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 البروتستانت: حذار من الحركة المسكونية!
 

 ما هي هل يحذر الكتاب المقدس عن هذا؟ والبروتستانت عودة إلى الوراء إلى 'الكنيسة األم في روما؟ ما يجري في العالم البروتستانتي؟

 والبروتستانتية مصيرها؟ الخطط والنبوءات الكاثوليك المتعلقة بهذا؟

 

 هللا ليس البروتستانتية، لماذا عناء مع أي من هذه؟ المستمر الكنيسة منذ
(، وألن هناك بضع مئات من 10-9: 22؛ رؤيا 20-19: 28حسنا الرسائل في الكتاب المقدس هي التي يجب اتخاذها لجميع الناس )متى 

 ن، على األقل اسمية البروتستانت، وينبغي أن يقال ما هو أن تكون وما سيؤثر عليهم!ماليي

 خلفية عن الحركة المسكونية

 
 يشبون الرومانية الكاثوليكية، وأتذكر كلمات ترنيمة الذي ذهب كما يلي )والذي هو من ذاكرتي(:

 

ونحن نصلي من اجل ان  ونحن واحدة في الرب.ونحن واحدة في الروح،  ونحن واحدة في الروح، ونحن واحدة في الرب.

 وحدتنا يمكن استعادة يوما واحدا.

 
صالة أن األغنية يجعل إشارة إلى األساس هي عن الديانات غير الكاثوليكية لقبول سلطة الفاتيكان وتتوقف عن ان تكون منفصلة عن 

أتذكر الغناء أن نشيد في أواخر  ة، ولكن أيضا بما اآلخرين كذلك.على وجه التحديد، والعقائد األرثوذكسية الشرقية والبروتستانتي روما.

1960s.  وكان ذلك بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، وهو المؤتمر الذي بدا إليقاظ كثيرين في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في محاولة للعمل

 من أجل التغلب على االنقسامات الدينية بين روما وغيرها.

 
 سكونية هو وجود آثار كبيرة واآلثار.الحركة الم

 
 ، ذكر البابا فرانسيس:2015حزيران  24في 

 
وعند النظر إلى الحالة الراهنة في المشهد المسكوني والعالم بأسره، وعلينا أن نعترف بأن االنقسامات بين المسيحيين هناك، أننا 

 القربان المقدس الزمالة.ال تبادل الهدايا من الثالوث هللا وثمار أعمال أيدينا من خالل 

 
 م أن يكون ما الجماعات سوف تكون مشتركة. 381الحظ أن "الثالوث هللا"، التي كانت قد أعلنت رسميا في مجمع القسطنطينية سنة 

 

 كيف الكاثوليك خطة لتحقيق ذلك؟

 

أسقف السويسري السابق، اآلن الكاردينال،  يقام حاليا من قبل المسيحيين. المجلس الحبري لتعزيز وحدة الكاثوليك يكون لديه مكتب دعا

ومن المفترض أن تكون بصيرة مع الكنائس "اإلصالح" )بمعنى البروتستانت(، وكذلك عقد اجتماعات مع قادة  واسمه كورت كوخ.

 وهو المسكوني وهي واحدة لقد كنت أشاهد لبعض الوقت. األرثوذكسية الشرقية والبروتستانتية.

 
 يدة الماضية، عقدت الكاثوليك الكثير من االجتماعات المسكونية.على مدى العقود العد

 
من حيث اللوثريين، وكانت حدثين يفتح آفاقا جديدة تتعلق حوارهم المسكوني بيانا مشتركا حول عقيدة التبرير باإليمان في عام 

أكثر من ذلك،  جے ڈی ڈی جےن بدت . وبعد أ1999أكتوبر  31( في جے ڈی ڈی جے) المشترك حول عقيدة التبرير واالعالن 1983

 فإنه ال تبدو مثل أي شيء مارتن لوثر، نفسه، كان قد وافق على.

 



 
قد قضت بالفعل على نحو فعال الحاجة إلى البروتستانتية باسم "عقيدة التبرير" يرى  جے ڈی ڈی جےومع ذلك، والبعض يشعر أن االتفاق 

 كثيرون أنه كان من بين الخالفات األكثر الالهوتية بشكل كبير بين الكنيسة الكاثوليكية وحركة مارتن لوثر.

 
 ومن المتوقع أكثر من ذلك بكثير وسطا المسكوني من البروتستانت والكنيسة من روما.

 

 األنجليكانية بالمر والمشاهدات الداعية كوبالند

 

كما انه كان يزور الكنيسة االنجليكانية الكالم  ، شاهدت الفيديو حيث أيد الجذابه البروتستانتية كينيث كوبالند الكاثوليكية.2014في فبراير 

ذلك الحين( وكينيث كوبالند تشجيع الوحدة المسكونية مع  في هذا الفيديو، االنجيلية األسقفية المطران توني بالمر )الذي توفي منذ األسقف.

 الكاثوليكية.

 
 وقال توني بالمر أيضا:

 
لقد جئت في روح إيليا ... لتحويل قلوب األطفال لآلباء ... إلعداد طريق الرب ... وإيليا يأتي قبل المجيء الثاني ... روح ايليا هو 

ناك كنيسة واحدة تدعى الكنيسة الكاثوليكية ... الكاثوليكية ال يعني روما ... روح المصالحة ... ونحن نعرف أللف سنة، كان ه

ترويجي ما ينتمي إليك ... نحن الكاثوليكية ... قسم يدمر وحدتنا ... الخوف يبقى لنا تقسيم ... واألكثر من ذلك الخوف على أساس 

عاما ... إذا لم يكن هناك  15نت االحتجاجات على مدى الدعاية ... أيها األخوة واألخوات، احتجاجات لوثر قد ولت ... وكا

احتجاجات أكثر من ذلك، كيف يمكن أن يكون هناك كنيسة البروتستانتية ... نحن اآلن تدريس نفس اإلنجيل، ونحن اآلن تعليم 

 اإليمان نفسه ... هذا االحتجاج هو أكثر، واالحتجاج هو أكثر.

 

"االيمان" و اإلنجيل الذي تعلم هذه الجماعات المسكونية هو الذي حذر  بروح إيليا، ولكن روح العالم. وبطبيعة الحال، لم توني بالمر لم يأت

 (.9-6: 1الرسول بولس ضد )غالطية 

 
وز األولى كما كان هناك انقسام في موعد ال يتجا 1000خالفا لتأكيدات توني بالمر، كانت الكنيسة اليونانية الرومانية ال كنيسة المسيح لسنة 

 المستمر تاريخ كنيسة هللا(. القرن الثاني في روما من كنيسة هللا )انظر بعض التفاصيل في الكتيب المجاني
  

هذا هو  وقال إن اتفاق أنهى الخالفات األساسية بين كنيسة روما والبروتستانت. .1999 جے ڈی ڈی جےذكر توني بالمر ان االتفاق 

 انتهت، وقال الناس إنهم كانوا ذات مرة الكاثوليكية مرة أخرى.السبب في أنه أعلن أن االحتجاجات قد 

 
 وبعد أن تحدث توني بالمر، تم إظهار رسالة تترجم بشكل رئيسي من البابا فرانسيس التي قال فرنسيس:

 
دنا جميعا ... يعمل هللا في جميع أنحاء العالم ... نحن منفصالن ... ونحن جميعا نشترك في المسؤولية ... ونصلي للرب أنه توح

 دعونا هللا اتمام هذه المهمة وقد فعل ... وستكمل هذه المعجزة من الوحدة.

 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن البابا يريد  ندرك أن الوحدة غير الئقة مع أولئك الذين ال يعلم اإلنجيل الحقيقي ليس هو عمل هللا!

 (.18-11: 13؛ رؤيا 12-9: 2تسالونيكي  2كتاب المقدس وحدة المسكونية القادمة )"المعجزة، 'و' المعجزات 'المرتبطة وحذر في ال
 بقدر اللوم، نعم كنيسة روما والبروتستانت لديهم الكثير من اللوم، ولكن اكبر اللوم وربما فشلهم في يسيئون فهم ما يلي:

 
 (3لى القديسين )يهوذا ... يتعامل بجدية من اجل االيمان الذي كان مرة واحدة لجميع تسليمها ا 3

 

هذا أمر شائن  ألنهم ال يفهمون المسيحية األصلية والحقيقية، يعتقد الكثيرون خطأ أن كنيسة روما كان اإليمان األصلي قبل وأن لديها اآلن.

 الكتاب المقدس، ولكن لألسف هو ما يعتقد الكثيرون.

 



 وقال كينيث كوبالند تتعلق رسالة البابا فرنسيس ما يلي:

 
 لمجد، المجد، المجد ... األب ... نحن نتفق معه في سعيه من أجل وحدة من جسد اإليمان.ا

 
 بعد ذلك، أرسلت كينيث كوبالند رسالة إلى البابا فرانسيس:

 
يا سيدي الفاضل ... شكرا جزيال لكم من أعماق قلبي ... نحن نحبك ... لدينا سيدي الرغبة، في الفصل الرابع من كتاب أهل 

.. الوحدة ... شكرا لك يا سيدي، نحن ال يبارك وتلقي نعمة الخاص بك ... نحن الحمد هلل لك ... آمين، آمين، آمين، آمين، أفسس .

 الحمد هلل. وبسعادة غامرة السماء على هذا. أنا أقول لك اآلن. آمين، آمين ... أنا أقول لك.

 
 بعد "السماء"، أي هللا، ال بسعادة غامرة بهذا.

 
 وقد لعبت بعد ذلك هذا الفيديو:قريبا، 

 
التقى فرنسيس مع خطة "القادة اإلنجيليين" المهم بالنسبة للتحالف بين الكنيسة الكاثوليكية واإلنجيلية، أو باألحرى إنشاء "الوحدة 

جتمعوا معه: وفيما يلي أسماء هؤالء الذين ا في قصر سانتا مارتا. 2014يونيو  24وعقد االجتماع في الفاتيكان  في التنوع".

الوزارات(، وجيمس روبنسون )مؤسس  کے سی ايمجون وكارول أرنوت )مؤسس اقبض النار(، كينيث كوبالند )مؤسس 

 الحياة التوعية كثافة العمليات(، جيف تونيكليف )رئيس جميع أنحاء العالم التحالف اإلنجيلي هذا هو التحالف اإلنجيلي العالمي(.
 جنوبية في وقت الحق هذا الصيف وجذب البروتستانت إلى كتلة هائلة.كما تحدث البابا في كوريا ال

 

 كثيرة هي المصادقة على رسالة المسكونية

 

وفقا لهاء سيمثل اضافة  الكثير ال يدركون أن المبشر البروتستانتي الشهير بيلي غراهام التوصل الى اتفاق مع كنيسة روما منذ سنوات.

 تدرس ضد الكاثوليكية، ولكن في وقت الحق انه غير رأيه: 1948جيدة، وبيلي غراهام في عام 

 

قال غراهام: "إن أخطر التهديدات الثالثة المسيحية األرثوذكسية تواجهها الشيوعية والكاثوليكية الرومانية،  ،1948في عام 

جراهام في كلية دير بلمونت، تحدث الدكتور  1963في عام  فهو باستمرار يقول أشياء لطيفة عن الكاثوليك. اآلن، والمحمدية،"

، عاد إلى بلمونت الدير في الحصول على درجة الدكتوراه 1967نوفمبر  21في  مدرسة نورث كارولينا الكاثوليكية.

ثم تأتي صدمة عندما  وقال انه "ال علم لديه أكبر شرف" من المتلقي لهذه الدرجة. في ذلك الوقت كان ببيان صدمة. الفخرية.

 يل الذي بنيت هذه المدرسة واإلنجيل الذي دفعني للحضور هنا هذا المساء ال يزال الطريق إلى الخالص"."إن اإلنج قال:

 
 المزيد والمزيد من البروتستانت يدعمون جدول أعمال الفاتيكان المسكوني واإلنجيل.

 
عن ارتياحه لجدول أعمال البابا  يونيو(، وأعرب 5)في قضيته،  2014التقى الداعية جويل أوستين مع البابا فرانسيس في عام 

وهو من بين القادة البروتستانت أكثر تأثيرا في الواليات المتحدة  جويل أوستين يبشر أساسا تحسين الذات على بث له. المسكوني.

 األمريكية.

 
الندو بوالية فلوريدا في أواخر عام في اور المقدسة الخبرة الند (ٹی بی اينربما أود أن أذكر أن زوجتي، وقام بزيارة الثالوث بث الشبكة )

وهناك أيضا عرض كراوتش التحف األسرة وشملت الكثير من الحلي  يشبه المسرح الروماني في روما. الكنيسة لجميع األمم .2014

الكاثوليك كبديل لنوع وعاء القربان المقدس هو شيء يعظمون المضيف اإلفخارستيا التي تستخدم الروم  الكاثوليكية الرومانية، مثل العديد.

 من الخبز يسوع المستخدمة في عيد الفصح.

 



ابنه أندرو كراوتش هو واحد من اثنين من المحررين لنشر اسمه بشكل غير  تأسست وتعمل المنظمة من قبل المرحوم بول كراوتش.

ما هو أفضل أخبار كان بعنوان مقال 2014نوفمبر  25في  التي أقرت منذ فترة طويلة جوانب الحركة المسكونية. المسيحية اليوم صحيح،

 األول: الحظ البند 2014عام 

 

في يونيو، كان لي لقاء المشروع لمدة ثالث ساعات  ومضت تقول "االشتباك بين اإلنجيليين والكاثوليك إلى مستوى جديد كليا.

هناك تحول تجري تحت  وع من االنفتاح.في فترة واليتي، وأنا لم أر هذا الن مع البابا فرانسيس مع عدم وجود جدول األعمال.

 العام، التحالف اإلنجيلي العالمي االمين ~ جيف تونيكليف انه يبدو موجهة بوضوح نحو اإلنجيليين ". فرانسيس.
. وهو مقدمة لصعود النظام البابلي األخير 2014روما هي بالتأكيد ليست أفضل األخبار من عام  پونٹيفيکسمن اكتساب قبول مكسيموس 

 ومع ذلك، وكثير داخل العالم البروتستانتي حفاظ على تأييد جوانب منه. الذي يدين الكتاب المقدس.

 
 :2015الحظ بعض البنود األخبار من عام 

 
المتحدة الشهر الماضي االسبوع في زيارة تستغرق ستة أيام، أعرب قادة ريك وارن، كما سافر البابا فرانسيس إلى الواليات 

وقال القس روبرت من الكنيسة المعمدانية األولى في  ياكيش، روبرت وجويل أوستين اإلثارة ودعمهم لألبهة البابوية والظروف.

ذهب إلى القول: "لدي أكثر من  ا جميعا أن نتعلم منه."داالس، "لدي احترام كبير للبابا فرانسيس. أتباع مسيح المتواضع. ويمكنن

ذلك بكثير من القواسم المشتركة مع أصدقائي الكاثوليكية مما أفعل حتى مع المعمدانيين الليبرالي ألننا نقاتل معا ضد عدو 

 (2015)جيندرون مايك. اإلنجيليين والبابا زيارة. اإلخبارية، نوفمبر  مشترك، مملكة الظالم".

 

ثلث أكثر من يقولون انهم يقدرون وجهة نظر البابا  ر من نصف القساوسة اإلنجيليين يقول البابا فرانسيس شقيقهما في المسيح.أكث

تلك هي من بين النتائج التي توصلت إليها  يقولون انه قد تحسن وجهة نظرهم للكنيسة الكاثوليكية. 10في  3في الالهوت، و 

وعموما، وجدت  ساوسة بروتستانت، الذي صدر هذا األسبوع من البحوث مقرها ناشفيل.من كبار ق 1000دراسة جديدة من 

يقول البابا، ويعرف عنه  10في  4ما يقرب من  الدراسة أن العديد من القساوسة البروتستانت اتخذت تروق البابا فرانسيس.

تقريبا ثلثي عرض البابا فرانسيس كمسيحي  كاثوليكية.التواضع واالهتمام بالفقراء، كان له أثر إيجابي على آرائهم من الكنيسة ال

سبتمبر  24وحقيقية )األخضر من المسيح الدجال إلى األخ في المسيح: كيف البروتستانتية رعاة عرض البابا المسيحية اليوم، 

 ( "شقيق في المسيح".2015

 

 المزيد والمزيد من زعماء البروتستانت تتساقط لذلك. عديدة. تم الحركة المسكونية جارية لبعض الوقت، ولكن يبدو أن تسريع وتتخذ أشكاال

كيف يتم البابا فرانسيس دفع العالقات زير الميثودية البريطاني تيم  زينيت وكالة انباء الموالية لاللفاتيكان طلبت ،2016في عام 

 جوابه: هنا هو المسكونية

 
السنة من الرحمة، ويفتح األبواب أغلقت مرة واحدة ورياح التغيير  كل ما يقول البابا فرانسيس ويفعل، وال سيما اآلن في هذه

 له الدفء ألولئك الذين هم اآلخر، سواء كان مسيحيا أو ال، هو دليل على محبة هللا تمد يدها للجميع. تهب من خالل.
 ولكن الكتاب المقدس يقول أن هللا ليس إنسانا، يفتح ويغلق األبواب:

 
الكنيسة التي في فيالدلفيا الكتابة،" هذا يقوله الذي هو مقدس، والذي هو صحيح "، والذي له مفتاح داود "واكتب إلى مالك  7

ها أنا قد جعلت امامك بابا مفتوحا وال يستطيع احد ان  " أنا أعرف أعمالك.8الذي يفتح وال احد يغلق، ويغلق وال أحد يفتح ": 

 (8-7: 3)رؤيا يوحنا  ولم تنكر اسمي. لديك القليل من القوة، وحافظت كالمي، يغلقه.

 
 في حين يجري ودية على ما يرام، ما يتم فتح اآلن من قبل البابا فرانسيس ليس من هللا.

 

كيف يتم البابا فرانسيس دفع  زينيت، ، رئيس أساقفة كانتربري الممثل إلى الفاتيكان المطران ديفيد ، سئل من قبل2016في عام  ؟

 وردت: العالقات المسكونية

 



أيضا، من له االنبساط  أوت أونوم سينت. انه هو بداية لدفع الكثير من آمال وأفكار المنشور البابوي المسكوني بكل الطرق.

 الطبيعية الخاصة والحب الحقيقي للكنائس األخرى والجماعات الكنسية هو جعل "مسكوني" أنيق وجذاب.

 

، وقال انه حتى قال 2016مايو  6في  يطل على العديد من الكتب(، ولكنه يريد اليها بشدة.والبابا فرانسيس ال تفعل هذا في كل شيء )وهو 

 ان كنيسته تعمل من أجل أن الوحدة وانه يحلم اليوتوبيا األوروبي إنسانية إلى تحقيقه من خالل الجهود البشرية.

 من المسيح الدجال إلى اإلخوة في المسيح؟

 
 :2016فبراير  1جيندرون التالية في رسالته االخبارية من نشرت السابق الكاثوليكية مايك 

 
"نوايا الصالة" ودعا البابا فرانسيس في مقطع الفيديو األول من نوعه يعلن له للحوار والتعاون بين تلك من مختلف األديان 

العالم ببساطة تمثل تنوع الجنس  العالمية، مؤكدا أنهم ببساطة "التماس أو لقاء هللا بطرق مختلفة." فرانسيس يدعي أن كل أديان

وقال البابا، "كثير التفكير  ويقول إنه على الرغم من معتقدات مختلفة، كل من هو الطفل من هللا نفسه. البشري في البحث عن هللا.

للجميع: نحن بشكل مختلف، ويشعر بطريقة مختلفة، تسعى هللا أو لقاء هللا بطرق مختلفة، ولكن هناك واحد فقط اليقين بأن لدينا 

 جميعا أبناء هللا".

 
التعليقات التالية مايك هي من مقابلته مع سي إن إن: ومن المؤسف، وأولئك الذين ال يعرفون الكتاب المقدس أو الذين يرفضون 

البشر بعد تأكيد البابا أن تسعى جميع  أن يقدم إليها باعتبارها السلطة العليا من أجل الحقيقة، سوف ينخدع أحدث تصريح البابا.

(، ولكن هناك العديد من 03:11يسعى أي واحد ل)الحقيقي( هللا )رو.  هللا نفسه، فقط بطرق مختلفة، غير صحيح وفقا لكلمة هللا.

الطريقة الوحيدة للقاء اإلله الحقيقي هو طريقه، من  الذين يسعون وراء آلهة كاذبة من خيالهم أو آلهة كاذبة من التقاليد الدينية.

( ... فقط أولئك الذين يحصلون على يسوع 5: 2تيموثاوس  1ط واحد بين هللا واإلنسان، اإلنسان يسوع المسيح )خالل وسي

 (.13-12: 1باإليمان باسمه يصيروا أوالد هللا )يوحنا 
 

 طرس تدريسها:الرسول ب (.9: 8في الواقع، ليست سوى أولئك الذين قبلوا يسوع وتلقى روح هللا هي االخوة المسيحيين حقا )رومية 
 

... باسم يسوع المسيح الناصري الذي أنت المصلوب، الذي أقامه هللا من األموات، من له هذا الرجل يقف هنا أمامكم  10

وليس هناك خالص في أي مكان  12 هذا هو "الحجر الذي رفضه ايها البناؤون الذي أصبح حجر الزاوية الرئيسي." 11 كلها.

 (12-10: 4)أع  ر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.آخر، ألنه ليس هناك اسم آخ
 

هذا هو  ومع ذلك، والبابا فرانسيس لديها جدول أعمال األديان التي ال يعلم ليتم حفظها التي يجب على المرء أن يقبل يسوع في النظام.

 ومع ذلك، وكثير يجري اتخاذها من قبل ذلك. إنجيل كاذبة!
 

، قال القس اإلنجيلي كريس أن من بين البروتستانت والكاثوليك، الخالف حول 2015في أواخر عام  المسيحية اليوم عنفي افتتاحيتها 

 السلطة الدينية وخالص يتالشى كما التقوى ينسخ العقيدة.
 

 التقوى ينسخ العقيدة؟

 

لك التي نعتقد أن ال تصغي تعليمات جود ليتعامل بجدية ت المطالبات الخارج للحقيقة التقوى ورقة رابحة. لألسف فإن الكثيرين يعتقدون أن

 وال التالي من يسوع: (.3عن االيمان الحقيقي )يهوذا 
 

والجلهم اقدس انا قدس  19 وأنت أرسلني إلى العالم، وأنا أيضا قد أرسلهم إلى العالم. 18 كالمك هو حق. قدسهم من حقك. 17

 (19-17: 17)يوحنا  نفسي، وأنها أيضا قد تكون كرست من الحقيقة.
 



