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النظام العاملي

امل99سيحيون وك99نائ99سهم وط99وائ99فهم وم99ؤت99مرات99هم وم99دارس99هم وك99ليات99هم وج99ام99عات99هم ف99ي خ99طر ش99دي99د ال99يوم.
.كيف ذلك؟ من النظام العاملي .دعني أوضح

م9ن أف9ضل ال9طرق ل9فهم ع9بارة "ال9نظام ال9عامل9ي" أن ن9نظر إل9ى م9ا ك9تبه ب9ول9س ف9ي رس9ال9ة ك9ورن9ثوس ال9ثان9ية
.وأفسس  ،وما كتبه يوحنا في رسالته األولى  ،وما قاله يسوع في إنجيل لوقا

ول 99كن ح 99تى ل 99و ك 99ان إن 99جيلنا م 99حجوبً 99ا  ،ف 99إن 99ه م 99حجوب ألول 99ئك ال 99ذي 99ن ي 99موت 99ون  ،وال 99ذي 99ن أع 99مى إل 99ه ه 99ذا"
" .العصر  ،والذين ال يؤمنون  ،لئال نور إنجيل مجد املسيح  ،الذي هو صورة اهلل يشرق عليهم

 ٢كورنثوس ٤-٣ :٤

وأن99ت ال99ذي أح99ياك أي99ها األم99وات ف99ي ال99ذن99وب والخ99طاي99ا ال99تي س99رت ف99يها ذات م99رة حس99ب مج99رى ه99ذا"
ال 99عال 99م  ،بحس 99ب رئ 99يس ق 99وة ال 99هواء  ،ال 99روح ال 99ذي ي 99عمل اآلن ف 99ي أب 99ناء ال 99عصيان  ،وب 99ينهم أي ً 9
9ضا ك 99نا
ج99مي ًعا ذات م99رة ف99ي ش99هوات الجس99د  ،م99حققني رغ99بات الجس99د وال99عقل  ،وك99نا ب99طبيعتنا أب99ناء ال99غضب ،
 ".تما ًما مثل اآلخرين
أفسس ٣-١ :٢

ال9بسوا س9الح اهلل ال9كام9ل  ،ل9تتمكنوا م9ن ال9وق9وف ض9د م9كاي9د إب9ليس .الن9نا ل9سنا ن9صارع لح9م ودم ب9ل م9ع"
ال 99رؤس 99اء ض 99د الس 99الط 99ني م 99ع ح 99كام ظ 99لمة ه 99ذا ال 99ده 99ر وج 99نود االش 99رار ال 99روح 99ية ف 99ي ال 99سماوي 99ات .ل 99ذل 99ك
.احملوا سالح اهلل الكامل  ،لكي تكونوا قادرين على الصمود في يوم الشر  ،والقيام بكل شيء
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أفسس ١٣ -١١ :٦

م 99ن يخ 99ط‹ ف 99هو م 99ن إب 99ليس  ،ألن إب 99ليس م 99ن ال 99بدء يخ 99ط‹ .له 99ذا أظه 99ر اب 99ن اهلل ل 99كي ي 99نقض أع 99مال"
.إبليس

 ١يوحنا ٨ :٣
ث9م أخ9ذه إب9ليس ع9لى ج9بل ع ٍ
9ال وأراه ك9ل م9مال9ك ال9عال9م ف9ي لح9ظة م9ن ال9زم9ن .ف9قال ل9ه إب9ليس :ك9ل ه9ذا"
الس9لطان أع9طيك ومج9ده9م .ألن ه9ذا ق9د وص9ل إل9ي  ،وأع9طيه مل9ن أري9د .ل9ذل9ك  ،إذا ك9نت تسج9د أم9ام9ي ،
ف9سيكون ك9ل ش9يء ل9ك .ف9أج9اب ي9سوع وق9ال ل9ه " ،ان9طلق ورائ9ي  ،أي9ها ال9شيطان! الن9ه م9كتوب ل9لرب ال9هك
.تسجد واياه وحده تعبد

