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  اهلل وتحديات األيام األخيرة ..ملكوت

 ."وحتديات األيام األخرية ..كوت اهللملأريد أن أقدمها عنواهنا " اليت رساليت

 :إعالن الحق بصور متنوعة
دد أعتقددد أن مددا م  أن نددتكل   يوأعتقددد أن التدد  ية اةك ددية  دد .حنتدداإ  ت كدد  ي  اسددوقولر ر ددا يكددون مكدديو، لككددرييدا ولكننددا  ا   

 أعطى الكنيسة     اإلمكانية...   لك أن اليوح القدس يف نقدم احلق بصور خمتلفة بني احلني واآلخيا وأعتقد  

ولكدد  ن  خلندا  ت  ..ميكدد أن نفكدي  ا هد   الصدورة و وندر ا اأن نقدم احلدق بصدورة واةددة اعتدنا ا    األيام ولكننا يف
احلددق مددد خدد ا األسددفار  يأنددر يكطدد:  عدد ن  ل تددر سددلوا اهلل يف ددو أ فه نددا "للكل ددة"ا نكتنددف أن  دد ا ع ددق رخددي يف

... مددد  نددا  ددان للكنيسددة األوت يحلددق اإل دد زاء ا يوراء ذلددك  ددو يدو يددة ذ ننددا ال نددي  والسدد   اا بصددور متكددد ةاةقدسددة
 ...  قدمة  امة للدخوا  ت موضوعنا  او و ما نييد أن نفه ر  نا جيد   اكوجير  ام خبصوص قياءة  ل ة اهلل

 الكنيسة األولى وإعالن الكلمة
للكل دة   كد  أن يدوي اعصدور ا األوت كن در بنددة علدى ضديورة حتديدد موقدف القدار  للكل دة ق د  قياء دا  انت الكنيسة يف
 ع دد  الدديوح القدددس ةددق فكدد  احلددق يفأنددر يتدداإ  ت  ا  عاةددو  أهنددا ةددديل هلل لددرا ا  عاةدد ابدد  و هابددة   يددة ..خبضددوا الكقدد 

 ...متناوا   راك ال  د

 ييكيددق الفهددم احلقيقدد يمددد  مدد م روةدد اثددي السددقو  ال نددي   مددا أبدداا الدد  د ا انددت كدددرك  ام دد  اة قدددمي  ألن الكنيسدد ذلددك
قديأ هددا الكتدد  ن  ا  مكانيدات الدد  د الط يكيدة الدديتو د ا ا ميكددد أن يكدون مددد خدد عت ار ددا ندور اهلل وةددق اهلل...اب اللكل دة

 (.9: 1/ يف 9: 1 و وح القدس لق وا اةكيفة اإل ية )ا ولكنها حتتاإ لتدخ  الي الكامة أو الكل ية

عددار خمتلددف ع ددا نكددين فيددر اآلن )وةددق  ن  و ددو اوخددا عددار الدديوح اأن اةكيفددة اإل يددة خددا  دد ا اهلل اننسددى  نددا ا
 ا أن  دد ا اتددداإ للككدددري إل را دددر  ..أجلسدددنا يسددوا مكدددر بقيامتدددر وبدددكو  (ةيدددل دددددددد  السدد اويات يفدددددددد  ُوجدددانا باإلميدددان فيدددر

ومددد  نددا فددون الدديوح القدددس  ..(24: 42لددو )لنددور الدديوح للدددخوا  ت  دد ا اإل راك  الدد لك حنتدداإ جددد   ..(اوفكلي دد ا ع لي دد)
 خلدت يف  كطدي  اللل دة الديت وبالتداي ياللندور اإل د اةدق ينفدتا الد  د كددرفي   ايست دم أسدلوا كقددا احلدق بصدور متنوعدة

: ندي  أنفسدناا ندي  اآلخدييدا ندي  احلقدا ق اخمتلف د يءا الندور ندي   د   دا وهد  ذ اد  الندور يلهدا ابالسدقو  يال ندي  الد  د
  .ر و  أفكالنا وكصيفاكنا اد  بالتاي او  ا ط ك   انيا  بطييقة خمتلفة يء    ... ني  اهللو ا اليوةية
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د ا: بالددرس والتلليد أما  ذا نلينا للكل دة مدد فدو  و كد ا كصد ا  .لصدن  بدورة هلل خمالفدة لللقيقدة افدون  د ا سديقو نا ةت  
دد ا صددنم يقددف بيننددا وبينددر  االنهايددة  دد   الصددورة يف دد ...افنككددي فيددر ةت   " يككددي يف   طددومل ةددد النددا " الدد لك قدداا اةسدديا من ه 

 ضا، لتطوي ات اةوعلة على اجل  .و    كطوي ة أخي  جديدة كُ ا (6: 11مت )

  نداء إلهى ..الملكوترسالة 
 دد لك ا  (11: 2قدد ا مددنكم ملكددوت اهلل" )مددت كقدددا رسددالة اةلكددوت "... قددد أ يقددد  انددت خدمددة السدديد  ددل 

رسدالة  يأليسدت رسدالتنا  د :ونتسداءا و ندا نتوقدف .(9: 11لو )نفسها رسالة اةلكوت  يرسالة الت مي   انت  
ر كدددي  فيدددر وا ع دددارة  (الكنيسدددة األوت دمدددة اليسددد  يفسدددفي خ)لكدددد يلفدددت نليندددا أن سدددفي األع ددداا و  !؟اخلددد ص

ا ارسالة اخل ص  امدة جدد   ايكلنون رسالة اةلكوت... ط ك   اب   ا     اواةدة كلهي أن اليس  أعلنوا رسالة اخل ص
ابدد أن  ولكدد .(  اخد  رسدالة اةلكدوتنة )ضد ني اضد   ورسدالة اخلد ص مُ  .وما أعلم خ بدها اف ا أغلى النفوس

ومدا سدل ر ليسدلر  اوخدمتدر ااةسديا ة اةقدمدة للكنيسدة )بواسدطة  عد نيكون  ناك س   وراء حتديد  دك  اليسدال
 .(وك مي  

  ددددو الكل ددددة اليونانيددددة  امددددد  عدددد ن رسددددالة اةلكددددوت يعلددددى الدددددخوا لك ددددق  دددد ا القصددددد اإل ددددولكددد  مددددا يسدددداعدنا 
أمدددا مدددا  دددا  ا(أ كدددي مدددد  ل دددة يونانيدددة عدددد اخلدمدددة نددداكفكدددان  ة خبصدددوص خدمدددة الكددديازة واإلعددد ن )اةسدددت دم

أن فلدددوا ولكدددد لددديو دددددد د خدمدددة التكلددديميف دددددد د ة اةسدددت دمة ككددد  ضددديورة الوقدددو، )ميكدددد لل كلدددمالكددديازة فالكل ددد
 ...ا ام   ا  ا يك  أمي  و (... الكارز

 ا  ندر موجدر للسد اء واألر ي  دو ندداء   د ( عد ن بندارة اةلكدوت)وت أ ر ت أن الكديازة وال ندارة أن الكنيسة األ
ويكلددد احلددق أمدددام  ياوبتوييددد وددداو  ا هابددة وخندددية   يددة ي ذ يقدددف اةنددا " Herald"  اةك دددان  ينددا موقددف اة

 ..كساعدنا على فهم   ا األمي ولنقيأ بكض األعدا  اليت ...الس اء واألر 
  ةدق  فالس اء واألر  و د  اخلليقدة كسد  ... ا"اةسيا   ا مد اهلل نتكلم أمام اهلل يف "... (11: 4 و 4)ففي

 يهدددددا ف يا  نيسدددددة اةسدددديا بدددداليوح القددددددس الدددد نصددددتون بنددددداف ألسدددديار اخلدددد ص واةلكدددددوت   ددددا ككلنهدددداة  كددددة يُ 
بدد   او ددى ككلددم أن  دد ا ر يكدد   ددا اا واة  كددة كييددد أن ككددي، اة يددد مددد أسدديار اهلل(11: 3/ أ، 14: 1بدد  1)
 .(11: 3ك     األسيار )أ، در  وبواسطتهم كُ  الل فديني يعطا أُ 
  هلل ا بدددني لددديو فقددد  ااالصدددلي  بدددن  بدددلل   مت يف يأن خددد ص اةسددديا الددد  :بددد   نددداك بكدددض الدارسدددني يقولدددون

  اوا جنددد عنددر  ع ن دد األنددر ا  صددنا اانقدددر أن ندر ددر  ام دد و ن  نددا ا ..مت لل   كددة ابدد   ندداك أيضددا أمددي   االندداسو 
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ةصداحلة الناةدة لد لك فاة  كدة مهت دة أن كددرك أ كدي فدو كي أسديار  د   ا( 41: 1 و ) جمي    ارة يفب   ا ام   
 .عد ع   الفداء

فددون اة  كددة حتددي  بنددا وكسدد   مددا نقولددر  اأنددر بين ددا حنددد  نددا اليددوم نددتكلم عددد أسدديار ملكددوت اهلل امددا أعلددم أن ندددرك ...ر 
 رمني! ..وليكد الك  منر ولرا وجملد  ...ملها ب  اهلل نفسر اضي ويس   ويُ  ابسيور عليم

 لك اهلل ومسئولية اإلنسانم  
األر ا   دا يت  هدا  ةدق يدت م مقابدد  اإل يدة يف الدر علدى األر     ملكدر جكد  اإلنسدان  دكا  فألن اهلل يف !أما ةاذا   ا؟
أعدا  كنفيد   اةدد  ي ا أن السدقو  الد  .  لك علدى األر "  االس اء "  ا يف يءويكون      ..الس اء اة  كة يف

ييفدد   عاقددة السددقو  مددد  يو ددان اخلدد ص  ددو احلدد  الدد  ا(اآلن بالت ددام بسدد    مدد م السددقو  ا ندددر ها خطدد  اهلل )الدديت
لدددك علدددى       ا  هلل مدددد جديددددواة كاددد اي ن بواسدددطة اإلنسدددان اجلديدددد اةفددددفتكدددو  خطددد  اهلل مدددد جديدددد ل سدددتك االطييدددق
ألن اخلدد ص وليسددت رسددالة اخلدد ص ) الة اةلكددوترسددا ينددت اليسددالة األساسددية  ددمددد  نددا  ا ..أوا  ( )بواسددطة األر 

وكنفيدد  خطدد  وأمددور  ااةتكلقددة  لددك اهلل علددى األر ةدد  ةنددكلة أعاقددت اخلطددة األبددلية  بدد   ددو الدديو  ددو اخلطددة األبددلية
لددك ورسددالتر اةتكلقددة  ُ  رملوليت  ل نسددان مسددي  يدُدد امت اخلدد صاآلن بكدددما و  ..ذلددك   هلل يفألنسددان  ددو اةسددملوا واة كاددوا اجميددة

 د رسالة اةلكوت!(.كلا ل لك يكو  فيُ  ..اهلل على األر 

 ددان اخلدد ص و ن  و ددى أوسدد  وأندد  مددد اخلدد ص ) ..سدديا(بوعت ددار  اةا رسددالة مسدديانية )ةرسددالة ملكوكيدد يفيسددالة اةسدديا  دد
 مددا أقت سددر القددديو لوقددا ال نددري يف ( و ددو3-1: 61)أش  أبكددا   دد   اليسددالة يف لك نقدديأ عددد لدد ..(فيهددا   ددا قلنددا امتضدد ن  

واةيسددلني لك دد   اوددراك ميدد   اةدد منني ب يعت ارنددا رسدد  اةسدديا )مددد جيدد   ت جيدد ( أاوحنددد ب ..(19ا 11: 2 جنيلددر )لددو 
 اا األفديا ن رسالة اخل ص خل دوميكد القوا أ أبلاا رسالة مسيانية... فنلد بالتاي (4: 1/ رو 11: 11)يو ملكوكر 

 ر  ي دفدر النهدا  االقددس للسد اء واألر د بقوة الديوح كل  مُ  ألهنا نداء ملكوي االنكوا واألمم اا اليسالة اةسيانية خل  أم  
 !األر  مد جديد لل ضوا لليا وةد 

 (.41-44: 14  و1)خطة اخل ص اةلكوكية  مد يدخلنا  ت ا د، النها و  ا يُ 

 مواجهة ومصادمةو  ..ملكوتانو  ..رتاندائ
 ر دديو  دد ا الكددار  ددددددد ا  ددا نكلددم  يك ددددددددد    ا يدددعو  الكتدداالدد اولكددد بسدد   السددقو  بددار لكدددو اخلددري ر اسددة  غتصددابية للكددار

