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المثابرة هي        

  كل شيء
 اخواتي واخواني االحباء,

نجد في رسائل العهد الجديد الكثير من المعلومات, حول 

كيفية انتصار االنسان مع المسيح. هناك تتواجد ايضاً 

قد جاهدت الجهاد الحسن سيرة حياة بولس الرسول:" 

واخيرا قد وضع لي اكليل  االيماناكملت السعي حفظت 

" البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل

). فبهذا ال يكون معنى          8 - 7, 4(تيموثيوس الثانية 

افضل من كل اآلخرين, بل ب" االنتصار", التواجد 

المثابرة والوصول الى الهدف. تستعمل الرسائل الى 

) وفيلبي    1, 12برانيين ( ) , الع26. 25, 9كورينثوس ( 

) صورة الرياضي والمبارزة ايضاً. حيث ان 14. 13, 3( 

هذه الصور تساعد, بتمرين لباقتنا. على من يريد ان يثابر 

  حتى الهدف,  ان:

يعرف الهدف: نحن نريد ان ندخل الى االبدية  

العظمى. علينا لهذا ان نصبح مشابهين اكثر ليسوع. 

 بهذا؟ هل نُشغل انفسنا كفاية

االحتفاظ بالنظر الى الهدف: لن ندع اي شيء  

يحذفنا عن الطريق بسبب الهتاف والنداء من حافة 

 الطريق.

تقسيم الطريق: ليس على الطريق ان تقود الى  

احباطنا, او ان تكون مبتعدة عن جوهر يسوع. 

يمكننا في كل مرة ان نتخذ صفة وحيدة منه , كي 

 نحيا مطابقين لها.

القوات: من يصبح لديه ثقل في حياة االيمان, توزيع  

يمكنه ان يتراجع في الحياة الطبيعية وان يركز 

 نفسه بالروحانيات.

 

 

الخطيئة وعدم االكتمال قذف العبء الزائد خارجاً:  

التقدم الى االمام مضني. دعونا نبحث عن  نعاليج

 المسامحة ونقدمها مننا ايضاً.

الذي يقوي ايماننا؟ نخفض من وزننا: ما هو الغذاء  

دعونا نتقبل لروحنا من هذا فقط, الذي يقويها 

بتتابع. هذا فوق كل شيء: كلمة هللا والعشاء 

 المقدس.

هكذا هي االفكار االلمبية  -المثابرة هي كل شيء

المعروفة. يتبع لمجرى االيمان: المثابرة هي كل شيء. 

دعونا نشتعل بنشاط الكلمة من دعوة رسالة تيموثاوس 

جاهد جهاد االيمان الحسن و امسك : " 12, 6الولى ا

   ."بالحياة االبدية التي اليها دعيت ايضا

  يةقلبتحيات 

  لكم 

  
  

     جان لوك شنايدر
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االقتناء بثمن                   
   باهظ

  23, 7كورينثوس االولى 

قد اشتريتم بثمن فال تصيروا  "

  "عبيدا للناس
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دعونا نمتنع عن المسير بطريقنا 

ان نتبع يسوع المسيح. الخاص بل 

نحن نعلم ان النصر مع هؤالء 

 الذين يسيرون مع يسوع المسيح.

ترتيل الجوق يظهر اخواتي واخواني االحباء, 

ا اليوم من احياء هذه الخدمة االلهية. مكنتقد  ,باننافرحتنا

ً ان اتصور,  انا اشارككم في هذه الفرحة. يمكنني ايضا

انه بيننا يتواجد اخوات واخوان, الذين ليست لديهم هذه 

ان يؤمنون, بل النهم  الفرحة: ليس, النه ال يمكنهم

يمرون باالمتحانات, لديهم الكثير من القلق ويفكرون 

بمستقبلهم ومستقبل اوالدهم. انا اود ان اقول لالخوات 

واالخوان هؤالء: اخي, اختى, لم تصبحوا في عداد 

المنسيين, هللا يود ان يعزيكم اليوم ويقويكم. هو يريد ان 

بمقربتكم. هو  يقدم لكم مقربته, كي تشعرون: ان هللا

يؤكد لكم مساعدته. اكبر 

مساعدة, التي يريد هللا ان 

يقدمها لنا, هي الخالص من 

الشرير. هذا اكثر بكثير من 

التحرر الحالي من مرض 

ما. هو يريد ان يعتني بنا, 

كي نصبح محررين من كل 

, من كل عذاب, من كل شر

عناء. فتعزوا بهذا: ان هللا 

متواجد في العمل, كي 

  كم. يساعد

لقد بداء هذا العمل, حين قدم ابن هللا حياته من اجلنا. هذا 

ما يوجه له بطرس بكالمه, حين قال:" قد اشتريتم 

  بثمن."

