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مقدّس، يشرح بوضوح بأّن كافّة األبناء المولودين ثانيةَ،  قد سبق إّن هذا المقطع من الكتاب ال

وتّم اختيارهم  في المسيح من ِقبَل هللا نفسه، القادر على كل شيء،  قبل تأسيس العالم، وينبغي 

 ــه ِاثـ ِيــــر ِم ِ

 يــفِ

 ـنييســ ِد ِالق ِِ
 

ريشارد ل.س.غان  أألخ  
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أن يكونوا قديسين وبال لوم قدّامه في المحبة. كما أنّه يُخبرنا أيضاً، بأّن اإلله الُمِحّب، قد َسبَق 

ة مشيئته، لمدح نعمته المجيدة، التي أْنعََم بها ،َننا للتَبََني كأوالده من خالل المسيحفعي    بحسب َمَسر 

 ِفدّيون ومغفورة لنا خطايانا في المسيح يسوع، بدمه.علينا في شخص َمْحبوبه. نعم، نحن مَ 

يسّي هللا. إنه واحد لنفوس قدِّ الُمغَذّية  يَْزَخر اإلصحاح األول من رسالة أفسس بالمواد الروحية

من عدّة أماكن في الكتاب المقدّس حيث، يعلن هللا لمختاريه عن شخصيته وعن قصده اإللهي. 

إّن الضمير الُمفَرد الّذي استخدمه بولس: "هو"،" ه"، "له" و "نفسه"، في إشارته إلى اإلله القادر 

من بأّن هللا هو ثالوث ًمؤل ف على كل شيء، تُبرهن بأّن هللا هو روح واحد. لو أّن بولس كان يؤ

من ثالثة آلهة ُمتَساوين، أي آب وإبن وروح قدس، كما يؤمن معظم المسيحيين اليوم، لَما كان 

تكلّم بهذه الّطريقة. فاآلية التاسعة وحدها، تكفي، لكي يُدِرك كلًّ إبٍن حقيقي هلل، بأّن هللا هو واحد 

فَنَا بِِسرِّ  تِِهم( ال تِي  وليس ثالثة. يقول  "إِْذ َعر  تِِه )ال َمَسر  َمِشيئَتِِه )وليس مشيئتهم(، َحَسَب  َمَسر 

قََصدََها )وليس قصدوها( فِي نَْفِسِه ال في )أنفسهم(". ]الحظوا بدقّة، العبارة األخيرة من العدد 

 والتي تقول:  "...َحَسَب َرأْيِ َمِشيئَتِِه )وليس َمِشيئَِتِهم("[. 11

 

 المعرفة والكلّي القدرةاالله الكلّي 

منذ سنوات مضت، كنت أشارك في حضور مؤتمٍر، نّظمته كنيسة جماعة هللا المحلية )والتي 

. وخالل الندوة طرح أحد كنت عضواً فيها(، للمعلمين "والقادة" لديها، في مدرسة األحد

عَقني بله؟". لقد صَ المشاركين الّسؤال التالي:  "هل يعرف هللا َمن سوف يقبل اإلنجيل وَمن لن يق

يومها، جواب القّس إذ قال:  "إّن هللا يعلم كل شيء، إنّما في هذه المسألة، فإنّه اختار عدم  

 المعرفة".

ً في المجالين األكاديمي والاّلهوتي  سا ً ُمتمِرّ يا للحماقة! من المستحيل التّصديق بأّن شخصا

ً كهذا. لقد  ً سخيفا ذّكرني جوابه هذا، بسؤاٍل ُمتَناقٍِض حول كحضرة القّس، أن يعطي جوابا

موضوع قدرة هللا، الّذي غالباً ما يُْطَرح من قِبل أشخاٍص غير مؤمنين، أال وهو:  " إن كان هللا  

كلي القدرة، فهل يمكنه صنع صخرة ضخمة للغاية، إلى الحدّ الّذي  يجعله غير قادٍر على 

على هذا السؤال، سوف يجعل هللاَ الكلي القدرة، عاجزاً الّرد ً اإليجابي أو الّسلبي   حملها؟".  إن

ويائساً. وهنا أيضاً، في حال إفترضنا بأّن جواب قّسيس كنيسة جماعة هللا ذاك، هو الجواب 

الّصحيح، فإّن هذا يعني،  بأّن هللا قد اختار عدم اإلعتناء بشؤون البشر، في حين أّن العكس هو 

م في صلب اهتماماته، وما زالت تحظى بعناية هذا اإلله القدير الّصحيح، إذ لَطالما كانت أموره
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. حسناً، إنّما هل يمكن ألّي شخٍص يا تُرى، أن يختار نكران (405بطرس 1؛  5:04)مزمور 

معرفته لشيٍء ما، قد سبق له أن عرفه؟ الجواب، نعم، إّن هللا القادر على كل شيء، يستطيع 

ي حال اختار اإلقدام على أمٍر مماثل،  فلَسوف يتحتّم عليه طبعاً، أن يفعل ذلك األمر، ولكن، ف

 إذن، أن يمحو من أفكاره كّل تلك األمور التي قصد  أن يتّممها.

 فسه.نإّن هللا ال يغيّر فكره بشأن كلمته األصليّة أو فيما يخّص مخّططه، إذ ال يمكنه مناقضة 

مر على حساب إيذاء نفسه.  ولقد عبّر عن م كلمته، حتى ولو تحقّق هذا األمِّ ينبغي عليه أن يُتو

محبته اإللهية العظيمة للجنس البشري، عندما أرسل إبنه الوحيد لكي يموت على الصليب من 

 أيضاً أن يغفر وينسى خطايا جميع الذين اختارأجل افتداء اإلنسان. لم يُِرْد أن يفدي فقط، ولكنه 

ذه الحالة، بأنّه قد اختار أن يغفر وأن ينسى جميع لهم. نعم، يمكننا القول في ه مخلّصا  يدعونه  

خطايانا التي قد سبق وعلم بأننا سوف نرتكبها، حتى قبل وجودنا في هذا العالم. وأّما الفداء، فإنّه 

 يُمنَح بواسطة دم إبنه، يسوع المسيح، حسب مسّرة مشيئته وغنى نعمته المجيدة.

 ل سعينا لفهم كلمته.ليساعدنا هللا في معرفة قصده فينا، من خال

 

 مشيئة هللا وقصده

بما أّن هللا هو إله كلي القدرة وكلي المعرفة، فلقد كان منذ البدء، قادراً على رؤية  المستقبل، 

أن يُِعد  عالجاً لإلنسان الذي علم  هحتى، قبل أن يخلق أي شيء.  بناًء عليه،  فلقد كان بمقدور

 ُمْسبَقاً بأنه سوف يسقط.

لماذا استمّر هللا  في خلق اإلنسان، مع علمه الُمْسبَق بأنه سيسقط ويتسبّب  بتلك األوضاع "ولكن، 

ً ما يطرحه بعض  والّظروف البائسة الُمْزِريَة  في العالم اليوم؟". إنه سؤال شائع جداً، وغالبا

وِلشدّة  ذين،األشخاص الّذين ال يمكنهم قبول هللا كخالق لهم.  إنّي أشفق على مثل هؤالء الناس، الّ 

كبريائهم، يعتقدون بأنهم أذكى من خالقهم. يا حبّذا لو كان باستطاعتهم أن يَعوا ما قد كتبه 

 النبي:   أشعياء 
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 11-55:7 أشعياء –                                                                                 
إّن الكلمة التي تخرج من فم هللا، هي التعبيرعن فكر هللا، وهي حتماً، سوف تُْنِجز قصدها. لذا، 

ما ِمن أحٍد يستطيع أن يُعيق تنفيذ خطط هللا. إّن سكان األرض ذوي الفكر المادّي، ال يمكنهم  فهم 

يون األشخاص الروحمقاصد هللا بالنسبة للجنس البشري، فأمور هللا، إنّما يُحَكم فيها روحياً؛ و

نعم، إّن أفكار هللا أسمى من أفكارنا. فهو الخالق  (.16-2:6كور1)إقرأ وحدهم، يمكنهم إدراكها. 

ونحن خالئقه. هو الخّزاف ونحن الّطين. فهل يقدر الطين أن يقول للخّزاف:  "لماذا صنعتني 

نوايا  يع الَجبلة أبداً معرفةهكذا؟". إّن للخزاف سلطان على الطين ليشّكله كما يحلو له.  وال تستط

 الخّزاف )جابلها(،  إالّ في حال خضوعها لمشيئته.

من البديهي أن يُِعدّ اّلّل مخّططاً ومقاصد لصالح الجنس البشري الّساقط، حتى قبل أن يخلقهم، 

كخالق، من خالل خالئقه.  )نفسه( ذاتهألنه إله محبة، غني بالنّعمة والّرحمة. إّن هللا يُعلن عن 

يريد، من خالل  وهو. (4:11؛ رؤيا 18-1:16 ؛ كولوسي101)تكوين  إنّها لمسّرته الذاتية

يسكن معه. إنّه يريد شعباً كامالً وخاضعاً  شعبا  له، و هيكال  ومسكنا  تكون  عائلةهذا كلّه، أن يبني 

كالذّهب الّذي يُوَضع في   –له. غير أّن ما من شيٍء يبلغ الكمال حقاً، إالّ إذا خضع لإلختبار 

)الكور(، والطين في النار، واأللماس الّذي يتّم قطعه وصقله. هكذا أيضاً بالنّسبة لإلنسان،  األتون

 لقد كتب القديس بولس:  إذ ال بدّ له أن يخضع لإلمتحان.

د –للعقم، دينت لإلحباط  –"إذ أُخِضعت الخليقة )الطبيعة( للهشاشة  من  ليس بسبب ذنٍب  ُمتَعَم 

على رجاء أّن الطبيعة )الخليقة(  }ومع ذلك{جانبها، وإنّما بحسب مشيئة الذي أخضعها هكذا. 

 ". إلى حرية أوالد هللا المجيدة } وتكتسب دخوال {نفسها ستتحّرر من عبوديتها للتعفن والفساد 

 )ترجمة موسعة(.  21-8:20رومية –

 

  (.119:27)إقرأ مزمور سبحوا هللا! ليته يمنحنا فهم طرقه. 
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 االختيار )التّعيين( المسبق بحسب العلم الُمسبَق

بينما فالتّعيين الّسابق أو اإلختيار الُمْسبق.  إّن العديد من رّواد الكنائس، قد أساؤوا فهم عقيدة

يرذل البعض هذه الحقيقة لصالح عدد من التفاسير التّقليدية، هناك َمن يقاومها ُمْعتَِبراً إيّاها 

 صادرة من الجحيم. 

