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 بة هللا الفائقة الوصفحم 
 
 

  حمبة هللا ســــــــمت      ما قاسها عقل الكبار
 فوق النجوم ارتفعت       ونزلت حتت البحار

  أاتهـــــم الـــــريح ذ أذنب لك البشــــر      إ
  ــــنــــــرامه       بدمـه المثيـــــــــفدامه شـــــــ

 

  ).13:15يوحنا (أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه َألْجِل أَِحبَّائِِه : هَذا لَيَْس َألَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمنْ "
َُّه هَكَذا أََحبَّ ُهللا الَْعالََم َحىتَّ بََذَل ابْنَُه الَْوِحيَد، ِلَيكْ َال َهيْكِلَ ُلكُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَلْ " تَُكوُن هَلُ  َألن

َّةُ    ).16:3يوحنا ".(الَْحَياُة اَألبَِدي
  

يف لك زمان وماكن ولك آن وأوان يرمن عهنا  نسانٍ إ هتا أذنُ عَ حمبة هللا يه أعظم قصة مسِ ن إ
والكبار أيضا يرمنون عن حمبة هللا " ..سـيدي الفادي الغين قلبه حيبين"هتم املشهورة ميالصغار ترن 

  :بقوهلم 
  

  قصة احلب العجيب      قد جتـلّت يف الصليب
  صمت الرهيبقد رواها يل حبييب      ساعة ال

  نـــــوهو مسحوق الفؤاد      وهو جمروح اجلبيـ
  نـــــقد رواها يل حبييب      ابدلم الغـايل المثيــ

  

املالئكة  اثريهذه الرتانمي تشهد عن حمبة هللا للبرش فتدّوي نغامهتا يف ردهات السامء وتنقلها قي
  .النيمرتمنة عن حمبة هللا للبرشاخلطاة الضّ 

  

ألسـنة املالئكة  وبالغة نسان تعجز  األفاضل أن موضوع حمبة هللا لإلد املؤمننيلقد قال أح
حىت كتب أحد الشعراء  .وريشة الفنان، وقمل الاكتب، وروائع املوسـيقى أن تسرب غورهاخلطباء 

   :قائالً  عن هذه احملبة
  لو صار خربا لك مي      وورقا لك الفلـك

  لوصف اشرتكولك نبتة قلـــــــــــم واللك اب
  ما كتبوا ما وصفوا       حمبـة احلبيــــــــب
  فاقت مست، فاضت طمت مقدارها جعيب

  

  ).16:3يوحنا (ن اكنت هناك آية يمتىن الشـيطان أن ميحوها من الكتاب املقدس فهـي إف 
  ىل احلياة األبدية يه إن اكنت هناك آية تنري السبيل أمام اخلطاة ليك ترهيم الطريق إو
  ).16:3 يوحنا(

وقال عهنا آخر بأهنا قلب  .ابالجنيل الصغري)  16:3يوحنا (لقد أمسى مارتن لوثر هذه اآلية 
  :الكتاب املقدس وحموره، والسبب يف ذكل ألهنا
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  "  ألن هكذا أحب هللا العامل" :ألهنا رساةل هللا كل ويل: أوال
  

وليست رساةل  .خطاايك وآاثمك هنا رساةل ال تدعوك ليك متثل أمام هللا اذلي حيمك عليك بسببإ
ولكهنا رساةل . ام لتظهر أمام احملمكة الساموية حملاسبتك عىل لك ما اقرتفته من حجود وعصيانهتّ إ

  ىل املسـيح اتئبا واندما إ جئت ذاإ حمبة هللا الفادية والغافرة واليت
  .هتبك احلياة األبدية ،وقبلته راب عىل حياتك وخملصا لنفسك

  

ُ . بنه ليغسل قلوبنا ويطهّران بدمه الغايل المثنيإلقد أرسل هللا  ، ومحل هِ عىل وهجِ  لَ فِ لقد أهني، وت
ال شهادة صامتة عىل إن هذه األمور ما يه إ .بةعن ابحلر ر عىل الصليب، وطُ لكيل الشوك، وُمسِّ إ

ى ذكل املنظر أوقف مالك الرمحة مندهشا عندما ر  لقد. هول اخلطية وفساد القلب البرشي
مث جراء القضاء العادل عىل هذا العامل الفاسد واذلي يرشب اإلإوطلب مالك العدل  الرهيب،
ظهرت حمبة هللا الباذةل والغافرة وكيف أن هللا قد بّني حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات ف  ،اكملاء

ىل إأان وأنت  وانطلقُت . ىل مغدهإانترصت حمبة هللا ورّدت سـيف عداةل هللا . املسـيح ألجلنا
حموت : "ممتام قصد هللا يف حمبته الىت ظهرت عىل الصليب معلنة غفران هللا وقائةل. حّرية الغفران

  ."أان أان املايح خطاايك ألجل امسي كغمي ذنوبك وكسحابة خطاايك
  
بنه إهكذا أحب هللا العامل حىت بذل " .هنا رساةل ابذةل وقد كتبت بدم قرمزيإ: اثنيا

  "الوحيد
  

. ىل بالدمهإسكوتالنديني قّدموا حياهتم ليعيدوا احلرية ادلينية أن جامعة من اإل حيدثنا التارخي
كرام إرت القبور اليت تضم رفاهتم موضع فصا. مهنم عليه بدمه لكٌّ  عَ م ووقّ هِ عىل نفوسِ  فكتبوا عهداً 

قيست  ما ذاإلكن ما يه تضحية أولئك . واحرتام ألهنم حضوا حبياهتم يف سبيل غاية جميدة
  .ضحية الكربى اليت قام هبا الرب يسوع املسـيحابلت 

  

يريد بعض الوعاظ يف هذه األايم أن تنحرص رسالهتم عن حياة الرب يسوع كقدوة ومكثال 
ىل العامل مل تكن ليك يعيش احلياة املثالية بل إلألخالق، ولكن فاهتم أن هممة رساةل املسـيح وجميئه 

) 22:9عربانيني " (بدون سفك دم ال حتصل مغفرة" :ألنه مكتوب. أن ميوت ألجل فداء البرشية
ألنمك افتديمت ال بأشـياء تفىن بفضة أو ذهب بل بدم كرمي كام من محل بال عيب وال دنس دم "...

دم يسوع املسـيح ابنه يطهران من لك : "ويوحنا الرسول يعلن قائال).. 18:1بطرس 1" (املسـيح
ي ِبيَُسوَع 24 :"وبولس الرسول يكتب )  . 7:1يوحنا 1(خطية ِ ااًن ِبِنْعَمِتِه اِبلِْفَداِء اذلَّ ِريَن َمجَّ ُمتََربِّ

يِح،  ْفِح َعِن الَْخَطااَي 25الَْمسـِ ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ َمُه ُهللا َكفَّاَرًة اِبِإلميَاِن ِبَدِمِه، ِإلْظهَاِر ِبرِّ ي قَدَّ ِ اذلَّ
اِلَفِة ِبِإْمَهاِل هللاِ    ). 25- 24:3رومية ("السَّ
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ْفَر َوتَْفتََح «: ملفديني يرمنون ترنمية جديدة يف السامء قائلنيوجيش ا تَِحق أَنَْت أَْن تَْأُخَذ السِّ ُمسـْ
ةٍ  ِ ِبَدِمَك ِمْن ُلكِّ قَِبيةَلٍ َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمَّ يْتَنَا  ََّك ُذِحبَْت َواْشَرتَ   ).  9:5رؤاي " (ُخُتوَمُه، َألن

  

وهذا ما يوحض . ت ألسـبوع اآلالم ّصَص األانجيل األربعة قد خُ  ىل ذكل لكه جند أن ثلثإضافة ابإل
  .لنا اجتاه قلب هللا الفتداء البرشية بواسطة موت املسـيح النيايب عىل مذحب الصليب ألجلنا

