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هذا العصر، 

هو عصر التوقّعات العظيمة. 

مع أّن درب اإلنسان مليء 

باألهوال والكوابيس، غير أّن العديد من 

الناس يبحثون باستمرارعن ثّمة جنٍّة، 

يعتقدون بأنّها موجودة في مكاٍن 

قريب، عند زاوية الطريق. على الّرغم 

من أّن قلب االنسان مليء  باآلالم 

أّن  -متََوقِّّعاً  –ه يتمّسك باألمل واألحزان،لكنّ 

العام المقبل سوف يكون أفضل. نعم، ٳّن الكثير من الناس، .

  يتطلّعون نحو غٍد أفضل.
هناك حديث دائم يدور في العالم المسيحي حول عودة 

المسيح القريبة من أجل المسيحيّين في نهاية هذا القرن. 

 –يح الحقيقييّن من جهتي أنا، انّي أعتقد بأّن قدّيسي المس

كين، والّذين  –المنتخبين، أي العروس  الفاهمين والُمْدرِّ

في هذا القرن )أي، ظهورْالمسيحْْالثانيْسبق لهم وشاهدوا 

ظهورالكلمة(، هم بحاجة لمن يهّزهم قليالً، لكي يتقّربوا من الّرب في 

ك بأنّها ال تشّكل جزءً  ا من كنيسة العالم الُمتديّن، على الساعة الختاميّة هذه. يجب على العروس أن تُدرِّ

 الّرغم من وجود ثّمة هدف أو غرض لهذا النظام، في خطة ٳلوهيم.

العروس  انّ . ضطهاد والتعذيب من قِّبَل العالملٳل، مالدّ المولودة ب كنيسة المسيح الحقيقيةلقد تعّرضت 

ً  ، تملكالحيّة ً  توقُّعا ريحها من رها ويُ يفّك أسْ شأنه أن من الّذي وهائالً سوف يحصل، بأّن شيئاً  عظيما

غير  من زواجٍ  ها مولودةنظراً لكْونِّ  – العالم من ألنها جزء   ،قطّ لم تجاهد  الكنيسةْالمنّظمةاّن جهادها، 

إلى معرفة  ونيحتاجفاّن القدّيسين ، ممتلئة من الروح القدس. ومع ذلكولكنّها غير ، ُمتَديِّّنة، ٳنّها مقدّس

ورها، وأن يسلكوا في ن، وفي الكلمة)يُقيموا( ف ينبغي لهم أن يسكنوا وكي، منهم ٳلوهيم يطلبهالّذي ما 

ّب  "لوهيم،ٳنفخة نهائيّة من بوق هناك  يكونوف . نعم، ذات يوم، سختطافلٳليكونوا مستعدين  أَلنَّ الرَّ

َن نَف ُل مِّ ُِّهتَاٍف، بَِّصْوتِّ َرئِّيسِّ َماَلئَِّكٍة َوبُوقِّ اللهِّ، سَْوَف يَْنزِّ ِّ سَهُ ب يح السََّماءِّ َواأَلْمَواُت فِّي اْلَمسِّ
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اًل. ،  سَيَُقوُموَن َأوَّ ّبِّ فِّي اْلهََواءِّ يعًا َمعَُهْم فِّي السُُّحبِّ لُِّماَلَقاةِّ الرَّ ُثمَّ نَْحُن اأَلْحيَاءَ اْلبَاقِّيَن سَُنْخَطُف َجمِّ

ّبِّ. يٍن َمَع الرَّ ، يجب اليومك أن يبزغ فجر ذلالى  لكنو(. ١١-٤ꓽ١١ ونيكيتسال١)"َوهَكَذا نَُكوُن ُكلَّ حِّ

لكيما نتغيّر الى تلك الّصورة ننتقل من مجد إلى مجد، وعلى يسوع، )نستند( نتكئ  كيفلينا أن نتعلم ع

صورتهْهو.عينها،   

 :٣-٩ꓽ١مرقس و ٣ꓽ١١كور.٢ :نصوصنا لهذه الّرسالة هي

ّبِّ بَِّوْجٍه َمْكُشوٍف، َكمَ  يَن َمْجدَ الرَّ رِّ يعًا نَاظِّ َِّلى تِّْلَك الصُّوَرةِّ "َونَْحُن َجمِّ ْرآةٍ، نَتَغَيَُّر إ ا في مِّ

وحِّ." ّبِّ الرُّ َن الرَّ َِّلى َمْجٍد، َكَما مِّ ْن َمْجٍد إ  عَْينِّهَا، مِّ

َن اْلقِّيَامِّ هُهنَا َقْوًما اَل يَُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى يََرْوا َمَلُكوَت »َوَقاَل َلُهمُ: ِّنَّ مِّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ

ةٍ  اللهِّ َقدْ  ُِّقوَّ  «.َأتَى ب

يَن  دِّ َِّلى َجبَل عَال ُمْنَفرِّ دَ بِّهِّْم إ تَّةِّ َأيَّاٍم َأَخَذ يَسُوُع بُْطُرَس َويَْعُقوَب َويُوَحنَّا، َوَصعِّ َوبَعْدَ سِّ

 َوْحدَُهْم. َوتَغَيََّرْت َهْيئَتُهُ ُقدَّاَمُهْم،

ِّ، اَل يَ  ْلج
دًّا َكالثَّ ْثَل ذلَِّك.َوَصاَرْت ثِّيَابُهُ تَْلَمُع بَْيَضاءَ جِّ َِّض مِّ ُر َقصَّار  عََلى اأَلْرضِّ َأْن يُبَيّ  "ْقدِّ

 

 أيام، هو اليوم الّسابع. ستّة اليوم الّذي يلي الّ 

 

اليوم  كلا كانوا على وشك أن يختبروه في ذفكرة عمّ بطرس، يعقوب ويوحنّا، أدنى لم يكن لدى            

 االثني عشر ، أنّ ا ال شك فيهثني عشر. ممّ إليذ االممن بين التللخروج دهم سيّ  دعاهمعندما  ،بالذات

 "الملكوت"لمبدأ فهمهم وكعادتهم، لم يكن  ،سبوع، ولكنيسوع قبل نحو أ روا ما قاله، قد تذكّ هؤالء

رار سائر اليهود، يبحثون عن فلقد كانوا، يسوع.  اقصدهالحقيقة الّتي قليالً، حتى يالمس ولو  على غِّ

كهم الموتقبل أن "، لههممسيح ٳ"ستعيدها يسوف  أرضيّة ملموسة، ةمملكة ماديّ  م ما تكلعندلذا، ف .يُْدرِّ

حول تلك  أنذاك، يتمحور، كان أملهم )يأتي بقّوة( -" أتى بقّوة وقد لوهيمربنا يسوع عن "ملكوت ٳ

وعودته لقضاء أربعين يوًما معهم، كانت تلك  بعد قيامة المسيحوفي أذهانهم. الموجودة ة المملكة الماديّ 

كان يسوع  غير أنّ عمال الفصل األول(. سفر األ)اقرأ  تراودهم وُمعّششة في أذهانهم.   تزالال الرغبة

ي الروح القدس لم يبما أّن . ولوهيم يعمل في الناسٳروح حيث  ،ةيتحدث عن مملكة روحيّ  كْن قد أُعطِّ

 م به يسوع.تكلّ كان يما  كلّ  استيعابال لم يتمّكنوا من فهم وفانّهم  ،بعد

لقد ذهلة، فمُ اهدوا رؤيا ، شعالٍ  ب يسوع على جبلٍ يعقوب ويوحنا وحدهم مع الرّ ، عندما كان بطرس

 يأتي)الّذي( "ملكوت يهوه  هو، الجبل التجلّي أو تغيير الهيئة علىّن ٳالمسيح أمامهم.  تغيّرت هيئة

المملكة التي كان من  في قلب لَةُمَحّوِّ ال روحهةْوقوّْ ،نهٳبفي والجبّارالكامن مجد اإلله العظيم ّن ٳ". قّوةب

، يذ )قبل موتهم(التالماختبره ، فالّذي ، قد تّم الكشف عنها كلّها، للتالميذ الثالثة المنتخبينر تأسيسهاقرَّ المُ 

كان  ذيال (،١ꓽ١١ بطرس٢)لجاللة والملكوت طعم اُمسبَقاً لتذّوقاً أو )تعريفاً ُمسبَقاً(، داللةً ُمسبقة كان 

خيُ سعندما  ،تيأن يأر رَّ قَ من المُ  يْفتغييراًْحقّق كي يل ،نفسه في قلوب شعبهس وروح يهوه القدّ  رّسِّ

ب الرّ ب قد رتّ ل، فالمؤمنين" هو داخل لكوت يهوه"م غم من أنّ على الرّ للعصر االبدي.  ستعداداً ، ٳالحياة

هو بعة، السّ كنائس زمن عصورال حقيق الكمال ومجد تلك المملكة. إنّ ة، بُْغيَة تسعصور للكني ةسبعاالله 
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ملكوتْسم "الكتاب المقدس تحت ٳ نراه مذكوراً في، وسنة الممتدّ على مدى ألفينعمة العصر 

مجيء المسيح لدى  ،إلى األبدترسيخه و بالكامل يهوه"لكوت "مسوف يتّم الكشف عن و"،ْالّسموات

 الثاني.

 بعضهناك  أنّ بأعلم  انّيعمة. )النّ  عصرلّسابع" من ليوم االساعات الختاميّة "لنعيش في  ٳنّنا       

ن صليهذه الرسالة هي للمُ  لكنّ و. ظالل الكتاب المقدّسوبرموز، وأنماط الّذين ال يؤمنون مسيحيين ال

 نسية الستّ الكيعمل بين المؤمنين خالل عصورالمسيح يسوع كان (. لقد بالكلمةالحقيقيين الذين يؤمنون 

ًْدَْحَْالذي سيشهد العصر. هذا هو ابعكنيسة السّ في عصر ال ،اآلننحن نعيش األخيرة. و نّسبة بال ثاًْعظيما

طرفة  لحظة، فيفي  عروسه.ختطاف ال ،مجدهبلوهيم ٳبن ٳ مجيءقبل ، له الحين باإلالحقيقييّ  مؤمنينلل

سبة أّما بالنّ و ،فساد  وا عدملبسفي المسيح أن ي موات. يجب على األتغييراً و الً يحدث تحوّ وف ، سعين

نقلهم إلى بيت  يتمّ ، مّ ثَ ومن ، (١٣-١١ꓽ١١ كور١)موت عدم لبسون سوف يفانّهم ، األحياء نلقديسيل

 حتفالاٳلو (١ꓽ١١كورنثوس ٢المسيح ) كرسي عندمكافآتهم ل همستالمٳع سنوات من اآلب. وبعد سب

دلكوت ٳ"مسوف يعود ، (٩، ١٩ꓽ١رؤيا )عرس الخروف عشاء ب " إلى األرض لوهيم الروحي والُممجَّ

ّن ٳ(. ١ꓽ١٩)رومية  الوهيمأبناءْْستعالنإساعة ، سوف تحين كنذاآم األرض. ويحكُ  ،الملكسوع مع ي

ون سوف يك ،هذا العصرومجدهم الحقيقي والكامل. بللعالم سوف يصيرون منظراً دين مجّ القديسين المُ 

ين، سوف الغير ُمَجدَّد" ولكن َخلّصين"المُ جنس البشري ال(، حيث أفراد ١٩ꓽ٢١عصر التجديد )متى 

⸵  ١٩ꓽ٢١تىلمدة ألف عام )مس، المقدّ  عاهم بعصاه الحديديلوهيم الّذي سيرٳبن ٳحكم يكونون تحت 

٢١ꓽ١١أشعيا ⸵ ٣٤ꓽ٢١رؤيا ⸵ ٩-١ꓽ١-١.) 

 

ْراقبواْوصلّوا

 

العديد من المسيحيين، في جميع أنحاء العالم، ينتظرون اإلختطاف. إنّهم ينتظرون تغيير         

جل من أبصورة فجائيّة االختطاف سوف يحصل  َمفاده أنّ  عليم  على نطاٍق واسعٍ أجسادهم. لقد انتشر ت

 كتب  ك مفاجئ. هنا لن يحدث بشكلٍ  ،ث الكبير القادمالحدَ فحيح. صّ ولكّن العكس هو الجميع المسيحيين. 

كما أّن . ١-٢ꓽ١ تسالونيكي٢و ١ꓽ٩⸵ ٤ꓽ١٣تسالونيكي ١ٳقرأ تدعم هذا الرأي بوضوح.  مقدسة

يسوا في لالذين ، مسيحيينق عليهم ٳسم طلَ الذين يُ  وال ألولئك عي أنه مسيحي،لكل من يدّ ليس ختطاف اٳل

 في مسيرتهم اليومية مع المسيح. حالة تََرقُّب وصالة،

ُموا اْلَمَثَل: َمتَى َصاَر ُغْصُنهَا َرْخًصا َوَأْخَرَجْت َأْوَراًقا، تَْعَلُمو " ْن َشَجَرةِّ التِّّينِّ تَعَلَّ َن َأنَّ َفمِّ

. يب  هِّ اأَلْشيَاءَ َصائَِّرةً، َفاْعَلُموا َأنَّ  الصَّْيَف َقرِّ يب  عََلى هَكَذا َأْنتُْم َأْيًضا، َمتَى َرَأْيتُْم هذِّ هُ َقرِّ

هُ. اأَلْبَوابِّ. يُل َحتَّى يَُكوَن هَذا ُكلُّ ي هَذا اْلجِّ ، اَلسََّماُء وَ  اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل يَْمضِّ اأَلْرُض تَُزواَلنِّ

ي اَل يَُزوُل. نَّ َكاَلمِّ يَن  » َولكِّ ذِّ ا ذلَِّك اْليَْومُ َوتِّْلَك السَّاعَُة َفاَل يَْعَلمُ بِّهَِّما َأَحد ، َواَل اْلَماَلئَِّكُة الَّ َوَأمَّ
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وا، أَلنَّ  ، َواَل االْبُن، إِّالَّ اآلُب.فِّي السََّماءِّ  ُموَن َمتَى يَُكوُن ُكْم اَل تَْعلَ ُاْنُظُروا! اِّْسهَُروا َوَصلُّ

ٍد عََمَلهُ، َوَأْوَصى  اْلَوْقُت. ِّيدَهُ السُّْلَطاَن، َولُِّكّلِّ َواحِّ ِّْنسَان  ُمسَافِّر  تََرَك بَْيتَهُ، َوَأْعَطى عَب َكَأنََّما إ

اَب َأْن يَْسهََر. ًِّذا، أَلنَُّكْم اَل تَْعَلُموَن َمتَى يَأْ  اْلبَوَّ ، اِّْسهَُروا إ ْيلِّ ، َأَمسَاًء، َأْم نِّْصَف اللَّ تِّي َربُّ اْلبَْيتِّ

، َأْم َصبَاًحا.َأْم صِّ  يكِّ دَُكْم نِّيَاًما!  يَاَح الدِّّ  لِّئاَلَّ يَْأتِّيَ بَْغتًَة َفيَجِّ

 ٣١-١٣ꓽ٢١مرقس  ~

 ةأيّ ر ظهوب ماء وترقُّ لكن ماذا يعني "راقبوا وصلّوا"؟ فهل يعني النّظر باستمرار إلى السّ              

 .التأكيدكال، ب؟ فٍر، عندما يصلّي أحدهممثل سِّ تتدحرج  بٍ حُ سُ إشارة ل

عاء هي الدّ ، والَصالةراسة. مراقبة والدّ لل دائمٍ  بٍ في حالة تأهّ يَقظين وأن نكون  :"نراقبما معنى "

فقاً ق إال بالتحقّ كل هذه األمور، ال يمكن أن توالعبادة. و  نقرأ . دعوناكلمةْالربلوحْولرّْلّسير وِّ

 .١١-١ꓽ١تسالونيكي  ١ 

ًِّذا َكاْلبَاقِّيَن، بَْل لِّنَْسهَْر َونَْصُح.      َفاَل نَنَْم إ

ْيلِّ يَْسَكُروَن.     ِّاللَّ يَن يَْسَكُروَن َفب ذِّ ْيلِّ يَنَاُموَن، َوالَّ ِّاللَّ يَن يَنَاُموَن َفب ذِّ  أَلنَّ الَّ

ِّ،أَلنَّ اللهَ َلْم يَْجعَْلنَا لِّْلغََضبِّ، بَْل الْقتِّ      يح ِّنَا يَسُوعَ اْلَمسِّ َِّربّ  نَاءِّ اْلَخاَلصِّ ب

يعًا َمعَهُ.     َِّذا سَهِّْرنَا َأْو نِّْمنَا نَْحيَا َجمِّ ي َماَت أَلْجلِّنَا، َحتَّى إ ذِّ  الَّ

وا بَْعُضُكْم بَْعًضا َواْبُنوا َأَحدُُكمُ اآلَخَر، َكَما تَْفعَُلوَن َأْيًضا.      لِّذلَِّك عَزُّ

 

بما هو مكتوب عمل الولكن من الّصعب، ، ءة ما هو مكتوب في الكتاب المقدسهل قرامن السّ              

راهم تى "اإليمان المسيحي"، فالّذي يسمّ والدّيني، عالم فخ الفي عالقون الكثير من المسيحيين ّن ٳفيه. 

