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 جمٌع الحقوق محفوظة

جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف وال ٌجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طرٌقة طباعٌة 

ذن من الخدمة العربٌة أو الكترونٌة بهدف بٌعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإ

للكرازة باإلنجٌل. ٌمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصً، كما ٌمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزٌعها مجاناً لتعم الفائدة.



 

1 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 تلخٌص الكتاب

الؽرض األساسً من وضع هذا الكتاب هو الدفاع عن المعتقدات المسٌحٌة الحقة التً بحسب 

باستعراض تعالٌم شهود ٌهوه ومن َثّم تعرٌضها لشعاع كلمة هللا القادرة الكتاب المقدس وذلك 

ٌّن لنا الحق من الباطل وتساعدنا فً الرد السلٌم علٌهم,كما ٌسلّط الضوء على حٌاة  وحدها أن تب

وإنجازات القادة األربعة فً تارٌخ هذه الحركة  بالرؼم أّن ال ربٌس ٌحكمهم إنما هم ٌخضعون 

تً فً المرتبة الثالثة بعد ٌهوه والملك ٌسوع ضمن نظام ثٌوقراطً ٌسود على لهٌبة بشرٌة تؤ

هٌكلٌة منظمتهم ُتلقّب بهٌبة "صؾ العبد األمٌن الحكٌم" وال ؼرابة البتة فً إنكارهم لبلهوت 

المسٌح فهذه نتابج بدٌهٌة تظهر فً كل الذٌن ٌتؤملون فً شخصه بقلب ؼٌر متجّدد بعمل الروح 

وكل  (ٖ: ٕٔكورنثوس ٔأحد ٌقدر أن ٌقول: ٌسوع رّب، إالّ بالروح القدس" ) القدس ألن "لٌس

مسٌحً مستنٌر ٌتؤمل فً تعالٌمهم ٌلمس فٌها روح ضد المسٌح, ثم ٌذكر الكتاب بعض تهّكماتهم 

والرّد علٌها بإقناع ووضوح فالحق فً كلمة هللا واضح لكل من ٌبحث عنه، وإن كانوا قد أفلحوا 

ناع البعض بتفاسٌرهم الجوفاء فإّن النجاح لن ٌظّل حلٌفهم "ألّن حمقهم سٌكون بعض الشًء فً إق

واضحاً للجمٌع" و شّتان ما بٌن اإلنجٌل الذي ٌكرز به شهود ٌهوه وإنجٌل مجد المسٌح الذي 

 .تكرز به الكنٌسة الٌوم
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 مقدمة الطبعة األولى
ا لم ٌسمْع بهم؟ ة مقّدمٌن بضاعتهم فً األسواق وفً إنهم ٌذرعون أنحاء العالم كافّ  وَمن ِمنَّ

الشوارع وأمام المحبلت العامة. وحٌثما ُسمع بنشاط أهل البدع وجدتهم فً المقدمة ٌسبقون 
 الجمٌع إلى قرع األبواب.

إنهم أخطر جماعة مّرت على كنٌسة المسٌح فً كلِّ العصور واألزمنة. فؤٌنما توّجهت الٌوم ثمار 
 ً قلوب الناس تجاه التعالٌم المسٌحٌة الحق.الشكوك الُمّرة التً زرعوها ف

أّما الؽرض األساسً من وضع هذا الكتاب فهو الدفاع عن المعتقدات المسٌحٌة الكتابٌة، وذلك 
ٌّن لنا الحق  باستعراض تعالٌم شهود ٌهوه، ومن َثّم تعرٌضها لشعاع كلمة هللا القادرة وحدها أن تب

هم. ولكون تعالٌمهم باألصل اعتراضات على اإلٌمان من الباطل وتساعدنا فً الرد السلٌم علٌ
المسٌحً الكتابً، رأٌت أن أستعرض تعالٌمهم بشكلها االعتراضً الحرفً كما وردت فً 

 مطبوعاتهم الصادرة فً أحادٌثً الكثٌرة معهم.

وإذ ثقّل الرب قلبً بمسإولٌة الكتابة عن هذه الجماعة، أضع أمامه حصٌلة ثبلث سنٌن من العمل 
 الختبار لكً ٌباركها للقارئ الكرٌم. وإللهنا وحده كل المجد.وا

 جورج بّسام فرجو
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 مقدمة الطبعة الثانٌة
مّر على وضع "الرد على شهود ٌهوه" ما ٌقارب العقدٌن من الزمن، مما استدعانً إلى النظر فٌه 

 :ٌن أثنٌن همالتجدٌد ما عتَّقته األٌام وإضافة ما أوجدته. وقد دفعنً إلى هذا التجدٌد عامل

كثرة التساإالت حول تركٌبة منظمة برج المراقبة ومدى عبلقتها الؽامضة بالماسونٌة  –أ 
العالمٌة. وعلٌه حاولت جاهداً فً فصول أُضٌفت إلى الكتاب، كما فً إضافات ضمن 

 .الفصوالألساسٌة، تقدٌم الحقابق إلى القارئ الستجبلء الصورة أكثر فً ذهنه

دٌم تحلٌل أعمق للخلفٌة العقابدٌة واألٌدٌولوجٌة لهذه الجماعة، بحٌث ٌلمس رؼبة منً بتق –ب 
 .الكتاب اهتمام عدد أكبر من الناس، فتتوسع دابرة القراء وتعم الفابدة الروحٌة

فكان من ثمار التجدٌد أن ظهر الجزء الثانً لهذا الكتاب إلى حٌز الوجود تحت عنوان "الحكم 
لجدٌد"، وفٌه السعً للكشؾ عن أخطاء ترجمتهم العربٌة للكتاب السدٌد على ترجمة العالم ا

 .المقدس

 .وللرب وحده كل المجد

 بّسام فرجو

15/6/2010 
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 لفصل األول: التعرٌف بشهود ٌهوها
ٌقال، للتّعرؾ على جماعة دٌنٌة ما، ٌنبؽً قببلً معرفة قٌم وأفكار مإسسها. لكن هذا المقٌاس قد ال ٌصلح فً كشؾ حركة 

هوه، وال فً الحكم باستقامتها أو انحرافها. فالحركة خبلل القرن المنصرم اجتازت شهود ٌ
تؽٌرات جذرٌة حّولت مسارها الفكري والعقابدي عن الخط الذي رسمه مإسسها. ورؼم أّن 
المإسس له قسط كبٌر فً البناء الفكري والعقابدي، إالّ أّن كٍل من خلفابه وّشح الحركة بفكٍر 

ٌادة الحركة وتطوٌرها من حٌث الهٌكلٌة والنظام والتعلٌم. وفٌما ٌلً نسلّط خاص وتمٌز فً ق
 :الضوء على حٌاة وإنجازات القادة األربعة فً تارٌخ الحركة

 (Charles Taze Russel) 5ٕ٘ٔ 1ٔٙٔ -تشارلز تاز رصل   -ٔ

روتستانتٌة ولد رصل فً بلدة بتسبرغ األمٌركٌةمن أبوٌن اٌرلندٌٌن أنشآه على تعالٌم الكنٌسة الب
المشٌخٌة، لكن فً شبابهؤثمرت الشكوك ثمارها الُمّرة والعقٌمة فً نفسه تجاه التعالٌم المسٌحٌة 

النقٌة، فتخلّى عن كنٌسة آبابه والتصق ببدعة السبتٌٌن الرتٌاحه الشدٌد لتعالٌمهم، السٌما الناكرة 
 .لحقٌقة الجحٌم والعذاب األبدي لؤلشرار ؼٌر التاببٌن

، وكانت لهذه العبلقة آثارها البالؽة فً حٌاته 58ٕٔرصل بالسبتٌٌن حتى مطلع  دامت عبلقة
 وتعالٌمه. وشاءت الصدؾ أن ٌتعرؾ رصل فً إحدى رحبلته بالزعٌم السبتـٌنٌلسون باربور

Nelson Barbour وٌّطلع على نظرٌته حول نهاٌة العالم ومجًء المسٌح *، التً أُعجب بها ،
ولهذا الؽرض تشارك اإلثنان فً وضع كتاب بعنوان [1] .أجل نشرهاوكرس كل جهده وماله من 

 .* ""العوالم الثبلثة أو خطة الخبلص

بعد انفصاله عن السبتٌٌن جمع رصل حوله زمرة من المعجبٌن به أجمعوا على الرأي، أنه لم 
ّساً. ٌظهر على مسرح الخلٌقة من فاق رصل تضلُّعاً فً تفسٌر الكتاب المقدس، فرسموه علٌهم ق

ومن هذه الجماعة انبثقت حلقات حّرة لدراسة الكتاب المقدس على ضوء تفسٌرات رصل ُعِرفت 
 .باسم "تبلمٌذ الكتاب المقدس"، ولم تكن هذه الحلقات تابعة ألٌة هٌبة مسٌحٌة

ع رصل نطاق عمله الذي كان ٌتمثل فً التؤلٌؾ والنشر، باع شركة الملبوسات التً  ولكً ٌوسِّ
لدٌه وأّسس جمعٌة للطباعة والنشر سّماها "برج المراقبة"، نسبة إلى المجلّة الشهرٌة ورثها عن وا

 التً كان ٌصدرها. كما أنشؤ أٌضاً مكتباً ٌتؤلؾ من سبعٌن موظفاً 

أساسٌاً عملوا كرّحالة من بلد إلى آخر بقصد تروٌج مطبوعاته وتعالٌمه بٌن ِفرق تبلمٌذ الكتاب 
ؾ مبات من الوعاظ المتجولٌن للعمل الدعابً مجاناً. وفً ؼضون المقدس. إلى جانب هإالء، وق

 .سنٌن قبلبل استطاع أن ٌنشر معتقداته فً أكثر من عشرٌن بلداً فً العالم

اتسمت حٌاة رصل االجتماعٌة بفشل ذرٌع، وقد مثل أمام المحاكم فً قضاٌا عدة، بعضها ٌختص 
ٌة، إذ كان الرجل قد تزوج وطلق ثبلثة بخبلفات شخصٌة ودٌنٌة، وبعضها اآلخر بمشاكل عابل

 .مرات

ٌَّن رصل سنة  موعداً لمجًء المسٌح بالروح. المجًء  58ٗٔاستنادا على حسابات باربور، ع
. لكن لمــّا أثبتت األٌام 1ٔٗٔسنة ثم تعقبه نهاٌة األمم وحلول ملكوت هللا سنة  ٓٗالذي ٌستمر 

دة بالؽة. فكتب ألتباعه ٌقول: "إّن المإلؾ، ربٌس ضبلل نبّوته، اضطر "النبً" إلى االعتذار ببرو
جمعٌة برج المراقبة، ٌعترؾ بؤنه أخطؤ إذ أوعز للقدٌسٌن أن ٌتوقعوا وجودهم مع الرب فً 
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... لكن الكثٌرٌن ٌعربون عن شكرهم للرب، بؤن آمال 1ٔٗٔاألمجاد عند نهاٌة أزمنة األمم سنة 
 [2] ."ا، وإّنه ال تزال لدٌنا فرصة لتكمٌل قداستناالكنٌسة لم تتحقق فً المواعٌد التً حّددناه

نشؤت صراعات بٌن رجاالته البارزٌن حول خبلفته، مما قاد إلى  1ٔٙٔإثر موت رصل سنة 
انشقاق المشاٌعٌن إلى أكثر من عشرٌن فرقة، ما تزال خمسة منها قابمة إلى هذا الٌوم. أما الفرٌق 

 اقبة فقد تزّعمه المستشار القانونً لرصل، وهوالذي احتفظ بالسٌطرة على جمعٌة برج المر

 (Joseph Rutherford , 1869-1942) القاضً جوزؾ رذرفورد  -ٕ

وهذا األخٌر حّول بدهابه جمعٌة برج المراقبة من مإسسة تجارٌة تعمل على نشر الكتب الروحٌة 
اسما جدٌداً هو  1ٖٔٔإلى منظمة دٌنٌة تضم تبلمٌذ الكتاب المقدس، إنما أطلقوا على أنفسهم سنة 

 .""شهود ٌهوه

باعتبلء رذرفورد عرش القٌادة، هٌمنت على الجمعٌة روح الدٌكتاتورٌة. فقد ُعرؾ هذا الرجل 
بتصلّبه الشدٌد وعدم تساهله مع معارضً أفكاره وتعالٌمه التً فاقت فً هرطقتها تعالٌم سلفه 

ٌّن الوارد ذكرهما فً األصحاح الحادي عشر من سفر الرإٌا،  رصل. حتى اّدعى بؤنه أحد النبٌ
وإّن مٌخابٌل ومبلبكته حاربوا الشٌطان وأجناده فً السماء خبلل الحرب العالمٌة األولى، وتحدٌداً 

، كان الشٌطان قد ُطرح أرضاً... فذهب لٌصنع مع هإالء ]أي مع رذرفورد 1ٔ5ٔ"فً آذار
 [3] ."ورجاله[ حرباً بكل الوسابل

قدس عن العالم المسٌحً المحٌط بهم وااللتصاق بمنظمة ٌهوه، وبقصد فصل تبلمٌذ الكتاب الم
تفٌد: أّن المسٌح قد عاد فً خرٌؾ تلك  1ٔٗٔكما سّماها، خرج رذرفورد بفتوى جدٌدة لنبّوة 

السنة إلى هٌكله فً السماء بشكل ؼٌر منظور، من حٌث ٌحكم العالم بواسطة منظمة برج 
 .المراقبة

لٌمّثلوا المسٌح فً ملكوته  1ٕ٘ٔمان إبراهٌم واسحق وٌعقوب سنة تنبؤ رذرفورد بعودة آباء اإلٌ
كما أمر ببناء مقر لآلباء فً سان دٌٌؽو [5].،وزعم بؤّن األحٌاء لن ٌموتوا بعد هذه السنة[4]األرضً

بوالٌة كالٌفورنٌا أسماه "بٌت شارٌم" أو قصر األمراء، الذي تحّول فٌما بعد إلى سكن خاص به 
 .وبعابلته

تجمهر تبلمٌذه فً مدٌنة نٌوٌورك بثٌاب بٌضاء استعدادا الستقبال  1ٕ٘ٔادس من شباط فً الس
اآلباء. ومرة أخرى خابت آمالهم، مما قاد الكثٌرون منهم إلى االنفصال عن جمعٌة برج المراقبة. 

الزمن  1ٗٓٔلكن بدالً من التوبة عاد "النبً" رذرفورد إلى إطبلق نبوات أخرى، فحّدد السنة 
تحدث فٌه معركة هرمجدون، وقد تّوج كذبته بؤن نصح المتزوجٌن بتجنب الحمل  الذي

 خلفه،1ٕٗٔبعد موته سنة  [6] .واإلنجاب

 (Nathan Homer knorr, 1905 - 1977) ناثانهـومر كنور  -ٖ

الرجل الذي امتازت خدمته بالتخطٌط البارع فً حقل الدعاٌة لبرج المراقبة. ومن أهم إنجازاته 
راج ترجمة "العالم الجدٌد" للكتاب المقدس، وتؤسٌس "مدرسة الخدمة الثٌوقراطٌة للجمعٌة، إخ

جلعاد" لتدرٌب الشهود وإعدادهم للكرازة بالملكوت. وهً مدرسة خّرجت وتخّرج أصحاب 
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الثقافة الواحدة المتطبعة والمتؤثرة بمطبوعات برج المراقبة والمنؽلقة تماما على كل فكر خارجً 
 .لٌها ٌعود الفضل فً امتداد عمل شهود ٌهوه بقوةٌتعارض معها، وإ

الهٌبة الحاكمة لشهود ٌهوه بنظامها ولجانها المختلفة.  18ٙٔمن إنجازات كنور أٌضا تشكٌله سنة 
 تولّى الرباسة ناببه، 188ٔبعد موته سنة 

 (Frederick William Franz,1893 - 1992) فرٌدرٌك وٌلٌم فرانس  -ٗ

، التً أعلنها فً محفل أقٌم فً مدٌنة 18ً٘ٔء المسٌح سنة وفرانس هو صاحب نبّوة مج
سنة من تارٌخ البشرٌة  ٓٓٓٙستنقضً  18٘ٔأٌلول  ٘بقوله: "ٌوم الجمعة  1ٙٙٔبالتٌمور سنة 

منذبٍذ راح الشهود ٌكرزون بكل قواهم بالنبّوة الجدٌدة ؼٌر معتبرٌن من  [7]."وٌبدأ ملكوت هللا
قد مإتمر آخر لشهود ٌهوه فً ألمانٌا، فٌه أصّر فرانس على عُ  18٘ٔ/5/ٖٓنبّوات اسبلفه. وفً 

صدق نبّوته وحّث أتباعه على االستعداد للعٌش فً ملكوت هللا. لكن لمــّا بزغ فجر السادس من 
ٌّن له أن المسٌح ال ٌؤتً فً  أٌلول والملكوت لم ٌحّل اضطر فرانس إلى مراجعة حساباته، فتب

 ."منه. وطبعاً فً هذا أٌضاً لم ٌصدق "النبً 1ٔو 5ٔن الخامس من أٌلول، وإنما ما بٌ

ترأس فرانس لجنة العاملٌن على "ترجمة العالم الجدٌد" للكتاب المقدس وكان له الدور األكبر فً 
إخراجها إلى الوجود. فً عهده وصلت المنظمة محطة االستقرار، وبموته انتهت الرباسة وآلت 

 .شبون القٌادة إلى الهٌبة الحاكمة

-------------------------------- 

النظرٌة تعتمد على حسابات تتعلق بهرم الجٌزة األكبر وعبلقته بنبّوات الكتاب المقدس. انظر  *
 فً نهاٌة الكتاب ٕو  ٔالصور 

*"Three Worlds or plan of Redemption" 
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 الفصل الثانً: أٌدٌولوجٌة وتنظٌم
 "نظرٌة "العبد األمٌن الحكٌم

ٌّر لمنظمتهم بكل فروعها. فٌّدعون أن"لٌس لدٌهم ٌفتخر ال شهود بؤّن ٌهوه هو قابدهم األعلى والمس
من ٌتحّكم فً الهٌبة؟  -صؾ رجال دٌن مؤجور ولٌس لدٌهم أّي قابد بموهبة قٌادٌة فً مقام عال 

من الذي ٌوجهها؟ من هو الرأس؟ أرجل هو؟ أم مجموعة من الّرجال؟ أم طبقة رجال الدٌن؟ 
ٌّة الثٌوقراطٌة؟ نعمالبابا ، ٌهوه، قابد الهٌبة المسٌح ًّ ٌّة؟ مجلس؟ ال ...هل اإلله الح  [8] " !؟ الهرم

لٌست الحقٌقة كما ٌصورنها، وقولهم ال ٌصٌب من الحق إال نصفه. فرؼم أّن ال ربٌس ٌحكمهم 
والملك الٌوم كما فً الماضً، إنما هم ٌخضعون لهٌبة بشرٌة تؤتً فً المرتبة الثالثة بعد ٌهوه 

ٌسوع ضمن نظام ثٌوقراطً ٌسود على هٌكلٌة منظمتهم، التً بواسطتها سٌحكم هللا العالم قرٌباً، 
 .كما ٌعتقدون

ُتلقّب الهٌبة الحاكمة بـ "صؾ العبد األمٌن الحكٌم"، وتستمد لقبها من قول المسٌح فً إنجٌل متى 
لٌعطٌهم الطعام فً حٌنه؟". : "فمن هو العبد األمٌن الحكٌم الذي أقامه سٌده على خدمه ٕٗ

وتقول: "ٌسوع بدوره أقام عبده األمٌن الفطٌن لبلعتناء بحاجات شعب هللا الروحٌة على 
 [9] ."( والهٌبة الحاكمة لشهود ٌهوه تمثل صؾ العبد هذا8ٗ – ٘ٗ: ٕٗاألرض)متى 

ة بٌن شهود ٌهوه هدؾ الهٌبة، قٌادة المشاٌعٌن قٌادة موّحدة فكراً وقوالً وعمبلً، وألعضابها مكان
كمكانة رسل المسٌح فً الكنٌسة األولى، فٌقال: "رجال هذه الهٌبة الحاكمة، هم كالرسل 

والشٌوخ... ٌتبعون مثال الهٌبة الحاكمة فً أورشلٌم التً كانت قراراتها مإسسة على كلمة هللا 
ود ٌهوه والترتٌب عٌنه ٌعمل فً الهٌبة الحاكمة لشه -ومّتخذة تحت إرشاد الروح القدس 

وتسعى الهٌبة نحو المزٌد، فتدعً بؤنها "قناة هللا الوحٌدة" التً ٌكلم بها [10] ."الٌوم
ٌّاه بواسطة هذه القناة ونعمل بانسجام  البشر:"إلرضاء ٌهوه ٌلزمنا أن نقبل اإلرشاد الذي ٌزّودنا إ

ٌُعرؾ شٌباً عن الشخصٌات التً تتؤلؾ منها الهٌبة، فالؽمو[11]"تام معه ض ٌكتنؾ جنسٌاتهم ، وال 
 .وقدراتهم العلمٌة وممتلكاتهم. وللتخفً منافع، فهو ببل شك ٌجنبهم المساءلة والفحص واالنتقاد

نشؤت هذه األٌدٌولوجٌة وتبلورت على مدار أكثر من أربعٌن عاماً، والؽرض منها هو طبلء 
اإلرهاب الفكري تنظٌمهم بصبؽة روحٌة وتحوٌله من نظام بشري تقمع فٌه اإلرادة وٌمارس فٌه 

إلى نظام دٌنً ثٌوقراطً. بداًٌة أشار إلٌها رصل فً مجلة برج المراقبة فقال: "إّن هدؾ الناشر 
لهذه المجلة ٌتمثل فً حث جماعة المإمنٌن على السهر وإمدادهم بالطعام الروحً فً أوانه 

رصل وزوجته على  تبل ذلك تلمٌحات من أتباع [12] ."استعدادا للحوادث المتعلقة بمجًء المسٌح
أنه العبد المشار إلٌه فً قول الرب. وما باتت أن تحولت التلمٌحات إلى إعبلن صرٌح فً كتاب 
صدر لرصل بعد موته بعنوان "اللؽز المنتهً"، وهو جزء سابع من سلسلة "دراسات فً الكتاب 

 ."المقدس

بالقول:"نإمن بؤن األخ رصل  ازدادت العقٌدة قوة أبان حكم رذرفود الذي رسم لها الحدود النهابٌة
حافظ على مقامه كعبد ممٌز وأمٌن للرب ، وقد أوكله الرب على كل ما له ، ولهذا من ال ٌتبع 

بعدها بحوالً [13] ."تعلٌم هذا الرجل وٌتمثل بسٌرته ٌكون رافضاُ للمسٌح ومرتداً عن اإلٌمان
وت"، وُنسبت مهام العبد إلى ثبلثٌن سنة تثبتت العقٌدة فً كتاب "شهود ٌهوه ٌكرزون بالملك

 .مجموعة من القادة ٌإلفون الهٌبة الحاكمة لشهود ٌهوه
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ٌرى الشهود وقادتهم فً قول المسٌح نبّوة عن قدوم عبد أمٌن وآخر شرٌر لٌرعى جماعة 
المإمنٌن. العبد األمٌن ٌتمثل فً قادتهم، والشرٌر فً قادة الكنابس المسٌحٌة. لكن فً مراجعتنا 

ال نرى شٌباً من هذا القبٌل، بل هو مثال عن عبد واحد قد توجد فٌه األمانة أو  لسٌاق النص
تنعدم، أي تصرفٌن محتملٌن لعبد واحد. واالحتمال هنا ٌنفً النبّوة ألن النبّوة ثابتة ال تقبل 

 .باحتماالت

لن موقؾ ، نلحظ أّن الكبلم موجه لجمٌع المإمنٌن بالمسٌح، وٌعٕٔوبالرجوع إلى القرٌنة فً لوقا 
المإمن منوكالة أقامه علٌها الرب، كما وٌضع المعاٌٌر الصحٌحة للحٌاة والخدمة المسٌحٌة، 

وٌحدد سلوك أتباع المسٌح. فٌجعل الحكمة واألمانة صفتٌن ٌتطلب وجودهما فً حٌاة كل مسٌحً 
 .ؼٌرهٌسعى إلى أّتباع المسٌح. فبل شك بإنه مثل ضربه الرب، وال أثر فٌه لنبّوة عن رصل أو 

 
 

 صفات العبد ومهامه

إٌدٌولوجٌة "العبد األمٌن الحكٌم" أجازت للهٌبة الحاكمة االدعاء بؤنها قناة هللا، فصارت تمرر إلى 
الشهود تعالٌمها الهشة على أنها حق إلهً نقً. حقوق التفسٌر والتعلٌم والتوجٌه محفوظة للعبد 

الروحً للشهود، وال ٌمكن االعتماد على  وحده دون سواه. هو ٌقرأ الكتاب وٌستخرج منه الؽذاء
سواه فً تفسٌر كلمة هللا وقٌادة شعبه. لذلك فإّن أول درس ٌلقّن للمنخرط فً صفوفهم هو إخضاع 
العقل واإلرادة للعبد كما هلل. فمادام المرء ٌإمن بؤن هللا ٌمرر كبلمه للناس عن طرٌق العبد، فهو 

مه مع تقدٌم الطاعة العمٌاء له من أجل إرضاء ضمٌره بالتالً مرؼم على قبول إرشاداته وتعالٌ
 .تجاه هللا

 :من مزاعمهم بهذا الخصوص

إذا لم نكون على عبلقة بقناة االّتصال التً ٌستخدمها هللّا، فلن نتقّدم فً الّطرٌق إلى الحٌاة، حتى "
 [14] ."وإن قراءنا بكثرة فً الكتاب المقدس

تاب المقدس، و ال ٌمكننا الحصول على حاجتنا من توجٌه جمٌعنا نحتاج المساعدة على فهم الك"
 [15]."كتابً خارج صؾ العبد األمٌن الحكٌم

ٌهوه ال ٌتكلم معنا إفرادٌاً الٌوم، بل ٌستخدم كلمته وممثلٌه على األرض ... فنحن نخطا إلى "
 [16] ."إلهنا إن تمردنا على أشخاص كهإالء

اضتها منظمة برج المراقبة بداٌة خمسٌنات الشهٌرة، التً خ Douglas Walsh فً قضٌة
القرن الماضٌؤمام القضاء البرٌطانً فً اسكتلندا النتزاع االعتراؾ بشرعٌة قادتها ومساواتهم 

للكهنة والقسس فً الطوابؾ المسٌحٌة، اسُتدعً نابب ربٌس جمعٌة برج المراقبة فرٌدرٌك 
* لئلدالء بشهاداتهم. وفٌما ٌلً مقتطفات فرانس، والمستشار القانونً للجمعٌة هاٌدن كوفٌنؽتون 

من االستجواب كما رواه االنفصالً راٌموند فرانس * فً كتابه "صراع الضمٌر"، وفٌه تتجلى 
 :أفكارهم بوضوح

 * :محضر استجواب نابب الربٌس فرٌدرٌك فرانس
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شرت إلٌها المدعً العام: ٌنبؽً على كل عضو من شهود ٌهوه التسلٌم، بؤن كتب الجمعٌة، التً أ"
 أنت هً شبٌهة بالكتاب المقدس وتفسٌرا حقاً له؟

فرانس: لكنه ؼٌر مرؼم على هذا الفعل؛ كمسٌحً له الحق فً فحص نصوص الكتاب المقدس 
 ...للتؤكد بؤن الكتاب ٌوافق تفاسٌرنا

المدعً العام: ال خٌار لدى الشاهد إال بقبول معلومة مجلة "برج المراقبة" أو مجلة "استٌقظ" 
 العمل بما ٌؤتً فٌهما من توجٌهات؟و

فرانس: علٌه القبول بهذا ... الربٌس هو القناة الناطقة ]باسم هللا[. هو ٌلقً الكلمة التً تطور 
 ... المعرفة الكتابٌة

المدعً العام: هل هنالك رجاء بخبلص إنسان اسند إٌمانه على الكتاب المقدس، لكنه ٌتواجد فً 
 منشورات منظمتك ... هل ٌقدر أن ٌفسر الكتاب بطرٌقة سلٌمة؟ مكان ما من العالم لم تصله

 " ...فرانس: ال

 :محضر استجواب المستشار القانونً هاٌدن كوفٌنؽتون

 .المدعً العام: لقد نشرت جمعٌتكم، نبّوات كاذبة"

 .هاٌدن: لنقل تصرٌحات خاطبة أو توقعات خاطبة حول إتمام النبوءات

 ود القبول بها؟المدعً العام: وكان على الشه

 .هاٌدن: هذا صحٌح

 المدعً العام: كل شاهد اقتنع بخطؤ النبّوة وقال بذلك تم طرده ؟

هاٌدن: نعم، فحٌن تعتمد المنظمة على اعتقاد ما، ال ٌسمح ألحد بالتشكٌك فٌه أو تسرٌب أفكار 
ً أن ٌؤتً خاصة بٌن الشهود، حتى لو ثبت خطؤه، ألن ذلك ٌحدث خلبلً فً النظام. التؽٌٌر ٌنبؽ

 .من الجهة المعنٌة فً الهٌبة الحاكمة ولٌس من أسفل إلى أعلى ... هدفنا هو الوحدة

 المدعً العام: وحدة مهما كان الثمن؟

-------------------------------- 

* Hayden C. Covington  كان من المقربٌن إلى رذرفورد ومّطلع على معظم أسراره. مّثل
القضاٌا أمام المحكمة األمٌركٌة العلٌا، وكان أحد أعضاء اللجنة اإلدارٌة المنظمة فً الكثٌر من 

ثم تركها فً نهاٌة األربعٌنٌات، مع احتفاظه بوظٌفة مستشار قانونً للمنظمة. له ٌعود الفضل فً 
نجاح معظم قضاٌا شهود ٌهوه أمام المحاكم األمرٌكٌة، ومنها المختصة بسماح الكرازة من بٌت 

 .م تقدٌم التحٌة للعلمإلى بٌت، وعد

راٌموند فرانس هو ابن أخت الربٌس فرٌدرٌك فرانس، وكان من لجنة التؤلٌؾ وأحد أعضاء  *
 Crisis of، "ووضع كتاب "صراع الضمٌر 15ٓٔالهٌبة الحاكمة. انفصل عن المنظمة سنة 

Conscience اكمةوٌعتبر كتابه المرجع الوحٌد الذي ٌلقً الضوء على ممارسات الهٌبة الح. 
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 :محضر االستجواب*

Evidence of the accuser in the case Douglas Walsh against The 
Right Honorable 

James Latham Clyde, Scottish Court of Sessions, November 1954, 
pages (348-347) Crisis of Conscience, Raymond Franz 

 ...هاٌدن: وحدة مهما كان الثمن

 ام: وحدة على أساس القبول ألقسري بنبوءات خاطبة؟المدعً الع

 "...هاٌدن: أقر بهذا

 :إنها تصرٌحات واضحة تقودنا إلى جملة من التساإالت تتعلق بعقٌدة "العبد"، منها

إن كانت المسٌحٌة بجملة كنابسها فاسدة، ممن تؤلؾ صؾ "العبد األمٌن الحكٌم" فً الفترة  -أ 
 لى السماء ومجًء تشارلز تاز رصل؟الزمنٌة مابٌن صعود المسٌح إ

إن كان ال ٌسوغ لبشر فهم الكتاب المقدس أو شرحه بدون "العبد"، كٌؾ تعّرؾ رصل التابه  -ب 
على الحق اإللهً، وممن استلم المعرفة الروحٌة الكتابٌة، السٌما أن المسٌحٌة، بحسب ماكان 

 ٌعتقد، فاسدة؟

ٌة عبدُت اإلله المجهول وسعٌُت بحثا عن إعبلن صّرح رصل قاببل: "بعد أن تركُت المسٌح -ت 
وتصرٌحه ٌقودنا إلى أحد االحتمالٌن، إما أن ٌكون رصل الضال وجد "العبد" ونهل  [17] ."إلهً

منه المعرفة واستنار بنور الحق، مما ٌإكد سبلمة المسٌحٌة وتعالٌمها خبلفاً لمزاعمه، أو أنه لم 
 .ة والضبللٌجد "العبد"، فانزلق إلى هاوٌة البدع

قالوا: "ٌسوع هو رأس الجماعة، أما عبده و كلماته فكانا ٌقّوٌان خدمه خبلل القرون الماضٌة، 
كانت الجماعة المشبهة بالعبد تؽّذي  -بحٌث ؼذى صؾ العبد الجٌل الّتالً، وهكذا استمرت التؽذٌة

ومنا هذا... والخدم مٌبلدٌة حّتى ٌ ٖٖرعاٌاها الحقٌقٌٌن بحكمة و أمانة،منذ ٌوم الخمسٌن سنة 
 [18]."تناولوا طعاماً روحٌاً أهلهم إلى معرفة النور الذي ٌزداد إنارة ٌوماً فٌوماً 

نسؤلهم: ماداموا ٌعتقدون بوجود عبد ؼذى أتباع المسٌح بالحقابق اإللهٌة، لماذا ٌتهمون المسٌحٌة 
 باالرتداد عن الحق؟

بحت ملتوٌة جدا خبلل فترة االرتداد بحٌث جوابهم: "كانت المعتقدات الكتابٌة الحقٌقٌة قد أص
ؼابت معها الرإٌة الواضحة لمجًء المسٌح الثانً، ولم ٌكن الوقت المعٌن من هللا إلعادة ترمٌم 

 [19] ."العبادة الحقٌقٌة قد حان

مجرد مراوؼة كبلمٌة، فتارة تواجد العبد على مدى العصور وتارة ؼٌرها لم ٌتواجد. ونعود 
المعتقدات المسٌحٌة الحقٌقٌة قد أصابها االلتواء، من أٌن أتى رصل بالحق النقً للسإال: إن كانت 

 الذي ال تشوبه شاببة؟
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جوابهم: "أنشؤ رصل فرٌقاً لدرس الكتاب المقدس اسبوعٌاً مع شبان آخرٌن. وبدأوا ٌحللون تعالٌم 
 الكتاب المقدس". وبالطبع درسوا

تٌجة لدرسهم الكتاب المقدس وصل رصل وعشراإه وشرحوا بدون العبد. وماذا كانت النتٌجة؟ "ن
 [20] ."إلى رفض تعالٌم العالم المسٌحً

نستنتج مما تقدم أّن رصل التابه لم ٌتقابل مع "العبد" ولم ٌتؽذى منه، وإنما جمع حوله زمرة من 
الناس واستخرج ما لذ وطاب لنفسه من النصوص الكتابٌة، نابذاً بذلك اإلٌمان المسلم ألجٌال 

كنٌسة عبر العصور. وهذا ما ٌإكده أتباعه بالقول: "كان رصل متشوق لتعلم أي شًء عن هللا ال
وجماعة السبتٌٌن هً إحدى المصادر التً استقى منها رصل  [21]."بدون أن ٌقٌم أهمٌة للمصدر

تعالٌمه، وباألخص شرٌكه فً "النبّوة" نٌلسون باربور، الشراكة التً تضرب برج المراقبة عنها 
حاً، فتكتفً فً سردها لتارٌخ الحركة ببضعة كلمات تصؾ فٌها انفصال الشرٌكان: "فً سنة صف

حصل خبلؾ ربٌسً بٌن رصل وأحد مشاركٌه، الذي رفض التعلٌم أن موت المسٌح  585ٔ
نعم،انفصل عنه [22]."ٌمكن أن ٌكون كفارة عن الخطاة... قطع رصل كل الروابط بمشاركه السابق

، الفكر الذي خصص له رصل أكثر من 1ٔٗٔه المختصة بالهرم وبنبّوة لكنه احتفظ بؤفكار
 ."خمسٌن صفحة فً الجزء الثالث من كتابه "دراسات فً الكتاب المقدس

 
 

 العبد ونظامه

ٌّة منه إلى  نظامهم ؼرٌب من نوعه بٌن الفرق المسٌحٌة وأقرب فً تركٌبته إلى المنّظمات العالم
المنظمة من مناصب عدٌدة تتّشعب من المركز الربٌسً لها فً النظام المسٌحً الكنسً. تتؤلؾ 

نٌوٌورك لتمتد إلى الجماعات المحلٌة الصؽٌرة. أما الٌد المحركة للمنظمة بكل فروعها  -بروكلٌن
شخصاً ٌنتخبهم أعضاء المركز  5ٔفهً "الهٌبة الحاكمة لشهود ٌهوه"، وتتؤلؾ الهٌبة من 

 .م، وتنتخب الهٌبة بدورها ربٌساً لها من صفوفهاالربٌسً فً بروكلٌن فً جو سّري تا

تصؾ برج المراقبة طبٌعة نظامها وترتٌبه بالثٌوقراطً، فتجعل هللا ٌهوه رأساً، ثم ٌلٌه الملك 
ٌسوع المسٌح، فالهٌبة الحاكمة بشتى لجانها وفروعها، كما ٌتضح من التركٌبة الهرمٌة فً الرسم 

 :التالً

 هللا ٌهوه

 (8ٗ-٘ٗ: ٌٕٗن الحكٌم" )متى صؾ "العبد األم

 الهٌبة الحاكمة

 لجنة التعلٌم
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 لجنة الخدمة

 لجنة الموظفٌن

 لجنة النشر

 لجنة التؤلٌؾ

 لجنة الرباسة

 ٌسوع المسٌح

 18ٓٔ/ٗ/ٔالنظام الثٌوقراطً، عن " مجلة برج المراقبة" 

ر. ومن مواردها المطبوعات، ملٌون دوال ٖٓ٘تقّدر أرباح المنظّمة ودخلها السنوي بؤكثر من 
التً ُتباع للشهود بسعر زهٌد، لكنها مع ذلك تدّر على المنّظمة أرباحاً طابلة بفضل توفّر عدة 

 :عوامل مساعدة هً

عدم احتٌاج المنّظمة للمطابع ودور النشر، فهً تطبع الكتب فً المركز الربٌسً فً  -أ 
العالم على اإلطبلق، فضبلً عن مطابع عّدة فً بروكلٌن، حٌث تملك المنّظمة إحدى أكبر مطابع 

 .بلدان أخرى

 .عدم احتٌاجها إلى مواد الطباعة، إذ تصنعها بنفسها -ب 

 .تطبع الكتب والمجبلت بمبلٌٌن النسخ، األمر الذي ٌخفّض من كلفتها -ت 

فً الوقت عدم احتٌاج المنّظمة إلى أٌٍد عاملة، فاألتباع هم عّمال متطّوعون وزبٌن مضمونون  -ج 
ذاته. وللتهرب من النظام الضرٌبً فً بعض البلدان تتجنب الجمعٌة بٌع الكتب، فتوزعها مجاناً 

 .أو تؤخذ مقابلها التبرعات

أما الموارد األخرى واألهم فهً اشتراكات الشهود وتبرعاتهم وممتلكاتهم. ؼالبٌة المشاٌعٌن 
كتابة الوصٌة قبل أن توافٌهم المّنٌة،  ٌتركون ثروتهم للمنظمة التً تحّث المسّنٌن منهم على

ٌُخصص بعضها للخدمة الدعابٌة والبعض األخر  فتتسرب الثروة إلى الخارج. واألموال الواردة 
 .ٌتم استثماره

تفتقر برج المراقبة إلى أهم مقومات وصفات المسٌحٌة المتمثلة بالروح الساعٌة إلى فعل الخٌر 
إلقامة مستشفٌات أو مدارس أو دور لؤلٌتام والعجزة والمعاقٌن، لئلنسان. فبل تكرس جهداً أو ماالً 

وال تعٌن الجٌاع والمحتاجٌن العتقادها، أّن مّد ٌد العون للمنكوبٌن فً هذا العالم هو ضد اإلرادة 
 .اإللهٌة. لقد تؤسست كجمعٌة لنشر وتوزٌع الكتب، والزالت هكذا رؼم صبؽتها الدٌنٌة
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على ؼٌرها من البدع المعاصرة فً العمل الكرازي. وٌرجع نجاحها تتفّوق منظمة برج المراقبة 
 :إلى ثبلثة عوامل، هً

 .ملٌون دوالر للسنة الواحدة ٓٗإلى  ٖٓالّدعم المالً للكرازة والذي ٌتراوح ما بٌن  -أ 

 .الخدمة اإللزامٌة المجانٌة التً ٌقوم بها شهود ٌهوه -ب 

 .ها المطبوعاتحسن استخدامها لوسابل الدعاٌة، وأهمّ  -ت 

هذه العوامل أّهلتها إلى نشر معتقداتها فً أكثر من مابتً بلد فً العالم، كما عملت على ازدٌاد 
تقول بؤن عدد أعضابها  5ٕٓٓنسبة أعضابها الفّعالٌن بشكل خٌالً. وفً إحصابٌاتها لسنة 

 5ٌٕزٌد عن بلدا"وأنها طبعت "ما  ٖٕٓشاهد فً أكثر من  ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٙالفّعالٌن ٌبلػ "نحو 
 [23] ."ملٌون كتاب مقدس ٙ.ٕملٌون كتاب بما فٌها أكثر من 

 
 

 العبد والوحً

ٌّة عن اإلٌمان بسلطانها  إّن الطرٌقة التً ٌتعامل بها اإلنسان مع كلمة هللا تإدي دوراً ال ٌقل أهم
فً أعماقه. المطلق. فهً التً تحّدد موقؾ اإلنسان تجاه هللا وتظهر مقدار النور اإللهً الذي ٌشّع 

ومن الحقابق الجوهرٌة الظاهرة فً كتاب هللا وفً االختبار اإلٌمانً، أن وجود كلمة هللا بٌن ٌدي 
اإلنسان، ووجود اإلٌمان لدٌه بصدق إرشاداتها وكمالها ؼٌر كاٍؾ للوصول به إلى الهدؾ، إذ 

الحقابق الروحٌة  ٌعوزه أن ٌدرك فحواها بمعونة الروح القدس، وٌحسن استخدامها، وٌستنبط منها
كما أرادها هللا، وإالّ انتهى به األمر إلى أؼوار بحور الشطط . القولبؤّن الكتاب المقدس بسٌط 

وٌستطٌع أي كان أن ٌفهمه، هو قول حق، لكنه ٌصح فقط على مستوى التعالٌم األخبلقٌة 
نبّوة والرموز. والسلوكٌات الروحٌة، وال ٌنطبق على مستوى التفسٌر العمٌق وفهم المعانً وال

 .فهذا ٌتطلب قدرة علمٌة ومعرفة روحٌة عالٌة

 :لقد أساء قادة شهود ٌهوه فً تعاملهم مع وحً كلمة هللا من أربعة جوانب

أوالً: أساإوا فً نظرتهم الخاطبة إلى موضوع الوحً وهدفه. فنحن نإمن بؤّن موضوع الوحً 
رة لمعرفة مجد المسٌح والتمّتع ببركات هو شخص الرب ٌسوع، كما أّن هدفه إنارة الذهن والبصٌ

خبلصه. لكن شهود ٌهوه ال ٌشاركوننا إٌماننا، بل ٌعتقدون بوحً ٌراد به إعبلن مقاصد هللا 
ٌّا ابنه. ومن البدٌهً، نظراً إلٌمانهم هذا، أن ٌخرجوا بنتابج  المتعلّقة بملكوته األرضً بقٌادة المس

قدات المسٌحٌة الُمسلّم بها. فعلى الرؼم من تمّسكهم متعارضة مع إعبلنات الكتاب المقدس والمعت
الشدٌد بالكتاب واعترافهم بسلطانه المطلق، ضلّوا الطرٌق إلى الحٌاة وأصابهم ما أصاب فطاحل 

الٌهود وعلماء الكتاب قدٌماً، الذٌن جالوا باحثٌن فً الكتب المقدسة عن الحٌاة بٌنما أمسكت 
ٌسوع؛ لقد قبلوا الكتاب ورفضوا رّبه، مّما دفع الرب لٌرّد  عٌونهم عن رإٌة رب الحٌاة وربٌسها

على حماقاتهم قاببلً: "فّتشوا الكتب ألنكم تظّنون أن لكم فٌها حٌاة أبدٌة. وهً التً تشهد لً. وال 
ًّ لتكون لكم حٌاة")ٌوحنا   (ٓٗو 1ٖ: ٘ترٌدون أن تؤتوا إل

 :ها فً تفسٌر الكلمة، وألّخصها فً ثبلثةثانٌاً: أساإوا فً األسالٌب الؽرٌبة التً ٌعتمدون علٌ
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التفسٌر بالتنقل من موضع إلى آخر فً أسفار الكتاب المقدس بؽرض تدعٌم تعالٌمهم،  -أ 
فٌقتبسون اآلٌات بمعزل عن سٌاق النص، ثم بعد تجرٌدها من معناها الحقٌقً الذي ال ٌتكامل وال 

 .لتعطً المعنى المطلوب منهاٌّتضح إال فً السٌاق، ٌصلونها بآٌات من أسفار أخرى 

ٌّر، أما  -ب  التفسٌر الحرفً والمجازي. النصوص المّتفقة مع فكرهم لها تعبٌر حرفً ال ٌتؽ
المتعارضة معه فٌفّسرونها مجازٌاً وٌضفون علٌها ما أرادوا من معاٍن. وٌظهر هذا األسلوب 

والسنٌن إلى مبات وآالؾ  بشكل خاص فً حساباتهم لزمن النهاٌة حٌث ٌحّولون األٌام إلى سنٌن
 .متى شاءوا ورؼبوا

التفسٌر بالمقارنة والرموز. ٌستنتج المرء من قراءة مطبوعات برج المراقبة إن معظم ما  -ت 
جاء فً كلمة هللا موضوعه شهود ٌهوه ومنّظمتهم الملقّبة "عروس هللا"، فاعتبروا أن الزٌتونتٌن 

هما "رذرفورد ورجاله"، فٌما النار الخارجة من  ٔٔوالمنارتٌن القابمتٌن أمام الرب فً رإٌا 
فمها "هً الكرازة التً تقتل أعداءهما"، أي الكنٌسة. والوحش الصاعد من الهاوٌة ؼلبهما وقتلهما 

وحل فٌهما روح حٌاة من هللا  ."فً السجن بتهمة باطلة 1ٔ5ٔ"وذلك حٌن ألقاهما األعداء سنة 
". ثم دعاهما صوت من السماء للصعود، أي 1ٔ1ٔحٌن "أطلق سراحهما بكفالة مادٌة سنة 

 [24] ."أنهم"نالوا شهرة عالمٌة لم ٌحظ بها رسل المسٌح

ثالثاً: أساإوا إلى كلمة هللا باحتكارهم السلطان على فهمها وتفسٌرها. واالدعاءات المتكّررة من 
هللا بمعزل عن جانب الهٌبة الحاكمة أحدثت فً شهود ٌهوه شعوراً بالعجز التام عن فهم كلمة 

مطبوعات الجمعٌة، فباتوا ٌقرإون الكلمة لٌس للتعّمق فً معرفة هللا وتؽذٌة أرواحهم بشخص 
المسٌح، بل الستخراج اآلٌات التً تدعم تعالٌم الجمعٌة وحفظها ؼٌباً لبلستشهاد بها عند الحاجة. 

