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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

ا أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربية أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة به

للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 محتويات الكتاب

برانِيِّي الفصُل األ ِِ ُل ِرسالَةُ ال  2 ول

 4 األفَضل لَك أ  تُؤِمَ !اني م  الفصُل الثل 

 7 ُل الثاِلث تَركيٌز على اإليما الفص

 01 لفصُل الرابِع ِرسالَةُ يِقُوبا

ي  الفصلُ   01 الخاِمُس نَوعاِ  م  الّدِ

 01 صُل الساِدس نوعاِ  م  الِحكمةالف

 01 فصُل السابِع مصاِدُر الُحلُولال

 01 بُطُرس ثالثَةٌ م  –ُل بُطُرس الفَصُل الثاِم  َرسائِ 

 22 تاِسُع ِرسالَةُ بطُرس األُولىالفصُل ال

 11 اِشر ِرسالَةُ بطُرس الثانِيَةالفَصُل الِ

 11 عشر ِرسالَةُ يُوحنلا األُولىالفَصُل الحاِدي 

َدةالفَصُل الثانِي عشر المسَحةُ ال  11 ُمؤّكِ

 13 ُث عشر اإلعتِراُف الُمثَبِّتالفصُل الثالِ 

ذا لرابِعالفَصُل ا  40 عشر ِرسالَةُ يَُهول

ؤياالفَص  41 ُل الخاِمس عَشر سفُر الرُّ
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لُ   الفصُل األوَّ

 ِرسالَةُ الِعبرانِي ِين

لقد إنتََهينا م  دراسِة رسائِل بُولُس الرُسول، ونقتَِرُب اآل  م  ِدراَسِة الرسائِل  

َهت  اة هكذا ألنلها ُوّجِ ة، الُمسمل ٍة غير ُمحدلدة م  الُمؤمني . ونبَدأُ مَع الِامل لمجُموعاٍت عامل

برانِيِّي . ال نِِرف م  كتَب هذه الرسالة.  ِِ ِمْ  قِبَِل  ُكِتبَتْ كثيرو  َيِتبرونها الرسالة إلى ال

ُهناَك . بولسهي الِادة في كتابات  كما" بولسالرسول بولس. الحْظ أنها ال تَبدأُ بالكلمة "

ة م  أجِلها يِتَِبُر الكثيُر م  الدلاِرسي  أ ل بُولُس لم يكتُب الِبرانيي .عدلةُ أسباٍب ه  امل

وكما رأينا في دراسِتنا للكتاِب المقدلس حتى اآل ، األمُر الُمِهمُّ ع  أّيِ سفٍر م   

أسفاِر الكتاب ُهو التالي: "ماذا يقُوُل الكتاُب؟" "وماذا يِني؟" وماذا يِني لَك ولي؟" األمُر 

برانِّي  ِِ  هو الحقيقَةُ التي تُِلُِّمها الرسالة وتطبيقُها على حياِتنا الشخصيلة. الُمهمُّ ِحياَل رسالة ال

كائناً م  يُك ، كاَ  كاِتُب الرسالة َعاللَمةً يفَهُم ما يقُوُل الِهَدي  القديم والجديد ع   

أنلها أكثَر م  أّيٍ سفٍر آخر م  يُسوع المسيح. إ ل الُمساَهَمة األساسيلة لهذه الرسالة، هي 

أسفاِر الكتاب المقدلس، تربُِط الِهدي  القديم والجديد مِاً. هل سبَق وتساَءلَت لماذا لم نَُِْد 

ُم ذباِئَح حيوانيلة ع  خطايانا؟ يُجيُب هذا السفر على تساُؤالٍت كهذه وغيرها.   نُقّدِ

سالة إلى الِعبرانِي ِين ةُ الر ِ  ُحجَّ

ةُ أو فكَرةٌ أساسيلة، تُقدلُم بينما تق براِنيِّي ، الحْظ أ ل هذه الرسالة لديها ُحجل ِِ َرأُ الرسالَةَ إلى ال

ل، وحتلى الِدِد األخير. حاِوْل أ  تَتَتبلَع المنِطَق الُموحى للكاتِب،  بَمنِطٍق عميٍق منذُ الِدد األول

َص  بينما تقَرأُ هذه الرسالة. حاِول أ  تقَرأَ الرسالَةَ  في جلسٍة واحدة، إذا إستطَِت أ  تُخّصِ

ة، الِحْظ أنلهُ تُوجُد ثالُث كلماٍت تستطيُع أ   ِّشاً ع  الُحجل لها هكذا وقت. وبينما تقَرأُ، ُمفَت

" والثاِلثة هي آِمنُوا،" والكلمةُ الثانِيَة هي "أفَضلتقُوَدَك في دراستَِك. الكلمةُ األُولى هي "

 ." إحَذُروا"

كاتُِب لليَُهود ويُريُدهم أ  يُدِرُكوا أ ل يُسوَع المسيح ُهَو أفَضُل م  ُكّلِ األشياء التي يكتُُب ال

ُموَ  األنبياء، ولك ل يُسوع أفَضل م  األنبياء. إنلهُ  يُِجلُّوَنها. فلقد كتَب لُهم ما مِناهُ، "أنتَم تَُكّرِ

ئِِه، ولك  اآل  الله تكللَم م  ِخالِل إبنِه. فإبنُهُ النلبيُّ األساسّي. فلقد تكللَم اللهُ م  ِخالِل أنبِيا

 أفَضُل م  ُكّلِ األنبِياء."

لَي  م  هذا السفر، يُشيُر الكاتُِب إلى أ ل يُسوع المسيح ُهَو أفَضُل م   في اإلصحاَحي  األَول

يسيِّي  مثالً، يُؤِمنُوَ  بالم  الئكة.المالئكة. فلقد كاَ  اليُهوُد الُمحافُظوَ ، كالفَّرِ
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ُموَ  ُموَسى، فقاَل الكاِتُب أ ل يُسوَع المسيح ُهَو أفَضُل م  ُموسى.  ولقد كاَ  اليُهوُد أيضاً يُكّرِ

ا  يُِطينا الكاتُِب هذه الصُّوَرةَ البَيانِيلة: البيُت لهُ قِيَمةٌ، ولك  ِلبانِي الَبيت قيَمةٌ أكثَر ممل

لله في الِهِد القَديم، ولك ل يُسوع المسيح ُهَو ِلصاِحِب البيت. ُموسى بنَى البَيت، أي شِب ا

اإلب  الذي يِيُش في ذلَك البَيت. ثُمل يُتابُِع الكاتُِب القوَل أ ل يُسوَع المسيح أفَضُل م  يشوع 

احة. ولك ل المسيح أعطاُهم راَحةً  الذي قاَد بني إسرائيل إلى أرِض الموعد وأعطاُهم الرل

وها عندما دخلُوا أرَض الَموِعد. ثُمل يُضيُف الكاتُِب أ ل يُسوَع المسيح تفُوُق الراَحةَ التي أخذُ 

موَ  الكهنُوَت. فإبتداًء م  اإلصحاحِ  ، أكلَد 5ُهَو أفَضُل م  ُكّلِ كهنوتهم. كاَ  اليُهوُد يَُكّرِ

 الكاتُِب أفَضليلة يُسوع على الكهنة.

اَ  ُهناَك َعْهٌد مَع نُوح، إبراهيم، ُموسى، وداُود. بََِد الكهنُوت، تكللَم الكاِتُب ع  الُُِهود. ك

ُد أ ل يُسوَع أفَضل منها جميِها.  أقاَم اللهُ عدلةَ ُعُهوٍد، ولك ل الكاتَِب يُؤّكِ

يلة. قد تتَذكلُر أ ل هيَكَل ُسليما  بُنَِي على  في النهايَة، يُشيُر الكاتُِب إلى خيمِة اإلجتِماع في البَّرِ

ُد  ِمثاِل خيمةِ  يلة. وكما يُمِكُ  أ  نتوقلَع، يُؤّكِ بادة التي إستخَدُموها ِخالَل تََيهانِهم في البَّرِ ِِ ال

ائِِه اليُهود يقُول ما مِناهُ، "إ ل  بادة. َكتََب لقُرل ِِ الكاتُِب أ ل يُسوَع المسيح ُهَو أفَضُل م  خيَمِة ال

باَدةِ تلك، وهيَكُل ُسليما  ذاك، وُكلُّ  ِِ نماِذجِ الِباَدةِ آنذاك، لم تُك  ِسوى ُصوَرة، أو  خيَمةَ ال

، 11: 9تِبِيراً منُظرواً ع  خيَمِة عباَدةٍ تُوجُد في السماء، غير مصنُوَعة ِبيٍَد." )عبرانِيِّي  

32- 32.) 

ةً في السنة، كاَ  َرئيُس الكهنة يدُخُل إلى "قُدس األقداس." كاَ  يأُخذُ دَم الذبيَحِة إلى قُدِس  مرل

ا حَدَث في ا ُم هذا الدلَم ع  خطايا ُكّلِ الناس. ُكلُّ هذا كاَ  نُموذجاً عمل ألقداس، حيُث كاَ  يُقّدِ

السلماء عندما ماَت يُسوُع على الصليب. وكأ ل المسيَح كاَ  َرئيَس الَكَهنَة األعَظم الذي يشفَُع 

َمت وفسلَرت الذبائَِح الحيوانيلة التي م  أجِل خطايا الِالَِم أجَمع، بَدمِه الثلِمي . إ ل ذبيَحتَ  هُ تمل

كانت تُقدلُم للِه م  ِخالِل الكهنة ، والنِّظام الذباِئِحي، الذي ساَد م  ُموسى إلى يُسوع. يَربُِط 

برانِيِّي  الِهَدي  القديم والجديد، عندما يكتُُب أنلهُ بَِد موِت يُسوع على الصليب، ال  ِِ كاتُِب ال

 دلَم بُِد أيلةُ ذبائح ع  خطايانا.ينبَغي أ  تُق
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 الفصُل الثَّاني

 من األفَضل لَك أن تُؤِمَن!

ُر الكاتُب كثيراً إحَذر،" و"آم الكلمتا  الِمفتاِحيلتا  اللتاِ  تَِلياِ  كلمة "أفَضل" ُهما " ." يُحذِّ

، ثمل التراُجع ع  هذا أي أخذ موقِف في َمرَحلٍَة ما م  رحلَِة إيمانكَ  –م  ُخُطوَرةِ اإلرتِداد 

الموقف الذي سبَق لَك وإتلخذتَهُ. إّ  َمفُهوَم الكاتِب ع  اإلرتداد ليَس ع  شخٍص لديِه الُهوٌت 

 مغلُوط، بل لديه الالهوت الصحيح ولكنلهُ ال يَِمَل شيئاً حيالَهُ. 

التحذيراِت هي "لئال" تَمتلُئ رسالةُ الِبرانيي  بالحّثِ والتحذيراِت. والكلمةُ التي تَرِبُط تلك 

، 1: 4، 12: 2، 1: 3"ِلَكي" أو "ِخشيةَ أْ "، )عبرانيي   –والُمِبلُر عنها أحياناً بِباَرة 

(.  ُمَِظُم هذه التحذيراِت يَتِلُّق بِمِل المسيحِ فينا. وبُِضها اآلخر يَتِلُّق بِمِل المسيحِ 11

: 4يي  عباَرة "َدُعونا، أو َفل..." )عبرانِيِّي  ِمْ  خالِلنا. غاِلباً ما تتبَُع التحريضاُت في عبران

1 ،11 ،11 :33 ،32 ،34.) 

عندما تَفهُم الموضوَع الذي تُِالِجهُ ِرسالَةُ الِبراِنيِّي ، ستَفهُم أيضا غايةَ رسالِة الِبرانيي ، 

ائم، وعلى والتي هي تَشجيُع المؤمني  المتألمي  م  َخلِفيلٍة يُهوِديلة، الذي  كانُوا خائري الِز

وشِك التخلِّي ع  إيماِنهم. كما وتَشجيُع أُولئَك م  اليهود الذي  لم يُكونُوا قد آمنُوا بِد 

بيُسوع، لكي يتلِخذُوا الُخطَوةَ الحاِسمة بإتِّجاٍه إلتزاٍم حقيقّي باإليما . وبينما يُخاِطُب أولئَك 

أراَد بُوُضوح أ  يَكِشَف الضماَ  الُمزيلف  الذي  لم يُكونُوا قِد إختَبَُروا اإليماَ  الحقيقيل بِد،

 عند أولئَك الذي  لم يتلِخذُوا إلتزاماً صاِدقاً باإليماِ  بيُسوع.

الً في  بري، نجُدهُ ُمسجل ِِ ُز على حَدٍث في التاريخِ ال وتستَِمرُّ تحذيراُت الكاتِب بينما يُرّكِ

إسرائيَل في البريِة أربِي  سنة،  اإلصحاحِ الرابِع عشر م  سفِر الِدد. فِندما تاهَ َشِبُ 

َعَرَض الله عليهم اإليماَ  به عشَر مرات، وذلَك عندما َصنََع مِجزاٍت عشَر مراٍت، 

َدُهم باإليماِ  الكافي ليقتَِحُموا ُمُدَ  كنِا   وَرفُضوا تصديقَهُ. كاَ  اللهُ يُحاِوُل أ  يُزّوِ

نَة.  الُمحصل

أْ  قال: "لقد عيَل َصبري منكم، لْ  تَدخلوا األرَض التي  َوَصَل اللهُ مع ذلك الجيل إلى حدِّ 

وعدتُُكم بها. الوحيدا  اللذا  سيَدُخالِ  األرَض منكم هما يشوع وكالب ألنهما آمنا بي." 

ُر كاتُب الرسالِة الشَِب بأ  ال أ  يتشبلُهوا بَِدِم إيماِ  أجداِدهم، بل أ  يدُخلُوا إلى أرِض  يُحذِّ

و احة." )عبرانِيِّي  الموِعد الرُّ يها "الرل  (.1: 4 -7: 2حيلة، التي يُسّمِ

ابِع، يقُوُل الكاتُِب ما مِناهُ: "إ  ُكنتُم ال تزالُوَ  تَستطيُِوَ  أ   في اإلصحاَحي  الثاِلث والرل

يلة، تسَمُِوا صوت َالله ولكنلُكم ال تُصغُوَ  إليِه، فأنتُم تماماً مثُل أُولئَك الذيَ  كانُوا في البَرِّ 
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وا بالدوراِ  في حلقٍَة ُمفَرغة لمدلةِ أرَبِيَ  سنَةً. سيأتي اليوُم الذي فيِه ل  تَُِوُدوا  الذي  إستمرُّ

ُل اللهُ عنُكم، وسوَف تفَشلُوَ  في ُدُخوِل أرِض الموِعد  تَسَمُِو  صوَت الله. فسوَف يتحول

 "تدريجيلاً. الفيلاَضة بالَحياةِ في المسيح، أل ل الصلوَت سيَْخفُتُ 

في اإلصحاحِ الخاِمس، يُريُد الكاتُِب أ  يُِاِلَج موُضوعاً يصُُِب فهُمهُ. إنلهُ على وشِك أ  

ُوَ  م  الكاتِِب أ   يُظِهَر أ ل يُسوَع أفَضُل م  ُكّلِ الكهنوت السابِق لهُ. كاَ  اليهوُد يتوقِل

و الوي. ولك ل الكاتَِب يبَدأُ عرَضهُ لهذا األمر يُظِهَر أ ل يُسوَع كاَ  كاِهناً على ُرتبَِة هارو  أ

 وذلَك بأ  يُبرِهَ  أ ل يُسوَع ُهَو كاِهٌ  ُمَميلٌز على ُرتبَة ملكي صاَدق. 

في هذه المرحلة، يضُع بُولُس ُمزَدِوَجي  في مكاٍ  ما ويقُول، "ُكنُت أودُّ أ  أُخبَِرُكم المزيَد 

." داِخل هذي  الُمزَدِوَجي ، يتأسلُف الكاتُِب على أ ل ع  َملكي َصاَدق، ولكنِّي ال أَستطيع

اَءهُ لم ينموا في فهِمهم لكلمِة اللِه إلى مرَحلٍَة يستطيُِوَ  مِها أ  يفَهُموا ما كاَ  سيُخبُِرُهم  قُرل

وِحيلة التي يحتاُجوَنها لكي ينُموا ُروحيل  اً. بِه ع  ملكي صادق. ويُظِهُر نوَع نظاِم التغِذيَة الرُّ

 (14 -11: 5)عبراِنيِّي  

وحيل م   عندما تذَهُب إلى الكنيسة، يُِلُِّمَك راعي كنيسِتَك، الذي يُكوُ  قد هضَم الطِاَم الرُّ

كلمِة الله، يُِلُِّمَك ما سبَق وهضَمهُ ُهَو شخصيلاً. وهذا يُشبِهُ شرَب الحليب أو اللب ، الذي ُهَو 

َر عنَدهم بِد النظاُم الهضمي الخاّص غذاٌء مهُضوٌم أصالً، وُمَِدٌّ لألطف ال الذي  لم يتطول

بهم. إ ل كا  ُكلُّ ما تِِرفُهُ ع  كلمِة اللِه يأتي إليَك م  ِخالِل راعٍ سبَق لهُ وهضَم كلمةَ اللِه 

وحِ   تلَك، فإ ل هذا يجَُِل منَك ِطفالً ُروحيلاً. ولك  إذا إقتربَت م  كلمِة اللِه بُمفَرِدَك أماَم الرُّ

وَح القُُدس سيُِلُِّمَك م  ِخالِل الكتاِب المقدلس، وستِجُد نفَسَك تأُكُل اللحَم  القُُدس، فإ ل الرُّ

وِحيلة. وحي لتغِذَيتَِك الرُّ  الرُّ

بَحَسِب الرُسول يُوحنلا، نتيَجةً لكونَِك مولُوداً ثاِنيَةً، جاَء المسيُح ليِيَش في قَلبَِك، وبهذا تُكوُ  

وحِ القُدس. يُريُدَك يُوحنلا أ  تِِرَف أنلَك "ال تحتاُج أ  يُِلَِّمَك أحٌد أل ل قد قَبِلَت م سَحةَ الرُّ

 (37 -3: 3يُوحنلا 1المسحةَ التي فيَك تُِلُِّمَك ُكلل ما تحتاُج لمِِرفَتِه" )

برانِيِّي  تحتوي على بِِض األعداِد التي حيل  ِِ سالَِة إلى ال َرت نُفُوَس اإلصحاُح الساِدُس م  الّرِ

(. يُؤِمُ  البُِض أ ل هذا المقَطع يُِلُِّم أنلنا 13 -4: 2الُمؤمني  األتِقياء لِدلةِ قُُروٍ  )عبراِنيِّي  

كُمؤمنيَ  حقيقيِّي  ُممِكٌ  أ  نخَسَر خالَصنا. ولكنلني ال أُوافُِق على هذا الرأي. كتَب يقُوُل: 

يُّها األِحبلاء أُُموراً أفَضَل." وعندما يكتُُب ع  الذي  إستناُروا "ولكنلنا قْد تيَقلنلا م  ِجَهِتُكم أ

وحِ القُُدس، فإنلهُ ال يَِصُف ُمؤمنيَ  إختَبَُروا  وذاقُوا الموِهبَة السماِويلة وصاُروا ُشَركاَء الرُّ

وُح القُُدس إلى مرَحلَِة أنلهُ  َق، أو شاَرَك، الِوالَدةَ الجديدة. بل ُهَو َيِصُف شخصاً جذبَهُ الرُّ تذول

 ولكنلهُ لم يجتَْز بالحقيقَِة الخطل الفاِصل نحَو اإليماِ  والتجديد.
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سالة ُهَو حضُّ اليُهود، الذي  لم يُكونُوا قد آمنُوا بِد  ُرُكم ثانِيَةً أ ل أحد أهداف هذه الّرِ أُذّكِ

ِة هذه بيُسوع المسيح، بأ  يتلِخذُوا إلتزاماً حاِسماً باإليماِ  بالمسيح.  إ ل القصَد م  ُحجل

ي ُهؤالء ليِقفُوا ويتأللُموا م  أجِل المسيح، وأ  يخُرجوا ويتلِخذُوا إلتزاماً  الرسالة ُهَو تحّدِ

تجاهَ المسيلا، ليتأكلُدوا م  خالِصهم. هذا ما أعتَِقُدهُ هَدُف رسالَِة هذا الحّضِ الشديد الذي نجُدهُ 

سا برانِيِّي .في اإلصحاحِ الساِدس م  الّرِ ِِ  لَة إلى ال

ة والهَدف  2إلى  4إ ل األعداد  ِة الِامل م  اإلصحاحِ الساِدس، ينبَغي أ  تُفسلَر في إطاِر الُحجل

برانِيِّي . فِبَحَسِب الكاتِب، إنلهُ ال يُِاِلُج أُُموراً تُرافُِق الخالص، بَل ُهَو  ِِ الشاِمل للرسالَِة إلى ال

الة الذي  يِتَِرفُوَ  باإليما ، ولكنلُهم لم يُولَُدوا بُِد ثانِيَةً، ألنلُهم لم يُحضُّ م  خالِل هذه الرس

ُر الكاتُب أمثاَل هُؤالء أنلهم مثُل أُولئَك الذي   يلتَِزموا بِد باإليماِ  بيسوع المسيح نهائِياً. يُحذِّ

جو ، ولكنلُهم ال يشتَُروَ  ش جوَ  ويتفرل يئاً. إ ل تحذيَر الكاتِِب في يذَهبُوَ  إلى السُّوق ويتفرل

ا تُفقُِّس، أو تُصبُِح بيضةً  هذا المقَطع ُهَو أ ل البيَضةَ تِصُل إلى تِلَك المرحلة التي فيها إمل

 فاِسَدةً َميِّتَة.

ائِِه كيَف يُولَُدو  م   برانِيِّي  بأمثاِل يُسوع، لكي يُظِهَر ِلقُرل ِِ ولقد إستِاَ  كاتُِب الرسالِة إلى ال

ُد عليها في هذا المقَطعِ الصِب هي أنلهم متى ُوِلدوا م  جديد، فإنلُهم جدي د. والنُّقَطةُ التي يُشّدِ

ل  يفقُدوا خالَصهم. ولك  قبَل ُحُدوِث الوالَدةِ الجديدة، قد يحُدُث أمٌر يُشبِهُ "اإلجهاض 

وحّي." فإ ل هؤالء األشخاص قد يُكونُوَ  في َخَطٍر أ  يُجَهُضوا، ع ندما يُكونُوَ  في حالٍَة الرُّ

وحّي."   م  "الَحمِل الرُّ
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 الفصُل الثاِلث

 تَركيٌز على اإليمان

إ ل الجوَهَر الحقيقّي لرسالِة الكاتِب نجُدهُ في اإلصحاحِ الحاِدي عشر م  هذه  

الرسالة. فاإلصحاُح الحادي عشَر م  عبرانيي  يَُِرُف ِب"إصحاحِ اإليما " في الكتاِب 

ائِِه الم قدلس. يبَدأُ اإلصحاُح في الواقِع في نهايَِة اإلصحاحِ الِاِشر، عندما يبَدأُ بإعطاِء قُرل

(. فُهَو 25: 11ُجملَةَ أسباٍب م  أجِلها ينبَغي عليهم أ  ال يطَرُحوا إيمانَهم جاِنباً )عبرانِيِّي  

ُهم على أ  يُِيُدوا  يقُوُل أنلُهم ال ينبَغي أ  يتخلُّوا ع  إيمانِهم أل ل اإليما َ  خللَصهم. ويُحضُّ

سالة  ال  –التفكير بتلَك المرحلة التي فيها آمنُوا وخلُُصوا. هذا ُهَو جوَهُر موُضوع هذه الّرِ

 تطَرُحوا إيماَنُكم، أل ل اإليماَ  خللَصُكم. 

ُمرافَقاً بالمحبلِة يبُدو أنلهم إختَبَُروا التوبَةَ الحقيقيلة والرُجوَع إلى شخِص المسيح الذي كاَ  

األُولى الصافِية للمسيح. لقد ذكلَرُهم بذلَك اإلخِتبار، وكيَف إحتََملُوا خساَرةَ ُكّلِ َشيء، عاِلميَ  

َر باإلختِباِر  أنلُهم سينالُوَ  ُمجازاةً أفضل في السماء. واآل ، ينَصُح الكاتُِب أ  نرِجَع ونُفّكِ

َر بما عناهُ لنا، وأ  نُدِرَك أنلنا َخلُصنا باإليما . لهذا، األساسّي لإليماِ  والخالص، وأ  نُفكِّ 

 مهما حَدَث، علينا أ  ال نتخللى ع  إيماِننا الذي خللَصنا. 

ا البارُّ فباإليماِ   23ثُمل في الِدد  م  اإلصحاحِ الِاِشر، يقتَبُِس الكاتُِب م  حبقُّوق، "أمل

يقُوُل الكاتُِب ما مِناهُ، "ال يُمِكنُُكم أ  تطرُحوا (. في هذا اإلطار، 4: 3يحيا." )حبقُّوق 

 إيمانُكم ألنلُكم ستحتاُجونَهُ. فأنتُم ال تخلُُصوَ  فقط باإليما  بل وتحيوَ  باإليما .

ا اإليماُ  فُهَو  م  الصلِِب جداً تِريف اإليما ، ولك  باإلمكاِ  وصفُهُ. يقُوُل الكاتُِب: "وأمل

جاُء ُهَو اإلقِتناعُ أ ل َخيراً يُوجُد في هذا الِالم، الثِّقَةُ بما يُرجى وا إليقاُ  بأُُموٍر ال تُرى." الرل

ياً للفاِشليَ  والهاِربيَ  بهذا السؤال، "م  ُهَو  ويوماً ما سوَف نَلتَقي بهذا الَخير. قدلَم داُود تحّدِ

؟" ثُمل يُجيُب على ُسؤاِلِه بتقديِم هذه اإلنساُ  الذي يَهَوى الَحياة ويُِحبُّ كثَرةَ األيلام ِليََرى خيراً 

ل عليِه!" )مزُمور  ُجل الُمتََوّكِ ّب. ُطوبى للرل ، 13: 24الدعوة: "ذُوقوا وانُظروا ما أطيَب الرل

( فِِلَكي يُكوَ  اإليماُ  إيماناً، ينبَغي أ  يُكوَ  هناَك برهاٌ  يدَعُم اإلقتِناع أ ل خيراً ما 3

 سيحُدُث.

