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  مخافة هللا

  واالعتماد        
  

 اخواتي واخواني االحباء,

تحت الشعار " االنتصار بالمسيح".  2016تتواجد سنة 

ً او ربما بالمرتبة االولى لحياتنا اليومية.  هذا يتبع ايضا

لعباره كهذه وجهات نظر مختلفة: اود هنا ان ادقق 

بوجهة نظر واحده: يتبع لالنتصار بالمسيح مخافة هللا 

واالعتماد. مخافة هللا هي االحترام, الذي به نقييم هللا, 

ليه كل حياتنا, اد وابانا السماوي. نحن نريد ان نعهخالقنا 

ا من وفي اوقاتنا الصعبة ايضاً. ها هي بعض االمثلة لهذ

  الكتاب المقدس:

لقد تمكن يوسف من االنتصار على الخطيئة بمخافة  

هللا. لقد كان كشخص تقي متأكد, ان هللا يراه 

وموجود معه. لقد قاوم التجارب, لم يضعف امام 

االمرأة الغريبة وبقي بنفسه في السجن, منسي من 

الكل, امين B. اخيراً اتت اللحظات, التي بها حرره 

م نعلم نحن ايضاً, ان هللا يرى ويعلم بكل هللا. اليو

بتعد لهذا عن الخطيئة ونعتمد عليه: نا نشيء. دعو

 هو لن ينسانا!

لقد كان موسى رجل مملؤ باالعتماد في عمل  

. لقد قاد معركة ضد فرعون, التي ظهرت في هللا

معدومة االمل. لكن موسى لم يتنازل مع هذا كالبداية 

ايضاً حين رفض الملك  كله عن اعتماده على هللا.

المصري تسعة مرات, ان يدع شعب اسرائيل يرحل. 

في النهاية قد اعطى موسى االمر, ان يجهز شعبه 

لقد اطاعه الكل وهللا  -نفسه للخروج من مصر

حررهم. واليوم؟ كم من االمرار يتسنى لنا ان نحيا 

مقدرة هللا! بالرغم من كل عداوة الشيطان, نريد ان 

 ونصغي. سوف نتخلص عن قريب من نعتمد على هللا

 الشرير.

لقد كان على بولس ان يغيير نفسه كلياً. كل ما  

قد ظهر له في الماضي كمقدس, قد اصبح قيد التسائل 

وغير مهم. لكنه قد آمن باB واعتمد عليه وتابع 

طريقه بعد هذا كاداة بيد هللا وقاد هيئة هللا باتجاه 

سه كرسول ومعلن الخالص. لقد بعثه ابن هللا بنف

ً اليوم . للبشارة الى العالم. هكذا هو االمر معنا ايضا

هللا يبعثنا الى كل العالم, كي نتمسك ونعلن البشارة 

السارة بقيامة يسوع المسيح, صعوده الى السماء 

وعودته وان نخبر بذلك بوضوح. المسيح سوف 

 هذا ما هو موعود به! -يأتي

مخافتنا له, في كل نحن نريد ان نطيع هللا من خالل 

ً وفي كل حياتنا. نحن نعلم, انه  مجاالت الحياة, دائما

ى مقدرته. لويعلم بكل شيء. يمكننا االعتماد عيرى 

  حينها سوف نحيا االنتصار بالمسيح!

  انا احييكم مع كل رسل العالم من القلب

  لكم 

  
  

     جان لوك شنايدر
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  نعترف بايماننا بالرغم عن كل منافسة

  
جبل الكورموفادو, الذي عليه يقف تمثال المسيح يتيح 

متر المجال لمنظر خالب  700ارتفاعه ريدينتور و كريستو
على مدينة ريو دي جانيرو. لقد احتفل رئيس الرسل شنايدر 

تشرين  28في هذه العاصمة البرازيلية الخدمة االلهية في 
  .2015االول 

  

  9, 16كورينثوس االولى 

 النه قد انفتح لي باب "
عظيم فعال و يوجد 

  "معاندون كثيرون
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لدينا الفرصة العظيمة, ان 

نقوم بشيء لعمل الرب, 

هذا يتبع لكل مكان على 

  .هذه االرض

لقد كتب بولس كلمتنا لليوم اخواتي واخواني االحباء, 

الى الكورينثيين. هو يتكلم حول عمله المخطط له. لقد 

كان راحالً وتوقف في افسس. هناك اتخذ القرار, انه 

يريد ان يؤسس هيئة. حينها قد كتب الى الكورينثيين:" 