أولئك الذين تنازالت كلمة هللا ليسوا  على المسيحيين أن يتقدس، وهذا يعني أن جانب مجموعة ألغراض دينية، من الحقيقة في كلمة هللا.

 (.28-25: 23كان الفريسيون القديمة عرضا الخارج من التقوى، وبدال من يريد الوحدة معهم، أدان يسوع لهم لذلك )متى  حقيقيين ليسوع.

 األدفنتست تليين قليال

 
 بقدر ما يذهب المحافظين على السبت، في اليوم السابع السبتيين دعم بعض أهداف الحركة المسكونية، ولكن أيضا نرى أن لها مخاطر:

 

 الحركة المسكونية

 

عموما،  . . المسكونية على هذا النحو. وقد صوتت اللجنة التنفيذية المؤتمر العام أبدا بيان رسمي بشأن العالقة السبتيين للحركة

يمكن القول أنه في حين أن السبتية الكنيسة ال تدين تماما الحركة المسكونية ومظهر التنظيمي الرئيسي، ومجلس الكنائس 

ها يرغب عدد قليل من ينكر أن الحركة المسكونية تمت زيارت العالمي، وقالت انها كانت حاسمة من مختلف الجوانب واألنشطة.

ال السبتية يمكن بدال من وحدة  لها هدف عظيم هو الوحدة المسيحية مرئية. أهداف جديرة بالثناء وبعض التأثيرات اإليجابية.

شجعت الحركة المسكونية العالقات الكنسية طفا مع مزيد من الحوار وأقل خطبة الذعة وساعد إزالة  المسيح نفسه يصلي ل.

، وقد وفرت من خالل مختلف المنظمات وأنشطتها الحركة المسكونية أكثر دقة ومعلومات  ها.األحكام المسبقة التي ال أساس ل

عن الكنائس تحديث، يتحدث عن الحرية الدينية وحقوق اإلنسان، يكافح ضد شرور العنصرية، ولفت االنتباه إلى اآلثار 

 )وثائق بيان الرسمية. سبتيون( اكهة قبوال.في كل هذا كانت النوايا طيبة وبعض الف االجتماعية واالقتصادية لإلنجيل.
 

( وعيسى عودة )راجع 7-6: 2وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الوحدة التي صلى يسوع ل، لن يحدث حتى بعد السقوط بابل )زكريا 

ع السبتيين قليال أكثر حزما في تاريخيا، كان اليوم الساب وهذا هو الشيء الذي السبتيين اليوم السابع يجب أن تعلم. -( 11-10: 2زكريا 

 مقاومتهم للحركة المسكونية من أنها تبدو حاليا.

 

 اإلصالح الذكرى تشجيع الوحدة المسيحية 2017تأمل البابا سوف 

 

أكتوبر عام  31وتخطط البابا فرانسيس على الذهاب إلى االحتفال انشق عن كنيسته التي كتبها مارتن لوثر وما أصبح البروتستانت في 

2017. 

 

 زينيت: ، ذكرت2016في عام 
 

 ان البابا فرانسيس السفر إلى السويد إلحياء ذكرى عالمي مشترك لبدء االصالح.

 

أكتوبر إلى مدينة سويدية  31وجاء في األخبار هذا الصباح كما أصدر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي بيانا حول الزيارة 

 ... اللوثري العالمي وممثلي الكنائس المسيحية األخرى.جنوب لوند، الذي سيجمع قادة االتحاد 

 

وخالل هذا الحدث لمدة يوم واحد، وسوف يكون هناك خدمة مشتركة العبادة في لوند الكاتدرائية، والتي سوف تقوم على "صالة 
لس الحبري لتعزيز وحدة مشتركة" دليل الليتورجي الكاثوليكية اللوثرية، التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل المج

 المسيحيين واللوثرية االتحاد العالمي.



 

 بظهوره في االحتفال االصالح، والبابا فرانسيس يرسل رسالة قوية مفادها أن الكاثوليك والبروتستانت لم يعودوا اعداء.
 

البابا فرانسيس كنيسة السويد المطران انتجى ، قال 2015في مايو  هذا هو ذكي من منظور دنيوي، ولكنها ليست واحدة في الكتاب المقدس.

 أن الفاتيكان يريد المزيد من الوحدة.
 

وإذا كان هذا ال يبدو من أجهزة اإلنذار، والنظر في أنها ال تؤمن حتى في والدة العذراء  نعتبر أن انتجى هو األنثى وأسقف كنيسة السويد.

وقالت إنها تؤيد نظرية التطور ويدعم  رية أو استعارة بدال من الحدث الفعلي.وقالت رايس ان والدة العذراء هو مصطلح األسطو يسوع.

 لن الكنيسة اإلنجيلية الحقيقية يريدون الوحدة مع وجهات نظرها بشأن تلك المسائل. زواج المثليين في الكنيسة.
 

(، أن هللا خلق الحياة )انظر سفر 25-18: 1 بطبيعة الحال، فإن الكتاب المقدس الواضح أن يسوع ولد من عذراء )على سبيل المثال متى

 (.20:13؛ 22:  18(، وأن العالقات مثلي الجنس ورجس )الويين 20:11؛ سفر الخروج 1التكوين 
 

وعالوة على  وبينما الكتاب المقدس ال تصادق أن األساقفة على الزواج، وكنيسة روما ال تؤيد ذلك. انتجي ، نفسها، متزوجة من رجل.

 (.7-5: 1الكتاب المقدس لألساقفة أن تكون من الذكور )تيطس ذلك، يحدد 
 

 قبول اإلناث كما األساقفة بشكل واضح في الصراع إلى ما يعلمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ال تؤيد سيامة النساء، ولكن الرجال.
 
  

 وسطا ليس ما علمه يسوع كنيسته للقيام به.
 

ن مارتن لوثر، وخطر مرارا وتكرارا في مختلف المجاالت، بما في ذلك عدة تتعلق السعي السياسي من اآلن اللوثريين، التي أخذت اسمها م
 أجل الوحدة المسكونية.

 

وبينما معظم القادة البروتستانت  مارتن لوثر، نفسه، وتدرس ضد مفهوم أن كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الحقيقية واحدة.

 لى هذه النقطة، تولى مارتن لوثر هذا أبعد من ذلك بكثير.الحديثة سيوافق ع
 

 ال".على وجه التحديد، وتدرس مارتن لوثر أن الكنيسة الكاثوليكية كانت "الزانية العظيمة من نهاية العالم"، وأنه كان البابا "المسيح الدج
 

انا  -... انه هو المسيح الدجال  من أن يكون النائب المسيح.وبالمثل، قال المصلح البروتستانتي جون كالفين هذا عن بابا روما، وحرمانه 

 (.220، 219، صفحة 1المجلد  مساحات، كالفن ")يوحنا انفي له أن يكون على رأس الكنيسة
 

المسيح -البابويمع كل المناقشات المسكونية التي تجري في هذه األيام، وكثير من زعماء البروتستانت لم يعد يبدو أن نعتقد في موقف 

 الدجال من العديد من القادة في وقت مبكر.
 

لكن قادة أقل  للسجل، وأود أن أقول إنني أتفق مع بعض الزعماء الكاثوليك الذين زعموا أن المسيح الدجال النهائي سيكون نوع من أنتيبوب.

 البروتستانت يبدو أن الخوف من البابوية.

 

 ير الئقحذر يسوع وبولس الرسول ضد الوحدة غ
 

الحظ ما  وخالفا آلراء البابا فرانسيس وكثيرون في الحركة المسكونية، لم يأت يسوع حتى يتسنى للعالم أن يكون متحدا في هذا العصر.

 قال:
 

ألني جئت ل'مجموعة رجل ضد والده،  35"ال تظنوا أني جئت أللقي سالما على األرض. ما جئت لتحقيق السالم بل سيفا.  34

من أحب  37(؛ و" سوف أعداء الرجل أن يكون هؤالء من أهل بيته ".36ضد والدتها في القانون ") -ابنة ضد أمها، وابنة في 



ولكن الذي ال يأخذ صليبه وتابع رائي  38ل انه يحب ابنه أو ابنته أكثر مني، فال يستحقني. أبا أو أما أكثر مني فال يستحقني. وقا

 (.39-34: 10من وجد حياته سيخسر فيه، وانه الذي يفقد حياته من أجلي سوف تجد أنه )متى  39ليس يستحقني 

 

عمل استاذا شعبه يجب أن تكون  على ما علمه يسوع. الزعماء الدينيين الذين يدعون المسيح واألديان والمسكونية أجندات بوضوح وتطل

 على استعداد لتقف وحدها، حتى بين أفراد األسرة.

 
 حذر الرسول بولس المؤمنين نوبة يجري تحت نير مع غير المؤمنين، بما في ذلك المشركين:

 

وأي اتفاق للمسيح مع  15 الظلمة؟وأية شركة للنور مع  لماذا زمالة للبر واإلثم؟ ال يكون تحت نير مع غير المؤمنين. 14

كما قال هللا  ألنك أنت هيكل هللا الحي. وأية موافقة لهيكل هللا مع األوثان؟ 16 أو ما نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ بليعال؟

 تعالى:
 

 وقال "سوف يسكن فيهم وأسير بينهم، وأنا سوف أكون لهم إلها، وهم يكونون لي شعبا."
 

 لذلك 17
 

 يقول الرب. ال تلمس ما هو نجس، وسوف تلقي لك."سطهم وتكون منفصلة، "اخرجوا من و
 

 (18-14: 6كورنثوس  2'سأكون أبا لكم، وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب عز وجل ") 18
 

وأستطيع أن أشهد أن تمتلئ وبعد أن أثيرت الروم الكاثوليك، وكذلك بعد أن زار العديد من األرثوذكسية الشرقية )الكاثوليكية( والكنائس، 

 أماكن عبادتهم االصنام.
 

 كتب إشعياء: أولئك الذين يقبلون اإلله الحقيقي كما أبيهم يجب أن تدرك ذلك. على المسيحيين أن تكون منفصلة من األصنام.

  الخروج من هناك، تغادر! تغادر! 11
 

  ال تمسوا نجسا.
 

  الخروج من وسطها،
 

  كن نظيفا،
 

 (52:11)أشعياء  ملي آنية الرب.أنت الذي حا

 

-2: 18(، وسفر الرؤيا )06:17كورنثوس  2يتم التقاط المشاعر أشعيا هنا أيضا في العهد الجديد في كتابة بولس ) للرحيل وسائل لفصل.

4.) 

 
 د.الكتاب المقدس ال يؤيد نوع القادمة الوحدة المسكونية أن البابا فرانسيس والبروتستانتية قادة مختلف تأيي

 

 ماذا الكاثوليك تعليم سيحدث اللبروتستانت؟

 

يعلمون ان البروتستانت سيئة، وسوف يكون في نهاية  العديد من البروتستانت ال يدركون ما يعتقد الكاثوليك وسيعلم يحدث البروتستانت.

 المطاف التخلص من البروتستانتية.

 



 وهذا أيضا يتفق مع بعض الكتابات الكاثوليكية القديمة:

 

(: ... سوف تنشأ دوق الباسلة من البيت األلماني القديم الذي أذل من قبل ملك 1775)توفي  SJاألب لورنس ريتشي، 

... وهذا دوق أن يكون الملك األقوى  والبروتستانتية وقف سوف استعادة هذا الحاكم العظيم سرقت ممتلكات الكنيسة. فرنسا.

وحظر  جديدة، وقال انه، مع المعونة من البابا، وإدخال قواعد اللتقوى والحكمةفي تجمع لرجال وأشار  على وجه األرض.

 (P.37، 1984في كل مكان سيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. ")كونور، إدوارد. النبوءة لهذا اليوم  روح من االرتباك.
 

 (88)كونور، ص  يع طوائفه تتحد ضد الكنيسة.(: البروتستانتية }غير{ استباقا الدجال ... جم1863)توفي  فريدريك وليام فابر
 

وجميع الطوائف تتالشى  إن خادم الحرمين الشريفين العظمى والبابا العظيم سيسبق المسيح الدجال ... (:"13ال د " )القرن

ونور، ص. )ك ... ان العاهل االردني العظيم يأتي واستعادة السالم والبابا سوف تشارك في النصر ". سوف عاصمة العالم تقع

33.) 
 

المعروف أيضا  -(: البابا القديس بيوس الخامس يدرس في التعليم المسيحي له، والروماني التعليم 21)القرن ال . كرامرPكاهن 

وانهم مستوحاة من الشيطان.وبالتالي  الباطلة، واألديان أن جميع األديان البروتستانتية -باسم التعليم التابعة لمجلس ترينت 

والشعائر البروتستانتية، على هذا النحو، هي مستوحاة من الشيطان، كما يعلم البابا القديس بيوس الخامس  شريرة ...ثمارهم 

، ص. 2005، صيف 80. والتأديب وشيك لعدم الوفاء لدينا طلب يدي. فاطمة الصليبية العدد P)كرامر  له. في التعليم المسيحي

32-45) 

 

 وينبغي لي، أنه عند نقطة معينة في المستقبل الذي سيحدث. ية هو الهدف.لذلك، والقضاء على البروتستانت

 

 ال تحذير الكتاب المقدس ضد هذا؟

 
 هل يحذر الكتاب المقدس عن نوع من الوحدة المسكونية البابلية أن العديد من البروتستانت تتساقط عنه؟

 نعم فعال.

 

 هنا هو شيء من العهد الجديد: في جميع أنحاء العالم. الكتاب المقدس يحذر من وقت زعيما سيكون الدعم الديني

من هو قادر على جعل الحرب  من هو مثل الوحش؟»وسجدوا للوحش قائلين:  وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، 4

 معه؟ "

 

ثم فتح فمه  6 وأربعين شهرا.وقال انه نظرا للفم يتكلم أشياء عظيمة والسب، وقال انه بالنظر سلطة أن يستمر لمدة اثنين  5

ومنحت له ليصنع حربا مع القديسين والتغلب  7 بالتجديف على هللا ليجدف على اسمه، صاحب المسكن، والساكنين في السماء.

جميع الساكنين على األرض وعبادته، التي لم تكتب في سفر حياة  8 وأعطيت سلطة له على كل قبيلة ولسان وأمة. عليها.

 ذبح من تأسيس العالم أسماء ...الخروف الذي 
 

ويمارس كل سلطان الوحش  12 ثم رأيت وحشا آخر طالعا من األرض، وكان له قرنان مثل الحمل وتحدث مثل التنين. 11

انه يؤدي آيات  13 االول في وجوده، ويتسبب في األرض والساكنين فيها يسجدون للوحش األول الذي شفي جرحه المميت.

ويضل الساكنين على األرض من قبل تلك العالمات  14 عل نارا تنزل من السماء على األرض قدام الناس.عظيمة، حتى أنه يج

التي منحت له القيام به في مرأى من الوحش، وقال الساكنين على األرض لجعل صورة للوحش الذي أصيب به بحد السيف 

لوحش يجب أن يتكلم ويسبب العديد من قدر ال يسجدون وقد نال السلطة إلعطاء التنفس لصورة الوحش، أن صورة ا 15 وعاش.



ويسبب كل شيء، من الصغير والكبير، الغني والفقير، والحر والعبد، والحصول  16 لصورة الوحش الذي يقتل على السواء.

اسم الوحش أو ، وأنه ال يجوز ألحد أن يشتري أو يبيع إال من له عالمة أو 17على عالمة على أيديهم اليمنى أو على جباههم، 

 عدد اسمه.
 

 (18-11، 8-4: 13. )رؤيا 666دعه الذي فهم حساب عدد الوحش، ألنه هو عدد رجل: رقم له هو  هنا الحكمة. 18
 هنا هو شيء من العهد القديم:

 
ويجب أن "ثم الملك يجب القيام به وفقا إلرادته: أنه يجب تمجيد وتعظيم نفسه فوق كل إله، يتكلم السب ضد إله اآللهة،  36

وعليه أن ينظر ال إله آبائه وال بشهوة النساء، وال يتعلق أي  37 لماذا تم تحديد يجب القيام به. تزدهر حتى تم إنجاز غضب.

وهللا الذي آبائه لم يكن يعلم انه  ولكن في مكانها قال انه يجب تكريم إله الحصون. 38 إله.ألنه يجب تمجيد نفسه فوق الجميع.

وهكذا يجب عليه أن يعمل ضد أقوى الحصون مع إله  39 هب والفضة، واألحجار الكريمة وأشياء لطيفة.يجب تكريم مع الذ

وقال انه يجب تسبب لهم للحكم على كثيرين، وتقسيم البالد لتحقيق  غريب، وهو ما يجب االعتراف به، وتعزيز مجدها.

 (39-36: 11)دانيال  مكاسب.
 

اإلضافة إلى العديد من البروتستانت، وما األرثوذكسية الشرقية البطريرك برتلماوس القسطنطينية ب الخطوات األساسية لهذا تجري اآلن.

 يقوم به، هذه الحركة الدجال تمضي قدما.
 

 اآلن الكتاب المقدس يحذر بوضوح ضد النظام البابلي:
 
سجن لكل روح نجس، وقفص سقطت بابل العظيمة، سقطت، وأصبحت مسكنا للشياطين، »وصرخ بشدة بصوت عظيم قائال:  2

ل قد شرب جميع األمم من خمر غضب زناها، وملوك األرض زنوا معها، وأصبحت تجار األرض  3لكل طائر نجس وممقوت 

 الغنية من خالل وفرة نعيمها ".
 
ألن  5ا. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائال: "اخرجوا منها يا شعبي لئال مشاركة في خطاياها، ولئال تتلقى من ضرباته 4

 (5-2: 18خطاياها لحقت صلت إلى السماء، وهللا لقد تذكرت الظلم لها. )رؤيا 
 

 هذا هو النظام أن الحركة المسكونية تحاول دعم.

 

 روما تعتبر نفسها الكنيسة األم

 
 ما يقرب من جميع دراية سفر الرؤيا ندرك أنه يحتوي على البيانات التالية:

 

امرأة  4تم المحتشدة  قرمزي التي كانت مليئة بأسماء تجديف، له سبعة رؤوس وعشرة قرون. ورأيت امرأة جالسة على وحش 3

في األرجواني والقرمزي، وزينت بالذهب واألحجار الكريمة واللؤلؤ، وكان في يدها كوب الذهبي الكامل من الفواحش ونجاسات 

رأيت امرأة، سكرى من دم القديسين  6 جاسات األرض.وعلى جبهتها وكتب اسما: سر، بابل العظيمة أم الزواني ور 5 زناها.

 وعندما رأيتها، وأنا متعجب باستغراب كبير. ومن دم شهداء يسوع.
 
 هنا الذهن الذي له حكمة السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. 9
 

 (.18، 9، 6-3 :17والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي تسود على ملوك األرض ")رؤيا  18
 

يعترف حتى العلماء الكاثوليك أن روما لديها سبعة جبال / تالل بحيث يبدو أن ينطبق عليها الوصف الوارد في سفر الرؤيا )التي يسمونها 

 عادة نهاية العالم(:
 



جعلت  مي الروماني.... كان نهاية العالم المحجر ال ينضب حيث على التنقيب عن االهانات التي قد تقذف ثم ضد التسلسل الهر

التالل السبعة روما، والجلباب القرمزية من الكرادلة، والتجاوزات المؤسفة المحكمة البابوية في تطبيق سهلة ومغرية )فان دن 

Biesen  1907. 1والمسيحية. "نهاية العالم". الموسوعة الكاثوليكية، المجلد.) 
 

عليم كذبا أن هذا يشير إلى بابل في العراق، وهذا خطأ ألنه يقع في بابل العراقي )مالحظة: على الرغم من أن بعض علماء البروتستانت ت

 على سهل منبسط وليس سبعة تالل أو جبال مثل روما(.
 

 هل أنت على علم بأن جعلت كنيسة روما البيانات تشير إلى أن هذا هو أم
 

 وتستانت وإلى حد ما وفقا اللرومان واألرثوذكس( هي بناتها؟الكنائس في العالم وأن تلك المجموعات التي خرجت من بلدها )مثل البر
 

الحظت وجود عقود تقرير  هذا ليس مفهوما جديدا. الكاثوليك في روما ترى أنها هي "الكنيسة األم"، وأنهم يريدون كل مرة في صفهم.

 القديم:
 

لكنيسة األنجليكانية هو "الكنيسة التي كانت ]الكنيسة في اشارة الى الكنيسة األنجليكانية، جعلت البابا البيان الهامة التالية: ا

 الرومانية الكاثوليكية[ وأحب كثيرا والتي، يمكن للمرء أن يقول، ولدت!"
 

 في عيون من الروم الكاثوليك، نعم. الكنيسة الكاثوليكية "ولدت" للكنيسة األنجليكانية؟
 

 للحركة البروتستانتية.الكنيسة الكاثوليكية يتحدث مرارا عن نفسها باسم "األم" 
 

"الكنيسة األم المسيحية تدعو بمحبة المتحدرين من جميع أطفال ممزقة من صدرها بسبب قضايا ال عالقة لها بالعودة إلى 

األسئلة الشائعة حول االيمان الكاثوليكي، من خالل  90ممارسة أسالفهم ]وهذا يعني أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية[ ..." )

 (1968)ماكنير ر لماذا الكنيسة الوحدة يتملص الالهوتيين. سهل الحقيقة، سبتمبر  (.11راين، ص. جون اوب
 

 الحظ النقش التالي، وأنا شخصيا رأيت في رحالت متعددة إلى روما في الخارج ما، في بعض النواحي، هي كاتدرائية أهم لروما:
 
 

 
 النقش على كنيسة القديس يوحنا التران

 
 ترجم من الالتينية:تحت نقش 

 
 مقدس التران الكنيسة األم ورئيس جميع الكنائس في المدينة والعالم

 

التي هي كاتدرائية أسقف روما الذي يحتوي عرشها  القديس يوحنا التران بازيليك هذا النقش هو في الالتينية في

أنها تحتل المرتبة قبل كل شيء كنائس أخرى في الكنيسة هذه الكنيسة هي مقر الكنسي الرسمي للبابا ) رومانا(. األسقف )عرش البابوي

 الكاثوليكية الرومانية، حتى فوق كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان(.



 

ومع  وبابل بالتأكيد هي أم الكنائس في العالم. ولذلك فمن الواضح أن جميع الذين سوف ننظر أن الفاتيكان يدعي أنه أم الكنائس في العالم.

اتيكان ليست والدة كنيسة هللا التي سبقت تشكيل لكنيسة روما ولم يأت من كنيسة روما )مثل البروتستانت تميل إلى االعتراف ذلك، فإن الف
 فعلوا(.