لخدمة االلهية في استاد كرة لشخص  14.000لقد تقدم ما يقارب ال 

  السلة في سيداديال وفي القاعة المتصلة.

                                                           

عبيدا للخطيئة. نحن كل البشر بسقوط آدم     اصبح

نعاني من الشرير, النننا متعرضون لسلطانه. كل 

الموت هم نتيجة االمراض, كل الظلم, العذاب و

الخطيئة. االنسان متواجد بعبودية الخطيئة منذ والدته. 

الرب يريد ان يخلصنا من هذا. اذ انه قد افتنانا بثمن 

باهظ لهذا. لقد قدم حياته, وقد حكم عليه بديالً لنا, حكم 

عليه وقُتل. هو, الذي كان مكتمل, الذي لم يقم باي 

يه, كي ال يتم , ان يُحكم علخطاء, قد تقبل على نفسه

الحكم علينا. لقد تقبل القصاص كي ال نتقاصص نحن 

          من اجل اخطائنا وخطايانا. يمكننا ان نخلص من خالل 

            انجازاته.

هللا يحبنا الى هذا الحد, 

حيث ان ابنه قد مات من 

ً بما قد  اجلنا. فلنفكر ايضا

قام به هللا بعد موت ابنه, 

كي نتمكن نحن من التمتع 

لقد قام ببعث بهذا االنجاز: 

الروح القدس, لقد قدم 

الرسل, لقد اهتم خالل 

مئات السنوات التي مرت, 

بنقل انجيل يسوع المسيح 

بتتابع. لقد كانت اوقات, التي بها قد تقبل الكثير من 

البشر البشارة السارة: لكن لقد تواجدت ايضاً اوقات, بها 

قد تمت مالحقة المسيحيين, لكن هللا قد اعتنى دائماً 

  بتتابع الحياة.
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متابعة يسوع المسيح ليست خسارة 

ابداً. سوف يتقبل هؤالء الذين 

يتبعونه تاج الحياة االبدية, اكبر 

 يمكنهم ان يحصاوا عليه. جزاء

ً بالكثيرين, الذين قد اعتنوا بان نتقبل  نحن نفكر ايضا

نحن اليوم رسالة البشارة. لقد اقتنانا يسوع المسيح بثمن 

باهظ, وقد جلب الكثيرين التضحيات في خدمة يسوع 

المسيح, كي يمكننا اليوم ان نخلص. كم قد تم تضحيته, 

كي تتمكن مسؤلية الرسل 

   !من العمل بنا اليوم

 لقد اشتريتم بولس يقول:"

بثمن فال تسيروا عبيداً 

للناس." ال عالقة لهذا 

باالفراد, بل هنا مقصودة 

عبودية العالم: هللا قد خلصكم 

ودفع ثمن باهظ, كي ال 

تعودوا وتصبحون عبيد هذا 

 ً " العالم. مذكور ايضا

ر, هو مربوط. حرية الفكر حعبودية الناس". العبد غير 

  على العبد, ان يقوم بما يريده سيده. هو ملزمال تُعد بعد, 

  

بالعمل وال يتقاضى اجرة لهذا, كل شيء يحدث ُسدى.  

ال علينا نحن ابناء هللا ان نعود ونصبح عبيد العالم. ما 

  معنى هذا؟

يوجد في االنجيل الكثير من االمثلة حول اشخاص, 

الذين كانوا مختارون 

وتم اقتناءهم لكن قد 

خسروا كل شيء بسبب 

اطيء. لنفكر خقرار 

بعيسى. لقد تم اختياره, 

لقد كان البكر, قد كان 

مقرر له تقبل بركة 

خاصة: لكنه قد كان 

سجين لحاجاته االرضية. 

من الوصول  لم يتمكن

الى القرار الحر النه قد كان سجين. لقد قام ببيع البركة 

  مقابل صحن عدس. لقد كان بالنسبة له االرضي اهم من 
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لقد شارك رسول المقاطعة باتريك ماكوانازي ( فوق 

يساراً) ورسول المقاطعة نويل ي. ( اثناهم من جنوب 

  افريقيا)

  البركة. لهذا فقد اصبح عبد الخاه.

لقد اجاب اباه على سؤاله, اذا كانت لديه بركة 

اضافية له: " انا قد وضعت اخاك كسيد عليك 

وجعلت كل اخوته عبيد له.... ماذا علي بعد ان 

  ). 37, 27اقوم به لك, يا ابني؟" ( تكوين 

الخطر الكبير متواجد, ان نُصبح عبيد وسجناء 

حاجاتنا االرضية وتصبح الرفاهية االرضية 

ن الخالص الروحي, البعض يقول:" ال اهم م

يمكنني ان آتي الى الخدمة االلهية, علي ان اعتني 

بعملي." االخرون يقولون:" ال يمكنني ان اطيع, ال 

يمكنني ان احيا تباعا للوصايا, اذا كان االمر يدور حول 

المال." لقد اتخذوا القرار في العماد المقدس بالماء, 

 ثبيت, ان يتبعوا يسوع المسيحالختم المقدس بالروح وبالت

شوا حسب وصايا هللا. لكن حيث انهم قد اصبحوا يوان يع

عبيداً لالرضيات, لم يبقوا احرار وال يمكنهم ان يتمسكوا 

بكالمهم بعد. ال يعتبرون الوصايا بعد بسبب حاجاتهم 

  االرضية.

