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   بطرس،٢ و١عربانِيني، يعقُوب، 
   يوحنا، يهوذا، ٣ و٢ و١

  وسفر الرؤيا
 
  
  

  القس الدكتور دك وودورد: تأليف
  القس الدكتور بيار فرنسيس: ترمجة

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط خصييمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الش

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
  الفصلُ األولُ
 رِسالَةُ العربانِيني

سائل بولُس الرسول، ونقترِب اآلن من لقد إنتهينا من دراسة ر  
دراسة الرسائل العامة، املُسماة هكذا ألنها وجهت موعات عامة غري 
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ال نعرِف من . ونبدأُ مع الرسالة إىل العربانِيني. محددة من املُؤمنني
. الرسول بولس من قبلِ كُتبتكثريون يعتربوا . كتب هذه الرسالة

. بولس هي العادة يف كتابات كما" بولس"الحظْ أا ال تبدأُ بالكلمة 
هناك عدةُ أسبابٍ هامة من أجلها يعتبِر الكثري من الدارِسني أنَّ بولُس 

  .مل يكتب العربانيني
   املُهِم س حىت اآلن، األمرنا للكتابِ املقدوكما رأينا يف دراست
و التايلعن أي؟: " سفرٍ من أسفارِ الكتاب هماذا يقُولُ الكتاب "

 األمر املُهم حيالَ رسالة العربانني" وماذا يعين لك ويل؟" وماذا يعين؟"
  .هو احلقيقَةُ اليت تعلِّمها الرسالة وتطبيقُها على حياتنا الشخصية

هم ما يقُولُ كائناً من يكُن، كانَ كاتب الرسالة عالَّمةً يف  
إنَّ املُساهمة األساسية هلذه . العهدين القدمي واجلديد عن يسوع املسيح

الرسالة، هي أنها أكثَر من أي سفرٍ آخر من أسفارِ الكتاب املقدس، 
هل سبق وتساَءلت ملاذا مل نعد نقدم . تربِطُ العهدين القدمي واجلديد معاً

ن خطايانا؟ يجيب هذا السفر على تساؤالت كهذه ذبائح حيوانية ع
  . وغريها
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  حجةُ الرسالة إىل العربانِيني
بينما تقرأُ الرسالَةَ إىل العربانِيني، الحظْ أنَّ هذه الرسالة لديها 
حجةُ أو فكرةٌ أساسية، تقدم مبنطقٍ عميقٍ منذُ العدد األول، وحتى 

حاوِلْ أن تتتبع املنطق املُوحى للكاتب، بينما تقرأُ هذه . العدد األخري
حاوِل أن تقرأَ الرسالَةَ يف جلسة واحدة، إذا إستطعت أن . الرسالة

وبينما تقرأُ، مفَتشاً عن احلُجة، الحظْ أنه . تخصص هلا هكذا وقت
الكلمةُ اُألوىل . تكتوجد ثالثُ كلمات تستطيع أن تقُودك يف دراس

  ." إحذَروا"والثالثة هي " آمنوا"والكلمةُ الثانِية هي " ،أفضل"هي 
يكتب الكاتب لليهود ويريدهم أن يدرِكُوا أنَّ يسوع املسيح 

أنتم "فلقد كتب هلُم ما معناه، . هو أفضلُ من كُلِّ األشياء اليت يجِلُّونها
. إنه النيب األساسي. نبياء، ولكن يسوع أفضل من األنبياءتكَرمونَ األ

. فلقد تكلَّم اُهللا من خاللِ أنبِيائه، ولكن اآلن اهللا تكلَّم من خاللِ إبنِه
  ."فإبنه أفضلُ من كُلِّ األنبِياء
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يف اإلصحاحني اَألولَني من هذا السفر، يشري الكاتب إىل أنَّ 
فلقد كانَ اليهود املُحافظُونَ، . سيح هو أفضلُ من املالئكةيسوع امل

  .كالفَريسيني مثالً، يؤمنونَ باملالئكة
ولقد كانَ اليهود أيضاً يكرمونَ موسى، فقالَ الكاتب أنَّ 

يعطينا الكاتب هذه الصورةَ . يسوع املسيح هو أفضلُ من موسى
لبيت له قيمةٌ، ولكن لبانِي البيت قيمةٌ أكثَر مما لصاحبِ ا: البيانِية
موسى بنى البيت، أي شعب اهللا يف العهد القَدمي، ولكن يسوع . البيت

ثُم يتابِع الكاتب القولَ . املسيح هو اإلبن الذي يعيش يف ذلك البيت
لُ من يشوع الذي قاداملسيح أفض وعبين إسرائيل إىل أرضِ أنَّ يس 

ولكن املسيح أعطاهم راحةً تفُوق الراحةَ اليت . املوعد وأعطاهم الراحة
ثُم يضيف الكاتب أنَّ يسوع . أخذُوها عندما دخلُوا أرض املَوعد
. كانَ اليهود يكَرمونَ الكهنوت. املسيح هو أفضلُ من كُلِّ كهنوم

  .، أكَّد الكاتب أفضلية يسوع على الكهنة٥صحاحِ فإبتداًء من اإل
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كانَ هناك عهٌد مع . بعد الكهنوت، تكلَّم الكاتب عن العهود
أقام اُهللا عدةَ عهود، ولكن الكاتب . نوح، إبراهيم، موسى، وداود

  .يؤكِّد أنَّ يسوع أفضل منها مجيعها
شرية، يةيف النهاييرماع يف الباإلجت إىل خيمة بقد .  الكات

تتذكَّر أنَّ هيكَلَ سليمان بنِي على مثالِ خيمة العبادة اليت إستخدموها 
وكما يمكن أن نتوقَّع، يؤكِّد الكاتب أنَّ . خاللَ تيهانِهم يف البرية

كَتب لقُرائه اليهود يقُول ما . يسوع املسيح هو أفضلُ من خيمة العبادة
 ،جِ "معناهليمان ذاك، وكُلُّ مناذتلك، وهيكَلُ س ةبادةَ العإنَّ خيم

 ةعباد ةة، أو تعبِرياً منظُرواً عن خيموروى صآنذاك، مل تكُن س ةالعباد
دة بِيوعيف السماء، غري مصن وجدني ." (ت٢٦ -٢٣، ١١: ٩عربانِي.(  

." قُدس األقداس"مرةً يف السنة، كانَ رئيس الكهنة يدخلُ إىل 
 مهذا الد مقدإىل قُدسِ األقداس، حيثُ كانَ ي ةالذبيح ذُ دمكانَ يأخ

كُلُّ هذا كانَ منُوذجاً عما حدثَ يف السماء . عن خطايا كُلِّ الناس
انَ رئيس الكَهنة وكأنَّ املسيح ك. عندما مات يسوع على الصليب

إنَّ . األعظَم الذي يشفَع من أجلِ خطايا العالَمِ أمجع، بدمه الثَّمني
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ذبيحته متَّمت وفسرت الذبائح احليوانية اليت كانت تقدم ِهللا من خاللِ 
يربِطُ . الكهنة ، والنظام الذبائحي، الذي ساد من موسى إىل يسوع

الع بكات موت بعد هأن بين القدمي واجلديد، عندما يكتني العهدربانِي
 .يسوع على الصليب، ال ينبغي أن تقدم بعد أيةُ ذبائح عن خطايانا

  
  الفصلُ الثَّاين

نؤمأن ت ل لكمن األفض!  
" ،آمن"هما " أفضل"الكلمتان املفتاحيتان اللتان تليان كلمة 

 أي أخذ موقف –يحذِّر الكاتب كثرياً من خطُورة اإلرتداد " .إحذَر"و
 ع عن هذا املوقف الذي سبقمثَّ التراج ،إميانك ما من رحلَة لَةرحيف م

هخذتوإت لك . عن شخصٍ لديه ب عن اإلرتداد ليسالكات وممفه َ إنّ
 يعملَ شيئاً الهوٌت مغلُوط، بل لديه الالهوت الصحيح ولكنه ال

حيالَه .  
ربِطُ . متَتلئُ رسالةُ العربانيني باحلثِّ والتحذيراتوالكلمةُ اليت ت

أو " لكَي "–واملُعبر عنها أحياناً بعبارة " لئال"تلك التحذيرات هي 
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معظَم هذه ).  ١١، ١: ٤، ١٣: ٣، ١: ٢عربانيني (، "خشيةَ أنْ"
وبعضها اآلخر يتعلّق بعملِ املسيحِ . حِ فيناالتحذيرات يتعلّق بعملِ املسي

دعونا، أو "غالباً ما تتبع التحريضات يف عربانيني عبارة . من خاللنا
 ).٢٤، ٢٣، ٢٢: ١٠، ١١، ١: ٤عربانِيني ..." (فَل

 فهمني، سترِسالَةُ العربانِي هعاجلالذي ت املوضوع فهمعندما ت
 املؤمنني املتأملني من أيضا غايةَ رسالة شجيعالعربانيني، واليت هي ت

خلفية يهودية، الذين كانوا خائري العزائم، وعلى وشك التخلِّي عن 
كما وتشجيع أُولئك من اليهود الذين مل يكُونوا قد آمنوا بعد . إميانِهم

.  حقيقي باإلميانبيسوع، لكي يتخذُوا اخلُطوةَ احلاسمة بإتجاه إلتزامٍ
وبينما يخاطب أولئك الذين مل يكُونوا قد إختبروا اإلميانَ احلقيقي بعد، 
أراد بوضوح أن يكشف الضمانَ املُزيف عند أولئك الذين مل يتخذُوا 

  .إلتزاماً صادقاً باإلميان بيسوع
على حد ركِّزب بينما يالكات حتذيرات رميف التاريخِ وتست ث

فعندما . العربي، جنده مسجالً يف اإلصحاحِ الرابِع عشر من سفرِ العدد
تاه شعب إسرائيلَ يف الربية أربعني سنة، عرض اهللا عليهم اإلميانَ به 
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عشر مرات، وذلك عندما صنع معجزات عشر مرات، ورفضوا 
ز. تصديقَهحاوِلُ أن ينَ كانَ اُهللا يدوا ممحالكايف ليقت م باإلميانهدو

  .كنعان املُحصنة
لقد عيلَ صربي : "وصلَ اُهللا مع ذلك اجليل إىل حدّ أنْ قال

الوحيدان اللذان سيدخالن . منكم، لن تدخلوا األرض اليت وعدتكُم ا
رسالة يحذِّر كاتب ال." األرض منكم مها يشوع وكالب ألما آمنا يب

الشعب بأن ال أن يتشبهوا بعدمِ إميان أجدادهم، بل أن يدخلُوا إىل 
: ٤ -٧: ٣عربانِيني ." (الراحة"أرضِ املوعد الروحية، اليت يسميها 

١.(  
ما معناه بابِع، يقُولُ الكاتث والرني الثالإن : "يف اإلصحاح

تسمعوا صوتَ اهللا ولكنكُم ال تصغونَ كُنتم ال تزالُونَ تستطيعونَ أن 
إليه، فأنتم متاماً مثلُ أُولئك الذين كانوا يف البرية، الذين إستمروا 

سيأيت اليوم الذي فيه لن . بالدوران يف حلقَة مفرغة ملدة أربعني سنةً
، وسوف فسوف يتحولُ اُهللا عنكُم. تعودوا تسمعون صوت اهللا
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 وتيف املسيح، ألنَّ الص ة باحلَياةاضد الفيولِ أرضِ املوعخلُونَ يف دتفش
  ".سيخفُت تدرجيياً

 بوعاً يصعموض جعالأن ي بالكات ريدس، ييف اإلصحاحِ اخلام
هلُ من كُلِّ الكهنوت . فهمأفض وعأنَّ يس ظهِرأن ي على وشك هإن

كانَ اليهود يتوقَّعونَ من الكاتبِ أن يظهِر أنَّ يسوع كانَ . لهالسابِق 
ولكن الكاتب يبدأُ عرضه هلذا األمر . كاهناً على رتبة هارون أو الوي

  . وذلك بأن يربهن أنَّ يسوع هو كاهٌن مميٌز على رتبة ملكي صادق
زدولُس مب ما ويقُول، يف هذه املرحلة، يضع ني يف مكانوِج

." كُنت أود أن أُخبِركُم املزيد عن ملكي صادق، ولكني ال أَستطيع"
داخل هذين املُزدوِجني، يتأسف الكاتب على أنَّ قُراَءه مل ينموا يف 
فهمهم لكلمة اِهللا إىل مرحلَة يستطيعونَ معها أن يفهموا ما كانَ 

ويظهِر نوع نظامِ التغذية الروحية اليت .  به عن ملكي صادقسيخبِرهم
  )١٤ -١١: ٥عربانِيني . (حيتاجونها لكي ينموا روحياً

عندما تذهب إىل الكنيسة، يعلِّمك راعي كنيستك، الذي 
هوهضم ما سبق كعلِّماهللا، ي من كلمة وحيالر الطعام يكُونُ قد هضم 
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وهذا يشبِه شرب احلليب أو اللنب، الذي هو غذاٌء . هو شخصياً
 هم بعد النظامعند رلألطفال الذين مل يتطو دعوٌم أصالً، وممهض

إنَّ كان كُلُّ ما تعرِفُه عن كلمة اِهللا يأيت إليك من . اهلضمي اخلاص م
،كلمةَ اِهللا تلك وهضم له اللِ راعٍ سبقفالً خط لُ منكفإنَّ هذا جيع 

ولكن إذا إقتربت من كلمة اِهللا مبفردك أمام الروحِ القُدس، فإنَّ . روحياً
 كنفس س، وستجِداللِ الكتابِ املقدمن خ كعلِّمس سيالقُد وحالر

  .تأكُلُ اللحم الروحي لتغذيتك الروحية
وحنول يبِ الرسسحب ةً، جاَء املسيحمولُوداً ثانِي ةً لكونِكا، نتيج

يريدك . ليعيش يف قَلبِك، وذا تكُونُ قد قَبِلت مسحةَ الروحِ القدس
 كأن ا أن تعرِفوحني" أحٌد ألنَّ املسحةَ اليت فيك كعلِّمأن ي ال حتتاج

  )٢٧ -٢: ٢ا يوحن١" (تعلِّمك كُلَّ ما حتتاج ملعرِفَته
اإلصحاح السادس من الرسالَة إىل العربانِيني حتتوي على بعضِ 

 ونقُر ةياء لعداملُؤمنني األتق فُوست نراليت حي ني (األعداد٦عربانِي :
يؤمن البعض أنَّ هذا املقطَع يعلِّم أننا كمؤمنني حقيقيني ). ١٢ -٤

 رٌن أن خنسمكنامعلى هذا الرأي. خالص قين ال أُوافولكن . كتب
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وعندما ." ولكننا قد تيقَّنا من جِهتكُم أيها األحباء أُموراً أفضلَ: "يقُولُ
يكتب عن الذين إستناروا وذاقُوا املوهبة السماوِية وصاروا شركاَء 

ؤمننيم فصال ي هس، فإنوحِ القُدةَ اجلديدةالروا الوِالدربإخت  . وبل ه
 ،كأو شار ،قتذو هأن لَةس إىل مرحالقُد وحالر هشخصاً جذب فصي

  .ولكنه مل جيتز باحلقيقَة اخلطَّ الفاصل حنو اإلميان والتجديد
أُذكِّركُم ثانِيةً أنَّ أحد أهداف هذه الرسالة هو حض اليهود، 

لذين مل يكُونوا قد آمنوا بعد بيسوع املسيح، بأن يتخذُوا إلتزاماً ا
إنَّ القصد من حجة هذه الرسالة هو حتدي . حاسماً باإلميان باملسيح

هؤالء ليقفُوا ويتألَّموا من أجلِ املسيح، وأن خيرجوا ويتخذُوا إلتزاماً 
وا من خالصا، ليتأكَّداملسي هذا . همجتاه رسالَة فهد هدقهذا ما أعت

احلض الشديد الذي جنده يف اإلصحاحِ السادس من الرسالَة إىل 
  .العربانِيني

 من اإلصحاحِ السادس، ينبغي أن تفسر ٦ إىل ٤إنَّ األعداد 
فبِحسبِ . يف إطارِ احلُجة العامة واهلدف الشامل للرسالَة إىل العربانِيني

الكاتب، إنه ال يعالج أُموراً ترافق اخلالص، بل هو حيض من خاللِ 
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هذه الرسالة الذين يعترِفُونَ باإلميان، ولكنهم مل يولَدوا بعد ثانِيةً، ألنهم 
 يحذِّر الكاتب أمثالَ هؤالء. مل يلتزِموا بعد باإلميان بيسوع املسيح ائياً

أنهم مثلُ أُولئك الذين يذهبونَ إىل السوق ويتفرجونَ ويتفرجون، 
إنَّ حتذير الكاتبِ يف هذا املقطَع هو أنَّ . ولكنهم ال يشترونَ شيئاً

فقِّسا تاملرحلة اليت فيها إم كلُ إىل تلةَ تصأو ،البيض صبِحةً بيضةً تدفاس 

  .ميتة
 لكي يسوع، بأمثالِ العربانِيني إىل الرسالة كاتب إستعانَ ولقد

ظهِري هائقُرل ون كيفولَدقطَةُ .جديد من ياليت والن دشدهذا يف عليها ي 

 يفقُدوا لن فإنهم جديد، من ولدوا مىت أنهم هي الصعب املقطَعِ

 يشبِه أمٌر دثُحي قد اجلديدة، الوالدة حدوث قبلَ ولكن .خالصهم

 أن خطَرٍ يف يكُونونَ قد األشخاص هؤالء فإنَّ ."الروحي اإلجهاض"

   ."الروحي احلَملِ" من حالَة يف يكُونونَ عندما يجهضوا،
  

  الثالث الفصلُ
ركيزاإلميان على ت  
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 احلادي اإلصحاحِ يف جنده الكاتب لرسالة احلقيقي اجلوهر إنَّ  

 يعرف عربانيني من عشر احلادي فاإلصحاح .الرسالة هذه من عشر

 اية يف الواقع يف اإلصحاح يبدأُ .املقدس الكتابِ يف "اإلميان إصحاحِ"بِ

 ينبغي أجلها من أسبابٍ جملَةَ قُرائه بإعطاِء يبدأُ عندما العاشر، اإلصحاحِ

 أنهم يقُولُ فهو ).٣٥ :١٠ ربانِينيع( جانِباً إميانهم يطرحوا ال أن عليهم

 أن على وحيضهم .خلَّصهم اإلميانَ ألنَّ إميانِهم عن يتخلُّوا أن ينبغي ال

 جوهر هو هذا .وخلُصوا آمنوا فيها اليت املرحلة بتلك التفكري يعيدوا

   .صكُمخلَّ اإلميانَ ألنَّ إميانكُم، تطرحوا ال – الرسالة هذه موضوع
يبدو أنهم إختبروا التوبةَ احلقيقية والرجوع إىل شخصِ املسيح 

لقد ذكَّرهم بذلك . الذي كانَ مرافَقاً باحملبة اُألوىل الصافية للمسيح
اإلختبار، وكيف إحتملُوا خسارةَ كُلِّ شيء، عالمني أنهم سينالُونَ 

اآلن، ينصح الكاتب أن نرجِع ونفكِّر و. مجازاةً أفضل يف السماء
 درِكلنا، وأن ن مبا عناه فكِّرواخلالص، وأن ن لإلميان بارِ األساسيباإلخت

هلذا، مهما حدثَ، علينا أن ال نتخلَّى عن إميانِنا . أننا خلُصنا باإلميان
  . الذي خلَّصنا
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س الكاتب من  من اإلصحاحِ العاشر، يقتب٣٨ِثُم يف العدد 
يف هذا اإلطار، ). ٤: ٢حبقُّوق ." (أما البار فباإلميان حييا"حبقُّوق، 

 ،ما معناه بكُم "يقُولُ الكاتوا إميانكُم ألنكُم أن تطرحنمكال ي
هونونَ فقط باإلميان بل وحتيونَ باإلميان. ستحتاجم ال ختلُصفأنت.  

يقُولُ . ان، ولكن باإلمكان وصفُهمن الصعبِ جداً تعريف اإلمي
برى: "الكاتورٍ ال ترجى واإليقانُ بأُمالثِّقَةُ مبا ي وا اإلميانُ فهوأم ".

الرجاُء هو اإلقتناع أنَّ خرياً يوجد يف هذا العامل، ويوماً ما سوف نلتقي 
من هو " ذا السؤال، قدم داود حتدياً للفاشلني واهلارِبني .ذا اخلَري

ثُم يجيب " اإلنسانُ الذي يهوى احلَياة ويحب كثرةَ األيام ليرى خرياً؟
طُوىب . ذُوقوا وانظُروا ما أطيب الرب: "على سؤاله بتقدميِ هذه الدعوة

كِّل عليهول املُتجور !" (للركَي يكُونَ اإلميانُ ) ٨، ١٢: ٣٤مزملف
اناً، ينبغي أن يكُونَ هناك برهانٌ يدعم اإلقتناع أنَّ خرياً ما إمي

  .سيحدثُ
 ،ونا هالفكرة ه إطار كُم بسبب ما "ولكنوا إميانحال تطرهو 

 جوهر رجائكُم أو األساس الذي جيعلُ من هوفاإلميانُ . اإلميان
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ر اليت ال ترى، أي اهلدف غري  برهانُ اُألموهواإلميانُ . رجائكُم معقُوالً
  ." املنظُور إلميانِكُم

 وعوضغي أن يكُونَ ماً، ينبتابِيكُم إمياناً كعندما يكُونُ إميان
فأنتم تلغونَ احلاجةَ لإلميان عندما يكُونُ بإمكانِكُم . إميانكُم غري منظُور

ياً، يكُونُ موضوع عندما يكُونُ اإلميانُ كتابِ. أن تروا موضوع إميانِكُم
إميانِكُم غري منظُور، ولكن يكُونُ هناك برهانٌ يدعم اإلقتناع أنَّ 

إنَّ هذا يشبِه رائحةَ وجبة طعامٍ . املوضوع غري املنظُور موجوٌد هناك
شهِية مل ترونها بعد، ولكن رائحتها الزكية هو برهانٌ على أنَّ الوجبةَ 

هلذا، فإنَّ أفضلَ تعريف لإلميان ممكن أن . ي على وشك أن تقدمه
 بشيٍء، أو بشخصٍ، ال تستطيعونَ اإلميان فعلُاإلميانُ هو : "يكُون
هؤيتعلى ر بينم هرهان، ولكنليل أو بد".  

