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مع سالح         
  هللا  

  

  

 اخواتي واخواني االحباء,

ا متاكد ان قصة جدعون معروفة لنا كلنا: لقد تقدم نا

جدعون مع جيش كبير الى محاربة الميدانيين, اعداء 

. لكن هللا فد جندي 42.000اسرائيل, لقد كان عدد جنوده 

تكلم معه:" عدد هذا الشعب كبير, الذي يرافقك". وامر 

 300حتى بقي معه في النهاية  -جدعون بتقليل عدد جنوده

رجل. وقد كان على هذه الفرقة الصغيرة ان تتنازل عن 

  السالح العادي وتتسلح باالبواق والمشاعل فقط.

 لقد كان هذا ضد كل شيء معقول. كيف بمكن لالنسان ان

يجابه جكهور االعداء باالبواق والمشاعل فقط؟ لكن 

جدعون كان يخاف هللا وقال: حين يقول لنا هللا انه علينا 

ان نحارب بهذه االسلحة, فسوف ننتصر بها ايضاً. لقد 

كان هذا من منطلق النظرة االنسانية غير معقول, لكن 

حيث ان جدعون كان يخاف هللا ويعتمد عليه, تقدم الى 

وقد انتصر على  -ع هذه المعدات الضئيلةالحرب م

  االعداء: لقد قدم هللا النصر لجدعون!

هللا يود مننا ان نحارب بسالحه, ليس باسلحة ارضية. 

الناس تريد ان تحارب بالقوة والعنف. والقوي هو الذي 

  ينتصر بالمعركة. لكن هللا قد قال: ضعوا هذا السالح 

  

  

 

  

 

  

الصالة, سالح طاعة الوصايا, جانباً, استعملوا سالح 

  سالح التجهيز للغفران, سالح الصبر ومحبة هللا.

ضد الهجمات. بالرغم من دعونا نستعمل اسلحة هللا 

ظهور تناقض هذا كله, فان هذا يعمل: حاول ان تقوم 

  بهذا!

  يةقلبتحيات 

  لكم 

  
  

     جان لوك شنايدر
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  التقدم بالروح
  

    

  25: 5غالطية 

وحِ، َفْلَنْسلُْك " أَْيًضا إِْن ُكنَّا َنِعيُش بِالرُّ

وحِ    ".بَِحَسِب الرُّ

لهيئات المتصلة! هنا وفي ا اخواتي واخواني االحباء

قراءة االنجيل الحتفالنا الفصحي نستمع في البدء ل

: 21 - 12و  4 -1االعداد  2من اعمال الرسل  –السنوي 

ا َحَضَر يَْوُم اْلَخْمِسيَن َكاَن اْلَجِميُع َمًعا بِنَْفٍس َواِحَدةٍ،  َولَمَّ

َوَصاَر بَْغتَةً ِمَن السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهبُوِب ِريحٍ 

 َعاِصفٍَة َوَمألَ ُكلَّ اْلبَْيِت َحْيُث َكانُوا َجاِلِسيَن،

ْت َعلَى  َوَظَهَرْت لَُهْم أَْلِسَنةٌ ُمْنقَِسَمةٌ َكأَنََّها ِمْن َناٍر َواْستََقرَّ

وحِ اْلقُُدِس، َواْبتََدأُوا  َواْمتَألَ اْلَجِميعُ  .ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهمْ  ِمَن الرُّ

وُح أَْن يَْنِطقُوا  .يَتََكلَُّموَن ِبأَْلِسَنٍة أُْخَرى َكَما أَْعَطاُهُم الرُّ

َما َعَسى «فَتََحيََّر اْلَجِميُع َواْرتَابُوا َقاِئِليَن َبْعُضُهْم ِلبَْعٍض: 

إِنَُّهْم «ِئِليَن: َوَكاَن آَخُروَن يَْستَْهِزئُوَن َقا .«أَْن يَُكوَن هذَا؟

فََوَقَف بُْطُرُس َمَع األََحَد َعَشَر َوَرفََع .«َقِد اْمتَألُوا ُسالَفَةً 

َجاُل اْليَُهوُد َوالسَّاِكنُوَن فِي «َصْوتَهُ َوَقاَل لَُهْم:  أَيَُّها الّرِ
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القدوس, سيتم ما يحي به الروح 

 ً  شرحه من الروح القدوس ايضا

أُوُرَشِليَم أَْجَمعُوَن، ِليَُكْن هذَا َمْعلُوًما ِعْنَدُكْم َوأَْصغُوا إَِلى 

ِمي،ألَنَّ هُؤالَِء لَْيُسوا ُسَكاَرى َكَما أَْنتُْم تَُظنُّوَن، ألَنََّها َكالَ 

 .َبْل هذَا َما قِيَل بِيُوِئيَل النَِّبّيِ  .السَّاَعةُ الثَّاِلثَةُ ِمَن النََّهارِ 

يَقُوُل هللاُ: َويَُكوُن ِفي األَيَّاِم األَِخيَرةِ أَّنِي أَْسُكُب ِمْن 

، فَيَتَنَبَّأُ َبنُوُكْم َوبََناتُُكْم، َوَيَرى َشَبابُُكْم ُروِحي َعَلى ُكّلِ بََشرٍ 