لقد تم اقتنائنا بثمن باهظ. دعونا ال نعود ونصبح عبيداً 

الرب ونحن اتخذنا القرار الى جانب لالرضيات. لقد 

  هللا. احرار, دعونا نتقدم على الطريق, التي مهدها

لتواجد كاحرار او ليس ل هلقد وضح بولس الرسول, ان 

بخالص  تاثيرعبيد, يهود او غير يهود, غني او فقير 

الروح. كل هذا يتعلق بالنية. دعونا نحصل على النية 

  الرضية تقودنا. الصحيحة. ال نريد ان ندع الحاجات ا

 قاضيمثال آخر من العهد القديم هو قصة شمشون, 

رته امه O, حين ُولد. لقد اختار هللا هذا ذناسرائيل. لقد 

ينيين معادي اسرائيل. لقد طالرجل, كي يعارك ضد الفلس

ر شخص ما ذكان هذا في ذلك الوقت هكذا, حين يتم ن

يقص شعره بعد. O, حين قام بخدمة هللا, لم يُسمح له ان 

لقد علم الكل, حين يتقدم شخص بشعر طويل, فهو 

ور الى هللا, خادم هللا. هذا ما كان بعد ذلك مع ذمن

صاموئيل. لم يُسمح بقص شعره ايضاً ( صموئيل االول 

1,11 .(  
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لقد كان شمشوم قوي جداً وحارب الفلسطسنيين,  تعرف 

ً ما على داليدا, وهذه االمرأة كانت قد ُوج هت من يوما

 الفلسطسنيين. لقد اتى امراء الفلسطينيين اليها قائلين:

تُهُ اْلعَِظيَمةُ، َوبَِماذَا نَتََمكَُّن ِمْنهُ » تََملَِّقيِه َواْنُظِري بَِماذَا قُوَّ

ِلَكْي نُوثَِقهُ ِإلْذالَِلِه، فَنُْعِطيَِك ُكلُّ َواِحٍد أَْلًفا َوِمئَةَ َشاقِِل 

ةٍ  أَْخِبْرِني بَِماذَا » شمشوم : فالحت داليلة على .«ِفضَّ

تَُك اْلعَِظيَمةُ؟ َوبَِماذَا تُوثَُق ِإلْذالَِلَك؟ بعد مرور بعض  «قُوَّ

الوقت رضي شمشوم باعالمها كي ينال اعجابها, وقال 

ي، »لها:  َلْم يَْعُل ُموَسى َرأِْسي ألَّنِي َنِذيُر هللاِ ِمْن بَْطِن أُّمِ

 .«ِتي َوأَْضعُُف َوأَِصيُر َكأََحِد النَّاِس َفإِْن ُحِلْقُت تَُفاِرقُِني قُوَّ 

). بكلمات اخرى: قوته كانت بصلته 17 - 5, 16( قضاة 

شعر  صامة بقالعميقة مع هللا. ماذا فعلت االمرأة؟ لقد ق

اصبح شمشوم لقد اقتلعت بهذا صلته مع هللا. ف شمشوم.

تم القبض عليه واعتقاله واصبح عبد وضعيف, 

نه قد اتخذ القرار الخاطيء. لقد للفلسطينيين. لماذا؟ ال

  كان رضى االمرأة اهم له من رضى هللا.

نحن نجتهد كي نتقبل مكانة في المجتمع وان نعتني 

بعالقات جيدة مع الناس. لكن ليس على عالقاتنا مع 

الناس ان تصبح اهم من عالقتنا مع هللا. نحن نريد ان 

اً ان نكتسب رضى هللا اكثر من رضى الناس. علينا احيان

, لن اقوم بهذا, حتى لو ان هذا لن يعجبك. انا نقول:" كال

  ال اقوم بهذا, الن احتفاظي برضى اله اهم لي منه."