فالكاتب يقُولُ أنَّ . يف هذه احلال، األمر غري املنظُور هو اهللا
. م برهان يف العامل عن وجود اِهللا هو الشخص الذي لديه إميانٌأعظَ

؛ فيلبي ٨: ٢أفسس . (فبِحسبِ العهد اجلديد، اإلميانُ هو هبةٌ من اهللا
هلذا، فالشخص الذي لديه إميانٌ هو البرهانُ األعظَم على ) ٢٩: ١
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اإلميانُ هو الثِّقَةُ مبا "لكاتب، يقُولُ ا. األرض بأنَّ واهب اإلميان موجوٌد
فمن بنيِ عدة أُمورٍ، يخبِرنا كاتب ." يرجى واإليقانُ بأُمورٍ ال ترى

هذه الرسالة العميقة أنَّ اإلميانَ هو بِحد ذاته برهانٌ على وجود اهللا غري 
  .املنظُور

رحهم إميانهم، إذ يعطي الكاتب لقُرائه سبباً جديداً لعدمِ ط
ألنه بدون إميان ال يمكن إرضاؤه، ألنه يجِب أنَّ الذي يأيت : "يقُول

هونيطلُب جازِي الذيني هوٌد وأنوجم هبأن نؤمني . (إىل اهللا ي١١عربانِي :
٦(  

يت متسك مبنطقِ حجة الكاتب، الذي يعبر عن كافَّة األسباب ال
يقُولُ أنه عليهم أن ال . من أجلها على قُرائه أن ال يطرحوا إميانهم

يطرحوا إميانهم ألنه بدون إميان ال يمكنهم أن يقترِبوا من اهللا وال أن 
  .ثُم يخبِرنا عن أشخاصٍ أرضوا اَهللا بإميانِهم. يرضوه

لَه اُهللا إىل حضرته بسببِ فأخنوخ كانَ ذلك اإلنسان الذي نق
يا "وكأنَّ أخنوخ مشى مع اِهللا لدرجة أنه ذات يوم، قالَ اُهللا له، . إميانِه

أخنوخ، لقد أصبحنا اآلن أقرب إىل بييت مما إىل بيتك؛ فلماذا ال تأيت 
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وهكذا أخذَ اُهللا أخنوخ بكُلِّ بساطَة إىل " معي إىل بييت وحسب؟
  ).٥: ١١عربانِيني (ألنَّ أخنوخ سار مع اِهللا وأرضاه السماء 

تأمل . ثُم، يعطي أمثلَةً عن أشخاصٍ أتقياء كانوا أصحاب إميان
 خطَّاً حتت ني وضعربانِيسالَة إىل العي عشر من الريف اإلصحاحِ احلاد

 يف اإلميان مجيع هؤالء كانوا أبطاالً. كُلِّ األفعال، وكلمات الفعل
لهذا أقُولُ أنَّ اإلميانَ هو فعلُ إميان يف شخصٍ، أو . ألنهم عملُوا شيئاً

  .شيٍء، ال تستطيع رؤيته، ولكنه مربهٌن بِدليلٍ
عندما كلَّف اُهللا نوحاً ببِناِء الفُلك، مل تكُن قد أمطَرت على 

ان الذي واجهه نوح، الذي يصف الكاتب حتدي اإلمي. األرض بعد
 بعد"آمن رورٍ مل تأن رأى مطراً." بأُم له وح، . فنوح مل يسبِقةَ نصإنَّ ق

اليت تغطِّي أربعةَ إصحاحات من سفرِ التكوين، توصف يف عدد عميقٍ 
بع: "من إصحاحِ اإلميان رورٍ مل تعن أُم إليه يوٌح ملَّا أُوحد، باإلميان ن

خاف فبنى فُلكاً لخالصِ بيته فَبِه دانَ العالَم وصار وارِثاً للبِر الذي 
  )٧: ١١." (حسب اإلميان
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لقد كانَ نوٌح كارِزاً بالبِر ملُدة مائة وعشرين سنةً، اليت قضاها 
فالطريقَةُ الوحيدةُ اليت كانت مفتوحةً للخالص كانت . يف بناِء الفُلك

يف هذا . يخبِرنا بطرس أنَّ الفُلك كانَ صورةً عن اخلالص. بالفُلك
اإلصحاح، نخبر أنَّ نوح هو صورةٌ عن اإلميان، وعما يعنيه اإلميانُ 

  . وماذا يعملُه اإلميان
أشخاٌص كثريون يعتقدونَ أنَّ الصورةَ اازِية اليت يقدمها 

 هي أننا بِمثابة أبطالٍ رِياضيني نركُض ٢ -١: ١٢ الكاتب يف عربانِيني
بينما نركُض حنن يف " سحابةٌ من الشهود"يف املَيدان، بينما تراقبنا 

هل تؤمن أنه بإمكان . لقد سبق هلُم وركضوا سباقَهم. امليدان
أن يعرِفُوا ماذا األشخاص املُتوفِّني، أُولئك الذين سبقُونا إىل اد، 

حيدثُ يف حياتنا؟ يضيف كاتب العربانيني إىل حجته هنا يف إصحاحِ 
اإلميان، أنه علينا أن ال نطرح إمياننا جانِباً، ألنَّ سحابةً من الشهود 

  .تراقبنا وتف فَرحاً لنا عندما نركُض يف سباقِ احلياة
، ومبا أنك كذلك، عندما تعصى أنت واحٌد من أوالد اهللا

كبؤدي سوف ،وصاياه . تتألَّم سالة، إن كُنتبِ هذه الربِ كاتسحب
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) أو إبنةً(بسببِ خضوعك للتأديب، فإنَّ أملَك هو تأكيٌد لكونِك إبناً 
بكُم اُهللا، فعندما يؤد. ال حتتقروا تأديب اهللا: "يقُولُ كاتب العربانيني. هللا

هكُم أبناؤأن نرهبرِكُوا يف . فإنَّ هذا يكم ألن تشتي تأديبؤدي وسوف
هتيف السالم." قداس بِر ؤيت مثري أيضاً أنَّ التأديب بنا الكاتخبِروي.  

 يفنيضنا لنكُونَ مضهذه الرسالة العميقة حب بالكات مخيت
ال تنسوا إضافَةَ الغرباء ألنْ بِها "اإلصحاحِ األخري، يقُولُ يف . للغرباء

ثُم يقُولُ لنا الكاتب أن نذكُر ." أضاف أُناٌس مالئكَةً وهم ال يدرون
فلقد كانَ الكثريونَ من أعضاِء . املُقَيدين، وكأننا مقيدونَ معهم

حفَة الروحية بِحض خيتم الكاتب هذه الت. الكنيسة اُألوىل يف السجن
  .على إطاعة القادة الروحيني املسؤولني عن خريِنا الروحي

  
  الفصلُ الرابِع
  رِسالَةُ يعقُوب

إنَّ رِسالَةَ يعقُوب هي رسالَةٌ عمليةٌ للغاية، وهلذا يشري إليها   
ريٍ متتالٍ لتعاليم إنها أشبه بتفس." أمثالُ العهد اجلديد"البعض بأنها 
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بإمكانِك أن تجِد على . يسوع املسيح، خاصةً املَوعظَة على اجلَبل
  .اَألقَلّ عشرة أمثلَة حيثُ يوسع يعقُوب أمثالَ يسوع ويطبقُها

يعتقد الكثري من املُفسرين أنَّ يعقُوب الذي كتب هذه الرسالَة   
مل يكُن يؤمن بيسوع . سوع املسيح باجلَسدكانَ يعقُوب أخا الرب ي

بعد . خاللَ خدمة يسوع العلَنية على األرض ملُدة ثالث سنني ونِصف
القيامة، نعرِف أنَّ يسوع ظهر خصيصاً لبطرس وليعقُوب، أي ليعقُوب 

  ). ٧: ١٥كُورنثُوس ١(أخي الرب 
نه بعد أن جتدد يعقُوب، عين مباشرةً من املُحيرِ أن نالحظَ أ  

يعقُوب هو . تقريباً ليكُونَ أحد القادة العظماء يف كنيسة العهد اجلديد
  . ١٥الرسولُ الذي ترأَّس جممع أورشليم كما متَّ وصفُه يف أعمال 

هذا هو يعقُوب الذي أشار إليه بولُس يف رسالَته إىل أهلِ 
طية عندما كتب يقُولُ أنه عندما صعد إىل أُورشليم، كانَ هناك غال

 أي يوحنا، –ثالثَةُ رِجالٍ بدوا وكأنهم أعمدةُ كنيسة أُورشليم 
  .بطرس، ويعقُوب
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يخبِرنا التقليد أنَّ يعقُوب طُرِح من أعلى برجِ اهليكَل، ومن مثَّ 
وعندما حدثَ هذا، . مرٍ من رئيسِ الكهنةضرِب باهلرواة حتى املوت بأ

يقُولُ التقليد أنَّ املُجتمع اليهودي ثار على رئيسِ الكهنة وطردوه من 
بِهنصعام . م وماين أُورشليمتيطُس األمرباطُور الر ر٧٠وعندما دم 

ليسوع، ميالدية، كثٌري من اليهود األتقياء الذين مل يصبِحوا أتباعاً 
إعتقَدوا أنَّ خراب أُورشليم كانَ دينونةً من اهللا عليها بسبب إستشهاد 

  .هذا الرجل التقي يعقُوب
 ةاي ة، تأيت يفمبا أنَّ رسالَةَ يعقُوب هي من الرسائل العام

ويعتقد معظَم . العهد اجلديد إىل جانِبِ الرسائل العامة اُألخرى
  .نها أبكَر أسفارِ العهد اجلديداملُفسرينِ أ

  موضوع رسالَة يعقُوب
 نؤمسالَة، سترونَ ملاذا يوى هذه الرحتونَ مسعندما تدر
البعض أنَّ يعقُوب كانَ يحاوِلُ أن يحدثَ توازناً مقابِلَ تعليمِ بولُس 

تميتاً عن التربير فنحن نعلَم أنَّ بولُس كانَ يدافع دفاعاً مس. الرسول
يف اإلصحاحِ الثاين من هذه الرسالة، يخبِرنا . باإلميان وليس باألعمال
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ولكن . يعقُوب بإسهابٍ أننا ال نتربر باإلميان فقط، بل وباألعمالِ أيضاً
رغم أنَّ رسالة يعقُوب هذه تأيت يف آخرِ العهد اجلديد، فإنَّ باقي 

بولُس كُتلَ بيعقُوبرسائ رسالَة ةكتاب من . ت بعد الكثري دقيعت
. املُفَسرين أنَّ يعقوب كتب قبلَ أن يكُونَ هناك أي أُممي يف الكنيسة

  .هلذا تبدو رسالَةُ يعقُوب يهوديةً ال بل حتى ناموسية
  نوعان من التجارِب

م أنَّ يعقُوب هو يف اإلصحاحِ األول من هذه الرسالة، نتعلَّ  
، بل مبصادرِ )أي كيف تبدو اُألمور(رجلٌ ال يهتم بظَواهرِ اُألمورِ 

ويشبِه يعقُوب يسوع كثرياً يف هذا .) أي كيف هي حقَّاً(اُألمور 
فلقد شدد يسوع على اإلنسان الداخلي وعلى القضايا . السياق
ع أيضاً على موقفنا جتاه اُألمور وعلى الدافع ولقد شدد يسو. الداخلية

إنَّ جوهر رسالَة يعقُوب يوازِي القيم اليت شدد . الذي يحرك أعمالَنا
  .عليها يسوع يف تعليمه

. يخبِرنا يعقُوب يف إصحاحه األول عن مصادر ونتائج إمتحانِنا  
حانات تكتجارِبيف بعضِ الترمجات، هذه اإلمت فوص . يعقُوب ولكن
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يميز فيما بعد بني هذين النوعني من التجارِب، ولكنه يف هذه احلال 
يف كلماته . كانَ يشري إىل إمتحانات األمل اليت عانى منها قُراؤه

إحسبوه كُلَّ فرحٍ يا إخويت حينما تقعونَ يف : "اإلفتتاحية، قالَ يعقُوب
وهكذا يطلُب منا يعقُوب أن نفرح يف جتارِبِنا، ألنَّ ." جتارِب متنوعة

فإذا سمحنا . إمتحانَ اإلميان املقصود منه أن يقُودنا إىل الثِّقَة باإلميان"
 إنتصار بِراإلميان، عندها سنخت قَةنا إىل ثأن يقُود اإلميان حانإلمت

يهسمإكليل احلياة" يعقُوب اإلميان، الذي ي".  
عندما جتتازونَ يف عاصفَة يف حياتكُم، فإنَّ هذه التجرِبة غالباً   

ستدرِكُونَ أنكُم . ما تصلُ بكُم إىل مكان ال تعلَمونَ فيه ماذا تفعلُون
كتب يعقُوب يقولُ أنه . حتتاجونَ إىل حكمة تفوق حكمتكُم البشرية

عندما تعوِزنا .  ندع إمتحانَ اإلميان يقُودنا إىل ثقَة اإلميانعلينا أن
هشارِكَنا حكمتبأن ي سرمن اهللا، الذي ي احلكمة، علينا أن نطلُب.  

  تشريح اخلَطية
   حغي أن نفرة الذي ال ينبنوعٍ من التجرِب إبراز يعقُوب تابِعي

ة . بهجترِب رمصد ةفاُهللا ليسالثَّاين من اإلصحاحِ . اخلطي صفيف الن
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 هيسمأن ن نمكما ي عطينا يعقُوبل، ية"األوفبينما ." تشريح اخلطي
يعلِّم بإسهابٍ أنَّ جترِبةَ اخلطية ال تأيت من اهللا، يخبِرنا أنَّ هذا النوع من 

الً، تبدأُ السلِسلَةُ أو. التجارِب ال يأيت حتى من إبليس، بل من ذواتنا
مبا نراه .ولِ على ما رأيناهالشهوة، أو الرغبة الشديدة باحلُص رتظه ثُم .

وكأنَّ ما رأيناه هو قطعةٌ من املعدن، وشهوتك هي مثلُ مغناطيسٍ 
فإن مل تفعلْ شيئاً لتعطِّلَ قُوةَ هذا احلقلِ . شديد القُوة واجلاذبية

طيسي بني شهوتك وبني موضوعِ شهوتك، يوماً ما ستحدثُ املغنا
  .املُواجهةُ
فأنت ال تخطئ ملُجرد . بالنسبة ليعقُوب، التجرِبة ليست خطية  

فنحن نعلَم أنَّ معلِّمنا جترب يف كُلِّ شيٍء مثلَنا . كونِك جتربت باخلَطية
التجرِبةُ ليست خطية ولكن ). ١٥: ٤ أعمال(ولكن بدون خطية 

عندما نستسلم . غالباً ما تقُود التجرِبةُ إىل أعمالِ اخلطية الظاهرة
رومية . (للتجرِبة وبالواقع للخطية، فإنَّ عواقب اخلطية هي دائماً املوت

٢٣: ٦ .(  
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  وه ها هذا التشريححوضقطَةَ اليت يأن إن كُ: إنَّ الن ريدال ت نت
تخطئ، عليك أن تربح معركَتك مع اخلطية على مستويات الشهوة، 

لقد علَّمنا يسوع أن نصلِّي كُلَّ يوم، . قبلَ أن تواجِه عواقب التجرِبة
  ).١٣: ٦متى ." (وال تدخلنا يف جترِبة"

  باإلختصار
  يف اإلصحاحِ األو نا يعقُوبخبِرلَنا ياُهللا أن جيع يستطيع لِ كيف

يقُولُ يعقُوب أيضاً أنَّ هناك تلك القضية الثانِية، . ننضج وسطَ جتارِبِنا
فاُهللا ليس مصدر عواقب التجرِبة اليت تؤدي إىل اخلطية، . جترِبة اخلطية

إنَّ تلخيص . يةفليس هناك أي شيٍء صالٌح يف اخلط. وبالتايل إىل املوت
ممتحنونَ للحياة، : اإلصحاح األول من رِسالَة يعقُوب قد يكُن
  .مجربونَ للموت، ومتعلِّمونَ الفَرق بني اإلثنني

  
سالفصلُ اخلام  
  نوعان من الدين
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يخبِرنا يعقُوب أنَّ كلمةَ اهللا هي الوسيلَةُ اإلهليةُ اليت يستخدمها   
فالتجديد . نا إختبار التجديد ليخلُق يف قُلوبِنا حياةً روحية ويعطياُهللا

  . يمكن أن يعطينا قُوةَ العيش فوق اخلطية
فبعد أن علَّم يعقُوب يف اإلصحاحِ األول عن األخبار السيئة   

 ملُعجِزة عن جترِبة اخلطية، شارك باألخبارِ السارة عن كيفية عمل اهللا
مثَّ كتب يعقُوب قائالً أنَّ كلمةَ اهللا هي حيثُ جند . اخلالصِ يف قُلُوبِنا

وأعطى حضاً قَوِياً يستمر حتى اإلصحاحِ . احللَّ ملُشكلَة جترِبة اخلطية
 فينا بعد أن أخبرنا أنَّ كلمةَ اهللا املغروسة. الثاين، حولَ أمهِّية إطاعة اِهللا

هي الوسيلة اإلهلية اليت يمكن أن تسهلَ جتديدنا إذا جتاوبنا معها 
: بالطريقَة الصحيحة، أعطانا يعقُوب حالً بشكلِ صورة جمازِية مجيلة

  ."كلمةُ اُهللا تشبِه مرآة"
إنَّ القصد من املرآة هو أن تظهِر عدم كَمالك لكَي تستطيع أن   
 ات الالزمةتقوميحصحلة، أي . بالتاِهللا الكام إىل مرآة فعندما تنظُر

كلمة اهللا، ستريك ناموس اخلطية واملوت يف حياتك، لكَي تعملَ شيئاً 
  .حيالَ ما تراه يف املرآة
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   بنا معنا إذا جتاونا أننا هخبِروع عندما ييس مع يعقُوب قوافي
طريقَة اليت نتجاوب ا مع املرآة، سنكتشف أنَّ كَلمةَ اِهللا كلمة اِهللا بال

هلذا لدينا هذا التحريض من يعقُوب بأن نتجاوب مع كلمة اِهللا . حيةٌ
يستهزِئ يعقُوب من الرجل الذي يقرأُ الكلمة وال . بطريقَة مالئمة

وبعد أن يرى .  مرآة كُلَّ صباحيطيعها، أنه يشبِه رجالً ينظر خلقته يف
الشوائب يف مظهرِه، يذهب إىل العمل وال يعملُ شيئاً حيالَ ما رآه يف 

  .املرآة
عندما يصبِح املُؤمنونَ غري عاملني بالكلمة، ينتجونَ ديانةَ كالمٍ 

ةُ تطيع كلمةَ اهللا، بِزِيارة فالديانةُ احلقَّ. مزيفَةً، بدل أن ينتجوا ديانةً حقَّة
  .اليتامى واألرامل وحبياة القداسة

  نوعان من اإلميان
يف اإلصحاحِ الثاين من هذه الرسالة، يبدأُ يعقُوب بالكتابة عما 

 يهسمن"ف والوجه احلقيقيتعين " شخص"إن كلمة ." الوجه املُزي
ب يعقُوب قائالً أننا إذا كُنا نقيم يكت. وهلا عالقَةٌ مبظهرِنا" وجهاً"

اآلخرين على أَساس رموز حالتهِم اخلارِجية، أو إنعدام رموز هذه 
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احلالة اخلارجية، فإنَّ عملَنا هذا هو خطية، ألنَّ اَهللا يقيم األشخاص 
ال ] الرب[ ألنَّ"فبِحسبِ كلمة اِهللا، . على أساسِ ما يوجد يف قُلوبِهم

اإلنسانُ ينظُر إىل العينني وأما الرب فإنه ينظُر . ينظُر كما ينظُر اإلنسان
  )٧: ١٦صموئيل ١." (إىل القَلب

ف واإلميان احلقيقياإلميان املُزي يعقُوب بخاطي ثُم . هويقود
يعقُوب (د اجلديد هذا إىل إحدى أكثر املقاطع املُتنازع عليها يف العه

رغم أنَّ البعض يرونَ تناقُضاً بني يعقُوب وبني تشديد ). ٢٦ -١٤: ٢
فلقد . بولُس على النعمة، ولكن هذه التناقُضات ليست إال يف الظَّاهر

: ٧متى ." (من ثمارِهم تعرِفُونهم"وافَق يسوع مع يعقُوب عندما قالَ 
٢٠ .(يس وال لقد علَّم هتعليم عل الذي يسمبإسهابٍ أنَّ الرج وع

يوافق يعقُوب مع يسوع، . يعمل به، يبين بيته أي حياته بدون أساس
عندما يكتب قائالً أنَّ األعمال هي الثمر الذي ينمو على شجرة 

  .اإلميان
ن اإلميانُ وحده يخلِّص، ولك: "عبر أحدهم عن هذا كالتايل
هال يبقى أبداً وحد خلِّصاإلميان الذي ي ". ،هوحد باإلميان خنلُص فنحن
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ولكن أعمالَنا تربهن أنَّ إمياننا حقيقي، ألنَّ األعمالَ دائماً ترافق اإلميانَ 
  .ومتنحه قيمةً

  
  الفصلُ السادس
  نوعان من احلكمة

سالة، يث من هذه الرعلى منابِعِ يف اإلصحاحِ الثال يعقُوب ركِّز
يكتب أنَّ . املَبادئ الروحية اليت تمكِّننا من السلوك يف مسلَك اإلميان

. املكان املُناسب للبدِء مبمارسة املبادئ الروحية هو بِضبط اللِّسان
 يهسمة هي بفهمِ ما يحيدة احلكمة"الطريقَة الوداعو ".  