ة بدددددني ملكدددددوت اهلل والكدددددار و كددددد ا بدددددار  نددددداك مواجهدددددة مسدددددت ي  ..(4: 4أ، )ر ددددديو سدددددلطان ا دددددواء و  (ا31: 12يدددددو )
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.. .سدددت يارامصدددا مة مددد   لكدددة اللددد م ب ودددر( يفاهلل اةددد منني ب ا دددية أوا  ا يأ ا ا دددية ملكدددوت اهللفددداةلكوت ) ...ور يسدددر
و لكدددة اللددد م  ا()ملكددوت اهلل :  لكدددة الندددور لكتددانو  ..الكددار واةلكدددوت "Spheres 2" : ندداك  ا يكدددان رو كدد ا فونددد

 ور  دو اةسديا!ور ديو  لكدة الند اوحندد نكلدم ان ر ديو  لكدة اللد م  دو  بلديو ..وليو   ليقدة اهلل( االكار  نلام ساق )
بددد اونقلنددا  ت ملكددوت  اسددلطان اللل ددة الدد   أنقدد نا مددد االنددور لنددا لنددي ة مددريا  القديسددني يف   أ    ددا ييد اآلا الدد"

 (.13ا 14: 1 و ) "ي تر

 بالنسبة لنا نحن أوالد اهلل؟ اولكن السؤال اآلن هو: ما معنى هذا عملي       
عدد  ا دية  اأن نتاديا  ام د ي... و كد ا ين ادت  ا دية اةلكدوتلنددخ    ا  مدد  ا دية الكدارأننا بومياننا باةسيا نُقتط د كين  ا ي
 دالقوا   ااةدا سداعدنا علدى  د ا ك نست دم أةيان ا بكض اآليات الديت ااةصاحلة بني الكار واةلكوت احند حناوا  كري   .الكار

أمدور الكدار األخدي  مد  اولكد لنل ر  ا     ا جد  مدعويد أن نت ت  خبليقة اهلل اليتنلد ف" با  للت ت  يء"أعطانا     
دد " عت لددواا"أخيجددوا مددد وسددطهم و  ااةقدددس  كددري   يلدد لك ين هنددا الددوة ابسدد   كدددبري ر دديو الكددار ضددد أوا  اهلل ااة لددوءة  نس 

الكددددار  يف ي دددداربني مدددد الفسدددا  الددد " ..(41: 1يددد  ) "وةفدددإل اإلنسدددان نفسدددر بدددد   ندددو مدددد الكدددار" ..(11: 6 دددو 4)
 فدنلد ا نتلديك اولننت در ألمدي  دام ..(14: 4يدو 1) "الكدار يف األ ياء اليتا و  اا حت وا الكار" ..(2: 1ب  4) "بالنهوة

نتقدداا ... اااةلكددوت حنددد تددوت عددد الكددار لنليددا يف اا ...  ددد يكددق فددو   ددوبي  مددك    امددد  ا ددية الكددار لدددا ية اةلكددوت
 (.1: 6 مكر" )رو اسنليا أيض   متنا م  اةسيا ... وت اةسيا وقيامتر " ابار لنا متاة   و و ما اموت وقيامة يكين

 عاةنا اجلديد   ا يف ةقدس ينيح لنا بوركنا اجلديدة يفوالكتاا ا .ملكوت اهللعار رخي جديد:  و ك ا فوننا نوجد يف
 : ث ثة  ةا ات أو أ كاا

  اةسيا.  وبناء اهلل يف  ااهلل ع قتنا م 
 دام ألج  اةسيا.  اع قتنا م  الناس   
 مكي ة  ستك ن نصية اةسيا.   جنو  اةسيا يف  اع قتنا م  الكدو 
بدارت   د   الك قدة ال نويدة احل ي دة الديتميكننا أن ندرك أ كدي فدو كي  اخما عنا وع ا كنا وعنيكنا م  اهلل ف ين ا نكون يف    

 (.1-2: 2غ   /14: 1 روورثة اهلل وورثة م  اةسيا ) اةسيا ونت ت  بومتيازا ا الكديدة  ذ بينا لنا م  اآلا يف
 أننا مفديني مد مدر ني ابيوح  كضاا و نكار ذات افنلد مدعويد خلدمتهم مد أج  اةسيا اأما مد جهة الناس    

 (..يسوا يست دم أق  بورة للك يد  نابولو ال/ 4: 2  و4)ل لك نض  أنفسنا ع يد لآلخييد  اموت الك و ية بيمحة اهلل
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نكسارنا وك للنا يكسي  قياء الناس اا و أن نكون ع يد للناس مد أج  يسوا مدعويد ناولكن اقد نق   أن نكون ع يد اهلل
 .تنفتا أرواةهم لق وا خ ص اةسياف السقو ()ال ات اةتكقة بس   

مددددعويد أن نكدددون حندددد لددد لك  .فدددنلد مدددد أوا يدددوم نُدددي   وعدددداء  دددم ا(أمدددا مدددد جهدددة  لكدددة اللددد م )الددددا ية األخدددي     
 .(14: 4 دو ن اةسديا أ  د  النصدية لندا )وأ اولكدد يندجكنا أن احلديا للديا .مدر ني اةكي دة اةسدت ية القا  دة امتجنديد

  سددملولني عددد   دددددد   ددا قلنددا دددددد ألن  دد   مسددملوليتنا اا بنددا وفيندداد نصددية اةسدديسددتكل  ةددق كُ  ااةكي ددة  جنددو  وعلينددا أن نك ددت يف
 (.3 :4ي 4/ 41-11: 6/ أ، 16: 114م  )األر  

مدوا  ال نداء  اأسدوار أور دليم  سدك   نفو الوقت ي دين ويف االس ح بيد ا ان  ك  اهلل اارا  سك    اولننلي أيام حن يا النيب
 .(4-3: 11 و 4) وحنارا ملكوت اهلل ن ين  ك ا حند يف... و ك ا مت لر ما أرا  اباليد األخي 

 األخرية ةق نتكي، أ كي على نوعية احليا وةاجة ال ناء.     األيام ا يقو نا لتلديد مواجهاكنا يف  و 

 :التحديات والمواجهات
 .(46: 14لو )نكي، مد اةكتوا أنر علينا أن تي  وات األوقات واألزمنة  حند

 : يوميكد القوا أن وات أيامنا     
 ف  أسيا  ا س ق ←ع   اهلل  سيعة يف . 
 ةيا أ د مد عدو اخلري ←اةواجهات   دة يف. 

أن زماندر قدد  اعاةد اغضد   دديد بدار عددو اخلدري يف اااةسديا  ق اب د يءز ا  وقدت جمداأندر  ل دا  اوحندد نكدي، مدد اةكتدوا
 (.14: 14رؤ  ←زمان  ينونتر أي أق ا )

 ا: فالنك دة كفديض أ كديبد  لنددرك مدا  دو أ دم ..أن نتوقدف عندد  د ا احلدد يولكدد ا ين اد ا  ا أمي عليم أن تيد  مندهدنا
 االكنيسددة  فهومهددا الكددامضددكف مت ايددد ) وك دددو الكنيسددة يف اولكددد مدد   دددة احلدديا كدددخ  اللل ددة  ت  ددك  اهلل وقا كددر

 ؟ وما  و احل  اةفيو ؟أما ةاذا   ا ..مد غري اة منني(ب  ومد يدخلها ةق  ا املة أوا  اهلل احلقيقيني واإلويني
 يد اتاإ  ت كقديي جيد وفهم واع  ا اةنه! 
 اإ  ت بصرية مفتوةة وةك ة   يةات! 
  ي ة اليوح! ويف ا ل ة اهلل    يفاتاإ  ت كوب  و  

 ضدكف يفأي ةالدة مواقدف وةداات منداهة ) نتكي، علدى فكدي اهلل يف يمك      الليو، لك عندما نفلا اةكتوا يف
أسد اا الضدكف والتكامد   احلاجدة لتلليد  الف كصوراكنا... حندد قدد نفكدي يف جند ما قد  ا(  األمك و يفية احل ا ك  اهلل
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لقدد  دان الكقانيدون  ...رساالة العبارانيين يف ايدد    ا ر ا   لنا   ل ة اهلل جند  لكد  ذا حبكنا يفأس اا للقوة...  أو  فا  امكها
 ددانوا   ...منهدا اأكدو  اليهو يدة( الديت ياإلركددا  للدياندة القدميدة )أ يف ا ةدق أن الد كض بددأ يفكددي دديد يةالدة ضدكف روةد يف

ولكننددا جنددد  ..(32-34: 11عدد   ←وعددانوا مددد رام عديدددة  ا)فقدددوا أمددوا مضددطها  بددك ة اا مدديو، يواجهددون أيض دد
 ..ا  احلالة اليوةية بصورة خابة جد  اليسوا يكاجل   

ل اذا نكون قيي ني ف ياوكيك اةاضالتقدم للك اا  (ا14ا 11ا 4 ا1: 6ع  ) ←يدعو م للدخوا للك ق أ كي  نر 
ولنتطل   ..ةق نناا اةواعيد ذلك قلي    ولنجتهد يف ..م  اهلللندخ   ت أع ا  الني ة  ؟!فُنجت  ا  لير امد ةافة الكار

ا  ل  النجاة وا  سك با ل ( غري ناسني أن يساإلميان  ت رجاا اهللا رجاا اإلميان ونواا اةواعيد ) وبيا يم أبينا يف
 .(19ا 11 :6ع  ) ← اب  نقت  النجاة أخري   اويندنا حنو  مد وس  حبي الكار ةق ا ناي  اواليجاء

على  اةق ينسك  اليوح القدس جمد    ا(  ووا  اهلل احلقيقينيأيامنا     )الدخوا للك ق يف ا  ا ما حنتاجر جد  
 ...وكتهيو  كيوس كنتلي عييسها االكنيسة

 

 :  ا الصد  ا بكض النقا  واة ا   الك لية يفومد  نا لن
 .ألواخي األيام يال  الدخوا لل ريا  الاين .1
 .يواةلكوت اخلارج ايالداخل اةلكوت .4
 اإلميان والسي. .3
 .مواجهة الك القة .2
 

 ألواخر األيام يالغن الميراث ..ال  أو 
  ؟الألماما ولكد  يف يكون   ا ع لي  قلنا أننا حنتاإ أن نتقدم 
فنتلديك أرواةندا  يوكاد   ذن ا بد مد مكونةا احلاجة لنك ة كدوي ...ن يتليك ويدف  خطوكر لألمامأالضكيف يصك  علير 

 ؟ ككيننا ولكد  يف الطييق  ت   ا؟  يف حنص  على النك ة اليت ...لألمام وننتفض مد الضكف
ذن  نددداك   .."امطدددي الوبددد  .." (1: 11زك )واخدددي األيدددام أ بات غنيدددة للددديوح القددددس يفالكتددداا اةقددددس  قندددا عدددد  نسدددكا

(ا 1: 3أ، )... حنددد نكلددم أن غدد  اةسدديا ا يستقصددى ق لندداطل ددي أن كُ نتل دديُ  اقلدد  اةسدديا مدددخيات غنيددة لنددك  اهلل يف
ا اةسددديا بدددو كي قددديا  ددد ا الاددد  سدددريينا  ددد  ونددددف  خطاندددا لألمدددام... انييدددد اة يدددد مدددد  ددد ا الاددد  لنتقدددو  مدددد ضدددكف
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ا ميكدد أن  اميكد أن ن يكر بك ثني مدد الفضدة عند   ا (4: 24م  )ال ني  مد بين نيا    ا  وا األبيا  اا   ...ووضوح
 (.2: 2وراء ي ة الكار الايي ة )ي   لن ين اخنونر  كييو نفوسنا

 

 ؟ق هذا الغنىطل  : كيف ي  والسؤال الذى يفرض نفسه اآلن هو+     
 ؟م اةسيا يطلقر ةس  كدبري خاص برأ اقطل     نطل  فيُ 

 ددد   اآليددددة  ..(14: 16يددددو )ا ولنقددديأ لندددا مدددد خدددد ا  عددد ن الكل ددددة االك يقددددة وا امدددة جددددد    عوندددا نكتندددف  دددد   األسددديار
دوا أن مدا  دان يكسدي قلد  اةسديا ؟ ي د د ا ماذا يكدين ا... ر   ا الك م ق ي  الصلي  بساعات لقد قاا اةسيا .. ع نية

