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ىل املؤمترإهيّا بنا   
 

" ىل املؤمترإبنا  اهيّ "يف لك سـنة مثل هذا الوقت نبدأ رساةل املشعل هبذه اللكامت املمّزية 
ىل إاللكامت لتنقلنا من فصل الشـتاء البارد  ىل هذهإخصوصا يف ابتداء فصل الربيع حنتاج 

.فصل الربيع بأزهاره امجليةل وأطياره اليت تفيق من نوهما وأهناره املتدفقة العذبة  
 

َا اآلَن َساعٌَة ِلنَْستَْيِقظَ ِمَن النَّْوِم، 11" وقد اخرتان شعار لهذه السـنة  هَذا َوِإنَُّمكْ عَاِرفُوَن الَْوْقَت، أَهنَّ
ا َاكَن ِحَني آَمنَّافَِإنَّ خَ  اَل 12. َالَصنَا اآلَن أَْقَرُب ِممَّ َاُر، فَلْنَْخلَْع أَْمعَ َّْيُل َوتَقَاَرَب الهنَّ قَْد تَنَاَىه الل

لَْمِة َونَلْبَْس أَْسِلَحَة النُّورِ  ).12- 11:13رومية ."الظُّ  
 
 

وأنت مسـتعدون إن عالمات جميء املسـيح واحضة مفا يه ردود فعلنا لهذه العالمات؟ هل أان 
هل حنن مسـتعدون للوقوف أمام . جمليء املسـيح أم أننا حناول أن نلهـي أنفسـنا هبموم هذه احلياة

قد جاهدت اجلهاد احلسن امكلت السعي حفظت " احلرضة اإللهية مرددين مع الرسول بولس 
  ) 7: 4تميواثوس 2." (الاميان

  

ينا وتضحكنا لكهنا رسعان ما تزول مكفعول تسلينا وتله إن العامل يقّدم لنا أمجل الوجبات اليت 
يوم جديد نشارك فيه مع . إنه الوقت لنستيقظ من السـبات ونبدأ يوم جديد مع هللا. اخملّدر

  . اآلخرين رسَّ فرحنا وامياننا ورجائنا
  

إن كنت تعيش يف فتور ولك أفاكرك تتصارع وليس من حلول إلقي عىل الرب اهلموم وامسع 
  .نعم مفن وعد هو أمني". أان معمك إىل انقضاء ادلهر ها"صوت الرب يقول 

إن الوقت مل يفت بعد، فلنتب عن أعامل الظلمة ولنلبس أسلحة النور لنكون مسـتعدين كجندي 
  .للمعركة الروحية ضد رش هذا العامل صاحل

دان بكرس للوصااي بل لك يشء يدور يف فكران ومن شأنه أن يع  ليست فقطأعامل الظلمةإن   
ابإلميان واحملبة والرجاء واضعني ثقتنا اب فبه  إذا لنتسلح. ل أعيننا عن املسـيح وعن وصاايهوحيو 

  . ومنه قوتنا وعوننا يأيت
  

ىل أن نصّيل ليك ال يكون هذا املؤمتر فقط ليك نتالىق مع األحباء اذلين إحنتاج يف هذه األايم 
فتعالوا  .سـنانكّرس نفو  وة ليكنرامه لك سـنة  مع أن هذا همم ولكن دع

ىل الرب ليك يبارك خّدامه األمناء ليك يقدموا لنا مما إمصلني 
تشـبع نفوسـنا من موائد  حىتيعطهيم الروح القدس أن يقدموه 

سب ح  الرب ادلمسة يك نقدر أن نعيش يف هذه األايم الصعبة
طالبني أن نرى وجوهمك خبري . مرضاته طالبني ارشاده يف لك حني

.عضلنتعزى مع بعضنا الب  
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  الرباهني األكيدة لقيامة املسـيح اجمليدة
  
  )20:15كورنثوس 1". (ورة الراقدينولكن اآلن قد قام املسـيح من األموات وصار ابك"

ىل كنيسة كورنثوس بعض الرباهني عىل قيامة املسـيح إيكتب لنا بولس الرسول يف رسالته األوىل 
َّْمُت ِإلَْيُمكْ : فيقول َِّين َسل ِل َما قَِبلُْتُه أاََن أَيًْضافَِإن يَح َماَت ِمْن أَْجِل َخَطااَياَن َحَسَب :  ِيف اَألوَّ أَنَّ الَْمسـِ

 ْ َُّه َظهََر ِلَصَفا ُمثَّ ِلالث َّاِلِث َحَسَب الُْكُتِب، َوأَن َُّه قَاَم ِيف الَْيْوِم الث َُّه ُدِفَن، َوأَن . َينْ َعَرشَ اْلُكُتِب، َوأَن
ُمهْ اَبق ِإَىل اآلنَ َوبَْعَد ذكِلَ ظَ  ِسِمئَِة أَخٍ، أَْكَرثُ . َولِكنَّ بَْعَضهُْم قَْد َرقَُدوا. هََر َدفَْعًة َواِحَدًة َألْكَرثَ ِمْن َمخْ

