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مستقبلنا -سيح ملا  
  

 االحباء، باأليمانأخواتي واخواني 

بوباء الكورونا.  2020لقد تطبعت السنة الماضية 

شيء واحد لم يتمكن هذا الضيق من اخذه مننا: ثقتنا 

! هو ابانا السماوي وسيبقى  حيث انه  هكذا،با

  .ألوالدهيقصد الخير 

على هذا االيمان ان يقرر مجرى مستقبلنا ايضاً. 

, 2021ة مع العلم اننا ال نعلم, ما قد جهزته لنا سن

بالتحقق: يسوع سيأتي قريباً! هذا هو هدف  نبدأها

  ايماننا. لهذا فعلى شعار هذه السنة ان يكون"

  مستقبلنا –المسيح 

المسيح مستقبلنا. حيث يقدم لنا الثبات. به نجد 

كي نتمكن من التمسك بطريق  والحث،الطاقة 

. ليس على صعوبات الحياة وعمل اآلخرين ايماننا

  نحن نتقدم حازمين باتجاه الهدف. ان يعيقنا.

المسيح مستقبلنا. اذ انه خالصنا ويود ان يكملنا. 

 بإمكانناان  يعلم،. هو األساسموته وقيامته هم 

ضروري  شيء،الوصول للخالص وقد جهز كل 

انه سوف يقود  بثبات،لهذا. وعد الرب موجود 

سيمكننا ان  له، أمناءعمله لالكتمال. حين نبقى 

ان مجده  متحققين،ن نكون نأمل بنعمته. ويمكننا ا

  سوف يشع فوق كل معاناتنا.

المسيح مستقبلنا. اذ انه الحل لمستقبلنا. فهذا االمر 

يف نؤمن. ك نعمل،كيف  نحيا،حن كيف ن بنا،متعلق 

  كي نتمكن  معه،نبحث من اليوم وصاعداً الشركة 

  

التي عليه نحن  األساس،من الحياة معه. انجيله هو 

العائلية وعالقتنا عليه.  الزوجية،نؤسس حياتنا 

  التي نود ان نماثلها. القدوة،يسوع المسيح هو 

مملؤة  وأفكارلسنة الجديدة احياء لكم كلكم ل أتمنى

 األمواتويالم القائم من  رافقكم بركة هللابالسالم. فلت

 -يكون معكم. دعونا نتمسك بثقتنا بيسوع المسيح

مستقبلنا الروحي مرتبط بهذا كله. حين نثبت نظرنا 

  سنتمكن من الوصول الى الهدف. بالمسيح،

  

  لكممع التحيات القلبية 

 

 

  

  

 جان لوك شنايدر
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 500ما يقارب  2019من شهر آب لسنة  4في جتمع ا 
قاعة البلد في فندق بولمان في الى مؤمن قد تقدموا 

ساو باولو (البرازيل) للخدمة اإللهية مع رئيس الرسل 
 جان لوك شنايدر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

كل شيء جاهز 

  17 .16 ,14لوقا 
انسان صنع عشاء «فقال له: 

 وأرسل كثيرينعظيما ودعا 
 عبده في ساعة العشاء ليقول

للمدعوين: تعالوا الن كل شيء 
 .قد اعد

 

  

  

حيث  السماوي،نشكر ابانا  األحباء،اخواتي واخواني 
. انا احياء هذه الخدمة اإللهية في ساو باولو مكننا،انه 

متحقق من ان هذا يوم خاص لكم، حيث ان رسول 
مقاطعتكم سوف يقال الى التقاعد وسوف يتخذ رسول 

على عاتقه. هذا شيء  ةمقاطعة جديد هذه المسؤولي
خاص. لكننا قبل كل هذا نحيا اليوم خدمة االهية. ال 

سول المقاطعة، بل هذا يجري االمر هنا حول تبديل ر
, من اجلك واجل عالقتك مع -كله يجري من اجلك انت

هللا. هللا يهتم بك. هو يود ان يقويك. يريد ان يعزيك. 
يريد ان يجهزك لعودة يسوع المسيح. هذا هو المهم 
اليوم. هللا يحبك، لديه شيء يشاركه معك: كل االمر 