لوقا 8-5 :4

يج 99د امل 99سيحيون أن 99فسهم اآلن ف 99ي خ 99ضم م 99عرك 99ة ك 99ون 99ية .ن 99راه ب 99وض 99وح م 99نذ ب 99داي 99ة ك 99لمة اهلل .ل 99قد ظه 99ر
9هورا( ب99غرض ت99دم99ير أع99مال ال99شيطان  ،ال99ذي س99ماه ب99ول99س
ي99سوع  ،اب99ن اهلل األزل99ي ) ُم99علنًا  ،وم99علنًا  ،وظً 9
"رئ99يس ق99وة ال99هواء" .ك99ان99ت ال99كلمة ال99يون99ان99ية ال99تي اس99تخدم99ها ي99وح99نا ل99إلش99ارة إل99ى ك99لمة "ت99دم99ير" ه99ي
.والتي تعني اإلفراج  ،واإلطالق  ،والتفكك  ،والفك  ،والذوبان λύω ،

الح99ظ أن99ه ع99ندم99ا اخ99تبر ال99شيطان ي99سوع ف99ي ال99بري99ة وأخ99بر ال99رب أن99ه )ال99شيطان( ل99دي99ه الس99لطان إلع99طاء
م9مال9ك ال9عال9م "مل9ن أري9د"  ،ل9م ي9ختلف ي9سوع .ق9ال ال9شيطان إن الس9لطة ل9فعل ذل9ك "ق9د س9لمت إل9ي" .ل9م
.يختلف يسوع .ملا ال؟ سنرى بعد دقيقة
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" -أوالً  ،دعونا نرى كيف اختبر الشيطان يسوع بفكرة منحه السلطة على "كل ممالك العالم

".لذلك  ،إذا كنت تسجد أمامي  ،فسيكون كل شيء لك"

لوقا 7 :4

 كانت استجابة ربنا قوية ومباشرة .قاوم الشيطان مستخد ًما كلمة اهللانطلق ورائي  ،أيها الشيطان! النه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد .لوقا "٨ :٤

ل99م يتح99دى ي99سوع ح99ق ال99شيطان ف99ي ادع99اءه أن الس99لطة ع99لى م99مال99ك ال99عال99م ق99د س99لمت إل99يه .مل99اذا ا؟ ألن
ال99شيطان ك99ان ع99لى ح99ق .أع99طاه اهلل س99لطان99ا ع99لى م99مال99ك ال99عال99م .له99ذا دع99ا ب99ول99س ال99شيطان "إل99ه ه99ذا
ال 99عصر" .م 99ا ف 99عله ي 99سوع ه 99و أن ي 99أت 99ي إل 99ى األرض ل 99يقضي ع 99لى س 99لطة ال 99شيطان وع 99مله .ك 99يف ف 99عل
ي99سوع ذل99ك؟ ب99امل99وت ع99لى ال99صليب  ،وال99قيام م99ن األم99وات  ،وال99صعود إل99ى ال99سماء ح99يث يج99لس ع99ن ي99مني
.أبيه

 -لهذا صلى الرسول بولس هذه الكلمات في رسالته إلى الكنيسة في أفسس

ل9كي ي9منحك إل9ه رب9نا ي9سوع امل9سيح  ،أب9و املج9د  ،روح ال9حكمة واإلع9الن ف9ي م9عرف9ته  ،تس9تنير ع9يون "...
ف9همك ؛ ل9تعلم م9ا ه9و رج9اء دع9وت9ه  ،وم9ا ه9ي ث9روات مج9د م9يراث9ه ف9ي ال9قديس9ني  ،وم9ا ه9ي ال9عظمة ال9فائ9قة
ل9قوت9ه ت9جاه9نا ن9حن ال9ذي9ن ي9ؤم9نون  ،حس9ب ع9مل ق9وت9ه ال9جبارة ال9تي ه9و ع9مل ف9ي امل9سيح ع9ندم9ا أق9ام9ه م9ن
ب 99ني األم 99وات وأج 99لسه ع 99ن ي 99مينه ف 99ي ال 99سماوي 99ات  ،ف 99وق ك 99ل ري 99اس 99ة وق 99وة وس 99يادة  ،وك 99ل اس 99م ُي 99سمى ،
 ".ليس فقط في هذا العصر بل ً
أيضا في ذلك سيأتي