  

ه الكتاب املقدس قلوب الناس القاسـية ابلصخور، ولكن يف ذكل اليوم املشهود تشققت يشـبِّ 
عىل شدة اآلالم اليت عاانها  ليلٌ إنه دلو يتأوه عىل الصليب الصخور ومل حتمتل آالم املسـيح وه

ٌَّة َاكلَْمْوِت  ."يظهر حمبته الشديدة حنوانل املسـيح  َيٌة َاكلْهَاِويَةِ . َألنَّ الَْمَحبََّة قَِوي ُة قَاسـِ لَهِيُهبَا لَهِيُب . الْغَْريَ
بِّ  ُ 7. اَنِر لََظى الرَّ تَِطيُع أَْن ت ُيوُل َال تَْغُمُرَهاِميَاٌه َكِثَريٌة َال تَسـْ ِإْن أَْعَطى اِإلنَْساُن . ْطِفَئ الَْمَحبََّة، َوالسـُّ

تَقَُر اْحِتقَاًرا   ).7-6:8نشـيد األنشاد ."(ُلكَّ ثَْرَوِة بَيِْتِه بََدَل الَْمَحبَِّة، ُحتْ

  "ليك ال هيكل لك من يؤمن به بل تكون هل احلياة األبدية" .مضمون هذه الرساةل: اثلثا

رساةل حتتوي  .خالص ملن يقبلها وهالك ملن يرفضها .حياة أو موترساةل حتتوي مسأةل ن هذه الإ
أذلي يؤمن "ألن  .اجلحمييف عذاب و نعمي أو شقاء  ما يفإعىل مسـتقبكل األبدي اذلي هنايته 

يوحنا " (ابالبن هل حياة أبدية واذلي ال يؤمن ابالبن لن يرى حياة بل ميكث عليه غضب هللا
36:3.(  

  "         للك من يؤمن به"  .عنوان هذه الرساةل: رابعا
فهـي دعوة مفتوحة " ىل لك من يؤمن بهإ"فهـي موهجة . ن أمه شئ يف هذه الرساةل هو عنواهناإ

رادة إألن . ىل املسمل والهيوديإىل البوذي والهندي إ ىل األسود واألبيض،إ" ىل لك منإ"للجميع 
ن إا سـتحصل عىل احلياة األبدية ولهتَ ن قبِ إف. احلق يقبلونىل معرفة إهللا يه أن امجليع خيلصون و

  . رفضهتا ال بد من الهالك األبدي
  

يقول . ما أن تقبلها أو ترفضهاإ. ريد أن أكتب وأقول بأن هذه الرساةل جيب أن ترد علهياأوأخريا 
ان هللا حرية لقد أعطا"  حتياقد وضعت أمامك املوت واحلياة فاخرت احلياة ليك: "هللا ملوىس النيب

كل ما هو رّدك عىل دعوة هللا وجوابك عىل أريد أن أسأواآلن . القبول أو الرفض ،ختياراإل
تؤكد عىل  "هكذا"ن لكمة إ" ألن هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد. "رساةل حبه كل

  .ىنمقدار حبه كل فال تتوا
  

ج ولسن اب حيتوي عىل العفو عن جورحيىك عن الرئيس األمرييك أندرو جاكسون أنه أصدر خطا
فعرض األمر عىل احملمكة العليا . فلام قرأ ولسون اخلطاب رفضه. عداماذلي اكن حمكوما عليه ابإل

ن العفو إ: ملعرفة ماذا ينبغي أن يكون مصري اذلي يرفض قرار العفو، فاكن قرار القايض ما ييل
وهكذا ... قمية هل فالعفو ال الّ إا اكن به وذا قبلهإف. ميهتا يف موافقة الشخص اخملتصهو ورقة ق 

  .   عدامهإحمكت احملمكة ب
ماذا أنت فاعل ابلعفو الصادر ليس من رئيس أريض بل من مكل ساموي هو : أهيا القارئ العزيز

هللا اذلي رآان هنمي عىل وجوهنا ال حول لنا وال قوة يف خالص نفوسـنا ألننا أخطأان وعّوجنا 
البار . "بّني حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املسـيح بديال عنا ليك يفدينا"املسـتقمي لكن هللا 
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فهل ترفض عفوه وحمبته أم تقبهل شاكرا عىل . لهيةمثة حىت يربران أمام العداةل اإلمات من أجل األ
  .حمبته وعطيته اليت ال يعّرب عهنا

  :لوت اليوت يف ترنميهتا املشهورةليتك تقبهل اآلن قبل فوات األوان وتقول كام قالت املرمنة شار 
  

  ال ادلم املسفوك عين من يديكإكام أان وليس يل عذر دليك     
 ــــعــآيت أان اي محـل هللا الوديـــ  وأمرك القائل أن آتـي اليك               
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  سـتعباد القهري أم احملبة القاهرة؟اإل
  

  .ق لك قوة يف الوجود أال ويه قوة احملبةن الكتاب املقدس يلكمنا عن قوة تفو إ
ىل إ جماد الساموية والتسابيح املالئكية ليأيتلهية اليت جعلت الرب يسوع يرتك األهنا قوة احملبة اإلإ

أهنا قوة احملبة  .نسان الساقط املسكني اذلي ال حول هل وال قوة خلالص نفسهأرضنا ليفتدي اإل
 .هيل إفور اتئه عن عشه ال يعرف الرجوع ان التائه كعصنساليت فتّشت دون لكل أو ملل عن اإل

نسان إىل إ ،ا للرش والفسادحيينسان الساقط من خشص دنس وجنس هنا قوة احملبة اليت تغّري اإلإ
   جديد حمبا لفعل اخلري للغري وحمبا للقداسة

رادته إوتربطه ب نسان من قيود الشـيطانهنا قوة احملبة اليت حترر اإلإ. ةراغبا يف حياة نقية تقيـ و
  .حبه ومات من أجهل ليك خيلصه من ثقل اخلطية وعقاهباأحببال احملبة للمسـيح اذلي 

مفع أنه يسـتحق العقاب ألجل . نسان خيجل أمام معامالت هللا هلهنا قوة احملبة اليت جتعل اإلإ
رشار من أجل األ البار مات .ته العظمية هل فأرسل ابنه لميوت بديال عنهلكن هللا بّني حمبّ  ،خطاايه

ليس هذا فقط بل يتبناه هللا ويعطيه  ،ىت األرشار يتربرون مبوته النيايب عىل الصليب ألجلهمح
  .جماد ساموية مل يكن حيمل هباأحياة أبدية مع 
وضع نفسه كام  حمب سري فادٍ أقد أصبح  هنسان يشعر بأنإلمالت اللطيفة جتعل ااهذه احملبة واملع

  ".حبائهأمن هذا أن يضع أحد نفسه ألجل  ليس ألحد حب أعظم" قال
  ىل اخلطية إا هو الشئ اذلي مينعك عن الرجوع أحد املؤمنني األفاضل م لَ ئِ سـُ 

  ."هنا حمبة املسـيحإ: "فأجاب
ن حمبة املسـيح القوية تشّلك رادعا قواي يردع املؤمن عن اخلطية اليت لكّفت موت املسـيح إ: نعم

مور حب األ، أب الربحِ أُ فعندما . خلطية عن لك من يؤمن بهالنيايب عىل الصليب ليدفع عقاب ا
  :كرين قول الشاعرذمت .غض األمور اليت يبغضهاأباليت حيهبا و 

  

ُ إلو اكن حبّـك صادقا ألطعته        ب مطيعملن ُحي  بَّ حِ ن امل
  

 األجساد، لكن الروح تبقى حرة أرسو القهري بقوة احلديد والنار يسـتأسـتعباد القرسي ن اإلإ
نسان إلا درك األرواح فيأرسن اسـتعباد يسوع الطوعي بقوة حمبته تسـهتوي القلوب وتسـتإ. يقةطل 