 لدي هناانا موجود اآلن في افسس ولدي شعور, انه 

:    المنافسة  فرصة جميلة, للعمل, مع وجود الكثير من

مشوق  ه" لقد فكرت بنفسي بهذا في االيام السابقة ووجدت

. القصة, كيف هو اسس هورغبت بمعرفة االكثر عن

الهيئة هناك, نجدها في الكتاب المقدس في اعمال الرسل 

. حين قرأت هذا, فكرت بكم, اخواتي 20و 19صحاح اال

واخواني االحباء هنا في البرازيل, الن الوضع هنا 

شابه, ففكرت ان هذه الكلمة جميلة لمساء االربعاء هذا. م

, لقد االمر لننظر مرةً لهذا

اتى بولس الى افسس, كي 

. هذا يؤسس كنيسة هناك

ترف بايمانه عمعناه, انه قد ا

هناك وجلب للناس البشارة 

السارة. لقد كانت افسس 

مدينة عظيمة, واحدة من 

الكبرى في ذلك الوقت. لقد 

 100.000من  كان هناك اكثر

مواطن, وفقط اثناعشر قد 

تقبلوا شهادته. ليس مئة, ليس 

). هذا كان كل  7, 19خمسون, فقط اثناعشر ( اعمال 

شيء! وبالرغم من هذا فقد وجد بولس هنا فرصة 

عظيمة للعمل. هو لم يحبط, بل ظن:" اذا هللا قد بعثني 

ر علي ان اقوم بشيء هنا." وقد واجه فعالً الكثيفالى هنا, 

  من المنافسين.

قد تواجد هناك مجموعه من فلقد اتجه اوالً الى اليهود. 

اليهود االمناء. وقد تكلم معهم حول يسوع المسيح, ابن 

هللا, وحول مسؤليته كرسول المسيح. مع هذا نقراء في 

"  ولما كان قوم يتقسون وال يقنعون الكتاب المقدس ان "

اثهم ولم يتقبلوا . لقد كانوا مقيدون بتر)9, 19( اعمال 

البشارة, ان يسوع المسيح ابن هللا وان بولس رسول 

هللا هنا في البرازيل اعلم ان مجموع اوالد  االمسيح. ان

عدد مواطنون هذا البلد قليل. انتم تجتهدون بالمقارنه 

باعالن ايمانكم, لكن الكثيرون من المسيحيون االمناء ال 

بايمانهم وتقاليدهم.  يتقبلون هذه الرسالة. اذ انهم مقيدون

وحين انتم تقولون لهم, انه لدينا رسل احياء وان يسوع 

سوف يعود وانه يقترح الخالص لالرواح في العالم 

علينا وعلى تقاليدنا.  كال, هذا غريباآلخر, يقولون:" 

. ال يمكننا ان نؤمن بهذا. نحن سنبقى هذا غريب لنا

معنى لنا, لبقاءنا ي بايماننا." انا اعتقد, انه ال يوجد ا

. انتم تعلمون بهذا افضل مني. اذ متثبتين في مقصدنا

ن بايمانهم, ونحن نواجه بهذا االتجاه عراك. تثبتوانهم م

اول صعوبة كانت لبولس, انه فقط قليلون قد تقبلوا 

  رسالته.

وا متثبتون بايمانهم, ان نثانيا لم يريد هؤالء, الذين كا

لقد يتنازلوا عنه. وهكذا قد اتجه الى مجموعة اخرى. 

تواجد بين اليهود البعض, الذي كان معادي وقد استغلوا 

. لقد كان  )13, 19اسم يسوع, كي يشفوا الناس ( اعمال 

هذا مشكلة كبيرة لبولس. 

لقد استغلوا اسم يسوع 

ح. انا اعتقد, انه المسي

يمكننا ان نتحقق اليوم 

ً من الكثيرين الذين  ايضا

يستغلون اسم يسوع, كي 

 يجعلوا حسب زعمهم

حياة اآلخرين احسن. هم 

اذا انت اتيت يعدوهم :" 

الى كنيستنا وتبعت يسوع, 

ستصبح غني. سوف 

تختفي كل مشاكلك. انت ستحصل على بركة ارضية." 

مكتوب في االنجيل. هذا هذه مشكلة, حيث ان هذا غير 

ليس السبب الذي من اجله قد اتى يسوع على االرض. 

أل:" هل لكن علينا ان نتعامل مع افكار كهذه. وحين نُس

تصلون من اجل العجائب؟  يوجد شفاء في كنيستكم؟ هل

" علينا ان نقول:" كال, نحن نجهز االرواح لعودة 

  المسيح." صعب, ان نجلب رسالتنا لهم.