  مثال ثالث من العهد القديم: لقد كان شعب اسرائيل شعب

ختار. بالتأكيد لم ينال هذا اعجاب الشعوب المهللا  

  . لقد تقدم الفلسطينيين مجددا وحاربوا شعب هللا. االخرى

  

  

اليمين: رئيس الرسل جان لوك شنايدر يرسم شيخ المقاطعة يوزه كالينجا 
بازا (كنيلينج) كرسول. وقد اقيل الرسول الفونسو افيلينو (الواقف) الى 

  عاماً كخادم للرب.  30التقاعد بد خدمته 

لقد كان لالعداء رجل كبير بينهم. لقد كان هذا جوليات 

الجبار مدجج بالسالح, وقد خاف الكل منه. لقد اذل 

االسرائيليين, استخف واستهزاء باO قائالً:" اختاروا 

واحداً من بينكم, اذا امكنه ان يجابهني, يحاربني 

وينتصر علي, سنصبح عبيداً لكم: لكن اذا انا انتصرت 

    ه, فعليكم ان تصبحون عبيدنا وتخدمونا" عليه وغلبت

. لقد اعترى الخوف )9. 8, 17( صموئيل االولى 

االسرائيليين, وكادوا يصبحون من خوفهم عبيد اعدائهم. 

للحظ قد تقدم داؤد الصغير, الذي لم يكن يخاف. لقد علم: 

يمكنني ان انتصر على جوليات مع هللا. لقد حرر داؤد 

  شعبه.

ً وان الشرير االسفل عظيم,  نحن نشعر بضعف احيانا

بعظمة. هؤالء الذين يتبعونه, ناجحون  فيتم نشر نظرياته

بحياتهم, ونحن نعاني من الكثير في حياتنا. لدى 

الشيطان الكثير من الطرق, ال يمكننا ان ندافع عن انفسنا 

هذا غير صحيح! حتى لو كان عدونا عظيم,  -امامه!

ع يسوع! المسيح اقوى من نحن نعلم: يمكننا ان ننتصر م

اعداءه! نحن نتبع يسوع المسيح, ونحارب الشرير. 

                                  سوف ننتصر معه. ال نريد ان نصبح عبيد للشرير.

المثال االخير قد قدمه يسوع بنفسه. لقد اظهر صورة 

وُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنسَ للتالميذ قائالً:"  اِن، َمتَى َخَرَج الرُّ

َيْجتَاُز ِفي أََماِكَن لَْيَس فِيَها َماٌء يَْطلُُب َراَحةً، َوإِْذ الَ َيِجُد 

فََيأِْتي َوَيِجُدهُ  .يَقُوُل: أَْرِجُع إَِلى بَْيِتي الَِّذي َخَرْجُت ِمْنهُ 

ثُمَّ َيْذَهُب َوَيأُْخذُ َسْبَعةَ أَْرَواحٍ أَُخَر أََشرَّ  .َمْكنُوًسا ُمَزيًَّنا

  ِمْنهُ، فَتَْدُخُل َوتَْسُكُن ُهَناَك، فَتَِصيُر أََواِخُر ذِلَك اِإلْنَساِن 
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. هذه الصورة )26 -24, 11 (لوقا «!أََشرَّ ِمْن أََواِئِلهِ 

  نا بشيء.متعل

تم  لقد تمت نقاوتنا من خالل العماد والختم المقدس. لقد

نفي الشرير, ليس لديه سلطان علينا بعد, نحن نتبع 

ليسوع المسيح. االن يتبع القرار لنا, من عليه ان يقطن 

  في قلبنا.

يمكن للروح الشرير ان يعود بمراكبه السبعة, حيث ان 

القلب كان فارغاً, لقد تواجد مكان له. نحن نريد ان 

اتنا. على نعتني بحياة الروح القدوس بنا ويمالء قلبنا وحي

الخليقة الجديدة بيسوع المسيح ان تتفتح بنا. حين تمالء 

حياة من الروح القدس كل القلب, لن تجد االرواح 

ً بعد. لكن حين يُعمد ويُختم شخص ما  االخرى مكانا

وقلبه ال يمتلئ بالروح القدس, فتعود االرواح الشريرة 

  مجدداً, وهذا االنسان لن يكون سعيداً.

الروح الذي اتى ليسوع بالتجربة الى وحينها يتقدم 

االنسان مجدداً ويقول:" استغل بنوتك االلهية, كي 

" االنسان يتقدم تحصل على حياة افضل على االرض

ياة االرضية حالى الخدمات االلهية, لكنه يشغل نفسه بال

فقط: " يا هللا الحبيب, اجعل حياتي تتحسن. يا هللا 

 ً ." لقد عاد الروح القديم, الحبيب, انا ابنك, اجعلني غنيا

وهو يقرر, بما نحن نصلي به, بما نريد ان نقوم به. 

انسان كهذا متواجد بوضع سيء, حيث انه يالحظ: هذا 

ال يتم هكذا, انا رسولي جديد, لكنني ال اصبح غني. 

  وضعه مزري اكثر من قبل.