رادته ، ولكّه اسـتعداد للعيش هل والتضحية يف إهذه احملبة العظمية فيسري وراء املسـيح مبلء 
بة ن قوة احمل أذلكل نسـتنتج ب. ألن التضحية هتون عندما توجد احملبة. سبيهل ابملال وادلم والروح

  :عراأقوى بكثري من قوة السـيف ولكنا  لكامت الش
  

  ا اكن بل خشـباداي فاحت القدس خّل السـيف انحية        ليس الصليب حدي
  لطانه القطباــــــوكيف جاوز يف س    ىل أين انهتت يده     إرت ـــــــذا نظإ           
  اـــــــــ للقوة الغلبق الـــــــدرة         وأن للحـــــعلمت أن وراء الضعف مق          
     

ىك بأن انبليون األمرباطور الفرنيس كتب يف مذكراته عندما اكن منفيا يف جزيرة القديسة حي
  :هيالنه، عندما اكن ينتظر املوت هذه اللكامت الرائعة
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نه يأمران أن نؤمن به إ. ين أقول لمك أن يسوع النارصي ليس جمرد انسانإأان أعرف الناس، و"
ن املسـيح ال يرتدد بل يتلكم إ" أان هو نور العامل: "عليال ألمره سوى لكمته ادلاويةت  وال يعطي
. طلب من الناس احملبة ، وهذا أصعب شئ ميكن نيهل يف الوجودويهو يريد ... بسلطان

 .وماتوا وطوامه النسـيان.. ولكهنم عاشوا بدون أصدقاء. الاسكندر وقيرص وهانيبال غلبوا العامل
أما . !امرباطورايت ولكن عىل ماذا؟؟ عىل القوة وقيرص وشارملان وأانسكندر لقد أسس الا

مرباطوريته عىل احملبة، ويف هذه الساعة جتد املاليني مسـتعدة أن ايسوع النارصي فقد أسس 
سـتعدة أن متوت م أان أثرت امحلاس يف جامهري وجامعات غفرية دلرجة أهنا اكنت  .متوت من أجهل

واآلن أان منفي يف هذه اجلزيرة ... يقتيض وجودي خشصيا أمام هذه امجلاهريمن أجيل، ولكن هذا 
ان شـتّ . ..لدليدان عامً ألرض وأصبح طُ اىل إسأعود قريبا ... لكن أين مه األصدقاء؟؟؟ أان منفي.

بني شقاويت وبني ملكوت املسـيح األبدي اذلي يبرش به واذلي ميتد امتدادا هائال يف لك 
  ."األرض

  

هل اختربت هذه احملبة القوية؟؟ وهل تسـتطيع أن تردد مع يوحنا الرسول : ئ العزيز أهيا القار 
م عىل أن تتوب وترتك اخلطية واتبع يسوع ليك تنال َمصِّ " حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوال: "قائال

  .اخلالص واحلياة البدية
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  الشهادة الصامتة
 

ُث ِبَمْجِد ِهللا، َوالَْفكَلُ 1 َماَواُت ُحتَدِّ ِربُ ِبَعَمِل يََديْهِ اَلسَّ ًما، َولَْيٌل ِإَىل 2.  ُخيْ يَْوٌم ِإَىل يَْوٍم يُِذيُع الَكَ
ِيف ُلكِّ اَألْرِض َخَرَج َمنِْطُقهُْم، َوِإَىل أَْقَىص 4. َال يُْسَمُع َصْوُهتُمْ . َال قَْوَل َوَال الَكَمَ 3. لَْيل يُْبِدي ِعلًْما

َماُهتُمْ  ْمِس َمْسَكنًا ِفهيَا، َجَعَل لِ . الَْمْسُكونَِة َلكِ ُج . َوِيهَ ِمثُْل الَْعُروِس الَْخاِرجِ ِمْن َحَجلَِتهِ 5لشَّ يَبَْهتِ
رِيقِ  َباِق ِيف الطَّ َء 6. ِمثَْل الَْجبَّاِر ِللسـِّ َماَواِت ُخُروهُجَا، َوَمَداُرَها ِإَىل أَقَاِصهيَا، َوَال َيشْ ِمْن أَْقَىص السَّ

َها تَِفي ِمْن َحرِّ  .َخيْ

ُ اي لها  سمع ولكن من لكامت رائعة فالسموات تتحدث والفكل خيرب ويذيع الكما مع أن صوهتم ال ي
ن نتعمل هذا ادلرس المثني بأن الشهادة أومك حنن حباجة . ىل أقىص األرضإ جمنطقهم قد خر 

وهذا ما قاهل املثل القدمي عن هؤالء اذلين يتلكمون بدون أن . الصامتة خري من الالكم املسموع
  ."أمسع جعجعة وال أرى طحنا" يفعلون

صعبة ألن فهيا صليب وسهةل ألن . ن احلياة املسـيحية الصحيحة صعبة ولكهنا ليست مسـتحيةلإ
تنا ويشجعنا وذاق املوت عن لك واحد قد قام من األموات وهو يح ليك يعني ضعفا بَ لِ اذلي ُص 

  .القدس الساكن فينا حويقوينا بواسطة الرو
د منا حب الاسـتطالع، فعندما يعيش املسـيحي احلياة املسـيحية لقد وضع هللا يف لك واح

ليه ويعطف ويرتأف عىل اذلين مه يف إبأن حيب اآلخرين ويسامح ويغفر لذلين يسيئون  ،احلقيقية
  . ضيق ويساعدمه ، جيعل الناس يتساءلون أو يسألون عن سبب الرجاء اذلي فينا

  

ٍء، أَنُْمتْ ِملُْح اَألْرِض «: يقول الرب يسوع ، َولِكْن ِإْن فََسَد الِْملُْح فَِبَماَذا يَُملَُّح؟ َال يَْصلُُح بَْعُد ِلَيشْ
َفى َمِدينٌَة َمْوُضوعٌَة عََىل . أَنُْمتْ نُوُر الَْعالَمِ 14. ِإالَّ َألْن يُْطَرَح َخاِرًجا َويَُداَس ِمَن النَّاِس  َال يُْمِكُن أَْن ُختْ

َجبَل، 
اجً 15 يَن ِيف َوَال يُوِقُدوَن ِرسَ ِ ِ اذلَّ ا َويََضُعونَُه َحتَْت الِْمْكيَاِل، بَْل عََىل الَْمنَاَرِة فَُيِيضُء ِلَجِميع

ي ِيف 16. الَْبيِْت  ِ ُدوا أاََبُمكُ اذلَّ نََة، َويَُمجِّ الَُمكُ الَْحسـَ اَم النَّاِس، ِلَيكْ يََرْوا أَْمعَ فَلُْيِضْئ نُوُرُمكْ هَكَذا ُقدَّ
َماَواِت     ).16-13:5مىت ." (السَّ

  

 يسوع الرب مث يقول )علن جمد هللا بدون الكميور يضئ و ن النإ(فليضئ نورمك هكذا قدام الناس 
  ).وليس ليك ميجدومك( ابمك اذلي يف السمواتأوميجدوا ) يروا الناس أعاملمك وليس أقوالمك ليك(

م هتهادن ش إ. ىل لك املسكونة لكامهتمإال يسمع صوهتم لكن يف لك األرض خرج منطقهم و"
ًما، َولَْيٌل ِإَىل لَْيل يُْبِدي ِعلًْما2. " مسـمترة ليال وهنارا َال . َال قَْوَل َوَال الَكَمَ 3. يَْوٌم ِإَىل يَْوٍم يُِذيُع الَكَ

