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  مجد هللا م

    ابانا
 اخواتي واخواني االحباء,

"ممجد هللا ابانا" كما هو مكتوب في رسالة بولس الرسول الى 

فيلبي. هذه افكار قديمة جداً, تقديم التمجيد الى هللا, الذي اقام 

وخلق كل شيء, حيث يتم هنا مدح عظمته واعالن طيبته في 

العلن. وها قد ابتعد الناس عن هذا التصرف. وبالعكس: هم 

  يحملون هللا مسؤلية كل ضيقهم في الحياة!

انشد بكم اليوم:                                                     

  دعونا نمجد هللا, ابانا!

بل ان , 2017ليس على هذا ان يكون شعار السنة فقط لسنة 

 - حياتنا وطريق ايماننا. ان نمجد هللا اآلبيقرر تتابع مسار 

  كيف على هذا ان يتم؟ انا اعد ثالثة امثلة لهذا:

هل نتحقق من عظمة هللا! هو الخالق, الذي منه انبثق كل  

شيء, كل الخليقة المرئية وعمل خالصه المكتمل. 

مسؤليتنا هي معاملة خليقته بحكمة وطيبة. مع ان هللا قد 

: مسؤلية توزيعها وحفظها تقع قدم المصادر الطبيعية

 على عاتقنا, نحن البشر.

لنشكره لكل معطياته, حيث نقوم بمشيئته, حتى ولو جعل  

هذا حياتنا مضنية. لنجلب له التضحيات. لنثق به اكثر 

تذمرنا من اثقالنا. هو سيعتني بنا, بالرغم عن خطأنا.  من

ل! نريد بالمقابل ان نحترم كرامة االفراد. هللا هو اب الك

نحن نكرم ابانا, حين نتوسل لخالص هؤالء, الذين 

 يجلبون االذى لنا.

لنعلن عظمته, حيث نعمل كاوالد هللا. نحن كاالوالد امام  

هللا: نحن نعلم بالقليل وهو يعلم بكل شيء. فهنا يتبع لنا 

حديد االعتراف بقدرته ونضع انفسنا بخدمته. هذا ليس ت

 لحريتنا الخاصة, بل مصدر للبركة.

  

  

نحن نريد ان نمجد هللا, ابانا: هو اعظم من كل شيء اخر:: ال 

يمكن الي شيء ان يمنعه, ان يقدم مملكته لنا, على حياته, التي 

هو قد زرعها بنا ان تنمو. بهذا نشارك بتكوين الوحدة بين 

هذا  هواوالده بالمعرفة, انه يوجد للكل هللا واحد وآب وحيد, 

  شيء".المتواجد فوق كل شيء وبكل 

  : 2017النقاط الثالثة ببرنامج هذه السنة  

 لنتحقق من مجد هللا, اآلب من خالل اعماله. 

 لنشكره من اجل اعماله الطيبة. 

 لنعلن عظمته, حيث نعمل كاوالد له. 

  آمل لكم بهذا المنطلق الفرحة الكبيرة وبركة هللا للسنة الجديدة!
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                                                                      البرازيل. \ايلول في غرامادو 28قاد رئيس الرسل الخدمة االلهية في 
                                                                     تقع هذه المدينة في اقصى جنوب الواليات السابعة والعشرون, في ريو

  غرانده دو سول.

  

محبة للمسيحال

  48.  47, 7لوقا                         

ذِلَك أَقُوُل لََك: قَْد ُغِفَرْت ِمْن أَْجِل 

َخَطايَاَها اْلَكثِيَرةُ، ألَنََّها أََحبَّْت َكِثيًرا. 

ثُمَّ  .َوالَِّذي يُْغفَُر لَهُ قَِليٌل يُِحبُّ قَِليالً 

  .ْغفُوَرةٌ لَِك َخَطايَاكقَاَل َلَها: مَ 

, يا لها من فرحة كبيرة لي اخواتي واخواني االحباء

هية معكم. لقد جمعت بعض احياء هذه الخدمة االلب

والفكره ما يريد هللا الحبيب قوله لنا اليوم, االفكار ل

االولى التي صدرت في روحي, كانت, انه ال علينا ان 

سهل التواجد هنا في نضيع الجرأة. انا اعلم, بانه ليس 

هذا البلد كرسولي جديد, حيث ان عدد االخوان 

مبتعدة عن بعضها.  اتواالخوات هنا ضئيل والهيئ

يمكنني ان اتصور ان االفكار ستظهر يوماً: يوجد العديد 

من مجموعات االيمان في هذا البلد, التي لديها نجاح 

اكبر, ونحن نحيا في عمل هللا نجاح اقل من هذا. لدى 

الخرين اذاعة تلفزيونية ومال ونحن مجموعة قليلة. ا

  ماذا نود ان نقوم به؟
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لقد جعلنا يسوع جديرين للدخول 

