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في هذه القضية:

.3من المحرر :فلسطين وغزة في الكتاب المقدس والنبوءة ماذا يعلم الكتاب المقدس عنهم؟
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.27لم المسيحيين في وقت مبكر الحفاظ على أيام الربيع المقدسة؟ ماذا أتباع يسوع في وقت مبكر
تفعل؟ ماذا أتباعه الحقيقية تفعل اآلن؟
.39خلع المالبس لكنيسة يجب عليك 'اللباس' عند حضور خدمات الكنيسة؟
.43دراسة الكتاب المقدس اختبار دورة هذا االختبار يشمل الدروس األربعة السابقة ()8-5۔
.69ثمانية وعشرون نصائح الصلوات أكثر فعالية :الجزء . 4ما هي الصالة؟ ما هي بعض التعاليم
من الكتاب المقدس التي يمكن أن تحسن صالتك؟

الغالف الخلفي :اإلنترنت وراديو وهذا يدل حيث يمكن للناس العثور على رسالة من الكنيسة المستمر
من هللا .
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الكبير للتبشير ونشر االنجيل الى جمي األمم  .وينبغي أن ترسل المساهمات إلى :الكنيسة المستمر من هللا1036 ،ڈبليو۔ غراند أفنيو ،غروفر بيتش،
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رئيس التحرير :بوب تيل
نسخ  /تدقيق المحرر :جويس تيل مصحح :جون هيكي .ايس بی سی۔ دورة مساعدة :شيرلي جيسٹرو.
تخطيط والطباعة :برڈين الطباعة والرسومات واألطباء البحوث ،وشركة الصور :كل الصور تأتي من عائلة تيل أو مصادر
المجال العام مثل ويكيبيديا (إذا لم يتم إعطاء اإلسناد ،فمن ألنه يعتقد أن مصدر إطالق سراح الصورة حيز االستخدام العام
دون أي شروط)۔
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من رئيس التحرير :بوب تيل

فلسطين وغزة في الكتاب المقدس والنبوءة
وكانت المنابق التي يسيطر عليها الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في األخبار كثيرا .
الجماعة اإلرهابية المعروفة باسم حماس يعمل أساسا في منطقة تسمى غزة  .هل لدى الكتاب المقدس
أي شيء ليقوله عن غزة و  /أو الفلسطينيين؟
يذكر غزة في كل من العهدين القديم والجديد .وبعض تلك التصريحات هي النبوي .
ماذا سيحدث لغزة؟ هل يعلم الكتاب المقدس شيئا عن الفلسطينيين؟
غزة والفلسطينيين
غزة` ،عزة (من األلف إلى الياء-زاو") ،هو الشكل األنثوي كلمة العبرية "من األلف إلى الياء وهذا
يعني قوي ،عنيف ،أو قاسية( الكتاب المقدس ينة ألرقام جديدة الحصرية القوية والتوافق م الموس
اليونانية العبرية قاموس .حقوق التأليف والنشر ©  2006 ،2003 ،1994الكتاب المقدس ينة،
وشركة ومترجمي الكتاب المقدس الدولية ،وشركة)۔
هنا بعض المعلومات عن غزة :
قطاع غزة  (/غاː
ذاتم/؛ العربية :قطاع غزة قطاع غزة [قطاع ʕغزة]) ،أو ببسابة غزة ،هي منطقة فلسطينية
على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط على الحدود م مصر في الجنوب الغربي لمدة
 11كيلومتر ( 6. 8ميل) و إسرائيل على الشرق والشمال على بول الحدود  51كم (32
ميل)۔
في عام  ،1994منحت إسرائيل حق الحكم الذاتي لغزة من خالل السلطة الفلسطينية  .وقبل
ذلك ،كانت غزة تخض لالحتالل العسكري ،وكان آخرها من قبل إسرائيل (،)1994-1967
ومصر ( ،)1967-1958وقبلها سوريا عندما غزة كانت جزءا من اإلمبرابورية العثمانية .
منذ عام  ،2007كان قطاع غزة بحكم الواق تحكمه حماس وهي جماعة فلسطينية يدعون
أنهم ممثلون عن السلطة الوبنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني  .في عام " ،2012تمنح
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مركز الدولة المراقب فلسطين غير عضو في األمم المتحدة" الجمعية العامة لألمم المتحدة .
يشكل غزة جزء من األراضي الفلسطينية المحددة في اتفاقيات أوسلو وقرار مجلس األمن
رقم (.1860غزة ،ويكيبيديا ،ينظر )14/26/07
في األساس ،اتخذت إسرائيل قطاع غزة في حرب  1967وبعد ذلك حولتها إلى السلطة الفلسطينية
على الحكم ،على الرغم إسرائيل ،تعتبر من الناحية الفنية هو جزء من أراضيها  .األكثر في غزة هم
من المسلمين الفلسطينيين الذين ال يرغبون في أن يكونوا جزءا من إسرائيل  .ويعيش نحو مليوني
فلسطيني في االردن .
وفقا للتعليق على دراسة الكتاب المقدس نيلسون غزة وعسقالن وأشدود وعقرون هي المدن الكبرى
من الفلسطينيين والجالدون هو مجرد اسم آخر لاللفلسطينيين  .حاليا المحتلة األرض المذكورة في
المقام األول من قبل الفلسطينيين.
الحظ ما يقوله الكتاب المقدس عن أصل الفلسطينيين:
6كان بنو حام كوش ،مصرايم ،ض  ،وكنعان (.تكوين) 10:6
13مصرايم ولد لوديم ،عناميم ،هابيم ،نفتوحيم 14 ،پاتهروزم ,و قازلوہم (ومنهم من جاء
الفلسطينيين کيفٹورم( )تكوين) 10:13-14
في األساس يبدو أن الفلسطينيين قد يأتي من نسل قازلوہم (تكوين  )10:14الذي من المرجح مختلطة
م نسل إسماعيل (راج تكوين . )16:10
بقدر ما يذهب كلمة فلسطين ،الحظ أيضا ما يلي :
على الرغم من أن أصول محددة من كلمة "فلسطين" وقد نوقشت على مدى سنوات وال
تزال غير معروفة على وجه اليقين ،ويعتقد أن االسم مشتق من كلمة پيلشت المصرية
والعبرية  .ترجم تقريبا يعني "المتداول" أو "المهاجرة" ،ويستخدم هذا المصطلح لوصف
سكان األرض إلى الشمال الشرقي من مصر  -الفلسطينيين  .الفلسطينيون هم شعب بحر ايجه
 أكثر ارتبابا اإلغريق ودون أي اتصال عرقيا ولغويا أو تاريخيا م المملكة  -الذي غزافي القرن قبل الميالد ال 12على السهل الساحلي البحر األبيض المتوسط التي هي اآلن
إسرائيل وقطاع غزة .
تظهر مشتق من اسم "فلسطين" ألول مرة في األدب اليوناني في قبل الميالد  5القرن عندما
احتسب المؤرخ هيرودوت المنطقة "فلسطين" (اليونانية  . )Παλαιστίνη -في القرن ،2
وسحقت الرومان تمرد شمعون بار كوخبا ( 132م) ،تم خاللها استعاد القدس ويهودا وسميت
منطقة يهودا فالسطين في محاولة للحد من تحديد اليهودي م أرض إسرائيل  (.أصول من
اسم "فلسطين"  .ويكيبيديا ،الوصول) 07/26/14
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الفلسطينيون المصطلح في الكتاب المقدس يشير إلى الناس الذين يميلون إلى احتالل المنابق بما في
ذلك قطاع غزة  .الملك جيمس نسخة جديدة يستخدم مصطلح الفلسطينيين  252مرة ،وعلى المدى
الفلسطيني  34مرات .
يحكي الكتاب المقدس غزة
والملك جيمس نسخة جديدة لديه مصطلح "غزة"  21مرة و" غزائی "مرتين  .ونقلت وكلها في هذه
المقالة.
هنا هي المرة األولى:
15كنعان ولد صيدون بكره ،وهيث . 16اليبوسي ،األموريين ،وگرگاشائيت . 17الحوي،
وارکائيت ،وساينايٹ . 18واروادٹ ،وذيمارائيٹ ،وہماتهائيٹ .بعد ذلك جرى تفريق األسر
من الكنعانيين . 19وكانت الحدود الكنعانيين من صيدا كما تذهب نحو جرار ،بقدر غزة  .ثم
كما تذهب نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم ،بقدر ما اش . 20هؤالء بنو حام ،وفقا
ألسرهم ،وفقا لغاتهم ،في أراضيهم وبالدهم (.تكوين  10:15-20,الملك جيمس نسخة جديدة
بوال ما لم ينص على خالف ذلك)
كانت أول سكان المذكورة وفقا لالنجيل من غزة الكنعانيين التي انحدرت من ابنه نوح هام  .ولكن كما
كان منطقة الحدود ،م مرور الوقت ،والطاب العرقي على ما يبدو مختلطة  .وكانت هناك تغييرات:
(20اعتبر هذا أيضا باسم أرض العمالقة؛ عمالقة سكنوا سابقا هناك ولكن العمونيين ندعو
لهم زمزميم 21 ،شعب كما كبيرة وعديدة وبويل القامة كما عناق  .ولكن الرب دمرت لهم
من قبلهم ،وأنهم جردوا منها وسكن في مكانها22 ،فقط كما فعل لبني عيسو الساكنين في
سعير ،عندما قال انه دمر الحوريين من أمامهم  .أنها انتزعت منهم وسكنوا في مكانها ،حتى
يومنا هذا . 23اويم ،الساكنون في القرى بقدر غزة  -کيفاٹورم ،الذين خرجوا من كفتور،
ودمرت لهم وسكن في مكانها) ( .تثنية) 2:20-23
:يوضح الكتاب المقدس أن يشوع في وقت الحق في تلك المنطقة
41ويشوع لهم من قادش برني بقدر غزة ،وجمي البالد جاسان ،حتى فيما يتعلق جبعون .
(يشوع) 10:41
22تركت أيا من عناق في أرض بني إسرائيل  .بقوا في غزة فقط ،في جت وأشدود (.يشوع
)11:22
21المدن في حدود سبط بني يهوذا  ...33في األراضي المنخفضة : ...47أشدود وقراها
وقرى وغزة وقراها والقرى — بقدر ما ادي مصر والبحر الكبير وتخومه (.يشوع 15:21,
)33, 47
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1اآلن كان يشوع من العمر ،في سن متقدمة  .وقال له الرب" :أنت القديم ،تقدما في السنوات
الماضية ،وهناك ما زال الكثير جدا األرض بعد أن يحوزها . 2هذه هي األرض التي ال
تزال حتى اآلن :كل أراضي الفلسطينيين وكل ما الجشوريين 3 ،من الشيحور ،وهو شرق
مصر ،بقدر الحدود عقرون شماال (التي تحسب الكنعانية)؛ خمسة أقطاب الفلسطينيين —
وغزائی ،واشدودی ،وايشکلونائيٹس ،وجيٹائيٹس ،وايکرونائيٹس .أيضا اوائيٹس (يشوع
)13:1-3۔
كما دعا خدا ،حان الوقت أيضا عندما غزاها غزة لتصبح جزءا من من األراضي اإلسرائيلية يهوذا :
18كما أخذت يهوذا غزة وأراضيها ،عسقالن م أراضيها ،وعقرون م أراضيها . 19
لذلك كان الرب م يهوذا  .وأنها أخرجت متسلقي الجبال ،لكنهم لم يستطيعوا برد سكان
األراضي المنخفضة ،ألن لهم مركبات حديد (.قضاة) 1:18-19
ولكن الوض تغير :
1ثم فعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب  .حتى تسليمها الرب دفعهم ليد مديان لمدة سب
سنوات 2 ،وليد مديان سادت ضد إسرائيل  .بسبب المديانيين ،أدلى بنو إسرائيل ألنفسهم
أوكار ،والكهوف ،والتي هي معاقل في الجبال . 3لذلك كان ،كلما إسرائيل قد زرعت ،أن
المديانيين الخروج  .كما العمالقة وان شعوب الشرق تأتي ضدهم . 4ثم أنهم نزلوا ضدهم
وتدمير المحصول من األرض بقدر غزة ،وترك أي القوت إلسرائيل ،وال الغنم وال البقر وال
حمار( .قضاة )6:1-4
كان شمشون الفائدة في امرأة غير اليهود في غزة وكان مرة واحدة للهروب من مدينة غزة:
1اآلن ذهب شمشون الى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها . 2عندما قيل للغزائی،
"لقد اتى شمشون الى هنا!" حاصرت المكان ويكمن في االنتظار بالنسبة له كل ليلة عند
بوابة المدينة  .كانت هادئة بوال الليل ،وقال" :في الصباح ،عندما يكون ضوء النهار،
فسوف نقتله ." 3ووض شمشون منخفضة حتى منتصف الليل  .ثم نهض في منتصف الليل،
سيطرت على أبواب باب المدينة والوظائف بوابة اثنين ،وسحبت عنها ،شريط وجمي ،
ووضعها على كتفيه ،وحملهم إلى أعلى التل الذي يواجه الخليل (.قضاة) 16:1-3
بعد أن تعرض للخيانة من قبل دليلة ،وقد وجه شمشون إلى غزة حيث أزيلت عينيه :
18عندما رأت دليلة انه قد اخبرها بكل قلبه ،وقالت انها ارسلت ودعا اقطاب الفلسطينيين،
قائال" :اصعد مرة أخرى ،ألنه قال لي كل قلبه  ".لذلك جاءت اقطاب الفلسطينيين متروك لها
وجلب المال في أيديهم . 19ثم انها يركن له أن ينام على ركبتيها ،ودعا إلى رجل ،وكان له
يحلق سب خصل رأسه  .ثم بدأت في تعذبه ،وقوته تركوه . 20وقالت" :الفلسطينيون هم
عليكم يا شمشون" حتى انه استيقظ من نومه ،وقال" :أنا سوف تخرج كما كان من قبل ،في
أحيان أخرى ،ويهز نفسي مجانا!" لكنه لم يكن يعلم أن الرب قد فارقه .
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21ثم اخذ الفلسطينيون عليه واخماد عينيه ،وأتت به الى غزة  .انهم قيدوه بسالسل نحاس،
وأصبح باحوا في السجن . 22وم ذلك ،بدأ شعر رأسه في النمو مرة أخرى بعد أن كانت
حليق (.قضاة) 16:18-22
وقد وجه شمشون للخروج من هذا السجن إلى معبد داجون خالل ذبيحة داجون  .هناك سأل أن يكون
وضعت بين العمودين أن ما يصل رأت أن المعبد ،دفعهم إلى أسفل ،ومات م الفلسطينيين (قضاة
 . )30-25 :16كان يبدو على مقربة من السجن ،وبالتالي شمشون مات على ما يبدو في غزة .
بعد أن يبلغوا ،ثم عاد تابوت العهد لبني إسرائيل ،وعرضت الفلسطينيين شيئا لكل من هم خمسة
الرئيسية المدن  /المنابق ،واحدة منها كانت غزة:
17هذه هي أورام الذهب التي ردها الفلسطينيون بمثابة ذبيحة إثم للرب :واحد لألشدود،
واحدة لقطاع غزة ،واحدة للعسقالن ،واحدة للجت ،واحد لعقرون . 18والفئران الذهبية ،وفقا
لعدد من جمي مدن الفلسطينيين الذين ينتمون إلى اللوردات الخمسة ،سواء المدن والقرى
البالد محصنة ( 1صموئيل) 6:17-18
سليمان ،الذي كان من سبط يهوذا ،مدد حكم إسرائيل إلى غزة:
22اآلن كان حكم سليمان لليوم الواحد ثالثين كر دقيق ،وستين كر دقيق 23 ،عشرة ثيران
مسمنة ،وعشرين ثورا من المراعي ،ومائة شاة ،إلى جانب الغزالن والغزالن ،الظباء،
واالوز المسمن .
24ألنه كان يسود كل منطقة على هذا الجانب من نهر من حتى إلى غزة ،وهي على جمي
الملوك على هذا الجانب من نهر  .وكان له صلح من كل جانب كل من حوله  1 ( .ملوك
)4:22-24
بعد أن فقدت بعض األراضي ،حزقيا ملك يهوذا تمديد حكمه إلى غزة:
1اآلن انه جاء لتمرير في السنة الثالثة لهوش بن ايلة ملك اسرائيل ملك حزقيا بن آحاز ملك
يهوذا ،وبدأ عهد  7 . . .كان الرب معه  .انه ازدهرت أينما ذهب  .وقال انه عصى على ملك
أشور ولم تخدمه  8 .اخضعهم الفلسطينيين ،بقدر غزة وأراضيها ،من برج النوابير إلى
المدينة المحصنة 2 ( .ملوك) 18:1,7-8
وهكذا ،والتاريخ يشير إلى أن الفلسطينيين سيكسبون وتفقد األراضي القريبة من غزة ،كما فعل بنو
إسرائيل ،على الرغم من أن يبدو إلظهار أن سيطر بشكل رئيسي من قبل الفلسطينيين .
العهد الجديد يذكر غزة:
26اآلن مالك الرب كلم فيلبس قائال "قم واذهب نحو الجنوب على بول الطريق الذي
المنحدرة من أورشليم إلى غزة"  .هذا هو الصحراء ( .اعمال) 8:26
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على هذا الطريق التقى فيليب "الخصي األثيوبي" وبعد أن تحدث معه ،اعمد له .
نبوءة الكتاب المقدس يحكي عن غزة والفلسطينيين
كان زكريا نبوءة التغيير القادم إلى غزة وغيرها من األراضي من الفلسطينيين:
5يجب عسقالن رؤيته والخوف  .غزة أيضا يجب أن تكون حزينة جدا؛ وعقرون ،ألنه جفت
توق لها  .يقوم الملك يبيد من غزة ،وأشقلون ال يسكنها " 6 .ال يجوز للعرق مختلط يستقر في
أشدود ،وأقط كبرياء الفلسطينيين 7 .وسوف يسلب الدم من فمه ،والفواحش من بين أسنانه .
لكنه الذي ال يزال ،حتى انه يكون إللهنا ،ويكون وكأنه زعيم في يهوذا ،وعقرون وكأنه
اليبوسي  8 .وسوف المخيم حول بيتي بسبب الجيش ،ونظرا للذي يمر بها ولمن يعود  .ال
أكثر يجب ظالم تمر من خاللها ،أما اآلن لقد رأيت بأم عيني ( .زكريا) 9:5-8
بعض (انظر تعليق ماثيو هنري ،الخ) يعتقدون أن هذا هو الوفاء في الماضي .
لكن ،وكما تقول النبوءات المستقبلية للوقت تواجه مشاكل في غزة والفلسطينيين (انظر أدناه) ،ما
سبق يمكن أن ال تزال لديها فاء في المستقبل  .إذا كان األمر كذلك ،فإنه يدل على أن بعض في غزة /
فلسطين سيتم تحويلها .
تقول نبوءة الكتاب المقدس من الكارثة القادمة إلى غزة واألراضي األخرى:
17ثم أخذت الكأس من يد الرب ،وجعلت جمي الدول شرب ،الذي الرب قد أرسلني18:
القدس ومدن يهوذا ،ملوك وأمراء لها ،لجعلها خرابا ،عجبا ،الصفير ،ونقمة ،كما في هذا
اليوم  19 .فرعون ملك مصر ،عبيده ،رؤساؤه ،وجمي قومه ; 20كل اللفيف ،وجمي ملوك
أرض عوص ،كل ملوك األرض من الفلسطينيين (وهي عسقالن وغزة وعقرون وبقية
أشدود)؛ 21أدوم ومؤاب ،وعمون 22 .كل ملوك صور ،جمي ملوك صيدا ،وملوك من
األراضي الساحلية التي عبر البحر  23 .ددان ،تيما ،البوز ،وجمي الذين هم في أقاصي 24.
جمي ملوك العرب وجمي ملوك من اللفيف الساكنين في الصحراء  25 .كل ملوك زمري،
جمي ملوك عيالم ،وجمي ملوك الميديين  26 .كل ملوك الشمال ،البعيدة والقريبة ،واحد م
آخر؛ وجمي ممالك العالم والتي هي على وجه األرض  .أيضا ملك شيشک فيشربوا من
بعدهم " 27 .لذلك يجب عليك أن تقول لهم :هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل ":شراب ،أن
يكون في حالة سكر ،والقيء! الخريف واالرتفاع ال أكثر ،ألن السيف الذي أرسله أنا بينكم .
""  28ويجب أن يكون ،إذا رفضوا اتخاذ الكأس من يدك للشرب ،ثم تقولون لهم :هكذا قال
رب الجنود" :يجب عليك شرب بالتأكيد!  29ها أنا أبدأ لجلب كارثة على المدينة التي دعي
اسمي ،ويجب أن تكون دون عقاب على اإلبالق؟ يجب أن ال يكون من دون عقاب ،ألني أنا
أدعو السيف على كل سكان األرض " ،يقول رب الجنود ( .ارميا) 25:17-29
العديد من األراضي والمذكورة أعاله من مؤيدي الملك النهائي للجنوب (دانيال ) 11:40-43و  /أو
جزءا من كونفدرالية التي ستدمر التي من شأنها أن تنطوي على مصر (حزقيال) 30:3-8۔
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بعض من تلك األراضي ،عسقالن (تق على بعد  50كيلومترا إلى الجنوب من تل أبيب ،وعلى بعد
 13كيلومترا إلى الشمال من الحدود م قطاع غزة) ،عقرون (الحديثة أبيب منک ،وهو على بعد 35
كيلومترا غرب القدس) ،وأشدود (تق على بعد  32كيلومترا جنوبي تل أبيب 20 ،على بعد كم من
شمال عسقالن ،و  53كم غرب القدس) ،ويهيمن عليه حاليا من قبل دولة إسرائيل .
كامل  47الفصل من ارميا هو نبوءة ضد الفلسطينيين ،بما في ذلك قطاع غزة:
1كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الفلسطينيين قبل هجوم فرعون غزة . 2هكذا
قال الرب" :ها ،ترتف المياه من الشمال ،ويكون بوفان تفيض ،وعليهم تجاوز األرض وكل
ما هو فيه ،المدينة والساكنين داخل ،ثم يقوم الرجال يبكون ،وجمي يقوم سكان األرض
وائل  3 .في ضجيج حوافر ختم له الخيول القوية ،في االندفاع من مركباته ،على هدير
عجالت له ،واآلباء لن ننظر إلى الوراء ألبفالهم ،تفتقر إلى الشجاعة 4 ،ألن اليوم الذي
يأتي لنهب كل الفلسطينيين ،إلى قط من صور وصيدا كل المساعد الذي ال يزال؛ ألن الرب
نهب الفلسطينيين ،وبقية البالد من كفتور 5 .لقد حان الصل على غزة ،وقط عسقالن قبالة
م بقية ادي بهم  .متى قطعت نفسك؟ " 6يا أيها السيف الرب ،كيف يمر وقت بويل حتى
أنت تماما؟ ض نفسك في غمد الخاص بك ،والراحة ال يزال!  7كيف يمكن أن تكون هادئة،
ورؤية أعطاها الرب تهمة ضد عسقالن وضد شابئ البحر؟ هناك عين انه " ( .ارميا47:2-
)7
وهكذا تنبأ المشاكل من أجل غزة  -حيث أن هناك ازدواجية في بعض النبوءات (على سبيل المثال
مالخي  5 :4ومتى  ،)13-10 :17وهذا قد يكون تطبيقها في المستقبل  .وتجدر اإلشارة إلى أن
عسقالن هو حاليا جزء من إسرائيل ،ومن المحتمل الفلسطينيين إما السيطرة عليه مرة أخرى أو أن
يكون العديد من ذلك في أن تتأثر بها .
عاموس سجلت خصيصا نبوءة ضد غزة:
6هكذا قال الرب:
"لذنوب غزة الثالثة واألربعة،
وأنا لن نحيد العقاب،
ألنها أخذت األسير سبيا كامال
لتسليمها إلى أدوم .
7ولكن سأرسل نارا على سور غزة
فتأكل قصورها .
8أقط الساكن من أشدود،
9