إّن رجال الدّين الجسديّين، والمحصورين في إطار تقاليد والهوت الكنيسة، ال يمكنهم فهم البساطة 

أنّهم  ، في حيناّلّل. من أين لهم اإلدّعاء باإليمان  بإله كلّي القدرة وكلّي العلم في حقيقة الكامنة

 يُْنكرون عليه المقدرة على أن يدعو َمن قد سبق وعيّنهم.

ال يْعَمد إلى مجّرد اإلختيار  فهوحسناً، عندما يقّرر اّلّل اإلختيار أو التّعيين الُمْسَبق ألحدهم، 

أن يجعل منه إنساناً مسيحياً، في حين، أنّه ال يلتفت إلى إنساٍن آخر، بل يتركه  لخاطٍئ ما، بهدف

يتخبّط  في مستنقع الخطيئة، لكي يُْطَرح فيما بعد، في بحيرة النّار. قطعاً ال، ألّن أمراً كهذا يجعل 

ّن اّلّل، إمن اّلّل، إلهاً غير عادل في افكاره وفي أعماله وتصّرفاته. بينما العكس هو الّصحيح، ف

ً عادالً، حينما ينتقي البعض (540:1؛ أشعيا0 4:05)تثنية0 هو إلهٌ عادلٌ  . فكيف يكون إلها

 ويختارهم لكي يكونوا أبناًء له، بينما يدَع اآلخرين لمصيرهم األسود الّذي يقودهم إلى الدّينونة؟ 

صفته دخولها حيّز الوجود. وبيكمن الجواب األكيد في معرفته الُمْسبَقَة لكّل األشياء، حتى، ما قبل 

العاِلم بكّل األشياء )كلّي العلم والمعرفة(، فإّن اّلّل قد عرف يقيناً، من هم األشخاص الّذين سوف 

يقبلون إنجيل الخالص بالمسيح يسوع، وأولئك الّذين سوف يرفضونه. وبناًء عليه، فإّن اّلّل قد 

مسّرة مشيئته، وعيّنهم للتّبنّي، لكي يكونوا  اختار ودعا هؤالء األشخاص، ِوفقاً لمحبّته وبحسب

  أوالداً له من خالل المسيح يسوع. )وعيّنهم للتّبنّي بالمسيح يسوع(،  لقد قال بولس:
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 30-8:29رومية 
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 نشكر اّلّل من أجل مقاصده اإللهيّة المجيدة الّتي عيّنها لنا. آمين!

ن قد سبق فعيّن، ودعا، وم فهوفهل تُدركون اآلن،  ما الّذي صنعه اّلّل الفائق القدرة  والّسلطان؟ 

ثَم  بّرر ومّجد، كّل أولئك الّذين سبق فعرفهم من قبل تأسيس العالم، ليكونوا مشابهين لصورة 

إبنه، يسوع المسيح. )إنطالقاً من هنا، فإنّنا ال نؤمن بعقيدة اإلختيار أو التّعيين الُمْسَبق وحْسب، 

كان بولس  (. لقدالُمْسَبق معرفة الُمْسبََقة أو العلمبعقيدة اإلختيار الُمْسَبق بحسب البل نحن نؤمن 

 يمكنه أن يفصل أولئك الُمنتَخبين والمختارين، -نعم، ال شيء على اإلطالق -ُمتيقّناً بأّن ال شيء، 

-8:35)إقرأ روميةالّتي في المسيح يسوع. إّن هبات اّلّل ودعوته هي بال ندامة.  محبّة اللّ عن 

 سم ألّرب!مبارٌك إ(  110:1؛  39

                                                                                          

 الدّعوة ضمن سّر هللا

، فإنّه ينبغي عليكم إذن، أن تكونوا في نور هذه الساعةأيها األحباء األعزاء، إن كنتم تسيرون 

 ً ُمرَسالً، لكي يُعيدنا ثانيةً إلى كلمته  –قد أدركتم عمق محبة هللا لنا، وذلك، عندما أرسل نبيا

الكاملة، التي أرساها  آباؤنا الرسوليون في الكتب المقدسة )رسل الكنيسة األولون(. فهو من 

 لقالئل، والعديد من الُمَسّمين مسيحيين، لكي يتهيأواخالل مهّمته هذه، يفصل فيما بين المختارين ا

مثل عروٍس بانتظار مجيئه المجيد. منذ القرن األول ب.م.، غرقت كنيسة هللا في ظلمة روحية، 

في ظّل قيادة رجال آثمين وأشرار، وهناك حقائق كثيرة قد تّم اإلستخفاف بها أو تحريفها. إنّما، 

 كنيسته في نهاية الزمن، ويقودها نحو الكمال، من خالل قد حان الوقت اآلن، لكي يصقل هللا

علينا تزيين أنفسنا  . 16-4:11أفسسكلمته، بواسطة خدمة "عطايا الصعود" المذكورة في 

إذن،  بإعالن الكلمة، الذي وهبنا إياه هللا بلطافة وسالسة، في الزمن الحاضر هذا. دعونا ال ننسى 

نسكبت علينا بالروح، الذي يفتح عيوننا الروحيّة، لكي نعاين كلمة بأّن محبة هللا نفسها، هي التي ا

، بما فيها، حقيقة دعوتنا في إنجيل إبنه. لقد صلّى سّر مشيئتهالحقيقة )الحق( الثمينة، ونفهم 

 بولس قائالً:

يحي ةَ " ََ
م ك ْي
م ل 
ا ُرةَج  يي

م َ ةر
م و لْ

ُ َبر ا ا  ِح،ي ِي
ََ م لْ
 ََ ُسو

ا ِيَ َ ب  ِّ ذُو َربر ِم َّسي
ُ ك
َ
 ِ طي

عم
ِبُ
م  َِ
ِي َ كَ   ي

َ ِم ح ا ُم يي  حي
َ ف   ي
َِ َمعم ي

ي ل 
 َ اَ 

عم ُموا َما الأسي
َ ا عم
َ ِي ح
ا  ِم
ُ ك اب ي

َِ م ب 
َ ُ ا   َ و ُ ِ

َُ
 ح  

 
َ    ُ يح

َ فح اب ي َ ق 
م
يي َّل َربحي يم

ُ ُ فح يح ََ
َ َ َعط  َِ ا َةَما هي

َ    ِ ِي ِي يِّ فحي
م
َِ َّل ي

يي ل  ِيَ اب ي يي مي
م َ َدةر

َ ن  َ ي ا َةَما ُهَو  يي َوبحي
ُم
ُُ َب ا َ  ُهَو َرجر

َ ا    َ َوا 
ْم

ا..."  َ    ِ مي  ي ُمو م
م ُ لْ ن 

 ةم

 . 19-1:17 أفسس –



 
7 

ً ما، إنجيَل هللا، ويعرفون كيف أنّه أرسل إبنه  إّن جميع ُمِحبّي الكتاب المقدس، يفهمون نوعا

نحن نعلم (.  21-3:16 )يوحناالوحيد، يسوع المسيح، إلى هذا العالم لكي يخلّصنا من خطايانا 

(. ولكن، بما أنّهم 1:16بأنّه جاء من خالل أّمة اليهود، الذين لهم، أُْعِطَي اإلنجيل أوالً )رومية 

رفضوا مسيحهم، فلقد أعماهم هللا لفترةٍ مؤقّتة، والتفت نحو األمم األخرى، إلى أن يكتمل عدد 

. إّن جميع هذه األمور قد سبق لها أن ُعِرفت وُعيِّنَت من قِبل (11:25)رومية  األمم النهائي

، حتى، قبل حدوثها. هذا هو الّسر، الذي هللا، كما هو ظاهر في نبّوات أنبياء العهد القديم المتعدّدة

ً في رسائله،  ألولئك الّذين آمنوا على يده  تسلّمه الرسول بولس من الّرب، وقد كشفه الحقا

أي، تطعيم األمم في  –إّن "سر هللا" هذا، (.  26-16:25 و رومية 3:12 -2:8 )أفسس 

ل إلى سوف يص –أنبياء "العهد القديم"( )والذي أُْعِلن لعبيده، إنجيل هللا الُمعيَّن لبني إسرائيل

 (.10:7)رؤيا لكنيسة  العصر الالودكي  الّسابع  المرّسل –صوت النّجم نهايته، لدى انطالق  

إّن جميع المدعّوين إلى إنجيل المسيح هذا، يحظون بالّرجاء نفسه، بما أنّه يوجد جسد واحد فقط 

. إالّ أنّه، ليس جميع الذين يَد عون بأنهم (505)أفسس للمسيح، كما أّن هناك روح واحد فقط 

ً مدعّوون، بروح الرب يسوع المسيح. كثيرون هم المدعّوين إلى إنجيلٍ   َمدعّوون، هم حقا

إجتماعّيٍ. هنالك من يتبعون التقاليد الدينيّة وفلسفة البشر. لقد قال بولس، بأنّه يوجد، "َربٌّ َواِحدٌ، 

، ال ِذي  إِيَماٌن َواِحدٌ، َمْعُموِدي ةٌ َواِحدَةٌ، إِلهٌ َوآٌب َواِحدٌ ِلْلُكّلِ

. ولكن، ( 6-4:5)أفسسَعلَى اْلُكّلِ َوبِاْلُكّلِ َوفِي ُكلُِّكْم" فقط 

بدعة  30,000هناك ما ال يقّل عن ذا لدينا اليوم؟ ما

 في المسيحية!  غريبةطائفة  033لـ اة، َوْسط يوُشع

 

، نجد أّن بولس قد استخدم كلمة "واحد"، سبع مرات،  6-4:4 أفسسرسالة لالّصغير  نصّ الفي 

وذلك، من أجل مساعدتنا على الفهم بأّن دعوة اإلنجيل ُمرتبطة بشخصيّة هللا الواحدة )وليس 

إثنتين أو ثالثة(. إنه ليس إلهٌ )واحد( في إلٍه )آخر(، أو إله )واحد( في ثالثة أشخاص، إنّما هو 

. (3:16تيم 1؛ 5:19كور :)لمسيح، وهو ُمصاِلٌح  العالم لنفسه إله ٌ)واحدٌ( في اإلنسان، يسوع ا

ألنه يوجد جسدٌ واحد فقط، وهناك روح واحد هلل فقط، ال ثالثة أرواح هلل )أو ثالثة أشخاص(.  

، ذاك، الذي سكن في المسيح يسوع، وأقامه من (:1501يوحنا  –إّن ألروح الواحد نفسه )اآلب 

د المؤمنين في جسد المسيح الواحد. هذه هي المعمودية الواحدة  األموات، هو الواحد، الّذي يُعَِمّ

. يوجد ربٌّ واحد فقط )ال (1:014كور 1)األساسية، التي تضع المؤمن داخل الجسد الواحد 

ب للكل، الذي هو على الكل، وبالكل، وفي كل ثالثة أرباب(؛ إله واحد )ال ثالثة آلهة(، وآ

 القديسين.

