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هيا بنا اىل املؤمتر
يف عامل اش تعلت فيه نّيان احلروب والبغض وعدم احرتام الانسان ألخيه الانسان… .
يف عامل ر
تفّش فيه الفساد ،والارتداد ،والابتعاد عن هللا احلي ،فواجبنا مكؤمنني أن
12
حنمل راية احملبة اليت أوصاان هبا الرب يسوع قائالَ :و ِصيَ ًة َج ِديدَ ًة أَ َان ُأع ِْط ُ ْ
يك :أَ ْن ُ ُِتبُوا
ون أَن ُ ُْْت أَيْضً ا ب َ ْع ُض ُ ْك ب َ ْعضً ا13 .هبِ َذا ي َ ْع ِر ُف الْ َج ِمي ُع أَنَ ُ ْك
ب َ ْع ُض ُ ْك ب َ ْعضً اَ َ .مَك أَ ْح َب ْب ُت ُ ْك أَ َان ُ ُِت ُب َ
ت َ َال ِمي ِذي :إ ِْن َاك َن لَ ُ ْك ُح ٌب ب َ ْعضً ا ِل َب ْعض»(.يوحنا  .)13-12:31مث يضيف عىل ذكل
ابلقول« :ه ِذ ِه ِ َِه َو ِص َي ِيت أَ ْن ُ ُِت ُبوا ب َ ْع ُض ُ ْك ب َ ْعضً ا َ َمَك أَ ْح َب ْب ُت ُ ْك31 .لَي َْس َأل َحد ُح ٌب أَع َْظ ُم
وص ُ ْ
هذا :أَ ْن يَضَ َع أَ َح ٌد ن َ ْف َس ُه َأل ْجلِ أَ ِحبَائِ ِه32 .أَن ُ ُْْت أَ ِحبَ ِاِئ إ ِْن فَ َعلْ ُ ُْت َما ُأ ِ
ِم ْن َ
يك ِب ِه(".يوحنا
ى .)32-32:33ذلكل أرشدان الرب أن يكون شعار املؤمتر لهذا العام.
"ولكن أعظمهن احملبة"
ليس فقط يطلب الرب يسوع منا احملبة بل أيضا يطلب منا أن نكون نورا للعامل اذلي يعيش يف
ظلمة اخلطية وملحا لألرض " أنُت نور العامل …فليىضء نورمك هكذا قدام الناس ليك يروا أعاملك
احلس نة وميجدوا أابمك اذلي يف السموات"(مىت .)32:3،32
31
َشءِ ،إالَ َأل ْن يُ ْط َر َح خ َِار ًجا
«أَن ُ ُْْت ِم ْل ُح َاأل ْر ِضَ ،ول ِك ْن إ ِْن فَ َسدَ الْ ِم ْل ُح فَ ِب َما َذا يُ َمل َ ُح؟ َال ي َ ْص ُل ُح ب َ ْع ُد ِل َ ْ
َويُدَ َاس ِم َن النَ ِاس( ".مىت .)31:3

هدفنا أن خيرج لك مؤمتر ،وقد عزم أن يزرع بذار احملبة أوال لشخص الرب يسوع
اذلي أحبنا فضال واثنيا ليك نليب صدى هذه احملبة بأن جنعل حياتنا تضييء بنور
املس يح يف املاكن اذلي نعيش فيه كام قال بولس الرسول":ليك تكونوا بال لوم وبسطاء
أوالدا هلل بال عيب يف وسط جيل معوج وملتو تضيئون بيهنم كأنوار يف العامل(".فيلييب
.)33:2
ومن حمبة الرب لنا أعطاان مجموعة خمتارة من املتلكمني واملرمنني هذا العام :ادلكتور حلمي
حسب هللا واألخ عطا ميخائيل وآخرون .أما الرتنمي فسيشرتك فيه :األخت ليداي
شديد واألخوة فارس أبو فرحة ،وهاين روماين.
يف انتظار أن نرامك يف هذا املؤمتر لنخرج لكنا مضيئني بنور املس يح اذلي قال لنا":أان هو
نور العامل"و"أنُت نور العامل"
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القيامة األكيدة واحلياة اجمليدة
23
يَحَ ،واآل ِخ َر عَ َىل َاأل ْر ِض ي َ ُقو ُمَ 22 ،وب َ ْعدَ أَ ْن يُ ْف ََن جِ ْ ِْلي
أَ َما أَ َان فَ َقدْ عَ ِل ْم ُت أَ َن َو ِل ييي َ
ٌ
هللاِ َ 22 .اذلي أَ َرا ُه أَ َان ِلنَ ْف ِِسَ ،و َع ْينَ َاي ت َ ْن ُظ َر ِان َولَي َْس آخ َُر.
ون َج َس ِدي أَ َرى َ
ه َذاَ ،وب ُِد ِ
إ َِىل ِ َ
ذكل ت َ ُت ُوق ُ ْلك َيتَ َاي ِيف َج ْو ِيف( .أيوب .)22-23:39

من هذه األعداد القليةل نتعمل أوال أن ادلاينة املس يحية ِه داينة اليقني اذ يقول أيوب
يَح" فهيي ليست داينة" :هللا أعمل" أو داينة "لرمبا أو
ويل ر
النيب" :أما أان فقد علمت أن ر
لعلهم" بل ِه داينة اليقني ألن هللا اذلي خلقنا وأبرع يف خلقنا ال ميكن أن يرتكنا هنمي
عىل وجوهنا بدون رجاء.
ولكن رمبا تسأل ما ِه األدةل الواحضة لهذا اليقني؟ واجلواب عىل ذكل:
أوال :لكامت الرب يسوع ووعده الصادق واألمني اذ يقول بفمه العزيز املبارك:
"32فَل َ َما َرأَيْ ُت ُه َسقَ ْط ُت ِع ْندَ ِر ْجلَ ْي ِه َمكَ ييت ،فَ َوضَ َع يَدَ ُه الْ ُي ْم ََن عَ َ َيَل قَائِ ًال ِيلَ «:ال َ ََت ْف ،أَ َان
31
يَح إ َِىل أَب َ ِد اآل ِب ِد َين! آ ِم َنيَ .و ِيل
ه َُو َاأل َو ُل َواآل ِخ ُرَ ،والْ َح ُيَ .و ُك ْن ُت َم ْيتًاَ ،وهَا أَ َان َ ٌ
َم َفا ِت ُيح الْهَا ِوي َ ِة َوالْ َم ْو ِت"( .رؤاي .)31:3
مث يقول أيضا" :خرايف ت َ ْس َم ُع َص ْو ِِتَ ،وأَ َان أَ ْع ِرفُهَا فَتَ ْت َب ُع ِنَ 21.وأَ َان ُأع ِْطهيَا َحيَا ًة أَب َ ِدي َ ًة،
َول َ ْن َتَ ْ ِ َ
ِل إ َِىل َاألب َ ِدَ ،و َال َ ْخي َط ُفهَا أَ َح ٌد ِم ْن ي َ ِدي29.أَ ِِب َ ِاذلي أَع َْط ِاين إ َِايهَا ه َُو أَع َْظ ُم ِم َن
13
الْ ُ ي
اآلب َوا ِح ٌد»(".يوحنا -22:33
لُكَ ،و َال ي َ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَ ْن َ ْخي َط َف ِم ْن ي َ ِد أَ ِِب .أَ َان َو ُ
( .)13من يقدر أن يعطي حياة أبدية).
ويقول املس يح أيضا "«اَلْ َح َّق الْ َح َّق أَ ُق ُ
ول لَ ُ ْك :إ َِن َم ْن ي َْس َم ُع َ َ
لَك ِمي َويُ ْؤ ِم ُن ِاب َ ِذلي أَ ْر َسل َ ِن
فَ َ َُل َحيَا ٌة أَب َ ِدي َ ٌةَ ،و َال ي َ ْأ ِِت إ َِىل َديْ ُنون َة ،ب َ ْل قَ ِد ان ْ َتقَ َل ِم َن الْ َم ْو ِت إ َِىل الْ َح َيا ِة( .يوحنا
.)22:3
32
يك
ويوحنا الرسول يكتب لناَ " :ألن َ ُه ه َك َذا أَ َح َب هللاُ الْ َعال َ َم َح َىت ب َ َذ َل ابْنَ ُه الْ َو ِحيدَ ِ ،ل َ ْ
َ
لك َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه،ب َ ْل ت َ ُك ُ َ ْ
َال َيَ ْ ِ َ
ِل ُ ُ
ون َُل ال َح َيا ُة األب َ ِدي َ ُة(".يوحنا .)32:1

2

ومن لكامت أيوب النيب اليت تقول" :أَ َما أَ َان فَقَدْ عَ ِل ْم ُت أَ َن َو ِل ييي يَح" كتبت هذه الرتنمية
اليت تعرب عن سبب حياة املؤمن.

Because He lives, I can face tomorrow
Because He lives all fear is gone
Because I know who hold the future
And life is worth the living just because He lives.
ألنه يَح أس تطيع أن اواجه الغد
ألنه يَح قد زال لك اخلوف
ألنن أعرف أن يف يده مس تقبيَل
واحلياة أصبحت جديرة بأن أحياها ألنه يَح.
والسؤال اذلي خيطر عىل البال  ،ما ِه الامتيازات اليت صارت للمؤمنني بقيامة
املس يح؟ واجلواب عىل ذكل  .إليك الامتيازات التالية:
 )3ألنه يَح فقد صار للمؤمنني يقينية اخلالص
يب
الص ِل ِ
يكتب لنا بولس الرسول هذه اللكامت اململوءة ابليقني فيقول " :فَإ َِن َ ِلك َم َة َ
ِع ْندَ الْهَا ِل ِك َني َ ََج َ ٌاةلَ ،وأَ َما ِع ْندَ َان َ ْحن ُن الْ ُم َخل َ ِص َني فَهِييَ ُق َو ُة ِ
هللا"3( .كورنثوس .)31:3
ويوحنا الرسول يكتب لنا مؤكدا " :كتبت إليك أنُت املؤمنني ابمس ابن هللا ليك تعلموا أن
لك حياة ابدية" (3يوحنا )31:3
31