بالرغم من ان االنسان ُمعمد ومختوم, فالقلب نقي, لكنه 

  القدس ان يتفتح به. فيعود روح آخر. ال يدع الروح

, او الهيئة في مثال آخر: الشخص يود ان يتم اعتباره

الكنيسة. هنا يدور االمر فقط حول الظهور في الكنيسة 

او من خاللها. الشخص يرتل في الجوق, لكن ليس 

لتبجيل الرب, بل كي يقف بالصدر. واالخ يقوم بكل 

يريد ان يصبح شيء, كي يتقبل مسؤلية اعلى, هو 

الرئيس. لقد اصبح عبد لروح, هو ال يخدم الرب بعد. 

هو يريد ان يعمل من اجل مصالحه. كل, ما هو يقوم به, 

يقوم به مع االفكار الخلفية, احدهم يريد ان يصبح غني, 

اآلخر يريد الحصول على اعتبار بالكنيسة. هؤالء 

االشخاص يصبحون عبيد لروح وال يتقبلون شيئاً, مما 

  يرغبون به: يوما ما سوف يحبطون.

هذه كانت امثله بسيطة الشخاص, الذين اختارهم هللا 

للبركة, والذين وصلوا الى قرارات خاطئة. لقد عادوا 

  ليصبحوا " عبيد االنسان".

نحن نود ان نكون عبيد وخادمات المسيح. لدينا صلة 

حميمة معه من خالل المحبة. ال نريد ان نتقدم بطريق 

, نحن نتبع يسوع المسيح. نحن نعلم: من خاص لنا

يحارب مع يسوع المسيح, سوف ينتصر. من يتبع يسوع 

المسيح, ال يقوم بهذا ُسدى, هو يتقبل تاج الحياة االبدية, 

الجزاء الكبير, الذي يمكن ان يكون. النه قد تم شراءنا 

, خدام وعبيد بسعر باهظ, فدعونا نكون تالميذ حقيقيين

ث ان الجزاء سوف يكون كبير بشكل يسوع المسيح. حي

  ال يُصف.

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 افكار جوهرية

  لقد تم اقتنئنا بثمن باهظ, فنحن نود ان نهتم, اننا: 

 لسنا عبيد لالرضيات. 

 ان نكسب رضى هللا اكثر من رضى البشر. 

 لن ندع مقدرة الشر ان تؤثر بنا. 

 ندع الروح القدس يمالء قلبنا. 
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التعاليم حول               
  االشياء المستقبلية                

مجلة الهيئة بعض االسئلة واالجوبة المختارة تقدم كتاب تعاليم الكنيسة الرسولية الجديدة بشكل اسئلة واجوبة.   2015صدر في ايلول قد 
" التعاليم حول االشياء المستقبلية" و " اقتباسات من تاريخ المسيحية".االمر في هذه النشرة حول  دوري –سؤال وجواب  750 من مجموع

ايمان المسيحيين الرسوليين  حداث المستقبلية لهدفهي االما 

  ؟الجدد

هذا هو االعالن المركزي للبشلرة  - يسوع المسيح سوف يعود

. منذ صعوده الى السماء عودة الرب السارة. الرسل يعلنون

هدف المسيحيين الرسوليين الجدد هو ان يتم ضمهم الى هذا 

  الحدث.

  ن وعد بعودة يسوع المسيح؟م

َوإِْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت لقد وعد يسوع المسيح تالميذه بنفسه :" 

، َحتَّى َحْيُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن  لَُكْم َمَكانًا آتِي أَْيًضا َوآُخذُكُْم إِلَيَّ

). لقد تم التشديد على وعده هذا من 3, 14( يوحنا   "أَْنتُْم أَْيًضا

َجاُل اْلَجِليِليُّوَن، َما  المالئكة في صعوده الى السماء: أَيَُّها الّرِ

بَالُُكْم َواقِِفيَن تَْنُظُروَن إِلَى السََّماِء؟ إِنَّ َيُسوَع هذَا الَِّذي اْرتَفََع 

 .«َعْنُكْم إِلَى السََّماِء َسيَأْتِي هَكذَا َكَما َرأَْيتُُموهُ ُمْنَطِلقًا إِلَى السََّماءِ 

  ). 11, 1( اعمال الرسل 

  توقيت عودة يسوع المسيح؟ن يعلم بم

يسوع فقط هللا الثالوثي الواحد يعلم لوحده بيوم وساعة عودة 

  المسيح, ليس الناس وال المالئكة.