 الى الشركة مع هللا

االجابة هنا بسيطة جداً. ارجوكم ان تفكروا بالحدث 

التالي: لقد حاول بطرس خالل كل الليل ان يصتاد ولم 

الى  وايلتقط شيئاً. وهنا يأتي يسوع ويقول له:" ابحر

حرفة  العمق والقوا شباككم للصيد هناك!" لقد كانت

بالظبط : ان هذا لن يجلب  بطرس صيد السمك, وقد علم

شيء, لكنه قال :" سوف القي الشباك بناًء على كلمتك" 

). لقد لبحر الى العمق والتقط العديد من 5. 4, 5( لوقا 

الصيد. لقد استعمل الرب بنفسه هذا الحدث كصورة 

النتشار البشارة السارة. اخواتي واخواني االحباء, 

نعتني بنشر تعاليم الرسل. الموضوع غير متعلق دعونا 

بكمية الوسائل المتواجدة لدينا, او اي طريقة نستعمل. ال 

يدور االمر حول اكتساب العديد من االعضاء للكنيسة 

مر ايضاً الرسولية الجديدة, هذا ليس هدفنا. ال يدور اال

  .حول جلبنا للناس المضحية

هنا الهدف هو ايجاد تالميذ, الذين 

يتبعون يسوع بحق. هنا يدور 

االمر حول ايجاد ارواح, التي 

يمكنها ان تعد لعروس الرب. هذا 

هو االمر, ليس حول طرق مختلفة. هنا يتبع شيء 

وحيد, التصرف مثل بطرس: متابعة مشيئة يسوع بكل 

بساطة. اخواتي واخواني, على هذا ان يكون مقصدنا 

ان نحيا في  بالتتابع: نحن نجتهد, في تطبيق االنجيل,

الحياة اليومية, كما يتوقعه منا الرب. مثالنا سوف يجذب 

الناس, الذين يود الرب جلبهم. دعونا نتابع العمل بتطبيق 

االنجيل, بمتابعة الرب وبجلب الناس الى عمله من خالل 

  تصرفنا.

اكرر: ال يدور االمر حول ايجاد اعضاء للكنيسة 

حقيقيين, الذين  الرسولية الجديدة. بل بايجاد تالميذ

يتبعون يسوع بالفعل والذين يودون ان يدعوا انفسهم 

  تتجهز ليوم الرب.

, دعوني اوضح قرؤة كغير عاديةمتظهر كلمة العدد ال

المسألة: مكتوب في مجرى الحديث, ان يسوع قد زار 

سمعان, الفريسي. فدخلت امرأة وقت تناول الطعام. 

وكلهم قد عرفوا انها المخطئة. فبدأت تبكي, ومسحت 

ارجل يسوع بدموعها, فقبلت ارجله ومسحتهم بشعرها 

ودلكتهم بزيت. لقد هاج كل المجتمعون لهذا: لماذا هو 

االمرأة الخاطئة القيام بهذا, فهي تزعج الكل يدع هذه 

بهذا! لقد علم يسوع بهذه االفكار وطرح على سمعان 

َكاَن ِلُمَدايٍِن َمْديُونَاِن. َعلَى اْلَواِحِد َخْمُسِمئَِة ِدينَاٍر  »السؤال: 

َوإِْذ لَْم يَُكْن لَُهَما َما يُوفِيَاِن َساَمَحُهَما  .َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسونَ 

لقد كان هذا واضحاً:  «يعًا. فَقُْل: أَيُُّهَما يَُكوُن أَْكثََر ُحبXا لَهُ؟َجمِ 

هذا الذي تقبل الخمسمئة, قد احبه اكثلر. وتبع حينها اجابة 

     " بَّْت َكثِيًرا.قَْد ُغِفَرْت َخَطايَاَها اْلَكثِيَرةُ، ألَنََّها أَحَ يسوع:" 

ا: علينا ان نحب ). لقد اراد يسوع ان يقول بهذ47, 7( لوقا 

  هللا, النه يغفر لنا. هذا يتبع لنا كلنا.

ً من جديد ان يسوع يغفر لنا خطايانا. اعلينا ان نتحقق د ئما

  محبتنا له هي تجاوبنا مع محبته ونعمته.

كل قبل معنى هذا ما هو معنى هذا, ان هللا يغفر لنا خطايانا؟ 

ان يسوع المسيح, ابن هللا, قد تعذب ومات من اجلنا.  شيء,

ال اريد هنا ان ابذل الكثير من الكالم لهذا, لكنه شيء جميل, 

ان نشغل انفسنا قليالً به. ما قد حمله 

يسوع بمحبته لنا. اختي الحبيبة, اخي 

الجبيب, هذا اكبر اثبات للمحبة, الذي 

قدمه لك يسوع: لقد مات من اجلك! 