تأنَّ أنا م إليه وأشرت ونَ ما سبقكُم تتذكَّرةَ"أكٌِّد أناعدالو "
وعندما . فقبلَ أن يروض احلصانُ، يكُونُ حصاناً قوياً." الترويض"تعين 

 وصفُه باإلمكان صبِحاً، ولكن ييبقَى قوي ،ضروي" ة حتتكقُو
سيطَرة "تعين، " كمةوداعة احل"وهكذا، فإنَّ العبارة ." السيطَرة
فعندما تنالُونَ هذه احلكمة من اهللا، عليكُم أن تطلُبوا من اهللا ." احلكمة

. الروح القُدس أن مينحكُم النعمة واإلنضباط لتطبيقِ هذه احلكمة
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 نعلما ياهللا، بين ةكُم لسيطَروا حياتعخضأُخرى، عليكُم أن ت بكلمات
، كما خيضع احلصانُ للرسغِ والرسنِ والسرج، اُهللا حكمته لكُم

هبدرأو ي هال الذي يركَباخلَي ةولسيطَر.  
يخبِرنا . إنَّ هذا التعبري اجلَميل يقُود يعقُوب ليناقش احلكمة

أحدهما يأيت من . يعقُوب أنَّ هناك نوعان من احلكمة يف هذا العامل
حياتنا " حقلِ"والثمرةُ اليت ينتجانِها يف .  اهللالشيطان، واآلخر من

  .تعرف عن مصدرِ كُلٍّ منهما
  باإلختصار

. يريدنا يعقُوب أن نفهم مصادر القُوى اليت تؤثِّر على حياتنا
فإذا جتربنا باخلطية، وعانينا من العواقبِ الناتجة عنها، فإنَّ هذا النوع 

فمن املُمكن أن تصلوا إىل عالقَة .  أو التجرِبة ليس من اهللامن اإلمتحان
مع اهللا من خاللِ كلمته اليت بإمكانِها أن ترفعكُم فوق هذه القُوى اليت 

فمن خاللِ كلمة اهللا املزروعة، . تريد تدمريكُم وحتطيمكُم روحياً
 من اهللا، وأن نزرعها يف حيضنا يعقُوب على إختبارِ احلكمة اليت تأيت

  .حقلِ حياتنا
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  الفصلُ السابِع
  مصادر احلُلُول

. كانَ يعقُوب يخبِرنا عن مصادرِ وعواقب اخلطية واخلالص  
 أي احلَلّ النهائي ملُشكلة –واآلن يريد أن يخبِرنا عن مصادر التقديس 

 يعقُوب بينما كانَ لقد كانَ موضوع التقديسِ على قَلبِ. اخلطية
  .يكتب اإلصحاحني الثالث والرابِع من رِسالته

الحظُوا األشياء اليت . هذا اجلزُء من الرسالة مملووٌء بالتطبيقات
وإذا أردتم أن تفهموا مفتاح . إخضعوا هللا. يقُولُ لنا يعقُوب أن نعملَها

. طية، فاخضعوا هللالتقديس، الذي هو احللُّ إلغراءات وفخاخِ اخل
يوحكُم الرومجةُ هستراجيي وهللا ه وعاخلُض .  

ثُم، أصغوا ليعقُوب بينما يصف ستراتيجية اهلجوم الروحية 
يقُولُ يعقُوب بِوضوح، . عندكُم، عندما يجربكُم الشيطانُ باخلَطية

يعقُوب ." (بوا من اهللا فيقترِب إليكُمإقترِ. قاوِموا إبليس فيهرب منكُم"
٧: ٤.(  
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عندما يعطينا يعقُوب هذا التطبيق العملي لتعليمه، فإنه يتفق من 
لقد علَّم يسوع باملثل . جديد مبوازاة تعاليمِ يسوع، أخيه يف اجلسد

 عجوز العظيم عن اإلبنِ الضالّ، الذي صور اهللا وحمبةَ اهللا كرجلٍ
 ةة يف الكُوريف اخلطي أن عاش بعد هالراجِع إىل بيت هإبن عانِقلي يركُض

  .البعيدة
 بِرأن خيت األب البعيدة، مسح ةالضالُّ يف الكُور عندما كانَ اإلبن

ولكن، عندما خطا . اإلبن الضالُّ العواقب الوخيمة لخياراته اخلاطئة
وةَ اُألوىل بإتجاه العودة إىل بيت أبيه، ركض ذلك ذلك اإلبن اخلُطَ

  .األب الشيخ ليالقي إبنه، مما يقدم صورةً عن حمبة اهللا
ليس هنالك من أمرٍ مهِنيٍ لرجلٍ عجوزٍ من أن يركُض، ولكن 

لضالِّ الذي قرر هذه هي الطريقَة اليت ا صور يسوع حمبةَ اهللا لإلبنِ ا
لهذا، فإنَّ حتريضات يعقُوب، اليت يوافق ا . أن يرجِع إىل بيت اآلب

يخبِرنا يعقُوب أننا ." إقترِبوا من اهللا فيقترِب إليكُم: "مع يسوع، هي
هذا . عندما خنطُو خطوةً واحدةً حنو اهللا، سوف يأيت اُهللا إلينا راكضاً

هالّما علَّمثَلَ اإلبن الضم أ عندما علَّمباملبد وعيس .  
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هل تؤمن حقَّاً بأنَّ اَهللا يحبك؟ بعضنا لديه فكرةٌ وضيعة عن 
نفِسه؛ لدينا صعوبةٌ بأن نصدق أن أياً كان ممكن أن يحبنا، وال سيما 

ا كُلَّ أمرٍ ال يعرِفُهعن خطيئةً .  اآلخروناهللا، الذي يعرِف ضيففعندما ن
 ةمبحب نؤمحيلِ علينا تقريباً أن نمن املُست صبِحرديئة إىل هذا املزيج، ي

  .اِهللا لنا
حمبةُ اِهللا لك . يحبك اَهللابناًء على سلطَة كلمة اهللا أَقُولُ لك أنَّ 
مهما تشعر حيالَ . ههي مثلُ رجلٍ عجوزٍ يركُض ليؤكِّد حمبته إلبنِ

  .نفِسك، فاُهللا يحبك على أية حال
 ةاحبِفَص يعقُوب مقده، يابِع من رسالتيف اإلصحاحِ الر

وكأنَّ ذلك هو تفسٌري . حتريضاته وتطبيقاته وتعاليمه املُتوازِية مع يسوع
  . متتالٍ لتعاليمِ يسوع

لة هي حيثُ يذكِّرنا أننا يف يدي اهللا؛ إحدى التحريضات اجلمي
و يف يديهنا ه؛ كُلُّ ما خيصنا يف يديهإذا مل . أوقات هأن درِكعلينا أن ن

يعطنا النعمة، الصحة، واحلَياة، فقد ال نقدر أن نعملَ شيئاً يف السنني 
  .القادمة
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طينا يعقُوب ما يمكن أن يف اجلزِء املُتبقِّي من هذه الرسالة، يع
 هيسملول اهللا"نح جميء املسيح ." نتائج وعموض يعقُوب جعالي ثُم
ومثل الرسل، يخبِرنا أنه سيكُونُ احلَلَّ النهائي لكُلِّ املشاكل اليت . ثانِيةً

بِياُء أو كُتاب ففي كُلِّ مرة يخبِرنا فيها أن. نعاين منها هنا على األرض
فأي . العهد اجلديد عن جميِء املسيح ثانِيةً، يكُونُ التطبيق عملياً للغاية

 آت غي أن نكُونَ اآلن، على ضوِء أنَّ املسيحنوعٍ من األشخاص ينب
  ثانِيةً؟

يف نِهاية الرسالَة، يكتب يعقُوب مقطَعاً جميالً عما يمكن أن 
سمن هحياةَ ." حياة جسد الكنيسة"ي به داليوم، ونقص يهسمهكذا ن

يف العهد اجلديد، كُلُّ أعضاِء اجلسد عليهم خدمة . اجلسد، الكنيسة
  . كُلُّ مواهب الروح هي لبنيان الكنيسة. باقي أعضاء اجلسد

. هذا اإلصحاح اخلتامي يعطينا أيضاً مقطَعاً عظيماً عن الشفاء
 أعضاُء اجلسد عمثَ عندما جيتغي أن حيدفاَء ينبأنَّ الش علِّمنا يعقُوبي

أنا أُؤمن . هذا ما ينبغي أن يقالَ اليوم، وبِصوت عالٍ وواضح. معاً
ولكني ال أُؤمن أنَّ . وأُؤمن أنَّ اَهللا قادٌر أن يشفي. بالشفاِء باإلميان
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اً أن يشفي، ولكني أُؤمن أنَّ اَهللا يقدر أن يشفي وهو إرادةَ اِهللا هي دائم
الشفاُء الذي يصفُه يعقُوب وينصح به هنا، ال حيصلُ يف . بالفعل يشفي

بل . إطارِ إجتماعٍ كبريٍ حبضورِ شاف باإلميان يقود عمليةَ الشفاء
  .حيصلُ الشفاُء يف إطارِ كنيسة املرتِل

ملريض أن يكُون لَديه اإلميان الكافي ليدعو شيوخ فعلى ا
ثُم ينبغي أن يكُونَ لدى شيوخ الكنيسة اإلميان الكايف ليأتوا . الكنيسة

عندما يأيت شيوخ الكنيسة، يطلَب منهم أن يضعوا . عندما يدعون
 .أيديهم على الشخصِ املريض، وأن ميسحوه أو ميسحوها بِزيت

يقُولُ يعقُوب، . بِالنسبة ليعقوب، ليس الزيت هو الذي يشفي املريض
من املُثريِ لإلهتمامِ أن نالحظَ أنَّ ." (وصالةُ اإلميان تشفي املريض"

. الكلمة املُستخدمة للزيت هي الكلمة اليت تطلَق على الزيت الطِّبي
  .)خذْ دواَءك وصلِّ: فبإمكانِنا القول

يتابِع يعقُوب ليخبِرنا أنه إذا إقترف الشخص املريض خطايا، 
 أنَّ خطاياه املَريض الشخص نِعغي أن يقتوينب ،خبطاياه رِفغي أن يعتينب
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أحياناً، ذَنب اخلطية غري املُعترف ا ومل تغفَر قد يكُونُ له . غُفرت
  . تأثٌري عميٌق على املَرض

ة يف رسالة يعقُوب الصغرية هذههئ العمليمن املباد الكثري ناك .
 كها على حياتمن تطبيق كمكِّنمن اهللا أن ي ها، واطلُبإقرأْها، إدرس

  .وعلى حياة الكنيسة
  

  الفَصلُ الثامن
   ثالثَةٌ من بطرس–رسائلُ بطرس 

  ختم هأوج قي بثالثَةاجلديد، نلت سيف العهدطرفة لبل . ناكه
بطرس الذي نلتقيه يف األناجيل؛ وبطرس الذي نلتقيه يف سفرِ األعمال، 

يف األناجيل، يقُولُ بطرس، . وهناك بطرس الذي نلتقيه يف رسالتيه
ولكني . هوذا الشيطانُ قد طلَبكُم لَكَي يغربِلَكُم! مسعان، سمعان"

ل كمن أجل لَّيتت صثَب ،مىت رجعت ؛ وأنتكى إميانكَي ال يفن
ك٣٤ -٣١: ٢٢لُوقا ." (إخوت.(  
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يعتبر هذا املقطَع الذي يذكُر احلوار بني يسوع وبطرس لُغزاً، 
ما هو الرجوع، ومىت : ، ويثري املقطَع سؤالَني"رجعت"بسبب كلمة 
  رجع بطرس؟

." دينا حتوالً أو إنقالباً كامالًأن يكُونَ ل: "يعين الرجوع
دمأو أن نعت إىل كنيسة مال يعين أن ننض أو التجديد جوعفالر .

فبعد أن أنكَر بطرس يسوع، . الرجوع هو أن ننقَلب رأساً على عقب
  .تعلَّم أنه ال أحد بدون املسيح. خرج إىل خارج وبكى بكاًء مراً

سبعدطرلب وعيس رة، ظهياموع، .  القكانَ هذا عندما سألَ يس
سبعةٌ من الرجالِ الذين كانوا حاضرين " هل تحبين أكثَر من هؤالء؟"

يف العلِّية عندما إفتخر بطرس أنهم قد ينكرونَ يسوع أما هو فال، 
سبطر وععندما سألَ يس رينوا حاضالء؟"، كانؤين أكثَر من هبحأَت "

اليت تعين ذلك اإللتزام الكامل " آغابي"إستخدم يسوع الكلمة اليونانِية 
  .من احملبة

اليت " فيليو"أجاب بطرس باإلجياب، مستخدماً الكلمة اليونانِية 
ى فقط إىل مستوى أنت تعلَم أنَّ حمبيت لك ترقَ"كانَ يقُولُ من خالهلا، 
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فأجابه . إنَّ بطرس مل يعد يفتخر اآلن، ألنه أصبح مكسوراً." احملبة
أُريد شخصاً "الذي يقُولُه يسوع هو، !" إرع غَنمي، يا بطرس"يسوع، 

  ."مثلَك، يعرِف ماذا يعين الفَشل يف رِعاية غَنمي
 ،بالر سألَه ثُم"ين؟يا بطربحالء، بل " س، أتأكثَر من هؤ ليس

." آغابي"أَتحبين؟ هنا إستخدم يسوع مجدداً كلمة : مجرد سؤال
أنت تعرِف أنَّ حمبيت لك هي . أنت تعرِف اجلواب"أجاب بطرس، 

قالَ يسوع ثُم ." إرع غَنمي، يا بطرس"فقالَ الرب، ." فيليومجرد حمبة 
  ." أُريد شخصاً يعرِف ماذا يعين الفشلُ كراعٍ لخرافي"ثانِيةً، 

بكلمات أُخرى، ." فيليو"يف املرة الثالثة، إستخدم الرب كلمة 
يف هذا املرحلة كانت " يا بطرس، هل أنت تحبين حمبةَ األصدقاء؟"

رِف يا رب أنين أُحبك على أنت تع"روح بطرس مكسورةً فقال، 
عندما !" إرع غنمي يا بطرس"قالَ له الرب مجدداً، ." األقلّ كصديق

ظهر يسوع لبطرس بعد القيامة وأقنعه أنه رغم فشله، ولكنه كانَ 
أحداً ذا انَ مؤهالً لريعى ويغذِّي غنم يسوع، تعلَّم عندها بطرس أنه ك

  .قيمة
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يف سفرِ األعمال، إكتشف بطرس والعالَم أمجع ماذا يمكن أن 
 اُهللا مع لَهيعمأحد هأن ال أحد تعلَّم . سالقد وحالر مفلماذا إستخد

بطرس يوم اخلَمسني؟ ألنَّ بطرس عرف هذه األسرار الروحية األربعة، 
  : شخصٍ آخر كانَ حاضراًأفضلَ من كُلِّ 

أنا ال ." "لست أنا املُهِم، بل الرب هو املُهِم، وأنا فيه وهو يفَّ"
أنا ال أُريد، ولكنه هو ." "أستطيع ولكنه هو يستطيع، وأنا فيه وهو يفَّ

نت فيه أنا مل أفعلْ بل هو الذي فعل، وأنا كُ." "يريد، وأنا فيه وهو يفَّ
  ." وهو كانَ يفَّ

إنَّ احلياةَ . لدينا ثالثَةُ أوجه مختلفَة عن بطرس يف العهد اجلديد
الروحية لبطرس الذي جنده يف األناجيل، مملووَءةٌ بالتقلُّبات، ولكن 

فبطرس هنا . بطرس الذي نلتقي به يف سفر األعمال هو مختلٌف متاماً
بعد يوم اخلمسني، ال يبدو على بطرس أنه . صاً مستقراً ثابِتاًأصبح شخ

  .كانت لديه مراحلُ إحنطاط أو تقلُّب
عندما تقرأُونَ رسائلَ : لقد قُلت كُلَّ ما سبق ألقُولَ التايل

لقد عرف . هذا هو بطرس الشيخ. بطرس، تلتقُونَ بِوجه ثالث لبطرس
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 أحد، وعرف ما يمكن أن يعملَه اُهللا من خاللِ شخصٍ بطرس أنه ال
كانَ قد أصبح راعياً طاعناً يف . يعرِف أنه ال أحد لوقت طويلٍ جداً
  .السن عندما كتب هاتنيِ الرسالَتني

لقد كتب بطرس ألتباعِ املسيح من أصلٍ يهودي، الذين كانوا 
لقد . يا الصغرى، أي ما يسمى اليوم بتركيامشتتني يف أرجاِء آس

عندما أشار إىل . كانَ بطرس يف روما. تشتتوا من جراِء اإلضطِّهاد
ولقد كانَ بطرس يعرِف أنَّ اإلضطِّهاد يف . بابِل، كان يقصد ا روما

يح من روما يتفاقَم، وسينتشر ليعم املُقاطعات حيثُ كان أتباع املس
إنَّ السبب األساسي الذي من أجله كتب بطرس . اليهود مشتتني

رسالته، هو أنه كَراعٍ، أراد أن يعزي ويشجع هؤالء املُؤمنني يف 
  .يبدو أنَّ هذا كانَ تشديده األساسي هلاتنيِ الرسالَتني. آالمهم

. شارِك معك فكرةً أُخرىقبلَ أن تقرأَ رِسالَيت بطرس، أود أن أُ
هلذا كانَ عليه أن يقُولَ لنا يف . فبطرس مل يكُن يحِسن القراَءةَ والكتابة

بِيد سلوانس األخ األمني كما أظُن" : اية إحدى هاتنيِ الرسالتني
  ).١٢: ٥بطرس ١." (كَتبت إليكُم بكلمات قَليلَة
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أُ رِسالَيت بطراً بينما تقرديوعاً عقائةً أو موضجح جِدس، لن ت
فتش عن بعضِ الشذَرات الروحية اجلميلة والعميقة والتعبدية، . منظَّماً

أحياناً يقفز . عن احلق الذي يواجِه حقيقَةَ معرِفَة اهللا ويسوع املسيح
ر قحقائ شارِكوعٍ إىل آخر، وأحياناً يوضس من مبطر بة يصعوحي

 .فهمها جداً
يتكلَّم بطرس عن أنَّ يسوع كرز لألرواحِ اليت يف : مثالً

بعد ." ال أحد يعرِف ماذا يعين هذا املقطَع"قالَ مارتن لُوثر، . السجن
كتابة هذا املقطع الصعب، يغير بطرس فجأَةً املوضوع ويتكلَّم عن نوع 

ويشارِك . ده هذا للحديث عن موضوع املَعموديةثُم يقُو. والطُّوفان
تذكَّروا أنَّ بطرس مل يكُن يكتب . معنا أفكاره املُوحى ا عن املعمودية
مبا يف قَلبِه شارِكبل كانَ ي ،هبيد.  