 ة هللا يهدف الى تقوييدور حولك انت وحول روحك. 
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  عالقتنا وشركتنا معه.
نقطة أخرى تتواجد امام اعيننا اليوم هي مبادلة 
رسول المقاطعة. اود ان انطق بهذا بتشبيه: نحن 
ننهي اليوم فصل من تاريخ الكنيسة الرسولية في 

بفصل جديد. لكن هذا يبقى نفس  ونبدأالبرازيل 
نفس  العمل،الكتاب. فقط فصل منه جديد. نفس 

والهدف، الذي ذات الطريق  بذاته،هللا  التاريخ،
شيء: نحن  يتغيرلن  تقلقوا،ا فال سنصل اليه. لهذ

  نتابع التقدم باتجاه السماء.
ننظر بها الى الوراء  فرصة،هذا اليوم هو ايضاً 

 للبركة، السماوي،ونشكر ايانا 
التي قد تقبلناها بالسنوات 
السابقة. ال يمكنني ان اعدد هذه 

ه بكل انا ال اعرف البركات،
مقياسه. لكنني اعرف ان هللا قد بارك هذه البلد 
في خالل كل السنوات، التي بها عمل رسول 
مقاطعتكم هنا وأنكم قد حييتم الكثير من االحداث 

في هذه الفترة. اليس اختبرتموها العظيمة التي 
  ان نشكر هللا لبركته؟ هنا،مفروض علينا 

مثال نأتي اآلن الى كلمة عددنا. فهي صادرة عن 
يتم وصف هذا  -ليسوع. رجل جهز عشاء كبير

ودعي  -في انجيل متى كعشاء احتفالي لزواج
الكثيرين اليه. بعث خادمه للضيوف، كي يعلمهم: 
يمكنكم ان تأتوا، كل شيء جاهز! لكن لم يأت 

  أحد.
اشتريت حقال وانا مضطر ان  أنىاألول قال:" 

" اآلخر قال:" . اخرج وانظره. اسالك ان تعفيني
اشتريت خمسة ازواج بقر وانا ماض  أنى

 أنى" التالي قال:" .المتحنها. اسالك ان تعفيني
" قال .ان اجيء أقدرفلذلك ال  بامرأةتزوجت 

اخرج عاجال الى :" حينها رب المنزل لخادمه
شوارع المدينة وازقتها وادخل الى هنا المساكين 

عد هذا:" " لكنه قد قال ب.والجدع والعرج والعمي
بالدخول  وألزمهماخرج الى الطرق والسياجات 

  ). 23 -18, 14 لوقا(“ بيتي.حتى يمتلئ 
  العشاالعشاء هو صورة تشير الى الشركة مع هللا. 

االحتفالي كان في تقاليد اليهود صورة تشير الى 
للمأكل والمشرب في ملك  هللا،شركة البشر مع 

  إسرائيل، كي لقد قام هللا باختيار شعبه، شعب هللا.

 خادمه، ابنه،وبعث  معه،يحصل على الشركة 
هم جاهز!" لكن ءشيكي يقول للبشر:" تقدموا. كل 

لم يلبوا الدعوة، لم يتبعوا يسوع. لهذا قال هللا:" 
فعلى الخالص ان يقترح لكل الشعوب، ليس فقط 

  للشعب المختار."
هذه كانت الخلفية التاريخي، كمعنى لهذا المثال. 
لكنه يحتوي على رسالة لنا. نحن مختارون ايضاً. 
لقد اختارنا هللا، ان نتقدم الى ملكه كأوليين. نحن 

). هذا هو 9, 19رؤية (مدعوين لعرس الحمل 
قال يسوع:" تعالوا، اذ ان كل شيء مستقبلنا. وهنا 

  جاهز!"
هل تذكرون كلمات يسوع، 
حين تكلم مع تالميذه قائالً، انه 

وان مضيت سوف يتركهم:" 
واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى 

, 14(يوحنا  "ايضا، أنتمحيث اكون انا تكونون 

. ). بهذا قد أعلن تضحيته. لقد تقدم وفارق حياته3
جلب تضحيته وانتصر على الجحيم والموت. بهذا 

ز المكان. نصره نهائي ومكتمل. منذ فقد جه
انتصار يسوع على الموت والجحيم وصعد الى 
السماء، فقد أصبح كل شيء جاهز، ال حاجة بعد 
للقيام بشيء. ليس على أحد بعد ان يتساءل، إذا 
قد قام يسوع بتجهيز المكان. لقد تم عمل كل 
شيء، كل شيء جاهز: ال توجد حاجة بالسماء 

ودة المسيخ. هناك كل شيء للقيام بشيء بعد لع
  جاهز.