ي فالتقدمات والقرابين ويشاركون  ونميقدّ رهم وعشويدفعون دمات الكنيسة، وخ يواظبون على حضور

األحاديث تدور كافّة . فصارت الخدماتْالروحيّةفيْإهمالها  قد تمّ  ،يهوهكلمةْ البرامج الدينية. لكنّ 

في  لتحصالتي لعديد من األعمال العظيمة األخرى، ، واالتكلم بألسنة، التنبؤ، الشفاء، المعجزاتحول 

ك انّ ف، ٳطاعة الكلمةيتعلق األمر بعندما . انّما، األخرى الكنيسة الطائفيةفي و ،ةهذه الكنيسة المذهبيّ 

من  اهضحيناالّتي  اتوكميّة التضحي، يهوهمن أجل  ما حققته كنيستي كلّ " عن: بفخرٍ  جاهروني تراهم

) انهم يخدعون    .معناموجود يهوه  ،كّل ما هو حاصل  في كنائسنا وجماعاتنانتيجةً لو –ٳلوهيم  أجل

ة من عمال الدينيّ تضيء من خالل بعض األ – عةشموى نور نها سوْ ال تعدو كَ األمور !( كل هذهأنفسهم

يهوه ل كلمة تجاهُ اّن . تخُمدهعلى األقّل، أو  وحصوت الرّ تُطفئ  غير أنّها ، ذاترضاء الأجل ٳ

ن م ، فهذا خير  لنا لنا أن نطيعاألفضل من ٳلوهيم. وصية أي ، يان صوت الروح، يعني عصورفضها

 (. ٢٣-١١ꓽ٢٢صم. ١ب )بل الرّ من قِّ نصبح مرفوضين كي ال  ،أن نضّحي

وعلىْحّدٍّْسواءْلعنةوْملعونٌْفهوْغيضْ،بْالعالمْالمسيحياّنْ           . يحفلْبالّشوائبْوالعيوبْ،

ً هو هذا،  عصرنا الحالي ال م لكنهو، أنهم يحبون مجيء المسيحبن والمسيحيّ يجاهر. أكثر العصور نِّفاقا

،ْفيْهئمجيأن يحبّوا مكنهم . كيف يُ جداً  كبيرة خيبة أملٍ ن بوف يُصابووس ،يرّوجون سوى لخدماٍت شفهيّة
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)من  الكلمة تفي هذه الساعة؟ لقد جاء -[His Parousia]ظهور الكلمة  بغضونويُ يكرهون انّهمْحينْ

يسوع المسيح. هذه هي  أي، ن اإلنسانبٳ أعلن عن وجودالّذي ، وليام ماريون برانهام( إنسانٍ  بنِّ خالل ٳ

 من أجل تحضيرهو الثاني هذا،  الكلمة اّن مجيء. [Parousia]لثاني للمسيح الرب الّظهور ا بداية

هم أن كيف يمكنف، )المسيح( الكلمةروح ٳْن كانوا ال يستطيعون محبّة ظهور . مستعّدينوجعلهم  المؤمنين

ة سيتمّكنون من مواجه، فكيف هاتحبمو الكلمةمواجهة الجسدي؟ إْن كانوا عاجزين عن  ظهورهوا يحبّ 

 !هذا الّرياء، وهذا النِّّفاقيا ل؟  الّذيْسوفْيكونْالكلمةْوالسيفوْ،لدى مجيئه نساناال

 تفكير ماندو، "تعاليمْالكنيسة"يؤمنون بـ ، هم بتقاليدْالكنيسةمحاصرون  اّن معظم المسيحيين          

(. أولئك الذين ١١: ١١ " )أعمالهكذا؟كّل يوم: هل هذه األمورهي فحصوا الكتب لم "يفانّهم . مراجعة وال

فقاً ل دراستهم بشكل دائمحصرون ي، سةفتّشون الكتب المقدّ هم ييزعمون أنّ  ماتهم ظّ لعقائد التي تطرحها منوِّ

 ،لمختلفةالطوائف ااّن ". مع "تعاليم كنيستهمناسب لتت الكلمة يحّرفونما  ،هم غالبا، فقط ال غير الدينية

 أيضاً، بالنسبة لمختلف األفراد المسيحييّن، الّذين ينضّمون الى بعضوهكذا مختلفة. يّة" س"تعاليم كنديها ل

نور لء إلى م يصلال يمكن للمسيحي أن . هم"ائسالمذاهب أو الّطوائف األخرى، فانّهم يتلقّنون "تعاليم كن

بّتْثيإلىْالروحْوتطلّعْأنْيعليهْافة عقائدها. ( وكبناتهابابل )األم وسّر إلى أن ينفصل عن  يهوه،كلمة 

علىْ -٢ꓽ٤١ )راجع أعمالْالّصحيحةوالتّعاليمْْإلىْالخدمةْالرسوليةْالحقيقيةأنْيُقاْدويهوهْ،كلمةْنظرْه

 (. ب١ꓽ١يوحنا ١" ))ظلمة تعني: تقليد، خطأ( إِّنَّ اللهَ نُور  َولَْيَس فِّيهِّ ُظْلَمة  اْلبَتَّةَ (. "١-٣ꓽ٣أفسس ⸵ ٤٢

 :يسوعقال 

َِّليَّ هَذا الشَّ       ُب إ يدًا.يَْقتَرِّ د  عَّنِّي بَعِّ ا َقْلبُهُ َفُمْبتَعِّ ُمني بَِّشَفتَْيهِّ، َوَأمَّ هِّ، َويُْكرِّ  عُْب بَِّفمِّ

اًل يَعْبُدُونَني َوُهْم يُعَّلُِّموَن تَعَالِّيمَ هِّيَ َوَصايَا النَّاسِّ       «.َوبَاطِّ

 ٩-١١ꓽ١متى   ~

ذا هيخدعون آخرين، وهم أنفسهم ضحايا  همنّ ٳ –كبير  خداعٍ يقعون في فّخِّ أغلبية المسيحيين  نّ ٳ         

هتماماً شديداً يهتّمون ٳ أنّهمهو  [. والّسبب وراء هذا الواقع)في آٍن معاً( مخدوعونهم الخداع، ]يخدعون و

بما الة وغيرآبهين للص لحقيقةْيهوه،ّمما يجعلهم غير يقظين أو متنبّهين  بالشؤون الدينية في حياتهم،

لدينية المنظمات اك الكثير من الثقة بلصحيح. هنا هذالة صالة وانتظار ومراقبة. ليسوا في حاأنّهم معناه، 

أنّهم  علىالتّحصيل العلمي العالي،  ، ذوير إلى الرجالظَ حيث يُنْ والمنتشرة على نطاٍق واسعٍ، السائدة 

ظام " الالهوت ن هؤالء "األساتذة" الدينيين و"دكاترةمواحٍد في الكتاب المقدس. كم  علماء ومعلمين عِّ

حياته التّشبّه ببولس وعلى ُخطى الّرسول تعداد للتخلي عن ألقابهم والّسيرسعلى ااأللوهيّة، هم  اءلمعُ و

 عظيم:الشاول  ذات يوم؟ قال القديس بولس الذي كان المتواضعة

 

ُر فِّي ا"  وحِّ، َونَْفتَخِّ يَن نَعْبُدُ اللهَ بِّالرُّ ذِّ
تَاَن، الَّ ِّ يَسُوعَ، وَ أَلنَّنَا نَْحُن اْلخِّ يح ُل عََلى اْلَمسِّ .الَ نَتَّكِّ َمَع  ْلَجسَدِّ

َل عََلى د  آَخُر َأْن يَتَّكِّ ِّْن َظنَّ َواحِّ َل عََلى اْلَجسَدِّ َأْيًضا. إ هَةِّ  اْلَجسَدِّ َفَأنَا بِّاألَْوَلى. َأنَّ لِّي َأْن َأتَّكِّ ْن جِّ مِّ

ْن  ، مِّ نِّ تَانِّ َمْختُون  فِّي اْليَْومِّ الثَّامِّ ْن اْلخِّ ِّيَن. مِّ ْبَرانِّيّ َن اْلعِّ ْبَرانِّيٌّ مِّ يَن، عِّ ِّْنيَامِّ ْبطِّ ب ْن سِّ ِّْسَرائِّيَل، مِّ ْنسِّ إ جِّ

يٌّ. يسِّ هَةِّ النَّاُموسِّ َفّرِّ ذِّ   جِّ ِّّرِّ الَّ هَةِّ اْلب ْن جِّ هَةِّ اْلَغْيَرةِّ ُمْضَطهِّدُ اْلَكنِّيسَةِّ. مِّ ْن جِّ  ي فِّي النَّاُموسِّ بِّالَ َلْوٍم.مِّ
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ْن َما َكاَن لِّ  ْبتُهُ مِّ لكِّ ْبًحا، َفهَذا َقْد َحسِّ ِّ َخسَاَرةً.ي رِّ يح ُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا   ْن َأْجلِّ اْلَمسِّ ِّّنِّي َأْحسِّ بَْل إ

، َوَأنَا  ْرُت ُكلَّ األَْشيَاءِّ ْن َأْجلِّهِّ َخسِّ ي مِّ ذِّ ِّي، الَّ ِّ يَسُوعَ َربّ يح َفةِّ اْلَمسِّ ْن َأْجلِّ َفْضلِّ َمْعرِّ بُ َخسَاَرةً مِّ هَا َأْحسِّ

يَح،ُنفَ   "ايًَة لَِّكْي َأْربََح اْلَمسِّ

 ١-٣ꓽ٣فيليبي  ~

 

 -الجسدي والقدرات البشريّة دعونا ال نثق في الجسد البشري، وال حتى في إنجازاتنا. اّن العقل         

؟ راز الخام، أليس كذلكمن البَ  ي ليست أكثر، هأبسط للكالب. )وبعبارةٍ قاذورات تُرمى  نّهاٳ، نفاية كلها

نبّه لها، ونتبحرص  ٳلوهيمكلمة نتأّمل ب هلُمَّ بنا ولكنحقاً.  ،لغة التي يفهمها الناس العاديون(ال ه هيانّما هذ

طنا أثناء اقترابنا من الرب يسوع المسيح. ألننا، ٳْن لم نكن حذرين وح يُ الرّ  نكون مجتهدين ألنّ ف حيينا ويُنّشِّ

لّسائدة االعديد من تعاليم وممارسات "األيام األخيرة"  إغواءنقع ضحايا قد ، من النّاحية الّروحيّة ومتنبّهين

ه الكتاب تنبأ عنبحسب ما سيأتي في األزمنة األخيرة، الّذي رتداد الكبيرالذي فاٳلفي المسيحية.  اليوم

ين. وفي القرن العشرمنذ بداية  ،ة كبيرة بين المسيحيينحدوث ضجّ بب تسبّ هو حاصل  اآلن، وقد ، المقدس

جديدٍّْبالتّرويج والزعماء الدينيين  قام رجال الدول، هذاالعقد األخير  ْعالمّيٍّْ الم إحالل الس، من أجل لنظامٍّ

كون بأّن على األرض.  مخّططهم المسكوني هذا، انّما هو يتّمم  غير أّن العديد من هؤالء القادة، ال يُدرِّ

 يرة.نبّوة األيام األخأو المختّص في  ،المذكور داحالنظام العالمي الو تأسيس

 

 التطّرف
 

ً بالمعرفة،  "عّما يجري" في المسيحيّ  دعوني أطلِّعكم          ة. يلتهم الناس الّصفحات المطبوعة َطَمعا

من ّل يوم ك هاتعاتّم طبت اآلالف من الكتب المسيحية التي تأّن في المعرفة قّوة. هناك عشرابٳعتقاداً منهم 

تبات المككل عام. يتّم طباعتها آلالف من الكتابات الجديدة اّن ٳفي جميع أنحاء العالم.  أجل المسيحيّين

 اتلبط تلبّي في معظمها، الّطوائف والمعتقدات المتعدّدة،مسيحيون من مختلف المسيحية التي يملكها 

الّذين  يّوناريزماتالكيّون أو لكها الخمسينتمكتبات المسيحية التي يمالموعات مختلفة من الناس، كما أّن مج

بة "تا"الكاريزمامواضيع ك الكتب التي تتناول إلى تخزين المزيد من تلن ينحوْ  ، [الموهبة ، الهدية،]أي الهِّ

 الّتي يملكها االنجليّونالمكتبات  عمدتالخالص، الحروب الروحية، وما شابه. من ناحية أخرى، 

 ة.يّ تاالكاريزمو معتقدات الخمسينيةالالتي تعارض  الى تقديم عدداً متساوياً من الكتب ن واألصوليّ 

بألسنة( التّكلّم glossolalia – ن في ال"يمتخّصصهم من الّن الكاريزماتيّين نظراً الى أ        

بات  –هدايا ال" )charismataال"و ،  عقائد الكتاب المقدسجماالً، بفانّهم غير ُملّمين ٳ، النعمة(وهِّ

لون و يّون يشبهون الخمسين، كان ولى للحركة الخمسينيةالسنوات األة. في على تجاربهم الشخصيّ  اً كثيريُعّوِّ

ً ما،  ن (. كّل مفقدوا ذاك النّورفانّهم اليوم، أّما . )هم كانوا حائزين على النّورالكاريزماتييّن. ولكنّ نوعا

كّل َمن و ،خالص األشخاصالكثير من الوقت في الصالة من أجل صرفون ي ،الكاريزماتيّينو الخمسينيّين

. ةنيّ شيطاال أو المتأثّرين باألعمالاح الّشريرة، باألروالممسوسين ما أولئك ، ال سيّ ةداعمسة للاجحهو ب

بون ن تجدر المالحظة الى أّن الكاريزماتيّي) آلالم ا، بما في ذلك اإلنسانفي أو ضعٍف جسدي  عجزٍ  كلّ ينسِّ

الى سهم أنف ك الذين يرفّعونأولئأيضاً، هناك ن(. ومعيّ  شيطانٍ الى  األرواح الّشيطانيّة أي،، إلى ةبسيطال
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انّك ، فلهذا الّسلوكنتيجةً الخالص".  " على "منحرات"قدُ نظراً لحيازتهم على اآلخرين، أعلى من مرتبٍة 

خيم والتّض"المبالغة يميلون إلى هم انّ سوء تفسير الكتاب المقدس. في فخ  سهولةٍ بتراهم يقعون بسرعٍة و

ظهور  أووجود  ،رؤى حصولهم علىثل مِّ ك –الّشخصيّة بُخبُراتهميتعلق ما يهوه فيكلمة على " بالتّهويل

طة لالخاّصة فوق سُ يضعون تجاربهم منهم  عديدحتى أّن الامة. أو التعامل مع الثعابين السّ  ،حولهممن نور

 .كلمةْٳلوهيم

 

اهون بأّن م يتب، كما وأنّهبكلمة ٳلوهيم عميقةهم يملكون معرفة بأنّ المؤمنون بالكتاب المقدّس، يفتخر        

ة وكتاب الدّراسةاذا أضفنا المزيد من سنوات وعلى األقّل. واحدة  شهادة جامعية كافّة خدّامهم حائزون على

عي لسّ كما أّن ا ،انّهم يملكون ثقافة عالية. أعلى درجاتٍ بيحظون سوف فانّهم ، دواتنّ الطروحات وعقد األ

ون فاالّطالع و"مثقّ غيرأنّهم واسعو جزء من حياتهم. دُّ وراء الّشهادات والتّحصيل العلمي واألبحاث، يُعَ 

، "يهف متمّسكون بالكتاب المقدّس، ومتجذّرونهم "عون أنّ . قد يدّ ومنفعتهم الّشخصيّةلمصلحتهم جداً"، 

 من ،ذههما يفعله الروح القدس في األيام األخيرة لغون يعمليا، إنهم . عقائدهموهذا فقط، حين يتوافق مع 

 ،عاليمهاالكاريزماتية وت - حركة الخمسينيةللنتيجة "مراقبتهم"  عصر الكنيسة. هذه هينهائيّة لالحقبة ال

واللّعب على المشاعر  "اإلثارةيتميز بـ ،ما يرونه في الحركة العقود التسعة الماضية. إنّ  خالل

، الصعاءات الخ، وادّ غ فيهابالَ اآلراء المُ و، ات، وعبادة الشخصيّ يما يتعلّق بخدمات الشفاء" فواألحاسيس

أّي ترتيٍب دون والمتطّرفة، دة الغيرة المتشدّ الحماسة و، وبتزازالخفي للجمهورواٳلخداع الحضورو

 ".ةالجديد عالنات، وأخيراً "اٳلجنوده، واالنشغال بالشيطان وكتابي

 

طرف" الت"ب تُبتَلىلم  "حركة مسيحيّة"أو  "نهضةأيّة " على مّر التاريخ،يبرز، لم يا أصدقائي

"الحقيقة"  هناك أيضامن ناحية أخرى،  ولكنفين". زيِّّ "المُ " والمزيَّفّزيف، "الفين"، "المتطرّ و

 الى ،اب المقدستالكفي المؤمن ب يكون سبباً يدفع نّما وجود المزيّف، ال ينبغي أنعابدين الحقيقيين". ٳ"الو

، لهابأكم دجاجٍ من فطيرة الالتّخلّص المرء جدر ب. ال يوكّل ما يحتويه فيما خّص الحركة "رمي الكتاب"

 . امن عظام الدجاج فيهبعض أجزاء وجود لمجّرد 

 

 من "اإلعالنات فوِّ اخبعض المَ لديهم  ،المقدّس بالكتاباألصوليّين المؤمنين ف بعرَ ما يُ  إنّ          

 يجدون صعوبةً نّهم ، كما اتعاليمهمعقائدهم وة على قائمة جَ رَ دْ ليست مُ عالنات"، تلك "اإل ألنّ  ،الجديدة"

البعض  حتّى أنّ غير كتابية، هي حقّاً " عالناتالعديد من "اإلّن ٳجداً". "غريبة نها وْ كَ  هاكبيرة  في استيعاب

ذل المزيد بيتطلب األمر . ويتمّ تجاهلها ،نادرة،ال بل هي قليلة جداً  الكتابيّة" اٳلعالنات"شيطاني"، "فمنها، 