ولكن، ماذا لدينا اليوم؟ هناك ما 

بدعة  30,000ال يقّل عن 

طائفة  ::4لـ اة، َوْسط يوُشع

 !في المسيحي  غريبة
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 .:101إقرأوا أفسس الّذي ذكره بولس ال يمكن تقسيمه.  واحد""ـنعم، إّن كّل ال

 

 اإليزم )المذهب(

ألمسكونية، الكاثوليكية الرومانية، البروتستانتية، الخمسينية، الكاريزماتية، األرمسترونغية، 

وأيّة مذاهب أخرى مهما كانت، هي ليست سوى شيَع أو بِدَع من صْنع البشر، الذين  ،البرانهامية

ينشرون عقائدهم وتعاليمهم، ِوفقاً لنزواتهم وأوهامهم الُمْستندة إلى بعض الكتب الدينية، والعقائد 

اب تعي البعض من هؤالء، بأنهم مؤمنون بالكون أنفسهم "مسيحيين". قد يد  أو المبادئ، وهم، يسم  

نّسبة . إنّما، بالالرسوليين اآلباء المقدس أو بأنّهم متشدّدون، وبأّن تعاليمهم تعود جذورها إلى زمن

لكلمة هللا، فإّن جميع تلك الطوائف والبدع، تُْعتَبَر كاذبة، وتحمل أسماء تجديٍف نجسة )على ِغرار 

ة اللوثرية، الطائفة الطائفة المشيخية، الطائفة الميثودية، الطائف –( 1401الرؤيا وحش 

المورمونية، الطائفة األنجليكانية، الطائفة الكاثوليكية الرومانية، الطائفة البرانهامية، الطائفة 

إّن ألطائفة المونية، إلخ.. فإنّه من غير المهّم، سواء أكانوا متطّرفين أو ما يسمى ُمتَشدّدين. 

عندما تُكّرس مجموعةٌ  المسيح وكلمته.الحقيقية الوحيدة، هي تلك الُمتََمْحِوَرة حول  شخص 

ما من النّاس نفسها إلحدى  الشخصيّات، كالبابا أو لذاك الّذي يشفي بواسطة اإليمان، أو لبعض 

فإنّهم  ة المطلقة،السلطالعقائد والمبادئ االكنسيّة الدّينية والتّقليدية، وهم يقبلونها بالتّالي، على أنّها 

 شخصيّة أو طائفة كاذبة. إنها عبادة وثنيّة. يشّكلون بهذا اإلجراء، طائفة

)في اليونانية "التّكلّم  بألسنة  (الـ لثلثة(الجلوسوالليا اليوم، وباألخّص من خالل المسكونيةتعمل 

أخرى"(، على جمع األديان الطائفية المتعدّدة، تحت مظلّة وعنوان " دين واحد"، وذلك، من 

خالل تشجيع ثقافة "المحبة" بين الناس. إّن هذه "الوحدة"، هي بالتأكيد،  ليست تلك الوحدة، التي 

ما أّن حقيقة هللا هي ليست أساس طال. ( 23-17:21يوحنا ى من أجلها ربنا يسوع )فيصل  

الّشركة، فإنّه مهما تعّزز إنتشار المحبّة، يبقى دون جدوى، إذ إّن هللا ليس في وسطهم. إّن 

 :؛ 4:16يوحنا Agapao 1-الحقيقية )أغاَبوْ  حقيقة الّل وحدها فقط، يمكنها  إنتاج المحبة

و فه، وإالّ، فإنّها ليست سوى عاطفة إنسانية وحسب. بما أّن هللا هو حقٌّ )حقيقة(، (:،1يوحنا 

. إّن هللا موجودٌ في كلمته، ألّن هللا وكلمته الكلمةيُْمكنُهُ أن يكون في النّاس، ما لم يكن لديهم  ال

ة هنالك حقيق. إنّه ُملَزم  بكلمته  فقط . فحيث ال يوجد كلمة، فإنّه ليس (101)يوحنا هما واحد 

. وحيث ال توجد حقيقة، فإّن هللا ليس هناك. "َهْل َيِسيُر اثْنَاِن َمعًا إِْن لَْم (15015)يوحنا 

. هذا صحيح. إّن الّلوثري الثّالوثي يمكنه الّسير مع الخمسيني الثّالوثي، (404)عاموس يَتََواَعدَا؟"

؛ وهكذا أيضاً، بالنسبة للكاثوليكي وذلك طبعاً، ألنهما  ثالوثيان –وهو حتماً، سوف يسير معه 
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 ألّن كليهما  كاريزماتيكيان؛ وهكذا –الّروماني الكاريزماتيكي مع األ نجليكاني الكاريزماتيكي 

هي الحال بالنّسبة لكافّة األديان األخرى المختلفة. إّن كّل الّذين لديهم  نفس اإليمان، فإنّهم سوف 

 لكي تسيروا ما، فقون معاً حول نفس المعتقدات. إنّ يت  

ر. ، وما من سبيل أخمع هللا، فعليكم أن تتوافقوا مع هللا ومع كلمته

 لكي تجعلوها تالئم معتقداتكم. إنّما ينبغي كلمتهال يمكنكم أن تنالوا 

 ً هي المصفاة لكل إّن كلمة هللا،  لكلمته.أن يكون معتقدكم موافقا

 معتقداتنا. إنّها المصفاة لكّل فكٍر روحّيٍ حقيقي.

 

 إيمان واحد

، وهو قطعاً، ليس اإليمان إيماٌن حقيقٌي واحدٌ فقطإنطالقاً من هنا، فإنّنا ندرك اآلن، بأنّه يوجد 

الموجود داخل الطوائف "المسيحية" المتعدّدة والمنتشرة في العالم المسيحي. وهذا اإليمان، نجده 

في جسد المسيح السّري الواحد فقط، والمنتشر في جميع أنحاء العالم. إّن جسد المسيح السّري 

ف  باإليمان الواحد والحقيقيهذا، والذي يملك  أّي رمٍز ُمحدّد أو بإسٍم دينّيٍ معي ن. ومع ، ال يَُعر 

ذلك، فإّن أعضاء الجسد الواحد هذا، هم  قادرون على أن يتطابقوا ويتماهوا الواحد مع اآلخر، 

ليس عبر اإلعتراف الفردي ) الّذي لطالما كان َوْقعه عذب على األذن(،  وإنّما من خالل إعالن 

  حبيب:لقد قال يوحنا ال  الكلمة.روح هللا في 

اَيح 
ٌ )ا ِب لأ ظ  يح ََ

م ا ُ ِ يي ظ  ي
َس ف 

ِ م
َِ
وٌر َة

ُ َّ اللَه ب   َ : اسي يي  بري
ِم يري ُكُ

م ة 
ُ ُي َة   م اُ  مي   َ ب  َم ِب َشمي ي ي 

َّ
ُ  َّذ َ ير

َ ة 
م ا ُهَو ل  َ . رة ِ  "َةهي  َ يح َّ َ ح  ر

م
لِ ي( َّذ

قح ا لأ بح يح

لِ يِاا (ا 
قح يحي )رة ِبا ا بح ََ

م ا ُّ َِ َّلي  ي
ا ل  َ ب 

ْم ُي َةَسلَ ََ  يَ وح  َم
َ ا س  َ ب 

َِ
 َّ  َ ا: اسي

َ ب  لم
ُ َح
م   َ م اسي  َ  اسي

م ن  . َةلكي َّ َْعح
م َُ ل  َت

ِم َ ا ب  َ ب  ِم َِ ُ َة
ي ي  
ْم َ وري ُ 

ُّ َِ َّذ   ي
ا ل  َ ب 

ْم  َسلَ

 
َ َِّ خ  م ُك ن  ا مي َ َطهِّ ُا 

يي ِ ُ م  ي ِححي ابر ِي
ََ م لْ
 ََ ُسو

ا َةَبُق ِيَ ِ
ض 
عم
َ ا َمَع بر َ ب  َ ي

عم
َ ٌ بر  يَ وح

َ ا س  َ َلب 
َ  َ
ا  وري

ُّ َِ َّذ   ي
َتا ُهَو ل 

".طي كَ يحِ َّ ِ 

 . 7-1:5يوحنا1 – 

 
كنيستنا ال ترى األمر هكذا، بل إنّنا نؤمن بهذه الطريقة..."، أو إّن  إن أتاكم أحدهم وقال: " إنّما،

نا وراعينا قد قاال ي  نب، بفضل مواهب الرؤى واألحالم..."، أو  "إّن كذا وكذااّلّل قد أخبرنا ب

كلمة قيقة ح نورهذا..."، فإنّه بالتّأكيد، يسلك في التقليد وفي الظلمة؛ وهو ال يسير قطعاً،  في 

 .هللا

لكي تسيروا  مع هللا، ...

فعليكم أن تتوافقوا مع هللا 

 ومع كلمته
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 إمتحان الكلمة

. إن كان مولوداً من كلمة هللا الغير قابلة متحاٍن في الكلمةإلْخِضع المؤمن بالكتاب المقدس، ِلنُ 

 ً ، فإنّه سيؤمن بكل كلمة  تخرج من فم هللا،  وال مقدار ذّرة (4:-0:4 1بطرس1) للفساد حقا

 أقّل.  لقد قال يسوع نفسه:

 ِّ ِ
َِّ َُ َّذ َت

ِم م ِبَ ََّ َمن  َّ ُك  َ َ بري ب  "لأ 
م فح ُ ِ
َ َّ ف  َْعح

م َُ ل  َع
م ق  م ِبَ ا َمن  مَّ

ُو. َةا َ
ُِ
َتا
 ا َعم

َ ح 
َّ َو ر
ُ ا َّ بح

َ ب  ِي وري 
ُّ َ َّذ  

َ ْ َِ لسي ي
ح مت ا  وَرا َةلَأ ِاَ

ُّ  َّذ  
ُ ض  ع ي م  ر

ي ِبُ
ا ا  ا وري

ُّ َ َّذ  
َ ْ َُ لسي

 ." ٌ وح
َِ
ُمو
ِم َم
اللهي  َ ا اري

َّ ُو ا َ  
ُِ
َتا
َهَ  ا َعم

م ط 
َ ُح
م  َِ
َ
ك  لي

 .::-1:: 4يوحنا –

 
 ييخاف من نور هللا، ألّن حياته وإيمانه هما من هللا. إنّما الُمتَصنِّعآمين! إّن أّي قدّيس حقيقي ّلّل، ال 

هكذا؛ بل إنّهم باألحرى، يختبئون خلف بعض التقاليد. فهم يُْدِركون  اإليمان وغير المؤمنين، ليسوا

 سوف يُوبّخهم على عدم إيمانهم. النّور، فإّن هذا النوربأنّهم إن جاؤوا إلى 

 

 الميراث

قائالً بأنّنا  (14-1:11)في أفسسهناك مع كّل دعوٍة، ميراث. لقد كتب بولس إلى كل القديسين 

يل خالصنا. الحق، إنجا بكلمة نين سابقاً من هللا، وذلك، ألننا آمن  )ميراثاً("، كوننا ُمعي   نِْلنَا نَِصيبًا : "

 ."ال ِذي ُهَو ُعْربُوُن ِميَراثِنَا، ِلِفدَاِء اْلُمْقتََنى، ِلَمْدحِ َمْجِدهِ ُخِتْمنا بُِروحِ اْلَمْوِعِد اْلقُد وِس،  " في هذا، لقد

 

 (؟)النّصيب الميراث ما هو هذا

بالّرغم من أّن جميع قديسّي هللا قد نالوا هذا الميراث، إالّ أّن عدداً قليالً  منهم، يفهم ما هو. 

