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  ارـــــــــــــــاألخب
  

السـنوية إىل  سـتقوم الكنيسة العربية بواشـنطن دي يس برحلهتا ∗
 2010/8/5جبل أتنا القريب من واشـنطن يف الثامن من أاير 

  . وذكل لغرض الصوم والصالة ألجل املؤمتر

األخ عدانن كرادشه وزوجته األخت  من األردنوصل ابلسالمة  ∗
نصيل أن يبارك الرب وجودمه  عىل السالمة و امحلد خنو عفاف 

أيضاً وصلت األخت جورجيت صليبا من . خالل الشهر القادمبيننا 
األردن زوجة شقيق األخت نعمية صليبا نصيل أن يبارك الرب 

   .الشهر القادموجودها خالل 

امحلد  عىل السالمة ايغ خرج من املستشفى األخ سلمي ص ∗
 .صالتنا إىل الرب أن يمتم الشفاءو 

األخ  قيقةش ابن ) ديرتويت(طلب صالة للطفل جوليان ابن سـنتني  ∗
ً طلب صالة من أجل األخ . فارس ابو فرحة ليمتم الرب شفائه أيضا

يمكل  صالتنا أن األخ ابسل حداد شقيق) تكساس(داين حداد 
 .الرب  يف شفائه

من األخ رؤوف زخاري يف والية ء القيامة الك تويف عىل رجا ∗
واشـنطن قريب األخ جون مقبل واألخ مايك فغايل صالتنا إيل هللا 

عىل رجاء القيامة األخت مريي  تتوفي. أن يعزي األهل واألقارب
ادلكتور رجا حويط صالتنا إيل هللا أن يعزي شقيقة يف فلسطني 

  .األهل واألقارب

 أيخ القارئ إذا اكنت دليك أية  أسـئةل روحية خبصوص اإلميان املسـيحي، نرجو الاتصال
سامح صادق لقسبراعي الكنيسة القس اسرب جعاج أو اب  

 أو ابلكتابة اىل عنوان الكنيسة
.أرسة املشعل ترحب باكفة املشاراكت والاقرتاحات من القراء األحباء  

احلصول عىل نسخة خشصية من اجملةل، نرجوا ارسال الامس والعنوان الاكمل إذا رغبت يف 
:للكنيسة عىل العنوان التايل  
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    هيا بنا إىل املؤمتر
  

 هناك مناسـبات جنمتع فهيا مع األصدقاء  يف لك سـنة 
لكن أمجل  .واألقارب والعائةل فمنيض أوقاات سعيدة نتشارك فهيا األفراح

هوذا ما أحسن وما أمجل أن تسكن "أوالد الرب  األوقات يه عندما جيمتع
 ."ألنه هناك أمر الرب ابلربكة...الاخوة معا

لهـي بيسوع املسـيح من هجة مجيعمك ومن أجل حمبتمك إأشكر  أن أودف 
 .وصلواتمك ومشاركتمك ووالءمك يف حضور املؤمترات من سـنة إىل سـنة

كن الرب يعطي بنعمته حقا نقدر أن نقول بأننا ال نسـتحق لك هذه الرباكت ول
  "  كثرية يه أمانتك"اليشء الكثري 

سـيكون برانمج املؤمتر لهذا العام ومبشيئة الرب وعونه غنيا ابملواعظ والرتانمي 
  :هو ويف هذا العام شعار املؤمتر. اليت تهبج القلب وتعزي النفس ومتجد الرب

كبعد . عن اذلنب إهل الرمحة والرأفة إهل يغفر اإلمث ويصفح" من هو إهل مثكل"
هلموا حنتفل معا بغىن . عن املغرب هكذا قد أبعدت عنا معاصينا قاملرش 

صالتنا أن ف .الطريق اليت يسري بنا لك يوم يفاحلياة مع الرب وفيض نعمته 
ما هو العرض والطول مع مجيع القديسني  إدراكناهذا املؤمتر برانمج يزيد 

  . لفائقةحملبة املسـيح اوالعمق والعلو 

 .نرجو من املؤمنني بأن يشاركوننا ابلصوم والصالة من أجل املؤمترام ك
يسـبق املؤمتر يويم  صص يف األسـبوع اذليختالكنيسة يف واشـنطن بدورها ف

. لصوم والصالة من أجل أن الرب يعمل بروحه القدوس بيننال السبت واألحد
ن مل ينب الرب إألننا نؤمن بأنه ،ألننا نؤمن ونعرتف أن هللا اذلي يعمل فينا 

   .البيت فباطال يتعب البناءون
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اِمَرِة َوِإَىل أَْقَىص اَألْرِض  َِّة َوالسَّ   ).8:1أعامل ( .»ُأوُرَشِلَمي َوِيف ُلكِّ الَْهيُوِدي
تعود اىل الرب يسوع املسـيح ، عندما "  يل"ولكمة "  وتكونون يل شهودا"

شهودا يف  ليكونون هلوعد الروح القدس مجع التالميذ قبل صعوده ووعدمه مب
مث نقرأ عن بطرس وهو يشهد . أورشلمي والسامرة واىل أقىص األرض

يُع اَألنِْبيَاِء أَنَّ ُلكَّ  يَْشهَدُ  هلُ  : "لكورنيليوس األممي عن الرب يسوع قائال بأن َمجِ
ِه غُْفَراَن الَْخَطاايَ    ).43:10أعامل . (»َمْن يُْؤِمُن ِبِه يَنَاُل ابْمسِ

 

مجيع األنبياء يشهدون لهذا الشخص اذلي : يف هذه اآلايت الرائعة نقرأ بأن 
أن لك من : " ويقولون يشهدون هلفاألنبياء . هو مركز وحمور الكتاب املقدس

ميان به وليس بغريه ، والغفران مينح  فاإل" غفران اخلطااي ابمسهينال  يؤمن به
ي َلكَّْمُتُمكْ ِبِه َوأان بَْعُد َمَعُمكْ هَذا : "ذ قال هلم بعد قيامتهإابمسه  ِ ُم اذلَّ : ُهَو اْلالكَ

يُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعينِّ ِيف انُموِس ُموَىس َواَألنِْبيَاِء  َُّه َال بُدَّ أَْن يَِمتَّ َمجِ أَن
َكَذا ُهَو َمْكُتوٌب ه«:َوقَاَل لَهُمْ  .ِحينَِئٍذ فَتََح ِذْهَهنُْم ِلَيْفهَُموا اْلُكُتبَ . »َوالَْمَزاِمريِ 

َُّم َويَُقوُم ِمَن اَألْمَواِت ِيف الَْيْوِم الثَّاِلِث، َوأَنْ  َوهَكَذا َاكَن يَنْبَِغي أَنَّ  يَح يَتََأل  الَْمسـِ
ِه ابلتَّْوبَِة َوَمْغِفَرِة الَْخَطااي    ." ِلَجِميعِ اُألَمِم، ُمْبتََدأً ِمْن ُأوُرَشِلميَ ُيْكَرَز ابْمسِ

ويثّين عىل ذكل " وأن يكرز ابمسه للتوبة ومغفرة اخلطااي) " 47- 44:24لوقا (
ليمك أهيا األوالد ألنه قد غفرت إأكتب : "يوحنا الرسول يف رسالته األوىل قائال

   ).12:2يوحنا 1("لمك اخلطااي من أجل امسه
ذلكل يتغّىن اشعياء . ذا تغفر ابمسه ، والكرازة ينبغي أن تكرز ابمسهإفاخلطااي 

  ).8:26اشعيا ( "ىل ذكرك شهوة النفسإىل امسك وإ: "ابمسه قائاللنيب ا
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لَُص  بَْنيَ   )12:4أعامل .(»النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ
 َ ِسْب ُخلَْسًة أَْن ي ي ِإْذ َاكَن ِيف ُصوَرِة ِهللا، لَْم َحيْ ِ ِ اذلَّ لِكنَُّه . ُكوَن ُمَعاِدًال ِ
ْبِه النَّاِس  َوِإْذ ُوِجَد ِيف الْهَْيئَِة . أَْخَىل نَْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائًِرا ِيف شـِ
ِليِب     ).6:2فيلييب . (َكِإنَْساٍن، َوَضَع نَْفَسُه َوأََطاَع َحىتَّ الَْمْوَت َمْوَت الصَّ

يُح َحَسَب الَْجَسِد،اْلَاكئُِن عََىل اْلُلكِّ ِإلهًا ُمبَاَرًاك ِإَىل َولَهُُم اآلابُء، َوِمْهنُُم الْ    َمسـِ
 )5:9رومية .(اَألبَِد آِمنيَ 