الثالثة التي جابهها بولس في افسس كانت, انه المشكلة 

قد عارض بعض رجال االعمال. لقد تواجد هناك 

صناعات مزدهرة وتجارة بالتماثيل الفضية من معبد 

, التي جلبت ارباح كثيرة. لقد اجتمع اصحاب االلهه ديانا

الصناعات والمتعاملون معهم:" ال يمكننا ان نتقبل, ان 

لشك باعمالنا", وارادوا ان كرازة هذا الرجل تجلب ا

لروح  يالحقوه. يمكننا اليوم ايضا, ان نتحقق من هذا ا

المتجه الى المال دائماً, حيث يقول الكثيرين:" نحن علينا 

ان نكسب الكثير من المال, كي نستطيع ان نصل الى 
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طمأنينة. انتم تعلمون, نحن علينا ان نعمل صعب من اجل 

هللا.للبعض يكون االنجيل  المال. ليس لدينا وقت من اجل

ال يمكن لالنسان ان خطورة على اعمالهم, النهم يعتقدون:" 

يحيا حسب االنجيل ويقوم باعماله. ال تقول لي, انه علي ان 

اكون صادق, دعني من افكار كهذه. انا ال اريد اي صلة 

بهذا. انا اريد ان اكسب المال." انجيل المسيح يعيقهم 

ونه. هذا قد كان المجال الذي به كان باعمالهم. هم لم يتقبل

  يعمل بولس.

باالساس كان بامكانه ان يقول:" حيث ان هذا هكذا, يمكنني 

ان امحو كل شيء. اذ ان هذا ببساطة صعب جداً. االغلبية 

تريد ان تبقى بعاداتها القديمة وال 

يتقبلون الرسالة الجديدة. اآلخرون 

يهتمون بيسوع المسيح فقط النهم 

ن النفسهم بهذا حياة يتوقعو

افضل. واالخرون مهتمون فقط, 

باكتساب المال." حين يفكر 

االنسان بكل هذا, فتجاوب بولس 

:" النه قد انفتح لي مثير لالهتمام

باب عظيم فعال." لقد وجد بهذا 

مناسبة كبيرة, كي يعمل هناك. لقد 

جعل ايمانه هذا ممكناً. لقد فكر:" 

 حيث ان هللا قد بعثني الى هذه

المدينة, اذ انه يريد, ان اعمل 

  هنا."

اخواتي واخواني, هذا يتبع لنا اليوم وهنا. لدينا الفرصة 

هذا يتبع لكل بشيء من اجل عمل الرب. العظيمة, ان نقوم 

يمكنني ان اقول شيئاً كهذا. ربما يتسائل مكان في العالم. كيف 

البعض. الشرح بسيط جداً: الرب يسوع لم يأتي بعد. الن 

  ه لم يتم حتى اآلن.عمل

لقد بعث رسل على االرض, كي يعملوا هنا. سوف يعود حين 

يكتمل هذا العمل. وحين هو ال زال ال يأتي, هذا يعني, انه ال 

زال عمل يجب القيام به. عمل الرسل على االرض هو 

  العالمة, انه ال زالت لدينا الفرصة, ان نعمل 
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  نود ان نظهر,

  ان ال شيء مستحيل 

Q عند.  

اخواتي واخواني االحباء, هذا يتبع لنا هنا واليوم, اذ ان 

ونبشر لدينا الفرصة العظيمة, ان نقوم بشيء لعمل هللا 

  باالنجيل.

 ً ان يتحول الناس  -ال زال ممكناً وهذه مشيئة هللا ايضا

 الى ابناء Q. هذا سيبقى هكذا ما زال رسل يعملون على

 –الن الرسل يعملون هنا في بلدكم, اعتقد انا الرض. و

ان هذا ممكن  -واؤمن بهذا

  ايضاً هنا في بلدكم.