3

وبولس الرسول يكتب لتلميذه تميواثوس قائالِ َ :اذلي َخل َ َصنَا َو َدعَ َاان َدع َْو ًة ُمقَ َد َس ًةَ ،ال
يح ي َُسو َع قَ ْب َل
ِب ُم ْق َت َىض أَ ْ َْعا ِل َنا ،ب َْ 33ل ِب ُم ْقتَ َىض الْ َق ْص ِد َوالني ْع َم ِة ال َ ِيت ُأع ِْط َي ْت ل َ َنا ِيف الْ َم ِس ِ
يحِ َ ،اذلي أَبْ َط َل
َاأل ْز ِمنَ ِة َاألزَ ِل َي ِةَ ،و ِإن َ َما ُأ ْظه َِر ِت َ
اآلن ب ُِظه ُِور ُم َخل ي ِصنَا ي َُسو َع الْ َم ِس ِ
الْ َم ْو َت َوأَ َان َر الْ َح َيا َة َوالْ ُخلُو َد ب َِو ِاس َط ِة اإل ْ ِِجنيلِ  2( .تميواثوس )33-9:3
3
مث يكتب أيضا يف رسالته إىل كنيسة كورنثوس قائالَ " :و ُأع يَرفُ ُ ْك أََيُ َا ا ِإلخ َْو ُة ِابإل ْ ِِجنيلِ
2
ون أَ ُي
ون ،إ ِْن ُك ْن ُ ُْت ت َْذ ُك ُر َ
ون ِفي ِهَ ،و ِب ِه أَيْضً ا َ َْتلُ ُص َ
ََّشتُ ُ ْك ِب ِهَ ،وقَ ِبلْ ُت ُمو ُهَ ،وت َ ُقو ُم َ
َ ِاذلي ب َ ْ
َ َ
ََّشتُ ُ ْك ِب ِهِ .إالَ ِإ َذا ُك ْن ُ ُْت قَدْ آ َم ْن ُ ُْت َع َبث ًا! 1فَ ِإن َِن َسل َ ْم ُت ِإل َ ْي ُ ْك ِيف ا َأل َولِ َما قَ ِبلْ ُت ُه أَ َان
لَكم ب َ ْ
أَيْضً ا :أَ َن الْ َم ِس َيح َم َ
ات ِم ْن أَ ْجلِ خ ََط َااي َان َح َس َب الْ ُك ُت ِبَ 2 ،وأَن َ ُه ُد ِف َنَ ،وأَن َ ُه قَا َم ِيف الْ َي ْو ِم
الث َا ِل ِث َح َس َب الْ ُك ُت ِب (3كورنثوس.)1-33:

 )2ألنه يَح فقد صار للمؤمنني يقينية غفران خطاايمه
إن أعظم حاجة لإلنسان هو أن يتأكد من غفران خطاايه  .والغفران هو النعمة اليت إذا
حرم مهنا بطرس ،ألحضى ماكن َيوذا ولو حرمنا حنن مهنا لرصان مثل سدوم وشاهبنا
ْعورة.
أحس قايني خبطيته رصخ قائال:
فالغفران هو السبيل إىل راحة النفس املعذبة .فعندما ر
أحس داود خبطيته قال" :آاثيم طمت فوق رأيس
" ذنيب أعظم من أن حيمتل" وعندما ر
كحمل ثقيل أثقل مما احمتل ...دحرج عن العار" .لقد اكن الغفران يف العهد القدمي أمنية
يمتناها اإلنسان ...فداود النيب يتأوه قائال" :طوىب لذلي غفر إمثه وسرتت خطيته .
طوىب لرجل ال حيسب َل الرب خطية .فاملس يح مبوته وقيامته قد ر
وّف احلساب عن لك
من يؤمن به بل تكون َل احلياة األبديةَ 32" .ألن َ ُه ه َك َذا أَ َح َب هللاُ الْ َعال َ َم َح َىت ب َ َذ َل ابْنَ ُه
يك َال َيَ ْ ِ َ
ِل ُ ُ
ون َ َُل الْ َح َيا ُة َاألب َ ِدي َ ُة".
الْ َو ِحيدَ ِ ،ل َ ْ
لك َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،ب َ ْل ت َ ُك ُ

 )1ألنه يَح فقد صار للمؤمنني مصدر رجاء

3

«ع يَرفْ ِن َاي َر ُب هنِ َاي َ ِيت َو ِم ْقدَ َار أَ َاي ِمي َ ْمك ِ َِه ،فَ َأعْ َ َمل َك ْي َف أَ َان زَا ِئ ٌل .ه َُو َذا َج َعلْ َت أَ َاي ِمي
أَ ْش َب ًاراَ ،و ُ ْْع ِري َ َ
َش َء ُقدَ ا َم َكِ .إن َ َما ن َ ْف َخ ًة ُ ُ
لك ِإن ْ َسان قَدْ ُج ِع َلِ .س َال ْهِ 2 .إن َ َما َك َخ َيال
لَك َ ْ

4

اآلنَ ،ما َذا
ون .ي َ ْذخ َُر َذخَائِ َر َو َال يَدْ ِري َم ْن ي َ ُض ُمهَاَ « .و َ
يَتَ َم َّش ا ِإلن ْ َس ُانِ .إن َ َما َاب ِط ًال ي َ ِض ُج َ
ان ْ َت َظ ْر ُت َاي َر ُب؟ َر َج ِاِئ ِف َ
يك ه َُو"( .مزمور .)2-2:19

 )2ألنه يَح فقد صار للمؤمنني نعمة الفداء
"اذلي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطااي حسب غَن نعمته" (أفسس .)2:3
إن مبدأ الفداء هو املبدأ األسايس واملنطقي اذلي به يقدر هللا أن يغفر خطاايان
ألن هللا قال بفمه العزيز املبارك" :أن النفس اليت َتطئ متوت" وأن "أجرة اخلطية ِه
رس هللا أن
موت" ..وهنا نرى رس التجسد ألن هللا روح ،والروح ال ميوت ،ذلكل ر
يتجسد بروحه ليك يقدر أن ميوت بديال عنا والسبب هو:
32
يك َال َيَ ْ ِ َ
ِل ُ ُ
لك َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،ب َ ْل
َألن َ ُه ه َك َذا أَ َح َب هللاُ الْ َعال َ َم َح َىت ب َ َذ َل ابْنَ ُه الْ َو ِحيدَ ِ ،ل َ ْ
ون َ َُل الْ َح َيا ُة َاألب َ ِدي َ ُةَ 32 .ألن َ ُه ل َ ْم يُ ْر ِسلِ هللاُ ابْنَ ُه إ َِىل الْ َعال َ ِم ِل َي ِد َين الْ َعال َ َم ،ب َ ْل ِل َي ْخلُ َص ِب ِه
ت َ ُك ُ
31
مس ا ْب ِن ِ
هللا
الْ َعال َ ُم .اَ َ ِذلي يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه َال يُدَ ُانَ ،و َ ِاذلي َال يُ ْؤ ِم ُن قَدْ ِد َينَ ،ألن َ ُه ل َ ْم يُ ْؤ ِم ْن ِاب ْ ِ
الْ َو ِحي ِد"(.يوحنا .)31-32:1

ويكتب لنا بولس الرسول هبذا الصددَ 2 :أل َن الْ َم ِس َيحِ ،إ ْذ ُكنَا ب َ ْع ُد ُض َع َفا َءَ ،م َ
ات ِيف
الْ َو ْق ِت الْ ُم َع َ ِني َأل ْجلِ الْ ُف َج ِار2 .فَ ِإن َ ُه ِابلْ َجهْ ِد ي َ ُم ُ
الصا ِل ِح
وت أَ َح ٌد َأل ْجلِ َاب ررُ .رب َ َما َأل ْجلِ َ
1
هللا ب َ َ َني َم َح َب َت ُه ل َ َناَ ،ألن َ ُه َو َ ْحن ُن ب َ ْع ُد خ َُطاةٌ َم َ
ُس أَ َح ٌد أَيْضً ا أَ ْن ي َ ُم َ
ات
وتَ .ول ِك َن َ
َ ْجي ُ ُ
الْ َم ِس ُيح َأل ْج ِلنَا .ا(.رومية )1-2:3
ويكتب لنا بطرس الرسول يف رسالته األوىل قائال :افتديُت ال بأش ياء تفَن بفضة أو
ذهب بل بدم كرمي كام من محل بال عيب وال دنس دم املس يح .مث يكتب بولس
الرسول أيضا إىل مؤمن كنيسة رومية " .متربين جماان بنعمته ابلفداء اذلي بيسوع
املس يح"

 )3ألنه يَح فصار للمؤمنني مصدر عزاء.

22

يقول الرب يسوع بفمه العزيز املبارك ملراث"َ « :س َي ُقو ُم أَخ ِ
ُوك» .قَال َ ْت َ َُل َم ْر َاث«:أَ َان
أَعْ َ ُمل أَن َ ُه َس َي ُقو ُم ِيف الْ ِقيَا َم ِةِ ،يف الْ َي ْو ِم َاأل ِخ ِّي»23 .قَا َل لَهَا ي َُسو ُع«:أَ َان ه َُو الْ ِقيَا َم ُة َوالْ َح َيا ُة.
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ات فَ َس َي ْح َياَ 22 ،و ُ ُ
لك َم ْن َاك َن َحيًا َوآ َم َن ِِب فَلَ ْن ي َ ُم َ
َم ْن آ َم َن ِِب َول َ ْو َم َ
وت إ َِىل َاألب َ ِد.
أَت ُْؤ ِم ِن َني هبِ َذا؟» 22قَالَ ْت َ َُل«:ن َ َع ْم َاي َس يي ُد .أَ َان قَدْ آ َم ْن ُت أَن ََك أَن َْت الْ َم ِس ُيح ا ْب ُن ِ
هللا،
اآلِت إ َِىل الْ َعال َ ِم»(.يوحنا .)22-21:33
ِ
3
ُون ِاب ِهلل فَآ ِمنُوا ِِبِ 2 .يف بَي ِْت أَ ِِب َمنَ ِاز ُل َك ِثّيَ ٌةَ ،و ِإالَ فَإ يِين
« َال ت َضْ َط ِر ْب ُقلُو ُب ُ ْك .أَن ُ ُْْت ت ُْؤ ِمن َ
ُك ْن ُت قَدْ ُقلْ ُت لَ ُ ْك .أَ َان أَ ْم ِِض ُأل ِع َد لَ ُ ْك َم َاك ًانَ 1 ،وإ ِْن َمضَ ي ُْت َوأَ ْعدَ د ُْت لَ ُ ْك َم َاك ًان ِآِت
ُون أَن ُ ُْْت أَيْضً ا"(يوحنا  .)1-3:32مث يف
أَيْضً ا َوآخ ُُذ ُ ْمك إ َ َِيلَ ،ح َىت َح ْي ُث أَ ُك ُ
ون أَ َان ت َ ُكون َ
يَح فَ َأن ُ ُْْت َس تَ ْح َي ْو َن".يوحنا .)23:32
نفس الاحصاح والعدد  " :إ يِين أَ َان َ
ٌ
وبولس الرسول يكتب لنا هذه اللكامت الرائعة فيقولَ 23 :أل َن ِ َيل الْ َح َيا َة ِ َِه الْ َم ِس ُيح
َوالْ َم ْو ُت ه َُو ِربْ ٌح"( فيلييب  .)23:3مث يقول يف ذات الاحصاح َ ِ " :يل ْاش ِتِ َا ٌء أَ ْن أَن َْط ِل َّق
يحَ ،ذاكَ أَفْضَ ُل جِ دً ا"(فيلييب .)21:3
َوأَ ُك َ
ون َم َع الْ َم ِس ِ
يِض ،فَلَنَا ِيف
مث يؤكد لنا بقوَل أيضاَ :ألنَنَا ن َ ْع َ ُمل أَن َ ُه إ ِْن ن ُ ِق َض بَي ُْت َخ ْي َم ِتنَا َاأل ْر ِ ُ
الس َم َاو ِات ِبنَا ٌء ِم َن ِ
هللا ،بَي ٌْت غ َ ْ ُّي َم ْص ُنوع ِب َيد ،أَب َ ِد ٌي"2(.كورنثوس .)3:3
َ
والسؤال اذلي يفرض نفسه هو :ما ِه األمور اليت جعلت بولس الرسول يتأكد
من هذه اللكامت الرائعة :فيقول :أوال ألين رأيت الرب يسوع وَجا لوجه مث َ ":ألن َِن عَا ِل ٌم
ِب َم ْن آ َم ْن ُتَ ،و ُمو ِق ٌن أَن َ ُه قَا ِد ٌر أَ ْن َ ْحي َفظَ َو ِدي َع ِيت إ َِىل ِ َ
ذكل الْ َي ْو ِم"2(.تميزاثوس .)32:3
يح،
وبطرس الرسول يقدم لنا يقينية قيامته بقوَلُ " :م َب َاركٌ هللاُ أَبُو َربينَا ي َُسو َع الْ َم ِس ِ
يح ِم َن َاأل ْم َو ِات".
َ ِاذلي َح َس َب َر ْ َمح ِت ِه الْ َك ِثّيَ ِة َو َ َدل َان َاث ِن َي ًة ِل َر َجاء َ ٍ
يَحِ ،ب ِقيَا َم ِة ي َُسو َع الْ َم ِس ِ
(3بطرس .)1:3
 )2ألنه يَح فقد صار للمؤمنني السالم