هم تعالٌم الجمعٌة، وعلٌه جاز القول، إّن الكتاب المقدس صار لهم بمثابة قاموس مساعد على ف
وبالتالً حرفاً مٌتاً ال روح فٌه، إذ إّنه ال ٌقرأ فً ضوء الروح القدس وإنما فً ضوء تفسٌرات 

الهٌبة الحاكمة. وهكذا على قدر إٌمان الهٌبة ومعرفتها باهلل ٌعرؾ شهود ٌهوه وٌإمنون، ال أكثر 
 .وال أقل

لتً خرجت إلى الوجود بدافع التؽلّب على رابعا: أساإوا فً ترجمتهم للكتاب المقدس، الترجمة ا
 .*بعض الصعوبات التً واجهتهم فً التفسٌر

 
 

 العبد وشهوده

الشهود هم ؼالباً أُناس عصفت بهم ضؽوط الحٌاة وصعابها، وزعزعت الشكوك وقلة المعرفة 
، الروحٌة إٌمانهم، فبحثوا فً ؼمرة ٌؤسهم عن الخشبة التً تنقذهم من الضٌاع النفسً والروحً

 .فوجدوا شهود ٌهوه ٌطرقون أبوابهم، ولمــّا فتحوا لهم الباب دخلوا بٌوتهم وحٌاتهم

ولّعلهم أُناس تعرضوا للوحدة والتؽٌٌب والرفض فبحثوا عن حضن دافا. واإلنسان الذي ٌشعر 
بؽٌاب الكٌنونة واالعتبار عنه، ٌسهل انسٌاقه إلى البدع التً تدخل بٌته لتؤخذه وُتدخله فً بٌبة 

حتضنه وتإّمن له المحبة والعناٌة ، فٌجد نفسه وسط مجتمع ٌعتبره وٌحترمه وٌبدي به اهتماماً ت
 .بالؽاً، وهذا ما ٌعطٌه شعوراً بقٌمته فً الحٌاة
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وبعضهم خاضوا صراعاً عقلٌاً واجتماعٌاً بحثاً عن الحق والحقٌقة وعن معنى الوجود. فوجدتهم 
 .لتلعب الدور الهام فً فكرهم وقرارهم النهابًجمعٌة برج المراقبة ودخلت إلى حٌاتهم 

ومنهم من احتاج إلى أٌدٌولوجٌة جدٌدة تملا فراؼاً فً حٌاته، والطبٌعة البشرٌة تكره الفراغ. هذا 
األمر تستؽله برج المراقبة بحرفٌة وامتٌاز كسابر البدع، فتزرع فً قلوب الناس األمل بعصر 

ٌولوجٌة تذوب الشخصٌة ومتطلباتها وسط دؾء جماعً سبلم دابم على وشك البزوغ. هذه األٌد
 .مصطنع

وبعضهم تعطش إلى المعرفة التً عجزت الكنابس التقلٌدٌة عن تقدٌمها لهم بسبب ما لحق بها من 
 .تصدع روحً وتحزب وشقاق

-------------------------------- 

 ."لم الجدٌدراجع الجزء الثانً من هذا الكتاب "الحكم السدٌد على ترجمة العا*

ٌُبنى  حال انضمام الشخص إلٌهم تعمل المنظمة على ضمان عدم خروجه من العابلة الجدٌدة، ف
حوله جدار فكري ونفسً حصٌن، وٌجاز فً منهاج تعلٌمً خاص تؽسل فٌه الدماغ وٌمحى منها 

ٌرى فً كل ماله عبلقة بالمجتمع القدٌم الذي عاش فٌه و باإلٌمان الذي تربى علٌه، إلى أن ٌبات 
 .نحاس برج المراقبة ذهباً خالصاً وفً زجاج مبادبها آللا بّراقة

 :أما المنهاج فٌقوم على أساسٌن

إشعال نار التذّمر والعدابٌة نحو المسٌحٌة بمختلؾ طوابفها وزعزعة اإلٌمان والثقة فً  -ٔ
ٌَّم أمامه باالعتماد على تشوٌه ا ٌُقلب التارٌخ، وُتنبش األخطاء وُتق لحقابق. تعالٌمها. ف

وهكذا ٌصّورون له المسٌحٌة فً وضع مؤساوي ٌنتشر فٌها الفساد والضٌاع فبل ٌعود 
لد لٌس حقد على المسٌحٌة وأتباع المسٌح وخدامه  ٌرى فٌها سوى "بابل الزانٌة". هذا ٌوَّ

فحسب، وإنما ٌزرع الخوؾ فً نفسه تجاهها، مما ٌقوده إلى االحتماء فً حضن المجتمع 
 .برج المراقبةالجدٌد، مجتمع 

واألساس اآلخر هو التعلٌم والتلمذة. فالمنخرط فً صفوفهم ٌتلقّى دروساً عقابدٌة ُمنّظمة  -ٕ
وُمكّثفة وتحشى دماؼه بمعلومات ٌقدمها له "العبد األمٌن الحكٌم". وأمام هذا الؽزو 
ا، ألمعلوماتً تنعدم قدراته التحلٌلٌة وتنهار مناعته الفكرٌة إلى أن ُتؽسل دماؼه تمام

فٌستسلم للتبعٌة العمٌاء. والذٌن اجتازوا المنهاج التعلٌمً وتؤصلت فً نفوسهم الثقة تجاه 
الهٌبة الحاكمة، أضحوا فً قبضة إخطبوط رهٌب ٌصعب التخلص منه، ومحاطٌن من 

كل جانب بجدار سمٌك ٌستحٌل اختراقه إال بقوة روح هللا. فالفكر أُؼلق واإلرادة اسُتعبدت 
 .والرإٌا ُحجبت

إن اكتشؾ المرء ضبلل برج المراقبة فالعوامل النفسٌة ستحول دون االنفصال عنها، وأهم هذه 
 :العوامل الخوؾ

خوؾ من السقوط فً هوة الماضً. الماضً بما فٌه من مشاكل نفسٌة وروحٌة، قد ٌكون  -أ 
 .المرء اختبرها قبل انضمامه لشهود ٌهوه
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انضم المرء إلى مجتمع الشهود اتبع حكمة "العبد خوؾ من نبذ المجتمع واألقرباء. فحٌن  -ب 
 .الحكٌم" وقطع صلته بمجتمع األشرار فً سبٌل إرضاء ٌهوه

خوؾ من فقدان االرتباط العابلً. فالمنظمة تمنع اتصال الشهود بذوٌهم المرتدٌن أو  –ج 
ٌٌّن  المفصولٌن وتحذر "أن هإالء المرتّدٌن هم "لٌسوا منا"، فقد رفضهم هللا وٌتوجب على المسٌح

المخلصٌن أن ٌتجنبونهم. كل من ٌرتّد و ال ٌتوب بنهاٌة نظام األشٌاء سٌلقى نفس 
وتقدم النصابح فً كٌفٌة التعامل مع المفصولٌن  [25]."مصٌر"الزوان"، سٌحرق بالنار وٌباد بالتمام

. مجرد من العابلة الواحدة، فتقول: "فنحن ال نعاشر المفصولٌن معاشرة اجتماعٌة أو روحٌة..
قول "مرحبا "ألحد ٌمكن أن ٌكون الخطوة األولى التً تتطور إلى محادثة... فؤفراد العابلة 

األولٌاء ال ٌبحثون عن األعذار لتبرٌر تعامل مع قرٌب مفصول... ٌدفعهم الوالء لٌهوه وهٌبته 
باحترام إلى تؤٌٌد الفصل". فالوالء للهٌبة هو والء هلل، "نحن نعرب عن اإلذعان لسلطة ٌهوه 

ٌّنهم حتى القاصرٌن ٌتعرضون للفصل والطرد "إذا كان المفصول ولداً  [26] ."البشر الذٌن ع
، طبعا إلعادته [27]"قاصراً... ٌرتب الوالدان المحبان أن ٌعقدا مع الولد درسا فً الكتاب المقدس

 .إلى رشده بتقدٌم الوالء لمنظمة ٌهوه

ة ٌعنً االستؽناء عن مٌراث اآلباء، ألن أصحاب خوؾ من الخسارة المادٌة. هجر المنظم –د 
 .الممتلكات من الشهود ال ٌتركون ممتلكاتهم سوى للمنظمة أو لؤلقرباء الذٌن ٌنتمون إلٌها

خوؾ من المسٌحٌة وكنابسها. لقد تبرمج فكر الشهود على أن مجمل الطوابؾ المسٌحٌة  -س
ي ٌخطر ببال كل شاهد، إلى أٌن أذهب؟ وثنٌة ترزح تحت سلطان إبلٌس؛ وعلٌه فإّن السإال الذ

 .مع الشهود تحت الدلؾ وبدونهم تحت المزراب

أما التلمذة فتقوم على محورٌن، المحور األول ٌعتمد على استعراض نصوص وآٌات الكتاب 
المقدس وتطوٌعها فً إعطاء صورة عن مسٌحٌة خربة ومشوهة. والمحور الثانً، ٌعتمد على 

ة برج المراقبة الفاسدة، وبالتالً إعطاء صور وتفاسٌر مزٌفة لكلمة تصوٌر الحق اإللهً بعدس
 .هللا

بعد ذلك ٌصبح المتحّكم فً حٌاة مشاٌعً برج المراقبة ؼرضان أساسٌان هما، االجتماعات 
وخدمة الكرازة. االجتماعات، وعددها ثبلثة فً األسبوع وتقام فً ما ٌسمونه "قاعة الملكوت"، 

روح العبادة والتمّتع بحضور الرب، إذ أنها دراسٌة أكثر منها تعّبدٌة وتتطّبع بروح مخالفة ل
وهدفها األساسً تحضٌر الشهود للعمل الدعابً. قالوا عنها: "لذلك ٌجتمع شهود ٌهوه ثبلث 

مرات اسبوعٌا لزٌادة فهمهم للكتاب المقدس ولتعلم كٌفٌة الكرازة برسالته وتعلٌمها 
 [28] ."لآلخرٌن

دمة الحقل" كما ٌسمونها، هً إلزامٌة وعلى المشاٌعٌن ممارستها وتقدٌم تقارٌر والكرازة، أو "خ
مستمرة حولها. وتحذر المنظمة من التقاعس فً الخدمة أو خداع فً التقارٌر، "ٌجب أن نحرص 

على عدم تزوٌر الوقابع عند تقدٌم تقرٌر عن نشاطنا فً خدمة الحقل. كما انه ال ٌنبؽً أبدا أن 
عن حالتنا الصحٌة أو أي أمر آخر متعلق بنا عند ملء طلب لخدمة  نحرؾ الحقٌقة

وما ٌنتجه المشاٌع ٌقّرر بقاءه فً المنّظمة أو استبعاده منها. وبسبب خوؾ  .[29]"خصوصٌة
الشهود من الطرد، وأملهم بمركز مرموق فً "العالم الجدٌد"، ٌنتجون للمنّظمة عمبلً ٌفوق كل 

 .وصؾ
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وسط جماعة شهود ٌهوه بالجهاز ألمخابراتً لبعض األنظمة القمعٌة. ٌذكرنا النظام المهٌمن 
التجسس عندهم فرٌضة والوشاٌة فضٌلة، الزوجة تشً بخطاٌا زوجها، واألب بخطاٌا ابنه 

والعكس. لكن األهم واألخطر من الخطاٌا األدبٌة هً المعارضة الفكرٌة للنظام واألٌدٌولوجٌة. 
على أخطاء الؽٌر "أننا نلحق أذى كبٌرا بالخاطا إذا ساعدناه  وتحذر المنظمة شهودها من التستر

على إخفاء خطاٌاه...صحٌح أن الخاطا قد ٌخشى التؤدٌب، لكن هذا التؤدٌب هو أعراب عن محبة 
ٌهوه...إذاً احرص على جعل الخاطا ٌعترؾ بخطٌته لشٌوخ الجماعة ... من المهم خصوصاً أن 

تولون القٌادة ... صدقٌن مع هٌبة ٌهوة حٌن نجٌب خطٌاً عن نكون مستقٌمٌن وصادقٌن مع الذٌن ٌ
 [30] ."بعض األسبلة

لنرى الترهٌب والتهدٌد بالطرد فً تصرٌحات  Douglas Walsh نعود مجدداً إلى قضٌة
 :فرٌدرٌك فرانس

 المدعً العام: هل توجد مخالفات صعبة تبرر طرد األعضاء وعدم قبولهم ثانٌة؟"

أن الطرد قد ٌقود اإلنسان إلى اإلبادة إن بقى خارج المنظمة ولم ٌندم وٌؽٌر  فرانس: نعم، بالحقٌقة
سلوكه. لن ٌكون له رجاء بالحٌاة فً العالم الجدٌد. هنالك سلسلة من التصرفات تجلب معها 

 "...الفصل الذي ال رجوعا عنه

 :لم ٌتناقض موقؾ هاٌدن كوفٌنؽتون مع موقؾ فرانس فً هذا الصدد

 : إّن الذي ٌعبر عن رأٌه ٌتم استبعاده وٌعتبر مخالفا للعهد؟المدعً العام"

 هاٌدن: هذا صحٌح

 المدعً العام: وٌكون، كما صّرحت حضرتك باألمس، مستحق الموت؟

 ...هاٌدن: اعتقد

 المدعً العام: هل تجٌب بنعم أم ال؟

 هاٌدن: أجٌب بنعم وببل تردد

 المدعً العام: هل تسمً هذه دٌانة؟

 دهاٌدن: بالتؤكٌ

 المدعً العام: وتسمً هذه مسٌحٌة؟

 هاٌدن: بالضبط

المدعً العام: وافقت حضرتك بصراحة وعبلنٌة، على طرد المعارضٌن وتحمٌلهم العواقب 
 الروحٌة والنفسٌة الناتجة عن ذلك؟

 ."هاٌدن: نعم، لقد صّرحت بهذا واكرر التصرٌح
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فً الحٌاة االجتماعٌة والدٌنٌة لدى منظمة برج المراقبة مواقؾ متشددة تجاه بعض الممارسات 
 :تلزم أتباعها برفضها، أما المعترض علٌها فبل مكان له بٌن "جماعة ٌهوه". من هذه الممارسات

االحتفال باألعٌاد المسٌحٌة، المٌبلد والقٌامة. بحجة أنها عادات وثنٌة تتعلق بالدٌن  -ٔ
 [31].الباطل

"أهم ٌوم فً نظر عبدة الشٌطان هو االحتفال بعٌد المٌبلد الشخصً،والحجة فً ذلك، أن -ٕ
ٌوم المٌبلد. لماذا؟ ألنهم ٌعتقدون أن كل شخص هو إله إذا اختار أن ٌعتبر نفسه إلها. لذا 

 [32] ."فإن االحتفال بٌوم المٌبلد الشخصً هو بمثابة االحتفال بوالدة إله

با ما ٌرافقهما النشٌد تقدٌم التحٌة للعلم. "إّن االنحناء للعلم أو أداء التحٌة له، اللذٌن ؼال -ٖ
 [33] ."الوطنً، هما عمل عبادة ٌدل أّن الشخص ال ٌنسب الخبلص إلى هللا

 [34] .الخدمة العسكرٌة ولو أدى ذلك إلى دخول السجن -ٗ

االشتراك فً التصوٌت واالنتخابات فً البلدان الدٌمقراطٌة. وحٌث التصوٌت إلزامً  -٘
لعبد "اعتبر ٌهوه رؼبة اإلسرابٌلٌٌن فً ٌترك القرار للشاهد، مع وجوب األخذ بتحذٌر ا

 [35] ."حاكم منظور بمثابة رفض له

 .نقل الدم إلى الجسم تحت أي ظرؾ من الظروؾ، حتى لو أدى ذلك إلى الموت -ٙ

 
 

  

 *العبد والماسونٌة

قال البعض بوجود عبلقة ؼٌر مباشرة لجمعٌة برج المراقبة بالماسون، وقال ؼٌرهم بانتماء 
م. * ولؤلطروحتٌن بواعث عدة منها، أّن رصل وأتباعه أقاموا اجتماعاتهم تشارلز رصل إلٌه

وأّن رموز الماسون زٌنت مإلفات رصل، كما أّن رمز  [36] لعشرات السنٌن فً قاعات الماسون،
مجلة برج المراقبة قدٌماً وحدٌثاً له عبلقة بالماسون وفرسان الهٌكل. * زد على ذلك انحدار 

تارٌخها بتجارة األفٌون وقد قام أحد أفرادها، وهو وٌلٌم رصل سنة رصل من عابلة ارتبط 
، وهً جماعة شٌطانٌة خرجت من Skull & Bones "بتؤسٌس جماعة "فرسان الموت 5ٖٕٔ

 .رحم الماسونٌة وضمت العدٌد من الشخصٌات المرموقة فً الوالٌات المتحدة

 :وأسوق أمامنا ثبلثة إشارات أساسٌة فً هذه المسؤلة

لرصل تعلق مشبوه وؼامض بهرم الجٌزة أو الهرم األكبر، الذي ٌشكل عامبلً أساسٌا كان  -ٔ
فً عبادة الماسون المرتبطة بالدٌانات القدٌمة. وقد اعتقد بعبلقة تقوم بٌن الهرم والنبّوات 

المتعلقة بنهاٌة العالم *، فسماه "حجر الشهادة اإللهً"، وقال: "الهرم األكبر هو بمثابة 
ء بالحقابق العلمٌة والتارٌخٌة والنبوٌة، وشهاداته تتوافق تماما مع الكتاب مستودع ملً

المقدس...الحكمة اإللهٌةتقؾ خلؾ شكلها الهندسً ومخططاتها وإنها عامود الشهادة كما 
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: 1ٔسماها النبً ]"ٌكون عبلمة وشهادة لرب الجنود فً أرض مصر")إشعٌاء 
ٕٓ)]". [37] 

ألقاها رصل فً محافل للماسون، قال فٌها: "...وأنا  اإلشارة األوضح نراها فً عظة -ٕ
ماسونً حر ومعترؾ به ... لدي أصدقاء من الماسون، وأدرك أن الماسونٌة تحتوي على 

حقابق ثمٌنة... لهذا ٌندهش أصدقابنا الماسون حٌن نتحدث إلٌهم عن الهٌكل ومعانٌه 
لً، وما ٌعنٌه الهرم وكٌؾ ٌصبح المرء ماسونٌاً صالحاً، وعن الهرم، رمزكم الفع

عظته ٌمكن التؤمل بها من منظورٌن، أن ٌكون رصل اتبع نهج الرسول  [38]."...األكبر
بولس فً حدٌثه إلى أهل أثٌنا لٌوصل إلٌهم الحق بلؽتهم، أو أنه حاول التقرٌب ما بٌن 

الماسونٌة ومعتقده. وقد تكون النظرة الثانٌة هً األقرب إلى الصواب، ولعّل فً 
 .اته اآلتٌة التؤكٌدتصرٌح

فً عظة أخرى ٌقّرب رصل بٌن مسٌح المسٌحٌة و"مسٌح الماسون" حٌرام أبٌؾ،  -ٖ
منذ زمن بعٌد واألمم المتمدنة تنتظر المسٌح العظٌم، ملك المجد... لقد انتظر "[39] :فٌقول

 سنة مجًء نفس الشخصٌة المجٌدة المتمثلة فً حٌرام أبٌؾ، ٕٓٓ٘الماسون

------------------------------- 

، أي "البناإون" هم جماعة دٌنٌة سرٌة ؼامضة، ترجع نشؤتهم  Free-masons "الماسون"*
إلى اسطورة سابقة للمٌبلد، حٌث عاش المهندس والشهٌد الماسونً األول حٌرام أبٌؾ بانً هٌكل 

رؾ سلٌمان. هو عندهم مثل "المسٌح القادم"، ٌؤتً لٌعٌد بناء هٌكل سلٌمان فً فلسطٌن. عُ 
الماسون بشكل خاص بعد تدمٌر أورشلٌم، حٌنها تشكلت الحركة بهدؾ إعادة بناء الهٌكل، لهذا 

فإن ؼالبٌة رموزهم ومصطلحاتهم تتعلق بالهندسة المعمارٌة. ٌنتسب للماسونٌة أشخاص من كل 
طبقات المجتمع، من قادة أدٌان وطوابؾ، إلى سٌاسٌٌن، فعلماء، فؤصحاب رإوس أموال، 

السٌطرة على العالم بواسطة منظمات خلقتها هً لهذا  -وفنانٌن. أهم أهدافها اثنان: أ  ومشاهٌر،
التآمر على تخرٌب المسٌحٌة، باالعتماد على أسالٌب  –الؽرض كالصهٌونٌة والعصر الجدٌد ب 

 .شٌطانٌة عدٌدة ومتنوعة

رقم  الذٌن أدرجوا اسم تشارلز رصلتحت ( Occult Thekrasy ) منهم أصحاب قاموس *
 .بٌن مشاهٌر الماسون 8ٖ8

فً نهاٌة الكتاب. كان عنوان المجلة قدٌما "برج المراقبة، صهٌون"،  ٙو ٘انظر الصور رقم  *
ثم أزٌلت "صهٌون" فٌما بعد. والبلفت أنهم ٌترجمون االسم القدٌم فً المطبوعات العربٌة إلى 

فهل هً محاولة إلخفاء االنتماء  ("برج المراقبة، زٌون" )كتاب " بحث الجنس البشري عن هللا"
 .أم مراعاة الشعور العربً أم سوء ترجمة، ولو إننا نستبعد االحتمال األخٌر

ٌّن موته و تمجٌده ومستقبلهقبل أن تعلنهما األحرؾ المنقوشة على حجر  الماسونً العظٌم، الذي تع
المنقوشة فً معبد  قبره. لقد مات، على حد قولهم، موتة قاسٌة بسبب والبه لؤلسرار اإللهٌة

سلٌمان"*وٌسترسل فً تصرٌحاته جاعبل العهد القدٌم مصدرا لكل الدٌانات الكونٌة ومنها 
الماسونٌة: "بالحقٌقة، كون الٌهود، والمسلمون، الكاثولٌك والبروتستانتوالماسون األحرار 

ذكر الماسونٌة ٌإسسون إٌمانهم على العهد القدٌم، فهذا أساس ٌإدي إلى تفاهم أفضل".وٌؤتً على 
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وكؤنها جزء من الكٌان المسٌحً: "ال ننسى الماسون، األتباع القدامى، المشٌخٌٌن، المٌثودٌست، 
 ."االسقفٌٌن، اللوثرٌٌن ، الروم كاثولٌك ... الخ

هذه إشارات ال تجرنا إلى تؤكٌد أو نفً قطعً لعبلقة قامت بٌن رصل والماسون، كما وال ٌمكننا 
على تؤسٌس جمعٌة برج المراقبة، لكن نظراً لمعرفتنا بؤسالٌب الماسون  رصد ٌد ماسونٌة أقدمت

ال نستبعد أنهم استؽلوا انحراؾ رصل وتبلمٌذه عن الحق المسٌحً فجندوهم من أجل بث تعالٌم 
فاسدة فً العالم المسٌحً على أنها تعالٌم مسٌحٌة حقة. إّن بطون التارٌخ تذكرنا بمإامرات شبٌهة 

 .ؤدوات الؽنوسٌة واآلرٌوسٌةحٌكت للمسٌحٌة ب

دلٌبلً ملموساً على كونهم أداة فً ٌد الماسونٌة تم تقدٌمه فً دعوة قضابٌة رفعت ضدهم سنة 
فً بلدة سانت ؼالن بسوٌسرا، إثر ارتٌاب البروتستانت فً أنشطتهم ومصادرهم المالٌة  1ٕٗٔ

العلٌة فً أمرٌكا إلى  الؽامضة. تمثل الدلٌل فً رسالة وجهها "أخ" ماسونً من ذوي الدرجة
 :"أخ" آخر فً سوٌسرا، مضمونها

نٌوٌورك. بالتؤكٌد لنا  -سإالك الثانً بخصوص تبلمٌذ الكتاب المقدس المتمركزٌن فً بروكلٌن"
أؼراض مع هذه الجماعة. وكما تعلم نمدهم بطرق ؼٌر مباشرة بؤموال كسبناها أثناء الحرب، 

ُملك للٌهود. فً الربٌع القادم قد ٌحضر إلى أوربا رجل األمر الذي ال ٌضر جٌبهم الواسع. إنهم 
قانون رفٌع المستوى، هو السٌد رذرفورد، لٌلقً خطب دعابٌة. وهاأنا انتهز الفرصة أخً العزٌز 

فؤناشدك، أن تبذل ما بوسعك لتمنع تّعرض الصحافة ومقاالتها لعمله، مستعٌنا بؤخوتنا فً 
اً سلبٌاً لعمل تبلمٌذ الكتاب المقدس فً سوٌسرا. نحن الصحافة السوٌسرٌة. بذلك نتجنب تقٌٌم

بحاجة ماسة إلى هإالء الناس كرسل لنا...إّن السبٌل للسٌطرة على بلد ما هو استؽبلل ضعفه 
وتقوٌض قوته. أعداءنا هم البروتستانت والكاثولٌك فً أوربا، وعقابدهم تفسد مخططاتنا، لذلك 

 *."عددهم واالستهزاء بهمنعمل ما فً استطاعتنا للحد من تزاٌد 

عند البعض، عبلقة شهود ٌهوه بالماسونٌة التتعدى كونها فرضٌة تفتقد إلى براهٌن قطعٌة. وإذ 
نرى أن إٌجاد براهٌن تتعلق بؤنشطة الماسونٌة السرٌة من األمور الصعبة، نسند حكمنا فً هذه 

 .المسؤلة إلى مواقؾ شهود ٌهوه من المسٌح والتعالٌم المسٌحٌة

-------------------------------- 

لشدة عشقه لهذه النظرٌة، أمر رصل ببناء هرم فوق قبره الواقع شمال مدٌنة بتسبرغ فً  *
مقاطعة بنسلفانٌا، وقد ُزخِرؾ بالطرٌقة النموذجٌة التً للماسونٌة، كما وزٌن بكتاب مقدس 

ى ذكره، فتصور ؼالبا وصلٌب ورمز برج المراقبة. وتتجنب جمعٌة برج المراقبة التطرق إل
 .فً نهاٌة الكتاب ٗو ٖالحجر الذي بجانبه بمعزل عن الهرم. انظر الصور 

*"The great Messiah, "King of Glory," has long been waited for by 
the civilized nations… Free Masons have waited twenty-five 

hundred years for the same glorious personage, as Hiram Abiff, 
thegreat Master Mason whose death, glorification and future 

appearing are continually set before them by the letters upon their 
keystones. He died a violent death, they claim, because of his 

loyalty to the Divine secrets typed in Solomon's Temple" 
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"The fact that the Jews and Mohammedans, Catholics,Protestants 
and Free Masons all base their faith on the Old Testament of the 

Holy Scriptures, is ground for the better understanding pleaded for." 

"We are not forgettingthe Masons, the Old Fellows, the 
Presbyterians,the Methodists, the Episcopalians, the Lutherans, 

theRoman Catholics, etc." 

وفً مواقفهم ٌلحظ المرء قواسم مشتركة كثٌرة مع الماسونٌة، منها: التقبٌح بعقٌدة الثالوث، 
ٌر األعٌاد والطعن فً الهوت المسٌح. إنكار حٌاة ما بعد الموت، ونفً العذاب األبدي. تحق

المسٌحٌة كالمٌبلد والقٌامة. إلؽاء كلمة كنٌسة واستخدام تعبٌر "محفل" لئلشارة إلى تجمعاتهم. 
إلؽاء التناول من مابدة الرب. القول بتحرٌؾ الكتاب المقدس. أما على الصعٌد التنظٌمً فهناك 

لطاعة العمٌاء والوالء تشابه مع الماسونٌة فً القٌادة الدٌكتاتورٌة، وحث المشاٌعٌن على تقدٌم ا
الكامل، وااللتزام بالوحدة بؤي ثمن، وتجنب كل انتقاد للدستور والنظام. هناك تشابه فً القمع 
الفكري، والسٌطرة بواسطة اإلرهاب النفسً، ومعاقبة المخالفٌن وفصلهم، وفً الحفاظ على 

األٌدٌولوجٌة فبل تفوتنا  السرٌة التامة، والتجسس على المعارضٌن والوشاٌة بهم. أما من الناحٌة
، وهً إحدى أوجه الماسونٌة  New Age "الربط التً تقوم بٌنهم وبٌن منظمة "العصر الجدٌد

العصرٌة. ومن هذه االعتقادات، إمكانٌة الوحدة األخوٌة بٌن طبقات المجتمع المختلفة فً ظل 
 ."سبلم عالمً، وحلول "نظام عالمً جدٌد

----------------------------------- 

وكانت 1ٕٖٔ. ٘ٓ. 5ٔبتارٌخ Der Morgen ُنشرت الرسالة بداًٌة فً الصحٌفة السوٌسرٌة *
-Herbert von Bomsdorff قد حصلت علٌها من "األخ" الماسونً السوٌسري

Bergen ونشرتها صحؾ ألمانٌة، منها1ٕٖٔبعد انفصاله عن الماسونٌة سنة . August 
1925  ،Ludwigshafener Abwehr Nr. 2 
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 الفصل الثالث: شهود ضد المسٌح
ٌّون بؤّنه هللا الذي ظهر فً الجسد.  عّرؾ المسٌح نفسه وعّرفه الوحً كما وعّرفه أٌضاً المسٌح

 وقد تمّسكت الكنٌسة فً كّل جٌل وقرن بهذا الحّق وتعّبدت للمسٌح فادٌها معلنة ذلك فً

لكّن شهود ٌهوه ٌخالفوننا الرأي وٌعتقدون خبلصات عقٌدتها وقوانٌن إٌمانها وترانٌمها وكتاباتها. 
بعدم استحقاق المسٌح لهذه العبادة، لهذا جّردوه فً أذهانهم من كل صفاته الجوهرٌة وأمجاده 

 ."السماوٌة حتى باتوا ال ٌرون فٌه إالّ مجرد "عمٌل ٌهوه وشاهده المثالً األعلى

لخاطبة التً استنتجتها عقولهم عنه. وال ؼرابة البتة فً إنكارهم لبلهوت المسٌح وفً األفكار ا
فهذه نتابج بدٌهٌة تظهر فً كل الذٌن ٌتؤملون فً شخصه بقلب ؼٌر متجّدد وعٌنٌن ؼٌر 

مستنٌرتٌن بعمل الروح القدس، ألن "لٌس أحد ٌقدر أن ٌقول: ٌسوع رّب، إالّ بالروح القدس" 
ا روح ضد المسٌح، الذي وكل مسٌحً مستنٌر ٌتؤمل فً تعالٌمهم ٌلمس فٌه (ٖ: ٕٔكورنثوس ٔ)

ٌّسر بكّل ما ٌحّط من مجد ابن هللا، وٌجد لّذة خاّصة بتحقٌره فً أعٌن الناس. وفً ما ٌلً بعض 
 :تهّكماتهم والرّد علٌها

 
 كٌف صار الخالق مخلوقا؟

ٌّة المسٌح  ٌّعلمون بؤّن المسٌح خالق مخلوق، وٌوافقون أباهم آرٌوس * فً اعتراضه على أزل
ٌّدون قوله : "إّن المسٌح خلق من العدم"، مع تمٌٌزه عن باقً مخلوقات هللا بوصفه: "خلٌقة هللا وٌإ

ٌُدعى ابن هللا البكر. )كولوسً  ( وٌسوع هو االبن الوحٌد ٗٔ: ٖ؛ رإٌا ٘ٔ: ٔاألولى، ولذلك 
الذي خلقه هللا بنفسه. وقبل أن ٌصٌر ٌسوع بشرا استخدمه ٌهوه كصانع مبدع فً خلق كل األشٌاء 

وبانسجام مع دوره كصانع تقول كولوسً  ( ٖٔ-ٕٕ: 5ى فً السماء وعلى األرض )امثال األخر
 [40] ."عن ٌسوع أنه "به خلق هللا كل شًء ٙٔ: ٔ

 :"الرد فً معنى "بكر كل خلٌقة

إّن جعل الخالق مخلوقاً ومن ثم وصفه بخالق كل األشٌاء األخرى هو قمة البدعة. ونتساءل،  -أ 
استنتاج ولٌس فً كلمة هللا ما ٌدل بصرٌح العبارة أن ٌسوع مخلوق؟! هل  كٌؾ توصلوا إلى هكذا

 افتقر سلٌمان وبولس وٌوحنا إلى كلمات مناسبة ُتعّبر عن مسٌحاً مخلوقاً لو أنهم أرادوا إعبلنه؟

إّن البكورٌة التشٌر إلى أول الخبلبق، بل إلى أول المولودٌن، وإلى األسبقٌة واألولٌة فً  -ب 
 لٌس فً الخلق، كماالمقام، و

---------------------------------- 

كبٌر الهراطقة الذي ظهروا على مسرح المسٌحٌة فً القرن الثالث. أنكر أزلٌة المسٌح وقال *
 .بعدم مساواته لآلب. تعتبر حركة شهود ٌهوه الٌوم امتداد اآلرٌوسٌة

المفهوم حول البكورٌة من  ٌتضح من السٌاق "لٌكون هو المتقدم فً كل شًء". وٌتؤكد هذا
موضع آخر من كلمة هللا حٌث جاء القول: "شاء فولدنا بكلمة الحق لكً نكون باكورة من 

وؼنً عن الشرح، أّن المإمنٌن بالمسٌح هم باكورة بالوالدة الثانٌة  (5ٔ: ٔخبلبقه") ٌعقوب 
 .والخلٌقة الروحٌة، ولٌس بالترتٌب الزمنً للخلق
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بكلمة "كل" ٌزٌد معناها قوة، وتجعل المسٌح قطعا وببل استثناء مصدر كل واقتران البكورٌة  -ت 
األشٌاء، وبذلك ٌنتفً انتمابه للخلٌقة. وعند مراجعة السٌاق الذي جاءت فٌه عبارة "بكر كل 

خلٌقة"، نلحظ أن العبارة ٌسبقها إعبلن واضح بمعادلة المسٌح هلل بوصفه "صورة هللا"، "الذي، 
فهل ٌعقل أن  (ٖ: ٔم جوهره، وحامل كل األشٌاء بكلمة قدرته")العبرانٌٌن وهو بهاءمجده، ورس

 ٌكون "حامل كل األشٌاء" ضمن األشٌاء المحمولة؟

مرات فً النص، لتإكد أن ال شًء أتى إلى الوجود إال من خبلل االبن،  8جاءت كلمة "كل"  -ج 
رٌاسات أم سبلطٌن"، وعلٌه  ومنها القول: "فٌه خلق الكل ... سواء كان عروشا أم سٌادات أم

 نسؤل: فكٌؾ ٌكون المسٌح هو أول الخبلبق وال خلٌقة أتت إلى الوجود إال به؟ ألعله خلق نفسه؟

(، أن المسٌح كان ٙٔ: ٔوٌفهمون من كلمة "به"، فً اآلٌة "الكل به وله قد ُخلق" )كولوسً  -د 
استخدمت فً الحدٌث عن هللا نفسه، أداة للخلق، لكن فً هذا أٌضاً تجنبوا الصواب، ألّن الكلمة 

فلٌقارن المعترضون وٌقولوا لنا أٌن الفرق بٌن  (ٖٙ: ٔٔالذي: "به وله كل األَشٌاء" )رومٌة
 التعبٌرٌن؟

 :"الرد فً معنى "بداءة خلٌقة هللا

 :لم ٌدع المسٌح هكذا ألنه أّول خبلبق هللا، بل

هً الكلمة التً   arch  لكلمة "بدءألنه رأس الخلٌقة وأصلها وعلّتها وسبب وجودها. فا -أ
استخدمها فبلسفة الٌونان للتعبٌر عن األزل، والبدء المطلق. وفً األصل الٌونانً تحمل معاٍن 

عدة هً: "البدء"، "األول"، "األساس"، "القاعدة"، "الزاوٌة"، "القوة"، "الرٌاسة"، "السلطان".* 
لٌَقِة هللِا" وترجمة الحٌاة إلى "َرِبٌُس َخلٌَِقِة هللِا"، وقد تنقلها الترجمة العربٌة المشتركة إلى "رْأُس خَ 

: ٘ٔكورنثوس  ٔ، ٓٔ:  ٕ، كولوسً  ٕٔ:  ٔترجمت فً مواضع أخرى إلى "رٌاسة"، )أفسس 
وعلٌه ٌكون المعنى الحقٌقً، أن المسٌح هو السابق األزلً لكل الكون وربٌس الخلٌقة (ٕٗ

 .والمتسلط علٌها

هللا الروحٌة، أي جماعة المإمنٌن الذٌن اختبروا المٌبلد الروحً وتجدٌد  ألنه بداءة خلٌقة -ب
(، وقٌل عنه 8ٔ:  ٘كورنثوس  ٕالروح القدس، "إن كان احد فً المسٌح فهو خلٌقة جدٌدة" )

 هنا البداءة (5ٔ: ٔ"البداءة، بكر من األموات" )كولوسً

------------------------------ 

 G746Strong قاموس سترنج*

والبكورٌة مقترنتان بشكل وثٌق بقٌامة المسٌح. فعبلقة المسٌح بالخلٌقة هً عبلقة مزدوجة، من 
حٌث جوهر البلهوت "الكل به وله قد خلق"، أما من حٌث الناسوت فهو البكر المولود، الذي قام 

 (ٕٓ:  ٘ٔكورنثوس  ٔمن األموات "وصار باكورة الراقدٌن" ) 

سفر الرإٌا حٌث وردت عبارة "بداءة خلٌقة هللا"، نجد أّن المسٌح فً بالعودة إلى القرٌنة فً  -ت 
ٌوصؾ بـ "األول واآلخر"، واألول تشٌر قطعا إلى األزلٌة المطلقة  ٕٕو  ٕو  ٔاإلصحاحات 

وما قبل زمن الخلٌقة، فإن قلنا أن األولٌة والبداٌة ٌشٌران إلى الخلق فإننا بذلك ننفً عن هللا 
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(، فكٌؾ ٌكون اآلب أزلً ٙ:  ٗٗن المسٌح قٌل أٌضا عن اآلب )إشعٌاء أزلٌته، إذ ما قٌل ع
 والمسٌح ال؟

 :"الرد فً معنى "قنانً" و "كنت عنده صانعا

هذه الكلمات من سفر األمثال كانت وما تزال، منذ أن بدأ البحث والجدل حولها زمن آرٌوس  -أ 
لكتاب المقدس. استندوا علٌها لتؤكٌد أّن فً القرن الرابع إلى الٌوم، من أكثر ما تمت مناقشته من ا

الحكمة ٌحمل اعترافاً ضمنٌاً  -المسٌح مخلوق، وفً هذا أٌضاً ٌضلّون، ألّن التسلٌم بخلق المسٌح 
مفاده، أن هللا كان قببل من ؼٌر حكمة، إالّ أّنه خلقها لنفسه فً وقت من األوقات، وهذا فكر 

مان، وحكمة هللا هً فً المسٌح "فبالمسٌح قوة هللا ٌتعارض مع كمال هللا. فاهلل وحكمته متبلز
(، فكٌؾ ٌخلق هللا حكمته، وبؤي حكمة ٌخلق لنفسه حكمة؟ بناء ٕٗ: ٔكونثوس ٔوحكمة هللا" )

ٌّون وقاوموا بشّدة كل فكرة تقول بخلق الحكمة  .على ذلك أبعد المسٌح

نً"، رؼم أن الكلمة فً ٌفهم المسٌحٌون أّن الكلمة " قنانً" تعنً "ملكنً" ولٌس "خلق -ب 
ٌُحدث"، "ٌمتلك"، "ٌقتنً". *  األصل العبرٌتتضمن معان عدة هً: "ٌنشىء"، "ٌخلق"، "ٌدبر"، "
لكن سٌاق النص ال ٌسمح إال بمعنى االقتناء، وذلك ألّن صفات المسٌح فً النص ال ٌتصؾ بها 

ؽنى والكرامة، ولم ٌؤتً إال هللا وحده، فهو الحكمة وصاحب المشورة والرأي والفهم والقدرة وال
ٌّة، وهو "بهاء مجده ورسمجوهره"،  شًء إلى الوجود بدونه. فاالبن هو واحد مع اآلب فً األزل