والشخص الذي يحمل صولجان من عسقالن .
وأنتقل يدي ضد عقرون،
وبقية الفلسطينيين تبيد "
يقول السيد الرب (.عاموس) 1:6-8

حزقيال كان نبوءة ضد أدوم (كما ذكر أعاله) ثم التالية حول الفلسطينيين:
 15هكذا قال السيد الرب" :ألن الفلسطينيين التعامل وأخذ الثأر بقلب حاقد ،لتدمير بسبب
الكراهية القديمة 16 "،لذلك هكذا قال السيد الرب" :أنا سوف امد يدي على الفلسطينيين،
وأقط الجالدون وتدمير ما تبقى من ساحل البحر  17وسوف يصنعوا نقمة كبيرة عليها م
انتقادات غاضبة؛ و فيعلمون أني أنا الرب ،عندما أض بلدي االنتقام عليهم "(حزقيال :25
. )17-15
االنتقام ينتمي إلى هللا (رومية 9 :12؛ عبرانيين  ،)10:30وعلى ما يبدو (جنبا إلى جنب م
األدوميين ،حزقيال  ،17-15 :25جويل  ،3:19عوبديا  ،08/11والمزامير  ،9-7 :137و
الفلسطينيون يتعرضون لعقاب في المستقبل لالنتقام من زكريا  6 :9يقول من العقاب لكبريائهم .
إشعياء يبدو أن الحديث عن هذا أيضا:
 14ولكن يجوز لهم يطير إلى أسفل على الكتف الفلسطينيين نحو الغرب .
معا يجوز لهم نهب شعوب الشرق .
يضعون أيديهم على أدوم وموآب .
ويتعين على بني عمون باعة لهم .
 15الرب سيدمر تماما لسان بحر مصر .
م صاحب هبوب ريح عاصفة وقال انه يهز قبضته على نهر،
وضربه في تيارات سبعة،
وجعل الرجال على عبور ( .اشعياء )15-14 :11
ويبدو أن هذا يشمل ليس فقط تلك الموجودة في غزة ،ولكن ربما تلك الموجودة في الضفة الغربية
("أهل الشرق") وخارجها .
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تالحظ أيضا ما تنبأ صفنيا:
 4لغزة تكون متروكة،
وعسقالن خرابا .
وعليهم برد أشدود في الظهر،
ويجب أن يكون اقتالع عقرون .
 5ويل لسكان ساحل البحر،
أمة الكريتيين .
كلمة الرب عليكم .
يا كنعان أرض الفلسطينيين:
"سأدمرك؛
لذلك يجب أن يكون هناك أي ساكن ( .صفنيا )5-4 :2
على الرغم من وجود وفاء جزئي قرب وقت كتابة هذا ،فإن الوقت لم تكن حتى اآلن عندما لم يكن
هناك ساكن في أرض كنعان ،وبالتالي هذه النبوءة هو من أجل المستقبل  .سوف غزة تغيير وتكون
متروكة! (قبل سنوات ،بسبب ما صفنيا  5-4 :2يعلم ،خلصت إلى أن مكان حماية وعد يسوع ان
فيالدلفيا في سفر الرؤيا  3:10ال يكون في اتجاه غزة وال أرض الفلسطينيين) .
الفلسطينيون ،على ما يبدو جنبا إلى جنب م بعض السوريين ،وتنبأ أن تشارك في الحرب ،على ما
يبدو اإلرهابي واحد:
 8أرسل الرب قوال في يعقوب ،و قد سقط على اسرائيل  9 .وجمي الناس يعرفون  -أفرايم
وسكان السامرة  -من يقول في فخر وكبرياء قلب" 10 :قد انخفض الطوب أسفل ،ولكن
سنعيد البناء بحجارة منحوتة  .يتم قط الجميز إلى أسفل ،ولكن نحن سوف تحل محلها م
األرز " 11لذلك يجب على رب انشاء وخصوم رصين ضده ،وتشجي أعدائه على12 ،
السوريون قبل والفلسطينيين من وراء؛ فيأكلون إسرائيل فتح الفم (اشعياء . )12-8 :9
منذ النبوءة المذكورة أعاله تشمل افرايم والسامرة ،وهذا يدل على أن المملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية ستتعرض للهجوم (ضرب لهم قبل وخلف) .
يوضح الكتاب المقدس أن اإلرهاب تنبأ:
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' 14ولكن إذا كنت ال باعة لي ،وال مراقبة جمي هذه الوصايا 15 ،وإذا كنت يحتقر
فرائضي ،أو إذا روحك يمقت أحكامي ،بحيث لم تقم بإجراء جمي وصاياي ،ولكن كسر
عهدي  16أنا أيضا سوف نفعل ذلك لك :حتى سأعين اإلرهاب على مدى لكم ،وإضاعة
المرض والحمى التي يجب أن تستهلك العينين ويسبب الحزن من القلب  .ويجب عليك أن
تزرع البذور الخاصة بك من دون جدوى ،ليكون أعدائك أكله  17 .وأنا وضعت وجهي
ضدك ،وأنت يجب أن هزم من قبل أعدائك  .يجب مبغضيكم ملك فوقك ،وتهربون عندما ال
أحد يتاب لك ( .الويين )17-14 :26
 25يجب تدمير السيف الخارج  .يجب أن يكون هناك إرهاب داخل (تثنية 12 )32:25
"صرخة وائل يا ابن آدم؛ ألنها ستكون ضد شعبي ،ضد كل رؤساء إسرائيل  .االهوال بما في
ذلك السيف سيكون ضد شعبي  .وبالتالي ضرب فخذك ( .حزقيال )21:12
 12هوذا هؤالء هم الفجار ،الذين هم دائما في سهولة  .أنها تزيد في الثروات   19 . . .أوه،
كيف يتم تقديمهم إلى الخراب ،كما هو الحال في لحظة! وتستهلك تماما م االهوال ( .مزمور
)12،19 :73
 25ألنك ازدرى كل ما عندي محامي ،وكان يمكن أن أيا من بلدي التوبيخ 26 ،أنا أيضا
سوف يضحكون مصيبة الخاص بك؛ وسوف يسخر عندما يأتي اإلرهاب بك 27 ،عندما
يأتي االرهاب الخاصة بك مثل عاصفة ،وتدمير الخاص بك يأتي مثل زوبعة ،عندما الشدة
والكرب يأتي عليكم ( .أمثال )27-25 :1
 5كما أنهم يخافون من االرتفاع ،والذعر في الطريق (جا . )5 :12
مكاسب الجهادية في أجزاء مختلفة من العالم هي مقدمة لمزيد من اإلرهاب والتغيير .
بقدر دعم الفلسطينيين من اإلرهاب ،الحظ ما يلي:
هناك جيل جديد من الغاضبين والفلسطينيين المحبطين يقود الموجة الحالية من االشتباكات
م القوات اإلسرائيلية  .  .  .يقول البعض انهم يريدون ان يحذوا حذو الذين قتلوا أو جرحوا
في مواجهات أو هجمات على االسرائيليين  -مثل مهند الحلبي ،وبالب القانون البالغ من
العمر  19عاما من الضفة الغربية الذي بعن حتى الموت اثنين من االسرائيليين في مدينة
القدس القديمة في عطلة نهاية األسبوع قبل ابالق النار عليه من قبل شربة .
وقال "نحن جميعا معجبة بما قام به" وقال مالك حسين ،البالغ من العمر  19صديق وزميل
بالب في كلية الحقوق في جامعة القدس بالقرب من القدس " .بعد يوم من الهجوم ،اتخذت
الجامعة إلى الشوارع واشتبكوا م الجنود اإلسرائيليين  .بريقة مهند هو الطريق الوحيد
لتحرير فلسطين " ( .دراغمة  ،Mلوب  . Kبعدما خاب امله االضطرابات حملة الشباب
الفلسطيني  .القومية للبريد 7 ،أكتوبر )A1 ،2015
بالطب  ،الحل لفلسطين والقدس ليست الحرب واإلرهاب ،ولكن عودة المسيح وإقامة ملكوت هللا  .يجب
أن مالك حسين وغيرهم" ،نصلي من أجل السالم في القدس" (مزمور . )6 :122
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واحد اتحاد ضد الواليات المتحدة األمريكية ،حلفاؤها األنجلو سكسونية ،وإسرائيل تشمل قوات
عربية وأوروبية قادم (مزمور  . )83وأنا منذ فترة بويلة يعتقد أن اإلرهاب البد وأن يكون جزءا من
هذا .
أهداف حماس ال تشمل السالم مع إسرائيل
كما ذكر آنفا ،يحكم غزة في المقام األول من قبل مجموعة تعرف باسم حماس .
هنا بعض المعلومات عن األهداف الرسمية لحركة حماس:
عهد حماس  -النقاب الرئيسية .  .  .
أهداف حماس:
-----------------"إن حركة المقاومة اإلسالمية هي حركة فلسطينية متميزة ،تعطي والءها هلل ،والتي أسلوب
حياة غير اإلسالم  .وتعمل على رف راية هللا على كل شبر من فلسطين " ( .المادة )6
على تدمير إسرائيل:
----------------------------"إسرائيل سيكون موجودا وسوف تستمر في الوجود حتى اإلسالم وبمس ذلك ،تماما كما
بمس سبقته" ( .الديباجة)
حصري المسلمين ببيعة المنطقة:
----------------------------- ----------"إن أرض فلسطين هي وقف إسالمي المباراة القدس] كرس ألجيال المسلمين إلى يوم
القيامة  .ال أحد يمكن له أن يتجاوزها أو أي جزء منه ،أو التخلي عنه أو أي جزء منه ( .المادة
)11
"فلسطين أرض إسالمية   . . .ولما كان هذا هو الحال ،وتحرير فلسطين هو فرض عين على
كل مسلم أينما كان" ( .المادة )13
الدعوة إلى الجهاد:
------------------
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"في اليوم الذي يغتصب األعداء بعض أرض المسلمين ،الجهاد يصبح فرض عين على كل
مسلم  .في مواجهة اليهود اغتصاب ،فمن اإللزامي أن راية الجهاد أن تثار ( " .المادة )15
"تلحق الصفوف بالصفوف ،ويندمج المجاهدون بالمجاهدين اآلخرين ،والجماهير في كل
مكان في العالم اإلسالمي سوف تأتي إلى األمام في االستجابة لنداء الواجب ،معلنا بصوت
عال ":حائل للجهاد '!  .وهذه الصرخة تصل إلى السماوات وسيستمر يجري دوت حتى
يتحقق التحرير ،المهزوم الغزاة ويتنزل نصر هللا عن ' ( .المادة )33
رفض التسوية السلمية المتفاوض:
------------------------------------------"[السالم] المبادرات ،وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية تتعارض م مبادئ
حركة المقاومة اإلسالمية   . . .هذه المؤتمرات ليست أكثر من وسيلة لتعيين الكفار كما
المحكمين في ديار اإلسالم  .  . .
ال يوجد حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد  .مبادرات ومقترحات والمؤتمرات الدولية ليست
سوى مضيعة للوقت ،ضربا من العبث ( .المادة )13
إدانة معاهدة السالم بين إسرائيل ومصر:
---------------------------------------------"وكانت مصر ،إلى حد كبير ،وإزالتها من دائرة الصراع (ضد الصهيونية) من خالل اتفاقية
كامب ديفيد الغادر  .يحاول الصهاينة رسم دول عربية أخرى في اتفاقات مشابهة من أجل
تقديمهم خارج دائرة الصراع . . .  .
مغادرة دائرة الصراع م الصهيونية خيانة عظمى ،وملعون من يرتكب مثل هذا الفعل " .
(المادة .  .  . )32
"إن حماس تعتبر نفسها رأس حربة وبليعة دائرة الصراع م الصهيونية العالمية  . . .
الجماعات اإلسالمية في جمي أنحاء العالم العربي ينبغي أيضا أن تفعل الشيء نفسه ،ألنها
مجهزة تجهيزا أفضل للدور في المستقبل في مجال مكافحة المروجين للحرب اليهود " .
(المادة http://fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm )32
حماس لديها المزيد من األهداف ،ولكن تلك المذكورة أعاله تعطي فكرة عن ما هو عليه كل شيء .
حماس هي منظمة إرهابية إسالمية وليس لديها مصلحة بالسالم م إسرائيل .
على الرغم من المطالبات واآلمال ،وهو نوع من "اتفاق سالم" مؤقت ومن المتوق وفقا لنبوءة
الكتاب المقدس (راج دانيال  )09:27وقد وافقت حماس على وقف إبالق النار المؤقت في
الماضي ،وبالتالي ،من المتوق أن تفعل ذلك في المستقبل .
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القرآن ال يعلم ما يبدو أن العديد من المسلمين إلى فكر
قد يكون من المهم اإلشارة إلى أن مساحة فلسطين لم يرد ذكرها في القرآن الكريم  .وبالتالي ،ليس كل
المسلمين يؤمنون بأن لها أن تحصل على القدس  .الحظ ما يلي:
وقال الشيخ أحمد عدوان ،الذي يقدم نفسه على أنه عالم مسلم الذي يعيش في األردن على
صفحة الفيسبوك الشخصية أنه ال يوجد شيء مثل "فلسطين" في القرآن الكريم .وقد عين
هللا األرض المقدسة لبني إسرائيل إلى يوم القيامة (القرآن الكريم ،سورة " - 5إن سورة
المائدة" ،اآلية  ،)21و "جعلنا بني إسرائيل ورثة (من األرض)" (القرآن الكريم ،سورة
" - 26إن سورة من الشعراء" ،اآلية .)59
"أقول لهؤالء الذين يشوهون كتابهم الرب ،والقرآن :من أين لك جعل اسم فلسطين ،كنت
كذابون ،كنت الرجيم ،عندما عين هللا بالفعل" األرض المقدسة "وتركها لبني إسرائيل حتى
يوم القيامة  .ال يوجد شيء مثل "فلسطين" في القرآن الكريم  .بلب للحصول على أرض
إسرائيل هو البابل ،وأنه يشكل اعتداء على القرآن الكريم ،على اليهود وأراضيهم  .وبالتالي
فإنك لن تنجح ،وستفشل هللا لكم وإذالل لك ،ألن هللا هو الذي سيحمي لهم (أي اليهود) " .
وأضاف الشيخ" :الفلسطينيون هم قتلة األبفال وكبار السن والنساء .
يهاجمون اليهود وبعد ذلك استخدام هذه (األبفال وكبار السن والنساء) كدروع بشرية
واالختباء وراء لهم ،دون رحمة ألبنائهم كما لو أنها لم تكن أبفالهم ،من أجل أن نقول للرأي
العام أن اليهود تهدف إلى قتلهم  .وهذا هو بالضبط ما رأيته م بلدي عينان في ال  ،70عندما
هاجم الجيش األردني ،الذي يأوي ويحميهم  .بدال من الشكر عليه (الجيش األردني)،
أحضروا أبفالهم إلى األمام إلى (الوجه) الجيش األردني ،من أجل جعل العالم يعتقد أن
الجيش يقتل أبفالهم  .هذا هو عادتهم والعرف ،شراسة ،وجود قلوبهم من الحجارة تجاه
أبنائهم ،والكذب على الرأي العام ،من أجل الحصول على دعمها " .
ومن الجدير بالذكر ،أن الشيخ المذكور زار إسرائيل واجتم علماء الدين اليهودي  .أجرى
"إسرائيل بالعربية" موق مقابلة معه ،قال فيها أن سبب انفتاحه تجاه الشعب اليهودي "يأتي
من وجهة نظري االعتراف سيادتها على أراضيها وإيماني في القرآن الكريم ،الذي حدثنا
وأكد هذا في كثير من األماكن ،مثل صاحب (هللا) قائال" :أيها الناس (أي بني إسرائيل)،
ادخلوا األرض المقدسة التي كلفت هللا لكم" (القرآن الكريم ،سورة " - 5إن سورة المائدة"،
اآلية  ، )21وقوله" :جعلنا بني إسرائيل ورثة (من األرض)" (القرآن الكريم ،سورة - 26
"إن سورة من الشعراء" ،اآلية  )59وآيات كثيرة أخرى .
انه (عدوان) وأضاف(" :اليهود) هم شعب مسالم يحب السالم ،الذين ليسوا معادين وليسوا
المعتدين ،ولكن إذا يتعرضون للهجوم ،فإنها دفاع عن أنفسهم بينما تسبب أضرار بفيفة
اللمهاجمين ممكن  .إنه لشرف بالنسبة لهم أن هللا قد اختار لهم على العالمين  -وهذا يعني
على الناس والجن إلى يوم القيامة  .أنا جعلت أسباب اختيار هللا واضح في كتبي والنشرات .
عندما اختار هللا لهم ،لكنه لم يفعل ذلك انطالقا من المداراة ،وقال انه ليس الشعوب األخرى
الظالمة ،انها مجرد أنهم (اليهود) استحق هذا "(كوهي  .األردنية الشيخ ":ال يوجد "  .فلسطين
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"في القرآن الكريم إن هللا أعطى إسرائيل لليهود  ".يهود أخبار 15 ،أغسطس . 2014
http://www.jewsnews.co.il/2014/08/15/jordanian-sheikh-there-is-no)palestine-in-the-koran-allah-gave-israel-to-the-jews/ viewed 09/24/14
وبطبيعة الحال ،تماما كما العديد من الناس الذين يدعون أنهم مسيحي يعتقد كما المذاهب مواقف
تتعارض م الكتاب المقدس ،واإلسالم لديه مشاكل مماثلة  .ولكن الحقيقة هي أن الكتاب المقدس قد
وعدت األراضي التي يريد الفلسطينيون ،بما في ذلك في قطاع غزة ،لنسل إسرائيل في الكتاب
المقدس .
مزمور  83,دانيال  11,حزقيال 30
هناك بعض االتفاقات  /االتحادات أن الفلسطينيين سيشاركون في واحد في مزمور  83قد تنطوي
على االرهاب ويتضمن تحديدا الفلسطينيين والفلسطينيين الحديث:
 3لقد أخذوا محامي ماكرة ضد شعبك،
وتشاور معا ضد اوالدكم محمية .
 4قالوه" ،تعال ،ودعونا يعزلهم عن كونها أمة ،وهذا يمكن أن تذكر اسم إسرائيل ال أكثر ".
 5ألنها تشاورت م موافقة واحد؛
أنها تشكل الكونفدرالية ضد لك:
 6خيام أدوم واإلسماعيليين .
موآب ہيگرائيتی .
 7شيوخ جبيل ،عمون وعماليق .
بالد الفلسطينيين م سكان صور .
 8آشور أيضا انضمت معها؛
وقد ساعدت لبني لوب ( .مزامير )8-3 :83