جوَهُر  ُهوَ اإليما . فاإليماُ   هوَ الفكرة ُهنا ُهَو، "ال تطَرُحوا إيماَنُكم بسبب ما ولك ل إطاَر 

بُرهاُ  األُُمور التي ال تُرى،  ُهوَ رجاِئُكم أو األساُس الذي يجَُِل م  رجاِئُكم مِقُوالً. اإليماُ  

 أي الهدف غير المنُظور إليمانُِكم." 
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يلاً، ينَبغي أ  يُكوَ  َموُضوَع إيمانُكم غير منُظور. فأنتُم تُلغُوَ  عندما يُكوُ  إيمانُُكم إيماناً ِكتابِ 

الحاَجةَ لإليماِ  عندما يُكوُ  بإمكاِنُكم أ  تروا َموُضوَع إيمانُِكم. عندما يُكوُ  اإليماُ  ِكتاِبيلاً، 

أ ل الموُضوع يُكوُ  موُضوعُ إيمانُِكم غير منُظور، ولك  يُكوُ  ُهناَك بُرهاٌ  يدَعُم اإلقِتناع 

غير المنُظور ُموُجوٌد ُهناك. إ ل هذا يُشبِهُ رائَِحةَ وجبَِة طِاٍم َشِهيلة لم ترونَها بِد، ولك ل 

ِكيلة ُهَو بُرهاٌ  على أ ل الوجبَةَ هي على وشِك أ  تُقدلم. لهذا، فإ ل أفَضَل تِريٍف  رائِحتها الزل

، ُرؤيتَهُ بشيٍء، أو بشخٍص، ال تستطيُِوَ   اإليما ِ  فِِلُ لإليما  ُممِك  أ  يُكو : "اإليماُ  ُهَو 

 ."َدليل أو بُرها ولكنلهَ َمبنيٌّ على 

في هذه الحال، األمُر غيُر المنُظور ُهَو الله. فالكاتُِب يقُوُل أ ل أعَظَم بُرهاٍ  في الِالم ع  

د، اإليماُ  ُهَو ِهبَةٌ م  الله. ُوجوِد اللِه ُهَو الشخص الذي لديِه إيماٌ . فبَِحَسِب الِهِد الجدي

( لهذا، فالشخُص الذي لديِه إيماٌ  ُهَو البُرهاُ  األعَظُم على 39: 1؛ فيلبِّي 3: 3)أفُسس 

األرض بأ ل واِهَب اإليماِ  َموُجوٌد. يقُوُل الكاتُِب، "اإليماُ  ُهَو الثِّقَةُ بما يُرَجى واإليقاُ  

أُُموٍر، يُخبُِرنا كاتُِب هذه الرسالة الِميقة أ ل اإليماَ  ُهَو ِبحّدِ  بأُُموٍر ال تُرى." فم  بيِ  عدلةِ 

 ذاتِِه بُرهاٌ  على ُوُجوِد الله غير المنُظور.

ائِِه سبباً جديداً لَِدِم طرِحهم إيمانَهم، إذ يقُول: "ألنلهُ بدوِ  إيماٍ  ال يُمِك   يُِطي الكاتُِب لقُرل

لذي يأتي إلى الله يُؤِمُ  بأنلهُ َموُجوٌد وأنلهُ يُجاِزي الذيَ  يطلُبُونَهُ. إرضاُؤهُ، ألنلهُ يَِجُب أ ل ا

 (2: 11)عبراِنيِّي  

ائِِه أ  ال  ِة الكاِتب، الذي يُِبُِّر ع  كافلِة األسباب التي م  أجِلها على قُرل تمسلَك بمنِطِق ُحجل

إيماَنُهم ألنلهُ بُدوِ  إيماٍ  ال يُمِكنُُهم أ  يطَرُحوا إيماَنُهم. يقُوُل أنلهُ عليهم أ  ال يطَرُحوا 

 يقتَِربُوا م  الله وال أ  يُرُضوه. ثُمل يُخبُِرنا ع  أشخاٍص أرُضوا اللهَ بإيمانِهم.

فأخنُوخ كاَ  ذلَك اإلنسا  الذي نقلَهُ اللهُ إلى حضرتِِه بسبِب إيمانِه. وكأ ل أخنُوخ َمَشى مَع 

ا إلى اللِه لدرجِة أنلهُ ذاَت يو م، قاَل اللهُ لهُ، "يا أخنُوخ، لقد أصبحنا اآل  أقَرب إلى بَيتي ممل

بيتَِك؛ فلماذا ال تأتي مِي إلى بيتي وحسب؟" وهكذا أخَذ اللهُ أخنُوخ بُكّلِ َبساَطٍة إلى السماء 

 (.5: 11أل ل أخنُوخ ساَر مَع اللِه وأرضاهُ )عبرانِيِّي  

ل في اإلصحاحِ الحاِدي عشر  ثُمل، يُِِطي أمثِلَةً ع  أشخاٍص  أتِقياء كانُوا أصحاَب إيما . تأمل

برانِيِّي  وضْع خطلاً تحَت ُكّلِ األفِال، وكلمات الِفِل. جميُع هُؤالء كانُوا  ِِ سالَة إلى ال م  الّرِ

، أو أبطاالً في اإليما  ألنلُهم عِملُوا شيئاً. ِلهذا أقُوُل أ ل اإليماَ  ُهَو فُِِل إيماٍ  في َشخٍص 

 َشيٍء، ال تستطيُع ُرؤيتَهُ، ولكنلهُ ُمبرَهٌ  بَِدليٍل.

ي  عندما كللَف اللهُ نُوحاً ببِناِء الفُلك، لم تَُك  قد أمَطَرت على األرض بِد. َيِصُف الكاتُِب تحّدِ

 اإليما  الذي واَجَههُ نُوح، الذي آمَ  "بأُُموٍر لم تَُر بِد." فنوح لم يسِبْق لهُ أ  رأى مطراً.



 

9 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

ي أربََِةَ إصحاحاٍت م  سفِر التكوي ، تُوَصُف في عدٍد عميٍق م   ةَ نُوح، التي تُغّطِ إ ل قِصل

ا أُوِحَي إليِه ع  أُُموٍر لم تَُر بِد، خاَف فبنَى فُلكاً ِلَخالِص  إصحاحِ اإليماِ : "باإليما  نُوٌح لمل

 (7: 11اإليما ." )بيتِِه فَبِِه داَ  الِالََم وصاَر واِرثاً للبِّر الذي حسَب 

لقد كاَ  نُوٌح كاِرزاً بالبِّر لُمدلةِ مائٍة وعشريَ  سنَةً، التي قضاها في بناِء الفُلك. فالطريقَةُ 

الوحيَدةُ التي كانت مفتُوَحةً للخالص كانت بالفُلك. يُخبُِرنا بُطُرس أ ل الفُلَك كاَ  ُصوَرةً ع  

ا يِنيِه اإليماُ   الخالص. في هذا اإلصحاح، نُخبَُر أ ل نُوح ُهَو ُصوَرةٌ ع  اإليما ، وعمل

 وماذا يَِملُهُ اإليما . 

ُمها الكاتُِب في عبرانِيِّي    -1: 13أشخاٌص كثيرو  يِتَِقُدوَ  أ ل الصُّوَرةَ المجاِزيلة التي يُقّدِ

حاَبةٌ م  الشُُّهود" هي أنلنا بَِمثابَِة أبطاٍل ِرياِضيِّي  نرُكُض في الَميدا ، بينَما تُراقِبنا "س 3

بينما نرُكُض نحُ  في الميدا . لقد َسبََق لُهم وركُضوا ِسباقَهم. هل تُؤِمُ  أنلهُ بإمكاِ  

األشخاص الُمتََوفِّي ، أُولئَك الذي  سبقُونا إلى المجد، أ  يِِرفُوا ماذا يحُدُث في حياتِنا؟ 

تِِه ُهنا في إصحاحِ  اإليما ، أنلهُ علينا أ  ال نطَرَح إيمانَنا  يُضيُف كاتُب الِبرانيِّي  إلى ُحجل

 جانِباً، أل ل سحابَةً م  الشُُّهود تُراقِبنا وتهتُِف فََرحاً لنا عندما نرُكُض في سباِق الحياة.

بَُك. بَحَسِب  أنَت واِحٌد م  أوالِد الله، وبما أنلَك كذلَك، عندما تِصى وصاياهُ، سوَف يُؤّدِ

سالة،  إ  ُكنَت تتأللُم بسبِب ُخُضوِعَك للتأديب، فإ ل ألَمَك ُهَو تأكيٌد لكونَِك إبناً كاتِِب هذه الّرِ

بُُكم اللهُ، فإ ل هذا  )أو إبنةً( لله. يقُوُل كاتُِب الِبرانيِّي : "ال تحتَِقُروا تأديَب الله. فِندما يُؤّدِ

ي تأديبُكم أل  تشتَِرُكوا  في قداَستِِه." ويُخِبُرنا الكاتُِب أيضاً يُبَرِهُ  أنلُكم أبناُؤهُ. وسوَف يُؤّدِ

 أ ل التأديَب يُؤتي ثمَر بِّرٍ في السالم.

نا لنُكوَ  ُمِضيفيَ  للغَُرباء. يقُوُل في اإلصحاحِ  يختُُم الكاتُِب هذه الرسالة الِميقة بَحّضِ

ُرو ." ثُمل يقُوُل لنا األخير، "ال تنُسوا إضافَةَ الغَُرباء ألْ  ِبها أضاَف أُناٌس مالئَِكةً وُهم ال يد

الكاتُِب أ  نذُكَر الُمَقيلِديَ ، وكأنلنا ُمقيلُدوَ  مُِهم. فلقد كاَ  الكثيروَ  م  أعضاِء الكنيسِة 

وِحيِّي   وحيلة ِبَحّضٍ على إطاَعِة القادة الرُّ األُولى في السج . يختُُم الكاتُِب هذه التُّحفَة الرُّ

وحِ   ي.المسؤوليَ  ع  َخيِرنا الرُّ
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 الفصُل الرابِع

 ِرسالَةُ يعقُوب

إ ل ِرسالَةَ يِقُوب هي رسالَةٌ عَمِليلةٌ ِللغَايَة، ولهذا يُشيُر إليها البُِض بأنلها "أمثاُل  

ةً الَموِعَظة على الَجَبل.  الِهِد الجديد." إنلها أشبَهُ بتفسيٍر ُمتَتَاٍل لتِاليم يُسوع المسيح، خاصل

ُع يِقُوب أمثاَل يُسوع ويُطبلقُها.بإمكاِنَك أ  تَجِ   َد على األََقّل عشرة أمثِلَة حيُث يُوّسِ

ب   سالَة كاَ  يِقُوب أخا الرل ري  أ ل يِقُوَب الذي كتَب هذه الّرِ يِتَِقُد الكثيُر م  الُمفّسِ

لُمدلةِ يُسوع المسيح بالَجَسد. لم يُكْ  يُؤِمُ  بيُسوع خالَل خدمة يُسوع الَِلَنيلة على األرض 

يصاً لبُطُرس ولَيِقُوب، أي  ثالِث سني  ونِصف. بَِد الِقياَمة، نِِرُف أ ل يُسوَع ظَهَر ِخّصِ

ب )  (. 7: 15ُكورنثُوس 1ليِقُوب أخي الرل

ِمَ  الُمَحيِِّر أ  ناُلِحَظ أنلهُ بَِد أ  تجدلَد يِقُوب، ُعيلَ  ُمباَشَرةً تقريباً ليُكوَ  أحَد القادة  

في كنيسِة الِهِد الجديد. يِقُوب ُهَو الرُسوُل الذي ترألَس مجَمَع أورَشليم كما تمل  الُِظماء

 . 15وصفُهُ في أعمال 

هذا ُهَو يِقُوب الذي أشاَر إليِه بُولُس في رسالَتِِه إلى أهِل غالطية عندما كتَب يقُوُل أنلهُ 

َد إلى أُورَشليم، كاَ  ُهناَك ثالثَةُ ِرجاٍل بد ِِ أي  –وا وكأنلُهم أعِمَدةُ كنيسِة أُورشليم عندما ص

 يُوحنلا، بطُرس، ويِقُوب.

يُخبُِرنا التقليُد أ ل يِقُوَب ُطِرَح م  أعلى بُرجِ الهيَكل، وم  ثمل ُضِرَب بالهرواةِ حتلى الموت 

ثاَر على َرئيِس بأمٍر م  َرئيِس الكهنة. وعندما حَدَث هذا، يقُوُل التقليُد أ ل الُمجتََمَع الَيُهوِدّي 

وماني أُورشليَم عام  َر تيُطس األمبراُطور الرُّ  71الكهنة وطرُدوهُ م  َمنِصبِِه. وعندما دمل

ميالديلة، كثيٌر م  اليُهوِد األتِقياء الذي  لم يُصبِحوا أتباعاً ليُسوع، إعتَقَُدوا أ ل خراَب 

 الرُجل التلقي يِقُوب. أُورَشليم كاَ  دينُونَةً م  الله عليها بسبب إستشهاد هذا

ة، تأتي في نهايَِة الِهِد الجديد إلى جانِِب  بما أ ل رسالَةَ يِقُوب هي م  الرسائل الِامل

ريِ  أنلها أبَكُر أسفاِر الِهِد الجديد. ة األُخرى. ويِتَِقُد ُمَِظُم الُمفّسِ  الرسائل الِامل

 َموُضوُع رسالَِة يعقُوب

سالَة، ستروَ  لماذا يُؤِمُ  البُِض أ ل يِقُوَب كاَ  يُحاِوُل أ  عندما تدُرُسوَ  ُمحتَوى هذ ه الّرِ

يُحِدَث تواُزناً ُمقاِبَل تِليِم بُولُس الرُسول. فنحُ  نِلَُم أ ل بُولُس كاَ  يُدافُِع ِدفاعاً ُمستَميتاً ع  

سالة، يُخ بُِرنا يِقُوُب التبرير باإليماِ  وليَس باألعمال. في اإلصحاحِ الثاني م  هذه الّرِ

ُر باإليماِ  فقط، بل وباألعماِل أيضاً. ولك  ُرغَم أ ل رسالة يِقُوب هذه  بإسهاٍب أنلنا ال نتبرل
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تأتي في آِخِر الِهِد الجديد، فإ ل باقي رسائَِل بُولُس ُكتِبَت بَِد كتابَِة رسالَِة يِقُوب. يِتَِقُد 

ري  أ ل يِقوب كتَب قبلَ  أ  يُكوَ  ُهناَك أيُّ أَُممّيٍ في الكنيسة. لهذا تبُدو  الكثيُر م  الُمفَّسِ

 رسالَةُ يِقُوب يُهوديلةً ال بَل حتلى ناُموِسيلة.

 نوعاِن من التَّجاِرب

ل م  هذه الرسالة، نتِللُم أ ل يِقُوَب ُهَو رُجٌل ال يهتَمُّ بَظواِهِر   في اإلصحاحِ األول

بمصاِدِر األُُمور )أي كيَف هي حقلاً.( ويُشبِهُ يِقُوُب  األُُموِر )أي كيَف تبُدو األُمور(، بل

يُسوَع كثيراً في هذا السياق. فلقد شدلَد يُسوعُ على اإلنساِ  الداِخليل وعلى القضايا الداِخليلة. 

ُك أعمالَنا. إ ل جوَهرَ   ولقد شدلَد يُسوعُ أيضاً على موقِِفنا تجاهَ األُُمور وعلى الدافِع الذي يُحّرِ

 رسالَِة يِقُوب يُواِزي الِقَيم التي شدلَد عليها يُسوعُ في تِليِمه.

ل ع  مصاِدر ونتائج إمتحانِنا. في بِِض   يُخبُِرنا يِقُوُب في إصحاِحِه األول

الترجمات، هذه اإلمِتحانات تُوَصُف كتجاِرب. ولك ل يِقُوَب يَُميُِّز فيما بِد بيَ  هذي  

لكنلهُ في هذه الحال كاَ  يُشيُر إلى إمِتحاناِت األلم التي عانَى منها النلوَعي  م  التجاِرب، و

اُؤه. في كلماتِِه اإلفِتتاِحيلة، قاَل يِقُوب: "إحُسبُوهُ ُكلل فرحٍ يا إخَوتي حينما تقُِوَ  في  قُرل

عة." وهكذا يطلُُب منلا يِقُوُب أ  نفَرَح في تجاِرِبنا، أل ل "إمتِح اَ  اإليما  تجاِرَب ُمتَنَّوِ

المقُصود منهُ أ  يقُوَدنا إلى الثِّقَة باإليما . فإذا َسَمحنا إلمِتحاِ  اإليماِ  أ  يقُوَدنا إلى ثِقَِة 

يِه يِقُوب "إكليل الحياة."  اإليما ، عندها سنختَبُِر إنتصاَر اإليما ، الذي يُسّمِ

ة غاِلباً ما تَِصُل بُكم إلى عندما تجتاُزوَ  في عاِصفٍَة في حياِتُكم، فإ ل هذه التجِربَ  

مكاٍ  ال تِلَُموَ  فيِه ماذا تفَِلُو . ستُدِرُكوَ  أنلُكم تحتاُجوَ  إلى حكَمٍة تفوُق حكمتَُكم 

البََشريلة. كتَب يِقُوُب يقوُل أنلهُ علينا أ  ندَع إمِتحاَ  اإليماِ  يقُوُدنا إلى ِثقَِة اإليما . عندما 

 نطلَُب م  الله، الذي يُسرُّ بأ  يُشاِرَكنا حكمتَهُ. تُِِوُزنا الحكمة، علينا أ 

 تشريُح الَخِطيَّة

يُتابُِع يِقُوُب إبراَز نوعٍ م  التجِربَة الذي ال ينَبغي أ  نفَرَح بِه. فاللهُ ليَس مصَدَر  

ل، يُِطينا يِقُوُب ما يُمِكُ  أ  نُس يَهُ تجِربَة الخطيلة. في النِّصِف الثلاني م  اإلصحاحِ األول ّمِ

"تشريح الخطيلة." فبينما يُِلُِّم بإسهاٍب أ ل تجِربَةَ الخطيلة ال تأتي م  الله، يُخبُِرنا أ ل هذا 

الً، تبَدأُ السلِسلَةُ بما نراهُ. ثُمل  النلوع م  التجاِرب ال يأتي حتلى م  إبليس، بل م  ذواتِنا. أول

على ما رأيناهُ. وكأ ل ما رأينَاهُ ُهَو قِطَِةٌ م  تظَهُر الشهوة، أو الرغبة الشديدة بالُحُصوِل 

ةَ هذا  َل قُول ة والجاِذبيلة. فإ  لم تفَِْل شيئاً لتُِّطِ المَِد ، وشهَوتَُك هي ِمثُل مغناطيٍس شديد القُول

 الحقِل المغناطيسّي بيَ  شهوِتَك وبيَ  موُضوعِ شهوتَِك، يوماً ما ستحُدُث الُمواَجهةُ.
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بَت بالنسبِة ليِ  ِد كوِنَك تجرل قُوب، التجِربَة ليست َخِطيلة. فأنَت ال تُخِطئ لُمجرل

َب في ُكّلِ َشيٍء مثلَنا ولك  بُدوِ  َخِطيلة )أعمال  : 4بالَخطيلة. فنحُ  نِلَُم أ ل ُمَِلِّمنا تجرل

ِة الظاِهَرة. عندما (. التجِربَةُ ليَست خطيلة ولك  غاِلباً ما تقُوُد التجِربَةُ إلى أعماِل الخطيل 15

 (. 32: 2نستسِلُم للتجِربَِة وبالواقِع للخطيلة، فإ ل عواقَِب الخطيلة هي دائماً الموت. )رومية 

إ ل النُّقَطةَ التي يُوِضُحها هذا التشريُح ُهَو: إ  ُكنَت ال تُريُد أ  تُخِطئ، عليَك أ   

وة، قبَل أ  تُواِجهَ عواقَِب التجِربَة. لقد عللمنا تربََح مَِرَكتََك مَع الخطيلة على ُمستَوياِت الشه

 (.12: 2يُسوُع أ  نَُصلَِّي ُكلل يوم، "وال تُدِخلنا في تجِربَة." )متلى 

 باإلختِصار

ِل كيَف يستطيُع اللهُ أ  يجَِلَنا ننضُج وسَط   يُخبُِرنا يِقُوُب في اإلصحاحِ األول

ناَك تِلَك القضيلة الثانِيَة، تجِربَة الخطيلة. فاللهُ ليَس مصَدَر تجاِربِنا. يقُوُل يِقُوُب أيضاً أ ل هُ 

ي إلى الخطيلِة، وبالتالي إلى الموت. فليَس ُهناَك أيُّ شيٍء صاِلٌح  عواقِب التجِربَة التي تُؤّدِ

ل م  ِرسالَِة يِقُوب قد يُك : ُممتََحنُوَ  للَحياة،  في الخطيلة. إ ل تلخيَص اإلصحاح األول

بُوَ  للموت، وُمتَِلُِّموَ  الفَرَق بيَ  اإلثني .مُ   جرل
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 الفصُل الخاِمسُ 

ين  نَوعاِن من الد ِ

يُخبُِرنا يِقُوُب أ ل كلمةَ الله هي الَوسيلَةُ اإللهيلةُ التي يستخِدُمها اللهُ ليخلَُق في قُلوِبنا  

ةَ الِيَش فوَق الخطيلة. نا إخِتباَر التجديد. فالتجديُد يُ حياةً ُروحيلة ويِطيَ   مِكُ  أ  يُِطَينا قُول

ل ع  األخبار السيِّئة ع  تجِربَة الخطيلة،   فبَِد أ  عللَم يِقُوُب في اإلصحاحِ األول

ة ع  كيفيلة عمل الله لُمِِجَزةِ الخالِص في قُلُوبِنا. ثمل كتَب يِقُوُب  شاَرَك باألخباِر السارل

اً قَِويلاً يستَِمرُّ  قائِالً أ ل كلمةَ الله هي حيُث نجُد الحلل لُمشِكلَِة تجِربَِة الخطيلة. وأعطى حضل

يلِة إطاَعِة اللِه. بَِد أ  أخبََرنا أ ل كلمةَ الله المغُروَسة فينا  حتلى اإلصحاحِ الثاني، حوَل أهّمِ

َل تجديَدنا إذا تجاوبنا مَِ  ها بالطريقَِة الصحيحة، هي الوسيلة اإللهيلة التي يُمِكُ  أ  تُسّهِ

 أعطانا يِقُوُب حالً بشكِل ُصوَرةٍ مجاِزيلٍة جميلة: "كلمةُ اللهُ تُشبِهُ مرآة."

إ ل القصَد م  الِمرآة ُهَو أ  تُظِهَر عَدَم َكماِلَك لَكي تستطيَع أ  تقوَم بالتلصِحيَحات  

ه، ستُريَك ناُموَس الخطيلة والموت الالزمة. فِندما تنُظُر إلى مرآةِ اللِه الكاِملة، أي كلمة الل

 في حياتَِك، ِلَكي تَِمَل شيئاً ِحياَل ما تراهُ في المرآة.

يُوافُِق يِقُوُب مَع يُسوع عندما يُخبُِرنا ُهنا أنلنا إذا تجاَوبنا مَع كلمِة اللِه بالطريقَِة التي  

. لهذا لدينا هذا التحريض م  يِقُوب بأ  نتجاَوُب بها مَع الِمرآة، سنكتَِشُف أ ل َكِلَمةَ اللِه حيلةٌ 

نتجاَوَب مَع كلمِة اللِه بطريقٍَة ُمالئمة. يستهِزُئ يِقُوُب م  الرُجل الذي يقَرأُ الكلمة وال 

يُطيُِها، أنلهُ يُشبِهُ رُجالً ينظُر ِخلقتَهُ في ِمرآةٍ ُكلل َصباح. وبَِد أ  يرى الشوائِب في 

 ال يَِمُل َشيئاً ِحياَل ما رآهُ في الِمرآة.مظَهِرِه، يَذَهُب إلى الِمل و

عندما يُصبُِح الُمؤِمنُوَ  غيَر عاِمليَ  بالكلمة، يُنِتُجوَ  ديانَةَ كالٍم ُمزيلفَةً، بدل أ  ينُتِجوا ديانَةً 

يانَةُ الحقلةُ تُطيُع كلمةَ الله، بِِزياَرةِ اليتاَمى واألراِمل وبحياةِ القداسة.  حقلة. فالّدِ

 من اإليمان نَوعانِ 

يِه "الوجه الُمزيلف  ا نُسّمِ في اإلصحاحِ الثاني م  هذه الرسالة، يبَدأُ يِقُوُب بالكتابَِة عمل

والوجه الحقيقّي." إ  كلمة "شخص" تِني "َوجهاً" ولها عالقَةٌ بمظَهِرنا. يكتُُب يِقُوُب قائِالً 

تِِهم الخاِرجيلة، أو إنِدام ُرُموز هذه الحالة أنلنا إذا ُكنلا نُقيُِّم اآلخريَ  على أَساس ُرُموز حال

الخارجيلة، فإ ل َعَملَنا هذا ُهَو خِطيلة، أل ل اللهَ يقيُِّم األشخاص على أساِس ما يُوَجُد في 

[ ال ينُظُر كما ينُظُر اإلنسا . اإلنساُ  ينُظُر إلى  بل قُلوبِهم. فِبَحَسِب كلمِة اللِه، "أل ل ]الرل

بُّ فإنلهُ ينُظُر إلى القَلب." )الَِينَي  و ا الرل  (7: 12صُموئيل 1أمل
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ثُمل يُخاِطُب يِقُوُب اإليما  الُمزيلف واإليما  الحقيقّي. ويقوُدهُ هذا إلى إحَدى أكثر المقاِطع 

(. ُرغَم أ ل البََِض يَروَ  تناقُضاً بيَ  32 -14: 3الُمتناَزع عليها في الِهِد الجديد )يِقُوب 

ب وبيَ  تشديد بُولُس على النِِّمة، ولك ل هذه التناقُضات ليَست إال في الظلاِهر. فلقد يِقُو

(. لقد عللَم يُسوُع 31: 7وافََق يُسوعُ مَع يِقُوب عندما قاَل "ِم  ِثماِرِهم تِِرفُونَُهم." )متلى 

حياتَهُ بُدوِ  أساس. يُوافُِق بإسهاٍب أ ل الرُجل الذي يسَمُع تِليَمهُ وال يَِمل بِه، يبني بيتَهُ أي 

 يِقُوُب مَع يُسوع، عندما يكتُُب قائِالً أ ل األعمال هي الثمر الذي ينُمو على شجرة اإليما .