لقد اكنت قلوب التالميذ مملوءة ابخلوف ومه يف العلية إذ أغلقوا األبواب وسكروها.
واكنوا قد مألمه الشك متسائلني :كيف أن املس يح اذلي أقام املوىت وشفى املرىض
وطهر الربص وفتح عين العمي يساق كشاة إىل اذلحب وكنعجة صامتة أمام جازَيا .ولكن
بعد القيامة جاء املس يح إلهيم واألبواب مغلقة ووقف يف الوسط وقال هلم سالم لك.
مث أرامه يديه وجنبه ففرح التالميذ إذ رأوا الرب.
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السالم احلقيقي ينبع من القلب "سالم هللا اذلي يفوق لك عقل" فإذ قد تربران ابالميان
لنا سالم مع هللا .نعم لقد مات املس يح ألجل خطاايان وأقمي ألجل تربيران .فمبوت
املس يح وقيامته حصلنا عىل سالم التربير أمام العداةل اإللهية .والسؤال اذلي يفرض
نفسه هو :كيف يقدر هللا البار أن يربر نفسه بتربيره اإلنسان اذلي أهانه بعصيانه؟
إن العداةل اإللهية تطالب ابلقصاص ...ولكن حمبته تطالبه ابلغفران .والسؤال هوا ما ِه
الطريقة اليت هبا يقدر هللا أن يوفّق بني عدالته وحمبته؟
واجلواب :ال يوجد طريّق إال يف الصليب ....فعىل الصليب اس توفت العداةل اإللهية
حقها اذ مات املس يح وأوّف حّق العداةل اإللهية حقها وعىل الصليب أيضا أظهر هللا
حمبته للبَّش "ألنه هكذا أحب هللا العامل "...لقد مات البار من أجل األرشار حىت
األرشار يقدروا أن يتربروا برب املس يح.
 )2ألنه يَح صار للمؤمنني رساةل يقدموهنا

يقول املالك للنسوة" :هلام انظرا املوضع اذلي اكن الرب مضطجعا فيه واذهبا رسيعا
وقوال لتالميذه انه قد قام من األموات".
انه حقا المتياز عظمي أن يرتك لنا الرب يسوع هذه اخلدمة املباركة بأن نذهب وخنرب
اآلخرين كام فعلت السامرية إذ ذهبت وأخربت مجيع أهل مدينِتا فلام جاءوا قالوا لها:
"إننا لس نا بعد بسبب لَكمك نؤمن  .ألننا مسعنا ونعمل أن هذا هو ابحلقيقة املس يح
خملص العامل" (يوحنا .)23:2
إن هللا ال يطلب الشلكيات بل يطلب احلياة العملية ذلكل يكتب لنا بولس الرسول
قائال" :إن كنُت قد مقُت مع املس يح فاطلبوا ما فوق حيث املس يح جالس".
مث يقول " :بأن املس يح مات ألجل امجليع يك يعيش األحياء فامي بعد ال ألنفسهم بل لذلي
مات ألجلهم وقام" .وهنا يريد بولس الرسول أن ينهبنا إىل شئ همم وهو إن كنا قد
اختربان قوة القيامة فلامذا نعيش بعد يف العامل الفاين .ألن العامل ميِض وشهوته ألن هذا
العامل ال يقدر أن يش بع النفس البَّشية.
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إن حياة القيامة تنادينا بأن ننفض غبار الكسل ونذهب وخنرب عن قوة القيامة وعن
اخلالص األكيد اذلي قد صار لنا يف املس يح املقام.
وسؤايل كل قبل أن أخُت رساليت هذه هو :هل قبلت املس يح املقام راب عىل حياتك
وخملصا لنفسك؟
هل تصاحلت به مع هللا القدوس؟ وحصلت عىل الغفران؟
إن الرب يسوع فتح يديه الاثنتني عىل الصليب قائال " تعالوا ايل اي مجيع املتعبني
(ابخلطااي) والثقييَل األحامل وأان أرحيك ".ووعد أيضا ووعده وثيّق قائال" :لك َو َم ْن يُ ْقب ِْل
إ َ َِيل َال ُأ ْخ ِر ْج ُه خ َِار ًجا" (يوحنا  .)12:2فتعال اليه اآلن يك تنال اخلالص واحلياة األبدية.
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دراسة اللكمة
يح َمصلُ ًواب
َمع ِرفَ ُة امل َ ِس ِ
" ي
وإاي ُه َمصلُ ًواب3( ".كورنثوس )2 :2وإجنيل
ألين مل أَع ِز ْم ْأن أَع ِر َف شيئًا بَين َُك إالَ ي َُسو َع امل َ ِس يح َ
يوحنا .39

