحد لٌس له

ساكناً فٌكم فالذي أقام المسٌح كان روح الذي أقام ٌسوع من األموات  وإن. بسبب البر الروح فحٌاة 

؛ أفسس  1:1راجع أٌضاً ؼبلطٌة " ) الساكن فٌكم  بروحهمن األموات سٌحً أجسادكم المابتة أٌضاً 

3 :14-17  . )  

: كلٌهما ولٌس مع شخص آخر  مع آلب واالبن تلك ، تكون لنا شركةوبالتالً فعندما تكون لنا حٌاة ا  

وأما شركتنا . ٌناه وسمعناه نخبركم به لكً ٌكون لكم أٌضاً شركة معنا الذي رأ"  3: 1ٌوحنا 1

" مع اآلب ومع ابنه ٌسوع المسٌح  نحن فهً  

  " من خالل الروح ٌؤتً اآلب واالبن لٌقٌما معك "                          

(  8، فقرة 1893ٌناٌر ،  15صدى الكتاب المقدس وعبلمات األزمنة ،)                    

  نؤتً وإلٌه أبًأحد ٌحفظ كبلمً وٌحبه  أجاب ٌسوع وقال له ، إن أحبنً: "  23:  14ٌوحنا 
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".وعنده نصنع منزالً   

ومن خالل الروح تكون ة مع السماء ، وأمام هللا كمن هو بار ، وٌدخل فً حظٌقؾ الخاطا عندبذ " 

. " شركة مع اآلب واالبن  له  

( .  191، ص  3رسابل مختارة ، مجلد )                             

فهما ٌشاركان حٌاتهما معنا . ة مجد ونسبح اآلب واالبن على عطٌتهما السامًأن نٌلزمنا بالفعل   

( . 4:  1س بطر 2)   

.ب المقامات السماوٌٌن األبدٌٌن اولبك هم أصحا   

_______ 

ر ما أن هللا هو شخص أو ذاتٌة بقد الذي  ،الروح القدس ن ندرك أنعلٌنا أ"    : اعتراض ظاهري

عن محادثة للطبلب فً )  – 1899،  66مخطوطة .   "ضاألر ٌسٌر عبر هذه هو شخص ،

( .   616الكرازة ، ص )                   ("فوندالمدرسة أ  

ٌُيعطً اإلنطباع أنه  ،هذا اإلقتباس أُينتزع من مضمونه:ملحوظة مهمة]  ضع فً آخره نقطة ل ووُي

مستقل وكامل فً ذاته، فً حٌن أنه فً األصل االنجلٌزي مسبوق بكالم، ثم ُيوضعت فاصلة 

[:وسنشٌر إلى ذلك فٌما ٌلً .واُيستكمل بكالم  

والعبارة . هذه العبارة متى قرأناها فً سٌاقها األصلً ، تتحدث عن الرب ٌسوع : مختصرجواب 

باة من جمعوا مواد هذا الكتاب فً مجلد واحد ٌحها لتناسب محاقد تم تنقالكرازة جاءت فً كتاب  كما

: ؤلفة الن هواٌت مقول ال ٌنطبق وعلى هؤالء.   

أنت تعرؾ ماذا ٌعنً . عززوها مسبقاً  رابهم التًضوء آتبته ، فً ون ما كَ كثٌرون هم الذٌن ٌفسر"

" راء هما النتٌجة الحتمٌة النقسام فً الفهم والتباٌن فً اآلا. ذلك   

(  79، ص  3رسابل مختارة ، مجلد )                                

وقد جاءنا . ذلك هو مثال تقلٌدي على االستشهاد الخاطا أو الخطأ فً االقتباس :   جواب تفصٌلً

. التخذٌر الصرٌح والواضح أال نفعل ذلك مع كتابات روح النبوة   

الثبات صحتها بجمع بعض ٌوجد البعض الذٌن حالما ٌقبلون بعض النظرٌات الخاطبة ، ٌسعون " 

بمعزل عن سٌاقها المناسب الذي جاءت التصرٌحات من كتاباتً المتعلقة بالحق ، وٌستخدمونها 

تنمو  وإذ ، تنبتوالنتٌجة أن بذور الهرطقة والبدع  جه مع الخطؤ مكالمً بد رفحّح وبذلك يُي  ،فٌه

بذل مجهود جبار وبهذه الطرٌقة يُي . حاط بنباتات كثٌرة ثمٌنة من الحق بسرعة إلى نباتات قوٌة ، تُي 

. " للدفاع عن صدق النبات الزابفة وصحتها  
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(  126هذا الٌوم مع هللا ، ص )                            

خفى عن والذي يُي ) الذي جاءت فٌه  الكامل ها، فً سٌاق واآلن لنتفحص هذه العبارة موضع التساؤل

" ( الكرازة " قارئ كتاب   

ي ، لٌخفظنا من التعد،ٌد جداراً حولنا ٌرٌد أن ٌشَّش  وهو. ٌعرؾ أنه لخٌرنا  ألنهذلك  الربٌقول "

الذي من أجله أسسنا مدرسة  وذلك هو السبب. زارة من االنهمار علٌنا بػبركته ومحبته  لتتمكن

عتقاد أننا فً لنا كل الدواعً لبلقد كان ، و قٌمأن ذلك هو المكان الذي فٌه ن الرب قد أرشدنال. هنا

ذفت السابقة الحظ أن هذه السطور األربعة]،لقد جًء بنا سوٌاً كمدرسة  .الموقع الصحٌح  من  حُي

بقدر ما أن هللا هو ( أو ذاتٌة  ) هو شخص  الذي سأن ندرك أن الروح القد وعلٌنا [اإلقتباس

ضعت هنا نقطة لتُينهً الحدٌث، فً حٌن أنها فاصلة ] ،شخص ، ٌسٌر عبر هذه األرض  ووُي

وهو . ومساعدنا غٌر منظور للعٌن البشرٌة ، وأن الرب اإلله هو حارسنا  [تُيكمل الحدٌث واس

  . "وٌعرؾ كل فكر فً العقل  ٌسمع كل كلمة نتفوه بها

ظهرت أٌضاً فً  – 137و136، ص  2عظات ومحادثات مجلد )                           

(  299ص   7مخطوطات منشورة ، مجلد   

( تؽٌٌرها ) تم التبلعب فٌها  ،"الكرازة " كما ظهرت فً كتاب ٌتضح بجبلء أن هذه العبارة 

تاب قام ، محرروا وجامعوا ك 1946فً سنة . رأٌهم الخاص  بواسطة المحررٌن لتناسب فكرهم أو

ومعاونوه من كتابات الن هواٌت ومقاالتها ، بانتقاء بعض عبارات روم ًعه لٌروى ؾمّ جَ " ) الكرازة " 

  تًعلم ، التً بدت أنها[ ارات عب 8 – 6حوالً ( ] األلوهٌة ) الن هواٌت عن البلهوت 

اللن هواٌت  "الشهادات"  كر القارئ مرة أخرى أن كتابذّ ونُي . الثالوث ( عقٌدة ) ب همن خبللها مذ

فً مجلد واحد ووضعوا عناوٌن فرعٌة لم تضعها الن هواٌت ، بل من كتاباتها األخرى  تم تجمٌعه

لن ذا التعبٌر لم تستخدمه افه" . الثالوث " فروم ومعاونوه هم الذٌن وضعوها مثل استخدام التعبٌر 

" كعنوان فرعً فً كتاب " ثالوث " لٌروي فروم هو الذي أضاؾ الكلمة  .اهواٌت فً كافة كتاباته

حسب  (تعدٌلها) رٌرها ، كما أنه انتقى بحرص بعض اقتباساتها عن البلهوت وقام بتح"الكرازة 

.رأٌه  

:   رنا من محاوالت كهذه ومع ذلك فالنبٌة لم تتوانى عن أن تحذ   

تعالٌم شوا وٌبحثوا عن حدٌن معنا قببلً فً االٌمان ، لٌفتمت اسٌقوم بعض األشخاص الذٌن كانو" 