بُّ َوَال ِإهل آَخَر غَْريِي؟ ِإهل ابرٌّ  ِالْتَِفُتوا ِإَيلَّ . لَيَْس ِسَوايَ . َوُمَخلٌِّص أَلَيَْس أان الرَّ
يَع أَقَاِيص اَألرْ   )22-21:45اشعيا .(ِض، َألينِّ أان ُهللا َولَيَْس آَخرَ َواْخلُُصوا اي َمجِ

اِويَةِ : هَذا ُهوَ  ي َصاَر َرْأَس الزَّ ِ َا الَْبنَّاُؤوَن، اذلَّ ي اْحتَقَْرتُُموُه أَهيُّ ِ . الَْحَجُر اذلَّ
ِه الَْخَالُص  َماِء، قَْد ُأْعطِ  .َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ َي بَْنيَ َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ
لَُص   .)12-11:4أعامل . (»النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ

َّةِ " بِّ «: َصْوُت َصاِرخٍ ِيف الَْربِّي وا َطرِيَق الرَّ ُموا ِيف الْقَْفِر . أَِعدُّ    "ِإللَهِنَا َسِبيالً قَوِّ
 ).3:40اشعيا (
 ).20:20يوحنا " (ريب والهـيأجاب توما وقال هل "
  ).16:3تميواثوس 1( "هللا ظهر يف اجلسد. و رس التقوىوابالجامع، عظمي ه"
ما يف السموات وما عىل األرض ما يرى وما ال يرى،  :نه فيه خلق اللكإف"

اللك به وهل قد سواء اكن عروشا أم سـيادات، أم رايسات، أم سالطني،
 ).17-16:1كولويس ("خلق

هلم خطاايمه مصاحلا العامل لنفسه غري حاسب  هللا اكن يف املسـيحأن أي "
 ).19:5كورنثوس 2" (وواضعا فينا لكمة املصاحلة

يُع اَألنِْبيَاِء أَنَّ ُلكَّ َمْن يُْؤِمُن ِبهِ  يَْشهَدُ  هلُ  ألن" ىل شهود بعد، إال حاجة لنا    َمجِ
ِه غُْفَراَن الَْخَطاايَ   ).43:10أعامل . (»يَنَاُل ابْمسِ

وُح الُْقُدُس عَلَْيُمكْ، َوتَُكونُوَن ِيل  ُشهُوًدا ِيف  ًة َمَىت َحلَّ  الرُّ  "لِكنَُّمكْ َستَنَالُوَن ُقوَّ
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 نَّ بعض الظنِّ إمثإ

نسان عىل نفسه أو إلما أكرث الظنون واألوهام اليت ينسجها اخليال ويطبِّقها ا
يهتم هبا غريه، فيضعف جسده ويتأثر نتيجة ظنِّه وأوهامه اليت قد ال تكون 

  .وإليك بعض هذه األوهام. حصيحة
    

إن ظّن أحد أنه يشء وهو ليس " :و ليس شيئاملن يظن أنه يشء وه

ولكن لميتحن لك واحد معهل وحينئذ يكون هل الفخر . شيئا فإنه يغش نفسه
نسان أنه إلقد يظن ا). 3:6غالطية "(هجة غريهمن هجة نفسه فقط ال من 

أشكرك اللَّهمَّ أين لست مثل "أفضل البرش اكلفرييس اذلي قال عن نفسه 
  ).11:18لوقا " (الظاملني وال مثل هذا العشارابيق الناس اخلاطفني 

 

   ـورىـحىت عرفت ما بدا أو ما اختفى      إين لقد جربت أخالق ال
  ـرىمفــن هـــــو اللئمي مهنم  اي ته نعم الفىت      ـــــــــــكـل يعّد نفس 
  نسـان عيبه ملــــــا     رأيت عيبا فيه ما طـال املـدىإللو عــرف ا 
 ال مىت      مـات فيعطى حقـه حتت البـىلإ حيمـــــــد القوم الفىت ال 
  يؤذي اجلهول نفســـــه فإن جىن     يومـا عليك عائـدا فميـا اعتـدى 
  ولك مــن ال خري منــــــه يرجتى      إن عاش أو مات عىل حد سوى 
  

  :من يظن أنه قامئ
  "طإذا من ظن أنه قامئ فلينظر أن ال يسق"
  فهو يرى نفسه يف مرآة ).12:10كورنثوس 1(
 . صنعها هو لنفسه، فرأى نفسه أفضل من غريه 
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إن اكن أحد يعرف شيئا "  :من يظن أنه يعرف شيئا وهو ال يعرف

ذلكل هو يرتيئ ). 2:8كورنثوس 1"(فإنه مل يعرف شيئا بعد كام جيب أن يعرف
 :فوق ما ينبغي أن يرتيئ وانطبق عليه قول الشاعر

  

     ذا تدريإتسائل من يدري فكيف ن    كن كنت ال تــــــــــدري ولـم تـإ
      دريـمفـن يل بأن تدري بأنك ال ت    ـــلــــــهجلت ومل تعمل بأنـك جاهـ

                      دريـوأنك ال تـدري بأنـــــك ال ت   ومن أصعب األشـياء أنك ال تـدري
  

هلم صورة التقوى بيامن ال ). 5:6ميواثوس ت 1( :من يظن أن التقوى جتارة

مفسـتوى التقوى يرتفع وينخفض حبسب الظروف اليت . أساس لها يف حياهتم

 .يعيشوهنا
 

فهو يطيل الصالة  :من يظن أنه بكرثة الالكم تسـتجاب الصالة

القناع  لكن الرب يسوع يكشف. متوهام بأن هللا يسمع إذا أطال صالته
حيامن تصلون ال تكرروا الالكم ابطال اكألمم، فإهنم يظنون أنه بكرثة :" بقوهل

ليه قبل أن إالكهمم يسـتجاب هلم فال تتشـهبوا هبم ألن أابمك يعمل ما حتتاجون 
 ).8- 7:6مىت "(تسألوه

  أهيا اخلاطىء تعقّل واجته حنو يســوع إنه يف حـبه يشـــــتاق كل
  لو واخلل النفوع فادعه يف حلظة يأيت إليكفهو لدلهر الصديق احل

  قرارـــــــــــــــــال
  ِرس إليه  وألق ابمحلل عليه...ِرس إليه 

  ابدلم المثني... تلتقي بني يديه نعمة اخلالص
ـــى ابذلنوبـــقـارعا قلبـا تقّســ عى داعيا يف لك حنيـــــــــنينا جال يسـ مك س   
ائل من عــود الصليبـــــــس ابلـدم الص والرب المثنيال يف حبه الـخـــــــــحام  
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In the King James it said “The Lord is His name”, but in the 

Jehovah witness’ Bible and in the Arabic Bible it said 

“Jehovah is His name” which is better than the King James. 

So let him read in the Jehovah witness Bible which says 

“Jehovah is His name. So If the Lord of host Is Jesus then 

Jesus is Jehovah. 

  .عن الرب يسوع "أان األول وأان اآلخر: "اللكمة اخلامسة
  :الربهان

أان هو األلف : " يقول  الرب يسوع ليوحنا وهو يف جزيرة بطمس قائال
فلام : "مث يضيف عىل ذكل تأكيدا فيقول) 11:1رؤاي "(األول واآلخر ،والياء

أان هو األول : ئالفوضع يده الميىن عّيل قا. رأيته سقطت عند رجليه مكيت
 ) 17:1رؤاي " (ىل أبد اآلبدينإواحلي وكنت ميتا وها أان يح  ،واآلخر

أان اَألِلُف . َوَها أان آِيت َرسِيًعا َوُأْجَرِيت َمِعي ُألَجاِزَي ُلكَّ َواِحٍد امكَ يَُكوُن َمعَهلُ «
ُل َواآلِخرُ  َايَُة، اَألوَّ   ).13-12:22ؤاي ر (.»َوالَْياُء، الِْبَدايَُة َوالهنِّ

  ."وال اهل غريي: "اللكمة السادسة
  :الربهان

هنا لكمة عبدي تعود عىل ( .أنمت شهودي يقول الرب وعبدي اذلي اخرتته "
 أان أينليك تعرفوا وتؤمنوا ) أنمت شهودي وأنمت عبدي  اذلي اخرتته. ارسائيل

   "لصس غريي خمـوليأان أان الرب . هل وبعدي ال يكونإقبيل مل يصّور . هو
 ).11-10:43اشعيا (

ِه الَْخَالُص  َماِء، قَْد ُأْعِطيَ . َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ   بَْنيَ  َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ
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هذا هو احلجر اذلي رآه نبوخذنرص يف حلمه واذلي قطع بغري يدين اذلي 
  ).2دانيال (رضب المتثال وحسقه 

لكّرام  اذلي غرس كرما مث نقرأ يف املثل  اذلي قّدمه الرب يسوع  عن ا 
: ِإًذا َما ُهَو هَذا الَْمْكُتوُب «: وسلّمه إىل كرامني وسافر يقول الرب يسوع للهيود

