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   للمسيح انةماب
 االحباء,بااليمان اخواتي واخواني 

اتمنى لكم للسنة الجديدة امتالء البركة االلهية والكثير من 

  احياء هللا.

ي هالمعايدة المتبادلة في بداية السنة وتبادل امنيات الخير 

باكثر من هذا. تقاليد جميلة. لكن يمكننا ان نقوم لبعضنا 

يمكننا ان نصلي ونطلب من ربنا الحبيب:" بارك اخي! 

  قوي عزيمة اختي! احميهم وعزيهم."

يمكننا ان نصلي من اجل بعضنا كل يوم, في مجرى كل 

السنة. افكر هنا بشكل خاص باالخوات واالخوان, الذين 

تحكم بها الحروبات, الضيق والعنف. تيحيون في مناطق, 

ء, الذين يعانون من آالم كبيرة, اذا كانت لكن ايضاً بهؤال

جسدية او روحية. اخواتي واخواني االحباء, كونوا 

  من اجلكم! تقامصلوات كثيرة متأكدين: 

سمح للكل احياء يصلي الرسل بشكل خاص من اجل, ان يُ 

هدف ايماننا: عودة يسوع المسيح. نحن نود ان نجهز 

هذا برنامج انفسنا في السنة الجديدة بتتابع. ولدينا ل

  مع تعدد النقاط المركزية السنوية. - تدريبنا

هكذا فقد قمنا باشغال نفسنا بمواضيع المحبة, الفرحة, 

االنتصار والتمجيد. وفي هذه السنة يدور االمر ايضاً 

  حول عنصرهام لهيئة العروس: االمانة للمسيح.

اضافة الى عنصر المحبة والفرحة جوهر االمانة يتبع 

هر العروس. هذا ال يتم بشكل آخر. لكن كيف لجو بالتأكيد

يمكننا ان نحيا بامانة للمسيح؟ اود هنا ان اذكر اربعة 

  نقاط:

 امانة للمسيح هي: متابعة مثاله. •

  امانة للمسيح هي: االحتفاظ بالمحبة حتى في •

  

  

 االوقات الصعبة.

 امانة للمسيح هي: الرغبة بالخدمة. •

 بوعودنا.امانة للمسيح هي: ان نتمسك  •

سوف نحيا بالخدمات االلهية ف. هذه هي النقاط االساسية

  ما يعني هذا بالنسبة لنا شخصياً.

موضوع االمانة متنوع. هنا يدور االمر حول 

مثل الصراحة, الثقة, الثبات  مركزية اتمصطلح

ان نشغل انفسنا بكثافة  2018والتعهد. نحن نود في سنة 

  بمفاهيم االمانة المتعددة.

ً واضح: االمانة للمسيح اساسية اليماننا.  لماذا؟ هذا طبعا

و  لمصطلحين "ايمان"ا يتم استعمالاساسية هكذا, حيث 

  .في بعض اللغات االخرى نفس الكلمةب"امانة" 

: قوية بااليمان 2018اتمنى لكم من هذا المنطلق سنة 

  دعونا نبقى بامانة مع الرب!

  مع التحيات القلبية

  لكم

 جان لوك شنايدر
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  ارجوك        
  !اذهب الى هناك        

  
 

 20. 19: 28متى 

 

فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم  «

وحِ  ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َوَعّمِ

َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحفَُظوا َجِميَع .اْلقُُدِس 

بِِه. َوَها أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ َما أَْوَصْيتُُكْم 

 .«األَيَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ 

  

  

  

هذا شيء خاص, ان اتواجد معكم   قلبياً, اءباخواني االح

اليوم, خاصة مع اتصال االخوان بنا بالبث المباشر من كل 

انحاء البلد. هذا ال يحدث مرات متعددة ولهذا اود ان استغل 

ر عن شكرنا لكم لعملكم, مناهضتكم هذه المناسبة كي اعب

وخدمتكم. ان اقول بقصد " شكرنا", النني اود ان اتكلم باسم 

الرسل. انتم تعلمون, اننا متعلقين بمساعدتكم ومناهضتكم. لقد 

, وهذا ايماننا واقتناعنا, ان رسل الكنيسة بعث يسوع الرسل

 ً مبعوثين من يسوع. لقد قدم لهم مسؤلية  الرسولية ايضا

  , التي ال يمكن لهم لوحدهم اتمامها, نحن بحاجة عظيمة

  

  

  

 10لقد احتفل رئيس الرسل جان لوك شنايدر يوم السبت 

مع االخوان حاملي الخدمة للمقاطعة الكنسية  2017حزيران 
 للواليات المتحدة في شيكاغو بالخدمة االلهية. 
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ذهب الى هناك. اخبر ا

 الناس. اقنعهم. شجعهم

تكم. نحن بحاجة لمساندتكم. لهذا فاننا ولصلوا  لمساعتكم,

شكورين, انكم مستعدين, الى العمل مع الرسل سوياً من اجل 

  يسوع المسيح.