 .وال مجد إالّ وٌبلزمه بهاإه منذ وجوده، كما وال جوهر حقٌقً إالّ وٌبلزمه رسمه منذ وجوده

راً"، وإّنما "خالقاً" و "مصمماً" أما التعبٌر "كنت عنده صانعاً" فبل ٌراد به "عامبلً" أو "أجٌ -ت 
و"مبدعاً"، ألن الصنع فً كلمة هللا ٌفٌد الخلق، كما فً القول: "الؽنً والفقٌر ٌتبلقٌان. صانعهما 

 (ٕ: ٕٕكلٌهما الرب" )أمثال

 :"الرد فً معنى "ابن هللا

بن لآلب فً عبارة "ابن هللا" ال تعنً أّن المسٌح خلق قبل ؼٌره من خبلبق، وإنما تعلن مساواة اال
 كل شًء، فً الطبٌعة، فً

-------------------------------- 

 Strong H7069 قاموس سترنج*

ٌَطلبوَن أَكثر أن ٌقتلوه ألنه لم ٌنقض  المجد، فً القدرة والسلطان، "فمن أجل هذا كاَن الٌهود 
 (5ٔ:  ٘ٔالسبت فقط، بل قال أٌضا إّن هللا أبوه معادالً نفسه باهلل" )ٌوحنا 

وقولهم "ابن هللا تعنً أول الخبلبق" ٌشٌر إلى أن الخبلبق األخرى هً أبناء هللا بالمعنى ذاته، 
وهذا ما تنفٌه عبارة "االبن الوحٌد". فتعلن أن بنوة المسٌح هلل هً بنوة فرٌدة ال ٌشاركه فٌها أحد، 

هللا، كما أن كما وال عبلقة لها بالخلق. ٌقول جوش مكدوٌل: "صحٌح أن البشر ٌدعون أبناء 
المبلبكة ٌدعون كذلك، لكن المسٌح ٌستخدم هذا اللقب عن نفسه بمعنى مختلؾ، فهو الوحٌد، 

المولود من هللا، المساوي هلل، األزلً كاهلل". وٌقتبس مكدوٌل قوالً لعالم اللؽة اآلرامٌة دالمان، 
 *."أنه هو "االبن الوحٌد مفاده، أن "ٌسوع أعلن بعٌداً عن أي لبس أنه لٌس أبنا من أبناء هللا بل
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اعتراض: "مسحه هللا بالمعمودٌة معترفاً به ابناً بالقول: "أنت ابنً أنا الٌوم ولدتك"؛ وبهذه 
 [41]."الطرٌقة ولد ٌسوع أٌضاً بواسطة روح هللا بعد والدته من مرٌم لٌصٌر ابن هللا بالروح

ها ثٌودوتس ونادى بها بولس ، التً ابتدعAdoptionis الرد: تذكرنا أقولهم بعقٌدة التبنً
الساموساتً فً القرن الثالث*. والقول أشبه بالطبلسم منه إلى التعلٌم، وإننا نسؤل: من كان 

 المسٌح قبل أن ٌصٌر ابن هللا بالروح وما نوع العبلقة التً ربطته باهلل؟

ٌّة، وخٌر دلٌل علٌها أزلٌة اآلب، أل ٌّة أزل ٌّة المسٌح هلل هً بنو ّنه ال توجد أبّوة إالّ ال شك أّن بنو
: 5ٗومعها بنّوة وال توجد بنّوة من ؼٌر أبّوة. واالبن ٌإكد فٌقول: "منذ وجوده أنا هناك" )أشعٌاء 

ٌّة. من ٌقول بؽٌر  (ٙٔ فإن لم ٌكن بداٌة ألٌام هللا، والمسٌح كان أبداً معه، فهما إذاً واحد فً األزل
وٌقر بوجود زمان لم ٌكن فٌه آب إلى أن خلق  هذا ٌنفً عن هللا صفة األبوٌة وأزلٌة صفاته،

لنفسه ابناً. بناءاً علٌه ٌكون المعنى الصحٌح لقول هللا "أنت ابنً، أنا الٌوم ولدتك"، أّن هللا أعلن 
ابنه للعالم ولٌس تبّناه أو ولده بروحه ٌوم العماد. ثم إّنه ألمر ال مبّرر له أن ٌتخلّى المسٌح عن 

ٌّته هلل فً طفولته قبل بنوٌته فً التجّسد ثم ٌ ستعٌدها فً المعمودٌة. إضافة إلى ذلك أّكد على بنو
فلٌس من شك بؤّن المعمودٌة أتت بعد ذلك لٌس لتجعله ابناً هلل بل لتشهد  (1ٗ: ٕالمعمودٌة )لوقا 

ٌّة قبل ٌّة. وما ٌإكد هذا الحق قول هللا "أنت ابنً" ثم "أنا ولدتك" جاعبلً البنو  له ببنوٌّته األزل
 .الوالدة عكس ما هو معتاد

... لكن كٌؾ ٌمكن  ٗٔ: ٔقالوا: "ٌدعو الكتاب المقدس ٌسوع "االبن المولود الوحٌد" هلل )ٌوحنا 
للشخص أن ٌكون ابنا وفً الوقت نفسه أن ٌكون قدٌما قدم أبٌه؟... وٌقول القاموس البلهوتً 

در وحٌد" أي دون إخوة أو للعهد الجدٌد، حرره ؼٌرهارد كٌتل: "] مونوجٌنٌس[" تعنً "بتح
أخوات " وٌعلن هذا الكتاب... أنها عبلقة المولود الوحٌد باآلب". وبعد اقتباسهم لكبلم ؼٌرهارد 

كٌتل ٌتوصلون إلى االستنتاج، "وهكذا فان ٌسوع، االبن المولود الوحٌد كانت له بداٌة. وهللا الكلً 
معنى ابنا ارضٌا، كإبراهٌم، ٌلد ابنا... فاهلل القدرة ٌمكن بالصواب أن ٌدعى والده، أو أباه، بنفس 

 [42]."هو األكبر. وٌسوع هو األصؽر فً الزمان، المركز، القدرة، المعرفة

-------------------------------- 

 ٕ٘ٔجوش مكدوٌل ، برهان ٌتطلب قرار، ص *

 ٙٗص  ٕتارٌخ الكنٌسة، جون لورٌمر ج *

 :الرد

إلى "كما لمولوٍد وحٌٍد من أٍب" وهً ترجمة  ٗٔ: ٌٔوحنا  نقلت ترجمة "العالم الجدٌد" –أ 
 monogenous خاطبة راعت النسخة اإلنكلٌزٌة وأهملت األصل الٌونانً للنص والذي لفظه

para patros. والحقٌقة أن  ono- en s هً عبارة مركبة من mono" "واحد
أو "وحٌد من جنسه"، وال  نوع" أو "جنس"، فٌكون المعنى الكامل لها "نوع واحد"  en s و

عبلقة للعبارة بالوالدة. فٌسوع االبن هو الوحٌد من نوعه وال ٌشاركه أحد فً عبلقته مع هللا 
فرؼم أنها جابت فً النص نكرة ال  patros اآلب. والسٌاق ٌإكد هذه الحقٌقة ببل نزاع. أما كلمة

سٌاق، الذي فٌه الحدٌث عن اآلب ٌنبؽً أن تترجم "أب"، وإنما تترجم "اآلب"، كما ٌدل علٌها ال
 * .السماوي ولٌس ؼٌره، وأن ؼٌاب أداة التعرٌؾ فً األصل الٌونانً ال ٌستلزم دوماً التنكٌر
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بالرجوع إلى الترجمات العربٌة نرى توافقاً فً المعنى مع النص الٌونانً. فنقلتترجمة فنداٌك: 
بٍن له أوحَد"، والكاثولٌكٌة: "ِمن لُدِن اآلِب "كما لوحٌٍد مَن اآلِب"، ونقلت المشتركة: "مناآلِب، كاَ 

البٍن وحٌد"، والبولسٌة: "من اآلِب الْبنِه الوحٌِد"، والحٌاة: "ابٍن وحٌٍد عنَد اآلِب". لقد ؼابت فً 
مجمل الترجمات كلمة "مولود" و "أب" نكرة، ألن األصل ال ٌنّص علٌها. لكن ترجمة "العالم 

 .ساوة بنوة المسٌح بؤٌة بنوة، كما ٌتضح من قولهم أعبلهالجدٌد" عّوجت المعانً بؽرض م

أما فً منطق الحجة فنقول، بؤن المنطق البشري وإن كان وسٌلة إلى فهم البلهوت، إالّ أن -ب 
البلهوت ال ٌخضع له. ولو كنا نعتقد بخلق المسٌح أو بوالدة تناسلٌة لنفٌنا أمكانٌة أن ٌكون االبن 

 .نعتقد بهذه أو تلك ٌصبح التعامل بهذا المنطق ؼٌر صالحبقدم أبٌه، لكن مادمنا ال 

لقد ابتتروا كبلم كٌتل من سٌاقه للتعتٌم والتضلٌل.* وبالعودة إلى المرجع نرى أن كٌتل بعد  –ت 
، ٌوضح أنها ضمن السٌاق، تشٌر بالدرجة  monogenes إعطاءه المعنى الحرفً لعبارة

ٌن، وٌضٌؾ إلى هذا المعنى معان أخرى فٌقول:"أٌضا األولى إلى التفرد فً العبلقة مع الوالد
ٌمكن استخدام الكلمة بشكل أعم من دون اإلشارة إلى اشتقاق فً المعنى "فرٌد من نوعه"، "ال 

من معاٍن، فهو لم ٌشر فً حال من  ono en s  نظٌر له".* ومهما أعطى كٌتل للكلمة
ٌدل على ذلك، بل فً مجمل قاموسه تصرٌح األحوال إلى نقطة بداٌة للمسٌح، ولٌس فً كبلمه ما 

 .واضح بسموا بنوة المسٌح عن أٌة بنوة أخرى

-------------------------------- 

راجع الجزء الثانً من هذا الكتاب "الحكم السدٌد على ترجمة العالم الجدٌد"، فصل "المسٌح فً *
 ."فكر الشهود

تبسون كم هابل من أقول العلماء والبلهوتٌٌن فً منشورهم "هل ٌجب أن تإمنوا بالثالوث؟" ٌق *
مع عدم اإلشارة إلى المصدر األصلً باالسم والصفحة، فٌستلزم على من ٌرٌد التحقق من صحة 

المصادر أن ٌبحث أوال عن أسمابها الحقٌقٌة باللؽة التً وضعت فٌها ومن ثم قراءة الكتب 
شار إلٌه سٌتحقق ؼالبا، بؤن العبارة المقتبسة والقوامٌس كاملة، وإن حالفه الحظ ووجد االقتباس الم

 .بترت عن السٌاق واستعرضت بطرٌقة مشوهة، ومثاال على ذلك كبلم ؼٌرهارد كٌتل

*Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 
3, p. 108: "This gives us the sense of only-begotten. The ref. is to 

the only child of one's parents, primarily in relation to them. Mono-
genes is stronger than [Greek], for it denotes that they have never 

had more than this child. But the word can also be used more 
generally without ref. to derivation in the sense of "unique," 

"unparalleled". 

 
 

 هل ٌسوع مجرد إله؟
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تقول اآلٌة األولى من إنجٌل ٌوحنا: "فً البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا"، 
نقلوا الشطر األخٌر منها فً ترجمة العالم الجدٌد إلى "إلهاً كان الكلمة"،وقالوا: "المسٌح خلق كإله 

إلى أبعد من ذلك فٌعادلون الهوت المسٌح وٌمعنون فً هرطقتهم [43] ".ؼٌر أّنه لٌس هللا ٌهوه
بؤلوهٌة الشٌطان، بقولهم: "ولكن أال ٌدعى ٌسوع إلهاً فً الكتاب المقدس؟ قد ٌسؤل المرء، وهذا 

 [44] ."صحٌح. ولكّن الشٌطان أٌضاً ٌدعى إلهاً 

 :الردّ 

 :ال ٌجوز أن ٌكون المسٌح مجّرد إله مخلوق وؼٌر هللا ٌهوه لؤلسباب التالٌة

، أي "هللا" فً األصل الٌونانً لآلٌة نكرة ال تتقدمها أداة تعرٌؾ،  theos وردت كلمةأوالً: 
وهذه صٌؽة ٌكثر استخدامها فً األسفار الٌونانٌة، وتتكرر خمسة مرات فً ذات األصحاح. لكن 

ال السٌاق وال قواعد اللؽة الٌونانٌة ٌلزمان بالترجمة إلى "إله"، هذا ألن ٌوحنا فً مجمل 
ٌستعمل "ثٌوس" النكرة للداللة على الكٌان اإللهً ال على إله نسبً أو مجهول الهوٌة،  األصحاح

 * ."لذا انبؽى أن تكون الترجمة "وكان الكلمة هللا

تعرؾ عند أهلها بفكر هللا وعقله Logos ثانٌاً: ال ٌفوتهم أّن المسٌح هو كلمة هللا، والكلمة
 .به عن ذاته ومكنوناته وأسراره، مخلوقالناطق، وال ٌعقل أن عقل هللا، الذي ٌعبر 

ثالثاً: ال ٌعقل أن ٌخلق هللا إلهاً آخر لكً ٌساعده فً الخلق، ألّن هللا كامل بذاته ومستؽٍن بها عن 
كل شًء فً الوجود. وال نستطٌع أن نسلم بؤن هللا خلق إلهاً وسٌطاً لٌقوم بتكوٌن العالم ألنه أمر 

م له قط ما دام هللا قادراً بنفسه على الخلق. فضبلً عن ذلك لو ٌتعارض مع قدرته الذاتٌة وال لزو
أن كابناً آخر ؼٌره قام بالخلق لكانت له السلطة المطلقة على مخلوقاته؛ علٌه ال ٌجوز االعتقاد 

 (ٖٙ: ٔٔبوجود أكثر من إله، فهو وحده خالقنا وكل األشٌاء هً منه وبه وله )رومٌة

(؛ و 1ٖ: ٕٖ ٌتناقض مع قوله "أنا هو ولٌس إله معً" )تثنٌة رابعاً: كون المسٌح إله ؼٌر هللا
 (ٓٔ: ٖٗ"إنً أنا هو. قبلً لم ٌصور إله وبعدي ال ٌكون" )أشعٌاء 

خامساً: ٌوجد إله واحد بار ومخلِّص، وهو الذي قال: "أنا أنا الرب ولٌس ؼٌري مخلّص... ألٌس 
فمن هو  (ٕٔ: ٘ٗ؛ ٔٔ: ٖٗ)اشعٌاء أنا الرب وال إله آخر ؼٌري. إله بار ومخلّص لٌس سواي"

إذاً المسٌح البار الذي خلّصنا؟ فإن كانوا ال ٌرٌدون التسلٌم بؤن المسٌح هو هللا، فبل مهرب من 
تبنً أحد الجوابٌن التالٌٌن، إذ ال وجود لثالث: فإما أن هللا ٌكذب فً قوله، وإنه ٌوجد إله آخر بار 

، لكنه إله ؼٌر بار وؼٌر مخلّص. وفً كلتا الحالتٌن ومخلّص ؼٌره هو المسٌح، أو أن المسٌح إله
 .ٌتجنبون الحق

------------------------------ 

 ٕراجع الترجمة الصحٌحة فً الجزء الثانً "الحكم السدٌد على ترجمة العالم الجدٌد"، فصل *

ي ال أعطٌه سادساً: إن هللا فرٌد بصفاته وألقابه وأمجاده، وقد قال: "أنا الرب هذا اسمً، ومجد
ونسؤلهم: إن كان هللا ال ٌعطً مجده آلخر، من أٌن أتى المسٌح باألمجاد  (5: ٕٗآلخر" )أشعٌاء 

اإللهٌة؟ وكٌؾ استطاع أن ٌقول، إن كل ما لآلب هو له، ومهما ٌعمل اآلب ٌعمله االبن أٌضاً 
وللخروؾ ( ؟ بل كٌؾ تهدي الخلٌقة كلها هلل "الجالس على العرش 1ٔ: ٘؛  ٘ٔ: ٙٔ)ٌوحنا 
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(؟ ال شك أبداً أّن ٖٔ: ٘)المسٌح( البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد اآلبدٌن" )رإٌا 
ٌّة  .المسٌح الذي قاسم هللا أمجاده هو واحد معه فً الجوهر واألزل

نظراً لما سلؾ تسقط دعواهم الباطلة عن "ٌسوع اإلله المخلوق" ألنها ال تقوم على أساس كتابً، 
 .عبلنات روح ضد المسٌحبل هً من إ

 
 

 "نظرٌة "ٌسوع ربٌس المبلبكة

الرب نفسه ... » ٙٔ:ٗ تسالونٌكً  ٔقالوا: "هنالك صلة بٌن ٌسوع ومركز ربٌس المبلبكة. تذكر 
تصؾ صوت ٌسوع بؤنه صوت ربٌس «... سٌنزل من السماء بنداء آمر، بصوت ربٌس مبلبكة

 ." مبلبكة... ٌسوع هو مٌخابٌل ربٌس المبلبكة

( ... 8: ٕٔ)رإٌا «. التنٌن ... ومبلبكته حاربوا   ومبلبكته مٌخابٌل »ٌُخبر الكتاب المقدس أن  "
 (ٙٔ-ٗٔ: 1ٔأٌضا موصوؾ فً سفر الرإٌا بؤنه قابد جٌش من المبلبكة األمناء. )رإٌا  وٌسوع 

". 

.كلمة (8:ٔ لونٌكً تسا ٕ «. )مبلبكته األقوٌاء»  و« الرب ٌسوع»  والرسول بولس ٌذكر بالتحدٌد "
مطلقا أن هنالك جٌشٌن من المبلبكة األمناء فً السماء، واحد بقٌادة مٌخابٌل واآلخر  هللا ال تذكر 

 [45]".أن مٌخابٌل هو نفسه ٌسوع المسٌح فً دوره السماوي بقٌادة ٌسوع، فمن المنطقً أن نستنتج 

تارة ٌدعونه "إلهاً" وتارة نقول: لقد تاهوا فً مفهومهم لشخص المسٌح وتضاربت آراإهم. ف
أخرى "مبلكاً". وإنً استهل الرد بتوضٌح موقفنا من نظرٌة "المسٌح المبلك"، ثم استعرض 

 :أسباب رفضنا لها

( ال ُتّبٌن فً حال من األحوال أن صوت ربٌس ٙٔ:  ٗتسالونٌكً  ٔاآلٌة المشار إلٌها ) -ٔ
 :ترجمات العربٌةالمبلبكة هو صوت المسٌح، وال إشارة إلى ذلك فً مجمل ال

ترجمة فاندٌك: "ألن الرب نفسه بهتاٍؾ، بصوت ربٌس مبلبكة وبوق هللا، سوؾ ٌنزل من 
 ."السماء

الٌسوعٌة: "ألن الرب نفسه، عند إعبلن األمر، عند انطبلق صوت ربٌس المبلبكة والنفخ فً 
 ."بوق هللا، سٌنزل من السماء

الهتاؾ ونداء ربٌس المبلبكة وصوت بوق  المشتركة: "ألن الرب نفسه سٌنزل من السماء عند
 ."هللا

البولسٌة: "ألن الرب نفسه، عند إصدار األمر، وعند صوت ربٌس المبلبكة، وهتاؾ بوق هللا، 
 ."سٌنزل من السماء

الحٌاة: "ألن الرب نفسه سٌنزل من السماء حالما ٌدوي أمٌر بالتجمع، وٌنادي ربٌس مبلبكة، 
 ."وٌبوق فً بوق إلهً
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ترجمات، ومن ضمنها ترجمتهم، ال تجٌز االستنتاج بؤن المسٌح هو مٌخابٌل، لكنها تعلن جمٌع ال
ثبلثة أفعال ترافق مجٌبه: هتاؾ، وصوت ربٌس المبلبكة، وبوق هللا. مع عدم التؤكٌد أن المسٌح 

هو الفاعل فً واحدة منها. فإن نسبنا له "صوت ربٌس المبلبكة" انبؽى أٌضاً أن ننسب له 
و "بوق هللا"، فاألفعال الثبلثة فً حلقة متصلة ال ٌفصلها فً األصل الٌونانً نقطة أو "الهتاؾ" 

فاصلة، إذ ال عبلمات وقؾ أو حروؾ ابتداء فً الٌونانٌة القدٌمة. لكن كلمة هللا تقؾ حاببلً دون 
ذلك، فتإكد أن النفخ بالبوق هو من عمل المبلبكة، كما فً القول "وٌبصرون ابن اإلنسان 

(، وفً هذا تمٌٌز واضح بٌن المسٌح  ٖٔ:  ٕٗ...فٌرسل مبلبكته ببوق عظٌم")متى آتٌا
 .والمبلبكة

اآلٌة فً تسالونٌكً الثانٌة تقول: "عند استعبلن الرب ٌسوع من السماء مع مبلبكة قوته"،  -ٕ
وهً كسابقاتها لٌس فٌها ما ٌدل على كون المسٌح هو مٌخابٌل ربٌس المبلبكة، 

 .ى أوهام وظنونفاستنتاجهم مبنً عل

ٌُذكر مٌخابٌل باسمه  ٕٔال عبلقة أو تشابه بٌن األشخاص فً الرإٌا. ففً اإلصحاح  -ٖ
ٌؤتً الحدٌث عن شخص راكب على فرس أبٌض، اسمه  1ٔالحرفً، بٌنما اإلصحاح 

"كلمة هللا" الصادق األمٌن، "متسربل بثوب مؽموس بالدم"عبلمة الفداء، وعلى فخده اسم 
الملوك" وهو سٌرعى األمم بعصا من حدٌد . فهل هذه صفات "رب األرباب وملك 

 وأعمال المبلك مٌخابٌل ؟

، ثم قالوا باستحالة وجود قابدٌن 1ٔهً ذاتها فً رإٌا  ٕٔوظنوا أن األجناد فً رإٌا   -ٗ
 1ٔلجٌش واحد؛ وعلٌه استنتجوا، بكل بساطة ومن ؼٌر تكلّؾ، أن قابد الجٌش فً رإٌا 

ٌخابٌل. لكن السٌاق ٌعلن حقٌقة ناصعة تتعلق باألجناد التابعة أي م ٕٔهو نفسه فً رإٌا 
لراكب الفرس األبٌض. فٌصفهم "البسٌن بزا أبٌض ونقٌا"، والثوب األبٌض عبلمة البر 

ٌإٌد ذلك بالقول عن الكنٌسة عروس المسٌح  5والقداسة التً تمٌز كنٌسة المفدٌٌن. والعدد 
بز هو تبررات القدٌسٌن". فلٌس من شك البتة أن "وأعطٌت أن تلبس بزا نقٌا بهٌا، ألن ال

هم جماعة المفدٌٌن ولٌسوا أجناد من المبلبكة. هذا الحق ٌتؤكد لنا  1ٔاألجناد فً رإٌا 
عند الرجوع للقرابن، وفٌها القدٌسون األبرار ٌرافقون المسٌح فً مجٌبه الثانً مع 

"متى  ( ٖٔ:  ٖسالونٌكً ت ٔالمبلبكة. "مجًء ربنا ٌسوع المسٌح معجمٌع قدٌسٌه" ) 
 ( ٗ:  ٖاظهر المسٌح حٌاتنا فحٌنبذ تظهرون انتم أٌضا معه فً المجد") كولوسً 

 .فالمبلبكة والمإمنون بالمسٌح سوؾ ٌؤتون معه

 :منذ بداٌتها قاومت الكنٌسة وأبعدت كل فكرة عن "ٌسوع المبلك" لؤلسباب التالٌة

ص البشرٌة وحامل ذنوبها مبلك، وإال لكان ألنه المخلّص، وال ٌجوز بالتالً أن ٌكون مخلّ  -ٔ
بطرس  ٕالخبلص ؼٌر مضمون، لكون المبلك معرضاً كاإلنسان للسقوط فً الخطٌة )

كذلك لو كان ٌسوع مجرد مبلك ولٌس هو هللا، ال تعود ذبٌحة جسده على الصلٌب  (ٗ: ٕ
 .قادرة على تكفٌر كامل ذنوب البشرٌة

ذاته لخلٌقته وعّبر لهم عن فكره ومحبته. فإن سلّمنا أن  ألنه كلمة هللا، الذي به أعلن هللا -ٕ
كلمة هللا هو مبلك، ٌكون هللا، وحاشاه من هذا، إلهاً ضعٌفاً ٌتحكم به مبلك. ثم إن الكلمة 

هً لسان حال صاحبها التً تعلن ذاته؛ وعلٌه فإن المعلن لذات هللا ٌجب أن ٌكون كلمته. 
 ( 5ٔ: ٔذي هو فً حضن اآلب هو خّبر" )ٌوحنا "هللا لم ٌره أحد قط االبن الوحٌد ال
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ألنه البلهوت متجسدا، وقد قال الرسول بصرٌح العبارة "هللا ظهر فً الجسد"، ولٌس  -ٖ
(، 1:  ٕوفٌه "ٌحل كل ملء البلهوت جسدٌا ") كولوسً  (ٙٔ: ٖتٌموثاوس  ٔمبلكاً )

 .وما "كل الملء" إال هللا بملبه

(، وقد جعله ٓٔ: 8ٔ، وكل ماله هو البنه )ٌوحنا ألن اآلب أشرك االبن فً كل أمجاده -ٗ
(، وهو الجالس مع هللا على عرش واحد ٌقال له ٕ: ٔ"وارثا لكل شًء")عبرانٌٌن 

فإن جاز قول الشهود، أن المسٌح هو مٌخابٌل، ٌكون  (ٔ: ٕٕ"عرش هللا والحمل")رإٌا 
 .هللا قد أشرك مٌخابٌل فً أمجاده، وهذا ال ٌعقل

(، ومن  ٔ:ٖي "كل شًء به كان وبؽٌره لم ٌكن شًء مما كان") ٌوحنا ألنه الخالق، الذ -٘
 .ٌقول أن مٌخابٌل هو الخالق ٌجٌز للخبلبق عبادة خالقها المبلك، وهذا إجحاؾ

ألنه المتسلط على العالمٌن. وقد جاء فً كلمة هللا: "فإنه لمبلبكة لم ٌخضع العالم العتٌد  -ٙ
ن المسٌح فقٌل: "وأخضع )اآلب( كل شًء تحت أما ع (٘: ٕالذي نتكلم عنه" )عبرانٌٌن 

لذلك من المحال أن ٌكون المسٌح، "الذي هو فً ٌمٌن  (ٕٕ: ٔقدمٌه" )أفسس 
 .( مجّرد مبلكٕٕ: ٖبطرس  ٔهللا...ومبلبكة وسبلطٌن وقوات مخضعة له" )

ألن كلمة هللا تمٌزه عن مٌخابٌل، فتؤتً إلى ذكرهما فً آٌة واحدة "وأما مٌخابٌل ربٌس  -8
وللتعتٌم ترجموا العبارة  (1لمبلبكة، فلما خاصم إبلٌس ... قال: لٌنتهرك الرب" )ٌهوذا ا

األخٌرة "لٌنتهرك ٌهوه"، رؼم ؼٌاب االسم ٌهوه فً األصل الٌونانً الذي ٌستخدم كلمة 
"كٌرٌوس"، أي الرب. لكن مع ذلك تبقى الحقٌقة ناصعة، إذ أن الصٌؽة الكبلمٌة التً 

دل على ضعؾ وعجز فً القدرة الذاتٌة على مقاومة إبلٌس، وهذه ٌستخدمها مٌخابٌل ت
 .لٌست من صفات ابن هللا الذي مجرد حضوره ٌرعب إبلٌس وأجناده

ألنه المعبود والمستحق لكل سجود. "وأما عن االبن: كرسٌك ٌا أهلل إلى دهر الدهور.  -5
والكبلم ٌشمل (، ٗ: ٔقضٌب استقامة قضٌب ملكك" هو "أعظم من المبلبكة" )عبرانٌٌن 

(، بما فٌهم مٌخابٌل. "ألنه ٙ: ٔأٌضا مٌخابٌل. وأٌضا "لتسجد له كل مبلبكة هللا" )عب 
لمن من المبلبكة قال قط أنت ابنً أنا الٌوم ولدتك ... ثم لمن من المبلبكة قال قط اجلس 

هو السٌد الجالس "على  (ٖٔ،  ٘:  ٔعن ٌمٌنً حتى أضع أعداءك موطبا لقدمٌك")عب 
( وفً محضره المبلبكة تخدم وتسجد. وال ٌترك ٔ: ٙعال ومرتفع" )اشعٌاء كرسً 

ٌوحنا مجاالً للشك، فٌشرح بالقول: "قال اشعٌاء هذا حٌن رأى مجده وتكلم عنه".)ٌوحنا 
فاالبن أعظم من المبلبكة ومٌخابٌل بما ال ٌقاس، والمبلبكة بكل رتبها تسجد  ( ٔٗ:  ٕٔ

 قول، أن المسٌح هو مٌخابٌل؟وتسبح له، فهل ٌجوز بعد ذلك ال

(، "والذٌن فً السفٌنة ٔٔ: ٕوالبشر أٌضا قدمت له السجود، فالمجوس"خروا وسجدوا له" )متى 
(،  1: 5ٕ(، والمرٌمات "أمسكتا بقدمٌه وسجدتا له" )ومتى ٖٖ:  ٗٔجاءوا وسجدوا له" )متى 

لم ٌرفض المسٌح  (ٕ٘و ٔ٘: ٕٗوالتبلمٌذ "سجدوا له ورجعوا إلى أورشلٌم بفرح عظٌم" )لوقا 
، مما ٌدل ٕٕو  1ٔوال فً مرة واحدة السجود الُمقدم لشخصه، بٌنما المبلك ٌرفضها فً الرإٌا 

على عظم الفرق بٌن المبلك، مهما فاقت رتبته، والمسٌح الذي تسجد له المبلبكة والبشر. فإن لم 
ه آخر"، وبٌن إعبلنات العهد ٌكن المسٌح هو هللا، كٌؾ ٌمكن التوفٌق بٌن التحذٌر "ال تسجد إلل

 الجدٌد عن صحة السجود للمسٌح؟
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فً ختام هذه المسؤلة ٌؤتً القول من دانٌال، "كنت أرى فً رإى اللٌل وإذا مع سحب السماء مثل 
ابن إنسان أتى وجاء إلى القدٌم األٌام فقربوه قدامه,فؤعطً سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل 

: 8سلطانه سلطان أبدي ما لن ٌزول وملكوته ما ال ٌنقرض" )دانٌال  الشعوب واألمم واأللسنة.
من قال، أن كل الشعوب تتعبد لمٌخابٌل إلى األبد، ٌكون قد بلػ من االنحراؾ أقصاه.  (ٗٔ –ٖٔ

 .وبهذا ٌكون زعمهم عن " ٌسوع المبلك" هو اآلخر قد أبطل، ألنه ؼٌر مإسس على كلمة هللا

 تجّسد المسٌح وطبٌعته

داً ٌتؽاضى الشهود عن كل ما ٌشٌر فً كلمة هللا إلى طبٌعة البلهوت فً المسٌح وٌحرصون تعمُّ 
أن ٌلفتوا أنظار الناس إلى النصوص التً تشٌر إلٌه كابن اإلنسان المعٌن من هللا ملكاً ونبٌاً 

 .وكاهناً، لٌبرهنوا أنه مجرد إنسان عادي كسابر البشر

سان، ولم ٌكن هللا فً الجسد. كان علٌه أن ٌصٌر إنساناً قالوا: "لم ٌكن ٌسوع نصؾ إله ونصؾ إن
كامبلً ال أكثر وال أقل. فإن هللا القادر على كل شًء جرد االبن من وجوده السماوي ونقل حٌاته 
إلى رحم مرٌم. وهكذا لم ٌكن ٌسوع خلٌطاً ولم ٌكن شخصاً روحانٌاً مسرببلً بجسد، لكن ٌوحنا 

ٌّتهٌقول إنه "صار جسداً" أ ٗٔ: ٔ  [46] ".و ُجعل جسداً. لقد كان إنساناً بكل

نقول: لم ٌإمن المسٌحٌون ٌوماً بمسٌح هو نصؾ إله ونصؾ إنسان، أو خلٌط من الهوت 
وناسوت، بل بالحري بالمسٌح اإلله الكامل واإلنسان الكامل بكل ما للكلمة "كمال" من معنى، 

" حّل فً المسٌح جسدٌاً، ال نصفه وال مستندٌن بذلك على إعبلن الكتاب، بؤن "كل ملء البلهوت
لكن على الرؼم من حلول البلهوت فً الجسد واتحاده به كلٌاً، لم  (1: ٕجزء منه )كولوسً 

ٌحدث اختبلط أو امتزاج بٌن الطبٌعتٌن أو ٌطرأ أي تؽٌٌر على البلهوت. فاآلٌة "والكلمة صار 
جسداً واتحاده به تماما ًمن ؼٌر أن ٌبلشً جسداً" ال تفٌد تحول االبن إلى جسد، بل بالحري اتخاذه 

 .الناسوت البلهوت أو العكس

ٌإكد اؼسطٌنوس هذا الحق بقوله عن المسٌح: "هو لم ٌصر إنسانا بطرٌقة جعلته ٌخسر ما هو هللا 
والرب نفسه ٌإكد لنا من فمه الكرٌم أنه لم ٌجرد نفسه  ."بل أضٌؾ اإلنسان له دون أن ٌخسر هللا

 (ٖٔ: ٖاوي، بل كان رؼم وجوده على األرض حاضراً أٌضاً فً السماء )ٌوحنا من الوجود السم
فلٌعلم شهود ٌهوه أن مسٌحنا ال ٌتؽٌر فً طبٌعته من إله إلى مبلك إلى إنسان، لكنه ٌبقى "هو هو 

(، وامتبلكه لطبٌعتً الناسوت والبلهوت أمر جوهري 5: ٖٔأمساً والٌوم وإلى األبد" )عبرانٌٌن 
خبلص البشرٌة. وفً الرد على آرٌوس الهرطوقً ٌقول اثناسٌوس أسقؾ  ٌتوقؾ علٌه

 ."اإلسكندرٌة "أن األلوهٌة دون بشرٌة ال تخلص، والبشرٌة دون ألوهٌة ال تفدي

: ٘ٔكورنثوس ٔقالوا: "وبما أّنه أوالً، إنسان كامل كما كان آدم، ُدعً ٌسوع آدم األخٌر )
 [47] .".فكان معادالً آلدم(٘ٗ

س المقصود بتسمٌة المسٌح "آدم األخٌر" معادلته بآدم من حٌث الطبٌعة والكمال البشري، قلنا: لٌ
 :ألّن المسٌح ابن اإلنسان ٌسمو عن آدم كّل السمو لؤلسباب التالٌة

 آدم المسٌح
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 أرضً مخلوق من التراب سماوي مولود من عذراء

 خلق على صورة هللا صورة هللا الحقٌقٌة

 سقط فً تجارب إبلٌس ستؽلب على تجارب إبلٌ

 أورثنا بمعصٌته الموت وهبنا بفدابه الحٌاة

    

بناًء على عظم الفرق بٌن المسٌح وآدم ٌكون المقصود بتلقٌبه "آدم األخٌر" اإلعبلن عنه بصفته 
المتقّدم على خلٌقة هللا الروحٌة تماماً كما كان آدم المتقّدم فً الخلٌقة الترابٌة. وٌوضح النص الذي 

اروا إلٌه أن "اإلنسان األول من األرض ترابً؛ اإلنسان الثانً الرب من السماء. وكما لبسنا أش
 (1ٗو 8ٗ: ٘ٔكورنثوس  ٔصورة الترابً سنلبس أٌضاً صورة السماوي" )

 موته وقٌامته

قالوا: "لو أّن المسٌح هو هللا لكان هللا قد مات لثبلثة أٌام؛ وٌا لها من فرصة عظٌمة ٌتسلّم فٌها 
لشٌطان السلطة على الكون. ثم لو كان المسٌح هو هللا، فلمن وّجه هده الصرخة على الصلٌب: ا

 [48]""إلهً إلهً لماذا تركتنً؟" وإضافة إلى ذلك كلّه، هل هللا ٌموت؟

الرّد: اختبر المسٌح الموت بصفته ابن اإلنسان، ومشهد الصلٌب هو عن ٌسوع، رجل األوجاع 
ارتضى طوعاً أن ٌرفع خطٌة العالم بالموت. وإذ أخذ المسٌح موضع واألحزان، حمل هللا الذي 

الخطاة، كابد فً جسده الطاهر قصاص الخطٌة بدٌبلً عنا، وهكذا عانى فراق اآلب له واختبر 
مرارة الوحدة وتحّمل اآلالم المبرحة. وبحّق قٌل فٌه: "مجّرب فً كل شًء مثلنا ببل خطٌة...ألنه 

 (5ٔ: ٕ؛  ٘ٔ: ٌٗقدر أن ٌعٌن المجربٌن" )عبرانٌٌن  فً ما هو قد تؤلم مجرباً 

لكننا نقول، رؼم أن الذي قام بعملٌة الفداء والخبلص كان ٌسوع اإلنسان، إال أن هللا الذي كان 
فٌه، مع أنه لم ٌصلب أو ٌموت، فقد قبل حكم الصلب والموت فً الناسوت. وهكذا ٌكون هللا 

اشترك فً الخبلص؛ وعلٌه فإن الدم المسفوك على بثالوثه اآلب واالبن والروح القدس قد 
وٌجدر بنا أن نقر بعجزنا عن إدراك كل ما ٌتعلق بموت  (5ٕ: ٕٓالصلٌب هو دمه )أعمال 

المسٌح، فهو ٌبقى، بالرؼم من كل الشروحات والتفسٌرات، سراً نعجز بعقولنا المحدودة عن سبر 
 .أؼواره، ولذا ٌنبؽً لنا أن نقبله باإلٌمان

 [49].": "ٌسوع مات فعبل وكان فً حالة عدم الوعً فً القبرقالوا

نقول: المنطق البشري والروحً ٌخطبان هذا الكبلم. وكما أسلفنا، المسٌح مات بناسوته ولٌس 
ببلهوته، فبل سلطان للموت على البلهوت. أما اعتقادهم بؤن المسٌح تحول كلٌا من إله إلى إنسان 

لٌل كتابً لدى شهود ٌهوه ٌإكد نظرٌتهم هذه، كما وال إشارة فً فقد أظهرنا بطبلنه. ولٌس من د
كلمة هللا عن مصٌر جسد المسٌح مابٌن الصلب والقٌامة، فنرى أنهم ٌبنون على ظنون وتخمٌنات. 
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كل ما لدٌنا من معرفة فً هذا الشؤن مصدرها قول المسٌح للص قبٌل تسلٌم الروح "الٌوم تكون 
 . ( ٖٗ:  ٖٕل ٌهدم نظرٌتهم بالتمام ) لوقا معً فً الفردوس"، وهذا القو

وفً القٌامة نال المسٌح روحاً  -قال تشارلز رصل: "فً الصلٌب أبٌدت طبٌعة المسٌح البشرٌة
إلهٌة وجسداً إلهٌاً ورفع إلى مستوى هللا"، وٌعلّل عدم عثور التبلمٌذ على جسد المسٌح فً القبر 

 [50] .".تحلل وأصبح ؼازاً بالقول: "رفع جسد ٌسوع بمعجزة من القبر..