الحياة األبديّة. كالّ، هذا غير صحيح، مع أّن فالغالبيّة العظمى منهم، يعتقدون بأّن الميراث، هو 

 الحياة األبدية، تأتي )تُْكتََسب( مع هذا الميراث.

ّر مشيئة سينبغي ان نعلم أيضاً أنّه حتى في أيام الّرسول بولس، لم يستطع  جميع المؤمنين  فَهم 

ن عن شكر هللا، وع ، ذاك الّذي قََصدَه في نفسه. إذ  أورد في رسالة أفسس، بأنّه ال يتوقفهللا

 ِذكِرهم في صالته:
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ِم ا ُم يي  حي

َ ف   ي
َِ َمعم ي

ي ل 
 َ اَ 

عم ي َةالأسي
يح ََ
م ك ْي
م ل 
ا ُرةَج  يي

م َ ةر
م و لْ

ُ َبر ا ا  ِح،ي ِي
ََ م لْ
 ََ ُسو

ا ِيَ َ ب  ِّ ذُو َربر ِم َّسي
ُ ك
َ
 ِ طي

عم
ِبُ
م  َِ
 "كَ

َ ُموا َما  ح
َ ا عم
َ ِي ح
ا  ِم
ُ ك اب ي

َِ م ب 
َ ُ ا   َ و ُ ِ

َُ
ِيَ  ح     ي

َ َد 
َ ن  َ ي ا َةَما ُهَو  يي َوبحي

ُم
ُُ َب ا َ ". ُهَو َرجر َ    ِ ِي ِي يِّ فحي

م
َِ َّل ي

يي ل  ِيَ اب ي يي مي
م  ةر

 . 18-1:17أفسس –
 

وَّ 
ُ يَّ حي َّح َي س ي َت

َ َع
 َ
َِ ا َ  َ    ِ مي  ي ُمو م

م ُ لْ ن 
ةم
َ ا    َ َوا 

ْم َ    ُ يح
َ فح اب ي َ ق 

م
يي َّل َربحي يم

ُ ُ فح يح ََ
َ َ َعط  َِ موا[ َما هي

ه
ف  بح
وا ة ع َّ 

َِ بح ك
َِ "ة] ل ي

َلُو ل  ِب َعتي ي ي 
َّ
يي َّذ بحي

"... ِح،ي ِي
ََ م لْ

 

 )الرتمجة املوسعة(.  20-1:19أفسس – 

 
إّن اإلصحاح األّول من رسالة أفسس، يبحث بكل بساطة، في سّر مشيئة هللا، الذي قََصدَه وبَي نَه  

)أظهره( في المسيح، الذي فيه، نحن المختارون، ُمْفَرزون من قبل تأسيس العالم، وذلك، لكي 

ما، لمسيح. إنّ يتم تبنّينا كأوالد هللا، وكي يحظى كّل واحد منّا بمركزه الُمَخص ص له في جسد ا

وبالّرغم من البساطة الّتي يبدوعليها هذا األمر، فإنّه يتطلب روح الحكمة واإلعالن من الّرب، 

 لكي يُنيرنا بالكامل، من أجل تحقيق ميراث المسيح في القديسين.

 

 اإلسم

لقد كتب بولس في رسالة العبرانيين، كيف أّن هللا  قد كلّم آباء العهد القديم  في األنبياء أّوالً، 

 .إبنهوكيف كلَّمنا اآلن في 

َع 
َ َي َما َص   َم َ ا بر يي َربحي يم

ُ يحي فح ََ اي
َك ُي بري ا ِبَ

م ََّ الأ َس  ٌَ ُك ا َةَجامي َه ي ي
وم َ ُِ حر

ا َةَرشم يي ي
م ُُ َدةر َ ا

َ ِبا َةُهَو  ر ي ي 
َّ
ِي "َّذ

م ف  َ َلَس يي بري   َ اا جر َ اا  ََياِاَ
ط  ا ِي ِي   هي

طم
َ ُح
 

َياري 
م فح مي َكوحي ثري ي

َتاَ ا 
م َ لْ ن  َِ مي

َ ط 
ا ا َعم ا َصاك ي   َِ َعاَي

َ َِ الأ  ي
يحي ل  ََ

َ َعط 
م
َّل
ي 
   ِ َي

َِ ِثَ ي
ِم ل  ُه

م ح  مي
 ََ َ   

م َف  ا ا  ت 
 اشم

َ  ".َما َةري  

 (.11-2:9)راجع فيليبي4-1:3عربانيني – 
 

قا  لقد نال ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح  ى كل إسٍم، ِمّما في السماء وما على األرض. عل إسما  ُمتفّوِ

من هللا، حتى قبل بدء العالم. إّن ملكوت هللا يتَمْحَور ُمعَيَّن في هذا اإلسم، وهو  موجودٌ إّن خالصنا 

 حول هذا اإلسم.
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 إقرأوا ما قاله المالك لمريم العذراء:

ُي  َ    ِ
َِّ  َ
ُ يح
ا َة ب   م َ ابر   ُِ يي لي

َ َ َةاح    ِ لي
َ بر
ةم
َ َسحح
ي 

َا م ن  َ ا ا 
َِ
ُّ "َة

ِ يي َّل َّ   طي
عم
َعَا َةِبُ يم ِّ ِبُ َِ اي

َع
م
َ َّل م   ُر اا َةا ِنت  ُ َعط ي  َ و

ُُ َ ُِ ا  َ . هي  ََ ُسو
َّ َباُةَب ِيَ َِ شي

 م
ُ
ُِو ر  الأسي

." ٌ يح َ اِبَ يي   ي ْي
م
ُتل َي  ُ  َ و

ُُ َ ُِ ا َةلَأ  يي َ بر
َ َ الأ 

َ ْ َ لسي
و  
ُ قح غم
ي ِبَ

َا ِ م َ َ بر
َ ُك َعا لي

تم ا َةِثَ ِ يي بري
َ  ا 

 .           33-1:31لوقا -
 

)بالعبرانية(، قد منح ( YHWH) -إسمه يهوه إّن أَب المجد، خالق الّسموات واألرض والذي 

( )أو يسوع باليونانية(، كميراَث. إّن إسم يهشَوْه، يعني  YAHSUAإسم يهشَوه ) إبنَه البكر

و ذا هببساطة " هللاُ مخلِّص". يتحدّث هذا اإلسم، عّما هو عليه اّلّل، في عالقته مع الَمفدييّن. ه

إنّه صانع العهد، الذي ذاق الموت من أجل تتميم عهده  (.5:43)يوحنا بالتّحديد، إسم هللا نفسه 

  17-9:15عبرانيينالخاص، كما كتب بولس في 

وَن  يَاِت ال تِي ِفي إِذْ َصاَر َمْوٌت ِلِفدَاِء  -"َوألَْجِل هذَا ُهَو َوِسيطُ َعْهٍد َجِديٍد، ِلَكْي يَُكوَن اْلَمْدُعو  الت عَدِّ

ِل  يَنَالُوَن َوْعدَ اْلِميَراِث األَبَِدّيِ. ألَن هُ َحْيُث تُوَجدُ َوِصي ةٌ، يَْلَزُم بَيَاُن َمْوِت اْلُموِصي.  -اْلعَْهِد األَو 

ةَ لََها اْلبَت ةَ َما دَاَم ا  ْلُموِصي َحيًّا".ألَن  اْلَوِصي ةَ ثَابِتَةٌ َعلَى اْلَمْوتى، إِْذ الَ قُو 

 

 آمين! ليكن إسم الرب مباَركاً!

 

 الُملكيّة -حّق البُكورية 

لكي ننال، نحن   – في شخص إبنه –يصبح ساري المفعول سوى بموته  إّن عهد هللا الجديد لم

المدعّوين، وعده بهذا )اإلرث( الميراث األبدي، الذي عيّنه سابقاً، بحسب مسّرته الذاتية، في 

أو الرب يسوع ، المسيا، (YASHUA) إسم يهشَوههو األبدي هذا،  و الميراثوع. المسيح يس

 !المسيح

وما يصّح في الطبيعي،  .الشخص ال يحمل إسم أبيه، إالّ من خالل الوالدة فقطنحن َنعلم بأّن 

ً  بالنسبة للروحي  "ُكل  َمْن يُْؤِمُن أَن  يَُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح فَقَْد ُوِلدَ ِمَن هللاِ..."  –فإنّه يصّح أيضا

وكّل . (1015)يوحنا . إّن يسوع المسيح، هو كان كلمة هللا، الّتي صارت جسداً (04 1يوحنا1)

فهو  "مختوم ، (10:4بطرس 1) هللا، الغير قابلة للفساد كلمة -َمن يؤمن وهو مولودٌ من بذرة 
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. آمين! و"ُروح اْلَمْوِعِد اْلقُد وِس" هذا، هو "ُعْربُوُن (1014)أفسس " بُِروحِ اْلَمْوِعِد اْلقُدُّوِس 

  (.1015)أفسس ِميَراِثنَا، ِلِفدَاِء اْلُمْقتََنى، ِلَمْدحِ َمْجِدِه" 

دس، والمولود ثانيةً من روح وكلمة هللا حقاً، يملك إسم مخلّصنا نعم، إّن كّل مؤمن بالكتاب المق

 المسيح يسوع! آمين! –وربنا 

]مالحظة: إنّنا نرى اليوم بعض منتحلي لقب "خدام هللا لزمن النهاية"، مّمن يدّعون بأنهم أبناء 

ب برنهام ي الرالنبي برنهام ويُعلّمون آخرين أيضاً، بأن يخدموا النبي الراحل، بصفته مسيحهم )أ

المسيح(. إّن أمثال هؤالء األشخاص الَحمقى، الُمبتدعين، ال يختلفون عن أولئك الّذين بايَعوا 

ش للسلطة، الَمدعو  جيم جونز، وتعّهدوا بالوالء له، وماتوا أخيراً، من  ’بابا‘قائدهم الديني الُمتَعّّطِ

أجله، أو ماذا يميّزهم أيضاً عن آخرين، مّمن يتعّهدون الوالء واإلخالص في زمننا الحاضر، 

 "األب األقدس" على األرض[.ـ ب  لمن يَُسمى

إلسم ا إّن إسم الرب يسوع المسيح، هو الّذي يضعنا في عائلة هللا، حيث كّل عضٍو فيها  يحمل

نفسه. إّن اإلسم بحدّ ذاته، يمنحنا الحق في ملكيّتنا، تلك التي ذَّخرها لنا أبونا السماوي، في المسيح 

يسوع. ومن ضمن ُمقتنياتنا، تأتي الحياة األبدية في المقام األّول طبعاً، وتليها من ثَم ، جميع 

يسوع المسيح، الذي ُجِعل رأساً األشياء األخرى التي وضعها )أو أخضعها( هللا تحت قدَمْي ربنا 

"فوق كل شيء للكنيسة، "  .(23-1:22)أفسس ال تِي ِهَي َجَسدُهُ، ِمْلُء ال ِذي يَْمألُ اْلُكل  فِي اْلُكّلِ

 دديــم جــإس

نحن نفهم اآلن من خالل كتابات الّرسل، بأننا مختارون من قبل تأسيس العالم، وبأّن أسماءنا 

، ولكي يتسنّى لنا الحصول على )10:5:؛ رؤيا 504فيليبي ) الخروفحياة  سفرمكتوبةً في 

، كان ينبغي على الخروف أن يُذبَح، من أجل أن يتّم إسم خروف هللاتلك الحياة الموجودة  في 

!. فمثلما أخذ الرب يسوع، إسمه آميننقل الحياة واإلسم إلينا )أي في سبيل أن نحصل عليهما(. 