َماُهتُمْ 4. يُْسَمُع َصْوُهتُمْ    "ِيف ُلكِّ اَألْرِض َخَرَج َمنِْطُقهُْم، َوِإَىل أَْقَىص الَْمْسُكونَِة َلكِ

اذلي بدون نورها وحرارهتا تصبح عظمة وجمد اخلالق  ليك تعلن نورها وحرارهتا الشمس ترسلف
وقال هللا لتكن أنوار يف . "والقمر يعلن جمد هللا مبّده وجذره . رض كتةل جليدية ال حياة فهياألا

وتكون أنوارا يف جدل . جدل السامء لتفصل بني الهنار والليل، وتكون آلايت وأوقات وأايم وسـنني
النور األكرب حلمك الهنار والنور األصغر حلمك . نري عىل األرض فعمل هللا النورين العظمينيت ء ل السام
ن القمر يسـمتد نوره إ ).19:104مزمور " (صنع القمر  للمواقيت") 16 - 1: 14تكوين " (الليل



10 

مشس "من الشمس ويعكسه عىل األرض وهكذا املؤمن يسـمتد نوره من الرب يسوع اذلي هو 
اكِلُ ِيف 2. "ويعكسه عىل العامل اذلي يعيش يف الظلمة" جنحهتا أالشفاء يف الرب و  ْعُب السَّ اَلشَّ

لَْمِة أَبَْرصَ نُوًرا َعِظميًا ْم نُورٌ . الظُّ َق عَلَْهيِ   ).2:9اشعيا . " (الَْجاِلُسوَن ِيف أَْرِض ِظَالِل الَْمْوِت أَْرشَ

  ؟لكامتكك تنطبق مع تياهل ح : والسؤال اذلي يفرض نفسه عىل لك مؤمن مسـيحي

ُُه ِبَرُجل عَاِقل، بََىن بَيْتَُه عََىل «: يقول الرب يسوع هبِّ فَُلكُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَواِيل هِذِه َويَْعَمُل ِهبَا، ُأشـَ
ْخرِ  اَيُح، َوَوقََعْت عََىل ذكِلَ الَْبيِْت 25. الصَّ َل الَْمَطُر، َوَجاَءِت اَألْهنَاُر، َوَهبَِّت الرِّ فََملْ يَْسُقطْ،  فََزنَ

ْخرِ  ًسا عََىل الصَّ َُّه َاكَن ُمَؤسَّ بَُّه ِبَرُجل َجاِهل، 26. َألن َوُلكُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَواِيل هِذِه َوَال يَْعَمُل ِهبَا، يُشـَ
ْملِ  اَيُح، َوَصَدمَ 27. بََىن بَيْتَُه عََىل الرَّ َل الَْمَطُر، َوَجاَءِت اَألْهنَاُر، َوَهبَِّت الرِّ ْت ذكِلَ الَْبيَْت فََزنَ

 ).27-24:7مىت . (»!فََسقَطَ، َوَاكَن ُسُقوُطُه َعِظميًا
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 ؟ما يه اخلطية اليت ال تغفر
 

ُلكُّ َخِطيٍَّة : ذِلكِلَ أَُقوُل لَُمكْ 31"يسأل الكثريون عندما يقرأون لكامت الرب يسوع للفريسـيني 
ا التَّْجِديُف عَ  ِديٍف يُْغَفُر ِللنَّاِس، َوأَمَّ وحِ فَلَْن يُْغَفَر ِللنَّاِس َوَجتْ َمًة عََىل اْبِن 32. َىل الرُّ َوَمْن قَاَل َلكِ

، َال ِيف هَذا الَْعالَِم َوَال ِيف  وحِ الُْقُدِس فَلَْن يُْغَفَر هَلُ ا َمْن قَاَل عََىل الرُّ ، َوأَمَّ ."  اآلِيت اِإلنَْساِن يُْغَفُر هَلُ
  ).32- 31:12مىت (

جيب أن ندرس اخلطااي اليت يغفرها هللا واليت  ،اليت ال تغفر قبل أن ندرس عن ما يه اخلطية
ألن هللا ال ميكن أن يرتك أوالده يعيشون يف اخلطية بل يؤدهبم ليك  ،يتبعها التأديب من هللا

  .يرجعوا اليه
  اخلطااي اليت يغفرها هللا

  هذه اخلطية قابةل للغفران ألن موىس قتل املرصي :خطية القتل: أوال 
أنت " داود زىن ولكن هللا غفر هل وأدبه عىل خطيته بقوهل عىل مف اناثن النيب :طية الزىنخ : اثنيا 

  "ىل األبدإهوذا السـيف ال يفارق بيتك . قتلت أوراي احليث ابلسـيف 
يضا كذب ولكن هللا غفر هلام بعد أن أبنه اق اابراهمي كذب واحس :خطية الكذب والرايء: اثلثا
  أدهبام
  .وكذبه لكن هللا غفر هل وأدبه ههذه اخلطية اقرتفها يعقوب خبداع :ةخطية الرسق: رابعا 
  خطية الكربايء: خامسا
  .وهذه اخلطية اقرتفها مششون لكن هللا غفر هل وأدبه . خطية الانتحار: سادسا
ُلكُّ َخِطيٍَّة : ذِلكِلَ أَُقوُل لَُمكْ 31: "والرب يسوع يقول: غفر للناستلك خطية وجتديف : سابعا

وحِ فَلَْن يُْغَفَر ِللنَّاِس ِديٍف يُْغَفُر ِللنَّاِس َوجتَْ  ا التَّْجِديُف عََىل الرُّ   ).31:12مىت ."(، َوأَمَّ
  

َمًة عََىل اْبِن 32: "ما يه اخلطية الوحيدة اليت ال يغفرها هللا يقول الرب يسوع ذاً إ َوَمْن قَاَل َلكِ
ا َمْن قَاَل عََىل  ، َوأَمَّ ، َال ِيف هَذا الَْعالَِم َوَال ِيف اآلِيت  اِإلنَْساِن يُْغَفُر هَلُ وحِ الُْقُدِس فَلَْن يُْغَفَر هَلُ " الرُّ

   ).32:12مىت (
َُّه ِإْن لَْم أَنَْطِلْق َال يَْأِتيُمكُ الُْمَعزِّي، َولِكْن ِإْن : لِكينِّ أَُقوُل لَُمكُ الَْحقَّ  َُّه َخْريٌ لَُمكْ أَْن أَنَْطِلَق، َألن ِإن

  :َديُْنونَةٍ  َخِطيٍَّة َوعََىل ِبّر َوعََىل َوَمَىت َجاَء َذاَك يَُبكُِّت الَْعالََم عََىل 8. هُلُ ِإلَْيُمكْ َذَهْبُت ُأْرسِ 
ُْم َال يُْؤِمنُوَن ِيب 9 ا عََىل َخِطيٍَّة فََألهنَّ   ).9- 7:16يوحنا ." (أَمَّ

ىل خطية وعىل بر ت عكِّ بَ يُ "يقول الرب يسوع أنه مىت جاء الروح القدس فعمهل الرئييس هو ليك 
ذن الروح القدس يبكت اخلاطئ عىل اخلطية إ." وعىل دينونة ، عىل خطية فألهنم ال يؤمنون يب

  .الوحيدة اليت يه عدم الاميان يف معل املسـيح النيايب عىل الصليب
الص اذلي قدمه املسـيح من فعندما الروح القدس يبكت اخلاطئ عىل خطاايه ويعلن هل عن اخل

" املسـيح وحده هو الطريق واحلق واحلياة"بواسطة لكمة هللا احلية والفعاةل بأن  يقول هل ،أجهل
وليس بأحد غريه " ذ يقول الكتاب إ. ويذكره مرارا وتكرارا بأن املسـيح هو اخمللص الوحيد