6 of 14

"املسيحيون و "النظام العاملي

أفسس ٢١ -١٧ :١

إن99ها أيً 9
9ضا ص99الة ج99يدة ل99نا ال99يوم .ع99لينا أن ن99تذك99ر أن ال99شيطان ح99اول إق99ناع ي99سوع ب99اخ99تيار ال99طري99ق
السه 99ل ل 99الن 99ضمام إل 99ى ال 99نظام ال 99عامل 99ي ت 99حت س 99يطرة ال 99شيطان ب 99دالً م 99ن ات 99خاذ ال 99خيار ال 99صعب ال 99ذي
واج9هه رب9نا ل9تحقيق اإلرادة األب9دي9ة ألب9يه م9ن خ9الل ت9قدي9م ن9فسه ك9ذب9يحة ك9ام9لة ع9لى ت9عبر .ال9شيطان ي9فعل
ن9فس ال9شيء م9ع امل9سيحيني .ه9ل س9نختار ال9طري9ق السه9ل للش9راك9ة م9ع ن9ظام ال9شيطان ال9عامل9ي أو ات9خاذ
الخيارات الصعبة الالزمة لتحقيق مشيئة اهلل في حياتنا؟
ل9قد ق9ام ي9سوع ب9ال9فعل ب9الح9مل ال9ثقيل ب9ال9تضحية ب9نفسه ع9لى ال9صليب .م9ا ي9طلبه م9ن امل9سيحيني ه9و أن
ي99تلمذوا وي99علموا ه99ؤالء ال99تالم99يذ أن ي99طيعوه )م99تى  .(20-18 :28ط99لب ي99سوع م99ن امل99سيحيني أن ي99كرزوا
9عرف9وا ب9اس9مه ف9ي ال9عال9م .ك9يف ن9فعل ذل9ك؟ إذا ك9نا ص9ادق9ني م9ع أن9فسنا وم9ع رب9نا
ب9اإلن9جيل ل9ألم9م  ،ل9كي يُ َ
 ،.فهذا ليس جي ًدا .سنرى ما يعتقده يسوع بشأن جهودنا في غضون بضع دقائق
الخطر على املسيحيني

 -يتضح الخطر على املسيحيني من كل ما نقرأه في العهد الجديد .قال يسوع ألتباعه

 ».ها أنا أرسلك كخراف في وسط ذئاب .لذلك كونوا حكماء كالحيات وغير مؤذيني كالحمام"

متى ١٠:١٦
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ل99م ي99خبر ي99سوع ت99الم99يذه ق99ط أن ات99باع99ه س99يكون سه9الً .ك99ان رب99نا دائ9ً 9ما ص99اد ًق99ا ب99شأن امل99خاط99ر ال99تي ق99د
ي9واج9هون9ها .ت9قرأه ف9ي األن9اج9يل .ق9رأت9ه ف9ي س9فر أع9مال ال9رس9ل .ت9قرأه ف9ي ال9رس9ائ9ل ال9رس9ول9ية .امل9سيحيون
.مدعوون لخوض معركة مع الشيطان والنظام العاملي الذي يوجهه  ،وليس املشاركة فيه
 -إليكم كيف صلى يسوع في الليلة التي سبقت موته على الصليب

أع99طيتهم ك99لمتك .وق99د ك99ره99هم ال99عال99م ألن99هم ل99يسوا م99ن ال99عال99م ك99ما أن99ني لس99ت م99ن ال99عال99م .أن99ا ال أص99لي"
أن تخ9رج9هم م9ن ال9عال9م  ،ل9كن أن ت9حاف9ظ ع9ليهم م9ن الش9ري9ر .إن9هم ل9يسوا م9ن ال9عال9م  ،ك9ما أن9ني لس9ت م9ن
ال9عال9م .ق9دس9هم ب9حقك .ك9لمتك ه9ي ال9حقيقة .ك9ما أرس9لتني إل9ى ال9عال9م  ،أرس9لتهم أي ً
9ضا إل9ى ال9عال9م .وم9ن
 ".أجلهم أقدس نفسي  ،لكي يتقدسوا هم ً
أيضا بالحق

يوحنا ١٩ -١٤ :١٧

ه99ل ت99راه؟ ال99نظام ال99عامل99ي ي99كره99نا ألن99ه ي99كره ي99سوع .ن99حن ل99سنا م99ن ال99عال99م ألن ي99سوع ل99يس م99ن ال99عال99م.
.ارتباطنا بيسوع  ،وليس بالنظام العاملي

وم99 9ع ذل99 9ك  ،ل99 9م يُ99 9صلي ي99 9سوع ل99 9كي يخ99 9رج99 9نا أب99 9يه م99 9ن ال99 9عال99 9م  ،ول99 9كنه "ي99 9حفظنا" )يح99 9رس99 9نا ويح99 9مينا
.ويحفظنا( من "الشرير" .من هو الشرير؟ لقد خمنت ذلك  -الشيطان