دعونا اآلن ننظر, كيف 

نجح بولس بهذا. قبل كل 

شيء هو لم يتوقف عن 

الحديث حول يسوع 

واالعتراف بايمانه. هللا 

ان  يتوقع هذا مننا. علينا

نعترف بايماننا. لكن ليس 

علينا ان نمشي في االسواق 

ونخبر بايماننا. لن يصغي احد الينا. ربما سيسخرون 

. لكن علينا في مجال حياتنا اليومية ان نتكلم بشكل بنا

ل ايماننا, مثالً:" اتعلم, ان هللا قد  مفروغ منه حو

ساعدني, اذ انك تعلم انه كانت لدي في االسبوع 

وبات. لقد ذهبت الى الكنيسة وهناك تقبلت الماضي صع

القوة والعزاء." هنا لن يضحك احد حين يتحققون:" نعم, 

لقد كان في االسبوع الماضي حزين وهو االن افضل 

بكثير." لماذا هذا؟ الننا قد كنا في الخدمة االلهية. يمكننا 

ً ان نتكلم كشيء مفروغ منه حول احياء ايماننا.  ايضا

ع الصغير. نحن نود ان نقوم بهذا, مثل بهذا نزرع الزر

بولس. لقد كان بالنسبة له شيء مفروغ عنه, ان يتكلم 

حول ايمانه وتجاربه وكيف ان هللا قد ساعده. لقد قام 

ً بشيء آخر. لقد جعل هللا العجائب الكبيرة  بولس ايضا

, 19تحصل من طريقه( اعمال 

). لقد قال الناس:" هو يقوم 11

ه رجل هللا." بالعجائب. مؤكد ان

وانا  –انا اعلم, انه ال احد مننا 

 ً الناس. يمكنه ان يشفي  -ايضا

لكن ليس هذا هو نوع العجائب 

هللا مننا, العجائب  ايطلبه التي

التي يمكننا ان نقوم بها, هي 

التي يعتبرها اآلخرون اشياء, 

كمستحيلة. اشياء غير عادية 

حياتنا مثل مثل انيثاق السالم واالمل, حتى لو كانت 

ه, حتى لو كان العاصفة. ان نكون شكورين Q وامناء ل

هذه احداث ال يفهمها الكثيرون من ر.كل شيء بحياتنا ثائ

الناس ويقولون:" الحق هو, ان على هذا ان يكون حزين 

ومحبط. لكنه مع هذا كله فهو يشع سالم واعتماد." هذا 



02. 2016ئة يالهخدمة االهية في البرازيل   
 

  ان نشارك يمكننا

في فرحة وعذاب 

  , في عالماآلخرين

  تتكاثر به االنانية, 

.  

يُعد للكثيرين كاعجوبة. وهنا 

 ان يقوموا يمكن لكل اوالد هللا

  باعجوبات كهذه.

اعجوبة اخرى هي الحقيقة, 

ً بااليمان  اننا متحدين سويا

والمحبة بالرغم عن 

االختالفات الكبيرة. حين 

, ينظر الناس الى هيئتنا

يتعجبون :" هم مختلفون كلياً. 

يوجد االغنياء والفقراء, 

المثقفون واالقل مثقفون, 

وكلهم متحدون. كيف هم 

هذا اعجوبة  يقومون بهذا؟"

خاصةً في ايامنا هذه. ال يمكن 

للناس ان يفهمون, كيف ننجح 

. هل ترون االن, نحن بهذا

اننا نحن ايضاً يمكننا ان نقوم 

بالعجائب. اذ ان هذا بالنسبة 

لآلخرين خارج عن العادة, 

حيث اننا نغفر الحدهم, الذي 

قد سبب االلم لنا, البعض 

ربما يقول:" انت مجنون! 

ل. انسان طبيعي هذا مستحي

لن يقوم بهذا ابداً." هنا يكننا 

ان نجيب:" نعم هذا مستحيل, 

لكن بمساعدة هللا اتمكن منه." 

نحن نريد ان نظهر, ان مع 

هللا ال يوجد مستحيل. هذا ما 

  قد قام به بولس.

ً اخراً. لقد تواجد ثالثة سنوات في  ً بشيئا لقد قام ايضا

لم. حتى انه قد افسس وشارك الناس هناك الفرحة واال

, التي بها نعترف بكى معهم. هذه ايضاً خصيلة جميلة

بايماننا ونعلن البشارة. نحن نتمكن في عالم مملؤ 

باالنانية ان نشارك بفرحة والم اآلخرين. حين نرى 

اآلخرين يتالمون, نحاول ان نعزيهم. نحن نحاول ان 

ا نساعد ونقدم لهم سالم وفرحة مستتبة. لقد قام بولس بهذ

لمدة ثالثة سنوات. لقد الحظ هذا الناس في افسس. لقد 

ظنوا:" هذا الرجل ال يكرز بالنظرية فقط, بل هو 

متواجد هنا ويشارك معنا عذابنا ويبكي معنا." وهكذا 

يمكننا ايضا ان نعترف 

بايماننا, حيث اننا يمكننا 

ان نساعد بحمل الم 

, حتى ولو لم اآلخرين

يكونوا رسوليين جدد. 

ا بحاجة الى عالمن

اشخاص, الذين يساعدون 

  بحمل الم اآلخرين.