 ددو ةالدة ك ميد   الادري مسددتكديد وا مهيملدني إلسدتق اا أمددور  امدة  دان يييددد  اكنتلدي  أ كدي مددد اآلام الديت السداعة د   ا يف
 (.14: 16يو )مية أخي  لنقيأ اآلية  ← ق م ها  أن
 

ا ر ددا فه هددم  دد ا األمددي سددي تلف  ددان  ر ددا مددوقفهم  زاء الصددلي  ...أمددور عديدددة ا ددان مددا سدديكلنر  ددم سددياري  كددري    اقطك دد
 ان سي تلفا لكدد األ كدي مدد ذلدك أن خددمتهم )بكدد يدوم اخل سدني(   دددد ال   طاةا ر يفه و  دددد اةتكلق بالصل  والقيامة

 كد ا عدق األجيداا  و  ..أ مد نقطة أخي  أع   ا بدأت بر(  انت ست دو ع نا م للكنيسة )عد اةسيا وخ بر وملكوكر
خدمددة  سددينككو علددى  دد  مواجهددات الكنيسددة يف دد ا  ددان  اوط ك دد .. ددا  ددو عليددر ىأعلدد افخمتلدد يء ددان سدديكون  دد   دد

   ... ان عليها الت مي   سيت الكنيسة بس       احلالة اليت م خ  ار  ...اةلكوت
طكددام ( ة يددد مددد الامنددتاقة جددد  )اا  ل ددا وجدددت نفددو مهيددوة وكواقددة األجيدد ا وعددقلننددكي اهلل ألنددر أمددني مدد  األمندداءولكددد 
 .(6: 4مت ) "كونن   هنم يُ طومل للجياا والكطاش..... أل" اجمد  و  اوخ ب   اعطيت  ع ن  أُ  اياليوة

 

  د الديت ات اهلل يكون ةس  قدوانني اهللملكو  يتم يف يءحند نكلم أن     و  ا كتددرإ بندا مدد ميةلدة ألخدي مدا  ا ا   
 اواضدددل   اةق ددد امقددددم   يلونيكفاليسدددوا بدددولو بددددأ  تاباكدددر بيسدددالة كسدددا ومدددد فكدددي لفكدددي ةدددق نسدددتوع  ونطيددد ...

وجنددد  اياإلعدد ن اإل دد ولكنددر كدددرإ يف ...خبصددوص اة ددة واليجدداء واإلميددان اوأيض دد اخبصددوص أواخددي األيددام اوبسدديط  
 .."اجلسدددعددد "أفسددو يف رسددالة و  "االدديأسككلددم عددد "رسددالة  ولوسددى  يف  ددك   ف ..يالكنددف اإل دد يف ا يدد    اعلددو  

 سدتكدا نا إلسدتق اا مدا  ..الك دق يتطلد   سدتكدا   والدخوا ل ..ياإلع ن اإل  و ك ا ندرك أ كي التدرإ ال زم يف
 ايف مواجهاكنددددا والك ددددوت ا دددد   األيددددام ةددددق نكددددون قددددا ريد علددددى التلددددوا لصددددوركر قلدددد  اةسدددديا لكنيسددددتر يف يف

 واإلستكدا  جمليملر...
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  قوا لنا اةسيا   ا قاا لت مي  : ا كستطيكون؟ أم سينا:    حند   لكيواجه يوالس اا ال! 
دد بالقليدد ... ر ا مددد اإل تفا يددة  ةدداا   يبدد  يكتفدد ان يدددخ   ت ملددا مرياثددرأا يقدددر أعكددية  ددك  اهلل  ددو  ار ا  ا   
 / 1: 13يددددن ) ←أر  اةوعددددد  أيددددام الدددددخوا ةرياثددددر يف االقدددددا يف ددددك  اهلل   أيددددام ومندددد ا  يتددددن ...اليوةيددددة
 ر بكدد  سدد  ... ةاخلابددبقيددت بكددض اةكددارك القليلددة و ... و ددت فيهددا النصددية ا...  ددت اةكددارك األساسددية(3: 11

فقددان   يف او دان ذلدك سد     ..أخد وا مدد ع دا  م الوثنيدةو  اوبس   ذلك بقيت النكوا الايي دة وسدطهم ايت  و ا
 .وذ اهم للسيب ا   أر  اةوعد

 لكددد  ندداك  ..أيامنددا وا يوجددد أبددنام منلددورة يف اا بددليا أن أر  موعدددنا ليسددت منلددورةمنددهد  اثدد  حنددد يف
لد لك عكيكندا ككدون مدد خد ا  ياكار نا روةيدة   دا أن مرياثندا روةدف  ..الكهد اجلديد الاري منلور يف  اةقاب ا ا    

 وننسددى  عوكنددا للقداسددة واحليدداة يف ..والكددار و غياءاكددر اعندددما نتك ددد للجسددد و ددهواكر ..ع ددا ة وثنيددة غددري منلددورة
 .(1: 1 و 4) ←الوبايا  خو، اهلل ةس  ا جاء يف

 

 الشهية الروحية(:روح العالم )وثنية العالم( تفقدنا الشهوة الروحية )
عنددا لل  يددد مددد ا نفقددد جو  دد   ددهية لليوةيددات  فوننددا نفقددد أوا   ..اةسدديا وننسددى  عوكنددا يف ياعندددما ن خدد  يف الدد ح اليوةدد

 ...ىستقص  يُ  ا يالنك ة والا  ال 
ت رغ ددة عقليددة ة يددد مددد ...  هنددا ليسددغ ددة وجددوا حنددو  لنسددتق لر وحنيددا بددرلنددا ر  ددان  ا لددو   ميكددد أن يطلددق غدد  اةسدديا  دد ا ا

نددا، م يددد مددد  دد ا اةسدديا ولكنهددا متجهددة إل ت اليسددت متجهددة حنددو   تنددا، م يددد مددد احلددق .. ل ددة اهلل  الدراسددة يف
 ...ي نسداننا الدداخل يُكل دد يف يبد  احلدق الد  ايدر در الكقد  يلديو  ذن احلدق الد  ..(6: 12ومكيفتر... "أنا  و احلدق" )يدو 

 ..وجددر يسددوا اةسدديا" مكيفددة جمددد اهلل يف يف قلوبندداا إلنددارة  ددي أ يالدد  ددو " (6ا 2 :2 ددو 4) ←د ألرواةنددا وقلوبنددا كل دديُ 
وق ولندا لل سديا    لدا ي ددأ ي دد   د    ا نداك  مد م ةدد  ألرواةندا مند  السدقو و  ا د للقلدكل  أن كُ  ي ناك مكيفة ين ا

 ...وجمد ا ككت   بوع ن اة يد عد   ا اةسيا حتتاإ أن ككت   ولكنها .اللل ة
 

 ميراثنا القديم المفقود:
حنتداإ أن  ا تدا أيض د ..تل ديناة ق لندا اةدريا  الادينطل ديُ  يوالنهية اليوةيدة  د يأن يكون لنا اجلوا اليوة اولكد ليو   ا فق 
 دا وفقددت مندر الككدري بسد   مواجها ا(الكصدي اليسدوي للكنيسدة عدق القديون )وبالد ات يف ي  قددا أُعطد ينس   مريا  روة

 .أخي  او فقداهنا لليقلة اةطلوبة أةيان  أ ااأةيان  
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 ؟ا مرياثنا القدا ور نس    بكدبكدما فقدن ا:    ميكد أن ن  د على مرياثنا اةنتلي اخلاص بوواخي األياموالسؤال هو
... ؟ا  د أيض دديدد مدداذا بكد دد ؟  دد  ...فدد    وبددد   ايددر يطلدد  ثانيددة وأعطددا وجدداء  ل اف ددد   اأبنددر مرياث دد أا أعطددى مثااال:

 كطى اة يد؟فكيف يُ  ا  ا ي د  مرياثر بينا( ويقوا: 11: 1اةسيا )أ،  بد واةد منج   يفاينلي  لينا   ياآلا الس او 
مددديك   ومددت ةم مددد    تدددا متكلددق بكدددون اةددريا  اجلديددد ات ددان فلدديو فقدد  األمدددي متكلددق باإل ارخدددي ا ندداك أيض دددا أمددي   :لكاان
وعندددما ُكطل ددق  دد   الكطايددا اإل يددة نكددون  ..وادديك أرواةنددا ة يددد مددد مكيفددة اةسدديا افددالا  القدددا سددينري أذ اننددا ...القدددا
ا عصددور ا األوت  دد ا مددا  ددان للكنيسددة يف ..سدد   نا  مددد اةددريا  القددداا ددا  ا ذ أننددا  يونددا جيددد   ابدد  ومنتلددييد  ددا اقددا ريد

وهد ا الاد  نكدون ... سدتق اا اة يدد مدد غد  اةسديااجليددة إل ةملدوالتهي ا ديب  القددا باجلديدد  او  ا  دو  دد،  د   اليسدالة
 .ك وت أمام حتديات األيام األخريةلعلى اقا ريد عند   

 

 أمرين هامين: يهذا الغنى المنتظر يحو 
. وسنصد ا .يءع قتنا بالكار ومد   د   د او  ا سياري ةت    ..  ا اةسيا وي تر وأمانتر وطيقرعد  ي نف ةقيق. 1

 سددو، ا !ا لل سددياةددق  ذا أ   األمددي أن نكددون  ددهداء أيض دد اسنصدد ا  ددهو  ةقيقيددني لل سدديا ..أنفسددنا خمتلفددنيحنددد 
  ع قدة جديددة مد    صدر اة دارك )  دا  دان مد اواةكيفدة اجلديددة ابسد   النك دة الانيدة اايف دأو خمُ  ابدك    ايكون  ناك  ديمل  

 (.39-34: 1يا ستو لناا ستفصلنا عد ي ة الكار )رو ( ي ة اةسعصور النهداء ويف اأيامها األوت للكنيسة يف
 

اك م  ندد... نكدد(11: 2سدد   للكنيسددة وما فهددا الي يسددية )أ، و دد   اإلنسددكابات  ا نسددكابات جديدددة للدديوح القدددس. 4
 ر   د   الومددا ف ةلملهددا سدديوي ... امدد  قو دا وملددا ع لهددا  ولكدد لدديو يف اأيامنددا  دد   بكدض اإلسددتك ن  دد   الومدا ف يف

 ددد    ندددي  بوضدددوح يف (13-11 :2، )أ ←بالكنيسدددة مدددد ميةلدددة الطفولدددة اليوةيدددة  ت ميةلدددة اليجولدددة والك دددات والقدددوة 
 .وةدانية اإلميان ←بنيان جسد اةسيا  ←كك ي  القديسني  ← ياآليات ا د، الي يس

 

و دد   او خدمددة علددى مسددتو  وةدانيددة اة ددةأع ددا ة  ن قددد جنت دد  مك ددا يفحنددد اآل... اإلميددان و كدد ا نددي   مكانيددة وةدانيددة يف
 ...وليسدت منقسد ة علدى نفسدها ااإلميان ليوخ  عيوس واةدة يف يولكد اةسيا سيا... تفإل  كتقداكر اإلميانية جان   منا ا
وعدددد احلدددق  اى الكنيسدددة  ع ندددات  ميانيدددة جديددددة عدددد  ددد ا اةسدددياكط ددد ذ بواسدددطتها كُ  اع ددد   ددد   الومدددا ف يدددوي و ندددا

 (.16-12: 2/ 11: 1)أ،  اةد ا وف كها مك  يو  ا الكتايب
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 :(11: 1)أف  ملء األزمنةو ( 4: 4)غل  نازمال ءمل
األوقددات  دد   .. اةسدديا ةددق كسددتكد  كدديوس جمليملددرويتاددري  ددك   نيسددة  ايددتم فيهددا  دد   دد ا  دد   األوقددات الدديت نكددم سددتوي

 دان  نداك كوقيدت   ااألوا للسديد والتجسدد يءاجملد يففد "fullness of ages" "األزمندة ءمد "يسد يها الكتداا اةقددس 
 الديوح القددس يف رةلدة طويلدة مدد ع د ألندر  دان ابدد لل نديية أن كتهيدو عدق  ا(2: 2" )غد  الزماان ءملخاص وُ دي  " ي  