ن نحن نقول هنا للرب الحبيب:  حي

اال زلت تحبني؟ من ناحية انسانية 

فهذا وقاحة. لقد مات المسيح من اجلك! ماذا على هللا ان يقوم 

به اكثر من هذا من اجلنا, اضافة الى تقدمت ابنه للتضحية 

من اجلنا؟ لقد مات يسوع المسيح من اجلنا, النه يحبنا ولكي 

  يغفر لنا خطايانا.

الولى التي غفرها هو لنا, هي الخطيئة الوراثية. الخطيئة ا

ً لنا, هي نعمة العماد. لقد  النعمة االولى, التي اصبحت ملكا

غسل لنا بها الخطيئة الوراثية وجعلنا جديرين للدخول الى 

الشركة مع هللا. ربما نشعر ان هذا كله نظري فقط, لكن اشغل 

ً لنا نحن البشر المساكين, ان  نفسك مرةً به. لقد اصبح ممكنا

  نحصل على الشركة مع هللا.

وهو يغفر لنا الخطايا الفردية. في كل مرة ال نعمل بها حسب 

المشيئة االلهية, في كل مرة ال نحيا بها حسب االنجيل, 

  نخطيء, وكل خطيئة تقطع طريقنا الى الشركة.

تصور بنفسك, انك لديك االمكانية للدخول الى الشركة مع 

نك قد اخطأت, قد سد طريقك. نعم, حقا, نحن هللا, لكن حيث ا

ال نقتل انسان كل يوم, لكن توجد الكثير من الخطايا 

الصغيرة, التي تسد طريقنا الى الشركة مع هللا. حين ال نعمل 

بحسب الوصايا العشر, نخطيء. جدير بنا ان نقراء الوصايا 

  رح على انفسنا السؤال: هل قمت انا العشر مرة اخرى ونط
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لنبقى من خالل المحبة امناء له, 

 حتى لو لم نفهمه

  

 كل شيء؟ نحن نخطيء, كل مرة بها نتعدى بارباعت

وصية محبة اآلخرين. نحن نكون في بعض االحيان 

متسامحين مع نفسنا. لقد وعدنا هللا بشيء ولم نقم به. 

وحينها تكون لدينا الكثير من 

  العذور.

نحن نخطيء في كل مرة, كان 

بامكاننا او علينا ان نقوم بشيء 

. حين نحن نفكر جيد ولم نقم به

بهذا هكذا, نتحقق, كم من المرات نخطيء بها. لكن نعمة 

يسوع المسيح تقتلع كل الخطايا. انا اشغل نفسي بتكرار 

بهذا. هللا هو العليم بكل شيء, هو يعلم بكل شيء. ال 

  ينسى اي شيء, الن لديه الماضي والحاضر متحدين.

انا انتبه لنفسي انني اتقدم في العمر واصبحت انسى 

 , لكن هللا ال ينسى شيء. لكنه حين يغفربعض االشياء

  لنا, يقتلع كل شيء: ال تواجد للخطيئة بعد وكل شيء,

  

   

  كاننا لم نقم بها ابداً.

لدينا صعوبة كبيرة بمغفرة سبعة وسبعون مرة سبعة, 

). لقد 22, 18كما قال يسوع ( متى 

قال في حدث آخر: عليك ان تغفر 

الخاك سبعة مرات في النهار      

). هل يمكن لشخص 4, 17( لوقا 

ما ان يطلب هذا هكذا؟ هذا عناء 

هل فكرت انت مرةً كم من  -كبير!

  المرات قد تمت مغفرة نفس الخطيئة لك؟

الرب يغفر لنا الخطايا. لقد مات من اجلنا. لقد تم غسل 

ثية, كي نتمكن من الحصول على الشركة الخطيئة الورا

معه ويتم غفر الخطايا لنا, التي تعيق طريقنا اليه. نحن 

نحب الرب حيث انه قد قام بهذا. كيف نظهر محبتنا له؟ 

نبقى امناء له, الننا قد حيينا محبته من خالل نعمته. 

ً نبقى امناء له, الننا نحبه, حتى لو انه    ال يستجيب  احيانا
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ت واخوان بااليمان شاركوا في الخدمة االلهية: بعضهم قطع اخوا 400

  كيلومتر. 1000مسافات اكثر من 

  

اننا ال نفهمه لصلواتنا, وحتى وانه ال يتمم امنياتنا, و

بتاتاً, وبركته تبقى غير منظورة. نبقى معه مع هذا كله. 

  نبقى امناء له, الننا قد حيينا محبته.

ايضاً؟ بخدمتنا له. حين كيف يمكن لمحبتنا ان تظهر 

  نحن نقوم, بما يطلبه هو مننا.