ً  وايستطيع لكيص اشخد من جانب األوهمن الجُ  دقيق للتّ " عالناتإلاخضاع "ٳبالتالي، و التّمييز روحيّا

اّن ا أو خطأً. صوابً  ما يعتبره المرءلِّ ، ةالتّقليديّ فقًا لوجهة النّظروليس وِّ ٳلوهيم، فقًا لكلمة صحيح وِّ  بشكلٍ 

لّطرفين ال اكِّ ة. الليبراليّ الكاريزماتيّة مقارنةً مع  ، هم محدودو الفكرالعديد من المسيحيين التقليديين

 ان بالسوء. يتساوهما مالمتّطّرفين، 
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بل ، من قِّ أو بأخرى ها بطريقةٍ قد أُسيء تفسير ، "ةالجديد العدد القليل من "اٳلعالناتحتى ولكن،       

تّم م، بفضله ، أّن رجال يهوه الّصادقين والحقيقيّين والّذينلدرجةٍ  مختلف المبّشرين على مّر العصور

مواالكشف عن "اٳل دما عن. ويرّوجون لهما لكذب والتزييف""اينشرون بأنّهم  عالنات" األصليّة، قد  اتُّهِّ

كر تلك األمور، يلجأون غالباً الى التّفّوه ب في الكتاب المقدسن المتشدّدون يأتي األصوليّو تّصريح لاعلى ذِّ

لة هي تعاليم متأصّ ، لنّهضوياالعشرين مبّشري أوئل القرن ّعاظ ووُ من فالن وفالن، عاليم ّن تٳ: "التالي

بياء عالنات أنعن الموضوع نفسه، فيما يتعلّق بٳ يودّون التكلُّمإذا كانوا ما ي أتساءل ن". انّ لها جذورها و

 (، والّذين، هم أيضاً، قدةبْالمقدسالكتهم اسم كتاباتطلِّق على نُ العهد الجديد )اننا ُرُسل و، العهد القديم

ً البروتستانتيّة، ول الكنيسة الكاثوليكيّة، ٍق متعدّدة، من قِّبَ عالناتهم"، بطرٳأسيء فهم " كّل من قِّبَل ، عمليّا

 ، أو طائقة.أو شيعةٍ  مذهبٍ 

 

ْواحدْمعْالكلمةْْ

 

ل في المسيحيّة اليوم، وجود العديد                   لتّم بالمختلفة. لقد  والّطوائف الفَِّرقمن يَُسجَّ الكثير  ذِّ

 ꓽصالة ربنا يسوعتتميم  من أجل، واحدةوجعلها معا الكنائس  دة جمع كافّةٳعامن الجهود في سبيل 

 

يَن فِّي اْلَحّقِّ.  ُس َأنَا َذاتِّي، لِّيَُكوُنوا ُهمْ َأْيًضا ُمَقدَّسِّ ْن َأْجلِّ هُؤاَلءِّ » َوأَلْجلِّهِّمْ ُأَقدِّّ َوَلْسُت َأْسَأُل مِّ

ي ذِّ ْن َأْجلِّ الَّ هِّْم،َفَقْط، بَْل َأْيًضا مِّ ُنوَن بِّي بَِّكاَلمِّ دًا، َكَما َأنََّك َأْنَت َأيُّهَا   َن يُْؤمِّ يُع َواحِّ لِّيَُكوَن اْلَجمِّ

َن اْلعَاَلمُ َأنََّك َأْرسَْلتَنِّي. دًا فِّينَا، لِّيُْؤمِّ َوَأنَا َقدْ َأْعَطْيتُهُمُ   اآلُب فِّيَّ َوَأنَا فِّيَك، لِّيَُكوُنوا ُهمْ َأْيًضا َواحِّ

د .اْلَمجْ  دًا َكَما َأنَّنَا نَْحُن َواحِّ ي َأْعَطْيتَنِّي، لِّيَُكوُنوا َواحِّ ذِّ  دَ الَّ

 ٢٢-١١ꓽ١٩يوحنا  ~                    

ما انّ  تعني الوحدة،الجسدي بالمنظار "الوحدانية"  بالّسهولة.طبعاً  هذه المهمة ال تتّسم                     

ْندَ " ! هو - كلمته معدانيّةْأوْالوحدْالتوحّْ "وحدانية"ْالرب،ْتعني فِّي اْلبَْدءِّ َكاَن اْلَكلَِّمُة، َواْلَكلَِّمُة َكاَن عِّ

)الكلمة  فيْالمسيحْيهوه، ال ٳثنان. واحد(ْهما)ْيهوهالكلمةْو(. ١ꓽ١)يوحنا  "اللهِّ، َوَكاَن اْلَكلَِّمُة اللهَ.

ْهم أن يكونوا ، عليواحًدالذلك، ولكي يكون المسيحيون  . فيْيهوهوالمسيحْ، لممسوحة(ا مع واحًدا

  أيًضا.الكلمةْ
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ليس من الصعب . لذا، فانّه سيفالكلمةْهيْ        

بين من ] -"فقطيسوع أي  – الوحدانيّةحركة " معرفة أنّ 

)بما في ذلك كنائس  ،المختلفة مجموعة من الكنائس األلفي

ْبالكلمةساس دون المَ من  العملال يمكنها [ (الّزمن نهايةرسالة 

ْٳّن  .عليهالمساومة واأ ْعن ْالحقيقة ْفصل ْالخطأ، ْبواسطةيتّم

كين بهاْبالكلمةكّل الَمعنيّين لذا، فاّن ، السيف  السيف، نيتخلّوا علن ، والمتمّسِّ

ي اللّعبة ف أّي دورٍ  يلعبوا، ولن لمنع الفوضى واالرتباكات هلكنهم سوف يستخدمونو

 ةً مسكونية بين الناس. ومرّ لاروح  ستحضار)السحر الشيطاني(، بُغية االشيطانية 

ن فريسييّ الب شبّهوا ، أن يتبهاوالمتمّسكين  بالكلمةالمهتّمين ن يجدر بالمؤمنيال ، أخرى

، لذا قهمفريالّذين ال ينتمون الى  تجاه اآلخرينمواقفهم خاّصةً فيما خّص  ،نوالصدوقييّ 

يرون كثوبالتالي، ". يرنّ  نجٍ صسوى ليس "هو كّل من ال يحّب اآلخر، أّن بيجدر بهؤالء أن يعرفوا 

ينا وال يصعب علسوى خاّصتهم. ون يحبّ ال هم ألنّ ، اآلخر المختلف عنهمتجاه محبّة قد فشلوا في ٳظهار ال

ً فالجسد ، ببالسّ  معرفة   موت.هو  الجسد. ويزهو ويفتخر متبّجحا

  

فقاً لِّما ال يمكن للمرء أن يحكم على أعمال الروح القدس             ّن ٳ ٳلوهيم في العصور الماضية. فعلهوِّ

عَْت  "  ٤١ꓽ١في إشعياء ٳلوهيم أعلن لقد . وأنجزهْهوسبق على ما قتصر، ال توأساليبهُسبُل يهوه  َقْد سَمِّ

فْ  َِّمْخفِّيَّاٍت َلْم تَعْرِّ يَثاٍت ُمْنُذ اآلَن، َوب هَا. َوَأْنتُْم َأاَل تُْخبُِّروَن؟ َقْد َأْنبَْأتَُك بَِّحدِّ  ،رأ أيضاقٳ)"ا.هَ َفاْنُظْر ُكلَّ

المزيد من العجائب.  قوم بصنعوسيحيّاً، ال يزال الّرب خفية! مَ مورأ! (. نعم، أشياء جديدة٤٣ꓽ١٩إشعياء 

ْاو، بنهاية األزمنة المتعلّقة نبوءاته تقتحقّ لقد  ْإلتّم  رهذا العصالمختّصة بخفية المَ ْأمورهعالنْعن

 .لٳلختطاف اهزاً ، لكي يصبح كّل واحٍد منهم جخّصائهْالُمنتََخبينأل

 

ع تصديق لم  نإ            يل الذين إسرائ بنيوف نشابِّه فس، نحنفي جيلنا  وأعمالهالّرب االله  وعودنستطِّ

ٳلوهيم  أنّ بيصعب علينا التّصديق هل فهم قادرون على امتالك أرض كنعان. أنّ ب يستطيعوا التّصديقلم 

 الّذي قدّمهالشريرلتقريرالى ا أَْصغواأولئك الذين على التي حكم بها  نفسها يحكم علينا بالطريقةوف س

لوا  لجواسيس العشرةا ، المهك اقضال ينلهنا، ؟ ٳلمضمونهأيضاً واستجابوا لتجّسس األرض، الّذين أُرسِّ

ْثَل النَّاسِّ تَُموتُوَن  " ْن مِّ ُكْم. لكِّ ِّ ُكلُّ ِّنَُّكْم آلِّهَة  َوبَُنو اْلعَلِّّي  "إ

 ساعة.ال هذهل كلمةْالرب تمرفضفي حال، ( ١-١ ١٢ꓽمزامير )

 

ّبِّ َفيُعَّلَِّمهُ  » ِّ. « ؟ أَلنَّهُ َمْن عََرَف فِّْكَر الرَّ يح ا نَْحُن َفَلنَا فِّْكُر اْلَمسِّ (. لذا، تعلّموا فكر ٢ꓽ١١كور.١) َوَأمَّ

 المسيح. 
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ْدعّوونْوُمختارونم

ْ
من  .االثني عشر المختارين ،ربنا يسوعتالميذ سوى ثالثة من  ،ن بطرس ويعقوب ويوحنالم يك           

لقد  .هم الرباألشخاص الذين اختاراولئك هم االثني عشر،  انّماك تالميذ آخرون، كان هناد أنّه المؤكّ 

انّه لم ف، ومع ذلك .خدمتهفترة  طوالتنقاّلتهْفي يذهب أينما ه نوغالباً ما كانوا يتبعوْ،عنهومنهْموا علّ ت

ين؟ تحقّ سة لم يكونوا مالبقيّ اّن  فهل تجلّيه،شهودا على  كونوايعقوب ويوحنا، لي سوى بطرس، معهأخذ ي

 األمر.بوا رفكّ 

 

. لن لوهيمبن ٳٳفاء وآمنوا بشّ النالوا منهم، كثيرون ال .بشيرهوتالمسيح  تعاليمالعديد من الناس لقد سمع 

كيف ٳنّما،  .باآلالف ، كانوا يُعَدّون"تالميذ المسيح" في ذلك الوقتقلنا بأّن  إنْ  ،االفتراض يكون من قبيل

قد ليطلبها المسيح في تعاليمه؟  ،مطالب راديكالية اهأنّ ب لوا ما شعرواكانت عالقتهم بكلمة الرب؟ هل تقبّ 

لطالما كانت  ،عابدهم. ومع ذلكالتابعة لموه في مدارس السبت ما تعلمّ بالتّأكيد،  تناقض تعاليم المسيحكانت 

"شيطان" واحد  منهم ؟ ألم يكن ن االثني عشر المختارينوماذا ع .ةالكلمْنّهٳردًا. تتطلّب نا رسالة ربّ 

 ؟ (١ꓽ١١يوحنا )

  

ً وادرسوا بانجيل مرقس الفصل الرابع،  تمعّنوا        صحاح الثالث عشر اٳلفائقة  بعناية أيضا

ز الّرب يركّ ، بدأ في نهاية سنته الثانية(خدمة يسوع )من انجيل متى. عند هذه النقطة من 

أمام وكلمة بالالعلني التبشيردالً من ادون غيرهم، ب ُمَخصَّصاً لهماً ليمن تالميذه تعتلقيعلى 

 نّ غم من أ. على الرّ سبقةالمُ لوهيم ٳمعرفة هذا األمر يتعلّق ب أنّ بأعتقد انّي ؟ الجميع، لماذا

يمان ليس للجميع. إلأّن هذا ا الّ ٳ ويخلصون،نجيل إليؤمنون بايهوه، يرغب في أّن الجميع 

ولكنْْيبّشرسمعوا الرب يسوع وهو الف اآل يصدّقوا اإليمان ل مكان لديه ،فقط ونقليلبالكلمةْ،

 أن يؤمنوا. ، فشلوا في وبالتالي البقية لم يفهمواو، ويؤمنوا
 

َِّلى هَذا َأْنُظُر: " ١١ꓽ٢في إشعياء قبل تأسيس العالم. يعلن الرب من ب األفراد وقل لوهيمٳعرف لقد         َوإ

َِّلى الْ  ي.إ ْن َكاَلمِّ دِّ مِّ ِّ َواْلُمْرتَعِّ وح قِّ الرُّ ينِّ َواْلُمْنسَحِّ ْسكِّ ق القلب والٳّن المتواضع  ".مِّ  عمةً يجد ن، الروحُمنسحِّ

دٍّ يطلبهْ ألنّه، ،بالرّ في عيني   ، أيطفلٍ  مثلفي قلبه يهوه كلمة  ، سوف يقبلهذاانساناً مثل ، وبصدق بجِّ

 ،. هذا هو الشخص الذي "له آذان لسماع" الحقيقةةوال قيود وال صراعات شخصية أو ديني شروطدون 

يَن َوالَ ، الّذين قد ها عن عامة الناس،ؤتم إخفاالحقيقة التي يتلك  – رِّ ُروا ُمْبصِّ وا يَْنُظُروا، َويَْسَمعُ  يُْبصِّ

يَن َواَل يَْفهَُموا، عِّ ً صديقيا (. آمين. ٤ꓽ١٢مرقس " ) سَامِّ ن لقًا من مطلن تتمكّ انّك ، في، إذا كان قلبك قاسيا

َمم( العمى والطََّرش لشخص الّذي يختارا إنّ حصول على حقيقة الرب. ال د سوف يجحض ارادته، بمَ )الصَّ

، أَلنََّك أَ "  لقد قال يسوع هذه الكلمات:ف، روابعيداً عن الرب. تذكّ نفسه  يُّهَا اآلُب َربُّ السََّماءِّ َواأَلْرضِّ
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هِّ عَنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلُفهَ  ةُ َأَماَمَك. َماءِّ َوَأْعَلْنتَهَا لِّأَلْطَفالِّ َأْخَفْيَت هذِّ  "نَعَْم َأيُّهَا اآلُب، أَلْن هَكَذا َصاَرتِّ اْلَمسَرَّ

 (.٢١-١١ꓽ٢١)متى 

 

".ْحبةمحبّاًْوْاألكثرفلقد كان "يوحنا  أّماو ،هتماما"األكثرْٳ"يعقوب ،ْاألكثرْتفانياُ"كان بطرس "       

لشخص افي  بحث عنها المسيحيفات التي لصّ لليكونوا صورةً ُمعبِّّرة يهوه قد استخدمهم  أنّ بأعتقد  انّي

دائرة كانوا يشّكلون ، ولوهيمٳالكلمةْالممنوحةْمنْان لديهم عالقة خاصة ومميّزة مع كلقد المؤمن. 

التالميذ القالئل الّذين كانوا ضمن لقد شّكلوا مجموعة صغيرة من االثني عشر. دائرة خاّصة من ضمن 

ً تجلّي الّرب.  شهوداً على من المؤمنين الذين ضئيل  يكون هناك عددوف س، وعلى هذا النّحو أيضا

هواء ع المسيح في الب يسوويقابلون الرّ المائتة الى عدم موت، أجسادهم تغيير )ويختبرون( سيشهدون 

 .ختطافلحظة اٳل

 

 هأعتقدا هذا م، أجسادهم؟" نعم تتغيّرالّذين سقليل من المسيحيين عدد هل سيكون هناك تسألون، " قد        

 ً كم وح؟ في أيام ن كان عدد النفوس التي دخلت الفُلك، كم اآلتية: األمثلةفي ببساطة . تأّملوا أنا شخصيا

اً دءبِّ واآلن، ؟ نهر األردن الى أرض كنعان،ر بَ عَ قد  ،من بين الجمع الكبير الذين خرجوا من مصرواحد 

 ،دنسح المسيح يسوع في نهر األرا مَ فيه اللحظة التي تمّ  ، الىالمعمدان يوحنا الزيارة المالئكية لوالديْ من 

م بامع يهوه لئك الذين كانت عالقاتهم عدد أو واحسبٳ كّل ين بهتمام، التّفاني والحب، من إلخالص، اإلتتّسِّ

 ؟األول المسيحعالن ظهور استقبلوا ٳالذين 

 

ْحلم

 
 كما يلي: رؤيا ليليةكانت  ، لقد١٩١١شهر حزيران سنة  يفحلماً رأيته ذات ليلة لكم دعوني أروي         

ً يصدع وينادي،واذا بي أسمع نداء، هناك صار على ركضُت ف ” !ْالملكْهنا!بْآتٍّْالرّْ"صوتًا عظيما

 ّسقوط.للتفادي االشقوق والصخور، ُمتََجنِّّباً هضبةٍ أنّني أركض فوق بالحظت و، ك الصوتلذ ناحية الفور

 كان هناك وادٍ ضعها الشيطان.[ يوعثرات بمزالق  مزروع طريقهو ،ساميِّةي دعوة المسيحي هحياة اّن  ]

ون ناحية الصوت أو جهوهم يتمن بعضالمن الناس في الوادي،  العديد وكنُت أرىعبر الهضبة، يمرّ 

 عة.للسر، فعلى ما يبدو لم يشعروا بتلك الحاجة الُملِّّحة ُمسرعينن ويهروليكونوا لكنهم لم النّداء، و

نساًء لقد رأيت رجاالً وبشيء ما في حياتهم. بالقيام معظمهم، كانوا منشغلين بتنفيذ بعض األعمال، أو و