أما . وبولُس هو رسولُ اإلميان. إنَّ يوحنا هو رسولُ احملبة
وس فهجاءبطرولُ الرسر  . جاء للذينالر يانعطس تي بطرإنَّ رِسالت
  .يتألَّمون
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 ما شخصاً غَريبيف األناجيل كانَ لَر قي بهس الذي نلتإنَّ بطر
تنتمي إىل قاموس " ثَمني"ومل تكُن كلمة . متدينٍ عندما إلتقى بيسوع

 لكس يف تطرها بمخدهالكلمات اليت يستياتإن كلمة . املرحلَة من ح
إن بطرس الذي نلتقي به . هي كَلمةٌ يستخدمها رجلٌ عجوٌز" ثَمني"

 ،له ةاُهللا مثيناً بالنسب حس، الذي أصبالراعي العجوز بطر وه يهيف رِسالَت
  .وكلمةُ اِهللا مثينةً، واخلالص مثيناً، وشعب اِهللا مثيناً

  
عالفصلُ التاس  

  رِسالَةُ بطرس اُألوىل
كتب بطرس للمسيحيني الذين كانوا من أصلٍ يهودي، وكانوا   

كانت خدمةُ بطرس بشكلٍ أساسي بني . مشتتني عرب آسيا الصغرى
ولقد أعطاهم . حاولَ بطرس أن يشجعهم ويعزيهم يف آالمهم. اليهود

السبب الذي ألجله يسمح اُهللا أن يتألَّم بعض النظرات الرائعة عن 
هشعب.  
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لقد كتب بطرس من روما، حيثُ كانَ أتباع املسيحِ 
عرف أنَّ اإلضطِّهاد سيسوُء وينتشر إىل املُقاطعات حيثُ . يضطَّهدون

فلقد إختبرت الكنيسةُ يف جيلها األول إضطِّهاداً . يعيش قُراُء رسالتيه
بالواقع، يف القُرون الثالثَة اُألوىل من تاريخِ الكنيسة، كانَ . ظيماًع

  .يعتبر املسيحيونَ خارِجني على القانون
. أعطى بطرس وجهتا نظَر حولَ ألَمِ الذين كانَ يكتب إليهم

م فهو يعتقد أنَّ اَهللا يسمح أحياناً بأن نتألَّ." إن كانَ يجِب"أولُهما، 
أما مالحظَته الثَّانِية عن األلَمِ فهِي أنَّ بعض األلَم هو . ألننا حنتاج األلَم

  .بكلمات أُخرى، الكثري من األمل هو مؤقٌَّت". يسرياً"
ثُم يقدم مالحظَةً ثالثَةً حولَ األمل، عندما يشبه إميانهم الثَّمني 

فعندما ينظُر . عدنٌ مثٌني، والذهب ينقَّى بالنارفالذهب هو م. بالذهب
 يوحم الرهومهم ونبالفعل هي إميان هم نا، األشياُء الذيتاُهللا إىل حيات

  ).٧ -٦: ١بطرس ١(
عندما ركَّز بطرس على موضوعِ اخلالص، عاجلَ مفهومي 

اخلالص الذي كُرِز به يوم فلقد تنبأَ األنبِياُء عن . التجديد واإلختيار



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤٥ -

ولقد قدم مالحظَةً مثريةً لإلهتمام، أنهم عندما كانوا . اخلمسني
يكتبون، رغم أنهم كتبوا بقُوة ووحيِ الروح القدس، فهم مل يفهموا ما 

ونَ عنهبوا يكتقُ. كان فيه ومِ الذي عاشيف الي هس إىل أنبطر شريي ،هاؤر
  .تمم هذا اخلالص الذي كُتب عنه يف أسفارِ األنبِياِء يف كلمة اهللا

حنن جنهلُ الكثري عن وجهة النظَر التارخيية اليت تقدر عدد الناس 
 ركاتبالكثري من الب وتوا، لكي حنظَى حننعليهِم أن مي بالذين ترت

 عة اليت نتمتوحينة. ا اليومالراهللا املُدو وا بكلمةعندما . مثالً، فكِّر
 عمج معكُم بضعةَ أفكارٍ عن كيف راسة، شاركتبدأنا هذه الد

ساملقد حصلنا على الكتابِ . الكتاب ةً بسيطَةً عن كيفإنَّ دراس
املقدس ستساعدنا على أن ندرِك كم حنن مديونونَ لألشخاصِ الذين 

أيديناضح بني اِهللا كما نراها اليوم بكلمة هم لكي حنظَ حننياتوا بِح .  
إذ نبدأُ بتكوينِ وجهة نظَرٍ تارخيية حولَ موضوعِ اخلالص، 

فإن كانَ اليوم . يذكِّرنا بطرس بأننا ندين بالكَثريِ للعديد من األشخاص
كثري من األشخاص تألَّموا ليزرعوا هو يوم حصاد، تذكَّروا أنَّ الكثري ال
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 -٣٦: ٤يوحنا (البذُور لكي نتمكَّن حنن من أن حنصد حصاد اليوم 
٣٨.(  

يذكِّرنا بطرس مبا تعلَّمناه عندما درسنا أسفار اخلُروج، 
ولينا "الالوِيني، التثنِية، وراعوث، حيثُ كتب أنَّ يسوع كانَ 

متاماً كما كانَ بوعز لراعوث، فإنَّ يسوع أعاد شراَءنا ِهللا ." الفادي
بطرس ١(مبوته، وأرجعنا إىل اهللا من خاللِ قيامته بتأسيسِ عالقَة معنا 

١٩، ١٨: ١(  
  أفكار حولَ التجديد

 عندما تولَد ثانِيةً، ليس ضرورياً أن تفهم هذا اإلختبار قبلَ أن 
فأنت مل حتتج أن تفهم والدتك اجلسدية لكي تستطيع أن . كحيدثَ ل

بل حدثَت والدتك اجلسدية بغض النظَر عن . تولَد يف هذا العامل
 –لقد كانت والدتك اجلسدية إختباراً سلبِياً بالنسبة لك . فهمك هلا

يضاً حتدثُ لك، وفيما بعد الوِالدةُ اجلديدةُ أ. فأنت ولدت بِبساطة
ثَ لكماذا حد مإىل الوراء، تفه عندما تنظُر.  
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األمر املُهِم يف أي إختبارٍ روحي شخصي ليس التفاصيلُ بل 
ذه الطريقة يعبر الرسولُ بطرس . النتائج اليت تصدر عن هذا اإلختبار

فُسكُم يف طاعة احلَق بالروحِ للمحبة طَهروا أن: "عن الوالدة اجلديدة لنا
. اَألخوية العدمية الرياء فأَحبوا بعضكُم بعضاً من قَلبٍ طاهرٍ بِشدة

مولُودين ثانِيةً ال من زرعٍ يفنى بلْ مما ال يفنى بِكَلمة اِهللا احلَية الباقية 
  ).٢٣، ٢٢: ١بطرس ١." (إىل األبد

يخبِرنا أننا . يقارِنُ بطرس الوِالدةَ الروحيةَ مع الوالدة اجلَسدية
 ةً أو من جديد، فإنَّ الزرعثانِي ولَدعندما ن) شبِهة تونانِيوالكلمة بالي

الذي ال " الزرع"يخبِرنا بطرس أنَّ . كانَ زرعاً ال يفنى) زرع البشر
فعندما نتجاوب مع . هللا، وإمياننا كانَ مثل البويضةيفنى كانَ كلمة ا

كلمة اِهللا باإلميان، تكُونُ كلمةُ اِهللا مثل زرع البشر، ولكنها ال تفىن، 
إنَّ احلَياةَ الروحية حبِلَ ا فينا عندما آمنا بِكَلمة . وتلقِّح بويضةَ إميانِنا

  .اهللا
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" كيفية"عض النظرات الروحية حولَ يعطينا بطرس أيضاً ب
الوالدة اجلديدة، عندما يخبِرنا أننا ولدنا من جديد عندما طهرنا 

  .نفُوسنا بِسماعِ كلمة اهللا، واإلميان ا والتجاوبِ معها بالطاعة
هل سبق وتساَءلت عن العالقة اليت تربِطُ كنيسةَ العهد اجلديد 

ففي . يف العهد القدمي؟ هنا جند مقطَعاً جيمع اإلثنني معاًمع شعبِ اِهللا 
 شعب مملكة، ولكن وح أن تكُونَ لهضاُهللا بِو القدمي، أراد العهد
 كونَ أن ميلريدم ال يهوئيل أنموا صروئيل وأخبموا إىل صإسرائيل جاؤ

  . اُهللا عليهم
لسيب، واألربعمائة سنة من بعد كارِثَة اململكة هذه، وبعد ا

الصمت، جاَء كُلٌّ من يسوع ويوحنا املعمدان يبشران باألخبارِ السارة 
 ،اهللا، واليت كانت تقُولُ ما معناه أن يكُونَ "عن ملكوت ريداُهللا ي

عندما أتكلَّم عن "فسر يسوع هذا بالقول، ." ملكَكُم مرةً جديدة
 امللكوت هو داخلَ كُلِّ شخصٍ خيضع هللا، ويتوجه ملكوت اهللا، فإنَّ

: ٣؛ يوحنا ٢١: ١٧لُوقا ." (ملكاً على حياته، ويصبِح تابِعاً له بِوالء
٥ -٣.(  
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بينما كانَ بطرس يكتب ألتباعِ املسيح من أصلٍ يهودي، الذي 
 بطرس أنهم أُمة مقدسة، كانوا مشتتني يف أحناِء آسيا الصغرى، أخبرهم

: ٢بطرس ١(وأخبرهم أيضاً أنهم كهنوٌت ملُوكي . وأنهم شعب اهللا
. فالكاهن هو الذي يدخلُ إىل حمضرِ اهللا ويتشفَّع باآلخرين). ١٠، ٩

 ولقد أُرسلُوا من قبلِ اِهللا إىل تلك الناحية. لقد كانَ هؤالء كهنةً أيضاً
 وا أماموع املسيح، ولكي يتشفَّعذُوا أشخاصاً ليسلمتمن العامل لكَي ي

  .اهللا من أجلهم
كغرباء ونزالء يف "و " أنتم شعٌب مختاٌر،"كتب بطرس أيضاً، 

فباإلضافَة إىل كونِهم أُمةً مقدسةً، كهنوتاً ملُوكياً، شعباً ." العامل
  . ونزالَء يف العاملمختاراً، كانوا غُرباَء

  منُوذَج الزواج
يف اإلصحاحِ الثالث من رِسالَة بطرس اُألوىل، جند إحدى 

فكُلٌّ من بطرس . أعظم املقاطع عن اإلرشاد الزوجِي يف الكتابِ املقدس
أيتها النساُء، هل ترين مثالَ املسيح والكَنيسة؟ يف هذا "وبولُس يقُوالن، 
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أيها الرجالُ، هل ترونَ مثالَ املَسيح والكنيسة؟ . ال، أنتن الكنيسةاملث
  ."هذا هو املثالُ املُوحى عن الزواج، ويف هذا املثال أنتم املسيح

 طيعوٌج ال ييها زاليت لد رأةللم وجِيالز هإرشاد سطرب هوجي
ة من رجلٍ غري مؤمن ال يطيع الكَلمة، قد يعين هذا أنها متزوج. الكَلمة

  .أو قد يكُونُ مؤمناً ولكنه ال يطيع الكلمة دائماً
يف إرشاد بطرس وبولُس عن الزواج، املَطلُوب من املَرأَة أن 

ليس من السهلِ . تكُونَ خاضعةً لزوجِها كما ختضع الكنيسةُ للمسيح
. هي املُشكَلة الكُربى يف زجيات املُؤمننياخلُضوع، ولكن ليست هذه 

 ةةَ رِعايوليلُونَ مسؤال يتحم جال الذينلَة الكُربى هي الراملُشك
  .زوجام وأوالدهم كما يرعى املسيح الكنيسة

يقُولُ . وينصح بطرس أيضاً املَرأَة بأن تربح زوجها بدون كلمة
، مما يعين أنه ال يأخذُ مكانه الصحيح زوجها ال يطيع الكلمة: بطرس

وقبلَ أن يكتب عدداً واحداً هلكذا زوج، ينصح بطرس . يف الزواج
  .زوجته بأن تكُونَ روحيةً، خاضعةً، رقيقَةً وصامتة
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بينما ننظُر إىل منُوذج الزواج الذي " خضوع"لنركِّز على كلمة 
هاية اإلصحاحِ الثَّاين، يشري بطرس إىل يسوع املسيح يف نِ. يقدمه بطرس

وإىل موته على الصليب كَعبد متألِّمٍ، األمر الذي تنبئَ عنه يف 
  . اإلصحاحِ الثالث واخلمسني من سفرِ إشعياء

راعي نفوسكُم "إنَّ كَلماته األخرية تشري إىل يسوع املسيح 
شري إىل هذا النموذج عن يسوع املسيح وهو يرعى ثُم ي." وأُسقُفها

إنه يقُولُ للمرأة ." كذلكُن"الكنيسة، ويبدأُ نصيحته إىل النساء بكلمة 
  .أنه عليها أن ختضع لزوجِها، كما ختضع الكنيسةُ للمسيح

يف اإلطار الذي يستخدمه بطرس، تعين " ختضع"إنَّ كلمة 
فلقد أعطى اُهللا زوجك مسؤوليةً ." دعي زوجك يرعاك"ة باحلقيق
هذا . فزوجك مطلُوٌب منه أن يرعاك كما يرعى املسيح كنيسته. كَبريةً

يعين أنَّ زوجك عليه أن يحبك كما يحب املسيح؛ وأن يعطيك كما 
عطي بولُس إرشاداً ي. يعطي املسيح؛ وأن يكُونَ لك كما هو املسيح

: ٥أفسس (مشابِها جداً عن الزواج، وذلك يف رسالته إىل أهلِ أفسس 
٢٥ -٢٢.(  
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ؤولٌ عنكقائٌد واحد مس ة، يكُونُ لديكسكَريالع ةيف اخلدم .
عنك والنمسؤ قائدان أن يكُونَ لديك نمكال ي . دالقائ ضفوقد ي

هلطَتأسباب إىل أشخاصٍ آخرس ةلعد أبداً أن . ين هنمكولكن ال ي
 ضفويهتاملسؤول. مسؤولي هوحد ووإذا حدثَ خطأ، ه.  

يف إرشاد بطرس وبولُس عن الزواج، وعرب كُلِّ الكتابِ 
املقدس، يفوض اُهللا مسؤوليةَ الزواجِ واملَرتِل للزوج، عندما يأمر الرجال 

ويف نفسِ الوقت، اُهللا . زوجاتهم كما يرعى املسيح الكنيسةَأن يرعوا 
يأمر الزوجات أن يدعن أزواجهن يتحملُونَ املسؤوليةَ عنهن وعن 

هنأوالد . مسؤوالن قائدان أن يكُونَ لك نمكال ي هةُ تعين أنفاملسؤولي
ةُ. عنكاملسؤولي غي أن تكُونَ لههم ينبأحد اُهللا بتلك هضفوفي ،

  . املسؤولية
أولُ كلمة يبدأُ ا بطرس نصيحته للرجالِ يف العدد السابِع، 

عندما نقرأُ حنن الرجالُ . هي نفس الكلمة اليت بدأَ ا نصيحته للنساء
كَماذا؟ أو مثل ماذا يا "، علينا أن نسألَ السؤال، "كذلكُم"كلمة 
إرجِعوا إىل الوراء، إىل النموذَج املُوحى عن : "يجيبنا بطرس" ؟بطرس
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هل ترونَ املسيح والكنيسة يف العدد األخري من اإلصحاحِ . الزواج
أُمكُثُوا مع . الثاين؟ أيها األزواج، يف ذلك املثال، أنتم املسيح

. سيح الكنيسةًأحبوهن كما أحب امل. زوجاتكُم، وكأنكُم املسيح
أبذُلُوا أنفُسكُم عن زوجاتكُم، كما بذلك املسيح نفسه من أجلِ 

  .كُونوا لزوجاتكُم كما هو املسيح للكنيسة. الكنيسة
بطرس ١." (كذَلكُم أيها الرجالُ، أمكُثُوا معهن حبسبِ الفطنة"

فقد ال نفهم حنن . مبطرس مل يخبِر األزواج أن يفهموا زوجاته) ٧: ٣
بالواقع، فإنَّ . الرجالُ والنساُء املُتزوجني، قد ال نفهم حتى أنفُسنا

قد ال تفهم ." أمكُثُوا معهن حبسبِ الفطنة"بطرس يخبِر الرجال، 
كتزوج أن تعرِف تستطيع كولكن ،كزوجت.  

لعملية عندما يكتب يعطي بطرس األزواج بعض النصائح ا
إجعلُوا منهن . هذا يعين خذُوا وقتكُم معهن." أُمكُثُوا معهن: "قائالً

قد تفكِّرون أنَّ هذه النصيحة هي . أولويةً، وأعطُوهن الوقت الكايف
 غَري ضرورية، ولكن احلقيقَةَ القاسية هي أنَّ الكَثري من األزواج ميكُثُونَ

  . يف أي مكان آخر إال مع نسائهم وأوالدهم يف املرتِل
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  باإلختصار
عندما هزم جدعون املديانِيني، نقرأُ أنه هو وثالمثائة رجل 

"لٍ يف مكانِهوقفُوا كُلُّ رج" م اُهللا ذلكهيعطوهذا كانَ املفتاح لي ،
بطرس يف نصيحته هذا ما يقُولُه ). ٢١: ٧قُضاة (النصر العجيب 

فعلى كُلِّ شريك أن يقف يف مكانِه املُناسب يف . العظيمة عن الزواج
ولديها دوٌر، ومهِمةٌ، وخدمةٌ، . هناك مكانٌ للمرأة لتقف فيه. الزواج
لديه دوٌر، ومهِمةٌ، وخدمةٌ، . وهناك مكانٌ للرجلِ ليقف فيه. ومكان

عندما خيرج الرجلُ من . ملكانُ الذي ينبغي أن يقف فيهوهذا هو ا
املكان املُخصصِ له، على الزوجة أن ال تمارِس الضغط، وال السحب، 

بل عليها أن تقف يف . وال التوبيخ، وال الوعظ عليه لريجِع إىل مكانِه
ا ويعيده إىل املكان املُعينِ هلا، وإذا كانَ أي شيٍء سيحرك زوجه

بثالُها املُحفسيكُونُ م ،مكانِه.  
عليكُن أن . هل ترين هذا املثال أيتها النساء؟ أنتن الكنيسة

يف مكانِكُن فنللكَنيسة. تق كما املسيح ألزواجِكن كُن .  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٥ -

كُونوا . هل ترونَ هذا املثال أيها الرجال؟ فأنتم مثل املسيح
بنعمة اهللا، على كُلٍّ منكُما أن يقف . جاتكم كما املسيح للكنيسةلزو

يف مكانِه . ةً مننعم ني، تتطلَّبوجس للزها بطرصخصاليت ي إنَّ األدوار
التحدي األكبر يعطَى لألزواج، ألنهم ينبغي أن يكُونوا . اِهللا إلمتامها

  .يسةلزوجاتهم كما هو املسيح للكن
  مقاطع صعبة من بطرس

خيتم بطرس رِسالته الثَّانِية مبالحظَة تقُولُ أنَّ هناك الكثري من 
أتصور أن . اُألمور اليت كتبها بولُس الرسول، واليت يصعب فهمها

يكُونَ الرسولُ بولُس قد سألَ بطرس عن بعضِ املقاطع اليت أود أن 
أَبدأُ بالنظَر إىل املقطَع األكثر صعوبةً يف رِسالتي بطرس . اآلنأُعالجها 

  ).٢: ٤ -١٧: ٣بطرس ١(
يف مجرد مثانِية أعداد فقط، أشار بطرس إىل عشرة مواضيع 

أخبرنا أنه عندما مات يسوع من أجلِ خطايا العامل، رغم أن . أساسية
 هوحر ولكن ،مات هجسد األرواح وحِ وزاربالر ةً، فذهبيكانت ح
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 أرواح أولئك الذي رفضوا أن يسمعوا إىل –اليت يف السجن وكرز هلا 
  .رِسالَة اإلجنيل عندما أُتيحت هلُم الفُرصة، كما يف أيامِ نوح

 قام ،هودعاملسيح على الصليب، وقبلَ ص موت بعد هو أنيبد
بِحسبِ بطرس، لقد قام املسيح خبدمة حتريرٍ يف . عالَمِ الروحخبدمة يف 
" تشتهي املالئكَةُ أن تطَّلع عليها"يصف هذا املقطَع أُموراً . عالَمِ الروح

  .بِحسبِ كلمات بطرس، هلذا يصعب احلسم فيها
رإقت يٍء قدةَ كُلِّ شي أنَّ نِهايس الراعوِء يقُولُ بطرت، فعلى ضب

هنا يعطينا بطرس مفاهيم مثريةً . هذا، أي أُناسٍ ينبغي أن يكُونوا
لإلهتمام حولَ املواهبِ الروحية واخلدمات اليت تتوفَّر بواسطَة هذه 

  . املواهب
بِحسبِ هذا الرسول الروحي والعملي للغاية، مهما كانت 

حدفهذا ي ،كبتموهكخدمت منُوذَج هي . د كتبفإذا كانت موه
املَيلُ العام هو أنك تبرهن تواضعك برغبتك بأن . الوعظ، عندها عظْ

ولكن ليس . وهكذا فكُلُّ واحد يصبِح يفعلُ كُلَّ شيء. تفعلَ أي شيء
ل املواهبِ كُلُّ تعليمِ الكتاب حو. هذا ما يعلِّمه الكتاب املقدس
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هذه . الروحية يذكِّرنا أنها متنوعة وتعطَى لكُلِّ مؤمنٍ كما يشاُء اهللا
 جسد عشجاملسيح، ولت دمجس لكَي توحِ القُدعطَى من الرت باملَواه

فأنت ختدمين من خاللِ مواهبِك الروحية، وأنا أخدمك من . املسيح
  .واهيب الروحيةخاللِ م

إذ يتابِع بطرس يف العدد الرابِع، يعطي املزيد من النصح حولَ 
ال تستغرِبوا البلوى "فإن كُنت تتألَّم، يقُولُ لك بطرس مجدداً، . األمل

." املُحرِقَة اليت بينكُم حادثَة ألجلِ إمتحانِكُم كأنه أصابكُم أمٌر غَريب
حنن نظُن أنَّ املشاكلَ واآلالم هي دخيلَةٌ على ) ١٢: ٤بطرس ١(

وال . حياتنا، وهي إضطراباٌت وكوارِث ما كانَ يفترض ا أن حتدثَ
يف معظَمِ أرجاِء العامل، الناس هم . نستطيع أن نفهم ملاذا حدثَت لنا

.  يتجزأُ من احلَياةفهم يعرِفُونَ أنَّ األملَ هو جزٌء ال. أكثر واقعيةً
وباحلقيقة، الشيُء الوحيد الذي يميز بني شخصٍ وآخر هو ليس ما إذا 

  .كانوا يتألَّمونَ أم ال، بل كيف يتجاوبونَ مع اَأللَم
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كمسؤولٌ عن نفس قد ال تكُونُ مسؤوالً عن كُلِّ . أنت
 حيالَ مشاكلك، األشياء اليت حتدثُ لك، ولكنك مسؤولٌ عما ستعملُ

  .وعن الطريقة اليت ا تتجاوب معها
جميعنا لدينا عواصف يف حياتنا، ولكننا أيضاً لدينا نعمة وقُوة 

فعندما . أعطانا اُهللا كلمته، اليت تشكِّلُ نظام إميانِنا. اهللا لكي نتجاوزها
 كلمة اهللا، يستطيع اُهللا نمرر عواصفَنا من خاللِ نظامِ إميانِنا، من خاللِ