اِويَِة؟ ُلكُّ َمْن يَْسُقطُ عََىل  ي َرفََضُه الَْبنَّاُؤوَن ُهَو قَْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِ الَْحَجُر اذلَّ
ُض، َوَمْن َسقَطَ ُهوَ    ).18-17:20لوقا (» !عَلَْيِه يَْسَحُقهُ  ذكلَ الَْحَجِر يََرتَضَّ

مث نقرأ عن اشعياء النيب عندما رأى جمد الرب والرسافمي ينادون بعضهم 
" قدوس، قدوس، قدوس، رب اجلنود جمده ملء لك األرض: "قائلني

ويف هذا الصدد  يكتب لنا يوحنا الرسول يف اجنيهل موحضا لنا . )3:6اشعيا(
ومع أنه اكن قد صنع أماهمم  آايٍت هَذا : "قوهلبأن رب اجلنود هو املسـيح ب

َق «:عََدُدَها، لَْم يُْؤِمنُوا ِبِه، ِلَيِمتَّ قَْوُل ِإَشْعَياَء النَِّيبِّ اذلي قَاهلُ  ، َمْن َصدَّ ايَربُّ
؟ بِّ ُتْعِلنَْت ِذَراُع الرَّ ان؟ َوِلَمِن اسـْ ِإَشْعَياَء  َألنَّ . ِلهَذا لَْم يَْقِدُروا أَْن يُْؤِمنُوا» َخَربَ

ْم، َويَْشُعُروا «: قَاَل أَيًْضا وا ِبُعُيوِهنِ قَْد أَْمعَى ُعُيوَهنُْم، َوأَغْلَظَ ُقلُوَهبُْم، ِلئَالَّ يُْبِرصُ
ْم، َويَْرِجُعوا فََأْشِفَهيُمْ  . قَاَل ِإَشْعَياُء هَذا ِحَني َرأَى َمْجَدُه َوتََلكََّم َعْنهُ . »ِبُقلُوِهبِ

    ).41-38:12يوحنا (
    "رب اجلنود هو هيوه"وأخريا يوحض لنا عاموس النيب قائال بأن 

اِكُنوَن ِفهيَا " ي يََمسُّ اَألْرَض فَتَُذوُب، َويَُنوُح السَّ ِ يُِّد َربُّ الُْجُنوِد اذلَّ َوالسـَّ
ي يَْدُعو ِميَاَه الَْبْحِر َويَُص ..... َوتَْطُمو ُلكُّهَا َكَهنٍْر َوتَْنُضُب َكِنيِل ِمْرصَ  ِ َا عََىل اذلَّ هبُّ

هُ    ).6-5:9عاموس . ("َوْجِه اَألْرِض، َهيَْوُه اْمسُ
إذا اكن رب اجلنود كام سـبق : فالنتيجة الواحضة والفاحضة لشهود هيوه يه 

إذا  . وعاموس النيب يقول بأن رب اجلنود هو هيوه...ودرسـنا هو املسـيح 
  .املسـيح هو هيوه
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بــــــس تنهتـي حنــو املغيـمـــــمثـل ش ـالـــمنا العمر خيـــإال تؤجل ال تؤجل   
حتت حـمك املوت والويل الرهيب ور والضاللر ـكيف تقيض العمر يف قفر الش  

 

  شذرات
 

.ال مسافة صالةإمعونة هللا ال تبعد عنا   
.ما ضاعت صالة قط: عمل يقينا أنهإتصيل عندما   

.حىت اليت مل تسـتجب، فاسـتجابهتا يف عدم اسـتجابهتا  
.عبادتنا تكون حصيحة عندما تكون عالقتنا اب حصيحة  

.لن يفقد الرجاء من رجاؤه يف الرب  
.من قال أنه يعطي وال يأخذ ، فقد أخذ أكرث مما يسـتحق  

.ال نفسهإكيف يعبد هللا من ال يعبد   
فالرضير خري . من اكن ال يبرص غري حماسـنه ومساوىء الغري

.منه  
.فتش عن القذى اذلي يف عينك قبل أن تفتش عن القذى يف عني أخيك  

.طت يدي فامتألت، مث أطبقهتا فمل يبق فهيا يشءبس  
.من اهمت ابدلنيا ضيّع نفسه، ومن اهمت بنفسه زهد يف ادلنيا  

.منك علام  ويتخذك عدوا نه يسـتفيدإف. ال ترّدن عىل خطأ خطأه  
.ادلنيا كصور يف حصيفة لكام نرش بعضها طوي بعضها  

.ن أكرث الناس ال يعرفون احلق ولكهم آذانإن اكنت صدقا ، فإحتذر المنمية و  
 طالب ادلنيا ال خيلوا من احلزن يف حالتني، حزن عىل ما فاته كيف مل ينهل 

.وحزن عىل ما انهل كيف سـيرتكه لغريه بعد موته  
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 طالب ادلنيا كناظر الرساب  حيسـبه سببا لريّه فيتعب نفسه يف طلبه 
ذا جاءه خانه ظنه وفاته أمهل وبقي عطشه ودامت حرسته وخرس طول إو

.عنائه  
.حب ادلنيا يورث الضغائن فزيرع األحقاد يف األكباد ومينع اخلري عن العباد  

.يف عامل متغري، تسـتطيع أن تثق بلكمة هللا اليت ال تتغري  
.الربهان عىل حمبتك  هو حمبتك لقريبك  

.هللا يسـتخدم التجارب يف حياتنا يك يبنينا وليس يك يفنينا  
.ن البحار الهادئة ال تصنع ّحبارا ماهراإ  

حىت ال أطلب تعجيل ما أّجلت وال  لهـي أعطين أن أرىض مبا يرضيكإريب و
.تأجيل ما ّجعلت  

خري يل من احللو اذلي أختاره  اذلي ختتاره يل علّمين أن أعرف أن املرَّ 
.لنفيس  
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.املسـيح هو رب اجلنود" رب اجلنود : "اللكمة الرابعة  
:الربهان  

ويكون . قدسوا رب اجلنود فهو خوفمك وهو رهبتمك"
مقدسا وجحر صدمة وخصرة عرثة لبييت ارسائيل وخفا 

  )14-13:8عيا اش " (ورشاك لساكن أورشلمي
رب اجلنود هو اذلي سـيكون جحر صدمة وخصرة عرثة 

 لبيت ارسائيل
 

يِح " َُّه ابْمسِ يَُسوَع الَْمسـِ ائِيَل، أَن ِ َشْعِب ِإْرسَ يع يِعُمكْ َوَمجِ فَلَْيُكْن َمْعلُوًما ِعْنَد َمجِ
ي أَقَاَمُه ُهللا ِمَن ا ِ ، اذلَّ ي َصلَْبُتُموُه أَنُْمتُ ِ ، اذلَّ َألْمَواِت، ِبَذاَك َوقََف هَذا النَّاِرصِيِّ

يًحا ي َصاَر : هَذا ُهوَ  .أََماَمُمكْ َحصِ ِ َا الَْبنَّاُؤوَن، اذلَّ ي اْحتَقَْرتُُموُه أَهيُّ ِ الَْحَجُر اذلَّ
اِويَةِ  ِه الَْخَالُص  .َرْأَس الزَّ َماِء، . َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ

لَُص  قَْد ُأْعِطيَ    ).12-10:4أعامل .(»بَْنيَ النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ
احلجر اذلي رفضه البنائون هو قد صار رأس . قال هلم يسوع أما قرأمت"

  ).42:21مىت (" الزاوية
هئنذا أضع يف صهيون جحر زاوية خمتارا كرميا "ذلكل يتضمن أيضا يف الكتاب 

ين تؤمنون الكرامة ، وأما لذلين ال فلمك أنمت اذل. واذلي يؤمن به لن خيزى
وجحر صدمة . يطيعون فاحلجر اذلي رفضه البنائون هو قد صار رأس الزاوية

  ).8-6:2بطرس 1" (وخصرة عرثة
اِويَةِ  ي َرفََضُه الَْبنَّاُؤوَن قَْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِ بِّ َاكَن . الَْحَجُر اذلَّ ِمْن ِقبَِل الرَّ

يٌب ِيف أَعْ    )22:118مزمور . (ُيِننَاهَذا، َوُهَو َجعِ
كام هو مكتوب ها أان أضع يف صهيون جحر صدمة وخصرة عرثة ولك من 

   ).31:9رومية " (يؤمن به ال خيزى
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" هؤالء سـيحاربون اخلروف واخلروف يغلهبم ألنه رب األرابب ومكل امللوك"
  ).14:19رؤاي (
 "وك ورب األراببـوهل عىل ثوبه وعىل خفذه امس مكتوب مكل املل"
  .)16:19رؤاي(
  ).28:20يوحنا " (أجاب توما وقال هل ريب والهـي"
ليك جتثو ابمس يسوع لك ركبة ممن يف السامء ومن عىل األرض ومن حتت "