وٌقدمونها وسٌأتون بكافة المؽالطات الممكنة  .ن شًء مثٌر وشاذ لٌقدموه للناس ، ع جدٌدة وغرٌبة

.أنها جاءت من الن هواٌت لٌضللوا وٌخدعوا النفوس  على  

( 41، ص  1رسابل مختارة ، مجلد )                                                   

لتبلعب بكلمات ضمن رسابل الوحً؟فمن ذا الذي له الحق للتدخل أو ا  
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حٌث وضعت النبٌة  فاصلة  بالحاجة إلى وضع نقطة توقؾ" الكرازة " كتاب شعر محرروا ولماذا 

لى قطع تلك الجملة هكذا ؟ إن كل من ٌقرأ الفقرة بكاملها سٌعرؾ لماذا اضطروا إ. وأكملت شرحها 

  .اإلجابة حتماً 

خت   هواٌت ال تتحدث فٌهما فاأل. فً سٌاق مضمونها الكامل  هذه الفقرة بحرص ،لنراجع اآلن 

ولو . عبر الفقرة بكاملها " هو " رد صٌغة ضمٌر المفثر من شخص واحد ، ألنها تستخدم كعن أ

" هم " او " هما " الستخدمت صٌؽة المثنى أو الجمع  تتحدث عن أكثر من شخص واحدانت أنها ك

نما تتحدث عن التالً فهً إوب" . هو " د صٌغة ضمٌر المفردمت ولكنها عوضاً عن ذلك استخ

كل  والرب هو الذي ٌسمع. حارسنا ولٌس شخصاً آخرهو "فالرب ". "الرب" فقط  شخص واحد

ه حموجود برو  ع أنهوم( . ؼٌر منظور " ) رى بالعٌن البشرٌة يُي  ال"الذي  والرب هو. كلمة

فحضوره . معنى تلك العبارة  ك هوذل .هنا جسدٌاً  و كانا لدر كمقلات اوس ، فهو شخص بذدقلا

. هو ذاته شخص  ما جوده ذاتٌاً والذي ٌعتبر شخصاً بقدرو وهالشخصً   

   .  ٌل وهناك قلٌل هنا قل( المفتاح ) لنقارن اآلن روح النبوة        

 ‘الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحٌاة  .أما الجسد فبل ٌفٌد شٌباً  . الروح هو الذي ٌحً ‘" 

   "  .بل إلى شخصه هو ، ألوهٌة صفاته  الٌشٌر المسٌح هنا إلى تعلٌمه ،

(  12، فقرة   1906أبرٌل،  5هٌرالد ،  درٌفٌوآن)                           

ولٌس ) شخصه هو  فعندما ٌتحدث المسٌح عن الروح فهو ٌشٌر إلى ؟ وضوح أكثر من هذوهل من 

ولهذا السبب قٌل أن الروح هو شخص بقدر ما أن هللا هو شخص ، ألن ( .إلى شخص ٌختلؾ عنه 

. الروح هو شخصه ؼٌر المنظور   

ظر لٌتعاون تالرحمة إنه ٌنإنه ٌأتً إلى بٌوتنا برسابل . إن المسٌح ٌسٌر فً شوارعنا ؼٌر منظور " 

" إنه فً وسطنا لٌشفً وٌبارك إذا قبلته . مع من ٌطلبون أن ٌخدموا باسمه   

(  93خدمة الشفاء ، ص )                                              

فهل ستخجل . اً إلى كلماتك ع، مبلحظاً تصرفاتك ومستمما تذهب تذكر أن المسٌح إلى جانبك حٌث" 

؟ "أنه ٌسمع حدٌثك صوته ٌخاطبك ، ولتعرؾ لسماع   

(  3، فقرة  1897فبراٌر ،  4كتور ، اوث انستري)                             

لى ولكن كٌؾ ٌكون إ. لٌسمعنا وٌرانا إنه ٌسٌر فً شوارعنا بشكل ؼٌر مربً ، وهو إلى جوارنا 

 جوارنا؟ 

فهم . كان سراًا بالنسبة للتالمٌذ  منظور للعالم ،ومع ذلك ٌكون غٌر لهم  نفسهظهر المسٌح أن يُي " 

كانوا ٌفكرون فً الظهور الخارجً . الروحً  االمسٌح فً مجالهن ٌفهموا كلمات أ ٌمكنهملم 
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ومع ذلك ٌكون  ، بحضور المسٌح معهم إنهم لم ٌتقبلوا حقٌقة أنه بمقدورهم أن ٌحظوا. المنظور 

." لم ٌفهموا معنى الظهور الروحً .  هو غٌر مرئً من العالم  

(  2، فقرة  1898سبتمبر ،  13رك ، ذى ساذرن و)                        

" سكنان معك من خالل الروح يسٌؤتً كل من اآلب واالبن و"  

(  8، فقرة  1893، ٌناٌر ،  5عبلمات األزمنة ، وباٌبل أكو )                                

الروح . ج أن الروح القدس هو الوجود الشخصً ؼٌر المربً لكل من اآلب واالبن وبهذا نستنت

. القدس هو شخص المسٌح ؼٌر المنظور   

هو  ،وسٌره معهم( الكارزٌن بالمطبوعات ) وقوف الرب ٌسوع المسٌح إلى جانب الموزعٌن " 

الروح القدس إلى جانبنا ولو أننا أدركنا المسٌح كمن هو معنا لٌعد الطرٌق ، . العامل الربٌس 

" فً االتجاهات التً تمس لها الحاجة  دث انطباعاتهسٌحُي   

( .  107خدمة الموزعٌن ، ص )                                   

_______ 

. ننا أوالد هللا ألنه ٌشهد ألرواحنا أ( ذاتٌة ) ص الروح القدس هو شخ"  :  اعتراض ظاهري

فً مثل هذه األوقات لنا أن نؤمن . فهً تحمل فً طٌاتها دلٌلها الخاص قدم هذه الشهادة ، وعندما تُي 

رواحنا ومع اتٌة ، وإال لما استطاع أن ٌشهد ألللروح القدس هوٌة ذ... ونتٌقن من أننا أوالد هللا 

وال بد أنه أٌضاً ذاتٌة الهٌة ، وإال لما استطاع أن ٌفحص األسرار المخبؤة . أرواحنا أننا أوالد هللا 

هكذا أٌضاً أمور  فٌه ، مور اإلنسان إال روح اإلنسان الذين الناس ٌعرؾ أمن مِم وألن َ. عقل هللا  فً

." هللا الٌعرفها أحد إال روح هللا   

(  617و  616الكرازة ، ص )                                 

فبالنسبة . العبارة هً المفتاح لفهم هذه  11:  2كورنثوس  1ٌة السابقة من اآل  جواب مختصر

فكما أن روح االنسان لٌس  .للرسول بولس ٌوجد تشابه بٌن اإلنسان وروحه وبٌن هللا وروحه 

ألنه  ،خر مختلفاً عن هللاآ خر مختلفاً عن ذلك االنسان ، كذلك روح هللا القدوس لٌس شخصاً شخصاً آ

. ى هللا ذاته مثلما أن روح االنسان هً ذلك االنسان نفسه كذلك روح هللا تشٌر إل  

. عندما نستخدم الشهادات كمفتاح فسنكتشؾ بعض المبادئ االساسٌة المهمة  : جواب تفصٌلً  

 ومع ذلك فهو(  4: 11مزمور )  ‘الرب فً السماء كرسٌه ‘. دراكها إن عظمة هللا ال ٌمكننا إ" 

." ان له معرفة وثٌقة واهتماماً شخصٌاً بكل عمل ٌدٌه  .روحه بحاضر فً كل مكان   

( .  155التربٌة الحقٌقٌة ، ص )                           
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، لٌمنح الحٌاة  ةاإللهً اتالتؤثٌرٌنبوعاً من  نفسه، جاعبلً  إن هللا باعطائه روحه لنا  ٌعطٌنا نفسه" 

." والصحة للعالم   

( .  273، ص  7الشهادات ، مجلد )                                         