الحظ ما يلي :
العظمى الكونفدرالية ...
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الحظ وسوف ال سيما النبوي مزمور  . 83وهنا نجد وصف ائتالف القادمة من دول الشرق
األوسط هدفها هو القضاء على اسم إسرائيل! سيقولون" ،تعال ،ودعونا يعزلهم عن كونها
أمة؛ أن اسم إسرائيل قد يكون هناك أكثر في ذكرى" (اآلية . )4
ال يمكن أبدا أن تتحقق هذه النبوءة حتى هذا القرن ال . 20لماذا ا؟ منذ العصور القديمة
(القرن  TH8قبل الميالد) لم يكن هناك  -حتى هذا القرن  -أمة في الشرق األوسط معترف
بها رسميا من قبل باسم إسرائيل  .ولكن هناك اسرائيل اليوم  .ومن الواضح أن هذا نبوة عن
هذه األيام األخيرة!
ومن بين المشاركين في هذه الكونفدرالية واسعة النطاق كشفت في مزمور  83ستكون شيوخ
جبيل (بيبلوس القديمة ،جبيل الحديث) و "الفلسطينيين [الفلسطينيين تركزت في قطاع غزة]
م سكان صور" (اآلية . )7
وهنا نرى أنه كان قديما  -وبدقة  -تنبأ أن العرب الفلسطينيين سيصبح في هذه األيام األخيرة
المضطربة المرتبطة بشكل أو بآخر م مدن لبنان  .النبي ارميا ( )4 :47يتحدث أيضا من
الفلسطينيين وحلفائهم من صور وصيدا .
لكن هذا التحالف تنبأ في مزمور  83ال يدوم بويال  .ويكشف الكتاب المقدس أنه في هذه
األثناء ،في عصرنا ،دكتاتور عسكري أوروبي كبير  -المعروفة في سفر الرؤيا باسم
"الوحش" و في نبوة دانيال باسم "ملك الشمال"  -سوف تنشأ وينزل في نهاية المطاف على
الشرق الشرق . . .  .
سوف تدخل الوحش لديهم عواقب وخيمة على اإلسرائيلي والعربي على حد سواء  .سيتم
المحتلة من إسرائيل ("األرض المجيدة") ومصر على يد القوات الوحش (دانيال -40 :11
( . )42القرمة  .لبنان في المستقبل تنبأ في سهل الحقيقة الكتاب المقدس! ،سبتمبر ،أكتوبر
)1982
حينما كان مقدم البالغ المذكور أعاله الصحيح أن الوفاء مزمور  83لم يكن قبل القرن  ،20لم يتحقق
بعد ذلك كما يبدو أن هذا هو نبوءة للقرن ال. 21
الحظ أيضا شيئا من كتاب حزقيال من الكاثوليكية والبروتستانتية ترجمة:
و 5كوش ،ض ولود ،كل العرب ،الشبل وأبناء البلد من العهد يسقطون بالسيف معهم .
(حزقيال )NJB ،5 :30
" 5يجب إثيوبيا ،ليبيا ،ليديا ،كل اللفيف ،الشوب ،ورجال األراضي المتحالفين ،يسقط معهم
بالسيف" ( .حزقيال )5 :30
كما غزائی  /يبدو أن الفلسطينيين يجب أن تكون متصلة الشعوب العربية األخرى ،سيتم تطبيق
النبوءات المتعلقة الشعوب العربية أيضا ،مثل حزقيال . .  8-2 :30
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كانت هناك صواريخ واالنتقام ،والقتال آخر بين إسرائيل والفلسطينيين .
وإن كانت هناك وقف إبالق النار المؤقت ،وقد ذكر أن "أيا من الطرفين يبدو على استعداد لقبول
شروب أخرى لوقف دائم إلبالق النار"(http://www.voanews.com/content/israel-
hamas-resume-fighting-as-cairo-talks-break-down/2419518.html).وسوف يأتي
اتفاق سالم مؤقت لعدة سنوات عن كل دانيال . 09:27
نبوءة توراتية يعلم أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ودعم االتحادات التي لن تنتهي بشكل جيد
في هذا العصر  .فإنها ،لبعض الوقت ،نعتقد أنها سوف تكون محمية من قبل "اتفاق سالم" مؤقت
(دانيال  )9:27لن تنتهي بشكل جيد (دانيال  )43-31،40 :11وفقا اللكتاب المقدس ،وحتى النبوة
اإلسالمية  .عندما يأتي "اتفاق سالم" من دانيال  ،9:27وكثير سوف نركن إلى االعتقاد زورا أنه تم
بلوغ السالم الحقيقي (راج لوقا  ،)29-26 :17ولكن ذلك لن يكون هذا هو الحال (راج 1
تسالونيكي . )13 : 5
أن يقال ،وسيأتي يسوع وتصويب هذا العالم خارجا (رؤيا . )20-19
يقول الكتاب المقدس أيضا من عصر القادمة وأن كل من عاش ،الفلسطيني ،أو الخالص لم يكن،
سيتم تقديمها  .حتى ذلك الحين ،يمكننا أن نتوق مشاكل للقدوم إلى غزة وأجزاء أخرى من فلسطين .
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ماذا تفعل حتى يأتي المملكة

شركة دي بول گرائنکی نشرت أصال في جود نيوز ،يناير 1975

في صالته نموذج ،تعليمات المسيح تالميذه للصالة "ليأت ملكوتك"  .وهكذا نقوم به  -على األقل
بعض منا القيام به  -ربما بيرفونكتوريلي ،ربما بحماس  -ولكننا نصلي من أجل ذلك .
ونحن نأمل أن يأتي قريبا  -أو نأمل أن تأتي في وقت الحق حتى ال استباق خططنا والمطام
الدنيوية  .أو أننا ال أمل على اإلبالق .
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ونحن التكهن حول هذا الموضوع  .ويقول أكثر من ذلك  .متى كان ذلك؟ وانها تأتي في كل شيء؟ ما
تسلسل األحداث سوف يؤدي إلى وصولها؟
ولكن من منا حقا التحضير لذلك؟
يستعد لقاء هللا لدينا شيء من شأنه أن معظمنا تنظر بجدية فقط على أسرة موتنا أو إذا كنا نعتقد أن
عودة المسيح كانت جدا ،وشيكة جدا  .خالف ذلك ،وننسى ذلك اآلن  -ونحن سوف تفكر في ذلك
بعض يوم .
مثل هذه الرعاية الشيطان قد-ال-تهتم لي( ،الشيطان يأخذ المجيء الثاني للمسيح على محمل الجد،
بالمناسبة) الموقف هو قصير النظر للغاية  .في المقام األول ،وإذا كان المسيح ال يعود في حياتك،
أنت ،بطبيعة الحال ،يمكن أن يكون في وربة حقيقية .
ولكن يجب أن يموت قبل أن يعود ،كما مليارات لديها قبل ،مسألة إعداد ال يزال من المهم  .ليعلمنا
الكتاب المقدس أن المسيح مات في  -وأنت ال نأمل في أن يعدوا بين هذه المجموعة المميزة  -سيتم
احياء الى الخلود عندما يعود المسيح ،عندما يأتي المملكة!
لنتنبه
لذلك ال يهم كيف يمكنك معرفة ذلك ،القادمة من المملكة يشكل مصدر قلق فوري لك  .عندما تصلون
"ليأت ملكوتك" ،يجب عليك أيضا تصلي صالة موسى" :وهكذا يعلمنا أن عددهم أيامنا ،وأننا قد
تنطبق بقلوبنا الحكمة" (مزامير  90:12).يجب أن تأخذ على محمل الجد الوعظ من الرسول بولس:
"فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ،وليس كما الحمقى ،ولكن كما الحكيمة ،مفتدين الوقت ألن األيام
شريرة" (افسس) 5:15-16۔
كيف يمكننا نتنبه؟ كيف لنا أن نعرف ما الذي المسيح بالنسبة لنا في هذه األوقات الحاسمة؟ لحسن
الحظ ،ليس لدينا لتخمين  .من أجل المسيح ليس فقط أخبرنا ما الذي سيحدث (الذي يقلق الجمي
حول) ،ولكن أيضا ما يجب القيام به حيال ذلك (والذي يتجاهل معظم الناس)  .دعونا نلقي نظرة على
صاحب المهم  -وكثيرا ما يغفل  -التعليمات .
صدمة المستقبل
في عام  ،1970ألفين تومر ،في كتابه ذائ صدمة المستقبل ،أعلن إنجيل التغير السري وتوق عالم
مختلف جذريا في المستقبل  .حذر تومر من صدمة هائلة في المستقبل  -محيرة القلق واإلحباب
واالرتباك  -ألولئك الذين ال تغيير أوضاع تفكيرهم ويعيشون إلعداد أنفسهم للتغييرات قادمة .
بوفر هو واحد من جيل جديد من المفكرين ودعا المستقبليين  .أنها محاولة التنبؤ بالمستقبل استنادا
إلى الظروف واالتجاهات في الماضي والحاضر .
في وقت سابق أكثر من  1900سنة ،بشر يسوع المسيح إنجيل آخر من التغيير وتنبأ عن مختلف -
أفضل  -العالم المقبلة  .يمكنك أن تقرأ عن ذلك في كتابه األكثر مبيعا ،الكتاب المقدس  .كما المستقبلي
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األول وقبل كل شيء ،وتوق المسيح المملكة مجيء هللا وقال الناس للتغيير  -التوبة  -من أجل أن
تكون مستعدة لوصوله (مرقس) 1:14-15۔ وحذر أيضا من الصدمة الشديدة في المستقبل  -في كثير
من األحيان تتلخص في التعبير "  .هناك يكون البكاء وصرير األسنان"  -ألولئك الذين لم تصغي
رسالته .
وتسجل بعض من أقوى التحذيرات المسيح عن صدمة المستقبل في متى  24و  . 25أوال ،وتنبأ
تسلسل األحداث المؤلمة التي من شأنها أن تتوج عودته  .ثم وحذر:
"وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد ،ال ،ال مالئكة السماء ،ولكن والدي فقط  . . . .
مشاهدة ذلك ،ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم" (متى) 24:36, 42۔
الثانية التخمين-المجيء الثاني
وعلى الرغم من هذه التصريحات تأكيدا المسيح ،كانت هناك دائما بعض الذين حاولوا تخمين ثاني
هللا اآلب عن عودة ابنه  .والذين ال يريدون أن تعرف؟ بعد كل شيء ،وعودة المسيح هي النقطة
المحورية لجمي النبوة ،األمل والتوق من جمي المؤمنين الحقيقيين .
ولكن أولئك الذين يحاولون تفوق هللا تقوم بإعداد أنفسهم لجرعة غير سارة من صدمة المستقبل -
صدمة وخيبة األمل من كونها خابئة .
نبوءة مثيرة لالهتمام ومفيدة ،ولكن من الواضح من كالم المسيح أن هناك فقط الكثير يمكننا أن نعرف
مسبقا  .لذلك فمن العبث محاولة تخمين ثاني هللا  .الى جانب ذلك ،هناك أشياء أكثر أهمية بالنسبة
للمسيحي أن تفعل من اللعب التخمين ألعاب .
خذ نصيحة من بول:
"  . . .وم ذلك يري أنا لكم وسيلة أكثر ممتازة   . . . .وكانت لي نبوة واعلم جمي االسرار وكل
علم   . . .ولكن ليس لي محبة [الحب] ،أنا ال شيء" ( Iكورنثوس) 12:31; l3:2۔
التركيز على المسائل التي تعول حقا .
تناول الطعام والشراب في حين أن الرب ألعل تلكأ
وعلى الطرف اآلخر لاللحازر الثاني هم الذين تتخلى عن أمل أو اعتقاد المسيح قادم  .وهي تضم
مجموعة أكبر من ذلك بكثير ،ومشكلتهم هي أكثر خطورة بكثير  .ثاني التخمين هو أحمق  -ولكن
الشك والشك يمكن أن تكون قاتلة!
تنبأ الرسول بطرس أنه تعادلنا أقرب إلى عودة المسيح ،لن يكون هناك ،ويا للسخرية ،أكبر وأكبر
الشك أنه سيعود .
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"عالمين هذا اوال انه سيأتي في األيام المستهزئين الماضي ،والمشي شهواتهم الخاصة،
وقال :أين هو وعد من مجيئه للمنذ هبط اآلباء نائما ،ال تزال كل األشياء كما كانت من بداية
خلق" ( IIبطرس) 3:3-4۔
وأوضح بيتر أن هللا ال ينظر الوقت كما يفعل نحن بشر وأي "تأخير" هو لمصلحتنا .
واضاف "لكن أيها األحباء ،ال يكون جاهال هذا شيء واحد ،أن يوما واحدا عند الرب كألف
سنة ،وألف سنة كيوم واحد والرب لم يتم الركود فيما يتعلق بوعده ،حيث أن بعض الرجال
العد التراخي؛ ولكن غير بويل األناة لنا وارد ،ال يشاء أن يهلك ،ولكن أن يقبل الجمي إلى
التوبة  .ولكن هل يوم الرب يأتي كلص في الليل  (" . . .اآليات . )10-8
المسيحي الذكية تدرك هذا ويبقي نفسه مشغول يفعل ما يقول السيد المسيح .
"فمن هو أمير المؤمنين والحكيم العبد الذي له سخر متسلطا على أهل بيته ،لمنحهم الطعام
في حينه؟ بوبى لذلك العبد الذي له عند دخوله سنجد القيام بذلك  .الحق أقول لكم :انه يقيمه
على جمي أمواله " (متى) 24:45-47۔
ولكن الشكاك أو المشككين ،وتفتقر إلى اإلدانة والداف  ،هو عرضة إلساءة االستغالل من الوقت
الثمين الممنوحة له  .انه يتبنى أكل-من-الرب-يلوم-قاتم الشراب في حين نمط الحياة  -م عواقب
وخيمة " .ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه ،ويبدأ يضرب زمالئه الموظفين،
ويأكل ويشرب م السكارى؛ وسيد ذلك العبد يأتي في يوم واحد عندما يرجو ليست له ،وخالل ساعة
واحدة أنه ليس على علم ،ويجب قط الطريق عليه إربا ،وتعيين له نصيبه م المرائين  .هناك يكون
البكاء وصرير األسنان "(اآليات . )51-48
صدمة المستقبل بابلة  .ال يتم القبض على حين غرة  .إذا كنت يخذل في المسؤوليات الروحية ،قد
استبعد من المملكة .
العذارى "هدر الوقود"
يصور مجموعة أخرى من الناس في خطر المعاناة من صدمة المستقبل في المثل من الحكمة
والحماقة  -أو "هدر الوقود" ،كما سنرى  -العذارى .
عشر عذارى الخروج للقاء العريس  -المسيح (متى  . )1 :25يتم توفير نصفها بشكل جيد م النفط .
نصف ليسوا كذلك  .في حين تأخر العريس ،وتغفو  .في منتصف الليل يذهب صرخة للقاء العريس .
"فقامت جمي أولئك العذارى ،وقلص مصابيحهن وقال السفهاء فقال الحكيم ،أعطنا من الزيت؛ لولت
مصابيحنا من فأجاب الحكيم ،قائال :ليس األمر كذلك ،لئال يكون هناك ال يكفي بالنسبة لنا ولك :ولكن
اذهبوا بدال لهم أن بي  ،وشراء ألنفسكم وفيما هن ذاهبات للشراء ،جاء العريس ،والذين على استعداد
ذهبت معه على الزواج :وأغلقت الباب .
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جاء بعد ذلك بقية العذارى أيضا ،قائال :يا سيد ،يا سيد ،افتح لنا  .فأجاب وقال :الحق أقول لكم ،وأنا
أعلم أنك ال "(متى . )12-7 :25
أزمة الطاقة الروحية
المسيح يقول لنا أن نكون أضواء على العالم (متى " . )05:14فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ،لكي
يروا أعمالكم الحسنة ،ويمجدوا أباكم الذي في السموات" (اآلية . )16
نورك يمكن أن يلم إذا كان لديك الكثير من النفط  -إذا كان لديك واستخدام روح هللا القدوس يوميا،
إذا كان لديك عالقة وثيقة واحد على واحد م هللا ،وإذا كنت تفعل مشيئته .
ولكن إذا كنت ال "على النار" في سبيل هللا ،ثم لك ،مثل "هدر الوقود" الحور العين ،يعانون من أزمة
الطاقة الروحية .
كانت مشكلة معهم ال أن فعلوا أي شيء الشر ال سيما  -بل أنها لم تفعل أي شيء على اإلبالق! كانوا
ال مبالى روحيا والتهاون  .ربما ألنهم لم الغوص قبالة نهاية العميقة في بالوعة للشهوانية والخطيئة -
مثل العبد الشرير في متى  - 24ولكن ال كانوا بيد ومتحمس لألشياء من هللا .
العذارى الجاهالت ال تستطي أن تخترع نقص عن بريق االقتراض النفط من اآلخرين  .وهذا يدل
على أنه ال يمكن جعله المملكة  -التي ال يمكن حفظها  -على ذيول معطف شخص آخر  .وكل من
أصدقائك واتصاالت جيدة ال تفعل أي خير لكم عند الحكم  .وسيتم الحكم لكم على مزايا بنفسك  -أو
عيوب .
انتهت المسيح المثل م هذا التحذير:
"مشاهدة ذلك ،ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة التي تكون فيها ابن اإلنسان يأتي" (متى
. )25:13
مشاهدة ماذا؟ بالتأكيد الظروف العالمية  .ولكن المسيح أيضا يعني أننا ينبغي أن يراقب لدينا حالة
الروحية الخاصة  .الحرفي اليونانية يحمل داللة كونها يقظة ،مستيقظا ،في حالة تأهب ،استعدادا .
يجب علينا الرد على ساعة متواصلة في حياتنا  -ما نفكر به وما نقوم به  -ولها الكثير من الوقود
على يد من خالل االتصال م هللا وكلمته  .ثم سنكون مستعدين للخالص في المستقبل بدال من صدمة
المستقبل .
المثل من المواهب
اآلن بعد أن كنت مستيقظا ،وكنت بحاجة للحفاظ على نفسك مشغول  .تحتاج إلى أن تفعل شيئا بناء م
حياتك  .وهذه نصيحة المسيح في صاحب المثل المقبل  -المثل من المواهب .
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وكان من المواهب في الوقت المسيح وحدة من العملة قيمتها عدة مئات من الدوالرات بأسعار اليوم .
في هذا المثل يستخدم المسيح أن ترمز قدرات الشخص واستعداداته الطبيعية  .عالم الحشرات يخبرنا
استخدام مودم كلمة مشتقة "موهبة" من استخدام المسيح جعلت منه في هذا المثل .
المثل يبدأ في متى  25:14م رجل (المسيح) القيام برحلة بويلة إلى أرض بعيدة (السماء)  .بين
عبيده (المسيحيين) يوزع ثروته لهم لالستثمار  .بعض الحصول على أكثر من غيرها  .لدى عودته
تدعو إلى المحاسبة .
"وهكذا إنه تلقى خمس مواهب جاء وجلب خمس مواهب أخرى ،وقال :يا رب ،أنت تسليمها
لي خمسة المواهب :قال سيدي صاحب ها أنا قد اكتسبت بجانبها خمس مواهب أكثر له،
حسنا فعلت انت الخير و خادما مخلصا :انك امينا على عدد قليل من األشياء ،وسأقدم اليك
الحاكم اكثر من أشياء كثيرة :تدخل انت في فرح سيدك "(اآليات . )21 ،20
العبد م اثنين من المواهب كما تضاعف المبلغ له وأثنى على نحو مماثل .
"ثم الذي تلقت وجاءت موهبة واحدة ،وقال :يا رب ،أنا أعرف عنك أنك أنت إنسان قاس،
تحصد حيث انك لم تزرع ،وتجم حيث انك ال القش :وكنت خائفة ،وذهب واختبأ خاصتك
المواهب في األرض :هوذا هناك عندك هذا هو لك أجاب ربه وقال له :أيها العبد الشرير
والكسالن ،عرفت أني جني حيث كنت زرع لم يكن كذلك ،وجم حيث أنني لم القش :أنت
يجب بالتالي وضعت أموالي إلى المبادالت ،وبعد ذلك في حضوري وأود أن تلقوا مشيئتي
م الربا  .فخذوا منه الوزنة ،واعطائها لذي له عشر وزنات  .على سبيل الى الجمي يجب أن
تعطى الذي له ،وانه يكون بكثرة ولكن من له ان هاث ال يجب أن تؤخذ بعيدا حتى ما كان له
ويلقي أيها العبد البطال إلى الظلمة الخارجية  .هناك يكون البكاء وصرير األسنان "(متى
. )30-24 :25
ال تبيع نفسك قصيرة
الدرس للجمي هو تحقيق أقصى استفادة من المواهب والفرص هللا يعطيك  .هذه الرسالة مهمة
خصوصا ألولئك الذين يعتقدون أنهم يمتلكون الموهبة واحد فقط  -أو أقل  .تركز عقولهم على ما لم
يكن لديهم بدال من ما يفعلونه ،فهي مولعا نقال عن بيان بولس في كورنثوس " : 1: 26-27 Iلترون
دعوتكم أيها اإلخوة ،وكيف أن الكثير من الحكماء وراء الجسد وليس كثيرون أقوياء ،ليس كثيرون
شرفاء :ولكن هللا قد اختار جهال العالم   . . .األشياء ضعيفة   . . .وأشياء قاعدة في العالم ،واألشياء التي
هي االحتقار "  .تعريف أنفسهم م هذا الوصف ،فإنها قصيرة بي أنفسهم ،دفن مواهبهم ،وانتظر،
انتظر ،انتظر المسيح القادمة .
انها سيئة للغاية أنها ال تقرأ وتعرف م رد بول هلل نقاب الضعف الخاصة  .في الثاني كورنثوس 12
صلى بول ثالث مرات لتخفيف من اآلالم الجسدية له  .ولكن هللا أجاب" :يا نعمة كافية بالنسبة اليك:
ليرصد قوتي الكمال في الضعف"  .التي بول ردت" :معظم بكل سرور ولذلك أنا بدال المجد في
العيوب نظري ،أن قوة المسيح قد يستريح على عاتقي لذلك يسعدني أن العيوب ،في الشتائم
والضرورات واالضطهادات والضيقات ألجل المسيح :ل عندما أكون ضعيف فحينئذ أنا قوي
"(اآليات . )10-9
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يجب أن البائعين على المكشوف أيضا قراءة ،والمثل للجنيه في لوقا  . 27-12 :19أنه مطابق لاللمثل
من المواهب باستثناء حقيقة أن كل موظف يعطى جنيه واحد فقط للعمل م  ( .بالنسبة ألولئك الذين
يحبون لخصم قدرتها ،تجدر اإلشارة إلى أن الجنيه كان يستحق أقل بكثير من المواهب  ).كانت قادرة
على أن تظهر المسيح  ٪1000و  ٪500العائد على استثماره فيها الخدم مربحة  .ما عليك البدء م
مسؤولية المسيح  -وما ينتهي بك األمر م هو لك .
المعيار بالنسبة للمسيحيين أن نأخذ في االعتبار هو أن المسيح سوف تعقد فقط كنت مسؤوال عن ما
تفعله م ما لديك  -وليس ما لديك ال  .حتى الحصول على مشغول!
العصر الجليدي قادم
في متى  ،24تنبأ المسيح أن م اقتراب نهاية سيكون هناك العصر الجليدي  -من قلب اإلنسان .
"وألن إثم يجب تكثر ،محبة الكثيرين يجب الشم البارد" (اآلية . )12
وض الرسول بولس في هذا تقشعر لها األبدان من المشاعر اإلنسانية والعالقات في الثانية تيموثاوس
:4-1 :3
"ولكن اعلم هذا أنه في األيام األخيرة ستأتي أزمنة صعبة  .ليقوم الرجال يكونون محبين
النفسهم   . . .عاق ،غير مقدس ،دون عابفة ببيعية ،قواب الهدنة المشتكين كاذبة ،منفلت،
شرسة ،المحتقر من تلك التي جيدة   . . .عشاق الملذات أكثر من أحبتي في هللا " .
أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المسيحيين اليوم هو إعطاء الحب ،لتكون قلقة وتشارك في مشاكل
الناس وحاجاتهم .
وبالتالي فإن المثل من األغنام والماعز  .إعداد الوقت هو الحكم عندما يفرز المسيح من الخراف
(الصالحين) من الماعز (األشرار) .
"حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي ،رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس
العالم ،ألني كان النهم الشديد ،وأعطى انتم لي اللحوم :كنت عطشان ،وقدم لي أيها شرب:
كنت غريبا ،وأخذني أنتم في :عراة ،وأنتم الملبس لي :كنت مريضة ،وزار لي أيها :كنت في
السجن ،وأتيتم إلى لي " .
ابلب من الصالحين كيف يمكن أن يكون األمر كذلك .
"ويكون الملك يجيبون ويقولون لهم :الحق أقول لكم ،وبقدر ما كنتم قد فعلت ذلك حتى واحدة
من أقل من هذه إخوتي ،كنتم قد فعلت ذلك لي" (متى . )40-34 :25
يتم ترك الماعز على اليسار للخروج من ملكوت هللا ألنهم لم أخذت من الوقت والجهد على الرعاية .
أخذوا شعارهم من القاتل األول ،قابيل . . . ":هل أنا حارس ألخي؟" ا ألنواع المهددة باالنقراض لو
كنت في القلم فرز اآلن ،على أي جانب من المسيح هل وضعها؟ إذا كنت ال أستطي أن أقول بثقة أن
كنت في نهاية المطاف على الجانب األيمن ،واآلن هو الوقت لنفعل شيئا حيال ذلك .
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هناك عدد قليل جدا من األغنام في العالم  -في الواق  ،وأنها أصبحت من األنواع المهددة باالنقراض!
فإن أي إضافات إلى صفوفهم المنضب تساعد اإلنسانية المتعطشة الحب ويكافأ بشكل جيد من قبل
المسيح عندما يأتي ملكوته .
مفهوم وممارسة المحبة األخوية مثل هذا واحد الشاسعة التي يمكن بالكاد أن تغطي عليه في المادة
بأكملها ،وأقل من ذلك بكثير في هذه الفقرات القليلة  .ولكن لتعريف عملي قراءة رومية . 10-8 :13
 . . .
تحذير العالم
لقد رأينا أن المسيح يعلمنا لمشاهدة ،لتطوير مواهبنا وتحب فيللومان لدينا  .هذه هي األشياء نحن
كأفراد يمكن  -ويجب  -القيام به  .هو حتى اآلن هناك مسؤولية أماكن أخرى يسوع علينا  .وإنما هو
مسؤولية جماعية  -وظيفة انه قد كلف لصاحب الكائن الروحي  -الكنيسة  .وهذا هو لتحذير العالم أنه
قادم .
"اذهبوا إلى العالم أجم واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها" قال السيد المسيح (مرقس . )16:15
اإلنجيل هو الخبر السار للمملكة مجيء هللا  -راج مرقس . 15-14 :1
كلف أيضا كنيسته إلى:
"اذهبوا وتلمذوا جمي األمم وعمدوهم [في] اسم األب ،واالبن ،والروح القدس ،وعلموهم أن
يحفظوا كل شيء على اإلبالق أوصيتكم به" (متى . )20- 28:19
هذا هو العمل نظرا الى الكنيسة ألداء حتى يعود المسيح  .ويتم إنجاز ذلك  -اليوم  { . . .يوتيوب} على
التلفزيون واإلذاعة والطباعة ،واآلن في الحمالت التبشيرية  .  .  .من خالل الطباعة وإرسال الماليين
من المجالت والكتيبات في كل عام بأن تعلن اإلنجيل وتعليم الناس في جمي تعاليم المسيح .
و{المستمر} كنيسة هللا يفعل شيئا أكثر من الصالة "ليأت ملكوتك"  .كهيئة جماعية المسيح أنها تسعى
لجعل هذه النبوءة مهمة المسيح حقيقة واقعة" :وهذا إنجيل الملكوت يجب بشر في كل العالم شهادة
لجمي األمم  .ثم يأتي المنتهى" (متى . . .  . )14 : 24
ليس لدينا أي الفأس الديني لطحن ،ال حصص للوفاء ،أي ضغط لممارسة  .لدينا مجرد رسالة أمل
والخالص ،ومهمة لتبث الخبر السار للعالم  .نحن عازمون على إعالن الخبر السار من ملكوت هللا
حتى يأتي ذلك المملكة  .ألنه كما قال السيد المسيح" :بوبى لذلك العبد الذي ربه عندما يأتي سنجد
القيام بذلك ".ما سوف تقوم به عندما يأتي المسيح؟