بدور   ص الد   طاةدا قُدد م لل نديية يفوأُعلادد اخلد ا ت   زمدان اهلل وةسدد اةسدياا ةق  اسى والناموس وأيام األن ياءأيام مو 
   ...ل مان  كيانرا وقد  ان افة رم ية كنري لر ةق كتهيو  ام  خمتل

يسدتل م ع د  الديوح  ... و دواةسيا الكداين يء و زمان جم .."األزمنة ءمل" مد منهد ..رخي ياآلن حند نتجر حنو زمان   
ر  ورودر و عوكدر ةسد  بددو  ا     وخدمة رجاا اهلل احلقيقيني اخ ا مياة  متكد ةومد  اا  نيسة اةسياالقدس مد خ 

  سلسدددلة  اخدد أن أ تنددف مكددداين علدددى   اخاضدد  ةنددديملاكر وكدددبري أزمنتددر او ن  نددت أريدددد أن أةيددا  يجددد  اهلل ...كدددبري اهلل
 ...م  ما ق لر وم  ما بكد  يليت ةم ع ل ازمان جميملر الكاين ء عدا  مت محة متجهة ة 

 ...سلسدلة أن أ دون جد ء مدد مسدرية أو ةلقدة يف احند   د ا األسدلوا ا ..مد الكار اجل ء الاييب خابة يف االكد أةيان  و 
 أةقددددق ذاي ايع لدددد يف يأر  نفسدددد عليددددر )ألين يودددداويدددددعى  ا: أبدددددأ  وأهنيددددراخلدددداص يب يع لدددد أةدددد  أن يكددددون ي ألين

اهلل وةدددد   دددو ال دايدددة  ولكااانا (د أ دددكي بفقددددان  دددوييتقددد اسلسدددلة ع ددد   تدددد أو ةلقدددة يف و ذا بددديت جددد ء يف ..بواسدددطتر
وأن الكامد  فيندا أن نييدد  . ولكدد يسدوا  دو.واةد فينا يت م اجلد ء اخلداص بدرو    "ااأللفا واألوميجا"يسوا  و  ...والنهاية

 يحنصدار ا(... 19ا 11: 4يُك  د  ةسد  وةددة فكدي  مد  اآلا )يدو  أن يو و وةد  يكي، مدا ين اد ..(13: 4 نك   )يف
يف  عددد اةكددان اةكددد ي ابكيددد   ولكددد لألسددف قددد يدددفكين ..لددد يكطدد  خطددة اهلل اةيسددومة هدد   الكيفيددة اوذاكيدديت ينفسدد يف
قدد  وبالتداي ان ا أ ون أنا متايا ع دا ادد  ةدويبي ازماهنا األمور يف ال مان... و ك ا كتلقق ءلسلسلة اةتجهة حنو م ا

 .فير هيو لنواا نصييبعندما يطلق ألح أ ون غري مُ  اينا أ رك اةريا  ال

 فآخددد  مكددداين ايةدددق يادددري أسدددلوا كفكدددري  ابدددر يوأغتددد  االقددددا ي دددم  دددو مهدددم أن أ رك مرياثددد  :ومااان هناااا نعاااود  نقاااول
 ا ر  وأ دون قددا اسدتق اا اةدريا  الادينوأ يدو ا ..ملكوكدر زمدان مهددور اةسديا يف ءحندو مد  يسلسدلة اإلعددا  اإل د الصدليا يف

 ...ااةواجهات أيض   على الك وت يف

 .آمين ...كل األرض  ءويكون مل ،وسيعلن مجده ،سندخل إلى مجده ...نعم سيتغير ...يءعندئذ سيتغير كل ش
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 يوالملكوت الخارج ي،الملكوت الداخل ا..ثاني  

 مدددد خددد ا خدددددمتنا اأيامندددا وجيلنددددا يفأي بقدددوة في ددددا ةولندددا ) فكدددي الكنيسدددة األوتا ملكدددوت اهلل ا ميكددددد أن يدددوي يف    
 ..وفي دا بيدنكم افديكم " ا ملكوت اهلل  اخلكدم" ) (41: 11لو ) ←ةياكنا الداخلية  بقوة يف  خل( مار يوي. ..وع ا كنا

لدك اهلل اةطلدق علدى ةياكدرا فكيدف يلهدي  ا فوذا ر يق د  مُ قلت أن اإلنسان  ك  اهلل  اةلك. لقد .(ةس  األب  اليوناين
دد يأو نصددل اةياكنددا د نقددوا يسددوا ميلددك يف؟ قددجليلددر  انك لددر بنددك  عددام مددا الكددد  دد ا غال  دد ..فينددا اونطلدد  أن يكددون ملك 
  ←نفلدددا  ددد ا األمدددي مدددد خددد ا اةكتدددوا  حنتددداإ أنلددد لك  ..ق الكتابيدددة اةتكلقدددة هددد ا األمددديفهدددم  امددد  لللقدددا  وبددددون

 ."ك ة بالق ك ا  لك الن ااةوت ةق   ا ملكت اخلطية يف" (41: 4رو )

 يوجدددد دلكدد ..بددداليوح القدددس  ت روح اإلنسدددان فدددون  دد   النك دددة كددوي اةياكددر ندددما يق دد  اإلنسدددان نك ددة اخلددد ص يففك    
ن ةدددإل أن اليسدددوا بدددولو يسدددت دم  و  ..ك اخلطيدددة ق كقددديم عيو دددها(أعضددداء اإلنسدددان ) لُددد  نددداك عددديوش لل طيدددة  تددددة يف

مكدان  سدتك ن عديوش  يو لهدا  د ...قدوة اجلسدد ق الد ات : فالط يكدة السداقطة ق ل ات م ا فة ككندف عدد نفدو األمدي
دد . خل ...يديددرا قدميددرا أةندداؤ يف ا اإلنسددان ذ ددد فهندداك عدديوش يف ..اخلطيددة   خ بددر خبددو، ورعدددة ولكددد عندددما يك  

و كدد ا كصددطدم  اروةددر  ت نفسددر يف امتدددا  نك ددة اخلدد ص اةوجددو ة ةالي ددا فددون  دد ا يكددين ..(14: 4 ةسدد  الوبددية )يف
 نسددداننا  ك النك دددة يفوعنددددما  لُددد ...ك النك دددة( لُدددأي مكاهندددا عددديوش النك دددة )قدددام وكُ  اسدددقطهاالنك ددة مددد  عددديوش اخلطيدددة وكُ 

 فتصدد ا) يوأقددامي  يدد فكدي اةسدياا ويف ذ دين أعضدا ها اة تلفددةا فيصد ا يف  اخد  الدنفو ويفيتندك  اةسديا  ياالدداخل
 (.41: 4غ  )" ب  اةسيا ايا يف   اا أنا"أب ا .  خل يدير وقدمير(...

 االط يكدة السداقطة أخي  بني  لكدة  بلديو اة كلدة يف ميةن  كابة مكي ة  ميانية  اخلية )ويكو  االكد   ا األمي يتم كدرفي      
وحندد .. كابدة "ةدواج " بدني الدنفو والديوحوبس   السقو  بار  ناك   ..(نك ة اخل ص اآلكية وبني ملكوت اهلل اة ك  يف

 ...خارقدددة ةفدددي  الدددنفو والددديوح ةدددديد يعدددد  ل دددة اهلل أهندددا  كابدددة سددديف ذ قدددوا اليسدددوا بدددولو (14: 2عددد  ) نددد  ي يف
فكد  األمدي  لدر   كي دة  ميانيدة )  دا و د ا  اوجدو  ةدواج  حتتداإ أن ُخد    يكين ابف الكل ة بسيف ذي ةديد خار وو 

 ت نتلدوا  (ا و كد ا فكد   19: 2غد  ) "ر اةسديا فديكمن يتصدو  أأ  دض  ت "يتندف  اليسدوا   اضدة  ال لك أيض   .قلنا(
"ا أندددا بددد  اةسددديا..." هددد    (41: 4 )غددد نفدددو اليسدددالة  سددد ق وذ دددي  يفي ويدددتم التصدددويي والتلدددوا الددد  امنددداهة اةسددديا

 السدلطان أن وعند د  يصدري ي ياسدتكلد ملكوكدر  اخلديُ  ار يف  وعنددما يتصدو   ا()فاةسيا ملك لك اةسيا يف  ا ميتد مُ الكيفية
 ...جيلنا و ك ا ميتد ملكوت اهلل يف اةوي د  م   بسلطان( يفأعلد ملكر بقوة )
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 : والمزيفة ،مظاهر الملكوت الحقيقية
فدنلد نكلدم أن ملدا ي اةلكدوت  ...رك اك ألوا  اهللاس   كداخ  و كُ و  اغامضة اا  لر يفسي لنا ةقا ق ككون أةيان  ور ا   
 يننتلدي  د ا اإلسدتك ن القدو  ااأليدامواخدي أ لد لك وحندد يف ..كوخ   ك  اآليات واةكجد ات اة تلفدة اد بقوةستكل  عندما يُ 

أواخدي األيددام   ألن الكتداا ادد رنا بوندر يف انفددو الوقدت لننت در ولكدد يف ا(تريدات ومكجد اةلكدوت اهلل مد  ميافقدة ةلددا ي  )
وقدد  اوقدد يكدون  د ا األمدي مدد ن وميبدك ..(42: 42/مدت  12ا 13: 13كككي اآليات اة يفدة واخلا عدة )رؤ  ا  لك

 ؟ ف اخ النييي  خ  يفةق ا نُ  ا. فكيف عند   تي    ا مد ذاك.يص ا س   ةرية وخو،

مصددنوعة باةسدديا احلدداا فينددا  ااآليددات احلقيقيددة د ملكددر فينددا كددويسددتكل  ا فكندددما يُ لددك اهلل فيندداعلددى  سددتك ن مُ يكت ددد األمددي 
أن يددف  فيبدة للكددو  يفدون  د ا يكطد ابدر فقد  بوفوا ندا يندا ولكدد نُ  اد ملكدر فينداسدتكل  ا يُ ا وعندما (19-16: 3أ، )

ألندر بقددر  اني عدد غيداا  سدتك ن ملكدر  اخلندا(النداة اوعددم الت ييد  ياإلمد م اليوةدبسد   وذلدك رياكر اة يفدة اةضدللة )
بد  أن الكددو  اكدبري للكدو يو  ا النور يفضا أ ا..  ي   انور   أع اقنا و تلا ا  مل ة السقو  مد أع اقناطي  كُ  ا ستك نر فينا

 ألنر يكلم أهنا ستكون مفضوةة.  ااا ةطاةا ينلي   ا النور  ا، ويفي وا فسي على بن  كدابري  ال

 :وإتيان ملكوت اهلل بقوة ي،التجل
 ضد  ذُ ادي فيدر  د  مو   أندر يف يو د االنلي حلقيقة  تابية أخي  متكلقة  وضوا  كيان ملكدوت اهلل بقدوةأن نلفت  ي  بق

( 41 ا41: 9/ لدو 4ا 1: 9/ مدي 1: 11ا مدت 41: 16مدت ) ← يميك   بقصة التجلد ا  ا األمي  ان  ا    
 ي  ما مك    ا؟كُ 
  ؟ا اآلن ولكد  يف اد    اق إتيان ملكوته بقوةطل  المسيح ي   يتجلمكنا  أن 

ولكنددر مددازاا ميكددد أن اددد   اةسددد بددر يالدد  يجسددد  الن صدد يف اةسدديا ةددد  أوا   يةلدد ل جابددة نقددوا أن
  فوندر اد   جدد اروعندما يتنك  اةسيا فينا ويتصو   ..حند أوا  اهلل يأ دددد الكنيسة يأ ددي ددجسد  اليوة اآلن يف

 ..و ذ ذاك يطلق اةلكوت بقوة ..(44: 11يو  /11: 3 اخلنا )أ، 
  (11: 3 و 4) ←ذلك فهم ولنقيأ  ا د رخي يساعدنا على   

  دا   اجمددد جمدد  ت مد انتاري  ت كلك الصورة عينهدا  ا يف ميرةا  انامييد جمد اليا بوجر مكنو، ا"وحند  يك  
وأمددا  ددو " :وقيدد  عنددر ا د ذلددكاسددتفانوس  ددا ..كندداع ا  فددنلد مدددعويد ةكاينددة جمددد الدديا يف امددد الدديا الدديوح"