سبان المبادئ السابقة للروح القدس . هامنا فستكون األمور أكثر سهولة على أؾ لو اننا أخذنا فً الحُي

ٌنا هللا نفسه أو وعندما ٌعط. ، ٌعطٌنا هللا نفسه ولٌس شخصاً آخر  وبإعطابنا روحه. هوٌة ذاتٌة 

فهو ال ٌكون مجرداً من الشخصٌة أو الذاتٌة ألنه لٌس مجرد قوة ؼٌر شخصٌة أو ( بالروح ) ذاته 

واألمر . إنه شخص هللا ذاته ، وله شخصٌة االه ذاتها . كبل بل هو شخصً جداً وحمٌمً . جوهر 

هللا . لهٌةة ان هللا هو ذاتًٌة الهٌة ، وذلك ألذاته ٌصدق بالنسبة لحقٌقة كون الروح القدس هو ذات

  .روح ومع ذلك فهو ذاتٌة 

فهكذا أعلن عن  .بل على صورتهقابم بذاته ألن اإلنسان جُي كائن ذاتً ومع ذلك فهو  روحهللا " 

." نفسه  

  (  436خدمة الشفاء ، ص  ؛ 154التربٌة الحقٌقٌة ص )                                  

. كما أنه أٌضاً ذاتٌة المسٌح  ،ذاتٌة هللا هو الروح القدسو ذاتٌة ، الروح القدس ذاتٌة ألن هللا  

ال  .‘  كلمكم به هو روح وحٌاةالكبلم الذي أ. د فبل ٌفٌد شٌباً أما الجس. الروح هو الذي ٌحً  ‘ "

" هنا إلى تعلٌمه ، بل إلى شخصه ، ألوهٌة صفاته  ٌشٌر المسٌح  

(        12، فقرة  1906ابرٌل ،  5رٌفٌوآندهٌرالد ، )                                   

. لهذا السبب للروح القدس شخصٌة وهو ذاتٌة   

ولذلك كان من . ه جسد بشرٌته بشخصه إذ كان ٌعرقل طع المسٌح أن ٌتواجد فً كل مكانلم ٌست" 

الروح  .ح القدس لٌكون خلٌفته على األرض حتهم أن ٌتركهم وٌمضً إلى أبٌه وٌرسل الرومصل

فهو ٌمثل نفسه كمن هو موجود . مجرداًا من الشخصٌة البشرٌة ومستقالًا عنها  هو نفسهالقدس 

  . "وحه القدوس بوصفه الكلً الوجود رفً كل مكان بواسطة 

(  23ص ،  14مخطوطات منشورة ، مجلد )                      

_______ 

جماحه إال بقوة هللا فً الشخص الثالث من  إن ربٌس قوات الشر ال ٌمكن كبح"  :  اعتراض ظاهري

.  "البلهوت ، الروح القدس  

  ؛(  1897)  37ص  10ات الخاصة رقم سلسلة أ من الشهاد                       

( . 617الكرازة ، ص )                                         
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 .أللوهٌةاو فً البلهوت أهوت الٌعنً شخص ثالث فً البل منالشخص الثالث  : جواب مختصر

لم ٌكن ؼٌر المسٌح فً حٌاته  ،حسب مفهوم الن هواٌت" األلوهٌة  منالشخص الثالث " هذا التعبٌر 

فحٌاة المسٌح . خر ٌختلؾ عن المسٌح واآلب ، ولٌس شخصاً أو كابناً آ( ذاتها حٌاته هً ) الممجدة 

خر فً الكون ٌستطٌع وال ٌوجد أحد آ)  نصرة على الخطٌةهذه هً وحدها التً ٌمكنها أن تمنحنا ال

" . الشخص الثالث من البلهوت " وهذا ما تطلق علٌه الن هواٌت (. ذلك   

للعدٌد من سوء  نجد حلوال ،تخدمنا المفتاح للشهاداتاإللهً واسذا اتبعنا االرشاد إ :  جواب تفصٌلً

لى أنه ٌعنً كابن الهً ثالث الشخص الثالث من البلهوت ع" كثٌرون الٌوم ٌفسرون تعبٌر . الفهم 

لتفسر لنا ماذا ( ولٌس لؽٌرها ) ولنتح اآلن الفرصة لخادمة الرب الن هواٌت . مساوٍو لآلب واالبن 

. ذلك هو أسلم إجراء نفعله إذا كنا حقاً نرؼب فً معرفة الحقٌقة . كانت تقصد بهذا التعبٌر   

ثالث فً البلهوت ؟  شخصمن هو الروح القدس ، هل هو   

ٌخبرنا المسٌح أن الروح القدس هو المعزي ، والمعزي هو الروح القدس ، روح الحق الذي " 

  ". وهذا ٌشٌر إلى روح المسٌح الكلً الوجود الذي ٌدعى بالمعزي... سٌرسله اآلب باسمً 

(  179، ص  14مخطوطات منشورة ، مجلد )                                

: ع مضمونها لنقرأ اآلن عبارة مشابهة م  

لقد ظلت قوة الشر . صبحت ذبٌحة المسٌح ببل فابدة دونها ألوب دة ،كواسطة مجد عطً الروحاُي " 

ما كان . الً هة كان مذنًتتعزز وتتزاٌد على مدى قرون ، وخضوع الناس لهذاه العبودٌة الشٌطا

الذي ،الثة من اإللوهٌة تٌة الثاإال من خبلل الواسطة القوٌة للذ هالب علًٌمكن مقاومة الخطٌة والتػ

نجزه إنه الروح الذي ٌجعل ما أ. لهٌة اإل دلة ، بل فً ملء القوةكان سٌأتً لٌس بطاقة وفعالٌة معّ 

نقى ، ومن خبلله ٌصٌر المؤمن الروح ٌتطهر القلب وٌتفمن خبلل . فادي العالم مؤثراً وفعاالً 

لب على كافة المٌول والنزعات للتػأعطى المسٌح روحه كقوة الهٌة . مشاركاً للطبٌعة اإللهٌة 

." على الكنٌسة  صفاتهموروثة والمكتسبة للشر ، ولٌطبع ال  

(  3، فقرة  1904ماٌو ،  19فٌوآندهٌرالد ، ري)                            

القوة  هً ما. خر ؼرٌب عنه ولٌس شخصاً آ( حٌاته ) هو صفاته  روح المسٌح هو قوة إلهٌة ،

ٌمكنها أن تكسر قبضة الشر عن قلوبنا ؟  التًالوحٌدة   

التً تسترجعنا ال بد وأن تكون  تنا شاذة بشكل ؼٌر طبٌعً ، والقوةن خبلل الخطٌة أصبحت حالم" 

قبضة  تكسر واحدة فقط ٌمكنها أن وال توجد سوى قوة. ا أٌه قٌمة وإال لما كان له ،خارقة للطبٌعة

  ."سٌح ٌسوع وهً قوة هللا فً المعن قلوب البشر،  الشر

( .  291، ص  8الشهادات ، مجلد )                 

  "الذي وعد فادي العالم أن ٌرسله هو حضور هللا وقوته   اإللهًالروح " 
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( 1891نوفبر ،  23. عبلمات األزمنة )                         

إنه . الثالث ( الذاتٌة ) فً المسٌح ٌسوع ، موجودة فً الشخص  هًوبالتالً ، فإن قوة هللا التً 

إنه الذات . خر مختلفاً المقصود هنا ولٌس شخصاً آ المسٌح وقوته فً الذات الثالثة من األلوهٌة ، هو

.وهٌة األ( ولٌس فً ) من  الثالثة  

على  م حتماً قوة تعملداسة والفضٌلة ، ٌستلزلى حٌاة القتقال من حٌاة الخطٌة والرذٌلة ، إاالن" 

وهذه القوة هً المسٌح تؽٌٌر اإلنسان من الداخل ، وٌقتضً حٌاة جدٌدة ٌؤتاها اإلنسان من فوق ، 

حو هللا ، وتستمٌلها إلى حٌاة القداسة تً تحً النفس المابتة ، وتجذبها نهً ال وحدهاعمته فان ن، 