بات رأيضاً،  رأيتُ وة مع بعضهم البعض. يتجارأعماٍل ويقومون بالمختّصة بأعمالهم،  يرتدون المالبس

ن ما َوَردَ سرعاعندئٍذ، هم. ]تا، والشباب والشابات منغمسين في دراسالمنزليّةبأعمالهن  نشغالتالبيوت م

، أَلنَّ يَْومَ ": ٣ꓽ١٤الى ذهني تلك اآلية في يوئيل  ي اْلَقَضاءِّ يُر فِّي َوادِّ يُر َجَماهِّ ّبِّ  َجَماهِّ يب  فِّي َوادِّي  الرَّ َقرِّ

.]"   من الناس قليلة حفنةً الهضبة،  عبر الوادي وعلى الجانب اآلخر منغير أنّني كنُت أشاهد  اْلَقَضاءِّ

 كلش، رأيت إلى مكان النداء نفسه، الذي كنت أركض ناحيته. عندما وصلتُ تجاه كضون في اٳليركانوا 

ً يشّع كان لقد كان ربي يسوع. ، أمامي قف مباشرةً رجٍل ي رؤية  ن من. لم أتمكّ اقبرّ بلباٍس ابيض و لمعانا
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ّع، فتوّجهُت  الّساطع لّمعانوجهه بسبب ال يا جدا، ه سؤاال شخصألت، وسمباشرة إليه وعانقتهوالبريق الُمشِّ

 تغلب"."يا رب، هل أستطيع أن أغلب؟" فأجاب: "سوف 

 

واحدة أخرى مكانها. لقد  ظهرتصورة المسيح تتالشى شيئاً فشيئاً، و راحتعندما ابتعدُت عنه،         

رازمن ال ذّةً كانت صورة رجٍل أصغر بقليل، ويرتدي بَ   نورواضحة من ال هناك هالةً  كانالغربي، و ّطِّ

يم لوهالمبعوث من ٳرسول القد كان ، فذلك الّشخصني عرفت لكنّ ومن رؤية وجهه.  منعتني ،حول رأسه

فيما خّص يهوه، عمل المتعلّق ب ٢٩-١ꓽ٢١، وليام برانهام. ]اقرأ يوحنا هذا الى الكنيسة في الزمن الحالي

 .[رسالهالّذي يتّم ٳ الشخص

 

ً  في اللحظة التالية خرج صوت            لقد اكتمل عدد االختطاف!" فالتفتُّ صوب الصوت وسألته:  " ،هاتفا

هو العدد المتبقّي؟" كان الجواب: "كم ثّم سألُت ثانيةً: هو العدد؟" أجاب الصوت: "مئة وعشرون". "كم 

 ً وأنسبائي، فوجدتهم مشغولين،  يعن والدتي وأشقائ"أحد عشر". عندئٍذ، رحُت أركض بعيداً، بحثا

 في حياتهم.عدّدة متبأشياء ويهتّمون 

 

 بيّنهم الحلم(. لم يُ عندما استيقظت طلبُت من الرب تفسير هذين الّرقمين. )لم يكن من الصعب فَ          

بين. وهذا هو يكنت أخدم في الفلحين  ١٩٩١نيسان حتى السابع من  ،الّرب معنى الّرقمين المذكورين لي

 -ل قم األوّ الرّ فالتيوماتيكس،  – Theomaticsأو  الّرقمي،المقدس  فقا للكتابمعنى هذين الرقمين. وِّ 

 ضافة إلى الترتيب المثالي للموعد( باإل٣ᵡ٤١شير إلى فترة معينة من االنتظار اإللهي )يُ  - ١٢١

(١١ᵡ١٢ .) ١٢١حوالي  يتواجد في العلّيّة،كان األعمال بأنّه  في سفريُذَكر  ً ي، عزّ ينتظرون المُ مؤمنا

ي ف الذين آمنوا باإلنجيلأولئك من  هناك عدداً أكبر بكثيركان  هأنّ  وار(. تذكّ ١ꓽ١١)أعمال  الروح القدس،

الذي يمثل ، ١٢ رقم أدنى من الّرقم على  يدلّ  - ١١ -للتبشير. الرقم الثاني  حين أتى ،أيام يسوع المسيح

مع المسيح عّشوا تيشير إلى التالميذ "المختارين" الذين  - ١١ -" النّاقصة. هذا الرقم "مثاليّ الحكومة ال

يذ التالم. لقد كان الخائن مخّططهإلسخريوطي من بينهم لتنفيذ يهوذا ا خرجركة عندما على طاولة الشّ 

بين من  ،هؤالءاألحد عشر  ي . كانوا فيتحدثون معه. كانوا اً جسدالّتي صارت  ،كلمةْيهوه أي المسيحُمقرَّ

 . حياةكلمةْالمع  يتناولون طعام العشاء كثيٍر من األحيان، 

 

ت دعوتهم" المسيحيين الذين "تمّ من  ه كان هناك عدد كبيرهذه اإلعالنات، أدركُت بأنّ بفضل           

ُمهيّأة  "أعداد  كبيرة"، لم يعد هناك هذه األيام األخيرةفي " بسبب "الّسقوطولكن، ختطاف، للذهاب في اٳل

يَن يُْدعَوْ ألَ " ٢٢ꓽ١٤متى الكتاب المقدس في  برهنكما ي لهذه الدّعوة، القاً نطوٳ ".َن َوَقلِّيلِّيَن يُْنتََخبُونَ نَّ َكثِّيرِّ

هم انّ االختطاف.  وف يذهبون فيالكتاب المقدس س يمسيحيّ ، من صغيرةمئويّة  نسبةً  ، فإنّ من هنا

لّزمن ل هوهيرسالة ضافة الى باٳل ،للحصول على اإلنجيلالُمعَدّين  رالكثُ  "المدعّوين" "المختارون" من بين

 خيرهذا.األ
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 اف.ختظإلسيحظون بنعمة االّذين ، هم الكلمةعاملون بالالكلمة، بل  ونسامعالأيها األحباء، ليس 

 

يتجاوزون الموت سفهؤالء، العروس.  يشّكلالذي سميز هو العدد المُ  ،"ةقليلال القلّةحسناً،           

 الكاملة قلوبهم بجذبالُمناولئك انّهم ة. وّ مجد يهوه آٍت بق وينظرون العظيمة يقة، ويهربون من الضّ الطبيعي

ساً وتفانياً"هم "األكثر انّ الحي.  يهوه كلمة، صوب المسيح بين  "محبةً "األكثر هتماما"، وٳ ، "األكثرتكرُّ

التقليد ، فةنيّ العالم المسيحي الديأنظمة ال يتبعون تقاليد هم، هم بالنّسبة الية حيّ ْالكلمةفالمسيحيين األحياء. 

 .الى أّي واحدة منها ينتمون ال، ومسيحيةال ائفوطمن ال يمان أيّ ٳ ليس لديهم. ةً وحيّ ظلمةً ر هوالديني، 

، رفي تلك االموفالخاص بتلك الطوائف،  كتاب الحياة" "سجلأسماؤهم، ليست موجودة في ما يسمى، ب

ء في األديان واألشياجدها يهوه الكاملة، ال نإرادة . اّن لروح يهوهوالمتساهلة سامحة مترادة الاٳلفقط، تكمن 

ِّنَّ  " (.١ꓽ١١تيم  ١ويسكن في النور ) ،نور هوالدينية.  ْنهُ َوُنْخبُِّرُكْم بِّهِّ: إ ْعنَاهُ مِّ ي سَمِّ ذِّ َوهَذا ُهَو اْلَخبَُر الَّ

َكًة َمعَهُ َوسََلْكنَا فِّي ا اللهَ ُنور  َوَلْيَس فِّيهِّ ُظْلَمة  اْلبَتََّة. ِّنَّ َلنَا َشرِّ ِّْن ُقْلنَا: إ .إ ُب َوَلْسنَا نَْعَمُل اْلَحقَّ ْلَمةِّ، نَْكذِّ  لظُّ

 ِّ يح نَا َمَع بَعٍْض، َودَمُ يَسُوعَ اْلَمسِّ َكة  بَعْضِّ ، َفَلنَا َشرِّ ِّْن سََلْكنَا فِّي النُّورِّ َكَما ُهَو فِّي النُّورِّ ْن إ هِّ يَُطّهُِّرنَا  اْبنِّ َولكِّ

يٍَّة. ْن ُكّلِّ َخطِّ احداً من "القلة" الذين يشّكلون ي أن تكون ون كنَت ترغب ف(. لذا، إ١-١ꓽ١يوحنا ١") مِّ

 ،ة المسيحصورتلك الّصورة عينها، أي، إلى  ، قبل أن تتغيّرالكلمةما تطلبه منك العروس، عليك أن تنفّذ 

 كما يقول بولس:

 

ّبِّ بَِّوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في" يَن َمْجدَ الرَّ رِّ يعًا نَاظِّ ْرآةٍ، نَتَغَيَُّر إَِّلى َونَْحُن َجمِّ تِّْلَك الصُّوَرةِّ  مِّ

َِّلى ْن َمْجٍد إ وحِّ  عَْينِّهَا، مِّ ّبِّ الرُّ َن الرَّ  ".َمْجٍد، َكَما مِّ

 ٣ꓽ١١كور.  ٢ ~

ْمائتونْعنْالنّفسالالموتْو

 

ةً ُثمَّ بَعْدَ ذلَِّك الدَّْيُنونَُة،""         َع لِّلنَّاسِّ َأْن يَُموتُوا َمرَّ  َوَكَما ُوضِّ

 ٩ꓽ٢١عب. ~           

ب يج ،واحدة ةً د مرّ لِّ إذا وُ  ،فإنه سيموت مرة واحدة فقط. ولكنل أنه، إذا ُولد االنسان مرتين، لقد قي        

فسوف ، لوهيمة أخرى من روح ٳلم يولد اإلنسان مرّ . ٳن صحيح قوليا له من أن يموت مرتين. عليه 

 لبيبليّينالمؤمنين امن وف يكون هناك مجموعة  سف، اجه الموت الثاني. ومع ذلكأن يويكون عليه 

لد ديدان الج، في الّزمن األخير هذا، لن تتآكل أجسادهم من الكتاب المقدس، أي المؤمنين ب)الكتابيّين(

مجيء الرب ون ويُْختَطفون لدى رسوف يتغيّ ألنهم لن يواجهوا الموت الجسدي، (، ١٩ꓽ٢١أيوب )راجع 

ا وموتأن "ي نّه سوف يكون عليهمغير أأنّهم لن يذوقوا الموت الجسدي، يسوع المسيح. على الرغم من 

 (.١١ꓽ٣١كور١الطبيعة الجسدية )راجع أي  -يوميًا" عن أنفسهم، 
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ً موتالروحي. انّها تُنتج االنسان  قتلقادرة بسهولة على اّن الطبيعة الجسديّة أو الجسديات،         )راجع  ا

 كأشخاٍص  فانّنا،. أن تموت كّل يوم ،، ينبغي لذواتنا الجسدية، أي رغباتنا الجسدية(. لهذا السبب١ꓽ١ يةروم

م الّسيطر ادرة، أن تأخذ زمام المبفي داخلناتلك، الموجودة إلى روح الحياة  نحتاج، ينروحيّ   ةلكيما تُْحكِّ

 على اإلنسان الخارجي.

َرا . أَلنَّ اإلِّ ن  فِّيَّ، َأْي فِّي َجسَدِّي، َشْيء  َصالِّح  ِّّنِّي َأْعَلمُ َأنَّهُ َلْيَس سَاكِّ ْندِّي، َفإ َرة  عِّ دَةَ َحاضِّ

دُ. ا َأْن َأْفعََل اْلُحْسنَى َفَلْسُت َأجِّ  َوَأمَّ

 ١ꓽ١١رومية  ~

يَن َحسَ  ذِّ نَّ الَّ َِّما لِّْلَجسَدِّ يَْهتَمُّوَن، َولكِّ يَن ُهْم َحسََب اْلَجسَدِّ َفب ذِّ ِّنَّ الَّ ِّ.َفإ وح َِّما لِّلرُّ وحِّ َفب نَّ ألَ   َب الرُّ

ِّ ُهَو َحيَاة  َوساََلم . اْهتَِّمامَ اْلَجسَدِّ ُهوَ  وح نَّ اْهتَِّمامَ الرُّ ، َولكِّ  َمْوت 

 ١-١ꓽ١رومية   ~

 

يتُوَن َأْعَماَل اْلَجسَدِّ  ِّ تُمِّ وح ِّْن ُكْنتُْم بِّالرُّ ْن إ ْشتُْم َحسََب اْلَجسَدِّ َفسَتَُموتُوَن، َولكِّ ِّْن عِّ أَلنَّهُ إ

 َفسَتَْحيَْوَن.

 ١ꓽ١٣رومية  ~

يَن ُهْم فِّ  "          ذِّ يعُوَن َأْن يُْرُضوا اللهَ.َفالَّ ! (. هذا صحيح! هلّلويا١ꓽ١رؤمية ) "ي اْلَجسَدِّ اَل يَْستَطِّ

َثا َمَلُكوَت اللهِّ،  " ،الرسول بولس آمين! ألم يقلْ  َرانِّ َأْن يَرِّ ِّنَّ َلْحًما َودًَما اَل يَْقدِّ ْخَوةُ: إ َفأَُقوُل هَذا َأيُّهَا اإلِّ

ُث اْلَفسَادُ عَدَمَ اْلفَ   الدم بسبب الخطيئة. وبتعبيٍرآخر،(؟ هناك موت في الجسد و١ꓽ١كور.١) سَاد."َواَل يَرِّ

، بسبب طبيعة الحيّة. فاسدانهما لحمنا ودمنا غم من أننا أحياء، انّما، في الواقع، نحن أموات.اّن على الرّ 

 ً بقا رائحة كريهة ، ومجرور  حيّ باآلثام، ويطغى عليه الموت. انّه  يعجّ  لِّما هو عليه، فاالنسان اآلدمي وطِّ

 .يهوهال يستطيع أن يرث ملكوت هذا االنسان، مثل وهيم. ٳل في أنف

َثا َمَلُكوَت اللهِّ  " َرانِّ َأْن يَرِّ ِّنَّ َلْحًما َودًَما اَل يَْقدِّ  ." تأكيداً على هذا القول، دعونا نقرأإ

 ٣٩-٢٤ꓽ٣١لوقا 

ُموَن بِّهَذا َوَقَف يَسُوُع نَْفسُهُ فِّ  هِّْم، َوَقاَل َلُهْم:َوفِّيَما ُهْم يَتََكلَّ ُعوا َوَخاُفوا،  « ساََلم  َلُكْم! »ي َوْسطِّ َفَجزِّ

ُِّكْم؟ ُاْنُظُروا »َفَقاَل َلُهْم:  َوَظنُّوا َأنَُّهْم نََظُروا ُروًحا. بِّيَن، َولَِّماَذا تَْخُطُر َأْفَكار  فِّي ُقُلوب َما بَاُلُكْم ُمْضَطرِّ

ِّّنِّي َأنَا ُهَو! ُجسُّ  ْجَليَّ: إ َظام  َكَما تََرْوَن لِّييَدَيَّ َورِّ وَح َلْيَس َلهُ َلْحم  َوعِّ ِّنَّ الرُّ  «.ونِّي َواْنُظُروا، َفإ

   

"ألن الروح ليس له لحم وعظام".  ،روحٍ كوليس قام يسوع من بين األموات بجسد روحاني،             

اك دم، فمن أين أتت الحياة؟ بدون دم. إْن لم يكن هن انّماكان جسداً من لحٍم وعظٍم، ي، لقد قام بجسٍد روحان

الويّين . ويغذّيها على حياة الجسد الطبيعي هلّلويا! )الدم الطبيعي يحافظ روحْالحياةْنفسه.لقد أتت من 
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١١ꓽلم يكن جسدا طبيعيا. ، ولكنّه معظ. ال شأن له بالحياة الروحية(. مع أنه كان جسدا من لحم و١١،١٤

لًْ. جسًداُْممجًداكانْلقدْ ً كانْجسداًُْمتََحّوِّ ً  ،فانّهللطبيعة. لهذا الّسبب،  . كان جسداً خارقا  لم يكن خاضعا

 األبعاد. ثالثيّ اللقوانين العالم الطبيعي 

لقد ! (. هلّلويا١ꓽ٣)رو  ة في الجسد"ة، دان الخطيّ خطيّ في شبه جسد الخطيّة، وألجل الجاء يسوع "        

تراب على ، وذرف دمه ا! آمين! لقد سكب روحه حتى الموتيموت من أجلن كييتماثل معنا، لجاء 

، َوإِّلَى تَُراٍب تَعُودُ األرض )" كلْطهير "من أجل تة من المياه الحيّ  ( مثل نهرٍ ب٣ꓽ١٩تك.  -«.ألَنََّك تَُراب 

التي  هحياتْوتخلّى عن حياته، أو سكب المخلّص عن مجدهلقد تخلّى . فيْحياته" يأتون للمشاركة الّذين

 الخطايا والموتالنّتنة الّتي تفوح من  وائحرال من كافّةالى التّمام،  م ويطّهرنيركليطهّ  فيْدمه كانت

 في دمنا. الموجودة

 من أجلكم ومنْسدّْدمهْالمقأن يسكب كل قطرة من  عليهنقيًا. لقد كان دمه، وكان بال خطيئة يسوع كانْ

 !للّربمجداً ! هلّلويابدية. أ حياةً وف تمنحنا س ،روحْالحياةْاألبديةْالتيْكانتْفيْدمه - ؟ أجلي، لماذا

صبح شركاء في ملكوت نلكي نعاش أرواحنا، ٳيتم  ،لوهيم الحيٳروح  التغييرالتي يقوم بهاقوة  بفضل

