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 :  مقدمــة
اب وقت الكاف لكي يقرأون كت ديهم ال ذين ليس ل ائي الل  إل أحب
ذلك أنشغلت أن ائتي صفحة أو أكثر ،ل  روحي تتعد صفحاته ال
 أجع مقالت الت كنت قد كتبتها وت نشرها ف العديد من الواقع
ا الت أن ذه الق ز  ه ض اللت السيحية ،وتتمي ة  وبع  اللكتروني
ال رأ الق رد أن يق تطع الف ية يس غية وقص رة ص ل فك ة تم  هادف
 الواحد ف دقائق معدودة ،ومن ضمن هذه القالت "كيف تعيش

.2007منتصراW "والذي نشرته ملة الطريق ف عدد يوليو 
 ولغة العال ولغة السيح " والذي نشرته ملة سفراء ف سلسل ،و "أين شبعي"

وغيهم من القالت الخرى.
 وأيضا يتوي هذا الكتيب الصغي على بعض القصائد الشعرية الت كتبتها ف
 مراحل متلفة وف ظروف متلفة أيضا ومن هذه القصائد "رحلة إل اللجثة "
ه ،وأن د اس ل ل ذا العم ارك ه رب أن يب ن ال ا .أتن م ل ، وغيه اب أم  ، ب

يكون بداية لعمل أكب .
ة ي موهب ح قلم ن من رب يسوع السيح م اكراW ال اجدتي ش تي س  أصلي بركب

الكتابة وأن يكون قلمي سبب  تشجيع وبركة للخرين .

                                     أفـضل شـحاتة 
18/9/2008                      النيا 
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1 
كيف تكون مؤثرا� ف الخرين 

  ف وسط  ضغوط الياة فقد الؤمن تأثيه ف  من حوله ، وأختلط مع العال
 فكادت أفعاله تشابهم وأقواله تاثلهم ، وكدت ل تفرق بي الؤمن من غي

.الؤمن 
 أن ضغوط الياة وعبئها يدفعنا أن" ويبر الكثيين  من الؤمني هذا قائلي 

 5:13،14  إنيل متنساير العال  كما هو ،ونسوا ما  قاله السيد السيح  ف
"أنتم نور العال........... أنتم ملح الرض  ” 

 "يلف ويسب ويكذب ليتم علينا قول الكتاب القدس  ففأصبح الؤمن 
" أفراي يتلط ف الشعوب  7:8هوشع 

أحبائى  أن 
 رسالتنا ف هذا العال  أن نؤثر فيهم ونترك لم وف حياتم بصمات تشهد  عن

يسوع الذى نعبده ،
 هو كيف تكون  مؤثرا� رغم كل"  فرسالة الرب إلينا ف هذا القال  

 فكيف  تؤثر ف  عملك ف بيتك ف جامعتك ف عيادتك  ،  "الظروف 
 أنت مدعو  لكى تكون  مؤثرا� ف حياة الخرين ،ثؤثر بطريقة" كل  شىء 

 إيابية ،واليكم أستعرض قصة من الكتاب القدس عن  مموعة من البطال
 الذين أثروا  ف حياة  الخرين ،وكانت لم  شهادة حسنة ، ل ينحنو
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 للظروف ولكنهم  أثروا ف كل الظروف ، وند هذه  القصة ف سفر
دانيال 

 دانيال هذا الشاب الذى كانت حياتة مؤثرة ، وكان مؤثراW ف  شهادته لن
 أما دانيال فجعل ف قلبه� أنه ل يتنجس ”  1:8دا" حوله ،إذ نقرء عنه ف  

بأطايب اللك ول بمر�  مشروبه�،فطلب  من رئيس 
.الصيان  أن ل يتنجس 

 هذة الكلمات  الرائعة  عن إنسان وضع ف مكان الشر والطيةما أجل  
 وضع  ف قلبة أنه ل يتنجس  ، ل يتنجس  رغم كل الظروف ،  ل يتنجس