أخ99بر ال99رس99والن ب99طرس وي99عقوب امل99سيحيني ك99يف ي99تعام99لون م99ع ال99شيطان  -م99ن خ99الل ال99ترك99يز وال99يقظة
 -واملقاومة والصمود
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ك9ن م9تيقظًا  ،وك9ن ي9قظًا ؛ ألن إب9ليس خ9صمك ك9أس9د زائ9ر ي9جول م9لتمسا م9ن ي9بتلعه .ق9اوم9وه  ،راس9خني"
 ".في اإليمان  ،عاملني أن نفس اآلالم يختبرها أخوتكم في العالم
 ١بطرس ٩ -٨ :٥

ي99رج99ى م99الح99ظة أن ج99ميع امل99سيحيني ل99دي99هم ه99ذه التج99رب99ة املش99ترك99ة م99ع ال99شيطان " -م99ع ال99علم أن ن99فس
اآلالم ي99 9ختبره99 9ا أخ99 9وت99 9كم ف99 9ي ال99 9عال99 9م" .ك99 9تب ب99 9طرس أن ك99 9ل م99 9سيحي ي99 9جب أن ي99 9كون رص99 9ينًا وي99 9قظًا
".ومستع ًدا ملقاومة الشيطان " ،ثابتًا في اإليمان
 كتب جيمس ًأيضا عن مقاومة الشيطان  ،لكنه أعطانا فكرة مهمة ج ًدا عما يحدث عندما نفعل ذلك
".لذلك خضعوا هلل .قاوم الشيطان ،و سوف يهرب منك

يعقوب 7 :4

إذن  ،ه9ذا ك9ل ش9يء؟ ك9ل م9ا ع9لينا ف9عله ه9و اإلن9ضمام إل9ى امل9قاوم9ة ض9د ال9شيطان وه9و يه9رب م9نا؟ ال ،
 هناك أكثر من ذلك بكثير  ،بد ًءا من الخضوع الكامل هللاق99ترب99وا إل99ى اهلل ف99يقترب إل99يكم .ن99قوا اي99دي99كم اي99ها الخ99طاة .وطه99روا ق99لوب99كم ي99ا م99زدوج99ا ال99تفكير .نح99زن"
.ونحزن ونبكي! دع ضحكك يتحول إلى حداد وفرحك إلى كآبة .اتضعوا في عيني الرب فيرفعكم

جيمس 10-8 :4
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س9ياق اآلي9ات ف9ي رس9ال9ة ي9عقوب ال9تي أدت إل9ى ه9ذا ه9و أن امل9سيحيني وق9عوا ف9ي م9أزق ال9نظام ال9عامل9ي.
 انظر إلى ما كتبه جيمس بضع جمل في وقت سابقال9زن9اة وال9زن9اة! أال ت9علم أن ال9صداق9ة م9ع ال9عال9م ه9ي ع9داوة هلل؟ ل9ذل9ك م9ن ي9ري9د أن ي9كون ص9ديً 9قا ل9لعال9م”
ي 99جعل ن 99فسه ع 99د ًوا هلل .أم ت 99عتقد أن ال 99كتاب ي 99قول ع 99بثًا" :ال 99روح ال 99ذي ح 99ل ف 99ينا يش 99تاق ب 99غيرة"؟ ل 99كنه
".يعطي املزيد من النعمة .لذلك يقول" :اهلل يقاوم املستكبرين  ،ويعطي املتواضع نعمة

جيمس 6-4 :4

 اقرأ هذه الكلمات مرة أخرى ودعهم يغرقون فيها بينما نفكر في ما يفعله املسيحيون في العالم اآلنال9زن9اة وال9زن9اة! أال ت9علم أن ال9صداق9ة م9ع ال9عال9م ه9ي ع9داوة هلل؟ ل9ذل9ك م9ن ي9ري9د أن ي9كون ص9ديً 9قا ل9لعال9م”
 “.يجعل نفسه عد ًوا هلل
وت9ذك9ر أي ً
9ضا ك9لمات ال9رس9ول ب9ول9س ال9تي ذك9رن9اه9ا س9ابً 9قا .ال9شيطان وق9وات9ه ال9روح9ية )ع9لى س9بيل امل9ثال ،
ال99رؤس99اء  ،وال99قوى  ،وح99كام ال99ظالم ف99ي ه99ذا ال99عصر  ،وال99جيوش ال99روح99ية للش99ر ف99ي األم99اك99ن ال99سماوي99ة(
 -هم عدونا الحقيقي ويجب علينا محاربة القتال ليس كأصدقاء للنظام العاملي  ،ولكن كجنود اهلل