الروحْلك نم . انّنا الكلمة -. نحن العروسجسده. نحن هحملولحم  من  هامعظمن  م  الوهيم. نحن اآلن عظ

 . اً جسداً وروح بالكامل، ناروحو –انساننا يفدي جاء المسيح للقد . والحياة

َِّلى الدَّْهرِّ ")     هِّْم، َفغَلَِّقْت إ يَمة  هِّيَ فِّْديَُة ُنُفوسِّ  "( َحتَّى يَْحيَا إِّلَى األَبَدِّ فاَلَ يََرى اْلقَْبَر..َوَكرِّ

 

 ٩-٤٩ꓽ١مزامير  ~  

 

بَّ َأمَ  "  يٍن، َأنَّهُ عَْن يَمِّ أَلنَّ دَاُودَ يَُقوُل فِّيهِّ: ُكْنُت َأَرى الرَّ ي فِّي ُكّلِّ حِّ  ينِّي، لَِّكيْ الَ َأتََزْعَزعَ.امِّ

ي َأْيًضا سَيَْسُكُن عََلى َرَجاٍء. َل لِّسَانِّي. َحتَّى َجسَدِّ ي  لِّذلَِّك سُرَّ َقْلبِّي َوتَهَلَّ أَلنََّك َلْن تَْتُرَك نَْفسِّ

  دًا."فِّي اْلهَاوِّيَةِّ َواَل تَدَعَ ُقدُّوسََك يََرى َفسَا

 ٢١-٢ꓽ٢١أعمال   ~   

عدم فساد ويخرجون من قبورهم. عندما تظهر ون يهوه المنتخب وف يلبس مختاروذات يوم، س               

وف . سحينئٍذ، يتّم تغيير أجسادهم( Theophanyأجسادهم السماوية )أجساد الكلمة، الهيئة الروحانيّة 

دةيكون لديهم أ ً األحياءسبة للقديسين هكذا أيضاً بالنّ . وجساد ممجَّ  تلتحمعندما  .، فسوف يتّم تغييرهم أيضا

وسيكون لديهم  ،الدماء في أجسادهم)تغيب أو تزول(  ، سوف تنتفيTheophany الّروحانيّة، أجسادهم

 ٤-١ꓽ١.كور٢و ٣١-١١ꓽ٣١ األولى كورنثوسٳقرأوا ة جديدة. يّ انروح أجساداً 

 ، يسوع المسيح،لعريسهاُمَخصََّصة وسة ألنها مكرَّ  ،اجه الموتلن توالعروس لرب! مجداً ل                

. مةالكل، الّذي هو الجسدلهذا الّسبب، يعمد الّشيطان الى المحاججة حول . الكلمةها تحمل . إنّ الكلمةلديها و

ً  جسد المسيح وحاجج حول(. ١ꓽ٩ وذاجسد موسى )يه حولفلقد حاجج  ؛  ٣٢-٣١: ٢٢)إنجيل متي  أيضا

   آمين. هذه هي الحقيقة. .الكلمةه ديل أّي جسدٍ  حولأيضاً سوف يحاجج و (. ١١: ١رؤيا  ⸵٤ꓽ٩لوقا 
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 العقلْوالقلب

ْ

ُموا َأْجسَادَُكْم َذبِّيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّسًَة َمْرضِّ  " َِّرْأَفةِّ اللهِّ َأْن تَُقدِّّ ْخَوةُ ب َِّلْيُكْم َأيُّهَا اإلِّ ْندَ اللهِّ،َفَأْطُلُب إ  يًَّة عِّ

بَادَتَُكمُ  ُِّروا َما هِّيَ  اْلعَْقلِّيََّة. عِّ يدِّ َأْذَهانُِّكْم، لِّتَْختَب ُلوا هَذا الدَّْهَر، بَْل تََغيَُّروا عَْن َشْكلُِّكْم بِّتَْجدِّ َواَل تَُشاكِّ

َلُة." يَُّة اْلَكامِّ الَِّحُة اْلَمْرضِّ : الصَّ َِّرادَةُ اللهِّ  إ

 ٢-١٢ꓽ١رومية   ~

نِّي  لَّ ُِّكّلِّ َقْلبِّي َطَلْبتَُك. اَل تُضِّ َِّلْيَك." عَْن َوَصايَاَك." ب َئ إ  َخبَْأُت َكاَلَمَك فِّي َقْلبِّي لَِّكْياَل ُأْخطِّ

 ١١-١١٩ꓽ١١مزمور ~  

اّن  .لمنطق الفكري للتأثير على العقلفالشيطان يستخدم ا الشيطان، عرش عقل اإلنسان هو            

ه، ال ال يستطيع رؤيتكّل ما و، شيئاله ال تعني  سةالكلمةْالمقدّْف، يراهبما ٳالّ يؤمن ال االنسان الجسدي 

ً غريبأمراً  ليس سوىه، يلابالنسبة  اإليمان، وبالتاليمكن أن يصدّقه. ي  .ا

. عالنإلمن خالل افيه ويتكلم إلى القلب يُقيم  يهوه نّ ٳ. وعرشهْلوهيمٳْرّْقَْهوْمَْقلب اإلنسان            

يمان ّن اإلفٳ، . ومن ثمّ روحْيهوهمن  الكلمة بإعالنٍ ، ويرى حقيقة الكلمةاإلنسان الروحي، يصدّق ما تقوله 

 .وحده دون غيره له خاصّ هو اعالن  

عندما يكون أحد أبناء           

اًل في مسيرته، ويفتح همِّ الوهيم مُ 

اكر مالشيطان التأثيرلعقله  بوابّة

الموجودة  لوهيمٳروح فاّن ، والماهر

 ،القديسهذا قلب على العرش في 

عسوف تُ   دّ ال ضللقت الى نجدته، سرِّ

. معركة العقل الشر في ساحة

بة قرُ مَ  يبقى علىالقديس  وطالما أنّ 

فانّه  ، ب ويتغذى منهمن روح الرّ 

، ، وٳالّ سوف يربح المعركة بثبات

طويل األَمد.  النّضال يصبح وف س

 نا الرسول بولس، الذي تعلمرَ حذّ لقد 

 من عدم الّسير، المسيح وتلقّن

الفانية، ألّن  عقولنابحسب غرور

وراء سوف تنجرف  مشاعرنا

 األعمال الشريرة.

ٳمتالكْ

عقلْ

جسدي،ْ

 هوْموت

هي نوافذ الى النّفس. ]اّن الحواس ْالعيون، ساحةْالمعركةْْْْْْ

األخرى، مأخوذة بعين االعتبار[. العقل، هو 

الباب. اذا فتحه أحدهم أمام أّي تجربة شريرة، 

 فانّه يعّرض نفسه الجتياحٍ من قِّبل الشياطين. 

ّبِّ أَ  ١ꓽ١١أفسس  ْوا فِّي الرَّ يًرا يَا إِّْخَوتِّي تَقَوُّ خِّ

تِّهِّ. دَّةِّ قُوَّ  َوفِّي شِّ

َل لَِّكْي  ١ꓽ١١أفسس  الََح اللهِّ اْلَكامِّ اْلبَُسوا سِّ

دَّ َمَكايِّدِّ إِّْبلِّيَس. ُروا أَْن تَثْبُتُوا ضِّ  تَْقدِّ

ؤَ  ١ꓽ١٢أفسس  ، َمَع فَإِّنَّ ُمَصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َمَع دٍَم َولَْحٍم، بَْل َمَع الرُّ َساءِّ

يَّةِّ فِّي  وحِّ ، َمَع أَْجنَادِّ الشَّّرِّ الرُّ ، َمَع ُوالَةِّ اْلعَالَمِّ َعلَى ُظْلَمةِّ هذَا الدَّْهرِّ ينِّ السَّالَطِّ

. يَّاتِّ  السََّماوِّ

ُموا  ١ꓽ١٣أفسس  ُروا أَْن تُقَاوِّ َل لَِّكْي تَْقدِّ الََح اللهِّ اْلَكامِّ لُوا سِّ ْن أَْجلِّ ذلَِّك اْحمِّ مِّ

ُموا ُكلَّ َشْيٍء أَْن تَثْبُتُوا.فِّي اْليَْومِّ ال ، َوبَْعدَ أَْن تُتَّمِّ يرِّ ّرِّ  ّشِّ

، ١ꓽ١٤أفسس  ْرَع اْلبِّّرِّ يَن دِّ قِّيَن أَْحقَاَءكُْم بِّاْلَحّقِّ، َوالَبِّسِّ   فَاثْبُتُوا ُمَمْنطِّ

. ١ꓽ١١أفسس  يلِّ السَّالَمِّ يَن أَْرُجلَُكْم بِّاْستِّْعدَادِّ إِّْنجِّ  َوَحاذِّ

لِّيَن فَوْ  ١ꓽ١١أفسس  ُروَن أَْن تُْطفِّئُوا َحامِّ ، الَّذِّي بِّهِّ تَْقدِّ يَمانِّ َق اْلُكّلِّ تُْرَس اإلِّ

. بَةِّ يرِّ اْلُمْلتَهِّ ّرِّ َهامِّ الّشِّ يَع سِّ  َجمِّ

ي هَُو َكلَِّمةُ اللهِّ. ١ꓽ١١أفسس  وحِّ الَّذِّ ، َوَسْيَف الرُّ  َوُخذُوا ُخوذَةَ اْلَخالَصِّ

ْلبٍَة ُكلَّ  ١ꓽ١١أفسس  يَن لِّهذَا  ُمَصلِّّيَن بُِّكّلِّ َصالَةٍ َوطِّ رِّ وحِّ، َوَساهِّ َوْقٍت فِّي الرُّ

يَن، يسِّ يعِّ اْلقِّدِّّ ْلبٍَة، ألَْجلِّ َجمِّ  بِّعَْينِّهِّ بُِّكّلِّ ُمواَظبٍَة َوطِّ
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ِّبُْطلِّ ذِّ  "  ّبِّ: َأْن اَل تَْسُلُكوا فِّي َما بَعْدُ َكَما يَْسُلُك سَائُِّر اأُلَممِّ َأْيًضا ب  ْهنِّهِّْم،َفَأُقوُل هَذا َوَأْشهَدُ فِّي الرَّ

، َوُمتََجّنِّبُوَن عَْن َحيَاةِّ    ِّْذ ُهْم ُمْظلُِّمو اْلفِّْكرِّ اَلَظةِّ ُقُلوبِّهِّْم. إ ي فِّيهِّْم بِّسَبَبِّ غِّ ذِّ  اللهِّ لِّسَبَبِّ اْلَجْهلِّ الَّ

يَن    ذِّ سَّ اَلَّ ِّْذ ُهْم َقْد َفَقدُوا اْلحِّ ِّ. إ َمع
 َأْسَلُموا ُنُفوسَُهْم لِّلدَّعَاَرةِّ لِّيَْعَمُلوا ُكلَّ نََجاسٍَة فِّي الطَّ

يَح    ُموا اْلَمسِّ ا َأْنتُْم َفَلْم تَتَعَلَّ  "هَكَذا،َوَأمَّ

 ٢١-٤ꓽ١١أفسس  ~

 يماناٳل

ْ

أّي اعالن، فيصدّقون كل الحصول على ؤمنون وحْسب، دون كتفون بأنّهم مهناك مسيحيون ي            

إليمان اأّن يمكن القول  "اإليمان بكلمة يهوه".من خارج الكتاب المقدس، ويسّمونه  ه، أو يسمعونهما يقرأون

ْمغروسالٳّنْاإليمانْالحقيقيْاً. يمانٳ أن نسّميهنستطيع فانّنا بالكاد  عالٍن،ٳمن دون  بكلمة يهوه المقدسة

فقاْفْوتلكْالّروح،ْسوفْتتصرّْفاّنْفيْكلمةْيهوه،ْسوفْيحصدْاعالناًْلٳلنسانْالروحي.ْوبالمقابل،ْ

 .يُْعلَنْلهالماْ

. هوهيرفون عن حقيقة قد جعل الكثيرين ينحوهيم، من ٳل عطىمُ  فهمٍ  ق معالغير مترافِّ اإليمان              

أو ة الوصيهو تلك ، أحد أهّم األمثلة القويّة والواضحة النحراف كثيرين عن المعنى الحقيقي المقصود

دُوُهْم بِّاْسمِّ اآلب َواالْبنِّ  ": ٢١ꓽ١٩الواردة في متى المأموريّة  يَع اأُلَممِّ َوعَّمِّ ُذوا َجمِّ َفاْذَهبُوا َوتَْلمِّ

ِّ اْلُقدُسِّ  وح مهم نتيجةً لفه اليوم،حتى وما زالوا يرتكبونه ، الخطأ الفادحذاك  العديد رتكبقد ال ."َوالرُّ

رب سم الاستخدام ٳ)بدالً من ، له الثالثةاٳلالّذين يقبلون االيمان، بألقاب كّل ٳذ راحوا يعّمدون  الخاطئ،

ليس ، ولكنّه اً"إيمان"يسّمون هذا األمر،( و١٩ꓽ١⸵ ١١ꓽ٤١⸵ ٢ꓽ٣١أعمالالوارد مراراً في: يسوع المسيح 

يضاً أكما يمكننا . وكلمتهلوهيمْٳعالنْإلليس أعمى بالنّسبة  اإليمان الحقيقي ألنّ  ،أعمى""إيمان  سوى 

م إنهف الّذين يملكون ايماناً أعمى، ن"،اص المؤمنين "برسالة نهاية الّزماألشخمن  ٳحصاء أعداد كبيرة

لك التعاليم ة تمقارنليهوه كلمة العودة الى دون ها، ب نطقبكّل كلمة و، تعاليم وليام برانهام حرفيّاً، بيؤمنون 

إذا  يماف ،اذا ما كانت تتوافق معها، ويتأّكدوا بالتالييروا كي ل، على ضوء الكلمة المقدّسة وفحصها بها

مكن أن يبي ال النّ  أنّ ب ألنّهم يؤمنون، بهذا األمر قيامقد ُطلِّب منهم عدم اللفالتعاليم صحيحة )تلك كانت 

،ْيستحيلْعلىْأحدهمْفهمْالكلمةْاللهيّةْالمقّدسة،ْوبالتالي،ْٳرضاءْعالنْاللهيمنْدونْاٳلحاَكم(. يُ 

 .يهوهْ

ُِّأُموٍر اَل تَُرى. " واآلن، أال يقول الكتاب المقدس أنّ           يَقاُن ب َِّما يُْرَجى َواإلِّ يَماُن ُهَو الّثَِّقُة ب  "اإلِّ

يَمانِّ نَ " أنّهو ؟(١: ١١)عب  ا ُهَو بِّاإلِّ مَّ ْن َما يَُرى مِّ َِّكلَِّمةِّ اللهِّ، َحتَّى َلْم يَتََكوَّ يَن ُأْتقِّنَْت ب ْفهَمُ َأنَّ اْلعَاَلمِّ

. ُن   (؟٣: ١١)عب  "َظاهِّر  َِّلى اللهِّ يُْؤمِّ ذِّي يَْأتِّي إ ُب َأنَّ الَّ ِّْرَضاُؤهُ، أَلنَّهُ يَجِّ ُن إ ِّيَماٍن الَ يُْمكِّ ْن بِّدُونِّ إ َولكِّ
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َِّأنَّهُ َمْوُجود ،  يَن يَْطُلبُونَهُ.ب ذِّ ي الَّ ُصوَن،  "ب(.  ١: ١١)عبرانيين  "َوَأنَّهُ يَُجازِّ ِّالّنِّعَْمةِّ ُمَخلَّ أَلنَُّكْم ب

يَّةُ اللهِّ. ْنُكْم. ُهَو عَطِّ ، َوذلَِّك َلْيَس مِّ يَمانِّ يّين الحقيقأي المؤمنين الحقيقييّين العابدين ٳّن (. ١: ٢)أفسس "بِّاإلِّ

إيمان ٳذاً،  لكمة وما إلى ذلك. فليكن األدلّ و الفهميمنحهم ، والحقيقة -بٳعالنهم يكافئ هوبإيمانهم و يرضونه

 كلمته.يفشل أبدا في الحفاظ على ال  انّه؛ لوهيمٳدق وصِّ  لوهيمٳ

 

يحِّ  "بل (. ٢١: ١)راجع رومية  صاةً عُ مرفوضين ولسنا آمين. نحن لسنا                    "لَنَا فِّْكُر اْلَمسِّ

ً لسنا عميان ب(. ١١: ٢ ر.كو ١) لم المسيح. لذلك دعونا نتعلدينا حياة  ليس ُمظلِّماً، ٳذْ نا وفهمُ ، في إيماننا ا

 .يمرّ  مع كل يومٍ  ،فأكثرأكثر  منهنتعلّم هلُمَّ و، المسيح

 

 التّحّولْ-رْالّشكلْتغيّْ

 

يعًا  "الكتاب المقدس: أخوذ من نا األول المدعونا نلقي نظرة على نصّ          يَن َمْجدَ َونَْحُن َجمِّ رِّ نَاظِّ

ْن َمْجٍد إَِّلى َمْجٍد، َكَما َِّلى تِّْلَك الصُّوَرةِّ عَْينِّهَا، مِّ ْرآةٍ، نَتَغَيَُّر إ ّبِّ بَِّوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في مِّ َن  الرَّ مِّ

 ِّ وح ّبِّ الرُّ ن ميومياً، بما أنّنا نتعلم (. ب١ꓽ١٣يوحنا حياة )هي روح وْ،الكلمة(. ١١: ٣كور ٢)  ".الرَّ

 لستُ  . ))من مجد الى مجد( أخرىمرحلٍة مجد إلى من ال مرحلةٍ من سرعان ما ننتقل نه، فانّنا وعالمسيح 