نحن نريد ان نقوم بالحسن. نحن نريد ان نقف في خدمة 

في الحياة اليومية ايضاً. نحن نود ان نساعده  -الرب

الننا نحبه. اذ اننا نعلم, ان عملنا يتكون من المساعدة, 

كي يجد كل البشر الطريق اليه. نحن نود ان نساعده اذ 

نه طيب معنا. نحن شكورين ونقوم بما يرضيه الننا ا

يرضيه ان نقوم بمغفرة نحبه. وما هذا الذي يرضيه؟ 

قريبنا. نحن نقوم بهذا من خالل محبتنا له. لقد غفر لنا 

     مرات كثيرة. لقد خلصنا. وهكذا يتقدم هو الي قائالً:

" لدي طلب منك: هل يمكنك من فضلك ان تغفر 

ني هنا ان اقول :" كال, انا لن اقوم لقريبك؟" ال يمكن

بهذا! المطلوب هنا كثير!" فعلي هنا ان افكر بعض 

الشيء, بما قام به الرب يسوع من اجلي. انا اقوم بما 

  يطلبه مني من خالل محبتي له واغفر لقريبي. 

  دعوني اللخص الحديث: نحن نريد ان نتحقق دائماً, من

  

  

. لقد مات ابن هللا من كمية النعمة التي يقدمها الرب لنا

اجلنا. لقد خلصنا من الخطيئة الوراثية, كي نتمكن من 

الحصول على المشاركة مع هللا. وهو مستعد دائماً 

لمغفرة خطايانا الصغيرة منها والكبيرة, مئات المرات 

اذا اقتضت الحاجة بهذا. هو يدفع ثمن الذنب, هذا الذنب 

غفر لنا كثيراً. به, النه يحال يدوم بعد. نحن نود ان ن

فنبقى, حتى بعدم فهمنا له,امناء من خالل محبتنا له., 

: نخدمه ما نطلبه منه يقوم باعطائناحتى حين هو ال 

  ونغفر لآلخرين من خالل محبتنا له.

يقول يسوع هنا: "قد غفرت خطاياها الكثيرة النها احبت 

كثيراً" يمكننا ان نفهم هذه الكلمات بشكل آخر: لقد غفر 

النها احبت. اي بهذا يمكن اعالن االستنتاج. لكن  لها

يسوع قد اعلن سبب غفرانه لها:" ايمانك قد ساعدك: 

تقدمي بسالم!" على االنسان ان يكون لديه ايمان كي 

يتقبل مغفرة الخطايا. هذه هي الشروط الملزمة. على 

الشخص ان يؤمن بيسوع المسيح. عليه ان يؤمن انه ابن 

ن انه قد مات من اجلنا. عليه ان يؤمن هللا. عليه ان يؤم

  انه قد قام من االموات. ال يمكن الحد ان يخلص دون 
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االيمان بيسوع المسيح. نؤمن باالضافة الى هذا, ان 

الرسل يغفرون لنا الخطايا ويمكنهم اعالن مغفرة 

الخطايا بتوكيل الهي. على االيمان الحقيقي ان يتواجد 

  .فعالً لتقبل مغفرة الخطايا

بانه ن نتحقق من حقيقة تواجد االيمان وكيف يمكننا ا

لقد قال بولس الرسول كل هذا بوضوح: سوف قوي؟ 

). 6. 5, 5يعمل االيمان, الذي يخلصنا بالمحبة ( غالطية 

  هذا هو االيمان الحقيقي.

وع المسيح, كي يحصل سيجب على االنسان ان يؤمن بي

على نعمة العماد. يمكن فقط عماد هذا, الذي يعترف: انا 

اؤمن بيسوع المسيح. كيف يظهر عمل هذا االيمان؟ 

فهذا الذي الشخص يود من خالل محبته للرب ان يتبعه. 

تم عماده, يعترف بذلك: انا اريد ان ارفض الشر  قد

دون  واتبع يسوع المسيح. انا اقدم حياتي للرب يسوع.

هذا يكون العماد تقاليد فقط, دون اي فعالية. على 

الشخص ان يحصل على ايمان متثبت كالصخر, كي 

تصبح نعمة العماد فعاله. سوف تعمل هذه النعمة 

بالمحبة. الشخص يريد ان يتبع يسوع المسيح, حسب 

. نحن نحب يسوع ونتبعه, النه قد انجيله. هو مثالنا

   خلصنا من الخطيئة الوراثية.

  

ذات الشيء مع مغفرة الخطايا: علينا ان نؤمن بيسوع 

, كي يمكننا ان نحصل على  مغفرة الخطايا. حالمسي

, وهذا نحن نؤمن بيسوع  المسيح, نحن نؤمن برسله

  االيمان سيعمل من خالل المحبة.

