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النظام العاملي

 املــسيحيون وكــنائــسهم وطــوائــفهم ومــؤتــمراتــهم ومــدارســهم وكــلياتــهم وجــامــعاتــهم فــي خــطر شــديــد الــيوم.


.كيف ذلك؟ من النظام العاملي. دعني أوضح

 مـن أفـضل الـطرق لـفهم عـبارة "الـنظام الـعاملـي" أن نـنظر إلـى مـا كـتبه بـولـس فـي رسـالـة كـورنـثوس الـثانـية


.وأفسس ، وما كتبه يوحنا في رسالته األولى ، وما قاله يسوع في إنجيل لوقا

 ولـــكن حـــتى لـــو كـــان إنـــجيلنا مـــحجوبًـــا ، فـــإنـــه مـــحجوب ألولـــئك الـــذيـــن يـــموتـــون ، والـــذيـــن أعـــمى إلـــه هـــذا"


" .العصر ، والذين ال يؤمنون ، لئال نور إنجيل مجد املسيح ، الذي هو صورة اهلل يشرق عليهم


٢ كورنثوس ٤: ٣-٤

 وأنــت الــذي أحــياك أيــها األمــوات فــي الــذنــوب والخــطايــا الــتي ســرت فــيها ذات مــرة حســب مجــرى هــذا"

 الــــعالــــم ، بحســــب رئــــيس قــــوة الــــهواء ، الــــروح الــــذي يــــعمل اآلن فــــي أبــــناء الــــعصيان ، وبــــينهم أيــــًضا كــــنا

 جــميًعا ذات مــرة فــي شــهوات الجســد ، مــحققني رغــبات الجســد والــعقل ، وكــنا بــطبيعتنا أبــناء الــغضب ،


." تماًما مثل اآلخرين


أفسس ٢: ١-٣

 الـبسوا سـالح اهلل الـكامـل ، لـتتمكنوا مـن الـوقـوف ضـد مـكايـد إبـليس. النـنا لـسنا نـصارع لحـم ودم بـل مـع"

 الـــرؤســـاء ضـــد الســـالطـــني مـــع حـــكام ظـــلمة هـــذا الـــدهـــر وجـــنود االشـــرار الـــروحـــية فـــي الـــسماويـــات. لـــذلـــك


.احملوا سالح اهلل الكامل ، لكي تكونوا قادرين على الصمود في يوم الشر ، والقيام بكل شيء
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أفسس ٦: ١١- ١٣

 مـــن يخـــطئ فـــهو مـــن إبـــليس ، ألن إبـــليس مـــن الـــبدء يخـــطئ. لهـــذا أظهـــر ابـــن اهلل لـــكي يـــنقض أعـــمال"


.إبليس


١ يوحنا ٣: ٨

 ثـم أخـذه إبـليس عـلى جـبل عـاٍل وأراه كـل مـمالـك الـعالـم فـي لحـظة مـن الـزمـن. فـقال لـه إبـليس: كـل هـذا"

 السـلطان أعـطيك ومجـدهـم. ألن هـذا قـد وصـل إلـي ، وأعـطيه ملـن أريـد. لـذلـك ، إذا كـنت تسجـد أمـامـي ،

 فـسيكون كـل شـيء لـك. فـأجـاب يـسوع وقـال لـه ، "انـطلق ورائـي ، أيـها الـشيطان! النـه مـكتوب لـلرب الـهك


.تسجد واياه وحده تعبد


لوقا 4: 8-5

 يجـــد املـــسيحيون أنـــفسهم اآلن فـــي خـــضم مـــعركـــة كـــونـــية. نـــراه بـــوضـــوح مـــنذ بـــدايـــة كـــلمة اهلل. لـــقد ظهـــر

 يــسوع ، ابــن اهلل األزلــي (مُــعلنًا ، ومــعلنًا ، وظــهورًا) بــغرض تــدمــير أعــمال الــشيطان ، الــذي ســماه بــولــس

 "رئــيس قــوة الــهواء". كــانــت الــكلمة الــيونــانــية الــتي اســتخدمــها يــوحــنا لــإلشــارة إلــى كــلمة "تــدمــير" هــي

λύω ، والتي تعني اإلفراج ، واإلطالق ، والتفكك ، والفك ، والذوبان.