 وبإمكانِه أيضاً أن يعطينا. أن مينحنا احلكمةَ لنتحملَ هذه املشاكل
." شهادتنا"هذا يؤدي إىل ما يسميه بطرس . النعمة لنطبق هذه احلكمة

اً لههودنا أن نكُونَ شريدف ألنَّ اَهللا يبالعواص حبإمكانِنا أن . فاُهللا يسم
نكُونَ شهوداً جيدين، أو بإمكانِنا أن نكُونَ شهوداً ضعفاء، ولكننا 

  .مجيعنا شهود
فلقد أخذت . سبة للتابعِ األمني للمسيح، األملُ هو دعوةبالن

م تألَّمهاخلالص ألنَّ أحد ه. أنتطواتخ آثار يفلتقت عيتد لقد . وأنت
 همع حدته–إتيف آالم ريكأن .  كش ريدأنَّ اَهللا ال ي يقُولُ البعض
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هشعب س صر. يتألَّمنا، يقُولُ بطرةُ اِهللا ولكن هأحياناً تكُونُ إراد هةً أناح
أن نتألَّم نا كذلكس ١. (ودعوت١٩: ٤بطر( 

  كَلمةٌ للشيوخ
واآلن كَلمةٌ . "اإلصحاح اخلامس موجٌه حنو شيوخِ الكَنيسة

لقد كانَ ." أنا أيضاً شيٌخ مثلُكُم. أُوجهها إليكُم يا شيوخ الكنيسة
وإذ ننظُر . ، فاعتبر نفسه شيخاً إىل جانِب باقي الشيوخبطرس متواضعاً

 سبب ميه، نفهرِسالت ةمقدس كما رأيناها يف مطره الثالثة لبإىل األوج
هعالكنيسة، . تواض ةةَ رِعايوليلُوا مسؤعليهِم أن يتحم هم أنهخبِري وفه

  .ليس كأسياد، بل كأمثلة
درسونَ نظام القيادة يف الكنيسة، لن جتدوا أي شيٍء يف عندما ت

فالكنيسةُ ال ينبغي أن . هذا العامل يمكن تشبيهه بالكنيسة كمؤسسة
التأثري الوحيد الذي . تكُونَ كشرِكَة هلا رئيٌس، ومالٌك، وموظَّفني
فإن كانَ مثالُه يؤثِّر . هيستطيع الشيخ أن يمارِسه يف الكنيسة هو مثالُ

هوإرشاد هوا نصيحتليطلُب ونَ إليهيأت على الناس، فسوف . وهذا ه
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التأثري الذي يمارِسه الرعاة يف الكنيسة، وليس كسلطَة عسكَرية وال 
  .كإدارة شركة جتارية

حيات يحبونَ الت] الناس: "[قالَ الذي درب بطرس على اخلدمة
وأما أنتم فال تدعوا . يف األسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي

وال تدعوا لكُم . سيدي ألنَّ معلِّمكُم واحٌد املسيح وأنتم مجيعاً إخوة
وال تدعوا . أباً على األرض ألنَّ أباكُم واحٌد الذي يف السماوات

فمن . وأكبركُم يكُونُ خادماً لكُم.  املسيحمعلِّمني ألنَّ معلِّمكُم واحٌد
  )١٢ -٧: ٢٣متى ." (يرفَع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع

وإله كُلِّ : "يقُول. خيتم بطرس رسالته اُألوىل مبوجزٍ لقصة حياته
تم يسرياً نِعمة الذي دعانا إىل جمده األبدي يف املسيح يسوع بعدما تألَّم

بعد أن ) ١٠: ٥بطرس ١." (هو يكملُكُم ويثبتكُم ويقَويكُم ويمكِّنكُم
لقد قوى اُهللا بطرس وثبته . تألَّم بطرس ملُدة، جعلَه اُهللا كامالً وناضجاً

هكَّنب هذه الكلمات. ومس الذي يكتطرثُ لبالثال الوجه ووهذا ه .  
هذا هو القصد "يقُولُ بطرس، . العدد هو قصةُ حياة بطرسهذا 
اُهللا يريد أن جيعلَكُم تنمون، وهكذا، فإنَّ هذه العاصفة، : من األمل
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 ة، سوفدم بعد هها، تعين بكُلِّ بساطَة أنونوهذه الكارِثة اليت جتتاز
يقويكُم أكثَر من ذي قبل، يأيت اُهللا ويرفَعكُم ويثبتكُم يف مكانِكُم و

  ."ألنكُم إجتزتم إختباراً مؤلماً
  

  الفَصلُ العاشر
  رِسالَةُ بطرس الثانِية

 هرسالت بعندما كانَ يكت وتكانَ سيم هس أنبطر عرف
وكما أعطى الرسول بولُس وصيته األخرية يف رِسالته الثانِية إىل . الثانِية

 يشارِك بطرس هنا أيضاً بكلماته األخرية مع اخلراف الذين تيموثاوس،
  . وعد ربه بأن يرعاهم يف رٍِسالته الثانيِة

مرةً سمعت أحد املُعلِّمني يعبر عن ." التكرار هو جوهر التعليم"
وز بعد أن عرف أنَّ أيامه معدودة، وقف الراعي العج. هذا كالتايل

 اَءهأنَّ قُر األشياء اليت يعرِف بعض من قَلبِه كاليدين وشار وفمكت
  .يعرِفُونها أصالً، واليت يريدهم أن يتذكَّروها



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٢ -

 نمكعمة والسالم ية أنَّ النيتاحاإلفت س يف األعدادطرنا بخبِري
وع املسيح راِهللا ويس اللِ معرِفَةناأن يكثُرا لنا من خث . بالثال يف العدد

من املقطَعِ اإلفتتاحي، يذكِّر بطرس اخلراف بشيٍء أخبرهم به عدةَ 
كما أنَّ قُدرته اإلهلية قد وهبت لنا كُلَّ ما هو للحياة : "مرات

ثُم يخبِر بطرس قُراَءه كيف يمكنهم احلُصولُ على هذه ." والتقوى
ولقد قاد هذا بطرس ." بِمعرِفَة الذي دعانا باملَجد والفَضيلَة: "شياءاأل

املَواعيد العظمى والثَّمينة، لكَي ] اُهللا[اللذَينِ بِهما قد وهب لنا : "للقَول
  ." تصريوا ا شركاَء الطبيعة اإلهلية

والتقوى تأتينا نتيج ور املُتعلِّقَة باحلياةاِهللا هذه األم نا معةً لعالقَت
بِحسبِ بطرس، تلك هي مواعيد مثينة، اليت بِتطبيقها، . واملسيح

  .بإمكانِنا أن نصبِح شركاَء للطبيعة اإلهلية
ولكن، يف اُألمورِ الروحية، . اليوم، نؤمن أنَّ املعرِفَةَ فضيلَةٌ
ياء، من يسوع، وما نسمعه هنا تخبِرنا كلمةُ اِهللا مبا سمعناه من األنبِ

 املعرِفَة هو تطبيقإنَّ .  فهذه املعرِفَة ليست فضيلة–من بطرس الرسول 
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بل ." قَدموا يف إميانكم معرِفَةً"الحظوا أنَّ بطرس مل يكتب، . الفضيلة
  ." قدموا يف إميانِكُم فَضيلَةً"كتب بطرس يقُول، 

 إىل الصالحالفَضيلَةُ هي تطبيق ي بِبساطَةؤدإميانِكُم الذي ي .
عندما تضيفُونَ إىل إميانِكُم فضيلةً، أو . الفضيلَةُ هي شخصيةٌ أو طَبٌع

هلذا فإنَّ . ، تضيفُونَ معرِفَةًعندهاشخصيةً أو طبعاً يشبِه املسيح، 
هِم هو األمر املُ. تشديدنا ينبغي أن يكُونَ على تطبيقِ األسفارِ املقدسة

ماذا يقُولُ هذا املقطع؟ وماذا يعين؟ وماذا يعين لك؟ وكيف تطبق هذا "
إنَّ تطبيق األسفارِ املقدسة هو " املقطَع على النواحي العملية يف حياتك؟

بِحسبِ . الذي جيعلُ منها القُوةَ الروحيةَ اليت يفترض ا أن تكُونها
 أن نضيف إىل مثَّ علينا أن نضيف إىل إميانِنا فَضيلَةً، ومن بطرس،

  .الفضيلَة معرِفَةً
ويف . "أو ضبطاً للنفس" ويف املعرِفَة تعفُّفاً،"يتابِع بطرس القَول، 

هذه ." التعفُّف صرباً، ويف الصربِ تقوًى، ويف التقوى مودةً أخوية
دى أروعِ املقاطع يف كلمة اهللا حولَ اإلضافات لإلميان تشري إىل إح

يوحالر وموع النالتالميذُ هذه اإلضافات لإلميان، . موض ربإذا إخت ،ثُم
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إذا أضفتم هذه اُألمور إىل إميانِكُم، فبنعمة : "يكُونُ لدينا املواعيد التالية
رينثمونَ مصبِحت اً، وسوفوحيونَ رتنم عنياهللا، سوفوسوف .  وناف

 وسوف ،بحة من أجلِ الرةً وصالوا حياةً قويونَ بأن تعيشتتمكَّن
ستجعلُونَ من دعوتكُم . تربهنونَ أنكُم من بنيِ املَدعويني من اهللا

سوف تدخلُونَ السماء، وإىل أن تدخلُوها، لن . وإختيارِكم ثابِتني
  ." تعثُروا أبداً

أُ بطريبد هتعن شهاد كمة بكلمةاألخرية عن احل هس كلمات
كُنت معه على جبلِ التجلِّي ورأيت ربنا يسوع املسيح : "الشخصية
ههيئت رتتغي ". ،س ما معناهعلى هذا "يقُولُ لنا بطر ين حصلتأن غمر

كَلمةَ اِهللا إنَّ . اإلختبار الرفيع والسامي، ولكن دعوين أُخبِركُم شيئاً
اليت أتت إلينا من خاللِ عملية الوحي هذه، هي أثبت من إختبارِي 

  ."على جبلِ التجلِّي
يخبِرنا بطرس أننا سنعملُ حسناً إذا إقتربنا من كلمة اِهللا هذه، 

فبينما نقترِب من ذلك . وكأننا نقترِب من سراجٍ منريٍ يف موضعٍ مظلم
ثُ شيٌء ما يف قُلُوبناالنمجيلة. ور، حيد س هذا بطريقَةطرب فصي :
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ما هو كوكَب ." ينفَجِر النهار ويطلَع كوكَب الصبحِ يف قُلُوبِكُم"
 وعيس وبحِ هذا هالص يف قُلُوبكُم؟ إنَّ كوكَب بحِ الذي سيطلَعالص

  .مجدداً كيف يولَد املسيح فينايخبِرنا بطرس . املسيح احلي املُقام
 يانِنا تصرحياتعطما يالهولُس كس وبطرمامِ أنَّ بمن املُثريِ لإلهت

فبطرس . عظيمة عن كلمة اِهللا يف كلماتهِما األخرية للكنيسة والعامل
يفعلُ هذا يف اإلصحاحِ األول من رسالته الثانية، وبولُس يفعلُ هذا 

ساألمروثاوالثانية إىل تيم هث من رِسالتيف اإلصحاحِ الثال هنفس  .
 وا هس عمطرنا بخبِرا من اهللا، وي ًىوحولُس أنَّ كلمةَ اِهللا منا بخبِري

يخبِرنا بطرس أنَّ أُولئك الذين كتبوا أسفار الوحي، حركَهم . الوحي
ويربطُ بطرس تصرحيه . لريح شراع السفينةالروح القُدس، كما يحرك ا

  .عن وحي كلمة اهللا بإختبارِ الوالدة اجلديدة
اإلصحاح الثاين يشبِه إىل حد كَبريٍ رِسالَةَ يهوذا، لهذا لن 

فمثل رِسالَة يهوذا، يعتبر اإلصحاح الثاين . نقضي الكثري من الوقت فيه
يف اإلصحاحِ . لثانية مبثابة توبيخٍ للمعلِّمني الكذبةمن رسالة بطرس ا

  ." يوم الرب"الثالث، يكتب بطرس عن 
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هو واحٌد من سلسلة أحداث يشار إليها " يوم الرب"إنَّ 
إنَّ جميَء املسيح ثانِيةً ليس ." جميء يسوع املسيح ثانيةً"جماعياً بعبارة 
 ثحد دجرة، مبا فيها مباملُتعاق سلِسلَةٌ من األحداث هد؛ إنواح

. إختطاف الكنيسة؛ الضيقَةُ العظمى؛ ملك اهللا على األرض؛ والقيامات
يوم "هو " جميء يسوع املسيح ثانيةً،"وآخر هذه األحداث اليت تسمى 

بالر".  
ن قبلِ األنبِياِء، إنَّ يوم الرب هو حدثٌ كارِثي كُرِز به م

السماُء "قالَ يسوع، . ويتضمن إحناللَ العناصر املادية على األرض
يذكُر بطرس بِوضوح أنَّ األرض والسماَء ." واألرض تزوالن

  . ستدمران، وستذُوبان حبرارة مرتفعة جداً
ان اإلنسان منذُ هريوشيما وناكَازاكي، أصبحنا نعرِف أنه بإمك

اُهللا عملَ هذا مرةً باملاء، وهو حيتفظُ . أن يعملَ ما تنبأَ عنه األنبِياُء
بِحسبِ بطرس، إنَّ هذا سيحدثُ متاماً . بذلك اآلن لتلك النار العظيمة

  .كما تنبأَ عنه األنبِياء
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 أنَّ هذا اليوم يتباطَأُ، ألنَّ الزمن فكِّرعلينا أن ن ليس عند نِسبِي
فلماذا ينتظر إذاً؟ إنَّ السبب الوحيد الذي ألجله مل يأت املَسيح . اهللا

 جوتأَ هذه السلِسلة من األحداث اليت ستبعد ليبد"بومِ الرأنَّ " بِي وه
لهذا فإنه ال يريد أن . اَهللا يريد أن يوصلَ اإلجنيل إىل العالَمِ اهلالك

كةً .  أحٌديهليم فُرصاً إضافهأن مينح ريدي هر، فإنشالب بحي هومبا أن
  . للخالص

يقُولُ بطرس أنه بإمكانِنا أن نعجلَ ذلك اليوم، وذلك بشهادتنا 
السؤالُ . للمسيح، وبتقدميِ اإلجنيل للشعوب اليت مل تسمع به حتى اآلن

 هذه السلِسلة املُتعاقبة من األحداث يء املسيح ثانِيةً، هو، إذ ننظُر إىل
أي أُناسٍ جيِب أن نكُونَ، لكونِنا نعرِف أنَّ هذه مجيعها : نسألُ أنفُسنا
  ستنحلُّ؟

  
  الفَصلُ احلادي عشر
  رِسالَةُ يوحنا اُألوىل
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وىل أنا أُمسي األعداد الستة عشر اُألوىل من رسالة يوحنا اُأل
. إن اليقني هو موضوع هذه الرسالة بكاملها." بوصلة اليقني التأكيد"

هل لديك التأكيد الكامل بأنَّ خطاياك غُفرت، وبأنك إذا مت اليوم، 
 هذا التأكيد، عندها عليك كعوِزإىل السماء؟ إن كانَ ي بتذه فسوف

  . أن تقرأَ هذه الرسالة
ؤلِّف، الذي كتب سفر الرؤيا، ورسالتني أُخريني هذا املُ

فلقد كتب إجنيلَ . قصريتني سميتا على إمسه، يخبِرنا دائماً ملاذا يكتب
ويكتب هذه الرسالة . يوحنا لكَي نؤمن وتكُونَ لنا احلياة األبدية
بكلمات .  لكَي يؤمنواُألولئك الذين يؤمنونَ، لكَي يعرِفُوا، ومن مثَّ

أُخرى، إنه يكتب ُألولئك الذين يفتشونَ عن التأكيد، تأكيد 
فإن كُنت ال تشعر باألمان روحياً، ولَيس لَديك تأكيٌد . خالصهم

 ،ا لكوحنيقُولُ ي ،كلٌ خبالصكام"إليك با ." (أكتوحن٣٠: ٢٠ي ،
  ).١٣: ٥يوحنا ١؛ ٣١

"غَبِي وفه ،ال يعرِف هإن كانَ أحٌد ال يعرِف، وال يعرِف أن .
هبفلٌ. جتنط وال يعرِف، فه هويعرِف أن ،وإن كانَ أحٌد ال يعرِف .
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نائم. علِّمه ويعرِف، فه هوإن كانَ أحٌد يعرِف، وال يعرِف أن .ظْهأيق .
 هويعرِف أن ،قائٌدوإن كانَ أحٌد يعرِف ويعرِف، فه .هعإتب ". بيكت

يوحنا هذه الرسالة ألشخاصٍ يعرِفُونَ أنه بإمكانِهم أن يعرِفُوا أنهم 
  . مخلَّصون

األعداد الستة عشر اُألوىل من رِسالَة يوحنا، تقدم لنا متاماً كما 
. نَ يوحنا سيخبِرنا بهفعلَ إجنيل يوحنا، نوعاً من اللمحة السريعة ملا كا

وسوف جند بوصلة التأكيد هذه، يف . مجيعنا حنتاج إىل بوصلة روحية
متاماً كما أنّ البوصلةَ حتتوى على . هذه الرسالة املُوحاة عن التأكيد

مثانِية نقاط إتجاه، هنا جند هذه النقاط الثمانِي اليت أجدها على بوصلة 
النقطَةُ اُألوىل حولَ بوصلة التأكيد هذه هي :  للرسول يوحناالتأكيد
  .احلقائقإجنيل 

فاإلميانُ ليس خطوةً . احلقائقيخبِرنا يوحنا أنَّ اإلميان مبنِي على 
وكما تعلَّمنا يف إصحاحِ اإلميان يف . يف الظالم وال قفزةً يف النور
س، اإلميانُ مرهان أو الدليلالكتابِ املقدعلى الب عطينا . بنِيفاإلميانُ ي

فبدون برهان يعطي . هذا هو الفرق بني الرجاء واإلميان. مادةً لرجائنا
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ولكن اإلميانَ . أساساً لرجائنا، كُلُّ ما نستطيع فعلُه هو مجرد الرجاء
  .هو دائماً مؤسٌس على برهان أو دليل

تب يوحنا عن املسيح املُقام عندما يبدأُ رسالته هذه، وذلك يك
 ،ما معناه هائعن "بالقَولِ لقُر ولقد رأيناه عيان ودهش وا، حننعإمس

ولقد وضعنا أصابِعنا يف أثرِ املسامري يف يديه؛ ولقد وضعنا يدنا . كَثَب
يف جنبِه .نا باملسيح املُقام مقإنَّ إميانٌس على حقائؤس".  