نطرح لنفسنا السؤال بتكرار, حين نحن نحب يسوع 

المسيح حقاً: هل حصلت انا على رضاه؟ او ال يزال 

لدي شيء يزعجه؟ هذا هو تطبيق المحبة: الشخص 

رر فحص كينال اعجاب اآلخر يعود ويان ريد  الذي ي

نفسه. االيزال يوجد بي شيء, الذي ال ينال اعجاب 

  يسوع المسيح؟

خطايا, توجد حاجة ملحة للفحص للحصول على مغفرة ال

. حين احب انا الرب يسوع, اعاني تحت وطء الذاتي هذا

تي. ال اقول حينها: " هذا كله ليس بالسيء, ئخطي

االخرين يقومون بهذا ايضاً!" حين انا اتحقق, ان طريقي 

ليسوع قد اغلق بسبب سخافتي, بسبب شيء صغير, فال 

تواجد اي خطيئة يمكنني بعد ان اتقدم اليه, حينها ال ت

كصغيرة. بسبب هذه الكذبة الصغيرة, النني قمت او لم 

  ني بعد االقتراب الى الرب نقم بشيء صغير ال يمكا
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يسوع! حينها تصبح الخطيئة مؤلمة لنا. نحن نعاني 

ا علينا ان نقوم بسبب اعمالنا او اهمالنا, حيث لم نقم بم

  به, نحن نعاني تحت عبء خطايانا الننا نحب الرب.

نصل الى القرار, من خالل محبتنا للرب: على هذا كله 

ان يتغيير, انا اود ان احسن نفسي! اريد بالطبع ان انال 

اعجاب هللا, اريد ان اتقدم الى مقربته! على هذا ان 

يتغيير! اذ ان االنسان مستعد من خالل محبته للرب, ان 

يغفر لآلخرين. الن االنسان يطرح على نفسه السؤال: 

المهم لي؟ الشركة مع المسيح او حصولي على  ما هو

حقي؟ ما يراه االخرين هو, ان االخر مخطيء وعليه ان 

يُقاضى على اعماله؟ نحن نقول من خالل محبتنا للرب 

يسوع: هيا, دعنا نتنازل عن كل شيء, ان اريد 

الحصول على المشاركة مع المسيح! االنسان يكون 

. حيث اننا ه للربجاهز لمغفرة اآلخرين من خالل محبت

نعلم, انه يرغب, ان نكون متحدين, وان نحيا بالوحدة. 

هو ال يرغب بالخالف بين البشر. نحن نكون جاهزين 

  حينها, ان نتصالح مع اآلخرين من خالل محبتنا للرب.

يمكن الحصول على مغفرة الخطايا هنالك, حيث يتواجد 

النقد الذاتي, والمشيئة للتحسين, هناك حيث يتالم 

الشخص تحت عبء خطاياه ويندم عليها, هنالك حيث 

يكون الشخص جاهز لمغفرة اآلخرين والمصالحة معهم. 

ت واالخوان االحباء. هذا كله بسيط هكذا, ايها االخوا

  نحن نود ان نشغل انفسنا ببعض هذه االفكار, بالنعمة, 

التي قدمها لنا الرب.  نحن نود ان نحبه, الن نعمته 

كبيرة هكذا. نحن نبقى امناء له مهما يحدث. نحن 

نخدمه. نحن نغفر لآلخرين, الننا نريد ان ننال اعجابه. 

 عمل بالمحبةنحن نريد الحصول على ايمان قوي, الذي ي

نختبر انفسنا دائماً ومجدداً. نحن نريد ان نتحسن. نحن 

نود ان نصبح مشابهين ليسوع. نحن نعاني تحت عبء 

 خطايانا, نحن نندم عليها ونود ان نغفر لآلخرين

ونصالحهم. نريد ان نتبع الرب ونحصل على الشركة 

االبدية معه ونتقبل المغفرة هناك حيث يتواجد هذا 

  لذي يعمل بالمحبة.االيمان, ا

اخواتي واخواني االحباء, ليس على هذا كله ان يكون 

كمحاضرة الهوتية: تقبلوا هذا كافكار من الروح القدس, 

ان التي نريد ان نشغل انفسنا بها ويمكنني ان اؤكد لكم, 

هللا يباركنا بنفس المقدار, الذي به نشغل نحن انفسنا بهذه 

  االفكار.

  

  

  

  

  

 افكار جوهرية

غفرته. علينا كي نتقبل منحب يسوع المسيح النه يقدم لنا 

لحقيقي يظهر مغفرته ان نؤمن بيسوع المسيح. االيمان ا

 نفسه من خالل محبتنا للمسيح.
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  صالة والتضحيةال

  

  

  
           

  

الهيئة بعض االسئلة واالجوبة المختارة مجلة تقدم كتاب تعاليم الكنيسة الرسولية الجديدة بشكل اسئلة واجوبة.   2015صدر في ايلول قد 
مسيحي الرسولي الجديد وحياة ايمانه: في الصالة والتضحية وكذلك ال االمر في هذه النشرة حول دوري –سؤال وجواب  750 من مجموع

االمر في الحياة الزوجية والعائلة.