 الحــظ أنــه عــندمــا اخــتبر الــشيطان يــسوع فــي الــبريــة وأخــبر الــرب أنــه (الــشيطان) لــديــه الســلطان إلعــطاء

 مـمالـك الـعالـم "ملـن أريـد" ، لـم يـختلف يـسوع. قـال الـشيطان إن السـلطة لـفعل ذلـك "قـد سـلمت إلـي". لـم


.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 4: 7


- كانت استجابة ربنا قوية ومباشرة. قاوم الشيطان مستخدًما كلمة اهلل


انطلق ورائي ، أيها الشيطان! النه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. لوقا ٤: ٨"

 لــم يتحــدى يــسوع حــق الــشيطان فــي ادعــاءه أن الســلطة عــلى مــمالــك الــعالــم قــد ســلمت إلــيه. ملــاذا ا؟ ألن

 الــشيطان كــان عــلى حــق. أعــطاه اهلل ســلطانــا عــلى مــمالــك الــعالــم. لهــذا دعــا بــولــس الــشيطان "إلــه هــذا

 الـــعصر". مـــا فـــعله يـــسوع هـــو أن يـــأتـــي إلـــى األرض لـــيقضي عـــلى ســـلطة الـــشيطان وعـــمله. كـــيف فـــعل

 يــسوع ذلــك؟ بــاملــوت عــلى الــصليب ، والــقيام مــن األمــوات ، والــصعود إلــى الــسماء حــيث يجــلس عــن يــمني


.أبيه


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

 لـكي يـمنحك إلـه ربـنا يـسوع املـسيح ، أبـو املجـد ، روح الـحكمة واإلعـالن فـي مـعرفـته ، تسـتنير عـيون ..."

 فـهمك ؛ لـتعلم مـا هـو رجـاء دعـوتـه ، ومـا هـي ثـروات مجـد مـيراثـه فـي الـقديسـني ، ومـا هـي الـعظمة الـفائـقة

 لـقوتـه تـجاهـنا نـحن الـذيـن يـؤمـنون ، حسـب عـمل قـوتـه الـجبارة الـتي هـو عـمل فـي املـسيح عـندمـا أقـامـه مـن

 بـــني األمـــوات وأجـــلسه عـــن يـــمينه فـــي الـــسماويـــات ، فـــوق كـــل ريـــاســـة وقـــوة وســـيادة ، وكـــل اســـم يُـــسمى ،


." ليس فقط في هذا العصر بل أيًضا في ذلك سيأتي
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أفسس ١: ١٧- ٢١

 إنــها أيــًضا صــالة جــيدة لــنا الــيوم. عــلينا أن نــتذكــر أن الــشيطان حــاول إقــناع يــسوع بــاخــتيار الــطريــق

 السهـــل لـــالنـــضمام إلـــى الـــنظام الـــعاملـــي تـــحت ســـيطرة الـــشيطان بـــدالً مـــن اتـــخاذ الـــخيار الـــصعب الـــذي

 واجـهه ربـنا لـتحقيق اإلرادة األبـديـة ألبـيه مـن خـالل تـقديـم نـفسه كـذبـيحة كـامـلة عـلى تـعبر. الـشيطان يـفعل

 نـفس الـشيء مـع املـسيحيني. هـل سـنختار الـطريـق السهـل للشـراكـة مـع نـظام الـشيطان الـعاملـي أو اتـخاذ


الخيارات الصعبة الالزمة لتحقيق مشيئة اهلل في حياتنا؟

 لـقد قـام يـسوع بـالـفعل بـالحـمل الـثقيل بـالـتضحية بـنفسه عـلى الـصليب. مـا يـطلبه مـن املـسيحيني هـو أن

 يــتلمذوا ويــعلموا هــؤالء الــتالمــيذ أن يــطيعوه (مــتى 28: 18-20). طــلب يــسوع مــن املــسيحيني أن يــكرزوا

 بـاإلنـجيل لـألمـم ، لـكي يُـعرَفـوا بـاسـمه فـي الـعالـم. كـيف نـفعل ذلـك؟ إذا كـنا صـادقـني مـع أنـفسنا ومـع ربـنا