ال9بسوا س9الح اهلل ال9كام9ل  ،ل9تتمكنوا م9ن ال9وق9وف ض9د م9كاي9د إب9ليس .الن9نا ل9سنا ن9صارع لح9م ودم ب9ل م9ع"
ال 99رؤس 99اء ض 99د الس 99الط 99ني م 99ع ح 99كام ظ 99لمة ه 99ذا ال 99ده 99ر وج 99نود االش 99رار ال 99روح 99ية ف 99ي ال 99سماوي 99ات .ل 99ذل 99ك
.احملوا سالح اهلل الكامل  ،لكي تكونوا قادرين على الصمود في يوم الشر  ،والقيام بكل شيء

أفسس ١٣ -١١ :٦
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وقت االختيار

ل99سوء الح99ظ  ،ف99إن ال99عدي99د م99ن األش99خاص ح99ول ال99عال99م ال99ذي99ن ي99دع99ون أن99هم م99ن أت99باع ي99سوع امل99سيح ه99م
أص99دق99اء ج99يدون ل99لنظام ال99عامل99ي .ه99م أك99ثر انخ99راطً9ا ف99ي أم99ور ال99عال99م م99ن ارت99باط99هم ب99أم99ور امل99سيح .ف99هم
م9تأث9رون ب9ال9طري9قة ال9تي ي9فكر وي9تصرف ب9ها ال9عال9م أك9ثر م9ن إع9جاب9هم ب9ال9طري9قة ال9تي ي9فكر ب9ها امل9سيح
وي9تصرف ب9ه .ه9م أك9ثر ان9سجام9ا م9ع ط9ري9ق ال9عال9م م9ن ال9طري9ق وال9حقيقة وال9حياة .ال9كثير م9ن امل9سيحيني
وق99ادت99هم "اس99تلقوا" ف99ي ال99واق99ع م99ع ال99نظام ال99عامل99ي و "ف99ي ال99فراش" م99عهم .له99ذا دع99اه99م ج99يمس زن99اة
وزن99اة .له99ذا ك99تب ج99يمس "أن ال99صداق99ة م99ع ال99عال99م ه99ي ع99داوة هلل" و "م99ن ي99ري99د أن ي99كون ص99ديً 9قا ل99لعال99م
".يجعل نفسه عد ًوا هلل
ه9ذه ل9غة ق9وي9ة جً 9دا يس9تخدم9ها ش9يخ رس9ول9ي ف9ي ال9قرن األول م9ع األش9خاص ال9ذي9ن يّ 9دع9ون أن9هم أت9باع
.ليسوع املسيح  ،لكن الرب كان أشد قسوة على أتباعه
أع99لم أن ه99ذه ال99كلمات س99تكون م99أل99وف99ة ل99لكثيري99ن م99نكم  ،ول99كن م99ن ف99ضلك اق99رأه99ا ك99ما ل99و أن ي99سوع ك99ان
.يقولها لك مباشرة وإلى قادة كنيستك

ول99كن ل99دي ه99ذا ض99دك  ،أن99ك ت99رك99ت ح99بك األول .ف99اذك99ر م99ن ح99يث س99قطت .ت99وب99وا" )إل99ى ك99نيسة أف99سس(
" .وافعلوا األعمال األولى  ،وإال سآتي إليك سري ًعا وأزيل املنارة من مكانها  ،إال إذا تبت
رؤيا 5-4 :2
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ول 99كن ل 99دي ب 99عض األش 99ياء ض 99دك  ،ألن ل 99دي 99ك ه 99ناك أول 99ئك ال 99ذي 99ن ي 99تمسكون" )إل 99ى ك 99نيسة ب 99رغ 99ام 99س(
ب 99مذه 99ب ب 99لعام  ،ال 99ذي ع 99لم ب 99االق أن ي 99ضع حج 99ر ع 99ثرة أم 99ام ب 99ني إس 99رائ 99يل  ،ل 99يأك 99لوا م 99ا ذب 99ح ل 99ألوث 99ان ،
وال9فسق .وه9كذا ل9دي9ك أي ً
9ضا أول9ئك ال9ذي9ن يح9ملون ع9قيدة ال9نيكوالوي9ني  ،وه9و ال9شيء ال9ذي أك9ره9ه .ت9وب9وا
" .وإال سآتي إليكم سريعا وأحاربهم بسيف فمي
رؤيا ١٥ - ٢:١٤