  ؟هو مفهومنا للصالةما 

م االتصال به صالة هي امكانية, قدمها اللله لالنسان, لكي يتال

, من خاللها. يشعر المصلي بالصالة: ان هللا موجود, هللا يسمع

هللا يستجيب. بهذا ينحني االنسان المؤمن بتواضع امام عظمة 

   هللا ومحبته. الروح القدس يقدم الحث للصالة الصحيحة.

  ؟صالة ضروريةهل ال

تدعى الصالة احيانا " تنفس الروح. على هذه الصورة ان 

. االيمان دون صالة ليس ايمان ضرورة الصالة للمؤمنتظهر 

  حي. الصالة دون ايمان ليست صالة صحيحة.

  رشادات التي قدمها يسوع بالنسبة للصالة؟ما هي اال

لقد قدم يسوع في عظة الجبل ارشادات مهمة للصالة( قارن 

): ليس على االنسان ان يظهر صالته بالعلن 8 - 5, 6متى 

هذا بكلمات كثيرة. يسمح لنا ان ندعوا هللا وليس عليه ان يقوم ب

"ابانا". على الصالة ان تصدر من القلوب. لقد حذر يسوع 

اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي بالنظر الى عودته:" 

تحسبوا اهال للنجاة من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام 

   ).36, 21"( لوقا  ابن االنسان

  ؟حول حياة يسوع بالصالةيخبرنا به االنجيل ماذا 

ناجيل تشهد, ان يسوع انزوى, كي يصلي. يتم االعالن في اال

  خاصة قبل احداث مقررة: انجيل لوقا, ان يسوع قد صلى 

 ).22. 21, 3قبل ان يظهر عليه الروح القدس ( قارن لوقا  

 ). 12, 6قبل اختياره للرسل االثناعشر ( قارن لوقا  

واجدين من هذا العالم والعالم تجليه من اباه امام المتقبل  

 ).36 -28, 9اآلخر (قارن لوقا 

 ).46 - 41, 22عذابه ( قارن لوقا قبل بدء  

 ).46, 23قبل موته على الصليب ( قارن لوقا  

  ما يافت النظر, ان يسوع قد شكر, قبل االستجابة الى صلواته 

  ).42. 41, 11( قارن يوحنا 

  كيف علينا ان نصلي؟                                           

ال ترتبط الصالة بالشكل الخارجي. لكن مع هذا يمكن مثالً 

غالق العيون, ضم االيدي او الخشوع تعميق الصالة. بهذا ال

, فهو يتركز بنفسه وينحني يخرج المصلي من حياته اليومية

وليين الجدد يبداون نهارهم بتواضع امام هللا. المسيحيين الرس

بالصالة. يصلون ايضاً قبل الطعام. وكذلك يتجهون الى هللا في 
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مجرى النهار دائماً ومجدداً, للشعور بمقربته والعثور على 

مساعدته. يصلي في العائالت الوالدين مع اوالدهم ويقودونهم 

  بهذا الى الحياة بالصالة.

   ؟و محوى الصالةه ما

  السجود, الشكر, الطلب والتوسل.هو الصالة محوى 

  ؟كيف يتم السجود

هلم نسجد تحثنا المعرفة بعظمة هللا الى السجود له : " " (

  ).6, 95مزامير   ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا

  و محوى الشكر بالصالة؟ما ه

: الكلمة, هللايضم الشكر بالصالة كل ما صدر عن حسن طيبة 

والعطايا االرضية ايضاً, مثل الغذاء, النعمة واالسرار المقدسة 

  اللباس والمسكن.

  ؟هي الطلبات التي نتقدم بها الى * ما

يتم بالطلبات جلب كل االحوال. هذا يتبع الى الحفظ بااليمان, 

حماية المالئكة او مساعدته في الحياة اليومية. الطلب المركزي 

    .يخص العودة القريبة للمسيح والرغبة, بتقبلنا بنعمته

  ؟ذا نتوسل من اجل اآلخرينمال

لآلخرين. فهي غير محدودة على التوسل هو تطبع محبتنا 

العائلة الخاصة او الهيئة: بل تضم اكثر من هذا كل, هؤالء, 

  المحتاجون الى مساعدة هللا, في هذا العالم والعالم اآلخر.

  ؟ما هو عمل الصالة

الصالة تقوي االيمان, االعتماد على هللا وتقدم التأكيد بااللفة 

ل حاالته في يد هللا:" عند هللا. المصلي يثق بعد الصالة, ان ك

  ).5, 37" ( مزمور  سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري

  ؟ما هو االستعداد للتضحية

  نفهم بشكل عام من "االستعداد للتضحية" االستعداد الداخلي 

  

  

  

  

لالنسان, لبذل قوته ومواهبه لراحة اآلخرين واقصاء مصالحه 

  الخاصة الى الخلف.