كذا، نحن أيضاً، سوف نحصل على أسمائنا الجديدة، التي عيّنها لنا ، ه(:1101)رؤيا الجديد  

عالوة على هذا،  فإّن المسيح  قد وعد  (.015:)رؤيا اآلب السماوي، منذ ما قبل بدء العالم 

 أيضاً،  كل غالٍب قائالً:

ِبَي حي  َيي ةر
م َِ ل  ِن لي

َ س 
ةُر
ا ا ُ َِ هي

ل يحي َّسي َ ِب    َميي
َِ شم ا َةاس َِ هي

ل َِ َّسي
يي اشم ُ َعَلِ م

 َ
ُ  ح
بِ  "ا َ م َيي ةر

م َِ ل  مي
شم ا َةاس َِ هي

ل يي َّسي
م َي   م  ن  ُي مي َتا

َ َّذ َّ ن  وحي مي
َِ
ي ار 
َّ  َي."َّذب 

 (.54:44؛ حزقيال : ::6)راجع أشعياء  :4:1 رؤيا – 
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هللويا! يا قديسّي هللا، يجب أن نحسبه كل فرح، ونعتبره يوماً عظيماً، إذ إنّنا قد نلنا إسم مخلّصنا، 

. ولكن، هل من روحه وكلمتهفي ذاك اليوم الذي فيه، قد ُوِلدنا ثانيةً،  –الّرب يسوع المسيح 

سوع عندما الرب ييمكنكم أن تتخيّلوا مدى َعَظَمة الفرح الذي سوف تتمتّعون به في ذلك اليوم، 

بذاته، سوف يُعِلن لنا اإلسم الجديد الخاّص بكّل فرٍد منّا، ويكتب علينا إسم هللا، وإسم مدينة هللا،  

 وإسمه الجديد! سبّحوا الّرب! أه،  يا لها من بركة! 

ُغوا ل
َ ا َةاصم   َ يح ََ لَّ

َ ُ خ 
م لْ
 َ

 َ  َةَّل َُّ 
َ يح َ ِ َ م  ي يح ِم

َُ م ِبَ لْ ابي ِاَ
َ ُموا الأ  وِّ

َ َك َّح لي ي  ِي  " 
َم ِبَ
م لَأ  َِ

َ
ك ا لي يح  ََ ِن فحي

َ ِم ح َك ُم ِم َمَشالي
ُ ك لي

ُ جر رم ا أ َ ُ َ جر
عم َ الأ َ سي َ 

َ  ح

 َّ
َ ٌي َّل َّ  

َ ب ا َ م ِكَ ن 
َِ
َ ا  ُية  ي َِ بري ي

نح
َّ
َ َّذ َياَسيح

َ فح
م
ا َةَّل ِ عي َي

َ
جر
م ل 
اَ َق َمَع  ُغوا َّذشَّ

َ م ر بح َ. اي
َ ف 
م س 
ِبِّ ِيُ خَ ي

اِم  اري
َم َ َ ٌي ار

َ ا َ
 َ  ِ ي
ة 
ا َّ ِ َ

َ ب  ِي  َ    ِ ي
ط  ا ُماَ خي

يحي اللهي 
ََ ِم م ب ي ن  ا مي ِب  اب ي َ َ ٌي ر 

َ ا َ  َ و
ُُ َ ُِ ا َّ 

َ ب  ِي  . َ  َ ِيُ ة يي َ   ي َس بري
َّ ةر
َ ح  َ ِ َ ح

َ ف 
اا  َعاجر  ي

م   َع اك 
َ َم   َُ َمَ اَر حِ َةِ َ ُلَع ا َصم

يم ا َّ ِ َ
َ ب  ِي  . 

َ ا ا  ِحخ   ري
َ ِم ح ةم ُم

َي  َم َ ا بر
َِ م    ُي ا  َّ ب 

َ َ ا   َ ُمو
َ ا عم
َ بح
ِم 
ُ ك َّ  ُ اسي

َ  َ ُي.  َ ِبَّ ح وري
ُُ َ ُر  ََ ا َ َي حِ ار َلوحِ َةا ي

َي ا َكم
م جر ِب لأ َ ي ي 

َّ
ِ ُسوا َّذ َي

َ
ك

َرابَ  
َ ا ا  تَّ

َ َكا َ لي ا ب 
َ ض  ي
َ ُرف  َ ََ وح ير

م
 َّذ

َ  ي  
م ِكَ  َ

َ  ا 

." َِ ُيُمو َ ا بري
َ ُي َظَلحر َّ ب 

َ اا َمَع ا  يحي َمَكاا   َ بر وم
َّ ل ح يم لي ةري

ِم ِ َ
َ م َ ب   اسي

  17-12:12 عربانيني 
 

 المسيحي اإلسمي )باإلسم فقط(

شين، يدّعون بأنهم َيتْبعون " إّن  "العالم المسيحي يتألّف بشكل عام، من إشخاص ُمتَدَيِّنين وٌمَشو 

تعاليم الكتاب المقدس. يوجد اليوم  داخل العالم المسيحي، ما يقارب الثالثين ألف طائفة، وبدعة 

وشيعة. إّن تاريخ  "الكنيسة الّطائفيّة" )كنيسة الطوائف(، قد قطع شوطاً طويالً. فبدءاً من زمن 

ب.م. حيث  30لّرسل، َولَج روح الّضد المسيح إلى داخل الكنيسة. لقد حدث هذا األمر في العام ا

وقبل  (.12:25كور 1). وسرعان ما َمّزق اإلنشقاق، الكنيسة (30-13:24)متىُزِرَع الّزوان 

المسيح ِببدعةً جديدة، ُعِرفَت بِبدعة   أن يأخذ العصر الكنسي األول مجراه، أوحى روُح الضدّ 

رؤيا ))الّذين كانت أعمالهم شريرة( والّتي أدّت إلى قهر فئة أخرى من الُمتََعبّدين هلل  النقوالويين

 الكنيسة، بهدف الهيمنة والتّسلّط على سلطة. لقد اغتصبت تلك المجموعة بشكٍل أو بآخر، (06:

قوانين"  ر الّذي أدّى بهم إلى إخضاع أنفسهم إلى "العلمانيّين وعلى عابدين آخرين، األم

النقوالويين الُمتناقضة مع كلمة هللا. فتّم حينذاك، إستبدال كلمة هللا، بتعاليم ومعتقدات أتى بها 

يّة ببعض الحقوق، على حساب بق خل الكنيسة. لقد احتفظوا ألنفسهم"المنتصرون" إلى دا هؤالء

شعب الكنيسة. وهكذا، سادت النقوالويّة من خالل سيطرة رجال الدين على العلمانيّين. تلك،  

 . لكلمة اللّ كانت بداية  نظام التراتبيّة، الُمضادّ 
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اقع، وإّن النظام التراتبي، الذي أفرز الناس وصنّفهم ِوْفَق َمْرتَبات ودرجات مختلفة، قد تّم في ال

ب.م.(. فالكنيسة األولى في روما،  013-173إدخاله إلى الكنيسة، خالل العصر الكنسي الثاني )

لَت كلمة هللا إلى أكذوبٍة  من خالل إقحام ديانٍة وثنيٍة ما، تحت ُمَسّمياٍت وَمعاٍن مسيحية. ولقد  حو 

، هي الّتي ""الكنيسة األمك  دُِعيت هذه الكنيسة فيما بعد، بالكنيسة  الكاثوليكية الرومانية. وتل

أْنجبَت )أثمرت، أنتجت( جميع الكنائس )الطائفية( الُمنَظَمة داخل "العالم  المسيحي". إّن الكتاب 

َوانِي َوَرَجاَساالمقدس يُْطِلق على  الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إسم، " . بَاِبُل اْلعَِظيَمةُ أُم  الز  ِت ِسرٌّ

  األَْرِض".

كور :؛ 401:متى ا الكنيسة الزانية. هي ليست الكنيسة العذراء المخطوبة للمسيح يسوع )نعم إنه

(. إنّها الكنيسة األم )الُمَنظ َمة( التي أنَجبَت جميع الكنائس )الطائفية(، بناتها المتمّردات. :110

كعائلٍة  لقد انفصلت كلها، الواحدة عن األخرى، ولكن، ها هي تعود اآلن لتنضّم جميعها معاً، 

واحدة كبيرة مؤلّفة من عدّة زواني، تحت راية  الحركة المسكونية. إنّهّن  الّزوان الّذي يتّم جمعها 

 .( 30-24:13)متىإستعداداً للحرق 

 

 هللا موجود في كلمته

ألم يَقُْل يسوع، أّن كّل َمن يَعبد هللا، فإنّما ينبغي عليه أن يعبده بالروح وبالحق؟ إّن أولئك الذين 

أذهانهم وأفكارهم على الروح والكلمة، فسيجدون أنفسهم ُعْرَضةً  للّروح  النقوالويّة   ال يُرّكزون

ئاً، نراهم ينجرفون شيئاً فشيالّتي سوف تفتك بهم. فإنّنا قد نشهد تشكيل مجموعة ما، ومن ثَم ، 

بعيداً عن نمط  وأسلوب الكلمة. وعندما تغيب الكلمة، وينعدم تَحّرك الروح، فإنّهم قد يجدون 

لبعل واإلستبدال، يعني "عبادة اأنفسهم  بصحبة بديٍل آخر، وبالتّالي، مع شكل من أشكال العبادة. 