 وإن كان هذا هو الال العتاد ف مكان تواجده، إنه ليساير التيار  ول يشى
.مع  الحوال فكان  حقاW إنساناW مؤثراW وميزاW جدا

 ل" أبطال ثلثة" عن الفتية  الثلثة أو بالقيقة هم  3:16ل ونقرء ف دانيا
 يبالو من  كلم  اللك ول من تديده  ،ول من قوة النيان الشتعلة ،ولكنهم

 يا نبوخذ" وضعوا ف قلوبم  كيف  يكونوا مؤثرين وقالوا  بصوت  مرتفع 
 ليلزمنا أن نيبك  عن هذا المر ،هوذا يوجد إلنا الذى نعبده. نصر 

"يستطيع أن ينجينا  من أتون النار التقدة وأن ينقذنا من يدك أيها اللك 
 أحبائي قد يوجد بعض الؤمني الذين ينحنون للظروف ويسايرون العال

 باهوائه وميوله ولكن أنظروا معى قصة هؤلء البطال الذين ل  يافوا الوت
 بل جعلوا ف قلوبم كيف يشهدون للهم كيف يؤثرون ف حياة الخرين ،

 فهل  لك عزيزي هذه الشهادة؟ هل حقا�  حياتك مشهودا� لا من الميع ؟
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 هل تعيش  حياة القداسة ف مكان الشر والطية ؟ هل ترب من الطية
كو 2كيوسف امام زوجة فوطيفار  ، فت*تمم كلم الكتاب القدس  ف 

 اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ول تسوا  نسا ” 6:17
"فأقبلكم 
 شهوة قلبك  أن تعيش أميناW للرب مؤثراW رغم ما ييطك من شر�  ،هل هذا 

 يسلم عليكم جيع القديسيي ول سيما "إقرأ معى ما كتبه بولس لهل فيلب 
4:22فيلب " الذين  من بيت قيصر 

  بيت  قيصر  بيت  الفجور  والشهوات والباحية يوجد قديسييمن  داخل
أفاضل  لم صيت حسن  كرسوا حياتم للرب .

 أنت عزيزي الشاب   واحد  من  هؤلء القديسيي الفاضل ؟فهل 
 فهل أنت� اخت  شهادة  حسنة ؟ يوجد  لك� سؤال�  عندى  كيف  حال
 لبسك  هل  يقولون  عليك�  حقا� بنت السيح ،آم   لبسك سبب  عثرة

.ليل  الشباب ، أنظري انت� صورة السيح  للجميع  فل تشوهيها 

 أحبائي تذكروا كيف تسلكوا بتدقيق ل  كجهلء  بل  كحكماء مفتدين
 .الوقت  لن اليام شريرة 

             فهل أنت حقا� مؤثر ف الخرين ؟
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لغة العال ولغة السيح

 أصبحت لغة العال الفضلة اليوم هى "النا" ،لغة ولجة يتكلم با كل كبي
 وصغي ،رجل كان آم إمرأة ، وهذة اللغة ل يفهما إل كل الذين أحبوا العال
 برمته وكرسوا له وقتهم وحياتم ، هي تعد من أكثر اللغات إنتشاراW ف كل

 العال بكل أديانه وطوائفة ،وبي طبقاته سواء الغنية أو الفقية ،فسيطرت على
 الياة بأكملها ،وأصبح من الصعب جداW أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض
 بدون هذه اللغة الصعبة ، ولذه اللغه مدارس ومعاهد وجامعات ،و ان من

 يتعاملون بذه اللغة هم ماهرون جداW فيها ويصلون على أعلى العلمات فيها
.