النقطه الررابعة لمصدر 

قوة بولس كانت, ما هو قد 

قاله بعد ذلك:" لقد اثبتُت 

انني لم اتصرف لمصالحي 

الشخصية. ما قد قمت به 

من اجل انا, لم اقم به 

المال او الشهرة." وعلى 

الناس ان تتحقق, انه هو 

عندنا هكذا ايضاً. عليهم 

ان يعلموا, اننا لسنا معنيين 

فقط بتكبير عدد االعضاء 

او ان نحسن مدخوالت 

كنيستنا. وفعالً ان هذا ليس 

اهتمامنا المركزي. ما نحن 

نريده, هو ان نشارك 

عظمة الرب مع اآلخرين 

ذا هو من خالل المحبة. ه

حافذنا الوحيد. بعض 

الناس يفكر:" حسنا, حين 

انا ادعو الكثيرين وهم 

يصبحون اعضاء للكنيسة, 

ستخلص بهذا روحي." هل هذا هو الحافذ الصحيح؟ انا 

ال اعتقد, وهذا لسببين. اوال حيث يعتقد هؤالء الناس 

انهم يمكنهم ان يكتسبون الخالص. لكن ال يمكن لالنسان 

حتى لو اننا نجحنا بتحول مئة  .ان يكتسب الخالص

شخص ليصبحون رسوليين جدد. ثانياً هللا يطلب مننا ان 

نحب اآلخرين. لكن حين يكون كل حثي مكون من 

وصولي انا بنفسي الى الخالص, لن يتم هذا من خالل 

محبتي لآلخرين. هذا ما هو موجود لدي, اريد ان 

اس ان اشارك معه به. انا مقتنع بالتمام, انه يمكن للن

تشعر بهذا. هم يشعرون: الكثير يود بسبب ما ان انضم 
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لقد اكمل الكرازة رسول المقاطعة روديغر كراوزه (المانيا) 

  والرسول راينالدو ميلتشوك ( البرازيل)

  

الى كنيستهم, النهم يريدون ان يقدموا لي جزء من 

يسوع المسيح: هم يريدون ان يشاركوا معي بركة 

   يحبونني.وعظمة هللا: هم 

انتم ترون بهذا, اننا متواجدون بوضع مشابه لهذا من 

بولس. ورسالة روح هللا لهذا المساء هي:" ال تكونوا 

بسبب هذا متررددين, آمنوا بعمل الرسل االحياء. ما 

داموا عاملون, فممكن وجود االرواح, التي تبحث عن 

في هذا العالم وفي العالم اآلخر. نحن نريد ان  - الخالص

تكلم حول ايماننا وحول خبرة ايماننا وحول ما نحياه في ن

اشياء  -الخدمات االلهية. نحن نريد القيام بالعجائب

يحسبها اآلخرون كمستحيلة. والتي يمكننا نحن ان نقوم 

, بها. نحن فرحين حتى في الضيق. نحن مملؤين باالمل

يمكننا ان نغفر. يمكننا ان نجلب التضحيات حتى لو لم 

ئاً. نحن متحدين بالرغم عن كل االختالفات. ال نملك شي

شيء مستحيل مع هللا. وحينها نريد ان نشارك الفرحة 

وااللم مع اآلخرين, وان نريه, اننا ال نعمل من اجل 

   مصالحنا الشخصية, بل بالمحبة. آمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 افكار جوهرية

مسؤليتنا تشجعنا ان نعترف من خالل محبتنا لآلخرين 

بايماننا بالكلمة والعمل بالرغم عن التناقضات. بولس 

  الرسول هو مثالنا بهذا.

 .لم يتوقف بولس عن االعتراف بايمانه 

 لقد جعل هللا العجائب تحدث خالل بولس. 

 لقدتمكن بولس من مشاركة الناس بفرحتهم والمهم. 

لقد اراد بولس ان يعمل بالمحبة وليس من اجل  

 مصالح شخصية.
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  االسرار المقدسة 
مجلة الهيئة بعض االسئلة واالجوبة المختارة تقدم كتاب تعاليم الكنيسة الرسولية الجديدة بشكل اسئلة واجوبة.   2015صدر في ايلول لقد 

  .االسرار المقدسةاالمر في هذه النشرة حول  دوري –سؤال وجواب  750 من مجموع

  ؟هي االسرار المقدسةما 

االسرار المقدسة هي اعالنات اآلهية اساسية. هللا يقدم في هذا 

  لمتقبلها الشفاء. - التي تتم من خالل ناس بناس -العما المقدس

  االسرار؟لما تخدم 

االسرار المقدسة تهدف الى حصول االنسان عل الخالص: يتم 

ضم االنسان الى حياة المشاركة مع هللا وحفظه عليها من خالل 

االسرار المقدسة.تقبل االسرار المقدسة الثالثة عماد الماء 

المقدس, الختم المقدس والعشاء المقدس يفتح المجال, لالتحاد 

  مع الرب بعودة المسيح.