 .(44: 1أا )" عد ميني اهلل اويسوا قا     افيأ  جمد اهلل افن ا  ت الس اء و و  تلا مد اليوح القدس
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 ي ددد ا اجملدددد ادددو  .(41: 11مدددت ) ..."اآلا كدددي،أةدددد ي ا"جمدددد يسدددوا اةكطدددى لندددا أن نكايندددر  جمدددد اهلل  ذن  دددو 
د ة مدد قددوة موكددر و ذ نق د   نسددكابات جُمدد ا اخلددر قددوة مدوت وقيامددة اةسدديا يادو  االندد ي اخلدر ع دد  يسدوا الفدددا 

 جمد...  ت مد جمد ... ت بوركر وقيامتر نتاري
 

 انددت كصدددقر وحتيددا    ..(يولدديو جمدداز  يعت ددار   دد م ةقيقدداة األوت كصددد   دد ا الكدد م   ددا  ددو )ب كدد ا  انددت الكنيسدد
و كد ا ميكدد أن  ...كدوت اهلل بقدوة فديهم وفي دا بيدنهمد ملسدتكل  يُ ا ست ياراجمد بو ذ يتلوا  ك  اهلل مد جمد  ت  ا ركل  وكُ 
 .أيامنا جيلنا ويف ملكوت اهلل بقوة يف يوي

 

 اإليمان والسر ا..ثالث  
دد ا دد   الكل ددة أةيان دد ؟!مددا مكدد  "السدديا يية" ي   كُدد ..."الحياااة الساارائريةالكنيسددة األوت اةتداولددة  ددو: " أةددد كك ددريات ر كواجا

 بس   الفهم اخلاطا ةا ها.. او حتفل  أ انقد  
 

أن   ددد   ددد ا يكدددين ي   ..." كُددد"السددديا ي للددديا   ندددا (49: 49كدددل )لكدددد  عندددا ندددي  اةكتدددوا خبصدددوص  ددد   الكل دددة ا امدددة 
 لدديو  دد ا  ددو اةكدد   ندداا ولكددد لنتقدددم أ كددي يف ..ا ...!ولدديو لنددا أن نكيفهددا؟ اوخابددر بدداليا وةددد  ؟األسدديار مكتومددة
 ..وقددت مكددني ولقصددد مكددني ولكددد يف ااألسدديار ُككن ددف وكُكل ددد لنددك  اهللف ...(46ا 44: 16)رو  ←فلددا اةكتددوا 

 !مكد لنا ةق أع ا  اهلل يءطينا اليوح القدس ليكنف لنا     أننا أُع و  ا يكين (14ا 11ا 9: 4 و1)
 

اهلل لنددا  قدداا "أعلنددر ن  دد ا بددليل ا ةددالددو  ددا ..ا..." مقصددو  بددر احليدداة اآلكيددةمددار كددي  عددني و وقددد نتصددور أن  دد ا اةكتددوا "
أن  د   ولكدد  د ا يكدين ..(14: 13 دو 1مكندو، ) يءبد   د   د اةتيداإ إلعد ناألن  ناك سدو، ا يكدون  ا"بيوةر

روح اإلعدد ن الدد ي  ددو  ابواسددطة الدديوح القدددس مل افنددي اوندددخ   ت سددي ا  دديمل   امكطدداة لنددا أن نكتنددفهااجمليدددة   دد   األمددور
   .(19-11: 1، )أ ←

 

.. و دد ا دة السدديا يية ميك طددة بوع ددا  اهللا بقلدد  اهللأن األمددور اجمليدد و دد ا يكددين اةددق أع ددا  اهلل"قولددر " اويلفددت النلددي جددد  
 يكصدنكها أذ انندا لندك  التايدري الد  أما التصورات الديت ...ن كتناغم قلوبنا م  قل رأ: ييقو نا للتايري احلقيق ي و ال  األمي
 اا فدوذا كادريت قلوبندافاحلياة كن   مد القلد  ...وليو ةس  فكي اهلل وقل ر يابن  ال  د ال ني ا كنجا ألهنا مد  انييد 

 .  (43: 2أم )" ألن منر خمارإ احلياة اأةفإل قل ك افو     حتفإلابد وأن كتاري ةياكنا  لها "
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 :ونور الروح ،نور الذهن
 او د ا بدليا ..فيهدا يكاريندا عنددما نطيد  احلدق الد  الديت يو  اق وا اةكيفة وكصديقها يأ احند ني   على ال  د 

ل دة والفسدا  مدا ندتع عدد الل يأ امدا  دو  اخد  أع اقندا األنندا جنهد   ام د افقد  يكنر ي ثي ويُاري  السلوك اخلدارجول
 .( وكط يقدرالتفسري اة ا ديأي ال كد اة ا ي ) : ا بكدان "الظلمة" ل ة   افكند اآلباء ال لك... اةيك طان بالسقو 

يفددة أع ددا  مك ي)أ يبدداإلع ن اإل د يددوي يأمددا ال كدد الك يددق الد  ..فقدد  ييُاددري  السددلوك اخلدارجولكندر  او د ا جيددد
  دد  اددري  يُ و ا  ةياكنددا الداخليددةاددري  يُ أي ) ي اإلنسددان الددداخلاددري  ويُ  افونددر يصدد ا طكددام للدديوح( فكددي اهلل ع ددق ..الكل ددة

 .فينا( يء 
    بونردددد  القدا واجلديد دددد الكهديد يف ف  با وُ  ان ةإل أن اليوح القدس اةكطى لناو نا: 

 ...(11 :1أ، )روح احلك ة واإلع ن  (...4: 11أش )روح احلك ة والفهم 
( ةكيفدة أعلدى مدد قددراكنا ال  نيدة اإلعد نو  الفهدمو  احلك دةروح ةاجتندا لكندف الديوح القددس ) او  ا يوضدا جلي د
 .    ا الت كني اخلاص باليوح القدس( عطي  لناو ا ةا أُ حلياكنا ) اولكنها ازمة جد   ياو  را نا الكقل

 

 ةاإل يدددة ق احليدددا ةاحليدددا ←وألهندددا ةيددداة اهلل نفسدددر  ا(قلوبندددا )أرواةندددامكدددر ةيددداة اهلل  ت  اخددد   ا كدددوياإلعددد ن عندددما يدددويو 
ذ انندا  ت  اخد  أ ا  ي د ا(ا   ا أهنا كيس  ندور  11: 11كطي     موت )أكى  لينا بالسقو ( وةد  أع اقنا )يو  ياألبدية فه

 اأوا   ةندا احليداون ةدإل   "لنداسا  انت نور  ةواحليا ةا( "فير  انت احليا2: 1ت  لير )يو ل خا أُ  يطي  منر مل ة السقو  اليت
 . النور   ا يقوا اليسوا يوةنا  نامث 

 :مستويان من النور
  و د   عطيدة   يدة  ا(يالد  د ال ندي   مكانيدات) يالطبيعا يالناور العقلاا يتضا أن  ناك مستويان مد الندور: و ك

فهددو  امددد ةيددل اإل راك لألمددور اإل يددة ولكددد .بدد  وجكلتددر كدداإ اخلليقددة اعلي ددة ميدد ت اإلنسددان عددد سددا ي اخلليقددة
بدد  أن  دد ا فكدد  الفهددم ي.. عددد نطددا   مكانيددات الكقدد  ال نددي وخارجددة  األن األمددور اإل يددة فا قددة ..نددور يدددو 

أو بدددداة  و ندددداك اجلا دددد   افهندددداك اةكقددددف أو بدددداة  اةوا دددد  ال  نيددددة ..خمتلددددف مددددد  دددد ا آلخددددي ياإل دددد
ددق   يأم اهلل الدد  االفهددم: اإلنسددانخددت ، امددد سيصدد ا اةسددملوا عددد  وعند دد  .. مكانيددات عقليددة يدددو ة م لكدد  س 

ا يتوقددف  يبدداإلع ن الدد  يووكدد الدد لك فددون أمددور الدديوح كفددو  الكقدد  !مددد الفهددم واةوا دد  الكقليددة؟ اواةددد مقدددار  
 .قدرات عقلية يعلى أ
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  يبسد   التوقدف عندد الفهدم الكقلد.. عصدور خمتلفدة نقسدامات الكنيسدة يفاأ    ت  ي  ا أن ذلك نفسر  دو الد 
عت ددت علدى ا خت ، النلية الكقلية لل كتدوا )خبد ، الكنيسدة األوت الديتاخت ، اآلراء حبس  او  اويدو يتر
 (.اواةد   اوفكي   اول لك  ان  ا رأي   ا ع ن اهلل

 

 :  (9: 63مز " )بنورك نرى النور"
 عطيدة  يو د ..القددرات الكقليدة مصددر  فداألوا ..ياإلعاالن اإللهاناور و اينور العقال الطبيعا ناك فار  بني   ذن

كددري بسدد     خدداا الك يءد منددر النددقاددفُ    ددا اولكنددر يدددو  امصدددر  اهلل الدد لك فهدد ا النددور أيض دد ا يددة بدد   ددك 
   .(44: 42نهم لألمور اإل ية بكد قيامتر )لو ا ل لك أةتاإ الت مي  أن يفتا السيد ذ مل ة السقو   لير
حندددد عليندددا أن  ...ة نتيجدددة الك دددا ة والندددي ة مددد  اهلل كطيدددة   يددد  فهدددو يدددوي ي..ندددور اإلعددد ن اإل ددد اأمدددا الندددور اآلخدددي

ولكددد بددتلفإل وخمافددة  ..(اعقولنددا لددنفهم بقدددر اإلمكددان )بدديوح الصدد ة ط ك دد ت دم النددور اةدددو  اةكطددى لنددا يفنسدد
ى لنددا النددور اآلخددي: نددور اإلعدد ن كط دديُ  امددام اهللأ وننتلددي يو ذ نصددل ..حنتاجددر يمدددر ني أن  ندداك اة يددد الدد  ا  يددة
فندددخ  ألسدديار أع ددق  ..يا ينددا أ كددي ويدد  ا  فينددا ولنددا ياو ل ددا أطكنددا  دد ا النددور اإل دد .."ا"بنددورك نددي  نددور   ياإل دد

 .واألمور الس اوية الكتيدة او  ا اهلل اخا  ل ة اهلل
  فكد  واةدد  وبالتداي ..ب  وادد مكيفتندا بداهلل اليو فق  اد اةكيفة الكتابية ي نا ميكد أن نفهم أن النور الكقلمد

و دد لك  اي اهلل وحنددد   اخدد  عقولندداصددا  أننددا نُ  و دد ا أمددي خطددري ألنددر يكددين ايصدد ا لديددر كصددور عددد اهلل حبسدد  ذ نددر
 دد  واةددد يدديا  ألن  خنتلددف عليددر ) يبنددا األمددي إللددر لدديو ةقيقدد يوينتهدد ..ختلددف مددد  دد ا آلخددي انصددن  لددر بددور  

 افنتادديا أ كددي عددد اهلل ياقددف  صددنم بيننددا وبددني اإللددر احلقيقدد  ددا أنددر ي  ..نقسددام اافندد  ا  وةسدد  فكددي (  ابطييقتددر
 .أنفسنا )ألننا بورة اهلل( نتايا عد وبالتاي

  فداإلع ن  ددددد أرواةندا بداإلع ن يليو فق  ياد  ي" ال يالنور اإللهقصو  وةت ية لق وا "مد  نا  انت الضيورة
ا يندري أذ انندا بندور اهلل الفدا ق ابد  أيض د ددددد (16: 14يدت لندا  طكدام )أر أعط ألن مصددر  الكل دة الديت ياطكام روة

ولكدد خ  دق موطنهدا )على   ر اة  كة واولنا خل  ق نورانية  اوين       ياننا او  ا النور ميتد  اخ  أرواةنا
و دد ا  ددو  ا"م  كددة أرضدديني" :عددد اةفددديني الدد لك نقدديأ كك ددري مكددير قدددمي   ..ألن  دد   مسددملوليتها( ااة قددت األر 

   .(4: 14يطال نا بر اليسوا بولو )رو  يةديد ال  د اةست ي ال 
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 ت فهدددم واةدددد منددد ك  فكددد    فندددوي احبسددد  فكدددي اهلل ةةكيفدددة اإل يدددة اإلع نيدددة الصدددليلا ميكدددد أن نددد  ا  يف اهددد   الصدددورة
دد يو ددو الدد  الل كتددوا و كدد ا نتجهدد   كدديوس  (ا13: 2أ، )" إلميددانوةدانيددة ا ميددان واةددد " دنا  كنيسددة اةسدديا يفيوة 