عبلَر أحُدهم ع  هذا كالتالي: "اإليماُ  وحَدهُ يُخلُِّص، ولك  اإليما  الذي يُخلُِّص ال يبقى أبداً 

، ولك ل أعمالَنا تُبرِهُ  أ ل إيمانَنا حقيقّي، أل ل األعماَل وحَدهُ." فنحُ  نخلُُص باإليماِ  وحَدهُ 

 دائماً تُرافُِق اإليماَ  وتمنُحهُ قيَمةً.
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 الفصُل الساِدس

 نوعاِن من الِحكمة

نُ  وحيلة التي تُمّكِ ُز يِقُوُب على منابِعِ الَمباِدئ الرُّ سالة، يُرّكِ نا في اإلصحاحِ الثاِلث م  هذه الّرِ

وحيلة  م  السُّلوِك في َمسلَِك اإليما . يكتُُب أ ل المكا  الُمناِسب للبَدِء بُمماَرَسِة المباِدئ الرُّ

يِه "َوداَعة الحكمة."   هو بَِضبِط اللِّسا . الطريقَة الَوحيَدة هي بفهِم ما يُسّمِ

ٌد أنلُكم تتذكلُروَ  ما سبَق وأشرُت إليِه أ ل "الَودَ  اَعةَ" تِني "الترويض." فقبَل أ  أنا ُمتَأّكِ

ُض، يبقَى قويلاً، ولك  يُصبُِح باإلمكاِ   َض الِحصاُ ، يُكوُ  حصاناً قويلاً. وعندما يُرول يَُرول

باَرة "وداَعة الِحكمة" تِني، "سيَطَرة  ِِ ة تحَت السيَطرة." وهكذا، فإ ل ال وصفُهُ "كقُول

وح القُُدس أ   الِحكمة." فِندما تنالُوَ  هذه الحكمة م  الله، عليُكم أ  تطلُبُوا م  الله الرُّ

يمنَحُكم النِمة واإلنِضباط لتطبيِق هذه الحكمة. بكلماٍت أُخرى، عليُكم أ  تُخِضُِوا حياتَُكم 

َسِ  والسرج،  سغِ والرل لسيَطَرةِ الله، بيَنما يُِِلُ  اللهُ ِحكَمتَهُ لُكم، كما يخَضُع الحصاُ  للرل

بُهُ.ولسيَطَرةِ ا  لَخيلال الذي يرَكبُهُ أو يُدّرِ

إ ل هذا التِبير الَجميل يقُوُد يِقُوَب ليُناقَِش الحكمة. يُخبُِرنا يِقُوُب أ ل ُهناَك نوعاِ  م  

الِحكمة في هذا الِالم. أحُدُهما يأتي م  الشيطا ، واآلخُر م  الله. والثمَرةُ التي يُنِتجانِها في 

ُف   ع  مصَدِر ُكّلٍ منُهما."حقِل" حياِتنا تُِّرِ

 باإلختِصار

بنا بالخطيلة، وعانينا  يُريُدنا يِقُوُب أ  نفَهَم مصاِدَر القُوى التي تُؤثُِّر على حياتِنا. فإذا تجرل

م  الِواقِِب الناتِجة عنها، فإ ل هذا النلوع م  اإلمِتحا  أو التجِربة ليَس م  الله. فم  

مَع الله م  ِخالِل كلمتِِه التي بإمكانِها أ  ترفُِكم فوَق هذه  الُممِك  أ  تَِصلوا إلى عالقَةٍ 

نا  القُوى التي تُريُد تدميَرُكم وتحِطيَمُكم ُروِحيلاً. فم  ِخالِل كلمِة الله المزُروعة، يحضُّ

 يِقُوُب على إخِتباِر الحكمة التي تأتي م  الله، وأ  نزَرَعها في حقِل حياِتنا.
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 الفصُل السابِع

 صاِدُر الُحلُولم

كاَ  يِقُوُب يُخبُِرنا ع  مصاِدِر وعواقِب الخطيلة والخالص. واآل  يُريُد أ  يُخبَِرنا  

أي الَحّل النِّهائِّي لُمشِكلة الخطيلة. لقد كاَ  موُضوُع التقديِس على  –ع  مصاِدر التقديس 

 ِرسالتِه.قَلِب يِقُوب بينما كاَ  يكتُُب اإلصحاَحي  الثاِلث والرابِع م  

هذا الجزُء م  الرسالة مملووٌء بالتطبيقات. الِحُظوا األشياء التي يقُوُل لنا يِقُوُب أ  نَِملَها. 

إخَضُِوا لله. وإذا أردتُم أ  تفَهُموا ِمفتاَح التقديس، الذي ُهَو الحلُّ إلغراءاِت وفِخاخِ 

وِحّي. الخطيلة، فاخَضُِوا لله. الُخُضوعُ لله ُهَو سترايجيلةُ ُهجُ   وِمُكم الرُّ

بُُكم الشيطاُ   وِحيلة عنَدُكم، عندما يُجّرِ ثُمل، أصغُوا ِليِقُوب بينما يَِصُف ستراتيجيلة الهُجوم الرُّ

بالَخطيلة. يقُوُل يِقُوب ِبُوُضوح، "قاِوُموا إبليَس فيَهُرب منُكم. إقتَِربُوا م  الله فيقتَِرَب 

 (.7: 4إليُكم." )يِقُوب 

ينا يِقُوُب هذا التطبيق الِملّي لتِليِمِه، فإنلهُ يتلِفُق م  جديد بُموازاةِ تِاليِم يُسوع، عندما يُِط

َر الله ومحبلةَ الله  اّل، الذي صول أخيِه في الجسد. لقد عللَم يُسوُع بالمثل الِظيم ع  اإلبِ  الضل

عاَش في الخطيلة في الُكوَرةِ  كَرُجٍل عُجوز يرُكُض ليُِانَِق إبنَهُ الراِجع إلى بيِتِه بَِد أ 

 البِيدة.

عندما كاَ  اإلبُ  الضالُّ في الُكوَرةِ البِيدة، سمَح األُب أ  يختَِبَر اإلبُ  الضالُّ الِواقَِب 

الَوخيمة ِلخياراتِِه الخاطئة. ولك ، عندما خطا ذلَك اإلبُ  الُخَطَوةَ األُولى بإتِّجاِه الَِوَدةِ إلى 

ُم ُصوَرةً ع  محبلِة الله. بيِت أبيه، ركَض ذلكَ  ا يُقّدِ  األُب الشيُخ لياُلقَِي إبنَهُ، ِممل

ليَس ُهناِلَك م  أمٍر ُمِهيٍ  ِلَرُجٍل عُجوٍز م  أ  يرُكَض، ولك  هذه هي الطريقَة التي بها 

َر أ  يرِجَع إلى بيِت اآلب. ِلهذا، فإ ل  اّلِ الذي قرل َر يُسوعُ محبلةَ الله لإلبِ  الضل  صول

تحريضات يِقُوب، التي يُوافُِق بها مَع يسوع، هي: "إقتَِربُوا م  الله فيقتَِرَب إليُكم." يُخبُِرنا 

يِقُوُب أنلنا عندما نخُطو ُخطَوةً واِحَدةً نحَو الله، سوَف يأتي اللهُ إلينا راِكضاً. هذا ما عللَمهُ 

اّل.  يُسوُع بالمبَدأ عندما عللَم َمثََل اإلب  الضل

َق هل  تُؤِمُ  حقلاً بأ ل اللهَ يُِحبَُّك؟ بُِضنا لَديِه فكَرةٌ َوِضيَِة ع  نفِسه؛ لدينا ُصُِوبَةٌ بأ  نُصّدِ

أ  أيلاً كا  ُممِك  أ  يُِحبلنا، وال سيلما الله، الذي يِِرُف عنلا ُكلل أمٍر ال يِِرفُهُ اآلخرو . 

ُح م  الُمستَحيِل علينا تقريباً أ  نُؤِمَ  فِندما نُضيُف خطيئةً رديئة إلى هذا المزيج، يُصبِ 

 بمحبلِة اللِه لنا.
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. محبلةُ اللِه لَك هي مثُل َرُجٍل عُجوٍز يُِحبُّكَ  اللهَ بناًء على ُسلَطِة كلمِة الله أَقُوُل لَك أ ل 

َد محبلتَهُ إلبِنِه. َمهما تشُُِر ِحياَل نفِسَك، فاللهُ يُِحبَُّك على أيل   ِة حال.يرُكُض ليُؤّكِ

ُم يِقُوُب بَِفَصاَحٍة تحريضاتِِه وتطبيقاتِِه وتِاليِمِه  ابِع م  رسالتِه، يُقّدِ في اإلصحاحِ الرل

 الُمتواِزيَة مَع يُسوع. وكأ ل ذلَك ُهَو تفسيٌر ُمتَتاٍل لتِاليِم يُسوع. 

ُرنا أنلنا في يََدي الله؛ أوقاتُنا في  يديِه؛ ُكلُّ ما إحدى التحريضات الجميلة هي َحيُث يُذّكِ

ة، والَحياة، فقد ال نقِدُر  نا ُهو في يديِه. علينا أ  نُدِرَك أنلهُ إذا لم يُِِطنا النِِّمة، الصحل يخصُّ

 أ  نَِمَل شيئاً في السني  القادمة.

يَهُ "نتائَج ُحلول الله سالة، يُِِطينا يِقُوُب ما يُمِكُ  أ  نُسّمِ ." ثُمل في الجزِء الُمتَبَقِّي م  هذه الّرِ

ُسل، يُخبُِرنا أنلهُ سيُكوُ  الَحلل النِّهائِيل  يُِاِلُج يِقُوُب موُضوَع مجيء المسيح ثاِنيَةً. ومثل الرُّ

ةٍ يُخبُِرنا فيها أنِبياُء أو ُكتلاُب  لُكّلِ المشاكل التي نُِاني منها ُهنا على األرض. ففي ُكّلِ مرل

، يُكوُ  التطبيُق َعَمِليلاً لِلغايَة. فأيل نوعٍ م  األشخاص الِهِد الجديد ع  مجيِء المسيح ثاِنيَةً 

 ينبَغي أ  نُكوَ  اآل ، على ضوِء أ ل المسيَح آٍت ثانِيَةً؟

يَهُ "حياة جسد الكنيسة."  ا يُمِكُ  أ  نُسّمِ سالَة، يكتُُب يِقُوُب مقَطَِاً َجميالً عمل في نِهايَِة الّرِ

يِه اليوم، ونقُصُد ب ِه حياةَ الجسد، الكنيسة. في الِهِد الجديد، ُكلُّ أعضاِء الجسد هكذا نُسّمِ

وح هي لبُنياِ  الكنيسة.   عليهم خدمة باقي أعضاء الجسد. ُكلُّ مواِهب الرُّ

فاَء  فاء. يُِلِّمنا يِقُوُب أ ل الّشِ هذا اإلصحاُح الِختاِميُّ يُِطينا أيضاً مقَطِاً عظيماً ع  الّشِ

يجتَِمُع أعضاُء الجسِد مِاً. هذا ما ينبَغي أ  يُقاَل اليوم، وبِصوٍت  ينبَغي أ  يحُدَث عندما

فاِء باإليما . وأُؤِمُ  أ ل اللهَ قاِدٌر أ  يَشِفَي. ولكنِّي ال أُؤِمُ  أ ل  عاٍل وواِضح. أنا أُؤِمُ  بالّشِ

وُهَو بالفِل يشفي. الشفاُء  إراَدةَ اللِه هي دائماً أ  يشِفَي، ولكنِّي أُؤِمُ  أ ل اللهَ يقِدُر أ  يشِفيَ 

الذي يَِصفُهُ يِقُوُب وينصُح بِه ُهنا، ال يحصُل في إطاِر إجِتماعٍ كبيٍر بُحُضوِر شاٍف 

فاُء في إطاِر كنيسِة المنِزل. فاء. بل يحُصُل الّشِ  باإليما  يقوُد عمليلةَ الّشِ

لكنيسة. ثُمل ينبَغي أ  يُكوَ  لدى فِلى المريض أ  يُكو  لََديِه اإليما  الكافِي ليَدُعَو ُشيُوَخ ا

شيُوخ الكنيسة اإليما  الكافي ليأتوا عندما يُدَعو . عندما يأتي شيُوخ الكنيسة، يُطلَُب منُهم 

أ  يضُِوا أيِديَُهم على الشخِص المريض، وأ  يمَسُحوهُ أو يمَسُحوها بِزَيت. بِالنسبَِة 

يُت ُهَو الذي يشفي المريض.  يقُوُل يِقُوب، "وصالةُ اإليما  تَشفي ليِقوب، ليَس الزل

يت هي الكلمة التي  المريض." )م  الُمثيِر لإلهتِماِم أ  ناُلِحَظ أ ل الكلمة الُمستَخَدَمة للزل

). بِّي. فبإمكاِننا القول: ُخْذ دواَءَك وَصّلِ يِت الّطِ  تُطلَُق على الزل
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المريُض خطايا، ينَبغي أ  يِتَِرَف بخطاياهُ،  يُتابُِع يِقُوُب ليُخبَِرنا أنله إذا إقتََرَف الشخصُ 

وينَبغي أ  يقتَنَِع الشخُص الَمريُض أ ل خطاياهُ ُغِفَرت. أحياناً، َذنُب الخطيلة غير الُمِتََرف 

 بها ولم تُغفَر قد يُكوُ  لهُ تأثيٌر عميٌق على الَمَرض. 

رة هذه. إقرأْها، إدرْسها، واطلُْب ُهناَك الكثيُر م  المباِدئ الِمليلة في رسالة يِقُوب الصغي

نََك م  تطبيِقها على حياتَِك وعلى حياةِ الكنيسة.  م  الله أ  يُمّكِ
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 الفَصُل الثاِمن

 ثالثَةٌ من بُطُرس –َرسائُِل بُطُرس 

في  في الِهِد الجديد، نلتَقي بثالثَِة أوُجٍه ُمختَِلفة لبُطُرس. ُهناَك بطُرس الذي َنلتَقيهِ  

األناجيل؛ وبطُرس الذي نَلتَقيِه في سفِر األعمال، وُهناَك بطُرس الذي نَلتَقيِه في رسالتَيه. في 

األناجيل، يقُوُل بطُرس، "سمِا ، ِسمِا ! ُهّوذا الشيطاُ  قد طلَبَُكم لََكي يُغربِلَُكم. ولكنِّي 

 -21: 33بِّت إخوتََك." )لُوقا َصلليُت م  أجِلَك ِلَكي ال يفَنى إيمانَُك؛ وأنَت متى رجَِت، ثَ 

24.) 

يُِتَبَُر هذا المقَطُع الذي يذُكُر الحوار بيَ  يُسوع وبطُرس لُغزاً، بسبب كلمة "رجَِت"، ويُثيُر 

ُجوع، ومتى رجَع بطُرس؟  المقَطُع ُسؤالَي : ما ُهَو الرُّ

الً أو إنِقالباً كاِمالً." فالرُّ  ُجوع: "أ  يُكوَ  لدينا تحوُّ جوعُ أو التجديُد ال يِني أ  يَِني الرُّ

ُجوعُ ُهو أ  ننَقِلَب رأساً على َعِقب. فبَِد أ  أنَكَر بطُرُس  ننَضمل إلى كنيسٍة أو أ  نِتَِمَد. الرُّ

اً. تِللَم أنلهُ ال أحد بُدوِ  المسيح.  يُسوَع، خرَج إلى خارج وبكى بُكاًء ُمرل

ذا عندما سأَل يُسوع، "هل تُِحبُّني أكثَر م  َهُؤالء؟" بَِد الِقياَمة، ظَهَر يُسوعُ لبُطُرس. كاَ  ه

جاِل الذي  كانُوا حاضريَ  في الُِلِّيلة عندما إفتََخَر بطُرس أنلُهم قد يُنِكُروَ   سبَِةٌ م  الّرِ

ا ُهَو فال، كانُوا حاِضريَ  عندما سأَل يُسوعُ بطُرَس، "أَتُِحبُّني أكثَر م  َهُؤالء؟"  يُسوَع أمل

 " التي تِني ذلَك اإللتِزام الكاِمل م  المحبلة.آغابِّيَم يُسوعُ الكلمة اليُونانِيلة "إستَخدَ 

" التي كاَ  يقُوُل م  خاللها، "أنَت فيِليُوأجاَب بطُرس باإليجاب، ُمستَخِدماً الكلمة اليُونانِيلة "

م يُِْد يفتَِخُر اآل ، ألنلهُ تِلَُم أ ل محبلتي لَك ترقَى فقط إلى ُمستَوى المحبلة." إ ل بطُرس ل

أصبََح مكُسوراً. فأجابَهُ يُسوع، "إرَع َغنَمي، يا بطُرس!" الذي يقُولُهُ يُسوعُ ُهَو، "أُريُد 

 شخصاً مثلََك، يِِرُف ماذا يِني الفََشل في ِرعايَِة َغنَِمي."

، "يا بطُرس، أتُِحبُّني؟" ليَس أكثَر م  هُؤالء، بل بُّ د ُسؤال: أَتُِحبُّني؟ ُهنا  ثُمل سألَهُ الرل ُمجرل

." أجاَب بطُرس، "أنَت تِِرُف الجواب. أنَت تِِرُف أ ل آغابِّيإستخَدَم يُسوعُ ُمجدلداً كلمة "

ُد محبلة  ، "إرَع َغَنمي، يا بطُرس." ثُمل قاَل يُسوعُ فيليُومحبلتي لَك هي ُمَجرل بُّ ." فقاَل الرل

 ماذا يِني الفَشُل كراعٍ ِلِخرافِي."  ثانِيَةً، "أُريُد شخصاً يِِرفُ 

ةِ الثاِلثة، إستَخَدَم الربُّ كلمة " ." بكلماٍت أُخرى، "يا بُطُرس، هل أنَت تُِحبُّني فيِليُوفي المرل

محبلةَ األصِدقاء؟" في هذا المرحلة كانت ُروُح بطُرس مكُسوَرةً فقال، "أنَت تِِرُف يا َربُّ 

بُّ ُمجدلداً، "إرَع غنمي يا بُطُرس!" عندما ظَهَر  أنلني أُِحبَُّك على األقلّ  كصديق." قاَل لهُ الرل
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ي غنَم  يُسوُع لبُطُرس بَِد الِقياَمة وأقنََِهُ أنلهُ ُرغَم فَشِلِه، ولكنلهُ كاَ  ُمؤهلالً ليرعى ويُغذِّ

 .أحداً ذا قيَمةيُسوع، تِللَم عنَدها بطُرس أنلهُ كاَ  

ال تِللَم أنلهُ  أحدٍ َشَف بطُرُس والِالَُم أجَمع ماذا يُمِكُ  أ  يَِملَهُ اللهُ مَع في سفِر األعمال، إكتَ 

وُح القُدُس بُطُرَس يوَم الَخمسي ؟ أل ل بطُرس عرَف هذه األسرار أحد . فلماذا إستخَدَم الرُّ

وِحيلة األرَبِة، أفَضَل م  ُكّلِ شخٍص آخر كاَ  حاِضراً:   الرُّ

." "أنا ال أستطيُع ولكنلهُ ُهَو يستطيُع، "لسُت أنا الُمِهم بُّ ُهَو الُمِهم، وأنا فيِه وُهَو فيل ، َبل الرل

." "أنا لم أفَِْل بَل ُهَو الذي  ." "أنا ال أُريُد، ولكنلهُ ُهَو يُريُد، وأنا فيِه وُهَو فيل وأنا فيِه وُهَو فيل

 ".  فِل، وأنا ُكنُت فيِه وُهَو كاَ  فيل

وحيلة لبطُرس الذي نجُدهُ  لدينا ثالثَةُ  أوُجٍه ُمختَِلفٍَة ع  بطُرس في الِهِد الجديد. إ ل الحياةَ الرُّ

في األناجيل، مملووَءةٌ بالتقلُّبات، ولك  بطُرس الذي نلتَقي بِه في سفر األعمال ُهَو ُمختَِلٌف 

اً ثابِتاً. بَِد يوم الخمسي  ، ال يبدو على بطُرس أنلهُ تماماً. فبُطُرس ُهنا أصَبَح شخصاً ُمستَِقرل

 كانت لديِه مراِحُل إنحطاٍط أو تقلُّب.

لقد قُلُت ُكلل ما سبَق ألقُوَل التالي: عندما تقَرأُوَ  رسائَِل بطُرس، تلتَقُوَ  ِبوجٍه ثاِلث 

لبُطُرس. هذا ُهَو بطُرس الشيخ. لقد عرَف بطُرس أنلهُ ال أحد، وعرَف ما يُمِكُ  أ  يَِملَهُ 

م  ِخالِل شخٍص يِِرُف أنلهُ ال أحد لوقٍت طويٍل جداً. كاَ  قد أصبََح راِعياً طاِعناً في اللهُ 

سالَتي . ّ  عندما كتَب هاتَيِ  الّرِ  الّسِ

لقد كتَب بطُرس ألتباعِ المسيح م  أصٍل يُهوِدّيٍ، الذي  كانُوا ُمشتلِتيَ  في أرجاِء آسيا 

ى اليوم بتُركيل  هاد. كاَ  بطُرس في الصُّغرى، أي ما يُسمل اِء اإلضّطِ ا. لقد تشتلتُوا م  جرل

هاد  ُروما. عندما أشاَر إلى بابِل، كا  يقُصُد بها ُروما. ولقد كاَ  بطُرس يِِرُف أ ل اإلضّطِ

في ُروما يتفاقَُم، وسينتَِشُر ليَُِمل الُمقاطِات حيُث كا  أتباعُ المسيح م  اليهود ُمشتلتِي . إ ل 

َع السبب األسا َي ويُشّجِ سي الذي م  أجِلِه كتَب بطُرس رسالتَهُ، هو أنلهُ َكراعٍ، أراَد أ  يُِّزِ

سالَتي .  هؤالء الُمؤمني  في آالِمهم. يبدو أ ل هذا كاَ  تشديدهُ األساِسّي لهاتَيِ  الّرِ

يُحِسُ   قبَل أ  تقَرأَ ِرسالَتي بطُرس، أودُّ أ  أُشاِرَك مَِك فكَرةً أُخرى. فبُطُرس لم يُك 

سالتَي : "بِيَِد ِسلوانُس  الِقراَءةَ والِكتابَة. لهذا كاَ  عليِه أ  يقُوَل لنا في نهايَِة إحدى هاتَيِ  الّرِ

 (.13: 5بطُرس 1األخ األمي  كما أُظ ُّ َكتَبُت إليُكم بكلماٍت قَليلَة." )

ةً أو موُضوعاً عقائِديل  اً ُمنظلماً. فتِّْش ع  بِِض بينما تقَرأُ ِرسالَتي بطُرس، ل  تَِجَد ُحجل

الشلَذَرات الروحيلة الجميلة والِميقة والتِبُِّديلة، ع  الحّقِ الذي يُواِجهُ حقيَقةَ مِِرفَِة الله 

ويُسوع المسيح. أحياناً يقِفُز بطُرس م  َموُضوعٍ إلى آخر، وأحياناً يُشاِرُك حقائَِق ُروحيلة 

 يصُُِب فهُمها جداً.
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ج . قاَل مارِت  لُوثر، "ال أحد مثالً: يتكلل  ُم بطُرس ع  أ ل يُسوَع كرَز لألرواحِ التي في الّسِ

يِِرُف ماذا يِني هذا المقَطع." بَِد كتابَِة هذا المقطع الصِب، يَُغيُِّر بطُرس فجأَةً الموُضوع 

. ويُشاِرُك مِنا ويتكللم ع  نُوع والطُّوفا . ثُمل يقُوُدهُ هذا للَحديِث ع  موُضوع الَمُِموديلة

أفكاَرهُ الُموحى بها ع  المُِموديلة. تذكلُروا أ ل بطُرس لم يُك  يكتُب بيِدِه، بل كاَ  يُشاِرُك بما 

 في قَلبِِه.

جاء. إ ل  ا بطُرس فُهَو َرُسوُل الرل إ ل يُوحنلا ُهَو َرُسوُل المحبلة. وبُولُس ُهَو َرُسوُل اإليما . أمل

جاء للذيَ  يتأللُمو .ِرسالتَي بطُرس تُ   ِِطياِ  الرل

إ ل بطُرس الذي نلتَقي بِه في األناجيل كاَ  لَُربلما شخصاً َغيَر ُمتََديٍِّ  عندما إلتقى بيُسوع. 

ولم تُك  كلمة "ثَمي " تنتَمي إلى قاُموس الكلمات التي يستَخِدُمها بُطُرس في تِلَك المرحلَة 

ِلَمةٌ يستَخِدُمها َرُجٌل عُجوٌز. إ  بُطُرس الذي نلتَقي بِه في م  َحياتِه. إ  كلمة "ثَمي " هي كَ 

ِرسالَتَيِه ُهَو الراعي الِجوز بطُرس، الذي أصبََح اللهُ ثميناً بالنسبَِة لهُ، وكلمةُ اللِه ثمينةً، 

 والخالُص ثميناً، وشُِب اللِه ثميناً.
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 الفصُل التاِسعُ 

 ِرسالَةُ بطُرس األُولى

بطُرس للمسيحيِّي  الذي  كانُوا م  أصٍل يُهوِدّي، وكانُوا ُمشتلتِيَ  عبَر آسيا  كتبَ  

يَُهم  َُِهم ويُِّزِ الصُّغرى. كانت خدَمةُ بطُرس بشكٍل أساسّيٍ بيَ  اليُهود. حاَوَل بطُرس أ  يُشّجِ

أ  يتأللَم  في آالِمهم. ولقد أعطاُهم بَِض النظرات الرائِة ع  السبب الذي ألجِلِه يسَمُح اللهُ 

 شِبُهُ.