لقد اجبتم بكلمة نعم لرسامتكم وبها قد تم نقل جزء من توكيل 

ايضاً. فنحن بهذا نتقاسم الرسل ومن خالله مهمة الرسل 

ل, الذي منه قد تقبلتم المسؤلية, قد قدم لكم جزء والحمل. الرس

ون هذه المسؤلية ببساطة هكذا, كما ممن توكيله. انتم ال تتم

كة التي تعملون بها, بل من كل رربما تتممون العمل في الش

القلب وبمحبة. هذا ليس عمل, الذي تقومون به. هذا مصلحة 

, الذي يتم بالكثير من التضحية المحبةااليمان, عمل 

والصلوات. لهذا فنحن شكورين, انكم قد 

كنتم جاهزين, لتقبل حمل هذه المسؤلية. 

املي الخدمة من رسول, حانتم موكلون ك

فقد تقبلتم برسامتكم جزء من التوكيل 

العام للرسول. هذا معناه: المسؤلية والتوكيل التام فعاليتهم 

بصلة مع مسؤلية الرسول وحين  مربوطة فقط بتواجدكم

تتصرفون بامر من الرسول. هذه هي ميزة الكنيسة الرسولية 

الجديدة. هذا االمر ال يتم في كل كنيسة. في بعض الكنائس 

القيام وبترك كل ما بيتم االمر, بامكانية حامل المسؤلية 

اذا كانت الهيئة موافقة عليه, لكن في كنيستنا ليس  -رغب بهيُ 

توكيل حامل المسؤلية, الذي يحوى على مسؤلية  .االمر هكذا

الكاهن, الشماس, يكون كامل المفعول, فقط حين يكون العمل 

  بامر من الرسول.

يكون لفرد ما احياناً فكرة خاصة, يمكننا ان نقوم بهذا وذاك, 

هذا يمكنه ان يكون حسن. هنا علي ان اقول لالخوان: هذا 

, انكم في هذه اللحظات لعله شيء طيب, لكن هل انتم متاكدين

تعملون بامر من الرسول؟ اذا لم تكن الحالة هكذا, فليس لديكم 

التوكيل لهذا. تسعة وتسعون بالمئة من اخواننا يعملون هكذا 

في الواليات المتحدة هنا ونحن شكورين لهذا. حسن, ان هذا 

  مئة بالمئة.

لماذا اذكر انا هذا؟ الن هذا مهم. نحن نتصرف كلنا حسب 

محدد. انتم تعلمون كحاملي الخدمة بمسؤلية رسولكم,  توكيل

الذي قد تقبل توكيله من يسوع. لهذا فقد اخترت لكم هذه 

للشمامسة, حاملي  -الكلمة اليوم, الن هذا لكل حاملي الخدمة

المهم هو, ان نكون متأكدين: ان  -المسؤلية الكهنوتية والرسل

دون بجزء هذه مسؤليتنا. هذه هي مسؤلية الرسل, وهم يعه

  من مسؤليتهم لحاملي الخدمة المعينين.

يكون مهم في بعض االحيان, ان نفكر بباطننا, عن محوى  

مسؤليتنا. لقد قال يسوع هذا بكل وضوح: " اذهب الى 

  هناك!" هذا هو الجزء االول من التوكيل.

بالتأكيد ليس علي هنا ان اشدد  حين يتم تعيين الفرد بالمسؤلية,

بشكل خاص, ال يعني هذا, ان الفرد قد تقبل بهذا منصب 

خاص. ال يصبح االنسان بهذا رئيس. االنسان يتقبل هنا 

مسؤلية للعمل. هذا هنا رجاء للكل: اذهب الى هناك! هذا 

يعني ايضاً: حرك نفسك! هذا يعني, اننا علينا نحن, الرسل, 

ضاً ان نتعمق بحكمة يسوع المسيح. ال وكل حاملي الخدمة اي

يمكننا هنا ان نبقى في مكاننا, حيث نتواجد االن ونعتقد, اننا 

نعلم بكل شيء, لدينا كل شيء. علينا ان 

ونحن هنا  نتعمق بحكمة يسوع المسيح

بحاجة الى توجيه الروح القدس. علينا ان 

  نتبع هذا التوجيه ونذهب الى الناس.

لن االنجيل الى اآلخرين, انت بحاجة اذهب الى هناك! كي تع

خصية. دعوة يسوع هذه لم توجه الى شركة او قات شالى عال

مؤسسة. هذا الرجاء موجه الى كل واحد مننا, الى الرسل 

  والعاملين معهم: اذهب الى هناك!

ال يمكننا ان نقول: ان هذه مسألة الكنيسة. اذا كان االمر 

ع دعاية, كي نعلن كذلك, فيمكننا ان نقول: سنقوم بمشرو

االنجيل وااليمان الرسولي الجديد: سنقوم بمشروع اجتماعي 

        علني وبهذا يتم االمر. التوكيل ليس هكذا. التوكيل هو

" اذهب الى هناك!" وبهذا فقد اراد يسوع, ان نعتني بعالقة 

شخصية مع الناس. ال يمكن للشخص ان يكسب التالميذ, حين 

الصغيرة او مكان آخر. العالقة  يقوم بنشر الدعاية في الشاشة

الشخصية هي جزء من التوكيل, وعلينا ان نتحقق من هذا. 

اذهب الى هناك! علينا ان نذهب الى الناس. علينا ان نتكلم 

معهم, نقنعهم, نشجعهم. هذا هو الفرق بين كنيسة, عمل هللا, 

من شركة. ال يمكننا ان نتصرف مثل شركة. توكيلنا هو, ان 

اك, للكالم مع الناس, وبناء عالقة شخصية نذهب الى هن

  معهم.