هنا على األرض كل شيء جاهز ايضاً. اذ ان 
يسوع قد بعث الروح القدس، لقد بعث الرسل، 
ومن خالل عمل الروح القدس وعمل الرسل كل 
شيء جاهز. ما هو المفروض، لالنتماء الى 
عروس المسي وللدخول الى ملك هللا، سوف يقدم 

المجددة بالماء لنا هنا على األرض: الوالدة 
والروح، كلمة هللا، مغفرة الخطايا والعشاء 

  كل شيء متواجد وبتم اقتراحه للكل. -المقدس
المساكين ث " كما هو مكتوب في المثال، حي

, كلهم, )21, 14لوقا “( .والعميوالجدع والعرج 
ال عالقة بأوضاعهم, اذا كانوا فقراء, اغنياء, 
يمكنهم ان يتقبلوا الضروري, للدخول الى ملك 

  هللا. يمكنهم تقبل االسرار المقدسة من الكرسي 

كل شيء قد أصبح جاهزاً 

بانتصار يسوع على الجحيم 
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ان يتقبلوا متعة الكلمة والنعمة  الرسولي،
 الكلمة مع عصرنا هذا: كل تتالءم هذه واالولوية،

في السماء وعلى  المسيح،شيء جاهز لمجيء 
  .بأوضاعنادون عالقة  مننا،لكل واحد  األرض،

          تقول:  التي  يوحنا،رؤية  نا اعلم بكلمة في
مالكا اخر طالعا من مشرق الشمس معه  ورأيت "

ختم هللا الحي، فنادى بصوت عظيم الى المالئكة 
ذين اعطوا ان يضروا االرض االربعة، ال

تضروا االرض وال البحر وال  ال«قائال:  لبحروا
       "ماالشجار، حتى نختم عبيد الهنا على جباهه

علينا ان نكون حذرين في . )3. 2, 7( رؤية 
 حيث ان هللا غير متعلق الكلمات،تفسير هذه 

 ينتظر،ان نقول: على هللا ان  يمكنناال بالبشر. 
للعمل هو بحاجة لهم  ذينال لكل، هحتى يتم جمع
. ال يمكن للرب ان يأتي قبل اكتمال في ملك السالم

يتم ختم وتجهيز حتى  ينتظر،هذا الغفر. عليه ان 
حيث  هكذا،ال يمكن لهذا ان يكون  .األخيرةالروح 

ان هللا مرتبط بالبشر:  معناه،ان هذا سوف يكون 
 زنا...؟يجهتلكن على هللا انتظار  جاهز،كل شيء 

الرب ان  بإمكانلق بالبشر. لقد كان هللا غير متع

ً  20يأتي قبل  الذين  هؤالء،وان يتخذ كل  عاما
وكان قد تمم بهذا  جاهزين،كانوا في ذاك الوقت 

  مخططه. علينا ان نكون متحققين من هذا.
 بإمكاناعيد: هللا غير متعلق بالبشر! لقد كان 

ان  بإمكانهلقد كان  عاماً، 20 الرب ان يأتي قبل
ً  100 يأتي قبل الذين  هؤالء،وان يأخذ اليه  عاما

 يكون مخططه جاهزين،كانوا في ذلك الوقت 
ً مكتمل. بالنسبة له فأن كل شيء مكتمل  ايضا

 ابنه،نه لم يبعث بعد ا صحيح،وجاهز. هذا غير 
بل هذا كلله انطباع لمحبته  ينتظر،الن عليه ان 

ان نجهز  إضافية،ونعمته. هو يقدم لنا فرصة 
  نفسنا.

كل  -يمكن ليسوع المسيح ان يأتي في كل وقت
  شيء جاهز.