هاد  لقد كتَب بطُرس م  ُروما، حيُث كاَ  أتباعُ المسيحِ يُضطلَهُدو . عرَف أ ل اإلضّطِ

اُء رسالتَيه. فلقد إختَبََرِت الكنيسةُ في جيِلها  سيُسوُء وينتَِشُر إلى الُمقاطِات حيُث يِيُش قُرل

ًً عظيماً. بالواقِع، في القُروِ  ا هاداٍ ل إضّطِ لثالثَِة األُولى م  تاريخِ الكنيسة، كاَ  يُِتَبَُر األول

 المسيحيُّوَ  خاِرجيَ  على القانُو .

أعطى بطُرس ُوجَهتَا نَظر حوَل ألَِم الذي  كاَ  يكتُُب إليهم. أّولُهما، "إ  كاَ  يَِجب." فُهَو 

ا ُمالَحَظتُهُ الثلانِيَة ع  األلَِم فِهَي أ ل يِتَِقُد أ ل اللهَ يسَمُح أحياناً بأ  نتأللَم ألنلنا نحتاُج األلَم. أمل 

 بَِض األلَم ُهو "يَسيراً". بكلماٍت أُخرى، الكثيُر م  األلم ُهَو ُمؤقلٌت.

ُم ُمالَحَظةً ثاِلثَةً حوَل األلم، عندما يُشبِّهُ إيمانَهم الثلمي  بالذَهب. فالذهُب ُهَو مَِدٌ   ثُمل يُقّدِ

هُ بالفِل هي ثميٌ ، والذهُب يُنقلى ب النلار. فِندما ينُظُر اللهُ إلى حياِتنا، األشياُء الذتي تهمُّ

وِحّي ) ُهم الرُّ  (.7 -2: 1بطُرس 1إيمانُهم ونُُموُّ

عندما ركلَز بطُرس على موُضوعِ الخالص، عالَج مفُهوَمي التجديد واإلختِيار. فلقد تنبلأَ 

خمسي . ولقد قدلَم ُمالحَظةً ُمثيَرةً لإلهتِمام، أنلُهم األنِبياُء ع  الخالص الذي ُكِرَز بِه يوَم ال

وح القُدس، فُهم لم يفَهُموا ما كانُوا  ةِ ووحيِ الرُّ عندما كانُوا يكتُبُو ، ُرغَم أنلُهم كتبُوا بقُول

َم هذا الخالصُ  اُؤهُ، تُّمِ الذي  يكتُبُوَ  عنهُ. يُشيُر بطُرس إلى أنلهُ في اليَوِم الذي عاَش فيِه قُرل

 ُكتَِب عنهُ في أسفاِر األنبِياِء في كلمِة الله.

ُر عدَد الناس الذي  ترتلَب عليِهم أ   نحُ  نجَهُل الكثيَر ع  ُوجَهِة النَظر التاريخيلة التي تُقّدِ

ُروا  وحيلة التي نتمتلُع بها اليوم. مثالً، فّكِ يُموتوا، لكي نحَظى نحُ  بالكثير م  البَركاِت الرُّ

راسة، شاركُت مُِكم بضِةَ أفكاٍر ع  كيَف ُجِمَع  بكلمةِ  نة. عندما بدأنا هذه الّدِ الله الُمدول

الكتاُب المقدلُس. إ ل دراَسةً بسيَطةً ع  كيَف حصلنا على الكتاِب المقدلس ستُساِعُدنا على أ  

وا ِبَحياِتهم لكي نحَظ نحُ   بكلمِة اللِه كما نُدِرَك كم نحُ  َمديُونُوَ  لألشخاِص الذي  ضحُّ

 نراها اليوَم بيَ  أيدينا. 
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ُرنا بطُرس بأنلنا نديُ   إذ نبَدأُ بتكويِ  ُوجَهِة نَظٍر تاريخيلة حوَل موُضوعِ الخالص، يُذّكِ

بالَكثيِر ِللَِديِد م  األشخاص. فإ  كاَ  اليوَم ُهو يوُم ِحصاد، تذكلُروا أ ل الكثير الكثيَر م  

: 4زَرُعوا البُذُوَر لكي نتمكلَ  نحُ  م  أ  نحُصَد حصاَد اليوم )يُوحنلا األشخاص تأللُموا ِليَ 

22- 23.) 

ُرنا بطُرس بما تِللمناهُ عندما دَرسنا أسفاَر الُخُروج، الالِويِّي ، التلثِنيَة، وراُعوث، حيُث  يُذّكِ

ُعوث، فإ ل يُسوَع أعاَد ِشراَءنا كتَب أ ل يُسوَع كاَ  "َوِليلنا الفاِدي." تماماً كما كاَ  بُوَعز لَرا

 (19، 13: 1بطُرس 1للِه بَموتِِه، وأرجِنا إلى الله م  ِخالِل قياَمتِِه بتأسيِس عالقٍَة مِنا )

 أفكاٌر حوَل التجديد

عندما تُولَُد ثاِنيَةً، ليَس ضروريلاً أ  تفَهَم هذا اإلخِتبار قبَل أ  يحُدَث لَك. فأنَت لم تحتَْج أ   

والَدتََك الجسديلة لكي تستطيَع أ  تُولََد في هذا الِالم. بل حَدثَت والَدتَُك الجسديلة بغّضِ تفَهَم 

فأنَت ُوِلدَت  –النَظر ع  فهِمَك لها. لقد كانت والَدتَُك الجسديلة إختباراً َسلبِيلاً بالنسبَِة لَك 

ما تنُظُر إلى الوراء، تفَهُم ماذا حَدَث بِبَساطة. الِوالَدةُ الجديدةُ أيضاً تحُدُث لَك، وفيما بِد عند

 لَك.

األمُر الُمِهمُّ في أّيِ إخِتباٍر ُروِحّيٍ َشخِصّي ليَس التفاصيُل بل النتائج التي تصُدُر ع  هذا 

ُروا أنفَُسُكم في  اإلخِتبار. بهذه الطريقة يُِبُِّر الرُسوُل بطُرس ع  الوالدة الجديدة لنا: "َطّهِ

ياء فأَِحبُّوا بُِضُكم بِضاً م  قَلٍب طاِهٍر طاَعِة الَحّقِ بالرُّ  وحِ للَمَحبلِة األََخويلة الَِديَمِة الّرِ

ا ال يفنَى بَِكِلَمِة اللِه الَحيلة الباقِيَة إلى األبد."  بِِشدلة. َمولُوِديَ  ثانِيَةً ال ِم  َزرعٍ يفَنى َبْل ممل

 (.32، 33: 1بطُرس 1)

وِحيلةَ مَع الوالدةِ الَجَسديلة. يُخبُِرنا أنلنا عندما نُولَُد ثانِيَةً أو م  يُقاِرُ  بطُرس الِوالَدةَ ا لرُّ

جديد، فإ ل الزرَع )والكلمة باليُوناِنيلة تُشبِهُ زرَع البََشر( كاَ  زرعاً ال يفَنى. يُخبُِرنا بطُرس 

يَضة. فِندما نتجاَوُب مَع أ ل "الزرَع" الذي ال يفَنى كاَ  كلمة الله، وإيمانُنا كاَ  مثل البُوَ 

كلمِة اللِه باإليما ، تُكوُ  كلمةُ اللِه مثل زرع البََشر، ولكنلها ال تفنى، وتُلقُِّح بَُويَضةَ إيمانِنا. 

وحيلة ُحبَِل بها فينا عندما آمنلا ِبَكِلَمِة الله.  إ ل الَحياةَ الرُّ

وحيلة حوَل " كيفيلة" الوالدة الجديدة، عندما يُخبُِرنا يُِطينا بُطُرس أيضاً بَِض النظرات الرُّ

أنلنا ُوِلدنا م  جديد عندما طهلرنا نفُوَسنا بِسماعِ كلمِة الله، واإليماِ  بها والتجاُوِب مَِها 

 بالطاعة.

هل سبَق وتساَءلَت ع  الِالقة التي تَربُِط كنيسةَ الِهِد الجديد مَع شِِب اللِه في الِهِد القديم؟ 

َطِاً يجَمُع اإلثني  مِاً. ففي الِهِد القديم، أراَد اللهُ بُِوُضوح أ  تُكوَ  لهُ مملكة، ُهنا نجُد مق
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ولك ل شَِب إسرائيل جاُؤوا إلى َصُموئيل وأخبَُروا َصُموئيل أنلُهم ال يُريُدوَ  أ  يمِلَك اللهُ 

 عليهم. 

، جاَء ُكلٌّ م  يُسوع بَِد كاِرثَِة المملكة هذه، وبَِد السبي، واألربِمائة سنة م  الصمت

ة ع  ملكوِت الله، والتي كانت تقُوُل ما مِناهُ، "اللهُ  راِ  باألخباِر السارل ويُوحنلا المِمدا  يُبّشِ

ةً جديدة." فسلَر يُسوعُ هذا بالقول، "عندما أتكللُم ع  ملكوِت الله،  يُريُد أ  يُكوَ  مِلَكُكم مرل

ُجهُ ملكاً على حياتِِه، ويُصبُِح تابِِاً لهُ فإ ل الملكوَت ُهَو داِخَل ُكّلِ ش خٍص يخَضُع لله، ويُتّوِ

 (.5 -2: 2؛ يُوحنلا 31: 17بَِوالء." )لُوقا 

بينما كاَ  بطُرس يكتُُب ألتباعِ المسيح م  أصٍل يُهوِدّي، الذي كانُوا ُمشتلِتيَ  في أنحاِء آسيا 

ة ُمقدلسة ، وأنلُهم شُِب الله. وأخبََرهم أيضاً أنلُهم كهنُوٌت الصُّغرى، أخبََرهم بطُرس أنلُهم أُمل

(. فالكاِهُ  ُهَو الذي يدُخُل إلى محَضِر الله ويتشفلُع باآلخري . 11، 9: 3بُطُرس 1ُملُوِكيٌّ )

لقد كاَ  هُؤالء كهنةً أيضاً. ولقد أُرِسلُوا م  قِبِل اللِه إلى تِلَك الناِحيَة م  الِالم لَكي يُتَلِمذُوا 

ُوا أماَم الله م  أجِلهم.أش  خاصاً ليُسوع المسيح، ولكي يتشفِل

كتَب بطُرس أيضاً، "أنتُم شٌِب ُمختاٌر،" و "كغَُرباء ونَُزالء في الِالم." فباإلضافَِة إلى 

ةً ُمقدلَسةً، كهنُوتاً ُملُوكيلاً، شِباً ُمختاراً، كانُوا ُغرباَء ونُزالَء في الِالم.  كونِهم أُمل

واج نُموَذجُ   الزَّ

في اإلصحاحِ الثاِلث م  ِرسالَِة بطُرس األُولى، نجُد إحدى أعظم المقاطع ع  اإلرشاِد 

وِجّي في الكتاِب المقدلس. فُكلٌّ م  بُطُرس وبُولُس يقُوال ، "أيلتُها النِّساُء، هل تَريَ  ِمثاَل  الزل

جاُل، هل تَروَ  ِمثاَل الَمسيح المسيح والَكنيسة؟ في هذا الِمثال، أنتُ ل الكنيسة. أيُّها ال ّرِ

واج، وفي هذا الِمثال أنتُم المسيح."  والكنيسة؟ هذا ُهَو الِمثاُل الُموَحى ع  الزل

وِجّي للَمرأةِ التي لَديها َزوٌج ال يُطيُع الَكِلمة. قد يِني هذا أنلها  هُ بُطُرُس إرشاَدهُ الزل يُوّجِ

جة م  َرُجٍل غير ُمؤم  ال يُطيعُ  الَكلَمة، أو قد يُكوُ  ُمؤِمناً ولكنلهُ ال يُطيُع الكلمة  ُمتزّوِ

 دائماً.

في إرشاِد بُطُرس وبُولُس ع  الزواج، الَمطلُوُب م  الَمرأَةِ أ  تَُكوَ  خاِضَِةً لزوِجها كما 

تخَضُع الكنيسةُ للَمسيح. ليَس م  السلهِل الُخُضوع، ولك  ليست هذه هي الُمشَكلة الُكبرى في 

لُوَ  مسُؤوليلةَ ِرعايَِة زوجاتهم  زيجاتِ  جال الذيَ  ال يتحمل الُمؤمني . الُمشِكَلة الُكبرى هي الّرِ

 وأوالدهم كما يرعى المسيُح الكنيسة.
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وينَصُح بطُرس أيضاً الَمرأَة بأ  تربََح زوَجها بُدوِ  كلمة. يقُوُل بطُرس: زوُجها ال يُطيُع 

ا يِني أنلهُ ال يأُخذُ  مكانَهُ الصحيح في الزواج. وقبَل أ  يكتَُب عدداً واِحداً لهكذا الكلمة، ممل

 زوج، ينَصُح بطُرس زوجتَهُ بأ  تُكوَ  ُروحيلةً، خاِضَِةً، َرقيقَةً وصاِمتة.

ُمهُ بطُرس. في نِهايَِة  ْز على كلمة "ُخُضوع" بينما ننُظُر إلى نُموذج الزواج الذي يُقّدِ ِلنُرّكِ

َِبٍد ُمتألٍِّم، اإلصحاحِ الثلاني، يُشي ُر بطُرس إلى يُسوع المسيح وإلى موتِِه على الصليب َك

 األمُر الذي تُنُبَِّئ عنهُ في اإلصحاحِ الثاِلث والخمسي  م  سفِر إشِياء. 

إ ل َكِلماتِِه األخيرة تُشيُر إلى يُسوع المسيح "راعي نُفوِسُكم وأُسقُِفها." ثُمل يُشيُر إلى هذا 

."  النُموذج ع  يُسوع المسيح وُهَو يرعى الكنيسة، ويبَدأُ نصيحتَهُ إلى النِّساء بكلمة "كذِلُك ل

 إنلهُ يقُوُل للمَرأةِ أنلهُ عليها أ  تخَضَع ِلَزوِجها، كما تخَضُع الكنيسةُ للمسيح.

إ ل كلمة "تخَضع" في اإلطار الذي يستخِدُمهُ بُطُرس، تِني بالحقيقة "َدعي زوَجَك يَرعاِك." 

أعطى اللهُ زوَجِك مسُؤوليلةً َكبيَرةً. فَزوُجِك مطلُوٌب منهُ أ  يرعاِك كما يرعى المسيُح فلقد 

كنيستَهُ. هذا يِني أ ل زوَجِك عليِه أ  يُِحبلِك كما يُِحبُّ المسيُح؛ وأ  يُِِطَيَك كما يُِطي 

اً ع  الزواج، وذلَك المسيح؛ وأ  يُكوَ  لَك كما ُهَو المسيح. يُِطي بُولُس إرشاداً ُمشابِها جد

 (.35 -33: 5في رسالتِِه إلى أهِل أفسُس )أفُسس 

في الخدَمِة الَِسَكريلة، يُكوُ  لديَك قائٌد واحد مُسؤوٌل عنَك. ال يُمِكُ  أ  يُكوَ  لديَك قائداِ  

َض القائُِد  ِكنُهُ إلى أشخاٍص آخريَ  لِدلةِ أسباب. ولك  ال يُم ُسلَطتَهُ مسُؤوالِ  عنَك. قد يُفّوِ

َض   . وإذا حدَث خطأ، ُهَو وحَدهُ المسؤول.مسؤوليلتَهُ أبداً أ  يُفّوِ

ُض اللهُ مسؤوليلةَ  في إرشاِد بُطُرس وبُولُس ع  الزواج، وعبَر ُكّلِ الكتاِب المقدلس، يُفّوِ

جال أ  يرُعوا زوجاِتهم كما يرعى المسيُح الكن وج، عندما يأُمُر الّرِ يسةَ. الزواجِ والَمنِزل للزل

لُوَ  المسؤوليلةَ عنُه ل وع   وفي نفِس الوقت، اللهُ يأُمُر الزوجات أ  يدعَ  أزواَجُه ل يتحمل

. فالمسؤوليلةُ تِني أنلهُ ال يُمِكُ  أ  يُكوَ  لَك قائداِ  مسؤوالِ  عنَك. أحُدهم ينَبغي أ   أوالِده ل

ُضهُ اللهُ بتلَك الم  سؤوليلة. تُكوَ  لهُ المسؤوليلةُ، فيُفول

جاِل في الِدد السابِع، هي نفُس الكلمة التي بدأَ بها  ُل كلَمٍة يبَدأُ بها بُطُرس نصيحتَهُ للّرِ أول

جاُل كلمة "كذِلُكم"، علينا أ  نسأَل السُّؤال، "َكماذا؟ أو  نصيحتَهُ للنِّساء. عندما نقَرأُ نحُ  الّرِ

لى الَوَراء، إلى النلُموَذج الُموحى ع  مثل ماذا يا بطُرس؟" يُجيبُنا بطُرس: "إرِجُِوا إ

الزواج. هل تَروَ  المسيح والكنيسة في الِدد األخير م  اإلصحاحِ الثاني؟ أيُّها األزواج، 

في ذلَك الِمثال، أنتُم المسيح. أُمُكثُوا مَع زوجاتُِكم، وكأنلُكم المسيح. أِحبُّوُه ل كما أحبل 

ُكم ع  زوجاِتُكم، كما بذلَك المسيُح نفَسهُ م  أجِل الكنيسة. ُكونُوا المسيُح الكنيَسةً. أبذُلُوا أنفُسَ 

 لزوجاِتُكم كما ُهَو المسيُح للكنيسة.
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َُِه ل بَحَسِب الفطنة." ) جاُل، أمُكثُوا م ( بطُرس لم يُخبِر 7: 2بطُرس 1"كَذِلُكم أيُّها الّرِ

جالُ  جي ، قد ال نفَهُم حتلى  األزواج أ  يفَهُموا زوجاتِهم. فقد ال نفَهُم نحُ  الّرِ والنِّساُء الُمتزّوِ

جال، "أمُكثُوا مُِه ل بَحَسِب الِفطنة." قد ال تفَهم  أنفَُسنا. بالواقِع، فإ ل بطُرس يُخبُِر الّرِ

 زوجتََك، ولكنلَك تستطيُع أ  تِِرَف زوَجتََك.

." هذا يِني يُِطي بُطُرس األزواَج بَِض النصائح الََِمليلة عندما يكتُُب قائِالً  َُِه ل : "أُمُكثُوا م

ُرو  أ ل هذه  . إجَِلُوا منُه ل أولويلةً، وأعُطوُه ل الوقَت الكافي. قد تُفّكِ َُِه ل ُخذُوا وقتَُكم م

النصيحة هي َغير َضروريلة، ولك ل الحقيقَةَ القاسية هي أ ل الَكثيَر م  األزواج يمُكثُوَ  في 

 ئِهم وأوالِدهم في المنِزل. أّيِ مكاٍ  آخر إال مَع نسا

 باإلختِصار

عندما هَزَم جدَعو  الِمديانِيِّي ، نقَرأُ أنلهُ ُهَو وثالثمائة رُجل "وقفُوا ُكلُّ رُجٍل في مكانِِه"، 

(. هذا ما يقُولُهُ بطُرس 31: 7وهذا كاَ  المفتاح ليُِِطَيُهم اللهُ ذلَك النصر الِجيب )قُضاة 

لزواج. فِلى ُكّلِ َشريٍك أ  يِقَف في مكانِِه الُمناِسب في الزواج. في نصيحتِِه الِظيمة ع  ا

ُجِل  ةٌ، وخدَمةٌ، ومكا . وُهناَك مكاٌ  للرل ُهناَك مكاٌ  للمرأةِ لتَِقَف فيِه. ولديها َدوٌر، وُمِهمل

ةٌ، وِخدَمةٌ، وهذا ُهَو المكاُ  الذي ينَبغي أ  يِقَف في ِه. عندما ليِقَف فيِه. لديِه َدوٌر، وُمِهمل

يخُرُج الرُجُل م  المكاِ  الُمخصلِص لهُ، على الزوَجِة أ  ال تُماِرَس الضغط، وال السحب، 

وال التوبيخ، وال الوعظ عليِه ليرِجَع إلى مكانِه. بل عليها أ  تِقَف في المكاِ  الُمِيلِ  لها، 

ُك زوجها ويُِيُدهُ إلى مكانِِه، فسيكُ   وُ  ِمثالُها الُمِحّب.وإذا كاَ  أيُّ شيٍء سيُحّرِ

. ُك ل ألزواِجك ل  هل تريَ  هذا الِمثال أيلتُها النِّساء؟ أنتُ ل الكنيسة. عليُك ل أ  تِقفَ  في مكانُِك ل

 كما المسيُح للَكنيسة. 

جال؟ فِأنتُم مثل المسيح. ُكونُوا ِلزوجاِتكم كما المسيُح للكنيسة.  هل تَروَ  هذا الِمثال أيُّها الّرِ

وَجي ، بن ُصها بطُرس للزل َِمِة الله، على ُكّلٍ منُكما أ  يِقَف في مكانِِه. إ ل األدواَر التي يُخّصِ

ي األكبَر يَُِطى لألزواج، ألنلهم ينبَغي أ  يُكونُوا  تتطللُب نَِمةً مَ  اللِه إلتماِمها. التحّدِ

 لزوجاِتهم كما ُهَو المسيُح للكنيسة.

 مقاِطع صعَبة من بطُرس

ُم بطُرس ِرسالتَهُ الثلانِيَة بُمالحَظٍة تقُوُل أ ل ُهناَك الكثير م  األُُمور التي كتَبها بُولُس يختُ 

ُسوُل بُولُس قد سأَل بطُرس ع  بِِض  ُر أ  يُكوَ  الرل ُسول، والتي يصُُِب فهُمها. أتصول الرل

َطع األكثر ُصُِوَبةً في ِرسالتَي المقاِطع التي أَودُّ أ  أُعاِلَجها اآل . أَبَدأُ بالنَظر إلى المق

 (.3: 4 -17: 2بطُرس 1بطُرس )
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ِد ثمانِيَِة أعداٍد فقط، أشاَر بطُرس إلى عشرة مواضيع أساسيلة. أخَبَرنا أنلهُ عندما  في ُمجرل

ماَت يُسوعُ م  أجِل خطايا الِالم، ُرغَم أ  جسَدهُ ماَت، ولك ل ُروَحهُ كانت َحيلةً، فذهَب 

وحِ  أرواُح أولئَك الذي رفُضوا أ  يسَمُِوا  –وزاَر األرواَح التي في السج  وكرَز لها بالرُّ

 إلى ِرسالَِة اإلنجيل عندما أُتيَحت لُهم الفُرَصة، كما في أيلاِم نُوح.

وح. بَِحَسِب  يبُدو أنلهُ بَِد موِت المسيح على الصليب، وقبَل ُصُِوِدِه، قاَم بِخدَمٍة في عالَِم الرُّ

وح. يَِصُف هذا المقَطُع أُُموراً "تَشتَهي بطُرس ، لقد قاَم المسيُح بخدَمِة تحريٍر في عالَِم الرُّ

 المالئَكةُ أ  تطلِلَع عليها" بَِحَسِب كلماِت بطُرس، لهذا يصُُِب الحسُم فيها.

ٍس ينَبغي أ  يقُوُل بطُرس الراِعي أ ل نِهايَةَ ُكّلِ َشيٍء قِد إقتََرَبت، فِلى َضوِء هذا، أيُّ أُنا

وحيلة والخدمات التي  يُكونوا. ُهنا يُِطينا بطُرس مفاِهيَم ُمثيَرةً لإلهِتمام حوَل المواِهِب الرُّ

 تتوفلُر بواِسَطِة هذه المواِهب. 

ُد نُموَذَج  وِحي والَِمِلّي للغايَة، مهما كانت موِهبتَُك، فهذا يُحّدِ بَِحَسِب هذا الرُسول الرُّ

ت موِهبَتَُك هي الوعظ، عندها ِعْظ. الَميُل الِام ُهو أنلَك تَُبرِهُ  تواُضََِك خدمتَِك. فإذا كان

برغَبتَِك بأ  تفََِل أيل َشيء. وهكذا فُكلُّ واحٍد يُصبُِح يفَُِل ُكلل َشيء. ولك  ليَس هذا ما 

وحيلة يُذكِّ  َعة وتَُِطى يُِلُِّمهُ الكتاُب المقدلس. ُكلُّ تِليِم الكتاب حول المواِهِب الرُّ ُرنا أنلها ُمتنّوِ

َع  َد المسيح، ولتُشّجِ وحِ القُُدس لَكي تُمّجِ ِلُكّلِ ُمؤِمٍ  كما يَشاُء الله. هذه الَمواِهُب تَُِطى م  الرُّ

وِحيلة، وأنا أخُدُمَك م  ِخالِل مواِهبي  جسَد المسيح. فأنَت تخُدُمني م  ِخالِل مواِهِبَك الرُّ

وحيلة.  الرُّ

بُطُرس في الِدد الرابِع، يُِِطي المزيَد م  النُّصح حوَل األلم. فإ  ُكنَت تتأللُم، يقُوُل  إذ يُتابِعُ 

لَك بطُرس ُمجدلداً، "ال تستَغِربُوا البَلوى الُمحِرقَة التي بيَنُكم حاِدثَة ألجِل إمِتحانُِكم كأنلهُ 

َل واآلالم َهي َدخيلَةٌ على ( نحُ  نُظ ُّ أ ل المشاكِ 13: 4بطُرس 1أصابَُكم أمٌر َغريب." )

حياِتنا، وهي إضطراباٌت وكواِرث ما كاَ  يُفتََرُض بها أ  تحُدَث. وال نستطيُع أ  نفَهَم لماذا 

حَدثَت لنا. في ُمَِظِم أرجاِء الِالم، الناُس ُهم أكثُر واقِِيلةً. فُهم يِِرفُوَ  أ ل األلَم ُهَو جزٌء ال 

أُ م  الَحياة. وبالحقيق ة، الشيُء الوحيُد الذي يُميُِّز بيَ  شخٍص وآخر هو ليَس ما إذا يتجزل

 كانُوا يتأللُموَ  أم ال، بل كيَف يتجاوبُوَ  مَع األَلَم.