." والكمال   

( .  14طرٌق الحٌاة ، ص )                                   

. المعزي الذي كان سٌحل مكانه ٌاه ، اأعلن المسٌح أنه بعد صعوده ، سٌرسل لكنٌسته ذروة عط" 

وبروحه . نور وحٌاة العالم  جوهر حٌاته نفسها ، فعالٌة كنٌسته ، -هذا المعزي هو الروح القدس ، 

" .مصالحاًا وقوة تزٌل الخطٌة ٌرسل المسٌح تؤثٌراًا   

(1، فقرة 1904ماٌو،  19، رٌفٌو آند هٌرالد)                              

وحٌاة . مة التجربة تساعدنا على مقاو فً قولها أن حٌاة المسٌح هً التً الحظ اآلن مدى الوضوح

ما ٌدعى  ح القدس ، وهوذلك هو المعزي ، الرو( . آخر ولٌس شخصاً ) حه المسٌح هً رو

. بالشخص الثالث فً األلوهٌة   

حٌاة المسٌح التً تهاجمنا من الداخل ومن الخارج ما لم تصر ال نستطٌع مقاومة التجارب اننا " 

."  قوة محٌٌة فً حٌاتنا  

(.  120خدمة الشفاء ، ص )                                           

، (  63:  6ٌوحنا ) ام أن الحٌاة هً الروح وما د. ب ٌاة مقدسة وطاهرة وببل عًحٌاة المسٌح هً ح

. فحٌاة المسٌح المقدسة هً روحه القدوس   

فهو الوحٌد الذي ٌمكنه أن ٌوقظ فً القلب الطبٌعً . المسٌح هو مصدر كل حافز أو باعث صحٌح 

تتوب بدون  ال ٌمكن ألي نفس أن. إذا كان لنا أن نخلص  هو مصدر قوتنا. عداوة ضد الخطٌة 

وهللا ٌكشؾ المسٌح أمام الخاطا ، الذي . الخاطا كً ٌعرؾ كٌؾ ٌتوب  قد ٌصلً. نعمة المسٌح 

مسٌح وقوته ، تتولد وباالٌمان فً عمل ال .عندما ٌرى طهارة ابن هللا ال ٌعود ٌجهل صفة الخطٌة 

  .ة ضد الخطٌة والشٌطان فً القلب عداو

(  5، فقرة  1890 ،أبرٌل 1 ٌفٌوآند هٌرالد ،ر)                                  
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ٌربط األداة البشرٌة ، جسداً وجوهراً الروح القدس الذي ٌنبثق عن ابن هللا الوحٌد المولود   "

. " البشرٌة الكاملة  –وروحاً إلى طبٌعة المسٌح االلهٌة   

( .  16، فقرة  1906أبرٌل ،  5رٌفٌوآندهٌرالد ، )                    

. (  26:  3عمال أ) مقدس وصرح بهذه الحقٌقة ذاتها سبق الكتاب ال وقد  

ع إال من خبلل قوة هللا فً الذاتٌة الثالثة من األلوهٌة ، الروح وطالما أن قوة الشر الٌمكن أن تُيرد

د كل واحد منا عن شروره ، إذاً فاالستنتاج البدٌهً هو أن القدس ، وطالما أن المسٌح هو الذي ٌرُي 

ولٌس ) ا أي روحه القدوس هو الذي ٌساعدنا فً هذه المعركة بإعطابنا حٌاته المقدسة ذاتهالمسٌح 

". الشخص الثالث فً األلوهٌة " طلق علٌه ، وروح هللا القدوس هذا يُي ( . خر ٌختلؾ عنه كابتاً آ  

_______ 

البن والروح اآلب وا –علٌنا أن نتعاون مع القوى الثبلث األعلى فً السماء "  :  اهرياعتراض ظ

." وهذه القوى ستعمل من خبللنا ، لتجعلنا عاملٌن مع هللا  -القدس ،   

، ص الكرازة ؛ (  1905)  51، ص  7سلة ب ، رقم سل شهادات خاصة ،)                          

617  .)  

ولٌس . هم فقط ألعلى فً السماء ، بل نجد سرداً لجد هنا تعرٌفاً للقوى الثبلث اال ن  جواب مختصر

هذه العبارة ال ن لكو ( .والروح القدس اآلب واالبن ) وجود ثبلث قوى فً السماء  فًمن شك 

واستخدام  .بٌن هذه القوى الثبلث فهً ال تخبرنا بالعبلقة التً.سرد ر من هذا الثكأبأي شًء تخبرنا 

. دٌة ٌنافً البحث الدقٌق هذه العبارة الثبات الثالوث المكون من ثبلثة كابنات مشتركٌن فً األب  

فً ضوء ما تقصده  ،لى الفهم الصحٌح لهذه القوى الثبلث العظمىٌمكن الوصول إ : جواب تفصٌلً

ولكن . وهذا ٌعنً ثبلثة . فهً قد فهمت بوضوح وعلّمت بوجود آب وابن وروح قدس . الن هواٌت 

بق وأشرنا فً األجوبة مكان كما س تً ٌتم توضٌحها فً ؼٌرالعبلقة الكابنة بٌن هؤالء الثبلثة هً ال

حاب المقامات السماوٌة الثبلثة صاالعتراض الظاهري عن أ فصٌلٌة تحتالمختصرة واألجوبة الت

:بو المسٌح فعلى سبٌل المثال ، قٌل بوضوح أن هللا هو أ. الروح القدس وهللا والمسٌح  –بدٌٌن األ  

عل مساوٌاً نح المسٌح مكانة سامٌة مجٌدة إذ جُي وقد مُي . بن هللا اهللا هو أبو المسٌح ، المسح هو  "

"  وكافة مشورات هللا متاحة البنه . لآلب   

( .  268، ص  8الشهادات مجلد )                    

" مبارك هللا أبو ربنا ٌسوع المسٌح "  3:  1أفسس   

" بسبب هذا أحنً ركبتً لدى أبً ربنا ٌسوع المسٌح "  14:  3أفسس   
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". ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت "  4:  30امثال   

.  " ضبلو االبن لببل بػقبّ "  12:  2مزمور   

: ح الن هواٌت العبلقة بالنسبة للروح كونه روح المسٌح ٌضاً توضّ وفً ؼٌر مكان أ  

لٌشكروا هللا على مراحمه المتعددة وٌكونوا لطفاء واحدهم لآلخر إذ لهم إله واحد ومخلص واحد " 

. " هو ٌجلب الوحدة بٌن صفوفهم  – روح المسٌح –وروح واحد   

.(  189، ص  9الشهادات مجلد )                               

. إنها حٌاته ذاتها . تخبرنا روح النبوة بوضوح أن روح المسٌح هً جوهر حٌاتته   

. مكانه  أعلن المسٌح أنه بعد صعوده سٌرسل لكنٌسته ذروة عطاٌاه ، المعزي ، الذي كان سٌحل" 

 والمسٌح ٌرسل. نور وحٌاة العالم  وفعالٌة كنٌسته ،جوهر حٌاته  -هذا المعزي هو الروح القدس ، 

. " تزٌل الخطٌة  بروحه تؤثٌراًا مصالحاًا وقوة  

(  1، فقرة  1904ماٌو ،  19رٌفٌوآندهٌرالد ، )                      

والروح القدس ٌشحذ جل طاقاته لٌعمل فً  .، وحٌاة حٌاته هم نسمة روحه عطًإن المسٌح ي" 

." القلب والعقل   

( .  783مشتهى األجٌال ، ص )                                  

ذلك هو . خر مختلؾ والحدٌث هنا لٌس عن كابن آ(  22:  20ٌوحنا ) نسمة المسٌح هً روحه  

اآلب واالبن والروح " ماء عظمى فً السالقوى الثبلث ال" المفهوم الصحٌح والمتناؼم لتعبٌر 

. "القدس  

نفخ المسٌح من روحه ..  ‘ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس ‘ ": 22:  20ٌوحنا 

