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 االمجمووعاتت االصغيیررةة: اانخررطط بالمسيیح
-20: 17يیووحنا  26  

 
 

أأنن نتيیجة وومحوورر حيیاتنا٬، محوورر كنيیستنا٬، محوورر شرركتنا مع بعضنا االبعضض٬،  يیا رربب٬، نصلي اانن يیكوونن يیسووعع
بالشعووبب لمجدد ااسمهھ. باسمكك نصلي٬، ااميینن. ذذلكك ستؤؤثرر   

 
. في هھھھذذهه ااألسابيیع 17على يیووحنا  ووااملل اانهھ معكمم٬، ااددعووكمم اانن تفتحووهه حسنا٬ً، اانن كانن االكتابب االمقددسس معكمم٬،

ألرربعة االالحقة٬، سنددررسس سلسلة بعنوواانن "ااالنخررااطط"٬، ووسنفكرر بالشرركة االكتابيیة ووماذذاا يیعني اانن نكوونن كنيیسة٬، اا
كرروواا بالمجمووعاتت االصغيیررةة٬، وواالددوورر االذذيي تلعبهھ االمجمووعاتت االصغيیررةة في االكنيیسة.ووبشكلل ااددقق٬، اارريیددكمم اانن تف  

 
مم٬، اامضيینا ستة ااسابيیع ذذاا كنتمم تذذكرروونن٬، سابًقا هھھھذذاا االعا٬، االذذيي٬، اا17ما سنفعلهھ االيیوومم هھھھوو ااننا سنغووصص في يیووحنا 

لكي نؤؤثرر في االعالمم لمجدد  ننظظرر بما يیعنيیهھ اانن نتلمذذ. لقدد ررأأيینا٬، خاللل االعامم االماضي٬، ااننا مصَمموونن ككنيیسة هللا٬،
ااسمهھ٬، وولقدد ااعططانا ااستررااتيیجيیة كيیفف يیبددوو ااألمرر. ااسمهھا االتلمذذةة. عنددما ططلبب منا يیسووعع اانن نتلمذذ٬، كانتت 
ووصيیة. لمم يیكنن اامرًراا بعضنا مددعوًواا لهھ وواالبعضض ااآلخرر غيیرر مددعوو لهھ. إإنن آآمنا بالمسيیح٬، ااذذاا عليینا اانن نتلمذذ 

جميیع ااألممم.  
 

اانن تفتحوواا على نفسس االمقططع االذذيي ددررسنا فيیهھ االتلمذذةة في بدداايیة هھھھذذاا االعامم٬، وواارريیددكمم  لذذاا٬، ما اارريیددكمم اانن تفعلووهه هھھھوو
االى تططبيیقق هھھھذذاا االنصص فيیما يیتعلقق بمجتمع ااإليیمانن االمددعوو االكنيیسة. اارريیددكمم اانن تبددأأوواا برربطط  اانن تنظظرروواا معي

تمم في سيیاقق االكنيیسة االنقاطط بيینن كيیفف تلمذذةة جميیع ااألممم بالنسبة لي٬، ووتلمذذةة جميیع ااألممم بالنسبة لكمم يیجبب اانن ت
االمحليیة.  

 
صالهھھھا يیسووعع. االترركيیزز االررئيیسي في صالتهھ هھھھوو على  . هھھھذذهه صالةة20: 17اارريیددكمم اانن تقررأأوواا معي منن يیووحنا 

وويیبددأأ يیصلي٬، ال ٬، تجدد تحووال٬ً، 20تالميیذذهه٬، االذذيینن يیووشكك على ترركهھمم. ألنهھ ذذااهھھھبب للصلبب. عنددما تصلل االى اايیة 
ززمنن٬، وولكلل منن سيیتبع االمسيیح٬، منن ضمنهھمم نحنن االيیوومم. فقطط لتالميیذذهه٬، لكنن لجميیع االتالميیذذ عبرر اال  

 
٬، يیسووعع يیصلي:20اانظظرروواا اايیة   

 
 وَولَْسُت أأَْسألَُل ِمْن أأَْجِل هھھھُؤالَِء فَقَْط٬، بَْل أأيَْیًضا ِمْن أأَْجِل االَِّذيیَن يیُْؤِمنُونَن بِي بَِكالَِمهِھْم٬،«
ااآلبُب فِيَّ وَوأأَنَا فيِیَك٬، ليِیَُكونُواا هھھھُْم أأيَْیًضا وَوااِحًداا فيِینَا٬، ليِیُْؤِمَن ليِیَُكونَن ااْلَجِميیُع وَوااِحًداا٬، َكَما أأَنََّك أأَْنَت أأيَیُّهھَا  21

 ااْلَعالَُم أأَنََّك أأرَْرَسْلتَنِي.
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 وَوأأَنَا قَْد أأَْعطَيْیتهُھُُم ااْلَمْجَد االَِّذيي أأَْعطَيْیتَنِي٬، ليِیَُكونُواا وَوااِحًداا َكَما أأَنَّنَا نَْحُن وَوااِحٌد. 22
ليِیَن إإِلَى وَوااِحٍد٬، وَوليِیَْعلََم ااْلَعالَُم أأَنََّك أأرَْرَسْلتَنِي٬، وَوأأَْحبَْبتهَھُْم َكَما أأَْحبَْبتَ  أأَنَا فيِیهِھْم وَوأأَْنتَ  23  نِي.فِيَّ ليِیَُكونُواا ُمَكمَّ
يي االَِّذيي أأيَیُّهھَا ااآلبُب أأرُِريیُد أأنَنَّ هھھھُؤالَِء االَِّذيیَن أأَْعطَيْیتَنِي يیَُكونُونَن َمِعي َحيْیُث أأَُكونُن أأَنَا٬، ليِیَْنظُُروواا َمْجدِ  24

 أأَْعطَيْیتَنِي٬، ألَنََّك أأَْحبَْبتَنِي قَْبَل إإِْنَشاِء ااْلَعالَِم.
ا أأَنَا فََعَرْفتَُك٬، وَوهھھھُؤالَِء َعَرفُواا أأَنََّك أأَْنَت أأرَرْ  25 ٬، إإنِنَّ ااْلَعالََم لَْم يیَْعِرْفَك٬، أأَمَّ  َسْلتَنِي.أأيَیُّهھَا ااآلبُب ااْلبَاررُّ
ْفتهُھُُم ااْسَمَك وَوَسأَُعرِّ  26  ».فهُھُْم٬، ليِیَُكونَن فيِیهِھُم ااْلُحبُّ االَِّذيي أأَْحبَْبتَنِي بهِِھ٬، وَوأأَُكونَن أأَنَا فيِیهِھمْ وَوَعرَّ

 
 

 لماذذاا االمجمووعاتت االصغيیررةة؟
 
 

صووررةة عما صممهھ هللا لشعبهھ ٬، ووسنددعع صالةة يیسووعع تعططيینا 23االى  20ااأليیاتت منن ااالنن سنرركزز خاصة على 
ااسبابب لما ااعتقدد اانن  5منذذ بددء االخليیقة. وونحنن نبددأأ بالتفكيیرر بالمجمووعاتت االصغيیررةة ككنيیسة٬، اارريیدد اانن اارريیكمم 

االمجمووعاتت االصغيیررةة يیجبب اانن تكوونن ذذااتت ااهھھھميیة في جماعة االمؤؤمنيینن االمددعووةة االكنيیسة. اارريیدد اانن اارريیكمم اايیاهھھھا٬، 
ااسبابب لمَم عليینا اانن نكوونن منخررططيینن ضمنن مجمووعاتت  5مة. االيیكمم ثمم سنتووغلل ببعضض منهھا في ااألسابيیع االقادد

صغيیررةة.  
 

نمووذذجج خالقنا...  
ما هھھھوو مثيیرر لالهھھھتمامم بالصالةة االتي صالهھھھا يیسووعع لكلل ااؤؤلئكك االذذيینن سيیؤؤمنوونن ررقمم ووااحدد بسببب نمووذذجج خالقنا. 

ا أأَنََّك أأَْنَت أأيَیُّهھَا ااآلبُب فِيَّ وَوأأَنَ ليِیَُكونَن ااْلَجِميیُع وَوااِحًداا٬، َكَما ٬، "21على يیدد تالميیذذهه هھھھوو ما يیقوولهھ في اايیة  بهھ
..."فيِیكَ   

 
هھھھذذاا مثيیرر جدًداا لالهھھھتمامم. هھھھذذاا االتصرريیح غني الهھھھووتيًیا. يیسووعع يیصلي "كما اانكك اانتت اايیهھا ااآلبب فّي وواانا فيیكك" ما 
عليینا اانن نددرركهھ هھھھوو اانهھ منن بدداايیة االكتابب االمقددسس٬، هللا مفرردد ووجمع في االووقتت نفسهھ. هھھھذذاا حوواارر بيینن هللا ااالبنن 

نحنن نعلمم اانن هللا االررووحح مووجوودد في االكتابب االمقددسس اايیًضا. لدديینا االهھ ووااحدد بثالثة ااشخاصص عبرر هللا ااآلبب. وو
عبب فهھمم لمَم يیسووعع يیصلي هھھھكذذاا هھھھنا.صَ االكتابب االمقددسس٬، ووهھھھذذاا يیُ   

 
. 26: ٬1، ااوولل سفرر في االكتابب االمقددسس. اانظظرروواا تكوويینن 1وواافتحوواا على تكوويینن  17اابقوواا معي هھھھنا في يیووحنا 

. اانظظرروواا معي على 1اارريیددكمم اانن ترروواا خلقق ااالنسانن. اافتحوواا كتبكمم على ااوولل سفرر في االكتابب االمقددسس٬، تكوويینن 
لمقددسس٬، عنددما خلقنا. ٬، وواارريیددكمم اانن ترروواا االلغة االتي يیتقددمم بهھا هللا منذذ بدداايیة االكتابب اا26اايیة   

 
لنتووقفف هھھھنا ..." نَْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعلَى ُصورَرتِنَا َكَشبهَِھنَا٬، «وَوقَالَل هللاُ: يیقوولل " 26: 1ااسمعوواا هھھھذذاا في تكوويینن 

قليیال. هھھھلل االتقططمم ااألمرر؟ هھھھذذاا غرريیبب بعضض االشيء "قالل هللا.." في صيیغة االمفرردد. "قالل هللا نعملل ااالنسانن على 
مررااتت صيیغة االجمع لإلشاررةة 6. هھھھذذاا تعليیمم االكتابب االمقددسس منن االبدداايیة. لدديینا االهھ  3لدديینا ..." صووررتنا كشبهھنا
وومجدد ووااكرراامم. في نفسس االووقتت٬، هھھھوو ثالثة ااشخاصص: هللا ااآلبب٬، هللا ااالبنن٬، ووهللا  كلل عباددةة ووتسبيیح ووااحدد مستحقق
االررووحح االقددسس.  
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هللا يیررفف على ووجهھ االميیاهه" ططبًعا  ررووحح٬، يیقوولل "2: 1نن االى تكوويینن تى في االكتابب االمقددسس٬، عنددما تنظظررووح
-1: 1اايیًضا في بدداايیة االسفرر االذذيي نددررسهھ يیووحنا  لدديینا هللا ااآلبب يیتحاوورر مع ااددمم ووحووااء٬، لكنن ٬، يیقوولل: "في 3