اذهب الى هناك! ولماذا؟ كي نجعل كل الشعوب تالميذ. ان 

متابعة يسوع. هذا بنحول شخص الى تلميذ يعني, ان نقنعه, 

هو التوكيل. تعريف كلمة " تلميذ" هو: متابعة يسوع. فتحويل 

الناس الى تالميذ, معناه, ان نشجعهم, على متابعته. يسبق هذا 

 دون - البشر تبع لكلالشرط, ان نؤمن بهذا, بان االنجيل ي
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مهمتنا هي, ان نعلن وصية 

 يسوع, ليس وصيتنا نحن.

  

  

  

عالقة, بوضع حياتهم, الخلفية التراثية التي لديهم, وضعهم 

وبه كل االنجيل. ال يمكننا هنا ان ماضيهم. االقتصادي او 

نحدد ونقول: نعم, الوصايا تتبع للكل. من ال يتمم مشيئة هللا, 

سوف يعاقب. هذا فقط منطلق واحد لالنجيل. يتبع االنجيل 

بحق كل الناس على االرض. ايها  - كل البشربكامله الى 

االخوان, علينا ان نؤمن بهذا. علينا ان نذهب الى كل 

الشعوب. لقد فهم جدودنا هذا: علينا ان نذهب الى كل انحاء 

, كي نجلب الشهادة للناس ونكرز باالنجيل االرض وكل البالد

لهم ونقربهم من االيمان الرسولي 

قدرهم. الجديد. نحن نشكرهم لهذا ون

انا اعلم بما اتكلم به هنا في الواليات 

لقد قام  المتحدة وامريكا الشمالية.

االخوان من امريكا الشمالية بعمل 

كبير, بنشرهم البشرى السارة في كل انحاء العالم. هذه نظرة 

  مهمة, لكنها نظرة فقط.

ُزوا اْذَهبُوا إِلَى اْلعَالَِم أَْجَمَع َواْكرِ  مذكور في انجيل مرقس: "

). ليس علينا فقط 15, 16" ( مرقس  .بِاِإلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة ُكّلَِها

  ان نتجه الى المسيحيين في كل البالد, بل علينا الكرازة 

  

  

  

  باالنجيل لجميع االمم. علينا الذهاب الى الجميع, دون اعتبار 

تقاليدهم, عمرهم, او اذا كانوا اغنياء ام فقراء. اوضاعهم, 

ا بالظبط ما يقلقني, حين انظر بالهيئات في جميع انحاء هذو

العالم. هنا اطرح لنفسي السؤال, اذا كان بامكان هيئاتنا ان 

. ال تقوم بهذا حتى اليوم. هذه هي تظهر صورة عامة للبشرية

وب, دون اي مسؤليتنا, ان نذهب الى جميع البشر ولكل الشع

االحباء, علينا هنا ان نشغل افكارنا بهذا: كل  تبرير. اخواني

شر " كل الخليقة". ما هي مسؤليتنا هنا؟ علينا ان نجعلهم لبا

ح. ال هم لمتابعة المسيتالميذ وان نحث

 خطاء نود ان نعدهم بشيء. سيكون

بين سواعدهم  ين نرمي انفسناح

واعدينهم, انهم سوف يصبحون 

واكثر,  -ن المسيحتبعواغنياء, حين ي

حين حين يصبحون رسوليين جدد. يمكننا ان نتقدم الى 

, ستشفون من ونقول: حين تتبعون المسيح وهللا المرضى

طهدين قائلين: حين انت تتبع ضمرضكم. او نتقدم الى الم

المسيح, سوف تتحرر. لكن هذا كله لن يجعلهم تالميذ. لقد تبع 

  ارادوا ان عمال العجائب. لقد  الكثيرين يسوع, النهم املوا با
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. لكن هؤالء لم يكونوا التالميذ, الذين رغب بهم يسوع. يشفوا

الكثير, وأخرون قد توقعوا من  أخرون قد توقعوا من يسوع

ر اوضاعهم ويحررهم من عبء الرومان. هذا يسوع, ان يبر

لم يحدث. لقد رغب بتالميذ, الذين يتبعونهم بمحبة, الذين 

كلنوا مستعدون, ان يتركوا من اجله كل يثقون به, والذين 

شيء وراءهم. هذا ال يقدم لنا اي معنى, ان نتجه الى الناس 

واعدين بالبركة, الغنى, النجاح والخالص من الضيق. هذا 

  دون معنى. لن نكسب تالميذ بهذا.

ال يوجد ايضاً سبب لتهديد الناس بكوارث عظيمة: اذا انتم لن 

اآلخرين: لكن نحن سوف تؤمنون, سوف تعانون مع كل 

  نخلص. ال يوجد لدينا اي سبب لتهديدهم.