" األرض ويعرتف لك لسان أن يسوع املسـيح هو رب جملد هللا اآلب
  ). 11-10:2فيلييب(

واملسـيح هو مكل " مكل ارسائيل: "اللكمة الثانية يف اآلية يه
.ائيلارس   

:الربهان  
  .)49:1يوحنا ( "أجاب نثنائيل وقال هل اي معمل أنت ابن هللا أنت مكل ارسائيل"
، ِإَذا َمُجوٌس " ِم ِهُريوُدَس الَْمكلِ َِّة، ِيف أايَّ ا ُودلَ يَُسوُع ِيف بَيِْت لَْحِم الَْهيُوِدي َولَمَّ

ِق قَْد َجاُءوا ِإَىل ُأوُرَشِلَمي قَائِِلنيَ    " أَْيَن ُهَو الَْمْولُوُد َمكلُ الهيود«:ِمَن الَْمْرشِ
  )1:2مىت (

  املسـيح هو الفادي" وفاديه: "اللكمة الثالثة
:الربهان  

).7:1أفسس " (اذلي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطااي"  
بل بدم . عاملني أنمك افتديمت ال بأشـياء تفىن بفضة وذهب"

بطرس 1( "كرمي كام من محل بال عيب وال دنس دم املسـيح
18:1-19.(  

)24:3رومية ( "متربرين جماان بنعمته ابلفداء اذلي بيسوع املسـيح  " 
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  حاةل الكنائس وقساوسـهتا يف األايم األخرية
  

  ــهـــــار ادلين يف أنطاكيـــة األوىل           رفعوا منــمن للكنيسة ابلقسـاوس
  خلق املطهم والصفات العاليــــــه            لل واـــــأين الرعاة متيّــزوا ابلفض

  رة واحلــروب ادلاميـهـــوا ال           بدع املضـــعاونوا يف النائبات وقاوموت
  س راضيهصالح واحلسـىن بنـفـا    حســـــــان وال       إلللرب واوجتندوا 

  ا الغرور الفانيـــــــــهـاع ودنيخدّ    امل ال         ـــــوتزنهوا عن جمد هذا الع
  ال ابلتحّزب واألمـــــــــور الالهيه     ــمل يف أعامهلم       ــــــوحتصنوا ابلســـ

  امء الصافيـهـمثل الكواكب يف الس   ـم         ــــوتألألوا بوفاهئـــــــم وصفاهئـ
  ـهــار الرايض الزاهيـــــاكنوا كأزه    ري اكمحلام وداعـــــة         ــــــاكنوا لعم

  ــــــهـاكنوا هداة  للنفوس الغاويـــ     قى        تُّ ـ لفضيلـة وال اال ل ـثـ نـــــــو م اك
  ـهــــاكنوا عزاء البائسني وملجـأ ال            عاين املعذب يف الليايل ادلاجيــ

  ه قد كوفئــوا ابلعافيـــــــــهـــــــــــم            وألجلــفصنيعهم معهم يعود لربه
  ور اخلاليهــــليه يف العصإعوا ـــــازدانوا به            وسهذا اذلي أســـــالفنا 

  ـهــــما صّدمه شئ عن الاصالح ال            جسن وال مـــــوت عدا أو داهي
  هـاكيـايـا  الشـرعـيتآمرون عىل ال    أســــــفاه راح  رعاتنا          واليوم وا

  
  وها لذلئاب الضاريــــــــهـــــــوعرض       زاغوا مجيعا واسـهتانوا ابخلراف      

  هــــب واألماين الغاويــن عن املطال     ومشوا عىل أغراضهم ال يرجعو       
  ـــرائع واملبادئ الساميــــــــهــــابلش    وطغوا حبرايهتم دون الـــــتـزام          

  وى الشعبية املرتاخيـــــهــــــعهنا الق   م          ـىل الفوىض ومل تردعهإودعوا 
  هـــؤون اجلاريـــــــايثار مهنم يف الش    ـــع ال         تتوقــــعبدوا ذواهتم فال 

  ـهــم بلك أاننيـــــــــــــهنـوحتولـــوا ع   ود ومل يراعوا أهلها          ـــنقضوا العه
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  هــــالت الوافيــوا ابحلاصيسـتأســـر  دا ليك            ـبل قاطعوا زمالءمه مع
  هـوب احلانيـــأين الشــــــهامة والقل  أين املروءة والتسامح والرىض           

  ا متغافـلـــــــــــهـهنون كأـــأين العي   ـــا           ـــأين الضامئر أغفـلوا تبكيهتـ
  هــــراعي والضفاف الضافيـــــاملأين       ا حتمتي برعاهتـــــــا        ـايـأين الرع

  ـهــــــطيع الضامنون هل احلياة الشافي أين الرعااي الساهرون عىل الق           
ــ يتجاهلــــــــون لنقص    لوا الوصااي أم هـــــم          ـأترامه هج   ـهــــهم ابلعافيـ

  هـة والنفوس الظاميــــــــال للهدايــــ   فكأهنم خلقوا ألجــــــل ذواهتم           
  ـــهــــــــىل النعـاج الضاويـإيتنهبون        ـــــم       رابه أوقظهم بنورك علّــهـ

  هدر ابتت اكويـــــــبل غرية يف الص          ـــــا   يهذا بغضة وتشفـ  ما قلت
  احلات الباقيـــــهــــــعىل دروب الص    فا هيدينا مجيعا يك نســــــري         
  ى خفية وعالنيـــــــــــــهـــــ يعط    فاجملد يعطى ال لنا اي قــــوم بل         
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 املسـيح هو هيوه اي شهود هيوه
 

أريد أن أقدم للقراء الكرام برهاان قاطعا وجامعا يف آية واحدة بأن املسـيح هو 
هكذا يقول الرب : "هيوه ، وهذه اآلية مأخوذة من سفر اشعيا النيب إذ يقول

"أان األول وأان اآلخر وال إهل غريي. مكل ارسائيل وفاديه رب اجلنود  
( 6:44اشعيا  ) 

سـنأخذ لك لكمة من هذه اآلية عىل حدة ليك نربهن لشهود هيوه أن املسـيح 
 هو هيوه اذلي ظهر يف اجلسد وأن  لك لكمة يف هذه اآلية تشري إىل املسـيح

 

.والرب هو املسـيح" الرب"اللكمة األوىل يف هذه اآلية يه لكمة   
:الربهان  

يسوع هذا اذلي صلبمتوه أنمت راب  ليعمل يقينا مجيع بيت ارسائيل أن هللا جعل
).36:2أعامل " (ومسـيحا  

)21:7مىت ("مواتـالس تليس لك من يقول يل اي رب اي رب يدخل ملكو "  

كثريون سـيقولون يل يف ذكل اليوم  اي رب اي رب أليس ابمسك تنبأان "
ين مل أحفينئذ أّرصح هلم . وابمسك أخرجنا شـياطني وابمسك صنعنا قوات كثرية

).22:7مىت " (مثاذهبوا عين اي فاعيل اإل. عرفمك قطأ  
ورب واحد يسوع . هل واحد اآلب اذلي منه مجيع األشـياء وحنن هلإلكن لنا "

).6:8كورنثوس 1." (املسـيح اذلي به مجيع األشـياء وحنن به  
وربنا نفسه يسوع املسـيح وهللا أبوان اذلي أحبنا وأعطاان عزاء أبداي ورجاء "

).16:2تسالونييك 2" (صاحلا ابلنعمة  
هذا هو . ىل بين ارسائيل يبرش ابلسالم بيسوع املسـيحإاللكمة اليت أرسلها "

).36:10أعامل " (رب اللك  
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Registration online at: 
www.abcdc.org 

For best accommodations, please register before May 15. 

Tel: 1.202.363.3911 - Email: conference@abcdc.org 
 

Accommodation & Registration Packages 
Elizabethtown College only offers traditional dormitory rooms 
similar to the dormitories at Millersville University (Harbold 
& Diem).  Each room offers two twin size beds, one pillow 
and one blanket per bed, and hand Soap. Linens are not 
provided.  Please remember to bring your own sheets, pillow 
case, and towels. We also recommend that you bring extra 
pillows and blankets as needed for your comfort.  

.و مناشف غطاء للوسادة و حرام تذكر أن تحضر غطاء للفراش،  

 

Plan / Age 

(room and meals) 
< 4 Years 4–10 

Years 
> 10 
Years 

Friday arrival $0 $100 $150 

Saturday arrival $0 $85 $135 

Payment requested at check-in. 
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 The Arabic Baptist Church of Washington, DC 
Invites You to Join Us For 

The 41st Annual Conference 
May 28 – 31 2010 

   تدعوكم لحضور واشنطنالكنيسة المعمدانية العربية ب
نوو األربع حدالمؤتمر الروحي األ  

 

)18: 7ميخا(..." من ھو إلهٌ مثلك"  
 

 ٢٠١٠) مايو(أيار  ٣١ - ٢٨
يوسف رياض ونزار شاھين:  المتكلمين  

ليديا شديد ، زياد شحادة و فارس ابو فرحة:  المرنمين  

New Conference Location 
This year, the conference will be held in Elizabethtown 
College because Millersville University is undergoing 
construction. God has provided us a new location which is 
only about 22 miles from Millersville University. 
 