  ماذا يتم خالل العماد المقدس بالماء؟

يتم من خالل العماد بالماء تغيير عالقة االنسان با@ كلياً. حيث 

يتم غسل الخطيئة الوراثية, فيتم جلب المعمد من االبتعاد عن 

هللا: هو يصل الى مقربة هللا. فهو يصبح مسيحي. يتبع المعمد 

  لمسيح.من خالل ايمانه واعترافه بالمسيح الى كنيسة ا

  ماذا قال يسوع حول العماد الى رسله؟

لقد قدم يسوع مسؤلية التبشير الى رسله بعد قيامته من 

فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم االب واالبن االموات:" 

). فبهذا اذ ان العماد يعود الى 19, 28" (متى ي.والروح القدس

مسؤليات الرسل. هنا يتم بالغالب فعم "عماد" في العهد الجديد 

كمكون من جزئين عماد بالماء وعماد بالروح القدس( قارن مع 

). لدى العماد المقدس بالماء والعماد 14, 8اعمال الرسل  

  المقدس بالروح اتصال مباشر.

  ماء؟من يمكنه تقبل العماد المقدس بال

يمكن لكل انسان ان يتقبل العماد المقدس بالماء. الشرط 

  االساسي هو ايمانه بيسوع المسيح وبانجيله.
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  لماذا يمكن لالطفال ان يُعمدون؟

دعوا االوالد ياتون الي و ال تمنعوهم الن لمثل اعالن يسوع: "

انه على بركات  ) يشير الى14, 10" ( مرقس هؤالء ملكوت هللا

هللا ان تكون مفتوحه لالوالد ايضاً. تتبع لهذا االسرار ايضاً. يتم 

 االعالن في العهد الجديد, ان المشاركات البيتية قد تم ُعمادها:"

َوتََهلََّل َمَع َجِميعِ  واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون ...

قارن ,34. 33, 16لرسل " ( اعمال ا.بَْيِتِه إِْذ َكاَن قَْد آَمَن بِا@ِ 

 ً ). االوالد يتبعون الى "جميع بيته". على هذا قد 15, 16 ايضا

تطور التراث المسيحي, ايضاً بعُماد االوالد. اضافةً الى هذا فقد 

تقبل المسؤلين عن تربية الطفل االعتراف بااليمان بيسوع 

  ومسؤلية التربية حسب جوهر االنجيل. المسيح

  د تم في مشاركة كنسية اخرى؟هل يسري مفعول ُعماد ق

نعم, بذل العماد بالماء مفعوله موجود في كل كل مجاالت 

كنيسة المسيح. العماد بالماء هو الخطوة االولى على طريق 

الكمال النهائي. العماد كامل المفعول في كل مكان , الذي به يتم 

 باسم االله اآلب واالبن والروح القدس العُماد بالماء. بهذا اذ ان

العماد بالماء مألوف في الكنيسة باجمعها. اساس هذا هو مشيئة 

  هللا العامة للخالص.

  من اين انشق المصطلح " العشاء المقدس"؟

المصطلح " العشاء المقدس" يشير الى الحاله, التي بها اسس 

يسوع المسيح هذا السر المقدس: لقد احتفل مع جماعة رسله في 

  ح. المساء قبل اعتقاله عشاء الفص

  ماذا يحدث بافراز البرشان؟

يصبح جسد ودم يسوع   Consekration)بافراز البرشان (

المسيح متواجد. ال يتغيير الخبز والنبيذ بمجتوياتهم من خالل 

االفراز, هذا يعني ان الخبز والنبيذ ال يتحوالن. بل اكثر من 

. هذا الحدث يدعى " هذا ان جسد ودم يسوع يضافان الى هذا

Consubstentiation. "   الخبز والنبيذ بالعشاء المقدس

ليست رموز اجسد ودم يسوع المسيح, بل ان جسد ودم يسوع 

  المسيح فعالً متواجدان.

  هل تتواجد تضحية يسوع المسيح في العشاء المقدس؟

  

نعم, تضحية يسوع المسيح متواجدة في العشاء المقدس. هذه 

التضحية طبعاً ال تتكرر, بل هي " التي بُذلت لمرة واحدة كاملة 

  ).14. 10, 10المفعول" ( عبرانيين 

  ما هو عمل العشاء المقدس؟

العشاء المقدس يبني المشاركة العميقة مع يسوع المسيح. اذ انه 

خدم التمتع بالعشاء المقدس ايضاً يقدم جوهر وقوة ابن هللا. ي

وحدة المؤمنين مع بعضهم البعض, حيث انهم يتطورون سوياً 

الى جوهر يسوع المسيح. فبهذا فالعشاء المقدس وسيلة مهمة 

  للتجهيز لعودة المسيح.