  "اخلالص ألنه ليس امس آخر قد أعطي بني الناس به ينبغي أن خنلص
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ن أخطأان فلنا شفيع عند إ"الوحيد ألن لكمة هللا تقول ره أيضا أن املسـيح هو وحده الشفيع ويذكِّ 
ره أيضا بأن املسـيح هو الوسـيط الوحيد بني هللا القدوس وبني ويذكِّ . فعاء وليس شُ " هللا اآلب
روح هللا ال يدين يف "فعندما يرفض اخلاطئ تبكيت الروح القدس يقول الكتاب بأن . اخلاطئ

  )3:6تكوين ( "ىل األبدإنسان اإل
ُن ِإْن أَْمهَلْنَا َخَالًصا هَذا : "َيكتب لنا الرسول يف سفر العربانيني متسائال ذلكل َكْيَف نَْنُجو َحنْ

  ).3:2عربانيني (ِمْقَداُرُه؟ 
َُّه هَكَذا أََحبَّ ُهللا الَْعالََم َحىتَّ بََذَل ابْنَُه الَْوِحيَد، ِلَيكْ َال َهيْكِلَ ُلكُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه،بَْل 16 َ َألن ُكوُن هَلُ ت

َّةُ  َُّه لَْم ُيْرِسِل ُهللا ابْنَُه ِإَىل الَْعالَِم ِلَيِديَن الَْعالََم، بَْل ِلَيْخلَُص ِبِه الَْعالَمُ 17. الَْحَياُة اَألبَِدي ي 18. َألن ِ اذَلَّ
َُّه لَْم يُْؤِمْن اِبْمسِ  ي َال يُْؤِمُن قَْد ِديَن، َألن ِ -16:3يوحنا " (.اْبِن ِهللا الَْوِحيدِ  يُْؤِمُن ِبِه َال يَُداُن، َواذلَّ

18.(  
َهتْزِئُوَن «وأخريا نذكر ما قاهل الروح يف سفر األمثال  بُّوَن الَْجهَْل َوالُْمسـْ َا الُْجهَّاُل ُحتِ ِإَىل َمَىت أَهيُّ

؟  ِهتَْزاِء، َوالَْحْمقَى يُْبِغُضوَن الِْعْملَ وَن اِبالسـْ . هَأنََذا ُأِفيُض لَُمكْ ُرويِح  .ِاْرِجُعوا ِعْنَد تَْوِبيِخي23يَُرسُّ
َماِيت  ُِّمُمكْ َلكِ ، َوَمَدْدُت يَِدي َولَيَْس َمْن يَُباِيل، «24 .ُأعَل َألينِّ َدَعْوُت فََأبَيُْمتْ

بَْل َرفَْضُمتْ ُلكَّ َمُشوَرِيت، 25
ِإَذا َجاَء َخْوفُُمكْ 27. ِعْنَد َمِجيِء َخْوِفُمكْ  أَْمشَُت . أَيًْضا أَْحضَُك ِعْنَد بَِليَِّتُمكْ  فََأانَ 26. َولَْم تَْرَضْوا تَْوِبيِخي

ٌة َوِضيقٌ  ْوبََعِة، ِإَذا َجاَءْت عَلَْيُمكْ ِشدَّ تَِجيُب 28. َكَعاِصَفٍة، َوأَتَْت بَِليَُّتُمكْ َاكلزَّ . ِحينَِئٍذ يَْدُعونَِين فََال أَسـْ
ُدونَِين  ُْم 29. يَُبكُِّروَن ِإَيلَّ فََال َجيِ تَاُروا َمَخافََة الَألهنَّ بِّ أَبْغَُضوا الِْعْملَ َولَْم َخيْ . لَْم يَْرَضْوا َمُشوَرِيت 30. رَّ

مْ 31. َرَذلُوا ُلكَّ تَْوِبيِخي َبُعوَن ِمْن ُمَؤاَمَراِهتِ َألنَّ اْرِتَداَد 32. فذَِلكِلَ يَْأُلكُوَن ِمْن ثََمِر َطرِيِقهِْم، َويَشـْ
تَِمُع ِيل 33. الَْحْمقَى يَْقُتلُهُْم، َوَراَحَة الُْجهَّاِل تُِبيُدُمهْ  ا الُْمسـْ ُحي ِمْن َخْوِف  أَمَّ فَيَْسُكُن آِمنًا، َويَْسَرتِ

 ِّ   ).33- 22:1أمثال (        .»الرشَّ
ُ َوَال ِشَفاءَ 1"أيضا   ُِّخ، الُْمقَيسِّ ُعُنقَُه، بَْغتًَة يَُكرسَّ   ).1:29أمثال ." (اَْلَكِثُري التََّوب
  

ه ويعلن هل حمبة ىل قلب اخلاطئ مرارا وتكرارا ليك يبكته عىل خطاايإفعندما روح الرب يتلكم 
ىل املسـيح ويقبهل راب عىل إل قبِ ليك يُ  ،املسـيح اذلي جاء خصيصا ليك خيلصه من ادلينونة الرهيبة

دلينونة الرهيبة اليت تنتظر ا الّ إويرفض املؤمن هذه احملبة فمل يبق بعد  ،احلياة وخملصا للنفس
ليب ليك يرحب بك ليك تقبل ثنتني عىل الص لقد فتح الرب يسوع يديه اإل. اخلاطئ وبئس املصري

نسان عىل اخلطية العظمى يف رفض املسـيح اإلاخلالص ألنه يقول ابلروح القدس اذلي يبكّت 
، َوَمَدْدُت يَِدي َولَيَْس َمْن يَُباِيل « أَْمشَُت ِعْنَد . أَيًْضا أَْحضَُك ِعْنَد بَِليَِّتُمكْ فََأاَن 26... َألينِّ َدَعْوُت فََأبَيُْمتْ

ٌة َوِضيٌق 27. ْوِفُمكْ َمِجيِء خَ  ْوبََعِة، ِإَذا َجاَءْت عَلَْيُمكْ ِشدَّ . ِإَذا َجاَء َخْوفُُمكْ َكَعاِصَفٍة، َوأَتَْت بَِليَُّتُمكْ َاكلزَّ
تَجِ 28 ُدونَِين  يَُبكُِّروَن ِإَيلَّ فَالَ . يُب ِحينَِئٍذ يَْدُعونَِين فََال أَسـْ ُْم أَبْغَُضوا الِْعْملَ َولَْم 29. َجيِ تَاُروا َألهنَّ َخيْ

بِّ  فذَِلكِلَ يَْأُلكُوَن ِمْن ثََمِر َطرِيِقهِْم، 31. َرَذلُوا ُلكَّ تَْوِبيِخي. لَْم يَْرَضْوا َمُشوَرِيت 30. َمَخافََة الرَّ
مْ  َبُعوَن ِمْن ُمَؤاَمَراِهتِ   ).31 -24:  1أمثال( ."َويَشـْ

ن الرب إ. شون بال خالصىل اذلين ال يزالون يعي إ أريد أن أقدم هذه ادلعوة األخريةوأخريا 
أن لك من "مث يقول أيضا " .. وأان أرحيمك) ابخلطااي( تعالوا ايل اي مجيع املتعبني : " يدعومه قائال

ُتُه لَْم تَْقبهَْلُ 11... ال أخرجه خارجا يلّ إيقبل  ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ يَن قَِبلُوُه 12. ِإَىل َخاصَّ ِ ا ُلكُّ اذلَّ َوأَمَّ
  ."َطااًن أَْن يَِصُريوا أَْوَالَد ِهللا، أَِي الُْمْؤِمنُوَن اِبْمسِهِ فََأْعَطاُمهْ ُسلْ 
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The Arabic Baptist Church of Washington DC 

Invites You to Join Us For 
 

The 42nd Annual Conference 
May 27 – 30, 2011 

 

 تدعوآم لحضور الكنيسة المعمدانية العربية بواشنطن
 واألربعين ثانيالمؤتمر الروحي ال

 

  14 :7اخبار األيام الثاني ..."وصلوا... إذا تواضع شعبي" 

  

 األخ رشيدو فهمي روتث:  المتكلمين
  وفارس ابو فرحة ناصف صبحي، ليديا شديد ،:  المرنمين

  

  برامج خاصة للشبيبة باللغة االنكليزية
 عيسى آعبر:المرنم 

 

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 202674-8899 
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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 19, all prices will increase by $15 for each 

person.) 
 