 لكن هنا عزيزى القارئ أريد أن أتدث معك بشىء من الوضوح عن هذه
 اللغة  ولاذا سيطرت على كل العال ف أيامنا هذا ، مقارناW بينها وبي لغة

السيد السيح ، وكيف يعلمنا السيد السيح لغة الياة اليومية.
 فإذا أخذنا أحبائي مثلW من الياة اليومية ند إننا نبحث لذواتنا عن كل

 هذا أو شيء ،أصبحنا نتتطلع ما هي الفائدة الت سوف نصل عليها إذا فعلنا
 قمنا بذلك ،سيطرت "النا" على كل أفكارنا وتصرفاتنا ول يكننا أن نقوم

 بشىء قبل أن نسب ما الذى يعود  علينا من هذا الشىء، دخلت " النا" ف
 السرة الواحدة فأفقتدتا مبتها لبعض. صار الخ يفكر ف ذاته أولW قبل إخوتة

 الخرين ، والزوج قبل زوجتة أو العكس أيضاW ، وحت أن هذه اللغة توغلت
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 كالرض داخل كنيسة السيح فأصبح الكل يتسابقون على الناصب القيادية
. وكأن الكنيسة وجدت على الرض لتعطى منصباW لن ليس له

 وكم من كنائس فقدت أمتيازاتا ف العال ،وقاد أعضائها بعضهم بعضاW إل
 الاكم ، وز®ج بعضهم بعضا¬» داخل السجون وكان "النا " هو وراء كل هذا

 .
 حت عندما نب بعضنا بعضاW يكون هدفنا ف أغلب الحيان يكون "النا"

 هدفنا. فقد نريد أن نتلك من الخرين شيئا¬» أو نريد أن نصل على أمر� ما ،
 فأفقدتنا "النا" نقاوتنا تاة النس الخر وكل ما نتطلع إليه من وراء علقتنا

بالنس الخر هو "النس" فيما كيف أمتلك الخر ل².

، Wأكتفي معكم أحبائي عن "النا بصفاته " رغم أن الديث عنه طويل جدا 
 لكنن أريد أن اتكلم سريعاW عن لغة السيح وكيف يعلمنا السيح ف حياتنا
 وعلقتنا اليومية تاه الخرين ، هل يعلمنا أن نب لجل غرض نريد أن

 نصل عليه ؟ هل يعلمنا السيح أن نقدم الرحة للخرين لكى يدحونا؟ آم
 ماذا يعلمنا السيد السيح ف حياتنا وكيف يب أن تكون لغتنا نن كمؤمني

مع الخرين.
 احبائى يب علينا كمؤمني أن تتلف لغتنا عن لغة العال ،يب أن تلو لغتنا

  ” مع2:20من "النا" وهذا ما أعلنه الرسول بولس ف رسالة " غلطية
 السيح ص®ل�بت® فأحيا ل أنا بل السيح ييا ف² " , ما أعظم تلك الكلمات الت

 قالا الرسول بولس بالروح القدس عن أختبار حقيقى له ،فهو صلب "النا" ف
 صليب السيح وأصبح ل يعيش فيما بعد "للناء" بل يعيش للمسيح الذى ييا
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 فيه.ويكمل بولس فيقول فما أحياه الن ف السد فأنا أحياه® ف اليان إيان
. ابن ال الذى أحبن وأسلم نفسه لجلي

 أن رسالتنا أحبائنا ليس أن نتمثل بالعال ف لغته بل بكل حب نعلن لغة السيح
. الذى علمنا أياها ف كلمتة القدسه

 نرى بعض من تعاليم السيد السيح ف إنيل " مت " والصحاح السادس
 .يعلمنا بعض الوانب الضيئة ف الياة العملية ،فنرى أن السيد السيح يعلمنا

 مت صنعتم صدقة ل نصنعها قدام الناس " أي ل لجل أن نكسب مدحهم
 لنا ، بل نصنعها ف الفاء ،وهنا يركز السيد السيح أن نلقى بتطلبات "النا"