 مكان المؤتمر مختلف لھذه السنة

ألن ھذه السنة جامعة , بيث تاونھذه السنة سيعقد المؤتمر في جامعة اليزا
 أكرمنا الرب بمكان آخر في نفس المنطقة. ميلرزفيل في طور الترميم

 .والوقت
 

 New location: Elizabethtown College 
One Alpha Drive, Elizabethtown, PA 17022-2290 

Tel: 717-361-1000 
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  هــــالت الوافيــوا ابحلاصيسـتأســـر  دا ليك            ـبل قاطعوا زمالءمه مع
  هـوب احلانيـــأين الشــــــهامة والقل  أين املروءة والتسامح والرىض           

  ا متغافـلـــــــــــهـهنون كأـــأين العي   ـــا           ـــأين الضامئر أغفـلوا تبكيهتـ
  هــــراعي والضفاف الضافيـــــاملأين       ا حتمتي برعاهتـــــــا        ـايـأين الرع

  ـهــــــطيع الضامنون هل احلياة الشافي أين الرعااي الساهرون عىل الق           
ــ يتجاهلــــــــون لنقص    لوا الوصااي أم هـــــم          ـأترامه هج   ـهــــهم ابلعافيـ

  هـة والنفوس الظاميــــــــال للهدايــــ   فكأهنم خلقوا ألجــــــل ذواهتم           
  ـــهــــــــىل النعـاج الضاويـإيتنهبون        ـــــم       رابه أوقظهم بنورك علّــهـ

  هدر ابتت اكويـــــــبل غرية يف الص          ـــــا   يهذا بغضة وتشفـ  ما قلت
  احلات الباقيـــــهــــــعىل دروب الص    فا هيدينا مجيعا يك نســــــري         
  ى خفية وعالنيـــــــــــــهـــــ يعط    فاجملد يعطى ال لنا اي قــــوم بل         
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 املسـيح هو هيوه اي شهود هيوه
 

أريد أن أقدم للقراء الكرام برهاان قاطعا وجامعا يف آية واحدة بأن املسـيح هو 
هكذا يقول الرب : "هيوه ، وهذه اآلية مأخوذة من سفر اشعيا النيب إذ يقول

"أان األول وأان اآلخر وال إهل غريي. مكل ارسائيل وفاديه رب اجلنود  
( 6:44اشعيا  ) 

سـنأخذ لك لكمة من هذه اآلية عىل حدة ليك نربهن لشهود هيوه أن املسـيح 
 هو هيوه اذلي ظهر يف اجلسد وأن  لك لكمة يف هذه اآلية تشري إىل املسـيح

 

.والرب هو املسـيح" الرب"اللكمة األوىل يف هذه اآلية يه لكمة   
:الربهان  

يسوع هذا اذلي صلبمتوه أنمت راب  ليعمل يقينا مجيع بيت ارسائيل أن هللا جعل
).36:2أعامل " (ومسـيحا  

)21:7مىت ("مواتـالس تليس لك من يقول يل اي رب اي رب يدخل ملكو "  

كثريون سـيقولون يل يف ذكل اليوم  اي رب اي رب أليس ابمسك تنبأان "
ين مل أحفينئذ أّرصح هلم . وابمسك أخرجنا شـياطني وابمسك صنعنا قوات كثرية

).22:7مىت " (مثاذهبوا عين اي فاعيل اإل. عرفمك قطأ  
ورب واحد يسوع . هل واحد اآلب اذلي منه مجيع األشـياء وحنن هلإلكن لنا "

).6:8كورنثوس 1." (املسـيح اذلي به مجيع األشـياء وحنن به  
وربنا نفسه يسوع املسـيح وهللا أبوان اذلي أحبنا وأعطاان عزاء أبداي ورجاء "

).16:2تسالونييك 2" (صاحلا ابلنعمة  
هذا هو . ىل بين ارسائيل يبرش ابلسالم بيسوع املسـيحإاللكمة اليت أرسلها "

).36:10أعامل " (رب اللك  



11 

" هؤالء سـيحاربون اخلروف واخلروف يغلهبم ألنه رب األرابب ومكل امللوك"
  ).14:19رؤاي (
 "وك ورب األراببـوهل عىل ثوبه وعىل خفذه امس مكتوب مكل املل"
  .)16:19رؤاي(
  ).28:20يوحنا " (أجاب توما وقال هل ريب والهـي"
ليك جتثو ابمس يسوع لك ركبة ممن يف السامء ومن عىل األرض ومن حتت "

" األرض ويعرتف لك لسان أن يسوع املسـيح هو رب جملد هللا اآلب
  ). 11-10:2فيلييب(

واملسـيح هو مكل " مكل ارسائيل: "اللكمة الثانية يف اآلية يه
.ائيلارس   

:الربهان  
  .)49:1يوحنا ( "أجاب نثنائيل وقال هل اي معمل أنت ابن هللا أنت مكل ارسائيل"
، ِإَذا َمُجوٌس " ِم ِهُريوُدَس الَْمكلِ َِّة، ِيف أايَّ ا ُودلَ يَُسوُع ِيف بَيِْت لَْحِم الَْهيُوِدي َولَمَّ

ِق قَْد َجاُءوا ِإَىل ُأوُرَشِلَمي قَائِِلنيَ    " أَْيَن ُهَو الَْمْولُوُد َمكلُ الهيود«:ِمَن الَْمْرشِ
  )1:2مىت (

  املسـيح هو الفادي" وفاديه: "اللكمة الثالثة
:الربهان  

).7:1أفسس " (اذلي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطااي"  
بل بدم . عاملني أنمك افتديمت ال بأشـياء تفىن بفضة وذهب"

بطرس 1( "كرمي كام من محل بال عيب وال دنس دم املسـيح
18:1-19.(  

)24:3رومية ( "متربرين جماان بنعمته ابلفداء اذلي بيسوع املسـيح  " 
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  حاةل الكنائس وقساوسـهتا يف األايم األخرية
  

  ــهـــــار ادلين يف أنطاكيـــة األوىل           رفعوا منــمن للكنيسة ابلقسـاوس
  خلق املطهم والصفات العاليــــــه            لل واـــــأين الرعاة متيّــزوا ابلفض

  رة واحلــروب ادلاميـهـــوا ال           بدع املضـــعاونوا يف النائبات وقاوموت
  س راضيهصالح واحلسـىن بنـفـا    حســـــــان وال       إلللرب واوجتندوا 

  ا الغرور الفانيـــــــــهـاع ودنيخدّ    امل ال         ـــــوتزنهوا عن جمد هذا الع
  ال ابلتحّزب واألمـــــــــور الالهيه     ــمل يف أعامهلم       ــــــوحتصنوا ابلســـ

  امء الصافيـهـمثل الكواكب يف الس   ـم         ــــوتألألوا بوفاهئـــــــم وصفاهئـ
  ـهــار الرايض الزاهيـــــاكنوا كأزه    ري اكمحلام وداعـــــة         ــــــاكنوا لعم

  ــــــهـاكنوا هداة  للنفوس الغاويـــ     قى        تُّ ـ لفضيلـة وال اال ل ـثـ نـــــــو م اك
  ـهــــاكنوا عزاء البائسني وملجـأ ال            عاين املعذب يف الليايل ادلاجيــ

  ه قد كوفئــوا ابلعافيـــــــــهـــــــــــم            وألجلــفصنيعهم معهم يعود لربه
  ور اخلاليهــــليه يف العصإعوا ـــــازدانوا به            وسهذا اذلي أســـــالفنا 

  ـهــــما صّدمه شئ عن الاصالح ال            جسن وال مـــــوت عدا أو داهي
  هـاكيـايـا  الشـرعـيتآمرون عىل ال    أســــــفاه راح  رعاتنا          واليوم وا

  
  وها لذلئاب الضاريــــــــهـــــــوعرض       زاغوا مجيعا واسـهتانوا ابخلراف      

  هــــب واألماين الغاويــن عن املطال     ومشوا عىل أغراضهم ال يرجعو       
  ـــرائع واملبادئ الساميــــــــهــــابلش    وطغوا حبرايهتم دون الـــــتـزام          

  وى الشعبية املرتاخيـــــهــــــعهنا الق   م          ـىل الفوىض ومل تردعهإودعوا 
  هـــؤون اجلاريـــــــايثار مهنم يف الش    ـــع ال         تتوقــــعبدوا ذواهتم فال 