مصلواب"! قد ي َ ُق ُ
ول قائِ ٌل" ،و َم ْن ِمنَا ال يَع ِرفُ ُه وال يَع ِر ُف َص ِلي َبهُ؟" إن
"معرفة املس يح
ً
عني الكثّيين ب ِعل ِمهِم أو َجبه ِلهِم ،بإرادََتِ ِ م أو
معرف َة املس يح
مصلواب ال تز ُال َخ ِفيَ ًة عن أَ ُ ِ
ً
بتدبِّي َ
وإختبار ِه
الش يطان .ما يَل ُفتُنا هُو َأن بُو َلس َالر ُسول ،عىل ُالر ِمغ من ُْع ِّق معرف ِت ِه
ِ
َللر يب ي َُسوع املس يح ،و ِكرازَ ِت ِه بإجن ِ ِ
ِيَل يف أصقَاعِ املس ُكون َ ِة املعروف ِة آنذاك ،إالَ َأن
عرب َعن ُه يف فيليب "33 :1ألعرفَه و ُق َو َة قيا َم ِت ِه
ُط ُمو َح ُه األقىص يف هناي ِة َح َيا ِت ِه و ِخد َم ِت ِهَ َ ،
اكن َالر ُس ُ
حيتاج إىل فَه ِم آال ِم املس يحَ ،فك
َِ
ول بولس ُ
ورش َك َة آال ِم ِه ُمت َ َش هبي ًا مبو ِته" .فإن َ
كرا عىل
يح
حنن اليو َم ملعرفَ ِته
حنتاج ُ
ابألحرى ُ
ً
ً
َ
مصلواب ليست ِح ً
مصلواب .معرف ُة املس ِ
ُ
ِ
ُون ال ُف َقراء ،وال عىل املتَدَ ي ي ِن َني والفريس يني
ُون اجلُهالء ،وال عىل األغنياء د َ
احلُ ََكَاء د َ
ُون َ
هللا يُر ُيد َأن اجلَمي َع َخيلُ ُصون وإىل
ألن َ
العشارين واخلُطاة ،بل ِه متاح ٌة للجميعَ " ،
د َ
ُ
َمع ِرفَ ِة احل يَّق يُق ِبلون".
مصلواب ت َُذ يك ُران خبطاايان ُ
ليب املس يح أفض َل
 -3معرف ُة املس يح
أظهر َص ُ
ً
ورش ِوران :لقد َ
هللا من حمبة لإلنسان ُر َمغ عَ ِ ِ
ما ِعندَ ِ
رش
دَل وقدَ َاس ِت ِه ،وأسوأَ ما ِعندَ اإلنسان ِمن َ ٍ
وإرصار عَ َىل اخل َِط َي ِة ِض َد ِ
طرس
هللاُ ،ر َمغ كو ِنه خملوقًا عىل ُص َور ِت ِه و ِم ِثاَل .هذا ما َعنَا ُه بُ ُ
ِبقَ ِ ِ
وَل ِل َ ُلهيود ولَنَا يف أعامل " 21 :2هَذا أخذمتوه م َُسل ر ًما مبشورة هللا احملتومة و ِعل ِم ِه
السابِّق ،وبأيدي أمثة َصلب ُت ُمو ُه وقَتل ُت ُموه" .وكذكل صالة التالميذ يف أعامل -22 :2
َ
ِ
ج
ِ
َ
بيالطس
":21ألن َ ُه ابحلقيقة إ مت َع عىل فتَاكَ القدُوس يسوع اذلي مَسحتَ ُه هّيود ُُس و ُ
ال ُب ِنط ري مع ُأ َمم ُوشعوب إرسائيل .ليفعلوا َ
لك ما َس َبقَ ْت فع َين َ ْت ي َ ُدكَ وم َُشورت َُك أن
يكون".
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صلواب تُرينا عَد َل ِ
هللا وحمبَتَ ُه يف آن :يف العهد القدمي ،أنز َل هللاُ
يح َم ً
َ -2مع ِرفَ ُة امل َ ِس ِ
نسان ُلكَام أخطأ ،كام نرى يف حادث ِة ُ
الطوفان َوس ُدوم وْعورة و ُبرج اببل.
دَينون َت ُه عىل اإل ِ
الصليب
أ َما يف العهد اجلديد ،فرنى َأن َ
هللا اآلب أنزل دينونتَ ُه عىل إب ِنه الوحيد عىل َ
ب َِسبَ ِب خطاايان" .اذلي مل ي ُشفّق عىل إبنه بل بذَل ألج ِلنا أ َمج ِعني ،كيف ال َيبنا أيضً ا
َش(".رومية  .)12 :1هذا ما تنبَ َأ به إشعياء " 2 :31والرب وضع عليه إمث
معه لك ْ
مجيعنا" .أَتُ ِر ُيد ال َعد َل أَ ِم َالر َمحة؟
مصلواب تقودُان لإلنكسار و ِلل َم ِ
عن اإلنسان القدمي :هذا ما يقوَل
 -1معرفة املس يح
وت ِ
ً
الرسول بولس يف غالطية " 32 :2وأما من َجيت حفاشا يل أن أفت ِخ َر إالَ بصليب ربنا
اخلتان
يح يسو َع ال ُ
يسوع املس يح اذلي به قد ُص ِل َب العامل يل وأان للعامل .ألنه يف املس ِ
ينف ُع شيئ ًا وال ال ُغ َ ُ
رةل بل اخلليقة اجلديدة ".وكذكل يف غالطية" 23 :2مع املس يح
ات عَن خطاايك ،ف َع َ
ُص ِل ُ
اكن امل َ ِس ُيح قد َم َ
ليك
بت فأحيا ال أان بل املس يح حييا َيف" .إن َ
ْأن َ
متوت َم َع ُه ِلتَح َيا َم َع ُه.
يح َك ِطفل َمولُود أو
يح َم ً
صلواب تُغ ي َُّيان َوَتلُ ُقنا ِمن َجديد :معرف ُة املس ِ
َ -2معرفَ ُة املس ِ
َك َصا ِنع ِ َ َجعا ِئب أو مكُش بِع ا ِجلياع أو َك َش ِايف امل َ َ
صلواب ََش ٌء
يح َم ً
رىض ََش ٌء ،و َمعرفَ ُة املس ِ
رس التقوى "هللا ظهر يف اجلسد "،مث َ
مات عىل الصليب .معرفة
آخر: .عظ ٌمي هو ر
رش َف عىل ْعلية
املس يح
ً
مصلواب َغّي َْت قائِدَ املئة الروماين من وثن قايس القلب ،أَ َ
الصلب ،ومن أممي َجا ِهل للمس يح ،إىل خشص جديد َم َ ََّي هوي ر َة املس يح اإللهية و ِب َر ُه
الاكمل عندما أخفّق الهيود يف ذكل ،فقال عند ِ
موت املس يح" :حقًا اكن هذا اإلنسان
إبن هللا" .ال جعب أن جنودًا رومان كهذا مه اذلين محلوا اإلجنيل إىل ِ
بالط قيرص.
صلواب ت ُل ِزمُنا ابل َع ِيش َ ِلذلي َم َ
الرب يسوع
ات ألج ِلنا وقام :عندما اكن ُ
يح َم ً
َ -3مع ِرفَ ُة امل َ ِس ِ
أنكر ُه
املس يح يف طري ِق ِه حنو الصليبَ ،يوذا اإلخسريوطي ابعَ ُه بثال ِث َني ِم َن ال ِفضَ ة ،بُ ُ
طرس َ
ُ
َ
ورجال ادلي ين دبَ ُروا مكيدَ َة
ثالث َم َرات ،بقي ُة التالميذ ه ََربُوا وتشت َ ُتوا ،رؤسا ُء الكهن ِة
عب اذلي ش ب َع خُزبًا ً
الصلبَ ،
ومساك ِمن يَدَ ي يسوع ورأوه يشفي مرضامه ويُ ِق ُمي مواتمه
الش ُ
وفَ ُرشوا أ َما َم ُه ثياهبَ ُم َ ِ
رص ُخوا َبصوت وا َحد أصل ْب ُه أصل ْبهُ،
وخنيلَهُم ليد ُخ َل علهيا إىل أورشلمي َ َ
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ُ
بيالط ْس ال ُب ِنط ري غ َ َس َل يَدي ِه ِم َن اجلرمية ،هّيودُس َ ِخس َر ِب ِه ،اجلنو ُد أَلقوا ُقرعَ ًة عىل ثيا ِب ِه
َوسقو ُه خ ًال ممزو ًجا مبرارة عندما رصخ أان عطشان ،امل َ َار ُة َ ِخس ُروا به وُتدُ و ُه قائِلنيَ " :خل َ َص
نفسه َمفا يَق ِد ُر أن ُ َخيل ي َصها .إن اكن هو مِل إرسائيل فليزنل اآلن عن الصليب
آ َخرين وأ َما َ
فنؤمن به" (مىت  ،)22 :22والليصان الذلان عن ميينه ويساره ،واح ٌد مهنام عَ َ َّي املَس َيح
َ
َ
َ
ِ
اكن
يح ال َب رار ِاذلي َ
وجد ََف عليه ،واآلخر رأى جناس تَ ُه َ َ
ورش ُه َ ِلك ٍص ،عندما َتفر َس ِب َوجه امل ِس ِ
يتأملَ ُو ُ
يح
ميوت َ
ليس ب َِسبَ ِب خطاايه بل عن خطااي اآلخرين ،وإس تطا َع ْأن يَ َرى يف املس ِ
اخلالص ِم َن َالر يب يسوع
املُهان املَصلُوب َم ِل ًاك َور ًاب و ُمخل ر ًصاَ ،
فتاب وطل َ َب ال ُغ َفران و َ
املَصلُوب قائ ًال َلُ " :أذ ُك ِرين اي َر ُب َمىت َ
اكن ِم َن َالر يب ي َُسوع إالَ أَ ْن
أتيت يف َمل ُكو ِت َك" مفا َ
يح اذلي
أ َجاب َ ُه" :اليو َم ت َ ُك ُ
ون َم ِعي ِيف ال ِفردَوس" .وأ َنت ِأيخ احلَبيب ماذا َس تف َع ُل ابملس ِ
العار َأل ِ َ
جِل؟
عُل ي َّق عىل َص ِ
ليب ِ
ألين مل أَع ِز ْم ْأن أع ِر َف شيئ ًا بينك إالَ
مصلواب ت ُل ِغي ِب َر َان وت َدَ يُن َنَا وطوا ِئ َفنَا :ي
يح
ً
 -2معرف ُة املس ِ
صلواب" .هذا هو هَدَ ُف ال ِكرازَ ِة امل َ ِس ي ِح َيةُ :
لست ُأر ُيد ْأن أَ َرى طا ِئ َف ًة
وإاي ُه َم ً
ي َُسو َع املس يح َ
زخرفة ،وال ُمتَدَ يينًا ُمتَ َب يج ًحا ربفريسي رته ،وال فَيل ُسوفًا ُمعجِ ًبا ب ِفك ِر ِه ،وال
ُمز َد ِه َرة ،وال َك ِن َيس ًة ُم َ
وس ًيا ُمنَا ِد ًاي ِ ِ
أَ ِدي ًبا ُمتَ َغني ًيا ِبشع ِر ِه ،وال َان ُم ِ
بأعامَل ،وال بُولُس وال أَبُلُوس وال َصفا ،بَل املَس يح
لك وا ِحد ِم ُنك ي َ ُ
ليس إالَ" .فأان أعن هذا أن ُ َ
قول أان ِل ُبولُس وأان َألبُلُوس وأان
وإاي ُه َم ً
صلوابَ ،
َ
مس بولس إعتَ َم ُدت"
لصفا وأان لل َمس يح .هل إ َ
نقس َم املَس ُيح .أل َع َل بُولُس ُص ِل َب ألج ِل ُك أم بإ ِ
(3كورنثوس.)31-32 :3
الس َما ِء و ِم َ
ّيَاث احليا ِة َاألب َ ِديَةَ :ر ُج ٌل ث َ ِر ٌي َيَ َوى مج َع
يح َمصلُ ًواب تفتَ ُح لنا َاب َب َ
 -2معرف ُة امل َ ِس ِ
التُ َح ِف الق ِدمية واللَو َح ِ
اإلبن
ات الثَمينة ،عَ َ َمل إبنَ ُه َالو ِحيد هذه الهواية .ولكن ُرسعان ما ُط ِل َب ُ
ِلل ِخد َم ِة ال َعس َك ِري َ ِة اإلجباريَة .وهُناكَ إستُشهِدَ يف َسبِيلِ إنقا ِذ الكثّيين ِمن ُرفَقَائِه اجلنود .فقا َم
مس ُص َور ِة َوج ِه هذا َ
اب النَبِيل اذلي أنقَ َذ ُه من املوت،
الش ي
وا ِح ٌد ِمن ُأول َ ِئ َك ا ِذل َين أنقذمه ِب َر ِ
اب الف ِقيد ،اذلي ُرسعَ َان ما ت ُُو ييف ِل َف ِ
َمث أَ َخ َذ َه ِذ ِه اللَوحة املُتو ِاض َعة َه ِدي َ ًة ِلو ِ ِادل َ
رط ُح ِنز ِه
الش ي
وَص أن ت ُ َبا َع ثروت ُ ُه ِمن ِ
عىل إب ِن ِه ،وأَ َ
لوحات م ََشا ِه ِّي ال َفنَا ِنني يف املزاد ال َعل َ ِ رن ،عىل أن
املزا ُد ِببَيع ِ ُص َور ِة اإلبن .فَرفَ َض األغنيا ُء امل َت َعج ِرِف َني ِرشا َءها ولو ِ
بأخبس األمثان،
يُفتَ َت َح َ
األب الغ ِ ََن وإبنَهُ ،مُنتَظ ِر َين دَف َع املاليني ِل َِّشا ِء اللَو َح ِ
اكن إالَ َأن
ُمحتَ ِقر َين َ
ات األخرى .مفا َ
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رص الغ رَن إشرتى لوح َة اإل ِبن حبفنة ِم َن النُقود اكن َت ُ ر
لك َم َ ُاَل،
اكن بس تان ًيا يف ق ِ
َر ُج ًال فقّيًا ً
أحب إ َبن َس يي ِده .وملا إ َنربَى األغنيا ُء ِل َِّشا ِء اللَو َح ِ
املزا ِد البي َع،
دير َ
ألن َ ُه َ
ات ال َبا ِقيَة ،أوقَ َف ُم ُ
رص ًحا بأن وصي َة الغ ِ يَن ُ
اإلبن ،يَ ِر ُث َمعها ُ َ
ألن اذلي
لك َشءَ " .
تقول َأن ا ِذلي يأ ُخ ُذ ُص َور َة ِ
ُم َ ي
َل اإلبن َل احلياة ،واذلي ليس َل إبن هللا فليست َل احلياة".
الرب يسو َع ه َُو َ
َض َب
اخلامتة :إخوِت األح َباءَ ،إن َ
الشخص َالوحيد عَربَ التَارخي ،اذلي َ َ
عمل أن َ ُه س َي ُقو ُم يف اليو ِم الث َا ِل ِث ليسأ َل
اكن ي َ َ ُ
َم َوا ِعيدَ َم َع أت َبا ِع ِه حىت بعد مو ِت ِه .هذا ألن َ ُه َ
الناس َ َْعا فَ َعلُوا ِ
يح املَصلُوب" .قا َل هلم ب ُ
ِيالطس َمفاذا أَف َع ُل ِبي َُسو َع َ ِاذلي يُدعَى
َ
ابملس ِ
َ
ِ
َ
ِ
حيدثُ
َ
امل َ ِس يح .قال َُل اجلَمي ُع ل ُيصلب… فل َما رأى بيالطس أن َ ُه ال يَنف ُع شيئ ًا بل ابحلر ري ُ
أبرصوا أنُت.
َشغ ٌَب أَ َخ َذ ما ًء وغَ َس َل يَدَ ي ِه ُقدَ ا َم امجليع ِ قا ِئ ًال إين بَ ِري ٌء ِمن َد ِم هذا البارُ ِ .
فأجاب مجي ُع َ
عب َد ُم ُه علينا وعىل أوال ِدان" (مىت  .)23-22 :22وأنت ماذا
الش ِ
َ
س ُ
يح املَصلُوب؟ هل س َتت َ َرب َُأ من ُه أم س ُتؤ ِم ُن ِبه؟
تفعل ابملس ِ
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من أمجل ما قرأت عن قوة كلمة اهلل املغيّرة
يف بداية القرن العَّشين كتب األديب الرويس أنطون تش يكوف قصة رائعة امسها
"جاذبية الكتاب املقدس" سأقدم كل عزيزي القاريء ما ُتتويه من معان هامة...
يف قرص أحد األغنياء اجمتع رجال الس ياسة والقانون واملال تلبي ًة دلعوة صاحب القرص
واكن موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام هو املوضوع املثار يف لك احملافل حيهنا واكن النقاش
عىل درجة كبّية من اإلنفعال نظراً إلنسانية الفكرة .فاذلين يؤيدون إلغاء عقوبة اإلعدام
واإلكتفاء ابلسجن مدى احلياة هلم ما جيعلهم متحمسني لها ،واذلين يتبنون عدم إلغاء
العقوبة أيضا ً هلم أس باهبم.
واكن صاحب القرص رجل األعامل الغن من أشد املؤيدين لعقوبة اإلعدام وبيامن اكن
النقاش يدور بني رجال القانون ورجال ادلوةل يف هذا املوضوع ،اكن هناك حمام شاب
يتلكم ابنفعال شديد عن إلغاء العقوبة .وإذ اكن احلديث يدور بني أطراف كثّية رإال أن
حامس الشاب احملايم جعل احلديث يدور بينه وبني صاحب القرص ،فصمت امجليع
مراقبني هناية احلديث...
فقال الشاب لصاحب القرص :إن اإلعدام عقوبة غّي آدمية وماذا حني يظهر دلي ٌل لرباءة
اذلي أع ِدم بعد موته .ولكن حني يكون مسجو ًان ميكن تدارك اخلطأ .بيامن دافع صاحب
القرص وقال :بل إهنا عقوبة رحمية أكرث من السجن مدى احلياة .فاملسجون ميوت لك
يوم بيامن اذلي ُأع ِدم ميوت مرة واحدة.
وهنا ابتسم احملايم الشاب بسخرية وقال َل :ما هذا الالكم كيف ميكن أن تقارن بني
املوت احلقيقي واآلالم النفس ية اليت يشعر هبا املسجون.
ور رد صاحب القرص وقال :أَيا احملايم إنك تتلكم دون أن َتترب األمور ألنك مل تسجن
من قبل ولكنن واثّق أنك إذا ُ ِس َ
نت ستتغّي وَجة نظرك..
واحتدم النقاش بصورة انفعالية وعندئذ أعلن صاحب القرص عن صفقة ليسكت هبا
احملايم الشاب ويقدم دلي ًال ْعليا ً عن صدق رأيه ...فقال أمام امجليع :أَيا احملايم إنن أبرم
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معك اتفاقا ً مكتو ًاب وموثقا ً وهو أنن سأتنازل كل عن لك ثروِت وقرصي إذا اس تطعت
أن ُتمتل السجن مخسة عَّش عاما.ً.
ومصت احملايم الشاب وملعت عيناه وهو يفكر وقال :أان موافّق..
ووسط مههمة امجليع كتب صاحب القرص الغن اإلتفاق اذلي مبوجبه تذهب ثروة هذا
الرجل الغن إىل الشاب بعد مخسة عَّش عاما ً من السجن يف القرص عىل أن ال يتلكم
مع أحد وأن يوفر صاحب القرص للشاب األلك والَّشب واملالبس والكتب واألمور
الشخصية .وإذا مل حيمتل الشاب السجن ميكنه اخلروج يف أي وقت ولكنه س يخُس لك
َشء وال يأخذ أي تعويض عن س نوات السجن .ومع حماوالت امجليع إليقاف هذا
رصين عىل اتفاقهام.
اإلتفاق إال أن اإلثنني اكان ُم ِ َ
وفع ًال ذهب الشاب إىل جحرة حبديقة القرص ليسجن هناك .ومع أنه دخل سنا ً اختيار ًاي
رإال أنه بدأ يتُسب إليه القلّق والضيّق وانفجرت اللكامت داخل عقَل" ،ما اذلي فعلته
بنفِس"؟؟!! "وأي مس تقبل ينتظرين"؟؟!! "وقد أموت هنا قبل أن أحصل عىل
الرثوة .وقد أحصل عىل الرثوة وال أس تطيع أن أمتتع هبا"!!! "ما هذا" !!!...ولكنه أيضا ً
مل يس تطع أن يرجع يف اتفاقه ألجل التحدي اذلي قَ ِب َ َُل أمام لك اجملمتعني..
ومرت األايم بصعوبة ابلغة .فطلب كتبا ً ووسائل تعلمي ليكُس هبا صعوبة األايم .ومرت
الس نوات امخلس األوىل وقد تعمل اللغات واملوس يقى وقرأ لك أنواع األدب ولكنه لك
يوم اكن يزداد عصبية وضيقا ً واكن يشعر بأنه قد دفن نفسه بإرادته .ولكن يف العام
السادس طلب كتبا ً يف ادلايانت وقرأ لك ما كتب عن دايانت العامل ،فاكن قد قرأه منذ
زمن ومل يكن يس متتع به .ولكنه اآلن يريد أن يعيد قراءته .وما أن قرأه حىت تغّي سلوك
احملايم الشاب .فلقد اكن كثّي الطلبات من صاحب القرص واكن يعامل احلارس معامةل
قاس ية ولكن مر عام بعد طلبه الكتاب املقدس ومل يعد يطلب شيئا ً آخر..
مرت األعوام التالية وهو يعيش يف هدوء وبال طلبات وعندما جاءت الس نة األخّية
أصبح صاحب القرص رج ًال جعوزاً وها ِه الس نة اليت س يخُس فهيا لك َشء وتذهب
أمواَل إىل احملايم السجني .ومتر شهور الس نة وصاحب القرص يف غاية القلّق والضيّق.
فطلب من احلارس وسأَل عن أحوال السجني...
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فقال َل :منذ س نوات وهو ال يفعل شيئا ً سوى أن يقرأ الكتاب املقدس ويصيَل .لقد
صار قديسا ً .ومل َيُت صاحب القرص بالكم احلارس ولكنه اكن يسأل عن حقيقة انتقال
ثروته إىل احملايم حسب العقد املربم بيهنام. .
وها ِه األايم تقرتب وصاحب القرص ال ينام وال يعرف كيف س يعيش فامي بعد حىت أنه
يف إحدى الليايل .أخذ سكينا ً ونزل إىل احلديقة ودخل إىل ماكن سن احملايم .ووجده
انمئا ً يف هدوء .واقرتب ليقتَل ولكنه وجد ورقة جبوار رسيره فأخذها وما أن قرأها حىت
اهنار وسقط من ادلهشة .لقد اكنت الورقة ِه التنازل من احملايم عن حقه يف ثروة
صاحب القرص ويف هناية التنازل ُشكر لصاحب القرص عىل اس تضافته وحمبته َل..
حول حياته .
واستيقظ احملايم ووجد صاحب القرص يف ذهول فأطلعه عىل الُس اذلي ر
إهنا لكامت هللا  ...فقال َل :بعدما قر ُأت الكتاب املقدس بعمّق ُ
وجدت وكأن هللا يسكن
معي هنا .فمل أعد أهُت برثوتك وال بقرصك ،بل مل أعد أشعر أنن يف حاةل قلّق من
َشء .ومل أعد أتضايّق من َشء فلقد أحسست أنن ال أريد شيئا ً وال أش ِتيي شيئا ً .لقد
رصت غنيا ً فع ًال حني وجدت املس يح....
فاحتضنه صاحب القرص وترجاه أن يقبل مشاركته يف القرص .فقبل احملايم أن يسكن
معه فقط دون أن يأخذ منه شيئاً...
عزيزي القاريء ...هذا ما تفعَل لكمة هللا يف حياتك.
فاقرأ لكمة هللا ليك تكون حكامي" ..فَ ْت ُح َ َ
لَك ِم َك يُ ِنّيُ  ،يُ َعقي ُل الْ ُجهَا َل( ".مزمور
.)313:339