َوَعَلى َعبِيِدي أَْيًضا َوإَِماِئي  .ُرًؤى َوَيْحلُُم ُشيُوُخُكْم أَْحالًَما

َوأُْعِطي  .أَْسُكُب ِمْن ُروِحي ِفي ِتْلَك األَيَّاِم فَيَتََنبَّأُونَ 

َعَلى األَْرِض ِمْن َعَجائَِب ِفي السََّماِء ِمْن فَْوُق َوآَياٍت 

ُل الشَّْمُس إَِلى ُظْلَمٍة  .أَْسَفُل: َدًما َوَناًرا َوبَُخاَر ُدَخانٍ  تَتََحوَّ

ّبِ اْلعَِظيُم الشَِّهيرُ   .َواْلقََمُر إِلَى َدٍم، قَْبَل أَْن َيِجيَء يَْوُم الرَّ

ّبِ َيْخلُصُ     .َويَُكوُن ُكلُّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّ

االحباء, احتفال العنصرة مثل كل اخواتي واخواني 

االحتفاالت الكنسية هو قبل كل شيء احتفال الشكر: 

فرصة الجتماع المؤمنين, كي يشكروا هللا من اجل شيء 

خاص جداً: ففي عيد الميالد من اجل تجسد يسوع 

المسيح, ابن هللا, في جمعة االالم من اجل تضحية يسوع 

خميس الصعود  المسيح, في الفصح من اجل القيامة, في

  من اجل وعد عودة المسيح.

لشكر  يجتمع المؤمنون في العنصرة

نا نلقي  لبعث الروح القدس. دعوهللا

. لقد تمكن نظرة الى وقت التالميذ

تالميذ يسوع من احياء هللا بطريقة 

خاصة: لقد تحققوا من هللا بيسوع المسيح. ال يمكننا اليوم 

قد حيوا, ان هللا قد ان نتصور, ما كان معنى هذا لهم. ل

ً منهم بابنه. لقد تكلم معهم واليهم, علمهم,  كان قريبا

عزاهم. لقد صلى 

معهم. دافع عنهم, حين 

تم الهجوم عليهم, حين 

انتُقدوا. لقد كان هذا 

شيئاً خاصاً للتالميذ, ان 

ربة هللا هذه. قيحيوا م

حين هم فهموا هذا 

 افعالً, قال يسوع:" ان

ساترك العالم واعود 

, 16لى اآلب" (يوحنا ا

). لكن حينها 28

محبة هللا  تظهر

  :الممتلئة بوعد يسوع

َوأََنا أَْطلُُب ِمَن اآلِب " 

ًيا آَخَر ِليَْمُكَث َمعَُكْم إَِلى األََبِد، " ُروُح اْلَحقِّ  فَيُْعِطيُكْم ُمَعّزِ

لقد تمكن التالميذ في ذلك الوقت ونحن  ).16.17, ( يوحنا

مقربة هللا النه قد بعث الروح القدس. اذ اليوم من احياء 

انه دون هذا قد كنا تراجعنا الى الوقت القديم, الذي به 

  كان هللا يقطن بعيداً في السماء.

لقد عاش يسوع من خالل الروح القدس في قلوب 

وا ان يحيوا من خالل الروح مكنفتالتالميذ بتتابع. 

 القدوس, كيف يصلي الرب يسوع معهم, كيف هو

يتكلم معهم, كيف يعزيهم, مقدار مقربته لهم, كيف 

  يعلمهم.

ً  يمكننا اليوم احياء مقربة هللا انه قد قام ببعث حيث , ايضا

الروح القدس الى العالم. هللا يتكلم معنا, يعزينا, يدافع 

عننا, يساعدنا من خالل الروح القدس. انا اعتقد ان هذا 

  كله سبب للشكر.

ً اليوم, الذي به قد اصبحت الكنيسة,  العنصرة هو ايضا

التي اسسها يسوع المسيح مرئية للمرة االولى. لقد تمكن 

المرء من رؤيتها, كنيسة 

المسيح, التي يمكننا بها ان 

نجد الخالص. يمكننا ان نكون 

 ً . شكورين من اجل هذا ايضا

وى هنا ان نجد اين يمكننا س

الخالص؟ هذا يتم في كنيسة 

  المسيح فقط.

ن ايضاً. ايها االخ, ايتها كنيسة المسيح هي شركة المؤمني

  مطلقةاالخت, هل يمكنك ان تتصور, ان تكون بوحدة 
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ما يحي به الروح القدوس, سيتم 

ً شرحه من   الروح القدوس ايضا

كمعارك وحيد تقف لوحدك؟ ماذا سنكون دون شركة 

ة ابناء هللا, هذه الشركة كالمؤمنين؟ ماذا سنكون دون شر

يلة, التي يمكننا احياءها دائماً ومجدداً؟ هذا اساس مالج

للشكر, اليس هذا هكذا؟ نجن نشكر هللا, اذ انه قد بعث 

روحه, نحن نشكر هللا, النه قد قدم لنا كنيسة المسيح, 

شركة المؤمنين. واليوم نود ان نشكر هللا, الروح 

  القدوس بشكل خاص.