.، فهذا ليس جيًدا. 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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 لــم يــخبر يــسوع تــالمــيذه قــط أن اتــباعــه ســيكون سهــالً. كــان ربــنا دائــًما صــادقًــا بــشأن املــخاطــر الــتي قــد

 يـواجـهونـها. تـقرأه فـي األنـاجـيل. قـرأتـه فـي سـفر أعـمال الـرسـل. تـقرأه فـي الـرسـائـل الـرسـولـية. املـسيحيون


.مدعوون لخوض معركة مع الشيطان والنظام العاملي الذي يوجهه ، وليس املشاركة فيه


- إليكم كيف صلى يسوع في الليلة التي سبقت موته على الصليب

 أعــطيتهم كــلمتك. وقــد كــرهــهم الــعالــم ألنــهم لــيسوا مــن الــعالــم كــما أنــني لســت مــن الــعالــم. أنــا ال أصــلي"

 أن تخـرجـهم مـن الـعالـم ، لـكن أن تـحافـظ عـليهم مـن الشـريـر. إنـهم لـيسوا مـن الـعالـم ، كـما أنـني لسـت مـن

 الـعالـم. قـدسـهم بـحقك. كـلمتك هـي الـحقيقة. كـما أرسـلتني إلـى الـعالـم ، أرسـلتهم أيـًضا إلـى الـعالـم. ومـن


." أجلهم أقدس نفسي ، لكي يتقدسوا هم أيًضا بالحق


يوحنا ١٧: ١٤- ١٩

 هــل تــراه؟ الــنظام الــعاملــي يــكرهــنا ألنــه يــكره يــسوع. نــحن لــسنا مــن الــعالــم ألن يــسوع لــيس مــن الــعالــم.


.ارتباطنا بيسوع ، وليس بالنظام العاملي

 ومـــــع ذلـــــك ، لـــــم يُـــــصلي يـــــسوع لـــــكي يخـــــرجـــــنا أبـــــيه مـــــن الـــــعالـــــم ، ولـــــكنه "يـــــحفظنا" (يحـــــرســـــنا ويحـــــمينا


.ويحفظنا) من "الشرير". من هو الشرير؟ لقد خمنت ذلك - الشيطان

 أخــبر الــرســوالن بــطرس ويــعقوب املــسيحيني كــيف يــتعامــلون مــع الــشيطان - مــن خــالل الــتركــيز والــيقظة


- واملقاومة والصمود
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 كـن مـتيقظًا ، وكـن يـقظًا ؛ ألن إبـليس خـصمك كـأسـد زائـر يـجول مـلتمسا مـن يـبتلعه. قـاومـوه ، راسـخني"


." في اإليمان ، عاملني أن نفس اآلالم يختبرها أخوتكم في العالم


١ بطرس ٥: ٨- ٩

 يــرجــى مــالحــظة أن جــميع املــسيحيني لــديــهم هــذه التجــربــة املشــتركــة مــع الــشيطان - "مــع الــعلم أن نــفس

 اآلالم يـــــختبرهـــــا أخـــــوتـــــكم فـــــي الـــــعالـــــم". كـــــتب بـــــطرس أن كـــــل مـــــسيحي يـــــجب أن يـــــكون رصـــــينًا ويـــــقظًا


."ومستعًدا ملقاومة الشيطان ، "ثابتًا في اإليمان


- كتب جيمس أيًضا عن مقاومة الشيطان ، لكنه أعطانا فكرة مهمة جًدا عما يحدث عندما نفعل ذلك


".لذلك خضعوا هلل. قاوم الشيطان، و سوف يهرب منك


يعقوب 4: 7

 إذن ، هـذا كـل شـيء؟ كـل مـا عـلينا فـعله هـو اإلنـضمام إلـى املـقاومـة ضـد الـشيطان وهـو يهـرب مـنا؟ ال ،


- هناك أكثر من ذلك بكثير ، بدًءا من الخضوع الكامل هلل

 اقــتربــوا إلــى اهلل فــيقترب إلــيكم. نــقوا ايــديــكم ايــها الخــطاة. وطهــروا قــلوبــكم يــا مــزدوجــا الــتفكير. نحــزن"


.ونحزن ونبكي! دع ضحكك يتحول إلى حداد وفرحك إلى كآبة. اتضعوا في عيني الرب فيرفعكم


جيمس 4: 10-8
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 سـياق اآليـات فـي رسـالـة يـعقوب الـتي أدت إلـى هـذا هـو أن املـسيحيني وقـعوا فـي مـأزق الـنظام الـعاملـي.