 عن المسيح في الكتاب المقدس. تذّكروا أنّه ينبغيما نّ ٳّ اآلن، عن المسيح في المسيحية التقليدية، ث أتحدّ 

 لوهيم لنا "اليوم"، وليس الَمنّ ٳ التي يعلنها لكلمةابمشاركة نّنا بحاجة للٳ(. يهوهْبالروحْوالحقّْأن نعبد 

ب الرب. ، وحسبالعام الماضيباألمس، أو في لنا الُمقَدّم  ل ما فعل بنو إسرائيك ،وٳالّ، فإننا سوف نُغضِّ

دون ، ومقاربة جدّيّةمفتوح  بقلبٍ يهوهْكلمةْمرآة ننظر في نحن وبينما ، (. لذا٤ꓽ١-٣ꓽ١١)راجع عب 

، فسهلنا المزيد عن ن فانّي أؤمن بأّن الوهيم سوف يُعلِّن، لدينا انيكون قد ما أو تقليدٍ  فكرةٍ  وراءختباء اٳل

ي ملء فشتراك اٳلأّما ، شيء ،لصليبة في االخالص المتوفربقّوة ّن االيمان ٳنتعلم من المسيح.  وكأنّنا

 نزمفي  ةً وخاصّ آخر،  هو شيء   ،في الجسد( metamorphoo في اليونانيّة) التغييرمن أجل  الكلمةة قوّ 

المسيح سوف ، فلوهيمٳكلمةْخجل من النظر إلى صورتنا الروحية في مرآة . ال يجب أن نَهذا النهاية

ءْملقياسْقامةْنصل إلى لكي كماله،ْْلنا إلىشكّ يُ وف ، سهوفينا، و هو صورتهيساعدنا على رؤية 

ً  -طازجاً، بفضل روح الّربم لنا منّاً وف يقدّ سّن ٳلوهيم ٳ. المسيحْنفسه  -نفسهْهو طازجاً منيداً جد َمنّا

 قِّّعين الحصول على نعمةٍ يمان، ُمتَوَ ٳوية بجدّ نطلبهْو ،إليهة نأتي في كل مرّ فوحي. نا الرّ مّوِّ من أجل نُ 

عالناً ٳكة، بركةً بعد برمنهْى لن يخذلنا أبدا. سوف نتلقّ  فهو، به سوف ننال الّطعام ونتغذّى، حينئٍذ، وبركةٍ 

 .بههصورةْشَْعلى كي يشّكلنا ل باستمرار المتزايدعالن، مع المجد ٳبعد 
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يْ"تغييرْكلّْويعني  ،"metamorphooمن الكلمة اليونانية "تنبثق  ،التّغييرأو ل التحوّ اّن كلمة          

، من نا المقدسكتابوص ، في نصتغيير الهيئة"" و "ترجمة الكلمتين "التغييرأو التحّول تمّ ي فيْالشكل".

مرحليّاً ر نتغيّ فانّنا ، ، بوصفنا مؤمنين حقيقيينه". يخبرنا الرب أنّ metamorphoo"نفسها الكلمة اليونانية 

ً مجدمجد إلى من   مثل دورة حياة الفراشة. ، تماما

 

ْالفراشة

 

ً كائن تُْعتَبَرفي العالم، ال  الفراشةعندما تولد            سوى ت فهي في الواقع، ليس. في حدّ ذاتها له حياة ا

الخضراء. هذه هي  احدى األوراقمن  ةالسفليّ لجهة لتصقة با، مُ بيضةٍ في قشرة ودة موجحياة مجّرد 

طة مرتبهي و، الظالمْمنْعالمٍّْعيش في ا ت، إذا جاز التعبير. إنهالمنبثقة من "رحم األم" والدتها األولى

َِّلْت بِّي ". به أو مستعبدة له يَّةِّ َحب ِّاْلَخطِّ ْثمِّ ُصّوِّْرُت، َوب هَأنََذا بِّاإلِّ

 –الحياة أو  –الحرية  لكنّ و(. ٢٣: ٣ يةراجع روم ١: ١١ مزامير")ي.ُأّمِّ 

حياؤه طه وٳتنشي، ينبغي د "إيمان" بعيد المنالمجرّ ها، ليست سوى يلٳبالنّسبة 

ْن ٳو، اخرج من قشرتهكي تل، اليأو النّوراآلتي من األعمن خالل الضوء 

ي أ – عبوديتها تزال عالقة في وهي ماستموت انّها ، فلم "تُولد من جديد"

 ما،انسان  عندما يولد  وهكذا أيضاً،في عالم الخطايا والظالم. هذا صحيح! 

 ،الممن الظ يعيش في عالمٍ انّه حقيقيّة، بل  حياةً  هال يكون لفي هذا العالم، 

  ويموت في الخطيئة.

 

            ً يَّ  "أيضاً، " وغمر ينادي غمراً ال" ، بما أنّ حسنا يَاهِّ، هَكَذا تَْشتَاُق َكَما يَْشتَاُق اإلِّ َِّلى َجدَاوِّلِّ اْلمِّ ُل إ

َِّلْيَك يَا اللهُ. ي إ كّل غبة "راذاً،  هذه هييودّ الحصول عليها، فلوهيم بما أّن ٳو، لذا ، (٤٢ꓽ١،١مز. ) "نَْفسِّ

 ون، دمنها تخرجسوف  فراشةً فاّن ، هي الُمعَيَّنَةفراشة الحياة  تكان. إْن ةالبيض ة" في قشرما هو موجود

ب. الفراشة شكأدنى  بٳبن الوهيم يُ و فراشات، تُنجِّ  نجبي ،وكّل شيء حيّ  حيّ أبناء ٳلوهيم. كل كائن  نجِّ

 .٢٤،  ٢١: ١تكوين هلّلويا! اقرأ سفر  نوعه، ومن جنسه.من  ويبذر

 

، ةاشفرال تخرج من قشرتها كفانّها ، "أي عندما تولد من جديد تُولد الفراشة مرةً أخرى عندما "          

 ،أليست والدتها فراشة ؟ "لماذااألطوار. غريبُ  مخلوق  اليها فيرى أنّها العالم نظرفراشة. قد ي نّهامع أ

من  شكلٍ  بأيّ  أهلهيح؟ لماذا ال يشبه هذا المخلوق تحملها الرّ لها أجنحة( أي )ة حَ جنَّ حشرة مُ هي أليست 

في  ،ٳنّما. )مع أنّها هي أيضاً فراشة!(، يجري لّذيا ال تفهم ما ،الصغيرة)اليََرقانة(ْْاليََرقَة إنّ األشكال؟" 

يَماُن  "ه. مثل أمّ  ه ذات يوٍم، سوف يطيربأنّ  ، هناك اعالنالصغير الحيّ  عمق أعماق هذا الكائن ا اإلِّ َوَأمَّ
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ُِّأُموٍر اَل تَُرى. يَقاُن ب َِّما يُْرَجى َواإلِّ ه أيضا؟ إنّ  هناك. وماذا لمنها تعٳ ،(. نعم١: ١١)عب  "َفُهَو الّثَِّقُة ب

 راجع) أو تغيُّرها ل جسمهتحوّ يوم تتويجها، لتشهد على  يفي عمق ذاته، بانتظار يوم التّنصيب أ يئنّ 

 !هلّلويا(. ٢٣: ١رومية  

 

ْالحتفال،ْالتعلُّم،ْوالنّمو
ْ

. يرقانة()أو ال راقبوا تجربة "الوالدة الجديدة" لهذا المخلوق الصغير، الذي نسميه يََرقَة الفراشة         

يَن هَذانسان القديم" هذا، للموت. "ع "اٳليْخض – ةأول شيء يقوم به، هو تحطيم قشرة البيض نَّ : أَ عَالِّمِّ

يَّةِّ  يَّةِّ، َكْي اَل نَعُودَ ُنْستَْعبَدُ َأْيًضا لِّْلَخطِّ ِّْنسَانَنَا اْلعَتِّيَق َقْد ُصلَِّب َمعَهُ لِّيُْبَطَل َجسَدُ اْلَخطِّ نَّ اْلَمْوَت ألَ  .إ

تِّي يَْحيَاَها َفيَْحيَاَها ِّللهِّ. َكذلَِّك َأْنتُمْ الَّ  دَةً، َواْلَحيَاةُ الَّ ةً َواحِّ يَّةِّ َمرَّ ي َماتَهُ َقْد َماتَهُ لِّْلَخطِّ بُ ذِّ وا  َأْيًضا اْحسِّ

ِّنَا. ِّ يَسُوعَ َربّ يح ِّاْلَمسِّ ْن َأْحيَاًء ِّللهِّ ب يَّةِّ، َولكِّ آه، (. آمين! ١١ ،١١، ١: ١رومية ")َأْنُفسَُكْم َأْمَواتًا عَنِّ اْلَخطِّ

دَ بَِّحسَبِّ َشهََواتِّ "، الرائعل يا لهذا المث ْنسَاَن اْلعَتِّيَق اْلَفاسِّ فِّ السَّابِّقِّ اإلِّ هَةِّ التََّصرُّ ْن جِّ َأْن تَْخَلعُوا مِّ

، ْهنُِّكْم، اْلُغُرورِّ ِّ ذِّ يدَ اْلَمْخُلوَق بَِّحسَبِّ ال َوتَتََجدَّدُوا بُِّروح ْنسَاَن اْلَجدِّ ِّّرِّ َوَقدَاسَةِّ َوتَْلبَسُوا اإلِّ لهِّ فِّي اْلب

ْبكلّْْ،الجسديأوْالذّهنْالعقلْ! يجب أن يموت "نسان العتيقٳل"ااّن (. نعم ، ٢٤-٢٢: ٤)أفسس  "اْلَحّقِّ.

هي شعور سلبي تجاه كل  النتيجة. المقدسةلوهيمْٳسلبيْللغايةْويتعارضْمعْكلمةْه،ْهوْفكرْأنماطْ

فاننا ، ذا. لٳلوهيم رّ بِّ على لى الحقيقة و عندما تستند عإاّل  ،ال يمكننا الوثوق بالمشاعرشيء في الحياة. 

ا ومشاعرنا مع توافق تفكيرنلكيما ي ،التي نحتفظ بها في قلوبنا، لوهيمْيهوهٳبكلمةْعقولنا ألن نمأل نحتاج 

َفةِّ اللهِّ، َوُمْستَْأسِّ ". لوهيمٳقداسة  دَّ َمعْرِّ يَن ُظُنوًنا َوُكلَّ ُعْلٍو يَْرتَفُِّع ضِّ مِّ َِّلى َطاعَةِّ َهادِّ يَن ُكلَّ فِّْكٍر إ رِّ

يحِّ،" ِّنَّ َمْن  "( ١١ꓽ١كور.٢) اْلَمسِّ هِّ الّنِّيَّةِّ. َفإ ِّهذِّ ُحوا َأْنتُْم َأْيًضا ب ، تَسَلَّ ِّاْلَجسَدِّ يُح أَلْجلِّنَا ب مَ اْلَمسِّ ِّْذ َقْد تََألَّ فإ

يَّةِّ، ، ُكفَّ عَنِّ اْلَخطِّ مَ فِّي اْلَجسَدِّ  (.٤ꓽ١بطرس ١) "تََألَّ

 

ةْاقْالحياورأ"بتناول  ( فوراً، من جديد ةالمولود) –اليََرقَة ، تبدأ "االنسان العتيق"خلع   بعد         

توقف ال تها، أنّ ب وا(. الحظ ١٢ꓽ١⸵ ٢٣ꓽ٢مزامير.)راجع  والّشهيّة "ْالنضرةرةْالحياةخض"" اءخضرال

ً هلديو، "جديدة" حياةً تملك  األنهخالقها،ْلها  رهاالتي يوفّ  الحياةمن  التّغذّيعن   مّ تلقد  اً"."جديد ا ذهنا

 تريد أن ال في الوقت الحالي.عليه  ا هيمّ لتصبح شيئًا أكبر مرغبتها تحّولت  ،ها وبالتاليتجديد روح ذهن

وف سها أنّ بتعرف تريد أن تكون فراشة! فهي بل يَرقانة، د تكون مجرّ 

عليها  يجب ،في هذه األثناء ،. ولكناله دالمحدّ اليوم في  ،فراشةً  تصبح

ي لتهيئة المخلوق ار ، الذي سيغيّ " الطعامن "تقضم، تقضم، وتقضمأ

ّجةال تخجل من كونها "انّها . )اآلن عليهي ه عندما  ،هة""شرِّ " وُمضِّ

ة اليرق . إنّ لها الخالققدمه ييتعلق األمر بتناول المّن الطازج الذي 

ً ما و ،" التي تأكلهاةللخضرلألوراق الخضراء، ة جدًا "متنّ مُ  غالبا

.( القهخا، وتمّجد وتبارك نحو السماء ارفع رأسهقف عن األكل، لتتتو
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ال تستطيع  ها، العيون، تعمل بعمق داخل جسدها في جسمها" التي تمتصّ اءخضراق الوراألة "قوّ ّن ٳ

إلى  ا من "مجدٍ ويقوم بتغييره ،منْالداخلْإلىْالخارجلوهيمْيعملْٳتام، ٳّن  كل ذلك بوضوحٍ مشاهدة 

 ذلك!ْواقتصدّْمنْاألفضلْلكمْأنْو ،"ةضرالخُ الورق األخضر، في "ْحياةمجد". هناك 

ماوي. الس، أبينا حكمة يهوهويسير بحسب أنظروا إلى ربنا يسوع. عندما كان طفالً، كان يتعلم            

ْكَمًة، َوَكانَْت نِّعَْمُة اللهِّ  " وحِّ، ُمْمتَلِّئًا حِّ ى بِّالرُّ َوَأمَّا "(. ٢ꓽ٤١)لوقا  " عََلْيهِّ. َوَكاَن الصَّبِّيُّ يَْنُمو َويَتََقوَّ

. ْندَ اللهِّ َوالنَّاسِّ ْكَمةِّ َواْلَقاَمةِّ َوالّنِّعَْمةِّ، عِّ يصبح للم ينتظر  فانّه(. ٢ꓽ١٢)لوقا " يَسُوعُ َفَكاَن يَتََقدَّمُ فِّي اْلحِّ

نصبح و يهوه،روح ثانيةً من طالق. في اللحظة التي نولد فيها على اٳل أبداً كالّ، يتعلم.  كيرجالً ناضًجا 

فقاً لهاوالالكلمةْشَرع بتعلّم ن أنعلينا يجب ، ٳلوهيمأبناء  آلب. ه لمن خالل طاعت ،تعلم يسوعلقد . ّسيروِّ

ِّالَّ َما يَْنُظُر اآلَب يَعَْملُ : قال لقد  هِّ َشْيئًا إ ْن نَْفسِّ ُر االْبُن َأْن يَعَْمَل مِّ  . أَلنْ "اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل يَْقدِّ

َل َذاَك َفهَذا يَعَْمُلهُ االْبُن َكذلَِّك. مُ  "... (١ꓽ١٩)يوحنا  "َمْهَما عَمِّ ي، بَْل َأتََكلَّ ْن نَْفسِّ َوَلْسُت َأْفعَُل َشْيئًا مِّ

َمنِّي َأبِّي. بأن جدًا  قد ُسرَّ  ،الخالق يهوه ب أنّ ستغرَ المُ انّه من غير ، فب(. لذا ٢١: ١)يوحنا  "بِّهَذا َكَما عَلَّ

ً كّل  وعيحّل في يس ُهَو ُصوَرةُ اللهِّ َغْيرِّ و "(. ١ꓽ١٩ وسي؛ كول١١ꓽ١؛ ٣ꓽ١١)متى  ملء الالّهوت جسديا

ِّْكُر ُكّلِّ َخلِّيَقٍة. ، ب  .يهوهلطبيعة  ةالدقيق يّةالتمثيل الصورة (. آمين. يسوع هو١ꓽ١١ وسي)كول "اْلَمْنُظورِّ

 

انّهم  ،حتفالّي رائعٍ . العالم يشاهد ويراقبٳ بوقتٍ  حف الصغيراكائن الزستمتع هذا اليمن يوم ليوم،          

بدّل تُ اليرقة اّن . "اليومي هاخبز" لن تنمو اليرقة طبعاً، من دون "! ه ينموأنّ يالحظون شيئا واحدا، وهو 

يا ، مهلّلويا! نع. تنمو أكثروتصبح أكبرنراها ة تقوم بعمليّة التّبديل هذه، في كل مرّ ة مرات، وعدّ  اجلده

 فيْسيرنونحتاجْأيضاًْالىْأنْٳلوهيم،  كلمةْحياةب نحتفلأنْنتغذّىْباستمرارْون أل ةجحاحن ب، نأحبائي

هناك  أنّ بيرى العالم وف سنموت يوميًا! عندئٍذ، و –االنسان القديم" "بالتالي، خلع ن، ونورهاْوحقيقتها

ن توقّعه . ونحن رفيناغيّ ت" يما ، "شيئًا"شيئًا ما" ينمو فينا ك ما يُمكِّ ن مجد إلى م "التّغييريتّم ما عندنُدرِّ

ي يَتََجدَّد َلبِّْسنا )االنسان( " ٳْن كنّا قدمجد"  ذِّ يدَ الَّ َفةِّ َحسََب ُصوَرةِّ َخالِّقِّهِّ  اْلَجدِّ كولوسي ) " لِّْلَمعْرِّ

٣ꓽ١١) 

 

أوراقْخضراءْهل سبق لك أن شاهدت ردّة فعل يََرقانة الفراشة، عندما ال تتمّكن من العثورعلى        

من  ،محموم بشكلٍ عنها تبحث قة اليرَ شاهدُت هذا، فهذه لتأكلها؟ لقد سبق لي و حولهامن هيّةْوش  نضرة

لم أحصل على  ا تقول: "إنْ هوكأنّ صعوداً ونزوالً على األغصان. سوف تبدو مذعورة الزحف خالل 

ً احدى األوراق الخضراء الطازجة ً ، فانّني سأموت حتما طراوةْْقلّْقدْتأكلْاليرقةْاألوراقْاأل، ". حسنا

لن تأكل أبدًا، انّها ب، وأكّررأعود ْاً!مجدالمذاق.ْتأكلْأبًداْاألوراقْالجافةْوالعديمةْْهاْلنلكنّْو،ْارةونض

، لن تأكل ورق التفاح انّها، فت على ورقة ليمونه إذا ُولدَ ا. هذا يعني أنّ عليهولد"لم "ت "ورقة خضراء" ةأيّ 

راً  ً  .مهما كان طرياً ونضِّ طىْالطازجْالُمعْنّْمَْالسوفْيأكلْ"فانّهْْ،الحقيقيْبنْيهوهسبةْٳلبالن، هكذا أيضا

لك تفاّن ، قابلة للفسادالغير  ،يهوهمن كلمة ثانيةً  ه مولود  أنّ نظراً الى . لهذه الّساعة فقطْمنْيهوه"لهْ
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آٍت ما هو  سوى يأكل بحيث أنّه لن ( ٢١-٢٣: ١)رسالة بطرس األولى تبقى في داخله الروحية  ةرالبذ

ْمنْاألحوال،ْْلنْيقبلْأبًداانّهْ(. ١األعلى )يوحنا  من ولْالجافْوالمعدومْالحياة،ْْالطعاموفيْأّيْحالٍّ

ون. نمتديّ كما يفعل "المسيحيون" الْ"بمائدةْالنّهضة"،ْالُمعَدَّةْوالمقدََّمةْمنْالمنظماتْالدينية،ماْيسمىْ

، نيه الروحيتيما يسمعه بأذنباألحرى، بيعيتين، بل ، لن يأكل ما يراه بعينيه الطالحقيقي لوهيمٳ بنّن ٳإْآمين!