نحن جميعا بحاجة إلى اسهروا وصلوا ،بناء شخصيته ،ودعم العمل ،استخدام مواهبنا ،والحب
كمسيحيين حتى تأتي محرر المملكة .
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لم المسيحيين في وقت مبكر الحفاظ على أيام الربيع المقدسة؟

الفطير
بواسطة بوب تيل
هل أنت على دراية عيد الفصح ،أيام الفطير ،وعيد العنصرة؟ يجب مراقبة لهم؟
الفصل  23من سفر الالويين يسرد المهرجانات هللا والسبوت  .كانت هناك عدة التي تحدث في ربي
هذا العام  .لم المسيحيين األوائل االحتفاظ بها أو أنها لم ترى أنها كانت فقط لليهود؟
األيام المقدسة الربيع
هنا هو المكان في الكتاب المقدس حيث يتم سرد كل األيام المقدسة الربي في نفس الفصل:
' 4هذه هي أعياد الرب الدعوات المقدسة التي تنادون في اوقاتها عين  5 .وفي اليوم الراب
عشر من الشهر األول في الشفق هو فصح للرب  6 .وفي اليوم الخامس عشر من الشهر
نفسه هو عيد الفطير للرب  .سبعة أيام يجب عليك أن تأكل فطيرا  7 .في اليوم األول يكون
لكم محفل مقدس  .يجب عليك أن تفعل أي عمل العرفي على ذلك  8 .ولكن يجب عليك أن
تقدم قربانا التي أدلى بها النار للرب لمدة سبعة أيام  .يقوم اليوم الساب يكون محفل مقدس .
يجب عليك أن تفعل أي عمل العرفي على ذلك " .
يستكمل سبعة السبوت' 15 :ويجب عليك أن تعول على أنفسكم من يوم بعد السبت ،من اليوم
الذي أحضر حزمة من ترديدا  16 .عدد خمسين يوما إلى اليوم بعد الساب السبت  .ثم يجب
عليك تقديم التقدمة الجديد للرب .
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 21وتنادون في نفس اليوم الذي هو محفل مقدس لكم  .يجب عليك أن تفعل أي عمل العرفي
على ذلك  .يجب أن يكون النظام األساسي إلى األبد في جمي مساكنكم في اجيالكم ( .الويين
)22-16،21-8،15-4 :23
هذه المهرجانات واأليام المقدسة معروفة أساسا من قبل المسيحيين الذين يحتفظون بهم عيد الفصح،
أيام الفطير ،وعيد العنصرة  .كتابات يهودية تدعو أحيانا العنصرة "ايزرت" ،وهو ما يعني اعتكاف
(عيد العنصرة  .الموسوعة اليهودية عام . )1906
يسوع والفصح
أبقى يسوع الفصح  .على يسوع الفصح الماضي كإنسان ،وليس فقط للحفاظ على استمرار ذلك في
وقت متأخر من المساء ،وقال لتالميذه إلبقائه (لوقا 19-14 :22؛ راج يوحنا ) 15-2،12 :13
وعلى ما كان ال  14من نيسان  /أبيب (راج لوقا 22:14؛ . )54-52 :23
في المساء قبل قتل وتغير يسوع العديد من الممارسات المرتبطة التقيد به  .صن يسوع الخبز والخمر
جزءا ال يتجزأ من عيد الفصح (متى  ،)30-26 ،26:18وأضاف ممارسة غسل األقدام (يوحنا :13
. )17-12
علم يسوع بأي حال من األحوال أنه لم يكن ليكون عيد الفصح السنوي ،كما أنه لم تغيير الوقت من
اليوم من مالحظتها لصباح االحد مثل أولئك الذين يتبعون عادات اغريقية رومانية القيام به  .حتى
العلماء األرثوذكسية اليونانية نعترف بأن  1و  2ش القرن الثاني المسيحيين ابقاء الفصح في ليلة
(کاليواس ،الکيوياڈس سی  .أصول الفصح واألسبوع العظيم  -الجزء األول الصليب المقدس
الصحافة األرثوذكسية . 1992 ،اليونانية األرثوذكسية أبرشية األمريكية) وكأننا في الكنيسة المستمر
من هللا به في القرن الحادي و. 21
علم الرسول بولس أن يسوع المسيح قد ذبح خروف الفصح بالنسبة لنا ،وأننا للحفاظ على هذا العيد
م فطيرا:
 7لذلك تطهير من خمير القديمة ،والتي قد تكون ورما جديدا ،منذ كنت حقا والفطير  .لبل
المسيح فصحنا قد ذبح بالنسبة لنا  8 .لذلك دعونا نبقي العيد ،وليس م خميرة القديمة ،وال م
خمير الشر والخبث ،ولكن م الفطير اإلخالص والحق  1( .كورنثوس . )8-7 :5
الحظ أن العيد هو أن تبقى م الفطير اإلخالص والحق  .أدرك الرسول بولس أن أن يسوع كان بديال
للخروف الفصح أن الشعب اليهودي استخدامها  .كان يدرس أيضا أن المسيحيين ال يزال ينبغي
مواصلة االحتفال عيد الفصح:
ولكن أساسا كيف تم المسيحيين للحفاظ على عيد الفصح؟
ويوضح الرسول بولس:
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 23ألنني تسلمت من الرب ما ألقيت أيضا لك :أن الرب يسوع في الليلة نفسها التي كان
للخيانة وأخذ خبزا  24 .وعندما قال انه قد أعطى شكر ،وكسر ،وقال" :خذوا كلوا  .هذا هو
جسدي الذي كسر بالنسبة لك ،هل هذا لذكري"  25 .وبنفس الطريقة وأخذ الكأس أيضا بعد
العشاء قائال« :هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي  .افعلوا هذا بقدر ما يشربه ،في ذكرى لي ".
 26ألنه كما كثيرا ما كنت آكل هذا الخبز وشربتم هذه الكأس ،تخبرون بموت الرب حتى
يأتي  1( .كورنثوس )29-23 :11
لذلك ،علم الرسول بولس أن المسيحيين كانوا للحفاظ على عيد الفصح بالطريقة التي لوحظت يسوع
له الفصح النهائي م الخبز والنبيذ (والتي تشمل أيضا غسل األقدام)  .وكان ذلك في الليل كما ذكرى
أو نصب تذكاري  -نصب تذكاري هو ،وليس حدثا أسبوعيا السنوي .
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية تنص على ما يلي:
" ... 1333وأخذ خبزا " "...وأخذ الكأس مملوءة النبيذ "....
 1339يسوع اختيار الوقت من عيد الفصح  ...وأخذ خبزا ،وعندما كان يلقي بفضل انه
انهاه وأعطاه لهم (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية .سمتها احتجاج  +الكاردينال
راتزينغر يوسف .دوبلداي ،اين وائے ، 1995ص )373
الحظ أنه يعرف جيدا أن يسوع كسر الخبز ونقلوها إلى أتباعه إلى األذن  .كما أقر يسوع النبيذ
ألتباعه للشرب  .نحن في الكنيسة المستمر من هللا كما نصلي ،وكسر وتوزي الخبز ،وتوزي النبيذ
ألتباعه أن يستهلك  .وم ذلك ،فإن كنيسة روما لم يعد يكسر الخبز وال توزع النبيذ ألتباعه للشرب .
كما تجدر اإلشارة إلى أن األرثوذكسية الشرقية وبعض البروتستانت تستخدم عمدا الخبز المخمر
الذي لم يكن ممارسة يسوع وال أتباعه المؤمنين في وقت مبكر .
وربما ينبغي أن يضاف أن "األم" (رؤيا  )5 :17كنيسة روما والعديد من البروتستانت و'بنات' أخرى
رسميا تدريس أنها تبقي الفصح ،على الرغم من أنها نسميها شيئا مختلفا في اللغة اإلنجليزية (يسمونه
"عيد الفصح" بعد إلهة البابلية) وال يبقيه كما فعل يسوع .
مصادر خارج الكتاب المقدس
انها ليست فقط في الكتاب المقدس أننا نرى أن عيد الفصح وأيام الفطير تم االحتفاظ بها سنويا من قبل
المسيحيين  .ويسجل التاريخ أن المؤمنين أبقى عيد الفصح سنويا بتاريخ  14من زمن الرسل األصلية
وعلى مر العصور .
ويسجل التاريخ أن الرسل المدرجة الكتاب المقدس (بما في ذلك بول) ،وكذلك األساقفة  /رعاة
بوليكاربوس ،ميليتو ،أبوليناريوس ،وغيرها الفصح سنويا بتاريخ ( 14يوسابيوس ،وتاريخ الكنيسة ،
الكتاب الخامس ،الفصل  24اآليات  ،7-2ص 115-114؛  .أبوليناريوس من كتاب حول عيد
الفصح)  .وأود أن ذكرت أن الروم واألرثوذكسية الشرقية ،والكاثوليك االنجليكانية عن نظر هؤالء
القادة كانوا من القديسين ،ولكن أيا من تلك الديانات يلي أمثلة على ذلك .
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الحظ شيئا المطران  /القس أبوليناريوس هيرابوليس في فريجيا في آسيا الصغرى كتب حوالي 180
م في محاولة لتشجي الناس للحفاظ على عيد الفصح بتاريخ :14
هناك ،إذن ،بعض الذين يثيرون من خالل الجهل الخالفات حول هذه األمور (على الرغم من
سلوكهم غير قابل للعفو :للجهل ليس موضوعا لالللوم  -أنه ليس بحاجة إلى مزيد من
التعليم) ،ويقول أنه في اليوم الراب عشر الرب يأكلون لحم الضأن م التالميذ ،وأنه في ذلك
اليوم العظيم يوم عيد الفطير هو نفسه عانى؛ واقتبس متى كما تحدث وفقا لرأيهم  .ولهذا
السبب رأيهم مخالف للقانون ،واالنجيل يبدو أن تتعارض معها  . . .
في اليوم الراب عشر ،في عيد الفصح الحقيقي للرب  .تم الحكم على تضحية كبيرة ،ابن هللا
بدال من الخروف الذي كان ال بد ،الذي ملزمة القوي ،والذي ،على الرغم من وألقى القاضي
من األحياء منهم واألموات ،والذي في أيدي الخطاة ليصلب   . . .والذي كان دفن في يوم
الفصح ،والحجر التي توض على قبر (أبوليناريوس  .من كتاب حول عيد الفصح) .
يسوع أكل وأبقى عيد الفصح بتاريخ  ،14قتل بتاريخ  ،14ودفن بتاريخ  . 14لم يكن ذلك بتاريخ ،15
وهذا العام لم يكن في يوم األحد .
أرسل األسقف  /القس مجم أفسس بريد إلكتروني إلى الروماني فيكتور أسقف عندما حاول فيكتور
لفرض احترام عيد الفصح يوم األحد بدال من ال :14
ونالحظ اليوم المحدد  .ال مضيفا ،وال يأخذ بعيدا  .لفي آسيا أيضا وتراجعت أضواء كبيرة
نائما ،والتي سوف ترتف مرة أخرى في يوم الرب قادم ،عندما سيأتي م المجد من السماء،
وسوف نسعى من جمي القديسين  .ومن بين هذه فيليب ،واحد من الرسل االثني عشر ،الذين
سقطت نائما في هيرابوليس  .وابنتيه البكر البالغ من العمر ،وابنة أخرى ،الذي عاش في
الروح القدس وتق اآلن في أفسس  .وعالوة على ذلك ،يوحنا ،الذي كان كل من شاهد ومعلم،
الذي اتكأ على حضن الرب ،وكونه كاهن ،وارتدى لوحة الكهنوتية  .رقد في أفسس .
وبوليكاربوس في سميرنا ،الذي كان أسقفا والشهيد  .األسقف والشهيد من الذي سقط نائما في
سميرنا  .لماذا تحتاج أذكر األسقف والشهيد الذين سقطت نائما في الودكية ،أو لمبارك ،أو
ميليتو ،والخصي الذي عاش تماما في الروح القدس ،والذي يكمن في ساردس ،في انتظار
األسقفية من السماء ،عندما سيقومون من األموات؟ كل هذه وحظ في اليوم الراب عشر من
الفصح وفقا لإلنجيل ،االنحراف في أي احترام ،ولكن بعد حكم االيمان  .وأنا أيضا ،أقلها لكم
جميعا ،والقيام به وفقا لتقاليد أقاربي ،وبعضهم لقد تابعت عن كثب  .لمدة سبعة من أقاربي
كانوا أساقفة  .وأنا الثامنة  .وأقاربي الحظ دائما في اليوم عندما يض الناس بعيدا خمير .
ولذلك ،أيها اإلخوة ،الذين عاشوا خمسة وستين عاما في الرب ،وقد اجتم م االخوة في
جمي أنحاء العالم ،وذهبت من خالل كل الكتاب المقدس ،لست عن بريق الكلمات المرعبة .
بالنسبة ألولئك أكبر من قلته "ينبغي أن يطاع هللا أكثر من الرجل   . . .ويمكنني أن أذكر
األساقفة الذين كانوا حاضرين ،الذي استدعيت على رغبتك  .أسماؤها ،ينبغي أن أكتب لهم،
من شأنه أن يشكل جمعا كثيرا  .وهم ،ناظرا لي بخل ،قدم موافقتها على الرسالة ،م العلم
أنني لم تحمل لي الشيب من دون جدوى ،ولكن كان يحكم دائما حياتي من قبل الرب يسوع .
(يوسابيوس ،وتاريخ الكنيسة ،الكتاب الخامس ،الفصل  24اآليات  ،7-2ص )115-114 .
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الحظ أن العقبات بولي :
 )1ادعى أن يكون تابعا لتعاليم تنتقل من الرسول يوحنا
 )2ادعى أنه كان يجري وفيا لتعاليم اإلنجيل
 )3االعتماد على التعاليم من الكتاب المقدس كانت أعلى من تلك من موقف هذا التقليد
الروماني المقبولة
 )4ادعى أنه كان يجري وفيا لتعاليم تنتقل إليه
 )5في آسيا الصغرى كان آنذاك النابق باسم المؤمنين
 )6الحظ الوقت الفطير ادعى أنه وأسالفه
 )7رفض قبول سلطة التقليد الروماني غير الكتاب المقدس على الكتاب المقدس
 )8رفض قبول سلطة أسقف روما  -قال انه يفضل أن تكون منفصلة (راج رؤيا )4 :18
 )9وادعى أن حياته كانت في أن يحكمها يسوع وليس آراء الرجال
ألن المسيحيين األوائل أبقى عيد الفصح بتاريخ  ،14هم وغيرهم الذين فعلوا ذلك وصفت (الالتينية
اللراب عشر) من قبل العديد من المؤرخين .
ابقى الفصح سنويا في ال  14من نيسان من قبل المؤمنين وغيرهم في قرون الحقة  .علماء الكاثوليك
تسجيل هذا حدث في ال ( 4أبيفانيوس من أبيفانيوس سالميس ،كتب الثاني والثالث (فرق ،)80-47
دي نية) ،الموافق ( 5سقراب التاريخ الكنسي ،الكتاب الخامس ،الفصل الثاني والعشرون؛ إن من
سالميس القسم الراب  ،اآليات 1،3؛ 1،6؛  2،6بريل ،نيويورك ،1994 ،ص  -8 6 ،)25-23ال
(بي دي التاريخ الكنسي  .الشعب اإلنجليزية  .مطبعة جامعة أكسفورد ،نيويورك ،1999 ،ص -152 .
 ،)159وقرون الحقة  .مختلف كنيسة الكتاب هللا قد تتبعت التقيد به من وقت الرسل إلى العصر
الحديث (على سبيل المثال دغر  ،دود .تاريخ صحيح الدين 3 ،أد  .القدس( 1972 ،كنيسة هللا ،يوم
 . )7تيل  .استمرار تاريخ الكنيسة من هللا  .كتب الناصري. )2015 ،
على الرغم من أنني أعتقد أن أجزاء من النص تالفة (والطبعات موجودة تحتوي على ما يبدو أن
إضافات خيالية وغير األصلية) ،وهناك بعض المعلومات المثيرة لالهتمام في الكتابة ودعت حياة
بوليكاربوس  .ويبدو أن هذه الوثيقة إلى أن تستند على كتابات في القرن الثاني ،ولكن النسخة موجودة
على معلومات  /التغييرات التي يبدو أن تضاف في القرن الراب (مونروي كنيسة سميرنا . :التاريخ
والالهوت المسيحي المجتم البدائي بيتر النج ببعة ،2015 ،ص  . )31 .لكن المثير لالهتمام ،فإنه
يشير إلى أن هذا الفصح "التقليد" في آسيا الصغرى قد ال يكون ألول مرة جاء إلى سميرنا من
الرسول يوحنا ،ولكن حتى في وقت سابق من الرسول بولس:
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في أيام الفطير بول نازلة من غالبية ،وصلت في آسيا ،والنظر في راحة بين المؤمنين في
سميرنا أن يكون انتعاش كبير في المسيح يسوع بعد تعبه الشديد ،وتعتزم بعد ذلك للرحيل
إلى القدس  .حتى في سميرنا ذهب لزيارة  ،الذي كان السام له في بمفيلية ،كونه ابن يونيس
ابنة لويس  .هؤالء هم ومنهم من يجعل الذكر عند الكتابة إلى تيموثاوس قائال؛ اإليمان
الصادق الذي فيك ،الذي سكن أوال في جدتك لوئيس وامك يونيس  .أين نجد أن كان شقيق
تيموثاوس  .بول ثم ،يدخل بيته وجم معا المؤمنين هناك ،ويتحدث لهم عن عيد الفصح
والعنصرة ،مذكرا إياهم العهد الجديد من تقدمة الخبز والكأس  .كيف أنهم ينبغي بكل تأكيد
لالحتفال به خالل أيام الفطير ،ولكن الجراء سري لسر جديد من العابفة والقيامة  .لهنا
الرسول يعلم بوضوح أننا ينبغي ال أن يبقيه خارج الموسم الفطير ،كما يفعل أهل البدع،
وخاصة بهريغيانس  ( . . .حياة بوليكاربوس ،الفصل  . 2المترجم ايتفوت ،الرسوليه اآلباء،
المجلد )488-5061889، ،3. 2
ومن هنا يبدو أعاله تشير إلى أن ممارسة العهد الجديد أخذ الخبز والنبيذ التي يجب اتخاذها خالل
موسم الفطير ،والتي ستشمل على وجه التحديد عيد الفصح  .وهو ينص على أن الزنادقة فعل ذلك
بطريقة أخرى  .وأن الكتابة هي أيضا تدعم الفكرة القائلة بأن الخبز والنبيذ تم اتخاذها ،واتخذت سنويا .
ربما كان ينبغي أن يضاف أن اآلية ال  17من القرن زائفة  3الثالثة يدعي علم يسوع أن أتباعه حفاظ
على أيام الفطير وعيد العنصرة حتى عودته  .في حين أننا ال نستطي االعتماد على تلك الوثيقة ،فإنه
يشير إلى أن بعض المسيحيين كانوا حفظ تلك األيام في القرن  3الثالثة .
يعترف علماء اليوناني الروماني أن جوانب من عيد الفصح ،مثل  ،لوحظت من قبل أولئك الذين
يعتبرون أوائل المؤمنين المسيحيين (ثورستون ،غسل القدمين واليدين في الموسوعة الكاثوليكية عام
 ،1912نيويورك :روبرت أبليتون الشركة  .هاردينغ  ،ليزلي  .الكنيسة سلتيك في بريطانيا  .تعليم
الخدمات ،بروشتون )اين وائے ،) 2000ص . )111116 .
بقدر أيام الفطير ذهاب ،والديانات اإلغريقية الرومانية تستخدم هذا الوقت لحساب االحتفاالت الربي ،
ولكن ال تبقي هذه األيام  .أعلن أنصارهم م كانون  38لمجلس اودكية في القرن الراب (ج -363 .
 )364حظرا على مالحظة من أيام الفطير (سينودس اودكية  .المترجم هنري بيرسيفال  .من آباء نيقية
و ما بعد نيقية  ،السلسلة الثانية ،المجلد  ،)14مما يدل على أن بعض حتى يرتبط بهم كانوا يحاولون
االحتفاظ بها  .تلك الموجودة في كنيسة هللا ال يمكن أن تتوافق م العديد من المراسيم الصادرة عن هذا