- انظر إلى ما كتبه جيمس بضع جمل في وقت سابق

 الـزنـاة والـزنـاة! أال تـعلم أن الـصداقـة مـع الـعالـم هـي عـداوة هلل؟ لـذلـك مـن يـريـد أن يـكون صـديـًقا لـلعالـم”

 يــــجعل نــــفسه عــــدًوا هلل. أم تــــعتقد أن الــــكتاب يــــقول عــــبثًا: "الــــروح الــــذي حــــل فــــينا يشــــتاق بــــغيرة"؟ لــــكنه


."يعطي املزيد من النعمة. لذلك يقول: "اهلل يقاوم املستكبرين ، ويعطي املتواضع نعمة


جيمس 4: 6-4


- اقرأ هذه الكلمات مرة أخرى ودعهم يغرقون فيها بينما نفكر في ما يفعله املسيحيون في العالم اآلن

 الـزنـاة والـزنـاة! أال تـعلم أن الـصداقـة مـع الـعالـم هـي عـداوة هلل؟ لـذلـك مـن يـريـد أن يـكون صـديـًقا لـلعالـم”


.“ يجعل نفسه عدًوا هلل

 وتـذكـر أيـًضا كـلمات الـرسـول بـولـس الـتي ذكـرنـاهـا سـابـًقا. الـشيطان وقـواتـه الـروحـية (عـلى سـبيل املـثال ،

 الــرؤســاء ، والــقوى ، وحــكام الــظالم فــي هــذا الــعصر ، والــجيوش الــروحــية للشــر فــي األمــاكــن الــسماويــة)


- هم عدونا الحقيقي ويجب علينا محاربة القتال ليس كأصدقاء للنظام العاملي ، ولكن كجنود اهلل

 الـبسوا سـالح اهلل الـكامـل ، لـتتمكنوا مـن الـوقـوف ضـد مـكايـد إبـليس. النـنا لـسنا نـصارع لحـم ودم بـل مـع"

 الـــرؤســـاء ضـــد الســـالطـــني مـــع حـــكام ظـــلمة هـــذا الـــدهـــر وجـــنود االشـــرار الـــروحـــية فـــي الـــسماويـــات. لـــذلـــك


.احملوا سالح اهلل الكامل ، لكي تكونوا قادرين على الصمود في يوم الشر ، والقيام بكل شيء


أفسس ٦: ١١- ١٣
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وقت االختيار

 لــسوء الحــظ ، فــإن الــعديــد مــن األشــخاص حــول الــعالــم الــذيــن يــدعــون أنــهم مــن أتــباع يــسوع املــسيح هــم

 أصــدقــاء جــيدون لــلنظام الــعاملــي. هــم أكــثر انخــراطًـا فــي أمــور الــعالــم مــن ارتــباطــهم بــأمــور املــسيح. فــهم

 مـتأثـرون بـالـطريـقة الـتي يـفكر ويـتصرف بـها الـعالـم أكـثر مـن إعـجابـهم بـالـطريـقة الـتي يـفكر بـها املـسيح

 ويـتصرف بـه. هـم أكـثر انـسجامـا مـع طـريـق الـعالـم مـن الـطريـق والـحقيقة والـحياة. الـكثير مـن املـسيحيني

 وقــادتــهم "اســتلقوا" فــي الــواقــع مــع الــنظام الــعاملــي و "فــي الــفراش" مــعهم. لهــذا دعــاهــم جــيمس زنــاة

 وزنــاة. لهــذا كــتب جــيمس "أن الــصداقــة مــع الــعالــم هــي عــداوة هلل" و "مــن يــريــد أن يــكون صــديــًقا لــلعالــم


."يجعل نفسه عدًوا هلل

 هـذه لـغة قـويـة جـًدا يسـتخدمـها شـيخ رسـولـي فـي الـقرن األول مـع األشـخاص الـذيـن يـّدعـون أنـهم أتـباع