Accommodation & Registration Packages: 
 

DORMITORY (DORMS) 

Plan 
Under 4 
Years 

4-12 
Years 

13 - 16 Years
Over 16 
Years 

Description 

Friday Package $0 $95 $145 $170 3 Nights / 8 Meals + 
Registration (Per Person) 

Saturday Package $0 $95 $145 $150 2 Nights / 7 Meals + 
Registration (Per Person) 

 

SEMI-PRIVATE SUITES 

Plan 
Under 4 
Years 

4-12 Years 13 - 16 Years
Over 16 
Years 

Description 

Friday Package $0 $95 $145 $205 3 Nights / 8 Meals + 
Registration (Per Person) 
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  ن بطون الكتبم
  أمن األفضل َ  .د بأن تعمل مئة معل وال تعملهمعِ ن تعمل معال واحدا من أن ت
 احملبة ختفف امحلل الثقيل.  
 مياناألمانة مشـتقة من اإل.  
  ميانك ، فال هترب مهناإالتجربة واسطة لمنو.  
 اي رب اشـبعين من ذاتك ليك أسـتغين عن ذايت.  
 ن أردت أن حتبك الناس فعليك أوال أن حتهبمإ.  
  ِبب ُحتَ عىل قدر ما ُحت.  
 عندما تغلق أبواب التجارب يأيت يسوع واألبواب مغلقة.  
 رغ ميأل القلب رجاء وعزاء وغناءاالقرب الف.  
 برشيحب هللا للجنس ال : يف الصليب نرى أعظم مشهد ألعظم قصة حب.  
  ىل تقطيع وتلميع، وأملع املؤمنني مه اذلين خرجوا من مدرسة األملإاجلواهر حتتاج.  
 للفرحان يوجد رشيك، أما احلزين فال يشاركه أحد.  
 ال تقدر أن حتيا احلياة اجلديدة بقلب قدمي ، ذلكل ينبغي أن تودل من جديد.  
  هانة للربإلك شك يف القلب هو.  
 ميان فيجعلين أتلك عىل هللاإليس، أما االشعور جيعلين أتلك عىل نف.  
 فتح الكمك ينري يعقّل ."ذا اكن الكتاب املقدس مقفل، فال بد أن يكون قلبك مقفلإ

  ."اجلهال
 مل يقل الرب يسوع سأريمك الطريق، بل قال أان هو الطريق.  
 ذا اجتهت حنو هللا تكون ذاتك خلفكإ.  
  ىل اجملدإالطريق املسـتقمي هو أقرب طريق.  
 اسة العملية يه نتيجة حمتية للرشكة ادلامئة مع هللالقد.  
 أين أخوك"والثاين " أين أنت: "أول سؤال سأهل هللا هو".  
  زال نفس السعرتأجرة اخلطية ال. 
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  يف وسط أشواك احلياة
  

فاذكر . ذا اشـتّدت وطأته يوما وصعب محهلإ، ويقي حتمل صليبا يف هذه ادلنياذا كنت اي صدإ
 .ال لتطهري نفسك من أدران اجلسدإ ما هذه التجارب: ئعةهذه احلقيقة الرا

 .ام اكن محهل خفيفالكَّ . ام محلته بروح راضيةفلكَّ . نصيحيت أن ال تقاوم... كل يف هذه احلياة صليب
  .صقل كيانهتنسان و سمو ابإلت  لكفةلكف، ولكنه مُ قد يكون محل الصليب 

  
ُعوا عَلَْيِه ُلكَّ اْلَكِتيَبِة، فََأَخَذ َعْسَكُر الَْواِيل يَُسوَع ِإَىل دَ 27 ْوُه َوأَلْبَُسوُه ِرَداًء 28اِر الِْوَاليَِة َوَمجَ فََعرَّ

 ، يًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه عََىل َرْأِسِه، َوقََصَبًة ِيف يَِميِنهِ 29ِقْرِمِزايًّ اَمُه . َوَضَفُروا ِإْلكِ ثُوَن ُقدَّ َوَاكنُوا َجيْ
َهتْزِئُوَن ِبِه قَائِ  َالُم اَي َمكِلَ الَْهيُودِ «:ِلنيَ َويَسـْ بُوُه عََىل 30» !السَّ َوبََصُقوا عَلَْيِه، َوأََخُذوا الْقََصَبَة َوَرضَ

لِْب 31. َرْأِسهِ  َداَء َوأَلْبَُسوُه ِثَيابَُه، َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ َهتَْزُأوا ِبِه، نََزُعوا َعْنُه الرِّ َوِفميَا ُمهْ 32 .َوبَْعَد َما اسـْ
ُروُه ِلَيْحِمَل َصِليَبهُ  َخاِرُجونَ  َعاُن، فََسخَّ ُه ِمسْ َواِنيًّا اْمسُ ا أَتَْوا ِإَىل َمْوِضعٍ يُقَاُل 33. َوَجُدوا ِإنَْسااًن قَْريَ َولَمَّ

َب 34» َمْوِضَع الُْجْمُجَمةِ «هَلُ ُجلُْجثَُة، َوُهَو الُْمَسمَّى  ًال َمْمُزوًجا ِبَمَراَرٍة ِليَْرشَ ا َذاَق لَْم َولَمَّ . أَْعَطْوُه خَّ
َب  ا َصلَُبوُه اْقتََسُموا ِثَيابَُه ُمْقَرتِِعَني عَلَْهيَا، ِلَيكْ يَِمتَّ َما ِقيَل اِبلنَِّيبِّ 35. ُيِرْد أَْن يَْرشَ اْقتََسُموا ِثَياِيب «:َولَمَّ

  )  35 - 27: 27مىت ( .»بَيَْهنُْم، َوعََىل ِلَباِيس أَلْقَْوا ُقْرعَةً 

  :أهيا الرب يسوع
  .وقت عطشك خّال ممزوجا مبرارة، أما أنت فسقيتين ماء احلياة سقوك يف
  .لكيل جمد ال يفىنإلكيل من شوك، أما أنت فتوجتين بإتّوجوك ب

  .ىل احلياةإرفعوك عىل الصليب، أما أنت فرفعتين من املوت 
  .من مّت من أجيل ليك تعطيين احلياة األبدية ايفشكرا كل  
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ّ ا   لتارخيت صفحة من صفحات انمرأة زي
  

هارتوغ، ويه ممرضة هولندية يف جيش اخلالص تلقّح الناس  اكنت ايفا 1960ذات يوم يف بداية 
وفامي اكنت تقود ) الكونغو آنذاك(ضد مرض اجلدري يف قرية قريبة من كنشاسا عامصة زائري 

جندي  ىل عيادهتا يف املدينة، بعد مرورها عىل أربعة حواجز للتفتيش، اعرتضهاإسـيارهتا راجعة 
  .كونغويل وطلب مهنا أوراقا تثبت هويهتا

  

اع طّ رب أهلية بعد نيلها الاسـتقالل عن بلجياك ، وكثريا ما اكن قُ حاكنت البالد غارقة يف خضم 
أوراقك غري . "خفاطب اجلندي ايفا مدمدما. الطرق يطوفون يف األرايف وبيهنم جنود يف اجليش

لوبة لكهنا مل جترؤ عىل ندي اكن ميسك هويهتا مقورأت ايفا أن اجل . صاحلة وأنت اآلن موقوفة
ايفا، ووجدت نفسها إىل الطريق اكن عدد من اجلنود حيّدق  منويف اجلانب اآلخر . الاعرتاض