عطاء الروح هذا هو اعطاء وإ .الروحٌة فً النفس  ان الروح القدس هو نسمة الحٌاة... علٌهم 

  "وهذا بزود من ٌقبله بصفات المسح  حٌاةالمسٌح

(  760مشتهى األجٌال ، ص  )                    

سبق لك أن  لص ؟ ٌنبؽً أن تضع كل اآلراء التًأخ يكماذا ٌنبؽً أن أفعل ل: ل قاببلً ساءتأت" 

أما إذا كنت تفتش الكتب لكً تبرر . عرفتها وآراءك الموروثة والمكتسبة أمام باب البحث والتنقٌب 

القتناع اوفٌما أنت تفتش إذا كان ٌأتٌك . فتش لتعرؾ ماذا ٌقول الرب . أرابك فلن تصل إلى الحق 

تفق ومعتقداتك بل اقبل رؾ الحق لًورأٌت أن آراءك المحبوبة لٌست متوافقة مع الحق ، فبل تحّ 

: " افتح عقلك وقلبك حتى ٌمكنك أن ترى عجابب من كلمة هللا . النور المعطى لك   

( .  101المعلم األعظم ، ص )                            
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  1ملحق 

   لو  والثالوثالدكتور كً

هنا فً هذ القسم عرض ولهذا ن. ج فً تعلٌمه عن الثالوث لوال ٌعلمون بما دعى إلٌه كًكثٌرون 

ٌُيعَّش كان كً. ن ٌنادي به اق التً تثبت ما كئجزءاً من الحقا لم وٌنادي بالثالوث المكون من لوج بالفعل 

لى برأٌه لبعض القادة من إخوة وفً ذلك الوقت أد. بنات ٌشتركون فً المساواة وفً األبدٌة ثبلثة كا

انٌالز ، د.  ج. أكتبه  لٌك ماإو. قابم بذاته  الكٌسسة بأنه ٌؤمن بوجود ثبلثة كابنات فً البلهوت وكلٍو 

.  1903هواٌت بخصوص هذا األمر سنة . س  .و إلى فً اندهاشه ،  

نقٌح لوج لتإلٌك بثقة بخصوص خطط الدكتور كً شعرت بضرورة الكتابة  ،منذ انتهاء المجلس" 

كان ٌفكر فً األمر ،  ،قد قال أنه قبل حضوره إلى المجلس ببضعة أٌام ؾ" ... الهٌكل الحً " كتابه 

 قال أنه كان مضطرباً طوال هذا. ه ٌدرك أنه ارتكب خطأ بسٌطاً فً التعبٌر عن أرائ وأنه قد بدأ

... فات هللا وعبلقته بخلٌقته ته أن ٌعرؾ كٌؾ ٌوضح صالوقت فً محاول  

رة ع فً عبار عن الموضوالثالوث وقفت حاببلً فً طرٌقة لٌعبّ ثم صًرح أن أراءه السابقة المتعلقة ب

نه ، وأأصبح ٌإمن بالثالوث  ،ولكنه وبعد ذلك بوقت قصٌر .حو جازمواضحة وصحٌحة على ن

أن ٌفسر  اآلن أصبح ٌرى اآلن بوضوح أٌن كانت تكمن المعضلة برمتها، وأنه اعتقد أن باستطاعته

. األمر بشكل مرضً   

وأن رأٌه هو أن هللا الروح ، قدس قال لً أنه اآلن ٌإمن باهلل اآلب ، وهللا االبن وهللا الروح ال

وقال أنه لو كان له ذلك االعتقاد . اآلب ، هو الذي ٌمؤل كل الفضاء وكل شا حً ولٌس هللا ، القدس 

ر عن آرابه دون أن ٌعطً االنطباع الخاطا الذي ٌعكسه قبل أن ٌؤلؾ كتابه ألمكنه عندبذ أن ٌعبّ 

. الكتاب اآلن   

ذلك التعلٌم  أن فً هذا التعلٌم ، وحاولت توجٌه نظره إلى وجدتها أمامه االعتراضات التً فعرضتُي 

ٌناقض تماماً االنجٌل بحٌث أننً لم أر كٌؾ ٌمكنه تنقٌح الكتاب بمجرد تؽٌٌر بعض التعبٌرات أو 

. المصطلحات القلٌلة   

م ٌكن ل ،افترقنا ولكننً تٌقنت أننا عندما. ٌلة بطرٌقة ودٌة تجادلنا سوٌاً فً الموضوع لمدة طو

ولم أر كٌؾ ٌمكنه على اإلطبلق أن ٌّؽٌر . به  ىالدكتور حتى لٌفهم نفسه وال طبٌعة تعلٌمه الذي ناد

.  "بحٌث ٌزٌل منه كل ما كان متعارضاً  بن ٌعتقده فً ؼضون أٌام قلٌلة وٌنقح الكتااتماماً ما ك  

س هواٌت.لى وج دانٌالز إ. ا . رسالة )                                

(  2و1، ص  1903اكتوبر ،  29                                

فهل من . هللا اآلب وهللا االبن وهللا الروح القدس : لوج ٌؤمن بعقٌدة الثالوث لقد أصبح الدكتور كً

ألمر ذاته ؟ أناس ؼٌره الٌوم ٌؤمنون با  
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لهة ؟ وهل كان لها من ثبلث آ ه ثالوثاً كتابه لًٌضمنَ  لوج أراد أن ٌنقحت الن هواٌت بأن كًوهل أدركَ 

فً ضوء حقٌقة أن الرسالة السابقة أعبله أرسلت  ،تأكٌد كل، ب نعم ماتقوله حول هذا الموضوع ؟

وج الذي ضّمن فٌه ٌلما تقوله بخصوص إعادة نشر كتاب ك امن المؤكد أنه كان لهؾولهذا . إلى ابنها 

( القدس هللا اآلب وهللا االبن وهللا الروح ) تعلٌم الثالوث   

نه ال ، وأأن الكاتب لم ٌتغٌر  نًولكن الرب أرا .قد تم نتقٌحه " الهٌكل الحً " سٌقال أن كتاب " 

ه واراءه تعزٌز مشاعر ٌمكن أن ٌكون هناك اتحاد بٌنه وبٌن خدام االنجٌل طالما استمرهو فً

 ‘ ال ٌشمخ علٌهال تضلوا ، هللا ‘مرت أن أرفع صوتً بالتحذٌر لشعبنا قابلة ،لقد أ. الراهنة 

( " 7: 6ؼبلطٌة )  

( .  1904،  199ص ،  1رسابل مختارة ، مجلد )                       

، وفً الوقت ذاته توبخ ا ٌدعً كثٌرون تؤمن الن هواٌت بالشًء ذاته ، كم إذاً كٌؾ ٌمكن أن

لوج على رؼبته فً نشر كتابه ؟ الدكتور كً  

لوج ٌؤمن بثالوث ؟ لقد صار كً.شجبتها الن هواٌت  الراهنة التًماذا كانت مشاعر كٌلوج واراءه 

. وفقاً العترافه هو نفسه قبل ذلك بسنة  ثبلثة آلهة ، وهذا من مكون  

ل وقد ذهب حتى عالٌمه كات مثل تعالٌم الن هواٌت، بلوج الدفاع عن نفسه ادعى أن توإذ حاول كً

هذه ت وأنكرت الن هواٌت وقد نؾ. تعلٌمه الجدٌد  لٌدعم بهالى اقتباس بعض العبارات من كتاباتها إ

: رى أدناه التهمة فً شهادات واضحة كما ن  

ٌمكن أن تجد دعماً  ‘الهٌكل الحً‘ لبلدعاء بأن تعالٌم كتاب  لقد اضطررت ألن أتحدث استنكاراً " 

وقد توجد  .تتناؼم مع كتاباتً طباعات التًمن هذا الكتاب بعض التعابٌر واالنقد ٌتض. من كتاباتً 

سرت وفقاًا لعقل وفُي  ،متى انتزعت من مضمونها وسٌاقها   باتً العدٌد  من العبارات التً ،فً كتا