15

The Arabic Baptist Church of Washington DC

Invites You to Join Us For
The 44th Annual Conference
May 23 –26, 2014
الكنيسة املعمدانية العربية بواشنطن تدعوكم حلضوراملؤمتر الروحي الرابع واألربعني

""ولكن أعظمهن احملبة
 عطا ميخائيل وبيار فرنسيس، حليم حسب اهلل.د

:المتكلمون

And Special SUPRPRIZE

 وفارس ابو فرحة وهاني روماني،  ليديا شديد:المُرنِمُون
برامج خاصة للشبيبة باللغة االنكليزية
Location: Millersville University
1 South George Street, Millersville, Pennsylvania 17551

Directions
-From the Pennsylvania turnpike: From the east, use the Lancaster/Reading
Interchange Exit 21 and follow Rout 222 South to Rout 30 West. Then follow
the direction from Philadelphia.
-Coming from the turnpike from the West exit either at Harrisburg Exit 19
and follow the direction from Harrisburg below.
-From Harrisburg via Rout 283 East Rohrerstown exit 741 East and follow
direction to Millersville University.
-From York or the West via Rout 30 to Rout 741 and follow the sign to
Millersville University.
-From Philadelphia or the east via Rout 30 West. Proceed on Rout 30 West to
Lancaster area Take Rout 30 East to the Rohrerstown Road Exit 741 East
For more information call 202-363-3911 or 202-674 8899
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Registration online at:
www.abcdc.org
Email: conference@abcdc.org
Please register before May 19!
(Millersville University has offered discounted
prices for those who register early. After May 16, all
prices will increase by $15 for each person.)