ح, فلنسلك لقد كتب بطرس هنا :" ان كنا نعيش بالرو

ً بحسب الروح!" هذا مذكور في اللغات اال رى خايضا

ل اوضح. هناك مكتوب :" حين كبش

نحن نحيا خالل الروح..." هذا 

معناه اننا يمكننا ان نحيا فقط خالل 

الروح. اذ انه سبب, تقبلنا الحياة من 

ً ان نشكر  هللا. نحن نود اليوم سويا

االلهية بنا. قد اصبحت الحياة  ههللا الروح القدوس. من

هذا يبتديء بهذا, ان الروح القدوس يظهر لنا, ان يسوع 

المسيح هو ابن هللا. ال يمكن الحد ان يصل الى االيمان 

, التعلم وقراءة بيسوع المسيح من خالل الفكر االنساني

االنجيل. هذا يمكن للروح القدوس وحده ان يظهره, 

ن يتحقق, ان الذي يقدم لالنسان المقدرة, التي بها يمكنه ا

يسوع المسيح اله حقيقي, هذا هو عمل من الروح 

  القدوس.

لدينا الحياة االلهية من خالل الروح القدوس. لقد وضع 

هللا بنا هذه الحياة من خالل الوالدة المجددة بالروح 

والماء. هذا هو عمل من الروح القدوس. نحن شكورين 

ً كل ما نح ن بحاجة لهذا. الروح القدوس يقدم لنا ايضا

اليه, كي يمكن لهذه الحياة ان تنمو. هو يقدم لنا الغذاء, 

الذي نحن نحتاجه, كي نُغذي به الحياة من الروح. لقد 

قال يسوع:" االنسان يحيا (...) من كل كلمة, التي يُنطق 

), وهو اشار الى هذا :" طوبى 4, 4بها من فم هللا" (متى 

). هذا معناه, انه 28, 11للذين يسمعون كلمة هللا" ( لوقا 

 ال تكفي قراءة كلمة هللا فقط: على المرء ان يسمعها.

الحياة االلهية بحاجة الى العظة كي يمكنها ان تنمو. هذا 

الرب ليس اختراع للكنيسة, هذه هي حقيقة االهية. 

  مة هللا!لطوبى, للذين يسمعون ك -.قد قرر هذا يسوع

نحن بحاجة الى الروح القدوس, كي يمكننا ان نفهم كلمة 

هللا المكتوبة في الكتاب المقدس. 

الكتاب المقدس هو وحي الروح 

القدوس ويمكن شرحه فقط 

  بمساعدة الروح القدوس.

يوجد الكثير من الناس, الذين 

يبحثون في الكتاب المقدس. لكن حين ال يقدم الروح 

على جوهر  يحصلوالوحي, ال يمكنهم ان القدوس ا

الكتاب. هذا مستحيل لالنسان. هنا حاجة عمل الروح 

القدوس ضرورية. على الروح القدوس ان يشرح ما هو 

  قد وحى به.

لكن لم يتم كل شيء بهذا. ال يكفي, قراءة االنجيل, على 

المرء ان يسمع كلمة هللا ايضاً, على المرء ان يسمع 

ان تتم بايحاء من الروح القدوس. العظة, وعلى العظة 

صطلح " الكلمة الصادرة لقد استعملنا في الماضي الم

من الروح". انا مقتنع ان ليس كل كلمة في العظة, حقيقة 

االهية. هذا اعلمه انا ايضاً من خالل خبرات ماضية 

  وشخصية.



04. 2016ئة ياله في اوروبا خدمة االهية  
 

ا اننتنا واخواال زال علي بهذه المناسبة ان اعتذر من اخو

بمقاطعة لوراخ: لقد قمت في خميس الصعود بالكرازة 

بكل اصرار واقتناع, ان موسى واليا قد صعدا الى 

ينوخ خطبعاً خطاء, لقد كان هؤالء كان  هذاالسماء. لقد 

واليا, الذين قد صعدوا الى السماء. لقد كان على موسى 

لقد قبره هللا بنفسه, لم يجد احد قبره بعد. لكن  ان يموت.

قد كان عليه ان يموت. حبنوخ واليا قد صعدا الى 

السماء. ليس موسى واليا. بهذا نرى, اذ ان ليس كل 

  كلمة, التي يتم الكرازة بها بالهيكل, هي كلمة هللا. 

بع االمر مع كلمة الوحي من الروح يتحسنا, كيف 

مالء الكلمة الموعوظ بها بقوة الروح القدس يالقدس؟ 

خاصة. عمل الروح القدوس يقود ايضاً, الى ان يتقبل 

ويتحقق المصغي لهذه الكلمة بايمان هذه القوة. هذا هو 

  عمل الروح القدوس, ونحن شكورين لهذا.

الروح القدوس يعمل في االحتفال بالعشاء المقدس 

ط بدخول جسد ودم يسوع المسيح الى الخبز والنبيذ. فق

بهذا يمكننا االحتفال بالعشاء المقدس, ونتقبل بها القوة, 

الغذاء الذي نحن بحاجة اليه, كي يمكن لهذه الحياة ان 

  تتطور بنا.

انا اذكر اآلن عمل اضافي للروح القدس. الروح يُقدس 

الرسل واالخوان المرسومين, كي يمكنهم ان يتمموا 

ديس. كيف اعمالهم. هذا ال يمكنه ان يتم دون هذا التق

عمل يبهذا, الذي  قومتان  هغير مكتمل يمكن لبشر

فقط.الذي قام  , هذا يتمكن منه خادم هللا المتقدسلخالصل

  الروح القدوس بتقديسه.