ُسِل أَْمجَِعنيَ  ْقطِ - َوآِخَر الُْلكِّ . َوبَْعَد ذكِلَ َظهََر ِلَيْعُقوَب، ُمثَّ ِللرُّ َُّه ِللسِّ أَْصغَُر  َألينِّ . َظهََر ِيل أاَنَ - َكَأن
ُسلِ               "الرُّ

  ).7-3:15كورونثوس 1(                                                               
  :شهادة الرب يسوع نفسه: أوال

 
َُّه يَنْبَِغي أَْن يَْذَهَب ِإَىل ُأوُرَشلِ 21 ََّم َكِثًريا ِمَن ِمْن ذكِلَ الَْوْقِت ابْتََدأَ يَُسوُع يُْظهُِر ِلتََالِميِذِه أَن َمي َويَتََأل

َّاِلِث يَُقومَ  ُيوخِ َوُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتََبِة، َويُْقتََل، َوِيف الَْيْوِم الث   ".الشـُّ
  )21:16مىت (                                                                           

ُدوَن ِيف الْ 22 دَّ ُ ِإَىل أَيِْدي النَّاِس «:َجِليِل قَاَل لَهُْم يَُسوعُ َوِفميَا ُمهْ يََرتَ اْبُن اِإلنَْساِن َسْوَف يَُسملَّ
َّاِلِث يَُقومُ 23 ا. »فَيَْقُتلُونَُه، َوِيف الَْيْوِم الث   )22:17مىت ( ".فََحزِنُوا ِجدًّ

رِيِق َوقَاَل َوِفميَا َاكَن يَُسوُع َصاِعًدا ِإَىل ُأوُرَشِلَمي أََخَذ الاثَْينْ َعَرشَ ِتلْ 17 ِميًذا عََىل انِْفَراٍد ِيف الطَّ
ُ ِإَىل ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتََبِة، فَيَْحمكُُ «18: لَهُمْ  ُن َصاِعُدوَن ِإَىل ُأوُرَشِلَمي، َواْبُن اِإلنَْساِن يَُسملَّ وَن َها َحنْ

ُِّمونَُه ِإَىل اُألَمِم ِلَيكْ َهيْزَ 19عَلَْيِه اِبلَْمْوِت،  َّاِلِث َويَُسل وُه َويَْصِلُبوُه، َوِيف الَْيْوِم الث دِلُ ُأوا ِبِه َوَجيْ
  18)-17:20مىت .(»يَُقومُ 

ُيوخِ َوُرَؤَساءِ 31 ََّم َكِثًريا، َوُيْرفََض ِمَن الشـُّ ُِّمهُْم أَنَّ اْبَن اِإلنَْساِن يَنْبَِغي أَْن يَتََأل اْلَكهَنَِة  َوابْتََدأَ يَُعل
ٍم يَُقومُ  ، َوبَْعَد ثََالثَةِ َواْلَكتََبِة، َويُْقتَلَ    )31:8مرقس ".(أاَيَّ

ونَ 32 ُ ُمهُْم يَُسوُع، َوَاكنُوا يَتََحريَّ رِيِق َصاِعِديَن ِإَىل ُأوُرَشِلَمي َويَتَقَدَّ َوِفميَا ُمهْ يَتْبَُعوَن . َوَاكنُوا ِيف الطَّ
َيْحُدُث هَلُ فََأَخَذ الاثَْينْ َعَرشَ أَيًْضا َوابْتََدأَ يَقُ . َاكنُوا َخيَافُونَ  ُن َصاِعُدوَن ِإَىل «33: وُل لَهُْم َمعَّا سـَ َها َحنْ

ُ ِإَىل ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتََبِة، فَيَْحُمكُوَن عَلَْيِه اِبلَْمْوِت، وَ  ُِّمونَُه ِإَىل ُأوُرَشِلَمي، َواْبُن اِإلنَْساِن يَُسملَّ يَُسل
َ 34اُألَمِم، ون دِلُ َّاِلِث يَُقومُ فََهيَْزُأوَن ِبِه َوَجيْ   ).34- 32:10مرقس.(»ُه َويَْتُفلُوَن عَلَْيِه َويَْقُتلُونَُه، َوِيف الَْيْوِم الث

ُن َصاِعُدوَن ِإَىل ُأوُرَشِلَمي، َوَسيَِمتُّ ُلكُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب «:َوأََخَذ الاثَْينْ َعَرشَ َوقَاَل لَهُمْ 31 َها َحنْ
َمتُ َويُْتَفُل عَلَْيِه، 32ِن، اِبَألنِْبيَاِء َعِن اْبِن اِإلنَْسا َهتَْزُأ ِبِه، َويُشـْ ُ ِإَىل اُألَمِم، َويُسـْ َُّه يَُسملَّ َألن

ونَُه، 33 دِلُ َوَجيْ
َّاِلِث يقوم   ).33-31:18لوقا ".(َويَْقُتلُونَُه، َوِيف الَْيْوِم الث

  
َا الْغَِبيَّاِن َوالَْبِطيئَا الُْقلُوِب ِيف اإلِ «:فَقَاَل لَهَُما25 أََما َاكَن يَنْبَِغي 26! ميَاِن ِجبَِميعِ َما تََلكََّم ِبِه اَألنِْبيَاءُ أَهيُّ