 
 تنظر أيضا في:

 
والتي قام بتأليفها وهو مساعد مقرب من البابا يوحنا بولس الثاني، إن الكنيسة الكاثوليكية  دومينوس يسوع، إعالن

جميع الطوائف المسيحية، وأنه غير صحيح لإلشارة إلى كنيسة انجلترا والكنائس البروتستانتية األخرى عن  من "األم" هي

 (2000سبتمبر  5)إعالن الفاتيكان يثير الكنائس. بي بي سي،  المنظمات "الشقيقة" على قدم المساواة مع روما.
 

من هللا كما في األساس المرتد، أنها ال تعتبر نفسها  المستمر قدات الكنيسةربما أود أن أضيف هنا أنه منذ كنيسة روما حيث يدين بشدة معت

 حقا أن تكون األم التي لها بطبيعة الحال ليست كذلك.
 

وبالتالي في حين أن الكتاب المقدس هو واضح أنه لن يكون هناك كنيسة مزيفة، على أساس من مدينة التالل السبع )روما(، الذي سيكون 

فواحش، وكنيسة روما نفسها تعترف بأن روما هي مدينة التالل السبعة، هي أم الكنائس الدنيوية، وتعتبر الكنائس األخرى نوعا ما أم ال

 لتكون بناتها.
 

 وبما أن معظم علماء البروتستانت نعترف بأن دينهم ينبع من روما، وهذا يجب أن تعطي لهم وقفة.
 

يؤمنون بأن دينهم خرج من اليونانية والرومان، وأنها ينبغي أن ننظر إلى معتقدات وممارسات وبالنسبة ألولئك البروتستانت الذين ال 

ألنه إذا فعلوا ذلك، وسوف تجد أن  الكنيسة المؤمنين في وقت مبكر ومقارنة ما يعتقدون اآلن إلى ما يعتقد الكنيسة الحقيقية في وقت مبكر.

)كتيبين خالية من الفائدة  ليوناني الروماني من الدين الحقيقي يسوع المسيح وأتباعه فورية.لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع الدين ا

 وأين هو صحيح الكنيسة المسيحية اليوم؟( المستمرة تاريخ الكنيسة من هللا ربما ذات الصلة سوف
 

البروتستانتية غير الممكن أو يحدث حقا، فإن -الرومانية-في حين قد يظن البعض أن كل من هذه الوحدة المسكونية بين الكنائس اليونانية
 الواقع هو أنه.

 
بسبب حل وسط  2019النظر في جميع وتوقع أن اإلنجيليين البروتستانت واحدة من شأنها أن يكون هناك انهيار اإلنجيليين بحلول عام 

 ومحدودة الكتاب المقدس الثقة وأن العديد ستنضم إلى الكاثوليك و / أو األرثوذكسية:
 

وهذا االنهيار متابعة  سنوات من انهيار كبير المسيحية اإلنجيلية. 10في غضون -(: نحن على وشك2009) مايكل سبنسر

تدهور العالم البروتستانتية الرئيسية، وسوف تغير جذري في البيئة الدينية والثقافية في الغرب ... والماليين من اإلنجيليين استقال 

المسيحيين االنجيليين ال يمكن تبيان اإلنجيل مع أي التماسك ... وحتى في المناطق التي اإلنجيليين تخيل ... أغلبيات كبيرة من 

أنفسهم قوية )مثل حزام الكتاب المقدس(، وسوف نجد عجز كبيرة لتمر على ألطفالنا الثقة اإلنجيلية الحيوية في الكتاب المقدس 

تم اإلنجيليين الذين يدخلون هذه الكنائس  ون الروم الكاثوليك واألرثوذكس التناول.وأهمية اإليمان ... اثنان من المستفيدين سيك

في العقود األخيرة، وسيستمر هذا االتجاه، مع المزيد من الجهود الرامية إلى "تحويل" من اإلنجيليين إلى الكاثوليكية 

 (2009، طبعة 10مة انهيار اإلنجيلية، من مارس واألرثوذكسية تقاليد ... )سبنسر م. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور القاد
 

وسبق هو وال حتى بما في ذلك حقيقة أن تلك "الكاثوليكية واألرثوذكسية التناول" سوف أنفسهم على األرجح معا وتغيير تحت ستار الحركة 
 المسكونية التي من شأنها تعزيز في أوروبا وحركة المسكونية التي تظهر االحداث يحدث.

 
(، وكان الكثير من الكاثوليك قلق له ما يبرره 1965-1962مجمع الفاتيكاني الثاني )رئيسي المجلس المسكوني الكاثوليكي التي شغلت منذ ال

 والذي يحدث. أن المساومة العقائدية من أجل الوحدة المسكونية مع من هم خارج الزمالة روما كان ال مفر منه.
 

سية الشرقية أن ظهورات "مريم" سوف تستخدم كرمز المسكوني للوحدة زائفة للكاثوليك ومسلمون، تم المعنية حتى بعض الكتاب األرثوذك
 وغيرها من شأنها أن تقود الناس إلى اتباع المسيح الدجال النهائي:

 



"آلهة"، (: إلى أي والمسلمين والبروتستانت االنجرار ماري ... روما بدأت لرؤيتها أكثر وأكثر بأنه 20)القرن  بيتر جاكسون

وهو اقنوم الرابع من الثالوث ... واليوم، وأصبح المسيحيون بدعي أكثر وأكثر المسكونية والعمل من أجل إنشاء "كنيسة عالم 

واحد"، وقد بدأت في البحث عن مريم االعتراف العالمي، الذي سوف نداء ليس فقط ألولئك الذين تحمل اسم المسيحية، ولكن 
وغيرهم كذلك، مثلما المحاوالت وبالمثل المبذولة لتحديد "المسيح الجديد" مع مفهوم المسلمين مهدي  على ما يبدو إلى المسلمين

 هذا، بطبيعة الحال، لن يكون المسيح على اإلطالق، بل المسيح الدجال. القادمة ومع المسيح ال يزال ينتظره اليهود.
 
  

هذا أيضا، وسوف  واحدة من اهم اولوياته يبدو أن تحويل الناس إلى روايته مريم. وقد كتب هذه العقود قبل أن يصبح البابا فرانسيس البابا.

 لألسف، كما تؤثر البروتستانت.
 

الكثير ومرة واحدة تلك  ما هو مذهل هو أن العديد من البروتستانت يتحولون الى روما اآلن، حتى من دون رؤية عالمات وعجائب كاذبة.

(، بما في ذلك، الظهورات المرجح أن الناس سوف يدعي أن 12-9: 2تسالونيكي  2ارا ألنها سوف )اآليات والعجائب تصبح أكثر انتش

 (.18؛ رؤيا 47تكون مريم )راجع أشعيا 

 

 يحذر الكتاب المقدس ضد الوحدة المتوقعة

 
 مرة أخرى، ندرك أن يسوع لم يأت لتحقيق وحدة في جميع أنحاء العالم في هذا العصر:

 

 (00:51)لوقا  أنا أقول لكم، ال على اإلطالق، بل انقساما. جئت ألعطي سالما على األرض؟أتظنون أني  51
 

 (.8-4: 13يوضح الكتاب المقدس أن الوحدة المسكونية كاذبة سيأتي )رؤيا 
 

 الحظ أيضا:
 

 7 "، ويقول الرب."ألني قد فرقتكم مثل الرياح األربع من السماء "! أعلى، حتى اهربوا من أرض الشمال"، ويقول الرب. 6

 (7-6: 2)زكريا  "حتى صهيون! الهروب، أنت الذي يسكن مع ابنة بابل".
 

 علم الرسول بولس أيضا أن الوحدة الحقيقية لإليمان لن يحدث حتى بعد عودة يسوع:
 

 (4:13أفسس ) حتى نأتي جميعا إلى وحدة اإليمان ومعرفة ابن هللا، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة من ملء المسيح. 13
 

وحدة تنبأ اإليمان ال  (.8: 1يو  1نحن لسنا "الكمال" حتى بعد انه يأتي )راجع  الذين آمنوا وتأتي هذه الوحدة قبل عودة يسوع في الخطأ.

 يحدث قبل عودة المسيح.
 

 (.21-6،19: 19، 18-15: 11أيضا، عندما يعود يسوع في الواقع، وقال انه سوف يدمر وحدة الشعوب الذين ضده )رؤيا 
 

من فضلك، إذا كنت  (، البروتستانتية، حيث أن معظم فهمه، محكوم.16:18في حين أن اإليمان المسيحي الحقيقي سيستمر )متى 

سوف خداع البروتستانتية، ونعتقد ما يعلمه الكتاب المقدس في الواقع، وأنتقل إلى هللا، ومقاومة المقبلة، أكثر قوة، والنداءات المسكونية التي 

 (.24:24جميع ولكن انتخاب جدا )متى 
 

 نعتبر أن يعلمنا الكتاب المقدس:
 

 (5-4: 4رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة )أفسس  5 جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد. 4
 



للوحدة الدينية الحقيقية ليست اآلن، كل األديان الوقت  الكتاب المقدس ال تؤيد أديان متعددة جنبا إلى جنب مع "أمراء" متعددة والتعميد.

 سيكون على اعتناق الدين المسيحي الحقيقي، وليس هذا هو ما هي الحركات المسكونية / األديان كل شيء.
 

 بقدر توقيت للوحدة، الحظ ما يلي:
 

لعديد من الدول للرب في ذلك "ا 11وترفق  فها أنا آتي وأسكن في وسطك "، يقول الرب. "ترنمي وافرحي يا بنت صهيون! 10

والرب االستيالء  12 فإنك سوف تعرف أن رب الجنود قد أرسلني إليكم. وأسكن في وسطك. اليوم، ويجوز لهم أصبح شعبي.

اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لوأثار ومن مسكن قدسه ")زكريا  13 على يهوذا ميراثه في األرض المقدسة، ويختار أورشليم.

2 :10-13!) 
 

( )مالحظة: 11-10: 2(، ويسوع يعود أن الوحدة المسيحية الحقيقية سوف تحدث )زكريا 7-6: 2أنها ليست سوى بعد السقوط بابل )زكريا 

 ، ولكن أساسا أقول نفس الشيء(.16- 02:10الكتاب المقدس الكاثوليكية الرجوع إلى أرقام اآليات مختلفة قليال في هذا الفصل، زكريا 
 

 2الكتاب المقدس يحذر من أن ما يقرب من جميع على األرض في أوقات النهاية النهائية تضلوا ) ركة المسكونية البابلية.ال ينخدع الح

لدينا "محبة الحق" بحيث أنك لن تقع في هذا األمر أكثر وأكثر قادمون إلى االعتقاد  (.8: 13(، وتقع عليه )رؤيا يوحنا 12-9: 2تسالونيكي 

 كة المسكونية هي مفتاح السالم.بأن األديان / الحر
 

(، وسوف يستغرق عودة يسوع المسيح وإقامة مملكة األلفية هللا لتحقيق 6: 9يقول الكتاب المقدس ان يسوع هو "أمير السالم" )أشعياء 

 وليس السالم بين األديان / الحركة المسكونية كاذبة.
 

 دراسة الكتاب المقدس دورة
 

 "اكتشف" هللا: لماذا العلم لم 9الدرس 
 

 
 بوب تيل، محرر في ورئيس

 

 من هللا المستمر من قبل الكنيسة 2016نشرت 
 

التي بدأت تحت إشراف الراحل جيم بول  1954مقدمة: هذا بطبيعة الحال إلى حد كبير على مسار المراسالت الشخصية وضعت في عام 

)على الرغم من الكثير من الكتابة األصلية قد تم  21و الحادي مختلفة للقرنتم تحديث أجزاء  ميريديث في الكنيسة راديو القديمة من هللا.

ما لم يذكر خالف ذلك، يشير ديني هي  كما أن لديها إشارات أكثر ديني، فضال عن المعلومات واألسئلة ال في سياق األصلي. االحتفاظ بها(.
نسخة الملك جيمس، التي يشار إليها أحيانا كما في كثير  تستخدم بإذن.للطبعة الملك جيمس الجديدة وحقوق المؤلف توماس نيلسون النشر، و

( وتستخدم في NJBترجمة باإلضافة إلى ذلك، وافق الكاثوليكية مثل القدس الكتاب المقدس الجديد ) من األحيان استخدام النسخة المعتمدة.

 بعض األحيان وكذلك غيرها من الترجمات.
 

 هللا يكشف عن نفسه!
 

نحن نعيش في عصر حيث المزيد والمزيد من العلماء في الغرب  عصر الشك وعدم التصديق!-في عصر التشكيك نحن نعيش

عصر ذلك في كثير من البلدان التي كانت تعتبر نفسها "مسيحي" لدينا المزيد والمزيد من القوانين  هم إما ملحدون أو الملحدون.

 التي تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس المسيحي.
 



 لماذا هناك الملحدين؟
 

 وهنا بعض وجهات النظر حول أن تتصل البروفيسور جيمس شبيغل الذي يدرس في جامعة تايلور:
 

بدال من ذلك، في كثير من  ويؤكد شبيجل أن لكثير من الملحدين، انها ليست "بارد والتحقيق العقالني" الذي أدى إلى اإللحاد بهم.

على سبيل المثال، يشير شبيجل للبحث يشير إلى أن بعض  لنفسية المعقدة التي تنتج اإللحاد.الحاالت، من العوامل المعنوية وا

ويعيش آخرون في عصيان دائم وتغيير نمط الحياة مقاومة التمرد  الملحدين البارزين قد كسر، والعالقات معيبة مع آبائهم.
شبيجل يدعي أن الفجور  بأنهم ال يريدون أن يكون هناك هللا. والبعض اآلخر ال يزال يعترف المطلوبة على اعتماد االيمان باهلل.

لماذا ال يزال هناك الملحدين؟  )قبور س أنه المعرفية يعوق قدرة الفرد على االعتراف بأن االيمان باهلل هو الصحيح.-له عواقب و
 (.2011آذار  28المسيحية اليوم 

 
ة لسوء فهم الحقيقة، وغالبا ما تتشكل من خالل التجارب السلبية و / أو ردود فعل غير كونه ملحدا ليست نتيجة التفكير العقالني، ولكن نتيج

 الئقة لمالحظات أخرى.
 

 المتشككين إما ال يعتقدون بوجود هللا )الملحدين( أو ليسوا متأكدين من وجود هللا، ولكن مفتوحة إلى إمكانية )الملحدون(.

 و خارق بأي شكل من األشكال.المشككين فكرة أن الكتاب المقدس هو مقدس أ

 
الفجور في  مجرد ذكر "هللا" في الفصول الدراسية يثير الضحك والسخرية. وقد وضعت التربية الحديثة عالوة على الماديه.

 كثير من األحيان جزءا من المناهج الدراسية!
 

 تنظر أيضا في العنوان التالي الذي كان في صحيفة سان لويس أوبيسبو مقاطعة:
 

 "ليس هناك الجانب اآلخر للتطور"

 

ولكن الكثير ال يريد أن يسمع عن العيوب أو تفسيرات  حدث هذا ألنه تأديب المعلم في مدرسة ثانوية محلية لكشف بعض العيوب التطور.

 بديلة للتطور.

 

ومع ذلك، وأكثر وأكثر،  لتفكير المستقل.المدارس في الواليات المتحدة األمريكية على األقل كان من المفترض، أن يعلم الحقيقة وتشجيع ا

مما اضطر تدريس نظرية التطور، في  وخنق الحقيقة لمختلف برامج كاذبة )جدول أعمال مثلي الجنس هو آخر أن يأتي فورا إلى الذهن(.

 (.12-11: 8حين وقف التفسيرات العلمية في صراع معها هو مقدمة لنوع من "مجاعة كلمة" الذي تنبأ أن يأتي )عاموس 

 
 الحظ أيضا ما يلي:

 
ويعرف المركز الوطني لتعليم العلوم العقيدة بأنها "نظام من المعتقدات التي ال تخضع الختبار العلمي وتفنيد. وقال" عندما تزعم 

امة المنظمة أن "التطور بقدر ما هو حقيقة كما الجاذبية" أو أن الناس يجب أن "االمتناع عن مهاجمة التطور في المدارس الع

لم يكن، وينبغي أال تعامل  "انهم يتعاملون مع نظرية التطور البيولوجي كما لو أنها عقيدة معصوم الذي هو فوق النقد أو تفنيد.

 (2015)التطور ونظرية الخلق يمكن أن تدرس جنبا إلى جنب. نيو تايمز، مايو  على هذا النحو.
 

ومع ذلك، وتميل 'المشككين'  يه األجزاء التي هي جديرة بالرفض علميا.تطور هو العقيدة، وهي ليست فقط غير مثبتة، ولكن لد

 لقبولها.
 



يدركون أن المجتمع األكاديمي في كثير من األحيان يضر المهن من أولئك  مسموح، طرد: ال ذكاء الناس الذين شاهدوا الفيلم بن شتاين،

 الذين لديهم بالفعل دليل علمي ضد التطور.

 
هذا السؤال ال  هو هللا من اختراع ماض جاهل، الخرافية؟ األوساط األكاديمية القول صراحة بأن هللا هو أسطورة.الكثيرون في 

 دعونا نفهم الحقيقة! يزال يطارد الكثيرين العقل.
 

 موت هللا؟
 

مات أو أنه ببساطة قبل عشرات السنين، ومختلف رجال الدين والوزراء، الذي ادعى أنه "مسيحي"، وبإصدار فكرة أن هللا قد 

 لم يكن يوما!
 

 لقد حان الوقت أن "المسيحية اإللحاد" تعرضت للتزوير الذي هو عليه.
 

 لماذا مختلفة منها تريد أن هللا قد مات؟
 

انهم يرفضون قبول الكتاب المقدس كما أنزل هللا موثوق  الكثير ال يريدون أن يعترفوا سلطة هللا على حياتهم. الجواب بسيط.

 للبشرية!
 

يمكن ألي شخص أن يفعل ما هو  مع الهوت مريحة حيث وجود هللا لم يعد، من الواضح انه لن تكون هناك حاجة لطاعته.

يمكن للجميع إنشاء / لها مبادئ المنصوص األخالقية بلده فوق ه / بلدها "مجموعة من  صواب في تعريفه / عينيها الخاصة.

 غادر هو هللا تماما من الصورة! شخص سلطة لنفسه / نفسها! وبالتالي يصبح كل القواعد" للعيش.

 
في العصر الحديث، فقد قررت مختلف الالهوتيين انها على ما يرام إلى االعتقاد في هللا، لكنهم قرروا أن أقول الكثيرون أن ما 

االنخراط في غير أخالقي  و تلك مع آذان الحكة التي ترغب في-( 05:20يقوله الكتاب المقدس هو الشر هو جيد )أشعياء 

 (.4-3: 4تيموثاوس  2السلوكيات مزالج إلى هذه التعاليم الكاذبة )

 
أن الخالق هو هللا  كل الخلق يقف شاهدا على وجود الخالق العليا عظيم! معظم دول العالم يجهل الواقع والحقيقة تعاليم هللا!

 تعالى!
 

الناس ليسوا بحاجة إلى البقاء في الجهل وجود وتعاليم هللا  به التعليمات للبشرية.وأن هللا أوحى إلى كتابة هذا الكتاب المقدس كتا

 اليوم!
 

 لماذا هللا يجب أن يكشف عن نفسه
 

لذلك، يجب  ولكن البشر محدودة من حواسنا والمادية األدوات ال يمكن الكشف عن الروح. (.04:24هللا روح غير مرئية )يوحنا 

 لبشرية مميتة.أن هللا تكشف خصيصا نفسه ل
 

 ما حماقة! ألن البشر يدركون سوى العالم المادي من حولهم، وكثير تولوا بال مباالة أن كائنات روحية ال وجود لها.

 
في الواقع، وقد وجدت كائنات روحية لفترة أطول، لديها عقول أعلى بكثير، وهي ال  هللا حقا موجود، كما أننا قريبا سوف نرى!

 !يقاس أقوى من الرجل
 

"جميع الدول أمامه هي كما ال شيء، ويتم عدها له أقل من ال  يقول هللا ذلك! في الواقع البشر في شكلها الحالي هي كما ال شيء.

 وانهم سوف تظل كذلك إذا كان هللا لم يكن لديك خطط رائعة للبشرية! (.40:17شيء وعديمة القيمة" )إشعياء 



 
 هللا يتحدى المشككين!

 
 ما يقوله هللا سبحانه وتعالى ألولئك الذين يشككون في وجوده:االستماع إلى 

 
 (.1: 14وقال الجاهل في قلبه، "ال إله" )مزمور 

 
 فهل نتوقع منك أن تقبل، ونعتقد في ما هو برهنة وغير معقول؟ هو هللا غير معقول؟

 
انه يحثنا  نه يريد أن يكون لدينا البراهين األساسية.ا (.1:18يقول هللا تعالى: "تعال اآلن، ودعونا العقل معا" )أشعياء  بالطبع ال!

 ألنه يعلم أننا لن حقا أن ترضى بأي طريقة أخرى. (.5:21تسالونيكي  1على "امتحنوا كل شيء" )

 
 حقيقة أن هللا يأمرنا أن يثبت وجوده ويظهر أنه قد جعل مجاال واسعا لتلبية عقل سليم وغير متحيز.

 
هذه الحقيقة يجب أن تقف العليا فوق كل المعارف األخرى  اإلمكانيات التي يمكنك نعرف انه موجود! نعم، وقد جعل هللا بتوفير

 في أذهاننا.

 
 والوقت لمعرفة هللا!

 

والذي سمح هللا البشرية إلى أن يكون لها سيد نفسه وأبلى  6000ونحن في نهاية الظاهري من سن نفس الفترة من العام 

 مصيرها الدنيوي.
 

أريد له أن يكون وقت مثل أبدا من قبل، وال يكون مرة أخرى )متى  ن على أعتاب جدا من المحنة العظيمة!نحن اآل

 (.8-4: 24حاليا يبدو أننا في األحزان التي تسبق ذلك )متى  (.24:21
 

 الحظ حساب مارك من بداية األحزان:
 
 7لكثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو"، ويضلون كثيرين  6ويسوع اإلجابة عليها، بدأ يقول: "انظروا أن ال يضلكم احد  5

ألنه  8ولكن عندما تسمع من الحروب و أخبار حروب، ال تضطرب، لمثل هذه األمور يجب أن يحدث، ولكن ليس المنتهى بعد 

تاعب هذه هي تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة وسيكون هناك زالزل في أماكن مختلفة، وسيكون هناك مجاعات و. . م

 (.8-5: 13مبتدأ األوجاع )مرقس 

 
لذلك ربما أحزان هي بداية )وربما قد  كانت هناك زالزل في أماكن مختلفة، وقضايا األحوال الجوية، ومتاعب في السنوات القليلة الماضية.