لقد كان هذا كله بعض حث, للتفكير الجذري, لماذا نحن 

نحيا من خالل الروح القدوس وعلى ماذا علينا ان نكون 

  شكورين له.

نقوم بترنيم ترانيم الشكر والمدح. كل ام  انجميل,  انه

ول البنها :" جميل انك تشكرني, لكنني اود اكثر من قست

  هذا."

كيف يمكننا ان نشكر الروح القدوس النه يُقدم لنا الحياة 

هذه لااللهية, النه يقدم لنا لهذا الغذاء ايضاً والنه يمكن 

ذى من ان تتطور بنا؟ حيث اننا ندع انفسنا تتغ الحياة

الروح. اذ انه هو يُجهز لنا الغذاء من كلمة العظة 

والعشاء المقدس. علينا على االقل ان نتقبل هذا. ان 

نصغي الى كلمة العظة ونتقبلها وان نتمتع بالعشاء 

المقدس. لقد قمت بذكر هذا عدت مرات واكرر هذا هنا: 

ال يدور االمر هنا حول زيارة الخدمة االلهية, بل حول 

  !خالصنا

سماع  نمستحيل لنا ان ندخل الى الشركة مع هللا دو

كلمة العظة وتقبلها واالحتفال بالعشاء المقدس. هذا لم 

 اخترعه انا, هذه حقيقة االهية. اذا تم او لم يتم تقبلها. 

انا خادم هللا فقط ويمكنني ان اعظ بهذا فقط, الذي يقوله 
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يرين من . وما يقوله هو لي, هذا ما يقوله للكثلي هللا

المؤمنين. دعونا نظهر شكرنا للروح القدوس حيث اننا 

  نتقبل الى انفسنا الغذاء, الذي هو يجهزه لنا.

ً ان نظهر شكرنا؟ حين نحن نصلي  كيف يمكننا ايضا

 ً شيئاً مهماً. لقد صلى يسوع بالروح القدوس. هذا ايضا

مع تالميذه. وبعد هذا قام ببعث الروح القدوس, الذي 

يساعدنا في الصالة. الروح القدوس يصلي معنا ويقول 

انه مذكور في الكتاب  لنا ايضاً, كيف علينا ان نصلي. اذ

المقدس:" لقد تقبلتم روح طفولي, الذي نحن ندعوا من 

). " ابا " هي 15, 8ية خالله: ابا, ابانا الحبيب!" ( روم

كلمة ارامية, ومعناها ببساطة " آب". تظهر هذه الكلمة 

  االعتماد الغير محدود على هللا.

حين نحن نقول: ابانا السماوي الحبيب, ابانا في 

قب, ان كل ما نقوله نحن اآلن لالسماء..., معنا هذا ال

االعتماد الكامل على هللا: انا اعلم, انك انت بمتطبع 

ي. انا اعلم, انك قدير, ال يمكنني ان افهمك. لكنني تحبن

! هذا هو االنطباع الصادر عن وحي اثق بك ثقة عمياء

  الروح القدوس بالصالة. دعونا نصلي بالروح.

الروح القدس بحاجة بالطبع الى وقت, كي يعمل. نحن 

ً نقوم بهذا من منطلق العادة. هذا  نصلي بتواظب واحيانا

اذا كان هذا دائماً هكذا من وحي كيد ليس سيء, لكن لتااب

لست متاكد من  االروح القدوس, اذا هذا متعلق بي فان

ً  جميلهذا بالتمام.  , حين تكون صلواتنا صاعدة من ايضا

وحي المشاعر, المرء يشعر بشعور خاص ويصلي 

بشكل تلقائي من المشاعر. هذا شي حسن, لكن هذا جيد, 

, كي نفسه للصالةاذا اتخذ الشخص بعض الوقت لتجهيز 

يضع االولويات ويتكلم يظهر حينها الوحي من الروح, ف

جد في المرتبة اول له ما هي اولوياته وما متومع هللا ويق

  الثانية والثالثة. حين تتم الصالة بالروح, تكون 

  لقد تقبل الرسل العشاء المقدس نيابة عن الراحلين 

في كل  االولويات واضحة. ال يمكن للمرء ان يقوم بهذا

صباح قبل او بعض االفطار. لكن ليتم هذا بتكرار, هذا 

ما انصح انا به. اذا اتخذ المرء وقته كي يصلي بالروح, 

حيث قد تم التاكيد على االولويات وحيث يتكلم المرء 

  باعتماد تام مع هللا.

ً مع الروح. نحن معمدين,  حن ندعونا نعارك ايضا

بان نتبع يسوع مختومين وبهذا قد اظهرنا مشيئتنا, 

المسيح وان ننتصر على الشرير. الروح القدوس يمكننا 

ركة عمن التفرقة بين االرواح. مهم لنا, ان نقود الم

  الصحيحة, ان نحارب العدو الصحيح.