الضبط، في تيّار "رسالة زمن النهاية" . هذا صحيح. فإّن هذا ما هو حاصٌل بأو يترافق معها "

تغيير كلمة واحدة فقط،  ُجل  ما يتََطل به األمر، هو، وضمن كل الحركات المسيحيّة األخرى.

ر تلك الخميرة الص  َمن عثر بنقطة واحدة من غيرة، العجين كله. تذّكروا، بإنّ وعندها، سوف تخّمِ

 الناموس،  فإنّه قد صارمجرماً  في الكل. 

منذ العصر الكنسي الثاني، ووصوالً إلى يومنا هذا، ونحن نشهد تأل ق 

َمة. بالّرغم من أّن جميعهم يحملون إسم عدّة مجموعات ُمنَظ  

"مسيحي"، أو يعتبرون أنفسهم بأنّهم  "أشخاص مؤمنون بالكتاب 

هللا لم يكن أبداً في وسطهم. قد يدّعي الكاثوليكيون المقدس"، إالّ أّن 

الرومان، اللوثريون، المعمدانيون، الميثوديون، المشيخيون، 

َمن عثر بنقطة واحدة من  ...

الناموس،  فإنّه قد صارمجرما   

 في الكل.
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الخمسينيون، الكاريزماتيكيون، أو أيّاٌ تكن صفتهم، بأّن هللا موجودٌ في طوائفهم تلك، إستناداً إلى 

 هذا التّحليل إنّ  إلى لوائح العضوية في كنائسهم. عدد الُمؤمنين الُمهتَدين حديثاً  والُمْنَضّمين سنويّاَ،

المنّظمات والمجتمعات الدينية األخرى، الغير  هٍن جسدي، إذ إّن هناك العديد منينتمي إلى ذ

ً إلى جماعاتهم،  مؤمنة بالكتاب المقدس، يسجلون أرقاماً قياسية في أعداد المنتمين الجدد سنويّا

 وهم يتباهون بهذه الِوفرة.

ً بشخٍص، وال بشعب، أو بُمَنظ مة كنسيّة. إنّه ُملتِزم ف. هلل موجود في كلمتهإّن  هو ليس ُمْلَزما

قلّة  قليلة من  وتجدر اإلشارة إلى أنّ بكلمته. فحيثما توجد الكلمة، هناك  يكون روح هللا. 

 األشخاص، يؤمنون بكلمته ويقبلونها. 

ب.م.(، بشكٍل جيّدً، َمنَح  1733-1333في حين كانت الكنيسة في العصر الكنسي الخامس )

التبرير. بالّرغم من أنّه كان يَِعظ بشدّة وبحزم،  ثر إعالنه الخاص بالنّسبة لحقيقةهللا، مارتن لو

إالّ أّن عدداً قليالً من الناس قبلوا الحقيقة. ولقد كان هللا مع مجموعة المؤمنين الحقيقيين تلك. إنّما 

د بتنظيم أنفسهم تحت تأثير روح الضّ  بعد موت لوثر، إبتدأ أتباعه

المسيح ذاك، والّذي هو ّضد الكلمة. فما كان على هللا سوى أن 

 يترك الكنيسة اللوثريّة تلك، ألّن 

هللا نور )حّق هو(، وال يمكنه أن يختلط مع الظلمة )أي تقاليد 

ومع  (. 7-1:5يوحنا1)الناس الدينية(، إذ ليس فيه ظلمة البتّة 

  ذلك، فإّن المنّظمة  اللوثرية

قد كبرت وتوّسعت، وتعاظم عدد الُمْنَضوين الجدد تحت مظلّتها، من ُمْعتَنقي عقائدها ومبادئها، 

 التي استعاضت بها عن الحق بدالً من كلمة هللا. 

ّصة  امع مرور الوقت، َشَرَع هللا بانتقاء رجال أتقياء آخرين ليقيمهم من أجل تبيان حقيقته الخ

ومنحها لشعبه. وجون ِوسلي، كان واحداً من هؤالء الّرجال. إنّه كان رسول العصر الكنسي 

ب.م.(. بعد أن جوبِهَ بمعارضة شديدة من قَِبل المنّظمات الكنسيّة بسبب  1031-1733الّسادس )

ر، جورج آلختمّسكه بكلمة هللا، إنبرى ِوسلي إلى الكرازة باإلنجيل، جنباً إلى جنب مع رجل اّلّل ا

وايتفيلد. لقد بنى حياته األبدية على أساس اإليمان وعاش حياةً مقدّسة. كما أنّه عارض بشدّة تبنّي 

البيانات المتعلّقة بالمعتقدات والتّعاليم. وهو لم يكن يؤيّد أو يدعم أيّاً من الكنائس الُمنظمة. ولقد 

ً غياب إسم ا ىأعلن في إحدى المّرات بأنّه لم يخشَ  ( عن وجه Methodistلميثوديّة )يوما

 األرض، بل كان يخشى باألحرى، من إمكانيّة مغادرة الروح نفسه.

 

قلّة  قليلة من  أنّ   ...

األشخاص، يؤمنون بكلمته 

 ويقبلونها.
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حسناً، ما إن َعَمد  الميثوديّون إلى تنظيم أنفسهم في اإلطار الّطائفّي، حتّى هّم الروح فعالً، 

زل بالحقيقة، بعبالّرحيل وهجر المكان. عندما حاولت الميثودية قيادة الكنيسة، فإنّهم قد قاموا 

الروح القدس من مركز القيادة وحلّوا مكانه. ووضعوا البرامج الدّينيّة كبديل. فجعلوا المؤمنين 

الُمهتدين يتّبعون نهج طائفتهم في الحياة، بدالً من اإلمتثال لحقيقة هللا. ]إّن األمر نفسه ينطبق على 

ليام وـ لتب وأشرطة "الكلمة المنطوقة" البرانهاميين، الذين يستميلون المؤمنين الجدد باتّجاه ك

 برانهام، عوضاً عن الكلمة اإللهية )لوغوس( هللا[

 

 عالم الشيطان

لقد كان الشيطان ينشط في بناء أمبراطوريّته داخل  "العالم المسيحي"، وقد بدأت أمبراطوريته 

الّسادس عشر،  ساهمت تلك باإلتّساع، عندما دخلت  "أم الزواني" في المشهد. منذ حوالي القرن 

 لقد بسط إبليس يده أيضاً على الطائفة. ضمن في إنشاء مخيّمات عدّة مختلفة، والدة  اللوثريّة

البدع الُمتشدّدة، فأنتج، "المنادين بتجديد العماد، المعمدانيين، المينونايتيين، المجيئيّن لليوم الّسابع، 

دَة، إلخ. وراحت  كّل مجموعٍة منها تسعى للمطالبة بمكاٍن لها في الكويكريين، الكنائس الُمَوّحِ

سة . فمن كنيإسمها الخاص بّوابة  تحمل . فأقامت كّل فرقٍة منهاكنيسة هللا القادر على كل شيء

، وغيرها؛ جيش الخالص الكنيسة األسقفية البروتستانتية،إنجلترا، أنتج الشيطان الميثوديين، 

ذ المسيح، كنائس المسيح، إلخ. إّن العديد من تلك الِفَرق، ومن الكالفينية أخرج  المشيخيين، تالمي

تستخدم عبارة  "مسيحي" إلى جانب أسمائهم، التي يضعونها على أبوابهم، التي شيّدوها في  

"العالم المسيحي". ولدينا اليوم الخمسينيين، الكاريزماتيكيين، البرانهاميين، المونيين، إلخ، الذين 

َرق داخل المخيّم )المعسكر( "المسيحي" المنقسم أصالّ، والمتضّمن حوالي أُضيفوا إلى قائمة الفِ 

 "الكنيسة".في  تطالب بمكاٍن لها وكّل واحدة منهاالثاّلثين ألف شيعة وبدعة طائفية. 

 

 المكان المختار من هللا للعبادة

ال يسمح ألحٍد من النّاس،  بأن يحصره داخل الجدران  وهو. إّن هللا هو روحأيّها األصدقاء، 

األربعة، الّتي تتألّف منها أبنيتهم المَشي دَة ِوْفق هندسٍة جميلٍة، وتعلوها أبراج شامخة. ال يمكنكم 

اإلكتفاء ببعض التراتيل والبرامج الدينية فقط، أو اإلشارة إلى بعض الشفاءات والعجائب 

"هللا ا، على بعض المبادئ أو الكتب واألشرطة، وتزعمون، بأّن والمواهب، أو اإلضاءة ربّم

". إّن هللا ال يخضع ألحد وال يلتزم بأشخاص، حتى ولو كانوا من أصحاب الفكر، أو موجودٌ هنا
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حائزين على ثقافة عالية من المعاهد الالهوتية، أو موهوبين في ميادين مختلفة. فإّن هللا،  ُملَزٌم 

، ويقود طريق كّل واحد من أبنائه، أولئك الّذين قد يسيرون ه فقط . إنه حيّ بكلمته ويَحفظ وعود

 خلفه وحيثما تقودهم كلمة اّلّل. 

نقرأ في سفر التثنية، حيث أُعِطيت توجيهات لبني إسرائيل من أجل َحفظ عيد الفطير )أو الفصح(، 

حتفال بهذه األعياد  عيد األسابيع )أو الخمسين( وعيد المظال، بأّن موسى قد أوصاهم باإل

المذكورة آنفاً، في المكان الّذي اختاره هللا لكي يضع إسمه فيه، وليس في أّي باٍب من أبوابهم. 

 إذ  قال:

". ِ يي ي
ُي ف  ََ

ََّ اشم خي
ِحُ ِي  ُّ

اُرُ  َّل َّ   َ بح
م ة 
ِب ِ َ ي ي 

َّ
ي َّذ

 َ َمَكا
م َِ لْ ي

ا ل    
َ ْح َ ا َةبر ت 

َ ن 
َ  َ
َك  َي ل  َّسي

ِّ
ل َّ   َح لي
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 . 7-16:2,5تثنية – 
 

]مالحظة: في الزمن البيبلي، كانت البّوابة أو الباب، جزًء مهّماً من المدينة أو المخيّم، بصفته 

الوسيلة الوحيدة للمرور عبر الّسور أو الّسياج. إّن تلك البّوابة، كانت تمثّل مكان اإللتقاء العام، 

لذا، فإّن كلمة "باب" أو (. 11:4حيث كانت تُعالَج وتُْنَجز العديد من األعمال القانونية )راعوث 

 [. (::170)تكوين  بّوابة، إنّما تُشير إلى قوة وسيادة المكان، حيث يقيم الّشعب.