ً  نبيديه الروحيّتي هيمسكما و  (.١-١ꓽ١يوحنا  ١) كلمةْالحياة ،أيضا

 

يَُة تَُجوُع. " قيل لنا أنّ              ، َوالنَّْفُس اْلُمتََراخِّ يَّةِّ َحافِّظ  نَ اَْلَكسَُل يُْلقِّي فِّي السُّبَاتِّ ْفسَهُ، َحافُِّظ اْلَوصِّ

يََرقَة ، إذا كانت أيّها القديسين(. ٣٤-٢٤ꓽ٣١راجع  ⸵١١-١٩ꓽ١١أمثال ) تَهَاوُِّن بُِّطُرقِّهِّ يَُموُت.َواْلمُ 

ا كما ، تمامً ما في داخليشيء  هناك. اً مستعدّ لسُت أنا أيضاً، ف، سترخاء والموتٳلالفراشة غير مستعدة ل

ً الّذي داخل ذلك المخلوق الصغير، يوجد في  . يهوهْةكلمحياةْوعيش والرقص  في الصراخ يجعلني راغبا

الّسير و علينا. العمل في النهار شعّ يولنا يضيء الذي ير في النورعلينا أن نسنبغي أن نعمل ما دام نهار. ي

جهاد، (. مثل هذا ال١٢ꓽ٣١⸵ ١١ꓽ٩⸵ ٩ꓽ٤يوحنا  ب )راجعالرّ تحذيرات وتوبيخ من هي أوامر و ،في النور

ها طالما أنّ  ،عملُمجبََرة على الها أنّ ب لمتع ، فهياقبوا اليََرقانةأمر  ضروري. ر هو، إن صّح تسميته هكذا

. مجداً ابكامل جماله امجده ستعالنيحين وقت ٳإلى أن  ،المرتبط باألرضوالبائس تعيش في هذا الجسد 

 :بطرس قائلْينبولس و نالوالرسللرب! لقد حذّر

ْنُكمْ  " ٍد مِّ نَّنَا نَْشتَهِّي َأنَّ ُكلَّ َواحِّ َِّلى الّنِّهَايَةِّ، َولكِّ َجاءِّ إ لَِّكْي الَ   يُْظهُِّر هَذا االْجتِّهَادَ عَْينَهُ لِّيَقِّينِّ الرَّ

يدَ. ُثوَن اْلَمَواعِّ يَمانِّ َواأَلنَاةِّ يَرِّ يَن بِّاإلِّ ذِّ ِّالَّ ئِّيَن بَْل ُمتََمّثِّلِّيَن ب  "تَُكوُنوا ُمتَبَاطِّ

 ١٢-١ꓽ١١عب. ~    

نِّ اْنُموا فِّي الّنِّْعَمةِّ  " .  َولكِّ َِّلى يَْومِّ الدَّْهرِّ ِّ. َلهُ اْلَمْجدُ اآلَن َوإ يح نَا يَسُوعَ اْلَمسِّ ِّنَا َوُمَخّلِّصِّ َفةِّ َربّ َوفِّي َمْعرِّ

ينَ   ".آمِّ

 ٣ꓽ١١بطرس ٢ ~    

ن ال يمكن أن يكو "،د عابرٍ أنا لسُت سوى مجرّ ف. : "هذا العالم ليس موطنية التاليةكلمات األغني           

 ، ألنّ نحن نعرف هذا"كائنات سماوية" و. انّنا الّسماءوواطنه العبارات. نحن مأصدق من هذهناك كالم 

ً الخالص، التّحّرر، والتّغييرصرخ نساننا الداخلي يٳ ْالتحوّْب -طالبا  هلّلويا! نحن مرتبطون! لانتظار

ً حلّ وف نسذات يوم،  لكنو، اآلن باألرض ، لكمع ذلم أعدْ أشعر أنّني أعيش في منزلي". آمين. و. "ق عاليا

ينا،ْتصبحْجسًداْفْكلمته - أنْتؤديْعملهاْفينابونسمحْللكلمةْيهوه، كلمة ونحتفل بى علينا أن نتغذّ 

من  رني ...يغيّ  هإنّْ، فقًا لكلمات أغنية أخرى: "من مجد إلى مجدوِّ  حتىو. صحيح، طبيعةْالمسيحْوتحمل

كلمات  إلى وانتبهب! واآلن، ٳبحوا الرّ .. "س.فيَّْ تكتمل هتشبههْوصوروماوية، ة إلى السّ األشياء األرضيّ 

 الرب:
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ْمتُُكْم بِّهِّ. ي َكلَّ ذِّ ُر ُاْثبُتُوا فِّيَّ َوَأنَا فِّيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل يَْقدِّ  َأْنتُمُ اآلَن َأْنقِّيَاُء لِّسَبَبِّ اْلَكاَلمِّ الَّ

ِّْن َلْم يَْثبُْت فِّي  ْن َذاتِّهِّ إ َِّثَمٍر مِّ ِّْن َلْم تَْثبُتُوا فِّيَّ.َأْن يَْأتِّيَ ب نَا اْلَكْرَمُة أَ  اْلَكْرَمةِّ، َكذلَِّك َأْنتُْم َأْيًضا إ

ُرو ِّثََمٍر َكثِّيٍر، أَلنَُّكْم بِّدُونِّي اَل تَْقدِّ ي يَْثبُُت فِّيَّ َوَأنَا فِّيهِّ هَذا يَْأتِّي ب ذِّ  َأْن نَ َوَأْنتُمُ اأَلْغَصاُن. الَّ

ِّْن َكانَ   تَْفعَُلوا َشْيئًا. فُّ َويَْجَمعُونَهُ َويَْطَرُحونَهُ  إ ، َفيَجِّ ًجا َكاْلُغْصنِّ َأَحد  الَ يَْثبُُت فِّيَّ يُْطَرُح َخارِّ

قُ  ، َفيَْحتَرِّ يدُوَن َفيَُكوُن َلُكْم.  .فِّي النَّارِّ ي فِّيُكْم تَْطُلبُوَن َما تُرِّ ِّْن َثبَتُّْم فِّيَّ َوَثبََت َكاَلمِّ  إ

 ١-١١ꓽ٣يوحنا   ~ 

 

ْمرآةال

من مواجهة يجب أالّ نخجل  أيضاً،  هكذانقف يوميًا وجهاً لوجه مع صورتنا في المرآة،  مامثل              

ْنسَانِّ ". كلمةْيهوهأنفسنا في  ِّنَّ اْبَن اإلِّ ئِّ، َفإ قِّ اْلَخاطِّ يلِّ اْلَفاسِّ ي فِّي هَذا اْلجِّ أَلنَّ َمنِّ اْستََحى بِّي َوبَِّكاَلمِّ

ي بِّهِّ َمتَى َجاءَ بَِّمْجدِّ  يَن" يَْستَحِّ يسِّ بكلمةْ(. يجب أن نعترف بفمنا ١ꓽ٣١)مرقس َأبِّيهِّ َمَع اْلَماَلئَِّكةِّ اْلقِّدِّّ

 ل ذلك ألغراٍض نفع ـ انّنافيها نرى صورتنا ،المرآةفي حياتنا. عندما ننظر في  نعكسهاالتي نمتلكها و الحياة

في  راه)ما نفي المرآة ه حبّ نقوم بتصحيح ما ال ن ، فانّناصورتنا الجسدية مهمة بالنسبة لنا ألنّ نة، معيّ 

من  اتوالّلطخغسل األوساخ  االضافة الىعليه، بنا ما نعتقد أنّ م الصورة الصحيحة لِّ . نريد أن نقدّ (المرآة

 ،وفمكش وجهٍ نكون بالعالم. يجب أن صورتنا الروحية التي يراها  علىينطبق  ،وجهنا. والشيء نفسه

أن بماح للروح القدس كون لدينا الرغبة في السّ أن ي بغين. يسةالمقدّْ يهوهمرآةْكلمةْونحن نقترب من 

يجب أن نقول  اليقودنا إلى صورة المسيح يسوع ربنا. كي لرنا وينقّينا، ، فيطهّ الكلمةيرشدنا ويقودنا في 

. لوهيمٳألننا كنا مذنبين ونواجه حكم  ،غير مستحقين. كنا في الماضي غير مستحقين ما زلناأننا أو نفكر ب

بحنا في أص، وبالنيابة عناحياتنا. لقد دفع كل شيء  نا وأعاد كتابة سيرةمَ حَ رَ ف لنجدتناع جاء يسو لكنّ 

يَن َلْيَس  ". نظره، مستحقّين ِّ يَُسوعَ، السَّالِّكِّ يح يَن ُهْم فِّي اْلَمسِّ ذِّ
َن الدَّْيُنونَةِّ اآلَن عََلى الَّ ًِّذا اَل َشْيءَ مِّ إ

.ِّ وح احترام بكل  لهنا يهوه،نقترب من ٳاآلن ، دعونا . لذا(١ꓽ١)رومية  "َحسََب اْلَجسَدِّ بَْل َحسََب الرُّ

يعًا  " بنا. نا ويهتمّ ه يحبّ أنّ  المينع، مخافةو مهابة،و ، [ألّننا جميعاً نستمّر بالتّمّسك بكلمة يهوه]َونَْحُن َجمِّ

َِّلى  ْرآةٍ، نَتَغَيَُّر إ ّبِّ بَِّوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في مِّ يَن َمْجدَ الرَّ رِّ َِّلى َمْجٍد، نَاظِّ ْن َمْجٍد إ تِّْلَك الصُّوَرةِّ عَْينِّهَا، مِّ

ّبِّ ]ألّنه يأتي[  َن الرَّ وحِّ.]اّلذي هو[َكَما مِّ  موّسعة(. ٣ꓽ١١كور.٢) " الرُّ
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 تجديدْالذّهن

ْ

في  اهزةتصبح جكي يوميًا لستعدّ ة تالصغير ةالمخلوق هذهنفّك ال تقانة فراشة، كيرَ  طوال حياتها          

َأْن تَْخَلعُوا  ": (. كما كتب الرسول بولس١٩ꓽ١ ا؛ رؤي٢٤ꓽ٤٤)متى  اجسده ك، الّذي سيغيّريوم المجد ذا

 ِّ ، َوتَتََجدَّدُوا بُِّروح دَ بَِّحسَبِّ َشهََواتِّ اْلُغُرورِّ ْنسَاَن اْلعَتِّيَق اْلَفاسِّ فِّ السَّابِّقِّ اإلِّ هَةِّ التََّصرُّ ْن جِّ ْهنُِّكْم، ذِّ مِّ

يدَ  ْنسَاَن اْلَجدِّ ِّّرِّ َوَقدَاسَةِّ اْلَحّقِّ. َوتَْلبَسُوا اإلِّ أيّها (. لذلك ٢٤-٤ꓽ٢٢)أفسس  " اْلَمْخُلوَق بَِّحسَبِّ اللهِّ فِّي اْلب

سادنا م أجنقدّ دعونا ، لهنا يهوهٳرحمة فضل عتبار كلمات الرسول بولس، وببعين اٳل، دعونا نأخذ األحبّاء

 أكثرب لم يطل فهو، لهناشكراً ٳل –قيّة نطخدمتنا الميهوه، والّتي هي  الهنا، ة مقدسة ومقبولة لدىحيّ  ذبيحةً 

 عنرنتغيّ المغرية ، بل لالعالم الشريرأزياء الدينية ور الشيطان اييفق مع معنتّ  وينبغي بنا أن المن ذلك. 

الصالحة، المرضيّة،  لوهيمرادة ٳلنختبر ما هي ٳ –رادة ر والشعور واإلافكاأل –شكلنا بتجديد أذهاننا 

 (.٢-١٢ꓽ١ يةروم ة. )راجعلالكام

 

الذي  روح المسيح . إنّ ونغلبه ،الشيطان اعخد، يمكننا أن نستدعي ننا بروح المسيحاذهأنجدد  بينما        

ا العالم. حيقون بنا بخطاياألعداء الذين يُ  سوف يساعدنا في معركتنا اليومية ضدّ  ،بناوقيم في قلعة قليُ 

 ،ةواألرضيّ  نا نهتمّ باألشياء الدنيويةلِّ عْ جَ بهدف  ،انيةً ث ساننا العتيق"ٳن" يطان أن يُحيي فينا ذهنسيحاول الش

ُر ؛  في السماوات هي نحن أّن سيرتنا  "تدميرنا. ولكن طالما ببالتّالي، ب تسبّ وي ْنهَا َأْيًضا نَْنتَظِّ تِّي مِّ الَّ

نَا  ُِّر َشْكَل َجسَدِّ تََواُضعِّ ذِّي سَيُغَيّ يُح،الَّ بُّ يَسُوُع اْلَمسِّ هِّ، ُمَخّلًِّصا ُهَو الرَّ لِّيَُكوَن عََلى ُصوَرةِّ َجسَدِّ َمْجدِّ

هِّ ُكلَّ َشْيٍء. َع لِّنَْفسِّ ن من لن يتمكّ الشيطان فاّن (، ٢١-٣ꓽ١٩فيليبي )بَِّحسَبِّ عََملِّ اْستَِّطاعَتِّهِّ َأْن يُْخضِّ

 تحقيق ذلك. آمين.

 غنية:ونرنّم في قلوبنا، هذه األكلمةْالوهيمْالمقّدسة،ْالىْغرفةْالّروحْالقدسْودعونا ندخل الى 

 الروح القدس. اً أيها، كن حرةفي غرفتك الخاص

 غلق الباب.وأنت تُ  بلطفٍ  اليّ ث تحدّ 

 .ٳجعْل وجودك يغّطيني، أبّها العاشق الّسماوي

 ما أتوق إليه.ُجلَّ  الّسرمدي هو لهيحضورك اٳل

 سيدي.و، يرب ، كنْ تعال يا حبيبي

ع نفسي ،   .بكني دْ ّحِّ وَ بينما أنا أُخضِّ

 :حولي وتحيط بيمن تلتّف  المقدسة كلمتك أناشدك أن تجعل

تري.كْن أنَت حمايتي، حصني، و  سِّ
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ْ.أوْاٳلحياءْالّراحةْوالنّهضةْ-الّصمت

ْ

سْقامةْقياإلى  بالتالي توصلو جوفي حالة النّض يراقة الفراشةاآلن، لقد دخلت الوقت يمضي.          