كيف يمكننا ان نجعل " كل الشعوب" تالميذ ليسوع؟ علينا ان 

نجعل مجد يسوع مرءي لهم. علينا ان نزرع محبة المسيح 

في قلوبهم. علينا بهذا ان نساعدهم, بالتحقق من عظمة ومجد 

لمتواضع. هو يسوع: يسوع هو هللا وهللا هو يسوع. هو ا

المحب. هو النعمة والصبر. هو العظيم القادر على كل شيء, 

لكنه مع كل هذا  متواضع. هو يحب الكل بنفس المقدار. هو 

يحب االغنياء بنفس مقدار محبته للفقراء. هو يحب العظماء 

مثل الضعفاء. يمكنني ان اكرز ساعات بهذا الشأن, لكنكم 

نحدث الناس حول مجد تعلمون بالظبط مثلي: نحن نود ان 

يسوع المسيح وان نزرع هذا المجد في قلوبهم, كي يتمكنوا 

, النهم قد من محبة يسوع. حينها سوف يقوموا بمتابعته

قوا من محبته وانه قد مات من اجلهم: يسوع المسيح يود قتح

ان يخلصني: فانا اتبعه, النه يحبني وانا اريد ان اكون معه 

  انا اريد ان اصبح مثله. -نه مثاليفي االبدية: انا اتبعه, ال

المسيح. ايها االخوان, هذه هي هذا هو الحث الصادق لمتابعة 

ليتنا, ان نتجه الى كل البشر دون عالقة باوضاعهم, مسؤ

قافتهم ومركزهم االجتماعي. اذهبوا اليهم, اتصلوا بهم ث

واجعلوا مجد هللا مرءي. سوف يقومون حينها وحدهم باتخاذ 

ابعة المسيح, اذ انهم يفهمون: ان هذا مهم, ان اكون القرار بمت

حيث يسوع موجود: انا اريد ان اصبح مثله. هؤالء هم 

  التالميذ الحقيقيين.

حينها يكون علينا ان نعمدهم. ككهنة حاملي الخدمة لديكم 

السلطة والمسؤلية ببذل المعمودية المقدسة بالماء. وعليكم 

لروح من خالل الرسول. حينها ان تجهزوا االرواح لعماد ا

هذه مسؤلية حاصة. اخواني االحباءي, علينا ان نظهر 

بوضوح, ان الوالدة المجددة بالماء والروح ليست فقط شرط, 

, لالنتماء, وحين تتم, يكون كل شيء مكتمل. علينا ان نوضح

بهذا  بالعماد بالماء والروح, سوف يتقبل انه حين يرغب الفرد

يقوم باستعمالها. هذا مربوط بالفرد قوة خاصة وهنا يتبع ان 

نفسه. يمكن لالنسان ان يقوم مع هذه القوة باشياء محددة, مثل 

محبة يسوع مثالً, مغفرة اآلخرين, المتابعة, تغيير نفسه وان 

يصبح مثل يسوع. انا اقلق في بعض االحيان. انا لست متأكد 

بعد, اذا تم التجهيز للعماد المقدس بالماء وعماد الروح 

بالتمام. علينا ان نظهر للناس بوضوح, اي قوة سيتقبلون مع 

الختم الروحي المقدس وما يمكنهم ان يقوموا به بهذه القوة. 

احسن طريقة لشرح هذا, هو باظهاره. لقد ذكرت في يوم 

االحد السابق, اننا نود ان نكون مثال ايضاً, كي تظهر القوة 

قدس. عمدوهم بنا, التي قد تقبلناها بالختم الروحي الم

وعلموهم, ما معنى ان يكون االنسان معمد. اظهروا للناس ان 

هذا ليس نهاية المطاف, بل البداية فقط. اذ انهم يتقبلون القوة, 

التي هم بحاجة اليها, كي ينموا في جوهر المسيح. هذا جزء 

هذا اذهبوا الى جميع االمم... مهم من مسؤليتنا:" ل

يحفظوا كل ما اوصيتكم به." هنا  ... علموهم اندوهموعم

علينا ان نحثهم, الى متابعة المسيح. لقد تحققوا من مجده, 

, ان يتبعونه بالمحبة, الن محبته, نعمته وصبره وقد قرروا

محبته عظيمة لهم. االن يودون ان يتبعونه ويصبحون مثله. 

اآلن وفقط اآلن, يمكننا ان نشرح لهم, كيف يمكنهم ان يتبعوا 

. هنا توجد بعض االنظمه وعلينا اعتبارها, وصية المسيح

يسوع, ال يوجد هنا اي مشكلة بشرح هذا لهم, النهم ال 
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, االن يتصرفون بعد بمنطلق خوفهم من القصاص. كال

يحبون يسوع المسيح ويمكننا ان نقول لقم: اذا اردتم ان 

تكسبوا رضاه, فعليكم ان تقوموا بهذا وهذاك وان تبتعدوا عن 

وف يقومون بهذا بمحبة. كل ما يقام به بمحبة ليس ذاك. وس

  بمشكله.

هل تعلمون, اننا في بعض االحيان نقوم لالسف بالعكس 

تماماً. نحن نقول للناس احيانا قبل كل شيء :" ال تقم بهذا. 

حين انت تقوم بهذا, سوف تذهب الى الجحيم. لكن حين تقوم 

ليهم قبل كل بهذا, سوف تُبارك." علينا ان نبتعد عن هذا. ع

شيء ان يحبوا يسوع. وحين يحبونه, يمكننا ان نقول لهم, 

كيف بمكن متابعته. حينها ال يكون هذا مشكلة لهم. لكن علينا 

ارشادهم, اذ ان يسوع قد امرنا بهذا. هذا باالصل ليس كثيراً. 