لقد تكّون بنو إسرائيل من إثني عشر سبطاً. وعليه، فإنّه كان هناك، إثنا عشر مخيّماً مع إثني 

في أّيٍ من أبوابهم، بل  فصحهم، إنّما، لم يكن مسموحاً لهم أن يذبحوا (120:1)رؤيا عشر باباً 

في مكاٍن واحٍد فقط، ينبغي أن يكون  "خارج َمَحلة كان ِلزاماً عليهم أن  يذبحوا ويعيّدوا الفصح، 

 كل إسرائيل . )ُمخيَّم("

 . ولقد ُوِهبَت الحياة يعني بأّن الموت قد ولّى،   الفصح

د أن أنهى . فبعفصح هللا كاننحن نعلم بأّن يسوع المسيح، كان الِمثال الحقيقي للفصح. فلقد 

اء  َمسَ لعيد الفصح ". لقد مات في يوم اإلستعداد خارج مدينة أورشليم وُصِلبْمِسَك، خدمته، أُ 

س، إنّما حينذاك، لم إّن أورشليم، كانت مدينة مقدسة ويسكنها شعب مقد   ".نَْحَو ُغُروِب الشَّْمِس 
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ً بأن يُْذبَح فصح اّلّل، داخل هذه المحلة )المدينة(، بسبب رفض الّشعب له  ر )مزمويكن ممكنا

 (.39-27:37؛ متى::1

يي  ِ م
َ
ذ ا َّسي ب    اسي

م ُ جر
م خ 
َ ح  لم
َ  َ
 . ا  ي َ بر

م
َ َّذ جر اري

َ َِ ج 
َّ ا ََ َ ا اح يي ِي

م ف 
َ َيقي ب   بري

َ
 َ
َم َّ َس َّذس  يِّ

َ فح م ِبُ َِ
َ
ك اا لي

َِ م    َُ ا  ُسو
َك ِيَ لي ي  ِي "  َ َ ج     ِ لي وحي َجامي

َ َخلَّ
م لْ
 َ جر اري

 َعاَرُ ".

 . 13-13:12عربانيني – 
 

الفّريسيين،  –لقد علم هللا، وحتى، قبل تأسيس العالم، بأّن المخيمات الدينية )الطائفية(المتنّوعة 

هم لن يقبلوا ما كان ُمْزِمعاً أن يمنح –واآلخرين جميعاً  ،الصدّوقيين، الزيلوت)الغيورين(، الكتبة

ف بفضل علمه الّسابق، عرلكي يُذبح.  خارج أبوابهماه. لقد علم بأنّه كان ينبغي إخراج يسوع إيّ 

أال  ،فقط ال غير، الّذي يمكنه اختياره لكي يذبح فصحه فيههللا بأّن هناك مكاٌن واحدٌ  مناسب، 

وذلك، في فكر هللا، حيث   (13:8)رؤيا ! لقد ذُبِح خروف هللا قبل تأسيس العالم، وهو، في كلمته

ها  فإنّ  عندئٍذ، مشيئة هللا! وبالتّالي، وعندما أعَرَب عن أفكاره، تّمت (.1)أفسس تشاور مع نفسه 

 قد  تحقّقت وأْنِجَزت .

 !إّن فصحنا، قد ذُبَِح  في المكان الذي اختاره هللا، ليحّل إسمه القدوس فيهنعم يا أحبّاء المسيح، 

 !في الكلمة ا المكان،هللويا! ولقد كان هذ

ي هو إسم هللا الذيسوع(،  –)باليونانية: إيسوس  يهشَوهْ إّن فصحه الحامل إسمه، هو في كلمته! 

، والّتي، منذ حوالي األلفي عام، صارت جسداً وحلت بين الناس. إّن  فصح اللوغوس ُوِضع في

فإّن هللا القادر على كل شيء  هللا، هو كلمة هللا نفسها، التي ظهرت في الجسد. إنطالقاً من هنا،

فادي )بالعبرية: يهشَوْه( موضوعٌ هناك. ـ )بالعبرانية: يهِوه(، هو موجود في كلمته، ألّن إسمه ك

 سبّحوا الرب! هل تُدركون هذا يا قديسّي هللا؟

 

 مساء...صباح

وبأنّه العيد الوحيد  (4:)أنظر الويين هل الحظتم بأّن عيد الفصح، كان أول أعياد يهوه الّسبعة،

الذي يُْحتَفى به في وقت المساء؟ وهل الحظتم أيضاً، بأّن لحم الفصح المذبوح، كان يؤكل في 

 المساء، وال يمكن أن يُتَْرك ليَبيت إلى الصباح؟

 لماذا؟



 
20 

إنّه  إّن وقت المساء هو وقت ظلمة. إنه تلك الفترة، الّتي يضطجع خاللها األحياء لكي يناموا.

"الموت". من ناحية أخرى، فإّن ساعة الصباح،هي فترة ضوء النهار، حينما يستعيد األحياء يعني 

 "الحياة"ـوعيهم ويجدّدون نشاطهم، بعد أن نالوا قسطاً من الّراحة خالل الليل. إنّهم ينبضون ب

 مجدّداً، إذا جاز التّعبير. 

في وقت المساء في اليوم الّرابع عشر إنسجاماً مع هذا، فقد مات يسوع المسيح مّرةً واحدةً  فقط، 

. لقد أُْمِسَك ودُفِن في قبٍر. "إرتاح" (4:)إقرأوا الويين من شهر أبيب )نيسان(، في  يوم الفصح. 

جسده و"نام" خالل يوم السبت )الخامس عشر من أبيب(. وفي اليوم الذي يلي السبت، والُموافق 

قام( من "نومه" داخل القبرعند انفجار الّصبح. عشر من أبيب(، نهض ) يوم عيد األبكار )السادس

حزمة كان،  هوحياةٍ جديدة! فإنّه  –لقد َحَضَرت الحياة في الصباح، وكانت بداية يوٍم جديٍد 

 .(23-15:20كور1) أمام هللا الباكورة الّتي ُجِمعَت من حقل الحصاد، والمردَّدة

سبت وَضاللنا، منذ دخل المسيح إلى قلوبنا وَمنََحنا  الّ لذا، فلنفرح ونبتهج! ألننا استرحنا من تََيهاننا 

 .(5)إقرأوا عبرانيين ! آمين! (الروحي )الّراحة

]مالحظة: إّن التّعليم الّذي يقول بأّن يسوع المسيح قد ُصلب مساء األربعاء، وقام صباح السبت 

ه، تْعكس الحقيقة، هي نظرية ال أساس لها في كلمة هللا. إّن أعياد يهو –ساعة  73أي مدة  –

، وهي،  أّن المسيح يسوع قد مات مساء الجمعة )يوم اإلستعداد للفصح(، وقام صباح األحد

 الموافق يوم ترديد ُحزمة باكورة الحصاد أمام الرب[.

إّن جميع أوالد هللا الحقيقييّن يولَدون مّرةً واحدة من جديد، عبرقبولهم الحياة التي أّمنها لهم فصح 

إيّاها. الحظوا بأّن كلمة الحياة قد أتت إلى شعب هللا، عند ختام كّل عصر من عصور  همووهب هللا

الكنيسة الّسبع )أي في وقت المساء(. إّن هذ األمر، كان من شأنه أن يدفعهم ألن "ينصرفوا ِفي 

؛ 1011بطرس :)أي مكان راحتهم في حضور إبن هللا  –َويْذَهبُوا إِلَى ِخيَاِمهم" اْلغَدِ 

  . فهل تصّرفتم أنتم أيضاً هكذا؟( 17-22:16رؤيا

لقد كان الصليب عيداً ليهَوه، وهو، قد أعاد له )أي ليهَوه( أكثر بكثير مّما سلبت منه الخطيّة. 

فالحياة قد عادت ألوالده. لقد ولّى ألليل، عبر الموت، إنبلَج الفجر، وها قد رجعت الحياة وستبقى! 

 آمين!
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 . 16:3,4تثنية  –
 

على مدى عصور الكنيسة الّسبعة، كان عبّاد هللا الحقيقيّون، الذين قبلوا فصح هللا )الذي ذُبِح 

مع فطير كلمة هللا. إّن حياة فصح هللا،التي عادت في يوم الخمسين إلى العابدين  ألجلهم(، يأكلونه

ومن أجل أن يأكلوا من "جسد" هذا الفصح بشكل الحقيقيين، قد كانت حياة المسيح نفسه. لذا، 

َكالَُمَك . "قةهي الحقي، التي كلمة هللا صحيح، ينبغي على العابدين الحقيقيين أن يأكلوه مع فطير

! آمين! )إقرأوا وحياة  والحياة موجودة في كلمة هللا! إنها روح. (15015)يوحنا َحق"ُهَو 

؛ رومية 2:21)أعمال  نفسها الحياة الرب يسوع، هو إسم(. إّن 58-6:48؛ 4:1يوحنا 

كيف يُمِكن أن يكون هناك حياةٌ في المؤمن العابد، إن كان يُشارك . إنطالقاً من هنا، (10:13

أرأيتم؟  "...الَ يَُرى ِعْندََك  (. 16:6,11,12)راجع متى؟ الكنيسة وتقاليدفي خمير الناس 

 فكروا بهذا!َخِميٌر...". 

في حين كان يُْعطى فطير هللا، من أجل تغذية ومساندة عابدي هللا الحقيقيين في العصور الماضية، 

اتهم صى من النّاس، حي. فلقد وضع عددٌ ال يُحْ خبز المشقةفلقد كان كثيرون أيضاً، مّمن يأكلون 

 ، وخاّصةً خالل عصور الّظلمة.اإليمانمن أجل 

 

 إعتكاف
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 .16:8 تثنية – 
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أيها اإلخوة، إّن الرب اإلله قد دعا  العتكاف العابدين الحقيقيين، في عصر الكنيسة الّسابع هذا. 

ر العصففي العصور الستة األخرى، أكل المؤمنون من فطير الحياة الذي قسمه هللا لهم. إنّما 

الّساعة أو الّسابع هذا، هو العصر الوحيد الذي خصََّص فيه الّل، إعتكافا  ويوَم راحٍة. إنها 

لمة كالحقيقيين، ألن يكونوا أكثر جدّيّة بشأن  الفترة العصيبة التي تحتاج فيها جماعة المؤمنين

إنّه . وبالتالي، فجميعا  إليها إّن كلمة الحق، ال يمكن الُمغاالة فيها أبدا . فلقد إْستُْقِطْبنا الحياة.

ينبغي على كافّة المؤمنين الحقيقيين بالكتاب المقدس أينما ُوِجدوا، أن يتماشوا ويصطفّوا مع 

بُغيَةَ أن يظهروا  (3:22)رؤيا الحق، وأن يكون لهم، "أذناً ليسمعوا ما يقوله الروح للكنائس" 

 أمامه كأعضاء العروس المستحقّين لهذا الّشرف والجديرن به.    