Plan
Friday
Package
Saturday
Package
Plan
Friday
Package

Accommodation & Registration Packages:
DORMITORY (DORMS)
Under
4-12 13 - 16 Over 16
4
Description
Years Years Years
Years
3 Nights / 8
$0 $100 $145 $180
Meals /Person
2 Nights / 7
$0 $100 $145 $150
Meals / person
SEMI-PRIVATE SUITES
0-4 4-12 13 - 16 Over 16
Description
Years Years Years Years
3 Nights / 8
$0 $100 $145 $205
Meals /Person
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من جيدني جيد احلياة
33
الَّش
َأل َنَ «:م ْن أَ َرا َد أَ ْن ُ ِحي َب الْ َح َيا َة َويَ َرى أَ َاي ًما َصا ِل َح ًة ،فَلْ َي ْك ُف ْف ِل َسان َ ُه ع َِن َ ي
33
الس َال َم َو َ ِجي َد ِيف
َو َش َفتَ ْي ِه أَ ْن ت َ َت َلكَ َما ِابلْ َم ْك ِرِ ،ل ُي ْع ِر ْض ع َِن َ ي
الَّش َوي َ ْصنَع ِ الْخ ْ ََّيِ ،ل َي ْطلُ ِب َ
أَث َ ِر ِهَ 32 .أل َن َع ْي َ ِن َالر يب عَ َىل َاأل ْب َر ِارَ ،و ُأ ْذن َ ْي ِه إ َِىل َط ِل َبِتِ ِ ْمَ ،ول ِك َن َو ْج َه َالر يب ِض ُد فَا ِع ِيَل
الَّش»3(".بطرس .)32-33:1
َي