َُّم ِهبَذا َويَْدُخُل ِإَىل َمْجِدِه؟ يَح يَتََأل ُ لَهَُما 27» أَنَّ الَْمسـِ ِ اَألنِْبيَاِء يَُفرسِّ يع ُمثَّ ابْتََدأَ ِمْن ُموَىس َوِمْن َمجِ
 ِ يع َة ِبِه ِيف َمجِ  ).27-25:24لوقا ".(اْلُكُتِب  اُألُموَر الُْمْختَصَّ
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ي َلكَّْمُتُمكْ ِبِه «:َوقَاَل لَهُمْ 44:" مث أيضا بعد قيامته اجمتع تالميذه يف العليّة  ِ ُم اذلَّ هَذا ُهَو اْلالَكَ
يُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعينِّ ِيف اَنُموِس ُموَىس َوا: َوأاََن بَْعُد َمَعُمكْ  َُّه َال بُدَّ أَْن يَِمتَّ َمجِ . »َألنِْبيَاِء َوالَْمَزاِمريِ أَن

هَكَذا ُهَو َمْكُتوٌب، َوهَكَذا َاكَن يَنْبَِغي أَنَّ «:َوقَاَل لَهُمْ 46. ِحينَِئٍذ فَتََح ِذْهَهنُْم ِلَيْفهَُموا اْلُكُتبَ 45
َّاِلِث،  َُّم َويَُقوُم ِمَن اَألْمَواِت ِيف الَْيْوِم الث يَح يَتََأل ِه اِبلتَّْوبَِة َوَمْغِفَرِة الَْخَطااَي َوأَْن يُْكَرَز اِبْمسِ 47الَْمسـِ

  ".ُأوُرَشِلميَ  ِلَجِميعِ اُألَمِم، ُمْبتََدأً ِمنْ 

  )47-44:24لوقا (                                                                  

ً : اثنيا  :بعد القيامة شهادة اذلين رأوه حيا
  

  ).9:16ومرقس  18- 1:20وحنا ي(ظهوره أوال ملرمي اجملدليه لوحدها 
  ).1:28مىت (ظهوره ملرمي اجملدلية ومرمي األخرى 

  ).28:9مىت (ظهوره للمرميات يف صباح األحد 
  ).7:15كورنثوس 1(ظهوره لبطرس 
  ).7:15كورنثوس 1(ظهوره ليعقوب 

  ).35-13:24لوقا (ظهوره لتلميذي معواس 
  ).43- 26:24لوقا (ظهوره للتالميذ يف العلية ما عدا توما 

  ).29-24:20يوحنا (ظهوره للتالميذ مع توما 
  ).24- 1:21يوحنا (ظهوره للتالميذ عىل شاطئ حبرية طرباي 

  ).7:15كورنثوس 1(خشص  500ظهوره ألكرث من 
  )9أعامل (عىل طريق دمشق ) بولس(ظهوره لشاول  
  

أََراُمهْ اذلي : ويضيف عىل ذكل لوقا البشرييف سفر أعامل الرسل قائال
 ْ ََّم، َوُهَو يَْظهَُر لَهُْم أَْربَِعَني يَْوًما، أَي اِهَني َكِثَريٍة، بَْعَد َما تََأل ًضا نَْفَسُه َحيًّا ِبَربَ

ِة ِبَملَُكوِت هللاِ  َوِفميَا ُهَو ُمْجتَِمٌع َمَعهُْم أَْوَصاُمهْ أَْن َال يَْربَُحوا ِمْن 4. َويَتََلكَُّم َعِن اُألُموِر الُْمْختَصَّ
  ). 4-3:1أعامل ".(َمْوِعَد اآلِب «، بَْل يَنْتَِظُروا ُأوُرَشِلميَ 

  

َجاُل «: قيامة املسـيح خبمسني يوما ويقول هلم دوالرسول بطرس يقف ويعظ الهيود بع َا الرِّ أَهيُّ
ُعوا هِذِه اَألْقَوالَ  ائِيِليُّوَن اْمسَ َهَن لَُمكْ ِمْن ِقبَ : اِإلْرسَ اٍت يَُسوُع النَّاِرصِيُّ َرُجٌل قَْد تََربْ ِل ِهللا ِبُقوَّ

ائَِب َوآاَيٍت َصنََعهَا ُهللا ِبَيِدِه ِيف َوْسِطُمكْ، امَكَ أَنُْمتْ أَيًْضا تَْعلَُمونَ  ًَّما ِبَمُشوَرِة 23. َوَجعَ هَذا أََخْذتُُموُه ُمَسل
اِبِق، َوِبَأيِْدي أَثََمٍة َصلَْبُتُموُه َوقَتَلُْتُموهُ  ي أَقَاَمُه ُهللا اَنِقًضا أَْوَجاَع 24. ِهللا الَْمْحُتوَمِة َوِعلِْمِه السَّ ِ اذَلَّ