ي رواية مارك ال يبدأ "المحنه" وف المتعلق بخطط المسكونية من بعض الجماعات التي تدعي يسوع هو هو(. 2009سبتمبر  19بدأت في 

 ويمكن اعتبار الركود االقتصادي واألحداث اإلرهابية "متاعب". )أساسا بعد نفس األحداث كقوائم حساب متى(. 19كبيرة حتى اآلية 
 

هناك لتكون بعد أن يبدأ   )؟(2.4 حوالي سنة  والحقيقة هي أن يأتي المحنة العظمى ينطوي على فظائع إسرائيل المادية والروحية.

(، األمر الذي يؤثر على العالم كله )متى 9: 13(، والتي تليها "يوم الرب، وقت الغضب والغضب )إش 24:29عالمات السماوية )متى 

 (.4-1: 14، زكريا 30-31: 24



 
العالم من خالل  ألن هللا سبحانه وتعالى سوف يتوجه قريبا إلى التدخل في شؤون لقد حان الوقت لتستيقظ على واقع أن تواجهنا!

 عالمات جسدية كبيرة والعجائب التي البشر سوف نرى في الواقع ويشعر!

 
وتنبأ "عالمات في  تعطل على األرض وبدأت بالفعل أن يحدث! هللا بدأت بالفعل القتالع "العالم الصغير" أنشأنا ألنفسنا!

 ( وقريبا نسبيا أن ينظر!21:25الشمس، وفي القمر، والنجوم" )لوقا 

 
 هنا هي فرصتك لمعرفة األبدية هللا قبل غضب كامل غضبه ويطلق العنان! هللا بدأ التدخل شخصيا !!

 
وعندما يرى الرجال ويشعر القوة الهائلة من  نعم، وهللا هو ذاهب للقيام بدور واضح جدا وفعال في حياتك من هنا على الخروج!

 هللا موجود!هللا في العمل، وسوف تكون في النهاية على قناعة بأن 

 
 وماذا عن هللا؟

 
ما هي  ماذا وتبدو وكأنها؟ أين هو؟ أو قد وجدت إلى األبد؟ متى وكيف وتنشأ؟ مجرد منظمة الصحة العالمية، أو ما هو هللا؟

 ما عظيم القوى والصفات الرائعة التي يمتلكها؟ هل تعتقد أن هللا ما نفعل؟ محيطه مثل؟

 
 وما هي العالقة المسيح الى "األب"؟  إلى الروح القدس؟ما هي عالقة هللا ما هو الروح القدس؟

 
 هو هللا الرزاق والحاكم من كل شيء؟ ولم صياغة القوانين التي وظائف الكون؟ هل خلق هللا السماوات واألرض وما نرى فيه؟

 
 وهو الكتاب المقدس حقا هللا مستوحاة كلمة يمكن أن نعتمد على ذلك؟

 
سوف تجد األجوبة على كل هذه األسئلة في الصفحات التالية  يتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة "هللا".هذه وأسئلة كثيرة أخرى، 

 من هذا دراسة دورة الكتاب المقدس.

 
 نرى أن هللا هو على وشك أن يكشف عن نفسه بطريقة حقيقية وملموسة من شأنها أن مجرد أذهل لك!

 
 يك دليال دامغا على أن جميع ويقول في الكتاب المقدس صحيح!ومرة واحدة بعد أن أظهر نفسه، وهللا سوف تعط

 
إن لم يكن، انتقل إلى مكان خاص،  هل دعوت هللا من أجل التفاهم؟ هذا الدرس، مثل كل اآلخرين، هو مهم بالنسبة لك للغاية.

رس تكشف لكم في الكتاب نسأل هللا لمساعدتك على فهم وتطبيق المعرفة وهذا الد الركوع، وتسأله عن فهم روحي والحكمة.

 المقدس.

 
 هذا وسوف تساعدك كثيرا في استعراض وتذكر ما تعلمته. ال ننسى لكتابة الكتب التي تجيب على األسئلة.

 
 اآلن لبدء الدرس نفسه!

 
 9الدرس 

 

 منظمة الصحة العالمية ما هو هللا؟



 
ولكن الكتاب المقدس الخاص يكشف عن  على حدة. تقريبا كل منا قد تربى منذ الطفولة أن نفترض أن "هللا" هو شخص واحد

 وهنا هي الحقائق: "هللا" هو المملكة، أو عائلة مكونة من شخص اإللهية أكثر من واحد!
 

أن هللا هو عدد وافر من  1:26ال تكشف عن سفر التكوين  .1: 1سفر التكوين  خلق الكون؟ "هللا" هل .1

 الكلماتالحظ  ..." دعونا هللا، "قال األشخاص؟
 

وطوال حساب الخلق هو إلوهيم، وهو ما يعني في الواقع أكثر من  1: 1تعليق: الكلمة العبرية األصلية ل "هللا" في سفر التكوين 

وهذه هي صيغة الجمع للكلمة العبرية "ايل"، أو "ألواه"، والتي يمكن ترجمتها بشكل صحيح بأنها "القدير". وبصيغة  واحد!

 أكثر من واحد فقط شخص / الحالي.-في كتابك المقدس، يعني "تلك العزيز" الجمع، كما تستخدم 

 
، مثل "الكنيسة"، أو "األسرة" أو "المملكة"، والتي تقف على فئة واحدة تتكون من شخصين أو  الموحد الجمعإلوهيم هو اسما 

 ". أسرةإلوهيم، ثم، يعني أن "ملكوت هللا"، أو "هللا  أكثر.

 
اإللهية عائلة العليا الذي خلق -هللا هو المملكة (!15-14: 3مجرد شخص واحد، هللا هي عائلة )أفسس وهكذا "هللا" ليس 

 والقواعد الكون!

 
في حين موحدون يدعي انه اذا هللا واحد، ال يمكن أن يكون هناك أكثر من كائن واحد، وهذا يدل على سوء فهم رهيب من 

علم يسوع أيضا أنه في الزواج، واثنين من  (.17:22ختلفة، ولكن كان واحد )يوحنا علم يسوع أنه وأباه كانت م الكتاب المقدس.

وبالتالي، في حين تتكون الهوت الوجود أكثر من واحد )رومية  (.6-4: 19الكائنات )رجل وامرأة( تصبح واحدة )متى 

 (، وهناك واحد الالهوت.9: 2؛ كولوسي 01:20

 
و، ال يصدق كما قد يبدو، علم  األخبار الجيدة عن ملكوت هللا، وأن المملكة هو هللا. يسوع اإلنجيل جلبت للبشرية هو ببساطة

 ولكن المزيد عن ذلك الحقا. يسوع أن البشر يمكن أن تكون ولدت في العائلة الحاكمة اإللهية من هللا!

 
 اآلن دعونا نفهم من هم أفراد معينين يؤلف في الوقت الحاضر "إلوهيم"، أي ملكوت هللا.

 

هل كلمة تفعل  نفس اآلية. "هللا"؟ هو كلمة أيضا .1: 1يوحنا  خلق الكون؟ "هللا" مع هللا عندما "كلمة" وكان .2

 .14اآلية  . وهل الكلمة أصبحت في وقت الحق اللحم والدم اإلنسان الوجود؟3اآلية  العمل الفعلي لخلق كل شيء؟
 

بما في ذلك هذه األرض  - الكون الماديهل الكتاب المقدس أقول بوضوح لنا يسوع المسيح خلق كل  .3

الرجوع الواضح أن يسوع  1: 1يوحنا  "الكلمة" ثم يفعل .1:16وكولوسي  9: 3أفسس  والجنس البشري؟

 1 "األب"؟ وان عضو آخر في ملكوت هللا يجب أن يكون الشخص اإللهي الذي أصبح الحقا يعرف باسم المسيح؟
 .6: 8كورنثوس 

 
كالهما تكشف عن أن هذه  تكشف عن اثنين من بدايات أن هللا موجود ثم إنشاء األصلي للكون. 1: 1وين وتك 1: 1تعليق: يوحنا 

 كائنين األعلى للملكوت هللا، التخطيط في اتفاق تام، خلق كل شيء.

 
أو الشخص  وهو ما يعني حرفيا المتحدث ، والشعارات.1: 1الكلمة اليونانية التي ترجمت إلى اإلنجليزية "كلمة" في يوحنا 

 وهكذا تم صنع كل شيء من قبل المتحدث باسم أو الشعارات، الذي أصبح المسيح! الذي يتكلم.

 
وكانت هذه الشعارات من هللا عائلة من قال )تكلم(، "دعونا نجعل الرجل في صورتنا،" وبالتالي تنفيذ مكتبه رهيبة مثل التنفيذي 

 جدا من هللا عائلية!
 



ولكن قال انه  .17:11و 10:30جون  و"واحد"؟ قال يسوع أنه وأباه ملكوت هللا.هو أكبر في  الذي الحظ .4

 .3: 11كورنثوس  1الحظ أيضا  .14:28جون  يعترف أيضا بأن األب هو أكبر في السلطة من و؟

 
ح أن كل شيء لألب، فمن الواض made-( 1: 1تعليق: منذ اآلب أكبر في السلطة ومنذ المسيح "كلمة"، أو شعارات )يوحنا 

 األب كان دائما في القيادة العليا في المملكة هللا، حتى قبل بداية الخلق المادي!

 
 االبن" العالقة-أ "األب

 
اآلن نحن بحاجة إلى فهم كيف أن "األب" و "االبن" العالقة تطورت  وقد ثبت أن اآلب والمسيح لتشكل المملكة، أو عائلة هللا.

 بين هذه الكائنات العليا اثنين.
 

جون  ؛9: 2عبرانيين  هل الكلمة )المسيح( في وقت الحق يصبح اللحم والدم البشري كائن؟ .1

 .9: 2عبرانيين  لماذا؟ .01:14

 
 (.06:23)رومية  و"ألن أجرة الخطية هي }األبدي{ الموت"! ،(.03:23تعليق: قد أخطأ بشرية جمعاء )رومية 

 
للحياة البشرية المسيح كان أكثر  اإلعدام عن خطايا البشرية جمعاء!أصبحت شعارات على اإلنسان البشري ليموت لدفع عقوبة 

 (.01:14)يوحنا  قيمة من حياة جميع البشر وضعت معا ألنه كان هللا المتجسد، هللا المتجسد!
 

لم بالتالي يسوع ترث طبيعته البشرية من جثته أم  .23-18: 1متى  كيف شعارات تصبح إنسان بشري؟ .2

 مريم؟
 

. ثم قال يسوع )اللوغوس( تصبح 20اآلية  من اآلب بروحه القدوس؟ وكان المولود .3

 .35، 18:19ماثيو  معجزة؟  لهذا "السماوي" وكان األب يسمى "األب"؟ هللا، "االبن" انجب
 

ولكن خالفا لجميع الرجال اآلخرين، وهو الذي كان بأعجوبة المولود من  تعليق: كان يسوع المولود في والدته اإلنسان ماري.

ودعا هللا له "األب". وهكذا بدأت رسميا "األب" و "االبن"  وهكذا أصبح "ابن" من هللا. هللا عن طريق وكالة وقوة روح هللا.

 العالقة التي هي عالقة األسرة!
 

الوحي  ؛5: 17يوحنا  بعد قيامته من بين األموات، وكان المسيح استعادة قوته العظيمة السابقة والمجد وهللا؟ .4

الذي  - تتكون في الوقت الحاضر من اآلب واالبن - سوف ملكوت هللا يكون بوضوح األسرة الحاكمة هللا ثم .03:21

 كثيرة." بين اخوة "بكرا عبارة الحظ .8:29نظر الرومان  إله األسرة في عملية إضافة أوالده أخرى كثيرة من هللا؟

 
واضح عندما كان يسوع المولود في أمه مريم من قبل أبيه  "االبن" العالقة بين ملكوت هللا بدأت بشكل -تعليق: "األب" و

 السماوي.
 

 "الرب هللا" من العهد القديم -المسيح 
 

هل ذاك الذي أصبح الحقا يعرف باسم اآلب تحد له دور مباشر الخاصة في شؤون هذا العالم في زمن العهد  .1

 .05:37و 01:18جون  القديم؟
 

 : 10كورنثوس  1 الذي بدور نشط بعد ذلك؟ "كلمة"، المسيح،ولكن ماذا يقول العهد الجديد  .2

 



 نفس اآلية. من ألقابه؟ واحدة "الصخرة" هو .3
 

 

 .3-2: 22صموئيل  2 في زمن العهد القديم؟ "الرب" كانت هذه الصخرة يسمى .4
 

تستخدم كلمة "الرب"، تعليق: في النسخة المعتمدة الملك جيمس وجيمس نسخة الملوك الجديد من الكتاب المقدس، وكثيرا ما 

ويبدو عادة بحروف صغيرة )العهد الجديد نفسه في كثير من األحيان ال تشير إلى هللا "الرب"، على الرغم من بعض االدعاءات 

 أينما ظهرت هذه الكلمة بحروف كبيرة، ويترجم ذلك من الكلمة العبرية "يهوه". الكاذبة التي جعلت بعض(.

هكذا نطق الدقيق لكلمة "يهوه" ال يعرف  يتم توفيره إال أنها في التحدث باللغة. حروف العلة.في العبرية مكتوبة، يتم حذف 

 اليوم فمن المفترض عادة أن يكون أو يهوه )ال يعرف النطق الصحيح لبعض وهللا لم تختر للحفاظ على ذلك(. بالتأكيد.

 من "الرب". هذه الكلمة العبرية تكشف أن هللا العهد ويهوة، عندما تترجم أكثر بشكل صحيح، يعني "األبدية" أو واحد، بدال

 القديم هو المسيح في أيامنا هذه
 

 .2-1: 18مزمور  "هللا"؟ لم ديفيد الحديث عن هذه الصخرة نفسها أو الرب بأنه .5

 
المملكة، أو واألشخاص / الكائنات يؤلف أن  تعليق: إن كلمة "هللا" لديه بالفعل معنيان: في ملكوت هللا، أو عائلة هللا.

 ولكن بشخصين على حدة!-المسيح واآلب واحد هللا واحد "إلوهيم" األسرة.

 
وكان "هللا"، أي المتحدث باسم  كان شريكا ناشطا واحد نعرفه اآلن باسم اآلب، في توجيه العهد القديم إسرائيل. -ولكن الرب

 تحدثوا إلى آدم وحواء في جنة عدن!وكان  الذين  العهد القديم مرات.-اإللهي، أو "كلمة" للربوبية في

 
لال أحد على االطالق مباشرة اآلب )يوحنا  وبالتالي فإن "الرب" الذي تحدث وكان يرى من الرجال كان دائما يسوع المسيح.

 (.05:37؛ 01:18
 

وكانت هذه  ومصطلح "الرب إلهك" تستخدم هنا؟ .48:17أشعياء  الذين لم المسيح اقول إسرائيل كان؟ .5

ماذا قال اقول إسرائيل ولو كان قد فعل، وماذا كان سيكون لهم في  الذي تحدث. - األب وليس - الكلمة

 .43:15أشعياء  المستقبل؟
 

 .17إلى  3أيضا قراءة آيات من  .2-1: 20خروج  الذي أعطى الوصايا العشر؟ - المسيح - كما كانت كلمة .6

 
حتى هنا مرة أخرى كان اللوغوس، الذي أصبح فيما بعد المسيح  هي. 20تعليق: الكلمة العبرية من أجل الرب في سفر الخروج 

 الذي كان يقوم به من العمل الفعلي إلعطاء الوصايا العشر، عن اآلب قد تحول هذا العمل له!
 

وقال انه جمع بنشاط اسرائيل من الدول التي تم  - في األلفية - تنبأ أنه في المستقبل هللا" "الرب فعل هذا نفسه .7

كورنثوس  1 وعندما و، كما أن المسيح االبن، وأخضع كل شيء، ماذا سيفعل؟ .11:17حزقيال  منتشرة؟ فيها

15:28. 
 

 -تعليق: الشخص اإللهي هلل األسرة الذي أصبح هو المسيح "الرب هللا" في زمن العهد القديم )في معظم الكتب العهد القديم( 

 هو أن يبقى الموضوع إلى اآلب!يسوع  والتصرف نيابة عن الشخص الذي أصبح األب.
 

 أين هللا؟
 

هل المسيح يدلي  نفس اآلية. أين هو واحد منهم نعالج؟ .9: 6متى  لمن لم المسيح يقول لنا لمعالجة صلواتنا؟ .1

 .07:21ماثيو  ببيان المباشر أن اآلب في السماء؟



عرش "السماء الثالثة" من وكان بول، في الرؤية، أخذت إلى  .1: 2سفر التكوين  هناك أكثر من السماء؟ .2

غير انه  .03:21الوحي  . هل المسيح الذهاب إلى السماء من العرش األب بعد قيامته؟4، 2-1: 12كورنثوس  2 هللا؟

 نفس اآلية. وهو األب ال يزال هناك؟ نفس اآلية. ال يزال هناك؟

الحظ  .03:13جون  ؟وثيقة إلى هذه األرض "السماء" من واحدة كيف لنا أن نعرف اآلب هو ليس في .3

 أحد". "ال عبارة
 

تعليق: الكتاب المقدس يظهر بوضوح أن هناك ثالثة ويتمثل األول في الغالف الجوي الذي يحيط بهذه األرض التي على شكل 

 وتتكون الثانية من الروافد واسعة من الفضاء خارج الغالف الجوي لألرض. غيوم "السماوات".
 

 عرش هللا هو حاليا:السماء الثالثة هو المكان 
 

  الرب في هيكل قدسه، 4
  عرش الرب في السماء.

  عينيه هوذا
 (4: 11)مزمور  جفنيه اختبار بني البشر.

 
  أنشأت الرب عرشه في السماء، 9

 (19: 103)مزمور  وصاحب قواعد المملكة على جميع.
 
  ... أبانا الذي في السماء، 9

  ليتقدس اسمك.
  ليأت ملكوتك. 10

  مشيئتكلتكن 
 (10-9: 6)متى  على األرض كما هي في السماء.

 
 ما يطلق عليه أحيانا "السماء األولى" هي المنطقة حيث الجو والغيوم و.

 
  ولكن كان لديه كوم الغيوم فوق، 23

  وفتحت أبواب السماء،
  لو أمطرت المن عليهم لتناول الطعام، 24

 (24-23: 78)مزمور  وأعطاهم من الخبز من السماء.
 

  في العشب العطاء الحقل. 15
 (4:15فليكن الرطب مع ندى السماء، )دانيال 

 
 (12-11: 7)سفر التكوين  وكان المطر على األرض أربعين يوما وأربعين ليلة. 12 ... فتحت نوافذ السماء. 11
 

 رام أن ننظر في السماء حيث النجوم هي:أدناه يقول هللا أب ما يعرف باسم "الفضاء الخارجي" ويسمى احيانا "السماء الثانية".
 
 (5: 15)سفر التكوين  ثم أحضر له خارج وقال: "انظروا اآلن نحو السماء، ووعد النجوم إن كنت قادرا على عدد منهم." 5
 

 وتالحظ أيضا:
 

 (.10:22... نجوم السماء )تثنية  22
 
 (.3: 17... الشمس أو القمر أو أي من جند السماء )تثنية  3
 

 (.13:10لنجوم السماء وكوكبة من )إشعياء  10



 
 (1: 9)رؤيا يوحنا  ثم بوق المالك الخامس: ورأيت نجمة سقطت من السماء إلى األرض. 1
 

 عليه. لذلك، يمكننا أن نرى أن هناك السماوات المختلفة المذكورة في الكتاب المقدس، وكذلك ما هي

 
والمركبات الفضائية المأهولة لها ولكن بالكاد  فوق األرض في السماء األولى.الطائرات النفاثة الحديثة اليوم ترتفع عالية 

ولكن األب يقع ما هو أبعد من السماء الثانية، ل "ال احد" )عدا يسوع( "صعد" إلى عرش هللا في السماء  اخترقت السماء الثانية.

 الثالثة!

 
..." مرت المسيح من خالل السماوات األولى والثانية  السماوات"فاذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز في  4:14الحظ عبرانيين 

 هللا ثالث السماء. -واضحة للوصول إلى السماء من العرش
 

 .12:22عبرانيين  القدس"؟ سماوي " وكذلك مع صهيون"، "جبل وهللا المرتبطة ب .1

 
يصف هذا الحدث  22و  21الوحي  يته.تعليق: أورشليم السماوية وهللا اآلب سيأتي في النهاية إلى هذه األرض بعد تنق

 مناقشة من هذا التكرار رائعة هي التي سيتم تناولها في الدروس الالحقة. الرائع.
 

 نفس اآلية. وعلى ماذا والجلوس؟ .4: 11مزمور  هل يسكن هللا في معبد في السماء؟ .2

 
أيضا هذا هو صهيون حيث يقع  السماوية من القدس.في السماء الثالثة موجود في مدينة  تعليق: هل تعلم أن خطة هللا هي ؟

 (.00:22( )عبرانيين 4:26المعبد السماوي من "القدس فوق" )غالطية 

 
وكان هناك، ويجب أن يكون، وهو دنيوي "جبل  اآلن في فلسطين / إسرائيل موجودة اليوم في المدينة األرضية من القدس.

 (.2-1: 4رضية من القدس الذي المعبد األلفي هللا سيقف )ميخا صهيون"، أي معبد الحقيقي جبل من المدينة األ
 

قد يبدو أن يكون  2-1: 48بعض الكتب المقدسة العبرية، مثل مزمور  هناك بعض الجدل المرتبطة الفعلي الكتاب المقدس جبل صهيون.

الشمالية الغربية )الذي يبدو أكثر اتساقا مع ما هو  ذلك نحو الشمال من القدس، في حين أن المبنى األصلي "كنيسة هللا" على لذلك، ال التل

تاريخيا ال عد اإلشارات السماوية ممكنة، قد يكون هناك ثالثة مواقع جغرافية دعا  ( يدعى جبل صهيون.8-4: 11اخبار  1مقترح في 

جبل صهيون التوراتية اآلثار . كنيسة الرسل وجدت على تم تضمين جبل الهيكل منطقة )راجعصهيون، إذا القديمة ادعى ي جميع جبل

كما قد يكون من المهم اإلشارة إلى كنيسة هللا الحقيقية ويبدو أن يشار إليها على أنها جزء من  (.35،60-16: 1990مراجعة، مايو / يونيو 

 وهكذا، يمكن للبيانات حول "صهيون" لها معان مختلفة. .23-22: 12جبل صهيون في عبرانيين 

 
هذه األنواع المادية  الزمنية وجبل هي بوضوح أنواع المادية للجبل السماوي والمدينة التي هي الروحية.ما هو أرضي، مدينة 

 ليست سوى أمثلة قليلة من كثير تذكير الدنيوية من األشياء السماوية مهم جدا بالنسبة لنا أن تكون على علم!