المجلس الذي يخالف الكتاب المقدس وكذلك تقاليد في وقت مبكر من المؤمنين .
واصلت مختلف المحافظين على السبت أيضا للحفاظ على أيام الفطير بعد ذلك (بريتز الناصري
اليهودية المسيحية القدس ،1988 ،ص 35؛  . . .جيروم كما ورد في بريتز ،ص 58،62،63؛من
السالمي . . . :الكتاب الثاني (الطوائف  )46-1القسم  ،1الفصل  9-7 ،19فرانك ويليامز ،رئيس
تحرير الناشر  ،1987 ،ص  )119-117وإلى العصور الوسطى وما بعدها (ليشتی ڈی سبتی في
القرن السادس عشر اندروز جامعة أكسفورد ،بيرين سبرينغز (ايم آئی ،1993 ،ص 62-61؛ . . . .
فالكونر يوحنا نبذه تفنيد يوحنا ورواية  ،ص  ،58-57كما ورد في الكرة  . Bالساب اليوم الرجال. :
السبتيين سبتی في إنجلترا وويلز 2 ،1800-1600 ،ببعة جيمس كالرك وشركاه ،2009 ،ص -49
)50
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ونحن في الكنيسة المستمر هللا ال نقبل أن مجلس اودكية تحدث عن الكنيسة المسيحية الحقيقية ،ونحن
أيضا ال تزال تبقي على أيام الفطير  .ونحن نأكل بعض فطيرا لكل من سبعة أيام كما يعاتب الكتاب
المقدس (ربما تجدر اإلشارة إلى أن واحدا يمكن أن تأكل األبعمة األخرى من الفطير فقط خالل هذا
العيد ،وانها مجرد أنه ال يوجد الخبز المخمر هي أن تؤكل) ولها محفل مقدس في األيام األولى
واألخيرة كما يأمر الكتاب المقدس .
الذين غيروا لهم ،ولماذا؟
ولكن معظم الذين يعتنقون المسيحية ال تبقي أليام الفطير وال تبقي الفصح بشكل صحيح .
حذر الرسول يوحنا أن هناك الناس الذين جاءوا من االتصال م المسيحيين الحقيقيين ،ولكن لن
يستمر في الممارسات المناسبة:
 18أيها األوالد هي الساعة األخيرة  .وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي ،قد صار اآلن أضداد
للمسيح يأتي العديد ،التي نعرف أنها الساعة األخيرة  19 .خرجوا منا ،لكنهم لم يكونوا منا .
ألنها لو كانت منا ،فإنها واصلت معنا  .ولكن ذهبوا إلى أنها قد تقدم واضح ،أن أيا منهم كانوا
منا  1( .يوحنا )19-18 :2
كان بعض من أقرب تغييرات على عالقة م عيد الفصح .
تلميذ يوحنا بوليكاربوس ،الذين واصلوا الممارسات جون فضال عن التاريخ الصحيح لعيد الفصح،
وحذر من "الغرور الكثيرين ،وعقائدهم البابلة" (رسالة بوليكاربوس إلى فيلبي ،الفصل الساب ) .
كان بوليكاربوس في اشارة الى أولئك الذين المعلن المسيح ،ولكن لم تكن المؤمنين .
كانت هناك العديد من التغييرات التي الكنائس اليونانية الرومانية اعتمد المتعلقة الفصح وأيام الفطير
الذي ال هم ديني .
واحدة من التغيرات الموثقة األولى يبدو أنه قد تم تغيير موعد عيد الفصح من ال  14من نيسان إلى
األحد .
في يهودا واليهود تحت قيادة سمعان کوہبا ثاروا ضد روما  135-132بعد هزموا اليهود ،أعلن
اإلمبرابور هادريان الذي لم يسمح لليهود في القدس (راج بطريركية الروم األرثوذكس في القدس
 http://www.holylight.gr/patria/enpatria.htmlينظر  . )07/30/11ارتف زعيم
المرتدين حتى اسمه ماركوس القدس الذي قال للمسيحيين إذا كانت التسوية وتعتمد أساسا األحد لعيد
الفصح ،وأكل اللحوم النجسة ،وما إلى ذلك أنها يمكن أن تبقى في القدس (جيبون ای  .انحدار وسقوب
اإلمبرابورية الرومانية ،المجلد األول الفصل الخامس عشر ،القسم األول كاليفورنيا 1788-1776؛
بينس  . Sالمسيحيون اليهود في القرون األولى للمسيحية وفقا لمصدر جديد وقائ األكاديمية الوبنية
اإلسرائيلية للعلوم واإلنسانيات ،المجلد الثاني ،نمبر عدد . 1966 ،13القدس ،ص . )15-14 .
أولئك الذين الشبهة ذهبت م هذا ماركوس ،في حين كان المؤمنين المسيحيين الى مغادرة القدس .
اعتمد في اإلسكندرية والجبان في روما أيضا هذا التغيير على ما يبدو في محاولة لينأوا بأنفسهم عن
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اليهود في نظر السلطات الرومانية (راج ايتفوت جے بی سانت بول رسالة بولس الرسول إلى أهل
غالبية :النص المعدل م مقدمة والمالحظات و أبروحات ،نشرته ماكميالن ،1881 ،ص ،317 .
. )331
أيضا قرب هذه المرة ،من ما تم يسمى "الممارسات مصدر الوثنية مجهولة مماثلة لتلك المستخدمة
في الميثراسية أدرجت بعض في احتفاالت عيد الفصح في گريکو -رومية (راج تاريخ المسيحية،
المجلد  :1ل اے ڈی .  1500هاربر كولينز ،سان فرانسيسكو ،1975 ،ص  . )198200 .كانت
الممارسات أيضا مشابهة جدا لتلك التي اعتمدتها ماركوس آخر (وليس واحد من القدس) الذي أدان
إيريناوس (إيريناوس  .ايڈورسز ہائيرسز ،الكتاب األول ،الفصل  ،13اآليات  . )7-3كان هذا
ماركوس عالقات فالنتينوس ،وهو الزعيم الذي كان السكوت على مدى عقود من قبل كنيسة روما
(ترتليان  .الوصفة ضد الزنادقة ،الفصل  ،)30حتى بعد أن أدانته الكنيسة من هللا زعيم بوليكاربوس
من سميرنا (إيريناوس  .ايڈورسز ہائيرسز الكتاب الثالث ،الفصل  ،4اآلية  . )3حدث الكثير التسوية
في الكنائس اليونانية والرومانية .
بحلول الوقت من القرن الثالث في وقت مبكر ،وهو مؤيد اليوناني الروماني اسمه ترتليان كتب أن
الشيطان يجب أن يكون مصدر إلهام الوثنيين متهراٹک أن يكون بعض من نفس الممارسات "عيد
الفصح" كما گريکو -رومية قبل والدة يسوع (ترتليان  .الوصفة ضد الهرابقة ،الفصل  . )40ولكن
منذ ممارسات اليونانية الرومانية لم تأت من الكتاب المقدس ،وأنهم هم الذين على ما يبدو نسخ
الوثنيين .
ولكن ليس ان گريکو -رومية اعتمدت كل تغيير تاريخ عيد الفصح وال ربما كل الممارسات الوثنية .
سبب هذا بعض االنقسامات گريکو -رومية .
في القرن الراب  ،ميثرا-عبادة اإلمبرابور الروماني قسطنطين استدعى مجم نيقية في محاولة
لتغيير ذلك  .لم تكن هناك كنيسة قادة هللا في الحضور الرسمي (ليس من الواضح إذا دعيت أي) .
ترأس قسطنطين على المجلس الذي مرسوما يقضي بأن األحد كان ليكون يوم عبادة (كما جرت
العادة من الدين ميثرا) وأن عيد الفصح كان من المقرر أن يحتفل به يوم األحد ،على العكس من
تاريخ الكتاب المقدس من ال  14من نيسان ( مجم نيقية ( 325م) ،ترجمة هنري بيرسيفال من نيقية
واآلباء بعد نيقية ،السلسلة الثانية ،المجلد  . 14حرره فيليب شاف وهنري ويس بوفالو ،نيويورك. . . :
كريستيان األدب شركة النشر. )1900 ،
الحظ بعض المنطق اإلمبرابور قسطنطين كما أعلن :
دعونا بعد ذلك ال يشترك في شيء م الجماهير اليهودية مقيت  .ألننا قد وردت من مخلصنا
بطريقة مختلفة ( .أوسابيوس  .حياة قسطنطين ،الكتاب الثالث الفصل )18
بالطب  ،هذا البيان المتعلقة يسوع هو زائف  .أبقى يسوع الفصح في ال  ،14وكان الوحيد الذي
يستخدم ويدرس كسر النبيذ وتوزي النبيذ ،وبالطب كان يسوع أيضا اليهود (يوحنا . )9 :4
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على أي حال ،مغلق على گريکو -رومية إلى قسنطينة  .ينأون بأنفسهم عن اليهود (والنصارى
األصلي) هو على االرجح السبب الحقيقي لماذا اعتمدت األرثوذكسية الشرقية استخدام الخبز مخمر
لعيد الفصح (على الرغم من أنها تدعي أنها من الكتاب المقدس) .
وبقدر أيام الفطير ،روميه وگريکو -استخدام تلك الفترة لتحديد موعد (ق) من عيد الفصح  .ومن
الممكن أيضا أن ممارسة وثنية من الصوم الكبير كان المقصود جزئيا لتحل محل أيام الفطير (على
الرغم من أن توقيت والممارسات ،وبطبيعة الحال ،لم تكن متسقة م تلك المسيحيين في وقت مبكر
المؤمنين) .
عيد العنصرة
وكان آخر من األيام المقدسة الربي المعروف باسم عيد العنصرة .
معظم الذين يعتنقون المسيح تعرف شيئا عن عيد العنصرة  .النظر في كثير من ذلك بداية من كنيسة
العهد الجديد بشكل صحيح .
بعد وفاة يسوع ،وقيل تالميذه إلى االنتظار للحصول على قوة الروح القدس:
 4ويجري تجميعها معا معهم ،وأمرهم بعدم الخروج عن القدس ،ولكن النتظار وعد اآلب "،
والتي" وقال" :كنت قد سمعت من البيانات ()5؛ ليوحنا عمد حقا بالماء ،ولكن يجب عليك أن
يعتمدوا بالروح القدس ليس عدة أيام من اآلن " ( .اعمال )5-4 :1
حتى أنها انتظرت و:
 1عندما يوم العنصرة قد حان تماما ،كانوا جميعا بنفس واحدة في مكان واحد (اعمال . )1 :2
الحظ أن ينصب التركيز على حقيقة أن يوم الخمسين كان يأتي بشكل كامل  .الكتاب المقدس يجعل من
الواضح أن األحداث التي تتب لها عالقة مباشرة إلى حقيقة أن يوم الخمسين كان يأتي بشكل كامل .
وحدث ما حدث لتالميذه ألنهم جميعا مراعاة ذلك معا .
هنا هو ما حدث بعد ذلك:
 2وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومأل كل البيت حيث كانوا
جالسين  3 .ثم ظهرت لهم ألسنة منقسمة إلى ،كأنها من نار ،واحدة استقرت على كل واحد
منهم  4 .وامتألت كل من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن
ينطقوا  38 . . .  .فقال بطرس لهم" :توبوا ،وترك كل واحد منكم أن يعتمدوا باسم يسوع
المسيح لغفران الخطايا؛ وانت تتلقى هدية من الروح القدس  39الن الموعد هو لكم ول
ألبفالك ،وجمي الذين هم من بعيد ،ما يصل الى الرب إلهنا الكلمة  40 " .وباقوال أخر
كثيرة كان يشهد ووعظ ،قائال" :اخلصوا من هذا الجيل الملتوي  41 ".ثم أولئك الذين تلقوا
بكل سرور كلمته كانت عمد؛ وذلك اليوم تم إضافة نحو ثالثة آالف نفس لهم  42 .وكانوا
يواظبون على تعليم الرسل ،والشركة ،وكسر الخبز والصلوات  47 . . .  .مسبحين هللا ولهم
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نعمة لدى جمي الشعب  .وأضاف الرب إلى الكنيسة اليومية أولئك الذين يخلصون ( .اعمال
. )47 ،42-38 ،4-2 :2
أنهم تلقوا بعض من قوة الروح القدس  .ويعتبر أن تكون هذه هي البداية للكنيسة المسيحية من قبل
الروم الكاثوليك ،األرثوذكس الشرقيين ،ومعظم البروتستانت وشهود يهوه ،وكنيسة جماعات هللا .
لذلك أعطيت الروح القدس في وقت معين (في الوقت نفسه إلى أن العديد من اليهود احظ العنصرة)
وأن تالميذ يسوع ال تزال تراقب ذلك .
أبقى الرسول بولس العنصرة
ابقى عيد العنصرة من قبل المسيحيين بعد األولي واحد ،ولكن من دون ذكر التكلم بألسنة  .واصل
الرسول بولس للحفاظ على عقود الخمسين بعد المذكورة في عيد العنصرة في الفصل الثاني من كتاب
اعمال  .الحظ ما كتبه ،حوالي  56ميالدية:
 8ألني ال أتمنى أن أراك اآلن على الطريق  .ولكن آمل أن يبقى بعض الوقت معك ،إذا سمح
الرب  .ولكنني لن تلكأ في أفسس حتى عيد العنصرة ( 1كورنثوس . )8 :16
هذا يدل على أن بول كان يعرف عندما كان عيد العنصرة ،وأنه يشعر بأن كورنثوس يجب أن يعرف
عندما كان عيد العنصرة ،وأن أهل أفسس أن يكون على علم عندما كان العنصرة  .وهكذا ،فإنه على
ما يبدو كان يجري لوحظ من قبل بول والوثنيون في أفسس وكورينث .
في سنة أخرى ،كما تمنى الرسول بولس أن تكون في القدس لعيد العنصرة ،حوالي  60م:
 16لبول قرر أن يبحر الماضي أفسس ،لدرجة أنه لن يكون لقضاء بعض الوقت في آسيا؛
ألنه كان التسرع لتكون في القدس ،إن أمكن ،يوم العنصرة (اعمال . )20:16
وهكذا والمسيحيين في القدس ال تزال مراقبة العنصرة وبول ومراقبة ذلك أيضا  .خالف ذلك ،لن
يكون هناك سبب واضح لماذا أراد بولس أن تكون في القدس يوم العنصرة .
ويمكن أن أن يبقى خارجا من القدس؟
وقد أشار بعضها إلى أن األيام المقدسة الكتاب المقدس ال يمكن أن تبقى اآلن ألنها تتطلب أن الجمي
سيذهب إلى القدس .
ولكن هذا لم يكن صحيحا من الناحية التاريخية ،حتى م يسوع .
نحو بداية خدمته ،تحدث يسوع على "يوم سبت" (لوقا  . )04:16يسمى عيد العنصرة أيضا عيد
األسابي  /السبوت (تثنية  . )10،16 :16أن لوقا يعني يمكن التأكد من صيغة الجم من خالل النظر
في المصطلح اليوناني الفعلي  .كلمة الفعلية (التجم ليس قوي للكلمات مثل) اللسبوت،σαββάτων ،
هو الجم ( ،σαββάτωكما هو الحال في لوقا  ،1 :14هو المفرد)  .ويترجم مرور حرفيا كما يلي:
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 16ثم جاء إلى الناصرة حيث قال انه برح  .وفقا لصاحب الطلب ،ومضى في في أيام
السبوت ،الى كنيس ،وقفت لقراءة ( .لوقا  . 04:16الخضراء جے پی ،األب بين السطور
يوناني إنجليزي العهد الجديد ،الطبعة الثالثة  .بيكر كتب 2002 ،بباعة ،ص )187 .
لذلك ،وهذا يساعد المعرض يمكن للمرء أن الحفاظ على يوم القدس ،كما فعل يسوع ،في مكان آخر
غير القدس (وبدا أيضا أن تبقي ربما يوم مقدس آخر في الجليل في لوقا  ،2-1 :6انظر األخضر،
ص  . 194نقطة التعليق الخيشومية على هذا النحو العنصرة ،في حين بنسون وبارنز التعليقات نقطة
ليصل الى هذا باعتباره اليوم األول من الفطير) .
تعترف حتى گريکو -الكنائس الرومانية التي العنصرة ،كما يشار إليها باسم عيد األسابي (الويين
 )16-15 :23ويوم باكورة (عدد  )28:26في العهد القديم ،وكان مغزى المسيحية .
تأكيد فكرة المسيحيين كونها باكورة في العهد الجديد (جيمس  . )1:18في إسرائيل القديمة ،كان هناك
الحصاد أصغر في الربي والحصاد أكبر في فصل الخريف  .ربي القدس يوم العنصرة ،عندما يفهم
بشكل صحيح ،ويساعد على الصورة أن هللا هو الدعوة فقط بعض اآلن للخالص (يوحنا 6:44؛ 1
كورنثوس 01:26؛ رومية  )11:15م محصول أكبر قادم في وقت الحق (يوحنا . )38 -37 :7
بعض الجماعات البروتستانتية وكنيسة روما تشير إلى العنصرة بواسطة اسم الفصح والعنصرة
تعترف أن لوحظ من قبل المسيحيين من القرن األول (على سبيل المثال ہولويک ايف جی عيد
العنصرة (الفصح)  .الموسوعة الكاثوليكية ،المجلد الخامس عشر  .حقوق الطب والنشر © . )1912
على الرغم من أن العديد من الكنائس الرومانية گريکو -مراقبة بعض نسخة من عيد العنصرة ،ألنها
ال تتقيد بعض األيام المقدسة الكتابية األخرى ،فإنها ال نفهم لماذا هللا هو الدعوة فقط بعض اآلن ،وأنه
ال يملك خطة لتقديم كل الخالص (لوقا 6 :3؛ اشعياء  . )52:10الغريب ،كما أنها تميل إلى تدعي أنها
تحافظ عليه من قبيل الصدفة ،ولكن ليس بسبب ،تاريخ الكتاب المقدس (راج نفس المصدر السابق) .
مصادر بعد العهد الجديد
فكرة أن عيد العنصرة كان من المقرر أن يحتفظ بها أولئك الذين المعلن المسيح ما أكدته مجموعة
متنوعة من گريکو -المصادر الرومانية مثل إيريناوس (الذي ادعى أن يكون التقى بوليكاربوس)،
ترتليان (ترتليان  .وفي المعمودية ،الفصل  ،)19واوريجانوس االسكندرية (أوريجانوس  .كونترا
سلساس ،الكتاب الثامن ،الفصل الثاني والعشرون) ،وغيرها  .أن المسيحيين الفعلي وابقائها في القرن
الراب يبدو أن تؤكده كتابات من الناس مثل جيروم افيفينس .
الكنيسة المستمر هللا يحفظه في هذا القرن . 21
التعليقات الختامية
ليس هناك شك في أن المسيحيين األوائل أبقت األيام المقدسة الربي  .
هذا هو مبين في العهد الجديد ،وكذلك في العديد من المصادر التاريخية العهد بعد جديدة .
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نحن في الكنيسة المستمر من هللا االستمرار في الحفاظ على األيام المقدسة الربي في نفس الوقت
وبنفس الطريقة أساسا أنها كانت تحتفظ بها في وقت مبكر المؤمنين المسيحيين .
على الرغم من أن گريکو -الكنائس الرومانية ال يقرون أن الحظوا بعض نسخة من بعضها (على
الرغم من عادة م عيد الفصح في تاريخ خابئ) ،فإن الواق هو أن العديد من ممارساتها لم تستمد
من الكتاب المقدس وال الرسل األصلية ،ولكن تم اعتماد بسبب حل وسط م الوثنية .
المسيحيين الحقيقيين ،أولئك الذين هم على استعداد ليهجر "بابل الكثيرين ،والعقائد البابلة ،و"
االحتفاظ بها في القرن الحادي و ،21بالطريقة الكتاب المقدس ،وعلى تواريخ الكتاب المقدس  .ال
ينبغي لك؟
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خلع المالبس لكنيسة
يجب عليك 'اللباس' عند حضور خدمات الكنيسة؟