أنَت مسؤوٌل ع  نفَسَك. قد ال تُكوُ  مسؤوالً ع  ُكّلِ األشياء التي تحُدُث لَك، ولكنلَك مسؤوٌل 

ا ستَِمُل حياَل مشاِكِلَك، وع  الطريقة َِها. عمل  التي بها تتجاَوُب م

ة الله لكي نتجاوزها. أعطانا َجميُِنا لدينا عواِصُف في حياتِنا، ولكنلنا أيضاً لدينا ن ِمة وقُول

ُر عواِصفَنا م  ِخالِل نظاِم إيماِننا، م  ِخالِل  ُل نظاَم إيماِننا. فِندما نُمّرِ اللهُ كلمتَهُ، التي تُشّكِ

َل هذه المشاِكل. وبإمكانِِه أيضاً أ  يُِطيَنا  كلمِة الله، يستطيُع اللهُ أ  يمنحنا الحكمةَ لنتحمل
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يِه بطُرس "شهادتُنا." فاللهُ يسَمُح النِِّمة لنُطبِّ  ي إلى ما يُسّمِ َق هذه الِحكمة. هذا يُؤّدِ

بالِواِصف أل ل اللهَ يُريُدنا أ  نُكوَ  ُشهوَداً لهُ. بإمكاِننا أ  نُكوَ  ُشُهوداً َجيِّدي ، أو بإمكاِننا 

 أ  نُكوَ  ُشُهوداً ُضِفاء، ولكنلنا جميِنا ُشُهود.

األمي  للمسيح، األلُم ُهَو َدعوة. فلقد أخذَت أنَت الخالص أل ل أحَدُهم تأللَم.  بالنسبَِة للتلابعِ 

كَشريٍك في آالِمه. يقُوُل البُِض أ ل اللهَ  –وأنَت ُدعيَت لتقتَِفَي آثاَر ُخطواتِه. لقد إتلحدَت مَِهُ 

ياناً تُكوُ  إراَدةُ اللِه ودعوتُنا ال يُريُد أ  يتأللَم شِبُهُ. ولك  ُهنا، يقُوُل بطُرس صراَحةً أنلهُ أح

 (19: 4بطُرس 1كذلَك أ  نتأللَم. )

 َكِلَمةٌ للشُّيُوخ

ُهها إليُكم يا ُشيُوخ الكنيسة.  هٌ نحَو ُشيُوخِ الَكنيسة. "واآل  َكِلَمةٌ أُوّجِ اإلصحاُح الخاِمُس ُموجل

َسهُ شيخاً إلى جانِب باقي أنا أيضاً شيٌخ مثلُُكم." لقد كاَ  بطُرس ُمتواِضِاً، فاعتَبََر نف

َمِة ِرسالتَيه، نفَهُم سبَب  الشيُوخ. وإذ ننُظُر إلى األوُجه الثالثة لبُطُرس كما رأيناها في ُمقّدِ

لُوا مسُؤوليلةَ ِرعايَِة الكنيسة، ليَس كأسياد، بل  ِه. فُهَو يُخبُِرُهم أنلهُ عليِهم أ  يتحمل ِِ تواُض

 كأمثِلة.

الِقياَدةِ في الكنيسة، ل  تجدوا أيل شيٍء في هذا الِالم يُمِك  تشبيُههُ عندما تدُرُسوَ  نظاَم 

بالكنيسة كُمؤسلَسة. فالكنيسةُ ال ينَبغي أ  تُكوَ  كَشِرَكٍة لها َرئيٌس، وماِلٌك، وُموظلِفي . التأثيُر 

ثالُهُ يُؤثُِّر على الَوحيُد الذي يستَطيُع الشيُخ أ  يُماِرَسهُ في الكنيسة ُهَو مثالُهُ. فإ  كاَ  مِ 

عاة في  الناس، فسوَف يأتُوَ  إليِه ليطلُبُوا نصيحتَهُ وإرشاَدهُ. هذا ُهَو التأثيُر الذي يُماِرُسهُ الرُّ

 الكنيسة، وليَس كُسلَطة عسَكريلة وال كإدارة شركة تجاريلة.

َب بطُرس على الخدمة: "]الناُس[ يُِحبُّوَ  التحيلاِت في األس واق وأ  يدُعَوُهم قاَل الذي درل

ا أنتُم فال تُدَعوا َسيِّدي أل ل ُمِلَِّمُكم واِحٌد المسيُح وأنتُم جميِاً إخوة.  الناُس َسيِّدي سيِّدي. وأمل

وال تدُعوا لُكم أباً على األرض أل ل أباُكم واِحٌد الذي في السماوات. وال تُدَعوا ُمِلِّمي  أل ل 

ُرُكم يُكوُ  خاِدماً لُكم. فَم  يرفَع نفَسهُ يتلِضع وم  يَضْع نفَسهُ ُمِلَِّمُكم واِحٌد المسيح. وأكبَ 

 (13 -7: 32يرتَِفع." )متلى 

ِة حياتِه. يقُول: "وإلهُ ُكّلِ نَِِمٍة الذي َدعانا إلى  يختُُم بطُرس رسالتَهُ األُولى بُموَجٍز لقصل

نُُكم."  مجِدِه األبدّي في المسيح يُسوع بَِدما تأللمتُم يَسيراً ُهوَ  يُكم ويُمّكِ لُُكم ويُثبِّتُُكم ويَُقّوِ يُكّمِ

ى اللهُ بطُرس 11: 5بطُرس 1) ( بَِد أ  تأللَم بُطُرس لُمدلةٍ، جَِلهُ اللهُ كاِمالً وناِضجاً. لقد قول

 وثبلتَهُ وَمكلنَهُ. وهذا ُهَو الوجهُ الثاِلُث لبُطُرس الذي يكتُب هذه الكلمات. 

ةُ حياة بطُرس. يقُوُل بطُرس، "هذا ُهَو القصُد م  األلم: اللهُ يُريُد أ  هذا الِدد ُهَو قصل 

يجَِلَُكم تنُمو ، وهكذا، فإ ل هذه الِاِصفة، وهذه الكاِرثة التي تجتاُزونَها، تِني بُكّلِ بساَطة 
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يُكم أكثَ  ر م  ذي قبل، ألنلُكم أنلهُ بَِد ُمدلة، سوَف يأتي اللهُ ويرفَُُِكم ويُثبِّتُُكم في مكاِنُكم ويُقّوِ

 إجتزتُم إخِتباراً ُمؤِلماً."
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 الفَصُل العاِشر

 ِرسالَةُ بطُرس الثانِيَة

عرَف بطُرس أنلهُ كاَ  سيُموُت عندما كاَ  يكتُُب رسالتَهُ الثانِية. وكما أعطى الرُسول بُولُس 

س، يُشاِرُك بطُرس ُهنا أيضاً بكلماتِِه األخيرة وصيتلهُ األخيرة في ِرسالتِِه الثانِيَة إلى تيُموثاوُ 

سالتِِه الثانيِة.  ًٍ  مَع الِخراف الذي  وعَد ربلهُ بأ  يرعاهم في ِر

ةً َسِمُِت أحَد الُمِلِّمي  يُِبُِّر ع  هذا كالتالي. بَِد أ  عرَف  "التكراُر ُهَو جوَهُر التِليم." مرل

اعي ال ُِجوز مكتُوَف اليدي  وشاَرَك م  قَلبِِه بَِض األشياء التي أ ل أيلاَمهُ مُِدودة، وقَف الرل

اَءهُ يِِرفُونَها أصالً، والتي يُريُدهم أ  يتذكلُروها.  يِِرُف أ ل قُرل

يُخبُِرنا بُطُرس في األعداِد اإلفتِتاِحيلة أ ل النِِّمة والسالم يُمِكُ  أ  يكثُرا لنا م  ِخالِل مِِرفَِة 

ُر بُطُرس الخراَف اللِه ويُسوع المسي ح َربلنا. في الِدِد الثاِلث م  المقَطعِ اإلفِتتاِحّي، يُذّكِ

ات: "كما أ ل قُدَرتَهُ اإللهيلة قد وَهبَت لنا ُكلل ما ُهَو ِللَحياةِ  بَشيٍء أخبََرهم بِه عدلةَ مرل

اَءهُ كيَف يُمِكنُُهم الُحُصوُل على هذه األشياء: "ِبمِِرفَِة الذي  والتقوى." ثُمل يُخبُِر بطُرس قُرل

َدعانا بالَمجِد والفَِضيلَة." ولقد قاَد هذا بُطُرس للقَول: "اللَذيِ  بِهما قد وَهَب لنا ]اللهُ[ 

 الَمواِعيَد الُِظَمى والثلمينة، ِلَكي تَصيروا بها ُشركاَء الطبيَِِة اإللهيلة." 

يَجةً لِالقَتِنا مَع اللِه والمسيح. بَِحَسِب بطُرس، هذه األُمور الُمتِلِّقَة بالحياةِ والتقوى تأتينا نت

 تِلَك هي مواعيُد ثمينة، التي بِتطبيِقها، بإمكاِننا أ  نُصبَِح ُشركاَء للطبيَِِة اإللهيلة.

وحيلة، تُخبُِرنا كلمةُ اللِه بما َسِمِناهُ  اليوم، نُؤِمُ  أ ل المِِرفَةَ فضيلَةٌ. ولك ، في األُُموِر الرُّ

فهذه المِِرفَة ليَست فضيلة.  –نِبياء، م  يُسوع، وما نسَمُِهُ ُهنا م  بُطُرس الرُسول م  األ

ُموا في إيمانكم مِِرفَةً." بل  تطبيقَ إ ل  المِِرفَة هو الفضيلة. الِحظوا أ ل بطُرس لم يكتُب، "قَّدِ

ُموا في إيماِنُكم فَِضيلَةً."   كتَب بطُرس يقُول، "قّدِ

ي بِبساَطٍة إلى الصالح. الفضيلَةُ هي شخصيلةٌ أو َطبٌع. الفَضيلَةُ هي تطبي ُق إيماِنُكم الذي يُؤّدِ

، تُضيفُوَ  عندهاعندما تُضيفُوَ  إلى إيماِنُكم فضيلةً، أو شخصيلةً أو طبِاً يُشبِهُ المسيح، 

الُمِهمُّ ُهَو "ماذا  مِِرفَةً. لهذا فإ ل تشديَدنا ينبَغي أ  يُكوَ  على تطبيِق األسفاِر المقدلسة. األمرُ 

يقُوُل هذا المقطُع؟ وماذا يِني؟ وماذا يِني لَك؟ وكيَف تُطبُِّق هذا المقَطع على النواحي 

وحيلةَ التي  ةَ الرُّ الََِمِليلة في حياتَِك؟" إ ل تطبيَق األسفاِر المقدلَسة ُهَو الذي يجَُِل منها القُول

أ   ثمل س، علينا أ  نُضيَف إلى إيمانِنا فَضيَلةً، وم  يُفتََرُض بها أ  تُكونَها. ِبَحَسِب بطرُ 

 نُضيَف إلى الفضيلَِة مِِرفَةً.
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يُتابُِع بطُرس القَول، "وفي المِِرفَِة تِفُّفاً،" أو ضبطاً للنلفس. "وفي التِفُِّف صبراً، وفي 

إحدى أَروعِ  الصبِر تقوًى، وفي التقوى مودلةً أَخويلة." هذه اإلضافاُت لإليما  تُشيُر إلى

وِحّي. ثُمل، إذا إختََبَر التالميذُ هذه اإلضافات  المقاِطع في كلمِة الله حوَل موُضوع النُُّمّو الرل

لإليما ، يُكوُ  لدينا المواعيُد التاِليَة: "إذا أضفتُم هذه األُمور إلى إيمانُِكم، فبنَِمِة الله، سوَف 

ريَ  ونافِِي . وسوف تتمكلنُوَ  بأ  تِيُشوا حياةً قويلةً تنُموَ  ُروحيلاً، وسوَف تُصبُِحوَ  ُمثمِ 

ّب، وسوَف تُبرِهنُوَ  أنلُكم م  بَيِ  الَمدُعويِّيَ  م  الله. ستجَِلُوَ  م   وصاِلحة م  أجِل الرل

 دعوِتُكم وإختياِركم ثاِبتَي . سوَف تدُخلُوَ  السماء، وإلى أ  تدُخلُوها، ل  تِثُروا أبداً." 

طُرس كلماتِِه األخيرة ع  الِحكمة بكلمٍة ع  شهاَدتِِه الشخصيلة: "ُكنُت مَِهُ على جبِل يبَدأُ ب

التجلِّي ورأيُت ربلنا يُسوع المسيح تتغيلُر هيئتُهُ." يقُوُل لنا بطُرس ما مِناهُ، "ُرغَم أنلني 

َكِلَمةَ اللِه التي  حصلُت على هذا اإلخِتبار الرفيع والسامي، ولك  َدُعوني أُخبُِرُكم شيئاً. إ ل 

 أتت إلينا م  ِخالِل عمليلِة الَوحي هذه، هي أثبَُت م  إختِباِري على جبِل التجلِّي."

يُخبُِرنا بطُرس أنلنا سنَِمُل حسناً إذا إقتَربنا م  كلمِة اللِه هذه، وكأنلنا نقتَِرُب م  ِسراجٍ ُمنيٍر 

النُّور، يحُدُث شيٌء ما في قُلُوبنا. يَِصُف بُطُرس في َموِضعٍ ُمظِلم. فَبينما نقتَِرُب م  ذلَك 

هذا بطريقٍَة جميلة: "ينَفِجُر النلهار ويطلَُع كوَكُب الصُّبحِ في قُلُوبُِكم." ما ُهَو كوَكُب الصُّبحِ 

الذي سيطلَُع في قُلُوبُكم؟ إ ل كوَكَب الصُّبحِ هذا ُهَو يُسوعُ المسيُح الحيُّ الُمقام. يُخبُِرنا 

 س ُمجدلداً كيَف يُولَُد المسيُح فينا.بُطرُ 

م  الُمثيِر لإلهِتماِم أ ل بُطُرس وبُولُس ِكالُهما يُِِطياِننا تصريحاٍت عظيمة ع  كلمِة اللِه في 

ل م  رسالتِِه الثانية،  َُِل هذا في اإلصحاحِ األول كلماتِِهما األخيرة للكنيسِة والِالم. فبُطُرس يف

َُِل هذا األ مَر نفَسهُ في اإلصحاحِ الثاِلث م  ِرسالتِِه الثانية إلى تيُموثاُوس. يُخبُِرنا وبُولُس يف

ا ُهَو الَوحي. يُخبُِرنا بطُرس أ ل  بُولُس أ ل كلمةَ اللِه ُموَحًى بها م  الله، ويُخبُِرنا بُطُرس عمل

كُ  وُح القُُدس، كما يُحّرِ َكُهم الرُّ الريُح ِشراَع السفينة.  أُولئَك الذي  كتبُوا أسفاَر الَوحي، حرل

 ويربُُط بُطُرس تصريَحهُ ع  وحي كلمِة الله بإخِتباِر الوالَدةِ الجديدة.

ذا، ِلهذا ل  نقِضَي الكثيَر م  الوقِت فيه. فمثل  اإلصحاُح الثاني يُشبِهُ إلى حّدٍ َكبيٍر ِرسالَةَ يُهول

ذا، يُِتَبَُر اإلصحاُح الثاني م  رسالة بطرُ  س الثانية بمثابَِة توبيخٍ للُمِلِّمي  الكذبة. ِرسالَة يُهول

ّب."   في اإلصحاحِ الثاِلث، يكتُب بُطُرس ع  "يوم الرل

ّبِ" ُهَو واحٌد م  سلسِلِة أحداٍث يُشاُر إليها َجَماِعيلاً بِباَرة "مجيء يُسوع المسيح  إ ل "يوَم الرل

َد حدَ  ٍث واِحد؛ إنلهُ سلِسلَةٌ م  األحداِث الُمتِاقِبَة، ثانيَةً." إ ل مجيَء المسيح ثانِيَةً ليَس ُمجرل

بما فيها إخِتطاف الكنيسة؛ الضيقَةُ الُِظمى؛ ملُك الله على األرض؛ والقيامات. وآِخَر هذه 

ّب." ى "مجيء يُسوع المسيح ثانيَةً،" ُهَو "يوُم الرل  األحداث التي تُسمل
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ّبِ هو حَدٌث كاِرثيٌّ ُكِرَز بهِ  ُ  إنحالَل الِناِصر الماِديلة  إ ل يوَم الرل م  قِبِل األنِبياِء، ويتضمل

على األرض. قاَل يُسوع، "السماُء واألرُض تُزوال ." يذُكُر بطُرس بُِوُضوح أ ل األرَض 

راِ ، وستذُوباِ  بحراَرةٍ ُمرتَِفٍَِة جداً.   والسماَء ستُدمل

إمكاِ  اإلنسا  أ  يَِمَل ما تنبلأَ عنهُ األنبِياُء. منذُ هيُروشيما وناَكازاكي، أصَبحنا نِِرُف أنلهُ ب

ةً بالماء، وُهَو يحتَِفُظ بذلَك اآل  لتلَك النار الِظيمة. بَِحَسِب بطُرس، إ ل هذا  اللهُ عِمَل هذا مرل

 سيحدُث تماماً كما تنبلأَ عنهُ األنبِياء.

َر أ ل هذا اليوم يتباَطأُ، أل ل الزم َ  نِسِبيٌّ عنَد الله. فلماذا ينتِظُر إذاً؟ إ ل ليَس علينا أ  نُفّكِ

ُج  السبَب الوحيد الذي ألجِلِه لم يأِت الَمسيُح بِد ليبَدأَ هذه السلِسلة م  األحداث التي ستُتَول

ّب" ُهَو أ ل اللهَ يُريُد أ  يُوِصَل اإلنجيل إلى الِالَِم الهاِلك. ِلهذا فإنلهُ ال يُريُد أ   "بَِيوِم الرل

 ِلَك أحٌد. وبما أنلهُ يُِحبُّ البََشر، فإنلهُ يُريُد أ  يمنَحُهم فُرصاً إضافِيلةً للخالص. يه

َل ذلَك اليوم، وذلَك بِشهاَدِتنا للمسيح، وبتقديِم اإلنجيل  يقُوُل بطُرس أنلهُ بإمكاِننا أ  نُِّجِ

إلى هذه السلِسلة الُمتِاقِبَة م   للشُِّوب التي لم تسَمْع بِه حتلى اآل . السُّؤاُل ُهَو، إذ ننُظرُ 

األحداث لمجيء المسيح ثانِيَةً، نسأُل أنفَُسنا: أيل أُناٍس يِجب أ  نُكوَ ، لكوِننا نِِرُف أ ل هذه 

؟  جميُِها ستنَحلُّ
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 الفَصُل الحاِدي عشر

 ِرسالَةُ يُوحنَّا األُولى

ي األعداد الستلة عشر األُولى م  رسالة يُوحنلا األُولى "بُوصلة اليَقي  التأكيد." إ   أنا أُسّمِ

اليَقي  ُهَو َموُضوعُ هذه الّرسالة بكاِمِلها. هل لَديَك التأكيد الكاِمل بأ ل خطاياَك ُغِفَرت، وبأنلَك 

إذا ُمتل اليَوم، فسوَف تذَهُب إلى السماء؟ إ  كاَ  يُِِوُزَك هذا التأكيد، عندها عليَك أ  تقَرأَ 

 سالة. هذه الرِّ 

َيتا على إسِمِه، يُخِبُرنا  ؤيا، ورسالتَي  أُخَرَيي  قصيَرتَي  ُسّمِ هذا الُمؤلِّف، الذي كتَب سفَر الرُّ

دائماً لماذا يكتُب. فلقد كتَب إنجيَل يُوحنلا ِلَكي نُؤِمَ  وتُكوَ  لنا الحياة األبديلة. ويكتُُب هذه 

سالة ألُولئَك الذي  يُؤِمنُوَ ، لَكي يِرِ  فُوا، وم  ثمل ِلَكي يُؤِمنُوا. بكلماٍت أُخرى، إنلهُ يكتُُب الّرِ

ألُولئَك الذي  يُفتُِّشوَ  ع  التأكيد، تأكيد خالِصهم. فإ  ُكنَت ال تشُُِر باألماِ  ُروِحيلاً، ولَيَس 

يُوحنلا 1؛ 21، 21: 31لََديَك تأكيٌد كاِمٌل بخالِصَك، يقُوُل يُوحنلا لَك، "أكتُُب إليَك." )يُوحنلا 

5 :12.) 

. تجنلْبهُ. وإ  كاَ  أحٌد ال يِِرُف،  "إ  كاَ  أحٌد ال يِِرف، وال يِِرف أنلهُ ال يِِرُف، فُهَو َغبِيٌّ

ويِِرف أنلهُ ال يِِرف، فُهَو ِطفٌل. علِّمهُ. وإ  كاَ  أحٌد يِِرف، وال يِِرف أنلهُ يِِرف، فُهَو 

ِْهُ." يكتُُب يُوحنلا هذه نائم. أيِقْظهُ. وإ  كاَ  أحٌد يِِرُف، و يِِرف أنلهُ يِِرف، فُهَو قائٌد. إتَب

سالة ألشخاٍص يِِرفُوَ  أنلهُ بإمكانِهم أ  يِِرفُوا أنلُهم ُمخللُصو .   الّرِ

ُم لنا تماماً كما فَِل إنجيل يُوحنلا، نوعاً م   األعداُد الستلة عشر األُولى م  ِرسالَِة يُوحنلا، تُقّدِ

لسريِة لما كاَ  يُوحنلا سيُخبُِرنا بِه. جميُِنا نحتاُج إلى بُوُصلة ُروحيلة. وسوَف نِجُد اللمحِة ا

بُوصلة التأكيد هذه، في هذه الرسالة الُموحاة ع  التأكيد. تماماً كما أّ  البُوُصلةَ تحتَوى على 

وصلة التأكيد للرُسول ثماِنيَة نُقاط إتِّجاه، ُهنا نجُد هذه النُّقاط الثمانِي التي أجُدها على بُ 

 .الحقاِئقيُوحنلا: النُّقَطةُ األُولى حوَل بُوصلة التأكيد هذه هي إنجيل 

. فاإليماُ  ليَس ُخطَوةً في الظالم وال قفَزةً في الحقاِئقيُخبُِرنا يُوحنلا أ ل اإليما  َمبنِيٌّ على 

، اإليماُ  َمبِنيٌّ على البُرها  أو النُّور. وكما تِللمنا في إصحاحِ اإليما  في الكتاِب المقدلس

الدليل. فاإليماُ  يُِطينا مادلةً لرجائِنا. هذا ُهَو الفرُق بيَ  الرجاء واإليما . فبُدوِ  بُرهاٍ  

جاء. ولك ل اإليماَ  ُهَو دائِماً ُمؤسلٌس  د الرل يُِِطي أساساً لَرجائِنا، ُكلُّ ما نستطيُع فِلُهُ ُهَو ُمجرل

 أو َدليل.على بُرهاٍ  
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ائِِه ما مِناهُ،  يَكتُُب يُوحنلا ع  المسيح الُمقام عندما يبَدأُ رسالتَهُ هذه، وذلَك بالقَوِل لقُرل

"إسَمُِوا، نحُ  ُشُهوُد عياٍ  ولقد رأيناهُ ع  َكثَب. ولقد وضِنا أصابَِِنا في أثِر المسامير في 

 سيح الُمقام ُمؤسلٌس على حقائِق."يديه؛ ولقد وضِنا يَدنا في جنبِِه. إ ل إيماَننا بالم

عندما تُقاِرنُوَ  أسفاراً مثل إنجيل يُوحنلا مَع باقي أسفار الِهِد الجديد، تظَهُر حقيقتاِ  

إنجيليلتا : موُت يُسوع المسيح وقيامةُ يُسوع المسيح. كتَب بُولُس للُكورنثُوسيِّيَ  ما فحواهُ: 

بَحَسِب الُكتُب؛ يُسوع المسيح قاَم م  الموت، بَِحَسِب  "يُسوعُ المسيُح ماَت م  أجِل خطايانا،

الُكتُب. هذا ُهَو اإلنجيل: هذا ما كرزُت لُكم بِه في ُكورنثُوس. وهذا ما آمنتُم بِه وتُؤمنُوَ  بِه 

 (.4 -1: 15ُكورنثُوس 1اآل ، وهذا ما يُخلُِّصُكم." )

. عليُكم أ  تُؤِمنُوا بهاتَي  الحقيَقتي  اإليما ي النُّقَطةُ التاِليَة م  "بُوصلة التأكيد أو اليقي " هِ 

م  اإلنجيل. النُّقَطةُ الثانَِية هي اإليماُ  بالَحقَاِئق. النُّقَطةُ الثاِلثة ِهي نتيَجةُ اإليما  بحقيقَِة 

 موِت يُسوع، الذي يصنَُع ُكلل الفَرق في الِالم! فخطاياُكم ُغِفَرت.

نا في بُوصلة اليَقي  هذه هو ببساَطٍة التالي: إ  كاَ  لديَك فِالً الذي يبنيِه يُوحنلا م  أجِلنا هُ 

اإليماُ  بحقيقَِة موِت يُسوع المسيح على الصليب، ستحَصُل على الغُفرا . إ ل نتيَجةَ اإليما  

 بحقيقَِة موِت يسوع المسيح هي الغُفرا . وأعني بذلَك الغُفرا  الُمطلَق.

ةٍ نجُد الزم  في اللُّغِة اليُونانِيلة، ال زمُ  الحاِضُر يُشيُر إلى الِفِل الُمستَِمّر. لهذا، في ُكّلِ مرل

الحاِضر، بإمكاِننا أ  نُضيَف عبارة "باستِمرار." "إ  ُكنلا نِتَِرُف بخطايانا بإستِمرار، فُهَو 

ُرنا بإستمرار. إ ل دَم المسيح يستَِمرُّ بتَطِهيِرنا م  ُكّلِ إثم." الغُفراُ   ُهَو نتَجةُ اإليما  يُطّهِ

بَموِت يُسوع المسيح." النُّقَطةُ التاِليَة في بُوصلة اليَقي  هي نتيَجةُ اإليما  بِقياَمِة يُسوع 

 بإمكانَِك أ  تِِرَف المسيَح الَحيل وتُكو  لَك َشِرَكة مَِهُ. –المسيح 

سفينة مِاً. تماماً إ  كلمة َشركة تِني شيئاً مثل الشراَكة، أي أ  يُكو  األشخاص في نفِس ال

كما َرِكَب يُسوعُ في سفيَنِة بطُرس الصغيرة، وم  ثمل مألَ سفينةَ بُطُرس بالسمك، فإ ل يُسوَع 

المسيح يستطيُع أ  يرَكَب في سفينتَِك، أي في حياتَِك. وهذا يِني أ ل ُكلل ما لََديِه م  مصاِدر 

فَِك. فإ  ُكنَت في َشِرَكٍة مَِهُ،  فالشلِرَكةُ عندها ُكلُّ ما لَك سيُصِبُح ُملكاً لهُ أيضاً.  يُصبُِح بتَصرُّ

 إذاً هي النُّقَطةُ الرابِِة م  بُوصلة اليَقي .