ستجد  ، حيثالمجدمراحل أخرى من  إلى مرحلةٍ  لكي تتحّول ،الملء

م قبل يوم يوبيلها العظي ،"أو نهضةً كاملة تام "إحياءٍ ضافة الىباٳل ""راحتها

ر من مرحلة إلى ا تتغيّ . إنهباألرض أّي قيد يربطهاستتحّرر من عندما 

دي الغمر ينا"عالن ٳ على لقد حازت، . نعمارتفاعْأعلىك إلى تحرّ أخرى، فت

 إلى أخرى. آمين. إنّ  مجدٍ رحلة ممن عّرفها بأنّها قد تغيّرت الّذي يُ  ،"غمراً 

منذ  ةالمخلوقهذه ها تالتي هضم، الناضجةو" النضرة اء"الخضراألورق 

الحياة دأت ب. لقد فائقة روعةٍ ب – اجسده فيبدأت تتفاعل قد ، "ا الثانية"والدته

أيوب  ⸵١ꓽ٤١لوقا  ها )راجعلجسد غطاءً لها  مؤّمنةً ، ا(خضر" بالخروج )من فمهاألالورق في "الموجودة 

٢٩ꓽبوبا"فراشة، قد أصبحت اآلن، ة الانيرق، ووالدفاع الحماية يوفّر(. الغطاء ١٤ pupa أي )حشرة "

ة ناتبدو يرق "."راحتهادخلت  لقد، فصاعداً  اآلنوسوف تمتنع عن األكل من  ،نتقالي(اٳلفي الّطور 

ْ)صامتة(الفراشة  ْهادئة ْٳ، ْْحدثْفيْالداخلنهضة"ْتهناكْ"نّما ْمباشرةً، ْمنْقبل ْاألخيرة المرحلة

ْلكنّْ. اعن عمرهبغّض النظر فراشةة الفراشة هي يرقة قَ اّن يرَ ، أيّها القديسين! هلّلويا! اً مجد لها.وُّْحَْتَْ

خضر"ْ"األالورقْماْيكفيْمنْْلمْتمتصّْْ،ْإنْْجْالكاملوةْلنْتصلْإلىْهذهْالمرحلةْمنْالنضاناليرق

لنْتتمّكنواْ كمأنّ ب (. لذلك، تذّكروا١ꓽ١٣ ؛٤١ -١ꓽ٣٩ يوحنا )راجع تموتس فانّها وبالتالي، حياتها،ْفيْ

 لن تكونوا، بمعنى آخر ،بها واوتعيشالكلمةْبإن لم تتغذّوا  ،الوصولْإلىْهذهْالمرحلةْمنْالمجدْمن

لى الحصول عتمّكنتم من  في حال ها.ْعالناتوٳالكلمةْعجزتم عن تصديق  إن ،من أجل التغيير ناضًجين

 أخرى. وسيلةٍ  ما من آمين، الكلمة.هذه نوري فم الّسير عليك، الكلمة

 

رانيين عب" في المسيح )راجع وجدنا "راحةً انّنا ف، أيّها القديسين، بصفتنا شعب ممتلئ بالروح          

من  ،اعةلهذه السالكلمةْوليمة بفضل "، حيائناٳعادة لصحوتنا وٳ" بالنّسبةكذلك األمر االصحاح الرابع(، 

 هضمهانو بانتظام لكلمةْالروحيةاب وفيما نحن نتغذّى(. ١١-٤ꓽ٤ عود )أفسسصال خدمة عطاياخالل 

ِّ يَسُوعَ  "ونسعى يح َِّلى "فانّنا  (ꓽ٣ꓽ١٤فيليبي )"  نَْحَو اْلَغَرضِّ أَلْجلِّ َجعَاَلةِّ دَْعَوةِّ اللهِّ اْلعُْليَا فِّي اْلَمسِّ نَتََغيَُّر إ

َِّلى َمْجٍد، ْن َمْجٍد إ ِّ. تِّْلَك الصُّوَرةِّ عَْينِّهَا، مِّ وح ّبِّ الرُّ َن الرَّ الكلمة التي تعمل ٳّن (. ب٣ꓽ١١كورنثوس ) "َكَما مِّ

كون هناك فترة قصيرة من "الصمت" الدفاع. ومع ذلك، سوف يحماية و، الغطاءالر لنا فينا تأتي لتوفّ 

يرها غيفي ت ب ليأخذها بعيدًاقبل أن يأتي الرّ للعروس  -"، أوصحوة تاّمةتام راحة" مع "إحياءٍ ال" -الكبير 

األمر، سوف يتّم آنذاك، هذا مجداً للّرب! عندما يحصل  .أو تحّولها األخير،عندما تكون قد لبست الجسد

َِّلى َرئِّيسِّ "الصالة، وو المراقبةالرب! ب يقول هكذا(. ١-١١ꓽ١رؤيا ابع )الكامل للختم السّ  عالناٳل يَن إ رِّ نَاظِّ
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لِّهِّ يَسُوعَ، يَمانِّ َوُمَكّمِّ فقاً ونسير  بالكلمةى الذين كنا نتغذّ  أ(، نحن١٢ꓽ٢" )عبرانيين  اإلِّ  وف ندخل، سلهاوِّ

الة الرسبالنّطق احة وبعة على السّ د السّ وعالرّ د ظهوربمجرّ  اف عليهنتعرّ س". إلى هذه "الراحة والّصحوة

رؤيا ) سعالن عنها سابقًا في رؤيا الرسول يوحنا )الذي يرمزللعروس( على جزيرة بطماٳل نفسها التي تمّ 

١١ꓽْب! لرّ مجداً ل( (. ١-١ ْعليهْوالُمخبّأعندما ْملءْالزمانْالُمختوم ْيحّل ،ْ ، ْاٳلعالنوفْسآنئذٍّ ْيتم

، هيهوب هو الر ونعلم أنّ  نكفّ "دعونا ، لذا ،ْمنْأجلْتغييرهاْْوتحّولها.للعروسْفيْتلكْالساعةْبالذات

  (٤١ꓽ١١)مز. "بين األمم، وسيتعالى في األرض  تعالىوأنه سي

 

. ومع "نهضةو صحوةٍ ب "تتمتّع يومياً  ،في وقت "راحتها" ، فهيفراشةقة اليَراعن كثب  بواراق          

الخادرة  الفراشة يحثّ ما،  ك شيء  ل. هناخلُصتتحّرر وتَ  لكي -جهد والعناء" "ال ، يأتيّصحوة""الراحة وال

ي ف.  و-لحشرة الكاملةما بين اليََرقة وا نتقالياٳلفي الطور وهي حشرة ال أي: -"الخادرة"، على الجهاد

في ها ل " يحصل"شفاء  نّه ٳهو هذا؟ ما . لديها جتشنّ شيئاً من البأّن هناك  ونتالحظسوف  ،من األحيانكثير

هناك أن يكون حيث يجب يظهر،  أو جناح   ،ينمو خرطومهناك ثّمة و – افي جسمه  -الداخل 

جناح.  يوم ُمتوقّعة، ا" في نفسهئنّ فهي "ت – ينحَ فرِّ مُ لالعناء" اكفاح وال"! يا لهذا مجداً 

! هلّلويا(. ١ꓽ٢٣)راجع رومية  هائي لجسدهال النّ التحوّ ، بانتظارانطالقتها

ولدى  ،ق الشمسوشرعند جداً  باكراً  أحد األيام صبيحة، في ثمّ 

ض  يحدث التشنّج األخير من مرحلة  ،ألشعّتها الدافئة رنقةالشّ تعرُّ

ح فرِّ ُمَزيّن  وبهّيٍ، ُمَجنَّحٍ بمخلوٍق نفتح الغطاء، واذا وي، الجهاد الم 

 .–الفراشةْ –ينبثق منها ويظهر للعَلَن،  ،بألواٍن زاهية

قد حصلت على العروس تكون ، بعد أن لوهيم! ذات يوممجداً ٳل         

في ةْ"ْعظيمنهضةًْيكون هناك "وف ، سالعظيمةْوالنهائية،ْالقصيرة"ْراحتها"

ها . الكلمة َحضورفي  جاهدالعروس ت جعلتالتي سالقدّوس، لرب اروح "غرفة" 

فِّي ذلَِّك اْليَْومِّ تَْعَلُموَن َأّنِّي َأنَا  ": هذه كلمات ربنا يسوع! وحلّ الحب اإللهي يّن ٳ

 تمامْكمالهاتصل إلى سوف ( ١٤ꓽ٢١يوحنا ) "فِّي َأبِّي، َوَأْنتُْم فِّيَّ، َوَأنَا فِّيُكْم.

يَنْالتَّبَنِّّْ"، فينا نحن العروس نَاُمتََوقِّّعِّ يأتي ف (،١ꓽ٢٣ ية)روم "َْيْفَِّداَءْأَْجَسادِّ

ة راح"ّن ٳ، الّزوجة. نعم-العروس لِّق علىليُغْ  حجر التّتويج، أو الحجر الّرئيسي

 يوًما األربعينحوالي  قصيرة، تدوم لفترةٍ العروس ونهضتها" سوف تدومان 

، احةد السبعة على السّ وعالرّ  ستظهرعندما (، ١ꓽ٣وا أعمال الرسل )راجع

. الكبير للختم السابع "الصمت"هو . هذا أمام القديسين عالنْالّربْاألخيربٳلتنطق 

دّيسين ّن أجساد القٳ .لجسد يسوع المسيح "الشفاءْالتام"هي الساعة التي سيتم فيها  تلك

ظهرأذرع فت . كلمةْيهوهْالمنطوقةْعالنبفضلْٳاألحياء الّضعيفة والعليلة، سوف تحظى بشفاٍء تام، 

ً نأعيُ  ملم يكن لديهكّل الّذين  عينينيحظى ب، ولكّل من كان محروماً منهاوأيادي  ْرميمتالسوفْيتّمْ. ا

ْمُْإلىْْحّولهاتَْالقديسينْقبلْالكاملْألجسادْأوْالتّعويضْ ة ظيمعال" النهضة"ذه ! يا لههلّلويا.ْةدمجّْأجسادٍّ

 . آمين.، بل َمخفيّاً عنهملعالم! وهذا كلّه ليس ُمعلَناً لف نشهدهاالّتي سو
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 ،كما تبزغ الشمس )حوالي الساعة السادسة صباًحا(وبعد ذلك، في صبيحة أحد األيام المجيدة،         

 ،للعروسالُمعَدّ والُمهيّأ ماوي( ، الجسد السّ " )جسد الكلمةTheophany-هكذا، سوف ينحدر "التيوفاني

ها ها ودفاعغطاؤالّساكنة فيها، والّتي هي  المجيدة الكلمةّن ٳ. حتويهالوهيم السماوية ويكلمة ٳمن  فوقمن 

ِّنَّهُ  "و ،كيانهاوحمايتها، سوف تشّق طريقها الى خارج  . َفإ يرِّ ْندَ اْلبُوقِّ اأَلخِّ فِّي َلْحَظٍة فِّي َطْرَفةِّ عَْيٍن، عِّ

دَ  ي َفسَاٍد، َونَْحُن نَتَغَيَُّر. أَلنَّ هَذا اْلَفاسِّ يمِّ ُق، َفيَُقامُ اأَلْمَواُت عَدِّ ا اَلبُدَّ َأْن يَْلبََس عَدَمَ َفسَاٍد، َوهذَ سَيُبَوَّ

دُ عَدَمَ َفسَاٍد، َوَلبَِّس هَذا اْلَمائُِّت عَدَمَ َمْوٍت، َفحِّ  ٍذ ينَئِّ اْلَمائَِّت يَْلبَُس عَدَمَ َمْوٍت. َوَمتَى َلبَِّس هَذا اْلَفاسِّ

يُر اْلَكلَِّمُة اْلَمْكتُوبَُة: َِّلى َغَلبَةٍ »تَصِّ  «ْيَن َشْوَكتَُك يَا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلبَتُكِّ يَا َهاوِّيَُة؟أَ »، «اْبتُلَِّع اْلَمْوُت إ

 !روحانّي مجيد المجال لجسدٍ  انفسحم، سوف ياللحم والدّ ّن هلّلويا! ٳ( ١١-١١ꓽ١٢)كور. األولى 

 

ْالتّحليقْبعيداًْباتّجاهْالمنزل

 

داخلة تجمال األلوان المُ دوا صوب السماء. شاهمع الريح  تحلّقترفرف الفراشة الجميلة بأجنحتها و          

 ،اآلن الّذي نراهْالمخلوقْالجميليا لهذا ! الصغير في كيانهابشكٍل رائعٍ المحبوكة ومع بعضها البعض، 

مْلمحمولةً من الريح. انّه لفرح  عظيم، أن نراها تتنقّل من زهرة إلى زهرة، . قبالً مع ما كان عليه  مقارنةً 

! ريةُمطلَق الحلديها أصبح لقد ! مّجاني ! انّه فداء  فتداؤهاا قد تمّ ل، فمكانأّي إلى  مستعبََدةْوأدْمقيَّدةْعُْت

ًْنظامهاْالغذائيْمختلفلقد أصبح  ،اءالخضرة ألن تأكل األوراق اجلم تعد بحفهي وا: والحظ تغذّى تانّها . ا

ة ابزهار الجذّ داخل األجود المو اللّذيذْوالّرائعحيقْرّْال ههو هذا؟ إنّ ما  - ؟ْنّْالمَْأفضل بكثير. طعاٍم باآلن 

 التي خلقها ٳلوهيم. 

 

ًْهي أيضاً، سوف  ةنتخبَ المسيح المُ مرأة وٳ          إلى عشاءمتوّجهةًْالجميل، د مجَّ جسدها المب تحلّقْعاليا

ف سوفهي ، ال بالدمو لّحمباللم تعد ُمثْقَلَة ال بما أنّها ماوي. ب السّ في منزل اآل العظيمعرس الخروف 

ي وف. تشاهدها كّل العيونخالّباً، منظراً سوف تكون و ،المجيدة روح المسيح ةيّ بحرلسماء تطير في ا

عظيم، المائدة العشاء  الىتجلس مع ملكها  بينماودهشٍة، هبة رُ سوف تنظر اليها جميع المالئكة ب، السماء

ض لوقات على األرشعوب والمخالتشاهد جميع وف ، سلكْالمسيحْاأللفيمُْعلى بعد آالف األميال؛ وأثناء 

الكلمة ّن ٳ ،(١ꓽ١٩مع المسيح )رومية الزوجة تحكم )العروس( "، حيث أّن ٳلوهيمأبناء  ستعالنٳ" منظر

 ؟ْلمنّْاأفضل بكثير. ٍء شيب قتاتتوف ها سألنّ  طعامها بعد اآلن لن تكون الكتاب المقدس(أي المكتوبة )
 !هلّلويا !مجداًْ! يهوه الحّي المجيد حضومن عرش ، ق مباشرةً تدفّ الذي سي السماويْنّْالمَْه هذا؟ إنّ هو ما  -

 

كلمتهْف. تنفيذهعلى  قادر   هو، له وأعدّه من قبل تأسيس األرضب اٳلالرّ ما سبق ّن ٳ، أيها القديسين       

  كلمات الرسول بولس:قوا في المسيح يسوع. صدّ الذي  ،نحكم الميراث الموعودمَ كم ونائقادرة على بِّ 
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ِّْكًرا بَْيَن  أَلنَّ " يَن سَبََق َفعََرَفُهْم سَبََق َفعَيَّنَُهْم لِّيَُكوُنوا ُمَشابِّهِّيَن ُصوَرةَ اْبنِّهِّ، لِّيَُكوَن ُهَو ب ذِّ الَّ

يَن." ِّْخَوةٍ َكثِّيرِّ  إ

 ١ꓽ٢٩رومية    ~           

هِّ، َحسََب مَ  ِّ لِّنَْفسِّ يح ِّيَسُوعَ اْلَمسِّ ِّْذ سَبََق َفعَيَّنَنَا لِّلتَّبَّنِّي ب يئَتِّهِّ،" إ ةِّ َمشِّ تِّي  سَرَّ ِّ َمْجدِّ نِّعَْمتِّهِّ الَّ لَِّمْدح

 ا عََلْينَا فِّي اْلَمْحبُوبِّ،"َأْنعَمَ بِّهَ 

لمدح مجد  وِّفقاً لمسّرته)سروره( ومشيئته. " لقد عيّننا للتّبّني كأبناٍء له بيسوع المسيح،

 )يسوع المسيح(. أحبّهباّلذيْنعمته، اّلتي منحنا اياها مجاناً 

 ١-١ꓽ١أفسس     ~      

 هتّموا بكلمة ربّنا وافرحوا:أخيراً يا اخوتي، ٳ

. يَمة  تِّي َلهَا ُمَجاَزاة  عَظِّ  "َفاَل تَْطَرُحوا ثَِّقتَُكمُ الَّ

دَ. يئََة اللهِّ تَنَاُلوَن اْلَمْوعِّ َِّذا َصنَْعتُْم َمشِّ ، َحتَّى إ َِّلى الصَّْبرِّ  أَلنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إ

ُئ."»دًّا أَلنَّهُ بَعْدَ َقلِّيل جِّ   سَيَْأتِّي اآلتِّي َواَل يُْبطِّ

 

ِّنَا، لِّنَْطَرْح ُكلَّ ثِّْقل، َواْلخَ  يَطة  ب هِّ ُمحِّ ْقدَاُر هذِّ َن الشُُّهودِّ مِّ ِّْذ َلنَا سََحابَة  مِّ يََّة طِّ "لِّذلَِّك نَْحُن َأْيًضا إ

هَادِّ اْلَمْوضُ  ْر بِّالصَّْبرِّ فِّي اْلجِّ ِّنَا بِّسُُهوَلٍة، َوْلُنَحاضِّ يَطَة ب ِّ َأَماَمنَااْلُمحِّ يَن إِّلَى َرئِّيسِّ  ،وع رِّ  نَاظِّ

لِّهِّ يَُسوَع،" يَمانِّ َوُمَكّمِّ  اإلِّ

 

يَن، ُمتَأَّنِّ  ُر َثَمَر اأَلْرضِّ الثَّمِّ ّبِّ. ُهَوَذا اْلفَّاَلُح يَْنتَظِّ يءِّ الرَّ َِّلى َمجِّ ْخَوةُ إ ى يَنَاَل يًا عََلْيهِّ َحتَّ "َفتََأنَّْوا َأيُّهَا اإلِّ

َر وَ  اْلَمَطرَ  َر. اْلُمبَّكِّ ّبِّ َقدِّ اْقتََرَب."اْلُمتََأّخِّ يءَ الرَّ ِّتُوا ُقُلوبَُكْم، أَلنَّ َمجِّ  َفتََأنَّْوا َأْنتُْم َوَثبّ

 ١-١ꓽ١يعقوب  ~

 ٣١-١١ꓽ٣١عبرانيين  ~

 )أ( ٢-١٢ꓽ١عبرانيين ~
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