المسيحيون خدمات ما بعد كنيسة في نيوزيلندا
بواسطة بوب تيل
الصيف الماضي ،سألني أحدهم لماذا الناس يجب أن تحاول أن تلبس حتى عندما يحضرون خدمات
الكنيسة  .وتساءل عن مقابل الخارجي داخل المظهر .
الطاب الداخلي مهم ( 2كورنثوس  . )04:16هللا هو أكثر أعجب كثيرا م ما يجري في الداخل ،من
الخارج (متى 28-23 :27؛  1بطرس  . )5-4 :3هذا واضح من الكتاب المقدس في كل من العهدين
القديم والجديد ( 1صموئيل 7 :16؛ لوقا . )14-9 :18
الحقيقة الداخلية هي دائما أكثر أهمية من المظهر الخارجي .
بقدر اللباس لخدمات الكنيسة يذهب ،في األساس ،كان فيالدلفيا جهة نظر تاريخية عهد أنه منذ أردنا
أن نكون سفراء هللا وكهنوت ملوكي ،أن الطريقة يمكن ألحد أن اللباس على هذا النحو غير مناسبة .
وقد كان لهذا فوائد جانبية كذلك  .تاريخيا ،وهذا ساعد على الكنيسة أن تكون قادرة على استئجار
أماكن للقاء وكذلك لعيد المظال كما يشعر مجتمعات أفضل عن أولئك الذين يرتدون بطريقة أكثر
الظهور مهنيا .
وهنا بعض الكتب التي من شأنها أن تميل إلى تتصل أدوار كل منا بهذه الطريقة:
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 20وبعد ذلك ،نحن سفراء المسيح ( 2كورنثوس . )05:20
 9وأما أنتم فجنس مختار ،وكهنوت ملوكي ،أمة مقدسة ،شعبا خاصا ،والتي قد تعلن بحمد هللا
الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ( 1بطرس . )9 :2
 16فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ،لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في
السماوات ( .متى )05:16
لطيف المالبس يميل إلى إرضاء المجتم الخارجي وأنه وسيلة للسماح للضوء تألق لدينا .
في حين أن الكنيسة المستمر هللا ( )CCOGال تفرض الدعاوى والعالقات ،وهذا هو الزي العادي
بالنسبة ألولئك الذكور الذين حضور عيد المظال أو غيرها من الخدمات في المجتمعات الغربية .
النساء ارتداء التنانير أو الفساتين عادة ،وبطبيعة الحال ال ينبغي أن يرتدي تلك التي هي قصيرة جدا
أو غير ذلك أن يرتدين مالبس غير محتشمة ( 1تيموثاوس  . )9 :2مالبس غير محتشمة هو المالبس
التي تميل إلى أن تكون مثيرة جنسيا (مثل أن تكون محض جدا ،ضيقة جدا ،أو عدم تغطية ما يكفي
من الجلد) أو يقصد بمثابة عرض المفرب للثروة (مثل بعض العناصر المخصصة مصمم بأسعار
شني أو المجوهرات المفربة)  .الكتاب المقدس ،في تثنية  ،5 :22يحرم أيضا ما يعرف باسم "عبر
خل المالبس" .
بقدر ما يذهب مظهر ،والنظر أيضا ما يلي:
 9وأما المحبة األخوية فال حاجة لكم بأنني يجب أن أكتب إليكم ،ألنكم أنفسكم وتدرس من
قبل هللا أن تحبوا بعضكم بعضا  10 .وبالفعل قمت بذلك لجمي اإلخوة الذين هم في كل
مقدونيا  .ولكننا ندعوكم ايها االخوة ان قمت بزيادة أكثر وأكثر  11 .ان كنت تطمح أيضا أن
يعيشوا حياة هادئة ،إلى األذهان األعمال التجارية الخاصة بك ،والعمل بيديك ،ونحن أمركم،
 12التي قد المشي بشكل صحيح تجاه أولئك الذين هم من خارج ،والتي قد تفتقر إلى شيء .
( 1تسالونيكي )12-9 :4
أردنا أن يكون الحب من فيالدلفيا (وهو ما اليوناني األصلي ل "الحب األخوي"  1تسالونيكي 9 :4
يقول حرفيا) حتى نتمكن من السير بشكل صحيح نحو أولئك الذين هم خارج الكنيسة .
الحظ شيئا أن علم يسوع:
" 11ولكن عندما دخل الملك لينظر المتكئين رأى رجال هناك الذين لم يكون البسا لباس
العرس  12 .فقال له يا صديق ،كيف أتيت إلى هنا وليس لباس العرس؟ وكان الكالم 13
حينئذ قال الملك للخدام" :ربط رجليه ويديه والقدم ،وتأخذه بعيدا ،ويلقي له في الظلمة
الخارجية  . .هناك يكون البكاء وصرير األسنان" " .وتسمى بالنسبة للكثيرين ،ولكن يتم اختيار
عدد قليل ( )14( ".متى )14-11 :22
إذا كان من المتوق واحدة لباس مناسب ليكون ضيفا في حفل زفاف ،غير أنه ليس من المعقول أن
نعتقد أن هللا سوف نتوق من الناس لطيف لحضور خدمات العبادة العامة ألجله؟
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كما أن الرسول يوحنا قال إشعار أننا عندما الزمالة ،نأتي أساسا في وجود هللا:
 3الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به ،قد تكون لديك أيضا شركة معنا  .وأما شركتنا نحن فهي
م اآلب وم ابنه يسوع المسيح  1( .يوحنا )3 :1
كيف سيكون اللباس إذا كنت لقاء زعيم سياسي كبير؟ هل تتصرف بطريقة أقل المناسبة قبل الخالق؟
ندرك أن هللا يراك:
 13ويتطل الرب من السماء  .يرى جمي بني البشر  14 .من مكان مسكنه وقال انه يتطل
على كل سكان األرض  15 .والموضات قلوبهم بشكل فردي؛ ويرى كل أعمالهم ( .مزامير
)15-13 :33
هللا وحده يعلم ما ترتديه وموقفك تجاهه وخدماته  .تنظر أيضا ما يلي:
 31لذلك ،سواء كنت تأكل أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد هللا  32 .كونوا
بال عثرة ،سواء لليهود أو لليونانيين ولكنيسة هللا 33 ،كما أنا أيضا أرضي الجمي في كل
شيء ،ال تتوخى الربح بلدي ،ولكن الربح الكثيرين ،أن يخلصوا  1( .كورنثوس -31 :10
)33
البعض في كنيسة هللا ،وأنا ذاهب إلى أيامي في الكنيسة القديمة في جمي أنحاء العالم من هللا
( )WCGوالجماعات  COGأخرى ،ال تأخذ جريمة كما لو سمعت واحدة فساتين باهمال في خدمات
تعليق في الماضي .
من ناحية أخرى ،ال يفترض الناس في محاولة إلقناع الناس م الثروة المحتملة ،وما إلى ذلك إما (1
تيموثاوس . )9 :2
في زكريا  ،7-1 :3يعلمنا الكتاب المقدس أن الكهنة يشوع كان يلبس م الثياب القذرة ،والشيطان
قائم بجانبه  .يبدو يشوع (نوع واحد وهو أن أكون هنا اليوم على األقل وفقا ل WCGالقديم) كان في
قبضة الشيطان ،غير قادر على انتزاع نفسه منفردا من الشيطان  .كان يلبس يشوع م المالبس
القذرة ،نموذجية من  ،تحت قبضة الشيطان ،غير قادر على تفقد نفسه  .ثم جاء يسوع ووبخ الشيطان .
يسوع سراح يشوع من قبضة الشيطان عليه  .ثم أعطى المسيح إلزالة الثياب القذرة في يشوع
(تصوير االفراج عنه من الشيطاني ،بسبب قبضة الشيطان عليه)  .قال يسوع هو سبب الخطيئة يشوع
الصورة ألن يغفر وأمرهم الملبس يشوع م المالبس النظيفة ووض العمامة على رأسه ،قائال
يشوع" :إذا كنت سوف يسير في برقي ،وإذا كنت سوف تبقي قيادة الكمبيوتر ،يمكنك عندئذ كما
حكم على بيتي ،ويكون أيضا مسؤوال عن بلدي المحاكم "(اآلية  . )7أن المحاكم هللا يكون المعبد أو
المعابد ،واآلن يطلق عليه الكنائس أو خدمات الكنيسة .
ربما يجب أن نذكر أن ترد مالئكة هللا في الكتاب المقدس لتظهر في المالبس البيضاء (يوحنا
 )20:12كرمز للنقاء والصالح  .ويبدو أن المالبس إلحداث فرق في هللا ،أو على األقل الحق في
الموقف تجاههم يفعل .
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مرة أخرى ،نحن ال يكلف بدلة وربطة عنق للذكور في  ،CCOGلكننا نعتقد أن هذا اللباس في بعض
الثقافات الغربية يتفق م الكتاب المقدس أن أكون قد نقلت هنا .
دعونا أيضا ذكر أن بعض الناس تريد أن تبدو الفقراء وغير مهذب  .الحظ أيضا ما يلي:
18ال تدعوا أحدا الغش لكم أجركم ،م راغبا في التواض وعبادة المالئكة ،متداخال في تلك
األشياء التي لم ير ،منتفخا بابال من قبل ذهنه الجسدي 19 ،وغير متمسك بالرأس الذي منه
كل الجسم ،ويتغذى ومتماسكة معا المفاصل واألربطة ،وينمو م الزيادة التي هي من عند
هللا ( .كولوسي )19-18 :2
بينما ال أحد في  CCOGيمكن أن يكون عضوا صحيحا إذا كانوا يعبدون المالئكة  /الشيابين،
والناس بحاجة أيضا للوقاية من التواض الكاذب .
بقدر ما يذهب اللباس ،وأساسا نحن نتوق من الناس ارتداء مالبس نظيفة (محض ال غير صحيح أو
ضيقة) واللباس بشكل جيد ،ولكن ليس أكثر لطيف من أنها يمكن أن تحمل إلى حد معقول  .إذا كنت
تفعل ذلك ،لتلبية ما يعلمه الكتاب المقدس (على الرغم من وأود أن أضيف أن معظم يستطيعون
شرائه العالقات المستعملة ،والتي هي جزء من الثقافة الغربية) .

المسيحيون نشابا خالل عيد المظال في كندا
اآلن هذا ال يعني أن أي وقت تلتقي م مسيحيين آخرين تحتاج إلى 'اللباس متابعة " .لعشاء عارضة
وأنشطة الكنيسة المختلفة ،والتي لن يكون مناسبا .
تذكر أن الكتاب المقدس يعلمنا "كل ما تفعله ،فافعلوا كل شيء لمجد هللا" ( 1كورنثوس . )10:31
واللباس وهللا يكون لديك .
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دراسة دورة الكتاب المقدس
اختبار عدد 2
دروس 8-5

بوب تيل ،محرر في ورئيس
نشرت  2016من قبل الكنيسة المستمر هللا

مقدمة :هذا المقرر اعتمادا كبيرا على مسار المراسالت الشخصية وضعت في عام
 1954التي بدأت تحت إشراف الراحل  . Cبول ميريديث في الكنيسة راديو القديمة
من هللا  .تم تحديث أجزاء مختلفة للقرن الحادي و( 21على الرغم من الكثير من
الكتابة األصلية قد تم االحتفاظ بها)  .كما أن لديها إشارات أكثر ديني ،فضال عن
المعلومات واألسئلة يست في سياق األصلي  .ما لم يذكر خالف ذلك ،يشير ديني هي
اين کے جے وی وحقوق المؤلف توماس نيلسون للنشر ،وتستخدم بإذن  .نسخة الملك
جيمس ،التي يشار إليها أحيانا أيضا استخدام النسخة المعتمدة في كثير من األحيان .
ترجمات باإلضافة إلى ذلك ،وافق الكاثوليكية ،مثل القدس الكتاب المقدس الجديد (اين
جے بی) وتستخدم في بعض األحيان وكذلك غيرها من الترجمات .
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يعطى هذا الفحص لمساعدتك على فهم أفضل الكتاب المقدس الخاص بك .
كنت تقرأ اآلن على قسم األسئلة  .أنه يحتوي على التعليمات واألسئلة سوف يطلب منك  .الحظ
أن هناك  80أسئلة وأنهم يعدون على التوالي  3 ،2 ،1الخ الحظ أيضا أن هناك أربعة أجوبة
ممكنة نظرا تحت كل سؤال  .وصفت هذه  . D ،C ،B ،Aفقط تعتبر واحدة من هذه اإلجابات
المحتملة األربعة أن تكون على حق واحد  !-الثالثة األخرى هي كاذبة ما لم ينص على خالف
ذلك .
أنت اختيار واحد اإلجابة الصحيحة من بين هؤالء أربعة أجوبة ممكنة .
كنت لتكرار هذه العملية لكل من األسئلة  .ويشمل هذا االختبار ( .وبصفة عامة ،وإجابات غير
صحيحة هي األفكار الخابئة التي يتم تدريسها ويعتقد حول هذا الموضوع ).
هدفنا هو إعطاء كل الذين لديهم اإلصرار على معرفة كلمة هللا الفرصة لفهم المعنى الحقيقي
للكتاب المقدس .
من اإلجابات التي تعطي لألسئلة االمتحان لدينا ،التي تساعد المعرض إذا كان لديك الرغبة في
التعلم ويفعلون أفضل ما لديكم  .نحن هنا للمساعدة فقط مثل هؤالء الناس ونحن مسرورون جدا
للقيام بذلك .
الحكم النهائي بشأن ما إذا كنت تعرف الكتاب المقدس الخاص بك وسوف نعيش من قبل أن
يكون هللا نفسه  .هو واحد كنت قد تسعى إلرضاء أفضل  .وهو الذي غير قادرة على إعطائك
الحياة األبدية .
حرصك للدراسة واالستفادة القصوى من الفرصة الخاص بك هو ما يهم حقا  .الصف الدقيق
الذي قد يجعل ليست مهمة جدا لك أو لنا  .وبطبيعة الحال ،وم ذلك ،فإننا نتوق نسبة عالية
نوعا ما من اإلجابات الصحيحة منك .
اإلجابة على العديد من التساؤالت بقدر ما تستطي دون اإلشارة إلى الدروس السابقة كنت قد
درست  .إذا وجدت أي أسئلة صعبة ،ثم الرجوع إلى الدروس  .نتوق منك أن تفعل ذلك!
الحظ أنه يتم تقسيم هذه األسئلة إلى أن الدروس أربعة أربعة أجزاء المقابلة  .نحن ننصح بعدم
تغطية درس أكثر من واحد في الجلوس  .خذ الوقت الكافي لفهم كل سؤال .
وفيما يلي مثاالن لتبين لكم كيف للرد على األسئلة:
44

قراءة السؤال األول من هذا االختبار  .اإلجابة الصحيحة الختيار ،بالطب  ،هو "جيم" هنا هو
ثاني سبيل المثال :إشعار السؤال رقم  2في الصفحة التالية  .اإلجابة الصحيحة هي "ب" وهذا
هو كل ما في األمر! أنها بسيطة جدا وسريعة .
اإلجراء هو نفسه دائما  .تواصل اآلن م السؤال  3بنفس الطريقة  . . .

حكومة هللا األلفي


 . 1كيف يوتوبيا أخيرا أصبح حقيقة واقعة؟
 . Aإال من خالل إحياء حقيقي في جمي الكنائس ونقابتهم في كنيسة واحدة .
 . Bعندما ذوي النوايا الحسنة في كل مكان تجم جهودها نحو هذه الغاية .
 . Cمن خالل تدخل هللا ،كما لديه القدرة والحكمة القامة يوتوبيا فقط .
 . Dبواسطة التعاون الدولي تنفيذ "البرنامج الجديد العالمي" التاب لألمم
المتحدة الذي اعتمد في خريف عام . 2015



 . 2عندما المسيح هو ملكا على كل األرض ،كيف ويحكم ذلك؟
 . Aمن خالل ممثلين منتخبين من جمي الدول .
 . Bبواسطة شريعة هللا ،والتي سوف ثم يكون القانون في العالم كله .
 . Cمن خالل السماح للناس لسبب خارج القوانين واللوائح أفضل محددة لكل
دولة في ظل هذه الظروف .
 . Dمن خالل تطبيق مبادئ الحكمة الرجال وضعت من خالل مختلف
الحكومات واألمم المتحدة .



 . 3لماذا هللا يسمح للرجال إلنشاء األشكال الخاصة من الحكومة اإلنسان؟
 . Aألنه لم يهتم بالسياسة .
 . Bألن أعراق مختلفة بحاجة إلى أنواع مختلفة من الحكومة .
 . Cلذلك ،والناس سوف تكون قادرة على تطوير التقاليد الجيدة .
 . Dلذا سيتعلمون في نهاية المطاف مدى خطأ السبل وأفكارهم هي .
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 . 4عندما يأتي المسيح ليحكم العالم ،وسوف
 . Aتحكم برفق وبلطف في جمي األوقات .
 . Bوض رجل على إسرائيل أن لم يكن لها قط أي الجيش
خبرة .
 . Cحكم بقضيب من الحديد وتكون شديدة جدا م جامحة .
 . Dاتخاذ أي مصلحة في التعليم مثل التعليم له عالقة م بريقة أفضل من
الحياة شيئا .



 . 5برق هللا هي
 . Aيعتقد اعتقادا راسخا في قبل معظم يطلقون على أنفسهم اسم المسيحيين
اليوم .
 . Bمتفوقة على برقنا .
 . Cالترويج لها في المدارس العامة اليوم .
 . Dتدرس بشكل صحيح من قبل الديانات الرئيسية في العالم اليوم .



 . 6التعليم الكاذبة أو غير الئق
 . Aيساعد على استعبادنا .
 . Bقد يؤدي إلى عدم الراحة قليال بالنسبة لنا ولكن ذلك ال استعبادنا .
 . Cينتج عندما تدرس كلمة هللا في المدارس العامة .
 . Dليست واحدة من العلل اليوم في الواليات المتحدة وبريطانيا ،لدينا مدارس
حديثة نسبيا .



 . 7أي واحد من البيانات األربعة التالية غير صحيح؟ عندما يتم تأسيس الحكومة
المسيح على األرض
 . Aتحولت القديسين يكون الكهنة .
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 . Bبعض القديسين ،باإلضافة إلى ذلك ،سيكون لدينا مكاتب أخرى .
 . Cوسيتم تدريس البشرية الطريق الصحيح للعيش .
 . Dوسيتم تشجي األديان متعددة حتى يتمكن الناس من متابعة قلوبهم .


 . 8وسائل التوبة
 . Aال تتحول من الطريقة الخابئة في أي واحد يعيش .
 . Bتحول إلى ساء سبيال للحياة .
 . Cتحول من برقنا إلى بريق هللا .
 . Dللحفاظ على العيش كما كنت تعيش .



 . 9المصير النهائي للذين في األلفية ،ال يمكن أن تدرس الطاعة تحت أي ظرف من
الظروف سيكون
 . Aأنها سوف تترك لتحويل ألنفسهم .
 . Bإزالة األبدية من هللا ورجل يدعى الموت الثاني .
 . Cإزالة إلى كوكب آخر .
 . Dفرصة للحصول على المزيد من الفرص .



 . 10ماذا سيكون الهدف من البرنامج هللا إلعادة التأهيل خالل األلفية؟
 . Aإلصالح فقط نظامنا االقتصادي .
 . Bلتطوير شخصية البشرية جمعاء إلى الكمال الحياة المادية والعقلية
والعابفية والروحية للبشرية .
 . Cإلى إعادة تثقيف البشر على فهم مسؤولياتهم في مجتم يحكم ديمقرابيا .
 . Dإلعادة صياغة وتشكيل فقط الحياة االجتماعية للمجتم  .



 . 11إعادة التعليمية البرنامج هللا سيعلم البشر
 . Aلتصبح صحية وسعيدة ومزدهرة .
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 . Bأن هللا يريدنا أن نكون فقراء .
C۔ أن الروحانية الحقيقية تم تطويرها من قبل التعاسة وغير سعيدة .
 . Dأنه من الطبيعي أن يكون مريضا .