االبددء كانن االكلمة..." وواالكلمة تشيیرر االى يیسووعع هھھھنا. "االكلمة كانن مع هللا٬، ووكانن االكلمة هللا٬، بهھ كانن كلل شيء" 
-1: 1ااذذااً يیووحنا  اانن يیسووعع كانن في هھھھذذهه االصووررةة اايیًضا.يیخبررنا  3  

 
في شخصهھ٬، في ااذَذاا٬، في بدداايیة االكتابب االمقددسس٬، لدديینا هللا االووااحدد ذذااتت االثالثة ااقانيیمم. ما يیعنيیهھ هھھھذذاا هھھھوو٬، هللا٬، 

كيینوونتهھ هھھھوو االهھ يیهھتمم بالعالقة. حتى قبلل اانن يیخلقق ااالنسانن٬، كانن لدديینا هللا ااآلبب٬، هللا ااالبنن ووهللا االررووحح االقددسس٬، 
االبعضض بالشرركة. متصليینن ببعضهھمم  

 
نررىى في باقي االكتابب االمقددسس نقاطط مختلفة حيیثث هھھھمم متصلوونن ببعضهھمم االبعضض٬، عنددما ااعتمدد يیسووعع٬، في متى 

3 :16- وونن مع بعضهھمم االبعضض. هھھھذذهه هھھھي  االررووحح االقددسس٬، ووهللا ااالبنن يیعمل٬، نررااهھھھمم ثالثتهھمم: هللا ااآلبب٬، هللا18
تططيیع شررحح ااألمرر. هھھھناكك كلل اانووااعع االتشبيیهھاتت االتي . لنن ااددعي اانني ااساالصووررةة االتي نررااهھھھا عبرر االكتابب االمقددسس

لمحاوولة تفسيیرر االثالووثث. بعضهھمم قدد يیقوولل "تعررفف٬، اانهھ مثلل٬، االثلج وواالماء وواالبخارر"  يیحاوولل االناسس ااستخدداامهھا
ددعوونا ال نحاوولل ااختررااعع االصوورر محاووليینن تفسيیرر لغزز هللا. هھھھناكك بعضض ااألموورر االتي ال نفهھمهھا بالكاملل عنن هللا. 

نقررأأ االكتابب االمقددسس٬، لكنن٬، في االووقتت نفسهھ٬، عليینا اانن نددرركك نررمي عقوولنا عبرر االبابب عنددما  هھھھذذاا ال يیعني اانن
ااننا محددوودديینن٬، وواانهھ غيیرر محددوودد. هھھھوو االهھ ووااحدد ذذااتت ثالثة ااقانيیمم٬، ووكنتيیجة لذذلكك٬، االصووررةة هھھھي اانن هللا شرركة 

يیسووعع يیصلي  ٬، حيیثث17بالططرريیقة االتي يیتووااصلوونن بهھا مع بعضهھمم االبعضض٬، وونحنن نررىى ذذلكك هھھھنا في يیووحنا 
لآلبب. عنددما يیصلي٬، نررىى هللا ااالبنن٬، يیصلي 3 ااآلبب٬، وويیقوولل "اارريیددهھھھمم اانن يیكوونوواا ووااحدد كما نحنن ووااحدد".  

 
لكنن٬، االيیكمم اايینن يیصبح ااألمرر اافضلل. عنددما مبنيیة على شخصص هللا نفسهھ.  17ااذًذاا٬، االصالةة للووحددةة في يیووحنا 

يیصلي يیسووعع يیقوولل "  
ما لدديینا " االَِّذيي أأَْعطَيْیتَنِي٬، ليِیَُكونُواا وَوااِحًداا َكَما أأَنَّنَا نَْحُن وَوااِحٌد.وَوأأَنَا قَْد أأَْعطَيْیتهُھُُم ااْلَمْجَد 

عنن حقيیقة ااننا مددعوووونن لنشارركك في سرر االشرركة  17هھھھنا هھھھوو صووررةة مذذهھھھلة منن يیووحنا 
اااللهھيیة. ااننا ددعيینا لهھذذاا. كما يیسووعع يیتصلل مع ااآلبب٬، ووكما ااآلبب يیتصلل مع يیسووعع وواالررووحح 

نن لنكوونن جززًء منن هھھھذذهه االعالقة مع هللا. هھھھذذاا حقيیقة ضخمة االقددسس٬، هھھھكذذاا نحنن مددعوووو
وومذذهھھھلة.  

 
فكرر باألمرر معي. اانتت تشارركك حيیاتكك مع خالقكك٬، هللا. اانا ااشارركك االحيیاةة مع خالقي٬، هللا. في االمسيیح٬، نحنن 

هھھھذذهه نشارركك االحيیاةة معهھ٬، ووعليینا اانن نفكرر بمتططلباتت ووحددتنا مًعا. هھھھذذاا يیعني اانكك اانتت وواانا نشارركك االحيیاةة مًعا. 
هھھھي االصووررةة منذذ بدداايیة االكتابب االمقددسس٬، ووهھھھذذهه هھھھي االططرريیقة االتي صممهھا هللا. هللا يیرريیدد اانن يیكوونن مجددهه االذذيي 

ووضعهھ فيینا ااساسس مجتمعنا في هھھھذذاا االعالمم.  
 

ااآلنن٬، هھھھذذاا كبيیرر. هھھھذذهه ليیستت ووحددةة ااصططناعيیة مبتكررةة مووجووددةة في كنيیستنا ااوو بيینن بعضنا االبعضض. اانهھا ووحددةة 
ووااقع اانن مجدد االمسيیح يیسكنن فيیكك٬، وومجدد االمسيیح يیسكنن فّي. هھھھذذاا ما يیمنح االووحددةة. منن شخصيیة٬، ووحددةة بالططبيیعة  

 
هھھھذذاا ال يینططبقق على ااألموورر االخاررجيیة. عنددما نفكرر بعالمنا االيیوومم وونحاوولل وونعممم االووحددةة بيینن مختلفف االناسس٬، 

 ووووظظيیفتككهھھھناكك كلل اانووااعع ااألموورر االخاررجيیة االتي نحاوولل اانن نووحددهھھھا. رربما اانتت متحدد مع ااشخاصص في عملكك٬، 
بشكلل ما. رربما هھھھي مهھاررااتت مختلفة تووحددكك مع ااشخاصص آآخرريینن. رربما هھھھوو شغفف ما يیووحددكك مع تووحددكك 
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ااشخاصص آآخرريینن٬، ااوو مووااهھھھبب ااخررىى لدديیكك٬، ااوو رربما اانتت منن نفسس االمستووىى ااالجتماعي ااالقتصادديي كأشخاصص 
خاررجيیة.آآخرريینن٬، ووهھھھذذاا ما يیووحددكما مًعا. رربما تتمتعانن بالقيیامم بنفسس ااألموورر٬، ووهھھھذذهه كلهھا ااموورر   

 
ما يیعلمنا اايیاهه االكتابب هھھھنا هھھھوو اانهھ يیووجدد مجدد اابدديي قدد اائتمننا هللا عليیهھ بابنهھ. لقدد وُوضع مجدد يیسووعع االمسيیح فيینا٬، 
ووهھھھذذاا يیووحددنا جميیعنا مًعا. اانهھا صووررةة مذذهھھھلة عنن االووحددةة. لهھذذاا يیمكننا اانن نكوونن عائلة ووااحددةة منن كلل اامة ووقبيیلة 

عبرر كلل االمستوويیاتت ااالجتماعيیة ااالقتصادديیة٬، وومتحدديینن عبرر  ووشعبب وولغة عبرر االكررةة ااألررضيیة٬، متحدديینن مًعا
ااألعمالل وواالمهھاررااتت وواالشغفف٬، ألنن مجدد االمسيیح هھھھوو ااساسس ووحددتنا مع بعضنا االبعضض.  

 
صووررةة لمجددهه في هھھھذذاا االعالمم. هھھھذذاا ما  شرركتناكوونن ددررنا ااألمرر نجدد اانن هللا يیرريیدد اانن تليیسس هھھھذذاا فقطط٬، لكنن اانن اا
اانن يیكوونوواا ووااحدد٬، كما اانتت وواانا ووااحدد لكي يیؤؤمنن االعالمم اانكك ااررسلتني"  . قالل "ااصلي17يیصليیهھ يیسووعع في يیووحنا 

يیسووعع يیعتررفف اانن مجددهه يینعكسس بالشكلل االذذيي تتصلل بهھ كنيیستهھ اارريیددكمم اانن تشعرروواا معي بثقلل هھھھذذاا االتصرريیح. 
مع بعضهھا االبعضض٬، بالشكلل االذذيي يیتصلل بهھ شعبهھ مع بعضهھ االبعضض. هھھھذذاا ضخمم جدًداا. االعالمم االتائهھ ال يیستططيیع 

هللا٬، لكنن االعالمم االتائهھ يیستططيیع اانن يیررىى االمسيیحيیيینن؛ يیمكنهھمم اانن يیرروواا االكنيیسة. ما يیقوولهھ يیسووعع هھھھنا اانن يیررىى 
ا سيیؤؤمنوونن بانن % محبة. يیحبوونن بعضهھمم وويیهھتموونن ببعضهھمم٬، عنددهھھھعميیقق جدًداا. إإنن كانن االعالمم يیررىى االمسيیحيیيینن 

وونن ررسالة ااالنجيیلل. لكنن٬، إإنن ررأأىى االعالمم االمسيیحيیيینن يیتقاتلوونن وويیتشاجرروونن مع بعضهھمم االبعضض٬، فسيیررفض
سيیررفضوونهھ بالكاملل.  

 
لهھذذاا قالل فررنسيیسس شافرر٬، ووااحدد منن اافضلل االكتابب لدديي٬، قالل:  

 
االعالمم ليیحكمم ما ااذذاا كانتت ررسالتنا صاددقة. االمجتمع  االمعيیارر االذذيي يیستخددمهھعالقتنا مع بعضنا االبعضض هھھھي 

هھھھوو االعذذرر ااألخيیرر. اانا على يیقيینن اانن في عالمنا االمتززاايیدد االنسبيیة٬، ووحضاررتنا االمتززاايیددةة بالشكك  االمسيیحي
وواالَجماعيیة االتي نعيیشش فيیهھا٬، ااعظظمم عذذرر٬، ااعظظمم ددفاعع لإليیمانن االمسيیحي هھھھوو كنيیسة تحبب ووتهھتمم ووتضحي 

لبعضهھا االبعضض تماما كما ااررااددنا االمسيیح.  
 