وفامي جلست ترتقب خطوة . غري أهنا كبحت انفعاالهتا. عاجزة عن احلركة فاعرتهتا موجة من الغيظ
  .واحلب ويأيت من ينقذها من هذه الورطةاجلندي التالية أخذت تصيل يك يسود العفو 

  

ضابط وجعل الضابط يسـتجوب اجلندي  ات سـيارة جيب خلف سـيارهتا ونزل مهنوجفأة توقف
ّ . "حبّدة مث قال للمرضة املذعورة بلغة فرنسـية متين متطوعة حني كنت صبيا ألعب يف األدغال عل

   .ىل املدينةإوأعاد لها أوراقها ورافقها  ،القراءة والكتابة
لهية وتبدي خفرها لعناية اإلوتروي الرائدة ايفا كام يسمهيا امجليع هذه القصة لترضب مثال عىل ا

  .بأعامل النساء التطوعية وتقدم منوذجا من حياهتا احلافةل ابملغامرات
ت نفسها فهـي عرضّ . ن هذه املمرضة الهولندية مقدامة ابسةل قوية عىل حد تعبري أحد أصدقاهئاإ

لقد كتب . واجلائعني يف أحناء العامل لتسعف املرىض لعرشين سـنة للخطر واملشقةما يزيد عن ا
هما عىل دفع الرمس امجلريك رغاإكيف حاول موظف عنيد يف بنغالديش هرني مول سرية حياهتا 

نه طعام جماين لشعبك اذلي إرمس مجريك؟ : عاانت خفاطبته قائةل نة طائرة مليئة ابإلعىل حش 
وهددته بأن تأمر بعودة ! دخاهل البالد؟ هذا هراءأن تفرض علينا رسام إلأتريد . وعاميوت ج
  .فرتاجع املوظف عن موقفه ىل هولندا وتنرش اخلرب يف العاملإالطائرة 

ىل إ رسلتسـتوائية مث التحقت جبيش اخلالص برتبة ضابط وأُ األمراض اإلو  درست ايفا المتريض
يف العامصة واكنت العيادة اليت تديرها ايفا يف واكنت تشـتغل  1959الكونغو البلجييك يف عام 

قلب العامصة وقد تعلمت كيف تعاجل املصابني بدلغات األفاعي وأمراض الغاابت وخنر األسـنان 
  .واكن يّرسها تدريس عمل الصحة والمتريض وتوزيع الطعام واملسامهة يف معليات التوليد

  

ابلقتل  لتجتىل فوىض عارمة إاليت أّدت  مل متض سـنة عىل وجودها حىت اندلعت احلرب األهلية
فاستبّد هبا الغضب . اخلاص بغري حق يفاا يف هذه األثناء جسن بول مساعد. واحلرق والهنب

أان ال : "ىل جسن العامصة وطلبت من احلّراس أن يفتحوا األبواب ورصختإوانطلقت بسـيارهتا 
شقت طريقها بني مئات من الرجال و " لسـتطيع معاجلة املرىض الكونغوليني من دون مساعدة بو أ

ىل أن وجدت بول إالسجن احلار واخلانق ووسط الرواحئ وباكء السجناء املعذبني  السود يف جوِّ 
  .وغادرت به املاكن
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بنغايل رشق  الفياضاانت حىت مات مليونعانت من اليت  ىل الهندإانتقلت  1970يف سـنة 
وأخريا يف حرب  .ارت ثورة كبريةابألمر فص باكسـتانية مل هتمتل كومة ااحل حىت أن ،ابكسـتان

الهند بدلان ىل إسـتقالل مات املاليني من اجلوع والكولريا وانر البنادق وهرب املاليني اإل
ىل لككوات ووجدت حقوال واسعة موحةل تضيق ابلالجئني إوصلت ايفا  1971يف سـنة  .اجملاورة

البالية واحلديد اذلي ألكه الصدأ  )الثياب( األساملت من عَ نِ رشوا يف مساكن ُص اذلين حُ 
كام شاهدت املرىض يتضورون جوعا واكن من بني األجانب اذلين زاروا هذا اخملّمي  .واألخشاب

ىل جملس الشـيوخ يف نومفرب إد كتب كندي يف تقريره اذلي قدمه ادوارد كندي وق
خ فارقوا طفال والشـيو فكثري من األ. املناظر يف اخملاميت تفوق الوصف: ما ييل 1971
  . احلياة
كيف ميكنك أن تتحميل : "ىل ايفا وسألهاإنرصاف التفت ابإل مُّ هيِ  يكند اكن ادوارد اميوف

  هذا؟
عىل رأس فريق صغري  ) بنغالديش(بدأت العمل يف رشيق ابكسـتان  1972يف عام 

ّ إ. يوفر العناية ملا يزيد عىل األلف خشص يوميا . اجلياعأمر ميمت يعّج ابألطفال ت ذ تول
  ".نتظار، لكن الطفل ال ميكنه أن ينتظرر كثرية تقبل اإلو مأهناك : "فاكنت تقول

  
م وتلعب مع أوالدمه وجتعلهم يضحكون ثهتادحمقتا يف و ذ اكنت متيض إحظيت ايفا حبب الالجئني 
سـبوع يف سـيارة الندروفر عرب األرايض الوحةل وتقطع األهنار بزورق أواكنت تصحب فريقها لك 

  .املؤن عىل القرى النائيةليك توزع 
 

ىل بنغالديش جفرفت قرى بأمكلها وتفشت أمراض الكولريا إعادت الفيضاانت  1974يف عام 
َ فَ  عندما دَ ىتت املاليني من الناس بال مأوى وبال طعام حواجلدري واب حدى األهمات طفلها إت ن

  .ليب ليك أطعمكاي ودلي مل أكن أمكل الطعام وال احل . الثالث قالت ويه تواريه الرتاب
  

أنمت تعيشون يف أرض التخمة ال . ىل البالد الغنية تقول هلم يف حمارضاهتاإاكنت ايفا عندما تذهب 
ننا نعقد اجامتعات ومؤمترات لنبحث قضية اجلوع يف العامل فيسامه بعضنا يف إ. تعرفون اجلوع 

عنا بل علينا أن نضحي  العطاء وال سـامي الهولنديون غري أن هذا ال يكفي أن نعطي مما يفيض
فأان عندما رأيت اجلوع الشديد يف العامل وهبت حيايت لكها ليك أساعد .. وهنب ما يعّز علينا
نين ال أسـتطيع املكوث يف بالد التخمة وأن أترك املاليني من الناس يف العامل إ. املنكوبني يف العامل

  .الثالث يعيشون يف اجلحمي
  

همهتا املقبةل، تشجع الشـباب والشاابت ليذهبوا ويساعدوا اجلياع يف لقد اكنت ويه تعّد  العّدة مل 
هنا موقنة بأن هللا قد إ. سني يف فلسطني والسالفادورئ الصومال وأوغندا وليك خيففوا آالم البا

  .دعاها لتكون حيث حيتاهجا الناس
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  من أمجل ما قرأت 
  

  عودأ ءىل العلياإ
  

ساكني، أرسلين ألشفي املنكرسي القلوب ألاندي روح الرب عيلَّ ألنه مسحين ألبرش امل "
  )18: 4لو("للمأسورين ابإلطالق، وللعمي ابلبرص، وأرسل املنسحقني يف احلرية

  

 ،يف هناية اجامتع تبشريي ُعقد يف أحد السجون، اسـتخدم الرب مبرشا مشهورا موهواب يف الرتنمي
قصيدة شعرية  حتتوي ابت الشـبالجمحدى إقا لهذا املبرش صفحة من ياكن قد أرسل صد