م 99ع ذل 99ك  ،ل 99دي ب 99عض األش 99ياء ض 99دك  ،ألن 99ك ت 99سمح ل 99تلك امل 99رأة إي 99زاب 99ل  ،ال 99تي" )إل 99ى ك 99نيسة ث 99يات 99يرا(
ت99سمي ن99فسها ن99بية  ،ب99تعليم وإغ99واء ع99بيدي الرت99كاب ال99فجور ال99جنسي وأك99ل األش99ياء ال99تي ت99م ال99تضحية
ب99ها ل99ألوث99ان .وأع99طيتها ال99وق99ت ل99تتوب ع99ن زن99اه99ا ول99م ت99توب .ح ً 9قا س 9أُل99قي ب99ها ف99ي ف99راش امل99رض  ،وأول99ئك
ال 99ذي 99ن ي 99رت 99كبون ال 99زن 99ا م 99عها ف 99ي ض 99يقة ع 99ظيمة  ،م 99ا ل 99م ي 99توب 99وا ع 99ن أع 99مال 99هم .س 99أق 99تل أط 99فال 99ها ب 99امل 99وت ،
.وستعلم كل الكنائس أنني أنا الذي يفتش العقول والقلوب .وسأعطي كل واحد منكم حسب أعمالكم
رؤيا ٢٣ - ٢:٢٠

أع 99رف أع 99مال 99ك  ،أن ل 99دي 99ك اس 9ً 9ما أن 99ك ع 99لى ق 99يد ال 99حياة  ،ل 99كنك م 99يت .ان 99تبهوا ) "،إل 99ى ك 99نيسة س 99اردس(
وش 99ددوا م 99ا ت 99بقى  ،املس 99تعدة ل 99لموت  ،ألن 99ي ل 99م أج 99د أع 99مال 99كم ك 99ام 99لة أم 99ام اهلل .ل 99ذل 99ك ت 99ذك 99ر ك 99يف ت 99لقيت
وس99معت .ت99مسكوا وت99وب99وا .ل99ذل99ك إن ل99م ت99شاه99د  ،ف99سأواج99هك ك99لص  ،ول99ن ت99عرف ف99ي أي س99اع99ة س99آت99ي
 ".عليك

رؤيا 3-1 :3
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أع9رف أع9مال9ك  ،أن9ك لس9ت ب9اردا ً وال ح9ارا ً .ك9نت أت9منى ل9و ك9نت ب9اردة أو س9اخ9نة) ".إل9ى ك9نيسة الودك9ية(
إذن  ،ألن9ك ف9ات9ر  ،ولس9ت ب9اردا وال ح9ارا  ،س9أقّ 9يك م9ن ف9مي .ألن9ك ت9قول " ،أن9ا غ9ني  ،وأص9بحت ث9ر ًي9ا  ،وال
أح99 9تاج إل99 9ى أي ش99 9يء"  -وال ت99 9عرف أن99 9ك ب99 9ائ99 9س  ،وب99 9ائ99 9س  ،وف99 9قير  ،وأع99 9مى  ،وع99 9اري  -أن99 9صحك أن
ً
9صقوال ف99ي ال99نار ح99تى ت99كون غ99نيا .ول99بس ث99ياب99ا ب99يضاء ل99ئال ي99نكشف خ99زي ع99ري99تك.
تش99تري م99ني ذه9بًا م9
" .وادهن عينيك بمرهم عني لترى .بقدر ما أحب  ،أنا أوهره وأؤدبه .لذلك كونوا غيورين وتوبوا

رؤيا ١٩ - ٣:١٥
ه9ل ه9ذا ي9لفت ان9تباه9ك؟ ي9جب ان .م9اذا س9تقول رس9ال9ة م9ن ي9سوع امل9سيح إل9ى كنيس9تك أو ط9ائ9فتك ال9يوم؟
هل تحتوي على كلمات مدح أم عتاب؟ هل يخبرنا يسوع أن نتحمس ونتوب؟ ماذا سيقول؟