  ؟يعني وعد عودة يسوع المسيح لناماذا 

احدى اسس تأكيد البشارة السارة هي عودة يسوع المسيح لجلب 

, 14عروس هيئته اليه. لقد وعد هو بنفسه بعودته (قارن يوحنا 

3.(  

  ؟اذا نؤمن نحن ان عودة يسوع المسيح قريبةمل

االشغال المجدد للكرسي الرسولي, هو عالمة, ان هودة يسوع 

ً في المسيح قريبة. توقع اتمام وعد الرب هذا, يقف  اليوم ايضا

االيمان الرسولي الجديد مثل امل االفراد باحياء تحوله 

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

  ؟كيف يتم التجهيز لعودة المسيح

الرسل يجهزون المؤمنون من خالل الكلمة واالسرار المقدسة 

  . هؤالء يوجهون حياتهم بقصد لهذا.لعودة المسيح

  ماذا يحدث بعودة المسيح؟ 

سوف التالي:  خالل اعالن بولس الرسول ان نقتبس يمكننا من

يقوم قبل كل شيء االموات, الذين ماتوا بالمسيح في حين عودة 

الرب. سوف يحيا االحياء, الذين جهزو انفسهم لعودة المسيح 

التحول, دون ان يكون عليهم احياء الموت الجسدي. سوف 

ما كان سد يتقبل االحياء واالموات جسد ممجداً. سيماثل هذا الج

كجسد المسيح حين قام من االموات. سوف تتحول كل هذه 

الناس الى يسوع المسيح سوياً وبها سوف يصلون الى المشاركة 

االبدية مع هللا الثالوثي. تتبع هذه االحداث الى القيامة االولى, 

  . 6. 5, 20التي بها تحدثنا رؤية يوحنا 

  ؟سيتحول بعودة المسيحمن 

التحول موعود به قبل كل شيء هؤالء, الذين حصلوا على 

الوالدة الجديدة بالماء والروح وهؤالء الذين يؤمنون بيسوع 

المسيح ويتبعونه. تتدعى هذه المجموعة " عروس الهيئة" او " 

).ال يمكن للقرار االنساني ان يقر 5, 12البكور" ( رؤية يوحنا 

 ً نعمة التحول, حيث ان  اذا تقبل اضافة الى هؤالء آخرون ايضا

  هذا بيد هللا وحده.

  ؟هل توجد عالمات لهؤالء التابعون الى هيئة العروس

 عالمة واضحة لهم, هي انتظارهم اليومي لعودة المسيح -نهم

ومواظبتهم على الصلوات: " يا رب تعال قريباً" ( قارن رؤية 

  ).20. 17, 22يوحنا 

  االولى؟ما هي االحداث المصمونة في القيامة 

سوف يقو " االموات بالمسيح" بالقيامة االولى وسيتحولون مع 

ً الى " عرس السماء"  االحياء التابعون الى هيئة العروس سويا

بعد هذا سيقوم الشهداء من "الضيق الكبير" والذين معدودين من 

  المهنة الملوكيين. هذا الحدثين يدعون " القيامة االولى" :       

  

  

األُولَى.هُؤالَِء لَْيَس ُمبَاَرٌك َوُمقَدٌَّس َمْن لَهُ َنِصيٌب فِي اْلِقيَاَمِة " 

 ِZ ًَواْلَمِسيحِ،  ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن َعلَْيِهْم، َبْل َسيَُكونُوَن َكَهَنة

   ).6, 20" ( رؤيا يوحنا .َوَسيَْمِلُكوَن َمعَهُ أَْلَف َسنَةٍ 

  ؟ذا يتبع بعد ختام القيامة االولىما

السالم على سوف يؤسس يسوع بعد ختام القيامة االولى مملكة 

هو كعالمة  االرض ويحكم بها "الف عام". هذا " االلف عام"

  لمدة, بالطبع بوقت محدود.

  ذا سيحدث على االرض في وثت مملكة السالم؟ما

سوف يقوم يسوع مع الكهنة الملوكيين بالتبشير في وقت مملكة 

السالم بالبشارة السارة, االنجيل, دون عائق. سوف يتم جلب 

االحياء على االرض والى االرواح في مجال البشارة الى 

االموات. سوف يتعرف في النهاية كل الناس في كل االوقات 

  في مملكة السالم على بشارة يسوع المسيح.

ماذا سيحدث مع هؤالء, الذين سيتقدمون الى المحكمة 

  النهائية؟

سوف يصبح هؤالء الذين يجدون النعمة في المحكمة النهائية 

ً مع الخ مع هؤالء المشاركين في  - ليقة االلهية الجديدةسكانا

القيامة االولى. يسمح لهم كلهم ان يحيوا المشاركة االبدية مع 

  هللا. االخرون سيبقون بالعذاب والبعد عن هللا.