حين نحن نقول, اننا نود ان ننتصر على العالم, يمكن 

لهذا ان يترك االنطباع, اننا غير راضين بهذا العالم: اذ 

سيء هنا, كل شيء غير جميل, كل شيء  ان كل شيء

يء شحيث كل  هناكاطيء ونحن نتشوق الى السماء, خ

! بهذا سوف نقود المعركة الخاطئة. ليس كل مكتمل

شيء ارضي يكون سيء وشرير بشكل تلقائي. نحن ال 

نستخف بالحياة هنا على هذه االرض. يوجد ايضاً 

لم الجميل, المرضي والمرتفع على هذه االرض. يسوع 

ً بالحياة االرضية, لقد كان لديه اصدقاء  يستخف ايضا

وقد تمتع بصداقتهم, لقد شرب, اكل واحتفل وتمكن 

  بالتاكيد من التمتع بهذا. 

كال, نحن ال نستخف بالحياة على هذه االرض, نحن 

ركة التي نحن نقودها, عنقدرها ويمكننا ان نتمتع بها. الم

الشرير. يمكن هي معركة اخرى. نحن نحارب ضد 

تلخيص هذه المعركة بجملة واحدة: نحن نحارب كل 

شيء مضاد لوصية محبة هللا ومحبة االخرين. هذه هي 

  المعركة الصحيحة.

لقد تم ضمنا الى جسد المسيح من خالل الروح القدوس. 

لقد قال يسوع المسيح عن نفسه :" لم يات ابن االنسان, 

, 20" (متى كي يدع اآلخرين يخدمونه, بل كي يخدم

). حين يتم ضمنا من خالل الروح القدوس الى جسد 28

يسوع المسيح, فتصبح المسؤلية لنا نحن نفسها, لم نصبح 

جزء من جسد المسيح, كي نُخدم. ينظر بعض المؤمنون 

الى الكنيسة وكأنها مركز للخدمات. حين يكون المرء 

الباب. انا عضو  فيقرع هناك علىبحاجة الى شيء ما, 

لقد قدمت تضحيتي, هذا من حقي... انا ال اود ان  هنا.

                                                   اتابع ذكر هذا. 
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  الرسول فولكير كونله , رسول المقاطعة ويلفريد كلينجليروالرسول يرغن زبيدن  

نحن نود ان نحن نود ان نخدم ونقوم بالحسن. لماذا؟ 

نشير الى يسوع المسيح. انا اخدم, الن يسوع قد قام بهذا 

ً وانا اريد ان اماثله. لماذا تقوم انت بهذا؟ الن  ايضا

في كل ما يسوع يحبني وانا اريد ان اجازي هذه المحبة. 

نقوم به نحن, نود بهذا ان نخدم, كي نشير الى يسوع 

المسيح. هذا يتبع لالفراد, لكننا ايضاً جزء من جماعة 

ً لهذا, كي تخدم  المؤمنين. كنيسة المسيح متواجدة ايضا

  المسيح.

خدمة هي شهادة, ان يسوع المسيح يقود كنيسته, انه ال

وا تي واخواني, كونامتواجد في الهيئة ويعمل. اخو

طيبين وتقبلوا هذه االفكار. جودة وعمق شركتنا هي 

  شهادة واثبات وجود وعمل يسوع المسيح في الهيئة.

النقطة االخيرة: نحن نود ان ننمو بالروح ايضاً. لقد 

, اصبحنا اوالداً g, كي نكون متواجدين في يوم الرب

  عروسه الى مملكته.وكي نتقدم مع الرب 

نفكر بطريقة انانية:  يسمع المرء احياناً االدعاء, اننا بهذا

انتم تودون ان تخلصون, وماذا يحدث مع كل البشر, اال 

تكترثون بهذا؟ يمكن للمرء ان يرى هذا من هذا 

. لة بنور الروحاالمنطلق, لكنني اود ان انير هذه المسئ

ما هو هدف مخطط الخالص االلهي؟ هللا ال يريد 

انت فقط, هو خالصي انا فقط, هو ال يريد ان يخلصك 

يريد ان يخلص كل البشر من كل االوقات من الشرير, 

ان يحررهم من الموت والعذاب. الهدف هو الخليقة 

هذا هو مخططه  .الموت ال يتواجدحيث هناك الجديدة, 

 عودةللخالص. الخطوة القادمة في هذا المخطط هي 

. يسوع سيعود ويجلب عروسه اليه. هذا يسوع المسيح

  ع الى الكهنوت الملوكية, التي سوف تعمل بجانب يتب

  

هو  . هذاسالممملكة اليسوع المسيح في االلف سنة 

  .هدفي  ايماننا. ومنه استنتج

ً نحن نود ان نساعد البشر, ب تخفيف ضيقهم. لكن طبعا

تحريرهم من كل ضيق, احسن خدمة,  احسن طريق هو

التي يمكنني ان اقوم بها لالنسانية, هي ان اجهز نفسي 

لمجيء الرب, كي اتمكن حينها من العمل معه بتطبيق 

  ه للخالص.مخطط

ص من هللا يريد ان يساعد كل البشر. هدفه هو الخال

الموت الى الخليقة الجديدة. الخطوة التالية في مخططه 

هي عودة المسيح. دعونا ننمو بالروح, كي نصبح 

جاهزين, حين يأتي الرب. هذا ال يخدمنا نحن فقط, هذه 

هي خدمة لكل االنسانية. هكذا نود ان نشكر هللا, الروح 

 القدوس اليوم لعمله, للحياة, التي هو قدمها لنا, للغذاء,

  الذي يعطينا, للمساندة, التي يقدمها لنا.