.ليسوع املسيح ، لكن الرب كان أشد قسوة على أتباعه

 أعــلم أن هــذه الــكلمات ســتكون مــألــوفــة لــلكثيريــن مــنكم ، ولــكن مــن فــضلك اقــرأهــا كــما لــو أن يــسوع كــان


.يقولها لك مباشرة وإلى قادة كنيستك

 ولــكن لــدي هــذا ضــدك ، أنــك تــركــت حــبك األول. فــاذكــر مــن حــيث ســقطت. تــوبــوا" (إلــى كــنيسة أفــسس)


" .وافعلوا األعمال األولى ، وإال سآتي إليك سريًعا وأزيل املنارة من مكانها ، إال إذا تبت


رؤيا 2: 5-4
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 ولــــكن لــــدي بــــعض األشــــياء ضــــدك ، ألن لــــديــــك هــــناك أولــــئك الــــذيــــن يــــتمسكون" (إلــــى كــــنيسة بــــرغــــامــــس)

 بـــمذهـــب بـــلعام ، الـــذي عـــلم بـــاالق أن يـــضع حجـــر عـــثرة أمـــام بـــني إســـرائـــيل ، لـــيأكـــلوا مـــا ذبـــح لـــألوثـــان ،

 والـفسق. وهـكذا لـديـك أيـًضا أولـئك الـذيـن يحـملون عـقيدة الـنيكوالويـني ، وهـو الـشيء الـذي أكـرهـه. تـوبـوا


" .وإال سآتي إليكم سريعا وأحاربهم بسيف فمي


رؤيا ٢:١٤ - ١٥

 مـــع ذلـــك ، لـــدي بـــعض األشـــياء ضـــدك ، ألنـــك تـــسمح لـــتلك املـــرأة إيـــزابـــل ، الـــتي" (إلـــى كـــنيسة ثـــياتـــيرا)

 تــسمي نــفسها نــبية ، بــتعليم وإغــواء عــبيدي الرتــكاب الــفجور الــجنسي وأكــل األشــياء الــتي تــم الــتضحية

 بــها لــألوثــان. وأعــطيتها الــوقــت لــتتوب عــن زنــاهــا ولــم تــتوب. حــًقا ســأُلــقي بــها فــي فــراش املــرض ، وأولــئك

 الـــذيـــن يـــرتـــكبون الـــزنـــا مـــعها فـــي ضـــيقة عـــظيمة ، مـــا لـــم يـــتوبـــوا عـــن أعـــمالـــهم. ســـأقـــتل أطـــفالـــها بـــاملـــوت ،


.وستعلم كل الكنائس أنني أنا الذي يفتش العقول والقلوب. وسأعطي كل واحد منكم حسب أعمالكم


رؤيا ٢:٢٠ - ٢٣

 أعـــرف أعـــمالـــك ، أن لـــديـــك اســـًما أنـــك عـــلى قـــيد الـــحياة ، لـــكنك مـــيت. انـــتبهوا ،" (إلـــى كـــنيسة ســـاردس)

 وشـــددوا مـــا تـــبقى ، املســـتعدة لـــلموت ، ألنـــي لـــم أجـــد أعـــمالـــكم كـــامـــلة أمـــام اهلل. لـــذلـــك تـــذكـــر كـــيف تـــلقيت

 وســمعت. تــمسكوا وتــوبــوا. لــذلــك إن لــم تــشاهــد ، فــسأواجــهك كــلص ، ولــن تــعرف فــي أي ســاعــة ســآتــي


." عليك


رؤيا 3: 3-1
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 أعـرف أعـمالـك ، أنـك لسـت بـارداً وال حـاراً. كـنت أتـمنى لـو كـنت بـاردة أو سـاخـنة." (إلـى كـنيسة الودكـية)

 إذن ، ألنـك فـاتـر ، ولسـت بـاردا وال حـارا ، سـأقـيّك مـن فـمي. ألنـك تـقول ، "أنـا غـني ، وأصـبحت ثـريًـا ، وال

 أحـــــتاج إلـــــى أي شـــــيء" - وال تـــــعرف أنـــــك بـــــائـــــس ، وبـــــائـــــس ، وفـــــقير ، وأعـــــمى ، وعـــــاري - أنـــــصحك أن

 تشــتري مــني ذهــبًا مــصقواًل فــي الــنار حــتى تــكون غــنيا. ولــبس ثــيابــا بــيضاء لــئال يــنكشف خــزي عــريــتك.