  ذا يُذكر في الكتاب المقدس حول الخليقة الجديدة؟ما

هللا سوف يقوم بخليقة جديدة في المحكمة النهائية كبديل للخليقة 

وسمعت صوتا عظيما من السماء قائال: هوذا مسكن الحالية:" 

هللا مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، وهللا 

). بهذا تتم 3, 21( رؤيا يوحنا  "نفسه يكون معهم إلها لهم

ولكننا : " 13, 3طرس الثانية , المذكورة في رسالة بالتوقعات

بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة، وأرضا جديدة، يسكن فيها 

ُملك هللا هذا سوف يكون ابدي: هنا سوف يكون هللا الكل  "البر

  ).28, 15بالكل ( قارن كورينثوس االولى 
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   من تاريخ المسيحية 
  كيف تكونت الهيئات المسيحية االولى؟

لقد تكونت الهيئة المسيحية االولى في اورشليم  ( قارن اعمال 

). التي كانت مكونه من يهود فقط. لقد هرب 37, 2الرسل 

الكثيرين بسبب االضتهاد من اورشليم ( قارن اعمال الرسل 

). لقد بشرو بالشارة السارة في محيطهم الجديد, 19, 11, 8:11

ً هيئات  وتواجد االيمان هناك ايضاً. هكذا نمت هناك ايضا

  مسيحية اخرى في اماكن اضافية.

  القرن الثاني وصاعداً؟كيف تطورت المسيحية من 

لقد نمى ما قد بداء برجم الشماس استفانوس بالحجارة الى 

موجة من االضتهاد: لقد قُتل الكثير من المسيحيين بسبب 

ايمانهم.  لقد اصبحوا بهذا شهداء. االيمان المسيحي توسع 

بالرغم عن االضتهادات والكثير من المالحقة وتمدد في كل 

  ة.انحاء المملكة الروماني

  نمو المسيحية حتى القرون الوسطى؟

) في 5\4لفد قوية المسيحية في عهد تنقل الشعوب (القرن 

اوروبا وآسيا. لقد لعبت الرهبانية, التي بدأت في االول بمصر 

ً في توسع المسيحية. لقد كانت  منذ القرن الثالث دورأ مركزيا

المسؤلية االساسية للرهبان, ان يقودوا حياتهم بفقر حسب مثال 

المسيح ونقل االيمان المسيحي. لقد جلب في القرون الوسطى 

ت كبيرة متعددة في العلوم وفعلوا الرهبان والراهبات انجازا

الكثير في مجال الزراعة والمجتمع. لقد قررت المسيحية بتتابع 

اكثر واكثر حياة الناس وثقافتهم, سياستهم ومجتمعهم في 

الى الكنيسة الغربية      1054اوروبا. لقد حدث انشقاق في عام 

  ( رومية كاثوليكية) وشرقية (اورثوذكسية).

  مسيحيين ان يواجهونه منذ القرن السابع؟ماذا كان على ال

لقد كان على المسيحيين منذ القرن السابع ان يواجهون في 

اجزاء من آسيا, افريقيا واوروبا ايضاً ديانة جديدة. لقد خسرت 

الديانة المسيحية الكثير من المناطق. مثل الشرق االوسط 

هذه  وشمال افريقيا. لقد وقعت المعارك مثل تلك مع الصليبيين.

في الشرق وكان هدفها,  1270 الى  1095قد وقعت بالسنوات 

  احتالل اورشليم واالراضي المقدسة للمسيحية.

  ظهر الحث الى تجديد في الكنيسة؟هو التطور الذي ا ما

لقد ظهرت في العصور الوسطى اكثر واكثر ظاهرة جلب 

لقد خسر االيمان والتعاليم من  - الكنيسة الى المستوى االرضي

متهم بتواصل.هذا كان نتيجة انعدام التوجيه حسب االنجيل. قي

لهذا فقد نمت الحاجة للتجديد الكنسي. فمن ناحية قد اهتمت 

كانت افراد مثل الرهبنة بتجديد الكنيسة, ومن ناحية اخرى 

), الالهوتي 1415توفي سنة ,   1140ه ( التالفرنسي بطرس ف

ومدير .)1384الى   1330( االنجليزي يوهانيس ويكليف

). لقد كانوا 1415حتى  1369جامعة براغ يوهانيس هوس ( 

كلهم نقاد مدققين بالكنيسة التي اصبحت ارضية اكثر. الحركات 

التي اثارها هؤالء ورافقها توسعت في معظم انحاء اوروبا 

   وقادت في النهاية الى التجديد. 