بوصفة لطريقة ليس سهل, اذ ان هذا تحد كبير لنا, لكنه ليس 

  ددة.االستعمال مع انظمة متع

مسؤليتنا هي التعليم بوصية المسيح, ليست قوانيننا وانظمتنا 

او تقاليدنا. وعلينا ان ننتبه اكثر, ان توجه عظتنا فقط من 

لهذا الذي ذكره يسوع والرسل في االنجيل. لكل هذا  - االنجيل

وليس  صلة بالخالص. علينا ان نركز بضرورة الخالص

اليه. ليس لكل هذا بانظمة مختلفة. انتم تعلمون بما ارمي 

عالقة بمسؤلية توكيلنا. وليس له عالقة بالخالص ايضاً. ال 

يمكننا هنا ان نقول: نحن نعمل بتوكيل مسؤليتنا. هذا سخافة, 

  اذ ان المسؤلية معرفة بوضوح. " علموهم ان يحفظوا كل ما 

  

يسوع لم يقل, ان تعلموهم ما تعتقدون انه اوصيتكم انا به", 

صحيح. علينا ان نعلن لهم انجيله. متابعة يسوع ال تعني 

التماثل بالتقوى. علينا ان نتحقق من هذا. كما قد ذكرت في 

البداية, علينا ان نؤمن بهذا, ان االنجيل كامل الفعالية, غير 

. متعلق باوضاع, مصدر, خلفية ثقافية او مركز اجتماعي

 مكن للفرد ي. ن فقيروكحين ييمكن للشخص ان يتبع المسيح, 

ن يتبع المسيح, حين يكون غني. يمكن للفرد ان يتبعه ا

ايضاص حين يكون مريض او بصحة تامة. يمكن للفرد ان 

يتبعه حين يكون متقدم بالسن او شاب. ال عالقة بالوضع الذي 

ً ان يتبع ا لمسيح. وعلينا ان يعيش به االنسان, يمكن له دائما

نتحقق من هذا اكثر واكثر. ال يمكننا ان نتوقع من الناس, ان 

يصبحون مثلنا, الن لدينا الفكرة, ان هذا هو المتابعة الحقيقية 

وان  للمسيح. علينا هنا ان نرشد, بالحياة حسب انجيل المسيح

يقوموا بهذا حسب اوضاعهم, ليس عليهم ان يتغييروا. ليس 

, ان يصبحون اغنياء, كي يتمكنوا من متابعة علينا ان نعتني

المسيح. هذا بحق ليست مهمتنا. طبعاً نأمل ان يتحسن وضع 

الفقراء, ان يشفى المرضى. لكن ليس لكل هذا عالقة بتوكيل 

يسوع, " علموهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم به". هذا واضح 

  انه شيء آخر كلياً.

لمستقبل: ان نتقدم الى هذه هي مهمتنا في ا واني االحباء,اخ

كل البشر ونحثهم, الى متابعة المسيح, دون ان نقدم لهم وعود 

  معينة. نريد فقط ان نظهر لهم مجد ومحبة يسوع. ولهذا توجد 
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 افكار جوهرية

تقدم الى كل البشر, كي نجلب اليهم مجد ن
 ته.يسوع ونحثهم, الى متابع

نحن نرشدهم, لما غير غنا عنه لخالصهم, 
 دون ان نطلب منهم, ان يصبحوا مثلنا.

لقد شارك رسل المقاطعات ليونارد ريشارد كولب (الواليات المتحدة) 

 وراؤل ادواردو مونتيس ده اوكا (البرازيل) بالعظة.

 

. حين يحب البشر يسوع, يمكننا شخصيةال القاتعلل حاجة

بذل العماد المقدس بالماء. حينها يمكننا ان نجهزهم لتقبل ختم 

, حول القوة التي سوف نشرح لهم الروح القدس. يمكننا ان

يتقبلونها وكيف يمكنهم استعمالها. حينها يمون علينا ان 

ر لهم نرشدهم, كيف يكون بامكانهم متابعة المسيح ونظه

بوضوح, ان بامكانهم بوضوعهم ان يقوموا بهذا. الحمد Z انه 

ليس عليهم ان يصبحوا فرنسيين, كي يتمكنوا ان يؤمنوا. 

وليس عليهم ان يلبسوا لباس مثلي او يتناولوا طعام كطعامي. 

ليس عليهم ان يحبوا الموسيقى التي احبها انا. انا اؤمن, انكم 

  الء الناس. تفهمون قصدي. عليكم تقدير هؤ

ً للجيل الصاعد,  وقت دعوهم يتمتعون بيتبع االمر ايضا

ليس عليهم ان  .الشباب في بالدهم وعالمهم, الذين يحيون به

يصبحون كما نحن كنا او ما نحن عليه. عليهم ان يمونوا 

الشبيبة التي هم بها. هم يحيون بعالمهم وبفترتهم. لكن يمكنهم 

عالمهم ان يتبعوا المسيح. علينا ان نفكر  ايضاً في وقتهم وفي

بهذا. هذا غير مريح, وانا اعلم بما اتكلم به. هذا يتطلب منا 

الكثير. لكن هذه هي مشيئة هللا. هذا يتبع لتوكيل الكرسي 

الرسولي, الذي به مضمونين نحن كلنا." علموهم ان يحفظوا, 

اً, ايها ما اوصيتكم انا به." هذا ما نعلمه بعظتنا. لكن احيان

االخوان االحباء, تتكون تعاليمنا من صورتنا الشخصية. هذا 

هو سبب اضترارنا للتقدم بالضيق ووقوع ايماننا بالتجارب. 