  ـهــم بلك أاننيـــــــــــــهنـوحتولـــوا ع   ود ومل يراعوا أهلها          ـــنقضوا العه
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 طالب ادلنيا كناظر الرساب  حيسـبه سببا لريّه فيتعب نفسه يف طلبه 
ذا جاءه خانه ظنه وفاته أمهل وبقي عطشه ودامت حرسته وخرس طول إو

.عنائه  
.حب ادلنيا يورث الضغائن فزيرع األحقاد يف األكباد ومينع اخلري عن العباد  

.يف عامل متغري، تسـتطيع أن تثق بلكمة هللا اليت ال تتغري  
.الربهان عىل حمبتك  هو حمبتك لقريبك  

.هللا يسـتخدم التجارب يف حياتنا يك يبنينا وليس يك يفنينا  
.ن البحار الهادئة ال تصنع ّحبارا ماهراإ  

حىت ال أطلب تعجيل ما أّجلت وال  لهـي أعطين أن أرىض مبا يرضيكإريب و
.تأجيل ما ّجعلت  

خري يل من احللو اذلي أختاره  اذلي ختتاره يل علّمين أن أعرف أن املرَّ 
.لنفيس  
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.املسـيح هو رب اجلنود" رب اجلنود : "اللكمة الرابعة  
:الربهان  

ويكون . قدسوا رب اجلنود فهو خوفمك وهو رهبتمك"
مقدسا وجحر صدمة وخصرة عرثة لبييت ارسائيل وخفا 

  )14-13:8عيا اش " (ورشاك لساكن أورشلمي
رب اجلنود هو اذلي سـيكون جحر صدمة وخصرة عرثة 

 لبيت ارسائيل
 

يِح " َُّه ابْمسِ يَُسوَع الَْمسـِ ائِيَل، أَن ِ َشْعِب ِإْرسَ يع يِعُمكْ َوَمجِ فَلَْيُكْن َمْعلُوًما ِعْنَد َمجِ
ي أَقَاَمُه ُهللا ِمَن ا ِ ، اذلَّ ي َصلَْبُتُموُه أَنُْمتُ ِ ، اذلَّ َألْمَواِت، ِبَذاَك َوقََف هَذا النَّاِرصِيِّ

يًحا ي َصاَر : هَذا ُهوَ  .أََماَمُمكْ َحصِ ِ َا الَْبنَّاُؤوَن، اذلَّ ي اْحتَقَْرتُُموُه أَهيُّ ِ الَْحَجُر اذلَّ
اِويَةِ  ِه الَْخَالُص  .َرْأَس الزَّ َماِء، . َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ

لَُص  قَْد ُأْعِطيَ    ).12-10:4أعامل .(»بَْنيَ النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ
احلجر اذلي رفضه البنائون هو قد صار رأس . قال هلم يسوع أما قرأمت"

  ).42:21مىت (" الزاوية
هئنذا أضع يف صهيون جحر زاوية خمتارا كرميا "ذلكل يتضمن أيضا يف الكتاب 

ين تؤمنون الكرامة ، وأما لذلين ال فلمك أنمت اذل. واذلي يؤمن به لن خيزى
وجحر صدمة . يطيعون فاحلجر اذلي رفضه البنائون هو قد صار رأس الزاوية

  ).8-6:2بطرس 1" (وخصرة عرثة
اِويَةِ  ي َرفََضُه الَْبنَّاُؤوَن قَْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِ بِّ َاكَن . الَْحَجُر اذلَّ ِمْن ِقبَِل الرَّ

يٌب ِيف أَعْ    )22:118مزمور . (ُيِننَاهَذا، َوُهَو َجعِ
كام هو مكتوب ها أان أضع يف صهيون جحر صدمة وخصرة عرثة ولك من 

   ).31:9رومية " (يؤمن به ال خيزى
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هذا هو احلجر اذلي رآه نبوخذنرص يف حلمه واذلي قطع بغري يدين اذلي 
  ).2دانيال (رضب المتثال وحسقه 

لكّرام  اذلي غرس كرما مث نقرأ يف املثل  اذلي قّدمه الرب يسوع  عن ا 
: ِإًذا َما ُهَو هَذا الَْمْكُتوُب «: وسلّمه إىل كرامني وسافر يقول الرب يسوع للهيود

اِويَِة؟ ُلكُّ َمْن يَْسُقطُ عََىل  ي َرفََضُه الَْبنَّاُؤوَن ُهَو قَْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِ الَْحَجُر اذلَّ
ُض، َوَمْن َسقَطَ ُهوَ    ).18-17:20لوقا (» !عَلَْيِه يَْسَحُقهُ  ذكلَ الَْحَجِر يََرتَضَّ

مث نقرأ عن اشعياء النيب عندما رأى جمد الرب والرسافمي ينادون بعضهم 
" قدوس، قدوس، قدوس، رب اجلنود جمده ملء لك األرض: "قائلني

ويف هذا الصدد  يكتب لنا يوحنا الرسول يف اجنيهل موحضا لنا . )3:6اشعيا(
ومع أنه اكن قد صنع أماهمم  آايٍت هَذا : "قوهلبأن رب اجلنود هو املسـيح ب

َق «:عََدُدَها، لَْم يُْؤِمنُوا ِبِه، ِلَيِمتَّ قَْوُل ِإَشْعَياَء النَِّيبِّ اذلي قَاهلُ  ، َمْن َصدَّ ايَربُّ
؟ بِّ ُتْعِلنَْت ِذَراُع الرَّ ان؟ َوِلَمِن اسـْ ِإَشْعَياَء  َألنَّ . ِلهَذا لَْم يَْقِدُروا أَْن يُْؤِمنُوا» َخَربَ

ْم، َويَْشُعُروا «: قَاَل أَيًْضا وا ِبُعُيوِهنِ قَْد أَْمعَى ُعُيوَهنُْم، َوأَغْلَظَ ُقلُوَهبُْم، ِلئَالَّ يُْبِرصُ
ْم، َويَْرِجُعوا فََأْشِفَهيُمْ  . قَاَل ِإَشْعَياُء هَذا ِحَني َرأَى َمْجَدُه َوتََلكََّم َعْنهُ . »ِبُقلُوِهبِ

    ).41-38:12يوحنا (
    "رب اجلنود هو هيوه"وأخريا يوحض لنا عاموس النيب قائال بأن 

اِكُنوَن ِفهيَا " ي يََمسُّ اَألْرَض فَتَُذوُب، َويَُنوُح السَّ ِ يُِّد َربُّ الُْجُنوِد اذلَّ َوالسـَّ
ي يَْدُعو ِميَاَه الَْبْحِر َويَُص ..... َوتَْطُمو ُلكُّهَا َكَهنٍْر َوتَْنُضُب َكِنيِل ِمْرصَ  ِ َا عََىل اذلَّ هبُّ

هُ    ).6-5:9عاموس . ("َوْجِه اَألْرِض، َهيَْوُه اْمسُ
إذا اكن رب اجلنود كام سـبق : فالنتيجة الواحضة والفاحضة لشهود هيوه يه 

إذا  . وعاموس النيب يقول بأن رب اجلنود هو هيوه...ودرسـنا هو املسـيح 
  .املسـيح هو هيوه
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بــــــس تنهتـي حنــو املغيـمـــــمثـل ش ـالـــمنا العمر خيـــإال تؤجل ال تؤجل   
حتت حـمك املوت والويل الرهيب ور والضاللر ـكيف تقيض العمر يف قفر الش  

 

  شذرات
 

.ال مسافة صالةإمعونة هللا ال تبعد عنا   
.ما ضاعت صالة قط: عمل يقينا أنهإتصيل عندما   

.حىت اليت مل تسـتجب، فاسـتجابهتا يف عدم اسـتجابهتا  
.عبادتنا تكون حصيحة عندما تكون عالقتنا اب حصيحة  

.لن يفقد الرجاء من رجاؤه يف الرب  
.من قال أنه يعطي وال يأخذ ، فقد أخذ أكرث مما يسـتحق  

.ال نفسهإكيف يعبد هللا من ال يعبد   
فالرضير خري . من اكن ال يبرص غري حماسـنه ومساوىء الغري

.منه  
.فتش عن القذى اذلي يف عينك قبل أن تفتش عن القذى يف عني أخيك  

.طت يدي فامتألت، مث أطبقهتا فمل يبق فهيا يشءبس  
.من اهمت ابدلنيا ضيّع نفسه، ومن اهمت بنفسه زهد يف ادلنيا  

.منك علام  ويتخذك عدوا نه يسـتفيدإف. ال ترّدن عىل خطأ خطأه  
.ادلنيا كصور يف حصيفة لكام نرش بعضها طوي بعضها  