 

 اإلحتفال بإسمه

إّن كافّة المخيّمات "الكنسيّة" في جميع أنحاء العالم، ينّظمون على مدار الّسنة، إحتفاالٍت دينيّة 

، (18:20)متى يوميّة. رغم أّن الجميع منهم قد أقاموا إحتفاالتهم تلك، على إسم الرب يسوع 

إالّ أنّهم يجتمعون في الواقع، تحت راية )أي قّوة( أسماء أبوابهم المختلفة. فإنّهم لألسف، يحتفلون 

بتناول أنواع األطعمة الخاطئة. ينّظم النّاس إحتفاالتهم باإلرتكازعلى شتّى أنواع األطعمة  

، هي من صنع الّرخيصة )دون قيمة غذائية( الُمْدَرَجة على لوائح ووْصفات من عقائد ومبادئ

رة الغير مناسبة والّتي ال تصلح للنفوسالبشر، ومن تقاليد كنسيّة.   .إنهم يتناولون األطعمة الُمَخمَّ

ً بما يَُسّمى باألعياد )أو مهرجانات( المسيحية،  وفي بعض المخيّمات "القذرة"، يحتفلون أيضا

 كعيد الميالد، عيد الفصح، الصوم الكبير، إلخ....

 

مكاٌن وولكنّنا نعلم بأّن هناك عيد واحد فقط، قد قيل لنا أن َنْحفَظه، 

المكان الّذي اختاره ، واحدٌ فقط، صالح لإلحتفال الحقيقي، أال وهو

 هللا لكي يحل إسمه 

! أرأيتم؟ إّن إسم اّلّل ال يوَجد فيه! وإسم هللا هذا، قد ُوِضَع في كلمته

في إسم وال حتّى في مكاِن إقامة ِأّيٍ من المنظمات  الكنسيّة، ألّن هللا 

 ليس موجوداً 

 …كلمته، هللا موجود في

 إعالن  

 ...وروح اللوغوس 
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هناك. إّن هللا موجود في كلمته، والّتي هي إعالن وروح اللوغوس، وليس في الكلمات الحرفية 

س من مكاٍن آخر يمكن لإلنسان المطبوعة على صفحات الكتب المقدّسة التي بحوزتكم. لذا، لي

ً ، إالّ،  في   ZOE ، والذي هوإسم الرب يسوع المسيحأن يعبد هللا فيه، و يحتفل معه حقا

 ( نفسها، والموضوع في لوغوس هللا نفسها! الحياة)

الحظوا أّن أعياد يهوه قد دُِعيَت على هذا النّحو، ألنها  أعياد ُمخّصصة ليهوه،  لم تكن أعياد 

. وما لم تكونوا مدُعّوين ألن تحملواهذا اإلسم نفسه، وترتدوا )تلبسوا( ذاك الّزي نفسه  إسرائيل

، ال يمكنكم أن تجتمعوا في ذلك المكان، هناك، حيث َوَضع هللا إسمه من أجل ( 14-22:1)متى

واحدٌ، ربٌّ واحدٌ، إيماٌن واحدٌ، معمودية  جسدٌ واحدٌ، روٌح واحدٌ، رجاءٌ . تذّكروا أنه لدينا العيد

. إنطالقاً من هنا، فإنّه في زمن اإلحتفال، لن يكون ( 6-4:4)أفسسواحدة، إلهٌ وآٌب واحد للكّل 

هناك أّي انقسام بين المدعّوين إلى هذه المناسبة. على الّرغم من أنّنا بشكٍل مختلف، وموضوعون 

ما يجب أن يكون لنا هذا الفكر الواحد وأن نكون في ، إنّ (27-12:12كو1)في مواقع مختلفة 

انسجاٍم واحد في اعتكاف المؤمنين العابدين ذاك. آمين! ويبدو هذا ممكناً، ألّن هللا نفسه، موجود 

ه اقض في المكان الذي اختارفي وسط اإلحتفال! فبكّل بساطة إذن، ال يمكن أن يكون هناك أّي تن

 ، ترجمة موسعة(.   16:2)تثنية " هناك يسكنان "لكي يجعل إسمه ]وحضوره[ الّرب

هللويا! أنا مسرور ألّن إسم هللا موجود في كلمته، وألّن الكلمة هي المكان الّذي اختاره للعبادة، 

وذاك اللّقاء بإسمه )بإعالن كلمته( هو البركة المخّصصة لحقوقنا،  ألّن إسمه موضوع هناك!

 يهشَوْه!  –لحظةَ َنِرث إسم إلهنا الُمباَرك 

 

 هللا في كلمته، هللا في إبنه، هللا في كنيسته

. إّن الدراسة في الكتاب المقدّس، تُظِهر بأّن إسم الشخص كلمتهعن هللا ال يمكن فصل إسم 

ف )يَُميِّز( شخصيته. )تأّملوا بشخصيتَْي يعقوب وشاول الطرسوسي، وانتبهوا كيف أّن  يًَوّصِ

أسماًء  -. )يملك اّلّل ألقاباً يهِوه هو،  إسم الّل الشخصيتغيير إسميهما قد أث َرعلى حياتهما(. إّن 

. ولكن، عندما اتّخذت (21:33)تكوين ه، يعني األزلي، غير القابل للتغيير يهوِ  كثيرة أيضاً(. إنّ 

ا )لوق الُمَخلِّصكلمته شكَل جسٍد لكي يفدي الجنس البشري، دُِعَي إسمه يهشَوْه، الذي يعني 

ا يوحنا )إقرأو. وبالتالي فإن  إسم هللا القادر على كل شيء وكلمته، هما الّشخصية نفسها. (1:31

 .  (14:20؛ 10:30؛ 5:43
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أيها اإلخوة، هل أنتم جدّيون حقاً، عند المطالبة باسم ربنا ومخلصنا، يسوع المسيح؟ إن كنتم 

 لمجيداإلسم اكذلك، فإنّه يتوّجب عليكم أن تُدِركوا اآلن )في حال لم تعوا ذلك قبالً قط( أهمية هذا 

دون حِ يجتمع كافّة مختاري هللا ويت   يسوع لشعبه. وفي هذا اإلسم،، الذي أظهره لآلب السماوي

 .  ( 26-17:21)يوحناكجسٍد واحد 

نعم، إّن إعالن الحقيقة قد ُكِشَف لنا في الساعة الختامية هذه )الّساعة األخيرة(. إنها الّساعة التي 

سيُْكَشف خاللها اإلعالن النهائي )الختم السابع الذي يحوي الّرعود السبعة( لعروس المسيح 

ن م علينا نحن، كجماعة، أيسي هللا. هذا هو الّسبب الّذي يحتِّ د عند ساعة  تحّول وانتقال قِدّ لإلرشا

لتي ا الحياةنتقدّم بشكل مهيب، أمام عرش كلمة هللا، لكي نُدان ِوفقاً ألّي مدى نحن مثمرون في 

ما حصل ورها، تماماً كالتي تثقّفنا بها، وتَعّمقنا في دراستها وأُْرِشْدنا بن الحقيقةنملكها، ومن جهة 

. على الّرغم من أّن الحقيقة اإللهيّة تؤلم ألنّها تؤدّبنا ( 17-16:8)إقرأوا تثنيةمع إسرائيل. 

 ، فإنّها  تحّررنا. الكلمةوتصقلنا، إنّما، في حال توافقنا مع 

ال يمكن لها أن تجري كما ينبغي، إالّ في الوقت المناسب لإلحتفال، وفي  ركل هذه األمو إنّ 

 .المكان الّذي اختاره هللا لكي يضع إسمه فيه، ويجعل بالتّالي، حضوره )وجوده( ُمْعلَنا  ومعروفا  

جسد  ، والحقاً فيكلمتهإن كنّا مؤمنين وعابدين حقيقييّن ّلّل، فإّن إسم هللا، الذي ُوِضع أوالً في 

  (::20:)يوحنا إبن هللا، سوف يوَضع فينا أيضاً. آمين! قد ُوِضع هذا اإلسم أوالً، في ُرُسِله 

 ( 11,16-16:10إقرأوا تثنية –وفي المئة والعشرين تلميذاً، في يوم الخمسين )عيد األسابيع 

د! إنّه المجيلقد َورثنا إسمه العظيم  نعم يا أحباء هللا،حين حّل الّروح القدس عليهم في العلّية. 

؛ 1:24؛ غالطية 8:30)إقرأوا رومية ! ميراث المسيح في القديسي! نحن ميراثه

فلنسلك إذن، كما يحق للّرب وللدّعوة التي تلقّيناها  (.20-5:18كور :؛ 12-1:10تسالونيكي:

لَْت ، فََحقًّا ِفي هذَا َكِلَمتَهُ  َمْن َحِفظَ . و"(4:1؛ أفسس 1:10)كولوسي  . ِبهذَا َمَحبَّةُ هللاِ قَْد تََكمَّ

  نَْعِرُف أَن نَا فِيِه: َمْن قَاَل إِن هُ ثَابٌِت فِيِه َيْنَبِغي أَن هُ َكَما َسلََك ذَاَك هَكذَا يَْسلُُك ُهَو أَْيًضا" 

 (.6 -2:5يوحنا1)

مسيحي أخيراً أيها اإلخوة، بما أنّنا نعيِّد اآلن في اإلسم والكلمة الموروثَْين )وهذا هو العيد ال

الوحيد( على المائدة التي بسطها أمامنا أبونا الّسماوي، فلقد ضمنّا مكاناً إلى مائدة عيد )عشاء( 

العرس العظيم، الذي سيُعقَد )سيتّم( قريباً. وسوف نحكم أيضاً معه لمدّة ألف سنة، لدى رجوعه 

ُمشتَراة(، المخطوبة . آمين! إلننا عروس المسيح الُمْقتَناة )ال(20:6)رؤيا المجيد إلى األرض 

كعذراء عفيفة للرب يسوع، ولقد شربنا من كأس )الخطوبة( البركة نفسها، للعهد الثّمين الُمْعلَن 

 ليكن إسم الرب مباَركاً! (.110:6؛17-10:16كور1؛ ::200)لوقا في عشاء ربّنا األخير 
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أيها اإلخوة األعزاء، إن سيادة المسيح يسوع على مملكته األلفيّة على األرض، هو ليس سوى 

، قبل بزوغ فجر ذلك "اليوم الثامن" العظيم واألبدي لعيد المظال  ن )راجع الوييُملٌك تمهيديٌّ

. ففي ذلك اليوم، سوف يكون اإلصحاحان األخيران من كتاب الرؤيا، بمثابة تتميم (4041:

 –إمرأته( -، وذلك، عندما يسكن هللا نفسه في )عروسه  16-16:13تثنيةـ ل  از، تحقيق()إنج

أولئك، المدعوين بإسمه، لكي يسكن بين أفراد الشعوب المفدييّن.   –" أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةِ "أي  

 مجداً إلسمه!

  ماران أثا!  تعال أيها الرب يسوع!                

 