المسيح. عندما أَخبَر الناُس يُسوَع أنلُهم آمنُوا  إتِّباعالنُّقَطةُ الخاِمسة على بُوُصلة اليَقي  هي 

ِْني." ويُوحنلا س وَف يقُوُل ِمراراً وتكراراً، "ِبهذا نِِرف أنلنا فيِه. بِه، كاَ  دائماً يقُوُل، "إتَب

( هكذا 2: 3يُوحنلا 1م  قاَل إنلهُ ثابٌت فيِه ينبَغي أنلهُ كما سلَك ذاَك هكذا يسلُُك ُهَو أيضاً." )

 نِِرُف أنلنا نِلَُم أ ل لنا إيماناً حقيقيلاً وحياةً أبديلةً.
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يلةقي  هي النُّقَطةُ التاِليَة على بُوصلة اليَ  . بكلماٍت عديدة، قاَل يُسوُع في اإلصحاح الُحّرِ

الثاِم  م  إنجيِل يُوحنلا، "إذا آمنتُم بي، عنَدها أثبُتُوا في َكِلَمتِي ِلتَصيُروا تالميذي بالِفِل." 

يِه. ولكنلهُ يَِصُف فيما بِد نتائَج إتِّ  باِعِه. قاَل، "إ  اإلتِّباُع، أو التلَمَذةُ تُِِطي قيَمةً لإليما  وتُنّمِ

ثََبتُّم في َكِلَمتي )ولم يقُل ِلَكّم م  الَوقت(، ستِِرفوَ  الحقل )ولقد إستخَدم كلمةً تِني: مِِرفة 

ُرُكم." )يُوحنا   (. 25 -21: 3بواسطِة الِالقة( وعندها الحقُّ سيُحّرِ

ةُ هي أنلهُ يقُوُل يُوحنلا، "أكتُُب إليُكم هذه األُُمور لَكي ال تُخِطئوا. وإ  أخط أتُم، فاألخباُر السارل

لديُكم ُمحاٍم أو َشفيع أماَم اآلب، وُهناك ُغفرا . ولكنِّي أكتُُب لُكم هذه األُُمور لَكي ال 

ُروا م  الخطيلة.1: 3يُوحنلا 1تُخِطئوا." )  ( فكما تَرو  م  الُممِك  أ  تتحرل

يَهُ " ، يقُوُل يُوحنلا، 4: 1." في الملءأو  الكمالنُقَطةٌ أُخرى على بُوصلة اليَقي  هي ما نُسّمِ

." فالذي لَدينا حقيقيٌّ وصاِلٌح، وُهناَك المزيد. كاِمالً "ونكتُُب إليُكم هذا ِلَكي يُكوَ  فََرُحُكم 

ا يُشاُر إليِه "بالملء."   يُريُدنا يُوحنلا أ  يُكوَ  لدينا المزيد م  اإلخِتبار، ممل

ي النُّقطة الثاِمنة عل ُسَل كيَف يُمِكنُُهم أ  باإلثمارى بُوصلة اليَقي  أُسّمِ . لقد أخبََر يُسوعُ الرُّ

( يِتَِقُد يُوحنلا أ ل بَِض 11: 15يُكونُوا ُمثِمريَ ، ألنلهُ أراَد أ  يُكوَ  فرُحُهم كاِمالً. )يُوحنلا 

 اِننا.الثِّمار للِه في إختِباِرنا للمسيح، ستُنتُِج تأكيداً أو يقيناً في رحلِة إيم

نحُ  نِصُل إلى إختِباٍر ُروِحّي بنفِس الطريقة التي نِصُل بها إلى أّيِ أمٍر آخر، مَع طريقَِة 

تفكيٍر تتمحَوُر حوَل الذلات. أي: ماذا سأنتَِفُع م  هذا األمر؟ ولك  كما رأينا في تجديِد شاُول 

يا َرّب، ماذا تُريُد منِّي أ  الطرُسوسّي، نِصُل إلى ُمستَوى النُّضج عندما نبَدأُ بالسُّؤال: "

ينا الكتاُب الُمقدلُس "ُمثِمري ." بُّ على هذا السُّؤال، يُسّمِ  أفََِل؟" وإذ يُجيبُنا الرل

باإلختِصار، النُّقاُط الثماني على بُوصلة اليَقي  هي: الحقائِق، اإليما ، الغُفرا ، الشلِركة، 

يلة، الملء، واإلثمار. إذ ا وجدَت أنلَك غير ُمثِمر، أو أنلَك ليَس لديَك الملء، اإلتِّباع، الُحّرِ

 إرِجع إلى بِدايَِة البُوُصلة وتفحلص نُقاَطهَ الثمانِي م  جديد.
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 الفَصُل الثانِي عشر

َدة  المسَحةُ الُمؤك ِ

أ ل لنا في اإلصحاحِ الثانِي، يُتاِبُع يُوحنلا بإخباِرنا كيَف بإمكاِننا أ  نِِرَف أنلنا نُؤِمُ  و 

،" الذي يُِحبُّ أخاهُ حياةً أبديلةً. ويُخبُِرنا أنلهُ بإمكانِنا أ  نِِرَف أنلنا نُؤِمُ  عندما نُِحبُّ أخانا. "

. ولك ل الذي ال  يقُوُل يُوحنلا، "ُهَو الذي يِِرُف المسيح. هكذا شخٌص ُهَو الُمؤِمُ  الحقيقيُّ

 يُِحبُّ أخاهُ ال يزاُل في الظُّلمة."

يُخِبُرنا أنلنا نستطيُع أ  نِِرَف أ ل لدينا إيماٌ  حقيقيٌّ وحياةٌ أبديلةٌ عندما نُِحبُّ اآلَب  ثُمل  

ا نُِحبُّ الِالََم. نظاُم الِالم ُهو الذي يِنيِه يُوحنلا ُهنا. فالِالَُم لديِه نظاُم إيماٍ  يتطللُب  أكثَر ممل

حياة، وطريَقةَ تفكير. يُخبُِرنا يُوحنلا ُهنا أنلنا إذا أحببنا مجُموَعةً م  الِقيَِم الِالَميلة، وأسلُوَب 

 الِالَم وعشنا م  أجِله، عندها ال تُكوُ  لدينا محبلةٌ للِه.

إذ يُتابُِع يُوحنلا، يُِطينا ُطُرقاً أُخرى لتأكيِد يقينِنا. ِبهذا نِِرُف أنلنا نِلَُم،" يقُوُل لنا  

وَح القُُدَس يحفَُظنا أنِقياَء عقائِديلاً." بمِنًى ما، الذي يُوحنلا في اإلصحاحِ الثاني، " أل ل الرُّ

 يقُولُهُ يوحنلا ُهنا ُهَو "أنتُم تِلَُموَ  أنلُكم تِلَُموَ ، ألنلُكم تِلَُمو ."

ا أنتُم فلَُكم َمسَحةٌ م  القُدُّوس 3يُوحنلا 1م   31يُخبُِرنا يُوحنلا في الِدِد   : "وأمل

يقُوُل ما فحواهُ، "والمسَحةُ التي فيُكم، التي أخذتُُموها،  37َ  ُكلل َشيٍء." ثُمل في الِدد وتََِلَُمو

َص، يقُوُل يُوحنلا، "هذه المسحة تستطيُع أ  تَُِلَِّمُكم. وعندما  َر ونُلّخِ هي عللَمتُْكم." ِلَكي نُفَّسِ

َصلُوَ  على تأكيٍد آخر إليماِنُكم وحياتُِكم تُِلُِّمُكم هذه المسَحةُ التي فيُكم أُُموراً ُروحيلةً، تح

األبديلة. ليَس بإمكاِنُكم أ  تِِرفُوا األُمور التي تُِلُِّمُكم إيلاها المسحة، إ  لم يُك  لديكم الحياة 

وُح القُُدُس يحيا فيُكم ويُِلُِّمُكم، تُكونُوَ  قِد إكتََشفتُم ِمفتاحاً آخَر ل تأكيِد األبديلة فيُكم. إ  كاَ  الرُّ

 إيمانِكم وحياِتكم األبديلة. 

ات هذه المسحة التي تحيا فينا، هي أ  تُِلَِّمنا حقاِئَق ُروحيلة. يبُدو أ ل   إحَدى ُمهمل

األساَس الِقائِدي للشلِرَكة في َكنيسِة الِهِد الجديد كاَ  َجوَهريلاً ِجدلاً. كتَب بُولُس يقُول: "ال 

وحِ القُُدس." يُخبُِرنا يُوحنلا أ ل هذا ُهَو اإلمتِحاُ   أحد يستطيُع أ  يقُوَل يُسوع َرّب إال بالرُّ

الِقائِديُّ الذي بِه نستطيُع إمتِحاَ  الناس: هل تُؤِمُ  أ ل يُسوَع ُهَو المسيح؟ هذا ُهَو السؤاُل 

 المالئُِم لنطَرَحهُ عندما نحتاُج أ  نكتَِشَف أيَ  يِقُف الناُس عقائِديلاً.

إلتَقَيُت بأشخاٍص يُجيبُوَ  عندما أسألُهم هذا السُّؤال، بالتالي، "لم يُكِ  المسيُح. بل لَقَِد  

كاَ  البَُِض م  المسيحِ فيِه، وهكذا كاَ  بُوذا، وهكذا كاَ  غاندي. أشخاٌص كثيروَ  كاَ  



 

37 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

نا إذا قُلنا أ ل يُسوَع فيِهم جزٌء م  المسيح، ولك ل يُسوَع لم يُكِ  الَمسيح." يكتُُب يُوحنلا قائِالً أنل 

 (.33: 3يُوحنلا 1لم يُكِ  المسيُح، فنحُ  ضّد المسيح، ونحُ  كذبَة أل ل يُسوَع ُهَو المسيح. )

في اإلصحاحِ الثاِلث، يُخبُِرنا يُوحنلا أ ل ُهناَك نوعاِ  م  الناِس في الِالم. لدينا أبناُء  

نا إذا أردنا أ  نِِرَف الفرَق بيَنُهما، فهذا سهٌل وبسيٌط اللِه وأبناُء الشيطا . يُخِبُرنا يُوحنلا أنل 

جداً. يُِبُِّر يُوحنلا ع  هذا في اإلصحاحِ الثاِلث كالتالي: "أبناُء إبليس يَِملُوَ  الَخطيلة." فُهم 

ا أبناُء اللِه  ُسوَ  في الَخطيلة. أمل فِاَدةً ال يُخِطئوَ  كأمٍر إعِتياِدّيٍ وُمستَِمّر. إنلُهم ُمتََمّرِ

سيَ  في الخطيلة. ونُموَذُج حياِتهم ليَس الخطيلِة بشكٍل إعِتياِدّي.   يُخِطئو ، وُهم َغيُر ُمتمّرِ

ل، في اللُّغَِة اليُونانيلة، الزمُ  الحاِضر الُمضاِرع يُشيُر إلى   كما أشرُت في الفصِل األول

ِه ال يُمِكنُُهم أ  يُخِطئوا، أو أنلُهم ل  يُخِطئوا أبداً. الزمِ  الُمستَِمّر. ال يقُوُل يُوحنلا أ ل أوالَد الل

بل يقُصُد القَوَل أنلُهم عندما يُخِطئو ، يسقُُطوَ  أ  تِزلُّ قَدُمهم في الخطيلة. فالخطيئَةُ ليَست 

ا ا أوالُد إبليس فيُخِطئوَ  بإستمرار وبِشكٍل إعتِياِدّي. أمل أوالُد اللِه  أمراً طبيِيلاً بالنسبَِة لُهم. أمل

فال. عندما نرى أ ل نُموَذَج حياِتنا تغيلَر دراماتيكيلاً، وأ ل هذا النُموذج ليَس أ  نُخِطَئ، نِِرُف 

 أنلنا نُؤِم  وأ ل لدينا حياةً أبديلة.

في نِهايَِة اإلصحاحِ الثاِلث، كتَب يُوحنلا مقَطِاً آخر عظيماً حوَل التأكيِد واليَقي .  

بُوَ  باإلحباِط واإلكتِئاب، كما يُِبُِّر يُوحنلا ع  ذلَك، "إ  الَمتُكم قُلُوبُُكم،" فهل عندما تُصا

تهِلُكوَ  بسبِب ُشُِوِرُكم؟ وعندما ال تلُوُمُكم قُلُوبُُكم، فهل تتيقلنُوَ  بذلَك م  الحياةِ األبديلة؟ ال! 

لوبُِكم. اللهُ أعظم م  طريقَِة ُشُِوِرنا. عندما تلوُمُكم قُلُوبُُكم، تذكلُروا هذا: اللهُ أعَظم م  قُ 

خالُصنا غيُر ُمؤسلٍس على شيٍء ُمتَغيٍِّر مثل الشُُِّور. بل خالُصنا ُمؤسلٌس على الحقيقَِة 

ّب ) –الراِسخة أنلنا نُؤِمُ    (. 33 -19: 2وأنلنا نُطيُع الرل
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 اإلعتِراُف الُمثَب ِت

ابِع، يُخبُِر  يُوحنلا كيَف نمتَِحُ  األرواح. فُهَو  في األعداد  اإلفتِتاِحيلة م  اإلصحاح الرل

ُرنا م  األرواحِ الكاِذبة الَموُجودة في هذا الِالم، ويُرينا كيَف نِِرُف الَفرَق بيَ  األرواحِ  يُحذِّ

يرة: "ُكلُّ ُروحٍ يِتَِرُف ِبيُسوَع المسيح أنلهُ قد ج اَء في الجسد فُهَو م  الله، الخيَِّرة والشّرِ

وُكلُّ ُروحٍ ال يِتَِرُف بيُسوع المسيح أنلهُ قد جاَء في الجسد فَلَيَس م  الله. وهذا ُهَو ُروُح 

 ضّد المسيح."

ولك  كيَف يِتَِرُف ُروٌح أ ل يُسوَع قد جاَء في الجسد؟ يُجيُب رُسوُل المحبلِة على هذا  

بِضاً، نِتَِرُف أ ل يُسوَع المسيح قد جاَء في الجسد. بهذه السُّؤال. عندما نُِحبُّ بُِضنا 

الطريقة، يُخبُِرنا يُوحنلا أنلنا عندما نختَِبُر ُروَح المسيح الذي يُِحبُّ في جسِدنا المائِت وم  

ا مَع خالِله، نُكوُ  قد َوَجدنا طريقَةً أُخرى بها نِِرُف أ ل لدينا إيماٌ  وحياةٌ أبديلة. يُوافُِق يُوحنل 

وح ُهَو محبلة )غالطية   (.32، 33: 5الرُسول بُولُس أ ل ثمَر الرُّ

الً، علينا أ  نُِحبل 31 -7: 4ثُمل يُِطينا عشرة أسباب ِلمحبلِتنا ِلبَِِضنا البَِض )  (. أول

وَ  أ  . فقط أُولئَِك الذي تِتَِرُف أرواُحهم بمحبلِة المسيح يستطيُِ لهَ محبلةبُِضنا بِضاً أل ل ال

 يُحبُّوا، أل ل المحبلةَ الحقيقيلةَ هي م  الله. 

، ألنلنا بهذه الطريقَة نستطيُع أ  نَِِرَف التلميذ الحقيقّي للمسيح م    ينبَغي أ  نُِحبل

. وأولئَك الذي  ال أُولئَك الذي  يُِحبُّوَ  ُهم َمولُوُدوَ  م  اللهالذي  يدلُعوَ  أنلُهم تالميذُ المسيح: 

 ِحبُّوَ  لم يُولَُدوا م  الله. هذا يجَُِل م  إمِتحاِ  األرواحِ أمراً في  غايَِة البَساطة.يُ 

ُمهُ يُوحنلا للمحبلة، يظَهُر في الِدد الثاِم  م  اإلصحاحِ الرابع.   السبُب الثاِلُث الذي يُقّدِ

الله. فإذا قُلَت أنلَك َمولُوٌد م   . فالمحبلةُ هي َجوَهُر كيا ِ اللهَ محبلةينبَغي أ  نُِحبل اللهَ أل ل 

 الله، ينَبغي أ  تُكوَ  المحبلةُ بُرهاَ  قوِلَك.

ِمثاٍل عِ  ، يقُوُل يُوحنلا أنلهُ علينا أ  نُِحبل ألنلنا أُعِطينا أعَظَم 11و 11في األعداد  

هي المحبلة... . يُشيُر يُوحنلا إلى موت يُسوع المسيح على الصليب ويقُول، "في هذا المحبلة

ِحبل بُِضنا بِضاً." فأنَت تُظِهُر أنلَك  ًُ إ  كاَ  اللهُ قد أحبلنا هكذا ينبغي لنا أيضاً أ  ِ 

 .آغابِّيإستَوعبَت اإلنجيل عندما تُِحبُّ بمحبلِة 

: "اللهُ محبلة وم  يثبُْت في المحبلة يثبُْت في اللِه واللهُ فيه." 12: 4يُوحنلا 1نقَرأُ في  

ْر باللِه وكأنلهُ يُِحيُط بَِك، كإلٍه ُمِحّبٍ يُريُد أ  يُِحبل الُمتَألِّميَ  م  ِخالِلَك. فالمحبلةُ هي ما فكِّ 

تثبُْت في الله واللهُ يثبُت ُهَو الله. اللهُ محبلة. لهذا، إ  ثبتل في هذه المحبلة التي هي الله، 
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ها تستطيُع أ  تِِرَف أنلَك تُؤِم  وأ  لَك حياةً . عندما يحُدُث هذا، ستَِجُد طريقَةً أُخرى بفيكَ 

 أبديلة. 

م  الِدد الرابِع أنلهُ علينا أ  نُِحبل بُِضنا بِضاً، ألنلنا إذا  17يكتُُب يُوحنلا في الِدد  

ي  في الحالَِة األبديلةفِلنا،  ُروَ  عِ  الدينُونة، هلسيُكوُ  لنا ثِقَةٌ في يوِم الّدِ  . وبينما تُفّكِ

تظنُّوَ  أنلُكم ستقتَِربُوَ  م  ُكرِسّي المسيح ِبثِقَة؟ يُخبُِرنا يُوحنلا أنلنا إذا ُكنلا نُِحبُّ كما ينَبغي، 

 فسوَف يُكوُ  بإمكانِنا أ  نقتَِرَب م  الدينُونَة ِبثِقَة. 

في هذا الِالم، ويكتُُب يُوحنلا في الِدِد السابِع عشر أنلهُ علينا أ  نُِحبل ألنلهُ "كما ُهَو  

هكذا نحُ  في هذا الِالم." فنحُ ، في هذا الِالم، جوَهُر المسيح. فإ  كاَ  المسيُح فينا، وإ  

تُِِلُ  نفَسها وتُِبُِّر ع  نفِسها م  ِخالِلنا، فسوَف يُكوُ  هذا صحيحاً،  آغابِّيكانت هذه المحبلة 

 ." كما ُهَو، هكذا نحُ  أيضاً في هذا الِالم"

م  اإلصحاحِ الرابِع م  رسالتِِه األُولى، أنلنا ينَبغي أ   13نا يُوحنلا في الِدد يُخبِرُ  

نُِحبل بُِضنا بِضاً، أل ل "المحبلة الكاِملة تطُرُد الخوَف إلى خاِرج." فإ  أحَببنا بشكٍل كاِمل، 

ةً ماذا يِنيهِ  أ  نُِحبل اللهَ  فسوَف نتخللُص م  الَخوف. وعندما نَفُهم محبلةَ المسيح، وخاصل

وأ  نُِحبل أخانا، فسوَف نفَهُم أ ل المحبلةَ تطُرُد الخوَف إلى خاِرج. نحُ  نخاُف أ  نخَسَر 

حياتَنا وُكلل ما لدينا. فإ  ُكنلا ِنِحبُّ اللهَ تماماً، نُكوُ  قد سللمنا حياتنا أصالً للِه، ونُكوُ  قد 

 عندها؟  أعطيناهُ الُكّل. فِممل علينا أ  نَخافَ 

(، أنلنا علينا أ  نُِحبل بُِضنا بِضاً، أل ل المحبلةَ الُِموديلةَ 31: 4ثُمل يُخِبُرنا يُوحنا ) 

للِه والمحبلةَ األُفُقيلةَ لألّخ ال ينفَِصالِ . فاإلنساُ  الذي يدلِعي أنلهُ يُِحبُّ اللهَ ولكنلهُ يكَرهُ أخاهُ 

ً ُِضنا بِضاً أل ل م  ُهَو كاِذٌب. علينا أ  نُِحبل ب  .يُِحبُّ اللهَ يُِحبُّ أخاهُ أيضا

السبُب الِاِشُر الذي ألجِلِه علينا أ  نُِحبل بُِضنا بِضاً ُهَو في شكِل وصيلة: "ولنا  

ُمهُ يُوحنلا  هذه الوصيلة أ ل م  يُِحبُّ اللهَ يُِحبُّ أخاهُ أيضاً." بمِنى، السبب الِاِشر الذي يُقّدِ

ِلبِِضنا البِض، ينبَغي أ  يُكوَ  السبب الَوحيد الذي يحتاُج يُوحنلا أ  يُِِطَينا إيلاهُ:  لمحبلتِنا

 ً  .يُسوُع أمَر أ  نُِحبل بُِضنا بِضا

في اإلصحاحِ الخاِمس، يُخبُِرنا يُوحنلا أ ل اإليماَ  ُهَو ِمفتاُح تأكيِدنا ويقيِننا، عندما  

غِلُب الِالم." فنحُ  نغِلُب الِالََم بإيمانِنا. وإ  كاَ  لدينا هذا يقُول: "اإليماُ  ُهَو الغلبة التي ت

 اإليماُ  الغاِلُب، فهذا تثبيٌت ليقيِننا. 

في اإلصحاحِ الخاِمس، يُخبُِرنا يُوحنلا أيضاً أ ل ُهناَك في إختِباِرنا ثالثَةُ شهاداٍت  

البُِض أنلهُ يِني بذلَك ماَء المُِموديلة. تُِطينا يقيناً. عندما يُشيُر يُوحنلا إلى الماء، يِتَِقُد 

ّرِ ليُسوع المسيح أمراً ُمستحيالً.  فجوَهُر المُِموديلة هو أنلها تجَُِل كوَ  اإلنسا  تلميذاً بالّسِ
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 ِرسالَتا يُوحنَّا الثانَِية والثاِلثة

َمهُ يُسوع. يبُدو التِّشديُد في رسالتَي يُوحنلا الثانِيَة والثاِلثة ُهَو على الحّق الذي علل  

يُوحنلا وكأنلهُ الُهوتيٌّ في ِرسالتَيِه الثانِيَة والثاِلثة، ألنلهُ ُمهتَمٌّ بالَحقيقَِة التي عللَمها يُسوعُ، 

وبإلتِزاِمنا بهذه الحقيقَة. لم يُكْ  لَديِه أكثَر م  أ  يسَمَع أ ل أوالَدهُ يسلُكوَ  في الحّقِ الذي 

َض للكثيِر م  التزوير والتشويه عندما كتَب يُوحنلا هاتَي  عللَمهُ يُسوع. كاَ   هذا الحقُّ قد تِرل

سالَتَي  القَصيَرتَي .  الّرِ

ُع القاَدة الذي  كتَب لُهم ليُكونُوا قُساةً على األشخاص الذي    إ ل َرُسوَل المحبلِة هذا يُشّجِ

قَةُ أو اإلنحراُف ع  تِليِم يُسوع في َزَمٍ  ال يُِلُِّموَ  ما عللَم بِه يُسوع. فلقد بَدأَِت الهرطَ 

ٍر في تاريخِ الَكنيسة، ألنلهُ في هذه الرسائِل الصغيرة، ستسَمُِوَ  رُسوَل المحبلِة، يُوحنلا  ُمَبّكِ

يقُول ما مِناه، "م  ال يُؤمنو  أ ل يُسوَع ُهَو المسيح، إ  لم يجتاُزوا هذا اإلمِتحا ، ال 

َُِكم. وال تمَنُحوُهم بََرَكةَ الله. وال تتِاُطوا مَُِهم."  تدُعوُهم وال حتلى إلى  تناُوِل الطِاِم م

هُ رسالتَهُ الثانِيَة إلى "الُمختاَرة." إذا أخذَت هذا   إذ يكتُُب يُوحنلا هذه الرسائِل، يوّجِ

هُ إل ى إمرأة. يبدو بالمِنى الَحرفي، ستَِجُد أ ل هذا هو السفُر الوحيُد في الكتاِب المقدلس الُموجل

 أنله كاَ  ليُوحنلا الشيخ إهتِماٌم َرَعويٌّ بهذه الَمرأَة الُمختاَرة.