ان  المختومة، األرواحمعنى هذه الصورة مع 
. هكذا نفهم نحن لناعمنقوم ب هنا، انما زلنا  علينا،

وقت.  أيهذه الكلمة. يمكن ليسوع ان يأتي في 
لكنه يقدم لنا من خالل  بإنسان،هللا غير متعلق 

 ةلعود أنفسنالتجهيز  أخرى،محبته ونعمته فرصة 
  اح المجال لنا كي نجد يهدف الى افس والمسيح. وه
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  رئيس المقاطعة        

  راينر شتورك         
  

  .هامتخالتي يمكن  مجيئه،حتى  أخرى أرواح
اذ  تعالوا،: " أفضليمكننا ان نفهم النص التالي 

تعال! يسوع ال ينتظرك!  -ان كل شيء قد جهز!"
. لكنه يحبك. تعال اآلن! ال تكن هو غير متعلق بك

   غبي مثل الضيوف المدعوين في هذا المثال!
ان  اولوياتنا،علينا ان نحدد 

 المسيح،نكون جاهزين لعودة 
ال يوجد لدينا اهم من هذا. يمكن 
لهذا ان يتم في كل يوم, بكل 

 جاهز،وقت. اعيد: كل شيء 
الطريق مفتوحة لك  هذا،يمكنك ان تحصل على 

الشخصية يمكنك ان تتقبل  بأوضاعكعالقة  دون
كي تصبح جاهزاً  م،اليو كل ما انت بحاجة له

 المقدسة،النعمة واالسرار  الكلمة،لمجيء الرب: 
  تعال وخذ هذا كله!

ان عليك فقط التواجد  تعني،لكن كلمة " تعال" ال 
 الحلة،لكلمة  للكلمة،تصغي  اإللهية،في الخدمات 

  تعني: اتبع يسوع. تعال" ".تتقبل العشاء المقدس
يتم في انجيل متى اكمال هذا المثال بالحديث حول 

هذا ضروري  .)14 -11, 22 متى(العرس رداء 
لكل شخص يود ان يدخل الى ملك هللا. " تعال" 

  تحدث  مثله،معناها لهذا ايضاً: تابع يسوع وفكر 
  

رسول المقاطعة                             المقاطعة  رسول

  انريكو مينيو                        رأول مونتيس دي أوكه  انريك مين

  

نحن .نحن لنا "تعال" معنى اعمل مثله. هذا  مثله،
في ملكه. هناك  مع هللا األبديةمدعوين للشركة 

يأتي في يمكن ليسوع  جاهز،في السماء كل شيء 
كل لحظة. هللا يقدم لنا من خالل محبته فرصة 

يمكننا ان نتمم اليوم ما ينقصنا بخالل  .إضافية
الكرسي الرسولي وعمل 

معنى  القدس. للكلمةوح الر
العشاء  .إضافيبمستوى 

 هللا،هو صورة للشركة مع 
ليس للشركة المستقبلية 

اليوم وهنا ان  بإمكاننابل الشركة التي  فقط،
  نحصل عليها.

الشركة مع  األرضلقد كان ليسوع هنا على 
بتناول الطعام والشراب  بالعشاء،تالميذه 

ايضاً اليوم ان يحصل على  المشترك. يسوع يود
هنا تتبع  .األرضهنا على هذه  معنا،الشركة 

ً الكلمات مرةً اخ حيث ان كل  تعال،رى:" ايضا
  شيء جاهز!"

يمكننا من  شيء،من تواجد كل  يتأكد،يسوع 
 الضيق، -الشركة معه. بكل ما نحياه نحن

المخاوف لن يفوق طاقة  االمتحانات، المجابهة،
  هللا امين، الذي ال  "ا يقول بولس:كم احتمالنا،

يمكننا ان نكمل نقصنا اليوم 

 من الكرسي الرسولي
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ورينثوس ك(  "يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون
سوف يعتني دائماً, ان نتقبل ).13, 10األولى 

وضع نتحكم بالالقوة, التي نحن بحاجة لها, كي 
. لكن على الشخص معه المتواجد ونبقى متصلين

يكون احياناً  بالضبطان يتحقق من مساعدته وهذا 
  .جذر المشكلة

يوجد حدث في العهد القديم. مع هاجر. لقد كان 
 األولابنه  ولد،مع خادمة زوجته هاجر  إلبراهيم