  ما هو الختم المقدس؟

الختم المقدس هو سر مقدس, الذي به يتقبل المؤمنون من خالل 

ة معطيات الروح القدس. بهذا وضع ايدي رسول والصال

  يصبحون اوالداً @ ومدعوون لالوائل.

  كيف يتم بذل سر الختم المقدس؟

يتم بذل سر الختم المقدس من رسول, حيث انهم يبذلون 

, عطاء الروح للمعمدون باسم االله اآلب واالبن والروح القدس

القدس. حيث انهم يضعون اياديهم على رأس المعمدون 

  ويصلون.

  هي اعمال الختم المقدس؟ ما

مع الختم المقدس يبقى الشخص ممتليء بالروح القدس. هللا يقدم 

له جزء من جوهره: بهذا يُقدم لالنسان قوة هللا, محبة هللا وحياته 

وحِ اْلقُُدِس  لالنسان:" ألَنَّ َمَحبَّةَ هللاِ قَِد اْنَسَكبَْت فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ

المعمد هو ملك هللا: لقد اتخذ روح  .)5, 5" ( رومية اْلُمْعَطى لَنَ 

).االنسان يصبح ابن هللا, 9, 8هللا منزل دائم به ( قارن رومية 

هو مدعوا لالوائل: الوالدة المجددة لها عمل حاضري للبنوة 

ابن هللا هو وريث هللا ومشارك في االلهية ومستقبلية باالوائلية. 

نسان من خالل ارث المسيح. " روح البنوة" الذي يعمل باال

الختم المقدس, يدعو هللا "ابانا الحبيب" باعتماد كامل. حين 

يفسح الُمعمد المجال للروح القدس للتفتح, تتطور جكم االهية. 

, 5يتم الرمز اليهم بانهم " ثمار الروح القدس" ( قارن غالطية 

22.(  
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  حياة بعد الموت ال 
  هل توجد حياة بعد الموت؟

 وحدة مكونه,كيان جسدي وكيان روحي: هو نعم, االنسان هو 

هو محدود يتبع فمن الجسد الروح والنفس. جسد االنسان زائل, 

( قارن تكوين  الزوال. هو ماخوذ من االرض وسيصبح ارض

ً بعد موت 13, 3 ), بعكس هذا تحيا الروح والنفس بتتابع ايضا

الجسد, فهم بهذا ابديين. شخصية االنسان, ما يكون جوهره, ما 

  يبقى متواجد بعد الموت الجسدي.  - حياه, شعر به, فكر وآمن به

"حكمة فَإِنَّ هللاَ َخلََق اِإلْنَساَن َخاِلداً، َوَصنََعهُ َعلَى ُصوَرةِ ذَاتِِه،"

2 ,23.  

  ؟هو الموتما 

يتم التمييز بين الموت الجسدي والموت الروحي لالنسان. 

الموت الجسدي هو نهاية الحياة االرضية, حين يحدث يكون 

الروح والنفس قد فارقا الجسد. الموت الروحي هو انفصال 

االنسان عن هللا. هو نتيجة الخطيئة. حين يذكر االنجيل الموت 

  عن النفصاللينسب , )8, 21 :6, 20" الثاني" ( قارن رؤية 

  

  هللا, الذي تجري فعاليته بعد الدينونة. 

ا ِهبَةُ هللاِ فَِهَي َحيَاةٌ " الدينونة: ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوأَمَّ

  23, 6رومية  ".أََبِديَّةٌ بِاْلَمِسيحِ َيُسوَع َربِّنَا

  من لديه السلطان على الموت؟

رب الحياة والموت. لقد انتصر يسوع المسيح هللا الثالوثي هو 

بقيامته على الموت. لقد مكن االنسان بهذا الوصول الى مدخل 

يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار  الحياة االبدية:" ...

   ).10, 1( تيموثاوس الثانية " .الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل

  ما هي اهمية قيامة يسوع المسيح من االموات؟

مة يسوع المسيح من االموات هي اساس قيامة االموات. قيا

حيث انه قد قام من االموات, سوف يقوم االموات ايضاً," 

" (  هؤالء إلى الحياة األبدية وهؤالء إلى العار لالزدراء األبدي

  ).2, 12دانيال 

  



     02. 2016ئة ياله تعاليم الكنيسة
 

Jean-Luc Schneider; Überlandstrasse 243; CH- 8051 Zurich/ Switzerland الناشر:       
Verlag Friedrich Bischof GmbH; Frankfurter Str. 22; 63263 Neu- Isenburg/ Germany 
Peter Johanning المحرر:        

في لحظة في  هوذا سر اقوله لكم.ال نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير "

طرفة عين عند البوق االخير.فانه سيبوق فيقام االموات عديمي 

  .52. 51, 15"  كورينثوس االولى .فساد ونحن نتغير

هل توجد عالمات في الكتاب المقدس لمتابعة الحياة بعد 

  الموت؟

تتم االشارة حتى في العهد القديم لتابعة الحياة بعد الموت 

الجسدي, تتم الشهادة بهذا عدة مرات في العهد الجديد. كمثال 

الذي فيه  :" 20. 19, 3لعذا ما يُذكر في رسالة بطرس االولى 

أيًضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. إذ عصت قديما 

م نوح إذ كان الفلك يبنى حين كانت اناة هللا تنتظر مرة في أيا

  "  .الذي فيه خلص قليلون أي ثماني انفس بالماء

  اين يتواجد الناس بعد الموت الجسدي؟

تصل الروح والنفس للناس الذين قد ماتوا الى مجال االموات. 

  هذا من ندعوه نحن " العالم اآلخر".

  هل توجد عودة مجددة لالموات؟

كال, تصورات العودة المتكررة الى الحياة, اذا كانت كانسان, 

حيوان او نبات,  تناقض اقوال الكتاب المقدس وبهذا تناقض 

محوى االنجيل. حيث انه"  قد قُرر الى االنسان....., ان 

  ).27, 9يموت" ( عبرانيين 

  هل يمكننا االتصال مع االموات؟

خالل التفكير بهم يمكننا الوصول الى صلة مع االموات من 

والصالة من اجلهم. هللا قد منع العبث بمسألة االموات وسؤال 

يعرف ... يوجد فيك من  ال. االموات وبهذا فانه خطيئة:"..

... وال من يستشير الموتى.الن كل من يفعل ذلك مكروه عرافة 

  .)12 -10, 18عند الرب " (تثنية 

  كيف هو وضع االرواح في العالم اآلخر؟

الرواح في العالم اآلخر هو انطباع مقربة او ابتعاد عن وضع ا

  هللا. روح االنسان ال تحيا بالموت الجسدي اي تعيير. ال يقوم 

  

  

االيمان او انعدامه, المصالحة او المعاداة, الحب او الكراهية 

ً في العالم اآلخر.  بتكوين االنسان في هذا العالم فقط, بل ايضا

في مثال يسوع حول الرجل الغني بوضوح هذا الوضع يتم ذكر 

حيث يدور الحديث  ), 31 -19, 16( قارن لوقا  والعازر الفقير

هناك حول مكان االلفة ومكان العذاب. يمكن لالموات ان 

تتحقق من وضعها. هؤالء, الذين يعانون من عذاب, يأملون 

  بالمساعدة.

  هل وضع الروح في العالم اآلخر قابل للتغيير؟

وضع االرواح في العالم اآلخر قابل للتغيير منذ نعم, حيث ان 

تضحية المسيح. لقد ذهب يسوع المسيح بعد موته الى مجال 

االموات وكرز هناك. كرازة االنجيل تحتوي على امكانية 

التغيير لهؤالء, الذين يتقبلونها بايمان. فبهذا يمكن الحصول 

  على الخالص ايضاً بعد الموت الجسدي لالنسان.

  كن االرواح في العالم اآلخر من التغيير؟كيف تتم

تتواجد االرواح في العالم اآلخر, التي لم تسمع عن االنجيل 

ابداً, لم تحيا مغفرة الخطايا ولم تتقبل االسرار المقدسةفي وضع 

البعد عن هللا. يمكن تحويل هذا الوضع خالل االيمان بيسوع 

  وكذلك بتقبل االسرار المقدسة. المسيح وبتضحيته فقط

  هل يمكننا ان نكون مساعدة لالموات الى الخالص؟

نعم, يمكننا ان نتقدم متوسلين من اجل االرواح الغير مخلصه 

ونطلب من الرب, ليقم هو بمساعدتهم. ايضاً يمكننا ان نصلي, 

ان تصل هذه االرواح الى االيمان بيسوع المسيح وان تكزن 

تقبل الخالص, الذي يريد هللا ان يقدمه لهم. جاهزه ومستعدة, ل

ً مشاركة,  حيث ان االموات واالحياء بالمسيح يكونون سويا

سوف يعملون في العالم اآلخر مثل هذا العالم بجوهر المسيح, 

اي بالتوسل من اجل الغير مخلصين. الخالص نفسه يحدث 

  طبعاً فقط خالل يسوع المسيح.

امةً الى كل ما يخص المجاالت, المصطلح " هذا العالم" يتبع ع

  االوضاع والتطورات, التي تتواجد داخل العالم المادي.

   

  