ولك ل يُوحنلا كاَ  يتِاَمُل مَع أشخاٍص َذوي مشاِكل، أمثال ديُوتِريفُوس، "الذي أحبل  

الً،" ِبَحَسِب يُوحنلا. يَِصُف هذا الرُجل في األعداد التاِسع والِاِشر م  يُوحنلا  أ  يُكوَ  أول

ى ُرعاةُ الكنائِس الَيوم عندما يكتَِشفوَ  أ ل هذا األَخ الُمتقِدَم في الّسِ  كاَ  لديِه  الثاِلثة. يتِزل

اً. ُل لهُ إزعاجاً ُمستَِمرل  رُجٌل في كنيستِِه كاَ  يُشّكِ
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ذا  ِرسالَةُ يَُهوَّ

ذا الُموحاة،   نِجُد سفراً بإصحاحٍ واِحد، يُشبِهُ إلى حّدٍ كبير اإلصحاح في ِرسالَِة يُهول

الثاني م  رسالة بطُرس الثانيَة. وينَصبُّ إهتِماُم كاتِب هذه الرسالة القصيرة جداً على 

سالة. يستنتُِج الدلاِرُسو  أ ل هذا  الهرَطقات أو التِاليم الكاِذبة. َرُجٌل إسُمهُ يُهّوذا كتَب هذه الّرِ

ُجل  ّبِ يُسوع المسيح بالجسد.الرل  كاَ  آخاً آخر للرل

ذا أنلهُ خطلَط ليكتَُب أُطُروَحةً حوَل الخالص، ولكنلهُ غيلَر رأيَهُ أل ل بَِض   يُخبُِرنا يُهول

األشخاص لم يُكونُوا يُِلُِّموَ  التِليَم الصلحيح. بل كانُوا يَُِلُِّموَ  أنلهُ بما أ ل اللهَ إلهٌ ُمِحّب، 

ذا قَِلقاً على األشخاص الذي  بُدوا وكأنلُهم ينَحِرفُوَ  فهُ  َو ل  يسَمَح ِبتَأديِب أوالده. لقد كاَ  يُهول

 ع  اإليما ، ألنلُهم سِمُِوا وآمنُوا بِهذا التِليم.

ابِع عشر م  سفِر الِدد، حيُث نقَرأُ أ ل جيالً كاِمالً م    ذا على اإلصحاحِ الرل ركلَز يُهول

وا بالدلَوراِ  في حلقاٍت ُمفَرَغٍة لُمدلةِ أربَِي  سنَةً، شِِب الل يلة. إستَمرُّ ِه الُمختار ماتُوا في البَّرِ

ألنلُهم لم يُكونوا يمِلُكوَ  اإليما  لدُخوِل كنِا . ولك ل اللهَ سمَح بحالَتي  إستثنائيلتَي : كاِلب 

ب.ويُشوع، اللذاِ  دخال أرَض كنِا ، ألنلُهما آمنا بال  تمام وإتلبَِا الرل

ذا الُمِلِّميَ  الَكَذَبة بموِت ذلَك الجيل. لقد كا  هُؤالء الُمِلُِّموَ  الكَذبَة   ذكلَر يُهول

فُوا على هواُهم، وأ ل اللهَ ل  يَِمَل َشيئاً حياَل ذلَك،  يُخبُِروَ  الشَِب أنلهُ بإمكانِهم أ  يتصرل

 –سفاُر الكتاِب المقدلس أ ل ُهناَك وجهاً آَخر ِلشخصيلِة الله الُمِحّب وكأنلهُ َجدٌّ عُجوٌز. تُِلُِّمنا أ

 أل ل اللهَ ُهَو إلهٌ قُدُّوس. –وهَو وجه الغضب والدينُونة 

ذا قائالً أ ل المالئكة   ذا، وُهَو ع  المالئكة الساقِطي . كتَب يُهول ِمثاٌل آخر قدلَمهُ يُهول

َج على هؤالء  الساقِطي  وقِوا في ُحفَرةٍ ال قَِر لها. ولك ل اللهَ لم يِقف مكتُوَف األيدي ليتفرل

َك ساِكناً.   المالئكة الذي  لم يَِملُوا إراَدتَهُ، بدوِ  أ  يُحّرِ

أي كيَف هلكت سُدوم وعُموَرة بالناِر والِكبريت.  –المثُل الثاِلث ع  سُدوم وعُموَرة  

ذا على دينُونَِة اللِه م  خِ  الِل هذه األمثِلة التي يُشارُكها مَع هُؤالء الُمِلِّمي  الكَذبَة شدلَد يُهول

ذا أ ل هُؤالء الُمِلِّمي  الَكَذبَة ُهم مثل "أمواُج  والشِب الذي صدلَق أقوالَُهم. ولقد أخَبَرنا يُهول

شِبُهوَ  "نُُجوماً بحٍر هائَجةٌ ُمزبَِدةٌ بِِخزِيهم." وُهم مثُل "أشجاٌر خريفيلةٌ بِال ثَمر." وكذلَك ُهم يُ 

تائِهة محفُوٌظ لها قتاُم الظالِم إلى األبد." إ ل َمٍصيَر النُّجوم التائِهة يُوازي مصير المالئكة 

الساقِطة. كاَ  يُهّوذا شديَد القَلَق على أُولئَك الذي  كانُوا فريَسةَ هذا التِليِم الكاِذب. كتَب يقُوُل 
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هُؤالء إلرجاِعهم. علينا أ  ننتَِشلَُهم م  النلار، بدوِ  أ   أنلهُ َعلَينا أ  نسِى وراَء أمثالِ 

 نُحِرَق أنفَُسنا.

ذا رسالتَهُ ببِِض التحريضات ألُولئَك الذي  كاَ  يسِى إلرجاِعهم. كانت   يختُُم يُهول

ذا حيُث  هذه تحريضاٌت عمليلة بسيطة ع  كيفيلِة الثلباِت في اإليما . تُِِجبُني تحريضاُت يُهول

وحِ القُدس." ثُمل، يُِِجبُني تحريُضهُ اآلخر:  ةِ وُسلَطِة الرُّ يقُوُل ما مِناه: "تِللُموا أ  تُصلُّوا بِقُول

 "إحفَُظوا أنفَُسُكم دائماً في المجال الذي تستطيُع محبلةُ اللِه أ  تَِصلَُكم وتُباِرَكُكم."

كة لختِم إجتماعاتِهم: "والقاِدُر أ  يحَفَظُكم ِلِدلةِ قُُروٍ ، إستَخَدَم ُرعاةُ الكنائِس هذه البَرَ  

َغيَر عاثِري  ويُوقِفَُكم أماَم مجِدِه بِال َعيٍب في اإلبتِهاج. اإللهُ الَحكيُم الَوحيُد ُمَخلُِّصنا لهُ 

ذا   (35و34المجُد والََِظَمةُ والقُدَرةُ والسُّلطاُ  اآلَ  وإلى ُكّلِ الدُُّهور آمي ")يُهول
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 الفَصُل الخاِمس عَشر

ؤيا  سفُر الرُّ

ُسوَل يُوحنلا كاَ  على َجزيَرةِ   ؤيا، نقَرأُ أ ل الرل في األعداِد اإلفتِتاِحيلة م  ِسفِر الرُّ

بطُمس بسبِب إيمانِه. وإذا قاَرنلا كلمةَ اللِه مَع التقليد، نستنتُِج أ ل يُوحنلا نُِفَي إلى هذه الجزيرة 

ُروَ  حوَل ما إذا كاَ  ُهناَك بُمفَرِدِه، أم إذا كاَ  كِبٍد محُكوٍم باألشغاِل  النائِية. يختَِلفُ  الُمفّسِ

الشلاقلة. ولكنلهُ عندما كاَ  ُهناك، إختَبََر ُرؤيا م  يُسوع المسيح. إ ل كلمة "ُرؤيا" تأتي م  

تار."Apocalypses الكلمة اليُوناِنيلة   التي تِني "رفع الّسِ

مِزيَّةلُغَةُ الُمخ  ل ِص الرَّ

ؤيا ليُوحنلا بلُغٍَة رمِزيلة، أو "بِلُغَِة اإلشارات." كاَ  لدى اليَُهود   لقد أُعِطيَت هذه الرُّ

ؤيا. سوَف  "لُغَةَ إشارات" ِكتاِبيلة جميلة، ونَرى لُغةَ اإلشارات هذه ُمَبيلنَةً في سفِر الرُّ

لَة عند يُوحنلا )يُوحنلا تتذكلُروَ  أ  كلمة "إشارة" أو عالَمة، هي واحدَ  ةٌ م  الكلماِت الُمفضل

ُموُز أو اإلشارات هي عالماٌت 35: 31؛ 11: 3؛ 21، 21: 31 ؤيا، هذه الرُّ (. في سفِر الرُّ

ِكتاِبيلة. وسوَف تجُدوَنها في أماِكَ  أُخرى في الكتاِب المقدلس، وإذا وجدتُموها في تلَك 

س وفِهمتُم ماذا تِنيِه ُهناك، فإ ل هذا سيُساِعُدُكم على فهِم األماِك  األُخرى في الكتاِب المقدل 

ؤيا.  ما تِنيِه في سفِر الرُّ

ُموا ألنفُِسُكم الئَحةً بياِنيلةً. وبما أنلُكم سوَف تحتاُجوَ    ؤيا، نَّظِ بينما تدُرُسوَ  ِسفَر الرُّ

فَحات لهذه الالئَِحة البَيانِيلة، أنَصُحُكم  اساً يحتَوي على عدلةِ للَكثيِر م  الصل ُصوا كرل بأ  تُخّصِ

ا يخلُُق عدلةَ أعِمدة. في  صفحات. أُرُسُموا ُخُطوطاً عموديلةً على هذه الالئحة الَبيانِيلة، ممل

ُموز  ل لهذه الالئحة البَيانِيلة، أُكتُبُوا كلمة "عالمات". أَدِرُجوا الَِالمات أو الرُّ الُِموِد األَول

ل  التي تجُدونَها جاج،  –في هذا السفر في الُِموِد األول مثالً: الحصاُ  األبَيض، بحُر الزُّ

الُوُحوُش األربَِة، المناِئُر السبع، وهكذا. في الِموِد الثاني، َضُِوا على رأِس هذا الِمود 

تار لُكم ويُريَُكم ماذا تِ وحِ القُُدس أ  يكِشَف الّسِ ني "إعالناٌت شخصيلة." أُطلُبُوا م  الرُّ

 الِالمات. َضُِوا إعالناِتُكم الشخصيلة في الِموِد الثاني. 

وفي أعلى الَِموِد الثاِلث، أُكتُبُوا: "شواِهد ِكتابِيلة،" واذُكُروا أيَ  تَِرُد هذه الِالَمةُ  

الُمحدلَدةُ في أماِكَ  أُخرى في الكتاِب المقدلس. وإ  كاَ  لديُكم بُِض ُكتُِب التفاسير الجيِّدة 

 لكتاِب المقدلس، أُكتُبُوا في الُِموِد التالي ماذا تَقُوُل هذه التفاسير ع  مِنى الِالمات.ل

ثُمل، في الُِموِد األخير م  هذه الالئحة البَيانِيلة، َضُِوا إستنتاَجُكم النِّهاِئّي. إذا قُمتُم  

اساً ُمؤللفاً م   ة بشكٍل كاِمل، فسيُكوُ  لديُكم كرل ؤيا. 151بهذه الُمهمل  صفحة ع  سفِر الرُّ
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ؤيا  َمفاتِيُح تفُكُّ ألغاَز ِسفِر الرُّ

ؤيا الُمِطاة ليُوحنلا، ستُدِرُكوَ  أ  هذا السفر   موز الجميلة للرُّ ُروَ  لُغَةَ الرُّ عندما تُقّدِ

َرة، فلَكي وكأنلهُ مكتُوٌب م  اللِه ُمباَشَرةً ِلشِِب الله بِلُغَِة الشيفرة. وكما في ُكّلِ لُغٍَة ُمشفل 

سالة الُمشفلَرة، ينَبغي أ  تُكوَ  لديُكم المفاتيح التي تفُكُّ الشيفرة.  تفَهُموا هذه الّرِ

ل  الِمفتاُح األوَّ

وِحيلة بُدوِ    وُح القُُدس. ليَس بإمكاِنُكم أ  تفَهُموا األُُموَر الرُّ ُل ُهَو الرُّ الِمفتاُح األول

وحِ القُُدس. وهذا يَِصحُّ بشكلٍ  ُسَل أنلهُ كاَ   الرُّ ؤيا. لقد أخبََر يُسوعُ الرُّ خاص على سفِر الرُّ

ي، وُهَو يُخبُِرُهم بأُُموٍر آِتيَة.  وَح القُُدس، الذي دعاهُ الُمِّزِ  يُِطيهم الرُّ

 الِمفتاُح الثاني

ُموز، أو الِالمات، هي ُرُموزٌ   سالة الُمشفلَرة هَو أ ل هذه الرُّ  الِمفتاُح الثاني لهذه الّرِ

ِكتَاِبيلة. فإ  ُكنَت يُهوديلاً، ُمتآِلفاً مَع الِهِد القديم، فإ ل هذه الِالمات ل  تُكوَ  غريبَةً عليَك. 

مثالً، في اإلصحاحِ الرابِع، ينفَتُِح باٌب في السماء وتجُد شخصاً يجِلُس على عرش. وُهَو 

َِرِش في  د.يُشبِهُ حَجَر اليَشَب والَِقيق، وقوُس قَُزحٍ حوَل ال ُمرُّ  الَمنَظِر شبه الزُّ

، كاَ  على رئيس الكهنة أ  يلبََس 33اليَُهوديُّ سيِِرُف أنلهُ في ُخروج اإلصحاح  

ُل  َِةً بالجواِهِر والحجاَرةِ الكريمة، واِحَدةً ع  ُكّلِ ِسبط. الحَجُر الَكريُم األول صدريلةً ُمرصل

أي سبُط رأُوَبي . الحجُر الَكريُم  –سرائيل كاَ  عقيقاً أحَمر، وكاَ  يرُمُز إلى ِبكر أسباط إ

ُد ُهَو الحَجُر الكريُم السابُِع،  األَخيُر كاَ  يَشباً، والذي كاَ  يرُمُز إلى ِسبِط بيناِمي . كاَ  الزمرُّ

ذا  بريلة، كانت هذه األسماُء تِني َشيئاً. َرأُوَبي  يِني، "ُهول ِِ ذا. بال وكاَ  يُشيُر إلى سبِط يُهول

ذا يِني، "تسبيح." ِلهذا، ما تروَنهُ ُهنا في لُغٍَة إبني"  وبِنياِمي  يِني، "إبُ  يَِميني." ويُهول

ٍة ُهو التالي: عندما ننُظُر م  ِخالِل باٍب إلى السماء، نجُد عرشاً والجاِلُس عليِه َرمِزيّ 

ذا إبني، إبُ  يَميني!  فََسبُِّحوهُ!" يُوَصُف بهذه الحجارةِ الكريمة التي تقُوُل لنا، "ُهول

اٍت في آِخِر سفٍر م  أسفاِر الكتاِب المقدلس: "أنا ُهَو   األلفا ُهناَك ُجملَةٌ نجُدها عدلةَ مرل

ُل م  األبجديلِة اليُوناِنيلٍة ُهَو واأُلوميغا . وهذا ما ُأوميغا؛ واألخيُر ُهَو ألفا." الَحرُف األول

والنِّهايَةُ." فسيُكوُ  لدينا إعالٌ  عِ  الواِحد، يُسوع المسيح؛ يُترَجُم لنا عاَدةً "أنا ُهَو البِدايَةُ 

 نفُسهُ البِدايَةُ والنِّهايَةُ.  ُهوَ الذي 

 الِعباَدةُ األبديَّة

بادة يجري في   ِِ في اإلصَحاَحي  الرابِع والخاِمس، تِجُدوَ  وقتاً رائِاً م  التسبيح وال

باَدةِ في السماِء ع  نفِسِه إلى الحالَِة األبديلة، وهذا أمٌر َجميٌل جداً.  ِِ ُل مرَكَز ال فاللهُ اآلُب يُحّوِ



 

45 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

إبنِِه، الَحَمل المذبُوح. يقُوُل اللهُ، "أُعبُُدوا إبني. إعبُُدوا إبني ألجِل ما َعِملَهُ، وعلى ضوِء ما 

 كانَهُ، وما ُهَو اآل ، وما سيُكونَهُ، أعبُُدوا إبني."

ُمزو هي ُرُموزٌ   ِكتَابيلة، بإمكاِنُكم أ  تَروا لماذا وضَع األشخاُص الذي   بما أ ل هذه الرُّ

رتلبُوا أسفاَر الكتاب المقدلس، لماذا وضُِوا ِسفَر الّرؤيا في آخِر اآلسفار. إ ل َشرَط فهِم سفِر 

تِّي  الباقِيَة. ؤيا، آخِر أسفاِر الكتاِب المقدلس، ُهَو فهُم األسفار الخمسة والّسِ  الرُّ

وٌز ِكتَاِبيلةٌ أُخرى أودُّ أ  أستَخِدَمها كإيضاحٍ لهذا الِمفتاح الهاّم. الِحُظوا مثالً ُهناَك ُرمُ  

 أنلُكم تَِجُدوَ  ِذكراً ِل"سبِِة أرواحِ الله." 2: 5، و5: 4، 4: 1في ُرؤيا 

يلةً ُكبرى على مِنى األعداد في األسفاِر المقدلسة،   إ ل األشخاص الذي  يُِلِّقُوَ  أهّمِ

ُهَو عدُد الَكمال. قد يِني هذا أ ل سبَِةَ أرواحِ اللِه تُشيُر إلى روحِ اللِه  7خبُِروَننا أ ل الِدد يُ 

. ولك   الُمركلب، الشاِمل، والكاِمل، أو إلى تِبيٍر كاِمٍل عِ  الله. فاللهُ في جوَهِرِه ُروِحيٌّ

باَرة، "سبِة ِِ ري  يِتَِقُدوَ  أ ل هذه ال ةِ إشِياء. الكثير م  الُمفّسِ  أرواح الله"، تُِيُدنا إلى نُبُول

ةً مسياِويلةً عظيمة، تُظِهُر سبَِةَ أرواحِ   ةِ إشِياء، أعطانا أميُر األنِبياِء نُبُول ففي نُبُول

ُسول يُوحنلا ع  َسبَِِة أرواحِ  ؤيا الُمِطاة للرل ةَ إشِياء قد تحقلقَت في هذه الرُّ الله. إ ل نُبُول

شِياء يقُول: "ويخُرُج قَضيٌب م  ِجذعِ يَسلى وينبُُت ُغصٌ  م  أُُصوِلِه. وَيُحلُّ الله.كتَب إ

ّبِ. ) ة( 4، و )الَمُشوَرةِ ( ُروُح 2، )الفَهمِ ( 3، و )الِحكمةِ ( ُروُح 1عليِه ُروُح الرل ( 5، )القُول

ب." ويُتابُِع إشِياء بالقَول ع  الَمس مخافَةِ ( 2و ) الَمِِرفَةِ ُروُح  يلا أ ل "لذلتَهُ تُكوُ  في الرل

ب." )إشِياء   (2، 3، 1: 11مخافَِة الرل

يُخبُِرنا إشِياُء أنلهُ عندما يأتي المسيلا، سيُكوُ  يُسوعُ المسيُح التِبيَر الكاِمَل ع  الله،  

 الذي ُهَو بَِجوَهِرِه ُروٌح. بَِحَسِب إشِياء، يُسوعُ المسيح ل  يُِبَِّر فقط ع  َجوَهِر اللهِ 

وح. يُخِبُرنا  السُّبَاعّي، بل سيُِبُِّر أيضاً في إنسانِيلتِِه ع  الحياة المملووَءة والُمقاَدة فِِليلاً بالرُّ

ةَ إشِياء تحقلقَت بمجيِء المسيح.   يُوحنلا أ ل نُبُول

يُر ثُمل نرى سبع ُعيو  قائمة أماَم عرٍش في السماء. ونُخَبُر أ ل هذه الُِيُو  السلبع تُش 

إلى سبَِِة أرواحِ الله. ثُمل نقَرأُ: "وَرأَيُت فإذا في َوَسِط الَِرِش والَحيواناِت األربَِة وفي وسِط 

ًِ الله الُمرَسلَة  الشُّيُوخ َخروٌف قائٌِم كأنلهُ َمذبُوٌح لهُ َسبَِةُ قُروٍ  وَسبُع أَعيٍُ  هي َسبَِةُ أرواحِ

 ( 2: 5إلى ُكّلِ األرض." )

ة، والُِيُو  تُشيُر إلى الحكمة في كلمِة الله. يِتَِقُد المُ   ُروَ  أ ل القُروَ  تُشيُر إلى القُول فّسِ

لهذا، فإ ل هذا الَخروف القائم كأنلهُ مذبُوٌح، ُهو تِبيٌر ع  سبَِِة أرواحِ الله. التِبيُر السُّباِعيُّ 

ةِ الله وحكمة الله الكامِ   لَتي  عندما ذُبَِح الخروف.ع  ُروحِ الله ُهَو أيضاً تِبيٌر ع  قُول
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اً جداً في خدَمِة يُسوع. كاَ  لدى يُسوع ُروح   ّبِ هامل ، أي المِِرفةلقد كاَ  ُروُح الرل

، أي أنلهُ كاَ  لَديِه فهٌم الفَهمأنلهُ كانَت لديِه مِِرفة كاِملة بكلمِة الله. وكاَ  لَديِه أيضاً ُروُح 

 كاِمٌل للَِكَمِة وإراَدةِ أبيِه.

، ألنلهُ عاَش كلمةَ اللِه بشكٍل كاِمٍل، وعللَم اآلخريَ  الِحكمةكاَ  لدى يُسوع أيضاً ُروُح  

ُهَو جزٌء م  هذا التِبير الكامل ع  ُروحِ الله.  الَمُشوَرةِ كيَف يُطبِّقُوَ  كلمةَ الله. ثُمل روُح 

خاص الذي  إلتقاُهم، كاَ  يُظِهُر وبينما كاَ  يُسوعُ يُشاِرُك كلمةَ اللِه وتطبيقَها على َحياةِ األش

ُروَح الَمُشورة. فِندما شاَرَك كلمةَ اللِه مَع أشخاٍص، وطبلقُوا كلمةَ اللِه على حياِتهم، مسَح 

ةٍ وُسلطا . كاَ  هذا عندما ُعبَِّر ع  ُروح  وُح القُُدُس هذه الكلمة بقُول ةالرُّ م  ِخالِل  القُول

 يُسوع.

باَدةِ كاَ  ُروُح   ِِ ةَ المسيح كانت في و ال اِضحاً في حياةِ يُسوع. يُخبُِرنا إشِياُء أ ل مسرل

ُروحِ المخافة. عندما نقَرأُ األناجيل األربَِة، نقَرأُ أنلهُ عندما لم يُك  يُسوعُ يخُدُم الناس، كاَ  

 ِه.يبَقى وحيداً طواَل الليل،  أو كاَ  يقُوُم باِكراً قبَل ُطلُوعِ الفجِر ليُصلِّي إلى أبي

 باٌب مفتُوٌح في السَّماء

َهت الدعوة ليُوحنلا بالقَول،   ل، نقَرأُ أنلهُ عندما ُوّجِ في اإلصحاحِ الرابِع، والِدد األول

"إصَِْد إلى ُهنا فأُريََك ما ال بُدل أ  يَصيَر بَِد هذا،" كاَ  صوُت البُوِق ُهَو الذي أرشَد يُوحنلا 

روَ  أ ل هذا ُهَو رمٌز ِكتاِبيٌّ يُشيُر إلى إخِتطاِف الكنيسة. يقُوُل إلى ُرؤيا السماء. يِتَِقُد الكثي

ُكورنثُوس 1؛ 12: 4تسالونيكي 1الرُسول بُولُس أ ل إخِتطاَف الكنيسة سيُِلَُ  بِصوِت بُوق. )

15 :53) 

عندما نظَر يُوحنلا عبَر هذا الباِب المفتُوح في السماء، رأى عرشاً يُِتَبَُر الرمَز  

َكزّي في السماء. وأماَم هذا الِرش في السماء، رأى يُوحنلا بحَر ُزجاج. في خيَمِة الَمر

ُر نفَسهُ في إقتِرابِِه  بادة وهيَكِل ُسليما ، كانَت ُهناَك ِمرَحَضةٌ حيُث كاَ  الكاِهُ  يَُطّهِ ِِ ال

سالَةُ أنلهُ علينا أ  نتطهل  ي م  الله نِيابَةً ع  الخاِطئ. كانت الّرِ َر قبَل أ  نقتَِرَب م  التشفُِّ

اللِه القُدُّوس. وكاَ  الكهَنةُ يقتَِربُوَ  بإسِتمرار م  الله بالنيابَِة ع  الُخطاة الذي  كانُوا بحاَجٍة 

َدةٌ كالبَلُّور، األمُر الذي يُشيُر  جاجِ هذا أماَم الِرش، الماُء ُمتجّمِ دائَمٍة للغُفرا . وفي بحِر الزُّ

 بدّي.إلى التطهير الدائِم واأل

، نرى سفراً مختُوماً بسبَِِة أختاٍم، وجميُع أُولئَك الذي  في السماِء 5في اإلصحاحِ  

فَر. ولم يُكْ  أحٌد ُمستَِحقلاً أو راِغباً بأ  يفتََح  يُحاِولُوَ  أ  يجُدوا م  يفُكل األختام ويفتََح الّسِ

فهوم الَولّي الفادي. فِندما أراَد شخٌص السفَر. هذا الرمُز الِكتاِبيُّ يُِيُدنا إلى سفِر راُعوث وم
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مثل بُوعز أ  يفِدَي إمرأةً مثل راُعوث، كانَت تُوَضُع ُديُوُ  المرأةِ في ِسفٍر مختُوٍم. ولم يُك  

 يُسَمُح لهُ بفّكِ األختاِم وبالنظِر إلى السفر إلى أ  يُبَرِهَ  أهليلتَهُ وَرغبَتَهُ بِفدائِها.

السماِوّي ُهَو أ ل السماَء مملووَءةٌ باألشخاص الذي  يحتاُجوَ   إ ل ِرسالَةَ هذا المشهد 

للِفداء، ولك  لم يُكْ  ُهناَك م  ُهَو ُمؤهلٌل أو راِغٌب بِفدائِهم. فبََكى يُوحنلا كثيراً ألنلهُ لم يُكْ  

ذا قد َغلََب األسدُ  ة، "ال تبِك. ُهول ذا  ُهناَك م  فاٍد. ثُمل نسَمُع األخباَر السلارل الذي م  ِسبِط يُهول

أصُل داُود ليَفتََح السفَر ويَفُكل ُختُوَمهُ السلبِة." إ ل مِنى هذه اللغُة الرمزيلة هي أ ل الربل 

 (5: 5يُسوَع ُهَو ُمؤهلٌل وراِغٌب، وُهَو الذي نجَح في فِداِئنا. لقد إفتدانا." )

ُهناَك أربََِةٌ وِعشروَ  عرشاً صغيراً حوَل  عندما فُتَِح باٌب في السماِء، نقَرأُ أنلهُ كا َ  

الِرِش الكبير الذي كاَ  في السماء، وعلى هذه الُُِروش الصغيرة كاَ  يجِلُس أربََِةٌ 

لَُربلما أسباط إسرائيل اإلثني  –وِعشُروَ  شيخاً. هؤالء الشُّيُوخ يُشيُروَ  إلى قياَدةِ شِِب الله 

 عَشر، واإلثنَي عشَر َرُسوالً.