و وهذا قد ٌبد.  فإنها قد تبدو أنها تتناغم مع تعالٌم هذا الكتاب ،‘الهٌكل الحً ‘ مإلف كتاب 

هً على توافق مع  ‘الحً الهٌكل‘ االنطباعات التً فً كتاب ٌاً أنه ٌدعم الجزم بأن اآلراء وظاهر

. "واالدعاءولكن حاشا هلل ان ٌنجح مثل هذا الزعم  .كتاباتً   

( .  1904،  203ص ،  ،1رسابل مختارة ، مجلد)                            

لقد اعترفت الن هواٌت أنه قد توجد فً كتاباتها العدٌد من العبارات التً ٌمكن أن تنتزع من 

لوج ، وبالتالً تبدو أنها تعطً بعض نسجام مع تعالٌم كًتجعلها على ا مضمونها وتفسر بطرٌقة

فهل كانت الن " . حاشا هلل أن ٌنجح مثل هذا الزعم واالدعاء : " ولكنها قالت . الوزن لتعلٌمه 

؟ ذلك هو  لهةاتها واالدعاء أنها تنادي بثبلث آهواٌت على دراٌة بأنه ٌمكن أن ٌتم تحرٌؾ كتاب

لذي ٌحاول كثٌرون الٌوم أن وهو أٌضاً األمر ذاته ا. لوج ٌحاول فعله ي كان كًاألمر ذاته الذ

ن الخدعة الٌوم هً أعمق وأسوأ بما ال ٌقاس بقدر ما أن الٌاء أبعد ولكن من المأسوى أ. ٌفعلوه

. خٌرة أعظم بكثٌر من األولى أي أن الخدعة األ. اٌة عن البداٌة والنه ،مسافة عن األلؾ  
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2 ملحق    

؟  كائن إلهًكم   

ٌؤكد كل من الكتاب المقدس وروح النبوة أنه ال ٌوجد سوى كابنٌن الهٌٌن ٌستحقان عبادتنا  

 .ن أي ٌتمتعان باأللوهٌةيوطالما هما ٌستحقان العبادة فبل بد وأن ٌكونا الهً. وتسبٌحنا ، ولٌس ثبلثة 

: والٌك بعض الشهادات الواضحة على ذلك   

 الكتاب المقدس 

 حٌن الساجدون الحقٌقٌون ٌسجدون لآلب ولكن تأتً ساعة وهً اآلن"  :  24و23 : 4ٌوحنا 

ه فبالروح هللا روح والذٌن ٌسجدون ل. ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدٌن له  .بالروح والحق

" . والحق ٌنبؽً أن ٌسجدوا  

... خارجاً ، فوجده وقال له ، أتؤمن بابن هللا ؟  هأخرجو مفسمع ٌسوع أنه"  :  38و35: 9ٌوحنا 

".   وسجد له .فقال أومن ٌاسٌد   

ٌكرم االبن ال ٌكرم اآلب الذي  من ال.  لكً ٌكرم الجمٌع االبن كما ٌكرمون اآلب" :  23:  5ٌوحنا 

. " أرسله   

".  فآمنوا بً أنتم تؤمنون باهلل. تضطرب قلوبكم ال "  : 1:  14ٌوحنا   

 مما فً السماء وعلى األرض وتحت األرض وما على البحر ، كل ما وكل خلٌقة" :  13:  5رإٌا 

إلى ابد للجالس على العرش واللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان فٌها سمعتها قابلة ، 

. " اآلبدٌن   

وهذه الخبلبق جمٌعها تقدم . ى األرض علنجد هنا مشهداً ٌشمل كافة الخبلبق وكل كابن فً السماء و

( . الخروؾ ) واالبن ( الجالس على العرش ) اآلب : اإلجبلل األسمى والعبادة لكابنٌن فقط 

إلى  خرآدون ذكر أي كابن ( آمٌن  ) وتخبرنا اآلٌة التالٌة  مباشرة أن العبادة انتهت عند هذا الحد 

تعرؾ لمن تتعبد ( المبلبكة ) ة خبلبق السماء ومن الواضح أن كاؾ. جانب اآلب واالبن وحدهما 

. عكسها هنا على األرض نوهذه المعرفة ذاتها ٌلزمنا أن . تتعبد  ال ولمن  

: سمعتها قابلة... وكل خلٌقة مما فً السماء وعلى األرض وتحت األرض "  14 13: 5رإٌا 

وكانت .أبد اآلبدٌن للجالس على العرش  وللخروؾ البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى 

"للحً إلى أبد اآلبدٌن والشٌوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا .  آمٌنوانات األربعة تقول الحً  

الحً ) ادة لآلب نفسه هو تقدٌم الكرامة العظمى والعب(  13عد) الحظ كٌؾ أن تكرٌم اآلب واالبن 

. جٌد لآلب موعبادة وتكرٌم االبن هو أعظم تكرٌم وت( . بدٌن إلى أبد اآل  
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لى األرض ومن علكً تجثو باسم ٌسوع كل ركبة ممن فً السماء ومن "   11و: 10:  2فٌلبً 

." لمجد هللا اآلب  تحت األرض ، وٌعترؾ كل لسان أن ٌسوع المسٌح هو رب  

سمى كل عشٌرة فً السموات وعلى فمنه ت .سرهو مصدر كافة الكابنات فً الكون بأذلك ألن اآلب ه

.رض األ  

بسبب هذا أحنً ركبتً لدى أبً ربنا ٌسوع المسٌح ، الذي منه تسمى كل "  :15و 14:  3س أفس

" . عشٌرة فً السموات وعلى األرض   

لم ٌأمر الكتاب أبداً بالتعبد  .ٌوصنا الكتاب المقدس فً أي جزء من أجزابه أن نتعبد للروح القدس لم

، من خبلل ابنه ٌسوع (  6: 8كورنثوس  1 ) إلله واحد اآلب فنحن ال نتعبد إال. لثبلث كابنات 

) فإذ نفعل ذلك نتمم وصٌة سٌدنا المسٌح ( .  6: 14ٌوحنا ) الذي هو الطرٌق لذلك اإلله الواحد 

 الكتاب افض شهاداتنتاألخت هواٌت ، مرسلة ،هللا ، أن ولٌس لنا أن نتوقع من ( .  23:  5ٌوحنا 

. الواضحة التً أوردناها أعبله   

"وتكون مشورة السبلم بٌنهما كلٌهما"  13: 6زكرٌا    

  روح النبوة

   : نسان السماء قبل الحرب ، وقبل خلق اإل المشهد هو فً* 

وأعلن الملك أمام ...  مابكلٌهلقد شارك االبن اآلب فً عرشه ، وكان مجد هللا السرمدي ٌحٌط " 

لع على أن ٌطّ  هللا الوحٌد المولود ابنألي غٌر المسح لٌس  سكان السماء المحتشدٌن لدٌه أنه

إن ابن هللا قد عمل إرادة اآلب فً حلقة كل . مقاصده ، وله أعطً أن ٌنفذ مشورات ارادته القوٌة 

"  .هم وسجودهم وله ، كما هلل ، ٌلٌق بهم أن ٌقدموا والء جند السماء ،  

( .  17و 16األباء واألنبٌاء ، ص )                            

واحداً فً الطبٌعة . المسٌح الكلمة ابن هللا الوحٌد المولود ، كان واحداً مع اآلب السرمدي " 

الذي استطاع أن ٌطلع على كل مشورات  الكائن الوحٌد فً الكونوكان هو  –والصفات والقصد 

." هللا ومقاصده   

( .  462الصراع العظٌم ، ص )                              

. (خر فً الكون كله ٌستطٌع اإلطبلع على مشورات هللاكابن آٌوجد أي  ال)  

قد تعاهدا معاً على فداء اإلنسان فٌما لو ؼلبه  واالبناآلب قبل وضع أساسات األرض كان " 