ا لمجددهه في االعالمم. نحنن ااآلنن جالسوونن هھھھنا نتكلمم عنن االووحددةة اانعكاسً  هھھھذذاا مهھمم جدًداا. هھھھوو يیرريیدد اانن يیكوونن شعبهھ
لكنهھ وواالمجتمع وواالشرركة مًعا وواالووحددةة مًعا٬، ووااعررفف اانن هھھھناكك ااشخاًصا يیفكرروونن "ااتعررفف يیبددوو ااألمرر جيیدًداا٬، 

كوونوواا مووَحدديینن؟ ااألمرر مثالي نووًعا ما٬،ال؟" نحنن نفكرر يیغيیرر ممكنن. ااعني هھھھلل حًقا يیستططيیع االمسيیحيیوونن اانن 
ألنن االكثيیرر منن خلفيیاتنا٬، وواالكثيیرريینن منا٬، إإنن ليیسس جميیعنا٬، شهھددنا في االماضي االعدديیدد منن ااألمثلة٬،  ذذاا٬، ااعتقدد٬،كهھھھ

ووبعضهھا كانن حميیًما ووخاًصا٬، عنن ااالنقسامم في االكنيیسة٬، وواالصررااعاتت في االكنيیسة٬، وواانقساماتت مؤؤلمة جدًداا في 
وونن وويیبددأأوونن كنيیسة جدديیددةة٬، االكنيیسة. لقدد شهھددنا جميیًعا كنيیسة تنقسمم االى ااخررىى. بعضض هھھھؤؤالء ااألشخاصص يیذذهھھھب

ااألوولى٬، االمعمدداانيیة  ةوويیددعوونن اانفسهھمم كنيیسة االووحدد االمعمدداانيیة٬، منن بيینن كلل ااألسماء. لدديینا االكنيیسة االمعدداانيی
هھھھنا في هھھھذذاا االشاررعع. 27االثانيیة٬، االمعمدداانيیة االثالثة٬، وواالكنيیسة االمعمدداانيیة االل   

 
كمم اانن تددرركوواا اانهھ إإنن قلنا اانهھ نقوولل هھھھذذاا٬، اارريیدد قدد تقوولل "لكنن هھھھذذاا مثالي٬، اايیهھا االررااعي٬، لنن يیتحققق" لكنن قبلل اانن

الي٬، ووغيیرر ممكنن٬، ااذذااً ما نقوولهھ ليیسووعع٬، في ووسطط هھھھذذهه االصالةة هھھھوو "يیا يیسووعع٬، يیبددوو ااألمرر حلًما عظظيیًما٬، لكنهھ مث
ليیسس حقيیقة٬، لذذاا ليیسس عليیكك اانن تصلي منن ااجلهھ. يیسووعع٬، اانا ااعلمم اانكك ذذااهھھھبب للصليیبب٬، لكنن هھھھذذاا خيیالل مثالي٬، 

غيیرر ممكنن تحقيیقهھ"  
 

لمم يیكنن ليیصلي لألمرر لوو لمم يیثقق يیددااتي ساددتي٬، اانهھ ممكنن. ماتت يیسووعع ليیجعلهھ ممكًنا. يیسووعع آآمنن اانهھ ممكنن. س
اانهھ ممكنن٬، وولوو لمم يیثقق اانهھ ممكنن كانن ااآلبب سيیعلمم اانهھ ممكنن. اانهھ ممكنن بالكاملل. ال شكك اانهھ ممكنن٬، اانن نكوونن 
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جدًداا: لنن يیتحققق اابدًداا"؟ اامم ااننا سنسعى مووَحدديینن كشعبب هللا. االسؤؤاالل هھھھوو٬، هھھھلل سنكتفي بالقوولل "حسًنا هھھھذذاا مثالي 
بكلل ما لدديینا لهھذذاا االنووعع منن االووحددةة حوولل مجدد االمسيیح؟  

 
ووقق ااالنقسامم بيینن شعبب هللا٬، حوولل مجدد االمسيیح٬، يیعني اانن نكوونن سَ هھوواا جيیدًداا٬، اانن نحتملل ااالنقسامم٬، ااوو اانن نُ باانت

بعضهھما االبعضض٬، هھھھذذاا يیجعلل هللا ااعددااء شخصص هللا نفسهھ. ألنهھ إإنن كانن شخصانن فيیهھما مجدد هللا ووهھھھما ااعددااء 
يیبددوو منفصمم االشخصيیة. لكنهھ ليیسس كذذلكك. هھھھوو يیجلبب ااووالددهه مًعا. هھھھذذاا هھھھوو هھھھددفف صالةة يیسووعع االمسيیح٬، "اانن 

يیكوونوواا ووااحدًداا كما ااننا ووااحدد".  
 

هھھھذذاا ال يیعني اانن نررمي االحقيیقة٬، وواانن نررمي اايي شيء يیووحددنا مًعا لمجرردد اانن نتمكنن منن فعلل ما نرريیددهه. ليیستت 
عليینا اانن نتحدد حوولل اامرر ما٬، لكنن ما نتحدد حوولهھ هھھھوو مجدد االمسيیح٬، حقيیقة االمسيیح٬، ررحمة  هھھھذذهه هھھھي االصووررةة.

االمسيیح٬، محبة االمسيیح٬، ووشخصص االمسيیح االمووجوودد في كلل ووااحدد منا. يیجبب ااخذذ ااألمرر على محملل االجدد في 
االكنيیسة. لهھذذاا نحنن نعيیشش هھھھذذهه االحيیاةة مًعا٬، بفضلل مثالل خالقنا٬، ألننا نرريیدد اانن نعكسس مجددهه.  

 
خليیقة...خططة اال  

٬، 1االخليیقة. اانظظرروواا االى تكوويینن للحظظة٬، ووددعوونا ننظظرر للثانيیة٬، خططة  2وو 1ددعوونا ااآلنن نبقى هھھھنا في تكوويینن 
٬، 27مًعا. هھھھنا هللا يیتكلمم "لنعملل ااالنسانن على صووررتنا..." ااذذااً ماذذاا يیفعلل؟ اانظظرروواا اايیة  27ووددعوونا نقررأأ اايیة 

"ووبارركهھمم هللا ووقالل لهھمم  28كرًراا وواانثى خلقهھمم" اايیة "فخلقق هللا ااالنسانن على صووررتهھ٬، على صووررةة هللا خلقهھ٬، ذذ
ااثمرروواا ووااكثرروواا وواامألوواا ااألررضض ووااخضعووهھھھا"  

 
ااذذاا٬ً، ما حصلل هھھھوو اانن هللا خلقق ااالنسانن على صووررتهھ. ماذذاا يیعني هھھھذذاا؟ نحنن منجذذبوونن لهھذذهه االنقططة في تكوويینن 

خلقهھا هللا٬، االحيیووااناتت . عنددما تددررسس باقي ااالصحاحح ووما قبلل هھھھذذهه ااأليیاتت٬، تجدد اانن كلل ااألشيیاء االتي 1
وواالنباتاتت٬، يیقوولل االكتابب اانهھ خلقهھمم بحسبب جنسهھمم. لكنهھ٬، خلقق ااالنسانن مختلًفا عنن اايي نووعع آآخرر. خلقق ااالنسانن 

على صووررتهھ.  
 

اانن  اانن هللا ررووحح. ااذذاا٬ً، ماذذاا يیعني 4ماذذاا يیعني هھھھذذاا؟ ططبًعا٬، هھھھذذاا ال يیعني اانن هللا شكلهھ مثلكك وومثلي. يیووضح يیووحنا 
 1ماذذاا يیعني اانن تكوونن لنا صووررةة هللا؟ ااعتقدد اانن حقيیقتانن ااووليیتانن تنكشفانن في تكوويینن نكوونن على صووررةة هللا٬، 

لمَم يیعنيیهھ اانن نكوونن على صووررتهھ. ااووال٬، هللا خلقنا لنتمتع بالحيیاةة فيیهھ. منذذ بددء ططرريیقة خلقنا٬، نررىى صووررةة  2وو
االناسس٬، "لكنن هھھھذذهه  ٬، ترروونن ما فكررهه بعضض2حقيیقة ااننا ُخلقنا لنكوونن بعالقة معهھ٬، ووهھھھوو بارركنا٬، ووفي كلل تكوويینن 

قصة خلقق ثانيیة. ما هھھھذذاا؟" حسًنا٬، هھھھذذهه ليیستت صووررةة خلقق ااخررىى جدديیددةة. اانهھا نفسس قصة االخليیقة لكنهھا ُمحكاةة 
منن نظظررةة ااخررىى٬، ووهھھھي ترركزز بشكلل ااساسي على االعالقة بيینن هللا وواالررجلل وواالمررأأةة.  

 
خرر ااالصحاحح يیقوولل "ووكانا رراانن معهھ. نصلل االى آآيی٬، نررىى االررجلل وواالمررأأةة يیتمتعانن مع هللا وويیس2عبرر كلل تكوويینن 

 ا في هللا٬، ووكانن كلل شيء حسنن٬، صح؟كانا يیتمتعانن بحيیاتهھم كالهھھھما عرريیانيینن آآددمم وواامررأأتهھ ووهھھھما ال يیخجالنن"
هھھھوو عنددما تددخلل االخططيیئة االعالمم٬، لكنن حتى قبلل اانن تددخلل االخططيیئة االعالمم٬، كانن هھھھناكك شيء غيیرر جيیدد.  3تكوويینن 

هھھھلل الحظظتمم ذذلكك؟  
 

٬، يیقوولل "ووقالل االرربب ااآللهھ ليیسس جيیدًداا اانن 2معوواا ما يیقوولهھ. في ووسطط تكوويینن . ااس18: 2اانظظرروواا معي تكووني 
ألنهھ حتى هھھھذذهه  2هھھھذذاا يیصعقنا نووًعا ما عنددما نصلل االى ووسطط تكوويینن  يیكوونن ااددمم ووحددهه فأصنع لهھ معيیًنا نظظيیررهه"

ني٬، ررأأىى االنقططة٬، كلل ما قدد صنعهھ هللا كانن حسًنا. ررأأىى هللا ما صنعهھ في االيیوومم ااألوولل ووقالل اانهھ حسنن. االيیوومم االثا
هللا ما صنعهھ فكانن حسًنا. نفسس ااألمرر حددثث في االيیوومم االثالثث٬، وواالرراابع٬، وواالخامسس وواالساددسس. كانن كلل شيء  
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٬، اانهھ كانن حسنن جدًداا. كانن كلل شيء جيیدد.1حسنن. نصلل االى نهھايیة خلقق ااالنسانن٬، فيیقوولل في ااخرر تكوويینن    
 

االصووررةة٬، لدديینا آآددمم لكنن ليیسس لدديینا حووااء يیقوولل٬، "قالل االرربب ااآللهھ..." في هھھھذذهه  18لكنن٬، عنددما تصلل االى اايیة 
بعدد. "فقالل االرربب ااآللهھ ليیسس جيیدًداا..." لكنن٬، ما هھھھذذاا؟ هھھھلل هھھھذذاا يیعني اانن هللا يیحبب االنساء ااكثرر منن االررجالل؟ هھھھلل 

هھھھذذاا ما يیقوولهھ هھھھنا؟ ما االذذيي ليیسس جيیدًداا في ااألمرر؟ ما االذذيي ليیسس جيیدًداا اانن يیكوونن ااددمم ووحددهه؟  
 

لة مع خالقهھ ااآلنن. ما منن خططيیئة اابدًداا في االعالمم. لكنن٬، هھھھناكك شيء اانتبهھوواا االى هھھھذذاا هھھھنا. ااددمم في عالقة كام
خلقنا هللا فيیهھ٬، لكنن هھھھذذاا ليیسس كلل ما يیعنيیهھ اانن نكوونن على صووررتهھ. لقدد  مفقوودد. نحنن مخلووقوونن لنتمتع بحيیاتنا

ااال  ككائناتت عالئقيیة٬، مما يیعني ااننا مخلووقيینن٬، ال فقطط لنتمتع بالحيیاةة فيیهھ بلل لنختبرر االحيیاةة مًعا. منن االجيیدد٬،
يیكوونن آآددمم ووحددهه٬، بلل اانن يیكوونن لهھ معيینن. لذذاا٬، خلقق هللا االمررأأةة. خلقنا هللا لنتمتع بحيیاتنا معهھ وولنختبرر االحيیاةة مع 

بعضنا االبعضض.  
  