 باقي أسفار العهد ا معوحنونَ أسفاراً مثل إجنيل يقارِنعندما ت
موت يسوع املسيح وقيامةُ يسوع : اجلديد، تظهر حقيقتان إجنيليتان

يسوع املسيح مات من : "كتب بولُس للكُورنثُوسيني ما فحواه. املسيح
تب؛ يسوع املسيح قام من املوت، بِحسبِ أجلِ خطايانا، حبسبِ الكُ

وهذا . هذا ما كرزت لكُم به يف كُورنثُوس: هذا هو اإلجنيل. الكُتب
: ١٥كُورنثُوس ١." (ما آمنتم به وتؤمنونَ به اآلن، وهذا ما يخلِّصكُم

٤ -١.(  
يكُم عل. اإلميانهي " بوصلة التأكيد أو اليقني"النقطَةُ التالية من 

النقطَةُ الثانِية هي اإلميانُ . أن تؤمنوا اتني احلقيقَتني من اإلجنيل
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النقطَةُ الثالثة هي نتيجةُ اإلميان حبقيقَة موت يسوع، الذي . باحلَقَائق
  .فخطاياكُم غُفرت! يصنع كُلَّ الفَرق يف العامل

 اليقني هذه هو الذي يبنيه يوحنا من أجلنا هنا يف بوصلة
إن كانَ لديك فعالً اإلميانُ حبقيقَة موت يسوع املسيح : ببساطَة التايل

إنَّ نتيجةَ اإلميان حبقيقَة موت . على الصليب، ستحصلُ على الغفران
  .وأعين بذلك الغفران املُطلَق. يسوع املسيح هي الغفران

راحلاض ة، الزمنونانِيالي يف اللُّغةرمعل املُستإىل الف شريهلذا، .  ي
." باستمرار"يف كُلِّ مرة جند الزمن احلاضر، بإمكانِنا أن نضيف عبارة 

إنَّ دم . إن كُنا نعترِف خبطايانا بإستمرار، فهو يطهرنا بإستمرار"
إلميان مبوت الغفرانُ هو نتجةُ ا." املسيح يستمر بتطهِريِنا من كُلِّ إمث

النقطَةُ التالية يف بوصلة اليقني هي نتيجةُ اإلميان بقيامة ." يسوع املسيح
 بإمكانِك أن تعرِف املسيح احلَي وتكُون لك شرِكَة –يسوع املسيح 

همع.  
إن كلمة شركة تعين شيئاً مثل الشراكَة، أي أن يكُون 

اماً كما ركب يسوع يف سفينة مت. األشخاص يف نفسِ السفينة معاً
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بطرس الصغرية، ومن مثَّ مَأل سفينةَ بطرس بالسمك، فإنَّ يسوع املسيح 
كأي يف حيات ،كيف سفينت أن يركَب وهذا يعين أنَّ كُلَّ ما . يستطيع

كفصربت صبِحر يمن مصاد يهعندها كُلُّ . لَد ،همع رِكَةيف ش فإن كُنت
 إذاً هي النقطَةُ الرابِعة من فالشرِكَةُ. ما لك سيصبِح ملكاً له أيضاً

  .بوصلة اليقني
عندما .  املسيحإتباعالنقطَةُ اخلامسة على بوصلة اليقني هي 

ويوحنا ." إتبعين"أخرب الناس يسوع أنهم آمنوا به، كانَ دائماً يقُولُ، 
يقُولُ م راراً وتكراراً، سوف"نا فيهبِهذا نعرِف أن . ثابٌت فيه همن قالَ إن

) ٦: ٢يوحنا ١." (ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلُك هو أيضاً
  .هكذا نعرِف أننا نعلَم أنَّ لنا إمياناً حقيقياً وحياةً أبديةً

بكلمات عديدة، . يةاحلُرالنقطَةُ التالية على بوصلة اليقني هي 
إذا آمنتم يب، عندها "قالَ يسوع يف اإلصحاح الثامن من إجنيلِ يوحنا، 

اإلتباع، أو التلمذَةُ تعطي ." أثبتوا يف كَلمتي لتصريوا تالميذي بالفعل
يهنمةً لإلميان وتقيم .هباعإت فيما بعد نتائج فصي هم "، قالَ. ولكنتإن ثَب

ولقد إستخدم (، ستعرِفونَ احلق )ومل يقُل لكَم من الوقت(يف كَلميت 
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يوحنا ." (وعندها احلق سيحرركُم) معرِفة بواسطة العالقة: كلمةً تعين
٣٥ -٣٠: ٨ .(  

وإن . أكتب إليكُم هذه اُألمور لكَي ال تخطئوا"يقُولُ يوحنا، 
ر السارةُ هي أنه لديكُم محامٍ أو شفيع أمام اآلب، أخطأتم، فاألخبا
." ولكني أكتب لكُم هذه اُألمور لكَي ال تخطئوا. وهناك غُفران

  .فكما ترون من املُمكن أن تتحرروا من اخلطية) ١: ٢يوحنا ١(
 هيسمقني هي ما نوصلة اليقطَةٌ أُخرى على بأو الكمال"ن 

ونكتب إليكُم هذا لكَي يكُونَ "، يقُولُ يوحنا، ٤: ١يف ." لءامل
يريدنا . فالذي لدينا حقيقي وصالٌح، وهناك املزيد." كامالًفَرحكُم 

 إليه شارا يبار، مما أن يكُونَ لدينا املزيد من اإلختوحنبامللء"ي ".  
وصلة الينة على بقطة الثامي النباإلمثارقني أُمس . وعيس رلقد أخب

الرسلَ كيف يمكنهم أن يكُونوا مثمرين، ألنه أراد أن يكُونَ فرحهم 
يعتقد يوحنا أنَّ بعض الثِّمار ِهللا يف إختبارِنا ) ١١: ١٥يوحنا . (كامالً

  .للمسيح، ستنتج تأكيداً أو يقيناً يف رحلة إميانِنا
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صلُ إىل إختبارٍ روحي بنفسِ الطريقة اليت نصلُ ا إىل أي حنن ن
ماذا سأنتفع من : أي. أمرٍ آخر، مع طريقَة تفكريٍ تتمحور حولَ الذَّات

هذا األمر؟ ولكن كما رأينا يف جتديد شاول الطرسوسي، نصلُ إىل 
 تريد مني أن يا رب، ماذا: "مستوى النضج عندما نبدأُ بالسؤال

وإذ يجيبنا الرب على هذا السؤال، يسمينا الكتاب املُقدس " أفعلَ؟
  ."مثمرين"

احلقائق، : باإلختصار، النقاطُ الثماين على بوصلة اليقني هي
إذا وجدت . اإلميان، الغفران، الشرِكة، اإلتباع، احلُرية، امللء، واإلمثار

كلة أنوصالب ةامللء، إرجِع إىل بِداي لديك ليس كر، أو أنثمغري م 
  .وتفحص نقاطَه الثمانِي من جديد

  
  الفَصلُ الثانِي عشر
  املسحةُ املُؤكِّدة

يف اإلصحاحِ الثانِي، يتابِع يوحنا بإخبارِنا كيف بإمكانِنا أن   
ويخبِرنا أنه بإمكانِنا أن نعرِف أننا . ديةًنعرِف أننا نؤمن وأنَّ لنا حياةً أب
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هو الذي "يقُولُ يوحنا، " ،الذي يحب أخاه. "نؤمن عندما نحب أخانا
ولكن الذي ال يحب . هكذا شخٌص هو املُؤمن احلقيقي. يعرِف املسيح

  ."أخاه ال يزالُ يف الظُّلمة
  نا أنخبِري وحياةٌ ثُم أنَّ لدينا إميانٌ حقيقي أن نعرِف نا نستطيع

العالَم بحا نمم أكثر اآلب بحةٌ عندما نو الذي . أبديالعامل ه نظام
فالعالَم لديه نظام إميان يتطلَّب جمموعةً من القيمِ . يعنيه يوحنا هنا

يخبِرنا يوحنا هنا أننا إذا . كريالعالَمية، وأسلُوب حياة، وطريقَةَ تف
  .أحببنا العالَم وعشنا من أجله، عندها ال تكُونُ لدينا حمبةٌ ِهللا

بِهذا نعرِف . إذ يتابِع يوحنا، يعطينا طُرقاً أُخرى لتأكيد يقينِنا  
،نا نعلَما يف اإلصحاحِ الثاين، " أنوحنال"يقُولُ لنا ي وحألنَّ الر سقُد

أنتم "مبعًىن ما، الذي يقُولُه يوحنا هنا هو ." حيفَظُنا أنقياَء عقائدياً
  ."تعلَمونَ أنكُم تعلَمونَ، ألنكُم تعلَمون

   ا يف العددوحننا يخبِرا ١ من ٢٠يوحنم فلَكُم : "٢يا أنتوأم
 يقُولُ ما ٢٧ثُم يف العدد ." مسحةٌ من القُدوس وتعلَمونَ كُلَّ شيٍء

 ،كُم"فحواهتوها، هي علَّممةُ اليت فيكُم، اليت أخذتكَي ." واملسحل
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. هذه املسحة تستطيع أن تعلِّمكُم"نفَسر ونلخص، يقُولُ يوحنا، 
وعندما تعلِّمكُم هذه املسحةُ اليت فيكُم أُموراً روحيةً، حتصلُونَ على 

ةتأكيدكُم األبديبإمكانِكُم أن تعرِفُوا .  آخر إلميانِكُم وحيات ليس
اُألمور اليت تعلِّمكُم إياها املسحة، إن مل يكُن لديكم احلياة األبدية 

إن كانَ الروح القُدس حييا فيكُم ويعلِّمكُم، تكُونونَ قد . فيكُم
  . حياتكم األبديةإكتشفتم مفتاحاً آخر لتأكيد إميانِكم و

   قنا حقائعلِّمات هذه املسحة اليت حتيا فينا، هي أن تهمى مإحد
يبدو أنَّ األساس العقائدي للشرِكَة يف كَنيسة العهد اجلديد . روحية

ال أحد يستطيع أن يقُولَ : "كتب بولُس يقُول. كانَ جوهرياً جِداً
يخبِرنا يوحنا أنَّ هذا هو اإلمتحانُ ." حِ القُدسيسوع رب إال بالرو

هل تؤمن أنَّ يسوع هو : العقائدي الذي به نستطيع إمتحانَ الناس
 أين فشأن نكت عندما حنتاج هحلنطر مالسؤالُ املالئ واملسيح؟ هذا ه

  .يقف الناس عقائدياً
 يجيبونَ عندما أسألُهم هذا السؤال، لَقَد إلتقَيت بأشخاصٍ  
بل كانَ البعض من املسيحِ فيه، وهكذا كانَ . مل يكُنِ املسيح"بالتايل، 
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أشخاٌص كثريونَ كانَ فيهِم جزٌء من . بوذا، وهكذا كانَ غاندي
يكتب يوحنا قائالً أننا إذا قُلنا ." املسيح، ولكن يسوع مل يكُنِ املَسيح

 يسوع مل يكُنِ املسيح، فنحن ضد املسيح، وحنن كذبة ألنَّ يسوع أنَّ
  ).٢٢: ٢يوحنا ١. (هو املسيح

يف اإلصحاحِ الثالث، يخبِرنا يوحنا أنَّ هناك نوعان من الناسِ   
 يخبِرنا يوحنا أننا إذا أردنا أن. لدينا أبناُء اِهللا وأبناُء الشيطان. يف العامل

يعبر يوحنا عن هذا يف . نعرِف الفرق بينهما، فهذا سهلٌ وبسيطٌ جداً
فهم يخطئونَ ." أبناُء إبليس يعملُونَ اخلَطية: "اإلصحاحِ الثالث كالتايل
رمستوم ييادة. كأمرٍ إعتونَ يف اخلَطيسرمتم مهةً . إنا أبناُء اِهللا فعادأم

ومنُوذَج حياتهم ليس . ون، وهم غَري متمرسني يف اخلطيةال يخطئ
ييادبشكلٍ إعت ةاخلطي .  

كما أشرت يف الفصلِ األول، يف اللُّغة اليونانية، الزمن احلاضر   
رمإىل الزمنِ املُست شرياِهللا ال . املُضارِع ي ا أنَّ أوالدوحنال يقُولُ ي

بل يقصد القَولَ أنهم . أن يخطئوا، أو أنهم لن يخطئوا أبداًيمكنهم 
فاخلطيئَةُ ليست . عندما يخطئون، يسقُطُونَ أن تزِلُّ قدمهم يف اخلطية
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أما أوالد إبليس فيخطئونَ بإستمرار وبِشكلٍ . أمراً طبيعياً بالنسبة هلُم
يياداِهللا فال. إعت ا أوالدأم . رنا تغيحيات عندما نرى أنَّ منُوذَج

دراماتيكياً، وأنَّ هذا النموذج ليس أن نخطئَ، نعرِف أننا نؤمن وأنَّ 
  .لدينا حياةً أبدية

يف نِهاية اإلصحاحِ الثالث، كتب يوحنا مقطَعاً آخر عظيماً   
اإلكتئاب، كما يعبر عندما تصابونَ باإلحباط و. حولَ التأكيد واليقني

 ،ا عن ذلكوحنكُم،"يتكُم قُلُوبورِكُم؟ " إن المعكُونَ بسببِ شل فهل
! وعندما ال تلُومكُم قُلُوبكُم، فهل تتيقَّنونَ بذلك من احلياة األبدية؟ ال

ظم اُهللا أع. اُهللا أعظَم من قُلوبِكُم: عندما تلومكُم قُلُوبكُم، تذكَّروا هذا
. خالصنا غري مؤسسٍ على شيٍء متغيرٍ مثل الشعور. من طريقَة شعورِنا

 نؤمنا نخة أنالراس ٌس على احلقيقَةؤسنا مبل خالص– بالر طيعنا نوأن 
)٢٢ -١٩: ٣ .(  
  

  الفصلُ الثالثُ عشر
  اإلعتراف املُثَبت
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حاح الرابِع، يخبِرن يوحنا كيف يف األعداد اإلفتتاحية من اإلص  
فهو يحذِّرنا من األرواحِ الكاذبة املَوجودة يف هذا . منتحن األرواح

كُلُّ : "العامل، ويرينا كيف نعرِف الفَرق بني األرواحِ اخليرة والشريرة
هللا، وكُلُّ روحٍ يعترِف بِيسوع املسيح أنه قد جاَء يف اجلسد فهو من ا

. روحٍ ال يعترِف بيسوع املسيح أنه قد جاَء يف اجلسد فَلَيس من اهللا
  ."وهذا هو روح ضد املسيح

   جيبقد جاَء يف اجلسد؟ ي وعوٌح أنَّ يسر رِفيعت ولكن كيف
عندما نحب بعضنا بعضاً، نعترِف أنَّ . رسولُ احملبة على هذا السؤال

املسيح قد جاَء يف اجلسديس نا . وعا أنوحننا يخبِرذه الطريقة، ي
عندما خنتبِر روح املسيح الذي يحب يف جسدنا املائت ومن خالله، 
. نكُونُ قد وجدنا طريقَةً أُخرى ا نعرِف أنَّ لدينا إميانٌ وحياةٌ أبدية

، ٢٢: ٥غالطية (نَّ مثر الروح هو حمبة يوافق يوحنا مع الرسول بولُس أ
٢٣.(  

). ٢١ -٧: ٤(ثُم يعطينا عشرة أسباب لمحبتنا لبعضنا البعض   
فقط أُولئك الذي .  حمبةأوالً، علينا أن نحب بعضنا بعضاً ألنَّ اَهللا
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 احملبةَ احلقيقيةَ تعترِف أرواحهم مبحبة املسيح يستطيعونَ أن يحبوا، ألنَّ
  . هي من اهللا

ينبغي أن نحب، ألننا ذه الطريقَة نستطيع أن نعرِف التلميذ   
أُولئك الذين : احلقيقي للمسيح من الذين يدعونَ أنهم تالميذُ املسيح

ن وأولئك الذين ال يحبونَ مل يولَدوا م. يحبونَ هم مولُودونَ من اهللا
  .هذا جيعلُ من إمتحان األرواحِ أمراً يف  غاية البساطة. اهللا

السبب الثالثُ الذي يقدمه يوحنا للمحبة، يظهر يف العدد   
فاحملبةُ . اَهللا حمبةينبغي أن نحب اَهللا ألنَّ . الثامن من اإلصحاحِ الرابع

ك مولُوٌد من اهللا، ينبغي أن تكُونَ فإذا قُلت أن. هي جوهر كيان اهللا
كرهانَ قولةُ باحملب.  

، يقُولُ يوحنا أنه علينا أن نحب ألننا ١١ و١٠يف األعداد   
 ينا أعظَمةأُعطثالٍ عنِ احملبوع املسيح على . ما إىل موت يسوحني شريي

اُهللا قد أحبنا هكذا إن كانَ ... يف هذا هي احملبة"الصليب ويقُول، 
فأنت تظهِر أنك إستوعبت ." ينبغي لنا أيضاً أن نُِحب بعضنا بعضاً

 ةمبحب بحياإلجنيل عندما تآغاب.  
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اُهللا حمبة ومن يثبت يف احملبة يثبت يف : "١٦: ٤يوحنا ١نقرأُ يف   
يطُ بِك، كإله محب يريد أن يحب فكِّر باِهللا وكأنه يح." اِهللا واُهللا فيه

كاللمن خ ألِّمنياهللا. املُت وةُ هي ما هة. فاحملبيف . اُهللا حمب هلذا، إن ثبت
عندما حيدثُ . تثبت يف اهللا واُهللا يثبت فيكهذه احملبة اليت هي اهللا، 

أن أن تعرِف ا تستطيع طريقَةً أُخرى جِدهذا، ست ن وأن لكؤمت ك
  . حياةً أبدية

 من العدد الرابِع أنه علينا أن نحب ١٧يكتب يوحنا يف العدد   
سيكُونُ لنا ثقَةٌ يف يومِ الدين يف احلالَة بعضنا بعضاً، ألننا إذا فعلنا، 

رِبونَ من وبينما تفكِّرونَ عنِ الدينونة، هل تظنونَ أنكُم ستقت. األبدية
كُرسي املسيح بِثقَة؟ يخبِرنا يوحنا أننا إذا كُنا نحب كما ينبغي، 

  . فسوف يكُونُ بإمكانِنا أن نقترِب من الدينونة بِثقَة
   هألن بحعلينا أن ن هالسابِع عشر أن ا يف العددوحني بويكت

"يف هذا العامل، هكذا حنن ويف هذا ."  يف هذا العاملكما ه ،فنحن
فإن كانَ املسيح فينا، وإن كانت هذه احملبة . العامل، جوهر املسيح
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 تعلن نفسها وتعبر عن نفِسها من خاللنا، فسوف يكُونُ هذا آغابي
  ." كما هو، هكذا حنن أيضاً يف هذا العامل"صحيحاً، 

 من اإلصحاحِ الرابِع من رسالته ١٨يخبِرنا يوحنا يف العدد   
احملبة الكاملة تطرد "اُألوىل، أننا ينبغي أن نحب بعضنا بعضاً، ألنَّ 

فإن أحببنا بشكلٍ كامل، فسوف نتخلَّص من ." اخلوف إىل خارِج
وعندما نفَهم حمبةَ املسيح، وخاصةً ماذا يعنيه أن نحب اَهللا . اخلَوف
إىل خارِجوأن ن اخلوف دةَ تطرأنَّ احملب منفه أخانا، فسوف بح . حنن

فإن كُنا نِحب اَهللا متاماً، نكُونُ . خناف أن خنسر حياتنا وكُلَّ ما لدينا
فمم علينا أن . قد سلَّمنا حياتنا أصالً ِهللا، ونكُونُ قد أعطيناه الكُلّ

  نخاف عندها؟ 
  خبِري وحنا ثُمنا بعضاً، )٢٠: ٤(نا يبعض بحنا علينا أن نأن ،

النال ينفَص ةَ لألخةَ اُألفُقيةَ ِهللا واحملبوديةَ العمفاإلنسانُ الذي . ألنَّ احملب
علينا أن نحب . يدعي أنه يحب اَهللا ولكنه يكره أخاه هو كاذٌب

  .حب اَهللا يحب أخاه أيضاًيبعضنا بعضاً ألنَّ من 
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السبب العاشر الذي ألجله علينا أن نحب بعضنا بعضاً هو يف   
." ولنا هذه الوصية أنَّ من يحب اَهللا يحب أخاه أيضاً: "شكلِ وصية

 أن مبعىن، السبب العاشر الذي يقدمه يوحنا حملبتنا لبعضنا البعض، ينبغي
اهنا إييعطا أن يوحني حيد الذي حيتاجأن : يكُونَ السبب الو أمر وعيس

  .نحب بعضنا بعضاً
   فتاحم وا أنَّ اإلميانَ هوحننا يخبِرس، ييف اإلصحاحِ اخلام

." اإلميانُ هو الغلبة اليت تغلب العامل: "تأكيدنا ويقينِنا، عندما يقُول
وإن كانَ لدينا هذا اإلميانُ الغالب، فهذا . لب العالَم بإميانِنافنحن نغ

  . تثبيٌت ليقينِنا
يف اإلصحاحِ اخلامس، يخبِرنا يوحنا أيضاً أنَّ هناك يف إختبارِنا   

عندما يشري يوحنا إىل املاء، يعتقد البعض . ثالثَةُ شهادات تعطينا يقيناً
يعين بذلك هةأنوديلُ كونَ .  ماَء املعمها جتعة هو أنودياملعم رفجوه

  .اإلنسان تلميذاً بالسر ليسوع املسيح أمراً مستحيالً
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  رِسالَتا يوحنا الثانِية والثالثة
التشديد يف رسالتي يوحنا الثانِية والثالثة هو على احلق الذي   

وحنا وكأنه الهويتٌّ يف رِسالتيه الثانِية والثالثة، ألنه يبدو ي. علَّمه يسوع
مل يكُن لَديه . مهتم باحلَقيقَة اليت علَّمها يسوع، وبإلتزامنا ذه احلقيقَة

. أكثَر من أن يسمع أنَّ أوالده يسلكُونَ يف احلق الذي علَّمه يسوع
 ضقد تعر كانَ هذا احلق للكثريِ من التزوير والتشويه عندما كتب

  .يوحنا هاتني الرسالَتني القَصريتني
إنَّ رسولَ احملبة هذا يشجع القادة الذين كتب هلُم ليكُونوا   

فلقد بدأَت . قُساةً على األشخاص الذين ال يعلِّمونَ ما علَّم به يسوع
عليمِ يسوع يف زمنٍ مبكِّرٍ يف تاريخِ الكَنيسة، اهلرطَقَةُ أو اإلحنراف عن ت

ألنه يف هذه الرسائل الصغرية، ستسمعونَ رسولَ احملبة، يوحنا يقُول ما 
من ال يؤمنون أنَّ يسوع هو املسيح، إن مل جيتازوا هذا "معناه، 

وال متنحوهم . ماإلمتحان، ال تدعوهم وال حتى إىل تناولِ الطعامِ معكُ
  ." وال تتعاطُوا معهم. بركَةَ اهللا
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إذ يكتب يوحنا هذه الرسائل، يوجه رسالته الثانِية إىل   
إذا أخذت هذا باملعىن احلَريف، ستجِد أنَّ هذا هو السفر ." املُختارة"

نَ ليوحنا يبدو أنه كا. الوحيد يف الكتابِ املقدس املُوجه إىل إمرأة
  .الشيخ إهتماٌم رعوي ذه املَرأَة املُختارة

ولكن يوحنا كانَ يتعاملُ مع أشخاصٍ ذَوي مشاكل، أمثال   
يصف هذا . بِحسبِ يوحنا" الذي أحب أن يكُونَ أوالً،"ديوتريفُوس، 

 يتعزى رعاةُ .الرجل يف األعداد التاسع والعاشر من يوحنا الثالثة
 ن كانَ لديهيف الس ماملُتقد فونَ أنَّ هذا األخشوم عندما يكتس اليالكنائ

  .رجلٌ يف كنيسته كانَ يشكِّلُ له إزعاجاً مستمراً
    

  الفَصلُ الرابِع عشر
  رِسالَةُ يهوذا

  د، يسفراً بإصحاحٍ واح دذا املُوحاة، جنويه إىل يف رِسالَة شبِه
وينصب إهتمام . حد كبري اإلصحاح الثاين من رسالة بطرس الثانية

. كاتب هذه الرسالة القصرية جداً على اهلرطَقات أو التعاليم الكاذبة
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يستنتج الدارِسون أنَّ هذا الرجل . رجلٌ إمسه يهوذا كتب هذه الرسالة
  .املسيح باجلسدكانَ آخاً آخر للرب يسوع 