عملت لطرد  إسحاق،حين جلبت ساره  .عيلإسما
هاجر تاهت في البرية  .إسماعيلهاجر مع ابنها 

دون  انها ستموت علمت،ونفذ الماء عندها. لقد 
تحت  بإسماعيلفقذفت  البرية،الماء مع ابنها في 

نبتة وجلست امامه وبكت. هللا بعث حينها بمالك 
الذي قد  للماء،فرأت بئر  ها،اعينالذي فتح  اليها،

لكنها لم تراه. البئر كان فقط  قبل،تواجد هناك من 
رؤيتها.  بإمكانهاالتي لم يكن  الرمال،ثغرة في 

انا ال اعلم.  آخر،بنظرها بشيء  تربما قد دقق
 بهذاوانها قد حصلت على الماء  هو،الواقع 
  .اُنقذت

ً في صعوبات. نبحث عن  ً ايضا نحن نقع احيانا
ال نتحقق  مساعدته،هللا وربما ال نرى  مساعدة

ما على هللا ان يقوم  حول،منها. لدينا تصوراتنا 
 ان يقدم األولى،به. لكن يقف عند هللا في المكانة 

ديه. هو يود ل أولى أولويةهذا للنا الشركة معه. 
هو يود ان نبقى بتواصل  ان يحفظ هذه الشركة.

 يساعدنا،معه. هذا هو هدف مساعدته. هو يود ان 
في كل الحاالت كي نبقى بتواصل معه. لكننا ال 

نتوقع شيء آخر. دعونا  حيث اننا مساعدته،نرى 
!Rما  شيء،ان نحصل على كل  يهتم،هو  نثق با

كي نحتفظ بالصلة معه: هللا  اليه،نحن بحاجة 
حاملي  لمقدسة،ااالسرار  كلمته،يعتني من خالل 

ما  اوحد،ان يتقبل كل  واخواننا،اخواتنا  الخدمة،
  .باأليمان لالحتفاظ ضروري،هو 

تمكن من كي ن القدس،فلندع نفسنا تقاد من الروح 
جاهز  شيءونحياها. كل  حقق من مساعدتهالت

  لوقتنا هذا.
على عدت شروط ان تتم كي يمكن مساعدتنا. 

 أنتملدينا بهذا الصدد حدث آخر من العهد القديم. 
لقد تواجدوا في  ؟إسرائيلتذكرون موسى وشعب 

البرية ونفذ عندهم الماء. لقد عاتب الشعب موسى 
 .)3, 17 خروج(„  سوف نفنى عطشاً هنا قائالً:"

 بعصاه،هللا امر موسى ان يضرب الصخر 
  وسينبع الماء.

 بكمية، -نبع الماءموسى ضرب بعصاه الصخر ف
تمكن بها الكل ان يرتوي. انا اعتقد ان هذا 

 لكن قد كان على  قبل،واضح: الماء قد تواجد من 
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يمكن للرب ان يعود في كل لحظة. الروح القدس يقدم 

الضروري  العطاء،لنا من خالل الكرسي الرسولي 

له   أمناءهللا يعتني, بان نتمكن من البقاء لخالصنا. 

 .األوضاعفي كل 

 االفكار الجوهرية

ينيو بقيادة المقاطعة الجديدة رئيس الرسل شنايدر يوكل رسول المقاطعة م :األعلىفي 
      ,                                                            أمريكاللكنيسة في جنوب 

اطعة مونتيس ديس اوكه مقيالً له نايدر يودع رسول المقرئيس الرسل ش :اليسار في
   الى التقاعد.