ااعتقدد ااننا نسيء فهھمم ااألمرر ااحيیاًنا٬، حتى في االكنيیسة٬، ووقلتت ذذلكك منن قبلل. عنددما يیتحددثث االناسس عنن االووحددةة 
لكنيیسة٬، عاددةة نجيیبهھمم قائليینن "ااتعلمم٬، هللا خلقنا وولدديینا فررااغغ في حيیاتنا ال االتي يیشعرروونن بهھا وويیعيیشوونهھا٬، حتى في اا

عهھ منن مللء هھھھذذاا االفررااغغ في حيیاتنا" عبرر كلل االكتابب٬، اانا ااؤؤمنن . لذذاا سنكوونن ووحيیدديینن ططالما نحنن نمنيیمألهه سووااهه
اانن هھھھذذهه حقيیقة.  

 
ااننا اايیًضا ُخلقنا وولدديینا هھھھذذاا االفررااغغ االذذيي يیمألهه اانسانن ااخرر٬،  2لكنن٬، في نفسس االووقتت٬، يیبددوو٬، ووبناًء على تكوويینن 

ووهللا هھھھوو منن ووضع فيینا هھھھذذاا االفررااغغ٬، ووهھھھوو يیرريیدد اانن يیمألهه منن خاللل عالقاتنا مع ااآلخرريینن. هھھھذذاا فررااغغ ال يیمألهه 
كك لنن تمألهه٬، ووااعمالكك لنن تمألهه. مهھما قررأأتت مالكك. مهھما كانن لدديیكك منن اانجاززااتت وونجاحاتت٬، لنن يیمألووهه. ووظظيیفت

وويي٬، ووحددهھھھا عالقاتنا مع ااآلخرريینن تستططيیع اانن وونيیمكنكك ملؤؤهه. هھھھناكك شيء فيینا٬، في حمضنا االمنن كتبب٬، ال 
. 2تمآلهه. هھھھذذاا ما يیعلمهھ تكوويینن   

 
سنووااتت.  9حيیاةة لمددةة  7000على  ددررااسة لجامعة هھھھاررفرردداالصوورر االعمليیة لهھذذاا. أأُجرريیتت  اانظظرروواا االى بعضض

اا يیددررسوونن صحة االناسس فيیما يیتعلقق بعالقاتهھمم وورروواابططهھمم ااالجتماعيیة. ااسمعوواا هھھھذذاا: ااكتشفتت االددررااسة اانن كانوو
مررااتت ااكثرر منن االذذيینن لدديیهھمم عالقاتت متيینة. حتى اانهھمم ووجددوواا٬،  3ااكثرر االناسس عززلة كانوواا معررضيینن للمووتت 

ء٬، االبدداانة٬، ااددمانن كحوولل٬، ااسمعوواا هھھھذذاا٬، اانن االناسس االذذيینن لدديیهھمم عاددااتت صحيیة سيیئة مثلل االتددخيینن٬، االططعامم االسي
لكنن لدديیهھمم رروواابطط ااجتماعيیة متيینة٬، عاشوواا ااكثرر منن االناسس االذذيینن كانن لدديیهھمم عاددااتت صحيیة جيیددةة لكنهھمم كانوواا 

نن كانن االمررء ال يینتمي االى مجمووعة٬، وومنن ثمم قرررر اانن يینتمي االى ووااحددةة٬، يیقططع منعززليینن. قالل باحثث هھھھاررفرردد إإ
هھھھذذاا مثيیرًراا لالهھھھتمامم؟ خططرر مووتهھ في االسنة االتاليیة االى االنصفف. االيیسس  

 
متططووعع مصابيینن بنفسس االفيیررووسس  276ااسمعوواا هھھھذذاا٬، ددررااسة ااخررىى في صحيیفة االجمعيیة االططبيیة ااألميیرركيیة٬، 

االمسببب للررشح. كانن ااألشخاصص ذذوويي االرروواابطط االعاططفيیة ااألقووىى يیحارربوونن االمررضض اارربع مررااتت اافضلل منن 
االقوويیة٬، كانوواا ااقلل عررضة للررشح٬، لدديیهھمم . هھھھؤؤالء ااألشخاصص٬، ذذوويي االرروواابطط ااالجتماعيیة االذذيینن كانوواا منعززليینن

فيیررووسس ااقلل٬، ووكانوواا يینتجوونن ماددةة مخاططيیة ااقلل منن ااالشخاصص االمنعززليینن ااجتماعيیا.  
 

رربما٬، فقطط رربما٬، خلقنا هللا ووصممنا لنحتاجج بعضنا االبعضض. رربما هھھھناكك اامرر فيینا يیططلبب ااختبارر االحيیاةة مًعا. 
"ااستططيیع االقيیامم باألمرر لووحدديي"٬، ااعتقدد اانن االكتابب االمقددسس مهھما كانن ووقع هھھھذذاا قوويي على كبرريیائنا االذذيي يیقوولل 

يیعلمم االعكسس. صممنا هللا لنتمتع بالحيیاةة فيیهھ وولنعيیشش االحيیاةة مع ااآلخرريینن. ااذذااً نحنن نعلمم ااننا بحاجة للشرركة. نررىى 
االشرركة بشخصص هللا٬، وونحتاجج االشرركة بالشكلل االذذيي ُخلقنا بهھ.  
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سابقة االمسيیح...  

االمسيیح االتي ااعددهھھھا٬، النهھ عنددما يیصلي هھھھذذهه االصالةة  سابقةاارريیددكمم اانن تفكرروواا ب٬، وو17ااررجعوواا معي االى يیووحنا 
تلميیذذ٬، االذذيینن اامضى  12االسائدد في صلووااتهھ هھھھوو على مجمووعة صغيیررةة منن االررجالل٬، ٬، االترركيیزز 17في يیووحنا 

معظظمم حيیاتهھ معهھمم. ااالنن٬، نعررفف اانن هھھھددفف يیسووعع ووررغبتهھ هھھھما اانن يیعررفف االعالمم ااجمع محبة اابيیهھ. نحنن نعررفف 
٬، خاصة ااخرر نصفف منهھ٬، نررىى يیسووعع يیذذكرر كلمة االعالمم ااكثرر منن عشرر 17في االووااقع٬، عنددما نقررأأ يیووحنا ذذلكك. 

مررااتت. االعالمم على قلبهھ. هھھھوو يیرريیدد اانن يیعررفف االعالمم كلهھ محبة ااآلبب.   
 

لكنن٬، االمثيیرر بططرريیقتهھ لجلبب االعالمم لمعررفة محبة ااآلبب كانتت منن خاللل سكبهھ حيیاتهھ في االتالميیذذ ااالثني عشرر. 
معي. كانتت ططرريیقة يیسووعع للووصوولل للحشوودد عبرر مجمووعة صغيیررةة منن االررجالل. هھھھذذهه هھھھي االسابقة االتي رركززوواا 

ووضعهھا يیسووعع. هھھھوو يیرريیدد االووصوولل االى االحشوودد وواالجمووعع٬، ووهھھھوو قالل "سأفعلل هھھھذذاا عبرر مجمووعة صغيیررةة منن 
االررجالل" كانتت هھھھذذهه ااستررااتيیجيیة يیسووعع. كانتت ااستررااتيیجيیة االمجمووعة االصغيیررةة.  

 
نقررأأ هھھھذذاا ااالصحاحح٬، ال يیذذكرر فيیهھ معجززةة ووااحددةة صنعهھا. ال يیذذكرر فيیهھ االجمووعع وواالحشوودد ٬، 17نصلل االى يیووحنا 

مررةة االررجالل االذذيینن ااعططاهه اايیاهھھھمم هللا منن االعالمم٬، وواالذذيینن سكبب حيیاتهھ فيیهھمم.  40منن االناسس االذذيینن تبعووهه. لكنهھ يیذذكرر 
 12عة صغيیررةة منن ماذذاا يیعني هھھھذذاا؟ كانن ليیسووعع ااستررااتيیجة معيینة٬، ووكانتت تتمحوورر حوولل هھھھؤؤالء االررجالل٬، مجموو

ررجلل اانقسمتت فيیما بعدد االى مجمووعاتت ااصغرر بكثيیرر. 12ووحتى ااقوولل٬، مجمووعة صغيیررةة منن ررجلل٬،   
 

٬، ٬1، ووااعمالل ٬6، لووقا ٬3، مررقسس 10ليیسس لدديینا االووقتت للنظظرر في كلل هھھھذذهه االمقاططع٬، لكنن اانن قررأأتمم متى 
االررسلل٬، تجددوونن بططررسس ستجددوونن في كلل هھھھذذهه االمررااجع٬، سلسلة ااسماء االررسلل. في كلل مررةة ترروونن سلسلة ااسماء 

في االططليیعة. كانن بططررسس حاملل االجررسس٬، بالمعنى االمجاززيي. كانن هھھھوو دداائًما االررجلل االمتقددمم٬، كانن االررجلل االذذيي 
يیقوولل وويیفعلل. كانن بططررسس. كانن دداائًما في االططليیعة. قالل اايیضاً بعضض ااألموورر االحاززمة. ثمم٬، بعدد اانن ترروونن بططررسس 

هھھھؤؤالء االررجالل  . كاننططررقق٬، ووفي عددةة ااووقاتت مذذكوورر٬، تجددوونن اانددررااووسس٬، يیعقووبب٬، وويیووحنا بعددهه٬، في عددةة
. لنن تنالل لقبب "اابناء االررعدد" ددوونن سببب. كانن هھھھؤؤالء االررجاء يیرركضوونن خلفف ما يیرريیددوونهھ. دديیناميیكيیيینن٬، منددفعيینن

ووحيینن جدًداا. مكانوواا طط  
 

ثمم٬، ترروونن فيیليیبسس. ترروونن ااسمهھ مذذكوورر االمررةة تلوو ااألخررىى. بعددهه٬، بكلل هھھھذذهه االمررااجع االمختلفة٬، تجددوونن 
االفالسفة. ثمم٬، تصلوونن االى ما وومتى مذذكوورريینن بططررقق مختلفة. كانن فيیلبسس يیقوودد مجمووعة منن بررثلماووسس ووتوو

٬، ووتجددوونهھ مذذكوورًراا في نفسس االمكانن٬، وومنن بعددهه مجمووعة منن االثوواارر االسيیاسيیيینن: تددااووسس٬، حلفيبنن يیعقووبب٬، 
سمعانن االغيیوورر وويیهھووذذاا ااالسخرريیووططي.  