اتخ9ذ امل9سيحيون ف9ي أج9زاء ك9ثيرة م9ن ال9عال9م ال9كثير م9ن ال9خيارات ال9سيئة ف9ي ال9عقود ال9عدي9دة امل9اض9ية.
إن 99هم يه 99تمون ب 99ما يح 99دث ف 99ي ال 99نظام ال 99عامل 99ي أك 99ثر م 99ن اه 99تمام 99هم ب 99ملكوت اهلل .إن 99هم مه 99تمون ب 99فلسفة
.وسياسة هذا العالم أكثر من اهتمامهم بالصالح والعدالة في العالم اآلتي

هل تتذكر ما قرأناه من بول حول ما يحدث في العالم اليوم؟

ول 99كن ح 99تى ل 99و ك 99ان إن 99جيلنا م 99حجوبً 99ا  ،ف 99إن 99ه م 99حجوب ألول 99ئك ال 99ذي 99ن ي 99موت 99ون  ،وال 99ذي 99ن أع 99مى إل 99ه ه 99ذا"
" .العصر  ،والذين ال يؤمنون  ،لئال نور إنجيل مجد املسيح  ،الذي هو صورة اهلل يشرق عليهم

 ٢كورنثوس ٤-٣ :٤
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ل99قد أع99مى ال99شيطان  ،إل99ه ه99ذا ال99عصر  ،ل99يس ف99قط غ99ير امل99ؤم99نني  ،ب99ل ح99تى امل99ؤم99نني! يح99زن99ني ح99تى أن
.أكتب هذه الكلمات
ل9قد س9قطت ال9عدي9د م9ن ال9كنائ9س وال9طوائ9ف أوالً ف9ي ال9نظام ال9عامل9ي وال ت9عرف ذل9ك ح9تى .ن9جح ال9شيطان
ف9ي ت9عمية ال9عدي9د م9ن ال9قادة امل9سيحيني ف9ي وض9عهم ف9ي ذه9ن ال9نظام ال9عامل9ي ب9دالً م9ن ع9قل امل9سيح .إذا
كان الرعاة عميانا ً فإلى أين يقودون الخراف؟

الحكم القادم

ص99الت99ي ه99ي أن ن99سأل أن99فسنا ج99مي ًعا أس99ئلة ج99دي99ة ب99نا ًء ع99لى م99ا وض99عه اهلل ل99نا ب99وض99وح ف99ي ك99لمته .م99ن
ف99ضلك ال ت99تبع ق99ادة ال99كنيسة ال99عمياء ف99ي خ99ندق ال99عال99م .ل99نتذك99ر م99ن س99يحكم ع99لينا ج99مي ًعا ف99ي املس99تقبل
 بنا ًء على الخيارات التي نتخذها اليومألن اآلب ال ي99دي99ن أح99دا ً  ،ول99كنه ق99د أع99طى ك99ل ال99دي99نون99ة ل99الب99ن  ،ل99كي ي99كرم الج99ميع االب99ن ك99ما ي99كرم99ون"
 ".اآلب .من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسله

يوحنا ٢٣ - ٥:٢٢

س99يأت99ي ال99يوم ال99ذي س99يحكم ف99يه ي99سوع امل99سيح ع99لى ك99ل إن99سان ع99اش أو س99يعيش ف99ي أي وق99ت " -ك99ل
.واحد حسب أعماله" )رؤيا (13 :20

ث 99 9م م 99 9اذا؟ س ُيظه 99 9ر اهلل ف 99 9ي ال 99 9ده 99 9ور اآلت 99 9ية "ال 99 9غنى ال 99 9فائ 99 9ق ل 99 9نعمته ف 99 9ي ل 99 9طفه م 99 9عنا ف 99 9ي امل 99 9سيح
.يسوع" )أفسس  .(7 :2نحن كأبناء اهلل سنختبر إلى األبد محبته ونعمته
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ي99حتاج امل99سيحيون إل99ى أن ي99فهموا ب99وض99وح أن ال99نظام ال99عامل99ي ال99حال99ي س99يكون م99وج99و ًدا ل99فترة ق99صيرة
.فقط .أيام هذا العالم معدودة وكذلك أيام الشيطان
.يسوع املسيح إلى األبد

.أيها اإلخوة واألخوات في املسيح  ،علينا أن نفكر بجدية في والءاتنا وأولوياتنا
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