 . و ا فكي  وبوركر ا( كنتلي عييسهانقساما)ب  

 عصدددور ا  الكنيسدددة يف)عتدددا ت الكنيسدددة عليدددر ادرك ةاجتندددا ألمدددي رخدددي خبددد ، مدددا نُددد االفهدددم مدددد  ددد ا اةنطلدددق يف
 اونفه ددر فنصدددقر اندر ددر يكصددديق اةكتددوا الدد  فقدد  ميددان بوعت ددار نددتكلم عددد اإلون بدد ا(احلديكددة بكددد اإلبدد ح

 .و ك ا نطيكر
  ( وليسدت مناقضدة لددر اومتكاملدة مكدر) "اإلميدان"ل ددة أخدي  خبد ،  عدا اليسدوا بدولو ليسدت دم   يو د ا  دو الد

الكل دى عندد اليسدوا بدولو  ميانيدةويلفت النلي أن    األمور اإل ..()باليوناين "ميس يون" ← "السي"و ى  ل ة 
 ."ميس يونأسيار " ي 

 :وهنا بعض الشواهد التى تظهر هذا
 اةسيا سي
 الكنيسة سي
 اإلجني  سي
  اإلميان سي
 اإلمث سي

 .3: 2/  و 4: 4/  و 41ا 46: 1/  و 2: 3 أ، ←
 .34: 4/ أ، 9ا 6 ا3: 3أ،  ←
 .19 :6 أ، ←
 .9 :3 كى1 ←
 .1 :4كو 4 ←

  ننسى أن اةسيا نفسر قاا عد    أمور اةلكوت أهنا أسيار!! و  
 .(11: 13مت )" ملكوت اهلل أ عطي  لكم أن تعر وا أسرار"

 . خل ... ك ا ني  أن    األمور األساسية أسيار: اةسياا الكنيسةا اإلجني ا اإلميانا أمور اةلكوت
درك ةدق نُد األسنا مدعويد ةق ا أن نتكلم     احلياة السيا يية ونكيندهاا "الحياة السرائريةقاا بكد   ضد "ماذا ميكد أن ي

 !!وفيض احلياة اةد خي فيها؟ اوندخ   ت نك تها و ع هنا ااألسيار اةكطاة لنا
 

 ؟كيف نفهمها ونعيشها  ..ما معنى الحياة السرائرية
 الفا قدددة )األعلدددى مدددد أرواةهدددم األمدددور ليق لدددوا باإلميدددان يف ا  أوا  اهلل ددد  مو عدددة يف اوا أندددر كوجدددد خابدددية   يدددةميكدددد القددد

 لكنهم يطل ون ع قها وسي ا(.ا ر وا بكض احلقا ق األولية فيهاةق  ن أ  ..  را هم ال  ين
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 اوكضدا  يانندا اأرواةندا ياد  وع ندات   يدةا كُ ألذ انندا   افنديمل   ا ت أن كُكل د  ديمل   اه   اخلابية اإل ية ندرك األمور الفا قة
 !وك    نيسة اةسيا بقوة

 ي م ا دددي وبسدددي  ندر دددر ميكدددد أن يكدددون لدددر بُكدددد أو   االكل دددة  ددد  ةدددق   دددى يُكل دددد يفأن   :وة يدددد مدددد الفهدددم نقدددوا
ةسددديد  أيض دددا ي دددو أع ددق وأعلدددم )ألن  ل دددة اهلل  دد نفدددو الوقددت نكدددون فدددامني أن  ندداك مدددا ولكدددد يف ..بكقولنددا
سددتكلد نددور احلددق ةددق يُ  اأرواةنددا  ون فهددم يف (ا و دد ا اتدداإ للق ددوا اإلميدداينبددداا الكل ددة" logos"الددد  لندد ا

ويلد  ميتدد بندور   اةدق يقت د  احلدق ..بتددبري الديوح القددس افنديمل   اكفتا ال  د وكوس  مدار ر  يمل   ا قا يي متدرجة
 يوناتد  ا يدف نو د  الكل دة دة اهلل )علدى  ل يم التاد كسدتل م ككل د  د   الك ليدةو  .. اخ  النفو يوفكلر اخل ب

 ...عليها(
 

و ددد   الكل دددة  ..."لهااا " ← "meditate" ككدددين اليونددداين يف ي" و دددالهذياااذألوت بكل دددة "الكنيسدددة ا  ددد ا وُ دددي  يفوقدددد 
  هنددا ككددين ...(121ا 99ا 91 ا14: 119 مدد ) سددت دمت بككددية يفاا و (1: 1)يددن  ←مددوخوذة مددد األسددفار اةقدسددة 

دددةدددق ك   اهددددوء وبددد ة الآليدددات يالتكددديار التك دددد اع لي ددد وكتفدددتا بسدددي ا والنك دددة اةددددخية  اأع دددا  الدددنفو ا الكل دددةفل 
 .ةس  احلق ال   ككلنر وكتكلم عنر ااةدخي  اخلها يكطلق الفك  اإل  يأ ياوكطلق ع لها السيا ي  ا اخلها

 

 الصلي / القيامدة/ الصدكو / ي: التجسد اإل ي فاعي  اخل ص )و  اجد  ا الكنيسة األوت(   ت وا  كري   وألهنم )يف /
اةواسددم اخل بدديةا  ياةفاعيدد  مواسددم خابددة أُعتددقا ت  ددلدد لك أفدديزوا  دد    (الكدداين يء/ اجملددس نسددكاا الدديوح القددد

أي ) ياحلدق اخلداص هد ا الفكد  اإل د يف "meditate" دانوا يلهجدون  خل(   ...وم   د  موسدم )التجسدد/ القيامدة
ا يكلدددون هدددا نهدددايتكل دددون ع ...اآليدددات اخلابدددة بددد لك يف "اللهااا "مددد  و( عدددد طييدددق الت خل ...القيامدددة /بالتجسدددد

و كدد ا كتفددتا األسدديار اةو عددة  اخلهددا وكسددتكلد  ا(عندددما فت كددونا ويللددوا يتددوملون فيهددا )مددي  يد  يا ددا بالصدد ة
) ددك   نسدداننا  ا اخلي دد ي.. وهدد ا يددتم التايددري احلقيقددمكددر سددلطان   ددى للسددري فيددر. ي دداحلق الدد   اددو   األذ دداهنم
بنددداء علدددى " Christ Likeness" ينتهدددى  ت منددداهة ةقيقيدددة لل سددديا و ددد ا ا()سدددلو نا ا( وخارجي ددديالدددداخل

 يددد  اةسدددت ي فيهدددا واةددددة فواةددددة بسددد   الددددخوا لك دددق مفاعيددد  اخلددد ص با  ا(19: 2كصدددويي   اخلندددا )غددد  
 !! خل( مد عام  ت عام ...القيامة/ الصكو )التجسد/ الصلي / 

 بدد   دد ا يقددو   دد لك  ت فددتا ال صددرية اليوةيددة  ا دد  الك ددي الندداكع مددد احليدداة السدديا يية ولكددد لدديو  دد ا فقدد   ددو 
الكهدددديد  وحندددد نكلدددم أن  دددك  اهلل يف.. اليؤيدددة الن ويدددة الصدددليلة يكطدددو ددد   ال صدددرية اليوةيدددة كُ  ا(41: 4يدددو 1)

حلا ثدة ةولندا ا وبواسدطتها نسدتطي  أن ندي  األمدور ا(13: 16/ يدو 49: 11 إلقتناء     اليؤية الن وية )عد مدعو
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ا ثدة اةسدت ية مد  اهلل أبيندا و ك ا يصري لنا اة ..(يتكلم اهلل  لينا مد خ  ا يكتكلم  لينا )أو باحلي  يأ ابكني ن وية
لادة أخدي   يأن نتكل هدا ونن دو فيهدا )  كد  أ يين اد لديوح الديتولكدد اآلن بلادة ا ..()  ا  ان آل م ق د  السدقو 

 ذخدااوعندد  امواقدف ةياكندا اة تلفدة د   أن ننقدا  بسدهولة بفكدي اهلل يفو ذ ذاك ميكننا عن ..يتدرا فيها اإلنسان(
واليؤيدة  ارية اليوةيدةلفكدي  بسد    نفتداح ال صد انك ة اهلل أهنا ككون مطابقة  ام  ... واثقني بميوفنا اليومية قياراكنا يف
  /46: 12 يدددددو) ...وننقدددددا  بدددددر اواةسدددددت ي يبواسدددددطتها نددددددرك ةدددددديل اهلل اليدددددوم م لادددددة الددددديوح الددددديتوككل ددددد االن ويدددددة

 .(1: 34/ م  12ا 13: 16 وي
 

 "Spiritual Discipline" ةالتداريب الروحي
 واإلنتقدددداا مددددد موسددددم  ياا  يدددد  التك ددددد واحلاجددددة  ت اإلنتلددددام يف االسدددديا يية ةبسدددد   فهددددم الكنيسددددة األوت للليددددا

 األن  دد ا  ددو ع لي دد امددد عددام آلخددي ياإلنسددان الددداخل يف اةددق ككت دد  مفاعيدد  اخلدد ص جمددد   و  الآلخددي يخ بدد
 دت عل   ا لدر بسد    د ا ...(13 ا14: 4 )يف مك  "كك يد  اخلد ص خبدو، ورعددة" ةسد  الوبدية الدوار ة يف

اتداإ  ت وا  "taken for granted" يبدديه باعت ار دا  ديء االيوةيدة اجملا ددةاةوام ة علدى   ك هاالكنيسة 
ةيدل  دان  ااإلبدلاةات األوت لسدفي األع داا وأسدفار أخدي  " يفالمواظباةنلد ني  ككيار  ل ة "ف ...مناقنة

 /12: 1أا ) سدي اخل د  و الندي ةا و ا الكل دة م يفالدتكل  و الصد ةا  : ون على بكض اة ارسات اليوةيةاة منون يوام
 .(4: 2 و  /11: 6أ، ) اأيض   (2: 6 /26: 4 /24: 4

 أُعتددقا ت مدد   ا ددا يغيدداا مددد الفهددم احلقيقدد  ددت بصددورة جسدددية يف بسدد   بكددض اة ارسددات اليوةيددة الدديت ولكددد
دد األمااور الناموسااية فددار  بددني  تددا  ندداك ..احلدد ر منهددا يو وهنددا أمددور ناموسددية ين ادد االوقددت حنددو اهلل  ااةتجهددة أساس 

مدد  أن النك ددة  دددددد م مقابدد  للنك ددةقددد  و وهنددا كُ  اوحتصدد  علددى نك ددة أ كددي اا هدد ا كسددي  وكندداا ةلددوة عنددد مكتقدددة أهندد
كوسدي  الدنفو وكطهري دا  دو ( او ةا ها حنو النفو  اخلي   دفها ) التداريب الروحية تا  ..و  ا  و اخلطودددد جمانية 

 .(16: 1يو ) "نك ة فو  نك ة": وكن و فيها االنك ة اجملانيةةق كستق   
  ندا عدد  ندا وعل   ل    يرغم أنر  و نفسر ال لتلقيق   ا ا د، ) اهدة الروحيةالمجو  ا اكنا اليسوا بولو على 

  ← (اليسددددوا بطدددديس اوأيض دددد امددددد ككلدددديم اليسددددوا بددددولوو دددد   بكددددض النددددوا د عددددد ذلددددك ) ...(النك ددددة اجملانيددددة
ا والفددددد حا يبدددددور  لهدددددا ميك طدددددة بفكدددددية اجملا ددددددة: اجلندددددد ث ثدددددة (.. و ندددددا6-2: 4 ي4/ 41-42: 9  دددددو1)

حندد  (11ا 4: 1بد  4)ويف .. مديك   باإلجتهدا  ا خدوا الياةدة أيض دندي  أن  (11ا 9: 2ع  )ويف ي.. واليياض
 .يتاجني   لك ل جتها  ناولكن ا ي اء الط يكة اإل ية بالنك ة
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 :دة اليوميةللعبا سفر المزامير
 ا فالكنيسددة األوت  ددان الك ددا ة اليوميددة سددت دام سددفي اةدد امري يفا االكنيسددة األوت ومددد أ ددهي التددداري  اليوةيددة يف