 
ى مجمووعاتت صغيیررةة٬، وونحنن نعلمم ذذلكك يیقيیًنا هھھھؤؤالء االررجالل٬، كلل ااالثني عشرر٬، يیبددوو اانهھمم كانوواا مقسميینن اال

بفضلل شهھاددةة يیسووعع. عددةة ااووقاتت كانن يیسووعع يیأخذذ بططررسس٬، يیعقووبب وويیووحنا على حددىى٬، ووااحيیاًنا اانددررااووسس٬، لكنن 
. كانن يیأخذذ هھھھؤؤالء االثالثة للقيیامم بأموورر ال ااحدد آآخرر يیستططيیع أأغلبب ااألووقاتت كانن يیأخذذ بططررسس٬، يیعقووبب وويیووحنا

تجلي يیسووعع. كانوواا يیددخلوونن معهھ بيیتت ااحددهھھھمم ليیرروونهھ يیقيیمم شخصص ما منن  االقيیامم بهھا. صعددوواا االى االجبلل عندد
االمووتت ااوو يیشفي ااحددهھھھمم. كانن يیسووعع غالًبا ما يیتحددثث مع هھھھذذهه االمجمووعة االصغيیررةة على اانفرراادد.   

 
ااذذاا٬، يیسووعع٬، هللا االمتجسدد٬، يیرريیدد اانن يیجعلل مجدد هللا معلًنا في االعالمم ااجمع٬، ااختارر ااالثني عشرر٬، وومنن ثمم قسمهھمم 

ررجالل ووقالل "سيیكوونن هھھھذذاا هھھھوو االمنهھاجج االذذيي سأستخددمهھ لتغيیيیرر  3تت ااصغرر٬، االى مجمووعة منن االى مجمووعا
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" االيیسس هھھھذذاا غرريیًبا؟ هھھھذذاا غيیرر عادديي. ااعني٬، هھھھناكك ررجالل ووسيیددااتت ااعمالل في كلل اانحاء االعالمم. هھھھلل يیبددوو االعالمم
هھھھذذاا كأفضلل تنظظيیمم ااستررااتيیجي لتغيیيیرر االعالمم؟ هھھھلل هھھھؤؤالء هھھھمم اافضلل االمررشحيینن لتغيیيیرر االعالمم؟  

 
في مكانن ما عبرر االططرريیقق٬، قددمم يیسووعع فكررةة اانن ااكثرر ططرريیقة فعالة لقلبب االعالمم ررأأًسا على عقبب لمجدد هللا كانتت 

نا االمهھني عبرر مجمووعة صغيیررةة منن االررجالل٬، وواانا ااؤؤمنن اانهھ كانن يیعررفف ما يیفعلهھ.  اانا ااؤؤمنن اانهھ مهھما كانن ِحسُّ
٬، ال ا مقتنع٬، سيیددااتي ووساددتي٬، اانن االناسسسنة٬، لنن يیكوونن لدديینا ااستررااتيیجيیة اافضلل منن هھھھذذهه.  اان 2000عالٍل بعدد 

االبرراامج٬، هھھھمم منهھاجج هللا لرربح االعالمم لنفسهھ. هھھھذذهه كانتت االصووررةة؛ كانن هھھھذذاا ما فعلهھ يیسووعع٬، رركززوواا معي٬، منن 
شخصص٬، ووفي ااالصحاحح االذذيي  ٬120، يیكوونن لدديینا 1. عنددما تصلوونن االى ااعمالل 12االى  3شخصص ووااحدد االى 

عددهه٬، لدديینا آآالفف ااآلالفف٬، ووالحًقا ماليیيینن االماليیيینن. يیليیهھ لدديینا ااآلالفف. ثمم في ااالصحاحح االذذيي ب  
 

عاشش يیسووعع ألجلل االحشوودد منن خاللل بضعة ررجالل٬، كانن قدد سكبب حيیاتهھ فيیهھمم. ووهھھھمم بددووررهھھھمم ززررعوواا االحيیاةة 
االررووحيیة في ااآلخرريینن عبرر االسيیرر مًعا٬، وومشارركة االحيیاةة مًعا٬، ووززررعع االحيیاةة االررووحيیة في ااآلخرريینن ااكثرر ووااكثرر 

عامم٬، اانتت وواانا جالسيینن هھھھنا٬، نغني تسابيیح يیسووعع االمسيیح ووهللا ااآلبب. هھھھذذهه هھھھي  2000بعدد ووااكثرر. نتيیجة لذذلكك٬، وو
االصووررةة. كانوواا مجمووعة صغيیررةة٬، وولمم يیكنن بررنامجهھ بررنامج ثوورريي. لمم يیكوونوواا كلل تلكك االحشوودد االذذيینن تبعووهه. 

هھھھوو لمم يیجلبب االى ملكووتهھ ااحدد عبرر االتالعبب بالحشوودد ووجلبب االجيیووشش ووال بفعلهھ هھھھذذاا ااوو ذذااكك.   
 

االووااقع٬، كلما كانتت االحشوودد تتبعهھ٬، كانن يیتكلمم عنن حاجتهھمم لشرربب ددمهھ ووااكلل جسددهه٬، فكانوواا يیهھرربوونن خائفيینن.  في
ااما االتالميیذذ٬، فكانوواا يیررفوونن بجفوونهھمم٬، وويیفكرروونن "ال٬، ليیسس خططابب شرربب االددمم مجدددًداا" لكنهھ كانن يیعيیدد نفسس االكالمم 

دداا تالميیذذهه. قالل لهھمم "هھھھلل ستذذهھھھبوونن اانتمم ٬، عنددما فعلل ذذلكك٬، ترركهھ االجميیع ما ع6االمررةة تلوو ااآلخررىى. في يیووحنا 
ااصال٬ً، لذذاا نحنن باقوونن معكك" قالوواا "لمنن نذذهھھھبب؟ اانتت  اايیًضا؟" قالوواا "االى منن نذذهھھھبب؟ فالناسس يیعتبررووننا مجانيینن

نتت هھھھوو اابنن هللا االحي. سنبقى معكك"هھھھوو االمسيیح. اا  
 

عالمم ررأأًسا على عقبب كانوواا قدد قلبوواا اال ٬17، ووفي ااعمالل 6ررجلل قدد فعلوواا ذذلكك في يیووحنا  12ااآلنن٬، إإنن كانن 
لوو اانن االمسيیحيیيینن االيیوومم فعلوواا ااألمرر نفسهھ ووقالوواا "سأقددمم ذذااتي ااذذااً لمجدد االمسيیح٬، ماذذاا كانن ليیحصلل 

الستررااتيیجيیتكك. سأبذذلل حيیاتي في االناسس ال في االبرراامج االجدديیددةة٬، ووستكوونن االنتيیجة ااننا سنجعلل مجدد ااآلبب معلًنا 
االبرراامج.في كلل ااألررضض" كانن االناسس هھھھمم ااستررااتيیجيیة يیسووعع٬، ال   

 
عليینا اانن نحفظظ هھھھذذاا٬، ألنن حتى االمجمووعاتت االصغيیررةة يیمكنن اانن تصبح بررنامًجا إإنن لمم ننتبهھ لألمرر. لكنن٬، جمالل 
ااألمرر هھھھوو٬، لكي تنموو كنيیسة االعهھدد االجدديیدد٬، لمم يیكنن عليیهھمم اانن يیبنوواا مباني ااكبرر وواانن يیكررسوواا ااناًسا ووماال 

لعالمم مًعا ووبططرريیقة ما ااددرركوواا اانن يیسووعع كانن يیعلمم لمناسباتت ووبرراامج جدديیددةة. بالعكسس٬، هھھھمم ااحبوواا االناسس. خددموواا اا
ااصلي اانن يیكوونن هھھھذذاا ووضع االكنيیسة االيیوومم. كانتت هھھھذذهه سابقة يیسووعع. لقدد اارراانا ااهھھھميیة االمجمووعاتت ما يیفعلهھ. 
االصغيیررةة.   

 
مماررساتت االكنيیسة ااألوولى.  

وواارريیدد اانن آآخذذكمم كيیفف ااددىى ذذلكك االى ما حصلل في االكنيیسة ااألوولى؟ اارريیددكمم اانن ترروواا مماررساتت االكنيیسة ااألوولى. 
٬، ووما اارريیدد اانن اافعلهھ هھھھوو اانن 46: 2بددووررةة صغيیررةة. هھھھذذاا يیووحنا في آآخرر ااألناجيیلل. اافتحوواا معي على ااعمالل 

اارريیكمم في بضعة اايیاتت مماررساتت االكنيیسة ااألوولى٬، ووكيیفف ووضعتت االكنيیسة ذذلكك مووضع االتططبيیقق.  
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ذذهه ااألررضض٬، اانا مقتنع اانن اانا مقتنع هھھھنا٬، بفضلل االمثلل االذذيي كانهھ يیسووعع ووبالططرريیقة االتي خددمم بهھا على هھھھ
االمجمووعاتت االصغيیررةة ليیستت خيیارر. ااعتقدد اانهھمم مهھميینن بجسدد االمسيیح هھھھنا. إإنن كانن هھھھذذاا ما فعلهھ يیسووعع٬، ااذذااً عليینا 

اانن نقوومم وونقوولل "حسًنا٬، كيیفف يیمكننا فعلل ذذلكك؟"  
 

بُونَن فِي ااْلهھيَْیَكِل َكانُواا ُكلَّ يیَْومٍم يیُوااظظِ  " 46. لنررىى ما فعلتهھ االكنيیسة ااألوولى. تقوولل اايیة 46: 2اانظظرروواا ااعمالل 
 ِة قَْلٍب٬،بِنَْفٍس وَوااِحَدةٍة. وَوإإذِْذ هھھھُْم يیَْكِسُروونَن ااْلُخْبَز فِي ااْلبيُیُوتِت٬، َكانُواا يیَتَنَاوَولُونَن االطََّعامَم بِاْبتهِھَاجٍج وَوبََساططَ 

ببُّ ُكلَّ يیَْومٍم  " .يیَُضمُّ إإِلَى ااْلَكنيِیَسِة االَِّذيیَن يیَْخلُُصوننَ ُمَسبِِّحيیَن هللا٬َ، وَولهَھُْم نِْعَمةٌ لََدىى َجِميیِع االشَّْعِب. وَوَكانَن االرَّ
كيیفف كانوواا يیفعلوونن هھھھذذاا ددوونن مرركزز عباددةة؟ فعلووهه ألنهھمم ااددرركوواا اانن االعباددةة تتمم بالبيیووتت٬، وواالتلمذذةة تتمم بالبيیووتت. 

كانوواا يیلتقوونن منن بيیتت االى بيیتت.   
 

رر منهھا صالةة بلجاجة يیفكانتت تصاالكنيیسة  ااما. في هھھھذذاا االووقتت كانن بططررسس في االسجنن "12بسررعة االى ااعمالل 
هھھھذذاا ما هھھھوو مكتووبب. لكنن٬، كيیفف كانتت االكنيیسة تصلي؟ هھھھلل كانوواا يیجتمعوونن مًعا وويینظظموونن   منن ااجلهھ"هللا االى

ثُمَّ َجاَء وَوهھھھَُو ُمْنتَبهِھٌ إإِلَى بيَْیِت َمْريیََم أأمُمِّ يیُوَحنَّا ااْلُملَقَِّب  . "12ااجتماعع صالةة في االكنيیسة؟ كال٬، ااسمعوواا اايیة 
كانوواا يیصلوونن في االبيیتت مًعا. كانوواا يیصنعوونن " .َكانَن َكثيِیُروونَن ُمْجتَِمِعيیَن وَوهھھھُْم يیَُصلُّوننَ  َمْرقَُس٬، َحيْیثُ 

االكنيیسة في بيیووتهھمم.  
 