.ن أكرث الناس ال يعرفون احلق ولكهم آذانإن اكنت صدقا ، فإحتذر المنمية و  
 طالب ادلنيا ال خيلوا من احلزن يف حالتني، حزن عىل ما فاته كيف مل ينهل 

.وحزن عىل ما انهل كيف سـيرتكه لغريه بعد موته  
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إن اكن أحد يعرف شيئا "  :من يظن أنه يعرف شيئا وهو ال يعرف

ذلكل هو يرتيئ ). 2:8كورنثوس 1"(فإنه مل يعرف شيئا بعد كام جيب أن يعرف
 :فوق ما ينبغي أن يرتيئ وانطبق عليه قول الشاعر

  

     ذا تدريإتسائل من يدري فكيف ن    كن كنت ال تــــــــــدري ولـم تـإ
      دريـمفـن يل بأن تدري بأنك ال ت    ـــلــــــهجلت ومل تعمل بأنـك جاهـ

                      دريـوأنك ال تـدري بأنـــــك ال ت   ومن أصعب األشـياء أنك ال تـدري
  

هلم صورة التقوى بيامن ال ). 5:6ميواثوس ت 1( :من يظن أن التقوى جتارة

مفسـتوى التقوى يرتفع وينخفض حبسب الظروف اليت . أساس لها يف حياهتم

 .يعيشوهنا
 

فهو يطيل الصالة  :من يظن أنه بكرثة الالكم تسـتجاب الصالة

القناع  لكن الرب يسوع يكشف. متوهام بأن هللا يسمع إذا أطال صالته
حيامن تصلون ال تكرروا الالكم ابطال اكألمم، فإهنم يظنون أنه بكرثة :" بقوهل

ليه قبل أن إالكهمم يسـتجاب هلم فال تتشـهبوا هبم ألن أابمك يعمل ما حتتاجون 
 ).8- 7:6مىت "(تسألوه

  أهيا اخلاطىء تعقّل واجته حنو يســوع إنه يف حـبه يشـــــتاق كل
  لو واخلل النفوع فادعه يف حلظة يأيت إليكفهو لدلهر الصديق احل

  قرارـــــــــــــــــال
  ِرس إليه  وألق ابمحلل عليه...ِرس إليه 

  ابدلم المثني... تلتقي بني يديه نعمة اخلالص
ـــى ابذلنوبـــقـارعا قلبـا تقّســ عى داعيا يف لك حنيـــــــــنينا جال يسـ مك س   
ائل من عــود الصليبـــــــس ابلـدم الص والرب المثنيال يف حبه الـخـــــــــحام  
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In the King James it said “The Lord is His name”, but in the 

Jehovah witness’ Bible and in the Arabic Bible it said 

“Jehovah is His name” which is better than the King James. 

So let him read in the Jehovah witness Bible which says 

“Jehovah is His name. So If the Lord of host Is Jesus then 

Jesus is Jehovah. 

  .عن الرب يسوع "أان األول وأان اآلخر: "اللكمة اخلامسة
  :الربهان

أان هو األلف : " يقول  الرب يسوع ليوحنا وهو يف جزيرة بطمس قائال
فلام : "مث يضيف عىل ذكل تأكيدا فيقول) 11:1رؤاي "(األول واآلخر ،والياء

أان هو األول : ئالفوضع يده الميىن عّيل قا. رأيته سقطت عند رجليه مكيت
 ) 17:1رؤاي " (ىل أبد اآلبدينإواحلي وكنت ميتا وها أان يح  ،واآلخر

أان اَألِلُف . َوَها أان آِيت َرسِيًعا َوُأْجَرِيت َمِعي ُألَجاِزَي ُلكَّ َواِحٍد امكَ يَُكوُن َمعَهلُ «
ُل َواآلِخرُ  َايَُة، اَألوَّ   ).13-12:22ؤاي ر (.»َوالَْياُء، الِْبَدايَُة َوالهنِّ

  ."وال اهل غريي: "اللكمة السادسة
  :الربهان

هنا لكمة عبدي تعود عىل ( .أنمت شهودي يقول الرب وعبدي اذلي اخرتته "
 أان أينليك تعرفوا وتؤمنوا ) أنمت شهودي وأنمت عبدي  اذلي اخرتته. ارسائيل

   "لصس غريي خمـوليأان أان الرب . هل وبعدي ال يكونإقبيل مل يصّور . هو
 ).11-10:43اشعيا (

ِه الَْخَالُص  َماِء، قَْد ُأْعِطيَ . َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ   بَْنيَ  َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ
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لَُص  بَْنيَ   )12:4أعامل .(»النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ
 َ ِسْب ُخلَْسًة أَْن ي ي ِإْذ َاكَن ِيف ُصوَرِة ِهللا، لَْم َحيْ ِ ِ اذلَّ لِكنَُّه . ُكوَن ُمَعاِدًال ِ
ْبِه النَّاِس  َوِإْذ ُوِجَد ِيف الْهَْيئَِة . أَْخَىل نَْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائًِرا ِيف شـِ
ِليِب     ).6:2فيلييب . (َكِإنَْساٍن، َوَضَع نَْفَسُه َوأََطاَع َحىتَّ الَْمْوَت َمْوَت الصَّ

يُح َحَسَب الَْجَسِد،اْلَاكئُِن عََىل اْلُلكِّ ِإلهًا ُمبَاَرًاك ِإَىل َولَهُُم اآلابُء، َوِمْهنُُم الْ    َمسـِ
 )5:9رومية .(اَألبَِد آِمنيَ 

بُّ َوَال ِإهل آَخَر غَْريِي؟ ِإهل ابرٌّ  ِالْتَِفُتوا ِإَيلَّ . لَيَْس ِسَوايَ . َوُمَخلٌِّص أَلَيَْس أان الرَّ
يَع أَقَاِيص اَألرْ   )22-21:45اشعيا .(ِض، َألينِّ أان ُهللا َولَيَْس آَخرَ َواْخلُُصوا اي َمجِ

اِويَةِ : هَذا ُهوَ  ي َصاَر َرْأَس الزَّ ِ َا الَْبنَّاُؤوَن، اذلَّ ي اْحتَقَْرتُُموُه أَهيُّ ِ . الَْحَجُر اذلَّ
ِه الَْخَالُص  َماِء، قَْد ُأْعطِ  .َولَيَْس ِبَأَحٍد غَْريِ َي بَْنيَ َألْن لَيَْس اْمسٌ آَخُر َحتَْت السَّ
لَُص   .)12-11:4أعامل . (»النَّاِس، ِبِه يَنْبَِغي أَْن َخنْ

َّةِ " بِّ «: َصْوُت َصاِرخٍ ِيف الَْربِّي وا َطرِيَق الرَّ ُموا ِيف الْقَْفِر . أَِعدُّ    "ِإللَهِنَا َسِبيالً قَوِّ
 ).3:40اشعيا (
 ).20:20يوحنا " (ريب والهـيأجاب توما وقال هل "
  ).16:3تميواثوس 1( "هللا ظهر يف اجلسد. و رس التقوىوابالجامع، عظمي ه"
ما يف السموات وما عىل األرض ما يرى وما ال يرى،  :نه فيه خلق اللكإف"

اللك به وهل قد سواء اكن عروشا أم سـيادات، أم رايسات، أم سالطني،
 ).17-16:1كولويس ("خلق

هلم خطاايمه مصاحلا العامل لنفسه غري حاسب  هللا اكن يف املسـيحأن أي "
 ).19:5كورنثوس 2" (وواضعا فينا لكمة املصاحلة

يُع اَألنِْبيَاِء أَنَّ ُلكَّ َمْن يُْؤِمُن ِبهِ  يَْشهَدُ  هلُ  ألن" ىل شهود بعد، إال حاجة لنا    َمجِ
ِه غُْفَراَن الَْخَطاايَ   ).43:10أعامل . (»يَنَاُل ابْمسِ

وُح الُْقُدُس عَلَْيُمكْ، َوتَُكونُوَن ِيل  ُشهُوًدا ِيف  ًة َمَىت َحلَّ  الرُّ  "لِكنَُّمكْ َستَنَالُوَن ُقوَّ
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 نَّ بعض الظنِّ إمثإ

نسان عىل نفسه أو إلما أكرث الظنون واألوهام اليت ينسجها اخليال ويطبِّقها ا
يهتم هبا غريه، فيضعف جسده ويتأثر نتيجة ظنِّه وأوهامه اليت قد ال تكون 

  .وإليك بعض هذه األوهام. حصيحة
    

إن ظّن أحد أنه يشء وهو ليس " :و ليس شيئاملن يظن أنه يشء وه

ولكن لميتحن لك واحد معهل وحينئذ يكون هل الفخر . شيئا فإنه يغش نفسه
نسان أنه إلقد يظن ا). 3:6غالطية "(هجة غريهمن هجة نفسه فقط ال من 