الك دا ة اليوميدة  سدت دامر يفا االكهدديد م لندك  اهلل يفد  ا سفي ب ة قُ يسفي كك د و قا  ا أن سفي اة امري  عت
 الكنيسدددددة األوت  سدددددت دام السدددددفي يفوندددددي  بدددددد  ا ..(ا مد يومي ددددد نددددداف  متكدددددد ة اتاجهدددددا  ددددد  مدددد يءألنددددر ملددددد)
ةيددل  ددان يقدديأ  اسددت دمت  دد   الك ددا ة مددد كيكي ددات ع ددا ة ا يكدد ا(ا ألن الكنيسددة األوت 9: 11 /1: 3أا )

 ، مدد بكدض التقدارييكي    ا يُ ددددد   ةاةسيا  ان ميارس     الك ا  ولوا أن ..م على ساعات اليومقس  ويُ  اسفي اة امري
 .النوا د السابقة  ا ةس  ما قيأنا يفي ارسو لما  ان اليس  ددددد  التار ية

   بسدي  ينادم كك دديف  دانوا ييكلدون اةد امري وقد... "melody spontaneous".. ،ون احلاجدة  او دم وقدو 
أرواةهدم بالكل دة  ياد يُ  يألن  دفهم  و التك دد الد  ..اليوح القدس قلوهم ل كض اآليات  ا عندما ين ر اللتوم 

للدديوح )وكك ددد  فكلهدددا   دددا سددد ق  يةدددق كصدد ا الكل دددة طكدددام ةقيقددد "(..by-passing" علدددى أذ ددداهنم اع ددور  )
رةلددة  يف يبداةد اليدوم ي اتد  دا  ددان  سديا ي  يا  للديوح "يالمان الساماو ت اةد امري أهنددا "عتدقا ومدد  ندا أُ  ..(النديح
 و ن  ددان  ندداك ككلدديم  تددايب)ني اجملددد هلل يددهنايددة  دد  م مددور مكط و ددانوا يسددجدون يف .. ددمبتدددبري اهلل نفسددر  اغيبتددر

 .(متكام   ا   ا السجو 
 انددت ككتقددد أن  دد   الك ددا ة كسدداعد علددى حتقيددق ثدد   ددددددد   ارسددتها التك ديددة لسددفي اةدد امري  يفددددددد  والكنيسددة األوت 

 :يو  يايوح الداخلا د عل ى خا  نسان الفو 
 

 :غسل الذهن .1
بين ددا مفدديو  أن تتلددا  ..وكددوثريات احلك ددة اجلسدددية اوالكدددو امكنددو، ومكددي  ألفكددار  كددرية مددد الكدار يفالد  د ال نددي 

نتك دد هدا( أهندا  ت اة امري )لكوهنا  ل ة اهلل اة ا ية اليتعتقا  ل لك أُ  ...ميان واةواعيد اإل يةحنيا باإلةق  ابفكي اهلل وةك تر
 .كلق برمد    ما ي "shower"لل  د  ي كابة غس  يوم

 

 ق للنفس:منط  ت   .2
 .(لللقويد.. )  ك  منطقة للنفو

وبكدد قليد  جندد  انكون متنجكني ما ا كري    وبالتاي .."jelly like"بارت النفو ضكيفة وسهلة التطوح   س   السقو ف
ق الدنفو وكندد  ا )كندد نطا  ُ و  ل ة اهلل التك دية )سفي اة امري( فتوي  .. خق أو فكية كوكينا ير ا لس   أ ..أنفسنا ي طني
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الكهددديد  لك جنددد الوبددية اخلابددة بددالت نطق يفلدد ا و طاعددة اهلل والسددري مكددر يف اوةكدد  اإلنسددان أ كددي ةنددد   اوسددطها  لدد ام(
 (.34: 14لو  /11: 14 خي)

 

 تمزيق "قناع" السقوط: .6
 دد ا اإلسددتكدا   لنددا كُددت م ذ  االت هيددد للصدد ة )وليسددت الصدد ة نفسددها( ي ككتددق أن بدد ة اةدد امري  ددالكنيسددة األوت انددت 

دام  ل اكنا الن صدية اصدينا  ست افم  ل ة اهلل ييف  أفكارنا لفو  )فون  ست دا او  لك ..ق النفو(نطُ و    اغس  ال  د)
 افتنط دد  فيندا بددوركر وجمددد  ..أمامددر يوالد اء اةضددي اهلل ينصدد ا مهيملددني للددخوا الفكلدد ا ذ ذاك... و (أمددور أرضدية يف ا كدري  
 نتاري مد جمد  ت جمد... وه ا

 

 :لك أ ار اآلباء لنوعني مد الص ةل 
 .  للك ا ة(ة امري ) ستكدا  و ي  ب ة ا -
 (.11: 3  و4  ارة  ت الص ة بوجر مكنو، ) -

 ..  ددا ككلنددر  دد   اآليددة  اد  ت جمدددور اددد  لنددا  دد ا التايددري مددد جمدد امددا بددلينا اور ددا ندددرك اآلن أننددا  كددري  
 ...و ددد ا القنددداا ندددتع مدددد السدددقو  ..واجددد  جمدددد اهلل يا" ادددي  باإلنسدددان الدددداخلقنااااعذلدددك بسددد   "

 ويددوي ابوجددر مكنددو، أمددام اآلا  فندد اء ..ةسدد  اآلبدداء(  دد    دد ا القندداا وكسددقطربدد ة اةدد امري )و 
 ...(  ددو جمددد يسددوا احلامدد   اخلددر قددوة بددل ر وقيامتدددروجمددد اهلل )  ددا قلنددا ..(44: 11يددو جمددد  علينددا )
 .لنليا بقوة اإلنسان اجلديد انتاري وننسلخ مد  نساننا الكتيق( ب ة اة امري)أي وبواسطتها 

 

 ولكدد بكدد اإلسدتكدا  الكدايف ..نسد يها اآلنالص ة احلدية   دا و ي بوجر مكنو، )اليت     الص ة  ات أيض  عتقا  ل لك أُ 
ال  حيا  نا   ،ننقاد  يها بأ كار إلهياة ،إنها صالة نبويةا والت مو م  جمد ( اأمام اآلا اق  ة ي ااةهد ، لل    م بالكلماات ه 

كصدد ا  دد    ا... وهدد ا وذاكونسااتقبل كااذلك أ كااار ملهمااة نبويااة ،(ي)بعااد اإلسااتعداد الكااا  الااروح القااد  ماان قباال
 هنددا  ...اددرية لوجددر التدداريخمُ  ...اددرية للنددكوا واألمددماددرية لنددك  اهلل وةددد ةددو م... مُ الصدد ة الن ويددة ذات فاعليددة عل ددى مُ 

 ...إلكيدددان ملكدددوت اهلل بقدددوة يءةدددق يتجهددد   ددد   ددد ..واألر  )سدددلطان الكددددو( ا(السددد اء )قدددوات اللددد م بددد ة كددد ثي يف
سد    وكصد ا بدلواكنا  ا(16: 4  دو1ويصدري لندا فكدي اةسديا ) التتقدو  أرواةندا اأن نتكلم     األمدور او ك ا حنتاإ جد  
 اويتجدد   دك  اهلل بقدوة الديوح القددس اقد الكنا و ةولنا بال يدارات اإل يدة للنك دةفت  فتُ  ... ة لليوح القدسد   نسكابات جمُ 

  ...للكيس اةنتلي يقيقكنتلي عييسها بنو  و ستكدا  ةوكتجه  الكنيسة  كيوس 
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ألن ال د   ااي ده انقي د ات أن كل و ب   يعطا وأُ  .ميأكر قد  يوت نفسهااو  اجاء ألن عيس اخليو، قد !"لنفيح ونتهل  ونكطر اجملد
 (.1ا 1: 19 رؤرات القديسني" ) و كق  

 

 "Giants" ..مواجهة العمالقة ا..رابع  
 اوط ك دد ...متجهددة حنددو أر  اةوعددد ا(وجددو  أوا  اهللأي أن يكددون وجددر الكنيسددة ) يين ادد ا دد   األيددام األخددرية يف

 خلددوا  اف كددد رةلددة القيددة الطويلددة ...مقابدد  مددا  ددان إلسدديا ي  القدددا "ةسدد  اجلسددد" ..."الدديوح  دد ا يكددون "يف
 تهدداوا   والدديت ا"بييتنددا اليوةيددة يبكدددما "كنتهدد ا كدد ا حنددد أيض دد ...عددق سلسددلة مددد اةواجهددات واحلدديواأر  اةوعددد 
السدلوك  بكددما نك دت يف يأ ا كد ذلدكف... اليوح والسلوك يف ا: الت ب ا بني السلوك ةس  اجلسديالي يسية  

ةيددل الك ددوت اةسددت يا ةيددل  ...ن عنددد ةدددو  أر  اةوعددد اليوةيددةعند دد  نكددو  ا(6: 4يددو 1الدديوح )لندد  ي  يف
 .ةيل حتقيق اةواعيد و جيد اهللو ا (44: 11يو ) ا ةيل  ي ة اليوح واجملدراةة اةسيا

 

غال يتندا أختدق ميةلدة  ...السدلوك بداليوح يكدون بدك  خلداص بدالك وت يفخت ار ا نا أن مك    ا اإل ا أن اخلقة اليوةية ككل  
ةيدداة ةسدد  الدديوح والسددلوك   ت امددد ةيدداة الت بدد ا والسددلوك اجلسدددايننفدد ت نكددون فيهددا علددى و ددك اا ا قيقددة م ةددة
أن  اأةيان د ةدق ي ددو لندا ...وك بد ا ييكدد بسديعة للسدلوك القددا: سدلوك جسددنعان مدا ولكد بك  أسف سدي  ..اليوةاين

ذلددك . و ..بكيدددة أو  دد ر مسددتليلة ي دد اةيدداة ةسدد  الدديوح ةيةلددة الدديت يك ددت فيهددا اإلنسددان يفو دد   ا امكدد   دد ا اإلخت ددار
 :ين   عدة أوجر ينف ت احلقيقألن اا
 .خطية م منة ينف ت مد أا -
 .نف ت مد قوة اجلسد وال اتا -
 .ك ك بص ا ا على    في  اليت "culture"ل يملة لكوثريات  يمد أ انف ت أيض  ا -

 ا ليهددددا )مصدددديية يكنت دددد الن صددددية  لهدددداا فدددد  ككددددو    صددددية ةسدددد  األر  الدددديت يف و كدددد ا يصدددد ا  ندددداك كايددددري نددددوي
 سدددفياء اا ومدددد  ندددا نصددد ا عند ددد  ةق ددد(41: 3 يف) و ددد ا مدددا يددد  ي  اليسدددوا يف ...بددد    صدددية ملكوكيدددة ا( خل ... جنلي يددة

 .(41: 4 و   4) يف اةس  الوار  أيض   ا(ملكوت اهلل )سفياء  لكة اهلل
 

 ي...ولدديو ةقيقدد يانلددي  يءيكددون  كابددة  دد رولكندد ابددر ينصددل أو ا ددد السدده  أن نقددوا  دد اولننت ددرا ف
أي  اندددة ملكوكيدددةواط  أو مُ  كدددي  أن  ددد ا  لدددر )  صدددية يفهددد افه هدددا لألمدددور ختلدددف يفالكنيسدددة األوت ف
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اةتجدر حندو منداهة  يوككت د على قدر التايري الدداخل ..وليست جمازية اأمور ةقيقية ي ( سفياء لل سيا
 .ااةسيا ةق  

 

 (:  مواجهة العمالقة )المناظرة مع العهد القديم
نف ت مدد   ة بدااا ةداذا ي ددو  د ر مسدتلي  عددم الددخوا  د   احلالدة اليوةيدة اة ي دأسد اها صكوبة حتتاإ منا أن نفهم    ال

 !ر م اجلديد؟ اجلديد يف ييوةوالدخوا ةرياثنا ال ا   ما آل م القدا
 

وندر عنددما ف: ي د ا ككلديم ربدا و )الكهدد القددا  أن ندي  النلدري اةقابد  يف احنتداإ أةيان د اك ددو غامضدة قد نفهم أس اا يلكو 
وك داط   ايوبسد   اإلمد م اليوةد ..اليوةيدةاألمدور  يد تأن  ا كند الديت الكطيدة الن ويدة ة  د ددددد ديدداهلل اجل ندك  ددددد  ا ن  ع  ياي