. ااسمعوواا 7. سأرريیكمم اايیة ااخررىى في سفرر ااألعمالل. في االووااقع٬، اانظظرروواا اايیة 8: 20ااعمالل  اافتحوواا بسررعة على
لِل ااألُْسبُوعِع إإذِْذ َكانَن االتَّالَ  هھھھذذاا " ِميیُذ ُمْجتَِمِعيیَن ليِیَْكِسُروواا ُخْبًزاا٬، َخاططَبهَھُْم بُولُُس وَوهھھھَُو ُمْزِمٌع أأنَْن وَوفِي أأوَوَّ

َكانَْت َمَصابيِیُح َكثيِیَرةةٌ فِي ااْلِعلِّيیَِّة االَّتِي َكانُواا  ٬، "8اايیة " .يیَْمِضَي فِي ااْلَغِد٬، وَوأأطَطَالَل ااْلَكالمََم إإِلَى نِْصِف االلَّيْیلِ 
معيینن في االعليیة مًعا. كانوواا يیجتمعوونن في هھھھذذاا االمكانن. لمم يیكوونوواا يیجتمعوونن علًنا في كانوواا مجت" .ُمْجتَِمِعيیَن فيِیهھَا

يیجتمعوونن في تلكك االعليیة. حتى بوولسس٬، في كلل ررحالتهھ االتبشيیرريیة االتي قامم بهھا٬،  االخاررجج٬، ووال حتى٬، قليیالً. كانوواا
لبيیووتت ووفي ااماكنن كانن يیددخلل االمجامع وويیبشرر٬، لكنهھ غالًبا ما كانن يُیططرردد منهھا٬، ووكانن عليیهھ اانن يیجتمع في اا

ااخررىى ووفي االعليیاتت االتي كانوواا يیجددوونهھا.  
 

٬، ااخرر ااصحاحح 16ددعووني اارريیكمم مثليینن ااخرريینن. اافتحوواا معي على ررووميیة. اانظظرروواا ررووميیة. اافتحوواا على ررووميیة 
في ررووميیة. اارريیدد اانن اارريیكمم ااوولل ررسالتيینن بعدد سفرر ااعمالل االررسلل٬، ووكمم كانوواا يیشددددوونن على ااألمرر. اانظظرروواا 

اانن قررأأنا هھھھذذاا ووهھھھوو ال يیبددوو مهھًما جدًداا بالنسبة لنا٬، لكنن ااألمرر مختلفف جدًداا عنن مماررستنا . لقدد سبقق 16ااعمالل 
َعلَى ااْلَكنيِیَسِة االَّتِي سلمواا  . هھھھوو يیتحددثث عنن برريیسيیال ووااكيیال٬، وويیقوولل "5: 16االكنيیسة االيیوومم. ااسمعوواا ررووميیة 

كانتت االكنيیسة تجتمع في بيیتهھما." فِي بيَْیتهِِھَما  
 

: 16كووررنثووسس  1ااخرر بعدد. اافتحوواا على آآخرر ررسالة كووررنثووسس ااألوولى. اانظظرروواا  ااآلنن٬، اافتحوواا معي سفرًراا
ىى هھھھذذاا ااألمرر مكرررًراا مررةة ااخررةة. هھھھذذهه هھھھي صووررةة كنيیسة االعهھدد االجدديیدد االتي نحصلل عليیهھا. اانظظرروواا رر٬، سن19

ببِّ  " 19: 16كووررنثووسس  1معي  َكثيِیًراا أأَِكيیالَ وَوبِِريیْسِكالَّ َمَع  تَُسلُِّم َعليَْیُكْم َكنَائُِس أأَِسيیَّا. يیَُسلُِّم َعليَْیُكْم فِي االرَّ
" .ااْلَكنيِیَسِة االَّتِي فِي بيَْیتهِِھَما  

 
يیصلي "ااعططيیتهھمم االمجدد االذذيي ااعططيیتني" ال يیبددوو ااألمرر  17ااآلنن٬، االيیكمم ااألمرر. عنددما نررىى يیسووعع في يیووحنا 

كانن كلل شيء  17لل يیووحنا ذذااتت ااهھھھميیة لنا عنددما نسمع هھھھذذهه ااأليیة االيیوومم٬، لكنن عنددهھھھا كانن اامرًراا مهھماً جدًداا٬، ألنهھ قب
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في االعهھدد االقدديیمم مبني حوولل مجدد هللا في االهھيیكلل. كانن عليیكك االذذهھھھابب االى االهھيیكلل لتتقابلل مع مجدد هللا. ااترريیدد اانن 
تررىى مجدد هللا٬، ووترريیدد اانن تختبرر مجدد هللا في االعهھدد االقدديیمم؟ ااذَذاا٬، ااذذهھھھبب االى االهھيیكلل.   

 
ووسيیكوونن مجدديي في ددااخلهھمم" لذذاا٬، نتيیجة لذذلكك٬، لكنن٬، ماذذاا حصلل بعدد ذذلكك٬، صلى يیسووعع "سأعططيیهھمم مجدديي٬، 

عنددما تصلل االى سفرر ااألعمالل ووااألسفارر ااألخررىى االتي تليیهھ٬، ال يیعوودد ااألمرر متعلًقا بالذذهھھھابب االى االهھيیكلل للتقابلل 
ساكًنا في قلووبب ووحيیاةة شعبهھ االمددعوو االكنيیسة٬، وواايینما ااجتمعوواا مًعا٬، سووااء  مع مجدد هللا. ااصبح  مجدد هللا ااآلنن

فة ااجتماعع ما٬، سيیكوونن مجدد هللا حاضرر في االووسطط. يیا لهھا منن صووررةة مذذهھھھلة.في بيیتت٬، ااوو غرر  
 

لكنن االمشكلة٬، اانن ااألمرر لمم يیتططلبب االكثيیرر منن االووقتت للعووددةة االى سابقق عهھددهه. هھھھذذاا تبسيیطط مبالغ بهھ لتارريیخ 
 ررجالل االدديیننبب.مم. بددأأ قبررسيیوو قررططاجج يیقوولوونن اانهھ عليینا اانن نميیزز بيینن  250االكيینسة٬، ااعلمم٬، لكنن حوواالي سنة 

 ررجالل االدديیننوواالعامة في االكنيیسة. سيیكوونن لدديینا االمسيیحيیوونن االعادديیوونن االذذيینن هھھھمم االشعبب االعادديي٬، ووسيیكوونن لدديینا 
بب. مم.  313االذذيینن هھھھمم "االمسيیحيیوونن االخاررقوونن"٬، االذذيینن يیقووددوونن االخددمة. نتيیجة ذذلكك٬، بعدد بضعة سنووااتت٬، سنة 

فيیهھا.  ررجالل االدديیننكي يیعملل ااعلنن قسططنططيینن االمسيیحيیة قانوونيیة ووفتح االبابب للكنائسس لتبني االمباني ل  
 

ااذذاا٬ً، ااصبح لررجالل االدديینن مكانن يیعملوونن فيیهھ. نتططوورر بعضض االشيء وونصلل االى االررهھھھبنة٬، ووااآلنن نخلقق مكاًنا 
لررجالل االدديینن ليیعيیشوونن فيیهھ٬، معززووليینن عنن االجميیع. نتقددمم ااكثرر نحوو االتارريیخ االحدديیثث٬، وونصلل االى االثووررةة 

االكنيیسة. ثمم تتقددمم ااكثرر لتصلل االى يیوومنا هھھھذذاا٬، لتسمع االصناعيیة٬، حيیثث ااصبح لررجالل االدديینن مهھنتهھمم االمددعووةة 
االناسس في كلل ااالنحاء في حضاررتنا االكنسيیة٬، يیسألوونن اايیة كنيیسة تررااوودد٬، وونغفلل اانن نددرركك اانهھ في كلل مررةة نتفووهه 

محوورر االعهھدد االجدديیدد.بهھا بهھذذهه االكلماتت٬، نكوونن نفقدد   
 

لنا كنيیسة؟ نحنن االكنيیسة٬، سيیددااتي ووساددتي. تذذهھھھبب االى كنيیسة؟ اانتمم االكنيیسة. ااحًقا تعتقددوونن اانن هھھھذذاا االمبنى يیجع
ليیسس االمططلووبب اانن يیكوونن لدديینا مبانٍن لنكوونن كنيیسة. مجدد االمسيیح ساكنن في كلل فرردد منا. نحنن االكنيیسة٬، ووعليینا اانن 

نغيیرر االططرريیقة االتي نتحددثث بهھا عنن االكنيیسة.   
 

لي. لذذاا٬، هھھھذذاا ما اارريیددكمم سأكوونن ااألوولل ألعتررفف٬، عباررااتت مثلل هھھھذذهه تخررجج منن فمي دداائًما٬، ووكانن هھھھذذاا مبكًتا جدًداا 
اانن تفعلووهه. نحنن نتكلمم بشكلل غيیرر كتابي االبتة عنن االكنيیسة٬، ووعليینا اانن نعملل على ااألمرر. حًقا عليینا ذذلكك. ال 
ااعتقدد اانهھا مسألة ددالالتت. ااعتقدد ااننا بددأأنا نفكرر بالكنيیسة على اانهھا هھھھذذاا االمبنى٬، ووهھھھذذاا مضلل جدًداا. لذذاا٬، اارريیدد اانن 

بالططرريیقة االصحيیحة٬، اانن كلل مررةة نقوولل فيیهھا "االكنيیسة" اانن نستخددمم االكلمة تقرررروواا٬، اانهھ في ااشجعكمم على اانن 
بب هللا٬، ااتفقنا؟ لدديینا االحرريیة لنقوولل٬، عنددما يیقوولل ااحددهھھھمم٬، "هھھھايي هھھھلل اانتت ذذااهھھھبب االى االكنيیسة ااألحدد؟" نعني بهھا شع

قة االتي نتحددثث تجيیبهھ "ااتعلمم٬، في االووااقع٬، اانتت ال تذذهھھھبب االى االكنيیسة٬، ألنكك اانتت االكنيیسة" لكي نبددأأ بتغيیيیرر االططرريی
بهھا عنن االكنيیسة. هھھھلل يیبددوو هھھھذذاا جيیدًداا؟  

 
اانا ااعتقدد اانن هھھھذذاا مفتاحح٬، ألنن ااألمرر هھھھكذذاا: إإنن كانتت هھھھوويیتنا هھھھي االمبنى٬، فلنن نؤؤثرر  بالعالمم لمجدد االمسيیح. إإنن 
كانتت االكنيیسة هھھھي مكانن جغرراافي٬، فلنن نختبرر اابدًداا ما ااعددهه هللا لنا كشعبهھ. ألنهھ إإنن كانن كلل شيء٬، حتى 

االصغيیررةة عليیهھا اانن تلتقي في االكنيیسة٬، ااذذااً عليینا اانن نبني االمززيیدد منن ااألماكنن للمجمووعاتت االصغيیررةة االمجمووعاتت 
. لكنن٬، ماذذاا لوو لمم يیكنن لدديینا مشكلة ااماكنن ألنن هھھھناكك مكانن للمجمووعاتت االصغيیررةة في االبيیووتت حيیثث في كلل مكانن

يیمكنن للكنيیسة اانن تجتمع٬، حيیثث يیمكنن للكنيیسة اانن تلتقي.  
 