تحولت في القيامة إلى كائنات  - سوف نكون قادرين على رؤية األشياء الروحية عندما نولد من هللا .3

 .16-14: 6تيموثاوس  1 راجع ؛2: 3يوحنا  1 روحية؟

 

 كيف تبدو هللا مثل؟
 

ويرد وصف في الكتاب  ولكن هللا قد جعل من الممكن. معظم الناس يعتقدون أنه من المستحيل أن نعرف ما يبدو هللا حقا مثل.

 المقدس الخاص بك!
 

 وفيما يلي تفاصيل: أكثر حقيقي وشخصي لك من أي وقت مضى!واآلب والمسيح اآلن أصبحت 



 

 .05:37جون  وأي إنسان من أي وقت مضى رأى اآلب؟ .1
 

ثم  .06:46و 08:38جون  كان المسيح مع اآلب قبل أن ظهرت على هذه األرض، كما أن اإلنسان يسوع؟ .2

 أن المسيح يكون في موقف لوصف ما يشبه األب مثل؟
 

السيد المسيح  .9: 14يوحنا  الذين لم المسيح يقول يشبه األب؟ .01:18جون  لنا؟هل المسيح يكشف اآلب  .3

 وبالتالي ال تظهر األب مثل الرجل؟ كان اإلنسان البشري عندما وقدم هذا البيان؟

 
 تعليق: أشار المسيح بوضوح أن األب لديه الشكل العام ومكانة من اإلنسان البشري!

 

ولم يعلن أن  .01:26سفر التكوين  يتحقق كذلك حقيقة أن لديه شكل من رجل؟ما قال هللا في الخلق الذي  .4

الذي  - بما في ذلك اإلنسان البشري - يمكن أن يفهم بوضوح من خالل إنشاء مرئية - بما في ذلك هللا - األشياء خفي

 .1:20عاهد به هللا؟الرومان 
 

المسيح أطلب من اآلب أن تفعل قبل واقتيد  ماذا ولكن هناك ما هو أكثر من مظهر هللا من مجرد شكل له. .5

 .5: 17يوحنا  ليصلب؟
 

 

وكان يطلب من األب إلى إعادته إلى نفس الحالة الممجدة التي كانت لديه  تعليق: المسيح كان قريبا ستكون مع األب مرة أخرى.

استعادة إليه  SPIRITوقال إنه يتطلع إلى وجود فريقه السابق قوة عظمى والجسد الممجد  مع اآلب قبل ان يصبح كائن بشري.

 مرة أخرى!
 

على  االنسان" "ابن تذكر أن .16-13: 1الوحي  كيف يبدو تظهر للمسيح وقوية، والهيئات روح مجد اآلب؟ .6

 (.09:12؛ مرقس 14-13: 7وجه التحديد المذكورة هنا هو المسيح )دانيال 

 
القوة التي اآلب والمسيح يكون هو من الضخامة بحيث أنه يجعل الظهور  تعليق: أن "يمجد" يعني أن يكون بقوة كثيرة ومجد!

 اإلنسان الهيئات روحهم تألق مشرق مثل الشمس في كامل قوتها!
 

 وهللا موجودا إلى األبد؟
 

الفسيح هناك مادة، كائنات مالئكية، والضوء، الحياة هللا في الكتاب المقدس يكشف عن نفسه أنه خالق كل شيء، هذا الكون 

 وقته يعود قبل كل منهم. اآلن منذ خلق هللا كل هذه، ثم وجدت بالتأكيد قبل فعلوه. (.4:11)رؤيا 

 
هذا السؤال ال يدخل بشكل طبيعي  واضاف "لكن أنشأت منظمة الصحة العالمية هللا؟" شخص ومن المؤكد أن نسأل.

 لم الجواب بسيط من الكتاب المقدس.دعونا نتع عقولنا.
 

خدم في مكتب رئيس الكهنة  - الذي أصبح فيما بعد المسيح - أو الشعارات "الكلمة"، ، تبين أن7في الدرس  .1

- وقال انه يملك األم أو األب من قبل الدول العهد القديم. هللا" "الرب كان المسيح الواحد الذي كان يعرف باسم األب.

 .08:58جون  ؛3: 7عبرانيين  عندما جاء ألول مرة في الوجود؟ "بداية" وقت مضى لم يكون لديه أي 
 

نفس اآليات  وقال انه ال تزال موجودة إلى األبد؟ .2: 90مزمور  .57:15أشعياء  منذ متى كان هللا موجودا؟ .2

 .7: 9واشعياء 
 



هل اآلب واالبن له الحياة  .05:25جون  هل وعد هللا ليعطي حياة ابدية لكل األموات في المسيح في القيامة؟ .3

 .26اآلية  من أنفسهم؟
 

 

 بالطبع ال! هل تحتاج إلى الخالق للكائن الذي كان قائما دائما؟ هللا كان دائما! تعليق: هللا األبدي.
 

بينما  (.3:11جامعة انها تنص على أن هللا "يسكن األبدية." اآلن الخلود هو مفهوم من الصعب على البشر إلى فهم كامل ) 57:15في أشعيا 

معظمنا يبدو أن لديها أي تصور المشكلة التي يمكن أن نعيش إلى األبد، فكرة شيء ال وجود بداية المادية هي غريبة تماما على تجارب 

 حياتنا ".
 

 الحظ أن هللا لم تفهم ما معنى هذا
 

أحدا ال يستطيع معرفة العمل الذي يعمله هللا من كما وضعت والخلود في قلوبهم، إال أن  لقد قدم كل شيء في وقته جميل. 11

 (.3:11البداية إلى النهاية )جامعة 
 

 (.36:26وال يمكن أن اكتشف عدد من السنوات صاحب )أيوب  هوذا هللا عظيم، ونحن ال اعرفه. 26
 
 (5: 37)أيوب  يفعل أشياء عظيمة وهو ما ال يمكن فهمه. 5
 
 (.9-8: 5يفعل أشياء عظيمة، وخفي، أشياء رائعة بدون رقم )أيوب من  8-وهللا أود أن ارتكاب قضيتي 8
 

بداية إلى لذلك نرى أن هللا وضع األبدية في قلوب البشر وهللا هو النهائي، ولكن هذا ال يمكننا أن نفهم تماما حتى العمل الذي يعمله هللا من ال

 الكتاب المقدس يكشف:ومع ذلك، فإن  فمن وراء قدرتنا على فهم في هذا الوقت. النهاية.
 

 (.15:18المعروفة إلى هللا من الخلود كلها أعماله )أعمال  18
 

 وهكذا فمن الواضح أن هللا يعلم كل أعماله منذ األزل، ولكن هناك بعض األشياء التي البشر ببساطة ال يمكن أن نفهم تماما.
 

مثل هللا، وأبعاد الكون ليس لها بداية وليس لها  (.31:32ن كله )إرميا ويبدو أيضا أن تكون قادرة على أن تكون وراء قدرتنا على فهم الكو

 وإذا كان أحد يخلص إلى أن المساحة الفارغة هي النهاية، حيث ال تنتهي المساحة الفارغة؟ نهاية.
 

 بطبيعة الحال، فإنه ال يفعل ذلك.
 

ذلك على الرغم  ال يمكن ألحد الوصول إلى بداية أو نهاية للربوبية.وهكذا، مثلما ال يمكن ألحد يذهب إلى نهاية واحدة أو أخرى من الكون، 

ن من أن فكرة الكون التي ال نهاية لها يمكن أن يكون في قلوبنا وعقولنا، بل هو مفهوم، مثل الخلود من هللا، وهذا هو الصعب على البشر أ
 نفهم تماما.

 

دوالر وسنت سنوات، ميال، -مل في تحليالت الزمر المنتهية األشياءونحن نتعا صعوبة في فهم الخلود تكمن في العقول البشرية.

 نقيس، العد وتقدير في وحدات، وصوال دائما في كمية محددة. فدان، غالون، جنيه.
 

حتى األرقام يمكن أن تستمر  الخلود ال يمكن أن يقتصر على عدد محدد من السنوات. فمن بال نهاية! ولكن الخلود هو بال بداية.

 األبد، لذلك ال حياة هللا في كل من الماضي والمستقبل.إلى 
 

 ولكن األمور التي كانت موجودة دائما ال تحتاج الى الخالق. تلك األشياء التي لم تكن موجودة دائما تتطلب الخالق.
 

موجود دائما أو مسألة كانت دائما إما هللا  ألن هناك اآلن هو وجود )ونحن ال ننوي مناقشة هذه النقطة(، ثم شيئا كان موجودا دائما.

 إذا لم يكن هناك هللا، ثم مسألة كانت دائما موجودة. موجودة.

 



المسألة، بقدر ما هو معروف علميا )هذا البالغ على درجة الدكتوراه في أحد العلوم( يتألف من ذرات والتي تتكون من البروتونات 

على الرغم من بعض نوع من -ي البروتونات والنيوترونات، أو اإللكترونات تتألف منوالنيوترونات واإللكترونات )ال أحد يعرف حقا ما ه
 الطاقة ويبدو من المحتمل هناك أيضا الكواركات وغيرها من البنود التي يبدو أن تشارك(.

 

وبقدر ما نعرف  دور دائما.فهي ت اإللكترونات "المدار" نواة الذرات )تتكون نواة عادة من البروتونات والنيوترونات( بسرعة ال تصدق.

وبالتالي، فإنه ليس من المنطقي أن المسألة  نحن البشر حول الطاقة، غير أنه بدون مصدر خارجي، كل شيء يجري في النهاية من الطاقة.

وبالتالي  ر؛أيضا، بقدر ما يعرف البشر عن الحركة، وليس من الممكن لشيء لبدء التحرك من دون ان تتأثر شيء آخ كانت دائما موجودة.

 فإنه ليس من المنطقي أن اإللكترونات سيكون في الحركة إال إذا بدأ شيء لها أن تكون في الحركة.

 
إذا كان غير اإللهية 'االنفجار الكبير'  50-50حقيقة أنه يبدو أن يبدو أكبر بكثير مسألة من المادة المضادة )التي من الناحية النظرية سيكون 

إذا األمر / المادة  ضا إلى أن الكون صمم هناك )كما يقول البعض أنه ربما هناك هو كمية كبيرة من المادة المضادة(.أنتجت الكون( يشير أي

لذلك، وهذا هو سبب آخر أن الفيزيائيين ينبغي أن تنظر اإللهي  ، ثم ينتهك قانون التكافؤ / التوازن في الفيزياء.50-50المضادة ليست 

 الخالق.

 

المواد المشعة في حالة من التفكك المستمر، وبالتالي إذا كانوا قد  اط اإلشعاعي أيضا أن المسألة لم تكن موجودة دائما.ويشير واقع النش

 ولقد أثبت العلم أن المواد المشعة ال يزال موجودا. التفكك إلى األبد، لن يكون هناك أي اليسار مسألة المشعة.

 
ء أن التركيب الذري للمادة يتم إعادة تكوين كل عدة مليارات من / تريليون سنة من خالل لاللتفاف حول هذه النقطة، يرى بعض العلما

كما كذلك أحد أن ينتهك القوانين -الفرضية المعروفة باسم نظرية الكون تتأرجح: إنها فكرة مثيرة لالهتمام، ولكن ذلك ليست هناك اي دليل ل

واحد على المبادئ األساسية هو أنه تم استنفاد الطاقة من الكون اآلخذ في االتساع  .الفيزيائية المعروفة فضال عن نمط معروف من الكون

لدينا )وبالتالي فإنها تقبل نقطة سابقة أن الحركة ال يمكن أن يستمر دون وجود مصدر خارجي(، وخطورة الكون يجلب أخيرا جميع المواد 

و سخيف: هو مثل قوله أنه بعد كل المواد في انفجار عن الحركة أن جذب جميع هذا المفهوم ه معا من أجل إعادة تشكيل الحقة )وانفجار( .

 المواد سيجلب مرة أخرى معا.
 

وأنا أفهم حول تأثيرات الجاذبية  أنا )الدكتور تيل( تستخدم الستخدام االلعاب النارية وهو طفل، ويمكن أن أقول لكم هذا ال يحدث.

 ضاء الخارجي، وبالتالي ال يوجد شيء للحد من التوسع باستمرار.واالحتكاك، ولكن هناك أي احتكاك في الف
 

وعالوة على ذلك، أثبتت التلسكوب هابل أن معدل توسع الكون آخذ في االزدياد، وليس في التناقص، وبالتالي دحض تماما نظرية الكون 

(.لقد شعرت دائما 7: 9مه الكتاب المقدس )اشعياء ويتفق مع ما يعل العديد من العلماء اآلن وقد خلص صحيح أن الكون سيتوسع. تتأرجح.

يس أن نظرية الكون تتأرجح انتهكت القوانين الفيزيائية المعروفة وكانت محاولة من قبل بعض العلماء في محاولة إلقناع أنفسهم بأن الكون ل

 له بداية، وأنه لم يكن هناك هللا.

 
 هللا وحده هو األبدي!

 

 هللا هو الروح
 

 .04:24جون  ولكن ماذا يقول هللا يتكون من و؟ (.16-13: 1لنا بالفعل أن لديه الجسم )رؤيا أظهر هللا  .1

الرجل ليس إال جسد بشري والدم  وتتكون هللا روح غير مرئية. تعليق: اآلن نرى واحدة من اختالفات كبيرة بين هللا واإلنسان.

 (.47،53: 15كورنثوس  1يتكون من األرض )
 

 كبير آخر بين هللا واإلنسان.دعونا نالحظ فرق 
 

 .8،16: 4يوحنا  1و  9: 99مزمور  هللا مميزة؟ السمةما هو  .2
 



وتتكون هللا من روح ولديه هذا الموقف  هللا لديه الحب النقي. تعليق: كلمة "المقدسة" تعني النقي من القلب أو خالية من الخطيئة.

 الكريم من الحب.
 

 .2: 2صموئيل  1 هل هناك أي شخص كما الكريم هللا؟
 

الروح القدس هو  على حد سواء وبشكل فردي الروح القدس.-عائلة هللا-تعليق: نظرا ألن كال من األب والمسيح تشكل الالهوت

 (، التي تتقاسمها كل من األب واالبن، ولكن الذي يتوفر لتلك التي تسمى والذين تابوا وعمد.4: 4قوة واحدة متناغمة )أفسس 

 
 والرزاقهللا هو الخالق 

 

 .32:17وارميا  3-1: 1سفر التكوين  هو روح هللا أيضا روح قوة عظمى؟ .1
 

 الطراز أرضنا، كما هو مبين في الفصل األول من سفر التكوين.-REتعليق: كان من روح هللا ان هللا خلق أصال في وقت الحق 

وقد تحول طاقة الروح من عند هللا إلى العالم  األسرة.وتعرب عن إرادة خالقة موحد من هللا  الروح القدس هو قوة هللا ذاته!

 (.3: 11المادي التي نراها حولنا )عبرانيين 
 

يخدم الروح القدس هذا الغرض نفسه في سبيل  يخدم أداة الرجل في صنع األشياء. روح هللا القدوس يمكن مقارنة أداة أو آلة.

وروح هللا اإللهي يمأل الكون.)مزمور  ا يهرول بسبب تبديد أو االحتكاك.أبد -ولكن الروح هي قادرة على العمل النهائي  هللا.

كيف واضحة هو أن الروح القدس ليس الشخص الثالث للربوبية كما تدرس من قبل اليوناني  (.23:24؛ إرميا 7: 139

 ع القسطنطينية.م في مجم 381الرومانية اعتمد رسميا في -فكرة أن الكنائس اليونانية الروماني "الثالوث" فكرة!
 

 هو الروح القدس هللا؟
 

 الجواب على هذا السؤال يعتمد أساسا على كيفية أن المقصود.
 

 هي الروح في اإلنسان اإلنسان؟
 

 أساسا ألنها جزء من اإلنسان، بل هو روح اإلنسان.
 

 وينطبق الشيء نفسه أساسا من الروح القدس.
 

 ولكن تماما مثل الروح في اإلنسان ليس شخص مستقل، وال هو روح هللا شخص مستقل. هللا.نظرا ألنه ينطلق من هللا، فمن روح 
 

ص هذا هو السبب في أن اآليات التالية )والتي هي األكثر ورودا من التثليث لمن المفترض أن تثبت أن الروح القدس هو هللا، وبالتالي الشخ
روح القدس هو خطيئة ضد هللا، في مقابل لتدريس تلك الروح القدس، في حد ذاته، هو الثالث من الثالوث بهم( تظهر فقط ان الخطيئة ضد ال

 هللا كائن منفصل:
 
واختلس من العائدات، وزوجته وإدراكا منه أيضا، وأتى بجزء  2 ورجل اسمه حنانيا معين، مع سفيرة زوجته، باع ملكا. 1

لشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس والحفاظ على الجزء فقال بطرس "حنانيا، لماذا مأل ا 3 ووضعه عند أرجل الرسل.

في حين أنه ظل، ألم يكن بنفسك؟ وبعد أن تم بيعها، لم يكن في السيطرة الخاصة بك؟ لماذا  4الخلفي من ثمن األرض لنفسك؟ 

 تصور هذا الشيء في قلبك؟ أنت لم تكذب على الناس بل على هللا ".
 
 (.5-1: 5)أعمال  حتى صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. سقطت واسلم الروح. ثم حنانيا، سماع هذه الكلمات، 5
 

والثاني هو أن بطرس  األول هو أن حنانيا لم تكذب على الرجال والروح القدس. هناك نوعان من النقاط الرئيسية حول ما ورد أعاله.

 تعادل في نهاية المطاف كل خطيئة إلى كونها خطيئة ضد هللا.وغيرهم في الكتاب المقدس )موسى، هارون، جوشوا، ميخا، الخ( و



 
الحظ أيضا ما  (.12:13صموئيل  2ربما قد يكون من الجدير بالذكر أنه بعد أخطأ ديفيد ضد أوريا الحثي، وادعى أنه أخطأ حقا على هللا )

 يلي:
 
-3: 51وفعلت هذا الشر في عينيك )مزمور  ضدك، أنت فقط، لدي أخطأ، 4 ألني أنا عارف بإثمي، وخطيئتي أمامي دائما. 3

4.) 
 

 وبالمثل، كل خطيئة ضد هللا.
 

حسنا، واالستمرار في  روح اآلب وروح الرب، أو شخص منفصل يسمى فقط الروح القدس؟ 5هو الروح القدس في سفر أعمال الرسل 

 نجد الجواب: 5أعمال الرسل 
 
 

 وقالت: "نعم، بهذا المقدار."
 
"كيف يمكن أن يكون لديك وافق معا على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب، فقال بطرس لها:  9

وجاء الغلمان في وجدها ميتة، ويحمل لها  ثم على الفور خرت عند قدميه وأنفاسها األخيرة. 10 وأنها سوف تحمل لكم."

 (10-7: 5)أعمال  للخروج، ودفن لها من قبل زوجها.
 

 هذا ليس أن يكون هناك كيان مستقل. ر يجعل من الواضح أن كال من حنانيا وزوجته سفيرة اختبار "روح الرب".الحظ أن بيت
 

ليس دليال قاطعا على ان الروح القدس هو هللا منفصل أو أي شخص في أي  5لذلك، خالفا لتأكيدات من قبل العديد من العلماء الثالوث، أع 

 ثالوث.
 

 نه ينص:فإ ؟2: 13ماذا عن أعمال 
 
)أعمال  وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: "اآلن فصل لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه". 2

 (2: 13الرسل 
 

الكتاب المقدس واضح أنه في الماضي تحدثت  في حين أن بعض نستنتج أن ما سبق يجب أن يعني خطاب مسموع، وهذا ليس بالضرورة.

( يمكن أن εîπεأيضا، "وقالت" كلمة كما ترجم ) (.1:20بطرس  2؛ 1: 1؛ العبرانيين 14:18ملوك  1من خالل األنبياء )الروح القدس 

 تشمل مفاهيم أخرى من التعبير الشخصي المباشر.
 

رموز الروح المستخدمة وينعكس هذا أيضا في  يعتبر المسيحيون األوائل الروح القدس كشيء هللا المستعان، مثل قدرته اإللهية في العمل.

وهو ما يعني أساسا "الرياح". الكلمة اليونانية األولية للروح في  ،  الكلمة العبرية األولى عن الروح في العهد القديم هي في الكتاب المقدس.

من حد ذاتها واضحة، ولكن والتي تعني "الرياح" أو ". نفسا" على غرار الرياح والتنفس، والروح القدس ليس  الغاز، الهواء؛ العهد الجديد

أيضا، تماما كما الهواء الذي نتنفسه يديم الحياة المادية، والروح يعضد الحياة الروحية  (.8: 1؛ أعمال 4:14؛ لوقا 7: 2ما هو قوي )تكوين 

 (.6:63)يوحنا 
 
 

 قوة هللا كما كتب:ميليتو من ساردس، أن أذكر مثاال واحدا، وكتب أن الروح القدس هو مجرد  الثانية، 2في القرن 
 

 في المزمور: "لساني هو القلم." ... روحه القدوس.-لسان الرب
 

، من قبل الذين العملية ويقال إن إصبع الرب، والروح القدس جداول القانون في سفر الخروج أن يكون قد كتب )ميليتو. من 

 الخطابة على شغفنا الرب، والتاسع(
 



(، وهذا يدل على أن ميليتو ينظر فقط في الروح القدس ليكون قوة هللا، وليس 31:18نفسه )خروج وبما أن هللا قد كتب الوصايا العشر 

 لشخص مستقل.
 

عندما نتحدث عن الروح القدس، وكثير ال يمكن أن نفهم ما هو عليه ألن الصفات والكيانات الروحية يبدو غير واقعي حتى 

يجب أن يتم الكشف عنها في  تمييز األمور الروحية من قبل الحواس المادية.غير مرئية، ال  وال عجب. بالنسبة لمعظم الناس.

 الكتابة في الكتاب المقدس!

 
وروح هللا، على عكس البشر  هللا روح غير مرئية. البشرية هي المسألة. فقط الكتاب المقدس يوضح طبيعة الروح القدس.