نقول: ٌدحض الرب هذا المعتقد فً حدٌثه مع الٌهود فٌشٌر إلى قٌامته فً الجسد بالقول: "انقضوا 
هذا الهٌكل وفً ثبلثة أٌام أقٌمه". ولو أن الكتاب المقدس توقؾ عند هذه الكلمات لصار لنا حق 

أّما هو فكان ٌقول عن هٌكل جسده" األخذ بتعلٌم رصل، لكن الوحً ٌتابع موّضحاً ومإّكداً: "و
وفً موضع آخر ٌصؾ الوحً ظهور المسٌح فً الجسد لتبلمٌذه فٌقول:  (ٕٔو 1ٔ: ٕ)ٌوحنا 

"جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً"، لكن ٌسوع طمؤنهم بالقول: "جّسونً وانظروا فإن 
لٌه...فؤخذ وأكل قّدامهم" الروح لٌس له لحم وعظام كما ترون لً. وحٌن قال هذا أراهم ٌدٌه ورج

وكذلك توما أٌضاً تحقق من قٌامة ٌسوع فً الجسد إذ دعاه  (ٖٗ، ٓٗ،  1ٖ، 8ٖ: ٕٗ)لوقا 
 ."الرب أن ٌبصر ٌدٌه وأن ٌلمس جنبه فخّر أمامه قاببلً له: "ربً وإلهً

صه قالوا: "لقد اّتخذ ٌسوع جسداً لحمٌاً، على ؼرار المبلبكة فً ما مضى. ولكً ٌقنع توما بشخ
 [51]."استعمل جسماً بثقوب جروح فظهر أو بدا بشراً كامبلً، قادراً على األكل والشرب

نقول: على الرؼم من سخافة االعتراض فهو ال ٌخلو من التهّكم، إذ ٌفهم منه، أن الرب أدى دور 
ذا الممثل باتخاذه جسد مشابه للذي صلب به لكً ٌخدع تبلمٌذه وٌقودهم إلى اإلٌمان بقٌامته. وهك

قرناً بقٌامة المسٌح فً الجسد، هذه القٌامة  1ٔكرز الرسل والمإمنون بالمسٌح من بعدهم طٌلة 
 .التً، على حد قولهم، لم تكن إال خدعة اكتشفها فً األزمنة األخٌرة المدعو تشارلز تاز رصل

 [52] ."اعتراض: "لم ٌؤخذ ثانٌة حٌاة بشرٌة، ألّن ذلك ٌعنً استرداد ثمن الفدٌة

ولو أن  (8ٔ: ٘ٔكورنثوس  ٔ: إن الفداء لم ٌتّم بموت المسٌح فقط، بل وبقٌامته أٌضاً )الردّ 
المسٌح لم ٌقم بجسده الذي بذله عّنا لكان مثله مثل الذبابح الحٌوانٌة التً عجزت عن إحراز رضا 

ً هذه وف (ٖٔ: ٕهللا. لكن شكراً هلل، لقد قام منتصراً على الموت "وال رأى جسده فاسداً" )أعمال 
 .اآلٌة بالذات حجة دامؽة ضد قولهم بتحلل جسد المسٌح

قالوا: "فً الٌوم الثالث أقامه ٌهوه شخصٌاً إلى الحٌاة الروحانٌة ومنحه خلوداً، وأعطاه مجدا 
 [53] ."أعظم مما كان له سابقا

 

 

 :نقول

بسلطان ابن  ال اعتراضا لدٌنا على القول، إّن هللا أقام المسٌح. ولكننا إلى جانب هذا نإمن -ٔ
هللا وقدرته على إقامة نفسه من القبر، ولنا برهان قاطع على ذلك فً كلمة "أُقٌُمه"، من 
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قوله السالؾ، كما فً قوله عن حٌاته: "لً سلطان أن أضعها ولً سلطان أن آخذها" 
 (5ٔ: ٓٔ)ٌوحنا 

وربٌسها )أعمال  إن المسٌح ال ٌحتاج ألن ٌعطٌه هللا خلوداً وحٌاة أبدٌة، إذ إّنه رّب الحٌاة -ٕ
فزعمهم أن هللا أعطاه خلوداً هو طعن  (ٗ: ٔ(، الذي "فٌه كانت الحٌاة" )ٌوحنا ٘ٔ: ٖ

ٌّة المسٌح  .قبٌح فً أزل

إّن هللا لم ٌرفع ابنه من ناحٌة البلهوت إلى درجة العظمة التً لم تكن قببلً، ألن المسٌح  -ٖ
شاء العالم، ولم ٌكن محتاجاً هو واحد مع اآلب فً الجوهر، وقد كان ممجداً عنده قبل إن

لكّن هللا  (٘: 8ٔبؤي حال من األحوال إلى الرفعة والعظمة ألنها كانت أصبلً ملكه )ٌوحنا 
رفع ابنه ومجده بصفته ٌسوع ابن اإلنسان الكامل الذي أطاع حتى الموت موت الصلٌب 

مالها وأضحى هو الشخص األعظم المذخر فٌه كّل معانً اإلنسانٌة وآ (1: ٕ)فٌلبً 
وأمجادها وانتصاراتها، وصارت قٌامته رمز انتصارنا ومنبع رجابنا وأساس فخرنا، 

 .وسنبقى نحتفل بها أبداً 

اعتراض: "األسفار المقدسة ال توصً وال تجٌز االحتفال بقٌامة ٌسوع. لذلك فإن االحتفال بقٌامة 
 [54]."ٌسوع...أمر ٌنم عن عدم والء

جاده إلى طعنهم ولم ٌسلم من تحقٌرهم شٌباً. إن الدالبل الكامنة الرد: لقد تعرض المسٌح فً كل أم
فً موقفهم من أمجاد المسٌح هً بالنسبة للمسٌحً أقوى بما ال ٌقاس من أٌة دالبل أخرى على 

انتمابهم للماسونٌة وؼٌرها من عبادات روحانٌة ؼامضة. وإننا هنا نلمس بكل وضوح روح ضد 
إلى تحقٌر رب المسٌحٌٌن والتهجم على المسٌحٌة ورموزها المسٌح، الذي ٌسوقهم باستمرار 

 .وأعٌادها

 
 

 مساواته لآلب فً الجوهر، والقدرة، والمجد

قالوا: "كٌؾ ٌعقل أن ٌكون ٌسوع مساوٌاً لآلب فً القدرة والمجد؟ ال ٌمكنه ذلك، وال الكتاب 
 [55] ."المقدس ٌقول ذلك

 :الردّ 

لآلب والتً لم تكن لبلبن أٌضاً؟ لقد قال االبن لآلب بحق: ولم ال؟ لٌخبرونا ما هً األمجاد التً 
ولم ٌستثنى فً قوله شٌبا مما  (ٓٔ: 8ٔ"وكل ما هو لً فهو لك، وما هو لك فهو لً" )ٌوحنا 

لآلب وال حتى قدرته ومجده، فهو بحق "صورة هللا ؼٌر المنظور"، وعلى أساس قوله الراسخ 
بن لآلب فً جوهر البلهوت وأقرت به فً قانون إٌمانها. بنت الكنٌسة تعلٌمها القابل بمساواة اال

وإذ ادعوا أن الكتاب ال ٌقول بمساواة االبن لآلب فً المجد اكتفً بمقارنة الصورة التً ٌرسمها 
 :الوحً لهما
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 واالبن اآلب صفات

 ٕٓ: ٌ٘وحنا  1 5ٔ: ٖٓأشعٌاء  اإلله الحق

 ٙ: 1أشعٌاء  ٕٔ: ٓٔأشعٌاء اإلله القدٌر

 ٗٔ: 8ٔرإٌا  ٖ: ٖٙٔمزمور  ألربابربُّ ا

 5: ٔرإٌا  ٙ: ٗٗأشعٌاء  األزلً

 ٕٔ: 5ٌوحنا  5: 8مٌخا  النور

 ٙ: ٗٔ؛ ٗ: ٌٔوحنا  ٕٓ: ٖٓتثنٌة  هو الحٌاة

 ٕٔ: ٌ٘وحنا  1ٖ: ٕٖتثنٌة  ٌمنح الحٌاة

 ٕ٘و ٕٗ: ٌ٘وحنا  ٖ: 5تثنٌة  كبلمه حٌاة

 8:ٖرإٌا  ٕ: ٕصموبٌل  1 القّدوس

 ٕٔ: ٗأعمال  ٔٔ: ٖٗاء أشعٌ المخلّص

 ٖٕ: ٘ٗأشعٌاء  المعبود
 ٔٔوٓٔ: ٕفٌلبً 
 ٗٔؤٖ: 8دانٌال

ٌّان  ٔ: ٗتٌموثاوس  2 ٖٕ: ٕٔعبرانٌٌن  الد

إن كانت للمسٌح كل هذه األلقاب والصفات والسجاٌا اإللهٌة، فلم ٌصّر شهود ٌهوه بعد على 
 عنادهم ورفضهم لبلهوت المسٌح المطلق؟

وع سٌكون له دور فً دٌنونة األحٌاء واألموات، لكّن ٌهوه هو الدٌان اعتراض : "صحٌح أن ٌس
 [56]")ٕٗ: ٓٔاألخٌر. )اعمال 

الرد: من الؽرٌب استداللهم بنص أعمال الرسل مع أنه ٌساوي االبن باآلب وٌصّرح أن من 
ٌّن من هللا دٌاناً لؤلحٌاء واألموات".ٌقول المسٌح  بصرٌح أساسٌات الكرازة، أن المسٌح هو "المع
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(، وفً قوله  ٕٕ:  ٘العبارة: "ألن اآلب ال ٌدٌن أحدا بل قد أعطى كل الدٌنونة لبلبن" )ٌوحنا 
 .رداُ وافٌاً على زعمهم، أن للمسٌح مجرد دور فً الدٌنونة

اعتراض: "على الرؼم من أن ٌسوع دعً " قدٌرا" ٌمكن أن ٌكون هنالك واحد فقط قادر على 
 جد آخرون ٌدعون آلهة ولكنهم ٌشؽلون مركزا أقل أو أدنىكل شًء وأن ٌدعى ٌهوه ... ٌو

". [57] 

الرد: إن اللقب "قدٌر" أعطً للمسٌح ببل حدود أو ضوابط ولٌس فٌه ما ٌنفً قدرته الكلٌة أو ما 
، والتً نقلت فً גבורi   r  ٌجعله أقل قدرة من ٌهوه. ثم أّن الكلمة المستخدمة هنا فً العبرٌة

قد جاءت فً الحدٌث عنٌهوه نفسه "اإلله العظٌم الجبار" ) إرمٌا megas لىالترجمة السبعٌنٌةإ
فبل فرق البتة بٌن وصؾ هللا ووصؾ المسٌح بكلمة جبار، وكما أنها فً حالة وصؾ  ( 5ٔ: ٕٖ

 .هللا تعنً كلً القدرة هكذا أٌضا فً حالة نسبها للمسٌح

تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن ٌمٌن  لقد أعلن المسٌح قدرته الكلٌة حٌن قال للٌهود: "من اآلن
القوة وآتٌا على سحاب السماء". وٌمٌن القوة هنا تفٌد ببل شك المساواة بالقدرة اإللهٌة، وهذا ما 

ؾ! إِنَّه مستوجب اْلموت" )متى  ق ربٌس اْلكهنة حٌنبٍذ ثٌابه َقاببلً: َقد جدَّ : ٕٙأثار الٌهود، "َفَمزَّ
ٙٗ- ٙ٘ ). 

ن تإمنوا بالثالوث" ٌحاولون التخفٌؾ من بعض اآلٌات التً تعلن فً منشورهم "هل ٌجب أ
 :مساواة االبن لآلب، ومنها

 ."( "أنا واآلب واحد ٖٓ: ٌٓٔوحنا )  -ٔ

صلى  ٕٕو  ٕٔ:  8ٔاعتراض: "ٌسوع نفسه اظهر ما ٌعنٌه بؤنه "واحد" مع اآلب ، ففً ٌوحنا 
ًّ وأنا فٌك لٌكونوا هم أٌضا  إلى هللا أن ٌكون جمٌع تبلمٌذه " واحدا كما إنك أنت أٌها اآلب ف

واحدا فٌنا ... لٌكونوا واحدا كما أننا نحن أٌضا واحد... كان ٌصلً أن ٌكونوا متحدٌن فً الفكر 
 [58]" والقصد، كما هو مع هللا

الرد : هذا خلط وتموٌه للحقابق، فمع أن وحدة الرأي والفكر والهدؾ هً من صفات الوحدة بٌن 
ها ال تشكل الوحدة المشار إلٌها هنا، والتً هً وحدة الجوهر والطبٌعة. هذا اآلب وابنه ؼٌر أن

بتؤكٌد السٌاق، وفٌه ٌصّرح االبن أنه مانح الحٌاة األبدٌة، التً ال ٌمنحها إال هللا، وٌشٌر إلى 
عظمة أبوه بؤنه "أعظم من الكل" لٌعقبها فورا بقوله الشهٌر "أنا واآلب واحد". فالوحدة تعود إلى 

قدرة والعظمة التً لآلب فً العدد السابق ولٌس إلى وحدة الرأي الذي ال تلمٌح إلٌه فً السٌاق. ال
وعلى أثر التصرٌح "تناول الٌهود أٌضا حجارة لٌرجموه" والسبب معلن فً قولهم "أنت إنسان 

، تجعل نفسك إلهاً". فهل اإلعبلن عن وحدة الفكر والقصد مع هللا تجعل من اإلنسان إلها؟ كبل
فالٌهود لم ٌفهموا من قوله ما فهمه شهود ٌهوه، وإنما فهموا منه المساواة مع هللا، وهذا تجدٌؾ 

: ٕٗحكمه الرجم، ألن "من جدؾ على اسم الرب فإنه ٌقتل. ترجمه كل الجماعة رجما" ) الوٌٌن 
ٌد والمسٌح فً جوابه لم ٌنكر ما قصده أو ٌحاول تصحٌح سوء فهم حاصل، بل أّكده من جد (ٙٔ

بقوله، أّن اآلب فٌه وهو فً اآلب، مما ال ٌدع مجاال للشك أن الوحدة جوهرٌة. ولكن لمــّا فشلت 
الحجة عند معشر الشهود تحولوا إلى كلمة هللا لٌحرفوا معانٌها، فترجموا اآلٌة: "أن اآلب فً 

 ."ة "اتحاداتحاد بً وأنا فً اتحاد باآلب"، رؼم عدم وجود ما ٌدل فً األصل الٌونانً إلى كلم
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( "فمن أجل هذا كان الٌهود ٌطلبون أكثر أن ٌقتلوه ألنه لم ٌنقض السبت 5ٔ:  ٌ٘وحنا ) -ٕ
 ."فقط بل قال أٌضا إن هللا أبوه معادال نفسه باهلل

اعتراض:"من قال أن ٌسوع ٌعادل نفسه باهلل؟ لٌس ٌسوع. لقد دافع عن نفسه ضد هذه التهمة 
فؤجاب ٌسوع وقال...ال ٌقدر االبن أن ٌعمل من نفسه شٌبا إال  ("1ٔالباطلة فً العدد التالً نفسه )

ما ٌنظر اآلب ٌعمل". بهذا أظهر ٌسوع للٌهود انه لٌس معادال هلل ولذلك ال ٌقدر أن ٌعمل من تلقاء 
 [59]."نفسه

الرد: ال الٌهود قالوا وال المسٌح قال، بل الوحً ٌصؾ المفهوم الحقٌقً لعبارة "ابن هللا" التً 
ها المسٌح. ولو اعتقد المسٌح بعدم استحقاقه للمساواة مع هللا لتوجب علٌه التصدي لهذا نطق ب

الفكر بعبارات واضحة ال تحتمل الظن. أما قوله أعبله فبل ٌفهم إال فً السٌاق، وقد تعمدوا اقتطاع 
ق الحق اآلٌة وإخفاء الشطر الثانً منها بقصد التضلٌل. وهنا النص كامبلً: "فقال ٌسوع لهم: الح

أقول لكم: ال ٌقدر االبن أن ٌعمل من نفسه شٌبا إال ما ٌنظر اآلب ٌعمل. ألن مهما عمل ذاك فهذا 
ٌعمله االبن كذلك". إّن المسٌح ٌعلن قدرته وسلطانه على عمل كل ما ٌعمله اآلب، وٌإكد "كما أن 

ن مساواة تامة، اآلب ٌقٌم األموات وٌحًٌ كذلك االبن أٌضا ٌحًٌ من ٌشاء"، وكلمة "كما" تعل
"ألن اآلب ال ٌدٌن أحدا بل قد أعطى كل الدٌنونة لبلبنلكً ٌكرم الجمٌع االبن كما ٌكرمون اآلب. 

من ال ٌكرم االبن ال ٌكرم اآلب الذي أرسله"، وهذا هو بٌت القصٌد، إكرام االبن بذات الكرامة 
 .التً تعطى لآلب

ه ٌسوع: ألنك رأٌتنً ٌا توما ( "أجاب توما: ربً وإلهً. قال ل5ٕو 8ٕ: ٌٕٓوحنا ) -ٖ
 ."آمنت! طوبى للذٌن آمنوا ولم ٌروا

قالوا: "بالنسبة إلى توما كان ٌسوع مثل "إله" وخصوصا فً الظروؾ العجاببٌة التً أثارت هتافه 
 [60]."...هتاؾ دهشة عاطفٌا

ؾ، إذ نقول: لو أن توما نطق بعبارته بدافع الحماس العاطفً ولٌس اإلٌمان القلبً ٌكون قد جد
جعل اإلنسان إلهاً. عبلوة على ذلك ٌكون الرب قد وافقه فً تجدٌفه بعدم توبٌخه. ٌقٌناً القول لم 
ٌؤتً بدافع الحماس، كما أن الؽرض منه لٌس نداء تعجب وتسبٌح هلل، على وتٌرة "ٌا إلهً ما 

التسبٌح هو  هذا؟!"، ألن صٌؽة التسبٌح ال ٌمكن إسقاطها على هذه العبارة إال إذا اعتقدنا أن
للمسٌح، فالكبلم موجه إلٌه ولٌس هلل "أجاب توما وقال له". إن كانوا ٌإمنون بؤن توما سبح 

 .المسٌح بالقول "ربً وإلهً"، فبل بؤس

اعتراض: "هل قال ٌسوع مرة إّنه هللا؟ كبل، لم ٌقل ذلك قط. ولكنه فً الكتاب المقدس ٌدعى "ابن 
 [61] ."هللا" وقد قال "أبً أعظم مّنً

الرد: إن كان القصد من سإالهم تعجٌزنا، فإننا بالمقابل نسؤلهم بذات الوتٌرة وللؽرض عٌنه: هل 
 قال المسٌح مرة عن نفسه إنه المبلك مٌخابٌل أو إله أدنى مرتبة من ٌهوه؟

لو أن المسٌح قضى كل أٌام حٌاته على األرض فً شرح أموره اإللهٌة لما استطاع البشر 
تسمو فوق العقول البشرٌة سمواً ال حّد له وال استقصاء. لقد اقتضى األمر أن إدراكها، إذ إنها 

ٌتنازل إلٌنا لٌس لٌفجر قنبلة بالتصرٌح الكبلمً، بل لٌكلمنا بلؽتنا، وٌعّبر لنا عن ذاته بطرٌقة 
نستطٌع أن نفهمها ونستوعبها، فنرى فً حٌاته وتعلٌمه هللا متجسدا. وقد أعرب عن أمنٌة قلبه 

تبلمٌذه: "إن لً أموراً كثٌرة أٌضاً ألقول لكم ولكن ال تستطٌعون أن تحتملوا اآلن. وأما فقال ل
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لكن عندما أخفق  (ٖٔ-ٕٔ: ٙٔمتى جاء ذاك روح الحق فهو ٌرشدكم إلى جمٌع الحق" )ٌوحنا 
فٌلبس فً أن ٌرى هللا فٌه لم ٌتردد فً مساعدته فصّرح: "أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفنً ٌا 

 (1: ٗٔفٌلبس. الذي رآنً فقد رأى اآلب فكٌؾ تقول أنت أِرنا اآلب" )ٌوحنا 

وقوله "أبً أعظم مّنً" ال ٌحّط قط من منزلته كابن هللا األزلً. فالمسٌحٌون أجمعون ٌإمنون بؤن 
المسٌح نطق بهذه الكلمات، بصفته ابن اإلنسان الكامل؛ أّما بصفته ابن هللا فقال: "أنا واآلب واحد" 

 .(ٖٓ: ٓٔوحنا )ٌ

كن هللا وحده ٌعرفها اعتراض: "أوضح ٌسوع أٌضاً أّن هنالك أموراً ال ٌعرفها هو وال المبلبكة ول
 [62] ."(ٖ: ٖٔ)مرقس 

الرّد: إّن الحدٌث فً اآلٌة المشار إلٌها هو عن مجًء المسٌح، الذي بوصفه ابن اإلنسان فً 
ة. وبقوله هذا ٌوضح لسامعٌه أن ال حدود تجسده المتواضع ال ٌشارك اآلب فً هذه المعرف

ٌتوقعوا معرفة األزمنة واألوقات من إنسان ما. أّما من حٌث الهوته فٌعرؾ هذه الساعة حق 
 ٔكورنثوسٔالمعرفة، ألنه هو موضوعها وسٌدها. وكٌؾ ال ٌعرفها وهو "قوة هللا وحكمة هللا")

"القادر على كل شًء" ( و ٗ -ٖ: ٕ( و "المذخر فٌه جمٌع كنوز الحكمة" )كولوسً ٕٗ:
(؟ لقد قال، أن كل ما لآلب هو له، وهذا ٌشمل المعرفة المطلقة. وقال، بؤن "لٌس أحد 5: ٔ)رإٌا

(، ومن ٌعرؾ اآلب ٌعرؾ 8ٕ:  ٌٔٔعرؾ االبن إال اآلب وال أحد ٌعرؾ اآلب إال االبن" )متى 
 .كل شًء

كن ال إرادتً بل إرادتك" )لوقا اعتراض: "فً إحدى المناسبات صلّى ٌسوع إلى هللا قاببلً: "لت
 [63]".فلو كان ٌسوع هللا الكلًّ القدرة لما صلّى إلى نفسه (ٕٗ: ٕٕ

الرّد: ال ٌؽفل المعترضٌن أّن المسٌح من حٌث ناسوته كان خاضعاً إلرادة هللا ونوامٌسه؛ وصبلته 
أما من ناحٌة  هنا ال تنفً الهوته ووحدته مع اآلب فً الجوهر إذ إّنه ٌرفعها كابن اإلنسان.

 :الهوته فقد برهن على إرادته الذاتٌة وسلطانه المطلق

 فً مؽفرته للخطاٌا   -ٔ

 فً طرده الشٌاطٌن -ٕ

 فً شفابه المرضى -ٖ

 فً إقامته الموتى -ٗ

اعتراض: "حسنا، كانت للرسل وللنبٌٌن إٌلٌا وألٌشع هذه القدرة أٌضا، ولكن ذلك لم ٌجعلهم أكثر 
ٌّا منهم جزء  [64]."ا من ذات إلهٌةمن رجال ...لم ٌجعل أ

الرد: أن سلطان المسٌح فً المعجزات لم ٌكن مشابهاً لسلطان األنبٌاء المبنً على إرادة هللا، بل 
المبنً على إرادته الذاتٌة، فقال لؤلبرص " اطهر" فطهر. وقال للمٌت "قم" فقام . وللرٌح 

لؤلنبٌاء، فحتى أعداء  "اسكنً" فسكنت. فمن اإلجحاؾ تشبٌه سلطان المسٌح بالسلطان المعطى
 .المسٌحٌة لم ٌجرإا على هذه المقارنة
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اعتراض: "إّن ٌسوع المسٌح المقام والممّجد ٌعبد اآلب السماوي بصفته إلهاً له، تماماً كما كان 
ٌعبده تبلمٌذ ٌسوع؛ ولهذا السبب خاطب ٌسوع أباه بقوله "إلهً" و"أنت اإلله الحقٌقً وحدك" 

 (ٖ: 8ٔ؛ 8ٔ: ٕٓ)ٌوحنا 

ٌّة حال. وفً ما ٌلً نعرض توضٌحاً ا لرّد: إّن اآلٌات المعترض بها ال تنفً الهوت المسٌح فً أ
 :لكل منها

قوله لتبلمٌذه: "إنً أصعد إلى أبً وأبٌكم وإلهً وإلهكم". قلنا فً ما سلؾ، إن طبٌعتً  -أ 
اً، بل بقٌت البلهوت والناسوت فً شخص المسٌح لم تمتزجا أو تختلطا بالرؼم من اّتحادهما كلٌ

كل طبٌعة محتفظة بخصابصها. ولذلك نرى فً أعمال المسٌح وفً أقواله ما هو مختص 
بالبلهوت أحٌاناً وبالناسوت أحٌاناً أخرى. فهو من حٌث الهوته "الكابن على الكل إلهاً مباركاً إلى 

الكاملة البلبقة به.  أما من حٌث ناسوته فكان إنسانا كامبلً مقّدماً هلل العبادة (٘: 1األبد" )رومٌة 
فضبلً عن ذلك انفرد المسٌح بعبادته هلل ولم ٌشاركه فٌها أحد وال حتى تبلمٌذه، ألنه كان ببل عٌب 

 .وال نقص وقد فاقت إنسانٌته كل إنسانٌة

قوله لآلب: "أن ٌعرفوك أنت اإلله الحقٌقً وحدك". ال ٌقصد منه أن اآلب إله حقٌقً بٌنما  -ب 
إله أدنى مرتبة من ٌهوه، ألن المسٌح، إضافة إلى كونه مباركاً وحكٌماً االبن إله مزٌؾ أو 

(؛ وعلٌه ٌكون قصد المسٌح أن ٕٓ: ٌ٘وحنا ٔومخلّصاً، هو أٌضا "اإلله الحق والحٌاة األبدٌة" )
 .اآلب هو اإلله الحقٌقً الوحٌد بالمقارنة مع آلهة الوثنٌٌن الباطلة، ولٌس قط مع االبن

: ٔٔكورنثوس  ٔلمقدسة تقول بعد ذلك أن هللا ما ٌزال رأس المسٌح )اعتراض: "األسفار ا
ٖ)".[66] 

الرّد: بالصفة ذاتها التً اعتبر فٌها المسٌح هللا إلهه، ٌصّرح الوحً أٌضاً بؤّن هللا رأسه. وال 
 .ؼرابة فً هذا القول، كما وال اعتراض فٌه على الهوت المسٌح

ٌّن من هللا حتى ٌضع كل  اعتراض: "ٌقول الكتاب المقدس أٌضاً إنّ  ٌسوع سٌملك كملك مع
األعداء تحت قدمٌه وحٌنبٍذ االبن نفسه أٌضاً سٌخضع للذي أخضع له الكل كً ٌكون هللا الكّل فً 

 [67] "(5ٕ: ٘ٔكورنثوس  ٔالكّل )

الرّد: تلّخصت مهمة المسٌح ابن اإلنسان فً مجٌبه األول إلى األرض بإعبلن محبة هللا وبتقدٌم 
ذبٌحة كفّارٌة عن الجنس البشري. وتتلّخص وظٌفته الحالٌة فً السماء بالشفاعة والوساطة نفسه 

للمإمنٌن به. وستكون وظٌفته فً مجٌبه الثانً دٌنونة الخطاة والحكم على العالم. فبل بد أن ٌتّمم 
ٌّن ألجله كؤبن اإلنسان. بعد ذلك سٌخضع كإنسان هلل إذ ال تعود هنالك حاجة بعد  إلى كل ما ع

 -األمور التً تجّسد ألجلها المسٌح -وساطة أو شفاعة أو فداء أو رعاٌة أو دٌنونة فً األبدٌة 
 .وبذلك ٌصبح هللا هو الكّل فً الكلّ 

شاء شهود ٌهوه أم أبوا، كان المسٌح وسٌبقى فً قلوبنا وأذهاننا "الكابن على الكلِّ إلهاً مباركاً". 
ٌّتنا ال تتؽٌر وستبقى عابدة ومسّبحة لشخص الرّب  وكما أن مسٌحنا ال ٌتؽٌر، هكذا أٌضاً  مسٌح

 .ٌسوع المسٌح إلى األبد
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 الفصل الرابع: شخصٌة الروح القدس
إّن مفهوم شهود ٌهوه لشخصٌة الروح القدس ٌختلؾ تماماً عن مفهوم المسٌحٌٌن له. وكما جّردوا 

ة والبشر، هكذا فعلوا بالروح ابن هللا فً أذهانهم من مجده وجبلله وأنزلوه إلى مستوى المبلبك
 .القدس الذي هو واحد مع اآلب واالبن فً الجوهر

  قوة فّعالة أم كابن حً؟

لٌهوه جسم، لكنه لٌس  -قالوا: "أّما بالنسبة للروح القدس...أنه لٌس شخصاً، بل قوة هللا الفّعالة 
انه لٌس شخصا كاهلل.  هللا روح."... ولكن ما هو الروح القدس؟»كجسمنا. ٌقول الكتاب المقدس: 

الة  [68] ."وباألحرى، هو قوة هللا الفعَّ

كبلم ال ٌنطق به قارئ للكتاب المقدس مهما تدنى مستواه الروحً وعلمه الكتابً. وللرد نقول: أّن 
هللا ال جسم له، كما أن الروح القدس لٌس مجرد قوة فّعالة أو تؤثٌر أو طاقة، وإنما أسمى من ذلك 

ؾ بكل صفات الشخص العاقل، وما القوة إال إحدى صفاته الكثٌرة. و فٌما ٌلً بكثٌر. فهو ٌّتص
 :بعض ألقابه وصفاته وأعماله، كما ٌذكرها الكتاب المقدس

(، ٔٔ: ٔبطرس  ٔ؛ ٙ: ٗ(، "روح االبن" )ؼبلطٌة ٕٓ: ٓٔألقابه: "روح اآلب" )متى  - 1
(، "روح الحكمة ٕٙ: ٘ٔنا (، "روح الحق" )ٌوحٕ: 5؛ رومٌة ٖٙ: ٙ"روح الحٌاة" )ٌوحنا 

 (ٗٔ: ٗبطرس  ٔ(، "روح المجد" )8ٔ: ٔواإلعبلن" )أفسس 

 (ٕ: ٔٔصفاته: الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة )أشعٌاء  - 2

؛ ٗٔأعماله: ٌعّزي ٌعلّم وٌذّكر وٌرشد وٌتكلّم وٌبّكت وٌمكث مع المإمنٌن )ٌوحنا  - 3
(، وٌعمل فً إحٌاء الخطاة وتجدٌدهم )تٌطس ٖٓ: ٗ(، وٌحزن )أفسس 5و8: ٙٔ؛ ٕٙو8ٔوٙٔ
ٌدعو الرسل وٌرسلهم  (ٙٔ: 5( ٌسكن فً المإمنٌن وٌشهد ألرواحهم أنهم أبناء هللا )رومٌة ٘: ٖ

 (ٗ-ٕ:  ٖٔ)أعمال 

أٌجوز أن تكون هذه كلّها من خصابص قوة فّعالة أو طاقة كالكهرباء أو الماء أو الرٌح؟ وهل 
 ً للشخص العاقل، فتتكلّم وتحب وتحزن؟للطاقة مشاعر وأحاسٌس كالت

قالوا: "والناس ٌجري حثهم على االمتبلء بالروح القدس ... بالطرٌقة نفسها التً بها ٌمتلبون 
 (ٕ٘:ٖٔ،ٕٗ:ٔٔ، ٖ:ٙبصفات كالحكمة، اإلٌمان، والفرح ) أعمال 

 نقول: الروح القدس لٌس مجرد صفة بل هو شخص، وما الحكمة واإلٌمان والفرح والسبلم
 (ٕٕ: ٘والمحبة سوى البعض من صفاته وثماره، )ؼبلطٌة 

اعتراض: "عندما جعل هللا ابنه ٌسوع المسٌح ٌسكب الروح القدس على التبلمٌذ...فهل امتلبوا من 
 (ٖٖ، ٗ: ٕأعمال  -شخص؟ كبلّ بل من قوة هللا الفّعالة

سة وتوحٌد المإمنٌن الرّد: إن أهم وظابؾ الروح القدس على األرض هً تمجٌد المسٌح فً الكنٌ
فً عبادتهم. وهذه ال تتّم إال بسكناه فٌهم، لذلك ٌقول الرسول: "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو 

(، "وأّما أنتم فلستم فً الجسد بل فً الروح 1ٔ: ٙكورنثوس ٔهٌكل للروح القدس الذي فٌكم" )
معشر شهود ٌهوه ألنه لكن هذا الحق ال ٌروق ل (1: 5إن كان روح هللا ساكناً فٌكم" )رومٌة 
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ٌتعارض مع منطقهم البشري تماماً؛ وبدالً من تؽٌٌر مفهومهم لٌتوافق مع كلمة هللا حّرفوا كلمة هللا 
لتوافق مفهومهم. فحولّوا فً ترجمتهم للكتاب المقدس العبارات التً تقول إّن "الروح القدس فٌنا" 

ت ال ٌحٌا بوجود إنسان حً قربه، لكنه إلى العبارة "فً اتحاد معنا". وللتوضٌح نقول، إن المٌ
ٌحٌا إن سكنت فٌه حٌاة الحً. وهكذا فإن األموات بالذنوب والخطاٌا ال ٌحٌون بوجود الروح 

 .معهم بل بسكناه فٌهم

  هللا روح والروح القدس هو هللا

ات كالتً .وقد أنجز الخلٌقة، ال بؤدو(ٕٗ: ٗقالوا: "ٌخبرنا الكتاب المقدس...بؤّن هللا روح )ٌوحنا 
 [71] ".ٌستعملها الناس، بل بروحه القدوس، الذي هو قّوته الفّعالة ؼٌر المنظورة

الرد: اقروا أن هللا روح، ثم قالوا أن الروح قوة فعالة، وبهذا جعلوا من هللا مجرد قوة. نرى فً 
وفبلسفة  هذا الرأي عن ذات هللا خلٌطاً من المسٌحٌة والوثنٌة، بل هو توافق فكري مع الؽنوسٌٌن

اإلؼرٌق كؤفبلطون وأفلوطٌن وؼٌرهم فً اعتقادهم أن قوة ما انبثقت عن هللا وخلقت العالم 
ٌّر والتفّكك فً ذاته وتمّسكت بالحق القابل، أّن  المادي. أما الكنٌسة فقد آمنت باهلل ؼٌر القابل للتؽ

نات هللا فً كتابه الروح هو نفسه هللا، ولٌس قوة خارجة عنه. وهذا اإلٌمان مإّسس على إعبل
 :العزٌز. وأشٌر إلى بعض النصوص التً تتجلّى فٌها منزلة الروح القدس كاهلل القدٌر

فقال بطرس ٌا حنانٌا لماذا مؤل الشٌطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس...أنت لم  -ٔ
واضٌح من مقارنة الشطر األول  (ٗوٖ: ٘تكذب على الناس بل على هللا" )أعمال 

 .أن الروح القدس الذي كذب علٌه حنانٌا لٌس مجّرد قوة، بل هو هللا ذاته واألخٌر،

حّذر موسى الشعب قدٌماً من العصٌان والتمّرد على هللا فقال لهم: "ألنً أنا عارؾ   -ٕ
لكن عندما وقؾ  (8ٕ: ٖٔتمّردكم ورقابكم الصلبة...قد صرتم تقاومون الرب" )تثنٌة 

رهم بعصٌان آبابهم هذا، جعل الروح القدس موضع استفانوس أمام المجمع الٌهودي وذكّ 
 (ٔ٘: 8هللا بالقول: "أنتم دابماً تقاومون الروح القدس. كما كان آباإكم كذلك أنتم" )أعمال 

فهذا أٌضاً كبطرس الذي أشرنا إلٌه من قبل لم ٌفّرق بٌن هللا وروحه إذ أنهما ذات واحدة 
 .وجوهر واحد

ل: "ثم سمعت صوت السٌد قاببلً من أرسل ومن ٌصؾ أشعٌاء ظهور الرب له، فٌقو  -ٖ
لكن حٌن أشار الرسول بولس  (1و 5: ٌٙذهب من أجلنا. فقلت هاأنذا أرسلنً" )أشعٌاء 

إلى هذا النص لم ٌقل: "كلّم هللا آباءنا"، بل "حسناً كلّم الروح القدس آباءنا بؤشعٌاء النبً" 
بلمٌذ آمن بؤن الروح القدس هو فبولس أٌضاً، كبقٌة الرسل والت (ٕٙو ٕ٘: 5ٕ)أعمال 

هللا ذاته. وهذا اإلٌمان المبارك عٌنه سلّمه الرسل لمإمنً العصور البلحقة إلى أن وصل 
إلٌنا. فنحن نتمّسك بإعبلنات هللا "كما سلّمها إلٌنا الذٌن كانوا منذ البدء معاٌنٌن وخداماً 

 (ٕ: ٔللكلمة" )لوقا 

لمعّزي" الذي ٌرسله إلٌنا من عند اآلب )ٌوحنا تكلّم المسٌح عن الروح القدس بصفته "ا -ٗ
والمعروؾ أّن تعزٌة المإمنٌن عمل خاص باهلل وحده، الذي هو "أبو الرأفة  (ٕٙ: ٗٔ

وقد قال جّل اسمه:  (ٗو ٖ: ٔكورنثوس  ٕوإله كّل تعزٌة الذي ٌعّزٌنا فً كّل ضٌقتنا" )
وح القدس المعّزي هو شخص فبل رٌب أبداً بؤن الر (ٕٔ: ٔ٘"أنا أنا معّزٌكم" )أشعٌاء 

 .هللا ذاته
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اقتبسنا فً ما سلؾ آٌات تدّل على سكنى الروح القدس فً المإمنٌن بالمسٌح. وٌوضح  -٘
الوحً فً أماكن أخرى أّن الساكن فً المإمنٌن هو هللا، فٌقول: "فإّنكم أنتم هٌكل هللا 

ن صرٌح، أن وفً هذا إعبل (16 :ٙكورنثوس  ٕالحً كما قال هللا إنً سؤسكن فٌهم" )
 .الروح القدس هو هللا

 ٕوقد حاز الروح القدس الصفات واألمجاد التً ٌملكها اآلب واالبن. فهو "الرب" ) -ٙ
(، "الحق" ٙ: ٗ(، "القدٌر" )زكرٌا ٗٔ: 1(، "األزلً" )عبرانٌٌن 5ٔو 8ٔ: ٖكورنثوس 

 :ٕكورنثوس  ٔ(، "العلٌم بكل شًء" )ٖ: ٖكورنثوس  ٕ(، "الحً" )ٙ: ٌ٘وحنا  ٔ)
 (5و 8: 1ٖٔ(، "الموجود فً كل مكان" )مزمور ٓٔ

ومن أعماله التً تجعله ببل منازع مساو هلل، أنه مصدر المسحة والقوة والسلطان، "مسحه  -8
( ٗٔ: ٗ( "فرجع ٌسوع بقوة الروح" )لوقا 5ٖ: ٓٔهللا بالروح القدس والقوة" )أعمال 

"بقوة آٌاٍت وعجابب بقوة ( ٖٔ: ٘ٔ"لتزدادوا فً الرجاء بقوة الروح القدس" )رومٌة 
ونرى هنا أن  (ٗ: ٕكورنثوس ٔ"ببرهان الروح والقوة" ) (1ٔ: ٘ٔروح هللا" )رومٌة 

الكتاب ٌقول تارة "قوة روح هللا" وتارة أخرى "قوة الروح القدس"، مما ٌعلن أنه هللا 
 .ذاته.واآلٌات تمٌز بشكل واضح بٌن الروح كشخص وبٌن القوة كصفة

ت الكتابٌة عن شخصٌة الروح القدس ال ٌبقى أّي مجال للشك أو لبلعتراض أمام هذه اإلعبلنا
على كونه هللا ذاته، وتكون دعوى الشهود، بؤّن المسٌحٌٌن نسبوا البلهوت للروح القدس بقصد 

 .تثبٌت عقٌدة الثالوث، محض افتراء
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 الفصل الخامس: عقٌدة الثالوث األقدس

أسرارها، كما ٌسلّمون بعجز عقولهم عن إدراك إعبلنات هللا ٌُقّر المسٌحٌون بؤّن للّذات اإللهٌة 
عن ذاته وثالوثه إدراكا كامبلً، ألنه إن جاز لهم ذلك ٌكون الخالق الؽٌر محدود قد حّد بالعقل 
المحدود. لذا فهم ٌحنون تلك العقول خضوعاً "لسّر هللا اآلب والمسٌح المّذخر فٌه جمٌع كنوز 

 (ٖوٕ :ٕالحكمة والعلم" )كولوسً 

  

خبلفاً لذلك ٌعتقد شهود ٌهوه أن كّل أمور هللا ُتفهم بالعقل والمنطق، وما ٌتعارض معهما لٌس من 
هللا. فبل موضع لؤلسرار اإللهٌة فً تعالٌمهم وفكرهم على اإلطبلق؛ وإن وجد فً الماضً 

ٌّن أوضح معنى هذه األسرار المقدسة ل عباده األمناء، أسرار، كما ٌقولون، فإن "هللا فً وقته المع
 [72] ".شهود ٌهوه، لٌتمّكنوا من إعبلنها وجعلها معروفة

 مصدر العقٌدة

قالوا: "فً القرن الرابع تبّنى العالم المسٌحً عقٌدة الثالوث، التً علّمها البابلٌون والمصرٌون 
نة والهندوس والبوذٌون من قبل، فَمن هو وراء ذلك؟ إله هذا الدهر، الشٌطان، إبلٌس. ففً الس

ب م أّسس اإلمبراطور الرومانً ؼٌر المعتمد، قسطنطٌن، الكٌان المسٌحً ونظامه،  ٕٖ٘
 [73] ".فحّرؾ العقٌدة المسٌحٌة وخلطها بكثٌر من األسرار الملهمة من الشٌطان

الرّد: اعتراضهم المتواصل، على أن الكٌان المسٌحً اخترع عقٌدة الثالوث وتبّناها فً مجمع 
نطٌن ال أساس له من الصحة. لقد نّص المجمع على العقٌدة، إالّ أنه لم نٌقٌة بؤمر من قسط

ٌخترعها، والؽرض من انعقاده كان مجابهة الذٌن انزلقوا إلى هوة الكفر والهرطقة. فالعقٌدة لٌست 
ولٌدة الفكر البشري،بل هً إعبلن من هللا فً كلمته، بداللة آٌات كثٌرة فً ؼاٌة الصراحة، وقد 

تقدات األساسٌة المسلّم بها لدى رسل المسٌح وآباء الكنٌسة قبل نٌقٌة، أمثال كانت من المع
مهزوز ال ٌصح   ارٌناإس و ترتلٌانوس من القرن الثانً. فاتهام نٌقٌة عكاز مرضوض وحابط

 .االتكاء علٌه

ٌحٌة ثم إّن العقٌدة ال تمتُّ بصلة إلى التعالٌم الوثنٌة. فكل عاقل ٌقارن بٌن عقٌدة الثالوث المس
والعقابد الوثنٌة الباطلة ٌدرك حاالً مدى الخبلؾ القابم بٌنهما، ومقدار سمو عقٌدة المسٌحٌٌن على 
الُخرافات المصطنعة. فالبابلٌون اعتقدوا بثالوٍث ُوِسمت طبٌعته بالنجاسة، فآمنوا بوجود إلهٌن هما 

. والمصرٌون آمنوا بتسعة "نمرود" وأمه "سمٌرامٌس" وقد تزّوج نمرود بؤمه فؤنجبت إلهاً ثالثاً 
آلهة، "التاسوع المصري العظٌم". ثم قسموا التسعة إلى ثبلث مجموعات وجعلوا علٌها اإلله 

"رع" ربٌساً، أّما األساطٌر الهندٌة فتتحّدث عن ثبلثة آلهة فُّضلوا عن ؼٌرهم، "براهما" و"فشنو" 
 .و"سٌفا". آلهة الخلق والعطاء والتدمٌر

ت، ٌإمن المسٌحٌون بإله واحد خالق السماء واألرض وكّل ما فٌهما. إالّ أّنهم خبلفاً لهذه الخرافا
ٌإمنون بؤّن وحدانٌة هللا هً وحدانٌة جامعة على أساس اإلعبلنات اإللهٌة فً الكتاب المقدس، 

كما سنرى الحقاً. إذاً ثّمة احتماالن ٌفّسران سبب نسبة شهود ٌهوه عقٌدة الثالوث إلى الوثنٌة: فإّما 
أن ٌكونوا على جهل تام بما ٌعلّمه الفرٌقان، المسٌحً والوثنً، وإّما أّنهم تجاهلوا الفرق عمداً 

لٌفسحوا ألنفسهم فً المجال للنقد البلذع وٌفتروا بهذا شّر افتراء على الحق المسٌحً المختص 
 .بذات هللا، والمختلؾ كّل االختبلؾ عن اعتقادات الوثنٌٌن فً آلهتهم
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أّن الكلمة  -اب المقدس ال ٌتحّدث مطلقاً عن ذلك السر )سر الثالوث( ألّنه ؼٌر موجود قالوا: "الكت
"ثالوث" ؼٌر موجودة فً الكتاب المقدس". "لماذا طوال آالؾ السنٌن لم ٌعلم أحد أنبٌاء هللا شعبه 

كن ٌسوع لم تكن العقٌدة معروفة عند األنبٌاء العبرانٌٌن والرسل المسٌحٌٌن". "ألم ٌ -عن الثالوث؟
 [74]"لٌستخدم مقدرته بصفته المعلم الكبٌر لجعل الثالوث واضحا ألتباعه؟

ٌّن من الحق إال نصفه، ألن عدم ذكر الشًء ال ٌنفً مطلقاً وجوده، وؼٌاب  الرد: قولهم ال ٌب
الدلٌل على الثالوث لٌس دلٌبل على ؼٌاب الثالوث، الذي رؼم كونه ؼرٌبا على الكتاب المقدس 

لة الروحٌة والمعنوٌة، ا ٌنبع منه معنوٌاً. فالكتاب ٌعلنه، سواء باإلشارة والتلمٌح أو باألدلفظا، إّنم
فٌرسم لنا ثبلثة شخصٌات تشاركت فً األعمال والصفات واألمجاد، وٌبقى أمام هذه اإلعبلنات، 

إما أن نقول بتعدد اآللهة أو بإله واحد مثلث األقانٌم *. وقد استعان آبابنا بإرشاد الروح القدس، 
دا عن هذا الفكر. فؤتى من خالؾ وقبلوا بالخٌار األخٌر رافضٌن كل محاولة لتؤوٌل النصوص بعٌ

 .هذا الفكر فوقع فً شرك المشاكل البلهوتٌة

وٌجب أن ال ٌؽفلوا، أن إعبلنات هللا عن ذاته جاءت متدرجة بقدر ما رأى هللا ذلك فً حكمته 
وعلمه. فلكل إعبلن وقت، والعهد الجدٌد هو الوقت المعٌن إلعبلٍن أسمى عن ذات هللا، العهد 

رى جوهر الحقابق ال خٌالها. لقد أشار األنبٌاء قدٌما إلى االبن لكننا لم نعرفه الذي فٌه صرنا ن
تماما إال بالتجسد، وتحدثوا عن روح هللا لكننا لم نعرفه كما هو إال بحلوله علٌنا وفً وسطنا، ومع 

هم أنهم لمـحوا إلى عقٌدة الثالوث لكنهم لم ٌدركوها كما هً فً العهد الجدٌد، كما ولم توكل إلٌ
مهمة كشؾ الحقابق الكاملة عن ذات هللا ألنها من مهام االبن، "هللا لم ٌره احد قط. االبن الوحٌد 

(، وما أوضحه االبن لتبلمٌذه فاق كل ما أعلنه 5ٔ:  ٔالذي هو فً حضن اآلب هو خبر") ٌوحنا 
وإلٌنا من  ألنبٌابه قدٌما، لٌصل اإلعبلن بعد ذلك قمته بواسطة ما أعلنه الروح القدس للرسل.