فكروا بهذا: هذا ليس قصاص من هللا. هذا ليس بعالمة, ان 

هللا ال يهتم بنا بعد او باننا لم نقم بعمل حسن وانه لهذا ال 

مثل كل اوالد هللا وباقي  يباركنا. نحن معلرضون للضيق

البشر. لكن حين نحن نتقدم خالل الضيق, حين يتم اختبارنا, 

حين يكون علينا حمل الصليب, يريد هللا مننا بعض الشيء 

االضافي. انه يريد منا, ان نكون مثال في هذا الوضع وان 

, ما هو اوصانا به. ال تُحبطوا, ال تغضبون, حين يحدث نحيا

تبع لمسؤليتنا ان نُعلم كمثال. لكن حين شيء في حياتكم. ي

تكون لدينا االمنية: يا ابي السماوي, انا اريد ان اتمم 

ً في هذا  مسؤليتي, التي انت قد عهدت لي بها: اريد ايضا

. اقول لهؤالء, الذين انت وكلتنا بهم  الوضع ان اكون مثال

لكم, يا اخوان, سوف تحيون وعد يسوع:" وانا معكم في كل 

ر." انتم سوف تحيون هذا خاصة في االيام, حتى نهاية الده

  كهذه, وهللا سوف يبارككم بشكل خاص. امين. لحظات
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فرق بين مجال الراحلين ال

تعامل بعالم االرواحوال
جال الراحلين التوسل كبديل لالنتقام, فعل االهي بديالً للطمع االنساني: ال توجد عالقة بين م

  في الكنيسة الرسولية الجديدة والتعامل بعالم االرواح.

  

يتم اتهام الكنيسة الرسولية في المدة االخيرة, بان لدى 

مجال الراحلين شبه معين بافعال روحية او يتبع الى مجال 

الحديث التالي ان يوضح, تصور االرواح. على مجرى 

  ان ليس لمجال الراحلين اي عالقة بالتعامل باالرواح.

  ما هو التعامل باالرواح؟

قبل كل شيء يجب علينا ان نوضح, ما هو التعامل 

باالرواح. التعامل باالرواح ينبثق من واقع تواجد العالم 

اآلخر, الذي به تتواجد ارواح االموات ايضاً. هذا االغتقاد 

تواجد فقط بالتعامل باالرواح, بل بالكثير من الديانات ال ي

في الماضي والحاضر. الكنيسة الرسولية الجديدة تعتقد 

ً بوجود العالم اآلخر, الذي به تتواجد ارواح  ايضا

الراحلين. لكن هذا االعتقاد يتم توسيعه بالتعامل باالرواح, 

حيث ال يتم االدعاء بتواجد االرواح فقط, بل ايضاً 

  , بالقيام باالتصال المكانبة على سبيل المثالبا

  معهم طريق وسيلة ما.

  امثلة من الكتاب المقدس

طرح االسئلة على االموات, التي هي جزء جوهري من 

التعامل مع الروحانيات, ويتم ذكره حتى في العهد القديم, 

حيث قد كان التعامل بالروحانيات في العالم الغير يهودي 

باسرائيل جزء من التطبيق الديني. فيتم في العهد القديم 

وبمضمونه التنبؤ, علم  - الرفض الكلي لسؤال االرواح

 -9, 18كنوع من التعبد بغير هللا. ففي تثنية  –فلك والح. ال

بُّ مذكور مثالً:"   12 َمتَى َدَخْلَت األَْرَض الَِّتي يُْعِطيَك الرَّ

الَ يُوَجْد  .إِلُهَك، الَ تَتََعلَّْم أَْن تَْفَعَل ِمثَْل ِرْجِس أُولئَِك األَُممِ 

نَّاِر، َوالَ َمْن يَْعُرُف فِيَك َمْن يُِجيُز اْبَنهُ أَِو اْبنَتَهُ ِفي ال

َوالَ َمْن َيْرقِي  ِعَرافَةً، َوالَ َعائٌِف َوالَ ُمتََفاِئٌل َوالَ َساِحٌر،

ُرْقَيةً، َوالَ َمْن يَْسأَُل َجانUا أَْو تَابَِعةً، َوالَ َمْن َيْستَِشيُر 
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ّبِ. وَ  .اْلَمْوتَى بَِسبَِب ألَنَّ ُكلَّ َمْن يَْفَعُل ذِلَك َمْكُروهٌ ِعْنَد الرَّ

بُّ إِلُهَك َطاِرُدُهْم ِمْن أََماِمكَ    ".هِذِه األَْرَجاِس، الرَّ

هنا معروفة قصة الساحرة من عين دور, التي قد الحقة 

روح صمؤيل النبي ملبية بذلك توسل شاؤل ( صموئيل 

). لقد تم التعامل مع هذه القصة من العهد 20 -7, 28

لكنه ممكن في القديم كأثبات, ان ظهور االموات ممنوع, 

كل حال ويمكن القيام به من ناس آخرين. لكن هذه القصة 

من العهد القديم ال تخدم, لالدعاء بامكانية طرح االسئلة 

على االموات, لكن على هذه القصة ان تظهر بوضوح, 

كيف قد ابتعد شاؤل عن الرب. اذ ان النبي يظهر في 

  النهاية فقط, كي ينطق بهذا الذي قد رفضه الملك.