  كلمة " تضحية"؟ذا نفهم بشكل عام من ما

استعمال كلمة "تضحية" بشكل عامو يشير الى عطايا تجلب الى 

ً من اشخاص, التي  ً الفهم انها افعال ايضا هللا. يمكن هنا ايضا

تُقدم لخدمة آخرين. المال ايضاً, الذي يتم بذله لحاجات االيمان 

  هو في معجم الكلمات اليني "تضحية".

  كيف نفهم نحن كلمة "تضحية"؟

فهم من كلمة "تضحية" بذل المواهب والمكانيات, من نحن ن

وقت وقوة لوضعها في عمل هللا وخدمته. حتى اذا اقتضى 

االمر بالتنازل عن شيء ما من اجل عمل هللا, فهذه تضحية. 

هذا هو اهتمام المؤمن, ان يظهر شكره ومحبته T بمعطيات 

االنسان  حقيقية "تضحيات", اذا كان هذا بالمال او بالمواد. على

ان يجلب "العشر" من غلته الى بيت هللا.  10, 3حسب مالخي 

يمكن " للعشر" ان يخدم للتوجيه في معطيات تضحيات 

في النهاية كل شيء يخدم   االخوات واالخوان بااليمان.

  التضحية ما يقوم به المؤمن بااليمان وما يتنازل عنه.

  ما هو سبب االستعداد للتضحية؟

, ان تكون بالجوهر المسيحي ممفروضة ليس على التضحية

وليس عليها ان تكون مربوطة بانجاز مقابل لها. االستعداد 

.T للتضحية ينمو من االيمان, الشكر ومحبة  

  كيف يظهر االستعداد للتضحية في حياة الهيئة؟

يظهر االستعداد للتضحية بشكل مباشر في حياة الهيئة: العدد 

بااليمان يبذلون جزء كبير من الكبير من االخوات واالخوان 

وقت فراغهم, قوتهم ومواهبهم دون مقابل في خدمة الهيئة. 

الكثيرين يشاركون في العمل بالموسيقى والتعليم الكنسي. مع 

القليل من االستثناء فكل االخوان حاملي الخدمة يعملون دون 

  مقابل.

   



 01.2017ئة  ياله تعاليم الكنيسة

 

الحياة الزوجية والعائلة 
  

  هي الحياة الزوجية؟ ما

الحياة الزوجية هي الحياة المشتركة المرأة ورجل, التي قد 

وضعها هللا تحت بركته. هي تقدم االساس للعائلة, مبنية على 

وعد لالمانة بالعلن, الذي قدمه كل من الزوجين بحريته. المحية 

واالمانة هما مواصفتين مفروضتين لنجاح الحياة الزوجية. ال 

  عاليم والتقاليد المسيحية. يقف تعدد الزوجات بتناسق مع الت

  ماذا يمكننا ان نقتبصه من قصة الخليقة بالنسبة للزواج؟

لقد خلق هللا االنسان على صورته, لقد خلقه حسب صورة 

الً: " وهللا باركهم وتكلم معهم قائهللا:وخلقهم كرجل وامراة. 

. 27, 1تكوين  "(أَثِْمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضعُوَها،

االثنان, الرجل واالمراة, قد خلقوا على صورة هللا.  - ).28

 فارقين عن بعضهم, لكنهم يقفون بنفس المقدار تحت بركة هللا.

  لمراة في الحياة الرجل وكل من االنسان مقرر له المشاركة: ل

  

  

  

شخص مقابلهم, الذي عليهم ان يكونوا كمساعده الزوجية  

بُّ اِإللهُ  .رمتبادله الواحد لآلخ لَْيَس َجّيًِدا أَْن يَُكوَن »: َوقَاَل الرَّ

). يتم بعقد 18, 2( تكوين  «آَدُم َوْحَدهُ، فَأَْصنََع لَهُ ُمِعينًا َنِظيَرهُ 

, المقررة الى مدى الزواج جمع الرجل واالمراة الى وحدة

هُ َوَيْلتَِصُق ِب  الحياة:" ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ اْمَرأَتِِه َويَُكونَاِن ِلذِلَك يَتُْرُك الرَّ

  ).24, 2( تكوين  ".َجَسًدا َواِحًدا

  قيمة بركة الزواج؟ ما 

يمكن لبركة الزواج ان تعمل بطرق مختلفة: فتقدم القوة للمحبة 

واالمانة الدائمة: تحث على االستعداد للخدمة, للمساعدة 

وللتفاهم: تشارك في امكانية مسامحة االخطاء والمصالحة. لكن 

للبركة المتقبلة ان تعمل فقط حين يقوم الزوج بالموقف يمكن 

  المالئم.
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  االيمان المسيحي لكيان الزواج؟ معنى ما

. لكن ال يضمن تناسق الزوجان بمسائل االيمان مرغوب وقييم

المنطلق االولي لتواجد الزوجان كمسيحيين فقط تناسق الحياة 

افي, ديني الزوجية. خاصة حين يتبع الزوج او الزوجة اطار ثق

او طائفي آخر, هنا على كل التسائالت بالنسبة للحياة المشتركة 

  ان بتم التداول بها قبل عقد الزواج.