" .وادهن عينيك بمرهم عني لترى. بقدر ما أحب ، أنا أوهره وأؤدبه. لذلك كونوا غيورين وتوبوا


رؤيا ٣:١٥ - ١٩

 هـل هـذا يـلفت انـتباهـك؟ يـجب ان. مـاذا سـتقول رسـالـة مـن يـسوع املـسيح إلـى كنيسـتك أو طـائـفتك الـيوم؟


هل تحتوي على كلمات مدح أم عتاب؟ هل يخبرنا يسوع أن نتحمس ونتوب؟ ماذا سيقول؟

 اتخـذ املـسيحيون فـي أجـزاء كـثيرة مـن الـعالـم الـكثير مـن الـخيارات الـسيئة فـي الـعقود الـعديـدة املـاضـية.

 إنـــهم يهـــتمون بـــما يحـــدث فـــي الـــنظام الـــعاملـــي أكـــثر مـــن اهـــتمامـــهم بـــملكوت اهلل. إنـــهم مهـــتمون بـــفلسفة


.وسياسة هذا العالم أكثر من اهتمامهم بالصالح والعدالة في العالم اآلتي


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

 ولـــكن حـــتى لـــو كـــان إنـــجيلنا مـــحجوبًـــا ، فـــإنـــه مـــحجوب ألولـــئك الـــذيـــن يـــموتـــون ، والـــذيـــن أعـــمى إلـــه هـــذا"


" .العصر ، والذين ال يؤمنون ، لئال نور إنجيل مجد املسيح ، الذي هو صورة اهلل يشرق عليهم


٢ كورنثوس ٤: ٣-٤
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 لــقد أعــمى الــشيطان ، إلــه هــذا الــعصر ، لــيس فــقط غــير املــؤمــنني ، بــل حــتى املــؤمــنني! يحــزنــني حــتى أن


.أكتب هذه الكلمات

 لـقد سـقطت الـعديـد مـن الـكنائـس والـطوائـف أوالً فـي الـنظام الـعاملـي وال تـعرف ذلـك حـتى. نـجح الـشيطان

 فـي تـعمية الـعديـد مـن الـقادة املـسيحيني فـي وضـعهم فـي ذهـن الـنظام الـعاملـي بـدالً مـن عـقل املـسيح. إذا


كان الرعاة عمياناً فإلى أين يقودون الخراف؟


الحكم القادم

 صــالتــي هــي أن نــسأل أنــفسنا جــميًعا أســئلة جــديــة بــناًء عــلى مــا وضــعه اهلل لــنا بــوضــوح فــي كــلمته. مــن

 فــضلك ال تــتبع قــادة الــكنيسة الــعمياء فــي خــندق الــعالــم. لــنتذكــر مــن ســيحكم عــلينا جــميًعا فــي املســتقبل


- بناًء على الخيارات التي نتخذها اليوم

 ألن اآلب ال يــديــن أحــداً ، ولــكنه قــد أعــطى كــل الــديــنونــة لــالبــن ، لــكي يــكرم الجــميع االبــن كــما يــكرمــون"


." اآلب. من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسله


يوحنا ٥:٢٢ - ٢٣

 ســيأتــي الــيوم الــذي ســيحكم فــيه يــسوع املــسيح عــلى كــل إنــسان عــاش أو ســيعيش فــي أي وقــت - "كــل


.واحد حسب أعماله" (رؤيا 20: 13)

 ثـــــــم مـــــــاذا؟ سيُظهـــــــر اهلل فـــــــي الـــــــدهـــــــور اآلتـــــــية "الـــــــغنى الـــــــفائـــــــق لـــــــنعمته فـــــــي لـــــــطفه مـــــــعنا فـــــــي املـــــــسيح


.يسوع" (أفسس 2: 7). نحن كأبناء اهلل سنختبر إلى األبد محبته ونعمته
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 يــحتاج املــسيحيون إلــى أن يــفهموا بــوضــوح أن الــنظام الــعاملــي الــحالــي ســيكون مــوجــوًدا لــفترة قــصيرة


.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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