  التعامل العصري بالروحانيات

مع مرور الوقت وخاصةً في نهاية القرن السابع عشر, اي 

في عهد النهضة, قد تم النظر الى امكانية االنسان التصال 

باالرواح واالموات ككفر. اخيراً تمت العودة للتعامل بها 

التطبيق بعد انقطاع االنسان بمتابعة الحقائق مع واقع 

  تاسع عشر.النهضة في القرن ال

لقد تبلور الفكر الروحي العصري في القرن التاسع عشر. 

لكن مع هذا فمالحقة االرواح واالموات تتبع في اغلب 

االحيان الى تطبيق ديني عملي, لكن التعامل بالروخانبات 

في العصر الحديث ليس له صلة مباشرة مع باعمال دينية. 

اذ ان االنسان يحاول بمشاريع عديدة وابحاث علمية 

ال باالرواح وبنفوس االموات. ليس فقط الثبات االتص

ً اثبات تواجد العالم  تتابع الحياة بعد الموت, بل ايضا

اآلخر, الذي يحاول االنسان ايجاد معلومات اضافية حوله. 

فهنا يتم مثالً سؤال االموات, حول الوضع المتواجدين به 

  حالياً وحول مكونات العالم اآلخر.

ات الى اثبات تواجد الروح يهدف التعامل بالروحاني

االزلية والعالم اآلخر من مضمونه ايضاً خالل طرح 

االسئلة عى االموات. هكذا يصبح العالم اآلخر وارواح 

االموات كوسائل لالختبار. فتتحول في كثير من االحيان 

لمواد الشباع الفضول االنساني. وباالضافة الى هذا يتم 

العالم اآلخر والفرق غض النظر حول الفرق بين عالمنا و

. فيظهر العالم اآلخر في كثير من بين التحول والتواجد

االحيان كعالمنا الحاضر الغير مرءي, الذي به تتواجد كل 

  االسس الموجودة في العالم المادي.

في كثير من االحيان يتم النظر الى التعامل مع 

الروحانيات كبديل للمسيحية, التي يتم االدعاء انها 

  متشربكة باسس صلبة 

  عتيدة لن تكفي للتعامل مع العالم اآلخر.

هل لدى جوهر مجال الراحلين عالقة بالتعامل مع 

  الروحانيات؟

الراحلين  كيف يمكننا هنا ان نقييم هذا االدعاء, ان جوهر مجال

هو نوع من التعامل بالروحانيات او يظهر على االقل تقارب 

مع هذا؟ حين يدعو المتعامل مع الروحانيات ارواح االموات, 

كي يعلم بشيء منها, ال يتم بهذا اي محاولة في مجال الراحلين, 

ة مع الراحلين, لمعرفة شيء حولهم. بهذا فأن الى قيام صل

فضول االنسان لالبحاث العلمية. هنا الراحلين هنا ليسو كعينة ل

ال يتم النظر الى العالم اآلخر كالعالم الحالي الغير مرءي, الذي 

  يمكن اجراء االبحاث حوله, بل يتم تركه باختالفه وبعدم فهمه.

يدور االمر في جوهر مجال الراحلين فقط حول شيء واحد, 

وهو ان يتم تمهيد الطريق لالموات للوصول الى االسرار 

المقدسة  الضرورية للخالص. هنا ال يعمل ناس حسب حثهم 

الذاتي وباهتمام خاص بالعالم اآلخر, بل هنا يخدم هللا بنفسه 

, طريق الرسل, الذين يمهدون الطريق للالرواح لتقبل االنسان

االسرار المقدسة, هنا بهذا يبقى مخفي من سيشارك بالخالص 

  او ال.

وضوح المشيئة االلهية جوهر مجال الراحلين يظهر فقط ب

للخالص, التي تضم االحياء واالموات. ففي هذا المجال ال 

تلعب الصلة المباشرة مع الراحلين اي دور, بل اكثر من هذا 

على صلوات الشفاعة ان تتلى, التي بها يتم التوسل الى هللا, ان 

يتجه بنعمته الى الغير مخلصين. فمن خالل صلوات كهذه 

بة للناس حولنا نظهر ^, اننا لسنا وتصرف متطبع بالمح

مهتمين فقط بخالصنا وخالص االحياء فقط, بل اكثر من هذا 

بخالص الراحلين, بهذا يتم التشديد على تأكدنا, ان االحياء 

ً هيئة كبيرة للمحتاجين الى الخالص  واالموات يكونون سويا

  وان كنيسة المسيح بنفسها هي هيئة االحياء واالموات.
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  جوهر مجال الراحلين 
  تسائل جذري - 
  

الكنيسة االيمان بامكانية التغييير في العالم اآلخر وبالمشيئة االلهية الشاملة للخالص: هذه هي االجوبة على سؤالين جذريين بالنسبة لتعاليم 

  الرسولية الجديدة حول جوهر مجال الراحلين.