  ".الَْمْوِت، ِإْذ لَْم يَُكْن ُمْمِكنًا أَْن يُْمَسَك ِمنْهُ 
  ).24-22:2أعامل (                                                                      
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  :هائل يف حياهتمشهادة التالميذ عن قيامة املسـيح واقتناعهم والتغيري ال : اثلثا
فبطرس اذلي أنكر املسـيح ميوت صلبا مستشهدا القتناعه بقيامة املسـيح 

 ً اجللجثة ودفن  يف صليبال أن املسـيح مات عىل  ومعلنا
وهكذا استشهد ابيق التالميذ . وقام حقا يف اليوم الثالث

  .ما عدا يوحنا ومه يؤدون الشهادة بقيامة املسـيح
  
  
  
  
ل بقيامة املسـيح ابلعجائب اليت اكنت جترى عىل تثبيت شهادة الرس: رابعا
  : أيدهيم

َماِء، َوَجلََس َعْن يَِمِني هللاِ 19 بَّ بَْعَدَما َلكََّمهُُم اْرتََفَع ِإَىل السَّ ا ُمهْ فََخَرُجوا َوَكَرُزوا ِيف 20. ُمثَّ ِإنَّ الرَّ َوأَمَّ
ُِّت الْ  بُّ يَْعَمُل َمَعهُْم َويُثَب َم اِبآلاَيِت التَّاِبَعةِ ُلكِّ َمَاكٍن، َوالرَّ   ".الَكَ

  )20- 19:16مرقس (                                                                  
  

ً : خامسا  شهادة املسـيحيني منذ بدء املسـيحية بأن قيامة املسـيح أساسا
  :المياهنم

  

ميان إل ركن من أراكن ا أمهيهلقد اعترب املسـيحيون عىل مر العصور واألجيال أن قيامة املسـيح 
يُح قَْد قَاَم، فَبَاِطةَلٌ : "َذلكل يكتب لنا بولس الرسول هبذا الصدد قائال. املسـيحي ِإْن لَْم يَُكِن الَْمسـِ

ِة هللاِ 15ِكَراَزتُنَا َواَبِطٌل أَيًْضا ِإميَاُنُمكْ،  َّنَا َشهِْداَن ِمْن هِجَ ، َألن ِ ُن أَيًْضا ُشهُوَد ُزوٍر  َُّه أَقَاَم َونُوَجُد َحنْ  أَن
يَح َوُهَو لَْم يُِقْمُه، ِإْن َاكَن الَْمْوىت َال يَُقوُمونَ  َُّه ِإْن َاكَن الَْمْوىت َال يَُقوُموَن، فََال يَُكوُن 16. الَْمسـِ َألن

يُح قَْد قَامَ  يُح قَْد قَاَم، فَبَاِطٌل ِإميَاُنُمكْ 17. الَْمسـِ كورنثوس 1!"(ُد ِيف َخَطااَيمكُْ أَنُْمتْ بَعْ . َوِإْن لَْم يَُكِن الَْمسـِ
14:15 -17.(  

  
  .رغ ومصت األعداء يف اجياد اجلثةاالقرب الف: سادسا

  

َماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج الَْحَجَر َعِن الْبَ  2 بِّ نََزَل ِمَن السَّ اِب، َوِإَذا َزلَْزةَلٌ َعِظميٌَة َحَدثَْت، َألنَّ َمَالَك الرَّ
ِق، َوِلَباُسُه أَبَْيَض َاكلثَّلْجِ َوَاكَن َمنْ  3.َوَجلََس عَلَْيهِ  اُس َوَصاُروا  4 .َظُرُه َاكلَْربْ فَِمْن َخْوِفِه اْرتََعَد الُْحرَّ

َُّمكَا تَْطلَُباِن يَُسوَع «: فََأَجاَب الَْمَالُك َوقَاَل ِللَْمْرأَتَْنيِ  5.َكَأْمَواٍت  افَا أَنُْتَما، فَِإينِّ أَْعَملُ أَن َال َختَ
َُّه قَاَم امَكَ قَالَ  6.الَْمْصلُوَب  بُّ ُمْضَطِجًعا ِفيهِ ! لَيَْس ُهَو ههُنَا، َألن ي َاكَن الرَّ ِ ا انُْظَرا الَْمْوِضَع اذلَّ  7.َهلُمَّ

َُّه قَْد قَاَم ِمَن اَألْمَواِت : َواْذَهَبا َرسِيًعا ُقوَال ِلتََالِميِذهِ  ِبُقُمكْ ِإَىل الَْجِليلِ . ِإن َ . َها ُهَو يَسـْ َها . هُ ُهنَاَك تََرْون
  ).7 -2: 28مىت( .»أاََن قَْد ُقلُْت لَُمكَا
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وا ُرَؤَساَء اْلَكهَنَِة ِبُلكِّ  11 اِس َجاُءوا ِإَىل الَْمِدينَِة َوأَْخَربُ  َما َوِفميَا ُمهَا َذاِهَبتَاِن ِإَذا قَْوٌم ِمَن الُْحرَّ
ُيوخِ، َوتََشاَوُروا، َوأَْعَطُوا ا 12.َاكنَ  ًة َكِثَريةً فَاْجتََمُعوا َمَع الشـُّ ُقولُوا ِإنَّ «: قَائِِلنيَ  13لَْعْسَكَر ِفضَّ