ً ليیسس على كلل اال  ٬20، ٬15، ٬10، 5ناسس في االكنيیسة االذذهھھھابب االى كنيیسة االمجمووعاتت االصغيیررةة٬، لكنن ططبعا
سيیكوونوونن هھھھمم االكنيیسة في بيیتكك. يیا لهھا منن صووررةة رراائعة. ما منن جددرراانن لهھكذذاا كنيیسة. اانتت تؤؤثرر بالعالمم كلهھ 
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اارريیدد اانن ااآلنن٬، ما يیقووددنا االى بعضض ااألفكارر عنن االكنيیسة ااألوولى لكننا لنن نستططيیع االغووصص فيیهھا بالكاملل٬، لكني 
ااتأكدد منن ططررحهھا عليیكمم ألنهھا تعاليیمم االعهھدد االجدديیدد.  

 
٬، هھھھي كلمة الهھھھووتيیة االتكرريیسس. تكرريیسهھمماالمجمووعاتت االصغيیررةة٬، مؤؤمنوونن يیجتمعوونن في االبيیووتت٬، كانوواا مفتاحح 

تساوويي ددووالرريینن ووهھھھي تعني "االقددااسة" ااوو "االنموو بالمسيیح". االططرريیقة االتي ُكتبب بهھا االعهھدد االجدديیدد٬، االططرريیقة االتي 
بهھا االعهھدد االجدديیدد اانن نتقددسس هھھھي بشكلل ااساسي عبرر ررسائلل ااررسلتت لجماعة االمؤؤمنيینن. كلل ما يیتعلقق  يیعلمنا

بسيیاقق جماعي لكنيیسة اافسسس٬، لكنيیسة كووررنثووسس٬، وولكلل  بكيیفف نتقددسس ووكيیفف ننموو بشبهھ االمسيیح مكتووبب
االكنائسس ااألخررىى. هھھھكذذاا تنموو بالمسيیح.  

 
-1: 6ررووميیة  عي للكنيیسة في ررووما. في االنصفف ااآلخيیرر منن هھھھوو تشجيیع٬، حثث على االقددااسة٬، بسيیاقق جما 23

ووما بعدد٬، ما لدديیكك هھھھوو مشهھدد لبوولسس ووهھھھوو يیحثث االكنيیسة على االقددااسة. في  18ااوو  17: 4اافسسس٬، اافسسس 
-19: 10عبرراانيیيینن  َغيْیَر تَارِرِكيیَن ااْجتَِماَعنَا َكَما لِقَْومٍم ٬، لدديینا تحذذيیرر قاسس في سفرر االعبرراانيیيینن يیقوولل٬، "25

اانتبهھوواا جيیدًداا: تعليیمم االعهھدد " بَْعُضنَا بَْعًضا٬، وَوبِاألَْكثَِر َعلَى قَْدرِر َما تََروْونَن ااْليیَْومَم يیَْقُربُب٬، َعادَدةة٬ٌ، بَْل وَوااِعِظيینَ 
االجدديیدد يیقوولل اانكك ستسقطط في سيیرركك مع االمسيیح إإنن كنتت ال تنموو مع مؤؤمنيینن آآخرريینن. لمم يیكنن هھھھددفف االمسيیحيیة 

حتى هھھھذذهه االصووررةة كلهھا٬، منن االسهھلل على االناسس االمجيء االى اابدًداا االعيیشش بعززلة. كمم يیسهھلل عددمم ااددررااكك ااألمرر. 
هھھھنا٬، وواالجلووسس هھھھنا٬، وواالتررنيیمم ووددررااسة االكلمة٬، وواالخررووجج منن هھھھنا مجهھووليینن بالكاملل وومنفصليینن تماًما عنن االناسس.   

 
ااتعلموونن٬، قدد ااخذذ ااألمرر االى االتططررفف ااآلخرر. منن االممكنن اانن نكوونن منخررططيینن بكلل عملل تعملهھ هھھھذذهه االكنيیسة٬، اانن 

وواانن ننشغلل جدًداا بالخددمة٬، لددررجة اانن ننعززلل كليًیا عنن االناسس٬، ووعنددهھھھا ططيینن بعلمنا هھھھذذاا٬، ووهھھھذذاا٬، ووذذااكك٬، نكوونن نشيی
فسنووقفف نموونا بالمسيیح. تشعرر بالووحددةة٬، حتى ووسطط عجقة االكنيیسة. ااتظظنن هھھھذذاا ممكًنا؟ إإنن كانن االووضع هھھھكذذاا٬، 
سة فرردديیة. نحنن بحاجة نحنن بحاجة لبعضنا االبعضض. لسنا بحاجة فقطط لصالةة فرردديیة ااوو عباددةة فرردديیة ااوو ددرراا

االيیهھا َجماعيیاً لننموو في شبهھ االمسيیح.   
 

كانتت االمجمووعاتت االصغيیررةة مفتاًحا لقددااستهھمم وومهھمة جدًداا لززيیاددتهھمم. ااذذكرر في ااحددىى االمررتيینن االتي كنتت فيیهھما 
مع كنائسس بيیتيیة في أأسيیا٬، في محيیطط ممنووعع فيیهھ للناسس اانن يیبنوواا االمباني٬، كانوواا يیجتمعوونن منن منززلل االى منززلل 

منززلل. كانن لدديینا ااجتماعاتت في بيیتيینن في ااوولل مررةة ررحتت فيیهھا االى هھھھناكك. عندد عووددتي االيیهھمم مررةة ثانيیة٬، بعدد االى 
مررااتت. كانوواا يیتززاايیددوونن. بعدد شهھرر٬،  4خمسة ااشهھرر٬، كانوواا قدد ززااددوواا ليیصبحوواا ثمانيیة كنائسس بيیتيیة. تضاعفوواا 

ضيیعنا. ماذذاا نفعلل ااآلنن؟" يیا لهھا منن  شخصص للمسيیح في 100ااررسلوواا لي برريیدًداا. قالوواا "دداايیفدد٬، لقدد قددنا ااكثرر منن 
نحنن نتكلل عليیهھا بعضض ااألحيیانن. مشكلة كبيیررةة. كانوواا يیتززاايیددوونن٬، يیتززاايیددوونن منن ددوونن كلل ااألموورر االخاررجيیة االتي 

هھھھكذذاا كانتت مماررساتت االكنيیسة ااألوولى.  
 

االكنيیسة االيیوومم.اامكانيیاتت   
االكنيیسة االيیوومم. إإنن كانن هھھھذذاا هھھھوو نمووذذجج خالقنا منذذ االبدداايیة٬، ووهھھھذذاا هھھھوو تصميیمهھ  بإمكانيیاتتكلل هھھھذذاا يیقووددنا للتفكيیرر 

في خليیقتهھ٬، ووهھھھذذاا ما جسددهه االمسيیح لنا٬، ووهھھھذذاا ما كانتت تفعلهھ االكنيیسة ااألوولى٬، فكرروواا معي. ااعتقدد اانن ااحددىى 
يیتماشيیانن هھھھي هھھھذذهه: االمجتمع االكتابي وواالمأموورريیة االكتابيیة هھھھما غيیرر منفصليینن.  17في يیووحنا االشاملة االحقائقق 
مًعا.  

 
هللا صممهھا هھھھكذذاا لكي نختبرر االحيیاةة وواالشرركة مًعا. ااررجووكمم رركززوواا معي. هھھھنا صلبب االمووضووعع. هللا صممهھا 

هھھھكذذاا لكي نختبرر االحيیاةة وواالشرركة مًعا بشكلل يیتممم مأموورريیتهھ.  
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ننا لكنن٬، كيیفف يیتماشى هھھھذذاانن ااألمرراانن مًعا؟ ااعتقدد اانن هھھھذذاا هھھھوو ااساسس ما يیعنيیهھ اانن نكوونن تالميیذذ. هھھھذذاا يیعني اا
نشارركك االحيیاةة مًعا بمسيیررتنا مع االمسيیح٬، ووااننا نفعلل ذذلكك بشكلل نكوونن فيیهھ نشارركك االكلمة نظظهھرر االكلمة وونعلمّم 

االكلمة وونخددمم االكلمة مًعا. نختبرر االشرركة بمشارركتنا االمأموورريیة مًعا. هھھھما يیتماشيیانن مًعا.   
 

ة ممكنن حددووثهھا للتلمذذةة. فّعال ووسيیلةلذذاا٬، إإنن كانن هھھھذذاا ما يیحددثث في االتلمذذةة٬، ااذذااً عليینا اانن نقددمم ذذووااتنا ألكثرر 
خالصة االمووضووعع. عنددما تفكرر بالمجمووعاتت االصغيیررةة٬، كتابيیا٬ً، الهھھھووتيًیا٬، ووعمليیا٬ً، ااووال٬، هھھھي كتابيیة. يیسووعع قامم 

هھھھناكك االكثيیرر منن االتأثيیرر االذذيي يیمكنكك االحصوولل عليیهھ في بهھا٬، االكنيیسة ااألوولى قامتت بهھا. ااجتمعا مًعا ووسارراا مًعا. 
شخًصا. ااعني٬، يیسووعع اانحددرر منن ااثني عشرر االى ثالثة؛ كانن هھھھذذاا مهھًما كتابيًیا بالنسبة لهھ. 50صفف٬، منن   

 
االمجمووعاتت االصغيیررةة بسيیططة. ااعتقدد اانن لدديینا نززعة لتعقيیدد ااألموورر في االكنيیسة. إإنن لمم نكنن حذذرريینن٬، فسنتبع 

نيیسة ماعدداا مقررررااتت هللا للكنيیسة٬، ووعليینا اانن نحمي هھھھذذاا ااألمرر بكلل ما لدديینا. جمالل مقررررااتت كلل فرردد في االك
ااألمرر هھھھوو٬، اانهھ ليیسس عليیكك اانن يیكوونن لدديیكك االمززيیدد منن االمالل وواالمززيیدد منن االمباني لتططوويیرر االعالقاتت وولمحبة االناسس 

تتكاثرر. صغيیررةةوولصنع االتالميیذذ. اانتت لستت متكالً على هھھھذذهه ااألموورر فيیما بعدد. مما يیعني اانن االمجمووعاتت اال  
 

إإنن كانن تأثيیررنا ككنيیسة مبني على عدددد االناسس االذذيینن يیددخلوونن كنيیستنا لبضع ساعاتت في ااألسبووعع٬، فلنن نؤؤثرر في 
االعالمم لمجدد االمسيیح. لكنن٬، إإنن كانن تأثيیررنا ككنيیسة مبني على كمم ووااحدد منا منن هھھھذذاا االمبنى يیمكنهھمم االخررووجج 