 . 12ما هي الطريقة التي ستستخدم هللا إلعادة تثقيف العالم؟
 . Aومجرد إصالح الهيكل التعليمي الحالي ،مما يجعل قليلة ممكن من
التعديالت .
 . Bوسوف تلغي جمي البابل ومعهد نيو باعة التدريس النظام لقوانين هللا .
 . Cوسيعلم الجمي لمتابعة كل ما هو  /هي تعتقد أنه الحق .
 . Dوسوف تبقي الدين من المدارس .



 . 13كيف سيشرف البرنامج التعليمي هللا؟
 . Aمن جانب األحزاب السياسية .
 . Bبواسطة المجالس المدرسية ،وهو نفس اليوم .
 . Cبواسطة القادة المنتخبين من قبل صوت الشعب .
 . Dقبل الحكومة هللا الحاكم من أعلى إلى أسفل .



 . 14كيف يتم هللا اآلن إعداد المدرسين المدربين للمستقبل؟
 . Aعن بريق استدعاء أفراد من برق هذا العالم وتدريبهم ،من خالل كلمته
والخبرة ،أن قوانين هللا هي األفضل .
 . Bولم يتم تدريب أي-لن يكون هناك أي حاجة للمعلمين خالل األلفية .
 . Cمن خالل تدريب المعلمين في الدنيا الكليات رحلة اليوم أعلى لتعليم رجل
كيف يعيش .
 . Dمن خالل إعداد مختلف الطوائف للسيطرة على البرنامج التعليمي .



 . 15إعادة التعليمية سوف تكون ناجحة ل
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 . Aسيقوم باإلشراف عليه من قبل الكنائس المذهبية بدال من الحكومة .
 . Bالشعب سيصوت على ما كانوا يرغبون في أن تدرس .
لن يسمح  . Cالمعلمين لمعاقبة األبفال .
 . Dيكون سوف هناك قوة استثمرت في المدرسين للحفاظ على النظام وجعل
الناس على تعلم الحقيقة .


16۔ خالل األلفية ،والتي سوف تقام واحدة من التالي؟
A۔ مدارس األبرشيات الستكمال نظام هللا .
B۔ الحكومة من قبل هللا الذي سينظم البشرية البدني والعقلي والعابفي
والروحي الرفاه .
C۔ األكاديميات العسكرية لتدريب جيش فعال .
D۔ التعليم "قوس قزح" لدعم ذوي تفضيالت مختلفة بين الجنسين .



17۔ نتيجة للبرنامج التعليمي هللا ،سيكون هناك
A۔تمديد التسامح لجمي األديان.
B.المعارف العالمية من األمور الهامة حقا من الحياة.
C.التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا العسكرية.
D.االرتباك في أساليب التعليمات .



 . 18ما هو الركيزة األساسية للتعليم الصحيح؟
 . Aبرنامج التدريب التي تركز على الطفل .
 . Bوالمنهج العلمي في الدراسة مما يحد نفسه بدقة األشياء المادية كشفت فقط
من قبل الرجل الحواس الخمس .
 . Cالحقيقة ،بما في ذلك وهللا كشفت القوانين التي تحدد الحق من البابل .
D۔ تسيطر ديمقرابيا البرنامج التعليمي .
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19۔ وقد علمت الناس بطريقة خابئة الحياة
 . Aمنذ أيام آدم .
 . Bفقط منذ عهد المسيح .
 . Cأنها لم تدرس بطريقة خابئة .
 . Dألنه قد تم التالية قوانين هللا التي هي سيئة بالنسبة لهم .



 . 20ما هي الخطوات هي الكنيسة الحقيقية التخاذ اليوم للتحضير لبرنامج تعليمي في
المستقبل هللا؟
 . Aالكنيسة هو تدريب أعضائها في التأهل كمدرسين لحكم المسيح األلفي .
 . Bالكنيسة هي إلجبار بريق هللا على العالم اآلن من قبل حملة إلصالح
أنظمة المدرسة هذا العالم .
 . Cالكنيسة ال يجب أن يكون قلقا بشأن ذلك .
 . Dالكنيسة هو تعليم أن قوانين هللا التي تنظم الحياة قد ألغيت .

المدينة الفاضلة!


 . 21يسوع ولد إلى النهاية
 . Aتعليم جمي الناس لالحتفال بعيد الميالد وعيد الفصح .
 . Bالمنصوص عليها المبادئ التي ينبغي أن تستخدم الدول في انتخاب
مسؤوليها .
 . Cيكون ملكا والجلوس على عرش داود .
 . Dالصورة لجمي الناس قيمة الفردية وعرة ورفض السلطة .



 . 22يسوع يريد الرجال ل
 . Aنبذ جمي المصالح الدنيوية .
 . Bديك ،حياة سعيدة وفيرة
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 . Cالعمل من خالل القنوات السياسية والدينية "المقبولة" من أجل السالم
العالمي .
 . Dنسعى من خالل الكنائس المذهبية لتحقيق المدينة الفاضلة .


23۔ كيف العالم ،بشكل عام ،تقبل رسالة المسيح؟
 . Aقبلت تقريبا كل ما عدا اليهود .
 . Bالعالم الروماني قبول الرسالة المسيحية الحقيقية ،ويتخلل اآلن المجتم
الغربي لدينا .
 . Cحوالي نصف فقط وقد قبلت في العالم رسالة يسوع .
 . Dتحدثوا الشر منه ورفضوه .



 . 24من حيث يسوع يتلقى صاحب التاج ومملكته؟
 . Aمن هللا اآلب في السماء .
 . Bمن قديسيه وكنائسه .
 . Cمنذ مملكته ليست حرفية ،تتويجه يحدث فقط في قلوب البشر .
 . Dمن األمم المتحدة وجمي أصحاب النوايا الحسنة .



 . 25يسوع التتويج الفعلي
 . Aمكان تولى عندما صعد إلى السماء .
 . Bسيعقد بعد وغزا المسيح الدجال .
 . Cسيعقد قبل مجيئه الثاني .
 . Dيحدث عندما كل واحد منا يتعهد له بالوالء الخاص بك .



 . 26وملك ملوك ،وكم تيجان كبيرة وعيسى عليهم؟
 . Aواحد فقط .
 . Bثالثة ،الظهار صاحب السيادة على السماء ،واالنحرافات ،واألرض .
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 . Cسبعة" ،رقم الكمال" .
 . Dكثير-العدد الدقيق ال يوصف .


 . 27متى القديسين تلقي تيجانهم؟
 . Aبعد يسوع األلفية .
 . Bعندما نموت "في المسيح" .
 . Cفي عودة المسيح .
 . Dفقط بعد أن يتم استمت إلى السماء .



 . 28بعد عودته ،سلطان يسوع
 . Aسيكون فقط في فلسطين .
 . Bسوف تمتد إلى أقاصي األرض .
 . Cسيكون على الدول المسيحية فقط .
 . Dسيكون فعال في السماء ،حيث استمت القديسين .



 . 29في األلفية ،والمسيح
 . Aالسماح للدورات الجوية تعمل عادة على العصاة .
 . Bنرى أن إسرائيل وجمي الشعوب األخرى المباركة م هطول األمطار
السليم وبركاته المادية األخرى .
 . Cيبارك فقط لليهود .
 . Dال محاولة للسيطرة على الطقس



 . 30في األلفية ،ودمرت المدن في فلسطين
 . Aسيتم بناؤها وإسكانها .
 . Bسوف في أي حال من األحوال إعادة بناء .
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 . Cسيتم تبتلعها مثل هذه الزالزل الكبيرة التي سوف تنسى أنها إلى األبد .
 . Dوسوف تستخدم في المقام األول كأساس اإلغراق .


31۔ خالل فترة حكم المسيح ،سوف إسرائيل
 . Aبناء منازل جديدة م وفرة من الخشب من لبنان .
 . Bيسكن مرة أخرى في الخيام حتى أنها يمكن أن تكون قريب من هللا .
 . Cيكون كل الذين يعيشون في القصور كما هو وحكام العالم .
 . Dيكن لديك المدن الحديثة .



32۔ كانت متجهة إلى فلسطين
 . Aتصبح الجبلية من خالل زالزل عظيمة .
 . Bتبقى القاحلة .
 . Cتزهر اليها بوصفها جنة عدن .
 . Dيتم تغطية من البحر الميت .



33۔ تيار الواهبة للحياة التي تتدفق من القدس إلى البحر الميت
 . Aشيدت سيتم المدينة ألغراض تجارية .
 . Bيدل على عبقرية البشر سوف تستمر لسيطرة القوات الطبيعية .
 . Cيدل الدموع بكاء يسوع على القدس .
 . Dيرمز إلى "الشفاء" للدول من خالل روح المسيح الذهاب اليها لجمي
الشعوب .



34۔ خالل عهد المسيح ،فإن األمم
 . Aجمي يتم تدميرها ،باستثناء إسرائيل .
 . Bالحفاظ على برقهم الفردية و"قبول الرب ".
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 . Cكل السماح باستمرار أنظمتها الخاصة من الحكومة .
 . Dجمي تعلم بريق هللا وأبيعوا قوانينه .


35۔ خالل المواد عهد بركات المسيح
 . Aلن تعطى كمكافأة
 . Bسوف ال يتم أسبغ الوثنيون .
 . Cسيتم تمطر على إسرائيل وجمي الدول األخرى التي تطي  .
 . Dلن يتم حجب كنوع من العقاب .



36۔ سيكون هناك الطرق السريعة في األلفية؟
 . Aنعم ،ستكون هناك برق سريعة كبيرة .
 . Bلم يتم كشف هذا في الكتاب المقدس .
 . Cال ،ألنه لن يسمح النقل السري
 . Dنعم ،ولكن فقط حتى الصغيرة منها كما سيكون هناك القليل "تشغيل جيئة
وذهابا ".



37۔ في 'غدا العالم " ،والناس سوف
 . Aال تحتاج إلى أن يكون تعليما .
 . Bاالستمرار في استخدام لغاتهم الحالية دون أي تغيير .
 . Cالجمي متعلمين لغة واحدة جديدة .
 . Dال تحتاج إلى التحدث منذ ستتاح حتى أفكارهم واضح .



38۔ المزارعين في فلسطين سوف ثم
 . Aتضطر إلى االعتماد على الري حتى لجم المحاصيل الهزيلة .
 . Bيضطر لالنتقال إلى المدن بلبا للحماية .
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 . Cتبارك م المحاصيل الكبيرة المتوفرة .
 . Dعدد قليل جدا من المحاصيل جيدة بسبب استنزاف التربة .


39۔ سوف البشر يفقدون فقط مكافأة لعملهم ويكدح؟
 . Aيقول رقم هللا وقال انه لن يسمح شعبه أن نهب أكثر من ذلك .
 . Bفي بعض األحيان ،ألن الطبيعة البشرية ال يزال يسبب الرجال لسرقة
ونهب .
 . Cفقط عندما تهاجم األمم الوثنية والنهب .
 . Dنعم  .وهللا ال يزال تدع الرجال يتعلمون دروسهم .



40۔ في األلفية ،سوف الحيوانات
 . Aلدينا ببيعتهم تغيرت وسوف تصبح جمي السلمي .
 . Bتجتاح األراضي في التمرد ضد حكم اإلنسان .
 . Cإلى حد كبير قد دمرت ،وبالتالي تكون شبه معدومة،
 . Dتصبح أكثر شراسة .

إنهاء المشاكل المالية


41۔ الواليات المتحدة لديها ديون وبنية كبيرة ل
 . Aوالداف وراء الموابن األمريكي من الرغبة اإللهية أن نرى أن جمي
الناس يعيشون وكذلك نقوم به .
 . Bالواليات المتحدة ،م العلم الدول األخرى يمكن الوثوق بها لتسديد
القروض لدينا م الفائدة ،ويعتقد أن يكون مشروع تجاري جيد .
 . Cوقد أمر هللا لنا لجعل الحلفاء من الدول األخرى من خالل منحهم المال،
ولذلك سوف تساعدنا اذا تعرضنا لهجوم .
 . Dوقد وضعت هللا لعنة على الواليات المتحدة األمريكية لعصيان لقوانينه .
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42۔ هللا هو
 . Aليست مهتمة في الشؤون المالية .
 . Bمهتمة المالية الناس فقط إلى الحد الذي علمه سبحانه أنها تعطي شيئا
لألعمال الخيرية .
 . Cورغبة منها أن كل الوفاء لديه أوامر العشور والقرابين .
 . Dترك األمر لكل فرد على ما كان يرغب في اعطاء الكنيسة .



43۔ نحن مدينون المال إلى هللا ل
 . Aهللا يريد أن نتأكد من أن نظل "الناس مجرد سوء" .
 . Bهللا هو المالك والرزاق من كل نستخدمها .
 . Cيعلم هللا ليس هناك ما يكفي من المال للجمي  ،وانه يخطط لرؤية التي يتم
توزيعها بشكل صحيح .
 . Dالحكومات من الرجال األمر لنا .



44۔ وتدعو خطة هللا لتعزيز عمله هنا على األرض من قبل
 . Aيعني من العشور والقرابين .
 . Bهذه العروض ألن الناس يشعرون أنهم قادرون على إعطاء .
 . Cرؤية التي تم تعيينها الصناديق الوقفية كبيرة تصل إلى مواصلة عمله ،مما
يجعلها مستقلة عن الدعم للشعب .
 . Dوجود الناس ال تفعل شيئا اآلن ،ولكن السماح لهم االنتظار حتى يأتي
المسيح في شخص لتوجيهها .



45۔ إذا كنا العشر ،وقد وعد هللا
 . Aشيء في المقابل .
 . Bوسوف نرى أننا يمكن أيضا دف المزيد من الضرائب .
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 . Cنحن سوف تكسب الحياة األبدية من خالل هذه الوسائل .
 . Dوسوف تصب لنا من مثل هذه النعمة العظيمة لن يكون هناك مساحة كافية
للحصول عليها .


46۔ العشور
 . Aاالهتمام فقط لليهود .
 . Bال يعني أعشار .
 . Cوقد أمرنا هللا من أقرب األوقات .
 . Dتؤخذ من األرباح الخاصة بك بعد خصم نفقات المعيشة الشخصية .



47۔ في هذه األوقات نهاية ،وقد أمر هللا أن تستخدم العشر
 . Aفي المقام األول إلى بناء المستشفيات الكنيسة في أراض أجنبية .
 . Bلمزيد من اإلنجيل والتحذير من عودة وشيكة وحكم المسيح على هذه
األرض بينما تدعم أيضا الفقراء .
 . Cلجم كنائس العالم إلى منظمة سياسية قوية بشكل هائل واحدة كبيرة .
 . Dان نقول للناس أن هناك حاجة ملحة االعتقاد بأن المسيح هو المخلص
وإعالم أن الحفاظ على الوصايا العشر لم يعد ضروريا .



48۔ هللا اآلب
 . Aهو العامل هللا وقد عمل يجب القيام به .
 . Bهو "المتقاعدين" ،وقد تم القيام بأي شيء منذ خلق األرض .
 . Cليس اآلن مهتمة في أنشطتنا وذهب بعيدا .
 . Dتحولت كل شيء فيما يتعلق بهذه األرض ألكثر من المسيح ،وبما ال يدع
الفكر بشأن لهم بدخول عقله .



49۔ وهو واحد من القوائم األرب التالية غير صحيح؟
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في حكومة هللا هناك رتبة،
 . Aأعطى لألب أوامر للمسيح .
 . Bمن أجل المسيح يحمل لقب رئيس كهنته اآلب .
 . Cأعطى للمسيح أوامر إلى رسله أو وزيرا .
 . Dولكن وزراء والمصلين هم على قدم المساواة لسلطة في الكنيسة .


50۔ ملكي صادق هو
 . Aلشخصية في العهد القديم الذي لم يتم تحديدها .
 . Bرئيس كهنة اآلب والمسيح من العهد الجديد مرات .
 . Cمجرد إنسان آخر عاش في زمن العهد القديم .
 . Dكائن إلهي الذي عاش على األرض في زمن العهد القديم ،ولكن الذي لم
يعرف أن كانت موجودة على األرض منذ ذلك الوقت .



51۔ وهو واحد من القوائم األرب التالية غير صحيح؟

أجريت ملكي صادق صاحب مكتب رئيس كهنة من قبل
 . Aتعليمات آدم وحواء في كل قوانين هللا .
 . Bال تعليمات آدم وحواء في كل قوانين هللا .
 . Cشخصيا باالتصال قابيل وهابيل .
 . Dبركة إبراهيم لاللعشور له .


52۔ وهو واحد من القوائم األرب التالية غير صحيح؟
 . Aبتوجيه إسحاق .
 . Bإبراهيم   . . .بتوجيه .
 . Cوقال يسوع أن العشور لم يكن ضروريا .
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 . Dبتوجيه يعقوب .


53۔ بعد أن دعا هللا نسل إبراهيم من األسر في مصر وعصوا له ،وتتغير حياته
السابقة نظام العشر ملكيصادق-الكهنوت
 . Aوقف نظام العشر تماما .
 . Bترك الناس دف كل ما يعتقد انه حق لصاحب المعين حديثا الكهنوت .
 . Cالسماح العشور تذهب إلى مزيد من األنشطة الحكومية المدنية .
 . Dتعيين الكهنوت الالوي لتلقي العشور له .



54۔ كهنة الكهنوت الالوي المرات العهد القديم استخدمت عشر ل
 . Aتعزيز الوعظ من االنجيل عن بريق المطبعة .
 . Bإجراء البحوث الصحية .
 . Cإعالة أنفسهم بحيث أنها يمكن أن تكون حرة في أداء الخدمات في المسكن .
 . Dمزيد من األعمال الخيرية .



55۔ وفقا للكتاب المقدس ،وسيلة "العشر"
 . Aسدس
 . Bمبلغ أجل غير مسمى
 . Cثالث
 . Dعشر



56۔ اليوم ،في ظل العهد الجديد،
 . Aيؤخذ العشر من صافي الدخل قبل خصم المصاريف الشخصية و .
 . Bنظرا لعدم وجود المزيد من التضحيات الحيوانية إلى أن تقدم ،ليس هناك
حاجة اللعشور
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 . Cانخفض هللا ناموسه العشور عند مسمر المسيح كل القوانين إلى
"الصليب" .
 . Dالكنائس على حق عندما يقولون "أنه من األفضل إذا كنت العشر ،ولكن لن
يتم عقد لكم للمساءلة من قبل هللا إذا لم تفعل ذلك ".


57۔ منذ تم القيام به الذبائح الحيوانية بعيدا م نتيجة لتضحية المسيح ،وقد أوجب هللا
الكهنوت أخرى لتحل محل الكهنوت الطقسي القديم  .هو األكثر ارتبابا وثيقا نوع من
 . Aالكهنوت الكنيسة الجامعة .
 . Bالكهنوت الالوي .
 . Cالمختار في مثل هذه الطريقة للتعرف عليها م مختلف الطوائف الدينية
البروتستانتية في العالم اليوم .
 . Dالكهنوت ملكي صادق .



58۔ وقد نشأت الكهنوت العهد الجديد ملكي صادق نتيجة ل
 . Aالرجال الذين ولدوا في ذلك ،كما كان الحال في الكهنوت العهد القديم .
 . Bالالويين الذين قرروا ان يكون مسيحيا .
 . Cالمسيح ،في هذا العصر الماضي ،داعيا الرجال هنا وهناك للتبشير رسالة
هللا الحقيقية ،سواء كانت تلقتها مباشرة من المسيح ،أو من خالل كالم المسيح
في الكتاب المقدس .
 . Dرؤية خارقة مفاجئة من هللا .



 ،59وهو واحد من القوائم األرب التالية حول رسالة تحذير نهاية الوقت غير صحيح؟
 . Aأنهى المسيح يعطيها في أيامه .
 . Bأمر المسيح له دعا وزراء حقيقي في أيامنا هذه إلنهاء يعطيها .
 . Cالمسيحية لم يقدم أي أمر على اإلبالق بشأن ذلك .
 . Dالمسيح المتوق رسله من ذلك اليوم إلنهاء يعطيها .
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60۔ وهو واحد من القوائم األرب التالية صحيح؟

يمكنك معرفة أي الكنيسة هي كنيسة هللا ،وبالتالي والكنيسة يجب أن تتلقى العشور لتنفيذ رسالة
اإلنجيل واإلنذار ل
 . Aفإنه لن تحمل اسم هللا-كنيسة هللا .
 . Bوسوف تصرخ بجرأة كلمة هللا كما يرد في الكتاب المقدس ،وسوف تؤتي
ثمارها جيدا .
 . Cسيكون مجموعة صغيرة التي لن يكون لها متناول جمي أنحاء العالم في
هذه األيام األخيرة .
 . Dسيكون كنيسة عظيمة تحمل اسم آخر من ذلك من هللا .

لماذا هل الكوارث الطبيعية ازدياد؟


61۔ ما هو قوله تعالى في هذا العالم الشرير ماسة؟
" . Aاألرض تهتز ،والكوارث الطبيعة التي تتحدى الخيال تأتي بسبب ذنوبكم،
ولكن الهروب هو ممكن من خالل الحماية اإللهية" .
" . Bأجد بشرية جمعاء ليكون لي خير والخدم المخلصين" .
" . Cتنظيم حركات األخوة العالم ،وسوف من إبادة الحياة البشرية من على
وجه األرض ".
 . Dومن المثير للسخرية أن نعتقد أن هللا يتحدث إلى الدول في العصر الحديث .



62۔ كيف يتكلم هللا لك شخصيا؟
 . Aهللا ال يتحدث إليك شخصيا اليوم .
 . Bمن خالل صاحب وحي الكلمة ،الكتاب المقدس ،ومن خالل اضطرابات
حادة على نحو متزايد من الطبيعة ،وكذلك من خالل وزارته .
 . Cمن خالل الدولة من حكومتك .
 . Dمن خالل الفلسفة والشعر من الرجال العظماء مثل ايمرسون .
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63۔ هو هللا العادلة هي وهللا من الحب؟
 . Aوهو عادل والمحبة كلما انه ال معاقبتنا .
 . Bالكتاب المقدس ال يخبرنا .
 . Cال ،وهو هللا من الغضب .
 . Dبطبيعة الحال ،ألنه هو أب محب الذي يصحح أوالده عندما يذهبون في
ضالل .