 (.9:14؛ العبرانيين 15:53كورنثوس  1بشري، هو األبدي )
 

الحظ كلمة  .5: 148مزمور  كيف هللا االستفادة روحه من القدرة على صياغة بلدة مختلف اإلبداعات؟ .2

 .3-2: 1وسفر التكوين  9-8: 33مزمور  .4-1اقرأ أيضا اآليات  "أمر".

 
، واالنتقال و روح هللا-ليكن نور" »"تحدث، وكان من ذلك." وقال هللا:  -( 1: 1تعليق: المسيح شعارات، أو "الكلمة" )يوحنا 

 الروح القدس هو القوة العاملة معجزة! !فورا -على وجه المياه تنفيذها األمر، و "كان هناك ضوء" 
 

 .22-18: 1رومية  ماذا يقول هللا للذين ال أعتقد أنه يمكن أن تخلق األمور على هذا النحو؟ .1

 
أن طاقة الروح من نفسه أن تتحول إلى طاقة مادية  شاء تعليق: عرج ن هللا خلق أصال األرض والسماوات، ال توجد المسألة.

 والمسألة.
 

ولكن عندما تكلم السيد المسيح، واألب يمكن أن تنتج المواد الغذائية بطريقتين: إما عن طريق تحويل طاقة الروح إلى خبز جديد 

وفي مناسبة أخرى، كان المسيح  ك.واألسماك، أو عن طريق تحويل المواد الغذائية الموجودة بالفعل في الخبز إضافي واألسما

 (.27-23: 8قادرا أيضا ال تزال موجات بحر هادر من طاقة الروح التي وفرت اآلب )متى 
 

نحن ال نفهم، وهللا ال  كل الطبيعة يطيع أوامره! ما شاء هللا ويتكلم عن إرادته، وروحه يعمل على أي وجميع األشياء التي خلقها.

ولدينا برهان تاريخي وعلمي على أن كل الطبيعة هي  لكنه لم يكشف ما يكفي من العملية العامة. الدقيقة.تكشف، من أن اآللية 

 معجزات المسيح هي أيضا أدلة على ذلك. مطيعة له.
 

: 9نحميا  هل هللا أيضا استخدام روحه للقوة للحفاظ على وحكمه واسعة خلق السماوية والدنيوية؟ .2

 .7: 66 ومزمور 3-2: 1عبرانيين  ؛6
 

 !التعليقيجلس هللا في الرقابة على كامل الكون يحكم ويحافظ على كل شيء من قبل قوة روحه القدوس: 
 

سفر التكوين  ولم حركت القوانين الفيزيائية المحددة التي وظائف خلق المادية؟ - بالضبط ماذا حفاظ هللا بقوته .3

 .7: 26وظيفة  كيف تظهر األرض ال بد من تعليق؟ .19: 104ومزمور  7: 9وظيفة  ال طاعة الشمس هللا؟ .08:22

 
 تعليق: ويعرف القاموس كلمة "الحفاظ" على "لعقد مع وقف التنفيذ، لدعم، للحفاظ على الحياة، للحفاظ على من الخراب."

 
عطي، مصمم، وصانع النظام في وقد قيل أن حقيقة أنه ال يوجد قانون الطبيعي، وتصميم، والنظام في الكون، وهذا يثبت أن هناك قانون الم

 وهذا يتفق مع ما يعلمه الكتاب المقدس على هذا الموضوع: الكون.
 

لمنذ خلق العالم وينظر صفاته غير مرئية بوضوح، مفهوما  20 ألن ما قد يكون معروفا من هللا ظاهرة فيهم، ألظهر هللا لهم. 19

 هم بال عذرقبل ان تتم االمور، حتى قوته األبدية والالهوت، حتى إن
 

 (.20-19: 1)رومية 



 
 من هنا يتبين أن الكتاب المقدس يعلمنا أن اإليمان باهلل هو منطقي.

 
 كورنثوس تالحظ: 1وبالمثل 

 

بل اختار هللا جهال العالم  27وقد يجهل هللا حكمة هذا العالم؟ ...  أين مباحث هذا الدهر؟ أين هو الكاتب؟ أين هي الحكمة؟ 20

 (.20،27: 1وهللا قد اختار األشياء ضعفاء العالم ليخزي األشياء التي هي األقوياء )ليخزي الحكماء، 
 

 ومع ذلك، ويدعي البعض غير منطقي لكفروا أن أنظمة معقدة تتطلب مصمم. وقد صمم هللا الكون يعمل والحياة داخلها.
 

شكل عشوائي ظهرت في أي مكان في الكون، وعندما فعلوا ال أحد يعتقد حقا أن أجهزة الكمبيوتر المحمول وظيفية، على سبيل المثال، ب

بعد يبدو أن الكثيرين يشعرون بأن الحياة، والذي هو أكثر من ذلك بكثير تعقيدا حتى  ذلك، ظهرت مع البرنامج عليهم والكهرباء لتشغيلها؟

غير منطقي لالعتقاد، على الرغم من العديد من هذا  على المستوى الخلوي، التي تشكلت عشوائيا وأنه جاء بشكل عشوائي على قيد الحياة.

 الذين يعتبرون أنفسهم تعليما المطالبة أعتقد أنه ال شيء، على األقل.
 

وهللا يديم القوانين التي تحكم  وعالوة على ذلك، خلق هللا سوف حرفيا "يطير بعيدا،" كانت لوال القوانين وحركت ليحكم عملها.

 وال في السماء من فوق، سواء الذين يعيشون أو هامدة من قبل السلطة من روحه!الخلق، سواء كان له في األرض 

 
وهكذا يمكنك القول وظائف خلق تلقائيا، يشبه إلى حد كبير جهاز كمبيوتر متطور الذي تم برمجته مسبقا لتنفيذ عمليات 

 شط تيار كهربائي، وتعمل على الكمبيوتر.روح هللا هو القوة تنشيط والتي تحافظ على قوانين الكون التشغيل، كما ين محددة.

 
انه مخطط لها بعناية ومحسوبة خلقه  (.14:33كورنثوس  1ويشير هذا القياس قليال حتى حقيقة أن هللا هو إله القانون والنظام )

 على العمل بسالسة وفقا بكفاءة الى بلده "قوانين الفيزياء" ال يرحم!

 
همة الحفاظ على القوانين الفيزيائية للكون هي مهمة على المدى الطويل، وعلى النقيض من الحظ أيضا أن اإلحالة للطاقة هللا لم

 معظم مهام قصيرة من اداء المعجزات المسيح.

 
فإنه يتدفق منه والعودة مرة أخرى، مثل الكثير من التيار في الدائرة الكهربائية  وهكذا يوجه هللا روحه القدوس في تحقيق هدفه.

 (.11-7: 139كان في الخيرات )مزمور ويشعر في كل م

 
 سمات األسرة هللا

 

-11: 3ملوك  1 وكان الملك سليمان أحكم رجل عاش من أي وقت مضى ألن هللا أعطاه الحكمة؟ .1

تيموثاوس  1 .02:20دانيال  مصدر كل الحكمة الحقيقية؟ - الحكمة-ALLثم هو ملكوت هللا  .10:24 ؛12

 .1: 5يعقوب  .1:17
 

 .16، 37:14وظيفة  عائلة لديها معرفة الكمال؟هل هللا  .2
 

 

وقال تذكر المسيح "أنا واآلب  تعليق: منذ اآلب واالبن تشكل معا الالهوت واحد، كال يمتلك نفس الخصائص، أو الصفات.

 (.10:30واحد" )يوحنا 
 

ها من ال تحتاج إلى الغذاء والمأوى وغير - هل تعرف هللا سر الوجود دون االعتماد على أي شيء .3

 .40:28أشعياء  ما ودعا؟ الضروريات احتياجا وذلك لوجود الرجل؟



 

 الكلمة العبرية المترجمة "الرب" هنا يمكن أيضا أن تعني "الذات موجودة واحدة." تعليق: هو السرمدي هللا.
 

أشعياء  غير انه ال يعرف الكلل؟ .05:26جون  حياة بال نهاية؟ - هل تعرف هللا أيضا عن الحياة األبدية .4

40:28. 
 

أيضا الرومان  نفس اآلية. هل هناك أي طريقة، في منطقتنا، التي قد نحن البشر، ألنفسنا، وتعلم أسرار هللا؟ .5

ومزمور  32B: 3األمثال  إلى من؟ .02:22دانيال  لم يكشف هللا بعض األسرار؟ .3: 145ومزمور  11:33

 .7: 3عاموس  ياء؟ال بل انه كشف عن المستقبل لعباده ودعا األنب .25:14
 

 

 .5: 147مزمور  هل هناك أي حدود لفهم هللا؟ .6
 

تعليق: على الرغم من أنه يبدو في بعض األحيان لنا أنه ربما هللا ال يفهم كل ما من خالل الذهاب، وحقا ال )رومية 

 (.6: 1كان لديه خطة بالنسبة لنا وسوف نرى لنا من خالل )فيلبي  (.08:28
 

هل حقيقة أنه هو الذي خلق لنا األرض  .28:18 .19:26ماثيو  .62:11مزمور  محدودة؟وهلل سلطة غير  .7

: 104 ؛3: 8مزمور  الشمس والقمر والنجوم؟ - وقال انه أيضا إنشاء جميع األجرام السماوية ( تثبت ذلك؟1: 1)تك 

مزمور  حتى أسمائها؟ - ولكن هل تعرف هللا عددهم .33:22ارميا  يمكن ضعيف، إنسان بشري أهميتهم عددهم؟ .2

147 :4. 

 
خذ على سبيل المثال  تعليق: لدينا األرض ولكن بقعة صغيرة من الغبار مقارنة مع األجرام السماوية العمالقة األخرى.

 وهو نجم صغير نسبيا داخل مجرتنا "درب التبانة". شمسنا.
 

ويعتقد أن مجرتنا مجرة درب  عاجزون تماما من عد كل منهم!أما بالنسبة لعدد من النجوم في الكون، يقول هللا تعالى البشر 

بليون مجرة، كل منها حوالي العديد من النجوم في أنها مجرة درب  100وزعم العلماء أن هناك  بليون نجم. 300اللبانة لدينا 

 التبانة!
 

ثم يمكن  .21-20: 2 النظر دانيال .46:10أشعياء  .02:28دانيال  يمكن التنبؤ هللا األحداث في المستقبل؟ .8

 .19:26ماثيو  .46:11أشعياء  التنبؤ هللا في المستقبل ألنه لديه القدرة على جعل ما يقوله يأتي لتمرير؟
 

هل لديه أيضا سيطرة كاملة  .2: 7هوشع  ؛7: 8عاموس  .5-4: 147مزمور  هل لدى هللا ذاكرة مثالية؟ .9

 .31:34رميا ا يمكن أن ينسى إذا كان ذلك الوصايا؟ - على ذاكرته
 

 

 .4: 136مزمور  رحيم؟ .4: 32تثنية  فقط؟ .8: 4يوحنا  1 محب؟ .2: 1تيتوس  هو هللا الصادقين؟ .10
 

: 23إرميا  يمكن أن يعرف ما يدور في كل مكان في جميع األوقات؟ - هل هللا قادر على االتصاالت الفورية .11

كيف يمكن أن يكون هللا في كل مكان في وقت  .23:24ارميا  ماذا يقول هللا قال انه يمأل؟ .9: 58إشعياء  ؛23-24

 .2اآلية  يمكن أن هللا في السماء، حتى تعرف ما هو شخص يفكر هنا على األرض؟ .8-7: 139واحد؟مزمور 

 
على سبيل المثال، االتصال الالسلكي بين المالح الرابع )التي كانت  تعليق: البشر البشري تقتصر من قبل الزمان والمكان.

غرق والصور، صنع التاريخ من كوكب المريخ( واألرض كان محدودا بسبب حقيقة أن موجات الراديو تسافر بسرعة تست

وهذا يعني أن األوامر الراديو تنتقل إلى المسبار الفضائي أخذت ما يقرب من  ميل في الثانية. 186،000الضوء "بطيئة" من 



ميال من األرض!وأخذت بيانات القياس  134،000،000ت الماضي المريخ دقيقة وقت السفر للوصول إليه كما أنها تحول 12

 دقيقة ذهابا وإيابا! 24دقيقة أخرى للوصول إلى األرض،  12عن بعد من مارينر الرابع 

 
ولكن ألن روح هللا سبحانه وتعالى ال يقتصر من قبل الزمان والمكان، وهللا قادر على الفور معرفة ما يجري هنا على األرض، 

 بروحه، هللا قادر حتى على قراءة أفكارنا جدا من السماء من فوق! أو في أي مكان آخر في الكون!
 

ماليين ال تحصى أو باليين  - ما أحد يفعل من عرشه في السماء "رؤية" وبروحه، هو هللا قادرة على .12

 9: 16أخ  2تالحظ أيضا  .2: 139نفس اآلية ومزمور  هل والتفكير لتصرفات الرجال؟ .05:21األمثال  األميال؟
 .32:19وإرميا 

 

 .08:39ملوك  1 هل تعرف هللا الموقف العام الخاص بك؟ .13
 

 

 .27-26، 8:23الرومان  كيف؟ .9: 38مزمور  لم يسمع يئن شعبه؟ .14
 

 .4: 31و  14:16وظيفة  هل تعرف هللا عدد من الخطوات التي تتخذها؟ .15
 

 

ال بل إنه أخذ علما الطيور عندما يسقط على  .10:30ماثيو  هل تعرف هللا عدد الشعر على رأسك؟ .16

وماذا نقول الوظيفة من  .19:26ماثيو  ماذا يقول هللا؟ هل تعتقد أن هذه األمور مستحيلة؟ .10:29ماثيو  األرض؟

 .2: 42أيوب  هللا؟
 

لضوء سوف المسيح دائرة حول األرض مع سرعة ا ثم .24:27ماثيو  هل هللا قادر على السفر مثل البرق؟ .17

 .17:24لوقا  تراه؟ في مجيئه الثاني لذلك كل العالم يمكن أن
 

 

تعليق: في مجيء المسيح، وسيكمل دورة حول األرض مع سرعة الضوء، والصالحين، الذين سيتم بعد ذلك قدم الروح، سوف 

 وفعال هللا ال يقتصر على سرعة الضوء. (.17-16: 4تسالونيكي  1ترتفع للقائه في الهواء )
 

جون  قيامته، لم المسيح المحظور صراحة ماري لمسة له ألنه لم أصعد بعد إلى اآلب في السماء؟ بعد .18

ثم لم المسيح قطع  .9: 28متى  ولكن في وقت الحق من نفس اليوم، لم يسمح المسيح تالميذه للمس قدميه؟ .20:17

 المسافة إلى عرش اآلب والعودة إلى األرض في أقل من يوم واحد؟

 
 هذا الحساب يظهر بوضوح أن هللا قادر على االنتقال عبر الفضاء أسرع بما ال يقاس من سرعة الضوء!تعليق: 

 

بعد أن بعث المسيح وفي جسده الروح،  دعونا احظت وجود بعض الصفات خارقة أخرى من هللا األسرة. .19

د الصلبة مثل األبواب ثم هو هللا القادر على تمرير من خالل الموا .20:19جون  ولم تظهر فجأة لتالميذه؟

وقال انه يعبر عن نفسه  .37-36: 24لوقا  )الحظ أن األبواب أغلقت!( ماذا كان رد فعلهم؟ نفس اآلية. والجدران؟

 .43-41اآليات  . هل يمكن أن يأكل؟39اآلية  أيضا في الجسد المادي من اللحم والعظام التي يمكن أن يشعر؟
 

اعتبار أنه ال يمكن فهمه أعلى بكثير من  - الذي يكون قادرا بحق لتقييم - ال عز وجل، األبدي، الخالق هللا .20

 .9-8: 55 ؛18-17: 40إشعياء  قدرات وإنجازات سقيم الرجل؟

 
 .3-1: 92 .4-3: 8مزمور  يجب أن نكون من الشاكرين أن هللا حتى ترى لنا على اإلطالق؟

 



 .04:35دانيال   سبحانه وتعالى؟كيف ال رجل، في شكله الحالي، تبرز حقا بالمقارنة مع هللا

 
 هللا يضفي صفاته إلى الواليات المتحدة!

 
 ال يصدق كما قد يبدو، وهللا سوف تضفي فعال صفاته الروحية لي ولكم!

 

خطة هللا في خلق الشخصيات الروحية الكمال من البشر، البشر  وكشف غرض هللا العظيم والرائع وجودنا في الكتاب المقدس.

 أبناء عائلة هللا!حرفية 
 

كان خلقه الكمال الجسدي عينة، ولكن ليس خلق الروحية  كان خلق اإلنسان في جنة عدن الكامل فقط بالمعنى المادي.

 كان خلقه بدون قوة روحية اإللهية التي جعلت هللا المتاح للبشرية جمعاء، والقدرة على تحقيق هدفه فينا! الكمال!

 
 وهنا كيف يمكنك الحصول على سمات جدا وقوة هللا! روحي يريد هللا إلنتاج فيكم.وفيما يلي لمحة عن الخلق ال

 

 .8: 64إشعياء  هو هللا ال يزال في عملية تشكيل وقولبة الرجل كما يعمل بوتر مع الطين؟ .1

 .15-14: 14العمل  لم الوظيفة أدرك هللا تم تشكيل لخلق خاص في حياته؟ .2
 

عرف  كان "العمل"! "يجب عليك أن ترغب في عمل يديك" :14:15األخير من الوظيفة تعليق: الحظ خصوصا في الجزء 

إال أن هللا لديه  مجرد قطعة من الطين طيعة في أيدي بوتر ماستر! العمل كان مجرد قطعة من صنعة إلهية في يد الخالق النشط.

 كتب هللا أيضا خطة لك! خطة بالنسبة له شخصيا.
 

كورنثوس  1 ؛7: 43إشعياء  وح التي صنعت من قبل هللا لغرض معين؟هل المسيحيين بقيادة الر .3

 .2:10أفسس  ؛00:27
 

ونحن، في ذلك الوقت إذا أردنا هللا األطفال هي  تعليق: كلمة "نحن" في لغة العهد الجديد يشير إلى المسيحيين الموجه الروح.

الروحي الكمال التي يمكن أن تؤدي األعمال الصالحة مخلوق، لحسن يعمل، حتى على الطابع  -نعم، نحن "خلق"  صنعة هللا.

 رائعة.
 

هو في عملية خلق الماليين، نعم،  وذلك ما هللا خلق فعال في روح موجهة البشر هي العليا من جميع أعماله من اإلبداع!

 المليارات، ما سيصبح ، المولد أبناء!
 

ولكن هل  .4-3: 2 تيموثاوس 1 ؛13-9: 11لوقا  كيف بسهولة سوف يعطي هللا لنا روحه القدوس اليوم؟ .4

 هذه الشروط هي في غاية األهمية لتذكر! .05:32و 2:38يعمل  هناك شروط مسبقة الستقبال ذلك؟
 

(، ما هو إال المرحلة 1تعليق: هللا خلق رائعته العليا من قبل اثنين من خطوات متميزة: بشرية، والطين مادة الخلق )سفر التكوين 

بالنسبة للبشر، ونموذج من الطين، البد من الطراز ومصبوب من الخبرة  أن تصبح االنتهاء من خلق هللا الروحية.األولى لما هو 

ولكن قبل المرحلة الثانية من البشرية الخلق  وبمساعدة الروح القدس هللا، في تحفة الروحية االنتهاء من إنشاء جميع البشر!

ونحن بعد ذلك المشرب، إذا جاز التعبير، من  ب بنا أول من وضع روحه القدوس فينا.الروحي النمو يبدأ، هللا اآلب يجب أن ينج

ثم أننا يمكن مقارنة المولود الجنين  هو من حياة هللا في عقولنا! (.1:23بطرس  1قبل "البذور" أو الجرثومية الحياة األبدية )

 حديثا في رحم أمه الذي يبدأ في النمو!
 

 .17-14: 8ورومية  1: 3يوحنا  1 من هللا اآلب عندما يولد لنا بروحه؟هل أصبحنا "أبناء" حرفية  .5

 



تعليق: انجب المسيحيين أصبحت حرفيا األطفال الذين لم يولدوا بعد من هللا، اآلب، مثلما الجنين البشري الذي لم يولد بعد هو 

 طفل من أبوين البشري.
 

 تعليم: كنيسة هللا استمرار نحن في

 
(، ثم بعد فترة من النمو الروحي / الحمل 1: 5يوحنا  1؛ 3: 1بطرس  1القدس، المسيحيين انجب هللا )راجع  وعند استالم الروح

-4: 1( كما كان المسيح )رومية 7-5: 3( والمسيحيين سوف يكون حرفيا ولدت من جديد في القيامة )يوحنا 3:18بيتر  2)راجع 

 كنيسة هللا( لاللمستمر )بيان من المعتقدات (.5

 
 .4-3: 1بطرس  2 ل نحن يتناولون من طبيعة وخصائص اإللهية من هللا عندما انجب روحيا؟ه .6
 

: 5غالطية  ما هي بعض من الخصائص، أو "الفواكه" التي تقدم واضح في حياتنا لو أننا نمتلك روح هللا؟ .7

22-23. 
 

 

يوحنا  1و  13:13كورنثوس  1 "الحب"؟ هو الذي هو أعظم سمة أو سمات هللا ينقل لنا بروحه القدوس؟ .8

 .13:10 ؛5: 5رومية  القوانين الروحية؟-على طاعة هللا - هل هذا هو الحب نفسه أن ستمكننا من "الوفاء" .4:16
 

 .11- 4 ،1 :12كورنثوس  1 "هدايا" من الروح القدس؟ SPECIALومنح ما  .9
 

يعطي ألولئك الذين يستسلمون حياتهم له حتى ينالوا هذه هي بعض من قدرات روحية إضافية هللا  التعليق: ولكم أن تتخيلوا!

 هللا يقسم هذه الهدايا الخاصة بين بعض منها في كنيسته كما يشاء، وألغراض محددة. روحه القدوس!
 

الرومان  الروح المولود المسيحيين الى الخلود، تماما كما كان المسيح من بين األموات؟ لرفع لم يعد األب .10

 .06:14كورنثوس  1و  8:11
 

تصيروا مثل يسوع المسيح هو  - في القيامة - إذا أردنا المولود من روح هللا وتنمو روحيا، ونحن .11

 1 ما نوع من الجسم وتغير يسوع في في قيامته؟ .2: 3يوحنا  1و  21-20: 3فيلبي  .17:15مزمور  اليوم؟
 .47-44: 15كورنثوس 

 
 

ونحن سوف تعطى  وسوف نكون مثله حين يولد من روحه إلى عائلته اإللهية!تعليق: إذا أصبحنا األطفال روح انجب من هللا، 

 تماما مثل المسيحالجسم 

الفرق البارز بين الجسم لدينا اآلن واحد ونحن سوف تعطى هو أنه في حين أن لدينا اآلن هو الجسم "الطبيعي" أو مميتة، واحد 

 ونحن يجب ان يحصل سيكون هيئة تتألف الروحي للروح!
 