"وقد تصافحت أٌدٌهما فً عهد مقدس لٌكون المسٌح ضامنا للجنس البشري . الشٌطان   

(  800 – 799مشتهى األجٌال ص )                                       
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،  ، وٌؤتً بعد المسٌح ابن هللا الحبٌبمبلكاً سامٌأً ممجداً  ،سماء ، قبل تمردهلكان لوسٌفر فً ا" 

. " فً الكرامة   

(  15صنا ، ص قصة خبل)                                          

: ( لٌس من تؽٌٌر ) المشهد هو فً السماء أثناء الحرب *  

 

، بل ذهب بٌن هللا والمسٌح عندما ؼضب الشٌطان واستاء فً السماء لم ٌكشؾ عن تشكٌاته أمام " 

" المبلبكة الذٌن ظنوه كامبلً واحتج أمامهم على أن هللا عامله بالظلم إذ أنه فًضل المسٌح علٌه   

( .  291، ص  5الشهادات ، مجلد )                                       

هللا كان . خذ معه اعداداً كبٌرة من المبلبكة وقد أكان للوسٌفر من تعاطؾ معه فً السماء ، " 

وعلى الرؼم من قوة . خر آلفً الجانب ا ، والشٌطان، فً جانب  مسٌح ومالئكة السماءلوا

لقد تأثروا بتلمٌحات الشٌطان وتملقه . ، ؼٌر المحدودة ، سخط المبلبكة هللا والمسٌح وعظمة 

." هما عدوٌن لهم وأن الشٌطان محسن إلٌهم  اآلب واالبنواصبحوا ٌعتقدون أن   

( .  328، ص  3الشهادات ، مجلد )                         

وكم كانت مخادعاته . ار العلٌا م األعلى فً الدياعمل الشٌطان قدر استطاعته لرفع نفسه إلى المق" 

لقد استخدم كل وسابل المكر والدسابس لتنفٌذ خطته البارعة . محبكة ألن ٌنتصر فً هذا الصراع 

"  سوع المسٌحيهللا وابنه ضد   

                                           

( .  128كرٌك ، ص رسابل باتل )                                   

رض ، واتحدوا مع محّ عن هللا وعن ابنه فتحول هؤالء . أسقط الشٌطان فً تمرده ثلث المبلبكة " 

" العصٌان والتمرد   

(  115، ص  3الشهادات مجلد )                                  

 

:  (لٌس من تؽٌٌر ) المشهد هو على األرض بعد الحرب فً السماء قبل سقوط االنسان *  

 

فً تراتٌل التسبٌح  تناؼممال مع المبلبكة ورفعا صوتهما( آدم وحواء ) اتحد الزوجان المقدسان " 

."  امن أجل دالبل المحبة التً أحاطت بهموالتوقٌر والمحبة لآلب والبنه الحبٌب   

( .  22قصة الفداء ص )                                     

حة ألن فعل إرادته هو مسرتهما ٌتعدٌا مطلقاً وصٌة هللا الواض لنحواء للمبلبكة أنهما دم وأكد آ" 

تصاعدت موسٌقاهم من عدن  وإذ. واتحد المبلبكة معهما فً تربٌل مقدس متناؼم . القصوى 

  "بنلكل من اآلب واال توقٌرهم المبهجسمع الشٌطان تسبٌحهم و السعٌدة،

( .  22، فقرة  1879ٌناٌر ،  16عبلمات اآلزمنة )                               
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. راقب الكون بأسره ، باهتمام بالػ ، ذلك الصراع الذي كان من شأنه أن ٌقرر وضع آدم وحواء " 

ول الزوجان المقدسان ... وقد أصؽى المبلبكة بانتباه كبٌر لكلمات الشٌطان  وسؤلوا أنفسهم هل ٌحًا

" حقٌقة ؟ا هً الوهل ٌقببل أكاذٌبه على أنه. ٌمانهما ومحبتهما من اآلب واالبن إلى الشٌطان ا  

( .2، فقرة  1890ماٌو ،  12ألزمنة ، عبلمات ا)                                

  

: ( ٌر لٌس من تؽً) المشهد هو على األرض بعد السقوط *  

 

." كل من اآلب واالبن ولكن بتعدي اإلنسان أُيهٌن "     

( .  7، فقرة  1895دٌسبر ،  12عبلمات األزمنة ، )                      

ًّ  اآلبع لم ٌستط"  ولكن ابن هللا . ره لٌتناسب مع اإلنسان  فً حالته الساقطة أن ٌلؽً الناموس أو ٌؽ

هللا عن اإلنسان ،  ، ٌستطع أن ٌقدم كفارة مقبولة أمام، الذي باالتحاد مع اآلب ، خلق اإلنسان 

لى الفور أنه بما أن تعدٌه وقد أبلػ المبلبكة آدم ع. ضب أبٌه بتقدٌم حٌاته كذبٌحة ، وٌتحمل هو غ

من خبلل تضحٌة ( ران سٌتوؾ)  ورالن جلب الموت والبؤس ، فإن الحٌاة والخلود سٌأتٌان إلى

." المسٌح ٌسوع   

( . 50ص  ، 1 روح النبوة ، مجلد)                              

 

" ،ثمناً ؼٌر محدود وابنه ٌسوع المسٌح  هللاكلًفت العابلة البشرٌة "   

( 21 شهادات خاصة على التربٌة، ص)  

ألجل العالم توجدبواسطة الدم المسفوك "             

"هللا والخروؾانتصارات ٌجب احرازها حتى ٌتمجد بها    

(794جٌال ص مشتهى األ)    

  

من  فهذا معروف فقط لكل ،(للفداء) ًقدر الثمن الباهظ، والحتى أرفع مبلك ، أن يُي إلنسان الٌمكن " 

  ."اآلب واالبن 

(  4، فقرة  1895أكتوبر ،  28باٌبل إكو ، )                                   

 

اآلب : ثنٌن فقطالعهد األبدي هو بٌن كابنٌن ا ]" بديب واالبن بالوفاء بشروط العهد األتعهد اآل" 

.[(13: 6زكرٌا )  – واالبن  

(  5، فقرة  1900ٌونٌو ،  14ر ، تراكتوٌوث انس)                                

" ، أعلنا، بعظمة وجبلل مهٌب، الوصاٌا العشرإذ وقؾ المسٌح جنباً إلى جنب مع اآلب على الجبل"

( 1866، 231هستورٌكال سكٌتشز، ص )    
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  (.لٌس من تؽٌٌر ) المشهد هو على األرض ، بقٌة آخر األٌام *

وكل درس منها ٌكشف لنا  .مفهوم ،فٌهقدم فً الكتاب المقدس ٌتضح كل واجب ، وكل درس يُي " 

" م الجمٌع إلى الخبلص تحكّ درة أن ُياوكلمة هللا ق. اآلب واالبن   

. (  157. ، ص  8الشهادات ، مجلد )                                     

وقد . بعضهم البعض ، فً عبلقتهم وصلتهم الحقٌقٌة باآلب واالبن ولوسٌفر لقد تم الكشؾ عن " 

" جلً عن عدالته ومحبته الدلٌل الأعطى هللا   

( .  15، فقرة  1902أؼسطس ،  27زمنة ، عبلمات األ)                          

 

"  اآلب واالبن وحدهما ٌستحقان التمجٌد"   

(  2، فقرة  1898ٌونٌو ،  7ٌوث انستراكتور ، )                                      

استناداً لكل هذه الحقابق ، ستكون لنا ، فً السماء ، شركة مفتوحة مع هذٌن الكابنٌن نفسهما ، ولٌس 

ا وتشاركنا معهما وحدهما هنا على األرض ، فسنتشارك أٌضاً معهما وحدهما مفكما عرفناه. ثبلثة 

.فً السماء  

  

.  ( أٌضاً لٌس من تؽٌٌر) المشهد هو فً األرض الجدٌدة بعد استعادة الخلٌقة *  

." مع اآلب واالبن الشركة المباحة إن شعب هللا لهم امتٌاز"   

( .  628الصراع العظٌم ، ص )                               

ترانٌم تشترك مع جموع المفدٌٌن فً  ،ستوضع بٌن ٌدٌك قٌثارة ذهبٌة ، وإذ تعزؾ على أوتارها" 