  

 الشعب،مساعدة  باإلمكانكس سكون  يطيع،موسي ان 

 هللا،بتنفيذ موسى لمشيئة هللا تم كل شيء. علينا ان نطيع 

وطاعتها  األوامر إعطاءكي نحيا مساعدته. ليس بمعنى 

العقاب. يدور االمر بالنسبة  او من منطلق الخوف من

 مشيئته،نحن نطيع هللا وننفذ  هللا،للطاعة حول العالقة مع 

ان  الطاعة،نود ان نحصل على الشركة معه. معنى  ألننا

 مشيئتهاجعل  افكاري،هي  أفكارهمع مشيئة هللا:  نتالءم

  لي. إرادة

سيحيون  الشكل،على االتصال مع هللا بهذا  المصرين،كل 

. كل باأليمانلكي يحتفظوا  شيء،مساعدته وسيتقبلون كل 

  ان نتحد مع هللا. ،بإصرارنارتبط ا مهذ

ما انت بحاجة اليه.  موجود،كل شيء  جاهز،كل شيء 

هللا ان  بإمكانليس  شيء،موجودة للكل. ال يوجد نعمة هللا 

لكن علينا ان نتقدم. علينا ان  جاهز،يغفره لنا. كل شيء 

. هذا ليس سهالً باألخطاءبقيامنا  ونعترف،نختبر نفسنا 

  دائماً.

خطاء. هذا كان  نعم،لكن علينا ان نكون جاهزين للتراجع: 

القيام بهذا بشكل آخر:  بإمكانناانه قد كان  نتحقق،علينا ان 

لقد كان هذا كله  الخطيئة،بالقيام بهذه  أحدلم يلزمني 

  .خاطئقرار  انا،بقراري 

لنعمة. النعمة نادمين تائبين ونتقبل ا يسوع،نحن نتقدم الى 

 صادق تعال الح،مص تعال نادم، ل! تعاجاهزة للكل. تعال

  وسوف تتقبل النعمة.

  

  

  

  

ان يكون  يعتني،ان الرسالة هنا بسيطة. هللا  ترون،هل 

لدخول الى نتمكن من ال له،ما بحاجة  متواجد،كل شيء 

ما نحن بحاجة  شيء،ان نتقبل نحن كل  يعتني،هو  ملكه.

ما هو  كل،اء بالشركة معه. كي نتمكن اليوم من البق اليه،

. من  لناما قد جهزه هللا ونأخذ،هو ان نأتي  به،علينا القيام 

سوف ينجح. هذا وعد االهي."  هللا،يحث للدخول الى ملك 

 اذ ان كل شيء جاهز!" تعالوا،
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  بداية الحياة البشرية                              
  

 

التسائل حول الحياة والموت  :والمساعدة للوفات أوالدالحمل والتبرع باالعضاء, امنية الحصول على  الوقاية ضد

يطرح نفسه مباشرةً هنا وهو تشائل شخصي للغاية. يلقي العمل البحثي " بداية ونهاية الحياة البشرية" الضوء على 

   .الخاصة اتخاذ القرارات بمسؤليتهمبالتوجيه للمؤمنين  يمان الرسولي الجديد لتقديماال ةهذه التسائالت من منطلق نظر
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  :من منطلقات مختلفة بداية الحياة البشرية شرحيمكن 

 أبحاثبالمعرفة من  أساس البيولوجيمن المنطلق لنظرة ل 

 علمية للطبيعة.

  للمجتبع التابع لها  األساسيةبالقيم  األخالقييتعلق المنطلق

 .القيم الالهوتيةبالتقيد بعالقة االخالق بوالتقيد به, مثالً 

 لمنطلق اب المقدس واالنجيل كمقياس باقوال من الكت

  .المسيحيااليمان 

  البيولوجيمنطلق ال ة منالنظر

الجنين.  بيضةبحسب المنطلق البيولوجي باثمار  تبداء الحياة

يجري نمو متواصل, الذي  مع زرع اللقاح فبتوحيد البيضة

لمستوايات المعهود يُقرر حسب المعلوملت الوراثية. التقسيم 

هو فقط وصف, ما يمكن التحقق منه. الفترة الزمنية  نمو

منذ اثنار البيضة باللقاح وتاسس الجنين  أيامالمكونة من سبعة 

 علينا ان ننظر اليها بتدقيق حيث في رحم االم هي الفترة, التي

او الزرع  مادة الوقاية من الحمل استعمالبخاللها يتم 

  االصتناعي.

من الجنين االولي,  يموت جزءفي كل مستوى من النمو 

لوجوده كنافص او لنقص الشروط المالئمة لنموه. الجزء الذي 

 األبحاثيموت من الجنين قبل تأسسه في بطن االم هو كبير. 