 .5-3: 22الوحي  ؛36-35: 20لوقا  واحدة الروح، سوف نعيش إلى األبد؟ مرة .12
 

-14: 3أفسس  .8:17الرومان  سوف يمجد هللا لنا في القيامة باعطائنا نفسه بقوة كثيرة ومجد هللا األسرة؟ .13

 .4: 3كولوسي  ؛16
 

 

الحظ أن  .2-1: 17تى م "مغير"؟ هل يسوع يعطينا لمحة عابرة من هذا الشرط تمجد المستقبلية عندما كان .14

 (.9هذا كان رأوا بشأن المستقبل )اآلية 
 



تعليق: إن قوة روحية ومجد نحن يجب ان يحصل في القيامة تكون كبيرة جدا، وستجعل الهيئات روحنا تألق مثل الشمس، 

 وجعل لنا ثيابا البيضاء المبهرة!
 

 روحه القدوس العمل داخل الواليات المتحدة اآلن! لدينا كان إذا - لناهللا الالمتناهية القوة والمجد وسيتم قريبا 
 

 هللا كشف عن نفسه!
 

اختراع اسطورية من الماضي -لم يعد يبدو هللا مثل نسج أثيري من الخيال وقد كشف هللا نفسه لك بطريقة واقعية وملموسة.

 جاهل، الخرافية!
 

وكشف عن أن خلق هللا األسرة ويحكم  ومتى فقد كانت موجودة. من خالل كلمة وحيه، قال لك هللا حيث كان يقيم، ما كان يبدو،

 تعلمت ما هو جزء اتخذ هللا في الشؤون العالمية منذ إنشائها. الكون كله!
 

ولقد حتى كشفت غرض عظيم ل ك  كما يتضح هللا بعض صاحب رهيبة، ولكن القوى رائعة على صاحب الخلق المادي.

 جودها!
 

 لم يكن لديك لتخمين أي لفترة أطول! هللا فهو حقا!نعم، كنت قد شاهدت أساسا 
 

في الدروس التي سوف تتبع على الفور، وهللا  ونحن اآلن بحاجة إلى دراسة أدلة دامغة على وجود هللا وصدق كلمته وحي.

ما من انه يريد منك أن تكون مقتنعين تما سوف تعطيك هذه البراهين في شكل ملموس، دليل مادي وهذا هو مذهل تماما!

 وقال انه سوف ال تترك مجاال للشك في عقل عاقل ومنصف ومنطقي! وجوده!
 

وبعد  في الدرس القادم، وسوف تتعلم أن هللا يوميا ليصل النبوءات لتمرير النبوءات التي نطق مئات، بل آالف، من قبل سنوات!

 في الوجود." ذلك، كما سيتم ثبت بشكل قاطع أن أرضنا ال يمكن أن يكون "حدث بطريق الخطأ
 

 هذه وبراهين كثيرة مثيرة ورائعة أخرى على وجود هللا هي في متجر للكم في الدروس القادمة!
 

 

 "ليأت ملكوتك!"

 



 
 (2008 فرنسا، إيفيان،) ڈباره اپاريشن تيل بوب

 

 1966نشرت أصال في مجلة أخبار جيدة سبتمبر  ڈباره اپاريشنبواسطة 

 

 عندما كنت أسأل هللا يوميا، "ليأت ملكوتك"؟هل أنت حقا وضع قلبك في صالتك 

 

عالم مريض في العالم، تعاني من أي وقت -هل تشعر بصدق صرخة عاجلة والضرورة المطلقة للتدخل هللا في شؤون

ومع ذلك حيا خيالك، فمن المشكوك فيه أن تستطيع تصور حالة يائسة العالم التحتية والبؤس إال إذا الشعب المطلق تراه  مضى؟

 أم عينيك، أو ربط نفسك مع أولئك الذين الحياة ليست أكثر من وجود مؤلمة .ب

 

مرة واحدة على األقل في حياته ألخذ جولة  -إنني كثيرا ما يعتقد ما لها من نعمة انه سيكون لكل عضو في الكنيسة إذا كان لديه 

 فاتر عندما يسأل هللا، "ليأت ملكوتك".ألحد، بعد أن كان مثل هذه التجربة، يمكن أن تبقى أي وقت مضى  التعميد.

 

العام الماضي كنت ذكرت لكم من جزر الهند الغربية، حيث أسرة متوسطة من عشرة أسهم ممزقة إلى أسفل، كوخ متهدم الذي 

ضرورة حمام ال يمثل مشكلة بما أن الطبيعة ال يوفر تكرم  يخدم جميع أعضائه عن غرفة المعيشة، وغرفة نوم، ومطبخ.

انه ال يعرف ما يعنيه أن يكون وجبة  سكان الجزيرة لم يعرف نعمة الكهرباء، أو المياه الجارية في المنزل.متوسط  فق!المرا

 تعودنا على أخذ األمور أمرا مفروغا منه. لنا الذين اعتادوا على وسائل الراحة الحديثة، وهذا يبدو من غير المعقول. ساخنة.

 

فعل على األرض، والتي ... الرجال ... لم يكن لديك ما يكفي من الطعام، وبطبيعة الحال نحن عندما نسمع أن المجاعة هي بال

وسرعان  نحن ال نشعر بما يشعرون به بسبب بطوننا ال تلتهم حتى اآلن مع األلم. ولكن ليس مهزوزا تماما. -معجب إلى حد ما 

نحن هيلين كيلر مرة يشكو ألننا لم -كما قال يرة الخاصة بنا.ما ننسى ما سمعناه، والحصول على جميع ملفوفة في المشاكل الصغ

 . . يكن لديك األحذية، دون أن يدركوا أن هناك بعض الذين ال تملك حتى القدمين.

 



 أوروبا اليوم

 

...  المسبوق.على عكس الفقر المدقع المنتشر في جزر الهند الغربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا اليوم الذي ينعم واالزدهار غير 

ولكن عندما يساء استخدامها، أو الحصول على  االزدهار، عندما حصلت واستخدامه وفقا للقوانين هللا، ويشتري الرفاه والسعادة.

 هذا هو بالضبط ما يحدث اليوم في أوروبا ... حسابنا الجيران، يصبح نقمة.

 

وبدال من االستسالم حياتهم  الثقة للثقة في هللا على طول الطريق.الكثير حتى اآلن هي جديدة جدا في الحقيقة لدينا ما يكفي من 

.هللا، وبطبيعة  . له، أن يتوبوا ويعتمدوا، هم على استعداد لتقديم تنازالت للقانون السبت هللا، مؤكدا أنفسهم بأن هللا سوف تفهم.

 ولكن ليس بالطريقة التي نتوقع منه أن! -الحال، ال 

 

ما من شأنه أن البعض منكم ال إذا  خوة، أن نفس الشيء قد يحدث وقريبا سوف يحدث لنا في هذا البلد؟ولكن هل ندرك أيها اإل

 كان رب عملك قال لك ذلك، من اآلن فصاعدا، سيكون لديك األحد واالثنين من، ولكن يجب أن نعمل كل يوم السبت؟

 

على عمل آخر في أي مكان آخر، ورؤية أطفالك من ماذا كنت ستفعل لو كنت "القسري" للقيام بذلك، في خطر عدم العثور 

أو هل ربما، تماما مثل  هل ألتمس له على ركبتيك، ليال ونهارا، ال يضر مع قوانينه؟ هل لديك ما يكفي من الثقة في هللا؟ الجوع؟

 ". . وهللا فهم. ال أملك خيارا. تلك لم أستطع اعمد في فرنسا، ويقول: "أنا مضطر للعمل يوم السبت.

 

وماذا ستفعل إذا كان مطلوبا أطفالك من قبل الدولة لحضور المدرسة نصف يوم ويوم السبت عرضت هللا، في التعويض، بعد 

وهذا أيضا يحدث في الوقت الحاضر ليكون هذا هو الحال في فرنسا حيث العديد من إخواننا  ظهر كل يوم االربعاء مجانا؟

ولة يسلب أطفالك تحت ذريعة أن كنت "األم ال يليق،" غير قادر على دعم هل توافق على السماح للد مواجهة المشكلة.

 التفكير في هذه األمور. أطفالك؟

 

هل لديك  يثبت قلبك، ألنك قد تضطر قريبا لمواجهة نفس المشاكل التي تواجه تلك الموجودة في فرنسا اليوم. السؤال نفسك.

 ... حتى قبل حياتك الخاصة جدا؟-قبل أي من أفراد األسرة-الحياةوكنت وضعت هللا أوال في  إيمان ضمني في هللا؟

 

المزيد من نحن محامي مع الناس على هذه الجوالت يعمد، وأكثر ونحن ندرك ما يعني جيمس عندما كتب تحت إلهام هللا، "لذلك 

 (.17:  4له أن يعلم أن فعل الخير، ويفعل ذلك ال، فله هو خطيئة" )يعقوب 

 

لكنه  وأعرب عن اعتقاده ذلك. وقال انه يفهم الحقيقة. في الكنيسة، في سويسرا، الذين كنت أعرف جيدا جدا.كان هناك رجل 

فشل في النمو ألنه خضع لحججه غير محول الزوجة إلى حل وسط مع الوصايا، على األقل هللا على نقطة واحدة."ال يهمني ما 

 سرة الرئيسية لدينا" وقالت زوجته لي قبل بضع سنوات.يعتقد زوجي أو ال، طالما أنها ال تتعارض مع خطط األ

 

لكن عيد المظال كان شيئا ألنها ال  وقالت انها حتى إغالق عينيها على زوجها ليست تناول األطعمة غير نظيفة، أو حفظ السبت.

بيض المتوسط، في كل منذ ما يقرب من عشرين عاما، وقالت انها وزوجها قد يذهب في رحلة بحرية البحر األ يمكن أن تقبل!

شيئا ما قد تغير، شخص  عيد هللا المظال تدخل اآلن مع هذه التقاليد العائلية! عام، لبضعة أسابيع في شهري سبتمبر وأكتوبر.

 تقدم زوجها البدائل، ولكن دون جدوى. كان ال تستسلم، وال يمكن أن تكون هي.

 



" في المنزل أيضا لنفسه بأن هللا سوف نفهم إذا كان يحتفظ العيد في ، وقال انه، وقال أخيرا، من أجل الحصول على "السالم

اذا كان بوشر قفت عمق له العصيان أم ال، تبقى حقيقة أن لمدة عامين ذهب بعناد على االنطالق  ذهنه فقط وليس في الرسالة!

 مع زوجته في الوقت الذي كان يجب أن يكون في عيد المظال، في بريطانيا العظمى.

 

لعام الماضي، قبل بضعة أشهر من عيد، وقال السيد ويلكنز، في مكتب جنيف لدينا، أن لديه كل النوايا من حفظ، وهذه في ا

"إن شاء هللا سوف  حتى لحظة، مرة أخرى، وزوجته نجحت في جعل له تغيير رأيه.-يبدو أنه من المفترض أن المرة، العيد.

 ئك الذين يسعون إلى حل وسط مع قوانين هللا.يفهم" قال الرجل مرة أخرى، تماما مثل كل أول

 

انها مجرد حدث ذلك قبل أسابيع قليلة من عيد المظال، آخر  انهم ال يدركون أنها هي وليس هللا، الذين يحتاجون إلى فهم أفضل!

ء تجريب بدأ األطبا الرجل كان المنكوبة فجأة وهرع إلى المستشفى. -عام واحد قبل بضعة أسابيع كروز من المتوقع! 

وكان ال يزال في المستشفى،  عندما زرته، هذا الصيف، قبل الشروع في جولتنا التعميد، وأنا ال يمكن ان يتعرف عليه. والذبح.

"إذا كان هللا تسحب من أي وقت مضى لي للخروج من هذا"، كما سبق وقال السيد  والمهجورة البشري. -لكنه قد يصبح مجرد 

 ". . وسوف يطيع وصاياه. مرة أخرى. بوردين، "أنا لن نحيد منه

 

الماضي انه وزوجته أن كروز البحر األبيض المتوسط  في بعض األحيان قد يكون متأخرا جدا، كما كان في حالة هذا الرجل.

سيكون آمل أيها اإلخوة، أن هذا  مات الرجل، هذا الصيف، بعد بضعة أسابيع رأيته. يعتزمون خالل أيام عيد المظال لم يجر قط!

أنت ال تعرف أبدا عندما يكون  بمثابة درس للبعض في الكنيسة، الذين يبحثون أيضا عن أعذار لعدم الحضور أليام هللا وليمة.

 متأخرا جدا بالنسبة لك!

 

 "الخيرية" أو الحب؟

 

ي مدينة فرنسية صغيرة، رجل أعمال ناجح إلى حد ما، يعيش ف وأود أن أذكر مثال آخر، سعيدة واحدة لالنتهاء من هذا التقرير.

عندما التقى وأنا معه في مكتبه، كنا أعجب في وقت واحد من قبل حرصه على تطبيق ما تعلمه من  قد كتب في لمعمودية.

وقال انه نهض في وقت مبكر، كل صباح، لالستماع إلى البث  وكان جديدا نسبيا في الحقيقة، ولكن متحمس. الكتاب المقدس.

 مقدس ملعب بالمراسلة.والعمل على كتابه ال

 

زوجته "كره"  خالل حديثنا فإنه سرعان ما أصبح واضحا أن أكبر مشكلة هذا الرجل ان عالقته مع أعضاء آخرين من عائلته.

انه  تقريبا في عزلة في ضوء حقيقة أنه قضى معظم وقته في مكتبه الصغير إما العمل والدراسة، أو الصالة. -واعتبر انه  دينه.

 مكن أن تجد أي وقت لقضائه مع أبنائه وزوجته.ال يكاد ي

 

ال أستطيع الوقوف  "لدينا في الواقع أي شيء مشترك، '' قال لنا:" كل ما يقومون به لم يعجبني وكل ما أفعله ال يروق لهم.

في المقابل ال يمكن عائلتي  الموسيقى التي تستمع إليها، ويظهر التلفزيون يشاهدون، أو أصدقاء كانوا دعوة على الذين منافقون!

وهم يعرفون، بالطبع، أنني رب األسرة، وأنها  نحن الغرباء الذين يشتركون في المنزل. أن يقف لي، ديني، أخطائي ومعتقداتي.

 تفعل ما أقول، وليس ألنها توافق أو ال يريدون، ولكن ألنهم يعرفون أنها تجب طاعة ".

 

"جند، أيضا، أن تفعل ما يقال لهم ال ألنهم توافق أو ال يريدون، ولكن  لى حد ما."هذا يبدو وكأنه الحياة الجيش" قلت، مسليا إ

 ألنهم يعرفون أنها تجب طاعة".

 

هذه  في الواقع اعتدت أن يكون جيشا إنسان نفسي. واضاف "هذا هو بالضبط ما هو عليه في المنزل. "الحق!" قاطعته رجلنا.

 إذا كان صديقنا مشاكل!هي الطريقة لقد تم تشغيل بيتي. "ال عجب 



 

كان عليه أن يتعلم كيفية  أكثر من أي شيء آخر، وهذا الرجل بحاجة أوال إلى معرفة المبادئ األساسية للحياة. عائلة ليست جيشا.

 في الواقع، لم يكن لديه فكرة على اإلطالق ما هو الحب. تكون ودية، والنوع، وحنون.

 

الحب، بالنسبة لي، هو العمل الشاق، وتوفير لبلدي، وطاعة ألوامر  على تحديد ذلك."لن أكون قادرا  "الحب؟" سأل مدروس.

 هذا هو مدى فهمي الحب ". رؤسائي، بما في ذلك هللا.

 

 ؟" سألت.13"هل سبق لك قراءة كورنثوس 

 

الخيرية يست في   د.المحبة ال تحس "بالتأكيد"، كما قال، وبدأ أن أقتبس لي عن ظهر قلب، "الخيرية يغصب طويلة، وهو نوع؛

حد ذاتها، ال ينفخ فوق، ال تتصرف نفسها غير الئق، ال يطلب السالم بلدها، وليس هو استفزاز بسهولة، يظن ال الشر ")اآليات 

4-5.) 

 

 "الجميلة واآلن استبدال كلمة" صدقة "من قبل" لهذا هو المعنى الحقيقي للكلمة، "قلت له:" و ال يقرأ مرة أخرى، من فضلك! "

 

 رجل السلطة، من السلطة ألنه رجل، كيف يمكن أن حقا تعرضهن نفسه لمثل هذه "عاطفة؟" وقال انه يتطلع تحجرت تقريبا.

 

 لم يكن فعل أي شيء من الحب، ولكن بدال من "األعمال الخيرية". قال لي أن أبدا في حياته وقال انه يعرف ما المودة كان.

 

لم يخطر له أن كان العبا يمكن ويجب التعبير عن هذه  ية" والحب تسير جنبا إلى جنب.وقال انه ال يعتقد أن الحقيقية "خير

وقال انه  ولكن ليس الحب. -جمعية خيرية، والطريقة العالم يدرك ذلك، هو ما كان  المشاعر دون أن يعتبر الشخص الضعيف.

 بة" طريقة الناس يمارسون عليه اليوم.يشتبه أبدا أن ما قاله بولس لفي هذا الفصل كان الحب الحقيقي وليس "المح

 

تدربت نفسي ال في البكاء، في كل ما فعلت، كل شيء لقد حلمت في حياتي "، وقال انه تمتم ونزع  "وهذا يخل كل شيء.

وسيكون من األلم في ذهني، في أفكاري، وفي موقفي، ولكن  "وسوف يعني التغيير الكلي في زوجتي وأوالدي. أسلحتهم تماما.

 أنا لن نحو جيراني، أطفالي، زوجتي ". ستطع البكاء.لم أ

 

 "كيف يمكنني من أي وقت مضى يبدأ هذا التغيير" واضاف. قد انهار العالم، وقال انه ال يمكن أن يكون أكثر بالصدمة.

 

هللا، وقال انه قضيت ساعات طويلة معه لإلجابة على أسئلته، نقال عن أمثلة الكتاب المقدس من الحب، شرح له كيف، بعون 

وقال لي انه لم أبكي منذ الطفولة ألن البكاء هو عالمة ضعف.وكان والده  يمكن أن تضطلع بها هذه المهمة التي تبدو مستحيلة.

لذلك فهو يطاع أن هذا النظام، تماما مثل جيد نفسه ال في البكاء، حتى عندما الدموع كان يمكن أن يكون  قال انه رجل أبدا بكى.

 ئا تدريب الجندي!أكثر مهد

 

أنا ال  حتى لو فقدت زوجتي وأطفالي، وسأكون في األلم، ولكن لم أستطع البكاء. "أنت تعرف،" وقال: "أنا لن كيف يبكي.

 أعرف كيفية التوجه نحو البكاء! "

 



بكاء." وكان رجال في ذلك المساء، عندما عاد وأنا لفنادقنا، تحدثنا مطوال عن صديقنا الذي لم يعرف "كيفية التوجه نحو ال

هذا الرجل ليريه محبته، وحتى ان -كل من وصليت هلل انه سوف تتدخل في الحياة محبوبا، الذي أراد من ذلك بكثير جدا للتغيير.

 . . يبكي قليال.

 

 هللا لم يتدخل!

 

أعرف في قلبي أن هللا من هنا مقتطف من الرسالة التي تلقيتها من صديق لدينا، فقط قبل أن أغادر جنيف من أجل الوطن: "كنت 

ألسابيع، وكنت قد يصلي إلى  شأنه أن يكشف لي عن طريق الفم، أخطائي والضعف لدرجة أنني يمكن أن تنمو والتغلب عليها .

 هللا في هذا الصدد، طالبا منه أن يعطيني قلب الصحيح لتطبيق ما يمكن ان توضح لي.

 

ولكن حصلت  ذي، قبل بضعة أشهر، قد تحولت إلى كراهية المرارة حتى."بعد أن تركت، شعرت باإلحباط معين في قلبي، ال

ماذا يمكنني أن أقول؟وكان الجواب  على ركبتي وصليت، سائلين هللا أن يساعدني على فعل ما كان قد أوعز لي عن طريق الفم.

 ألول مرة في حياتي، أنا، العبا و، انهارت وبكت ... وشعر جيد! -  على الفور.

 

الكلمات ال تستطيع التعبير عن امتناني  ونحن اآلن في ودية، حيث يتحدث. قات بين عائلتي وأنا بالفعل تحسنت كثيرا."إن العال

يرجى مواصلة الدعاء لي لدرجة أنني يمكن أن تنمو مع هذه الحقيقة وجدت حديثا، ليكون الضوء على بلدي  نحو هللا.

 . . للمعمودية في المرة القادمة واحد من خدام هللا يزور لي مرة أخرى. يرجى نصلي أيضا أنني قد يكون مستعدا وأصدقائي.

 

لن تصلي لصبي صغير الذي يرفض أن يأكل لحم  لن لك أيها اإلخوة، الذين كنت أنجب األطفال يصلي هللا لمثل هؤالء الناس؟

ة، الذي يعتقد معلمي المدارس يجب لن تصلي المرأة عجوز، بائس في قرية صغير الخنزير واألرنب حتى في ظل عقوبة ثقيلة؟

مرة واحدة  لن تصلي ألنه رجل، لم تهتز وراء العواطف، لمعرفة ما هو الحب الحقيقي ولممارسة ذلك؟ أن يكون االستحمام؟

إال كنت تعيش مثل هذه التجارب والتعرف على بعض المشاكل التي تواجه العالم البشر باعتبارها هللا كذلك بقية اليوم، ال يمكن 

 أن نصلي بإخالص، "ليأت ملكوتك!"

 

نحن جميعا بحاجة لممارسة الحب ونحن جميعا بحاجة  تعليق المحرر: وهللا ال أفهم عند حل وسط مع طرقه، لذلك ال تفعل ذلك.
هذه ونحن بحاجة إلى أن ندرك أن تدخل وملكوت اإلله هو ما نحتاج ونحتاج حقا أن نثق به في  إلى أن نصلي من أجل اآلخرين.