  "وتسابٌح الحمد هلل والبنه 

(.  14، فقرة  1903ٌناٌر ،  15سجل مجمع اتحاد استرالٌا ،)                     

الرب هللا ولم أر فٌها هٌكبلً ألن  ‘...قدسة بنور ال ٌضعؾ مٌؽمر المدٌنة الهللا والخروف إن مجد " 

وإذ تمر سنو األبدٌة فستأتً ( ...  22:  21ٌا رؤ) ‘ا در على كل شًء هو والخروف هٌكلهاقال

وكل خلٌقة مما فً السماء وعلى األرض وتحت .‘..عن هللا والمسٌح نً وأمجد باعبلنات أغ

ة البركلس على العرش وللخروف اللج: فٌها سمعتها قابلة  ، كل ما روما على البحض األر

( "  13:  5رؤٌا )  ‘بدٌنوالكرامة والمجد والسلطان إلى أبد اآل  

( .  630 – 628الصراع العظٌم ، ص                          

، فً سماء السعادة  بقاؤنا وكلما طال.  المستمر إلى هللا عن طرٌق المسٌح القدوم إن السماء هً" 

" انكشؾ لنا شًء أكثر وأكثر من المجد السماوي ، وكلما زادت معرفتنا هلل ، زاد تمتعنا بالسعادة   

(  309مشتهى األجٌال ، ص )                           

شٌد هً نٌسة لكل ئوالفكرة الر ،كل ترنٌمة عبء الٌقال شٌباً عماً فعلوه أو تألموا من أجله ، ولكن" 

" وللخروف  اللهناالخالص   

(.  480، ص  4روح النبوة ،مجلد )                                  
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ٌرعاهم وٌقتادهم  الذي فً وسط العرشالخروف  ، ألنتقع علٌهم الشمس والشًء من الحروال" 

." كل دمعة من عٌونهم  هللاحٌة وٌمسح إلى ٌنابٌع ماء   

( . 17 -15:  7رؤٌا )    

  

ق وستتدؾ. واالبن  اآلبفدٌٌن وًٌقدروا ، كما لم ٌحدث من قبل ، محبة مسٌرى كافة القدٌسٌن ال" 

نشد عن ؼنى م ون،  وسنرنحبنا وقدم حٌاته من أجلنا لقد أ. تسابٌح من أفواه الخالدٌن الترانٌم وال

. "   ؼٌر مدنسة هوبشفاالمحبة الفادٌة ، بأجسادنا الممجدة وقدراتنا المتسعة وقلوبنا التً تطهرت   

( .  371ألعرفه ، ص )                             

وستشترك األرض مع ... تما عمل الخلق فً ٌوم السبت بعدما أ اآلب واالبنفً البدء استراح " 

ٌسجد شعوب المخلصٌن فً تعبد (  23:  66ش إ) ‘ من سبت إلى سبت ‘عندما  السماء فً التسبٌح 

"   هلل والخروفمفرح   

( .  728مشتهى األجٌال ، ص )                    

ق المشهد تترنم كواكب الصبح معاً ، وٌهتؾ بنو هللا فً ووؾ. ستتوالى السنون فً فرح وبهجة " 

فٌما بعد وال ٌكون موت فٌما الخطٌة ال توجد ‘  :فً اإلعبلن القابل ٌتحد هللا والمسٌح سعادة ، بٌنما 

"   ‘بعد   

( .  568أرشادات لؤلطفال ، ص )                         

ال وجود للخطٌة فٌما بعد وال . ٌكون ؼابباً فً ذلك الٌوم  اللٌت أحداً ممن ٌقرأون هذه الكلمات 

المجد . وي عبلن المدّ لنستمع إلى ذلك اإل نهوابأبٌنا أمام  سنقؾ بل. ٌكون هناك خداع وال ظبلم 

. السمه القدوس   

 

ن عبارات تقدم لنا إثباتاً لحقٌقة أ امادة هذا الكتٌب ، وإن تكن ؼٌر حصرٌة ، إال أنه : فً الختام 

ال ٌوجد فٌها أي ة الفهم ، ٌمكن أن تتناؼم وتنسجم مع باقً كتاباتها بحٌث الن هواٌت التً تبدو صعب

اداتها ، خدام مفتاح الحل لشهوممكناً عندما نلتزم بتوصٌتها باستر ٌصبح متاحاً وهذا أم. تعارض 

سالة المقدمة ، مثلما ٌتم تفسٌر الشهادات نفسها ستكون هً المفتاح الذي ٌفسر الر":  فقد قالت 

." ٌات أخرى منه آٌات الكتاب المقدس بآ  

(  42ص  1رسابل مختارة ، مجلد )                                  

 

عبارات أخرى صعبة فً كتاباتها ، إذا نحن ال ٌوجد من سبب ٌجعلنا نظن أنه ٌتعذر التوفٌق بٌن أٌة 

ولكن حتى . فً إعادة النشر وقد تضاؾ المزٌد من العبارت إلى هذا الكتٌب . التوصٌة ذاتها   انطبقّ 

ذلك الحٌن ، توجد أدلة كافٌة تقنع كل الذٌن لم ٌستطٌعوا فً إخبلصهم أن ٌوفّقوا بٌن كافة كتاباتها 

. فٌما مضى   

لنظر عن بؽض ا ،على كل فرد أن ٌتخذ قراره استناداً إلى ثقل األدلةإنها مسؤولٌة شخصٌة 

ال ٌقصد هللا أن ٌزٌل كافة أسباب عدم ." لد الشك وعدم االٌمان قد توّ  االعتراضات الظاهرٌة التً



36 
 

. بحرص وبعقل متواضع وروح قابل للتعلم  دراستهاالٌمان ، بل هو ٌعطً الدلٌل الذي ٌتوجب 

" وا وفقاً لثقل األدلة وعلى الجمٌع أن ٌقرر  

(  255، ص  3الشهادات مجلد )                                

 عتراضات ضد الشهادات الواضحة التًللشٌطان القدرة على أن ٌوسوس بالشكوك وٌستنبط اال" 

فضٌلة فٌهم ودالة من دالبل الذكاء أن ٌظلوا ؼٌر مؤمنٌن ٌرسلها هللا ، وكثٌرون ٌعتقدون أنها 

 ولكن الذي. ٌقدم هللا ما ٌكفً من األدلة لكً ٌؤمن كل مخلص نزٌه ... ككٌن ومعترضٌن ومتش

ع اٌضاحها لفهمه المحدود ، يعن ثقل األدلة لمجرد وجود بعض المسابل القلٌلة التً ال ٌستط ٌتحول

ًُي  فر،لقارس البرودة ترك فً محٌط الشك اس " تحطم اٌمانه حٌث ي والكُي  

(  676،  675، ص  5الشهادات ، مجلد )                       

: كلمة تحذٌر         

 بذلك تذكروا أنكم آلخرٌن على روح االنتقاد واالتهام ،ون أنفسكم واعلمّ ٌا من كنتم تُي أنتم "     

أؼراضكم تتعاملون مع الشهادات وكأنكم تؤمنون  معفعندما ٌتناسب األمر. تحاكون مثال الشٌطان 

ولكن كٌؾ ٌكون األمر . شر تترٌدونه أن ٌسود وٌن أي بٌان أو تصربحون منها لتعزٌز تبسبها ، فتق

النور لتصحٌحكم ؟ هل تقبلون النور عندبذ ؟ عندما تتحدث الشهادات على عكس أرابكم  مقدعندما يُي 

." وأفكاركم ، فأنتم تتعاملون معها بخفة بالؽة   

.(  43و 42 ، ص  1رسابل مختارة ، مجلد )                    

 

فهل تقبل ذلك . ة دم هنا لٌصحح الكثٌر من األخطاء الشابعأن نور من الشهادات قد قُي ب وما من شك

.فالحق ٌبقى كما هو رؼم كل المقاومات واإلعتراضاتالنور ، عزٌزي القارئ ؟   

 

**************************************  

 

 