   هةً حولَ اخلالص، ولكنوحأُطر بخطَّطَ ليكت هذا أنونا يهخبِري
بل . غير رأيه ألنَّ بعض األشخاص مل يكُونوا يعلِّمونَ التعليم الصحيح

. كانوا يعلِّمونَ أنه مبا أنَّ اَهللا إلٌه محب، فهو لن يسمح بِتأديبِ أوالده
لقد كانَ يهوذا قَلقاً على األشخاص الذين بدوا وكأنهم ينحرِفُونَ عن 

  .اإلميان، ألنهم مسعوا وآمنوا بِهذا التعليم
ركَّز يهوذا على اإلصحاحِ الرابِع عشر من سفرِ العدد، حيثُ   

روا يف البالً من شعبِ اِهللا املُختار ماتأُ أنَّ جيالً كامةنقروا . يرإستم
بالدوران يف حلقات مفرغَة ملُدة أربعني سنةً، ألنهم مل يكُونوا ميلكُونَ 

كالب : ولكن اَهللا مسح حبالَتني إستثنائيتني. اإلميان لدخولِ كنعان
  .ويشوع، اللذان دخال أرض كنعان، ألنهما آمنا بالتمام وإتبعا الرب

  اجليلذكَّر ذلك ة مبوتالكَذَب ذا املُعلِّمنيوالء .  يهلقد كان هؤ
املُعلِّمونَ الكذَبة يخبِرونَ الشعب أنه بإمكانِهم أن يتصرفُوا على 

تعلِّمنا . هواهم، وأنَّ اَهللا لن يعملَ شيئاً حيالَ ذلك، وكأنه جد عجوٌز
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س أنَّ هالكتابِ املقد أسفار باهللا املُح ةشخصير لوجهاً آخ ناك– 
  . ألنَّ اَهللا هو إلٌه قُدوس–وهو وجه الغضب والدينونة 

كتب . مثالٌ آخر قدمه يهوذا، وهو عن املالئكة الساقطني  
ولكن اَهللا . يهوذا قائالً أنَّ املالئكة الساقطني وقعوا يف حفرة ال قعر هلا

لُوا مل يقعلى هؤالء املالئكة الذين مل يعم جاأليدي ليتفر وفف مكت
  . إرادته، بدون أن يحرك ساكناً

 أي كيف هلكت سدوم –املثلُ الثالث عن سدوم وعمورة   
شدد يهوذا على دينونة اِهللا من خاللِ هذه . وعمورة بالنارِ والكربيت

كُها مع هؤالء املُعلِّمني الكذَبة والشعب الذي صدق األمثلة اليت يشار
أمواج "ولقد أخبرنا يهوذا أنَّ هؤالء املُعلِّمني الكَذَبة هم مثل . أقوالَهم

." أشجاٌر خريفيةٌ بِال مثَر"وهم مثلُ ." حبرٍ هائجةٌ مزبِدةٌ بِخزيِهم
." فُوظٌ هلا قتام الظالمِ إىل األبدنجوماً تائهة حم"وكذلك هم يشبِهونَ 

كانَ يهوذا . إنَّ مصري النجوم التائهة يوازي مصري املالئكة الساقطة
كتب . شديد القَلَق على أُولئك الذين كانوا فريسةَ هذا التعليمِ الكاذب



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٨ -

علينا أن . يقُولُ أنه علَينا أن نسعى وراَء أمثالِ هؤالء إلرجاعهم
  .نتشلَهم من النار، بدون أن نحرِق أنفُسنان

خيتم يهوذا رسالته ببعضِ التحريضات ُألولئك الذين كانَ   
كانت هذه حتريضاٌت عملية بسيطة عن كيفية . يسعى إلرجاعهم
: تعجِبين حتريضات يهوذا حيثُ يقُولُ ما معناه. الثَّبات يف اإلميان

ثُم، يعجِبين حتريضه ." ن تصلُّوا بِقُوة وسلطَة الروحِ القدستعلَّموا أ"
إحفَظُوا أنفُسكُم دائماً يف اال الذي تستطيع حمبةُ اِهللا أن : "اآلخر

  ."تصلَكُم وتبارِكَكُم
لعدة قُرون، إستخدم رعاةُ الكنائس هذه البركة خلتمِ   

در أن حيفَظَكُم غَري عاثرين ويوقفَكُم أمام جمده بِال والقا: "إجتماعاتهم
اإلله احلَكيم الوحيد مخلِّصنا له اد والعظَمةُ . عيبٍ يف اإلبتهاج

  )٢٥و٢٤يهوذا "(والقُدرةُ والسلطانُ اآلنَ وإىل كُلِّ الدهور آمني
  

  الفَصلُ اخلامس عشر
  سفر الرؤيا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٩ -

عداد اإلفتتاحية من سفرِ الرؤيا، نقرأُ أنَّ الرسولَ يوحنا يف األ  
وإذا قارنا كلمةَ اِهللا مع التقليد، . كانَ على جزيرة بطمس بسببِ إميانِه

خيتلف املُفسرونَ حولَ . نستنتج أنَّ يوحنا نفي إىل هذه اجلزيرة النائية
مب ناكاقَّةما إذا كانَ هحمكُومٍ باألشغالِ الش أم إذا كانَ كعبد ،هدفر .

إنَّ كلمة . ولكنه عندما كانَ هناك، إختبر رؤيا من يسوع املسيح
رفع "اليت تعين Apocalypses تأيت من الكلمة اليونانِية " رؤيا"

  ."الستار
  لُغةُ املُخلِّص الرمزِية

بِلُغة "يا ليوحنا بلُغة رمزِية، أو لقد أُعطيت هذه الرؤ  
كتابِية مجيلة، ونرى لُغةَ " لُغةَ إشارات"كانَ لدى اليهود ." اإلشارات

" إشارة"سوف تتذكَّرونَ أن كلمة . اإلشارات هذه مبينةً يف سفرِ الرؤيا
: ٢٠وحنا ي(أو عالمة، هي واحدةٌ من الكلمات املُفضلَة عند يوحنا 

يف سفرِ الرؤيا، هذه الرموز أو ). ٢٥: ٢١؛ ١١: ٢؛ ٣١، ٣٠
وسوف جتدونها يف أماكن أُخرى يف . اإلشارات هي عالماٌت كتابِية

الكتابِ املقدس، وإذا وجدمتُوها يف تلك األماكن اُألخرى يف الكتابِ 
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سيساعدكُم على فهمِ ما املقدس وفهِمتم ماذا تعنيه هناك، فإنَّ هذا 
  .تعنيه يف سفرِ الرؤيا

ومبا . بينما تدرسونَ سفر الرؤيا، نظِّموا ألنفُِسكُم الئحةً بيانِيةً  
أنكُم سوف حتتاجونَ للكَثريِ من الصفَحات هلذه الالئحة البيانِية، 

 ةوي على عداساً حيتوا كرصخصكُم بأن تحوا . صفحاتأنصمأُرس
يف . خطُوطاً عموديةً على هذه الالئحة البيانِية، مما خيلُق عدةَ أعمدة

أَدرِجوا ". عالمات"العمود اَألول هلذه الالئحة البيانِية، أُكتبوا كلمة 
 –العالمات أو الرموز اليت جتدونها يف هذا السفر يف العمود األول 

 احلصانُ األبيض، حبر الزجاج، الوحوش األربعة، املنائر السبع، :مثالً
إعالناٌت "يف العمود الثاين، ضعوا على رأسِ هذا العمود . وهكذا
أُطلُبوا من الروحِ القُدس أن يكشف الستار لكُم ويريكُم ." شخصية

  . يف العمود الثاينضعوا إعالناتكُم الشخصية . ماذا تعين العالمات
واذكُروا " شواهد كتابِية،: "ويف أعلى العمود الثالث، أُكتبوا  

وإن . أين ترِد هذه العالمةُ املُحددةُ يف أماكن أُخرى يف الكتابِ املقدس
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كانَ لديكُم بعض كُتبِ التفاسري اجليدة للكتابِ املقدس، أكُتبوا يف 
  .ايل ماذا تقُولُ هذه التفاسري عن معىن العالماتالعمود الت
ثُم، يف العمود األخري من هذه الالئحة البيانِية، ضعوا   

يهائكُم النل، فسيكُونُ . إستنتاجة بشكلٍ كامذه املُهم مإذا قُمت
  . صفحة عن سفرِ الرؤيا١٥٠لديكُم كراساً مؤلَّفاً من 

  
تفُك يحفاتؤيامفرِ الرس ألغاز   

عندما تقدرونَ لُغةَ الرموز اجلميلة للرؤيا املُعطاة ليوحنا،   
ستدرِكُونَ أن هذا السفر وكأنه مكتوٌب من اِهللا مباشرةً لشعبِ اهللا 

وكما يف كُلِّ لُغة مشفَّرة، فلكَي تفهموا هذه الرسالة . بِلُغة الشيفرة
 .رة، ينبغي أن تكُونَ لديكُم املفاتيح اليت تفُك الشيفرةاملُشفَّ

  املفتاح األول
ليس بإمكانِكُم أن تفهموا . املفتاح األولُ هو الروح القُدس  

وهذا يصح بشكلٍ خاص على . اُألمور الروحية بدون الروحِ القُدس
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 الرسلَ أنه كانَ يعطيهم الروح القُدس، لقد أخبر يسوع. سفرِ الرؤيا
  . الذي دعاه املُعزي، وهو يخبِرهم بأُمورٍ آتية

  املفتاح الثاين
املفتاح الثاين هلذه الرسالة املُشفَّرة هو أنَّ هذه الرموز، أو   

فاً مع العهد فإن كُنت يهودياً، متآل. العالمات، هي رموٌز كتابِية
ةً عليكمثالً، يف اإلصحاحِ . القدمي، فإنَّ هذه العالمات لن تكُونَ غريب

وهو . الرابِع، ينفَتح باٌب يف السماء وجتد شخصاً جيلس على عرش
يشبِه حجر اليشب والعقيق، وقوس قُزحٍ حولَ العرشِ يف املَنظَرِ شبه 

  .الزمرد
، كانَ على ٢٨يعرِف أنه يف خروج اإلصحاح اليهودي س  

رئيس الكهنة أن يلبس صدريةً مرصعةً باجلواهرِ واحلجارة الكرمية، 
احلجر الكَرمي األولُ كانَ عقيقاً أمحر، وكانَ . واحدةً عن كُلِّ سبط

 اَألخري احلجر الكَرمي.  أي سبطُ رأُوبني–يرمز إىل بِكر أسباط إسرائيل 
كانَ الزمرد هو احلجر . كانَ يشباً، والذي كانَ يرمز إىل سبط بينامني
بالعربية، كانت هذه . الكرمي السابِع، وكانَ يشري إىل سبط يهوذا
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إبن "وبِنيامني يعين، " هوذا إبين"رأُوبني يعين، . األمساُء تعين شيئاً
َة هو  لهذا، ما ترونه هنا يف لُغة رمزِي." تسبيح"ا يعين، ويهوذ." يميين
عندما ننظُر من خاللِ بابٍ إىل السماء، جند عرشاً واجلالس عليه : التايل

! هوذا إبين، إبن يميين"يوصف ذه احلجارة الكرمية اليت تقُولُ لنا، 
وهحبفَس"!  
  ها عدملَةٌ جندج ناكرِ سفرٍ من أسفارِ الكتابِ هيف آخ اتةَ مر
احلَرف األولُ من األجبدية اليونانِية ." األلفا واُألوميغاأنا هو : "املقدس

 وألفاه وه ةً . أُوميغا؛ واألخريلنا عاد مترجةُ "وهذا ما يالبِداي وأنا ه
 هوالواحد، يسوع املسيح؛ الذي فسيكُونُ لدينا إعالنٌ عنِ ." والنهايةُ

  . نفسه البِدايةُ والنهايةُ
  العبادةُ األبدية

يف اإلصحاحني الرابِع واخلامس، جتدونَ وقتاً رائعاً من التسبيح   
فاُهللا اآلب . والعبادة جيري يف احلالَة األبدية، وهذا أمٌر جميلٌ جداً

.  السماِء عن نفِسه إىل إبنِه، احلَمل املذبوحيحولُ مركَز العبادة يف
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إعبدوا إبين ألجلِ ما عملَه، وعلى ضوِء ما . أُعبدوا إبين"يقُولُ اُهللا، 
  ."كانه، وما هو اآلن، وما سيكُونه، أعبدوا إبين

مبا أنَّ هذه الرمزو هي رموٌز كتابية، بإمكانِكُم أن تروا ملاذا   
ع األشخاص الذين رتبوا أسفار الكتاب املقدس، ملاذا وضعوا سفر وض

إنَّ شرطَ فهمِ سفرِ الرؤيا، آخرِ أسفارِ الكتابِ . الرؤيا يف آخرِ اآلسفار
  .املقدس، هو فهم األسفار اخلمسة والستني الباقية

  مخدأن أست ةٌ أُخرى أودابِيتوٌز كمر ناكها كإيضاحٍ هلذا ه
فتاح اهلامؤيا . املظُوا مثالً يف ركُم ٦: ٥، و٥: ٤، ٤: ١الحأن 

  ."سبعة أرواحِ اهللا"تجِدونَ ذكراً لِ
إنَّ األشخاص الذين يعلِّقُونَ أمهِّيةً كُربى على معىن األعداد يف   

قد يعين هذا .  هو عدد الكَمال٧األسفارِ املقدسة، يخبِروننا أنَّ العدد 
أنَّ سبعةَ أرواحِ اِهللا تشري إىل روحِ اِهللا املُركَّب، الشامل، والكامل، أو 

ولكن الكثري من . فاُهللا يف جوهرِه روحي. إىل تعبريٍ كاملٍ عنِ اهللا
، تعيدنا إىل نبوة "سبعة أرواح اهللا"املُفسرين يعتقدونَ أنَّ هذه العبارة، 

  .اءإشعي
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ففي نبوة إشعياء، أعطانا أمري األنبِياِء نبوةً مسياوِيةً عظيمة،   
إنَّ نبوةَ إشعياء قد حتقَّقَت يف هذه الرؤيا املُعطاة . تظهِر سبعةَ أرواحِ اهللا

وخيرج : "كتب إشعياء يقُول.للرسول يوحنا عن سبعة أرواحِ اهللا
سقَضيٌب من جِذعِ يهولغُصٌن من أُص تى وينب . وحر لُّ عليهحوي

ب١. (الر ( وحركمةو احل ،)٣(، الفَهمِ) ٢ ( وحرةورو املَش ،)٤ (
ويتابِع إشعياء بالقَول عن ."  الربخمافَة) ٦( و املَعرِفَةروح ) ٥(، القُوة

  )٣، ٢، ١: ١١إشعياء ." (بلذَّته تكُونُ يف خمافَة الر"املَسيا أنَّ 
   املسيح وعا، سيكُونُ يسعندما يأيت املسي هنا إشعياُء أنخبِري

بِحسبِ إشعياء، . التعبري الكاملَ عن اهللا، الذي هو بِجوهرِه روٌح
يسوع املسيح لن يعبر فقط عن جوهرِ اِهللا السباعي، بل سيعبر أيضاً يف 

يخبِرنا يوحنا أنَّ . نِيته عن احلياة اململووَءة واملُقادة فعلياً بالروحإنسا
  . نبوةَ إشعياء حتقَّقَت مبجيِء املسيح

ونخبر أنَّ هذه . ثُم نرى سبع عيون قائمة أمام عرشٍ يف السماء  
ورأَيت فإذا يف  ":ثُم نقرأُ. العيون السبع تشري إىل سبعة أرواحِ اهللا

 هٌم كأنروٌف قائوخ خيالش عة ويف وسطاألرب رشِ واحلَيواناتالع طسو
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مذبوٌح له سبعةُ قُرون وسبع أَعينٍ هي سبعةُ أرواحِِ اهللا املُرسلَة إىل كُلِّ 
  ) ٦: ٥." (األرض

  إىل القُو شريونَ أنَّ القُرونَ تراملُفس دقإىل يعت شريون تية، والع
هلذا، فإنَّ هذا اخلَروف القائم كأنه مذبوٌح، هو . احلكمة يف كلمة اهللا

التعبري السباعي عن روحِ اهللا هو أيضاً تعبٌري . تعبٌري عن سبعة أرواحِ اهللا
  .عن قُوة اهللا وحكمة اهللا الكاملَتني عندما ذُبِح اخلروف

كانَ لدى . ح الرب هاماً جداً يف خدمة يسوعلقد كانَ رو  
وكانَ . ، أي أنه كانت لديه معرِفة كاملة بكلمة اهللاملعرِفةيسوع روح 

 وحأيضاً ر يهالفَهملدأبيه ةوإراد ةملٌ للَكفهٌم كام يهكانَ لد هأي أن ،.  
   وحوع أيضاً ركمةكانَ لدى يساحلكلمةَ اِهللا ، ألن عاش ه

ثُم روح . بشكلٍ كاملٍ، وعلَّم اآلخرين كيف يطبقُونَ كلمةَ اهللا
ةوروحِ اهللاملَشجزٌء من هذا التعبري الكامل عن ر ووبينما كانَ .  ه

يسوع يشارِك كلمةَ اِهللا وتطبيقَها على حياة األشخاص الذين إلتقاهم، 
فعندما شارك كلمةَ اِهللا مع أشخاصٍ، . شورةكانَ يظهِر روح املَ
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 ةهذه الكلمة بقُو سالقُد وحالر هم، مسحقُوا كلمةَ اِهللا على حياتوطب
  . من خاللِ يسوعالقُوةكانَ هذا عندما عبر عن روح . وسلطان
   وحكانَ رةبادوعالعيس حاً يف حياةنا إشعياُء .  واضخبِرأنَّ ي

عندما نقرأُ األناجيل األربعة، . مسرةَ املسيح كانت يف روحِ املخافة
نقرأُ أنه عندما مل يكُن يسوع خيدم الناس، كانَ يبقَى وحيداً طوالَ 

صلِّي إىل أبيهراً قبلَ طُلُوعِ الفجرِ ليباك الليل،  أو كانَ يقُوم.  
  باب مفتوح يف السماء

 الرابِع، والعدد األول، نقرأُ أنه عندما وجهت يف اإلصحاحِ  
إصعد إىل هنا فأُريك ما ال بد أن يصري بعد "الدعوة ليوحنا بالقَول، 

يعتقد . كانَ صوت البوقِ هو الذي أرشد يوحنا إىل رؤيا السماء" هذا،
 شريي تابِيرمٌز ك والكنيسةالكثريونَ أنَّ هذا ه طافيقُولُ . إىل إخت

. الرسول بولُس أنَّ إختطاف الكنيسة سيعلَن بِصوت بوق
  )٥٢: ١٥كُورنثُوس ١؛ ١٦: ٤تسالونيكي ١(

عندما نظر يوحنا عرب هذا البابِ املفتوح يف السماء، رأى عرشاً   
اء، رأى وأمام هذا العرش يف السم. يعتبر الرمز املَركَزي يف السماء
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يف خيمة العبادة وهيكَلِ سليمان، كانت هناك . يوحنا حبر زجاج
مرحضةٌ حيثُ كانَ الكاهن يطَهر نفسه يف إقترابِه التشفُّعي من اهللا نِيابةً 

كانت الرسالَةُ أنه علينا أن نتطهر قبلَ أن نقترِب من اِهللا . عن اخلاطئ
وكانَ الكهنةُ يقترِبونَ بإستمرار من اهللا بالنيابة عن اخلُطاة . القُدوس

ويف حبرِ الزجاجِ هذا أمام العرش، . الذين كانوا حباجة دائمة للغفران
إىل التطهري الدائمِ واألبدي شريالذي ي لُّور، األمرةٌ كالبدتجماملاُء م.  

 بسبعة أختامٍ، ومجيع أُولئك ، نرى سفراً خمتوما٥ًيف اإلصحاحِ   
فرالس حاألختام ويفت وا من يفُكحاوِلُونَ أن جيدالذين يف السماِء ي .

السفر حباً بأن يفتقَّاً أو راغحستأحٌد م ومل يكُن . تابِيالك هذا الرمز
ل فعندما أراد شخٌص مث. يعيدنا إىل سفرِ راعوث ومفهوم الويلّ الفادي

بوعز أن يفدي إمرأةً مثل راعوث، كانت توضع ديونُ املرأة يف سفرٍ 
ومل يكُن يسمح له بفك األختامِ وبالنظرِ إىل السفر إىل أن . خمتومٍ

  .يبرهن أهليته ورغبته بفدائها
إنَّ رِسالَةَ هذا املشهد السماوِي هو أنَّ السماَء مملووَءةٌ   

ألشخاص الذين حيتاجونَ للفداء، ولكن مل يكُن هناك من هو مؤهلٌ با
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ثُم . فبكَى يوحنا كثرياً ألنه مل يكُن هناك من فاد. أو راغٌب بِفدائهم
هوذا قد غَلَب األسد الذي من سبط . ال تبك"نسمع األخبار السارة، 
فتد ليذا أصلُ داووبعةيهالس هومتخ فُكوي السفر إنَّ معىن هذه ." ح

 الذي جنح وٌب، وهلٌ وراغؤهم وه وعيس ة هي أنَّ الربة الرمزياللغ
  )٥: ٥." (لقد إفتدانا. يف فدائنا
عندما فُتح باٌب يف السماِء، نقرأُ أنه كانَ هناك أربعةٌ وعشرونَ   

لَ العرشِ الكبري الذي كانَ يف السماء، وعلى هذه عرشاً صغرياً حو
هؤالء الشيوخ . العروش الصغرية كانَ جيلس أربعةٌ وعشرونَ شيخاً

 لَربما أسباط إسرائيل اإلثين عشر، –يشريونَ إىل قيادة شعبِ اهللا 
  .واإلثني عشر رسوالً

  املفتاح الثالث
  فتاحثُ املسالة ، الذيالثاللِّ لُغزِ هذه الرنا على حدساعي 

تشكِّلُ هذه . املُشفَّرة من اهللا لشعبِِه، هو املُهِمة اليت أُعطيت ليوحنا
يعطينا .  على جزيرة بطمسملخص الرؤيا اليت أخذَها يوحنااملُهِمةُ 

لقد طُلب من . خص هذه املُهمة وهذا املُل١٩اإلصحاح األول والعدد 
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أكتب ما رأَيت وما هو كائٌن وما هو عتيٌد أن يكُونَ بعد "يوحنا، 
  ." هذا

. يف اإلصحاحِ األول من سفرِ الرؤيا، نقرأُ عن إختبارِ يوحنا  
 ،هتهِملَ من ماجلزَء األو ربِزل يا يف اإلصحاحِ األووحني الذي رآه

وبة إىل عندما قؤيا املكتهذه الر هوجما رأى، وأن ي بأن يكت يلَ له
  .الكنائسِ السبع اليت كانت يف آسيا الصغرى يف تلك األيام

   اَهللا أمام ى جانِباً لينظُروسمتاماً كما مالَ م ،نظُرا ليوحني فَتإلت
قد إلتفَت يوحنا لينظُر الصوت ل). ٤، ٣: ٣خروج . (العلَّيقَة يف البرية

همع وتالص تكلَّم فَتوملَّا إلت ،همع ظُوا األفعال اليت . الذي تكلَّمالح
هبارلنا إخت فصا ليوحنها يإستخدم" .فتيقُول، "وملَّا إلت ،"أَيتر .