  هي مكانة العالقة الجنسية في الحياة الزوجية؟ ما

حين يقف التفاهم والحب المتبادل في الصدر, يمكن للعالقات 

الزوجية الجنسية ان تكون بمثابة رباط مهم لتقوية الحياة 

وتشارك في رفاهية الزوجين. على العالقات الجنسية في الحياة 

  الزوجية ان تتطبع بالتقدير والشعور المتبادل.

  هو موقف الكنيسة الرسولية الجديدة من المخطط العائلي؟ما 

. لكن بالرغم من هذا المخطط العائلي هو مسألة تتبع للزوجين

في مركز فعاليتها, قتل ترفض الكنيسة وسائل لمنع الحمل, التي 

البيضة التي قد تم اثمارها. تتم الموافقة بشكل عام على االثمار 

طناعي لكن تُرفض كل االعمال, التي من خاللها يتم صاال

  تدمير الحياة الختيارات االنسان وحاجاته.

هو موقف الكنيسة الرسولية الجديدة حول اتمام الفروض ما 

  في العمل والمجتمع؟

الوصايا العشر التوجيه التمام الفروض في مجاالت العمل قدم ت

والمجتمع. مسؤلية المسيحي, المشاركة برفاهية المجتمع. فكل 

  شخص يحمل هذه المسؤلية.

  كيف تحمل الكنيسة الرسولية الجديدة المسؤلية في المجتمع؟

تساعد الكنيسة الرسولية الجديدة في اطار مرساليتها, الى حث 

مة لالنسان. فتعمل الكنيسة الرسولية الجديدة من الرفاهية العا

وتنبه للغفران.  اجل السالم بالعالم, تدعوا الى المصالحة

  وترفض كل انواع العنف.

هل يعمل مسيحيي الكنيسة الرسولية الجديدة في الحياة 

  العامة؟

نعم, ميحيي الكنيسة الرسولية الجديدة يعملون في الحياة العامة. 

ة بمفهومية اعضائها السياسية واعمالها. تحث ال تؤثر الكنيس

الكنيسة الرسولية الجديدة اعضائها, الى مقابلة كل البشر دون 

عالقة بمركزهم االجتماعي, عمرهم, لغتهم واختالفات اخرى 

  بتقدير وتقبل. 

  هو موقف الكنيسة الرسولية الجديدة من الدولة؟ما 

تهتم الكنيسة الرسولية الجديدة بعالقة مفتوحة بناءة مع 

الحكومات والسلطات. هي معتدلة من ناحية االحزاب. تتوجه 

في عملها حسب قوانين الدولة التي هي متواجدة بها مع اعتبار 

ِلتَْخَضْع ُكلُّ نَْفٍس ِللسَّالَِطيِن  : "1, 13المذكور في رومية  

َس ُسْلَطاٌن إِالَّ ِمَن هللاِ، َوالسَّالَِطيُن اْلَكائَِنةُ ِهَي اْلفَائَِقِة، ألَنَّهُ لَيْ 

هذا يتم بشرط ان سلطة الدولة يضع نفسها  "ُمَرتََّبةٌ ِمَن هللاِ،

تحت مقاييس وصايا هللا. تتم الكنيسة كل الفروض المقررة لها 

في البلد المتواجدة به. تتوقع ايضاً, ان بتم االعتراف بها 

  ها.وتقديرها بموقف

كيف هي عالقة الكنيسة الرسولية الجديدة لكنائس اخرى, 

  ايمان واديان اخرى؟

تحترم الكنيسة الرسولية الجديدة واعضائها مداولة االيمان 

لآلخرين وال تستخف بايمان وعقائد اخرى. فهم يعتنون بعالقة 

جيدة, مسالمة على اساس االحترام المتبادل. ترفض الكنيسة كل 

يتم في الحديث مع الكنائس المسيحية  شكل من التعصب.

دون  –االخرى التشديد حول المشترك بااليمان المسيحي 

  اعتبار اختالف مواقف التعاليم.

   ؟بالمجتمع  لكنيسة الرسولية الجديدةامشاركة كيف تتم 

تلتزم الكنيسة الرسولية الجديدة باالنجيل. فتنظر من خالل هذا 

اآلخرين", التي تجلب الحسن الى مسؤليتها في " تطبيق محبة 

الى االنسان دون اعتبار شخصه. المساركة بالمجتمع تتم من 

خالل الكثيرين من المتطوعين المساعدين من الهيئات, لكن 

ايضاً من خالل المساعدات المادية. الكنيسة تخطط, تساند 

وتحمل في نطاق امكانياتها مشارع مشتركة اجتماعية عامة 

ء العالم, ايضاً بالعمل المشترك مع بمؤسسات في كل انحا

  مؤسسات لالغاثة.