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

   

 افكار جوهرية

لقد مكننا الروح القدوس من الدخول الى الشركة مع هللا. 

   نحن نشكره, حين نحن:

 الغذاء الروحي. بحث عنن 

 نصلي بالروح. 

 .المسيحنتبع مثال  

 نحب اقرباءنا كنفسنا. 

 .حنوجه انفسنا الى عودة المسي 
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                  خدمة االلهيةال
                عمال البركةاو

مجلة الهيئة بعض االسئلة واالجوبة المختارة تقدم كتاب تعاليم الكنيسة الرسولية الجديدة بشكل اسئلة واجوبة.   2015صدر في ايلول قد 
الخدمة االلهية, اعمال البركة ومغفرة الخطايا. االمر في هذه النشرة حول دوري –سؤال وجواب  750 من مجموع

  خدمة االلهية؟هي الما 

الخدمة االلهية هي عمل هللا باالنسان. بنفس الوقت هي عمل 

ً للخدمة االلهية, كي  االنسان من اجل هللا. الناس تجتمع سويا

ً ايضاً  يعبدوا هللا سوياُ, يمجدونه ويشكرونه. هم يجتمعون سويا

كي يسمعوا كلمة هللا وتقبل االسرار المقدسة. فبهذا اذ ان 

 واالنسان. الهيئة تتحقق من الخدمة االلهية هي لقاء بين هللا

وجود هللا الثالوثي في الخدمة االلهية وتحيا, ان هللا يخدمها 

  بمحبة. 

  هل هللا متواجد في الخدمة االلهية؟

نعم, حيث يتم في بداية الخدمة االلهية دعوة هللا بالكلمات " باسم 

االله اآلب واالبن والروح القدوس". دعوة هللا هذه تدعى " 

صيفة االفتتاح الثالثي", هكذا يتم التأكيد لزائر الخدمة االلهية, 

  ).20, 18ان هللا متواجد, كما وعد به ابن هللا(قارن متى 

  االساسية للخدمة االلهية؟ما هي العناصر 

َوَكانُوا  تتم الشهادة حول المسيحيين االوائل في اورشليم:"

ُسِل، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر اْلُخْبِز،  يُواِظبُوَن َعلَى تَْعِليِم الرُّ

َلَواتِ  ). من خالل هذا تظهر 42, 2( اعمال الرسل  ".َوالصَّ

ل, الشركة, كسر العناصر االساسية للخدمة االلهية: تعاليم الرس

  الخبز والصالة. 

  هو الجوهر االساسي والهدف المركزي للكرازة؟ماذا 

الجوهر االساسي للكرازة هو انجيل يسوع المسيح, البشارة 

السارة, ان يسوع قد جلب التضحية, قام من االموات وسوف 

يعود. الروح القدوس يتكلم من خالل حامل الخدمة. هكذا يتم 

ً الى تجهيز  ايقاظ االيمان وتقويته. اعالن الكلمة تهدف دائما

, 11ينثوس الثانية الهيئة الى قدوم يسوع المسيح ( قارن كور

2.(  
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  ؟ما هي مسؤلية المستمعين الى الكرازة

على المستمعين ان يصلون O قبل الكرازة, كي يقدم لهم من 

الكلمة تقوية وسالم. عليهم ان يتقبلوا الكلمة بااليمان ويحملون 

مسؤلية تطبيق الكلمة في حياتهم اليومية بالفعل, بالفكر 

  ى قيادة حياتهم بمتابعة المسيح.وبالكالم. هم مدعوين بهذا, ال

هي الصالة التي تتم تالوتها بنص محدد في الخدمة  ما

   االلهية؟

الصالة التي علمها يسوع, هي صالة "ابانا", هي الصالة 

ً بنص  الوحيدة, التي يتلوها المؤمنين في الخدمة االلهية سويا

محدد. هي منقوله لها بنص مكون من خمسة طلبات ( قارن 

) وبنص بالتفاصيل مع سبعة طلبات ( قارن متى 4 -2, 11لوقا 

6 ,9- 13.(  

  باي كلمات يتم اعالن مغفرة الخطايا؟

الرسل يعلنون مغفرة الخطايا بعالقة مباشرة مع يسوع المسيح:" 

االن اعلن لكم البشرى السارة: باسم سيدنا يسوع المسيح, ابن 

هللا الحي, ان خطاياكم مغفورة لكم, ليكن سالم القائم من 

االموات معكم! آمين" يعلن االخوان حاملي المسؤلية الكهنوتية 

الرسل:" بمسؤلية مرسلي مغفرة الخطايا بصلة مع مسؤلية 

ورسولي, اعلن لكم البشرى السارة, باسم سيدنا يسوع المسيح, 

ابن هللا الحي, ان خطاياكم مغفورة لكم, ليكن سالم القائم من 

  االموات معكم! آمين".

  ؟"اعمال البركة"ما هي 

هللا يرافق االنسان في االوضاع المختلفة ببركة. نحن نفهم من 

كل االعمال الكنسية, التي يقام بها  كلمة "اعمال البركة"

  بالمناسبات المختلفة. اعمال البركة ليست اسرار مقدسة.