 :كتاب هللا ما ٌشٌر فٌه إلى الثالوث

 الثالوث فً العهد القدٌم

( "فً البدء خلق هللا )اٌلوهٌم( السماوات واألَرض... وروح هللا ٌرؾ  ٔ:  ٔتكوٌن  ) -ٔ
على وجه المٌاه". ففً أول آٌات الكتاب نرى اشتراك هللا وروحه فً الخلق، ولنا فً 

ً على حقٌقة التعداد فً وحدانٌة هللا. فاالسم هو لفظ االسم "اٌلوهٌم" خٌر إعبلن كتاب
جمع، ومفرده بالعبرٌة "اٌلوه"، أي إله. وفً نور إعبلنات العهد الجدٌد نرى فً "اٌلوهٌم" 

أقانٌم هللا الثبلثة وحقٌقة اشتراكهم فً عملٌة الخلق:فاآلب هو الخالق الذي منه كّل شًء 
 كل به  لذي ا الخالق  هو  (؛ واالبن ٖٙ: ٔٔ)رومٌة 

---------------------------- 

ٌّزة ؼٌر المستقلّة أو ؼٌر المنفصلة *  .أقانٌم: جمع أقنوم، وهً سرٌانٌة األصل تفٌد الشخصٌة المم

( والروح القدس هو الخالق الذي جّدد وجه األرض وصنع ٙٔ: ٔ؛ كولوسً ٖ: ٔشًء )ٌوحنا 
 ٌمكن أن ٌكونوا ثبلثة آلهة، بل ثبلثة أقانٌم وهإالء ال (ٗ: ٖٖ؛ أٌوب ٖٓ: ٗٓٔاإلنسان )مزمور 

ٌّزٌن لكن ؼٌر منفصلٌن فً اإلله الواحد  .مم
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ٌّون أنفسهم  اعتراض: "كلمة "إٌلوهٌم" ال تعنً "أقانٌم" بل "آلهة". لذلك فبحجة كهذه ٌجعل الثالوث
جمع العظمة  عابدي آلهة كثٌرة... فمن الواضح إذاً أّن اللقب "إٌلوهٌم" الذي له صٌؽة الجمع، هو

 [75]."أو الجبللة

نقول: ال اعتراض البتة، االسم هو جمع "إله" وٌترجم "آلهة"، وال ٌوجد من نقله إلى أقانٌم. لكن 
وروده بصٌؽة الجمع هو لٌس للتعظٌم واإلجبلل، ألن هذه الحالة اللؽوٌة ؼٌر معروفة فً 

 :وال فً حالة من الحاالت التالٌةالعبرٌة، كما وال ٌجوز أّن ٌكون االسم جمع العظمة والجبللة 

ال ٌجوز استعماله للتعظٌم فً حالة التكلّم مع هللا، ألّنه ال ٌقال للسٌد أسٌاد ولئلله آلهة وللملك  -أ 
 .ملوك وللربٌس رإساء، وذلك لتعظٌمهم، ألن هذا ٌدّل على وجود أكثر من شخص واحد

ّن اسمه عظٌم فً ذاته وال ٌحتاج ألن ٌعّظمه، ال ٌجوز استعماله للتعظٌم فً حالة تكلّم هللا، أل -ب 
 .ثم ال ٌعقل أن هللا ٌعّظم نفسه تارة وال ٌعّظمها تارة أخرى

فإن كان االسم "اٌلوهٌم" ال ٌشٌر إلى تعدد اآللهة، وال ٌعنً التعظٌم فهو بالتالً ٌفٌد التعداد فً 
 .وحدانٌة هللا

إٌمانهم  دستور اإلٌمان عن  مطلع  فً  باءنا ولسنا عباد آلهة كثٌرة كما ٌتهموننا، فقد عّبر آ
فً وحدانٌته، وهم لم ٌعبدوا ٌوماً سوى اإلله الوحٌد خالق السموات  الجامع  الواحد  باإلله  

واألرض. بٌنما معشر شهود ٌهوه هم مّمن ٌإمنون بتعّدد اآللهة، وذلك بجعلهم ٌسوع إلهاً آخر 
 .هً أقرب إلى الوثنٌة من ؼٌرهاإلى جانب ٌهوه. وفً الحقٌقة أن تعالٌمهم 

( "وقال هللا: "نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا"، إلى من ٌتحدث  ٕٙ:  ٔتكوٌن ) -ٕ
 الرب هنا، إن لم ٌكن لبلبن والروح القدس؟

... ٌقول الثالوثٌون، إّن هللا كان ٌكلّم نفسه...ألنه لٌس أقنوماً  ٕٙ: ٔاعتراض: "فً التكوٌن 
قانٌم، ثالوث...ولكن من الواضح أّنه كان ٌكلّم الصانع...كان اٌلوهٌم ٌكلّم ابنه واحداً وإّنما ثبلثة أ

 [76]."الوحٌد

ٌّزة ولٌس كشخصٌة منفصلة أو مستقلة  الرد: هللا كان ٌكلّم ابنه بصفته أحد أقانٌم الّذات اإللهٌة المم
ٌّز أقانٌمه،   عن ذات هللا وجوهره. واآلٌة أعبله فً الفعل "قال" الذي  -أتعلن وحدانٌة هللا مع تم

فً الفعل "نعمل" الوارد فً صٌؽة الجمع، مّما ٌدّل على التعداد فً  -ٌدل على الوحدانٌة . ب
ٌّزة ؼٌر المنفصلة، إذ لم ٌقل   -الوحدانٌة. ج فً الكلمة "صورتنا" التً تدّل على الوحدة المم

 ."ُصوَرنا" ألن فً هذا داللة على وجود أكثر من شخصٌة منفردة

( "وقال الرب...هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى ال ٌسمع  8 – ٙ:  ٔٔتكوٌن ) -ٖ
بعضهم لسان بعض"، وهنا أٌضا ٌتحدث الرب إلى أقانٌمه، إذ ٌستخدماهلل الضمٌر 

       .الشخصً الجمع

( "َمن اُرسل ومن ٌذهب من أجلنا"، وهذه العبارة كسابقاتها ال ٌمكن أن تدّل 5: ٙأشعٌاء ) -ٗ
هللا كان ٌكلّم نفسه أو ٌعّظمها، ألّن االعتقاد بهذا هو شطط بالػ. كما ال ٌجوز على أّن 

القول، أّن هللا كان ٌستشٌر ابنه بصفته ربٌس المبلبكة مٌخابٌل، "ألن من عرؾ فكر الرب 
فبل ٌبقى لدٌنا إالّ التسلٌم بؤّن هللا اآلب كان ٌكلّم  (ٖٗ: ٔٔأو من صار له مشٌراً" )رومٌة 
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بن والروح القدس اللذٌن هما واحد معه فً الجوهر واإلرادة. فاالبن قال بحق: أقنومً اال
(؛ وعن الروح ٗٔ-ٕٔ: 5"أنا الحكمة... لً المشورة والرأي. أنا الفهم لً القدرة" )أمثال 

 (ٕ: ٔٔالقدس قٌل: "روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة" )أشعٌاء 

ب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة ( "وٌحل علٌه روح الر ٕ:  ٔٔإشعٌاء ) -٘
روح المعرفة ومخافة الرب"، صورة للثبلثة معا، الروح القدس، روح اآلب، ٌحل على 

 .االبن

( "منذ وجوده أنا )االبن( هناك. واآلن السٌد الرب )اآلب( أرسلنً ٙٔ: 5ٗأشعٌاء ) -ٙ
بلثة، اآلب واالبن " هنا تتجلّى بصورة واضحة أقانٌم هللا الث(وروحه )الروح القدس

 .والروح القدس

( "فً كل ضٌقهم تضاٌق)اآلب( ومبلك حضرته )االبن( خلصهم...  1:  ٖٙإشعٌاء ) -8
ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه ) الروح القدس( ". والتؤكٌد أن مبلك الرب هو االبن 

 :نراه فً اآلٌات التالٌة

(، ٕٔ: ٖٔر أمامهم" )خروج عند خروج بنً إسرابٌل من مصر، قٌل: "وكان الرب ٌسٌ) -5
ولمــّا اقترب فرعون بجٌوشه منهم قٌل: "فانتقل مبلك هللا السابر أمام عسكر اسرابٌل، 

 .فمبلك هللا هو الرب اإلله، اقنوم االبن ( 1ٔ: ٗٔوسار وراءهم" )خروج 

ٌعقوب ظهور الرب له فٌقول: "وقال لً مبلك هللا فً الحلم: ٌا ٌعقوب... أنا إله   ٌصؾ) -1
وبعد ثبلث عشرة سنة بنى ٌعقوب مذبحاً للرب، وقٌل:  (ٖٔ-ٔٔ: ٖٔت إٌل" )تكوٌن بٌ

 (8: ٖ٘"وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إٌل بٌت إٌل ألنه هناك ظهر له هللا" )تكوٌن 
 .وإٌل تعنً هللا. وفً هذا أٌضا البرهان القاطع على أن مبلك هللا هو الرب، االبن

المكان المحدد لذبحه "ناداه مبلك الرب من السماء  وعندما أخذ إبراهٌم ابنه إلى) -ٓٔ
(، فمن ٕٔ-ٔٔ: ٕٕ...اآلن علمت أنك خابٌؾ هللا، فلم تمسْك ابنك وحٌدك عنً" )تكوٌن 

 .الواضح أن المتكلم لٌس مبلك بل ابن هللا

ومنوح ٌسجد لمبلك الرب وٌقدم له الذبابح، "ولم ٌعد مبلك الرب ٌتراءى لمنوح ) -ٔٔ
ؾ منوح أنه مبلك الرب فقال منوح المرأته: نموت موتا ألننا قد رأٌنا وامرأته. حٌنبذ عر

(، ٌإكد منوح أنه رأى هللا، وأعلن النص أن اسمه عجٌب كما ٕٕ -ٕٔ: ٖٔهللا") قضاة 
  (ٙ:  1جاء فً الحدٌث عن المسٌح ) اشعٌاء 

( "قال الرب لربً: اجلس عن ٌمٌنً حتى أضع أعداءك ٔ:  ٓٔٔمزمور ) -ٕٔ
:  ٘ٔ"، وٌمٌن القوة هً قوة هللا، "ٌمٌنك ٌا رب معتّزة بالقدرة" ) خروج موطبا لقدمٌك

(، والنطق بهذه العبارة جلب على المسٌح واستفانوس حكم الموت. فبل ٌعقل أن هللا ٙ
 .ٌجلس شخصا عن ٌمٌنه لٌشاركه القوة والقدرة وهذا الشخص من خارج ذاته

 الثالوث فً العهد الجدٌد

ا اعتمد ٌسوع...وإذا بالسماوات قد انفتحت له، فرأى روح هللا ( "فلمّ 8ٔوٙٔ: ٖمتى ) -ٔ
نازالً مثل حمامة وآتٌاً علٌه وصوت من السماوات قاببلً: هذا هو ابنً الحبٌب الذي به 
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سررت". فً هذا المشهد ٌتجلّى أمامنا هللا بؤقانٌمه الثبلثة: صوت اآلب من السماء واالبن 
 .المتجّسد والروح القدس بهٌبة حمامة

اعتراض: "بطرس وٌعقوب وٌوحنا تذكر أسماإهم معا، ولكن ذلك ال ٌجعلهم واحدا أٌضا. 
وفضبل عن ذلك، نزل روح هللا على ٌسوع عند معمودٌته، مظهرا أن ٌسوع لم ٌكن ممسوحا 

بالروح حتى ذلك الوقت. وإذ ٌكون األمر كذلك، كٌؾ ٌمكن أن ٌكون جزءا من ثالوث ٌكون فٌه 
 [77]"لروح القدس؟دابما واحدا مع ا

الرد: ظنوا، أن الكنٌسة استندت على هذه اآلٌة لمجرد ظهور الثبلثة فً المشهد، وفً هذا جهل أو 
تجاهل للحق. فلٌس األمر كذلك، ومشهد المعمودٌة له عند الكنٌسة ُبعد أعمق، ففٌه ترى انتساب 

بتجسد االبن وابتداء خدمته  األقانٌم لبعضها البعض، ووحدتها التامة فً إتمام المقاصد المتعلقة
العلنٌة. كما و وترى فً المشهد إعبلن واضح لثبلثة أقانٌم تعمل فً وحدة تامة. ففً المعمودٌة 

ٌّن من أجلها فٌنال التؤٌٌد والمصادقة من اآلب،  ٌكرس المسٌح نفسه عبلنٌة للخدمة التً ُع
 .وٌحصل على المسحة بواسطة الروح

ًَّ تظللك، فلذلك أٌضاً القدوس المولود ( "الروح القدس ٌٔ:ٖ٘لوقا ) -ٕ حل علٌك، وقوة العل
ٌُدعى ابن هللا"  .و الروح القدس  و ابن هللا العلً   وهنا الثبلثة، اآلب  منك 

( "ومتى جاء المعّزي )الروح القدس( الذي أرسله أنا )االبن( إلٌكم من ٕٙ: ٌ٘ٔوحنا ) -ٖ
 ."عند اآلب

 ."..ولكن الرب واحد...ولكن هللا واحد( "ولكن الروح واحد.ٙ-ٗ: ٕٔكورنثوس ) -ٗ

( "نعمة ربنا ٌسوع المسٌح ومحبة هللا وشركة الروح القدس مع ٗٔ: ٖٔكورنثوس ) -٘
 ."جمٌعكم. آمٌن

لكً …( "بسبب هذا أحنى ركبتً لدى أبً ربنا ٌسوع المسٌح8ٔ-ٖ:ٗٔأفسس ) -ٙ
 ."ان فً قلوبكمأن تتؤٌدوا بالقوة بروحه فً اإلنسان الباطن، لٌحل المسٌح باإلٌم…ٌعطٌكم

( "مصلٌن فً الروح القدس، واحفظوا أنفسكم فً محبة هللا، منتظرٌن ٕٔو ٌٕٓهوذا ) -8
 ."رحمة ربنا ٌسوع المسٌح للحٌاة األبدٌة

( "نعمة لكم وسبلم من الكابن والذي كان والذي ٌؤتً، ومن السبعة  ٘ - ٗ: ٔرإٌا ) -5
 ."ٌناألرواح التً أمام عرشه، ومن ٌسوع المسٌح الشاهد األم

( "وإذ ارتفع )االبن( بٌمٌن هللا واخذ موعد الروح القدس من اآلب سكب ٖٖ:  ٕأعمال ) -1
 ."هذا الذي انتم اآلن تبصرونه وتسمعونه

( "فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم وعّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح 1ٔ: 5ٕمتى ) -ٓٔ
فً مرتبة واحدة  القدس". ما ٌجدر باالنتباه هنا هو، واو العطؾ التً تضع الثبلثة

 .متساوٌة، ثم كلمة "اسم" التً قٌلت بالمفرد مما ٌدل على أّن الثبلثة هم واحد

اعتراض : "ولكن "اسم" ال تعنً دابما اسما شخصٌا. ال فً الٌونانٌة وال فً العربٌة. فعندما نقول 
ة باسم الروح "باسم القانون" ال نشٌر إلى شخص، إننا نعنً ما ٌإٌده القانون... لذلك المعمودٌ
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القدس تعترؾ بسلطة الروح، انه من هللا وٌعمل بمشٌبة هللا ... هل تقول هذه اآلٌة أن هللا والمسٌح 
والروح القدس ٌإلفون ذاتا إلهٌة ثالوثٌة، متساوون فً الجوهر، القدرة، والسرمدٌة؟ كبل، ال تقول 

 ٌعنً أنهم ثبلثة فً واحد ذلك، كما أن إدراج أسماء ثبلثة أشخاص مثل طوم ، دك ، وهاري ال
". [78] 

أقول: إّن كلمة "اسم" تشٌر إلى الشخص وسلطانه، وتستخدم فً وصؾ االبن والروح القدس 
بذات المعنى الذي هلل. فإن أنكرنا أنها تفٌد الشخص فً حالة الروح القدس، لزم أٌضا نفً معناها 

تشٌر إلى الروح القدس كشخص بالنسبة لآلب واالبن. فاآلٌة تمٌز كل شخص بوجوده، و
 .كشخصٌة ممٌزة ولٌس مجرد قوة منبثقة عن اآلب

والكبلم فً اآلٌة عن أهم الممارسات المسٌحٌة، الكرازة والتلمذة والمعمودٌة، وهذه ال تجوز إال 
باسم اآلب واالبن والروح القدس، مما ٌجعلهم فً مرتبة واحدة. لٌس فقط فً الهدؾ والفكر 

الجوهر والبلهوت أٌضا. ولو ذكرنا طوم ودك وهاري، وتوقفنا عند ذلك واإلرادة، بل من حٌث 
فهذا ال ٌعنً شٌبا. لكن لو قلنا أن الحرب ال تقوم إال باسم الثبلثة معا، فإننا نعطً الثبلثة ذات 

المركز والشؤن ونضعهم فً مرتبة واحدة. ثم لو كان الروح القدس مجرد قوة فّعالة لما استلزم 
 .ن ذكر اآلب ٌشمل ذكر جمٌع صفاته ومنها قوتهذكره بالمرة، أل

فً اآلٌات السالفة ثالوث واضح لكل ذي عٌنٌن، وهً تزٌل كّل الشكوك حول صحة العقٌدة. 
فالمسٌحٌون لم ٌإسسوا إٌمانهم على خرافات وأساطٌر وثنٌة، بل على كلمة هللا الحق، دستور 

 .إٌماننا ومنبع عقابدنا

 الثالوث؟لماذا لم ٌعلّم المسٌح عن 

هذا السإال ٌطرح علٌنا فً كل مناسبة بؽرض التعجٌز، وفٌه ٌعلن شهود ٌهوه سطحٌة إٌمانهم 
وضحالة فكرهم الروحً وشح معرفتهم فً كتاب هللا. و صدور هكذا سإال عن جماعة تدعً 
لم  المعرفة بؤمور هللا ٌثٌر فٌنا العجب واالستؽراب. ردي أستهله باستخدام منطقهم، فؤسؤل: لماذا

ٌقل المسٌح بصرٌح العبارة "أنا مبلك متجسد"، فٌحل جدالً قام بشؤن شخصه وٌنهً بذلك اإلٌمان 
 بالثالوث األقدس؟

 :أما جوابنا على سإالهم، فؤضعه فً ثبلثة نقاط

هلل أسراره، منها ما ٌتعلق بعالمنا ومنها ما ٌتعلق بذاته، وإن كانت معرفتنا عن عالمنا ال تشكل  -أ 
حر فكٌؾ بنا نستوعب إعبلناً كامبلً عن أسرار الذات اإللهٌة؟ وإن كان البشر قد نقطة فً ب

اختلفوا فً اؼلب ما عرفوه من أمور تتعلق بالكون والخلق والوجود فهم بالتؤكٌد لن ٌتفقوا إن 
 .عرفوا سر هللا الكامل

لقبول إعبلن  البٌبة التً كان المسٌح ٌخاطبها هً بٌبة توحٌدٌة صرفة ؼٌر متهٌبة روحٌا -ب 
إلهً مفاجا ٌتعلق بثالوثه وأقانٌمه، وكلمات مثل هذه كانت ستإدي إلى التباس وتشوٌش، ومجرد 

ذكرها كفٌل لجعل فرابص الٌهودي ترتعش. إن كان تعبٌر "ابن هللا"، المسلّم به عندهم أدى بهم 
 إلى قتل المسٌح، فكٌؾ ٌكون تؤثٌر كبلم عن أقانٌم وثالوث؟

بما أعلنه لنا هللا فً كلمته عن ذاته وأقانٌمه الثبلثة وال نتجّرأ على الخوض فً إننا نكتفً  -ت 
أعماقه إذ لنا صوت الروح مكلّماً: "أإلى عمق هللا تّتصل أم إلى نهاٌة القدٌر تنتهً؟هو أعلى من 
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(؟ وكلنا ٌقٌن بؤن 8: ٔٔالسماوات فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوٌة فماذا تدري؟" )أٌوب 
قولنا المحدودة لن تستطٌع أن تحد هللا وتقبل بؤسرار ذاته ووجوده، لكن رجاءنا األعظم أن نراه ع

لنعرفه كما عرفنا هو، "فؤننا ننظر اآلن فً مرآة فً لؽز لكن حٌنبذ وجها لوجه.اآلن اعرؾ 
 ( ٕٔ: ٖٔكورنثوس  ٔبعض المعرفة لكن حٌنبذ سؤعرؾ كما ُعرفت" )

 الوحدانٌة الجامعة

 واحد أم ثبلثة اقانٌم فً إله واحد؟" هذا السإال ٌطرحونه فً كتابهم "أمور ال ٌمكن أّن هل هللا"
هللا ٌكذب فٌها"، ثم ٌلجبون إلى العقل المجّرد لئلجابة عنه، فٌستنتجوا أّن وحدانٌة هللا هً وحدانٌة 

قٌدة مجّردة ؼٌر جامعة. وحجتهم التً ٌعترضون بها على إٌمان الكنٌسة تقول: "إن صدقت ع
 ".، وهذا ٌتعارض مع العقل والمنطقٔ=ٔ+ٔ+ٔالثالوث ٌكون: 

نقول: إّن هللا هو االثنان معاً، واحد فً ثبلثة وثبلثة فً واحد، وإّن األرقام والحسابات لٌست 
المقٌاس الصحٌح لمعرفة ذات هللا. فاهلل روح بٌنما األرقام هً من خصابص واستعماالت العالم 

فً سبٌل تقرٌب حقٌقة التعداد فً وحدانٌة هللا إلى ذهن شهود ٌهوه بحٌث  الطبٌعً المنظور. ولكن
ال تتعارض بقوة مع منطقهم البشري، نشٌر إلى بعض مما خلقه هللا وترك علٌه طابعه، كاإلنسان 

الواحد فً المظهر لكنه ثبلثة فً الجوهر، أي روح ونفس وجسد. والكون الذي هو بّر وبحر 
كوكب وحرارة ونور. والهواء أكسجٌن وهٌدروجٌن ونٌتروجٌن. وجو، كما أن الشمس هً 

 .والزمن ماضً وحاضر ومستقبل..الخ

لٌس الؽرض من هذه األمثلة تقدٌم البراهٌن على صحة عقٌدتنا، وال أن نؤخذها تشبٌهاً لذاته 
 (ٕ٘: ٓٗتعالى، الذي هو أسمى من تصوراتنا "فبمن تشّبهوننً فؤساوٌه ٌقول القدوس" )أشعٌاء 

إّنما نرٌد أن نوضح أّن اإلٌمان بالتعداد فً وحدانٌة هللا أمر ٌسمو فوق العقل والمنطق لكّنه ال 
 .ٌتعارض معهما

إّن هللا الذي تإمن به الكنٌسة هو كامل فً ذاته وصفاته وال ٌحتاج إلى معٌن أو مشٌر. وهذا 
وأقانٌمه فً األزل، أي أّنه كان الكمال ٌتطلّب أن ٌكون هللا جامعاً فً وحدانٌته وله عبلقة مع ذاته 

متكلّماً وناظراً وسامعاً، وأنه مستؽٍن فً ذاته الكاملة، اآلب واالبن والروح القدس، عن كل شًء 
 .فً الوجود

قالوا:"ٌبلحظ البلهوتً الكاثولٌكً هانز كٌونػ فً كتابه المسٌحٌة وادٌان العالم أن الثالوث هو 
از أّي تقدم ذي مؽزى مع الشعوب ؼٌر المسٌحٌة... أحد أسباب عدم تمكن الكنابس من إحر

التمٌٌزات التً تضعها عقٌدة الثالوث بٌن اإلله الواحد واألقانٌم الثبلثة ال ترضً المسلمٌن الذٌن 
تشوشهم"، ثم ٌعقب القول استنتاج مفاده، أن "اإلعبلن اإللهً نفسه ال ٌسمح بهذه النظرة إلى 

 [79]." هللا:"هللا لٌس إله تشوٌش

كعادتها تستخدم جمعٌة برج المراقبة أسلوب المراوؼة والتموٌه فتقتبس كبلماً مبتوراً من سٌاقه 
مع عدم ذكر المرجع كامبلً لتزٌد البحث صعوبة وتعقٌدا. عند الرجوع إلى كتابات هانز كٌونػ لن 

توجه نحو حوار نرى أثراً أو إشارًة أو تلمٌحاً ٌضر بعقٌدة الثالوث. أما كتابه المشار إلٌه ففٌه 
مسٌحً إسبلمً كما فً معظم كتبه. وٌرى كونػ التشوٌش فً المفهوم اإلسبلمً للعقٌدة المسٌحٌة 

ثالوث  االبوكرٌفا، وهو  قد تكون مصادره كتب  للثالوث  فٌقول: "نجد فً القرآن مفهوما خاطبا 
وث مسٌحً لكن ال حدٌث عن ثال  *."هللا األب، وعن مرٌم، وعن ٌسوع االبن ٌتحدث عن 
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مشوش كما ٌنقل الشهود. وإن أسلمنا جدال بما نقلوه عن هانز، فإن كبلمه لٌس ملزماً وال ٌؽٌر فً 
الحق شٌباً، ألن عقٌدة الثالوث لم تكن ٌوما عابقا فً اعتناق المسٌحٌة، التً ضمت أناس من 

لؽاءها، وإال جمٌع الملل واألدٌان، كما أن عدم رضى المسلمٌن على العقٌدة ال ٌستدعً منا إ
فسنضطر إلى إلؽاء كل عقٌدة ال ترضً هذا الفرٌق أو ذاك، وفً المقدمة عقٌدة الفداء. فالحجة 

 .سخٌفة بمقدار ما هً فاسدة

إّن الثالوث ٌظهر مقدار ما لذات هللا من عظمة كما ٌظهر استحالة أن نحد هللا بعقل محدود، ؼٌر 
مد على البراهٌن واألدلة، بل على روح هللا القدوس أن السبٌل إلى إقناع شهود ٌهوه بصحته ال ٌعت

القادر وحده على إنارة الذهن وإعطاء البصٌرة لمعرفة الحق المختص بذات هللا المجٌدة، ألن 
 (ٔٔ: ٕكورنثوس ٔ"أمور هللا ال ٌعرفها أحد إالّ روح هللا" )

------------------------------ 

Christentum und Weltreligionen. Islam.S.178   * 
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تها ٌّ  الفصل السادس: النفس البشرٌة، خلودها وأبد

من ضبلالت شهود ٌهوه الجوهرٌة، التً تدّل على إٌمانهم المادي وجهلهم الكتابً، إنكارهم لخلود 
النفس البشرٌة وحقٌقة استمرارها فً حٌاة ما بعد الموت. كذلك لم ٌستطٌعوا تمٌٌز هذه النفس عن 

شًء إذ صّنفها زعٌمهم رصل فً مرتبة واحدة. فهم لم ٌضلّوا فً مفهومهم األنفس الحٌوانٌة ب
 .لذات هللا وحسب، بل أٌضاً فً تفسٌراتهم لذات اإلنسان المخلوق على صورة هللا

ٌزعم الشهود بؤن رصل توصل إلى استنتاجه حول النفس البشرٌة نتٌجة بحث ودراسة فً الكتاب 
ساس حق، ألن مجمل ما نادى به رصل من تعالٌم تتعلق وهو زعم ال ٌرتكز على أ[80].المقدس

بمصٌر النفس وأبدٌتها هو من مخلفات هرطقة السبتٌٌن الذٌن لقنوه البدعة وشبعوه بالفساد 
 .الفكري

 هل لئلنسان نفس أم أّنه نفس حٌة؟

باالستناد إلى كلمة هللا تإمن الكنٌسة بؤن اإلنسان مكّون من ثبلث عناصر، روح ونفس وجسد، 
بٌنما ٌعترؾ شهود ٌهوه بعنصرٌن هما الروح والجسد؛ أما الثالث، الذي هو النفس فٌنكرون 
ٌّزوا الواحد عن  إمكانٌة وجوده. وفً تعرٌفهم لذات اإلنسان خلطوا بٌن جسده ونفسه ولم ٌم

 .اآلخر، وأقّروا بؤن اإلنسان ٌتكون من روح وجسد، وهذان ٌإلفان النفس البشرٌة أو الكابن الحً

لوا: "ال ٌقول الكتاب المقدس إن اإلنسان ٌملك نفساً. بل ٌقول: "وجبل )ٌهوه هللا( آدم تراباً من قا
فالنفس هً الشخص  (8: ٕاألرض. ونفخ فً أنفه نسمة حٌاة، فصار آدم نفساً حٌة" )تكوٌن 

 [81]."المادي الحً ذاته، ال مجرد جزء روحً منه

ألّنه ٌملك نفساً  ا الحق الكامل فهو أن اإلنسان نفس حٌةالرد: قولهم ال ٌتعّدى من الحق نصفه، أمّ 
محٌٌة هً التً نفخها هللا فً أنفه، التً من دونها ٌكون تراباً ال حٌاة فٌه. فاآلٌة التً اقتبسوها آنفاً 

 .تؤكد، أّن آدم كان هٌكبلً طبٌعٌاً ال حٌاة فٌه إلى أن حلّت فٌه نسمة هللا فؤحٌته

نفس زاعمٌن أّن الكتاب ال ٌشٌر إلى وجود عنصر النفس فً اإلنسان. وقد خلطوا بٌن الجسد وال
ٌّز بٌن االثنٌن، فٌقول: "ولُتحفظ روحكم ونفسكم  هذا االّدعاء لٌس فً محلّه ألّن الكتاب ٌم

(، و"ألن كلمة هللا...خارقة إلى مفرق النفس والروح ٖٕ: ٘تسالونٌكً ٔوجسدكم كاملة" )
(، و"تمتنعوا عن الشهوات ٕٔ: ٗضاء الجسد...(" )عبرانٌٌن والمفاصل والمخاخ )التً هً أع

فكٌؾ ٌحارب الجسد النفس إن كان االثنان  (ٔٔ: ٕبطرس  ٔالجسدٌة التً تحارب النفس" )
واحداً؟ أما الدلٌل القاطع على وجود النفس فهو فً قول الرب: "وال تخافوا من الذٌن ٌقتلون 

فهل ٌعقل بعد، أن ٌقال إّن النفس هً  (5ٕ: ٓٔا" )متى الجسد ولكّن النفس ال ٌقدرون أن ٌقتلوه
 الجسد أو العكس؟

وكانت  -اعتراض: "الحٌوانات والبشر تدعى جمٌعاً أنفساً فً الكتاب لمقدس. فهً ال تملك نفساً 
األنفس الحٌة البشرٌة مصنوعة من األرض ذاتها التً كانت هذه المخلوقات )الحٌوانٌة( مصنوعة 

 [82]."منها

ال ٌجوز أن ٌعتبر اإلنسان مجّرد نفس حٌة كسابر المخلوقات األرضٌة، وذلك ألنه ٌمتاز  الرد:
 :عنها بعّدة أمور
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ٌمتاز فً كٌفٌة خلقه. فقد ُخلقت الحٌوانات بفعل أمر صدر عن هللا: "وقال هللا لُتخرج  -ٔ
ا بٌنما اإلنسان أبدعته ٌد (ٕٗ: ٔاألرض ذوات أنفس حٌة كجنسها...وكان كذلك" )تكوٌن 

 .(، وبذلك ٌكون هللا قد خّصه بمركز أسمى من الحٌوانات8: ٕهللا مباشرة )تكوٌن 

ٌمتاز فً طبٌعته. فاهلل خلق اإلنسان على صورته كشبهه مخالفاً لكّل الخبلبق األخرى،  -ٕ
ووضع فٌه من صفاته وطبابعه السامٌة. فهو شخصٌة مستقلة خالدة، له القدرة والحرٌة 

ه، وٌملك اإلرادة والوعً الذاتً. لذلك حٌن بحث آدم عن معٌن المطلقة على تقرٌر مصٌر
 (ٕٓ: ٕله نظٌره بٌن الخبلبق األخرى لم ٌجد، ألّنه ٌمتاز عنها )تكوٌن 

ٌمتاز فً نسمة حٌاته. فبٌنما البهابم خرجت من التراب أنفساً حٌة، صار اإلنسان نفساً  -ٖ
لهذا فإن  (5: ٕٖ)أٌوب  تعقٌله حٌة بفضل نسمة القدٌر. وإلى هذه النسمة ٌعود الفضل فً

حٌاة اإلنسان هً أثمن بما ال ٌقاس من حٌاة الحٌوان كونها شطراً من كٌان هللا. وللسبب 
ٌُعتبر االنتحار عمل ازدراء  ٌُعتبر قتل اإلنسان جرماً موّجهاً ضد قداسة هللا، كما و عٌنه 

اعتقاد شهود ٌهوه هذا، وتحقٌر وتدمٌر ألفضل ما صنعه. فبل ٌسوغ للمسٌحً إذاً أن ٌقبل 
 .ألّنه تحقٌر للنفس البشرٌة التً أكرمها المسٌح بمجٌبه إلى العالم لفدابها

 خلود النفس

قالوا: "ٌذكر الكتاب المقدس بوضوح أن النفس هً عرضة للموت: "النفس التً تخطا هً 
عب" )أعمال ."وٌكون أن كّل نفس ال تسمع لذلك النبً ُتباد من الش(ٕٓو ٗ: 5ٔتموت" )حزقٌال 

.إذاً نرى أن النفس البشرٌة هً الشخص ذاته، وعندما ٌموت الشخص، فإّن النفس (ٖٕ: ٖ
 [83] ."البشرٌة هً التً تموت

  

نقول: وٌذكر الكتاب المقدس بكل وضوح أن هناك حٌاة بعد الموت. وأن هللا لم ٌخلق اإلنسان 
الشهود أن النفس قد وردت بؤكثر  لٌعٌش عشرات السنٌن ثم ٌتبلشى، بل خلقه للخلود. وٌتجاهل

 :من معنى واحد فً الكتاب المقدس وهً

 (ٖٓ: ٖٕ؛ الوٌٌن:ٙ: ٖٙالنفس بمعنى شخص أو فرد أو كابن حً )تكوٌن  -ٔ

 (ٕ٘: ٕٕ؛ أرمٌا ٔٔ: 8ٔالنفس بمعنى حٌاة )الوٌٌن   -ٕ

 (ٖٕ: 1؛ لوقا ٓٔ: ٕٔالنفس بمعنى ذات )أمثال  -ٖ

وتخلّص  (ٖٕ: 8ٔفهً كالروح ُتفتدى )مزمور وفً المعنى الربع للنفس ٌظهر خلودها.  -ٗ
بل تسلّم هلل الذي أعطاها لٌرسلها  (5ٕ: ٓٔ( وال تباد عند الموت، )متى ٕٓ: ٘)ٌعقوب 

 .إلى أبدٌتها

إّن النفس فً اآلٌات التً ٌقتبسونها تعنً الشخص أو الحٌاة التً ٌشترك فٌها كّل من اإلنسان 
(، فهذه األخٌرة ٗ: ٖٖول أٌوب "نسمة القدٌر أحٌتنً" )والحٌوان، ولٌست هً المشار إلٌها فً ق
 .قد اتسمت بالخلود ألنها نفخة من الخالق
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الشخص عندما  ٌعلّم الكتاب المقدس بوضوح أن  -اعتراض: "إّن الموتى هم فً حالة عدم الوعً
ما من فالموت نقٌض الحٌاة، والمٌت ال ٌرى وال ٌسمع وال ٌفكر. و   الوجود. ٌموت ٌزول عن 

 [84]".نملك روحا خالدة أو نفسا خالدة جزء منا ٌبقى حٌا بعد الموت. فنحن ال 

الرد: وفً هذا أٌضاً لم ٌصُدقوا، ألّن الكتاب المقدس هو الذي ٌإّكد لنا استمرار الحٌاة بعد 
الموت، وهو الذي ٌبعث األمل والشوق فً قلب المإمن بالمسٌح، لرإٌة وجه سٌده فً االبدٌة، 

ٌّن بطبلن حٌث م ع القدٌسٌن ٌسبح الرب إلى الدهر. وفً ما ٌلً بعض النصوص التً تب
 :مزاعمهم

( "وإذا موسى وإٌلٌا قد ظهرا لهم ٌتكلمان معه". نحن نسلّم بؤن إٌلٌا صعد ٖ: 8ٔمتى ) -ٔ
حٌاً إلى السماء، لكننا نعلم ٌقٌناً بؤّن موسى مات ودفنه هللا، فكٌؾ به ٌظهر وٌتكلّم مع 

 انت نفسه قد تبلشت بالموت كما ٌزعمون؟المسٌح إن ك

 ."( "ولٌس هو إله أموات بل إله أحٌاء ألن الجمٌع عنده أحٌاء5ٖ: ٕٓلوقا ) -ٕ

( "ألننا إن عشنا فللرب نعٌش وان متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن  1-5: ٗٔرومٌة ) -ٖ
موات". متنا فللرب نحن. ألنه لهذا مات المسٌح وقام وعاش لكً ٌسود على األحٌاء واأل

وهنا تؤكٌد لآلٌة السابقة، ومنها نفهم أن هللا ال ٌسود على أموات أبٌدوا، بل على أرواح 
 .تستمر فً حٌاة ما بعد الموت

وال خلٌقة أخرى تقدر … ( "فإنً متٌقن انه ال موت وال حٌاة وال مبلبكة 5ٖ:  5رومٌة ) -ٗ
نفً حالة البلوعً وتإكد أن أن تفصلنا عن محبة هللا التً فً المسٌح ٌسوع ربنا". اآلٌة ت

 .الموت الٌمكنه فصل المإمن عن حٌاة المسٌح

( "فكانوا ٌرجمون استفانوس وهو ٌدعو وٌقول أٌها الرب ٌسوع اقبل 1٘: 8أعمال ) -٘
 .روحً". وفً القول دلٌل على استمرار الروح فً الحٌاة

الفردوس". ( "فقال له ٌسوع الحّق أقول لك إّنك الٌوم تكون معً فً ٖٗ: ٖٕلوقا ) -ٙ
كلمات المسٌح هً من أوضح ما جاء فً كتاب هللا عن حقٌقة استمرار الحٌاة بعد الموت، 

 .وإذ صارت مصدر قلق لهم حاولوا بجسارة طمس الحقابق فً ترجمتهم لها

( "فنثق ونسّر باألولى أن نتؽرب عن الجسد ونستوطن عند الرب".  5:  ٘كورنثوس ) -8
 الة البلوعً؟وهل االستٌطان عند الرب ٌعنً ح

( "أعرؾ إنسانا فً المسٌح قبل أربع عشرة سنة. أفً الجسد؟ لست  ٕ:  ٕٔكورنثوس ٕ) -5
أعلم، أم خارج الجسد؟ لست أعلم. هللا ٌعلم. اختطؾ هذا إلى السماء الثالثة". كان لبولس 

 :شوق باالنتقال إلى عالم األبدٌة مع المسٌح فٌقول

كون مع المسٌح ذاك أفضل جداً". االنطبلق، أو ( "لً اشتهاء أن أنطلق وأٖٕ: ٔفٌلبً ) -1
 .الموت الجسدي ٌعقبه لقاء فوري مع المسٌح، وإلى هذا اللقاء ٌشتاق كل مإمن

( "رأٌت تحت المذبح نفوس الذٌن قتلوا من اجل كلمة ٓٔو 1: ٙرإٌا ) -ٓٔ
هللا...وصرخوا بصوت عظٌم". لٌقل لنا معشر شهود ٌهوه، كٌؾ تصرخ نفوس ؼٌر 

 على حد قولهم بالموت؟ واعٌة أبٌدت
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ٌّا وآمن بً فلن ٌموت إلى األبد". وهذا  ٕٙ:  ٔٔو  ٕٗ:  ٌ٘وحنا ) -ٔٔ ( "من كان ح
 . تؤكٌد من الرب باستمرارٌة حٌاة المإمنٌن به بعد مفارقة الحٌاة الجسدٌة

واضح وضوح الشمس فً وسط النهار، أّن فً اإلنسان عنصراً خالداً ٌستمر فً الحٌاة بعد 
 .ى كل المحاوالت إلنكار هذه الحقٌقة ؼٌر مجدٌةالموت، وتبق

اعتراض: "إن رجاء القٌامة بحّد ذاته ٌبرهن أّن الموتى ال ٌمكن أن ٌكونوا أحٌاء. فإذا كان الناس 
ٌُقامون ٌجب أن ٌصٌروا أوالً ببل حٌاة  [85]".س

النفس أو الروح.  الرد: إن المفاد بالقٌامة فً الكتاب المقدس هو قٌامة الجسد الترابً ولٌس قٌامة
 .فقد تبرهن لنا فً ما سلؾ خلود نفس اإلنسان وعدم تبلشٌها بالموت

قالوا: "تكلّم ٌسوع المسٌح عن حالة الموتى عندما مات رجل ٌعرفه جٌدا اسمه لعازر. فقال 
كان راقد رقاد الموت...فعندما قام لعازر، هل أدهش الناس «... لعازر صدٌقنا راقد: » لتبلمٌذه
قة عن السماء؟ ... فخبلل األٌام األربعة التً قضاها لعازر فً القبر،  بؤخبار لم ٌكن ٌعلم ›مشوِّ

 [86] ."شٌبا

نقول: مما سلؾ ٌتبٌن لنا استمرار الحٌاة بعد الموت؛ وعلٌه فإن الرقاد هنا ٌفٌد رقاد الجسد ولٌس 
لتخمٌن، ألن الكتاب رقاد الروح. وكل ما ٌقال فً شؤن لعازر بعد موته ٌبقى ضمن إطار الظن وا

ال ٌكشؾ فً موضع ما تفاصٌل ما بعد الموت. كل ما نعرفه، أن أمور األبدٌة ال ٌسوغ إلنسان 
(، ولو سمح هللا للعازر أو ؼٌره بكشؾ أسرار العالم اآلخر  ٗ:  ٕٔكورنثوس  ٕأن ٌتكلم بها )

 . لرخص اإلٌمان وفقد معناه الحقٌقً

ر نموت كالحٌوانات؟ ال شًء أفضل من كلمة هللا الموحى بها قالوا: "هل ٌعنً ذلك أننا نحن البش
: "ألن ما ٌحدث لبنً البشر ٌحدث ٕٔ–1ٔ: ٖلئلجابة عن هذا السإال. فهً تقول فً الجامعة 

للبهٌمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل...كان كبلهما من التراب 
واحدة أو قوة فّعالة ؼٌر منظورة تعمل فً كبل اإلنسان  وإلى التراب ٌعود كبلهما." فهنالك روح

 [87]."والحٌوانات الدنٌا

الرد: ال شك أن اقتباسهم لقول الجامعة هو تموٌه وتشوٌش للحقابق الكتابٌة النقٌة. فعلى الرؼم من 
وجود أوجه شبه بٌن اإلنسان والحٌوان فً الموت فإّن مصٌرهما ٌختلؾ بعد الموت. وإّن الشبه 

ابم بٌنهما هو فً عودة الجسد إلى التراب بدلٌل قول الجامعة: "كان كبلهما من التراب وإلى الق
الموت  -التراب ٌعود كبلهما". لذلك ال ؼرابة فً قوله "موت هذا كموت ذاك" ألنه ٌقصد، أ