  تقدر نسبة الوفات بمقدار نصف االجناء بشكل طبيعي.

  األخالقيالمنطلق النظرة من 

يتداول علم االخالق مع قيم ومسؤليات مؤسسة على المنطق 

يتأسس في كثير من  األخالقيالحميدة. التقييم  واألخالق

  قوانين مسنونة بمجال الطب البيولوجي. أسسعلى  تالالحا

يتداول علم االخالق من ناحية دينية ببداية الخليقة. هذا ينبثق 

التداول مع مقاييس  حاولةوتية ومن خالل من الحقائق الاله

يتم اعتبار القييم الطبية  أخرىتابعة عامة. ومن ناحية 

الفردية, التي  األسئلةعلى  اإلجابةحيث تهدف الى  .األخالقية

ة ببداية وبحفظ الحياة تصدر حول العمليات الجراحية العصري

  البشرية.

  

  

  

  االيمانمنطلق النظرة من 

بارتباط الروح  رتبط بداية الحياة البشريةمن منطلق ايماننا ت

بالجسد ونهاية الحياة البشرية بانفصال الروح عن الجسد. 

المقدس الكثير من االشرارات الى التسائل  تتواجد بالكتاب

  حول مجرى ولحظة دخول الروح للجسد كأساس للتعاليم.

يعودالتداول الفلسفي والالهوتي حول دخول الروح للجسد الى 

التي بها يحاول االنسان ان يفهم  األفكارالوقت قبل المسيحيين. 

معنى دخول الروح للجسد متعلقة بطريقة وبفترة التصورات 

والمفهومية مثل النقطة الزمنية التي بها يتم االثمار والنمو في 

تواجدت بمرور مئات السنوات تصورات  بطن االم. لهذا فقد

  مختلفة عديدة.

  تاريخ هذا المصطلح -دخول الروح للجسد

حول دخول الروح للجسد من الفلسفة  األولية األفكارتصدر 

وبه  اليونانية (افالطون) حيث ظهر المصطلح " روح "

حركة ويقدم له الحياة وال اإلنسانيمقصود ما يكون الجسد 

  وهذا الذي ينفصل عنه بالموت.

لم يتداول اريستوليس مع الروح الغير فانية, بل نظر اليها 

كعنصر في الجسد واساس الحياة, الذي ينتهي مع الموت 

ويفنى. فلنهاية يبقى فقط هذا الذي عمله االنسان بذكاءه كروح 

غير فانية. لقد كان منطلقهبمقابل النمو الجسدي من مستويات 

ختلفةللروح. بالنسبة له يبداء دخول الروح للجسد نمو م

" شعور ح منمية للثمرة", التي تتبدل الىباالثمار بالزرع" كرو

الوالدة يجري الحديث حول " الروح حيواني للروح" ومنذ 

المفكرة المتحققة". هذه المستويات المتتابعة تدعى دخوا 

  الروح بالتدريج.

تنظر التقاليد المسيحية بشكل موحد الى الروح ككون 

باشكال  نوعية ووقت دخول الروح يتم وصف روحاني.

مختلفة. اغوسطينوس يترك هذا الموضوع مفتوح للنقاش, اذا 

كانت الروح صادرة من روح آدم ومن الوالدين باالثمار, او 

  اذا كانت من هللا مخلوقة ( الخليقة).
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ان الروح هي الشيء  أفكار اريستوليس علىيعتمد نوماس من اكوين 

القييم باإلنسان وال تنتج من االنسان, بل تتكون في كل مرة من جديد 

ة التي بها ينتظم جسد االنسان. اعلى مستوى من هللا في اللحظ

  للروح, الروح الواعية, هللا يخلقها ويسكبها في الجسد البشري.

لقد اعتنق االنسان في الوقت القديم وفي القرون الوسطى فكرة 

الدخول المتأخر للروح بالجسد. تقود المعرفة حول النمو البيولوجي 

وابحاث الجينات الى االعتقاد بان بدء الحياة البشرية موازي لدخول 

  الروح للجسد البشري.