  ماذا يحدث في عمل البركة؟

الى االنسان, الذي يطلب البركة بصدق,  هللا يتجه باعمال البركة

هللا يبارك من خالل الرسل واالخوان حاملي المسؤلية الكهنوتية 

  عدة. نعمة ورأفة. تدشين بناء كنسي المتشوق ويقترح عليه المسا

  

  

  او مكان اجتماع الهيئة هو بمثابة عمل بركة ايضاً.  

  في مجرى الخدمات االلهية؟ما هي اعمال البركة التي تتم 

اعمال البركة التالية تتم في الخدمات االلهية: التثبيت, االنضمام 

الى الكنيسة الرسولية الجديدة, بذل بركة الخطوبة, بركة الزواج 

واحداث اخرى مختلفة. التعيين  والبركة ليوبيل الزواج, الرسامة

  لمسؤلية روحية تتم ايضاً في الخدمات االلهية.

  ما هي وظيفة الموسيقى في الخدمات االلهية؟

على التبجيل والمدح ان يُجلب طريق الموسيقى في الخدمات 

). فللموسيقى بهذا عمل 150االلهية الى هللا(قارن المزامير 

قنا, تجهز الهيئة الى اعالن الخدمة. بهذا يمكننا ان تؤثر باعما

الكلمة وتشدد على الكلمة. يتم اظهار الجرأة, القوة واالمل من 

ترتيل الهيئة ةالجوق او الفرقة الموسيقية. يمكن تقبل خالل 

العزاء من خالل الموسيقى في الحزن والضيق. تخدم الموسيقى 

والتعبد التركيز الداخلي العميق للزائر قبل الخدمة االلهية 

جهز الطريق العالن الكلمة. تتم مشاركة كل المتواجدين وت

خالل ترتيل الهيئة بفعالية في احداث الخدمة االلهية. يمكن 

للهيئة من خالل ترنيم ترتيلة الندامة ان تصل الى جوهر الندامة 

قبل االحتفال بالعشاء المقدس. يتم من خالل الترنيم لالحتفال 

  رنا O.بالعشاء المقدس اظهار محبتنا وشك

  كيف تُختم الخدمة االلهية؟

. بركة تم في نهاية الخدمة االلهية بذل بركة الثالوث االلهيي

الختام تبني مع االفتتاح بالثالوث الواحد اطار, الذي يحيط 

بحدث للخدمة االلهية. بهذا يصبح واضحاً, ان حدث الخدمة 

  االلهية صادراً من هللا الثالوثي الواحد.

  الختام؟ما هو نص بركة 

يتم بذل بركة الختام بالنص المعطى في رسالة كورينثوس 

شركة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة هللا و: " 13, 13الثانية 

   .مع جميعكم امين" الروح القدس
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   غفرة الخطايام 
ماذا على االنسان ان يقوم به حتى يحصل على مغفرة 

  الخطايا؟

  ل على مغفرة الخطايا:حصن نحن بحاجة للتالي كي

قارن ( ص لهلمن بيسوع المسيح كمخعلى المرء ان يؤ 

 ). 24, 8 نايوح

, بان اعالن المرء بحاجة باالضافة الى هذا الى االيمان 

 مغفرة الخطايا يتم من خالل مسؤلية الرسل.

 على امنية المصالحة مع هللا ان تتواجد في القلب. 

على الخاطيء ان يندم على خطاياه وان يعترف امام هللا في  

 صالة " ابانا" : " اغفر لنا خطايانا...".

 عليه ان يكون مصر على التغلب على الضعف والخطاء. 

على الخاطيء ان يرغب بالمصالحة مه هؤالء, الذين قاموا  

 اصبحوا امامه مذنبين.بعمل ما معه وبه 

  باي نص تتم تالوة صالة "ابانا" في الخدمات االلهية؟

تتم تالوة صالة "ابانا" في الخدمات االلهية حسب انجيل 

ليأتي ليتقدس اسمك، أبانا الذي في السمواتمتى:" 

 ملكوتك،

اعطنا  على األرض،كما في السماء كذلك  مشيئتك، لتكن

كما نحن واغفر لنا ذنوبنا و خطايانا، يومنا، كفاف خبزنا

 وال تدخلنا في التجربة،نغفر أيضآ لمن اخطأ واساء الينا،

 ألن لك الُملك والقدرة والمجد إلى ولكن نجنا من الشرير

  ."آمين. الدهور أبد

  ما معنى الدعوة "ابانا"؟

تشير الدعوة "ابانا", ان هذه الصالة هي صالة جماعية. حين 

هللا بدعوة "اآلب", يظهر بهذا, انه هو قد خلقه,  يتجه المرء الى

بمحبة  هللا دون خوف,جاه الى تربه ويعتني به, اذ يسمح له اال

  .كابن R ب"وباعتماد تام قاءالً له "آ

  نى "... في السماء"؟عم ما

تشدد الكلمات "في السماء", على ان هللا اعظم واعلى من 

  .حضورهيات. ومع هذا فهو قريب لالنسان باالرض

  معنى " ليتقدس اسمك"؟ ما

. المؤمنون هذا هو الطلب االول في الصالة الربانية. هللا قدوس

يقدسون اسمه, حيث انهم يقدمون له كل االحترام ويجتهدون, 
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ان يحيوا حسب مشيئته. هذا الطلب يذكرنا بنفس الوقت 

  بالوصية الثانية.