ال  عدم مقدرة كلٌهما على التحّكم فً تعٌٌن ساعة الموت. ثم -ب  بانتهاء الحٌاة الكامنة فً الدم. 
ٌمكن إالّ لمن بلػ به الشطط أوجه أن ٌعتقد بؤّن للحٌوانات والبشر روحاً واحدة ٌقال لها قوة فّعالة، 

ألّن االعتقاد بهذا ٌعنً أّن المسٌح بموته على الصلٌب لم ٌفتدي البشر فحسب، بل والحٌوانات 
ٌة. أإلى هنا وصلت أٌضاً، التً بالتالً قد تخلص أو تهلك فً ٌوم الرب تماماً كاألرواح البشر

 !الهرطقة بمعشر الشهود؟

 العذاب األبدي، حقٌقة أم وهم؟
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أنكر زعٌمهم رصل فكرة العذاب األبدي، لٌس ألنه اكتشؾ زٌفها وعدم انتماءها للكتاب المقدس، 
"كانت تقلقه تعالٌم كالقضاء   بل ألن الفكرة كانت تخٌفه وتقض مضجعه. وبحسب وصفهم:

 [88]"فً نار الهاوٌةوالقدر والعذاب األبدي 

وهذه الكذبة –قالوا: "كعقٌدة خلود النفس فإّن عقٌدة هاوٌة العذاب مإسسة على الكذبة البابلٌة 
ولكّن الكتاب المقدس، ٌقابلنا بالتعلٌم البسٌط الواقعً وهو أّن  -مصدرها الشٌطان أبو الكّذاب

الخطٌة هً موت" )ال نٌران  الجمٌع أنفساً قابلة للموت...والموت هو نهاٌة الطرٌق..."أجرة
 (ٖٕ: ٙالعذاب( )رومٌة 

ٌّن لنا مّما سلؾ، أّن النفس البشرٌة خالدة وعدٌمة الفناء وال بد أنها تذهب إلى موضع ما  الرد: تب
بعد الموت. فإّنها تذهب إّما إلى النعٌم والراحة األبدٌة، وإّما إلى الجحٌم والعذاب األبدي، إذ ال 

 .بثاً ٌحاول الشهود تخدٌر ضمابرهم بتفسٌر كلمة هللا على هواهمموضع ثالث ؼٌرهما. وع

إّن اآلٌة "أجرة الخطٌة هً موت" ال تفٌد الموت الجسدي فحسب، بل أٌضاً الموت الروحً، أي 
( لٌنتهً بهبلك النفس فً 8ٔ: ٕاالنفصال عن حٌاة هللا، األمر الذي ٌبدأ بفعل الخطٌة )تكوٌن 

 (ٕٗ: ٘الرب عن المإمن به "قد انتقل من الموت إلى الحٌاة" )ٌوحنا  النار األبدٌة. ولذلك ٌقول
فبل شك أّنه ٌوجد نوعان من الموت، أحدهما ٌصٌب الجسد دون النفس واآلخر ٌصٌب االثنٌن معاً 

( والمشار إلٌها ٘ٔ-ٕٔ: ٕٓوٌسّمى "الموت الثانً"، أي الهبلك فً البحٌرة المّتقدة بالنار )رإٌا 
 (5ٗ-ٖٗ: 1ر "حٌث دودهم ال ٌموت والنار ال تطفؤ" )مرقس أٌضا بجهنم النا

واألشرار طبعاً  -اعتراض: "بحٌرة النار... ال تعنً العذاب الواعً بل الموت أو الهبلك األبدي 
وجهنم... تشٌر إلى وادي هنوم وهو رمز لئلبادة التامة ولٌس للعذاب  -ال ٌعّذبون حرفٌاً 

 [90]."األبدي

نطق قط بكلمات مجّردة وفارؼة من المعانً. فخلؾ كلماته تكمن حقابق الرد: إّن الرب لم ٌ
وتعابٌر لن ٌقوى شهود ٌهوه على تحوٌرها، مهما بذلوا من جهد وبراعة فً تفاسٌرهم. وإن سلّمنا 
جدالً بؤن كلماته عن الدود الذي ال ٌموت والنار التً ال ُتطفؤ هً رموز وصور لحالة الشرٌر بعد 

أنها تصؾ حالة العذاب والمرارة إذ لٌس فٌها ما ٌدل على المبلشاة أو الفناء. ولو الموت، فبل شّك 
أراد الرب أن ٌصؾ حالة من عدم الشعور عند الذٌن ماتوا، لما اقتضى األمر أن ٌستخدم تعابٌر 
محّددة كاأللم، والبكاء، والنار، والخوؾ، والظلمة، والهبلك، واللهٌب، والعذاب، إذ لٌس فً هذه 

ٌدّل أو ٌشٌر إلى حالة عدم الوعً. ولنبلحظ جٌداً أنه فً كل وصؾ فً اإلنجٌل لحالة األشرار ما 
 :فً األبدٌة ترد عبارات تإكد مصٌرهم المإلم. وهنا بعض النصوص التً ال تقبل الشك

فٌجمعون ... فاعلً اإلثم. وٌطرحونهم فً أتون النار. هناك ٌكون البكاء وصرٌر األسنان" " -
 (ٕٗو ٔٗ :ٖٔ)متى 

اذهبوا عنً ٌا مبلعٌن إلى النار األبدٌة المعّدة إلبلٌس ومبلبكته... فٌمضً هإالء إلى عذاب " -
 (ٙٗؤٗ: ٕ٘أبدي" )متى 

 (ٔٔ: ٗٔوٌصعد دخان عذابهم إلى أبد اآلبدٌن وال تكون راحة نهاراً ولٌبلً" )رإٌا " -

بحٌرة المتقدة بنار وكبرٌت، الذي وأما الخابفون وؼٌر المإمنٌن والرجسون...فنصٌبهم فً ال" -
 (5: ٕٔهو الموت الثانً")رإٌا
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ولعّل أوضح ما جاء فً كلمة هللا عن حقٌقة العذاب األبدي، رواٌة المسٌح عن لعازر المسكٌن 
والؽنً المتّنعم المستبد، إذ ٌقول: "ومات الؽنً أٌضاً ودفن. فرفع عٌنٌه فً الهاوٌة وهو فً 

أبً إبراهٌم ارحمنً وأرسل لعازر لٌبّل طرؾ إصبعه بماء وٌبّرد لسانً العذاب... فنادى وقال ٌا 
 (ٖٔ-1ٔ: ٙٔألّنً معّذب فً هذا اللهٌب" )لوقا 

ٌُعقل أو ٌنسجم مع األسفار المقدسة أن ٌتعّذب اإلنسان لمجّرد كونه ؼنٌاً؟ فً مثل  اعتراض: "هل 
 [91]."رفضوا ٌسوع وقتلوه هذا المثل ٌرمز اإلنسان الؽنً إلى صؾ القادة الدٌنٌٌن الذٌن

الرد: طبعاً ال ٌعقل أن ٌعّذب هللا إنساناً بسبب ؼناه. لكّن هذا الؽنً وصل إلى ما وصل إلٌه بسبب 
قلبه وعدم رحمته وشفقته على لعازر المسكٌن. وهللا ٌنظر إلى االمتناع عن  أنانٌته وقساوة

ثم لنسلم جدالً بؤّن  (ٙٗ-ٔٗ :ٕ٘مساعدة الؽٌر جرم موّجه ضد شخصه و ٌستحق العقاب )متى 
ٌّر هذا فً الحقٌقة؟ هل ٌلؽً تفسٌرهم حالة العذاب التً  الؽنً ٌرمز إلى القادة الدٌنٌٌن، فماذا ٌؽ

 ُوجد فٌها الؽنً؟

قالوا: "وإذ جرى رفضهم، أي القادة الدٌنٌٌن، اختبروا العذاب بعد ٌوم الخمسٌن، عندما شّهر أتباع 
 [92] ."(8٘-ٔ٘: 8مال المسٌح أعمالهم الشرٌرة )أع

نقول: هذا الجواب ؼٌر مستحق عناء الرّد علٌه لسخافته. فبل ٌعقل أبداً أن نتعامل مع العذاب، 
كلمة، بهذه الخفّة والبساطة. فكلماته تعلن على األقل ثبلث  5ٓٔالذي وصفه المسٌح بما ٌقارب 

 :حقابق تتعلّق باألبدٌة

 .وجود عقاب وثواب بعد الموت   -ٔ

 .شرار فً الهاوٌةعذاب األ -ٕ

 .عدم القدرة على تقرٌر المصٌر بعد الموت وال مجال للتبدٌل أو للتؽٌٌر -ٖ

ٌّة  ٌّة للكتاب المقدس تجري ترجمة الكلمة "هاوٌة" من الكلمة العبر اعتراض: "فً األسفار العبران
ٌّة فإن الكلمة "هادس" ٌجري نقلها ؼالباً إلى "هاوٌ ة" أو "شٌول" ... أما فً األسفار الٌونان

"جحٌم"... وهاوٌة الكتاب المقدس أو جحٌم الكتاب المقدس هو فً الواقع مدفن للجنس 
 [93] ."البشري

الرد: وإن كانت الهاوٌة قد اُستعملت فً الكتاب المقدس بمعنى مدفن، فإّنها تشٌر إلى عالم 
الهاوٌة لٌكونوا فٌها  األموات ولٌس إلى القبر الترابً. وٌعلن العهد القدٌم، أّن األموات ٌذهبون إلى

ٌّن إلقامتهم منها )أمثال  (؛ وهم هنالك ٖٔ: 8ٔ؛ ٖٔ: ٗٔ؛ أٌوب 5ٔ: 1ضٌوفاً إلى الموعد المع
ٌُسجن فٌه األبالسة والشٌاطٌن  (ٕٔ -5ٔ: ٕٖفً حالة الوعً التام )حزقٌال  فالهاوٌة أشبه بسجن 

العهد الجدٌد ٌإّكد لنا  وفً (ٗ: ٕبطرس ٕ؛ ٘ٔ-1: ٗٔواألشرار الذٌن اّتحدوا بهم )اشعٌاء 
 ٕ؛ ٖٕ: ٔالوحً أّن أرواح المإمنٌن ال تذهب إلى الهاوٌة، بل إلى حضرة المسٌح )فٌلبً 

هذا ألن المسٌح قد أعّد لنا، بدمابه الكرٌمة، الطرٌق إلى السماء. كذلك نفهم من  (5: ٘كورنثوس 
(، أن فً الجحٌم قوات 5ٔ: ٙٔقول المسٌح عن كنٌسته "وأبواب الجحٌم لن تقوى علٌها" )متى 

شرٌرة هً الشٌاطٌن واألبالسة التً تقاوم الكنٌسة وعمل هللا، ولذا ال ٌمكن أن تكون الهاوٌة التً 
 .ترجمت إلى جحٌم وجهنم مجّرد قبر ترابً
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 محبة هللا وعدله

ًّ الناس بالنار لم تخطر ببال هللا، فهل ٌبدو معقوالً أن ٌخلق هللا  هاوٌة قالوا: "إذا كانت فكرة ش
(، فهل ٌعّذب اإلله 5: ٌٗوحنأنارٌة ألولبك الذٌن ال ٌخدمونه؟ ٌقول الكتاب المقدس، "هللا محبة")

 [94]."المحب الناس فعبلً إلى األبد؟

نقول: إّنه أمر معقول جداً، ألّن هللا عبلوة على كونه محّباً، فهو أٌضاً قدوس وعادل، ومحبته ال 
و وإن كان ٌحّب الخطاة وٌرفق بهم إّنما ٌكره الخطٌة وٌدٌنها. ُتنقص شٌباً من قداسته وعدله. فه

ناراً   وعمورة  ومع أنه ال ٌرضى بتقدٌم محرقة بشرٌة، نجده بالمقابل ٌمطر على مدٌنة سدوم
وكما ٌعجز  (ٙ: ٕبطرس ٕوكبرٌتاً، ؼٌرًة منه على قداسته، "واضعاً عبرة للعتٌدٌن أن ٌفجروا" )

مقدار محبة هللا وطول أناته، هكذا ٌعجز عن تصّور ؼضبه المقدس العقل البشري عن استٌعاب 
وعدله الكامل اللذٌن ٌتطلّبان منه أن ٌقتّص من الخطٌة على أكمل وجه. والنار هً الوسٌلة 

 (1ٕ: ٕٔالمبلبمة التً بها ٌنفّذ هللا ؼضبه على أبناء المعصٌة "ألّن إلهنا نار آكلة" )عبرانٌٌن 
 (ٙ: ٔلنار" )ناحوم كما أن "ؼٌظه ٌنسكب كا

شهود ٌهوه ٌرّوجون فكرة أن هللا محبة وبالتالً ٌتساهل مع الخطٌة وال ٌعاقب فاعلٌها. وهم بذلك 
ٌضربون صفحاً عن قداسته وعدله. وبتعبٌر آخر، إّنهم ٌبٌحون الخطٌة وٌشٌعون الطمؤنٌنة فً 

التفاسٌر، وبذلك ٌؽّررون  نفوس مقترفٌها، إذ ٌشؽلونهم عن النار األبدٌة بتوافه الحجج وسخافة
وٌطّوحون بهم فً مهاوي الهبلك. "ال ٌؽركم أحد بكبلم باطل ألّنه بسبب هذه األمور )الخطٌة 

 (ٙ: ٘والفجور( ٌؤتً ؼضب هللا على المعصٌة" )أفسس 

قالوا: "تعذٌب الشخص إلى األبد بسبب ارتكابه الخطؤ على األرض لسنوات قلٌلة إنما ٌخالؾ 
 [95] ."العدل

ول: إّن عقوبة الخطٌة ال تقاس بالنسبة إلى مّدتها، وإنما بالنسبة إلى شناعتها وقباحتها باعتبارها نق
إساءة إلى قداسة هللا. فإن كانت الجرٌمة الواحدة تعاقب باإلعدام فً القانون البشري، فبل ؼرابة، 

 .إذاً، إن كان عقاب الخطٌة عذاباً أبدٌاً فً قانون هللا

معشر شهود ٌهوه وّجهوا أنظارهم إلى صلٌب المسٌح وتؤّملوا فً محبته للخطاة بدالً ٌا حّبذا لو أّن 
من اللؽو الفارغ. إّن تضحٌة المسٌح لهً خٌر دلٌل على وجود عذاب أبدي لؽٌر التاببٌن، إذ لو لم 

ٌوجد عذاب لما اقتضى الحال أن ٌتجّسد المسٌح وٌموت. ونظراً لذلك ُتعتبر خطٌة رفض محبة 
 أشّر الخطاٌا ولها أشّر عقاب، ألن "من خالؾ ناموس موسى فعلى شاهدٌن أو ثبلثة شهود ابن هللا

ٌموت بدون رأفة. فكم عقاباً أشّر تظنون أّنه ٌحسب مستحقاً من داس ابن هللا وحسب دم العهد 
الذي قُّدس به دنساً وازدرى بروح النعمة ... مخٌؾ هو الوقوع فً ٌدي هللا الحً" )عبرانٌٌن 

ما هو العقاب األشّر من الموت إن كان الموت نهاٌة المطاؾ؟ سإال، على شهود  (ٖٔ -5ٕ: ٓٔ
 .ٌهوه أن ٌتؤملوا به
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 ؟الفصل السابع: كٌف ٌخلص اإلنسان

ُرّب سابل ٌسؤل: ما هو نوع الخبلص الذي ٌنادي به شهود ٌهوه ما داموا ال ٌإمنون بوجود 
خبلص بحسب مفهوم الكتاب المقدس هو خبلص عذاب أبدي ٌقتضً الخبلص منه؟ أقول، إّن ال

من دٌنونة هللا والعقاب األبدي فً الجحٌم، واستتباعاً لذلك ٌنال اإلنسان الحٌاة األبدٌة. بٌنما 
الخبلص الذي ٌنادي به شهود ٌهوه ٌتعارض مع هذا المفهوم، وإن كان ظاهرٌا ٌّتفق معه فً 

 :أوجه ثبلثة

 .الحاضرةالخبلص من عذاب الضمٌر فً الحٌاة  -ٔ

 .الخبلص من ؼضب هللا العتٌد أن ٌنسكب على العالم -ٕ

 .ونتٌجة لذلك الحصول على الحٌاة األبدٌة فً ظّل ملكوت هللا -ٖ

 .هذا االتفاق ٌدفعنا لنوّضح أمر الخبلص والسبٌل إلٌه والرّد على مفهومهم الخاطا له

ٌّدي ماذا ٌنبؽً أن أفعل لكً  سؤل حافظ السجن فً مدٌنة فٌلبً بولس وسٌبل قاببلً: "ٌا س
 ٖٓ: ٙٔاخلص؟"، فؤتاه الجواب واضحاً مبّسطاً: "آمن بالرب ٌسوع المسٌح فتخلص" )أعمال 

ولكن بماذا ٌجٌب شهود ٌهوه لو طرح علٌهم السإال عٌنه؟ الجواب كما ٌستخلصه المرء  (ٖٔو
ٌّها بشارة، ٌقول: إن ابتؽى اإلنسان  الخبلص علٌه من بشارتهم عن الخبلص، إن جاز لنا أن نسم

 :ممارسة اإلٌمان*، وهذا ٌعنً بصرٌح العبارة

 .األعمال الحسنة، ومنها حفظ الوصاٌا والخدمة الكرازٌة -أ 

 .المعرفة عن هللا وملكوته، من خبلل الدراسة مع معشر شهود ٌهوه -ب 

 ."االنضمام إلى منظمة برج المراقبة، "سفٌنة نوح -ت 

المسٌح من دنس الخطٌة فٌؽٌبان تماماً عن كرازتهم بالخبلص؛ أّما التوبة ووجوب التطّهر بدماء 
 :لذلك تحدد الكنٌسة موقفها من هذه الكرازة كما ٌلً

------------------------------- 

فً ترجمتهم للكتاب المقدس ٌحّولون الكلمة "إٌمان" إلى "ممارسة اإلٌمان" المزٌد فً الجزء *
 .الثانً

 باإلٌمان أم باألعمال؟

وا: "هل ترٌدون أن تحٌوا إلى األبد؟...السلوك البار مطلوب...أن ٌحفظ الناس شرابع هللا...أن قال
ٌكونوا متكلّمٌن ومنادٌن أكفاًء، بملكوت هللا وأن ٌملكوا اإلٌمان بٌهوه ]ولٌس بالمسٌح![ وأن ٌنذر 

 [96] ".عاتهماإلنسان نفسه لٌهوه...وأن ٌكون هدفه معاشرة شعب ٌهوه النذٌرٌن وأن ٌحضر اجتما

الرد: باطبلً ٌسعون إلى الخبلص بواسطة أعمال الناموس التً حّررنا منها المسٌح، "ألّنه إن كان 
وإن جاز لئلنسان أن ٌخلّص نفسه  (ٕٔ: ٕبالناموس بّر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب" )ؼبلطٌة 

ً التارٌخ. إننا ف  حصلت  مهزلة  أكبر موت المسٌح  ٌكون  وضعوها  التً  الشروط  باّتباع 
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نرى فً وصاٌاهم قٌوداً ناموسٌة وستاراً ٌحجب عن أنظار الناس عطٌة هللا، التً أنعم بها علٌنا 
 (8: ٔفً ابنه المحبوب "الذي فٌه لنا الفداء بدمه ؼفران الخطاٌا حسب ؼنى نعمته" )أفسس 

ٌّن محبته الداخلٌة وأعماله النظر عن حالتهم   للناس بؽضّ   الخبلص  لقد رّتب هللا م: "ولكّن هللا ٌب
وقد صّرح المسٌح بؤّنه أتى لكً تكون  (5: ٘لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات المسٌح ألجلنا")رومٌة 

وهذه الحٌاة التً كلّفته ثمناً باهظاً على الصلٌب ٌهبها لنا مّجاناً،وذلك  (ٓٔ: ٓٔلنا حٌاة )ٌوحنا 
محبًة بنا وإحساناً لنفوسنا الهالكة )تٌطس  -بل: أ لٌس ألننا مستحقّون بسبب أعمال بّرنا وأمانتنا،

ولكوننا عاجزٌن عن  -وأمر بدٌهً أن ال ٌتطلب اإلحسان أجراً للحصول علٌه. ب  (٘و ٗ: ٖ
دفع ثمن الخبلص، إذ إّن كّل ما نقوم به من صبلح ؼٌر قادر أن ٌكفّر ولو عن خطٌة واحدة. فإنه 

نعانً عقابها بإساً وشقاًء األبدٌة بطولها. لكنه أّكد لنا  لو ترك المسٌح خطٌة واحدة لحتم علٌنا أن
لذلك نسؤل معشر الشهود: إن كان المسٌح قد أكمل  (ٖٓ: 1ٔبؤنه قد أكمل عمل خبلصنا )ٌوحنا 

ٌّة خطاٌا ٌبؽون التخلّص منها  عمل الفداء ولم تبَق خطٌة واحدة لم ٌرفعها على الصلٌب فؤ
 باألعمال الصالحة؟

دٌد بجملته إلى حقٌقة كون الخبلص هبة مّجانٌة ٌنالها اإلنسان بواسطة إٌمانه ٌشٌر العهد الج
 :القلبً بالمسٌح، وأكتفً باقتباس آٌتٌن فً هذا المقام

: ٖمتبررٌن مجاناً بنعمته بالفداء الذي بٌسوع المسٌح الذي قّدمه هللا كفّارة باإلٌمان بدمه")رومٌة "
 (ٕ٘و ٕٗ

ٌمان وذلك لٌس منكم، هو عطٌة هللا، لٌس من أعمال كٌبل ٌفتخر ألنكم بالنعمة مخلّصون باإل"
 (1و 5: ٕأحد" )أفسس 

اعتراض: "ال ٌكفً أن نقول إّننا نإمن بالمسٌح..."اإلٌمان بدون أعمال مٌت"، ٌقول الكتاب 
 [97] ."المقدس

الدته الرد: طبعاً ال ٌكفً مجّرد اإلٌمان العقلً بشخص المسٌح وتصدٌق الحقابق المتعلّقة بو
 :ورسالته وموته وقٌامته لنٌل الخبلص. فاإلٌمان الذي ٌقود للخبلص ٌفٌد

 .الثقة بكفاٌة عمل المسٌح الكفّاري، ثقة الطفولة -أ 

 .قبول المسٌح فً القلب رّباً ومخلّصاً  -ب 

االعتماد علٌه وإراحة القلب فً شخصه. ولهذا اإلٌمان ثمار تنّم عن عمقه وصحته وهً  -ت 
 (ٓٔ: ّٕر التً من أجلها قد ُخلق المإمن من جدٌد )أفسس أعمال الب

فاإلٌمان الذي ٌرفضه الكتاب هو اإلٌمان العقلً المجرد والخالً من الثمار، ولٌس اإلٌمان القلبً 
 .الذي ٌقود إلى الوالدة الروحٌة وتجدٌد شخصٌة اإلنسان واإلثمار فً العمل الصالح

 بالمعرفة عن هللا أم بالتعّرؾ به؟

لوا: "فإذا أردنا نٌل الحٌاة األبدٌة نحتاج إلى المعرفة الصحٌحة عن هللا وابنه وملكوته )ٌوحنا قا
كما أّن أخذ المزٌد من المعرفة عن ٌهوه وابنه ٌسوع المسٌح ٌمكن أن ٌقودنا إلى البركة  (ٖ: 8ٔ

رفوك أنت اإلله واآلٌة المشار إلٌها تقول: "وهذه هً الحٌاة األبدٌة أن ٌع[98]".والحٌاة األبدٌة
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الحقٌقً وحدك وٌسوع المسٌح الذي أرسلته"، وقد أدخلوا بعض التعدٌبلت علٌها فً ترجمتهم، 
وبالتحدٌد فً الكلمة "ٌعرفوك" فصارت العبارة "أن ٌستمروا فً نٌل المعرفة عنك وعن الذي 

حاكمة التً أرسلته، ٌسوع المسٌح". وؼرضهم من هذه الترجمة هو بالطبع تثبٌت سلطان هٌبتهم ال
تّدعً استبلمها المعرفة عن هللا لكً تعلنها بدورها للبشر. فإنه ٌتحّتم "على من ٌصٌر تلمٌذاً 

إن  –لٌسوع ...أن ٌقبل المعرفة بؤن هللا ٌعطً الفهم بواسطة هٌبته المنظورة على األرض 
مقدس، وإلى سبلمتك أٌها اإلنسان ومستقبلك كلّه...موقوؾ على نهوضك اآلن إلى درس الكتاب ال

وفً المستقبل القرٌب سٌهلك ٌسوع جمٌع  -انضمامك إلى مجتمع العالم الجدٌد لشهود ٌهوه 
ٌسوع، ٌجب ان « خراؾ»ان تكونوا احد   ( فإذا اردتم1-ٙ :ٔتسالونٌكً  ٕالمشبهٌن بالجداء. )

  [99]."تصؽوا الى رسالة الملكوت وتعملوا بموجب ما تتعلمونه

ت لٌعطٌنا المعرفة عن هللا، بل لٌعّرفنا به وٌقّربنا إلٌه. فهو لم ٌكن وسٌلة نقول: إّن المسٌح لم ٌؤ
للمعرفة عن هللا كما كانت حال األنبٌاء، بل كان هللا ذاته معلناً. ولذا فإن اآلٌة المذكورة أعبله 
د تستلزم معرفة اآلب والمسٌح معاً كؤساس ال ؼنى عنه لنوال الحٌاة األبدٌة. ولنبلحظ هنا التشدٌ

على المعرفة الشخصٌة االختبارٌة باهلل ولٌس مجرد المعرفة عنه. وقد أّكد المسٌح أٌضاً فً 
لذلك حسب الرسول بولس كّل شًء  (1ٔ: 5موضع آخر أن من ال ٌعرفه ال ٌعرؾ اآلب )ٌوحنا 

فهل عرؾ شهود ٌهوه االبن؟ إن أجابونا بنعم،  (5: ٖخسارة فً سبٌل معرفة االبن )فٌلبً 
كٌؾ عرفوه وهم ٌرفضون كّل اتصال روحً به عن طرٌق العبادة والصبلة؟ إّن قوله  سؤلناهم:

( ال ٌدع مجاالً للشك، بؤّن االقتراب إلى ٙ: ٗٔله المجد "لٌس أحد ٌؤتً إلى اآلب إالّ بً" )ٌوحنا 
هللا والتعرؾ به ال ٌتّمان إالّ من خبلل معرفة االبن. ومعرفته ال تؤتً عن طرٌق الدراسة 

 .العة فً الكتاب المقدس واستٌعاب مواضٌعه ؼٌباً، بل بواسطة االتصال الروحً بهوالمط

مع هذا ال ٌنكر المسٌحٌون أهمٌة المعرفة الروحٌة الكتابٌة وعملها فً بنٌان النفوس، ولكنهم ال 
ٌضعونها أساساً للخبلص وقاعدة له. فلو كانت الحال كذلك لجاز لهم أن ٌنادوا "اعرؾ عن هللا 

ص نفسك". أّما نحن فنإمن بؤّن الخبلص ٌتّم بقبول المسٌح فً القلب واالتصال به باإلٌمان، فتخلّ 
ولٌس من خبلل السماع عنه؛ ولست أعتقد أن الشهود ٌعارضون القول، بؤن السماع عن شرٌك 

الحٌاة هو ؼٌر الحصول علٌه. وهكذا أٌضاً "من له االبن فله الحٌاة؛ ومن لٌس له ابن هللا فلٌست 
 (ٕٔ: ٌ٘وحنا ٔه الحٌاة" )ل

اّدعوا أّن الخبلص متوقّؾ على دراسة الكتاب المقدس واالنضمام إلى مجتمعهم، ونسؤلهم بدورنا: 
هل ٌستطٌع المرء أن ٌكفّر عن خطٌة واحدة أو ٌزٌد على ما أكمله المسٌح على الصلٌب، إن هو 

قدس؟ إّن عقٌدتهم عن انضم إلى مجتمعهم أو قضى كامل سنً حٌاته فً دراسة الكتاب الم
الخبلص بالمعرفة ال أساس لها البتة فً كلمة هللا، بل هً من مخلّفات هرطقة الؽنوسٌٌن، ولها 

   .جذورها فً الفلسفات اإلؼرٌقٌة الوثنٌة

 فً المنظمة أم فً المسٌح؟

ٌّن ٌتعامل معنا ٌهوه الٌوم. فبل ن ستنتج قالوا: "بواسطة هٌبته المنظورة برباسة المسٌح كرأس مع
أّن هنالك طرقاً أو سببلً ٌمكن لئلنسان أن ٌتبعها لنٌل الحٌاة فً نظام هللا الجدٌد. هنالك طرٌق 

واحد فقط. وقد كان هنالك مجّرد فلك واحد نجا من الطوفان، ال عدد من السفن. وستكون هنالك 
كة ... ٌجب أن نهاٌة نظام الشٌطان باتت وشٌ -هٌبة واحدة فقط، هٌبة هللا المنظورة، هً تنّجً
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تكون تلمٌذا مجتهدا فً درس الكتاب المقدس وتداوم على معاشرة َمن ٌسعون إلى فعل مشٌبة 
  [100]."موقفك تجاه الممسوحٌن هو ما ٌحدد، إما دخولك الحٌاة األبدٌة أو القطع األبدي -ٌهوه

إلى التمام الرد: لقد بذل شهود ٌهوه قصارى جهدهم لسلب مجد المسٌح الذي "ٌقدر أن ٌخلّص 
ًٌّ فً كّل حٌن لٌشفع فٌهم" )عبرانٌٌن  وجعلوا من  (ٕ٘: 8الذٌن ٌتقّدمون به إلى هللا إذ هو ح

ٌُقال عنها أٌضاً. هنا بعض  ٌُقال عنه  هٌبتهم إلهاً معبوداً ٌحّل محّل المسٌح فً كّل شًء، وما 
ٌُصدر القارئ ح  :كمهأقوالهم، التً ترفع من شؤن هٌبتهم إلى مرتبة المسٌح، ول

 شهود ٌهوه ٌقول  ٌقول الكتاب المقدس

إن اعترفت بفمك بالرب ٌسوع وآمنت بقلبك إن "
 (1:ٓٔ هللا أقامه من األموات خلصت" )رومٌة 

الثٌوقراطٌة ٌقود إلى  االعتراؾ بالمّنظمة"  
 [101]"الحٌاة

ألّنه ٌوجد إله واحد ووسٌط واحد بٌن هللا والناس "
 ( ٘: ٌٕموثاوس تٔاإلنسان ٌسوع المسٌح" )" 

ال ٌتعامل هللا مع الناس إالّ من خبلل منّظمته " 
 [102]"وال وجود لحاالت استثنابٌة

ٌسوع المسٌح( لٌس بؤحد ؼٌره )"
 (ٕٔ: ٗالخبلص")أعمال 

ال خبلص إالّ باالنضمام إلى منّظمة ٌهوه " 
 [103]"الثٌوقراطٌة

إن حّرركم االبن فبالحقٌقة تكونون أحراراً" "
 (ٖٙ: 5)ٌوحنا 

 [104] "المنظمة تضمن لئلنسان الحرٌة والقوة" 

من هو الذي ٌؽلب العالم إالّ الذي ٌإمن أن  "
 ( ٘:  ٌ٘وحنا  ٌٔسوع هو ابن هللا" )

أن نإمن بمنّظمة  لكً نؽلب ٌستلزم "   
 [105] "ٌهوه

ده، "الذي فً دراستنا ألسفار الكتاب المقدس ندرك أّن كّل شًء قد قُسم لنا فً شخص المسٌح وح
صار لنا حكمة من هللا وبراً وقداسة وفداء. حتى كما هو مكتوب من افتخر فلٌفتخر بالرب" 

 (ٖٔو ٖٓ: ٔكورنثوس ٔ)

 (ٖ: ٔفً المسٌح...نلنا كل البركات الروحٌة )أفسس 

 (ٕٔ: ٌٕوحنا ٔفً المسٌح...ُؼفرت خطاٌانا )

 (8ٔو ٙٔ: ٕفً المسٌح...تبّررنا )ؼبلطٌة 

 (ٔ: ٘سبلم مع هللا )رومٌة  فً المسٌح...لنا

 (8ٔ: ٘كورنثوس ٕفً المسٌح... صرنا خلٌقة جدٌدة )

 (ٕ: ٔكورنثوس ٔفً المسٌح...أصبحنا ندعى قدٌسٌن )
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 (ٖٕ: ٙفً المسٌح... صار لنا حٌاة أبدٌة )رومٌة 

 (ٕٖ: 5ومع المسٌح...وهبنا هللا كل شًء )رومٌة 

(، أّما الذٌن احتموا ٔ: 5ً المسٌح ٌسوع" )رومٌة إذاً ال شًء من الدٌنونة اآلن على الذٌن هم ف"
فً منّظمة برج المراقبة فإّن دٌنونة هللا العتٌدة أن تنصّب على العالم تهّددهم كسٌؾ ُمْصلَت فوق 

رإوسهم، ولٌس ما ٌقٌهم منه إالّ كفّارة المسٌح ودماإه الكرٌمة. فاهلل ال ٌدٌن الناس بحسب 
ٌّات وه  1ٔ: ٌٖبات، وإّنما بحسب موقفهم من ابنه المبارك )ٌوحنا مواقفهم من منّظمات وجمع

 (ٖٙو
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 الفصل الثامن: القٌامة والدٌنونة

كما مر بنا، أنكروا خلود النفس البشرٌة؛ وعلٌه اضطروا إلى نكران العذاب األبدي الذي ال وجود 
ٌنونة له من ؼٌر خلود. وبما أن الكتاب المقدس ٌتحّدث بإسهاب عن قٌامة لؤلموات وٌوم د

لؤلشرار، جاء السإال التالً ٌعترض سبٌلهم: لماذا ٌقوم األشرار لٌدانوا إن كانت الدٌنونة تعنً 
مجرد الموت والعودة إلى التراب؟ وهنا أنهك قادة برج المراقبة أدمؽتهم الختراع الفتاوى 

 .المناسبة لتعلٌل أمر القٌامة والدٌنونة

  قٌامة األبرار وقٌامة األشرار

الصالحون واألشرار سٌقامون من المدفن العام وٌحصلون على فرصة األهلٌة للحٌاة قالوا: "
 [106] ".األبدٌة فً الفردوس المسترد على األرض

ٌّز الوحً  قلنا: إنهم ٌخلطون بٌن قٌامة األبرار وقٌامة األشرار وٌجعلون منها قٌامة واحدة، فٌما ٌم
اب األرض ٌستٌقظون هإالء إلى الحٌاة األبدٌة بٌنهما بالقول: "وكثٌرون من الراقدٌن فً تر
"فٌخرج الذٌن فعلوا الصالحات إلى قٌامة  (ٕ: ٕٔوهإالء إلى العار لبلزدراء األبدي" )دانٌال

وإن كانت القٌامة من نصٌب  (1ٕ: ٘الحٌاة والذٌن عملوا الّسٌبات إلى قٌامة الدٌنونة" )ٌوحنا
ة األبدٌة هً من نصٌب الفرٌق األول دون الثانً. ونفهم من الفرٌقٌن، أبراراً وأشراراً، فإّنما الحٌا

كلمة هللا أّنه ٌقوم فارق زمنً بٌن القٌامتٌن: "فعاشوا )أي المإمنون( وملكوا مع المسٌح ألؾ سنة. 
وأما بقٌة األموات فلم تعش حتى تتم األلؾ سنة. هذه القٌامة األولى. مبارك ومقّدس من له نصٌب 

 (ٙ-ٗ: ٕٓ)رإٌا فً القٌامة األولى" 

ٌّبات فً الماضً والذٌن ٌقومون للدٌنونة، سٌقومون  اعتراض: "إّن اآلثمة الذٌن فعلوا الس
وال أحد من  -لٌواجهوا إمكانٌة الحصول على الحٌاة األبدٌة على األرض تحت رعاٌة الملكوت
ٌُقام لمجّرد أن ٌدان...ففً البٌبة البارة فً ظل الملكوت ستجري مساعدتهم لٌجعلوا حٌاتهم  هإالء 

 [107]."على انسجام مع طرق ٌهوه. وهكذا...تكون قٌامتهم قٌامة حٌاة

الرد: ال ٌسوغ لنا االعتقاد أّن الخاطا الذي لم ٌنسجم مع طرق هللا فً هذه الحٌاة، سٌكون 
بمقدوره أن ٌنسجم معها فً الملكوت القادم، إذ لٌس للملكوت األرضً تؤثٌر أو سلطان فً تؽٌٌر 

اإلنسان. ولو كان الخطاة ٌقومون فعبلً لٌحٌوا فً ملكوت هللا لتحّول الملكوت إلى جحٌم حٌاة 
 .حرفً

ٌّن لنا كلمة هللا بكّل وضوح أّنه ال فرصة لنجاة األشرار بعد الموت وال إمكانٌة للرجوع من  ُتب
حٌاة فً وراء القبر لمن ٌموت فً خطاٌاه من دون المسٌح. وألّخص أسباب عدم قٌامة األشرار لل

 :أربع نقاط جوهرٌة

إّن قٌامة الحٌاة هً رجاء المإمن بالمسٌح دون سواه. وعلى هذا الرجاء رقد اآلباء  -ٔ
القدٌسون فً كل العصور. "وآخرون ُعّذبوا ولم ٌقبلوا النجاة لكً ٌنالوا قٌامة أفضل" 

 (ٖ٘: ٔٔ)عبرانٌٌن 

درى بمحبة المسٌح وخبلصه، إّنه أمر ٌتعارض مع عدالة هللا، أن ٌقوم الخاطا، الذي از  -ٕ
ٌّة شركة  ٌّة خلطة للبّر واإلثم. وأ لكً ٌحٌا مع المإمن بالمسٌح فً ملكوت واحد "ألّنه أ

 (ٗٔ: ٙكورنثوس ٕللنور مع الظلمة" )
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: ٖإّن أجساد المقامٌن للحٌاة تتؽٌر لتكون على على صورة جسد المسٌح الممجد )فٌلبً -ٖ
ن معاً لٌلبسا صورة المسٌح، فؤّي امتٌاز للمإمن فإن كان المإمن وؼٌر المإمن ٌقوما (ٕٔ

عن ؼٌره؟ ٌقول الكتاب: "ال تضلّوا، ال زناة وال عبدة أوثان وال فاسقون...ٌرثون ملكوت 
 (ٓٔو 1: ٙكورنثوسٔهللا" )

اعتراض: "طبعاً لن ٌقام الذٌن عاشوا فً ما مضى. فقد ارتكب بعضهم خطاٌا ال ٌمكن أن 
 [108]."ُتؽتفر

ذبٌحة المسٌح ال تعجز عن التكفٌر عن الخطاٌا الكبٌرة؛ فمن الخطؤ القول بؤن الذٌن الرد: إّن 
ارتكبوا الخطاٌا الكبٌرة كالقتل والزنا لن ٌقوموا، بٌنما الكذبة وأصحاب الخطاٌا الصؽٌرة 

، سٌتمّتعون بالقٌامة. َبٌَد أن قٌامة الحٌاة هً من نصٌب المقّدسٌن بدم المسٌح. أّما ؼٌر المقّدسٌن
مهما كبرت خطاٌاهم أو صؽرت، فسٌقامون لٌدانوا كّل واحد بحسب أعماله. ومع أّن عقاب 

أصحاب الخطاٌا الصؽٌرة سٌكون أكثر احتماالً، إّنما ٌبقى أصؽر عقاب هو النار األبدٌة )رإٌا 
 (5: ٕٔ؛ ٘ٔ: ٕٓ

 ٌوم الدٌنونة

ٌاء الحاضر...بل بحسب أعمالهم قالوا: إّن الخطاة"سٌدانون ال بحسب أعمالهم فً أثناء نظام األش
فً نظام األشٌاء الجدٌد، أي بعد تقٌٌد الشٌطان وسجنه ...ولن تكون هنالك حاجة إلى مراجعة 

ٌّداً أّن حٌاة الناس الماضٌة   –سجّل حٌاتهم الماضٌة فً الجسد، ألّن القضاة *فً السماء ٌعرفون ج
مات ذبٌحة فدابٌة لٌرفع عن الجنس البشري قد دانتهم سابقاً، ولكن المسٌح  -حٌاة الخطٌة والنقص

 [109]".الخطٌة والنقص وعقابهما

الرد: أرى أنهم ٌشاركون الشٌطان رٌابه بإبعادهم عن الخطاة شبح الموت وما ٌلٌه، فٌصّورون 
الموت فً أشكال مطمبنة وٌصفونه بكلمات مؽشوشة لكً ٌفّوتوا على الخطاة فرصة التوبة 

 :هم بؤقوالهم هذه ٌحاولونواالستعداد لؤلبدٌة. فإن

رفعت خطاٌا  -على حد قولهم  –تبطٌل أهمٌة اإلٌمان بذبٌحة المسٌح، إذ إن هذه الذبٌحة   -ٔ
 .المإمنٌن بها، وؼٌر المإمنٌن على حد سواء

------------------------------- 

 "من بٌن هإالء القضاة قادة جمعٌة برج المراقبة، جماعة "العبد األمٌن الحكٌم*

تبطٌل عمل الكرازة بالتوبة، فالخاطا ال ٌحتاج إلى التوبة اآلن ألنه سُتعطى له فرصة أخرى  -ٕ
فً ملكوت هللا. وٌصدق فٌهم قول الكتاب "وٌشّددون أٌادي فاعلً الشر حتى ال ٌرجعوا الواحد 

 (8ٔ، ٗٔ: ٖٕعن شّره...وٌقولون لكل من ٌسٌر فً عناد قلبه ال ٌؤتً علٌكم شر" )أرمٌا 

ٌُدن" )مرقسقال ا واستناداً إلى  (ٙٔ: ٙٔلرب ٌسوع: "َمن آمن واعتمد خلص وَمن لم ٌإمن 
شاء  –كبلمه الصادق واألمٌن هذا، نقول إّن الذٌن ٌرفضون المسٌح رباً ومخلّصاً الٌوم سٌقفون 

أمام القضاء اإللهً فً ٌوم الدٌن لٌنالوا القصاص بحسب ما اقترفوا من  -شهود ٌهوه أم أبوا
 .وكتاب هللا ملًء باآلٌات التً تإّكد وجود ٌوم الدٌنخطاٌا. 
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فكرت مرة كٌؾ سٌكون ٌوم الدٌنونة؟...فكلمة هللا ال تذكر أن هذا الٌوم سٌكون ٌوما   قالوا: "هل
 [110]." وودّ  مخٌفا، بل تقول انه ٌوم رجاء 

 :لنقارن ٌوم الدٌنونة مع "ٌوم الرجاء والود" الذي ٌنادون به

لٌجعل األرض خراباً وٌبٌد منها خطاتها ...   بسخط وحمّو ؼضب  قادم قاسٌاً هوذا ٌوم الرب "
 (ٔٔ، 1: ٖٔوأعاقب المسكونة على شّرها والمنافقٌن على إثمهم" )أشعٌاء 

فهوذا ٌؤتً الٌوم المّتقد كالتنور وكّل المستكبرٌن وكّل فاعلً الشر ٌكونون قشاً وٌحرقهم الٌوم "
 (ٔ: ٗقى لهم أصبلً وال فرعاً" )مبلخً اآلتً، قال رب الجنود فبل ٌب

فاهلل اآلن ٌؤمر جمٌع الناس فً كّل مكان أن ٌتوبوا...ألّنه أقام ٌوماً هو فٌه مزمع أن ٌدٌن "
 (ٖٔو ٖٓ: 8ٔالمسكونة بالعدل" )أعمال 

ولكنك من أجل قساوتك وقلبك ؼٌر التابب تذخر لنفسك ؼضباً فً ٌوم الؽضب واستعبلن دٌنونة "
 (ٙو ٘: ٕلة التً سٌجازي كّل واحد حسب أعماله" )رومٌة هللا العاد

هوذا جاء الرب فً ربوات قدٌسٌه. لٌصنع دٌنونة على الجمٌع وٌعاقب جمٌع فّجارهم على جمٌع "
 (٘ٔو ٗٔأعمال فجورهم" )ٌهوذا 

ال رجاء فً ٌوم الدٌنونة لمن استهان بخبلص المسٌح واحتقر فداءه، بل عقاب مخٌؾ. ونسؤلهم: 
 ٌتكلّم الكتاب المقدس عن ٌوم الدٌنونة ما دام الخطاة ال ٌدانون؟ لماذا

ٌُقام الموتى  ٌُقامون وٌحظون بفرصة التعلم عن هللا وخدمته. فخبلل فترة ألؾ سنة، س جوابهم: "س
وسٌنضمون إلى البشر األمناء على األرض لٌخدموا هم أٌضا ٌهوه. وكم سٌكون ذلك مفرحا! 