ُن ِنَيامٌ  ُقوُه َوَحنْ َعلُُمكْ  14.تََالِميَذُه أَتَْوا لَْيًال َوَرسَ تَْعِطُفُه، َوَجنْ َع ذكِلَ ِعْنَد الَْواِيل فَنَْحُن نَسـْ َوِإَذا ُمسِ
َة َوفََعلُوا امَكَ عَ  15.»ُمْطَمِئنِّنيَ  ، فََشاَع هَذا الْقَْوُل ِعْنَد الَْهيُوِد ِإَىل هَذا الَْيْومِ فََأَخُذوا الِْفضَّ َُّموُمهْ  .ل

  ).15- 11: 28مىت(
  

  .نبوات العهد القدمي تشهد لقيامة املسـيح: سابعا
  

َُّه َماَت وَ 29 اًرا َعْن َرئِيِس اآلاَبِء َداُوَد ِإن َجاُل اِإلْخَوُة، يَُسوُغ أَْن يُقَاَل لَُمكْ هِجَ َا الرِّ ُه أَهيُّ ُدِفَن، َوقَْربُ
َُّه ِمْن ثََمَرِة ُصلِْبِه يُِقُمي 30. ِعْنَداَن َحىتَّ هَذا الَْيْومِ  فَِإْذ َاكَن نَِبيًّا، َوعَِملَ أَنَّ َهللا َحلََف هَلُ ِبقََسٍم أَن

يِِّه،  يَح َحَسَب الَْجَسِد ِلَيْجِلَس عََىل ُكْرسـِ َبَق فََرأَى َوتََلكََّم َعْن ِقيَا31الَْمسـِ َُّه لَْم سـَ يِح، أَن َمِة الَْمسـِ
ْك نَْفُسُه ِيف الْهَاِويَِة َوَال َرأَى َجَسُدُه فََساًدا يًعا ُشهُوٌد ذِلكِلَ 32. تُْرتَ ُن َمجِ . فَيَُسوُع هَذا أَقَاَمُه ُهللا، َوَحنْ

وحِ الُْقُدِس ِمَن اآلِب، َسَكبَ 33 ونَُه  َوِإِذ اْرتََفَع ِبَيِمِني ِهللا، َوأََخَذ َمْوِعَد الرُّ ي أَنُْمتُ اآلَن تُْبِرصُ ِ هَذا اذلَّ
َماَواِت 34. َوتَْسَمُعونَهُ  بُّ ِلَريبِّ : َوُهَو نَْفُسُه يَُقولُ . َألنَّ َداُوَد لَْم يَْصَعْد ِإَىل السَّ اْجِلْس َعْن : قَاَل الرَّ

ائِيَل أَنَّ َهللا َجَعَل يَُسوَع فَلَْيْعَملْ يَِقي 36. َحىتَّ أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلقََدَمْيكَ 35يَِميِين  يُع بَيِْت ِإْرسَ نًا َمجِ
يًحا ، َرابًّ َوَمسـِ ي َصلَْبُتُموُه أَنُْمتْ ِ  ).36- 29:2أعامل . (»هَذا، اذلَّ
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  كأس ماء ابرد
  

اذلي يبيع السلع بني البيوت ليدفع قسط " هوارد لكي"حدى األايم، اكن الودل الفقري إيف 
سـته، قد وجد أنه ال ميكل سوى عرشة سنتات ال  تكفي لسد جوعه، ذلا قّرر أن يطلب ادر 

شيئا من الطعام من أول مزنل مير عليه، ولكنه مل يامتكل نفسه حني فتحت هل الباب فتاة صغرية، 
  .من أن يطلب وجبة طعام، طلب أن يرشب املاء فبدالً 

  

ليه بكأس من ماء أحرضت هل كأسا من إن تأيت شعرت الفتاة عندما رأته بأنه جائع، فبدال من أ
لقد علمتنا أّمنا أن ال . ءلست مدين يل بيش: بمك مدين كل؟ فأجابته :اللنب، فرشبه ببطء وسألها

 " .ذا من أعامق قليبإأشكرك : فقال. نقبل مثنا لفعل اخلري
  

اميانه اب املزنل، مل يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط، بل أن " هوارد لكي"وعندما غادر 
  .وابالنسانية قد ازداد بعد أن اكن ايئسا وحمبطا

  

ىل مرض خطري، مما أربك األطباء احملليني فأرسلوها إ بعد سـنوات، تعّرضت تكل الشابة
فاسـتدعو ادلكتور . ملستشفى املدينة حيث ّمت اسـتدعاء األطباء املتخصصني لفحص مرضها النادر

ستشارة الطبية ، وعندما مسع امس املدينة اليت لإل اخلطرياملتخصص يف هذا املرض " هوارد لكي"
ىل األسفل حيث إوذهب يف احلال عابرا املبىن . يبر جاءت مهنا تكل املرأة، ملعت عيناه بشلك غ

ىل إغرفهتا، وهو مرتداي الزي الطيب لرؤية تكل املريضة، ومبجرد أن رآها عرفها ، فقفل عائدا 
معل لك ما يف وسعهم النقاذ حياهتا وبذل لك اهامتمه ليك يرشف غرفة األطباء عاقدا العزم عىل 