  وزن مستوى األفكار المختلفة

لقد كان للكنيسة سلطة بتفسير نظام الحياة بالوقت القديم في مجتمعات 

ت األنظمة االجنماعية وزن كبير في الوقت بالد الغربز لقد ربح

الجديد من خالل التفسير والتقدم الطبي. تتطبع المقاييس االجتماعية 

في مجال علم الطب الطبيعي في يومنا هذا من اإلمكانيات الطقنية 

  المتواجدة. يتم في أوساط المسيحيين العاملين التغاضي عن سلطة

  

  

حيث ان األفكار االجتماعية والقييم الكنيسة في شرح األمور الطبية. 

اقوال واعالنات الطب الطبيعي في مجال األخالقية قد احتلت مكانتها.

الحياة اليوميةال يزال محدود التطبيق بسبب اختالفه بالمجتمعات 

المتعددة. هنا يجب اتخاذ القرار من قبل مؤتمرات او من خالل 

ة الشخصية بانها ليس المسؤلية الشخصية. تنظر كنيستنا الى المسؤلي

  عشوائية, بل متواجدة تحت الفحص والنقد.

  تحت تأثير ضغط تناقد المواقف

اذا حاولنا وصل كل النظرات المختلفة حول بداية الحياة البشرية 

  ينتج من هذا حقل ضغط.

الترتيبات القانونية على أساس المنطلق األخالقي تتناسب جزئياً مع 

تقبل او رفض بعض الطرق, لكن تبقى القيم المسيحية. هنا يتم 

االنظمة, المناقضة للقييم المسيحية دون عقاب. هنا في االعفاء عن 

  العقاب يقف بالصدر االنطباع بان هذا كله محلل.
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من المنطلق  أهميتهحين يتم دمج دخول الروح الى الجسد مع 

ً بيولوجياً,  الكنسي مع اندماج البضة مع اللقاح المثبت علميا

بحسب نسبة موت االجنين في اللقاح الطبيعي  سيموت بهذا

المملؤة بالروح, دون ان تولد. بهذا  األرواحجزء كبير من 

وح, دون ان يتحقق ء المسكونة بالرفسوف يموت اغلب االحيا

  ا.الوالدين من هذ

لروح ا دخول لحظة تحديد باإلمكانحسب النظرة الكنسية ليس 

النمو او قتلى الحياة البشرية  إعاقةالمهم هنا, ان ال تتم . للجسد

: دون عالقة بالقوانين إنسانية أفعالاو قرارات  أساسعلى 

  في بالنصح. األفكارهذه  أساسالمتواجدة. تنطق الكنيسة على 

  

  

  

  

مجال الطب الطبيعي, التي تقدم التوجيه للمؤمنين النخاذ القرار 

 بمسؤلية شخصية تامة.والمؤسس, 

, ال يمكن حيث ان لحظة دخول الروح للجسد غير معروفة

االستنتاج ان بكل موت بيضة مثمرة تنتقل روح الى العالم 

  اآلخر.

غير معروفة هي بالنهاية طريقة ونوعية دخول الروح للجسد 

 للمؤمنين لهذا لنا وموجودة في يد هللا. حيث ال يوجد عواقب

  .ة, تتنازل الكنيسة هنا عن اتخاذ موقف لهافي حياتهم اليومي

موقف الكنيسة الرسولية الجديدة حول بداية الحياة ودخول 

  الروح للجسد:

  من لحظة اللقاحابتداءاً تحترم الكنيسة الحياة البشرية 

 إنسانيةامة كر هذه الحياةتتبع لوترفض, قتل هذه الحياة. 

 غير محدودة.

  لحظة دخوا الروح للجسد موجودة في ايادي هللا وغير

لهذا تتجه الكنيسة الى اكبر  .اإلنسانيةواضحة للنظرة 

حماية ممكنة للروح القاطنة بالجسد, بان دخول الروح 

 للجسد يحدث مع التلقيح.

 ير من تعلم الكنيسة بتواجد تصنيف طبي بيولوجي لعدد غف

 البيض الذي تم لقاحه ومات دون عمل من االنسان.

  يمكن للعمل بحسب اتجاه كنيستنا بموقفها هذا ان تقلص من

االتجاه. على هذا التحديد ان  العمل الطبي بهذا إمكانيات

حياة البشرية من هللا معطاه ويتبع , حيث ان البثقة باK يُقبل

 احترامها.
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