يتكَم رِجلَيه عند سقطَّت ،ها رأيتت أنَّ يبدو أنَّ." فلمة كانالرمزِي 
  .شرطَ احلُصولِ على إختبارٍ عميقٍ مع اهللا هو بأن منيلَ جانِباً

لقد كانَ الرسولُ يوحنا يكملُ اجلزَء األولَ من مهِمته عندما   
أُعطيت له " فاكتب ما رأَيت،"بعد أن أُمر يوحنا . سجلَ ذلك اإلختبار

لقد أكملَ يوحنا اجلزَء الثَّاين ." كتب ما هو عتيٌد أن يكُونَأ"املعلُومات 
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من مهِمته يف اإلصحاحِ الثاين والثالث عندما كتب الرسائل إىل 
  . الكنائس السبع يف آسيا الصغرى

باإلختصار، يخبِرنا اإلصحاح األولُ عن اُألمورِ اليت رآها   
 ربا عندما إختوحنباريما اجلزُء . هذا اإلختث هان الثاين والثالاإلصحاح

 بة، واليت كانت أن يكتن"الثاين من هذه املُهِمكائ وأي "ما ه ،
هذه الكنائس، أفسس، مسرينا، . اُألمور املَوجودة يف الكنائسِ السبع

برغامس، ثياتريا، ساردس، فيالدلفيا، والودكية، كانت كنائس 
  . قيةحقي

تذكَّروا أنه يف اإلصحاحِ األول من سفرِ الرؤيا، رأى يوحنا   
إن إعالنه ليسوع املسيح كانَ أنَّ املسيح كانَ . سبعةَ منائر من ذَهب

. ثُم يخبر يوحنا أنَّ املنائر هي الكنائس. يتمشى يف وسط هذه املنائر
رغم أنَّ .  الذي يقف يف وسط املنائر هو املسيحويخبر يوحنا أيضاً أنَّ

هذه الكنائس كانَ لديها الكثري من املشاكل، ولكن املسيح احلَي القائم 
فمهما كانت هذه الكنائس مقصرةً عما . من املوت يتمشى يف وسطها

  .نَ يف وسطهااملسيح كا: ينبغي أن تكُونه بالفعل، ال تنسوا التايل
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: كانت الرسالَةُ اليت وجهها الرب إىل كَنيسة أفسس هي التالية  
إنَّ هذا يحيرين، ألنَّ تيموثاوس كانَ املُشرِف ." لقد فقدتم حمبتكُم"

قالَ بولُس لكنيسة فيلبي أنه كانَ يرسلُ تيموثاوس . على هذه الكنيسة
رف أنه مل يكُن أحٌد قادراً أن يحبهم كما أحبهم إليهِم ألنه ع
فاآلن، . لقد كانَ محور حياته الطبيعي اإلهتمام باآلخرين. تيموثاوس

يبدو وكأنَّ الرسالَةَ املُوجهةَ إىل الكنيسة حتت إشراف تيموثاوس 
إن كُنت " حملبتكُم؟ماذا حدثَ "كانت سؤاالً من قبلِ املسيح املُقام، 

 ال تنس ، كاللمن خ الناس بالر بحأن ي نمكشخٌص ي كأن رتشع
 املسيح بحها ياللأن تكُونَ أداةً من خ بارإخت رن أن ختسمن املُمك هأن

هتم مبحبهبحعلى أن ت كنمالذين إئت الناس.  
  املفتاح الرابِع

اجلزُء الرابِع من املُهِمة املُعطاة ليوحنا يبدأُ يف بداية اإلصحاحِ   
 اجلزُء األكبر من الرؤيا ."أُكتب ما هو عتيٌد أن يكُونَ بعد هذا: "الرابِع

  .متعلٌِّق باُألمور اليت ستحدثُ يف املُستقبل



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٣ -

 الترتيبِ الزمين ، عليك أن تفهم٤لكي تركِّز على املفتاح رقم   
اإلصحاحان الرابِع . لإلصحاحات السادس حىت التاسع من سفرِ الرؤيا

واخلامس مجيالن جداً على صعيد اللُّغة الرمزية اليت تصف العبادة اليت 
ولكن عندما تصلُ إىل اإلصحاحِ السادس من . ستحدثُ يف السماء

  .يصبِح من الصعبِ جداً فهم ما تقرأسفرِ الرؤيا، يتغير النمطُ و
إنَّ سلِسلَةَ األحداث املعروفَة مبجيء يسوع املسيح ثانِيةً تغطِّي   

فهناك الكَثري من الوقت الذي يمر بني بِداية . حقبةً طويلَةً من الزمن
لالزِم إنَّ مقدار الوقت ا. احلَدث األول وإىل أن ينتهي احلدثُ األخري

 ةهلذه األحداث وبِكيفي تفسريِك ةبِطُ متاماً بِكَيفيهلذه األحداث يرت
أحد أقصر األحداث هو مرحلَة السبع سنوات . ترتيبِك هلا زمنياً

ولقد وصفَها يسوع يف موعظَته على جبلِ ." بالضيقَة العظمى"املعروفة 
  ).٢٩ -٢١: ٢٤متى . (الزيتون
عتقد الكثري من املُفسرين أنَّ الضيقَةَ العظمى ستكُونُ حقبةً من ي  

 إىل ٦هذه الضيقة العظمى هي ما تصفُه اإلصحاحات . سبعِ سنوات
كُلُّ هذه اإلصحاحات، إبتداًء من اإلصحاحِ .  من سفرِ الرؤيا١٩



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٥ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٤ -

لتاسع السادس، عندما تظهر األحصنة، وحتى منتصف اإلصحاحِ ا
عشر، تركِّز على حقبة قصرية مؤلَّفة من سبعِ سنوات، من بنيِ كُلِّ 

  ." جميء يسوع املسيح ثانِيةً"هذه األحداث اليت تسمى 
   ؤيا كِسلِسلَةظمى يف هذا اجلزء من سفرِ الريقَةُ العالض رصوت

ذه الدينونات، تفَك وبينما أنت تقرأُ إعالنَ يوحنا هل. من الدينونات
ثُم . ويف كُلِّ مرة يفَك ختٌم، حتدثُ دينونةٌ رهيبةٌ مرعبة. سبعةُ أختام

ويف كُلِّ مرة يبوق بكُلٍّ من األبواقِ السبعة، . تقرأُ عن األبواقِ السبعة
  . جتد دينونةً رهيبة

  بوس، وييف اإلصحاحِ الساد األختام فَكباألبواق يف ت ق
، تقرأُ عن اجلامات ١٦ثُم، يف اإلصحاح . األصحاحني الثامن والتاسع

وتسكَب هذه اجلامات، ويف كُلِّ مرة يسكَب جاٌم منها، . السبعة
  .حتدثُ دينونةٌ

يعتقد البعض أنَّ دينونات األختام واألبواق واجلامات هذه،   
ويعتقد آخرونَ أنَّ مرحلَةً واحدةً من الدينونات . هي دينوناٌت متعاقبة

بني هذه الدينونات الثالث، جتد . يتم وصفُها بِثالث طُرقٍ مختلفة
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ولكن . معلُومات تبدو وكأنها تعليقاٌت إضافيةٌ على الدينونات
امس التعليقات أو التفسريات، يف اإلصحاحات السابع، والعاشر إىل اخل

عشر، والسابِع عشر إىل التاسع عشر، هي بالطبع ليست مرتبةً 
ينملِ الزبالتسلس.  
  املفتاح اخلامس

  وهذا اإلعالن ه رِسالَة ألغاز الذي يفك ساخلام فتاحامل :
، كما جاَءت يف سفرِ موقف التواضع حيالَ ترتيب هذه األحداث زمنياً

حبسبِ . ا أنظُر بتواضعٍ كبري إىل الترتيب الزمين الذي أقترِحهوأن. الرؤيا
 وال –يسوع، ال أحد يعرِف اليوم، وال الساعة اليت فيها يأيت املُنتهى 

). ٣٦: ٢٤متى (اآلب وحده يعرِف . حتى املالئكَة، وال حتى إبن اهللا
وعل يسلُ والتالميذُ األوائشعبِ عندما سألَ الرساملُلك ل درل هعن توقيت 

اِهللا القدمي، أجاب مبا معناه أنه ليس هلُم أن يعرِفُوا األزمنة واألوقات 
: ١أعمال (هلذه األحداث، ألنَّ اآلب قرر أن حيتفظَ ذه اُألمور لنفِسه 

٧ .( كَةُ ال تعرِف، وإن كانَ إبنت املالئاِهللا ففي هذه احلال، إن كان
قد قالَ أنه ال يعرِف، وإن كانَ اآلب وحده يعرِف، فكيف يمكن أن 
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لألزِمنة "نكُونَ إال متواضعني عندم نحاوِلُ أن نضع معاً ترتيباً زمنِياً 
  هلذه األحداث؟" واألوقات
فبعد أن تؤخذَ . أحد هذه األحداث هو إختطاف الكَنيسة  

عامل، كما نتوقَّع، ستكُونُ هناك ضيقَةٌ عظمى على الكَنيسةُ من ال
ثُم حيدثُ جميء املسيح ثانِيةً حيثُ يرجِع، ليس ليأخذَ كنيسته . األرض

يعتقد البعض أنَّ . من العامل، بل سيأيت مع كنيسته ليملك على األرض
ينقَِسم املُؤمنونَ حولَ . هذا املُلك سيكُونُ ملكاً حرفَياً سيدوم ألف سنة

ومهما كانَ التفسري والترتيب . الطريقة اليت ا يفسرونَ هذه األحداث
الزمين الذي تتبِعه هلذه األحداث، سيبقَى هناك الكثري من املُؤمنني الذي 

فُونَ معكلين هلذه األحداث . سيختمالز يالَ ترتيبِكعاً حواضتم فكُن
  .وحيالَ تفسريِك هلا
  املفتاح السادس

 بدلَ ينبغي أن يكُونَ العبادة من قراَءة سفرِ الرؤيا هدفَناإنَّ   
فهناك . هذا األمر هو غايةٌ يف األمهِّية. الفَهم، عندما نقرأُ هذا السفر

 تاب وحيفَظُ أقوالَهأُ هذا الكركة على كُلِّ من يقر١٨: ٢٢(وعٌد بالب .(
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 خاصةً يف الرسائل املُوجهة –هناك عدةُ حقائق تعبدية يف هذا السفر 
هناك الكثري .  واليت هي حقائق تعليمية وتأملية–إىل الكنائسِ السبع 

. من احلَقائق اليت ال نفهمها يف سفرِ الرؤيا، ولكننا مطالَبونَ بطاعتها
ميلُ بعضفهمِ هذا السفر بدلَ اهللا واملسيح املُقام الذي ي ةباداملُؤمنِني لع 

  . أعطى هذا السفر ليوحنا
يشري الرسولُ احملبوب إىل هذا املفتاح مرتني قُرابةَ اية هذا   
نقرأُ أنَّ يوحنا سقطَ عند رِجلَي املالك الذي فسر له كُلَّ هذه . السفر
أُنظُر "حنن نفهم ملاذا فعلَ هذا، ولكن املالك قالَ له، .  وسجد لهالرموز
" أنا عبٌد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادةُ يسوع. ال تفعلْ

)٨: ٢٢، ١٠: ١٩.(  
هذا . هذا تصريٌح واضٌح عن القصد من قراَءة سفرِ الرؤيا  

ل بأن نقرأَه بِنفسِ الطريقة اليت نقرأُ ا القصد ليس أن نفهمه كُلَّه، ب
وعندها نعبد يسوع الذي نراه، .  لكَي نرى يسوع–إجنيلَ يوحنا 
وبينما . دع سفر الرؤيا يزيد حسك باهلَيبة واملخافَة والعبادة. ونعبد اهللا

  .تقرأُ هذا السفر، إقترِب من حمضرِ اِهللا
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  سابِعاملفتاح ال
ملاذا أخبرنا اُهللا ذه اُألمور "املفتاح السابِع هو طرح السؤال،   

كما رأينا عدةَ مرات سابِقة، عندما رفع اُهللا الستار " عن املُستقبل؟
وأخبرنا شيئاً عن كيفية نِهاية العامل، ال بد أن يكُونَ لديه قصٌد لرفعِ 

  .الستار
على ضوِء حقيقَة أنَّ ما : " أنَّ التطبيق سيكُونُ كالتايليبدو  

أريتكُم إياه خلف الستار سوف حيدث، أي أُناسٍ جيب أن تكُونوا يف 
فاُهللا يريد أن يكُونَ " العالَمِ احلاضر، سالكني يف سرية مقدسة وتقوى؟

ية، على ضوِء كُلِّ ما أعلَنه لنا له تأثٌري على حاضرنا، وعلى حياتنا اليوم
  .يف سفرِه األخري من الكتاب املقدس

نالثَّام فتاحامل  
َروا من اإلستسالم لتخيالتكُم وتمنياتكُم اخلاصة عندما  إحذ  

 باحلالَة ثُ فيما يتعلَّقالستار، لتروا ما سيحد لفونَ إىل ما ختنظُر
 الكتاب املقدس عن احلياة بعد القَرب، وذلك بواسطَة يخبِرنا. األبدية
كَثريونَ يفسرونَ هذا النوع من األدبِ الكتابِي على الطريقة . الرموز
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فحقيقَةُ هذا اإلعالن ال . اليت يريدونَ أن تكُونَ احلالَةُ األبديةُ عليها
إن كُنتم تريدونَ أن تعرِفُوا عنِ ف. يمكن حتديدها بالتمنيات الشخصية

احلَياة بعد هذا العالَم وبعد القَرب، عليكُم أن تقرأُوا هذا السفر بِذهنٍ 
  .مفتوح

  املفتاح التاسع
بينما . نجِد املفتاح التاسع يف اإلصحاحني الرابِع واخلامس  

 كُلَّ رمزٍ مذكُورٍ يف تنظُرونَ عرب البابِ املفتوحِ يف السماء، الحظوا أنَّ
هذين اإلصحاحني اجلميلَني، موصوٌف بالنسبة إىل موقعه من العرش 

. اخلَروف قائٌم يف وسط العرش. الذي يعتبر املحور املَركَزِي يف السماء
رشِ األساسيحيطُ بالعشرون تعةُ والعوش األربرعوٌد . والعوٌق وررب

سبعةُ مصابيح نار متقدة  هي أمام العرش؛ وحبر . عرشخترج من ال
ويسمع صوت مالئكَة كَثرية حولَ . الزجاج هو أمام العرشِ أيضاً

  .العرش
يف اإلصحاحني الرابِع واخلامس، جتدونَ قديسني حولَ عرشِ   

ولكن، . يف غاية اجلمالوهذا مشهٌد . اِهللا وهم يرنمونَ ترنيمةً جديدة
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جتدونَ أيضاً خطاةً يؤدونَ التحيةَ للحملِ اجلالسِ على العرش، ولكنهم 
علينا أن نستنتج أنَّ اخلُطاةَ يؤدونَ التحيةَ . ال يعطَونَ مكاناً أمام العرش

  !وهذا رهيٌب. من اجلحيم، ألنهم ليسوا يف السماء
 فتاحراملالعاش  
   ناكؤيا، هيف سفرِ الر هظوا أنما الحولُهتان تتوالَى فُصيحسرم

، ٢١، ٢٠، ١٩، ٥، ٤ تقدم يف اإلصحاحات مسرحيةٌ مساوِيةٌ. معاً
تقدم يف اإلصحاحات مسرحيةً أرضية ، ويف الوقت نفِسه، جند ٢٢و
 يتوسطان هاتني ٢٠ و١٩ اإلصحاحان. ٢٠، و١٩، ١٦، ٩، ٨، ٦

  .املسرحيتني، إذ يقدمانِهِما معاً
  املفتاح احلادي عشر

هذا هو إعالنُ يسوع املسيح، وليس سفر اإلعالنات أو   
إبتداًء من اإلصحاحِ األول، وحتى اإلصحاح احلادي . الرؤى

متاماً كما فتشتم عن . والعشرين، جند إعالناً مستمراً ليسوع املسيح
فتشوا عن يسوع املسيح يف إجنيل يوحنا، وحتى يف العهد القدمي، 
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وعندها سترونَ املسيح معلَناً كملك . يسوع املسيح يف سفرِ الرؤيا
  .املُلوك ورب األرباب
  املفتاح الثانِي عشر

أُمورٍ ال بد أن حتدثَ عن أُخبِر يوحنا أنه كانَ سينالُ اإلعالنَ   
ومبا أنَّ اَهللا القَدير هو إلٌه عادل، ومبا أنَّ هناك الكثري ) ١: ٤. (بعد هذا

من الظُّلمِ يف هذا العامل، ينبغي أن يكُونَ هناك عدالَةٌ ائية مثل 
  .الدينونات املَوصوفَة يف سفرِ الرؤيا املُعطَى ليوحنا الرسول

راملث عشالثال فتاح  
حتى ولَو أنه كانَ علينا أن نقرأَ لنعبد بدلَ أن نفهم، ولكن   

فهناك بركَةٌ . هناك الكثري لتفهموهإقرأُوا سفر اإلعالن هذا مدركني أنَّ 
 هونَ رِسالَتعم تسمأُونَ هذا السفر، وإن كُنتم تقرا إن كُنت وٌدوعم

  )١٨: ٢٢. (نها على حياتكُموتطبقُو
  املفتاح الرابِع عشر

بعد أن تقرأُوا هذا السفر األخري من الكتابِ املقدس، قارِنوا   
، )أي املُتعلِّقَة باُألمور األخرية(هذا السفر بِكُلِّ مقاطعه اإلسكاتولوجية 
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 اهللا اليت تتكلَّم عِ اُألخرى يف كلمةكُلِّ املقاط ورِ األخريةمععن اُألم .
مجيع هذه املقاطع من كلمة اهللا، إبتداًء من األنبياء وصوالً إىل تعليمِ 

كيف أثَّر عليكُم ما : "يسوع والرسل، سوف تتحداكُم بالسؤالِ التايل
تعلَّمتموه عن الطبيعة املُطلَقة لألشياء، كيف أثَّر هذا على إميانِكُم وعلى 

  "م، بينما حتيونَ حياتكُم اليوم؟قيمكُ
نعرِف من هذا اإلعالن أنَّ القديسني الذي يرنمونَ ترنيمتهم   

. اجلديدة حولَ العرش، سيكُونونَ من كُلِّ قَبيلة ولسان وشعبٍ وأُمة
عندما تفكِّرونَ بكيفية وصولِ هؤالء إىل أمامِ العرش، كيف يؤثِّر هذا 

لى وجهة نظَرِكُم حولَ مأمورية يسوع املسيح العظمى، وحولَ عملِ ع
  الرب الذي يبنِي كنيسته حولَ العالَمِ اليوم؟

ويختتم " أين أنت؟"إنَّ كَلمةَ اِهللا تبدأُ مع سؤالِ اِهللا لإلنسان،   
 ستكُونُ عندما أين: الكتاب املقدس وهو يوجه لنا السؤالَ التايل

ستتحقَّق كُلُّ هذه األحداث اليت يصفُها سفر إعالن يسوع املسيح؟ 
فسوف تكُونُ إما يف السماِء مع . بالواقع، هناك إمكانِيتان فقط

القديسني، ترنم حولَ العرش، أو ستكُونُ مع اخلُطاة تؤدي التحيةَ 
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جودك آنذاك سيحدد بطبيعة موقعك فمكانُ و. للخروف من اجلحيم
  .ونوعِ جتاوبِك مع إجنيلِ املسيح اآلن

عرب قُرون طَويلَة من تاريخِ الكنيسة، تعرف املاليني من الناس   
على اإلميان باملسيح من مجرد قراءتهم للسفرِ األخري يف الكتابِ 

ع املسيح ليكُونَ مخلِّصك، إن مل تكُن قد آمنت بعد بيسو. املقدس
وإن مل تتوجه على حياتك ليكُونَ ملك امللُوك ورب األرباب، فصاليت 
أن تحركَك هذه الدراسةُ املُوجزةُ لسفرِ الرؤيا لتتخذَ هذه القرارات 

  .اليت تحدد نوعيةَ مصريك األبدي