لفترة ٌوم الدٌنونة ...وخبلل هذا الٌوم، سٌحظى ببلٌٌن الناس وٌدعو الكتاب المقدس تلك ا
 -بالفرصة لٌتعلموا للمرة األولى مشٌبة هللا وٌطبقوها. وهذا ٌعنً أن عمل تعلٌم ضخما جدا 

 [111]."وسٌزٌل الخطٌة تدرٌجٌا من عقولنا وأجسادنا. وسنصٌر بشرا كاملٌن

، وتعطى فرصة الحٌاة األبدٌة لمن سرق وقتل ٌوم دٌنونة طوله ألؾ سنة! فٌه ٌخدم الخطاة ٌهوه
وزنى ورفض خبلص المسٌح واضطهد خدامه، وهإالء ستعلّمهم منظمة برج المراقبة عن ٌهوه 

فً ظل حكم المسٌا. بالحقٌقة، هذا لٌس ملكوت المسٌح وإنما الجحٌم بعٌنه. وُربَّ سابٍل ٌقول: 
تبلمٌذ رصل، أن ٌخرجوا بالتؤوٌل كٌؾ وصلوا إلى هذا االستنتاج؟ بالطبع ال ٌصعب على 

المناسب لٌوم الدٌنونة وٌدعموه بآٌة من الكتاب المقدس. وقد وجدوا ضالّتهم المنشودة هذه المرة 
 (5: ٖبطرس  ٕفً قول الرسول: "إّن ٌوماً واحداً عند الرب كؤلؾ سنة وألؾ سنة كٌوم واحد" )

ونة األشرار ؼٌر مجدٌة. فكلمة هللا واضحة رؼم ذلك تبقى محاوالتهم لطمس الحقابق المتعلّقة بدٌن
وجلٌة فً هذه المسؤلة وتإكد، أن فرص التوبة تسبق الموت أما بعده فتنعدم. كما أن تجدٌد 

المإمنٌن وتخلٌص الجسد من الخطٌة وقوتها هو عمل ٌبدأ باإلٌمان بالمسٌح وتسلٌم الحٌاة له 
(، وسٌنتهً فور لقاء المإمن  ٘:  ٖ و"بؽسل المٌبلد الثانً وتجدٌد الروح القدس" ) تٌطس

ٌّر. ألن هذا الفاسد ال بد أن ٌلبس  بالمسٌح، " فإنه سٌبوق فٌقام األموات عدٌمً فساد ونحن نتؽ
"نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله  ( ٕ٘: ٘ٔكورنثوس  ٔعدم فساد وهذا المابت ٌلبس عدم موت" ) 

 (ٕ: ٌٖوحنا  ٔألننا سنراه كما هو" ) 
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هللا واضح لكل من ٌبحث عنه، وإن كانوا قد أفلحوا بعض الشًء فً إقناع البعض  الحق فً كلمة
تٌموثاوس ٕبتفاسٌرهم الجوفاء، فإّن النجاح لن ٌظّل حلٌفهم "ألّن حمقهم سٌكون واضحاً للجمٌع" )

ٖ :1) 
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 الفصل التاسع: نهاٌة العالم بال نهاٌة

الساعة وقٌامها، الموضوع الذي  لٌس شًء أحب إلى قلوب شهود ٌهوه من التحدث عن موضوع
ٌتصّدر العناوٌن الهامة فً خطبهم وكتاباتهم. فقد تحول هذا الموضوع بؤٌدٌهم إلى صّنارة 

ٌصطادون بها نفوس من جهلوا الحقابق الكتابٌة وأداة ٌستخدمونها للترهٌب والترؼٌب ضمن عالم 
 .تحول إلى سوق للبدع ومسرح لؤلنبٌاء الكذبة

 ؟متى ٌؤتً المسٌح

حٌن سؤل التبلمٌذ الرب عن زمن مجٌبه أجابهم بالقول: "اسهروا وصلّوا ألنكم ال تعلمون متى 
وبدالً من أن ٌكلّؾ الرسول بولس نفسه عناء الكتابة عن األزمنة  (ٖٖ: ٌٖٔكون الوقت" )مرقس

خوة أن واألوقات التً جعلها اآلب فً سلطانه قال: "وأّما األزمنة واألوقات فبل حاجة لكم أٌها األ
تسالونٌكً ٔأكتب إلٌكم عنها ألنكم تعلمون بالتحقٌق إن ٌوم الرب كلصٍّ فً اللٌل هكذا ٌجًء" )

 (ٕو ٔ: ٘

لكن شهود ٌهوه ال ٌوافقون رّبنا ورسوله، بل ٌّدعون "أنهم ٌعرفون مقاصد ٌهوه وأزمنته 
ومن هذا [112]".وفصوله...فإّن روح هللا القدوس ٌكشؾ لهم أٌضاً ما هو الفصل من وجهة نظره

الفكر انطلقوا وتنبؤوا عن زمن مجًء الرب. وفً محاولة لتبرٌر النبّوات الكاذبة قالوا: "ٌّدعً 
بعض المقاومٌن بؤّن شهود ٌهوه أنبٌاء كذبة. وهإالء الخصوم ٌقولون أن التوارٌخ ُحّددت، ولكن 

خر. وبسبب اشتٌاقنا لم ٌحدث شًء...نعم، كان على شعب ٌهوه أن ٌعّدلوا توقّعاتهم من حٌن آل
رجونا أن ٌكون النظام الجدٌد أبكر مما اقتضاه جدول مواعٌد ٌهوه...وعبلوة على ذلك فإّن 

 [113]."الحاجة إلى تعدٌل فهمنا بعض الشًء ال تجعلنا أنبٌاء كذبة

ٌّة  نقول: إّن التنبإات التً ال تصدق فً توقّعاتها والتً ٌجري فٌها تعدٌل ال ٌجوز أن ُتنسب بؤ
ال من األحوال إلى روح هللا؛ "فما تكلّم به النبً باسم الرب ولم ٌحدث ولم ٌصر فهو الكبلم ح

ونحن إذ ٌؤمرنا  (ٕٕ: 5ٔالذي لم ٌتكلّم به الرب بل بطؽٌان تكلّم به النبً فبل تخؾ منه" )تثنٌة 
 ألّن أنبٌاء كتابنا العزٌز: "أٌها األحباء ال تصّدقوا كّل روح بل امتحنوا األرواح هل هً من هللا

( سنستعرض نبّواتهم التً خرجوا بها منذ ٔ: ٌٗوحنا ٔكذبة كثٌرٌن قد خرجوا إلى العالم" )
ٌّن لنا صدقهم فً واحدة منها ٌكونون أهبلً لثقتنا، وإالّ فإّننا نستطٌع أن  تؤسٌس شٌعتهم. فإن تب

 :نحكم بكذبهم ونفاقهم. وفً ما ٌلً أهم تنبإاتهم

 (سنة من تارٌخ البشرٌة وابتداء حكم هللا على العالم )نبّوة لرصلآالؾ  ٙنهاٌة  :1872 -

 (مجًء المسٌح ؼٌر المنظور إلى هٌكله فً السماء )نبّوة لرصل :1874 -

 (خطؾ القدٌسٌن والقٌامة األولى )نبّوة لرصل :1878 -

 (السماء تؽلق أبوابها فً وجه الخطاة )نبّوة لرصل –انتهاء عهد النعمة  :1881 -

 (مجًء المسٌح المنظور وانبثاق ملكوت هللا )نبّوة لرصل :1914 -

 ()نبّوة لرذرفورد القٌامة األولى  :1918 -

 (لرذرفورد  قٌامة أموات العهد القدٌم وعودة اآلباء إبراهٌم واسحق وٌعقوب )نبّوة :1925 -
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 (لرذرفورد  حدوث معركة هرمجدون )نبّوة:1940 -

 (وابتداء ملكوت هللا )نبّوة لفرٌدرٌك فرانسمجًء المسٌح إلى األرض  :1975 -

التً مر ذكرها، ٌجري الحدٌث التالً بٌن المدعً العام Douglas Walsh فً قضٌة
 :* وفرٌدرٌك فرانس

 كموعد هام ؟ 58ٗٔإلى  المدعً العام: ألم ٌشر رصل "

 58ٗٔفرانس: لقد توقع مجًء المسٌح بالروح سنة 

 حقاً انبؽى على جمٌع شهود ٌهوه القبول به؟المدعً العام: وكان هذا إعبلناً 

 فرانس : نعم

 المدعً العام: واآلن لم ٌعد مقبوال؟

 ...فرانس: ال

 لقد توجب على الشهود القبول بالحسابات الخاطبة؟ المدعً العام: للتوضٌح، 

 فرانس: نعم

 المدعً العام: وقد تعترؾ الجمعٌة بعد بضعة سنوات، بؤن ما تقوله الٌوم هو خطؤ؟

 فرانس: ننتظر لنرى

 المدعً العام: وخبلل هذه الفترة اتبع مجمل شهود ٌهوه الضبلل؟

 .فرانس: هم اتبعوا مفهومنا الخاطا للكتاب

 المدعً العام: بل ضبلل؟

 "... فرانس: لٌكن

أمام كّل هذه التنبإات الكاذبة نحكم بعدم أهلٌتهم للقب "أنبٌاء هللا" وأن التسمٌة الحقٌقٌة التً تلٌق 
 (؟1: ٖٔبهم هً: "األنبٌاء الذٌن ٌرون الباطل والذٌن ٌعرفون بالكذب" )حزقٌال 

 1ٔٗٔشهود ٌهوه وسنة 

فً كونه األساس  وأهمٌته تكمن  شهود ٌهوه،  دوراً هاماً فً تعالٌم وحٌاة  1ٌٔٗٔلعب الرقم 
 مجمل علٌه  تبنى  الذي  

------------------------------- 

 ا والفصل الثالثالمرجع المذكور سابق*
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الهٌبة الحاكمة   تعالٌمهم حول مجًء المسٌح الثانً وما ٌتعلق به. واألهم من ذلك، أّن سلطان
ٌّن الهٌبة   بهذا الرقم  ٌرتبط وإلؽابه قد ٌزعزع دعامة سلطتها. فالمسٌح، بحسب ما ٌرّوجون، ع

 .1ٔٗٔممثبل له على األرض فً السنة 

وفٌه ٌحدث الحضور ؼٌر المنظور،  58ٗٔاألول عام حّدد رصل تارٌخٌن لمجًء المسٌح، 
وفٌه تكون نهاٌة العالم وحلول ملكوت هللا. ورؼم اعتراؾ رصل ألتباعه  1ٔٗٔوالثانً عام 

  لبلحتفاظ بالرقم، أّنه  قد تمت حرفٌا وكّل ما عمله 1ٔٗٔبخطؤ نبّواته، زعم رذرفورد أن نبّوة 
سنة أخرى، فؤصبح مجًء المسٌح ؼٌر المنظور أضاؾ إلى األرقام التً وضعها رصل أربعٌن 

 .1ٔ5ٔ، بل 585ٔ، وخطؾ القدٌسٌن والقٌامة األولى لٌس 1ٔٗٔ، بل 58ٗٔلٌس 

الحالٌة على رقمٌن، األول تارٌخً والثانً كتابً، وهً باختصار شدٌد  1ٔٗٔتعتمد نظرٌة 
 :كالتالً

البر وٌطعمونك العشب  تقول كلمة هللا "ٌطردونك من بٌن الناس و تكون سكناك مع حٌوان
كالثٌران وٌبلونك بندى السماء فتمضً علٌك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلً متسلط فً مملكة 

فقالوا هم، بؤن السبعة أزمنة هً فترة تحكم  (ٕ٘ – ٕٗ:  ٗالناس وٌعطٌها من ٌشاء" )دانٌال 
ا الزمان بسنة قمرٌة تتؤلؾ فٌها األمم، وبانتهابها تحل مملكة ٌهوه بواسطة المسٌا ابنه. ثم عّرفو

ٌوما. هذه األٌام  ٌٕٕٓ٘وما، وهكذا ٌكون مجموع األزمنة السبعة فً سفر دانٌال  ٖٓٙمن 
 (5:  ٖحّولوها إلى سنٌن استنادا على القول "إن ٌوما واحدا عند الرب كؤلؾ سنة" )بطرس 

أن نقطة البدء تنصب فً  ولكً ٌصلوا إلى نهاٌة أزمنة األمم ٌستلزم تحدٌد نقطة البدء، فاستنتجوا
السنة التً دمرت فٌها أورشلٌم على ٌد نبوخذ نصر البابلً مستندٌن على قول المسٌح "وتكون 

واآلن ٌنبؽً الرجوع إلى  (ٕٗ:  ٕٔأورشلٌم مدوسة من األمم حتى تكمل أزمنة األمم" )لوقا 
صلهم إلى سنة مجًء سنة لتو ٕٕٓ٘تارٌخ دمار أورشلٌم على ٌد البابلٌٌن، ومن ثم إضافة الـ 

 المسٌح كما توقعوا. فما هو هذا التارٌخ؟

ق.م. كتارٌخ لخراب أورشلٌم، وتإكد كلمة هللا هذا التارٌخ، إذ  58ٌ٘جمع المإرخٌن على العام 
و ٌإرخها  (٘ – ٔ:  8تعطً تارٌخ انتهاء السبً بالسنة الرابعة لدارٌوس ملك الفرس )زكرٌا 

سنة' وهً مدة السبً، إلى الوراء  8ٓدنا من هذا التارٌخ ق.م. إن ع 5ٔ٘ – 8ٔ٘المإرخٌن 
 58ٌ٘نقص منها  ٕٕٓ٘ق.م. وهذا تارٌخ ال ٌنفع معشر الشهود، ألن  58٘سوؾ نصب فً 

. فعٌنوا 1ٔٗٔمٌبلدٌة. فاضطروا إلى ابتداع رقم آخر ٌصل بهم إلى  1ٖٖٔتصل بنا إلى سنة 
ة الكتاب المقدس والمإرخٌن والفلكٌٌن ق. م. تارٌخ لدمار أورشلٌم، رؼم مخالف 8ٓٙالعام 

 ."وعلماء اآلثار لهذا التارٌخ. وصح القول "الحاجة أم االختراع

، ٌواجهنا السإال: لماذا العالم باٍق 1ٔٗٔإن جارٌنا "األنبٌاء" وأسلمنا جدالً بحضور المسٌح سنة 
 :[114] على حاله ولم ٌحدث تؽٌٌر نحو األفضل؟ جواب برج المراقبة هو كالتالً

إلى معركة هرمجدون األخٌرة ونهاٌة "نظام  1ٔٗٔمنذ مجًء المسٌح وتسلم السلطة سنة 
"هكذا أنتم أٌضا متى رأٌتم هذه األشٌاء  ٕٖ -ٖٔ: ٕٔاألشٌاء" ٌمر جٌبل واحدا بحسب لوقا 

صابرة فاعلموا أن ملكوت هللا قرٌب، الحق أقول لكم: إنه ال ٌمضً هذا الجٌل حتى ٌكون الكل". 
سنة؛ وعلٌه ٌكون الجٌل الذي حدده الشهود قد انتهى  5ٓإلى  8ٓل المتعارؾ علٌه هو من والجٌ

. ولمــّا ابتدأ القلق ٌتسرب إلى الشهود تداركت الجمعٌة األمر فراحت تشجع 15ٗٔبنهاٌة 
أتباعها، أن "كلمة ٌهوه النبوٌة إلى ٌسوع هً، أن هذا الجٌل سوؾ لن ٌمضً حّتى تحدث كّل 
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 ( و ٌهوه الذي هو مصدر الوحً والنبّوة الؽٌر كاذبة، سوؾ ٌحقق هذإٖ:ٕٔقا األشٌاء )لو
 .، والزالت النهاٌة ببلنهاٌة1ٔٗٔسنة منذ "حضور المسٌح" سنة  1ٙلكن مر للٌوم [115]."

 كٌؾ ٌؤتً المسٌح؟

قالوا: "عند رجوعه ال ٌؤتً المسٌح على األرض. ولكن الذٌن ٌحكمون معه ٌإخذون لٌحٌوا معه 
السماء...فرجوع المسٌح ال ٌعنً عودته ثانٌة إلى األرض حرفٌاً. لكن ٌعنً تسلّم سلطة فً 

 [116] ."حان الوقت عند هللا لٌرجع وٌبتدئ الحكم 1ٔٗٔالملكوت فً هذه األرض...ففً السنة 

ونسؤل: إن كان المسٌح قد أتى ثانٌة وابتدأ حكمه فعبلً، لماذا قادتهم الزالوا على األرض ولم 
 وا إلى السماء للحكم معه؟ ألعّل مسإولٌاتهم الجسٌمة على األرض تحول دون ذلك؟ٌذهب

للرد، أكتفً باقتباس نص واحد من كلمة هللا ٌؽنٌنا عن كل شرح وتفسٌر، فٌه ٌعلن لنا الوحً بكّل 
وضوح كٌفٌة عودة المسٌح. "ولمـــّا قال )ٌسوع( هذا ارتفع عنهم وهم ٌنظرون. وأخذته سحابة 

هم. وفٌما كانوا ٌشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجبلن قد وقفا بهم بلباس أبٌض عن أعٌن
وقاال: أٌها الرجال الجلٌلٌون ما بالكم واقفٌن تنظرون إلى السماء سٌؤتً هكذا كما رأٌتموه منطلقاً 

 فكٌؾ نشك فً عودة منظورة للرب أمام هذا اإلعبلن الواضح؟ (ٔٔ -1: ٔإلى السماء" )أعمال 

تراض:"لقد رأوه منطلقاً ولكنهم لم ٌروه راجعاً. إّن كلمة المبلكٌن "هكذا" ال تقول فً نفس اع
الجسد...فقد أخذته سحابة عن أعٌنهم بحٌث صار ؼٌر منظور.وهكذا سٌكون رجوعه ؼٌر 

فً جسمه الروحانً صعد المسٌح إلى السماء. وهكذا ٌكون رجوعه أٌضاً ؼٌر منظور  –منظور 
 [117]."فً جسم روحانً

 :بمعناها الحرفً التام وذلك لؤلسباب التالٌة الرد: إن كلمة "هكذا" ُتفهم 

 -كما تؤّكد لنا فً ما سلؾ–هكذا" نسبة إلى الجسد. لقد قام الرب من األموات بالجسد "  -ٔ
وهو لم ٌكن شبحاً أو روحاً؛ وعلٌه، ٌكون قد صعد إلى السماء فً الجسد نفسه، كما أنه 

 .سٌعود منها هكذا

هكذا" نسبة إلى الجؽرافٌة. ٌقول النص إّنه انطلق إلى السماء من على جبل الزٌتون، "  -ٕ
 (ٗ: ٗٔوٌإّكد الوحً أّنه فً عودته سٌنزل على الجبل عٌنه )زكرٌا 

هكذا" نسبة إلى العٌان. إّن التبلمٌذ كانوا ٌنظرونه؛ وٌقول الوحً بصرٌح العبارة إّن "  -ٖ
ون ابن اإلنسان آتٌاً على سحاب السماء بقوة ومجد الناس سٌنظرونه فً عودته: "وٌبصر

 (ٖٓ: ٕٗكثٌر" )متى 

هكذا" نسبة إلى السحابة. وصعوده على السحابة لٌس البتة دلٌبلً على عودة ؼٌر "  -ٗ
منظورة، لكنه ٌشٌر إلى عودته مع السحاب فً مشهد الصعود ذاته: "هوذا ٌؤتً مع 

 (8: ٔالسحاب وستنظره كلُّ عٌن" )رإٌا

: "وهنا ٌتحّدث الكتاب المقدس عن الرإٌة، ال بالعٌون الطبٌعٌة، بل بمعنى التمٌٌز اعتراض
واإلدراك...ولذلك فإّن عبارة "ستنظره كّل عٌن" تعنً أّن كّل فرد سٌفهم أو ٌدرك أّن المسٌح 
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"ما هً عبلمة  ٖ: ٕٗإن الكلمة الٌونانٌة "مجًء" المترجمة هنا الواردة فً متى  –حاضر 
  [118]."ضاء الدهر" هً "باروسٌا" وتعنً حضورمجٌبك وانق

ٌّر فً كٌفٌة مجًء المسٌح  الرد: إن تفسٌرهم المجازي للعبارة "ستنظره كلُّ عٌن"، وإن كان ٌؽ
وكٌفٌة رإٌة الناس له ال ٌقدر على تؽٌٌر حقٌقة رإٌة جمٌع الناس له، سواء كانت الرإٌة بالعٌن 

ٌُدرك حضور المسٌح، المجردة أم بالعٌن الذهنٌة. وبما أنهم  اعترفوا فً اعتراضهم، أّن كّل فرد س
 ؼٌرهم؟ 1ٔٗٔنسؤلهم بالتالً: من هم الذٌن أدركوا حضور المسٌح سنة 

ٌُظهرون، كعادتهم فً التفسٌر، نصؾ الحقٌقة وٌخفون  وبتفسٌرهم للكلمة الٌونانٌة "باروسٌا" 
" *؛ لكنها فً الحدٌث عن نصفها اآلخر. فالكلمة تعنً "مجًء" عبلوة على معناها "حضور

ٌّاً مجٌبه إلى العالم ولٌس حضوره ؼٌر المنظور. فالمسٌح كان فً كّل  عودة المسٌح تعنً حرف
عصر وزمان حاضراً فً عالمنا وبشكل خاص، فً كنٌسته. وقد وعد المإمنٌن به بالمكوث معهم 

بلثة باسمه ٌكون هو فً (، وأّكد أٌضاً، حٌثما اجتمع اثنان أو ثٕٓ: 5ٕإلى انقضاء الدهر )متى
لذا فإّن رجاء المإمنٌن األعظم ٌعّبرون عنه بالقول: "ولكن نعلم أّنه متى  (ٕٓ: 5ٔوسطهم )متى 

أُظهر )المسٌح( نكون مثله ألننا سنراه كما هو. وكّل من عنده هذا الرجاء به، ٌطّهر نفسه كما هو 
 (ٖو ٕ: ٌٖوحنأطاهر" )

 من ٌحكم العالم الٌوم؟

ر وشرٌكه رصل الزمن من بداٌة الخلٌقة إلى حلول ملكوت هللا إلى ثبلثة عصور . ٌمتد قّسم باربو
ق.م.( وقد حكمته المبلبكة. وٌمتد الثانً  8ٖٕٗ -5ٕٔٗالعصر األول من الخلق حتى الطوفان )

إلى ما ال نهاٌة،   1ٔٗٔوقد حكمه الشٌطان. أما الثالث الذي ٌبدأ بسنة  1ٔٗٔمن الطوفان حتى 
 .صر الذي تكاثر فٌه الشر وتفاقم فٌه الفساد، فقد أُسندا حكمه إلى هللاوهو الع

وبٌن  1ٔٗٔإلبطال زعمهم أذكر بعض الفروق القابمة بٌن الملكوت الذي ٌّدعون أّنه انبثق سنة 
 :ملكوت هللا

 :اختبلؾ فً كٌفٌة حلوله. إّن حلول ملكوت هللا تسبقه حوادث وعبلمات عدٌدة منها  -ٔ

 -( ب8ٔو ٙٔ: ٗتسالونٌكًٔن األحٌاء وقٌامة القدٌسٌن األموات لمبلقاة الرب )خطؾ القدٌسٌ -أ
دٌنونة  -( دٖٓ: ٕٗظهور المسٌح )متى -( جٕٔ: ٕٗحلول ضٌق عظٌم على األرض )متى

 (ٕٖو ٖٔ: ٕ٘الشعوب )متى

--------------------------------- 

 راجع الجزء الثانً من هذا الكتاب، فصل: عالم ببل نهاٌة *

موسومة بالشر والوحشٌة عكس ملكوت هللا  1ٔٗٔاختبلؾ فً طبٌعته. إّن طبٌعة ملكوت   -ٕ
(، ٕٔو ٕٓ: 1ٕ(، وال خطاة )أشعٌاءٗ: ٕال حروب )أشعٌاء   حٌث  والسبلم،  بالبرّ   الذي ٌّتسم

فلو كانت هذه العبلمات  (ٕٕ: 5(، وجمٌع الشعوب تعبد الرب )زكرٌا 5: ٕ٘وال موت )أشعٌاء 
 .على األرض 1ٔٗٔالٌوم لجاز لنا االعتقاد بسٌادة ملكوت المسٌح سنة  ظاهرة
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اختبلؾ فً كٌفٌة دخوله. تضع جمعٌة برج المراقبة شرطٌن أساسٌٌن لدخول ملكوتها   -ٕ
بٌنما ٌوضح الرب: "إن كان  .[119] هما، المعرفة عن شرابع الملكوت والسلوك الحسن

هذه الوالدة تتم بواسطة  (ٖ: ٖهللا" )ٌوحنا أحد ال ٌولد من فوق ال ٌقدر أن ٌرى ملكوت 
اإلٌمان القلبً العمٌق بذبٌحة المسٌح، وعندبٍذ ٌصبح اإلنسان ِملَك المسٌح فً العالم 

الحاضر وفً اآلتً. فالمسٌح لم ٌؤِت لٌسود على عروش أرضٌة بل على عرش القلب. 
ً أن ٌكون هو نفسه ال ٌحتاج إلى والدة جدٌدة، ال ٌمكن بالتال 1ٔٗٔفبما أّن ملكوت 

 .ملكوت هللا

 سكان السماء وسكان األرض

تقّسم جمعٌة برج المراقبة رعاٌاها إلى فرٌقٌن: فرٌق رجاإه العٌش مع المسٌح فً السماء، 
وفرٌق  (ٗ: 8ألفاً )رإٌا  ٗٗٔ( و"األبكار" وعددهم ٕٖ: ٕٔوٌسّمى "القطٌع الصؽٌر" )لوقا 

( و"الخراؾ 1: 8، وٌسّمى "الجمع الكثٌر" )رإٌا آخر رجاإه العٌش فً الفردوس على األرض
 (ٙٔ: ٓٔاألخر" )ٌوحنا 

اخترعوا هذا التعلٌم الؽرٌب للتخلص من ورطة أوقعهم فٌها زعٌمهم رصل حٌن نادى، أن عدد 
ألفاً ال ؼٌر. فلّما ازداد عدد المشاٌعٌن بما ٌفوق هذا الرقم، وجب  ٗٗٔالمخلّصٌن من البشر هو 

وأُعلن الرجاء  ابتداع رجاًء آخر لؤلعضاء الجدد. فقسم المإمنٌن إلى فرٌقٌن على خلفه رذرفورد 
 [120].فً مإتمر واشنطن 1ٖ٘ٔالجدٌد سنة 

فقط من األشخاص المجّربٌن  ٓٓٓٗٗٔقالوا عن الفرٌق السماوي: "ٌوضح الكتاب المقدس أّن 
. ألّن هإالء وحدهم األمناء سٌذهبون إلى السماء لٌحكموا مع المسٌح؛ ولماذا هإالء فقط؟..

مولودون من روح هللا، وألّن ٌهوه قد بّررهم باإلٌمان به.... فعلوا ما هو حسن فً هذه الحٌاة، 
وبرهنوا على األمانة، فهم أهٌل للجلوس على عروش سماوٌة مع المسٌح. هذا، ومعظم هإالء هم 

ٌّتهم التً ما تزال على األرض، فتإلؾ صؾ "ا لعبد األمٌن اآلن فً السموات، أما بق
 .ولهإالء وحدهم حق تذكر موت المسٌح بكسر الخبز و تناول الكؤس[121]."الحكٌم

ٌُحصى، ؼٌر المختومٌن على جباههم  قالوا عن الفرٌق األرضً: "وهذا الجمع الكثٌر الذي ال 
 بختم هللا الحً، لٌسوا فً العهد الجدٌد الذي توّسطه ٌسوع المسٌح...لٌست لهم آمال سماوٌة...لم

ٌولدوا لٌكونوا أبناء هللا الروحٌٌن...لم ٌمسحهم هللا كوارثٌن مقبولٌن مع المسٌح فً ملكوته 
إذا،أنبٌاء كموسى [122]."السماوي ... كل األنبٌاء قبل المسٌح...لم ٌوضع أمامهم أي رجاء سماوي

 .وأٌوب وإٌلٌا سوؾ ٌخضعون لقادة شهود ٌهوه

 :نرد على هذه المهاترات بالتالً

مة هللا ال ُتحّدد عدد الداخلٌن إلى السماء وال عدد المولودٌن من روح هللا، بل تقول: إّن كل -ٔ
(، "وأّما كلُّ الذٌن ٔ: ٌ٘وحنا ٔ"كلُّ من ٌإمن أن ٌسوع هو المسٌح فقد ُولد من هللا" )

ثم ال ٌنص  (ٕٔ: ٔقبلوه )أي المسٌح( فؤعطاهم سلطاناً أن ٌصٌروا أوالد هللا" )ٌوحنا 
إلى السماء متوقّؾ على أمانتهم، بل ألّن  ٓٓٓٗٗٔعلى أّن دخول الـ سفر الرإٌا 

الخروؾ قد اشتراهم بدمه الكرٌم. فؤّي إنسان ابتؽى الدخول إلى السماء، إن كان من قادة 
برج المراقبة أو ؼٌرهم، علٌه أوالً أن ٌؽتسل بدم المسٌح. ذلك، ألّن السماء "لن ٌدخلها 

 (ٕٗ: ٖٖعب الساكن فٌها مؽفور اإلثم" )أشعٌاء ( و"الش8ٕ: ٕٔشًء دنس" )رإٌا 
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إّن الفرٌق األرضً حسبما وصفوه محروم من كلِّ البركات التً ٌتمّتع بها المإمنون  -ٕ
(، وأنهم 5ٕ -ٕٔ: ٖبالمسٌح، المذكور عنهم أنهم تبّرروا باإلٌمان بكفّارة المسٌح )رومٌة 

(، مولودٌن ٖٔ: ٔلقدس )أفسس (، مختومٌن بالروح ا1: ٘اشُتروا هلل بدم الحمل )رإٌا 
وهكذا نتحقّق بؤّن  (8ٔ: 5(، ووارثٌن مع المسٌح )رومٌة ٖ: ٔبطرس ٔمن روح هللا )

الذٌن دعاهم رذرفورد لٌعٌشوا فً الفردوس األرضً ما زالوا خطاة ؼٌر تاببٌن فً نظر 
 .هللا وال عبلقة لهم ال من بعٌد وال من قرٌب بجماعة المإمنٌن الحقٌقٌٌن

إنسان، بل عن البشرٌة جمعاء، فٌكون  ٓٓٓٗٗٔمسٌح لم ٌبذل نفسه فدٌة فقط عن إّن ال -ٖ
من حق جمٌع الذٌن آمنوا بموته وقٌامته أن ٌدخلوا السماء وأن ٌتناولوا عشاء الرب 

 .لٌتذّكروا موته البدٌلً عنهم

إلى إّن اختبلؾ رعاٌا جمعٌة برج المراقبة فً رجابهم لَُهو دلٌل قاطع على عدم انتمابهم  -ٗ
كنٌسة المسٌح، التً لها وصٌة تقول: "مجتهدٌن أن تحفظوا وحدانٌة الروح برباط السبلم. 

ورجاء  (ٗ: ٗجسد واحد وروح واحد كما ُدعٌتم أٌضاً فً رجاء دعوتكم الواحد" )أفسس 
ٌّدها األمٌن: "فً بٌت أبً منازُل كثٌرة...  الكنٌسة وتعزٌتها عبر العصور كانا فً وعد س

ًّ حتى حٌث أكون أنا تكونون أنتم وإن مضٌت وأ عددت لكم مكاناً آتً أٌضاً وآخذكم إل
 (ٖو ٕ: ٗٔأٌضاً" )ٌوحنا 

وقولهم، إّنه لم ٌكن ألنبٌاء هللا قدٌماً أيُّ رجاء سماوي، هو اّدعاء باطل، فالكتاب ٌقول  -٘
عنهم: "فً اإلٌمان مات هإالء أجمعون وهم لم ٌنالوا المواعٌد بل من بعٌد نظروها 

ٌّوها وأقّروا بؤّنهم ؼرباء ونزالء على األرض. فإّن الذٌن ٌقولون مثل هذا وصدّ  قوها وح
 ٗٔو ٖٔ: ٌُٔٔظهرون أّنهم ٌطلبون وطناً...ٌبتؽون وطناً أفضل أي سماوٌاً" )عبرانٌٌن 

 (ٙٔو

فً األبدٌة: "بعد  ٌٓٓٓٗٗٔعلّم الكتاب المقدس بؤّن الجمع الكثٌر سٌكون مع األبكار الـ -ٙ
وعرش  (1: 8إذا جمع كثٌر...واقفون أمام العرش وأمام الخروؾ" )رإٌا هذا نظرت و

 .هللا هو فً السماء ولٌس على األرض

اعتراض: "وقوفهم أمام العرش )بالٌونانٌة"على مرأى من العرش"( الذي هلل ال ٌتطلّب أن ٌكونوا 
 [123] ."فً السماء فموقعهم هو فقط على مرأى من العرش

ّجة سخٌفة ال ٌمكن أن ٌقنع بها قّراء الكتاب المقدس. فعبارة "أمام العرش" نقول: اعتراضهم هو ح
-ٔ: ٗٔ)رإٌا  ٓٓٓٗٗٔلم ترد فً الحدٌث عن الجمع الكثٌر فقط، بل فً الحدٌث أٌضاً عن الـ 

 .ولذا لٌس من بد أن تكون حال أولبك كحال هإالء فً األبدٌة (ٖ

 :*لقضاء البرٌطانً لتؤكٌد بطبلن هذا المعتقدنعود مجددا إلى تصرٌحات فرٌدرٌك فرانس أمام ا

 المدعً العام : بالنسبة لسكان األرض الجدٌدة، هل سٌكونون قطعا من شهود ٌهوه؟"

فرانس: هذه الحال فً البداٌة، لكن الذٌن ٌنتمون إلى صؾ البقٌة ٌؤملون أٌضا النجاة من معركة 
نجاة البقٌة من هرمجدون سٌكون هرمجدون ، وكذلك الجمع الكثٌر من الخراؾ األخر. لكن 

مإقت فقط ، إذ ٌنبؽً أن ٌظهروا األمانة حتى الموت، بٌنما الخراؾ األخر سٌسمح لهم بالعٌش 
 .إلى األبد على األرض فً حالة تقدٌمهم الطاعة المستمرة هلل
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 المدعً العام: وٌنبؽً أن ٌخضعوا إلجراءات تؤدٌبٌة، حال تطلب األمر ذلك؟

 "!فرانس: نعم

أعطوا اإلنسان خٌارٌن، أولهم مّر وثانٌهم أمّر، فإما الخضوع واالستعباد لجماعة شهود      
 .ٌهوه، أو اإلبادة من الوجود

------------------------------- 

 المرجع السابق من الفصل الثالث*
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 الفصل العاشر: شعٌب على اسم هللا

بؤّنهم شعب هللا الوحٌد وأصحاب المواعٌد ٌحاول شهود ٌهوه بسبل شّتى وبوسابل مختلفة إقناعنا 
اإللهٌة، وأن هللا خّصهم ببركات ال تتمّتع بها جماعة أخرى على األرض. وانتمابهم لٌهوه ٌبنوه 

 :على ثبلثة نصوص كتابٌة

فقالوا: "ٌهوه أتّم وعده  ( ٗٔ: ٘ٔ"افتقد هللا أوال األمم لٌؤخذ منهم شعبا على اسمه") أعمال  -أ 
بكل أمانة إذ أقام الٌوم شعباً على اسمه فً األرض وهم شهود ٌهوه. وكلمة  ٗٔ :٘ٔفً أعمال 

 [124]."هللا تشٌر إلى شهود ٌهوه بصفتهم الشعب المنّظم الوحٌد الذي ٌملك بركته

فقالوا:  ( ٕٔ – ٓٔ:  ٖٗ"أنتم شهودي ٌقول الرب )ٌهوه( وعبدي الذي اخترته") إشعٌاء  -ب 
ٌِّز هإالء المسٌحٌون االسم شهود  1ٖٔٔاعتنقوا سنة   أنفسهم من طوابؾ العالم المسٌحً، "ولٌم

 [125] ."ٕٔ-ٖٗ:ٌٓٔهوه. وهذا االسم مإسس على اشعٌاء 

،  ٙ:  8ٔ"أنا أظهرت اسمك للناس الذٌن أعطٌتنً ... وعرفتهم اسمك وسؤعرفهم") ٌوحنا  -ت 
ٌشهدوا السم ٌهوه هللا  فقالوا: "من اسمهم ذاته شهود ٌهوه أن نشاطهم الربٌسً هو أن ( ٕٙ

وكان ذلك على انسجام مع تصمٌمه أن ٌّعرؾ الناس باسم ٌهوه كما  -وملكوته كما فعل المسٌح 
 [126] ." هو واضح فً صبلته إلى أبٌه: " أنا أظهرت اسمك للناس

 :الرد

اّدعابهم أّن هللا شرع باختٌارهم شعباً له فً القرن العشرٌن ٌحمل فً قراراته حكماً على  -ٔ
كنٌسة المسٌح بالزوال، وبالتالً إبطال عمل المسٌحٌٌن وكرازتهم منذ صعود المسٌح 
وإلى مجًء تشارلز تاز رصل، إذ ال توجد أمة أو كنٌسة تسمت باسم ٌهوه على مر 

العصور واألزمنة. ونسؤل أصحاب الدعوى: إن كان هللا قد أقامكم شعباً له فً األزمنة 
خاطبهم الرسول بالقول: "وأما أنتم فجنس مختار  األخٌرة، فشعب من ٌكونون الذٌن

(؛ ألعلة تنّبؤ ٓٔ-1: ٕبطرس ٔوكهنوت ملوكً أّمة مقدسة شعب اقتناء...شعب هللا" )
عنكم ٌا معشر شهود ٌهوه؟ لسنا نشك البتة، أن الرسول بطرس خاطب بقوله جماعة 

لنا الحقا، وما قولهم  المإمنٌن بالمسٌح فً الكنٌسة األولى وأجٌالها البلحقة، كما سٌتبٌن
 .إالّ حجة واهٌة نابعة عن ؼرور النفس

ال اعتراض البتة على االسم "ٌهوه"، ؼٌر أننا نرى فً انتحاله اعتراضاً على اسم  -ٕ
(، فالمسٌحً هو 5: ٔ"ٌسوع" ورفضاً قاطعاً لمؤمورٌته "وتكونون لً شهوداً" )أعمال 

 .من ٌشهد للمسٌح وٌعلن نوره ومحبته للناس

له "أظهرت اسمك للناس" فٌقٌنا لٌس المقصود به التلفظ باسم هللا "ٌهوه"، واألسباب أما قو -ٖ
 :أسوقها كالتالً

القول ٌراد منه إعبلن ذات هللا، وٌخطا من ٌحصر مفهومه السم هللا فً األحرؾ اللؽوٌة، ألن  -أ
اقبة فتقول: االسم فً لؽة الكتاب ٌفٌد ؼالبا الذات أو الشخص. كبلمنا تإكده جمعٌة برج المر

ا، ال فً الٌونانٌة وال فً العربٌة ًٌ وعلٌه ٌكون  [127].""الكلمة " اسم" ال تعنً دابما اسًما شخص
تقدٌس اسم هللا تقدٌس شخصه، ومخافته تعنً مخافة شخصه ولٌس مخافة األحرؾ اللؽوٌة، 

ا الكبلم إن أخذن ( ٔ: ٔٔوهكذا أٌضا تعظٌم اسمه، فقٌل: "اسمً عظٌم بٌن األمم" ) مبلخً 
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بحرفه نفٌنا صدقه، إذ أن اللفظ "ٌهوه" لٌس عظٌم بٌن األمم، وبالمقارنة مع االسم "ٌسوع" ٌكاد 
 .االسم "ٌهوه" ال ٌعرؾ

إّن الٌهود، والسٌما قادتهم الدٌنٌٌن، لم ٌحتاجوا إلى من ٌظهر لهم حقٌقة اللفظ "ٌهوه"، فهم  -ب
ه إفراطا فً تقدٌسه. فإن كان المسٌح قد جاء ٌعرفوه حق المعرفة، حتى وإن امتنعوا عن استخدام

لٌظهر حقٌقة اللفظ اللؽوي لبلسم ٌكون قد فشل فشبلً ذرٌعاً، إذ أن االسم لم ٌستخدم زمن المسٌح 
 .وال ازداد شهرة وانتشاراً من بعده

ٌّة مخطوطة ٌونانٌة تإكد أّن المسٌح استخدم اسم "ٌهوه" فً موضع ما -ج  .ال توجد أ

"ٌهوه" الذي ٌنادون به هو خاص بالمسٌح، فقوله، إن كل ما لآلب هو له، ال ٌشمل إّن االسم  -د
صفات هللا وأعماله فحسب، بل وأسماءه أٌضا، سواء حرفٌة أو معنوٌة " لذلك رفعه هللا وأعطاه 

 ( 1:  ٕاسماً فوق كل اسم" ) فٌلبً 

 [128]."استثناء اسم هللااعتراض: "ٌفّرحنا أّن ٌهوه بلطفه أعطى ابنه "اسماً فوق كّل اسم ب

نقول: إّن االسم الذي حازه المسٌح هو اسم هللا بكل ما له من قوة ومجد وعظمة، ولذلك لم تكن 
الكنٌسة تنادي باسم آخر ؼٌر االسم العظٌم "ٌسوع" )أي ٌهوه الخبلص(، حٌث فُِتنت المسكونة 

الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن ال فٌه. ولكثرة مناداة التبلمٌذ بهذا االسم اؼتاظ أعدابهم "ودعوا 
ٌتكلّموا باسم ٌسوع ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحٌن من أمام المجمع ألّنهم ُحسبوا مستؤهلٌن أن 

وٌصؾ الوحً ثمار مناداتهم باسم ٌسوع بالقول:  (ٔٗو ٓٗ: ٌ٘هانوا من أجل اسمه" )أعمال 
أطاعوا وصٌة المسٌح "وتكونون فالمسٌحٌون  (8ٔ: 1ٔ"وكان اسم الرب ٌسوع ٌتعّظم" )أعمال 

 .لً شهوداً"، وقاموا بهذا العمل على أكمل وجه إذ شهدوا السم الرب ٌسوع واستشهدوا من أجله

إّن االسم الذي أعلن هللا فٌه ذاته مخلّصاً هو "ٌسوع"، "ألن لٌس اسم آخر تحت السماء قد أعطً 
 :(ٕٔ: ٗبٌن الناس به ٌنبؽً أن نخلص" )أعمال 