 .علهيا هو بنفسه
  

ىل مكتبه إالفاتورة " هوارد لكي"تور ك بعد رصاع طويل، متت املهمة عىل أمكل وجه، وطلب ادل
ملا اسـتلمت . ضةيىل غرفة املر إىل الفاتورة  وكتب شيئا يف حاشيهتا وأرسلها إفنظر . يك يعمتدها

الفاتورة رجف قلهبا خائفة من فتحها، ألهنا اكنت تعمل أهنا سـمتيض بقية حياهتا تسدد مثن املريضة 
لهيا، وأاثر انتباهها شيئا مدّوان يف احلاشـية فقرأت اللكامت إأخريا فتحهتا ونظرت . هذه الفاتورة

  "بكأس من اللنب"مدفوعة ابلاكمل  :التالية
  هوارد لكي. التوقيع د

لهـي عىل فيض إشكرا اي : "وصلّت من لك قلهبا املرسور قائةل. ع الفرحاغرورقت عيناها بدمو 
  "حىت كأس ماء ابرد ال يضيع أجره.."حبك ولطفك الغامر واملمتد عرب قلوب وأايدي البرش

  

  "وكام تدين تدان أيضا. "فال تبخلوا يف فعل اخلري وتذكروا أن احلياة دين ووفاء 
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The Arabic Baptist Church of Washington DC 

Invites You to Join Us For 
 

The 43th Annual Conference 
May 25 – 28, 2012 

 

 تدعوآم لحضور الكنيسة المعمدانية العربية بواشنطن
 نوواألربع لثثاالمؤتمر الروحي ال

 

  11: 13رومية "...فإن خالصنا اآلن أقرب... لنستيقظ "

  

  و ارميا الجندي  وسام خلف: المتكلمين
  وعيسى آعبر ليديا شديد :  المرنمين

  

  باللغة االنكليزية برامج خاصة للشبيبة
Singers: Redeemer worship team  

 

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. 
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-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 

 

Registration online at: 
www.abcdc.org 

  

Email: conference@abcdc.org 
 

Please register before May 15! 
 

(Millersville University has offered discounted prices for those who 
register early.  After May 15, 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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  )17:19يوحنا ( "وهو حامل صليبه خفرج يسوع"

  
  لكن الالكيل مضفورا بعنف فوق رأسه
  والصليب الضخم محموال بعنف فوق ظهره

  لربيةهام ملاك هل دون ا انمنا اكإ

 مل يكن ميكل شيئا وعطاايه خسية
 اكن إن أعوزه النوم أعاروه احلشـية
 عندما اكن عىل السفح وجاء الناس حوهل
 اسـتعار اخلزب يك يطعم منه الشعب لكه

                                                         هّل قومع اخلزب تلقّى مساكت ويه 
 حفةلاجلس الناس عىل العشب واكنت مث 
  أشـبع القوم مجيعا وتبقت منه فضةل

 

 لكن اإللكيل مضفورا بعنف فوق رأسه
 والصليب الضخم محموال بعنف فوق ظهره

 إمنا اكان هام ملاك هل دون الربية
 

 عندما اكن عىل الشاطئ والناس دليه
 وقد التفوا حواليه ليك يصغوا إليه
 اسـتعار القارب امللقى مرحيا جانبيه

 يسـتلقي الرأس عليه واسـتعار الصخر يك
 مل يكن مثة شرب واحد مكل يديه

 

 لكن اإللكيل مضفورا بشوك حول رأسه
 والصليب الضخم محموال بعنف فوق ظهره

 إمنا اكان هام ملاك هل دون الربية
 

كره وحده يبقى مدى كثريون من العظامء ملعوا يف أفق التارخي مث طوامه النسـيان، ولكن ذِ 
  .األجيال

س املكل أن يقتهل، ومل يمتكن الشـيطان من وضع العقبات يف طريق معهل ومل مل يقدر هريود
فشخصه املمجد هو املعجزة العظمى . يسـتطع املوت أن هيزمه وال القرب أن يستبقيه حتت سطوته

  .يف اترخي البرشية
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مث قام ليك يربرك ويعطيك احلياة  ،لقد مات املسـيح ميتة شنيعة عىل الصليب ليك يفديك: نعم
  .األبدية

  

ألنه هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد ليك ال هيكل لك من"  

)16:3يوحنا " (هل احلياة األبدية  نيؤمن به بل تك  

But the crown that He wore 
And the cross that He bore 

Were His own 
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  يسوع املسـيح رجل احملبة والسالم
  

  ـــــــئ يباع بدرهـمـ رمح وال       فرس وال شـــقد جاء ال سيــــــف وال
  رير األعظمـــــسـ راعي املامكل يف ال  ارة مثل راع الضأن ال     ـــــيأوي املغ