  و التجديد؟ما ه

هي   )الترميم, التجديد": Reformatio" التجديد ( من الالتينية 

حركة ترميم ديني في اوروبا, المؤسسة على امنية العودة 

للتعمق الروحي باالنجيل وهي متصلة بارتباط عميق مع 

). على 1546حتى  1483الراهب االلماني مارتين لوثر ( 

االساس الوحيد للتعاليم ان يكون حسب افتناعه الشهادة االنجيلية 

لوثر االنجيل من اللغة العبرية  بيسوع المسيح. لقد ترجم

واليونانية الى اللغة االلمانية وجعلها بذلك في منال الشعب. في 

  قامة في انكلترا الكنيسة االنجيلية المنفصلة. 1534سنة 

  كيف كان وضع المسيحية في القرن التاسع عشر؟

لقد اجريت المخاولة في القرن التاسع عشر, الكتساب مجدد 

لهؤالء الذين قد اصبحوا غرباء عن المسيحية لاليمان المسيحي 

بسبب فقرهم المادي وعدم معرفتهم, واكتسابهم الكجدد الى 

البشارة السارة ("  التبشير الداخلي"). فقد تم باالضافة الى هذا 

تأسيس "جمعيات تبشيرية" : التي اهتمت بتتابع توسيع 

  يا.المسيحية في البالد الخارجة عن اوروبا, خاصة في افريق

  ما هو التطور المهم الذي حدث في القرن التاسع عشر؟

لقد كان " لحركة التطور" معنهى كبير في االساس في داخل 

     البروتستانية في انجلترا والواليات المتحدة. لقد كان المؤمنون 
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ناضجين للتحول من " االيمان المسيحي المعتاد" الى ايمان 

التعمق باالنجيل متصلة مسيحي حي. لقد كانت الدعوة الى 

باالمل بعودة المسيح. هذا هو االساس الروحي, الذي جهزه هللا 

  الى عمل الرسل المجدد.

كيف تمت االقامة المجددة للكرسي الرسولي في القرن التاسع 

  عشر؟

بندوة في البوري  1829و  1826 لقد تقدم رجال مؤمنون بين 

حنا. لقد تمت هذه (حنوب انجلترا) كي يشغلون انفسهم برؤيا يو

 حتى 1786الندوة بدعوة من مدير البنك هنري دروموند ( 

) 1834حتى  1792بعمل متصل مع ادوارد ارفينج (  ) 1860

الذي كان الرجل الروحاني للكنيسة االسكتالندية. لقد اراد 

المشتركون بالندوة ان يصلوا الى وضوح باقوال االنجيل 

بالنسبة لفعل الروح الفقدس ولعودة يسوع المسيح. لقد انتظر في 

اسكتلندا مؤمنون من عقائد مختلفة افعال الروح القدس. فظهر 

لكالم بااللسنة ( الكالم في وسطهم الكثير من شفاء المرضى. ا

 1802باللغة غير معروفة)ونبؤات. لقد دعي جون باتي كاداله( 

من الروح القدس في لندن  1830) في خريف 1877حتى 

 1833كرسول وُرسم من هنري دروموند. لقد تم منذ حزيران 

على االغلب من  -دعوة احدى عشر رسوالً من خالل نبؤات

  ).  1862حتى  1800النبي اوليفر تابلين (  

كيف قامت الكنيسة الكاثوليكية 

  الرسولية؟

في  لقد انزوى الرسل سنة كاملة

                                  1853 البوري في سنة 

لقد  للمشورة المكثفة المشتركة.

                                    عملوا على " الوصية

كتاب . )1837الكبيرة" (

االعتراف, التي على كل القادة 

 الروحيين والعلمانيين

 .له اان يخضعو للمسيحيين

يطالب الرسل المسيحيين في 

هذه الوصية, ان يجتمعوا تحت 

قيادتهم, وان يجهزوا انفسهم 

لعودة المسيححيث انه لم يرد 

, بل جديدةاحد تأسيس كنيسة 

جمع كل الكنائس المختلفة 

المتواجده تحت قيادة الرسل. لكن اغلي المسيحيين لم يتقبلوا هذه 

الدعوة. لقد جمع نفسه العدد الصغير من المسيحيين الذين تقبلوا 

   العدوة في كنيسة جديدة, وهي الكنيسة الرسولية الكاثوليكية.

  كيف قامت الكنيسة الرسولية الجديدة؟

 )1894 حتى 1815 ( لقد تم دعوة الكاهن رودولف روزوخاكي

في كونيجسبيرغ في مشرف هيئة الكنيسة الرسولية الكاثوليكية 

من قبل النبي غايير  1862العاشر من شهر تشرين اول عام 

لم يعترف رسل هذه الهيئة الرسولية  لتقبل مسؤلية الرسول.

فريدريخ ويلهلم ير والكاثوليكية بدعوته هذه. لقد كان النبي غاي

قائد الكنيسة الرسولية  ,) 1895 حتى 1815(شوارتس

الكاثوليكية في هامبورغ مقتنعين بهذه الدعوة كفعل الروح 

لقد اعترفت الهيئة في همبورغ بدعوة الرسول هذه في  القدس.

ولهذا السبب تم ابعادها  .1863 الرابع من كانون الثاني لسنة 

ثوليكية. فبهذا يمكننا ان نقول ان عن الكنيسة الرسولية الكا

بدء الكنيسة الرسولية الجديدة. لقد  هو 1863 كانون الثاني لسنة

تمسك النبي غايير, شوارتس والهيئة في همبورغ باقتناعهم بان 

استقالته عن وة الرسول روزوخاكي كانت االهية بالرغم عن عد

   بعد وقت قصير. سؤليتهم