 هذا شيء يريد أن يعرف الناس. الحياة، وتريد أن تكون في ملكوته في القادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمل في المستقبل



 

 

 1977من مجلة عادي الحقيقة، ديسمبر  هربرت جورج ارمسترونغ

 

 كنت واحدا من بين مئة ألف!وإذا كان يمكنك االنضمام لي في القول،  -شخصيا، أنا ال  للبشرية؟ لك؟ هل ترى أن هناك مستقبل مشرق؟

 

حيث يتم أي مستقبل يمكن العثور عليها في الدول النامية األسلحة النووية التي يمكن أن يمحو كل إنسان  أين هو أي أنباء طيبة اليوم؟

والقذارة التي يعيش حيث يتم أي أمل يمكن العثور عليها في بؤس والجهل والفقر والمرض  والحيوان والحياة النباتية من على وجه األرض؟
 أكثر من نصف سكان العالم؟

 

 -األنهار والبحيرات  -حيث يتم أي تحسبا الفرحة التي يمكن العثور عليها في رخاء "يكون" الدول حيث مصادر المياه الصالحة للشرب 
للسرقة من التغذية في مصانع يجري ملوثة، حيث الهواء الذي نتنفسه يتم ، يتم ارتداؤها التربة من وملوثة، واألطعمة هم تعرضه 

حيث يتم كسر البيوت واالسر والجريمة في تزايد سريع، مشاكل العنصرية والعنف وتتفجر، والمرض واالضطرابات العقلية  األغذية.

 التكاثر؟

 

ن الحرث وراء فرق من منذ ستين عاما، والقيادة على طول الطرق الريفية في والية ايوا، ورأيت وسمعت المزارعي أين هي السعادة اليوم؟

 ولكن أين الغناء والسعادة تذهب؟ -اليوم، المزارعين ركوب الجرارات  الخيول، والغناء بسعادة أثناء سيرهم.

 

يمكن أن نجد تشجيع الطمأنينة ليوم غد في حرم الجامعة حيث قادة الغد وايداع األخالق إلى طي النسيان من ماض عفا عليها الزمن، حيث 

 ازدياد، وحيث المذاهب غير مؤكدة يجري استيعابها من قبل عقول البسطاء؟االنتحار في 

 

طر أين نجد إلهام في تأكيدات زعماء العالم ويسمى "رائعا" الذين تحذرنا أنه يجب علينا التكيف مع المستقبل من المشاكل المتزايدة والمخا

 حيث ال توجد حلول؟

 

إذا ما أخذ نظرة  -السائدة المذكورة أعاله، يجب أن تظهر في المستقبل في الواقع الكئيب إحباطا  حسنا، بالنسبة ألولئك الذين لديهم المفاهيم

 على ذلك بدال من يخدع نفسه إلى افتراض أن بتجاهل مخاطر أنها سوف تذهب إلى حد ما بعيدا.

 

 هناك السبب لكل أثر.

 

كان البد من السبب  ها أن تنتج عالم يسوده السالم وسعيدة في المستقبل.ويجب أن يكون هناك سبب من شأن هناك السبب لحالة العالم اليوم.
قلت من  ولكن اليوم، ويعتبر "المثقف" ليكون جاهال عن طيب خاطر من ذلك. األول لوجود المسألة، من الحياة، من قوى وطاقات هناك.

ولكن اليوم، أنها  معنى، "نحن نعرف". -تضان الغنوصية قبل، وذلك في القرنين األولين من ما يسمى العصر المسيحي، وكان الشعبي الح

 اليوم، واعتنق الجهل والمسمى "المعرفة". نحن جاهل". -معنى، "نحن ال نعرف  -تحظى بشعبية الحتضان الالأدرية 

 



مة والفكرية والمعرفة هل من الحك هو الجهل االعتراف وقائع القضية األولى العظيم الذي يكشف عن السبب الحقيقي لجميع العلل اليوم؟

 ليكون جاهال عمدا من الحقائق األساسية والحقيقة؟

 

واحد هو  واحد هو وسيلة إلعطاء، واآلخر للوصول. وهما الفلسفات األساسية. -مبدأين أساسيين هما  -هناك طريقتان رئيسيتان للحياة 

والبعض يصر على أن اكتساب، مع وتراكمها ومن خالل طرق  يعتقد واحد هو أكثر المباركة إلعطاء من لتلقي. الحب، وشهوة اآلخرين.
 المنافسة، يؤدي إلى التقدم والسعادة.

 

واحد هو  واحد يقبل القاعدة الذهبية، ويقول اآلخر: "هل لآلخرين قبل أن نفعل ذلك لك." طريقة واحدة هي هللا محورها، واآلخر هو أناني.
 اآلخر، من الغرور. واحد هو طريق التواضع. يعة البشرية.اآلخر، وطريقة الطب السبيل للطبيعة اإللهية.

 

هذه هي  وقد أنتجت كل نحيب ويل البشري. المجتمع هذا العالم. -كل حضارة  -هذا العالم  -يقوم على التنافسية الطريق أناني معادية،، 
 الطريقة التي تهدد اآلن بانقراض البشرية.

 

وقال انه يمكن أن تفاقم المشاكل فقط  ع الطبيعة البشرية، وغير قادر تماما على حل مشاكله.الرجل، مشربة م وهذا يعني كل شيء واحد.

 من "المعرفة" وجهود الرجل، وهذا العالم محكوم عليه بالفناء وميؤوس منها. وإنشاء أخرى جديدة.

 

والقدرات من العقول العظيمة هذا ليس في المعرفة والمهارات  ليس هناك أي أمل في المستقبل؟ وهناك، ثم، ال شيء للعيش ل؟

 (01:22الرجال "كبير" الذاتي المعلن، يقول هللا تعالى: "الذين يعتنقون أنفسهم ليكون من الحكمة، ألنها أصبحت الحمقى!" )رومية  العالم.

 

زدهار الشامل، والتعليم حق سيجلب السالم العالمي واال -الذي يعلن في سهل الحقيقة  -غدا العالم  ولكن هناك بالتأكيد مستقبل مشرق!

 للجميع، والصحة الجيدة العالمية.

 

 سيتم إنتاجه على الرغم من الرجال. ال تعتمد هذه المدينة الفاضلة المقبلة على التخطيط أو القيام من الرجال.

 

، وقال انه ال يأتي كما الشاب ولكن هذه المرة فإن أعظم حدث في التاريخ كله أن يكون مجيء الحي يسوع المسيح مرة أخرى إلى األرض.

قام يسوع المسيح من بين  لطيف من الناصرة، وبذلك اإلعالن الذي أدى لصاحب الجلد واإلعدام على أيدي الرجال الغاضبين.

ن عندما يعود، فإن العالم يعرف شيئا ع ذهب إلى عرش حكومة الكون الفسيح ليتمجد، وكما توج األعلى حاكم على كل االرض. األموات.

 معنى "القوة والمجد!"

 

وسوف تأتي مع كل  وسوف يكون مثل الشمس مشرقة في كامل قوته. وجهه ال يكون أبيض شاحب. سوف عينيه تومض مثل لهيب النار.

هو قادم، وملك الملوك، الحاكم على  انه قادم لسحق كل حكومة من الرجال، كما لو أن يطحن منهم إلى مسحوق! القوة التي خلقت الكون!
 جميع األمم.

 

انه قادم لفرض طريقة لقلق المنتهية واليته، الحب، العطاء وخدمة، وتبادل، مما يساعد، بدال من استيعاب،  انه قادم لتغيير الطبيعة البشرية!
 مع والتمركز على الذات.

 

 م اليوم!إنها أخبار جيدة الحقيقي الوحيد في العال فقط إلى األمام! -نعم، أنا أرى مستقبال مشرقا جدا 

 

 أيضا. 21 المملكة األلفية هللا ال يزال يمثل الحل الحقيقي الوحيد للقرن

 



 4ثمانية وعشرون نصائح الصلوات أكثر فعالية: الجزء 

 

 
 كتيب عن الصالة كنيسة هللا استمرار

 

 بواسطة بوب تيل

 

 هذا هو الجزء الرابع من سلسلة متعددة األجزاء في الصالة.
 

"كنيسة هللا يذهب إلى األمام على ركبتيها". وقد تم في األساس تستخدم هذا بمثابة تحذير إلبالغ المسيحيين التي يحتاجون إليها لقد قيل أن 

 ولكن كيف؟ للصالة.
 

في هذه المقالة، أربع نصائح إضافية، بدأت مع ما سنطالب وتغطي  في مقاالت سابقة، تم تعريف الصالة، ونوقشت ثالثة عشر نصائح.
 رف أربعة عشر.ط
 

 : طاعة العهد الجديد عن أغطية الرأس18نصيحة 

 

 ال تغطي أو الكشف رأسك يقدم ولن يؤخر هللا؟

 

 وفقا لبولس الرسول يفعل:

 

 كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا تقليد المسيح. 1

 

ولكن أريد منك أن  3 لكم. اآلن أحمدك أيها اإلخوة، أن تتذكر لي في كل شيء والحفاظ على التقاليد كما ألقيت لهم 2
كل رجل يصلي أو يتنبأ، وكان  4 تعرف أن رأس كل رجل هو المسيح، رأس المرأة هو الرجل، ورأس المسيح هو هللا.

ولكن كل امرأة تصلي أو كشف تتنبأ ورأسها يخزي رأسها، لذلك هي واحدة ونفس  5 رأسه مغطى، يخزي رأسه.

ولكن إذا كان  ه إذا لم تتم تغطيتها امرأة، والسماح لها أيضا أن تكون محروم.ألن 6 الشيء كما لو لها وقد حلق رأسه.
لرجل يجب بالفعل أال يغطي رأسه، ألنه هو  7 من العار على المرأة أن تكون يجز صوف أو حلق فليكن غطت لها
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وألن الرجل لم  9 رجل.ألن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من ال 8 وأما المرأة فهي مجد الرجل. صورة هللا ومجده.

لهذا السبب المرأة يجب أن يكون رمزا للسلطة على . رأسها، من  10يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل.
ألنه كما أن المرأة  12 ومع ذلك، ال هو رجل مستقل من امرأة، وال امرأة مستقلة عن الرجل في الرب 11 أجل المالئكة

 الرجل أيضا من خالل امرأة؛ولكن كل شيء من عند هللا.من الرجل، وذلك حتى يأتي 

 

ال حتى الطبيعة نفسها تعلمكم أنه إذا كان  14 هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى هللا وهي غير مغطاة؟ القاضي فيما بينكم. 13

لشعرها وتعطى لها  إذا كانت المرأة لديها شعر طويل، بل هو مجد لها. ولكن 15 الرجل لديه شعر طويل، بل هو العار له؟

-1: 11كورنثوس  1) ولكن إذا كان أي شخص يبدو ان للجدل، ليس لدينا مثل هذا العرف، وال لكنائس هللا. 16لتغطية
16) 

 

في حين أن أعلى تناقش أساسا الشعر، ويبدو أيضا أن تحظر الذكور المسيحية من ارتداء القبعات أو غيرها من أغطية الرأس في الصالة 

العامة )على الرغم من أنني ال أعتقد أنه إذا كان الرجل يرتدي قبعة ألنه بارد ال يستطيع أن يصلي( كما فضال عن السماح  في األماكن

وينبغي أن يكون من الذكور الشعر القصير نسبيا، وعدم ارتداء غطاء  للنساء بارتداء الحجاب أو غيرها من أغطية الرأس عندما يصلون.
ب أن يكون للنساء شعر طويل نسبيا، ولكن يمكن )ولكن ليست مطلوبة ل( ارتداء أغطية الرأس مثل القبعات أو يج الرأس أثناء الصالة.

 الحجاب في الصالة.

 

على الرغم من أنه صحيح أن الكهنوت الالوي زيارتها أغطية الرأس، ويظهر الكتاب المقدس ان كان هناك تغيير في الكهنوت في العهد 

 (.07:12الجديد )عبرانيين 

 

ينبغي أن يكون مفهوما أنه ال يسوع وال بولس الرسول ارتدى غطاء الرأس في الصالة، وينبغي أن النصارى الذكور أيضا تقليد لهم بهذه 
ونوع من أغطية الرأس التي الزعماء الدينيين اليوناني الروماني ارتداء اآلن حتى لم يصبح رسميا  ووفقا لموسوعة الكاثوليكية، الطريقة.

 من االمبراطور الروماني قسطنطين، المحب لإلله الشمس ميثرا. 4 ال ءا من كنائسهم حتى بعد وصول القرنجز

 

 هي التكيف من الديانات الوثنية. 21و الحادي العديد من أغطية الرأس الدينية التي يتم ارتداؤها في القرن

 

     

  13البابا غريغوري   البابا الوون لي    كاهن ميثرا 
 (1585-1572)حكم   ( 461-440)حكم   عشر(  الثالثة 3)

 

 إذا كنت ترى أي الذكور يصلون مع غطاء الرأس مثل ارتدى الوثنيين، يمكن ان تتأكدوا من انه ال يعتقد أنه يجب أن تأخذ مقاطع من الكتاب

 ولكن أنت وينبغي أن يكون. حرفيا. 11كورنثوس  1المقدس مثل تلك الموجودة في 

 

باإلضافة إلى ذلك، ونوع من الصلع أن العديد من الرهبان البوذيين والكاثوليك وفرضت على نفسها، تعارضا مباشرا مع النظام األساسي 

 (، لذلك يجب الحرص على عدم التشبه بهم.15،20: 44؛ حزقيال 1،5: 21للكتاب المقدس )الويين 



 

 كالم باطال، ولكن كن طيد: اسأل في كثير من األحيان، عدم تكرروا ال19نصيحة 

 

 شجع يسوع يسأل هللا شيئا كثيرا:

 

قائال: "كان هناك في مدينة معينة قاض ال  2 ثم تحدث المثل لهم، أن الرجال يجب دائما أن يصلى كل حين وال نيأس، 1
نه لم يكن لفترة من وقال ا 4 وكان هناك في تلك المدينة أرملة ، وكانت تأتي إليه قائلة، 3 يخاف هللا وال يهاب إنسانا

الوقت "الحصول على العدالة بالنسبة لي من خصمي. '؛ لكنه قال بعد ذلك انه في نفسه،" على الرغم من أنني ال 

بعد، ألن هذا أرملة يزعجني أنا سينتقم لها، لئال التي لها مستمر القادمة هي بالضجر لي.  5 أخاف هللا وال أهاب إنسانا،
" 

 

ويكون هللا ال ينتقم مختاريه الخاص الذي تصرخ ليال ونهارا له، على  7 ما يقول قاضي الظلم. اسمعوا»فقال الرب:  6

أقول لكم: إنه ينصفهم سريعا. ومع ذلك، عندما يأتي ابن اإلنسان، وقال انه حقا  8 الرغم من انه يحمل طويلة معهم؟

 (8-1: 18)لوقا  يجد اإليمان على األرض؟ "

 

الكتيب  إيماننا ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول اإليمان في لكثير لم يكن لديك حقا اإليمان ينبغي.ا عليك أن تكون مستمرة.
 لودعا أولئك هللا والمختار. المجاني

 

 على الرغم من أننا يجب أن تستمر بالمحافظة على الصلوات، حذر يسوع أيضا ضد استخدام "تكرار الباطل دعاء نوع:

 

 ألنهم يعتقدون أنهم سوف يسمع لكثير من كالمهم. تصلون ال تكرروا الكالم باطال كاألمم وثني القيام به.وحينما  7

 

 (8-7: 6"لذلك ال نكون مثلهم ألن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه )متى  8 .

 

لويات وبعض التفاصيل للصالة عن والمسيحيين يعطينا أو 13-9: 6وهكذا، في حين قدم الخطوط العريضة للصالة يسوع في إنجيل متى 

 الحقيقي ال مجرد تكرار هذه الكلمات في عدة مرات عن ظهر قلب في صف واحد كما تفعل بعض األديان الذين يدعون المسيح.

 

األقل في آسيا، وأنا في مكان واحد على  في بعض الثقافات، فإنها في الواقع تدور عجلة، ونعتقد أن كل دورة يرسل حتى صالة إلى اآللهة.

 ليس هذا ما يريده هللا. أذكر رؤية دعاء "التي كانت على عجلة من نسج الريح.

 

ولكن،  ال يزال البعض اآلخر، في كال الثقافتين الشرقية والغربية، واستخدام نظام العد تنطوي على حبات لتتبع التكرار بأنهم تسعى لتحقيقه.

 أيضا، ليس هو ما يريده هللا.

 

 الحظ ما يريده هللا: عريضة لواضحة هللا وال تستخدم التكرار دون جدوى.جعل 

 

وفعالة، الصالة الحارة الرجل  أعترف أيضا زالتكم لبعضها البعض، ونصلي لبعضنا البعض، والتي قد تكون تلتئم. 16
المطر على األرض لمدة وأنه لم يكن  إيليا رجل مثلنا، وصلى صالة بجدية أنه لن المطر؛ 17 الصالح ينفع كثيرا كان

 (18-16: 5)يعقوب  ثم صلى أيضا، وفأعطت السماء مطرا، وأنتجت األرض ثمارها. 18 ثالث سنوات وستة أشهر

 



هللا يريد شعبه إلى "تصرخ لي بقلوبهم" )هوشع  أولئك الذين يستخدمون أنظمة حبة العد والفرز للصالة ال يجري طيد حقا وال فعال.

7:14.) 

 

 يسوع: الحظ ما فعله

 

ثم أصبح عرقه مثل قطرات كبيرة من الدم يسقط على  وفيما هو في النزع األخير، كان يصلي أكثر بجدية. 44

 (22:44)لوقا  األرض.

 

 كان يسوع المتحمسين جدا في بعض األحيان كما يظهر في أعاله.

 

 : إذا كنت تعاني أو المرضى، صلي حيال ذلك20نصيحة 

 

 إذا كنا نعاني أو مريضا: كلمة هللا يعلمنا أن يصلي

 

السماح له  هل أحد من أنت مريض؟ 14 دعه الغناء المزامير هو شخص مرح؟ دعه يصلي. أعلى أحد بينكم مشقات؟ 13

وصالة اإليمان سيوفر على  .15 الدعوة لشيوخ الكنيسة، والسماح لهم بالصالة عليه، مسحة له بزيت باسم الرب

 (15-13: 5)يعقوب  د ارتكب خطايا، غفر له.وإذا كان ق المرضى، والرب يقيمه.

 

 أولئك الذين يعانون من مرض ويمكن أيضا استدعاء لكبار السن ألدهن منهم. (، لذلك نصلي من أجل ذلك.3: 3هناك وقت للشفاء )جا 

 نحن تلتئم بها المشارب يسوع:

 

الذي بجلدته  -خطايا، قد فنحيا للبر الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت، بعد أن مات ل 24

 (2:24بطرس  1) شفيتم.

 

 ديفيد صلى وصام عندما كان البعض اآلخر مريض: (.13فصلى موسى أن هللا شفاء شقيقته مريم )عدد

 

وصالتي سيعود إلى  أنا بالتواضع نفسي بالصوم. بالنسبة لي، عندما كانت مريضة، وكان بلدي المالبس بمسوح. ولكن 13

 (35:13)مزمور  قلبي.

 

 وقال أشعيا حزقيا أن هللا يشفيه:

 

 (5: 20ملوك  2هكذا قال الرب إله داود أبيك: "لقد سمعت صالتك، لقد رأيت دموعك. بالتأكيد سوف يشفيك ) 5

 

 هللا يشفي:

 

 (2: 30)مزمور  يا رب يا إلهي، صرخت إليك، وأنت تلتئم لي. 2

 



 (17:14)ارميا  اشفني يا رب، فيبرأ األول؛ 14

 

 عندما كنت تعاني، تذكر للصالة. يتم توصيل الصالة والشفاء في الكتاب المقدس.

 

 : نصلي من أجل قادة الكنيسة21نصيحة 

 

 أردنا أن نصلي من أجل الزعماء الروحيين لدينا.  

 

 الحظ بعض التعاليم من الرسول بولس:

 

 (.5:25تسالونيكي  1أيها اإلخوة صلوا ألجلنا ) 25

 

وأننا قد  ،2 أيها اإلخوة صلوا ألجلنا، لكي تجري كلمة الرب قد تعمل بسرعة ويتمجد، تماما كما هو الحال معك، أخيرا 1

 (.2-1: 3تسالونيكي  2ليست كل إيمان ) سلمت من الرجال غير معقول واألشرار،

 

 قيل المسيحيين من قبل القادة المسيحيين:

 

 (13:18)عبرانيين  ضمير صالح، في كل شيء رغبة في العيش بشرف.ألننا على ثقة بأن لدينا  صلي ألجلنا. 18

 

 علم يسوع لنا أن نصلي من أجل المزيد من القادة:

 

 (.2: 10لذا أطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى صاحب الحصاد )لوقا  حصاد حقا كبيرة، ولكن الفعلة قليلون. 2

 

 ونحن أيضا للصالة:

 

 (.1:142لتكن مشيئة الرب )أعمال  14

 

 كتيب: ماذا يعلم الكتاب المقدس؟ لدينا الصالة ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول الصالة في

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوفاء
 24:14 متى

 و
 20-19: 28 متى

 
   www.ccog.org  هللا كنيسة استمرار

   www.cogwriter.com  النبوءة أخبار المقدس الكتاب اليومية
 

CCOG.ASIA اللغة في بعض وكذلك الصينية الماندرين لغة في مقاالت له. آسيا على تركز التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا 

 .األخرى اآلسيوية اللغات في العناصر بعض إلى باإلضافة اإلنجليزية،
CCOG.EU األوروبية اللغات من العديد في المواد لديها. أوروبا تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 

 CCOG.IN الهندية باللغة المواد ويشمل الهندي، التراث من تلك تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 
CCOG.NZ نيوزيلندا في الموجودة تلك تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 

CCOGCANADA.CA كندا في تلك تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Diosهللا من المستمر للكنيسة االسبانية باللغة الموقع هو هذا ۔. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyosاإلنجليزية اللغة في الموجودة العناصر مع المنحى الفلبين اإللكتروني الموقع هو هذا ۔ 

 .والتغالوغ
 

 
BibleNewsProphecy قناة www.youtube.com/BibleNewsProphecy  

ContinuingCOG قناة www.youtube.com/continuingcog  
ContinuingCOG أفريقيا قناة www.youtube.com/ccogafrica  

 
: 28 ومتى 24:14 متى أيضا لدعم اإلخوة إلى األسبوعية والرسائل والكتب، واإللكترونية، المطبوعة المجالت يستخدم كما هللا من المستمر الكنيسة

19-20. 

 

http://www.ccog.org/
http://www.cogwriter.com/
http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy
http://www.youtube.com/continuingcog
http://www.youtube.com/ccogafrica
https://en.wikipedia.org/wiki/File:YouTube_logo_2015.svg
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