64۔ بدأ هللا التنبؤ االضطرابات الكارثية التي حلت جيلنا الحالي
 . Aقبل وقت نوح .
 . Bخالل وقت موسى .
 . Cفي عهد يسوع المسيح .
 . Dقبل نهاية الوقت ذاته .



65۔ أهل سدوم
 . Aليست تذكيرا تحذير بالنسبة لنا اليوم .
 . Bكانت أساسا الناس الطيبين الذين ال يعرفون أفضل من االستمرار في
خطاياهم .
 . Cكانوا يمارسون الشر وهي تحذير ألولئك الذين يريدون العيش كما كانوا
يعيشون فيها .
 . Dولم يخفتدمير لذنوبهم .



66۔ أي واحد من هذه استجابت تحذيرات هللا؟
 . Aفقط عدد قليل من الذين يخشى ويحترم سلطة هللا على مر العصور .
 . Bالغالبية العظمى في أيام نوح .
 . Cاألغلبية الساحقة من سكان سدوم وعمورة .
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 . Dجمي الذين سمعوا الحقيقة .


67۔ األسلوب الذي استخدمه هللا لتحذير المصريين؟
 . Aأعطى هللا دون سابق إنذار ،ولكن أرسلت على الفور األوبئة المدمرة .
 . Bتحدث هللا أوال تحذيره من خالل خدامه المختار من ذلك اليوم .
 . Cهللا يستخدم بشكل رئيسي الكهنة المصريين وثنية لتحذير فرعون .
 . Dوقال هللا اليهود ،الذين يعتقد أنهم كانوا دعا الى ان يكون الدعاة ،لتحذير
المصريين .



68۔ كيف يجب أن ترخي هللا اإلنسان من العبودية لطبيعته البشرية الشريرة حتى انه
يمكن االفراج على التقرب الى هللا؟
 . Aستضطر هللا أن تتدفق ضربات عنيفة على البشرية المتمردة وعنيدة مماثلة
لكيفية فعل لتحرير إسرائيل القديمة من استعباد فرعون .
 . Bسوف هللا تكون قادرة على القيام بذلك عن بريق استخدام وسائل معتدلة
م الجمي  .
 . Cهللا يجب استخدام وسائل لطيف م الجمي  .
 . Dسوف هللا ال يتدخل في الشؤون اإلنسانية اليوم ،أو في المستقبل .



69۔ ماذا تعني عبارة "لمعرفة الرب" تعني؟
 . Aأجل االنضمام إلى بائفة الكنيسة .
 . Bلذرف الدموع في لقاء انجيلي .
 . Cإلى االعتقاد أرسلت اآلب المسيح إللغاء شريعته .
 . Dاالعتراف والعمل على حقيقة أن هللا هو الخالق ،الرزاق ،قانون مقدم
وحاكم .



70۔ لماذا هللا سوف تعاقب بشدة الدول اليوم؟
 . Aألن هللا لديه متعة في رؤية البشر يعانون .
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 . Bألن ذلك هو السبيل الوحيد أنها سوف تتحول في نهاية المطاف إلى هللا
ومعرفة الطريقة الصحيحة للعيش .
 . Cألنه يريد أن يدمر حياة اإلنسان .
 . Dألن الناس حفظ شريعة هللا .


71۔ أي واحد من هذه القوائم األرب هو الحقيقي؟
 . Aالحصان األبيض من رؤيا  6صور يسوع المسيح .
 . Bالحصان شاحب اللون األخضر من رؤيا  6صور اإلسالم .
 . Cالحصان األسود للرؤيا  6صور لعنة الشيوعية الملحدة .
 . Dالحصان األحمر من رؤيا  6زيادة الحرب .



72۔ أي واحد من هذه القوائم األرب هو الحقيقي؟
" . Aبداية من الحزن" يسبق المحنة العظيمة .
 . Bسوف الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا ،كندا ،أستراليا ،ونيوزيلندا
تكون الدول الوحيدة للهروب من المجاعة والمرض األوبئة .
 . Cوتنبأ سواد الشمس والقمر وحدوث زخات الشهب مذهلة قد حدث بالفعل
في القرن ال . 19
 . Dالزالزل آخذة في التناقص تدريجيا في وتيرة وشدة .



73۔ أي واحد من هذه القوائم األرب هي كاذبة؟
 . Aهللا حجب مؤقتا الضربات البوق حتى يتم "ختم" على 144،000
 . Bوجود "خاتم" ،أي الروح القدس  -في جباههم وحماية  144،000من مزيد
من الضربات .
 144،000 . Cتم مختومة من قبل . 1917
D۔ سوف واحد جم كثير التوبة وتكون مختومة عندما يهز هللا السموات جدا .
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74۔ بين الذي سوف الحرب "الشرق والغرب" الرهيبة قريبا خاضت القوى العالمية
الكبرى؟
 . Aروسيا والواليات المتحدة األمريكية .
 . Bأوروبا وروسيا .
 . Cبريطانيا العظمى وأوروبا .
 . Dبريطانيا العظمى ومصر



75۔ ماذا في "الجراد" من رؤيا  9ترمز؟
 . Aاألسلحة الحديثة في أوروبا من الحرب التي سيكون لها القدرة على عذاب
الرجال .
 . Bجحافل ضخمة من الحشرات .
 . Cالجيوش الضخمة من جنود المشاة .
 . Dاليد الى اليد القتال .



76۔ والذين هربا من الضربات المرعبة فقط قبل؟
 . Aأولئك القادرين على الفرار من المراكز السكانية .
 . Bأولئك الذين يبدأون باعة هللا اآلن كما من فيالدلفيا المسيحيين بقايا .
 . Cأولئك الذين يصبحون حلفاء أوروبا .
 . Dأولئك الذين سرعان ما تصبح حلفاء روسيا .



77۔ أي واحد من هذه القوائم األرب هي كاذبة؟ بعد حرب "بين الشرق والغرب"
كبيرة على الفور ،غير الراغبين في التوبة
 . Aسيتم يدخر من المعاناة األوبئة هللا المؤلمة .
 . Bسيعاني القروح مؤلمة .
 . Cسيعاني من ،والمياه الملوثة ودموية الحق متعطش العطش .
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 . Dسوف تعاني من حرارة الشمس الحارقة باسم كارين األرض في المدار .


78۔ بعد الهز مدار اضطراب األرض ،ما سوف المتمردة ،بشرية غير تائب تفعل؟
 . Aبدوره بفرح إلى هللا وحكمه .
 . Bاستعرض بخنوع المسيح حاكمهم .
 . Cبدوره في موجة من الكراهية للقتال ضد خالقهم .
 . Dلم يتم كشف ومن في الكتاب المقدس .



79۔ أي واحد من هذه القوائم األرب هي كاذبة؟
A۔ واحد زلزال في جمي أنحاء العالم العمالق هو أن يحدث في المستقبل
القريب .
 . Bسوف الثورات البركانية الهائلة تلقي بظاللها على السماء مما تسبب في
الرجال يخشون المزيد من االضطرابات .
 . Cالحالوب وزنها  £ 130سوف تضرب األرض م تدمير تام!
 . Dأغلبية البشر سوف تتحول بسرعة إلى هللا بعد برد عظيم .



80۔ هل "دف " إلى "االستسالم"  -استسالم  -إلى هللا وبرقه بسرعة؟
 . Aال ،ألنك سوف تضطر للتنازل بك احترام الذات .
 . Bال ،ألن هللا ال يمكن أن نحترم شخص يتخلى عن ويستسلم له بسهولة .
 . Cوالسرعة ومجمل والتي يمكنك اللجوء إلى هللا وسوف برقه تحديد عدد من
هذه األحداث الرهيبة سوف تكون بمنأى من .
 . Dال ،ألن أكثر عنادا كنت ،وهللا أرحم يكون لك .

_________________________________________________________
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التعليمات النهائية
الحفاظ على هذا الجزء السؤال  .تودعه في دفتر المالحظات في نهاية الدروس التي تغطيها .
راج هذه األسئلة بين الحين واآلخر  .لماذا ا؟ ألن المراجعة سوف تعطيك الفرصة إلقناع
اإلجابات الحقيقية أكثر بحزم على عقلك .

أيضا ،فإن مراجعة اإلجابات خابئة ثالث الواردة هنا لكل سؤال المعونة لكم لتحقيق أكثر
وضوحا بعض األفكار الخابئة التي قد تكون لديكم أمرا مفروغا منه  .سوف بالتالي فهم
واإلبقاء على الحقيقة أفضل بكثير عند تقديمه لك .
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الصف نفسك:
ببسابة حساب عدد من األسئلة التي لم يرد عليها .
ونسبة الصف الخاص بك سيكون القادم لهذا العدد أدناه:
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10-87
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ثمانية وعشرون نصائح الصلوات أكثر فعالية :الجزء 3

الكنيسة المستمر والكتيبات هللا على الصالة
بواسطة بوب تيل

هذا هو الجزء الثالث من سلسلة متعددة األجزاء في الصالة .
لقد قيل أن "كنيسة هللا يذهب إلى األمام على ركبتيها"  .وقد تم في األساس تستخدم هذا بمثابة تحذير
لنقول المسيحيين التي يحتاجون إليها للصالة  .ولكن كيف؟
في مقاالت سابقة ،تم تعريف الصالة ،ونوقشت ثالثة عشر نصائح  .في هذه المقالة ،أرب نصائح
إضافية ،بدأت م ما سنطالب مشمولة برف أربعة عشر .
نصيحة رقم  :14االعتراف روح هللا
على الرغم من المغفرة قد ال تزال تشعر ال يليق  .الحظ ما يلي:
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 2وكان عبد لقائد مئة معين ،الذي كان عزيزا على قلبه والمرضى ومستعد للموت  3 .فلما
سم عن يسوع ،أرسل شيوخ اليهود إليه ،راجيا منه أن يأتي ويشفي عبده  4 .فلما جاءوا إلى
يسوع بلبوا إليه باجتهاد قائلين ان احد الذين يجب أن يفعل هذا كان يستحق" 5 ،ألنه يحب
أمتنا ،وقد بنى لنا المجم " .
 6فذهب يسوع معهم  .وعندما كان بالفعل ليست بعيدة عن البيت ارسل اليه قائد المئة أصدقاء
له ،قائال له" :يا رب ،ال مشكلة نفسك ،ألني لست مستحقا أن يجب أن تدخل تحت سقفي 7 .
لذلك لم أكن حتى التفكير نفسي اهال ان آتي لك ولكن قل كلمة فيبرأ غالمي  8ألني أنا أيضا
رجل وضعت تحت سلطة ،وكان لي جند تحت يدي وأنا أقول واحد" ،العودة" ،ويذهب  . . .و
إلى آخر" ،تعال" ،وقال انه يأتي؛ وعبدي افعل هذا " ،ويفعل ذلك" .
 9فلما سم يسوع هذه األمور ،وتعجب في وجهه ،واستدار وقال للحشد الذي يتبعه "،
وأقول لك ،لم أجد مثل هذا اإليمان العظيم ،وال حتى في إسرائيل!"  10والذين تم إرسالها،
والعودة إلى المنزل ،وجدت خادما جيدا الذي كان المرضى ( .لوقا )10-2 :7
يسوع ،لم نفسه ال يذهب أكثر للشفاء ذلك العبد  .لم روح هللا  .تذكر أيضا:
 26وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا ،ألننا ال نعرف ما يجب ان نصلي من اجل ما يجب
علينا ولكن الروح نفسه يشف فينا بأنات ال ينطق بها .
 27ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح ،ألنه يشف في القديسين وفقا إلرادة
هللا ( .رومية  ،27-26 :8ترجمة الملك جيمس)
نحن ال نعرف دائما كيف نصلي كما يجب علينا ،ولكن إذا كان لدينا روح هللا ،فإنه يساعد .
ولكن تالحظ أيضا ما يعلم اآلية التالية:
 28ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل معا للخير للذين يحبون هللا ،الذين هم مدعوون حسب
قصده ( .رومية  ،8:28ترجمة الملك جيمس)
ما تفشل العديد من المسيحيين أن ندرك أن هللا يجيب دائما صلواتكم ،ولكن ليس دائما كما تريد لها أن
تكون اإلجابة  .كل األشياء تعمل معا للخير ،وفقا إلرادة هللا لك .
المشكلة هي أن معظمهم ال يدركون مدى الخطيئة التي يحتاجونها ليتوب حقا  .جزء من السبب في أن
هللا ال يجيب صالة بريقة المسيحيين يريدون ألن ما يريدونه هو ليس دائما األفضل بالنسبة لهم .
نصيحة رقم  :15نصلي من أجل ماذا يقول الكتاب المقدس للصالة من أجل
تريد أن تكون على يقين حول ما شاء هللا هو لك أن تصلي عنه؟
ثم يدعو بما يخبرك الكتاب المقدس للصالة من أجل!
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الحكمة هي الشيء الوحيد الذي يقول الكتاب المقدس أن نسأل عن:
 5إذا كان أي منكم تعوزه حكمة فليطلب من هللا الذي يعطي الجمي بسخاء ودون لوم،
وسوف تعطى له ( .يعقوب )5 :1
وعود هللا ألعطيك الحكمة إذا كنت تسأل! ال نحن جميعا بحاجة إلى أن تكون أكثر حكمة؟ انها بالتأكيد
هي مشيئة هللا أن يكون لديك الحكمة .
يجب عليك أيضا نصلي من أجل التمييز والفهم:
 3نعم ،إذا كنت تصرخ على التمييز ،ورف صوتك لفهم 4 ،إذا كنت تسعى لها والفضة،
وبحث عنها كما عن الكنوز المخفية  5 .ثم سوف تفهم مخافة الرب وتجد معرفة هللا ( .امثال
)5-3 :2
 169اسمحوا لي صرخة تأتي أمامك يا رب  .فهمني وفقا لكالمك ( .مزامير )169 :119
وعود هللا إذا كنت تسعى حقا التمييز والفهم ،وفقا لكلمة هللا ،وسوف تمنح التفاهم وتسمح لك أن تجد
معرفة هللا.
يمكنك أيضا نصلي من اجل ان البعض اآلخر سيكون حكمة وفهم روحي كما فعل الرسول بولس :
 9ولهذا السبب نحن أيضا ،منذ يوم سمعنا ،ال تكف عن الدعاء لك ،ونسأل التي قد تكون مليئة
معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي؛  10ان كنت قد المشي يستحق الرب ،ارضاء كل
شيء عنه ،مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة هللا ( .كولوسي )10-9 :1
إشعار شيء آخر يقول الكتاب المقدس للصالة من أجل:
فقال  37لتالميذه« :إن الحصاد هو حقا وفيرة ،ولكن الفعلة قليلون  38 .فابلبوا من رب
الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده" ( .متى )38-37 :9
 2متابعة بجدية في الصالة ،ويجري اليقظة في ذلك م الشكر  3 .وفي الوقت نفسه يصلي لنا
أيضا ،أن هللا سيفتح لنا بابا للكلمة ،لنتكلم بسر المسيح ،الذي من أجله أنا أيضا في سالسل4 ،
أنني قد جعل أظهره كما يجب ان اتكلم ( .كولوسي )4-2 :4
عمل هللا هو المهم  .نصلي من أجل ذلك وماذا يريد هللا .
نصيحة  :16اسأل عن الهدايا الروحية
هناك أنواع مختلفة من الهدايا الروحية للصالة  .في صالتي العادية صباح اليوم ،فإنني أميل إلى نسأل
تكون لي:
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 . . .  22المحبة والفرح والسالم وبول األناة واللطف والخير واإلخالص 23 ،الوداعة،
وضبط النفس ( .غالبية )23-22 :5
أود أن أضيف أيضا الحكمة والفهم ،وكذلك أن يكون مثاال السليم وشاهدا على تلك القائمة .
ونعم ،أنا أيضا صلوا كما كتب بولس إلى:
 1اتبعوا المحبة ،ورغبة المواهب الروحية ،ولكن خصوصا أنه قد تنبأ  1( .كورنثوس :14
)1
هذا ال يعني أن جمي ستصبح األنبياء أو أن كل ويتنبأ ،على الرغم من أنه يخلص إلى أن بعض
اإلرادة ،ولكننا جميعا بحاجة إلى متابعة الحب والهدايا الروحية  .وهذا يعني أيضا أننا لن نسمح هللا
الستخدام لنا بالتحدث نيابة عن صاحب حق عندما يتعين علينا ( 1پطرس . )03:15
المواهب الروحية تختلف ،ولكن الحب هو ما نحتاج جميعا:
 4هناك المواهب الروحية مختلفة ،ولكن الروح واحد يعطيهم  5 .وهناك برق مختلفة
لخدمة ،وحتى اآلن يتم تقديم الرب واحد  6 .وهناك أنواع مختلفة من العمل للقيام به ،ولكن
هللا نفسه تنتج كل هدية في كل شخص  7 .ويرد دليل على وجود الروح إلى كل شخص من
أجل الصالح العام للجمي   8 .يعطي الروح شخص واحد القدرة على الكالم م الحكمة  .نفس
الروح يعطي شخص آخر القدرة على الكالم م المعرفة  9 .لشخص آخر بنفس الروح يعطي
[الشجاع] اإليمان  .إلى شخص آخر بنفس الروح يعطي القدرة على شفاء  10 .آخر يمكن أن
يصن المعجزات  .آخر أستطي أن أتكلم بما أنزل هللا  .آخر يمكن معرفة الفرق بين األرواح .
آخر يستطي أن يتحدث في أنواع مختلفة من اللغات  .آخر يمكن تفسير لغات  11 .هناك روح
واحد فقط من يفعل كل هذه األمور من خالل إعطاء ما يريد هللا العطاء كل شخص 1( .
كورنثوس  ،11-4 :12ترجمة كلمة هللا)
 00:27اآلن أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا  28 .فوض هللا أناسا في الكنيسة :أوال
رسال ،ثانيا أنبياء ،ثالثا معلمين ،بعد أن المعجزات ،ثم مواهب شفاء ،ويساعد واإلدارات
وأنواع ألسنة  29 .هل جمي الرسل؟ وجمي األنبياء؟ وجمي المعلمين؟ هم جمي العاملين من
المعجزات؟  30هل جمي مواهب شفاء؟ هل الجمي يتكلمون بألسنة؟ ال تفسير كل شيء؟ 31
ولكن بجدية رغبة افضل الهدايا  .وحتى اآلن تظهر لك وسيلة أكثر ممتازة .
 1 :13إن كنت أتكلم بألسنة الناس والمالئكة ولكن ليس لي محبة ،لقد أصبحت السبر من
النحاس األصفر أو صنجا الرنين  2 .وان كانت لي نبوة واعلم جمي االسرار وكل علم،
وكان لي كل اإليمان ،كي أتمكن من إزالة الجبال ،ولكن ليس لي محبة فلست شيئا 1( .
كورنثوس )2 :13-27 :12
نحن جميعا للصالة من أجل الحكمة والنمو في النعمة والمعرفة ( 2پطرس  ،)03:18ولكن المبلغ من
كل يختلف  .لدينا كل األدوار والهدايا المختلفة .
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يقول الكتاب المقدس أن هللا لم يدع كثيرون حكماء ،األقوياء ،أو النبيلة في هذا العصر ،لئال أي أن
يتباهى ( 1كورنثوس  ،)29-26 :1ولكن هذا ويمنح الهدايا مثل الحكمة .
يقول الكتاب المقدس أيضا أن يتم إنجاز جزء مهم من عمل هللا بروحه (زكريا  . )7-6 :4نصلي من
أجل المواهب الروحية .
أال ننسى أبدا أن الحب هو هدية أهم .
هل تصلي حقا عن الحب؟
نصيحة  :17ال نصلي من أجل مشاهدة
ويبدو أن الكثيرين يرغبون في الصالة أن ينظر إليها من قبل اآلخرين  .لقد رأيت أيضا مختلف
"اإلنجيليين" الرقص نوعا ما حولها م أسلحتهم التي أثيرت تشير إلى أنهم يصلون أو بطريقة أو
بأخرى عبادة هللا  .ولدي أيضا شهود من الناس يزحفون على ركبهم ،وربما يصلي في ضريح فابمة
في البرتغال .
حذر يسوع ضد يصلون من أجل العرض:
" 5وحينما تصلون ال يحق لك أن تكون مثل المنافقين ،ألنهم يحبون أن يصلوا قائمين في
المجام وفي زوايا الشوارع ،وأنها يمكن أن ينظر إليها من قبل الرجال  .الحق أقول لكم،
لديهم بهم   .مكافأة  6ولكن لك ،عندما تصلون ،والذهاب إلى الغرفة الخاصة بك ،وعندما
يكون لديك اغلق بابك ،وصل إلى أبيك الذي في الخفاء  .وابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك
عالنية (متى )6-5 :6
تصلي التقرب إلى هللا ،وليس في محاولة إلقناع اآلخرين  .هذا ال يعني أنه ال توجد مرات للصالة
العامة (الكتاب المقدس هناك) ،ولكن نحن لسنا للصالة فقط أن يلفت نظر اآلخرين .
بينما أنا ال يعارض الناس يصلون بصوت عال أكثر من وجبات الطعام (وفعلت هذا من وقت آلخر
كما يبدو مناسبا) ،وعادة أنا القطاع الخاص والحمد هلل لبلدي وجبات الطعام في صالة صامتة  .لذلك،
عادة أنا ال أعتبر أن الصالة العامة في إعدادات مطعم صغير هو ضروري .
ال تتم صالة العامة على خدمات الكنيسة م نية للعرض الخارجي  .وينبغي لهذه الصلوات قصيرة
تساعد في الحصول على الحاضرين أكثر تركيزا لهذه الخدمة  .يسوع هو هناك عندما اجتم اثنان أو
أكثر باسمه (متى  )18:20والصالة العامة عادة ما يتم بلب في اسم يسوع .

مزيد من المعلومات عن الصالة يمكن العثور عليها في لدينا كتيب الصالة :ما هي تعاليم الكتاب
المقدس؟
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