مث نقرأ يف سفر اجلامعة ()31-32:2
الش ْم ِسَ ،أل َن الْ ُ َ
32فَ َك ِره ُْت الْ َح َيا َةَ ،ألن َ ُه َر ِدي ٌء ِع ْن ِدي ،الْ َع َم ُل َ ِاذلي ُ ِْع َل َ ُْت َت َ
لُك
لك ت َ َع ِيب َ ِاذلي ت َ ِع ْب ُت ِفي ِه َ ُْت َت َ
َاب ِط ٌل َوقَ ْب ُض يالر ِي31 .فَ َك ِره ُْت ُ َ
الش ْم ِس َح ْي ُث أَتْ ُر ُك ُه
39
ون َح ِكميًا أَ ْو َجا ِه ًالَ ،وي َْس تَ ْو ِيل عَ َىل
ون ب َ ْع ِديَ .و َم ْن ي َ ْع َ ُمل ،ه َْل يَ ُك ُ
ِل ِإلن ْ َس ِان َ ِاذلي يَ ُك ُ
لك ت َ َع ِيب َ ِاذلي ت َ ِع ْب ُت ِفي ِه َوأَ ْظه َْر ُت ِفي ِه ِح َْكَ ِيت َ ُْت َت َ
ُي
الش ْم ِس؟ ه َذا أَيْضً ا َاب ِطل"(جامعة
.)31-32:2
من هاتني القراءتني نتعمل عن أمرين متناقضني أألمر األول ما ِه األش ياء اليت جتعل
الانسان يكره احلياة وأألمر الثاين ما ِه األش ياء اليت جتعل الانسان حيب احلياة
األمر األول جنده يف املِل سلامين
غريب أن املِل سلامين اذلي اكن لك شئ عنده ومل يرتك شيئا من مذلات العامل الا
وْعلها حيت قال لكامته الشهّية"وهمام اش ِتته عيناي مل امسكه عهنام"
؟»ِ 1 .افْتَ َك ْر ُت ِيف قَلْ ِيب أَ ْن ُأعَل ي َل َج َس ِدي ِابلْ َخ ْم ِرَ ،وقَلْ ِيب يَلْه َُج ِابلْ ِح َْكَ ِةَ ،وأَ ْن آخ َُذ
الس َم َاو ِات ُم َد َة أَ َاي ِم
ِابلْ َح َماقَ ِةَ ،ح َىت أَ َرى َما ه َُو الْخ ْ َُّي ِل َب ِن الْب َ ِ
ََّش َح َىت ي َ ْف َعلُو ُه َ ُْت َت َ
3
َحيَاَتِ ِ ْم2 .فَ َع َظ ْم ُت َ َْع ِيَل :بَنَي ُْت ِلنَ ْف ِِس بُ ُيواتً  ،غ َ َر ْس ُت ِلنَ ْف ِِس ُك ُرو ًماِْ َ .علْ ُت ِلنَ ْف ِِس
ش ًارا ِم ْن ُ ي
َجنَات َوفَ َرا ِد َيسَ ،وغَ َر ْس ُت ِفهيَا أَ ْ َ
لك ن َْوعِ ث َ َمرِْ َ 2 .علْ ُت ِلنَ ْف ِِس ِب َركَ ِميَاه ِلتُ ْسقَى
هبِ َا الْ َمغ َِار ُس الْ ُم ْن ِبتَ ُة َ
الش َج َر.
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2قَنَ ْي ُت َعبِيدًا َو َج َو ِار َيَ ،و َاك َن ِيل ُو ْ َدل ُان الْ َبي ِْتَ .و َاكن َْت ِيل أَيْضً ا ِقنْ َي ُة ب َ َقر َوغ َ ََن أَ ْك َ َرث
ِم ْن َ ِمجيع ِ َ ِاذل َين َاكنُوا ِيف ُأ ُور َش ِل َمي قَ ْب ِيَلَ َ 1 .مج ْع ُت ِل َن ْف ِِس أَيْضً ا ِفضَ ًة َو َذ َه ًبا َوخ ُُص ِ
وص َي ِ
ات
الْ ُملُ ِ
وك َوالْ ُب ْ َْل ِانَ َ .اَت ْذ ُت ِلنَ ْف ِِس ُمغَني َني َو ُمغَني َيات َوتَنَ ُع َم ِ
ََّشَ ،س ييدَ ًة َو َس ييدَ ات.
ات ب َ ِن الْب َ ِ
9فَ َع ُظ ْم ُت َو ْاز َدد ُْت أَ ْك َ َرث ِم ْن َ ِمجيع ِ َ ِاذل َين َاكنُوا قَ ْب ِيَل ِيف ُأ ُور َش ِل َميَ ،وب َ ِقيَ ْت أَيْضً ا ِح ْ ََك ِيت
َم ِعيَ 33 .و َم ْه َما ْاش َِتَ ْت ُه َع ْينَ َاي ل َ ْم ُأ ْم ِس ْك ُه عَهنْ ُ َما .ل َ ْم أَ ْمنَ ْع قَلْ ِيب ِم ْن ُ ي
لك فَ َرحَ ،أل َن قَلْ ِيب
لُك ت َ َع ِيبَ .و َ
لك ت َ َع ِيبَ ُ 33 .مث الْتَ َف ُت أَ َان إ َِىل ُ ي
هذا َاك َن ن َِص ِييب ِم ْن ُ ي
فَ ِر َح ِب ُ ي
لك أَ ْ َْع ِايل ال َ ِيت
َ ِْعلَِتْ َا يَدَ َايَ ،وإ َِىل ال َت َع ِب َ ِاذلي ت َ ِع ْب ُت ُه ِيف َ َْع ِ َِل ،فَ ِإ َذا ْال ُ ُ
لُك َاب ِط ٌل َوقَ ْب ُض يالر ِيَ ،و َال
َمنْ َف َع َة َ ُْت َت َ
الش ْم ِس(".جامعة .)33-1:2
من هذه اللكامت نتعمل أن سلامين اكن يبحث عن األمور اليت جتعل الانسان سعيدا
فوجدان أنه اكن يبحث عن السعادة األرضية اليت ُتت الشمس ولكنه نىس األش ياء
اليت ِه فوق الشمس اذلي كتب عهنا الرسول بولس " :ما مل تر عني ومل تسمع أذن ومل
خيطر عىل ابل انسان ما أعده هللا لذلين حيبونه" (3كورنثوس .)9:2
اكن يبحث عن السعادة األرضية ونِس أن لك ما يف األرض فان.
سلامين املِل كتب ثالثة كتب سفر نش يد األنشاد وسفر األمثال مث سفر اجلامعة
اكن آخر كتاب كتبه املِل سلامين هو سفر اجلامعة اذلي كتبه يف آخر أايمه بعد أن
جرب يف حياته أن يبحث عن السعادة األرضية فوجد أن السعادة األرضية ال ميكن أن
ر
تروي عطش الانسان وعرف كام عرفت السامرية "أنه من يَّشب من هذ ااملاء
يعطش أيضا".
لقد فكر سلامين أن جيرب لك األش ياء اليت ميكن أن تعطي السعادة لالنسان فقال:
جرب امخلر فوجد ان امخلر ال تعطي السعادة بل خي ردر مضّيه وجيعَل ينىس األمور
لقد ر
فقال" :أعطوا مسكرا لهاكل ومخرا ملري النفس  ،يَّشب وينىس فقره وال يذكر تعبه
بعد"’ (أمثال .)2-2:13
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رمث قال أبن البيوت2 ...فَ َع َظ ْم ُت َ َْع ِيَل :بَنَي ُْت ِلنَ ْف ِِس بُ ُيواتً  ،غ َ َر ْس ُت ِلنَ ْف ِِس ُك ُرو ًما.
ش ًارا ِم ْن ُ ي
ِْ َ 3علْ ُت ِل َن ْف ِِس َجنَات َوفَ َرا ِد َيسَ ،وغ َ َر ْس ُت ِفهيَا أَ ْ َ
لك ن َْوعِ ثَمرِْ َ 2 .علْ ُت ِلنَ ْف ِِس
ِب َركَ ِميَاه ِلتُ ْسقَى هبِ َا الْ َمغ َِار ُس الْ ُم ْن ِبتَ ُة َ
الش َج َر(".جامعة  .)2-2:2وهذه أيضا مل تعطه
السعادة.
رمث جرب أن جيمع الفضة واذلهب " َ َ 1مج ْع ُت ِلنَ ْف ِِس أَيْضً ا ِفضَ ًة َو َذ َهبًا َوخ ُُص ِ
وصيَ ِ
ات
الْ ُملُ ِ
وك َوالْ ُب ْ َْل ِان" فوجد أن اذلهب ذاهب والفضة فايِض واملال مييل .
مث قرر أن يأِت ابملغنني واملغنيات وتنعامت بن البَّش س يدة وس يدات"وهذه أيضا مل
تعطه السعادة.
وأخّيا قال" :مل أمنع قليب من لك فرح همام اش ِتته عيناي مل امسكه عهنام" واكنت
النتيجة املؤملة لسلامين بأنه قال" :مث التفت أان اىل لك أعاميل اليت ْعلِتا يداي واىل
التعب اذلي تعبته يف ْعَل فاذا اللُك ابطل وقبض الري وال منفعة ُتت الشمس"
( جامعة  .)33:2لقد وصل به األمر أخّيا أنه قال" :كرهت احلياة" (جامعة
.)32:2
من الغريب جدا انه بعد أن جرب لك ما تش ِتيه نفسه وجد أن الانسان بعيد عن
الرب جيد نفسه يف فراغ اكمل وضياع.
ان الانسان البعيد عن مصدر احلياة اذلي هو هللا يصل اىل مرحَل فهيا يكره احلياة
لقد جرب أن يبحث عن احلياة بعيدا عن مصدر احلياة اذلي هو الرب يسوع اذلي
قال« :أَ َان ه َُو َ
اآلب ِإالَ ِِب(".يوحنا .)2:32
الط ِر ُيّق َوالْ َح ُّق َوالْ َح َيا ُة .لَي َْس أَ َح ٌد ي َ ْأ ِِت إ َِىل ِ
"من َل الابن فَل احلياة ،ومن ليس َل ابن هللا فليست َل احلياة"(3يوحنا .)32:3
12
رُض ن َ ْف َس ُه.
َألن َ ُه َم ْن َجي ُِد ِين َجي ُِد الْ َح َيا َةَ ،ويَنَ ُال ِر ًىض ِم َن َالر يبَ ،و َم ْن ُ ْخي ِط ُئ ع يَن ي َ ُ ُ
ُُ
ون الْ َم ْو َت»(.أمثال )12-13:1
ِض ُ ِحي ُب َ
لك ُم ْب ِغ ِ َ
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ان بعد الانسان عن هللا نتيجت ُه أن الانسان يكره احلياة
األمر الثاين اذلي جيب أن نتعلمه هو ما ِه األمور اليت جتعل الانسان حيب احلياة
يكتب لنا بطرس الرسول يف رسالته األوىل َ 33أل َنَ «:م ْن أَ َرا َد أَ ْن ُ ِحي َب الْ َح َيا َة َويَ َرى أَ َاي ًما
الَّش َو َش َفتَ ْي ِه أَ ْن تَتَ َلكَ َما ِابلْ َم ْك ِرِ 33 )2(،ل ُي ْع ِر ْض
َصا ِل َح ًة(،أول شئ) فَلْ َي ْك ُف ْف ِل َسان َ ُه ع َِن َ ي
32
ألن َع ْي َ ِن َالر يب عَ َىل
الس َال َم َو َ ِجي َد ِيف أَث َ ِره
ِ
ع َِن َ ي
الَّش َوي َ ْص َنع ِ الْخ ْ ََّيِ )1(،ل َي ْطلُ ِب َ
َاأل ْب َر ِار َ،و ُأ ْذن َ ْي ِه إ َِىل َط ِل َبِتِ ِ ْم َ،ول ِك َن َو ْج َه َالر يب ِض ُد فَا ِع ِيَل الَّش"(3بطرس )33:1
أول شئ يقول.... :أن من أراد أن حيب احلياة فليكفف لسانه عن الَّش وشفتيه أن
تتلكام ابملكر
يوجد ترنمية نرهما واليت مطلعها "اي ليت يل ألف لسان ألمحد الباري"
قلت أان يف نفِس اي ليتنا حنمد الرب يف اللسان اذلي أعطاان اايه الرب  ،ألنه لو اكن
عند لك واحد منا ألف لسان لاكن الَّش انتَّش ،وذلكل يكتب لنا داود النيب هذه
اللكامت" : :اجعل اي رب حارسا لفمي واباب حصينا عىل شفيت"
لقد قال أحد املؤمنني األفاضل :أن الرب قد أعطى لك انسان ل ً
ساان واح ًدا ووضع عليه
بوابتني األس نان والشفتني.
يقال" :أن طعن اللسان أصعب من طعن الس نان"
وقال أحد الشعراء:
وجرح ادلهر تأسوه فيربأ وطعن ادلهر ما جرح اللسان
جراحات الطعان لها التئام وال يلتأم ما جرح اللســــــان
يقال أن جاءت امرأة اىل راعي الكنيسة اليت اكنت تذهب الهيا واكن يعرف أهنا امرأة
تطعن بلساهنا واعرتفت َل بذكل وقالت َل ماذا أْعل أان متأسفة ...فقال لها القس تعايل
رايل غدا وأان ساقول كل ماذ ينبغي أن تفعيَل
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جفاءت اليه يف الغد وأعطاها وسادة (خمدة) مملوءة من الريش وقال لها افتحي هذه
وفرغي ما فهيا من الريش من النافذة وبعد أن فعلت ذكل قال لها اخريج إىل
الوسادة ي
اخلارج والتقطي الريش اذلي تناثر من الوسادة ومحلته الري فقالت َل هذا مس تحيل ..
فقال لها ان لَكمك مثل هذا الريش ال ميكن أن ترجعيه .ألن لكمة متأسفة ال تنفع وال
تشفع.
خصص احصا ًحا اكم ًال عن مضار اللسان "بأنه
يكتب لنا الرسول يعقوب يف رسالته اليت ر
انر ...والشعر العرِب يقول :أن معظم النار من مس تصغر الَّشر ...النار رسيعة
الانتشار ....ولَكم المنمية رسيع الانتشار.
رشارة أشعلت النار يف مدينة ش ياكغو س نة  3123حرقت املدينة بأمكلها 333
ألف نسمة صاروا بال مأوى احرتق  32ألف مزنل ومات حوايل  133خشص.
َ 3ال ت َ ُكونُوا ُم َعل ي ِم َني َك ِث ِّي َين َاي ِإخ َْو ِِت ،عَا ِل ِم َني أَنَنَا ن َْأخ ُُذ َديْ ُنون َ ًة أَع َْظ َم! َ 2ألنَنَا ِيف أَ ْش َيا َء
َك ِثّيَة ن َ ْع ُ ُرث َ ِمجي ُعنَا .إ ِْن َاك َن أَ َح ٌد َال ي َ ْع ُ ُرث ِيف الْ َ َ
الك ِم فَ َذاكَ َر ُج ٌل َاك ِم ٌل ،قَا ِد ٌر أَ ْن يُلْجِ َم ُ َ
لك
1
يك ت َُطا ِو َعنَا ،فَنُ ِد َير جِ ْس َمهَا ُلكَ ُه.
الْ َج َس ِد أَيْضً ا .ه َُو َذا الْ َخ ْي ُل ،ن َضَ ُع الل ُ ُج َم ِيف أَفْ َوا ِههَا ِل َ ْ
2
الس ُف ُن أَيْضً اَ ،و ِ َِه ع َِظمي َ ٌة هبِ َذا الْ ِم ْقدَ ِارَ ،وت َ ُسو ُقهَا ِر َاي ٌح عَ ِاص َف ٌة ،ت ُ ِد ُيرهَا َدف َ ٌة
ه َُو َذا ُ
َص ِغّيَ ٌة جِ دًا إ َِىل َح ْيثُ َما َشا َء قَ ْص ُد الْ ُم ِدي ِر3 .ه َك َذا الل ي َس ُان أَيْضً ا ،ه َُو عُضْ ٌو َص ِغّيٌ َوي َ ْفتَ ِخ ُر
ُمتَ َع يظ ًما .ه َُو َذا َان ٌر قَ ِل َ ٌ
يةل ،أَ َي ُو ُقود ُ ُْت ِر ُق؟ 2فَالل ي َس ُان َان ٌر! عَال َ ُم اإل ْ ِِمث .ه َك َذا ُج ِع َل ِيف
2
رُض ُم ِم ْن َ ََجَنَ َ َ .أل َن
أَ ْعضَ ائِنَا الل ي َس ُانِ َ ،اذلي يُدَ ن ي ُس الْجِ ْس َم ُلكَهَُ ،ويُ ْ ِ
رُض ُم دَائِ َر َة الْ َك ْو ِنَ ،ويُ ْ َ
الط ُي ِور َو َالز َحافَ ِ
لك َط ْبع ِللْ ُو ُح ِوش َو ُ
َُ
ََّش يي.
ات َوالْ َب ْح ِر َاي ِت يُ َذل َ ُلَ ،وقَدْ ت َ َذل َ َل ِل َلط ْبع ِ الْب َ ِ
1
رش َال يُضْ َبطَُ ،م ْملُ ٌو ُ ًمسا
َوأَ َما الل ي َس ُان ،فَ َال ي َْس تَ ِطي ُع أَ َح ٌد ِم َن النَا ِس أَ ْن يُ َذ ي َ ُِّل .ه َُو َ ٌ
9
اآلبَ ،و ِب ِه نَلْ َع ُن النَ َاس َ ِاذل َين قَدْ ت َ َك َونُوا عَ َىل ِش ْب ِه ِ
هللاِ 33 .م َن الْ َف ِم
هللا َ
ُم ِميتًاِ .ب ِه ن ُ َب ِاركُ َ
ون ه ِذ ِه ُاأل ُم ُور ه َك َذا! 33أَل َ َع َل يَن ْ ُبوعًا
الْ َوا ِح ِد َ َْت ُر ُج بَ َر َك ٌة َول َ ْعنَ ٌة! َال ي َ ْصلُ ُح َاي ِإخ َْو ِِت أَ ْن ت َ ُك َ
يُن ْ ِب ُع ِم ْن ن َ ْف ِس عَ ْني َوا ِحدَ ة الْ َع ْذ َب َوالْ ُم َر؟ 32ه َْل ت َ ْق ِد ُر َاي ِإخ َْو ِِت ِتينَ ٌة أَ ْن ت َْصنَ َع زَيْ ُت ًوان ،أَ ْو
َك ْر َم ٌة ِتينًا؟ َو َال َك ِ َ
ذكل يَن ْ ُبو ٌع ي َ ْصنَ ُع َما ًء َما ِل ًحا َوعَ ْذ ًاب!"(يعقوب .)33-3:1
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مث يقدم لنا الرسول يعقوب العالج فيقولِ 39 :إ ًذا َاي ِإخ َْو ِِت َاأل ِحبَا َءِ ،ل َي ُك ْن ُ ُ
لك ِإن ْ َسان
الاس ِت َماعُِ ،م ْب ِطئًا ِيف التَ َ ُلك ِمُ ،م ْب ِطئًا ِيف الْغَضَ ِب22 .،إ ِْن َاك َن أَ َح ٌد ِف ُ ْ
يك ي َ ُظ ُن
مْ ِ
ُُسعًا ِيف ْ
أَن َ ُه َدي ي ٌنَ ،وه َُو لَي َْس يُلْجِ ُم ِل َسانَهُ ،ب َ ْل َخيْدَ ُع قَلْ َبهُ ،فَ ِد َاين َ ُة ه َذا َاب ِط َ ٌةل(".يعقوب
39:3و.)22
اثنيا ...ليعرض عن الَّش ويصنع اخلّي (اعرض عن لك ما هو رش)
39
وبَ ِ «:يل النَ ْق َم ُة
َال تَنْتَ ِق ُموا َألن ْ ُف ِس ُ ْك أََيُ َا َاأل ِحبَا ُء ،ب َ ْل أَع ُْطوا َم َاك ًان ِللْغَضَ ِبَ ،ألن َ ُه َم ْك ُت ٌ
أَ َان ُأ َج ِازي ي َ ُق ُ
ول َالر ُب23 .فَإ ِْن َجا َع عَ ُد ُوكَ فَ َأ ْط ِع ْم ُهَ .وإ ِْن ع َِط َش فَ ْاس ِق ِهَ .ألن ََك إ ِْن فَ َعلْ َت
23
الَّش
الَّش بَلِ اغْ ِل ِب َ َ
ه َذا َ ْجت َم ْع َ ْمج َر َانر عَ َىل َر ْأ ِس ِه»َ .ال ي َ ْغ ِل َبنَ َك َ ُ
ِابلْخ ْ َِّي(.رومية.)23-39:32
اثلثا ...ليطلب السالم ويسعى يف أثره
32
َِّشُ .م ْعتَ ِن َني ب ُِأ ُمور َح َس نَة ُقدَا َم َ ِمجيع ِ النَ ِاس31 .إ ِْن َاك َن
رش ب َ ر
َال ُ َجتازُوا أَ َحدًا ع َْن َ ر
ُم ْم ِكنًا فَ َح َس َب َطاقَ ِت ُ ْك َسا ِل ُموا َ ِمجي َع النَ ِاس(".رومية .)31-32:32
َ 32أل َن َع ْي َ ِن َالر يب عَ َىل َاأل ْب َر ِارَ ،و ُأ ْذن َ ْي ِه إ َِىل َط ِل َبِتِ ِ ْمَ ،ول ِك َن َو ْج َه َالر يب ِضدُ فَا ِع ِيَل
الَّش»3(".بطرس .)32-33:1
َي
بركة الرب ِه تغن وال يزيد معها تعبا (أمثال)22:33
33
الَّش
َأل َنَ «:م ْن أَ َرا َد أَ ْن ُ ِحي َب الْ َح َيا َة َويَ َرى أَ َاي ًما َصا ِل َح ًة ،فَلْ َي ْك ُف ْف ِل َسان َ ُه ع َِن َ ي
33
الس َال َم َو َ ِجي َد ِيف
َو َش َفتَ ْي ِه أَ ْن ت َ َت َلكَ َما ِابلْ َم ْك ِرِ ،ل ُي ْع ِر ْض ع َِن َ ي
الَّش َوي َ ْصنَع ِ الْخ ْ ََّيِ ،ل َي ْطلُ ِب َ
أَث َ ِر ِهَ 32 .أل َن َع ْي َ ِن َالر يب عَ َىل َاأل ْب َر ِارَ ،و ُأ ْذن َ ْي ِه إ َِىل َط ِل َبِتِ ِ ْمَ ،ول ِك َن َو ْج َه َالر يب ِض ُد فَا ِع ِيَل
الَّش»3(".بطرس .)32-33:1
َي