أشكرك اللَّهمَّ أين لست مثل "أفضل البرش اكلفرييس اذلي قال عن نفسه 
  ).11:18لوقا " (الظاملني وال مثل هذا العشارابيق الناس اخلاطفني 

 

   ـورىـحىت عرفت ما بدا أو ما اختفى      إين لقد جربت أخالق ال
  ـرىمفــن هـــــو اللئمي مهنم  اي ته نعم الفىت      ـــــــــــكـل يعّد نفس 
  نسـان عيبه ملــــــا     رأيت عيبا فيه ما طـال املـدىإللو عــرف ا 
 ال مىت      مـات فيعطى حقـه حتت البـىلإ حيمـــــــد القوم الفىت ال 
  يؤذي اجلهول نفســـــه فإن جىن     يومـا عليك عائـدا فميـا اعتـدى 
  ولك مــن ال خري منــــــه يرجتى      إن عاش أو مات عىل حد سوى 
  

  :من يظن أنه قامئ
  "طإذا من ظن أنه قامئ فلينظر أن ال يسق"
  فهو يرى نفسه يف مرآة ).12:10كورنثوس 1(
 . صنعها هو لنفسه، فرأى نفسه أفضل من غريه 
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    هيا بنا إىل املؤمتر
  

 هناك مناسـبات جنمتع فهيا مع األصدقاء  يف لك سـنة 
لكن أمجل  .واألقارب والعائةل فمنيض أوقاات سعيدة نتشارك فهيا األفراح

هوذا ما أحسن وما أمجل أن تسكن "أوالد الرب  األوقات يه عندما جيمتع
 ."ألنه هناك أمر الرب ابلربكة...الاخوة معا

لهـي بيسوع املسـيح من هجة مجيعمك ومن أجل حمبتمك إأشكر  أن أودف 
 .وصلواتمك ومشاركتمك ووالءمك يف حضور املؤمترات من سـنة إىل سـنة

كن الرب يعطي بنعمته حقا نقدر أن نقول بأننا ال نسـتحق لك هذه الرباكت ول
  "  كثرية يه أمانتك"اليشء الكثري 

سـيكون برانمج املؤمتر لهذا العام ومبشيئة الرب وعونه غنيا ابملواعظ والرتانمي 
  :هو ويف هذا العام شعار املؤمتر. اليت تهبج القلب وتعزي النفس ومتجد الرب

كبعد . عن اذلنب إهل الرمحة والرأفة إهل يغفر اإلمث ويصفح" من هو إهل مثكل"
هلموا حنتفل معا بغىن . عن املغرب هكذا قد أبعدت عنا معاصينا قاملرش 

صالتنا أن ف .الطريق اليت يسري بنا لك يوم يفاحلياة مع الرب وفيض نعمته 
ما هو العرض والطول مع مجيع القديسني  إدراكناهذا املؤمتر برانمج يزيد 

  . لفائقةحملبة املسـيح اوالعمق والعلو 

 .نرجو من املؤمنني بأن يشاركوننا ابلصوم والصالة من أجل املؤمترام ك
يسـبق املؤمتر يويم  صص يف األسـبوع اذليختالكنيسة يف واشـنطن بدورها ف

. لصوم والصالة من أجل أن الرب يعمل بروحه القدوس بيننال السبت واألحد
ن مل ينب الرب إألننا نؤمن بأنه ،ألننا نؤمن ونعرتف أن هللا اذلي يعمل فينا 

   .البيت فباطال يتعب البناءون
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اِمَرِة َوِإَىل أَْقَىص اَألْرِض  َِّة َوالسَّ   ).8:1أعامل ( .»ُأوُرَشِلَمي َوِيف ُلكِّ الَْهيُوِدي
تعود اىل الرب يسوع املسـيح ، عندما "  يل"ولكمة "  وتكونون يل شهودا"

شهودا يف  ليكونون هلوعد الروح القدس مجع التالميذ قبل صعوده ووعدمه مب
مث نقرأ عن بطرس وهو يشهد . أورشلمي والسامرة واىل أقىص األرض

يُع اَألنِْبيَاِء أَنَّ ُلكَّ  يَْشهَدُ  هلُ  : "لكورنيليوس األممي عن الرب يسوع قائال بأن َمجِ
ِه غُْفَراَن الَْخَطاايَ    ).43:10أعامل . (»َمْن يُْؤِمُن ِبِه يَنَاُل ابْمسِ

 

مجيع األنبياء يشهدون لهذا الشخص اذلي : يف هذه اآلايت الرائعة نقرأ بأن 
أن لك من : " ويقولون يشهدون هلفاألنبياء . هو مركز وحمور الكتاب املقدس

ميان به وليس بغريه ، والغفران مينح  فاإل" غفران اخلطااي ابمسهينال  يؤمن به
ي َلكَّْمُتُمكْ ِبِه َوأان بَْعُد َمَعُمكْ هَذا : "ذ قال هلم بعد قيامتهإابمسه  ِ ُم اذلَّ : ُهَو اْلالكَ

يُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعينِّ ِيف انُموِس ُموَىس َواَألنِْبيَاِء  َُّه َال بُدَّ أَْن يَِمتَّ َمجِ أَن
َكَذا ُهَو َمْكُتوٌب ه«:َوقَاَل لَهُمْ  .ِحينَِئٍذ فَتََح ِذْهَهنُْم ِلَيْفهَُموا اْلُكُتبَ . »َوالَْمَزاِمريِ 

َُّم َويَُقوُم ِمَن اَألْمَواِت ِيف الَْيْوِم الثَّاِلِث، َوأَنْ  َوهَكَذا َاكَن يَنْبَِغي أَنَّ  يَح يَتََأل  الَْمسـِ
ِه ابلتَّْوبَِة َوَمْغِفَرِة الَْخَطااي    ." ِلَجِميعِ اُألَمِم، ُمْبتََدأً ِمْن ُأوُرَشِلميَ ُيْكَرَز ابْمسِ

ويثّين عىل ذكل " وأن يكرز ابمسه للتوبة ومغفرة اخلطااي) " 47- 44:24لوقا (
ليمك أهيا األوالد ألنه قد غفرت إأكتب : "يوحنا الرسول يف رسالته األوىل قائال

   ).12:2يوحنا 1("لمك اخلطااي من أجل امسه
ذلكل يتغّىن اشعياء . ذا تغفر ابمسه ، والكرازة ينبغي أن تكرز ابمسهإفاخلطااي 

  ).8:26اشعيا ( "ىل ذكرك شهوة النفسإىل امسك وإ: "ابمسه قائاللنيب ا
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  ارـــــــــــــــاألخب
  

السـنوية إىل  سـتقوم الكنيسة العربية بواشـنطن دي يس برحلهتا ∗
 2010/8/5جبل أتنا القريب من واشـنطن يف الثامن من أاير 

  . وذكل لغرض الصوم والصالة ألجل املؤمتر

األخ عدانن كرادشه وزوجته األخت  من األردنوصل ابلسالمة  ∗
نصيل أن يبارك الرب وجودمه  عىل السالمة و امحلد خنو عفاف 

أيضاً وصلت األخت جورجيت صليبا من . خالل الشهر القادمبيننا 
األردن زوجة شقيق األخت نعمية صليبا نصيل أن يبارك الرب 

   .الشهر القادموجودها خالل 

امحلد  عىل السالمة ايغ خرج من املستشفى األخ سلمي ص ∗
 .صالتنا إىل الرب أن يمتم الشفاءو 

األخ  قيقةش ابن ) ديرتويت(طلب صالة للطفل جوليان ابن سـنتني  ∗
ً طلب صالة من أجل األخ . فارس ابو فرحة ليمتم الرب شفائه أيضا

يمكل  صالتنا أن األخ ابسل حداد شقيق) تكساس(داين حداد 
 .الرب  يف شفائه

من األخ رؤوف زخاري يف والية ء القيامة الك تويف عىل رجا ∗
واشـنطن قريب األخ جون مقبل واألخ مايك فغايل صالتنا إيل هللا 

عىل رجاء القيامة األخت مريي  تتوفي. أن يعزي األهل واألقارب
ادلكتور رجا حويط صالتنا إيل هللا أن يعزي شقيقة يف فلسطني 

  .األهل واألقارب

 أيخ القارئ إذا اكنت دليك أية  أسـئةل روحية خبصوص اإلميان املسـيحي، نرجو الاتصال
سامح صادق لقسبراعي الكنيسة القس اسرب جعاج أو اب  

 أو ابلكتابة اىل عنوان الكنيسة
.أرسة املشعل ترحب باكفة املشاراكت والاقرتاحات من القراء األحباء  

احلصول عىل نسخة خشصية من اجملةل، نرجوا ارسال الامس والعنوان الاكمل إذا رغبت يف 
:للكنيسة عىل العنوان التايل  
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