يیكوونن هھھھناكك حددوودد لما سيیفعلهھ هللا منن خاللنا إلظظهھارر مجددهه. ووصنع االتالميیذذ عبرر االمدديینة ووفي كلل ااألممم٬، ااذذااً لنن 
االمجمووعاتت االصغيیررةة متكاثررةة٬، وواالمجمووعاتت االصغيیررةة تعبرر االثقافاتت. سووااء كانتت في ااجتماعاتت بيیووتت في 
ااسيیا٬، حيیثث ممنووعع ااالجتماعع مًعا٬، ااوو في هھھھذذهه االمدديینة٬، حيیثث منن االمألووفف ااالجتماعع مًعا٬، يیمكنن للمجمووعاتت 

عبرر االثقافاتت. اانن تتلمذذ االصغيیررةة  
 

سأكوونن صرريیًحا معكمم  كلل ذذلكك يیقوودد االى هھھھذذاا: نرريیدد اانن نقددمم ذذووااتنا االى ااكثرر تقددمم ممكنن لإلنجيیلل في االعالمم كلهھ.
كووني ررااعيیكمم. اارريیدد لنا اانن نختبرر عمقق االشرركة االكتابيیة االتي ااررااددهھھھا هللا لنا. لكنن٬، هھھھذذاا ليیسس االسببب ااألوولل لمَم 

اانن نقوومم باجتماعاتت االبيیووتت ألنني اارريیدد اانن نقددمم ااالنجيیلل للعالمم ااجمع٬،  اارريیددنا اانن نقوومم باجتماعاتت االبيیووتت. اارريیدد
 االكنيیسة في منا لكثيیرريینناا اللكما هھھھي ح إلنجيیللمتعّمدد ل تقددمم ووجوودد عددمم تددعمم االجدديیدد االعهھدد كنيیسة أأنن أأعتقدد الوو

 ألجلل يیكنن لمم إإنن. االتالميیذذ صنعت صغيیررةة مجمووعاتت منن جززءاا ووااتكوون أأنن على أأحثكمم أأنن أأرريیدد لذذلكك٬،. االيیوومم
.بعدد يیسووعع باسمم وواايیسمع لمم االذذيینن االناسس أأجلل مننف االخاصة٬،مصلحتكمم   

 
 ااذذااً ماذذاا ااآلنن؟

 
 االتحدديي االمقبلة٬، االقليیلة ااألسابيیع إإلى نتقللنوو االسلسلة هھھھذذهه نبددأأ وونحنن لذذلكك٬،. هھھھناكك تحدديیانن لكمم ااآلنن؟ ماذذاا ذذااً اا

 منكك٬، اارريیدد فقطط أأنا. االكنيیسة منن صغيیررةة مجمووعة في ططنخررست كيیففبالتفكيیرر  بددأأاا ااألسبووعع٬، هھذذاال ووااحدد ررقمم
 ووفي عائلتكك٬، حيیاةة في حيیاتكك٬، في ااألمرر يیكوونن أأنن يیمكنن كيیفف ووتصلي تفكرر اانن االمقبلل٬، ااألسبووعع خاللل
 بعضض تبدديیددب سنقوومم االكلمة٬، خاللل منن االمقبلة٬، االقليیلة ااألسابيیع خاللل أأنن آآملل ؟ااألمرر بددووكيیفف سيی. ززووااجكك
.صغيیررةة مجمووعة في ااالنخررااطط إمكانيیةب ناسمع كلما في ااألررجاء االمووجووددةة ااألفكارر  

 
 ستكوونن االمقبليینن االشهھرريینن مددىى على صغيیررةةاال مجمووعةلل شخصص كلل تجرربة أأنن ضمنناا ال أأنا. صرريیًحا سأكوونن
 ااانهھلكمم  ااؤؤكدد ذذلكك٬، وومع. هھ ذذلككيیمكن حددأأ ال. ذذلكك ضمانن أأستططيیع ال. مططلقق كماللذذااتت وو االعيیووبب منن خاليیة
 يیمكنن ما في بالتفكيیرر تبددأأ أأنن أأرريیددكك. االمقددسس االكتابب في ررأأيیناهه ما ضووء في االمططافف٬، نهھايیة في ذذلكك ستحققت
.حيیاتكك فيتكوونن  أأنن  
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 االتي ااألشيیاء أأنووااعع كلل هھھھناكك أأنن أأعلمم أأنا ااستثناء٬، ددوونن. صغيیررةة مجمووعة ووقيیاددةة للتقددمم كممااتحدداا أأنن أأرريیدد ثانيیا٬،
 في أأنن تماما أأددرركك أأنابيینما  "مجالي ليیسس هھھھذذاا. ااجيیددً  امعلمً  لستت أأنا حسنا٬،. "ذذلكك سماعع عندد ذذهھھھنكك إإلى تتباددرر
اانا اايیًضا مددرركك اانن في االووصيیة االعظظمى كلل ووااحدد منن  للمعلميینن٬، ااعططيیتت خاصة هھھھبة هھھھناكك االمقددسس االكتابب

.ااآلخرريینن مع االمسيیحيیعلمكك اايیاهه  ما تشارركك هھھھذذاا يیعني اانن ببساططة ااتباعع يیسووعع مططلووبب منهھ اانن يیتعمدد وويیعلِّمم.  
 

  ما ووتعليیمهھمم االناسس مع مشارركة االكلمة هھھھذذاا. محاضررةة أأسلووبب أأوو شخصا 150 منن صفف تددرريیسس ليیسس هھھھذذاا
.ذذلككب لقيیاممهھھھوو مصَممم ل ٬،يیننمؤؤمنك منا٬، ووااحدد كلل أأنن للتعليیمم كما كممنجهھزز أأنن نرريیدد نحنن. االمسيیحيیعلمكك اايیاهه   

 
 في أأنا تعررفف٬، أأنتت" ٬،تقوولوونن" صغيیررةة٬، مجمووعة ووقدد قمم حسنا٬،: "ووننسمعيی عنددما ٬،يیفكرروونن منا وونناالكثيیرر
 أأنن ددررككاالى اانن ت جيیدداا٬، يیبددوو هھھھذذاا ".االووقتت منن لفتررةة للتلقي بحاجة أأنا. ال اانن ااقوودد تعلمماا أأنن يیجبب حيیثث مررحلة
 ترريیدد كنتت حقا إإذذاا لذذاا٬،. قيیاددةةاال خاللل منن هھھھي للتعلمم ططرريیقة ووأأفضلل قيیاددةة٬،اال خاللل منن هھھھي للتلقي ووسيیلة أأفضلل
 ووتحملل تتحررككاانن  بمجرردد ألنهھ. صغيیررةة مجمووعة ددووق صعدداا لكك٬، االمناسبب االجوواابب هھھھذذاا هھھھوو علمم٬،تت أأنن

 نفكرر. االخاصة حيیاتي في بذذلكك االقيیامم ليع ؟ماذذاا ستخسرر بذذلكك ميیذذ٬،تالاال صنع في ااآلخرريینن لقيیاددةة االمسؤؤووليیة
.االعددوو منن ةكذذب هههھھھذذ أأنن أأعتقدد". بعدد أأكوونن أأنن يیجبب حيیثث ستتل فقطط أأنا حسنا٬،" االمررحلة٬، تلكك في  

 
 يیمكنككوو المسيیح٬،ب مؤؤمنن ناضجتكوونن فيیهھ  االذذيي االمكانن إإلى متى ستصلل نكوونن؟ أأنن يیجبب حيیثث سنكوونن متى
نصلل االى تلكك  حتى ررنتظظسن كنا إإذذاا. بعدد هھھھناكك لستت أأنا ؟مممعك اصاددقً  أأكوونن أأنن يیمكننأأ صغيیررةة؟ مجمووعة قيیاددةة

ااألمرر ال يیتعلقق بالحصوولل على هھھھذذاا االمنصبب ااوو . تجاووززناب االمسيیح إلررساليیة االسماحح في نستمررس ٬،االمررحلة
.االددوولل جميیع بتلمذذةةهھھھوو  االكنيیسة هھھھذذهه في ااألساسي االمنصبب. ذذااكك  

 
 خاللل صغيیررةةاال اتتمجمووعاال أأشكالل منن شكلل في اانخررططوواا االذذيینن منكمم أأوولئكك ووخاصة أأشجعكمم٬، أأنن أأرريیدد ٬،االذذ

 منن االكثيیرر هھھھناكك. أأشجعكمم أأنن أأرريیدد. ووااووتقوودد وواالتنهھض مملك حانن قدد االووقتت أأنن عاميینن نحوومنن  أأوو االماضي االعامم
 االمختلفة٬، االمووااهھھھبب منن الكثيیررب االقددووسس هللا ررووحح منن االمووهھھھووبيینن منكمم وواالعدديیدد صغيیررةة٬،اال مجمووعاتتاال

. االهھامشش على تبقيیكمماانن  االعددوو كاذذيیببأل سمح ما ااألممم٬، جميیع تلمذذووااتل هللا قووةةب وومررسليینن هللا٬، كلمةب يیننوومجهھزز
تقووددوونن  ٬،االمأموورريیة في مشارركيیننلتكوونوواا  لنهھووضضعلى ااوو يینن فيیما بعددمتفررج كممكوون للكفف عنن أأددعووكمم أأنن أأرريیدد

.مملك تحددييَّ  هھھھوو هھھھذذاا. ااألممم جميیع تلمذذووااتل كنيیستهھ  
 

 ٬،يیا رربب. االبعضض نابعض مع االحيیاةة ااختبارروو ككب لتمتعل تناووخلق ٬،ةإإلهھيی ألنكك ددعووتنا االى شرركة ككنحمدد ٬،يیا رربب
 نصلي لذذلكك٬،. أأمامنا هھاووضعتاانن نتممم االمأموورريیة االتي  نرريیددوو كنيیستكك٬،ك  االشرركة منن االنووعع هھھھذذاا نعررفف أأنن نرريیدد
اانن ننهھضض كشعبب  فيیهھا٬، ننخررطط وونحنن صغيیررةة٬،اال مجمووعاتتاال عنن نتحددثث وونحنن االمقبلة٬، االقليیلة ااألسابيیع خاللل

 نفسكك تظظهھرراانن  صلياا ٬،يیا رربب" ااالررساليیة هھھھذذهه في ااقوودد أأنن أأرريیدد" قوولل٬،نوو هھھھذذهه ااإليیمانن عائلة أأنحاءفي كلل 
 االعهھدد في تلميیذذ عشرر ااثني منن مجمووعة مثلما ووأأنهھ ااألممم٬، جميیع لنتلمذذ ناددمتستخاانن وو ٬،شعبككاً منن ااجلل قوويی

 االكنيیسة٬، هھھھذذهه في تلكك مثلل عاتتووجماالم منن حشدد هھھھناككيیكوونن  أأنن ااصلي عقبب٬، على ررأأسا االعالمم قلبتت االجدديیدد
.آآميینن أأصلي٬، يیسووعع اسممب. لمجددكك االمدديینة هھھھذذهه ووننوويیهھزز لمجددكك االددوولل ووننوويیهھزز سيیقووموونن االذذيینن  

 
 