ــ    قالـــوا هو ابن هللا هجرا والعدى        ـــــهم مثل اذلئاب احلـّومـ من حول
  لل وحمـــــــــــــرمــــــــــوبني حم هلمُ     والناس بني عواذل وعـــــــوازر     
  أم ماهل يف األنعــــــــــــمــــــأم جاه     ما غرمك اي قوم فيه أســـــــــــيفه    
  احر حييي الرممي بطلسـمــــــمن س    هو ساخر يطغي فقالــوا مل جنـد    
  قـــــــــــــدمالهتا ودعاهئا املتـــــبص    اكنت رجـال هللا حتيي ميتـــــــا     

  فهو الاهل ومن يشـكك ينـــــــدم      ـــــره    ـــفرتاه حييي املـائتني بأمــ
  ــــــمـــحق وغري احلق مل يتلكــــــــ     ت به ثقة امجليع بأنـــــــــــه    ـلزم

  رمــــــود مكجــــهذا مسـيح هللا فادينا الــــــذي       صلبته طائفة الهيــــ
  أملـــــــبطبيعة بشــــــــــرية قد آملـت        واجلوهر الالهــــــــــوت مل يت

  ا اكملرهـــــــمــــــمحل اجلراح بنفسه متعمـــــــدا         حىت تكون جلراحن
  الـدم  ابلـدمـــــقد اكن ذكل منه طوعـا وهدى        واىف هل يفدي بـــــ

ّ ـذكرت بدا لن فاذا اعتربان ما   مـــــــــا          ابحلق وجـــــــه احلق غري ملث
  امء األجنـمـس تسطع يف سـوهو ادلليل لنا عىل اثباتــــــــه          اكلشم

  ــــلزمـن اكن يضحده بقول مــــــإة          ــــولطل معرتض علينـا منّــــ
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 حمك وأمثال
  
 أال : "الد أن تتبىن طفةل صغرية، ودهشت صديقاهتا، وسألهتا احداهنقررت أم ألربعة أو

 .نعم، لكن هذه الطفةل ليس لها عائهل تكفهيا: ؟ فأجابت"تكفيك عائلتك
  

 هل تشكو دامئا من القلق ؟ اذن ال بد أن قلبك فارغ من الاميان اب. 
   

 ال حتمك عىل رجل قبل أن تنتعل حذاءه وتسري به. 
  

 ائق، ال تضع يدك عىل احدى كفيت املزيانعندما تزن احلق. 
  

 حيامن خيتل مزيان احلب يف  األخذ والعطاء، يصبح األخذ اغتصااب والعطاء ضعفا. 
  

 احملبة عصري احلياة والبغضاء صديد املوت.  
  

 ن اكن قلبك براكان هاجئا فكيف تتوقع أن تزهر األزهار يف يديكإ. 
  

 جامل بال فضيةل كزهرة بال راحئة. 
  

  وليك  يبيد ظلمة اخلطية أرسل املسـيح اذلي ". ليكن نور: "القيبيد هللا ظلمة الطبيعة ليك
 ."نور العامل"هو 

  

 شكران الرب فعال عىل لك بركة، لن يبقى وقت للتذمر واألنني اذا. 
  

 ذلكل قىض الرب علهيا ليك . لكن بقيت سدوم يف قلب امرأة لوط. تركت امرأة لوط سدوم
 .ةال تنىشء سدوما جديد

  

 من األفضل أن تتأمل ألنك قلت احلق، من أن جتعل احلق يتأمل ألنك مل تقهل. 
  

 أشكرك : ىل السامء وقالإفرفع عينيه . ن اللصوص أخذوا لك ما عندك يف البيتإ ،آه :قيل
 .اي رب ألنك تعرف أين كزني

  

  عيش يف قلق؟ وملاذا تعيش يف قلق وتصيل؟ت ملاذا تصيل و 
  

 ن القلق هو هناية الاميانفقان أليت ن القلق والاميان الإ. 
  

  ان للمهام اجلسامآلالم ليعدّ ابيسمح الرب. 
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 ن اخلطية تفقد الشهية لقراءة لكمة هللا احليةإ. 
  

 لكام ارتفع الضجيج يف معل هللا لكام اخنفضت األجرة. 
  

 ن يف اصغائك هلم إف. ن جالست اجلهالء فاصغ هلم أيضاإذا جالست العلامء فاصغ هلم، وإ
 .دة يف العملزاي

  

 ازرع فكرا حتصد فعال، ازرع فعال حتصد خلقا، ازرع خلقا حتصد مصريا. 
  

 ن قمية الانسان ليست فامي يأخذ بل مبا يعطيإ. 
  

 ن اكن يف النرص جمد وغار ففي الفشل عمل واقتدارإ.  
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  للبناء...مطلوب 
  
ْم َرُجًال يَبِْين جِ 30 َّْغِر أََماِمي َعِن اَألْرِض ِلَكْيَال أَْخرَِهبَاَوَطلَْبُت ِمْن بَيِْهنِ فمل  َداًرا َويَِقُف ِيف الث
  ).30:22حزقيال "(أجد

من هو هذا الرجل اذلي يتخضب ابدلموع يف خمدع الصالة يوميا؟ يسامر الفجر جماهدا مع  -
  .الرب ويرافق الغروب ظافرا يف معركة التجربة

  

يره، وال ينشد ر ، وال تنبسط أساهُ ائِ أحش من هو هذا الرجل اذلي ال تراتح -
  .ال يف حمراب اخملدع ومعق الرشكة مع الربإلسانه 