 ،(ٖٔ: ٌ٘وحنا ٔصارت لنا الحٌاة )باسم ٌسوع 

 ،(ٕٔ: ٌٕوحنا ٔوألجل اسمه تؽفر لنا خطاٌانا )

 ،(ٕٔ: ٔوباإلٌمان باسمه نصبح أوالداً هلل )ٌوحنا 

 ،(8ٔ: ٓٔوباسمه تخضع الشٌاطٌن )لوقا 

 ،(ٙٔ: ٖوباسمه نعمل قوات وعجابب )أعمال 

 ،(ٕٓ: 5ٔوباسمه نجتمع للعبادة )متى

 (ٕٗو ٖٕ: ٙٔاتنا )ٌوحنا وباسمه ٌستجٌب اآلب لصلو

( كابناً من كان، من 5ٔ: ٖومن ال ٌإمن باسم ٌسوع فهو تحت ؼضب هللا ودٌنونته )ٌوحنا 
الشهود أو ؼٌرهم. بناًء على ما ورد تكون جمٌع الحجج التً قّدموها على كونهم شعب هللا 

  .المختار باطلة ال تقوم على أساس كتابً
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 نبغً أن نكرز؟الفصل الحادي عشر: بأّي إنجٌل ٌ

 (٘ٔ: ٙٔقال المسٌح لتبلمٌذه: "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجٌل للخلٌقة كلها" )مرقس 
وإطاعة لهذه الوصٌة ذهب الرسل والتبلمٌذ إلى العالم وفً أفواههم بشارة واحدة، بشارة الخبلص 

سه. فقٌل فٌهم إّنهم بالمسٌح. كان محور كبلمهم ولّب إنجٌلهم ببل نزاع، شخص الرب ٌسوع نف
 (ٕٓ: ٔٔ"كانوا ٌخاطبون الٌونانٌٌن مبّشرٌن بالرب ٌسوع" )أعمال 

السعٌدة". وهذه  1ٔٗٔوالٌوم ٌنادي معشر شهود ٌهوه ببشارة خاصة ٌقال لها "بشارة ملكوت 
البشارة هً، حسب زعمهم، مطابقة لما قاله ٌسوع إّنه سٌقوم شهود ٌهوه وٌبشرون وهم على 

دٌد بإنجٌل الملكوت المإسس، "وإتماماً لهذه النبّوة ٌنادي شهود ٌهوه منذ سنة أبواب عالم ج
أما ما كرز به المسٌح  [129]."فً كّل األرض بؤّن المسٌح حاضر فً سلطة الملكوت 1ٔٗٔ

وأتباعه من بعده مدة عشرٌن قرناً فقد أصبح لدٌهم قدٌم العهد وال ٌتناسب مع العصر الذي نعٌش 
لذلك تترّكز كرازتهم على [130].الملكوت الذي كرز به قببلً قد حّل على األرض فٌه باعتبار أنّ 

مجًء المسٌح الثانً و ٌرون "أن المملكة كانت هً شؽل ٌسوع الشاؼل وموضوع كرازته 
 [131]."الربٌسً

الرد: تحّذرنا كلمة هللا بالقول: "ٌوجد قوم ٌزعجونكم وٌرٌدون أن ٌحولّوا إنجٌل المسٌح. ولكن إن 
 8: ٔبّشرناكم نحن أو مبلك من السماء بؽٌر ما بّشرناكم فلٌكن أناثٌما )أي مرفوضاً(" )ؼبلطٌة

فما هو إذاً الخبلؾ القابم بٌن إنجٌل شهود ٌهوه واإلنجٌل الذي نادى به رسل المسٌح وتنادي  (5و
 به الكنٌسة الٌوم؟

زون بملكوت هللا، إالّ إنهم ال الخبلؾ كبٌر جداً، لٌس لفظاً بل معنًى. صحٌح أّن المسٌحٌٌن ٌكر
ٌفهمون منه مجرد حكومة تتسلّط على رقاب البشر وتخضعهم لسلطانها. إنما ٌفهمون منه أموراً 

 :أخرى أستعرضها كاآلتً

الكرازة بالملكوت تعنً الكرازة بالمسٌح ألنها مقترنة بشخصه. نقرأ: "فانحدر فٌلبس إلى  -ٔ
ح...وهو ٌبّشر باألمور المختصة بملكوت هللا مدٌنة من السامرة وكان ٌكرز لهم بالمسٌ

وكان عمل الرسول بولس "كارزاً بملكوت هللا  (ٕٔ، ٘: 5وباسم ٌسوع المسٌح" )أعمال 
وقد كان ٌبّشر  (ٖٔ: 5ٕومعلّماً بؤمر الرب ٌسوع المسٌح بكّل مجاهرة ببل مانع" )أعمال 

ٌكن لٌحشو أدمؽة الناس ولم  (5: ٖبٌن األمم "بؽنى المسٌح الذي ال ٌستقصى" )أفسس 
، بل كان "ٌشرح لهم شاهداً بملكوت هللا ومقنعاً 1ٔٗٔبكبلم عن حكومة ستإسس سنة 

وهو  (ٖٕ: 5ٕإٌاهم من موسى واألنبٌاء بؤمر ٌسوع من الصباح إلى المساء" )أعمال 
الذي صّرح أنه لم ٌعزم أن ٌعرؾ شٌباً بٌن المإمنٌن "إال ٌسوع المسٌح وإٌاه مصلوباً" 

كورنثوس ٕلذلك سّمى اإلنجٌل الذي نادى به "إنجٌل مجد المسٌح" ) (ٕ: ٕكورنثوس  ٔ)
ٗ :ٗ) 

العبارة ال تروق لجماعة شهود ٌهوه ألنها تظهر مجد المسٌح وتضعه فً مركز واحد مع هللا، 
فانبؽى علٌهم التموٌه. فً حال اقتران البشارة باهلل ترجموها "بشارة هللا"، لكن فً حال اقترانها 

المسٌح رفعوا ضمٌر الملكٌة فؤصبحت "بشارة عن المسٌح" ولٌس "بشارة المسٌح". نقارن ب
 :مجمل الترجمات العربٌة الماخوذة عن األصل الٌونانً ترجمتهم مع 

 ."فنداٌك: "إِْنِجٌِل َمْجِد اْلَمِسٌِح، الَِّذي ُهَو ُصوَرةُ هللاِ 
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 ."الكاثولٌكٌة: "نوَر ِبشارِة َمْجِد المسٌح

 ."كة: "ُنوَر الِبشاَرِة بَِمجِد الَمسٌحِ المشتر

 ."البولسٌة: " إِنجٌِل َمْجِد الَمسٌحِ 

 ."الحٌاة: "اإلِْنِجٌِل اْلُمْخَتصِّ ِبَمْجِد اْلَمِسٌحِ 

 ."العالم الجدٌد: "إنارة البشارة المجٌدة عن المسٌح

ة الذٌن ال حٌث جاء القول: "فما هً نهاٌ 8ٔ: ٗبطرس  ٔومثاالً آخر على هذا التموٌه من 
"ال  5: ٔتسالونٌكً  ٌٕطٌعون إنجٌل هللا؟"، وهو القول الذي نقلوه بكل تدقٌق. أما القول فً 

ٌطٌعٌون إنجٌل ربنا ٌسوع المسٌح" فقد حّولوه إلى "ال ٌطٌعون البشارة عن ربنا ٌسوع المسٌح". 
 .هكذا فعلوا فً كل المواضع حٌث اقترنت البشارة باسم ٌسوع

ت هً الكرازة بخبلص المسٌح. فالكنٌسة تإمن بؤن شؽل المسٌح الشاؼل الكرازة بالملكو -ٕ
لم ٌكن الملكوت والحكم، بل خبلص البشرٌة الهالكة. وهذا الخبلص كان السرور 

 (ٕ: ٕٔالموضوع أمامه الذي من أجله "أحتمل الصلٌب مستهٌناً بالخزي" )عبرانٌٌن 
لكً ٌطلب وٌخلّص ما قد هلك" )لوقا  وهو الذي قال أٌضاً بحق: "ألن ابن اإلنسان قد جاء

ٌَخدم ولٌبذل نفسه فدٌة عن كثٌرٌن" ٓٔ: 1ٔ ٌُخدم بل ل (؛ "كما أن ابن اإلنسان لم ٌؤت ل
وعن ساعة صلبه وموته قال: "ألجل هذا أتٌت إلى هذه الساعة" )ٌوحنا  (5ٕ: ٕٓ)متى 

ٕٔ :ٕ8) 

ألركان األساسٌة لبشارة الكرازة بالملكوت هً الكرازة بالتوبة. ُتعتبر التوبة إحدى ا -ٖ
 (8ٔ: ٗ؛ ٕؤ: ٖملكوت هللا، ولذا استهل الرب وٌوحنا المعمدان كرازتهما بها )متى 

وحٌن أمر الرب تبلمٌذه بالذهاب إلى العالم أجمع أوصاهم بؤن ٌكرزوا "باسمه بالتوبة 
دهم وهكذا كان، إذ أطاع التبلمٌذ أمر سٌّ  (8ٗ: ٕٗومؽفرة الخطاٌا لجمٌع األمم" )لوقا 

 (1ٔ: ٖونادوا حٌثما ذهبوا: "توبوا وارجعوا لتمحى خطاٌاكم" )أعمال 

شّتان ما بٌن اإلنجٌل الذي ٌكرز به شهود ٌهوه وإنجٌل مجد المسٌح الذي تكرز به الكنٌسة الٌوم. 
، "ولكننا نحن نكرز بالمسٌح مصلوباً...بالمسٌح قوة هللا وحكمة هللا" 1ٔٗٔهم ٌكرزون بملكوت 

"فإننا لسنا نكرز بؤنفسنا )بؤفكارنا وتفاسٌرنا ومعتقداتنا( بل بالمسٌح  (ٕٗو ٖٕ :ٔكورنثوسٔ)
(، ألننا نإمن بؤّن لب اإلنجٌل هو شخص المسٌح بحبه وتعلٌمه ٘: ٗكورنثوس  ٌٕسوع رباً" )

 .وتضحٌته
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 الفصل الثانً عشر: االستنارة المظلمة

ٌُسّمى "االستنارة من عقابد شهود ٌهوه التً لم ٌطرأ علٌها التؽٌٌر هً ع قٌدة التؽٌٌر، أو ما 
ٌُفهم منها استنارة الذهن والقلب، وإنما تجدٌد التعلٌم والعقٌدة، بإضافة ما هو جدٌد  المستمرة". وال 
ٌّن بطبلنه. هذا المعتقد أسسوه على آٌة تقول: "أما سبٌل الصدٌقٌن  فً إعبلنات ٌهوه وحذؾ ما تب

فبل تعلٌم وال عقٌدة وال  (5ٔ:  ٗر الكامل" )سفر األمثال فكنور مشرق ٌتزاٌد وٌنٌر إلى النها
موقؾ لشهود ٌهوه ال ٌخضع لمبدأ التؽٌٌر. والتؽٌٌر ال ٌنسب للبشر، ألن االعتراؾ ببشرٌة 

قد ٌفقد الشهود ثقتهم بـ "العبد األمٌن الحكٌم"، فٌنظرون للطعام المعطى لهم بشك ورٌبة.   التؽٌٌر
 . ٌعلن الٌوم خبلؾ ما أعلنه باألمسلذلك نسبوه هلل، وجعلوا هللا

ٌعطً فرٌدرٌك فرانس لمحة حول نشؤة االستنارة وظهور  * Douglas Walsh فً قضٌة
 :التطور التعلٌمً إلى حٌز الوجود بواسظة "قناة هللا"، أي ربٌس جمعٌة برج المراقبة آنذاك

 .ر المعرفة الكتابٌةفرانس: ... الربٌس هو القناة المتحدثة. هو ٌعطً الكلمة التً تطوّ "

قل لً من فضلك، هل ٌتم التصوٌت فً مجلس اإلدارة حول ما تسمٌه حضرتك   المدعً العام:
 تطوراً؟

 !فرٌدرٌك فرانس: ال

 المدعً العام: إذا، كٌؾ تتحول التطورات فً المعرفة إلى إعبلن رسمً؟

دس، ومن ثم أحولها للربٌس فرانس: توضع أمام لجنة النشر، فؤفحصها أنا مقارنًة مع الكتاب المق
 .كنور وهو بدوره ٌعطً القرار األخٌر فٌها

 المدعً العام: لكنها ال توضع أمام اللجنة اإلدارٌة؟

 "... فرانس: ال

اً هاببل من العقابد والتعالٌم والمواقؾ  إّن المراقب لمنظمة برج المراقبة عبر تارٌخها ٌلحظ كمَّ
 :تؽٌرت جزبٌا أو كلٌا، منها

ٌّن ؼبلؾ مجلة برج المراقبة، أصبح فٌما بعد رمز الص -ٔ لٌب، الذي ملا كتابات رصل وز
رمز وثنً واستبدل بخشبة؛ ونسؤل: إن كان الصلٌب من الرموز الباطلة، لماذا ترك الرب 

"عبده" رصل عشرات السنٌن فً ضبلل ٌمد أتباعه بالطعام الفاسد؟ وإن كان رصل قد 
 تعالٌم مسٌحٌة جوهرٌة؟ ضل فً هذه ألٌس من المحتمل ضبلله فً

------------------------------- 

* Frederick William Franz: Evidence of the accuser in the case 
Douglas Walsh against The Right Honorable 

James Latham Clyde, Scottish Court of Sessions, November 1954, 
pages (348-347)Crisis of Conscience, Raymond Franz 



 

80 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

، ثم جاءت "االستنارة" 1ٕ1ٔاحتفلوا باألعٌاد المسٌحٌة كالمٌبلد والقٌامة حتى سنة  -ٕ
لتنسبها هذه االعٌاد للوثنٌة،فبات ٌقال:"ًما هو أصل عٌد المٌبلد؟... أصله ٌعود إلى األعٌاد 

ٌُفترض أن الفصح هو احتفال بذكرى قٌامة المسٌح لكنه فً ا لواقع الوثنٌة القدٌمة...
 .وفً هذا التؽٌٌر برهاٌن ٌهدم نظرٌة "العبد" والطعام الجٌد[132]"متجذر فً الدٌن الباطل

جمٌع المإمنٌن بٌهوه كانوا قببلً من سكان السماء، لكن بسبب "االستنارة" تم تقسٌمهم سنة  -ٖ
إلى فرٌقٌن، واحد سماوي وآخر أرضً. الحادثة كما أعلنوها: "ُعقد محفل لخمسة  1ٖ٘ٔ

لشهود ٌهوه المسٌحٌٌن فً واشنطن. ... دعً إلى هذا المحفل أشخاص لم تكن لهم أٌام 
آمال سماوٌة، فكان فرحهم عظٌماً فً محفل واشنطن، عندما ناقش ربٌس جمعٌة برج 

، وأوضح أّن الجمع لم ٌكن 8ٔ-1: 8المراقبة موضوع الجمع الكثٌر المذكور فً رإٌا 
ٌّاً أو مولوداً من الروح، ب ٌّاً. وعلى أثر هذا اإلٌضاح فً الرجاء صفاً روح ل صفّاً أرض

 [133] ."األرضً، ؼمرت قلوبهم الحماسة فرّحبوا بهذا الرجاء بتصفٌق حادّ 

مواقفهم من الحكومات والسٌاسٌٌن تبدلت خبلل العشرٌن سنة الماضٌة، بفضل  -ٗ
قة ألنه الفاب  "االستنارة"، إلى األفضل. تقول كلمة هللا فً "لتخضع كل نفس للسبلطٌن

(، فسروها ٔ: ٖٔلٌس سلطان إال من هللا والسبلطٌن الكابنة هً مرتبة من هللا" )رومٌة 
الٌوم ٌقال: "تتحدث هذه  [134].قببل على أنها سلطات إلهٌة فً منظمة ٌهوه الثٌوقراطٌة

فبعد أن نسبوا السلطات لمملكة  [135]،"األعداد عن السلطات الفابقة أي الحكومات الدنٌوٌة
ٌطان، شع نور إعبلن جدٌد وطرأ انفتاح من جانب الشهود على الحكومات العالمٌة فً الش

اآلونة األخٌرة وتوشح وصفهم للحكومات بلطؾ ؼٌر معهود مثل: "تقول لنا كلمة هللا أن 
وٌكمن خلؾ هذا التؽٌٌر مساعً جمعٌة برج المراقبة  [136]."نخضع للحكومات والسلطات

كجماعة دٌنٌة وانضمامها إلى هٌبات الدولة كبقٌة الكنابس،  االعتراؾ بها  إلى انتزاع
عسرة  ٔ: ٖٔاألمر الذي ٌجلب معه فوابد مالٌة وقانونٌة جمة. لكن مع ذلك تبقى رومٌة 

الهضم عند برج المراقبة فنقلتها فً ترجمتها إلى "والسلطات الكابنة موضوعة فً 
  .خفٌؾ مكانة السبلطٌنمراكزها النسبٌة من قبل هللا". وفً هذا محاولة لت

خدمة الوطن المدنٌة كانت ُتمنع بتاتا كالخدمة العسكرٌة، وتوجب على معشر الشهود  -٘
إطاعة مرشدٌهم فً هذا األمر حتى لو قاد عصٌانهم للدولة إلى السجن، واتخذوا لهم فً 

 (ٖٕ:  8كورنثوس  ٔهذا سند من اآلٌة "قد اشترٌتم بثمن فبل تصٌروا عبٌدا للناس" )
جاءت "االستنارة" لتؽٌٌر هذا الموقؾ فصارت الخدمة المدنٌة ؼٌر  11ٙٔن سنة لك

متناقضة مع فكر ٌهوه وال مانع من القٌام بها شرط أن ٌوافق علٌها الضمٌر. "فً بعض 
البلدان تطلب الدولة من الذٌن ٌرفضون الخدمة العسكرٌة أن ٌقوموا بخدمة مدنٌة...اذا 

ن بإمكانه القٌام بالخدمة المدنٌة بدال من الذهاب إلى استنتج المسٌحً بضمٌر طاهر أ
 [137] ."السجن، ٌنبؽً أن ٌحترم المسٌحٌون اآلخرون رأٌه

 118ُٔمنع الشهود قببل من أن ٌكونوا من المحلّفٌن القانونٌٌن فً أجهزة الدولة. لكن سنة  -ٙ
 .حلّت "االستنارة" وأجازوا ذلك

بكل أنواعها بحجة أنها شكل من "عبادة أصنام"؛  ُمنع الشهود من االشتراك فً االنتخابات -8
سمح لهم باالنتخابات المدنٌة الؽٌر سٌاسٌة فً المدارس والجامعات، وأجازت  115ٔمنذ 

المنظمة أٌضا اشتراك الشهود فً االنتخاب السٌاسٌة فً بعض البلدان، حٌث التصوٌت 
ثال شدرخ ومٌشخ وعبدنؽو اإللزامً، بل وأوجدوا ما ٌدعم الفتوى، فقالوا: "إذ ٌتذكر م
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الذٌن ذهبوا إلى سهل دورا، قد ٌقرر فً ظروؾ مماثلة الذهاب إلى حجرات التصوٌت إذا 
 [138] ."سمح له ضمٌره

التؽٌٌر جاٍر على قدٍم وساق، فً التعلٌم والعقٌدة والنبّوة. واالستنارة تزداد، وإعبلنات جدٌدة تلوح 
بعقٌدة االمتناع عن الدم واالنتخاب السٌاسً. كما أن  فً األفق للسنٌن القادمة، ومنها ما ٌختص

األجواء ُتهٌا لتحول جمعٌة برج المراقبة فً بعض البلدان إلى هٌبة كنسٌة رسمٌة ضمن نظام 
 .الدولة

جملة صؽٌرة للمستشار القانونً لبرج المراقبة تؽنٌنا عن شرح كثٌر. قال: "توجد أسباب تستدعً 
لمقدس. فنظرتنا تزداد وضوحا، إذ نرى النبوءات تتحقق ... سعٌنا قببل التؽٌٌر فً تفاسٌر الكتاب ا

إلى التحقق من امتبلكنا للحق قبل نشره، لكننا ال ننتظر حتى نبلػ الكمال فً المعرفة، ألن هذا 
 * ."قول أي شًء  ٌعنً عدم المقدرة على

------------------------------- 

*  Hayden C. Covington   ع السابقفً المرج 
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 الفصل الثالث عشر: شهود ٌهوه والدم

ال ٌسعنً أن أختم "الرد على شهود ٌهوه" من دون أن أحدد موقؾ المسٌحٌة من تعلٌمهم الؽرٌب 
الذي ٌنادي باالمتناع عن نقل الدم إلى جسم إنسان بؽٌة إنقاذه من إصابة تعّرض لها، مهما كان 

 .لذلك من عواقب على الحٌاة

[ عن طفل ٌبلػ من العمر عشر 1ٖٔبقراءتً حادثة نشرتها جمعٌة برج المراقبة ]تؤثّرُت جداً 
سنوات، كان قد تعّرض لحادث فجابً ُنقل على أثره إلى المشفى للمعالجة. وحٌن استلزم األمر 

نقل الدم إلٌه امتنع والداه،وهما من جماعة شهود ٌهوه، عن منح األطّباء موافقة خطٌة بذلك، 
تاب المقدس ال ٌسمح بنقل الدم. وهكذا ُسلّم الطفل إلى قبضة الموت المرٌر بموافقة مّدعٌن أّن الك

أبوٌه وعلى مرأى منهما. وإذ ذاك مدحت المنظمة الوالدٌن على الشجاعة التً أبدوها فً هذا 
 .*الموقؾ العصٌب، السٌما وقد ضبطوا عواطفهم فً سبٌل إطاعة ٌهوه

لٌست هذه إالّ حادثة من فٌض الحوادث التً فٌها ٌقّدم شهود ٌهوه أنفسهم وأطفالهم للموت تحت 
ا شعار "طاعة هللا". وبما أّن هذه العقٌدة خطرة على جسد اإلنسان ونفسه وروحه، نرى من واجبن

ٌّن بطبلنها فً ضوء كلمة هللا  .أن نب

  ما ٌختص بؤكل الدم

(؛ كما تلزم ٓٔ: 8ٔ، الوٌٌنٗو ٖ: 1قالوا:"كلمة هللا تنهً عن أكل الدم فً العهد القدٌم )تكوٌن
المسٌحٌٌن أٌضاً فً العهد الجدٌد "ألنه قد رأى الروح ونحن...أن تمتنعوا ؼّما ُذبح لؤلصنام وعن 

 [140]."(1ٕو 5ٕ: ٘ٔ" )أعمالالدم والمخنوق والزنا

 :الرد

أمر هللا باالمتناع عن الدم ألّن حٌاة الجسد هً فً الدم. وقد أمر أن ٌإتى به على المذبح  -ٔ
من أجل هذا ما زال الٌهود ٌقّدسون الدم  (ٔٔ: 8ٔللتكفٌر عن خطٌة اإلنسان )الوٌٌن

ٌّتها، وهم بذلك ملزمون باالمتناع عن أكله بحس ب أمر الناموس كرمز للحٌاة ولقدس
الموسوي. أما كلمة هللا فبل تلزم فً موضع ما المسٌحٌٌن العمل بهذا الناموس الذي حّررنا 

منه المسٌح. ومن أجل إزالة ؼبار الشكوك وإنارة األذهان وهدم كل مساٍع لتهوٌد 
ت المسٌحٌة والرجوع بها إلى عبودٌة الناموس، نزٌد على ما اقُتبس قببلً من كلمة هللا اآلٌا

 :التالٌة

 (ٙٔ: ٕإذ نعلم أن اإلنسان ال ٌتبّرر بؤعمال الناموس، بل بإٌمان ٌسوع المسٌح" )ؼبلطٌة "

 (ٓٔ: ٖألن جمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة" )ؼبلطٌة "

 (ٗ: ٘قد تبّطلتم عن المسٌح أٌها الذٌن تتبّررون بالناموس. سقطتم من النعمة" )ؼبلطٌة "

 .س ال ٌبّرر أحداً فبل ٌعقل أن هللا ٌلزم المسٌحٌٌن بالعمل بهفإن كان النامو

قرار الرسل والمشاٌخ فً الكنٌسة األولى بشؤن حّث المإمنٌن األمم على االمتناع عّما  -ٕ
ذبح لؤلصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، لٌس وصٌة ٌعمل بها فً كل العصور 

رض أساسً وحٌد أال وهو مراعاة واألزمنة، بل هو قرار ٌختص بالكنٌسة األولى وله ؼ

http://www.kalimatalhayat.com/cults/AgainstJehovaWitnesses/againstjehovawitnesses012.html#_ftn4
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شعور المإمنٌن بالمسٌح من ٌهود صعب علٌهم قبول ممارسات األمم التً قبلت المسٌح، 
وبذلك تتوّطد العبلقة بٌن هذٌن الفرٌقٌن فً الكنٌسة. ألن عدم مراعاة مشاعر الفرٌق 

الٌهودي كان سٌإّدي حتماً إلى تعّثر واضطراب فً مسٌرة الكنٌسة، وذلك بسبب 
ضمٌرهم الذي كان ال ٌزال ٌراعً الناموس إلى حّد كبٌر. وٌعالج الرسول بولس فً 

رسالته األولى إلى كنٌسة كورنثوس المتحّدرة من أصل أممً أمر العثرات فٌوصٌهم، 
إذاً، القرار ال  (ٕٖ: ٓٔكورنثوس ٔ"كونوا ببل عثرة للٌهود وللٌونانٌٌن ولكنٌسة هللا" )

ووصاٌا، لكّن الظروؾ التً واكبت الكنٌسة فً ذلك العصر  ٌتعلّق بمسؤلة حفظ نوامٌس
حّتمتة. وما ٌإّكد ذلك، عدم ذكر أمر الدم فً أّي مكان آخر من العهد الجدٌد، بل نقرأ 

كذلك "كل األشٌاء  (ٙٔ: ٕبالمقابل: "فبل ٌحكم علٌكم أحد فً أكل وشرب" )كولوسً 
ؾ والجوؾ لؤلطعمة وهللا سٌبٌد هذه تحّل لً لكن لٌس كل األشٌاء توافق...األطعمة للجو

 (ٖٔو ٕٔ: ٙكورنثوس ٔوتلك" )

اعتراض: "ٌجب أن نمتنع عن الدم، وقٌامنا بذلك هو قضٌة خطٌرة إذ جرى وضعها على مستوى 
 [141] ."الزنا والصنمٌة

نقول: إن المفاد بالزنا الوارد ذكره فً قرار الرسل والمشاٌخ هو باألكثر الزواج الوثنً المتناقض 
مع عادات الٌهود وُسّنة زواجهم. هذا ألن الزنا على العموم، وفً كّل األحوال، ال مكان له فً 

المسٌحٌة، وبالتالً ال ٌحتاج األمر إلى مجامع خاصة تقّرر منعه أو لتبّت فً ما ٌجب حفظه من 
نعقاد المجمع، وإن الوصاٌا المتعلّقة باألخبلقٌات، وإال لجاز لنا االعتقاد بؤّن الزنا كان مباحاً قبل ا

 .خطاٌا أخرى كالقتل والكذب والسرقة لم ُتعتبر على قدر من األهمٌة ألّن القرار لم ٌلحظها

خبلصة الكبلم فً موضوع أكل الدم هو، أن معشر المسٌحٌٌن، وإن امتنعوا عن أكل الدم فإنما 
(، ٖٔو ٕٔ: 5كورنثوس ٌٔمتنعون عن ذلك ألجل تجّنب العثرات وعدم جرح ضمٌر الؽٌر )

ولٌس على اعتبار الوصٌة هً أعظم من ؼٌرها شؤناً وأهمٌة. ونحن على ٌقٌن بؤّن الذٌن اؼتسلوا 
 .بدماء المسٌح لن ٌتنّجسوا بؤكل الدم، كما أن النجسٌن لن ٌتطّهروا بعدم أكله

  ما ٌختص بنقل الدم إلى الجسم

مهما  عنه  أتباعهم  لٌه ٌنهون ٌرى قادة شهود ٌهوه أن نقل الدم إلى جسم اإلنسان هو كؤكله، وع
 * عواقب من  لؤلمر  كان  

------------------------------ 

صاؼت جمعٌة برج المراقبة إقراراً خطٌاً وزعته على جمٌع أعضابها. ٌنص هذا اإلقرار بعدم *
موافقة حامله على نقل الدم إلى جسمه فً حال تعّرضه إلصابة خطرة ولو أدى األمر إلى موته. 

ٌُعلّق فً أعناق و ٌحمل ؼالبٌة الشهود هذا اإلقرار لٌكون بمتناول الٌد عند الحاجة. كما أنه 
 .األطفال بعد توقٌع ولً أمرهم علٌه

قالوا: "إن شرٌعة هللا شملت كّل أنواع الدم، دم الحٌوان واإلنسان...إن األطباء ٌستعملون نقل الدم 
شٌبة هللا؟...إن االمتناع عن الدم ٌعنً عدم بكثرة فً معالجة المرضى. فهل ٌنسجم ذلك مع م

ال ٌجب بؤٌة طرٌقة على اإلطبلق أن ُندخل إلى أجسادنا دم  -إدخاله إلى أجسادنا على اإلطبلق 
 [142] ." أو حتى دمنا الخاص الذي جرى خزنه أشخاص آخرٌن 
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ته. وهناك فرق نقول: لٌس من وصٌة فً كتاب هللا تنهً عن حقن الدم فً جسم اإلنسان إلنقاذ حٌا
ال ٌجوز تجاهله بٌن تناول الدم بؽرض إشباع الجسد وبٌن استخدام الدم من أجل إنقاذ حٌاة مهّددة 
بالموت. ونحن إن كنا ال نؤكل الدم من أجل الضمٌر، ؼٌر إننا نقبله بضمٌر صالح من أجل إنقاذ 

المسٌح وبدمابه الكرٌمة  الحٌاة ناظرٌن إلٌه كعمٍل إنسانً ٌنطوي على التضحٌة، وٌذّكرنا بفداء
 .التً ارتضى بسفكها من أجل إحٌاء نفوسنا

 [143] ."اعتراض: "ٌصاب كثٌرون بسبب نقل الدم وٌموت آالؾ منهم كل سنة نتٌجة لذلك

نقول: هذا منطق فاسد تماماً، والسٌر بموجبه ٌعنً إلؽاء معظم الوسابل التً اخترعتها واكتشفتها 
ٌموتون بواسطة التخدٌر الطبً الٌوم ٌشكلون أضعاؾ الذٌن ٌموتون وطورتها البشرٌة. إن الذٌن 

جراء نقل الدم، فهل نطالب بإلؽاء التخدٌر؟ ومبات اآلالؾ ٌموتون كل سنة بحوادث السٌر، لماذا 
ال نذم وسابل النقل ونقول بعدم توافقها مع فكر هللا؟ ال ننكر حقٌقة السلبٌات التً تجلبها عملٌة نقل 

صابات تبقى نادرة ومحدودة وسببها هو اإلهمال والتكاسل فً فحص الدم قبل نقله. الدم، لكن اإل
فلٌس من األمانة التعكز على األخطاء البشرٌة وتضخٌم النتابج لتثبٌت معتقدهم. وهل افتكروا 

 الطب فكرة عدم نقل الدم؟  تبنى  لو  بالنتابج التً ستحصدها البشرٌة

تى ولو قبل الدم...إذاً حاولنا إنقاذ حٌاتنا، بكسر شرٌعة هللا، اعتراض: "ولكن المرٌض قد ٌموت ح
خسرناها إلى األبد. لذلك قال ٌسوع: "فإّن من أراد أن ٌخلّص نفسه ٌهلكها. ومن ٌهلك نفسه من 

.لنا إٌمان تام بقدرة هللا على إعطابنا الحٌاة ثانٌة...ال ننظر إلى (ٕ٘: ٙٔأجلً ٌجدها" )متى 
 [144].أثمن من والبنا هلل حٌاتنا الحاضرة كشًء

الرد: وصلنا اآلن إلى لّب هذا التعلٌم الخطٌر والفّتاك باإلنسان وظهرت مقاصدهم بكّل وضوح. 
إنه تعلٌم ٌنادي باالنتحار، ولكنه انتحار متسّتر برداء التضحٌة والوالء هلل. وال نرى فرقاً ما بٌن 

المسٌح أن ٌرمٌبنفسه من على جناح الهٌكل معتقدهم وتعالٌم إبلٌس، قّتال الناس، الذي طلب من 
وهذا عٌنه ما ٌرّوج له شهود ٌهوه "اقتل نفسك  (ٙ: ٗمشجعاً إٌاه بآٌة من كتاب هللا )متى 

 :باالمتناع عن نقل الدم مإمناً بقدرة هللا على إحٌابك". وإننا نحّدد موقفنا من هذا التعلٌم كاآلتً

عن تسلٌم رقابنا للموت، وهو موقؾ االستشهاد  ٌوجد موقؾ واحد ال ٌمكننا أن نترّدد فٌه -ٔ
للمسٌح. أما الموت بسبب االمتناع عن نقل الدم فبل ٌنّم قط عن الوالء هلل، بل هو تحقٌر 
للحٌاة. كما أّن منع نقل الدم إلى األطفال بؽٌة إنقاذهم وضمان استمرارٌة حٌاتهم، ٌعنً 

وعجباً كٌؾ ٌمتنعون عن نقل الدم حفاظاً إنهاء هذه الحٌاة خبلفاً لوصٌة هللا: "ال تقتل". 
منهم على وصٌة استنبطوها وال ٌمنعون سفكه خبلفاً لوصٌة أعظم. فإنه بالحق ٌصدق 

 (ٕٗ: ٖٕفٌهم قول الرب: "ٌصفّون عن البعوضة وٌبلعون الجمل" )متى 

: رؼبة منا فً إهداء نفوسهم إلى ما هو حق، سنقّر جدالً بوجوب االمتناع عن الدم فنسؤلهم -ٕ
هل بلؽوا الكمال المطلوب فً كلمة هللا حتى بات أمر خبلصهم أو هبلكهم متوقّفاً كلٌّاً 
على موقفهم من الدم؟ أٌن ٌذهبون بالخطاٌا الٌومٌة من أفكار ردٌبة، وكلمات بذٌبة، 

وظنون سٌبة؟ إّن الذي ٌرفق بضعؾ اإلنسان فً هذه كلّها قادر أٌضاً أن ٌرفق بضعفه فً 
أوجد هللا لداود منفذاً من الموت جوعاً وسمح له بؤكل خبز التقدمة الذي ال  أمر الدم. وكما

(، وكما أشفق على المواشً والحمٌر وسمح بحلّها ٗو ٖ: ٌٕٔحّل أكله إال للكهنة )متى 
(، فهو ٌسمح بإنقاذ حٌاة طفل احتاج إلى الدم، ٘ٔ: ٖٔوسقٌها فً السبت المقدس )لوقا 

اه هً سبلمة اإلنسان وخٌره. لكن حٌن ٌتمسك اإلنسان ألّن ؼاٌة كّل وصٌة من وصاٌ
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بحرفٌة الوصٌة وٌهمل روحها وؼاٌتها ٌنقاد إلى التعّصب الذي ٌفقده البصٌرة الروحٌة، 
فٌخفق إذ ذاك فً التمٌٌز بٌن الخٌر والشر. وشهود ٌهوه الٌوم هم خٌر صورة للفرٌسٌٌن 

والٌة لببل ٌتنّجسوا، فً الوقت الذي باألمس، الذٌن إطاعًة لناموسهم أَبوا دخول دار ال
كانوا فٌه ٌسلّمون المسٌح البار للموت وٌرتكبون أبشع الجرابم وأشنعها. فلٌس الدافع وراء 

 .قبول الشهود بالموت حباً ووالء هلل، بل هو استعباد ضمابرهم لتعالٌم هٌبة بشرٌة

من حفظ الناموس. وإنه ال  وقد فاتهم أٌضاً أن الرحمة فً مٌزان هللا هً أثقل بما ال ٌقاس -ٖ
توجد ذبٌحة أو تقدمة ترضً هللا وتفّرح قلبه كالرحمة: "وماذا ٌطلبه منك الرب إالّ أن 

فإنه حٌن وقؾ  (5: ٙتصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك" )مٌخا 
وبٌن الشفقة على المرضى والمصابٌن  -ٌوم راحة هللا  –المسٌح بٌن الحفاظ على السبت 

الذٌن أتوا إلٌه فً السبت طالبٌن الشفاء، فّضل الرحمة على الناموس وشفاهم. كما أنه لم 
ٌردع تبلمٌذه عن اقتطاؾ السنابل فً السبت من أجل سد جوعهم الجسدي، مما ٌإّكد ببل 

 .شك أّن استمرار الحٌاة وسبلمتها هما لدٌه أثمن من التمسك بحرفٌة الناموس

بل أن ٌسلّموا أنفسهم وأبناءهم للموت اعتقاداً منهم بالتضحٌة فً سبٌل ٌا لٌت معشر شهود ٌهوه، ق
إرضاء هللا، أن ٌلتفتوا وٌصؽوا لقول المسٌح: "فاذهبوا وتعلّموا ما هو. إنً أرٌد رحمة ال ذبٌحة" 

 (ٖٔ: 1)متى 
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 الفصل الرابع عشر: شهود ٌهوه على الباب.. ما العمل؟
ّتخاذ موقفاً حاسماً ثابتاً تجاه تعالٌمهم المنحرفة. لٌس ٌنبؽً علٌنا كمسٌحٌٌن رفض عروضهم وا

عن طرٌق قذفهم بعبارات تتنافى مع اآلداب أو وصد الباب فً وجوههم، األمور التً ال تّتفق مع 
 :بطرٌقتٌن الروح المسٌحٌة، بل ٌنبؽً التعبٌر عن رفضنا لتعالٌمهم 

 .ها، إذ لنا إٌماننا الخاصٌمكننا أن ُنفهمهم بؤدب أّن زٌارتهم ؼٌر مرؼوب فٌ -أ 

أما إن ثقّل الرب قلوبنا للتكلّم معهم، فبل نترّدد فً دخول حوار موضوعً هادؾ وبّناء، مع  –ب 
 .عدم اإلهمال بإعطابهم عظة روحٌة نهّز بها أركان تعالٌمهم

ال أما استقبالهم بحفاوة واإلصؽاء إلى تعالٌمهم بسرور دون اعتراض فٌجلبان معهما متاعب جّمة 
حصر لها، إذ أن الزٌارات ستتوالى بعدبٍذ ببل انقطاع حتى ٌجد اإلنسان نفسه ٌوماً ما مضطراً، 

 .إما إلى طردهم أو إلى الرضوخ لهم

 :وال تخفى علٌنا أسالٌبهم المتبعة لكسب الناس، والتً ٌصفوها بؤنفسهم كالتالً

طالبٌن أن   ت مرارا عدٌدة فٌالسنة،ٌحاول شهود ٌهوه أن ٌذهبوا إلى كل بٌ  حٌثما أمكن،  والٌوم،"
ٌتحدثوا دقابق قلٌلة إلى صاحب البٌت حول موضوع محلً أو عالمٌمثٌر لبلهتمام. وٌمكن التؤمل 

ٌمكن أن ٌرتِّب الشاهد للعودة فً وقت مناسب  فً آٌة أو اثنتٌن. إذا اظهر صاحب البٌت االهتمام،
م الكتبالمقدسة والمط وإذا رؼب   بوعات التً تشرح الكتاب المقدس،لمزٌد من المناقشة. وُتقدَّ

ٌُعقد معه درسبٌتً مجانً فً الكتاب المقدس  [145]."صاحب البٌت 

ٌجب توفّر شرطٌن أساسٌٌن فً من ٌرؼب محاورتهم: أن ٌكون ملّماً بالكتاب المقدس، وأن ٌكون 
ض المرء حدٌثاً عقابدٌاً مّطلعاً على تعالٌمهم ومّتخذاً موقفاً صامداً منها. فلٌس من الحكمة أن ٌخو

مع شهود ٌهوه، فٌما تعوزه هذه الشروط، ألّنه سٌجد نفسه مؽلوباً ومضطراً بالتالً، إّما للدفاع 
 .بثورة وؼضب أو للتسلٌم بمعتقداتهم، وفً كلتا الحالتٌن هم الظافرون

 :وفً حدٌثنا معهم ٌمكننا أن نبلحظ النقاط التالٌة

علٌهم ما لدٌنا من حقابق روحٌة ٌجهلونها، علّها  أن نبٌع وال نشتري، أي أن نعرض -ٔ
تكون بركة لحٌاتهم، مع عدم إضاعة الوقت فً اإلصؽاء إلٌهم. فشهود ٌهوه ٌدخلون 

البٌوت لٌس بقصد التحاور والنقاش وتبادل خبرات اإلٌمان، وإنما لؽرض أساسً هو 
ذا ٌتم بإتباع منهاج زعزعة إٌمان الناس وحشوا األدمؽة بتعالٌم جمعٌة برج المراقبة؛ ه

خاص تتدربوا على ممارسته، وبرامجهم التعلٌمة مدروسة بدقة بالؽة ومنظمة بحٌث 
 .تتناسب مع ثقافة كل شخص وخلفٌته الدٌنٌة

لنتجنب قدر اإلمكان خوض المناقشات المطّولة حول عقابدهم، األمر الذي ال ٌجدي نفعاً  -ٕ
ٌّة قٌمة روحٌة  .وال ٌحوز أ

ال للثرثرة والتحّدث ببل انقطاع، أو االنتقال من موضوع إلى آخر فً ال ُنفسح لهم المج -ٖ
 .كلمة هللا بؽٌة التموٌه والتهّرب من سإال محرج نوّجهه إلٌهم

لٌكن شخص الرب ٌسوع المسٌح محور حدٌثنا، فنلفت انتباههم إلى أمجاده ونجعلهم  -ٗ
 .ٌتؤملّون فً شخصه
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 .اجة إلى ؼفران المسٌحٌجب التنبٌه على كونهم خطاة هالكٌن وأنهم بح -٘

 .لنخبرهم عن اختباراتنا مع المسٌح ومركزنا فٌه كؤوالٍد هلل -ٙ

ٌّدنا إلهنا بقوة روحه، ألّنه "ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحً  -8 لنكن فً قلوبنا مصلٌّن لكً ٌإ
 (ٙ: ٗقال رب الجنود" )زكرٌا 

الجهاد الحسن ونكمل السعً فً لٌنعم علٌنا ربٌس إٌماننا ومكّمله الرب ٌسوع المسٌح، أن نجاهد 
الحفاظ على إٌماننا األقدس "المسلّم مرًة للقدٌسٌن". ومع إننا نراهم الٌوم بؤم أعٌننا ؼصناً مزدهراً 

ٌّن من هللا الستبصاله آٍت  ٌنمو ساقه وتتكاثر ثماره، علٌنا أالّ نٌؤس أو نخور، ألّن الموعد المع
الرب الصادق واألمٌن "كل ؼرس لم ٌؽرسه أبً السماوي عاجبلً أم آجبلً، ولنا ثقة كاملة فً وعد 

 (ٖٔ: ٌُ٘ٔقلع" )متى 
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الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل هً هٌئة إرسالٌة شغفها نشر كلمة هللا فً العالم العربً 

عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونٌة أخرى. وتقوم بتوزٌع الكتاب المقدس مجاناً للجالٌة 

مٌركا الشمالٌة والقطر العربً وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة من العربٌة فً أ

 األقراص المضغوطة التً تحتوي على كتب روحٌة، عظات، تراتٌل والكتاب المقدس.

 لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

 ٌحفظكم هللا وٌمأل حٌاتكم بالصحة والسعادة والسالم.

 

 باإلنجٌلأسرة الخدمة العربٌة للكرزة 

 