جرحي منظره يديم القلب، إذ مل تَُعد هل قدرة  تصّور مأساة طائر" طائر هميض اجلناح"عنواهنا 
عىل التحليق بسبب جناحه املكسور، وقصد املبرش أن تتخذ النفوس من هذه املأساة عظة 

   :واكنت القصيدة تنهتـي هبذه اللكامت املؤثرة. وعربة
  يعود؟ ءىل العلياإوهل         بغري جناح  حّطه اجلرح من عليائه

  

فبذل هذا . وطلب هذا الصديق من صديقه املبرش أن يلّحن هذه القصيدة ويرمنها أمام امجلاهري 
عا امتأسابيع دعي ذكل املبرش ليعقد اج وبعد عدة. املبرش هجدا كبريا حىت حلّهنا ووضع موسـيقاها

جامتع  طلب منه رئيس السجن أن يرمن هناية اإل وهناك يف. ون املقاطعة حد جسأتبشرياي يف 
وجلس عىل ذكل املبرش من جيبه الورقة اليت فهيا القصيدة  جوبدون تردد أخر . حدى ترناميتهإ

يرمنها وما أن وصل املبرش إىل ختام القصيدة حىت برز من بني املسجونني شاب،  أاألرغن وبد
ً إىل القمم أهيا الرئيس هل ه... أهيا الرئيس: وصاح قائالً  ذا حصيح؟ هل لن يعود الطائر يوما
ويف احلال تنبه . ن اكن األمر كذكل فال رجاء لعاثر مثيل؟ مث جلس يشهق ابلباكءإالعالية؟؟ 

هذا غري حصيح ابملرة، إن هذه القصيدة : املبرش إىل اخلطأ اذلي ارتكبه، وعاد إىل بيته وهو يقول
وقد اكن، إذ أضاف املبرش إىل القصيدة هذه . قيقةجيب أن تُضاف إلهيا أبيات أخرى تُمكل احل 

 :األبيات جفاءت خامتهتا هكذا
  

  ىل العليا يعـــــــــــود؟إبغري جناح     حّطه اجلرح من عليائه وهل       
  يهنض املوىت وخيلق من جديـــــد          ادٍ فذاك ال يقوى، لكن هوذا 

  موا وعاشوا بعد موت يف اللحـــودخلطااي آمنــوا          قااب ىبمك من تعا
  بعد موت يف ظالم الشــــــر         عادوا حلياة الرب يف  عهد جديـــــد

  ىل العليا أعـــــــــــودإهبين ريب مرة       جاوزوا العلياء أحرارا مبجد    
  

خرى ليخدم يف الاجامتع بني أىل رئيس السجن يطلب منه أن هيـيء هل فرصة إمث كتب 
لهيا إفا يوعد، وهناك رمن تكل الرتنمية مض فكتب هل رئيس السجن ابملوافقة وحدد هل امل. سجوننيامل 

  .امية األخريةتاألعداد اخل 
  

ً حرض ذكل املبرش. لكن هناية القصة مل تأِت بعد ً وبعد انهتاء إ فبعد حنو عرشين عاما ً عاما جامتعا
أنت : يأيت إليه، وميد يده هل ابلتحية قائالً جامتع إذا برجل فارع القامة يرتدي مالبس الضباط اإل
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لقد تقابلت معك من حنو عرشين سـنة يف السجن حيث . طبعاً ال تذكرين، ولكين أتذكرك جيداً 
وإين آسف أين رمنت تكل . نعم، أذكر ذكل: فقال املبرش. رمنت ترنمية الطائر املكسور اجلناح

 ً ً يف املرة الثانية ملا حرضت إىل : الضابطفقال . الرتنمية اليت سـببت كل يف يوهما انزعاجا حسـنا
السجن ورمنهتا مع األعداد اخلتامية املُضافة إلهيا، تقابلت مع خمليص وسـيدي يسوع املسـيح، 

وأان اآلن معيد فرقة ُمشاة يف اجليش، . وسلمته قليب وحيايت، واسـتطعت أن أهنض من جديد
 . وها أان مرة أخرى إىل العليا أعود
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TO INCREASE IN WISDOM 
 
“With all thy getting get understanding” (Pr 4:7) 
 

 Life is too short to waste time hating any one. 
 Your job won't take care of you when you are sick.  
 Your brother and sister might stay in touch. Your 

friends might leave you, but your parents will never 
leave you. This is one of the reasons God’s words say: 
“Honor your father and mother”  

My best advice,  
 

 Pay off your credit cards every month.  
 

 You don't have to win every argument. Agree to 
disagree.  

 

 Cry with someone. It's more healing than crying 
alone.  

 

 It's OK to get angry with God. He can take it, “For He 
knows our frame; He remembers that we are dust” 
(Psalm 103:14).   

 

 It's OK to let your children see you cry. 
 

 Don't compare your life to others. You have no idea 
what they are going through.  

 

 Everything can change in the blink of an eye. But 
don't worry; God never blinks.  

 
 
 Forgive freely as you have been forgiven freely.  

 

 What other people think of you is none of your 
business.  

 

 Time heals almost everything. Give time, time.  
 

 Don't take yourself so seriously. No one else does.  
 

 God loves you because of who God is, not because of 
anything you did or didn't do.  
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 Get outside every day. Miracles are waiting 
everywhere.  

 

 Envy is a waste of time. You already have all you 
need.  

 

 No matter how you feel, get up, dress up and show up.  
 

 Life isn't tied with a bow, but it's still a gift. “Handle it 
with prayer.” 
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When Stroke Strikes 
 
 S: Ask the individual to SMILE. 

 

 S: Ask the person to SPEAK a simple sentence 
(Coherently) (i.e. It is sunny out today.) 

 R: Ask the person to RAISE BOTH ARMS. 
 

 S: Ask the person to Stick out his Tongue. 
 If the tongue is 'crooked', if it goes to one side             
or the other, that is also an indication of a stroke. 
 

 (Remember the One R and three S’s) 
  
RAISE both arms, SMILE, SPEAK “It is sunny today” 
and STICK out your tongue. 
  If the person has trouble with ANY ONE of these tasks, 
call emergency number immediately and describe the 
symptoms to the dispatcher. 

  Keep Smiling  
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  األخبار
  

صالتنا إىل الرب ليك يبارك . أنعم الرب عىل األخ لؤي عازار ومدامته األخت كيال مبولود أمسياه ليث
  .املولود حتت ظل الوادلين الكرميني ورعاية الرب وألف مربوك

  
ران نواف املرشد مبولود أمسياه مايسن صلواتنا إىل  أنعم الرب عىل األخ مارك اجنل ومدامته األخت

  .ك الطفل اجلديد وحيفظه يف رعايته حتت ظل الوادلين الكرمينيالرب أن يبار 
  

ألف . صالتنا إىل الرب أن يباركهام ويمتم األفراح. متت خطوبة األخ سلمي حناس عىل اآلنسة جنمة حشادة
  .مربوك

  
نشكر الرب من أجل غريهتا . ذهبت برحةل تبشريية طبية إىل مجهورية ادلومياكن األخت روز سلباق

  . خلدمة الرب يسوع املسـيح وحمبهتا
  

  .خرج من املستشفى األخ يرسي يواكمي نطلب من الرب أن يشفيه وامحلد للرب عىل سالمته
  

انتقل إىل ادلاير الباقية عىل رجاء القيامة الك من ادلكتور سايم حامرنه وزايه رحياين وادوارد الفحل 
  .فإىل ذوهيم نقدم أحر التعازي

  

بية يف واشـنطن ترانمي القيامة  اجمليدة يوم األحد  وسـيكون املتلكم األخ سـتقدم جوقة الكنيسة العر 
           .يوجد مدرسة للحضانة واألطفال. رشـيد فرنجو من مجيع اإلخوة احلضور

 ولك عام وأنمت خبري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