  معنى " لياتي ملكوتك"؟ما 

لقد اتى ملكوت هللا الى البشر بالمسيح. تتم الصالة بطلب " 

لياتي ملكوتك, ان يصبح جوهر المسيح ملموس اكثر واكثر في 

اضافة الى هذا تتم الصالة في هذه الكلمات, ان يظهر الهيئة. 

ملكوت هللا المستقبلي: هذا يبداء بعودة المسيح كي يجلب 

  عروسه الى البيت.

  ما معنى " لتكن مشيئتك كما في السماء, كذلك على االرض"؟

دون تحديد. هذا  يجلسهو تحكم مشيئة هللا في السماء حيث 

ً بالطلب يتجه, الى اتمام كل   حسبشيء على االرض ايضا

يطلب المؤمنين بهذا ايضاً, ان ينجحوا بالقيام  مشيئة هللا.

  بمشيئته.

  معنى "اعطنا خبزنا كفاف يومنا"؟ما 

بهذا يتم الطلب من اجل كل شيء, الذي يحتاجه المرء للحياة. 

يقة. حين نننقل هذا الجوهر لهذا الطلب يضم ايضاً حفظ هللا للخ

, الى ان هللا يقدم غذاءه الى االرواح الغير هذا الطلب فيهدف

  زائله.

غفر لنا خطايانا, كما نحن نغفر لمن اخطا واساء ما معنى " ا

  الينا"؟

يجكع كل البشر الذنوب من خالل وقوعهم بالخطيئة. بهذه 

. يطلبون المغفرة منههللا بذنبهم وعترف المؤمنين امام الكلمات ي

هللا يتوقع, النه منعم وغفور, اننا نحن ايضاً نغفر, للذين اخطاؤا 

نكون نحن  وظلمونا. لهذا فنحن نحصل على المغفرة فقط, حين

  جاهزين لمغفرة ومصالحة اآلخرين.

  نا في التجارب"؟ما معنى " ال تدخل

لون بهذا الى هللا ان يساعدهم, للتغلب عن المؤمنين يتوس

اية مم بالحبهذا تتطبع المشيئة, ان هللا سيقوالخطيئة بكل القوة. 

  في امتحانات االيمان الصعبة.

  ما معنى "نجينا من الشرير"؟

هذا الطلب يعبر عن االمنية, ان هللا يقوم بالتحرير من سلطان 

شر. اذ ان االمر يدور في النهاية, ان هللا يقدم الخالص ال

  حيث هو يحررنا بتكرار من الشرير. حيث ان " التحريرنهائي,

  .)14, 1 كولوسي "(هو باالبن بغفران الخطايا ... 

   ؟" الدهور أبد ألن لك الُملك والقدرة والمجد إلى"ما معنى 

بهذا يتم  ")Doxologie هذه الكلمات هي مدح وتبجيل هللا ("

ذي يالئم له. النظرة تعظيم القدير, ويتم جلب التكريم له, ال

 المخلصين تمكن, حين يه للخالصمخطط اكتمالموجهة الى 

  باالبد مع هللا. ء المجدمن احيا

  مين"؟آما معنى "

تها "ليكن هكذا!" ممصدر هذه الكلمة من اللعة العبرية وترج

بهذا تًحتك الصالة الربانية ويتم بهذا التشديد على كل ما قد تم 

  ذكره في هذه الصالة.

  متى يتبع اعالن حلة مغفرة الخطايا؟

انية الرب صالةتالوة اليتم اعالن مغفرة الخطايا مباشرةُ بعد 

  المشتركة.

  ما هو اساس امكانية مغفرة الخطايا؟

قد بعث ابنه الى  -المحبةكاله  –يمكن للحطايا ان تغفر, الن هللا 

. وهو قد جلب من خالل موته على الصليب االرض البشر على

التضحية الوحيدة كاملة المفعول لمغفرة الخطايا. لقد كسر يسوع 

(اي الخطيئة  عمله وانتصر على الشيطان, سلطان المسيح

منذ هذا  .لحياته هحرال تقدمتهمن خالل  هسلطانو والموت)

قارن متى  خالص البشر من الخطيئة( مكانيةالوقت تتواجد ا

لقد ضحى يسوع بحياته من اجلنا, كي تتم مغفرة  ).28, 26

  لينا ان نبقى تحت سلطان الخطيئة.خطايانا وال يكون غ

  من يغفر الخطايا؟

هللا الثالوثي, هو الذي يغفر الخطايا. ال يمكن لالنسان من خالل 

ُطوبَى طاقته الخاصة, ان يغفر الخطايا وان يتحرر منها. " 

بُّ َخِطيَّةً  ُجِل الَِّذي الَ َيْحِسُب لَهُ الرَّ   ).8, 4رومية  ( " ِللرَّ

  ل مغفرة الخطايا؟ما هو فع

مغفرة الخطايا تنقي من الخطايا وتبعد الذنب, المتواجد مقابل 

عطاء سالم يسوع المسيح الى المؤمنين المغفورة هللا. هنا يتم 

حين يتم  سالم القائم من االموات"ليكون معكم لهم خطاياهم:" 

تقبل هذا السالم بايمان في القلب, يمكن للخوف من نتيجة 

 لهمالخطيئة ان ينتهي. على االنسان ان يحمل مسؤلية نتيجة ع

  دون اي صلة بمغفرة الخطايا. ادية او قانونيةمن ناحية م