  

ىل النفوس يف عروقه، وترتمن نفسه إمن هو هذا الرجل اذلي يتغلغل احلنني  -
  .برتنمية الفداء دواما

  

من هو هذا الرجل اذلي عرف حمبة هللا اآلب اختبارا معليا، وّمسر برصه يف  -
  .وب مثاال واختذ خشصية الروح القدس قائدا ومعلام ومرشدااملصل

  

من هو هذا الرجل اذلي طوى سفر الفتور الرويح من اترخي حياته ودّك  -
  .قصور الكسل يف بناء خشصيته، وبىن عىل انقاضها رصوح العمل املمثر واخلدمة اجملدية

  

يف خدمة اآلخرين ومساعدهتم،  من هو هذا الرجل اذلي خيتلج قلبه بأمثوةل البذل والتفاين -
  . ويلهج لسانه بفضل الرب وحمبته اذلي يعطي بسخاء وال يعّري 

  

من هو هذا الرجل اذلي ينسكب لكيا يف خدمة سـيده ويعترب حياته وقفا ووكيال هل مرمتيا عند  -
  .قدميه ليتعمل دروس احلب والتضحية واناكر النفس

  

ا عىل النفوس اليت تسري نعرص قلبه متأوها ومتحرسِّ من هو هذا الرجل اذلي متزتج دموعه وي  -
  .ىل اجلحميإابآلالف 

  

 ،أة الرب هلفألهواء ويكبح الشهوات منتظرا ماكمن هو هذا الرجل اذلي يصلب اجلسد وا -
  .حاسـبا عار املسـيح غىن أعظم مبا ال يوصف عن غىن العامل الزائل

  
األدبية والثقافية ويريم لك مواهبه وثروته أمام من هو هذا الرجل اذلي يضع اماكنياته العلمية و  -

   ."هأنذا اي رب ارسلين"مث يقف يف الثغر ويرمم جدار حياته ويرصخ بصدق  ،صليب الرب يسوع
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SOME THING 4 u 2 THINK ABOUT 

 
 
 Jesus came to save the lost, the least and the last. 

 
 If Christ is the only way, why waste time traveling 

some other way. 
 
 Salvation may come quietly, but we can’t be quiet 

about it. 
 
 John 3:16 sends millions to heaven 

          Revelation 3:16 sends millions to hell. 
 
 No man ever becomes “the man of the hour” by 

watching the clock. 
 
 The Bible is God’s mirror which shows man as he 

is, not what he thinks he is. 
 
 Remember that your tongue is in a slippery place. 

It may slip. 
 
 I am only one, but I am one, I can’t do everything, 

but I can do something, and what I ought to do, by 
the grace of God I will do. 
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  ملسـيح قاما
 

The sun sends golden love 
The moon sends silver love 

But the Resurrected Jesus sends you an everlasting love 
 

 ً  الشمس ترسل حباً ذهبيا
 ً  والقمر يرسل حباً فضيا

 أما يسوع املسـيح بقيامته يرسل كل حباً أبدايً 
 
The stone had been rolled away 
And the coffin is placed there, 

And there are no tears 
Because Jesus has risen 

Truly He has risen 
 

 احلجر مرفوع
 والكفن موضوع

 وال توجد دموع
 النه قد قام يسوع
  ابحلقيقة قام

  
 لك عام وأنمت ساملون
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  األخبار
  

 ل الرب معها يف الشفاءصالة ألجل األخت نزهة حامرنة حىت يمك. 
 

 صالة ألجل األخت نعمية صليبة أن يمكل الرب معها يف الشفاء. 
  

 امحلد  عىل السالمة وصالتنا أن . من املستشفى مسرية خوري خرجت األخت
 .يمكل الرب معها ابلشفاء

  

 صالة ألجل األخت هنـى شديد حىت يمكل الرب معها ابلشفاء. 
   

 ين فهمي حىت يمكّل ااألخ د ةووادل حنا فهمي ة القسزوج صالة لألخت ابتسام فهمي
 .الرب معها ابلشفاء

  

 جاد  ةزوجة األخ وديع خوري وادل عىل رجاء القيامة األخت سهيةل خوري تتوفي
 .صالتنا أن يعزي الرب األهل واألقارب .وتوم وجودي

  

  أب لثالث أوالد سـيلفيا كرالف األخ جورج زوج أخت هاين الرسايينتويف ، .
 .التنا إىل هللا أن يعزي األهل واألقاربص

  

 برانمج  نيسان 8وذكل يوم األحد الواقع يف يف واشـنطن  سـتقدم جوقة الكنيسة
فتعال ومعك . ادلعوة عامة مجليع أفراد العائةل. يتضمن ترانمي ومرسحية )يحهو ( بعنوان

  .أصدقائك

  

  عامة للجميع ادلعوة نيسان 13برانمج خاص لألوالد يوم األحد املوافق لـ. 

  

 وطلب حامية إلهية . البالد العربية اليت متر يف حاةل حرب طلب صالة من أجل
 . ألوالده ليكونوا شهادة حسـنة للجميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