 ِمفتاُح الثاِلثال

ِه، الثاِلثُ  الِمفتاحُ   ًِ سالة الُمشفلَرة م  الله لَشِِب ، الذي يُساِعُدنا على َحّلِ لُغِز هذه الّرِ

ةُ  ُل هذه الُمِهمل ة التي أُعِطيَت ليُوحنلا. تُشّكِ ؤيا التي أخَذها يُوحنلاُهَو الُمِهمل َص الرُّ على  ُملخل

ل والِدد جزيَرةِ بطُمس. يُِطينا اإلصحاُح ا ة وهذا الُملخلص. لقد ُطِلَب م   19ألول هذه الُمهمل

 يُوحنلا، "أكتُْب ما َرأَيَت وما ُهَو كائٌِ  وما ُهَو َعتيٌد أ  يُكوَ  بَِد هذا." 

ؤيا، نقَرأُ ع  إختِباِر يُوحنلا. الذي رآهُ يُوحنلا في   ل م  سفِر الرُّ في اإلصحاحِ األول

هَ  اإلصحاحِ األّول يُبِرزُ  تِِه، عندما قِيَل لهُ أ  يكتَُب ما رأى، وأ  يُوّجِ َل م  ُمِهمل الجزَء األول

ؤيا المكتُوبة إلى الكنائِِس السبع التي كانت في آسيا الصُّغرى في تِلَك األيلام.  هذه الرُّ

يلة. إلتَفََت يُوحنلا لَينُظَر، تماماً كما ماَل ُموَسى جاِنباً لينُظَر اللهَ أماَم الُِلل   يقَِة في البَّرِ

ا إلتَفََت تكللَم الصلوُت 4، 2: 2)ُخروج  (. لقد إلتَفََت يُوحنلا ِليَنُظَر الصلوت الذي تكللَم مَِهُ، ولمل

"، يقُول،  ا إلتَفتُّ مَِهُ. الِحُظوا األفِال التي إستخدَمها يُوحنلا ليَِصَف لنا إختِباَرهُ. "ولمل

ا رأيتُهُ، سقطلُت عنَد ِرجلَيِه َكَميٍت." يبدو أ ل الرمِزيلة كانَت أ ل شرَط الُحُصوِل  "َرأَيُت. فلمل

 على إخِتباٍر عميٍق مَع الله هو بأ  نميَل جاِنباً.

َل ذلَك اإلخِتبار. بَِد   تِِه عندما سجل َل م  ُمِهمل لقد كاَ  الرُسوُل يُوحنلا يُكِمُل الجزَء األول

ْب ما رأَيَت،" أُعِطيَت لهُ المِلُومات "أكتُْب ما ُهَو َعتيٌد أ  يُكوَ ." لقد أ  أُِمَر يُوحنلا "فاكتُ 

تِِه في اإلصحاحِ الثاني والثاِلث عندما كتَب الرسائِل إلى  أكَمَل يُوحنلا الجزَء الثلاني م  ُمِهمل

 الكنائِس السبع في آسيا الصُّغرى. 
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ُل ع  األُ   ُموِر التي رآها يُوحنلا عندما إختَبَر هذا باإلختِصار، يُخبِرنا اإلصحاُح األول

ة، والتي كانت أ   اإلخِتبار. اإلصحاَحا  الثاني والثاِلث ُهما الجزُء الثاني م  هذه الُمِهمل

يكتَُب "ما ُهَو كائِ "، أي األُُمور الَموُجوَدة في الكنائِِس السبع. هذه الكناِئس، أفُسس، 

 ، فيالدلفيا، والُودكيلة، كانت كنائِس حقيقيلة. سميرنا، برغاُمس، ِثياتيرا، ساردس

ؤيا، رأى يُوحنلا سبِةَ منائِر م  َذَهب.   ل م  سفِر الرُّ تذكلُروا أنلهُ في اإلصحاحِ األول

إ  إعالنَهَ ليُسوع المسيح كاَ  أ ل المسيَح كاَ  يتمشلى في وسِط هذه المناِئر. ثُمل يُخبَُر يُوحنلا 

هي الكناِئس. ويُخَبُر يُوحنلا أيضاً أ ل الذي يِقُف في وسِط المناِئر ُهَو المسيح. ُرغَم  أ ل المنائِرَ 

أ ل هذه الكنائِس كاَ  لديها الكثير م  المشاِكل، ولك ل المسيَح الَحيل القائِم م  الموت يتمشلى 

ا ينبَغي أ  تُكونَ َرةً عمل هُ بالِفِل، ال تنُسوا التالي: في وسِطها. فمهما كانت هذه الكنائُِس ُمقّصِ

 المسيُح كاَ  في وسِطها.

بُّ إلى َكنيسِة أفُسس هي التاليَة: "لقد فقدتُم محبلتَُكم."   َهها الرل سالَةُ التي وجل كانت الّرِ

 إ ل هذا يَُحيُِّرني، أل ل تيُموثاُوس كاَ  الُمشِرف على هذه الكنيسة. قاَل بُولُس لكنيسِة فيلبِّي أنلهُ 

كاَ  يُرِسُل تيُموثاُوس إليِهم ألنلهُ عرَف أنلهُ لم يُك  أحٌد قاِدراً أ  يُِحبلهم كما أحبلُهم تيُموثاُوس. 

َهةَ إلى  سالَةَ الُموجل لقد كاَ  ِمحَوُر حياتِِه الطبيِي اإلهتِماُم باآلخري . فاآل ، يبُدو وكأ ل الّرِ

 م  قِبَِل المسيح الُمقام، "ماذا حَدَث لمحبلتُِكم؟" الكنيسة تحَت إشراِف تيُموثاُوس كانَت ُسؤاالً 

بُّ الناَس م  ِخالِلَك ، ال تنَس أنلهُ م  الُممِك   إ  ُكنَت تشُُِر أنلَك شخٌص يُمِكُ  أ  يُِحبل الرل

بلُهم أ  تخَسَر إختِباَر أ  تُكوَ  أداةً م  ِخالِلها يُِحبُّ المسيُح الناَس الذي  إئتََمَنَك على أ  تُحِ 

 بمحبلتِِه.

اِبع  الِمفتاُح الرَّ

ابِع: "  ِة الُمِطاة ليُوحنلا يبدأُ في بدايَِة اإلصحاحِ الرل ابِع م  الُمِهمل أُكتُب ما الجزُء الرل

ؤيا ُمتِلٌِّق باألُُمور التي ستحُدُث في  ُهَو َعتيٌد أ  يُكوَ  بَِد هذا." الجزُء األكَبر م  الرُّ

 الُمستَقبل.

َز على الِمفتاح رقم لكي تُر  ، عليَك أ  تفَهَم الترتيِب الزمني لإلصحاحات الساِدس 4ّكِ

ابِع والخاِمس جميالِ  جداً على صِيِد اللُّغَِة  ؤيا. اإلصحاحا  الرل حتى التاِسع م  سفِر الرُّ

الرمزيلة التي تَِصُف الِبادة التي ستحُدُث في السماء. ولك  عندما تَِصُل إلى اإلصحاحِ 

ؤيا، يتغيلُر النَمُط ويُصبُِح م  الصِِب جداً فهَم ما تقرأ.الس  اِدس م  سفِر الرُّ

ي حقبَةً طويلَةً م    إ ل ِسلِسلَةَ األحداث المُِروفَة بمجيء يُسوع المسيح ثانِيَةً تُغّطِ

ل وإلى أ  ينتَ  هَي الحَدُث الزم . فُهناَك الَكثيُر م  الوقِت الذي يَُمرُّ بيَ  بِداَيِة الَحَدِث األول

األخير. إ ل ِمقدار الوقِت الالِزم لهذه األحداث يرتَِبُط تماماً ِبَكيفيلِة تفسيِرَك لهذه األحداث 
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وِبكيفيلِة ترتيبَِك لها زَمنيلاً. أحد أقَصر األحداث ُهَو مرحلَة السبع سنوات المِروفة "بالضيقَِة 

يتُو . )متلى الُِظمى." ولقد وصفَها يُسوعُ في موِعَظتِِه على   (.39 -31: 34َجَبِل الزل

يقَةَ الُِظمى ستُكوُ  حقبَةً م  سبعِ سنوات. هذه   ريَ  أ ل الّضِ يِتَقُد الكثيُر م  الُمفّسِ

ؤيا. ُكلُّ هذه  19إلى  2الضيقة الُِظمى ِهي ما تِصفُهُ اإلصحاحات  م  سفِر الرُّ

ُر األحِصنة، وحتلى ُمنتََصِف اإلصحاحات، إبتداًء م  اإلصحاحِ الساِدس، عندما تظهَ 

ُز على حقبٍَة قصيَرةٍ ُمؤللفة م  سبعِ سنوات، م  بيِ  ُكّلِ هذه  اإلصحاحِ التاِسع عشر، تُرّكِ

ى "مجيء يُسوع المسيح ثاِنيَةً."   األحداث التي تُسمل

ؤيا كِسلِسلٍَة م  الدينُون  يقَةُ الُِظمى في هذا الجزء م  سفِر الرُّ ُر الّضِ ات. وبينما تُصول

ةٍ يَُفكُّ ختٌم، تحُدُث  أنَت تقَرأُ إعالَ  يُوحنلا لهذه الدينُونات، تُفَكُّ سبَِةُ أختام. وفي ُكّلِ مرل

ُق بُكّلٍ م  األبواِق  ةٍ يُبول دينُونَةٌ رهيبَةٌ ُمرِعبة. ثُمل تَقَرأُ ع  األبواِق السبِة. وفي ُكّلِ مرل

 السبِة، تجُد دينُونَةً رهيبة. 

ُق باألبواق في األصحاَحي  الثاِم  والتاِسع. تُ   فَكُّ األختاُم في اإلصحاحِ الساِدس، ويُبول

ةٍ 12ثُمل، في اإلصحاح  ، تقَرأُ ع  الجامات السبِة. وتُسَكُب هذه الجاماُت، وفي ُكّلِ مرل

 يُسَكُب جاٌم منها، تحُدُث دينُونَةٌ.

ق والجامات هذه، هي دينُوناٌت ُمتِاقِبَة. يِتَقُد البُِض أ ل دينونات األختام واألبوا 

ويِتَِقُد آخروَ  أ ل مرَحلَةً واِحَدةً م  الدينُونات يتِمُّ وصفُها ِبثالِث ُطُرٍق ُمختَِلفة. بيَ  هذه 

الدينُونات الثالث، تجُد مِلُوماٍت تبدو وكأنلها تِليقاٌت إضافِيلةٌ على الدينُونات. ولك ل 

اُت، في اإلصحاحات السابع، والِاِشر إلى الخاِمس عشر، والسابِع التِليقاُت أو التفسير

َمنّي.  عشر إلى التاِسع عشر، هي بالطبع ليَست ُمرتلبَةً بالتسلُسِل الزل

 الِمفتاُح الخاِمس

موقِف التواُضع حياَل الِمفتاُح الخاِمُس الذي يفكُّ ألغاَز ِرسالَِة هذا اإلعال  ُهَو:  

ً ترتيب هذه األحداث زَ  ؤيا. وأنا أنُظُر بتواُضعٍ كبير إلى َمنيلا ، كما جاَءت في سفِر الرُّ

الترتيب الزمني الذي أقتَِرُحهُ. بَحَسِب يُسوع، ال أحد يِِرُف اليوم، وال السلاَعة التي فيها 

(. 22: 34وال حتلى المالئَكة، وال حتلى إب  الله. اآلُب وحَدهُ يِِرف )متلى  –يأتي الُمنتَهى 

ما سأَل الرُسُل والتالميذُ األواِئل يُسوَع ع  توقيتِِه ِلَرّدِ الُملك ِلشِِب اللِه القديم، أجاَب بما عند

َر أ  يحتَِفَظ  مِناهُ أنلهُ ليَس لُهم أ  يِِرفُوا األزِمنَة واألوقات لهذه األحداث، أل ل اآلَب قرل

انَت المالِئَكةُ ال تِِرف، وإ  كاَ  (. ففي هذه الحال، إ  ك7: 1بهذه األُُمور لنَفِسه )أعمال 

إبُ  اللِه قد قاَل أنلهُ ال يِِرف، وإ  كاَ  اآلُب وحَدهُ يِِرف، فكيَف يُمِكُ  أ  نُكوَ  إال 

 ُمتواِضِيَ  عندم نُحاِوُل أ  نضَع مِاً ترتيباً َزَمِنيلاً "لألِزمنة واألوقات" لهذه األحداث؟
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نيسة. فَبَِد أ  تُؤَخَذ الَكنيَسةُ م  الِالم، كما نتوقلع، أحد هذه األحداث ُهَو إخِتطاُف الكَ  

ستُكوُ  ُهناَك ِضيقَةٌ ُعظَمى على األرض. ثُمل يحُدُث مجيء المسيح ثانِيةً حيُث يرِجُع، ليَس 

ليأُخَذ كنيستَهُ م  الِالم، بَل سيأتي مَع كنيستِِه ليَمِلَك على األرض. يِتَقُد البُِض أ ل هذا 

روَ  الُملك سي ُكوُ  ُملكاً َحرَفيلاً سيدوُم ألَف سنة. ينقَِسُم الُمؤِمنُوَ  حوَل الطريقة التي بها يُفّسِ

َمنيُّ الذي تتلِبُِهُ لهذه األحداث، سيبَقى ُهناَك  هذه األحداث. ومهما كاَ  التفسيُر والترتيُب الزل

 ً َمني لهذه األحداث  الكثيُر م  الُمؤمني  الذي سيختَِلفُوَ  مَِك. فُكْ  ُمتَواِضِا ِحياَل ترتيبَِك الزل

 وِحياَل تفسيِرَك لها.

 الِمفتاح الساِدس

ؤيا  هَدفَناإ ل   بادةم  قِراَءةِ سفِر الرُّ ِِ بَدَل الفَهم، عندما نقَرأُ هذا  ينبَغي أ  يُكوَ  ال

يلة. فُهناَك وعٌد بالبَركة على ُكّلِ م   يقَرأُ هذا الِكتاب السفر. هذا األمُر ُهَو غاَيةٌ في األهّمِ

خاصلةً في الرسائِل  –(. ُهناَك عدلةُ حقاِئق تِبُِّديلة في هذا السفر 13: 33ويحفَُظ أقوالَهُ )

هة إلى الكنائِِس السلبع  ليلة. ُهناَك الكثيُر م  الَحقائِق  –الُموجل والتي ِهي حقاِئق تِليميلة وتأمُّ

ؤيا، و باَدةِ فهِم التي ال نفَهُمها في ِسفِر الرُّ ِِ لكنلنا ُمطالَبُوَ  بطاَعتِها. يَميُل بُِض الُمؤمنِي  ل

 هذا السفر بدَل الله والمسيح الُمقام الذي أعطى هذا السفر ليُوحنلا. 

تَي  قُرابَةَ نهايَِة هذا السفر. نقَرأُ أ ل يُوحنلا   يُشيُر الرُسوُل المحبُوُب إلى هذا الِمفتاح مرل

ُموز وسجَد لهُ. نحُ  نفَهُم لماذا فَِل هذا، سقَط عند ِرجلَي ا لمالك الذي فسلَر لهُ ُكلل هذه الرُّ

ََِك وَمَع إخَوتَِك الذي  عنَدُهم شهاَدةُ يُسوع"  َِْل. أنا َعبٌد م ولك ل المالَك قاَل لهُ، "أُنُظْر ال تَف

(19 :11 ،33 :3.) 

ؤي  ا. هذا القصُد ليَس أ  نفَهَمهُ ُكللهُ، هذا تصريٌح واِضٌح ع  القصد م  قِراَءةِ سفِر الرُّ

ِلَكي نرى يُسوع. وعندها نِبُُد  –بل بأ  نقَرأَهُ ِبنفِس الطريقة التي نقَرأُ بها إنجيَل يُوحنلا 

ؤيا يزيُد ِحسلَك بالَهيبَِة والمخافَِة واِلِبادة. وبينما  يُسوَع الذي نراهُ، ونِبُد الله. َدْع سفَر الرُّ

 ر، إقتَِرْب م  محَضِر اللِه.تقَرأُ هذا السف

 الِمفتاُح السابِع

الِمفتاُح السلابِع ُهَو طرح السُّؤال، "لماذا أخبَرنا اللهُ بهذه األُُمور ع  الُمستَقبَل؟" كما  

تاَر وأخبََرنا شيئاً ع  كيفيلِة نِهايَِة الِالم، ال بُدل أ   اٍت سابِقة، عندما رفَع اللهُ الّسِ رأينا عدلةَ مرل

تار.  يُكوَ  لديِه قصٌد لَرفعِ الّسِ

تار   يبُدو أ ل التطبيَق سيُكوُ  كالتالي: "على َضوِء حقيقَِة أ ل ما أريتُُكم إيلاهُ خلَف الّسِ

سوَف يحُدث، أيُّ أُناٍس يجب أ  تُكونُوا في الِالَِم الحاِضر، ساِلكيَ  في سيَرةٍ ُمقدلَسٍة 
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تأثِيٌر على حاِضرنا، وعلى حياِتنا اليوميلة، على ضوِء ُكّلِ  وتقوى؟" فاللهُ يُريُد أ  يُكوَ  لهُ 

 ما أعلَنَهُ لنا في سفِرِه األخير م  الكتاب المقدلس.

 الِمفتاُح الثَّاِمنُ 

ُروا م  اإلستِسالم لتخيُّالتُِكم وتَمنِّياِتُكم الخاصلة عندما تنُظُروَ  إلى ما َخلِف إحذ 

ا يتِللُق بالحالَِة األبديلة. يُخبُِرنا الكتاُب المقدلُس ع  الحياة بَِد الستار، لتروا ما سيحُدُث فيم

ُروَ  هذا النلوع م  األَدِب الكتابِّي على الطريقة  ُموز. َكثيروَ  يُفّسِ القَبر، وذلَك بواِسَطِة الرُّ

ِك  تحِديُدها بالتمنِّيلاِت التي يُريُدوَ  أ  تُكوَ  الحالَةُ األبديلةُ عليها. فَحقيَقةُ هذا اإلعال  ال يُم

الشخصيلة. فإ  ُكنتُم تُريُدوَ  أ  تِِرفُوا عِ  الَحياِة بَِد هذا الِالَم وبَِد القَبر، عليُكم أ  

 تقَرأُوا هذا السفر بِذهٍ  َمفتُوح.

 الِمفتاُح التاِسع

الباِب  نَِجُد الِمفتاَح التاسع في اإلصحاَحي  الرابِع والخاِمس. بينما تنُظُروَ  عبرَ  

المفتُوحِ في السماء، الِحظوا أ ل ُكلل رمٍز مذُكوٍر في هذي  اإلصحاَحي  الجميلَي ، موُصوٌف 

ِه م  الَِرش الذي يُِتَبَُر الِمحَوَر الَمرَكِزيل في السماء. الَخروُف قائٌم في  ِِ بالنسبَِة إلى موقِ

شرو  تُحيُط بالَِر ِِ ِش األساسّي. بُُروٌق وُرعوٌد تخُرُج وسِط الَِرش. والُُِروش األربَِةُ وال

جاج ُهَو أماَم الِرِش  م  الَِرش. سبَِةُ مصابيح نار ُمتلِقَدة  هي أماَم الَِرش؛ وبحُر الزُّ

 أيضاً. ويُسَمُع َصوُت مالئَِكٍة َكثيرة َحوَل الَِرش.

يسيَ  َحوَل َعرِش اللِه وُهم  ابِع والخاِمس، تجُدوَ  قِّدِ يُرنُِّموَ   في اإلصحاَحي  الرل

ترنيَمةً جديدة. وهذا مشَهٌد في غايَِة الجمال. ولك ، تجُدوَ  أيضاً ُخطاةً يُؤدُّوَ  التلِحيلةَ للَحَمِل 

الجاِلِس على الَِرش، ولكنلُهم ال يَُِطوَ  مكاناً أماَم الِرش. علينا أ  نستنِتَج أ ل الُخطاةَ 

 ليُسوا في السماء. وهذا َرهيٌب!يُؤدُّوَ  التلِحيلةَ م  الجحيم، ألنلُهم 

 الِمفتاُح العاِشر

ؤيا، ُهناَك   ً الِحظوا أنلهُ في سفِر الرُّ  َمسَرِحيلةٌ سماِويلةٌ . َمسَرِحيلتا  تتوالَى فُُصولُُهما مِا

مسَرِحيلةً أرضيلة ، وفي الوقِت نفِسه، نجُد 33، و31، 31، 19، 5، 4تُقدلُم في اإلصحاحاِت 

يتوسلطاِ  هاتَي   31و 19. اإلصحاحا  31، و19، 12، 9، 3، 2إلصحاحاِت تُقدلُم في ا

مانِِهما مِاً.  المسرِحيلتَي ، إذ يُقّدِ

 الِمفتاُح الحاِدي عَشر

ؤى. إبتِداًء م  اإلصحاحِ   هذا ُهَو إعالُ  يُسوع المسيح، وليَس سفر اإلعالنات أو الرُّ

شري ،  ِِ ل، وحتلى اإلصحاح الحادي وال ا األول اً ليُسوع المسيح. تماماً كمل نجُد إعالناً ُمستَِمرل
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فتُِّشوا ع  يُسوع المسيح فتلشتُم ع  يُسوع المسيح في إنجيل يُوحنلا، وحتلى في الِهِد القديم، 

ؤيا  . وعندها ستََروَ  المسيَح ُمِلَناً كَمِلِك الُملوك ورّب األرباب.في سفِر الرُّ

 الِمفتاح الثانِي عَشر

( وبما 1: 4. )أُموٍر ال بُدل أ  تحُدَث بَِد هذاَر يُوحنلا أنلهُ كاَ  سيناُل اإلعالَ  ع  أُخبِ  

أ ل اللهَ القَديَر ُهَو إلهٌ عاِدل، وبما أ ل ُهناَك الكثير م  الظُّلِم في هذا الِالم، ينبَغي أ  يُكوَ  

ؤيا الُمَِطى ليُوحنلا الرُسول.ُهناَك عدالَةٌ نهائيلة مثل الدينُونات الَموُصوفَة في سفِر   الرُّ

 الِمفتاُح الثاِلث عَشر

حتلى وَلو أنلهُ كاَ  علينا أ  نقَرأَ لنِبَُد بدَل أ  نفَهم، ولك  إقرأُوا ِسفَر اإلعالِ  هذا  

إ  . فُهناَك بَرَكةٌ َموُعوٌد بها إ  ُكنتُم تقَرأُوَ  هذا السفر، وُهناَك الكثير لتَفَهُموهُمدركيَ  أ ل 

 (13: 33ُكنتُم تسَمُِوَ  ِرسالَتَهُ وتُطبِّقُوَنها على حياِتُكم. )

اِبع عشر  الِمفتاُح الرَّ

ِه   ِِ بَِد أ  تقَرأُوا هذا السفَر األخير م  الكتاِب المقدلس، قاِرنُوا هذا السفر بُِكّلِ مقاِط

ِطعِ األُخرى في كلمِة الله التي اإلسكاتُولوجيلة )أي الُمتِلِّقَة باألُُمور األخيرة(، مَع ُكّلِ المقا

تتكللُم ع  األُُموِر األخيرة. جميُع هذه المقاِطع م  كلمِة الله، إبتداًء م  األنبياء ُوُصوالً إلى 

ُسل، سوَف تتحدلاُكم بالسؤاِل التالي: "كيَف أثلَر عليُكم ما تِللمتُُموهُ ع   تِليِم يُسوع والرُّ

َف أثلَر هذا على إيماِنُكم وعلى قِيَِمُكم، بينما تحيُوَ  حياتَُكم الطبيِة الُمطلَقة لألشياء، كي

 اليوم؟"

يسي  الذي يُرنُِّموَ  ترنيمتَُهم الجديدة َحوَل الَِرش،   نِِرُف م  هذا اإلعال  أ ل الِقّدِ

ُروَ  بكيفيلِة ُوصوِل َهؤُ  ة. ِعنَدما تُفّكِ الء إلى أماِم سيُكونُوَ  م  ُكّلِ قَبيلٍة وِلساٍ  وشٍِب وأُمل

الِرش، كيَف يُؤثُِّر هذا على ُوجَهِة نَظِرُكم حوَل مأُموريلِة يُسوع المسيح الُِظمى، وحوَل 

ّب الذي يبنِي كنيستَهُ حوَل الِالَِم اليوم؟  عمِل الرل

وُهَو إ ل َكِلَمةَ اللِه تبَدأُ مَع ُسؤاِل اللِه لإلنسا ، "أيَ  أنَت؟" ويُختَتَُم الكتاُب المقدلُس  

هُ لنا السُّؤاَل التالي: أيَ  ستُكوُ  عندما ستتحقلُق ُكلُّ هذه األحداث التي يَِصفُها سفُر  يُوّجِ

ا في السماِء مَع  إعال  يُسوع المسيح؟ بالواقِع، ُهناَك إمكانِيلتاِ  فقط. فسوَف تُكوُ  إمل

يسي ، تُرنُِّم حوَل الِرش، أو ستُكوُ  مَع الُخطاةِ تُؤدِّ  ي التحيلةَ للَخروِف م  الجحيم. القّدِ

َك ونوعِ تجاُوبَِك مَع إنجيِل المسيح اآل . ِِ  فمكاُ  ُوُجوِدَك آنذاك سيُحدلُد بطبيَِِة موقِ

َف المالييُ  م  الناس على اإليماِ    عبَر قُروٍ  َطويلَة م  تاريخِ الكنيسة، تِرل

ِد قراءِتهم للسفِر األخير في الكتابِ  المقدلس. إ  لم تَُك  قد آمنَت بِد  بالمسيح م  ُمجرل
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا

من  جموعةالعربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى م

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