23

ان بعض الظن اثم
ما اكرث الظنون واألوهام اليت ينسجها اخليال ويطبقها الانسان عىل نفسه أو يِتم هبا
غّيه ،فيضعف جسده ويتأثر نتيجة ظنه وأوهامه اليت قد ال تكون حصيحة .واليك
بعض هذه األوهام.
ظن أحد أنه َشء وهو ليس شيئا
 - 3ملن يظن أنه َشء وهو ليس شيئا" :ان ر
فانه يغش نفسه .ولكن لميتحن لك واحد ْعَل وحينئذ يكون َل الفخر من
َجة نفسه فقط ال من َجة غّيه" (غالطية  .)1:2قد يظن الانسان انه
أفضل البَّش اكلفريِس اذلي قال عن نفسه" أشكرك اللهم اين لست مثل
ابيق الناس اخلاطفني الظاملني وال مثل هذا العشار" (لوقا .)33:31
اين لقد جربت أخالق الورى
ر
لك يعد نفســـــــــه نعم الفىت
لو عرف الانسان عيبه ملـــــا
ال حيمد القوم الفىت الا مىت
يؤذي اجلهول نفسه فان جَن
ولك من ال خّي منه يرجتــى

حىت عرفت ما بدا ومـــا اختفى
مفن هو اللئمي مهنم يــــــــا ترى
رأيت عيبا فيه ما طال املــــدى
مات فيعطى حقه حىت البـــــىل
يوما عليك عائـــــــدا فامي اعتدى
ان عاش أو مات عىل ح رد سوى

من يظن أنه قامئ " :اذا من ظن أنه قامئ فلينظر أن ال يسقط" (3كورنثوس .)32:33
فهو بل يرى نفسه يف مرآة صنعها هو لنفسه ،فرأى نفسه أفضل من غّيه.
من يظن أنه يعرف شيئا وهو ال يعرف" :ان اكن أحد يعرف شيئا فانه مل يعرف شيئا
بعد كام جيب أن يعرف"(3كورنثوس  .)2:1ذلكل هو يرتيئ فوق ما ينبغي أن يرتيئ
وانطبّق عليه قول الشاعر:
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ان كنت ال تـــــــــــــــدري ومل تك
َجلت ومل تعمل بأنك جاهـــــــــــل
ومن أصعب األش ياء أنك ال تدري

تسائل من يدري فكيف اذا تدري
مفن يل بأن تدري بأنــــــك ال تدري
وأنك ال تدري بأنك ال تـــــــــدري

من يظن أن التقوى جتارة3( :نميواثوس  .)3:2هلم صورة التقوى بيامن ال أساس لها يف
حياَتم .مفس توى التقوى يرتفع وينخفض حبسب الظروف اليت يعيشوهنا.
من يظن أنه بكرثة الالكم تس تجاب صلواَتم :فهو يطيل الصالة متوهام بأن هللا يسمع
اذا أطلت صالتك .لكن الرب يسوع يكشف القناع بقوَل ":حيامن تصلون ال تكرروا
الالكم ابطال اكألمم ،فاهنم يظنون أنه بكرثة لَكهمم يس تجاب هلم فال تتش هبوا هبم ألن
أابمك يعمل ما ُتتاجون اليه قبل أن تسألوه""(مىت .)1- 2:2
انه يف حبه يشــــــتاق كل
أَيا اخلاطي تعقرل واجته حنو يســــــوع
فهو لْلهر الصديّق احللو واخلل النفوع فادعه يف حلظة يأِت اليك
رس اليه ...ســر اليه ...والّق ابمحلل عليه
تلتقي بني يديه ،نعمة اخلالص ابدلم المثني
تقىس ابذلنوب
مك س نني جال يسعى داعيا يف لك حني قارعــــــــا قلبا ر
حامال يف حبره اخلالص والبـــر المثني ابدلم السائل من عود الصليب
ال تؤجل ...ال تؤجل امنا العمر خيــال مثل مشــــس تنِتيي حنو املغيب
كيف تقِض العمر يف قفر الَّشور والضالل ُتت حك املوت والويل الرهيب
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أمثال عربية
"اذا بدك َترب البالد ،ادعي علهيا بكرثة الرؤساء.
رئيسني بفرد مركب بيغرق املركب.
كرثة األايدي بتحرق الطبخة.
خيَل ابنك يبيك وهو صغّي أحسن ما تبيك عليه وهو كبّي .
ابنك ملا يكون صغّي ربيه .وملا يكرب خاويه (أي كن كأخ َل).
رب الودل يف طريقه  ،مفىت شاخ أيضا ال حييد عنه" (أمثال .)22:2
" ر
قالوا لْليك صيح ،قال :لك َش بوقته مليح.
خذ البنت األصيةل ،ولو اكنت عاحلصّية.
أسعد الناس من يسعد الناس.
اليَل أوَل رشط آخرته سالمة.
رقةل اجلواب ،أبلغ جواب.
اليَل طبعه سلمية ومليحة بتكون نفسه مسرتحية.
اليَل ما يذوق املر ،ما بيعرف طعم احللو.
بيسب الناس ،قال :اي عيب اليَل ر
بيخيَل الناس تس بره.
قالوا اي عيب اليَل ر
الصمت زين والسكوت سالمة فاذا نطقت فال تكن مكثارا
ما ان ندمت عىل سكوِت مرة ولك ندمت عىل الالكم مرارا
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Are you an active member?
Are you an active member, the kind that would be
missed?
Or are you just contented, that your name is on the list.
Do you attend each meeting, and mingle with the flock?
Or do you stay at home, and criticize and knock.
Do you take an active part, to help the work along?
Or are you satisfied to be, the kind that just “belong”.
Do you ever go to visit, a member that is sick?
Or leave the work to just a few, and talk about the
clique.
There is quite a program scheduled, that I am sure
you’ve heard about,
And we’ll appreciate if you too, will come to help out.
So come to the meeting often, and help with hand and
heart,
Don’t just be a member, but take an active part.
Think this over member, you know right from wrong.
Are you an active member, or do you just belong ?
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1. Anxious hearts are very heavy, but a word of
encouragement does wonders.
2. One of the first things which a physician says to his patient
is “let me see your tongue.” A spiritual advisor might often
do the same.
3. Treat arguments like weeds, nip them in the bud.
4. People don’t care how much you know until they know how
much you care.
5. Never think that God’s delays are denials. Hold on, hold
fast, hold out, patience is genius.
6. More things are wrought by prayer than this world dreams
of.
7. It is for us to make the effort. The result is always in God’s
hands.
8. Our Lord has written the promise of the resurrection, not in
books alone, but in every leaf in springtime.
9. “Satan, like a fisherman, bait His hook according to the
appetite of the fish.” Thomas Adams
10. The church is not a gallery for the exhibition of eminent
Christians, but a school for the education of imperfect ones,
a nursery for the care of weak ones, a hospital for the
healing of those who need assiduous care.
11. “Don’t find fault; Find a remedy.” Henry Ford
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* خرجت من املستشفى األخت مسّية نس مي خوري بعد أجراء ْعلية
جراحية .نطلب من الرب أن يمتم شفاءها...
* خرج من املستشفي األخ منذر نواف مرشد بعد إجراء ْعلية جراحية
خطّية أخرجه الرب مهنا  .نطلب من الرب أن يمتم شفاءه.
* َتانينا القلبية لألخ نبيل ميش يل الطويل لزواجه من األخت رشوق أبو
حنا .صلواتنا اىل الرب أن يبارك العروسني يف حياَتام الزوجية ُتت رعاية
الرب.
* س تقدم الكنيسة العربية املعمدانية ترانمي القيامة وذكل يف  23الشهر احلايل
الساعة احلادية عَّش ،والساعة السادسة فرنجو من مجيع الاخوة أن يدعوا
أصدقاءمه وأقارهبم حلضور عيد قيامة الرب يسوع املس يح اذلي قام منترصا
عىل املوت وواهبا احلياة للمؤمنني .وس يكون معنا ضيف عزيز دلينـــا
ولك عام ومجيعك خبّي.
زُعرب عىل وفاة
* تعازينا َ
احلارة لألختَني حبقَة مايك فغايل وانهية عيىس ُ
تعازينا القَل ِب َية.
َزوجة َشقي ِقهام فّيُوز ُم َ
وَس جبُور ،ونُقَديم أ َح رر ِ
احلارة لألخت وديعة نواف مرشد لوفاة ابهيا الطيب اذلكر يوسف
* تعازينا ر
يعقوب سواقد يف األردن ،فاىل األخ رجا ونواف مرشد واىل عائةل سواقد
أحر تعزينا القلبية.
نقدم ر
نرجو من المـؤتمرين الكرام أن يسجلوا على االنترنت
قبل  61الشهر الحالي أو برسالة الى الكنيسة العربية
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