  

تطبيقنا الحالي يتبثق من نص بالكتاب المقدس (ظهر في مجلة 

), وتتم شرعيتها من خالل سلطة الكرسي 2017 \ 4الهيئة العدد  

الرسولي ايضاً, الذي يجمل مسؤلية, شرح االنجيل بشكل 

  عصري مرتبط والعظة به.

حلين ان يتبادل ليس على االتجاه باالسرار المقدسة الى الرا

بالتعامل بالروحانيات. ففي التعامل بالروحانيات تتواجد مفهومية 

تواجد العالم اآلخر كجزء من هذا العالم, الذي يمكن البحث به 

  مثل قارة غير معروفة.

 العهد الجديد وما يتأسس عليه ايمان الكنيسة الرسولية الجديدة

متحفظين بشرحهم لعالم الراحلين. ال يدور االمر هنا حول, 

اكتساب نظرات بالعالم اآلخر. ال يدور االمر حول معرفة العالم 

اآلخر, وحول وضع االموات والخ. ليس على العالم اآلخر ان 

يُضم الى هذا العالم ويتم وضعه تحت سلطانه. ليس على حب 

عد هنا يتم تقدمة الو االستطالع االنساني ان يُشبع هنا, بل

  بالخالص, الذي يتبع بنفس المقدار لالحياء واالموات.

    

  

هنا يطرح نفسه سؤاالن. االول: ما هو الوضع, الذي يتواجد به 

  االموات؟ وثانياً: لماذا هم بحاجة الى االسرار المقدسة؟

  ما هو الوضع, الذي به يتواجد االموات؟

االول فقط, حين يحدد االنسان ستتم االجابة بنجاح على السؤال 

وحدة االموات مع االحياء. تاريخ االنسان ينتهي بالفعل مع موته. 

لكن هذا يبقى جزء ال يتجزاء من الميت, هذا معناه, كل هذا, 

الذي هو قد فكر به, حياه او قام به, الذي تم والذي لم ينجح يتبع 

ً بعد موته.  ال يمكن له. فشخصية االنسان تبقى تابعه له ايضا

  تبديل الميت باخر ويبقى مقصود من هللا.

وضع االرواح في العالم اآلخر كانطباع لمقربة هللا او االبتعاد 

عنه متنوعة. اذ ان هذا كله لم يتغيير مع الموت. فالميت المتواجد 

, بحاجة الى عناية خاصة, الى التواسط من اجلهم. بابتعاد عن هللا

ب اقتناع المسيحيين الرسل الجدد يقود بذل االسرار المقدسة حس

  الى تغيير وضع الراحلين.بهذا ال يتم بالطبع الظن, بان على كل 
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على الذين لم يكونوا رسوليين جدد ان يُعمدوا او الراحلين, 

  ان يُختمو بالروح كي يصبحون رسوليين جدد. الراحلين

اقتناع الكثير من ضون المسيحيين الرسوليين الجدد يعار

ن يغيير موقفه المحدد  النسان (...)ال يمكن لبان " المسيحيين, 

, حيث ان الموت  لتغييرالمكانية اتجاه هللا" ال يترك اي مجال " 

قع القصاص يجمد هذا الموقف". بالنسبة لهذا المنطلق فان تو

الدائم االبدي في الجحيم ال اساس له. اساس كل تغيير جذري 

ايجابي هو االيمان, فان االموات ليسوا محررين من حاجة 

, الذي يقود اساس ومساندة لاليماناالسرار المقدسة هي االيمان. 

الى عالقة جديدة مع هللا وهي العماد المقدس بالماء, الختم المقدس 

  ء المقدس.بالروح والعشا

 ما هي ضرورة االموات لالسرار المقدسة؟

سيس ومساندة االيمان من اجديد يتم تلا لرسوليابحسب اليمان 

. فبهذا ان العماد المقدس بالماء ال غنى خالل االسرار المقدسة

عنه, كاجابة هللا لالنسان بكلمة "نعم" . فمن يرغب ان يتقبل 

تقبل االسرار  الخالص, يتقوى ايمانه ويتمسك بحاجة الى

الرسولي الجديد لالحياء  مفهومالالمقدسة, هذا يتبع حسب 

  واالموات.

  

  

 بالنسبة )3. 6. 9 تعاليم الكنيسة الرسولية الجديدة تنص ( مقطع

لهذا االمر ما يتلي وتوضح بنفس الوقت معنى مسؤلية الرسول" 

باعالن االنجيل, مغفرة الخطايا وبذل  يتمم الرسل مسؤليتهم

رار المقدسة لالحياء واالموات. هم يقومون بهذا ممثلين عن االس

يسوع المسيح وباسمه. كما جلب يسوع المسيح تضحيته على 

االرض, هكذا يتم بذل الخالص من خالل الرسل على االرض. 

, يمكن بذلها فقط في لالسرار المقدسة ناحية مرءيةحيث ان 

مركزي في المجال المرءي. فعالية االسرار المقدسة كعنصر 

  اتمام الخالص متواجد لالحياء واالموات.

  

  

  