ك  القددا بصدورة م للندقدد  ألندر يُ  االكهدد القددا عدد النلدري اةقابد  د د  ن لدل يفعن ..ى عليندا ذلدكقد  ف   االفهم واإلميان
 .(ية لاياا الني ة م  اليوح القدسوغري قا ريد على  يي  األمور اليوة االيوح عت ار م أطفاا يفاب ااأ كي وضوة  جمس ة 

 

 ا أن  ا(م األر  )أر  اةوعددعنددما بدارت أمدامه اأيدام يندوا يف الكهدد القددا اةقاب  يف مد   ا اةنطلقا جند 
قددددس والكتددداا اة ..عددددة مكدددارك واةواجهدددة مددد   دددكوا األر  يف ا()أرادددا تطلددد   سدددقا  األسدددوار دددان ي خو دددا  

نصدددي م  والددديت امددد  الك القدددةلددد لك  اندددت  دددم احلددديوا  ا(33ا 34: 13يصدددف  ددد   الندددكوا بالك القدددة )عدددد  
 (.16-11: 11)خي  وجميدة االيا فيها بصور فا قة جد  

 مت صصددة يف اوع  قددة امتكل ددة جددد   ا ندداك قددوات غددري منلددورة ألن انفدد تمددد  نددا نفهددم أنددر يصددك  علينددا اا 
سدددددقا  قدددددوة الك القدددددة او  احتدددددير م نف  دددددم يكدددددينان أل ..اخلضدددددوا  دددددم ةدددددق ك قددددديهم يف انفددددد ت أوا  اهللا عاقدددددة 
و كدد ا  ..نفدد ت لدد ادد  دون  د ا ااو  اواإلةسداس بدالكج  الكامدد  انندكي بالفندد  مدا الد لك  كددري   ..و د ميتهم

ولكددد  ا(13 عددد ) اأر يكددد  دد ا  ددو موقددف النددك  قدددمي   ا... ام دد األمددي م يفسددل  نيغدد  أن نُ  اجنددد أنفسددنا أةيان دد
ا اةوعددد يعددد أراضددينا: أراضدد االقيددة بكيددد   كددد أن ككت دد  مقابددد  بين ددا حنددد يفمي ألنددر ا ا دد ا نفسددر أغضدد  اهلل

  ت أما نندا السد اوية يفن للددخوا  كيبدو   امنيملة اهلل لر يءوالدخوا ةل انف كراةيل  ..أر  موعد روةية فلك   
 .يبيت اهلل األبد

  جمدداا  و وننددا نتلدديك يف اميةلددة الت بدد ا لدد مد طويدد   دد ر ي وسددني يف اجكلنددا نتوقددف أةيان دد  دد ا  ددو السدد   يفو
 د ا  دو نندا  وكددبري  ..م يدد مدد الفند  والتوقدف ادث  ير األمدي ُيدو كد ا يتكد امث نكدو  نندتكو يد : نيكف  قلي   

 .وا  اهلل مد الدخوا ألر  اةوعد عاقة أ يية الك  قة اةت صصة يفقو  الني     ال
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   و خلدددوا  انتهدددت بالنصددديةامث بددددأت اةكدددارك و  اوأُسدددقاط ت األسدددوار ابورادددا عدددق أوا   الكدددد لنددد  ي أن الندددك  قددددمي
 أن يك   بكض مكدارك أخدي  بدارية هدد، اإلمدت ك ا()على    س   ا أنر  ان عليهم  ..(أراضيهم )أنص تهم
 (.منيملة اهلل يءةلوالدخوا  امك  الدخوا ةنيملة اهلل ام ا الكام  لألر  )

 ( ةددق  وجددو   دد ر سدور بددني الدنفو والدديوحاإل دارة  ت اكدد  يو سددقا  األسدوار )ا يةلددة  اتددي أيض د اا كد ا حنددد أيض د
 ي)أنلدددددي نقطدددددة ملكدددددوت اهلل الدددددداخل يميتدددددد اةلكدددددوت الدددددداخلأي  ← تدددددد نك دددددة اخلددددد ص مدددددد الددددديوح للدددددنفو 

 يأ امدددت ك أر  اةوعدددد بالكامددد واجهدددة مدد  قدددوات اللددد م اةكيقددة اابدددد مدددد اة ا... ولكدددد بكدددد  دد ا(يواخلددارج
 ...وات     اةكي ة و    القوات )الك القة(   ا يقو نا لتفهم بكضو  ..اةواجهة م  الك القة

 

 :سمات العمالقة
كواجدر  يليدات الد   صدية جُ   كلدة يف االكهدد القددا النهري  د   القدوة يف الكتايب ذإميكد أن ندر ر عندما ني  الن و    ا

 .ةق   مر  او  و ت النصية ام   ك   سيا ي  أيام  اوا اةلك ُمكيد ي ا  ك  اهلل
 

 وعنددددما يكدددون  نددداك مكددد   ددد ا ا لألسدددللة سدددهايبايلفدددت نليندددا الوبدددف ا (11بدددم 1) ومدددد القصدددة اةددد  ورة يف
و ددفها(  اقدوة الك القدةللة ككنف عد   صية باة ها )ودة     األس ..  ى وراء   ا ف بد مد قصد ااألمي

  وا يفوككيددري م ةددق يسددل   اأوا  اهلل بدد   لقدداء اليعدد  النددديد يف ..سددت دام األسددللةافا ددد، ليسددت اةواجهددة و 
... ألن  د   القدوات بل إخضااعهم بمذلاةفليو ا د، جمي   نتصار عليهم  : ام يءو نا   ..اةكي ة ويستسل وا

 .(وأنتم ع يدنا ا: أنا ر تكم وهنا كقوا  م)وخض  الناس  ا  ك يد  اخ  مكان اهللوكييد أن ك
 (..21-24: 11بدم 1)مد   (11: 11بدم 1): لندرك  يف  ت لدداو  النصدية ا    اةواجهة ننجا يف يولك 

 هنددا  ..ي   عدد ن بكددض الكل ددات باةواعيدددأو جمدد ا(مكار نددا   ددا نلددد وا نددنجا يفلدديو جمددي   ارسددة اإلميددان ) أنددر
والكقدددة  ام الندددديد...  سددد اكيجية الكددددو م نيدددة علدددى الدددتكل  و بطا دددا بقدددوة الددديوح افهدددم و ندددف إلسددد اكيجية خ يكدددة

 ا او  أكددى لل كي ددة بوسددللة بسدديطةكضدداا النددديد ): اإليلك فوسدد اكيجية الدديوح اةقابلددة  ددلدد  ..النددديدة بالدد ات
اهلل وعل تدددر  مددد  الكقدددة الندددديدة يف ا(نفسدددر وأسدددللتر وعددددم الكقدددة يف اككندددف عدددد بسددداطتر ..وةجدددارة ملسددداء

 .(46: 12أم ) "ويكون ل نير ملجو اخمافة اليا ثقة  ديدة يف" !!وةد 
  خدداذ السددد ح اونكسددي قو دددا ب اأن ندددرك ودددة خابددة بكددد  قددوة مددد قدددو  اةكانددد اتدداإ  ت جانددد  ذلددكحن دد لك

وقددوات  اقددوات اجلنددواو ا ينددوا  ددان لددر خطددة خابددة مدد   دد  فملددة: قددوات اةددور )اةدددخ (ف ..اةضددا   ددااةناسدد  
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كواجددر  ددك   الديت و دد ا يتطلدد  مندا أن ندد  ي بكددض أمكلدة لقددوات الك القددة ..(11ا يدن 9ا يددن 6يددن )الند اا 
 :ا فهناك قواتأن  ناك ث   أمكلة  امة أمامنا وأعتقد..     األيام اهلل يف

 ضد التكفف.و ا ضد اة ةو ضد اإلميانا 
 

 ومواجهتها: ،األمثلة الخاصة بالعمالقة  ى أيامنا
 

 اإليمان: ضد .1
 :اا وميكد كل يصها  اآليا  ق الكتابية عد اإلميان وكط يقلفهم بكض احلقا حنتاإ  

 لنطل  مقدار جديد ةواجهة ةيوبناو  احنتاإ ةكيفة مقدار  مياننا ..(9: 1/ لو 3: 14)رو  :مقادير اإليمان. 
 ولكددد لدديو  النكددق ..يءنددي   دد   دد وا يءاندددرك  دد   دد ألننددا افوالتسددليم ) ااهلل : الكقددة يفاإليمااان لااه جناااحين

نلد ا فد ابتسليم أن اهلل سي تار األفض  ةسد  ا يدي  ب .. يييد يي  ما عندما ا اي أةيان  كُ ك  يد   يبدف  اجلسد ال 
 .(ا ام   يءني      

 ا كسدددتكق بددد  خدددف"فلنلددد ر  ذن  ..ى اةسددديا ل طددديسبدددل   و ا مدددا ا(34ا 31: 44)لدددو  اإليماااان قاااد يفناااى"  
 ..دينا أمان  اذايكون ل اأةيان  و  ..(41: 11رو )
   تق  وعند   يص ا  ميان خمُ  اةق ي  ا  ب بةمتحن ب وي  جر  اإليمان ي "Proved Faith." 
 إيمااان مثااابر ..لب وقااوىص اا ااأليددام األخددرية لنددوا خدداص مددد اإلميددان حنددد حنتدداإ يف "Enduring Faith " 

 .(14: 12/ 11: 13 رؤ)
  اا فلنطلد   ا   د(13: 2  دو4)ولد لك وُ دي  روح اإلميدان  ايماانمعارك اإل يالروح القد  يعيننا  ا ننسى أن و 

 مكونتر.
 

 ضد المحبة: .4
 اواداوا جما دد   االد لك فالكددو  ندا ا جدد   ..ا لق ة وقوةو أما وبية اة ة فتط يقها ي   ابي ة يق ككطط      وبية عندما كُ 

 ...ةياة أوا  اهلل لكسي ا يف
اة ددة   ذا نلفإل. فلدد.(1: 13 ددو 1) اكسددق  أبددد   ا وأن اة ددة ا(21: 4ت مدداة ددة ) يف لندد  ي أننددا مدددعويد لل يدد  الكدداينو 

فددد  نددددا لدددر اجملددداا  انت دددر أن الكددددو  تلدددق أمدددور كافهدددة لي طددد  اة دددة األخويدددةلنو  ..(11-12 :3 يدددو1األخويدددة بكددد  قوكندددا )
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ي  ا ولكدد اآلبداء ين هوندا بوندر ميكدد أن كُد(2: 4 رؤ)" مث كف  "كي دت ي تدك األوت ا  لك فاة ة اإل ية ك دأ ةارة.. ل لك
 ...اأن تارس التوبة واإلكضاا جمد    .. لكد علينارة جديدةوكستكا  بصو 

 

 :)التعفف( ضد العفة .6
 يالكفددة  دد االكتابددات القدميددة )الليتورجيددات القدميددة( ويف ..د أوا  اهلل عفددتهمفقاددي يييددد أن يُ  لنددا يدددرك أن  ندداك كدددبري  دديي

 ...اأفلو روةي   افوذا فقد ا ..رأس ماا  ك  اهلل ييسية ألوا  اهللا  الس ة الي 
بندا لفقددان رأس مالندا  يمدد  نتلداا أعد ار وحتداي ت كنتهد بددا   ااخلطية  سد يا ا احلقيقيدة يلنسهي ونس و ا لنلفإل عفتناف

 اوذلك بصدل   دهوات اجلسدد ا(1 :1  و4لنلفإل القداسة ونك لها )ف امدعويد قديسني دددد  نك  اهلل  دددد حند ..وعفتنا
 .(11-14: 4يو 1/ 2: 1ب  4/ 12: 6 )غ  وا يوا مد  هوات الكار

 

  ...كلمة أخيرة شخصية
حنددو اهلل طالدد  رمحتددر... مددا أعلددم اإلعدد ن  أحتددوا بكليدديت ...عفدديت ا يفجددي  ا أو أُ كضددكف يتسددياا ي دديت عندددما أر   ميدداين

را أرةدم"  يدااألوت بد ة "لد لك أة دت الكنيسدة  ..(2: 4أ، ) "...اليمحدة يف غدين و  ياهلل ال " عد مياةم اهلل ياإل 
 ...ليتورجيا ا القدمية يف او ير ا  كري  

 !أنا أعيش بالرحمةأن أقوا:  اراغ    ييقولون: أنا أعين باإلميانا أجد نفس وعندما أر  مد ةوي
 .آمين