.  جنباW ول نلتفت إليها لن "النا" تطلب مدح من الخرين

 "الناء" تطلب أن يعظمها الخرين ويصفق لا الميع وتتربع ف أرقى الماكن
 وتنحن لا كل الرؤوس ،ولكن لنا نن كمؤمني أن نتعلم من ذلك العلم

 العظيم الذى مت فعل شىء حسن ل ينتظر مقابل من أحد وهذا ما يعلمنا أن
 نكون مثله، نقرأ ف إنيل لوقا الصحاح السادس والعدد الامس والثلثون"

 بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم ل ترجون شيئاW فيكون أجركم
عظيماW وتكونون بن العلي¾½ فإنه منعم على غي الشاكرين والشرار.

 كانت حياة يسوع على الرض مثالW لنا لكى نقتدي با ، ل يبحث ول مرة
  ” وأما يسوع فإذ6:15على " النا" بل هرب منها وند هذا مثلW ف يوحنا

 علم أنم مزمعون أن يأتوا ويتطفوه® ليجعلوه® ملكاW أنصرف أيضاW إل البل
. وحده

 أحبائي ياليت الروح القدس يني قلوبنا وأن نتعلم من حياة السيح تعاليم راقيه
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 جداW تتلف عن تعاليم العال ،وعندما ياربنا " النا" ن®سرع إل البل لنصلى ،
 ليعلمنا الرب أن نكون رسالة واضحة لذا العال ،وأن تني لغتنا السماوية هذا

العال الذى ل يعرف إل "النا".

 فأي من الفريقي أنت تكون؟وبأي لغة أنت تتحدث ؟
فهـــل بلغة العال ، أم بلغة السيح!!!!!
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3
سلسل ت*غن وت*رن 

 

 السلسل رمزاW للقيود والذلل وف مقال هذا أنظر إل السلسل من منظور
 آخر لشجع من هم ف سلسل ،سواء كانت هذه السلسل سلسل حديدية

 حقيقية أم سلسل معنوية نتيجة لضغوطات الياة ،فن®قهر تت هذا المل
.الرير وتتعب نفسياتنا والت ل يقل تعب®ها عن تلك السلسل الديدية

 ولكن عزيزي الؤمن التأل من سلسل متلفة بالياة ،قد تكون سلسل الرض
والل ،أو الرمان والوحدة ،أو فقدان البيب ، أو سلسل الفقر والعوز ،

 يوجد لك خباW ساراW أحله® لك من داخل كلمة ال ،إقرأ معي هذه الكلمات
 ، أخي 18: 2عب'لنه® ف�ي مÁا قÃد تأل¬ م®جÁرÂباW يÁقÄد�ر® أ¬نÄ ي®عيÁ الÃجÁرÂبيÁ 'الرائعة 
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 أن هذه الكلمات تتكلم عن السيح الذي عاش مثلنا وتأل مثلنا وج®رÅبÁ مثلنا
 Çأيضا نراه

11: 1يو - ر®فضÁ من خاصته� * 

18: 15يو - ب®غضÁ من العال •
67: 26مت - ب®صقÁ ف وجهه� •
2: 4لو - جاع •

 ولو تأملنا حياة السيد السيح بالناجيل الربعة ند الكثي والكثي عن حياته
 الت تشابنا تاماW ،فهو النسان الذي ج®ربÁ ف كل شيء ماعدا الطية ،أي

وأنت ف سلسلك يوجد من يشعر بك لنه ج®ربÁ من قبلك أن يسوع 
 قصة واقعية

 كان بطرس هذا الشاب ف مقتبل عمره عندما أخذ اللك أعز أصدقائه ورفيقه
 ف الدمة ،وشريكه ف أروع اللحظات فوق جبل التجلي وقتله بالسيف ،ياله

 من مشهد يÁدمي القلوب ،وليس هذا فقط ولكن أيضاW بعد عدة أيام ليست
 بكثية أÃخذ¬ أيضا بطرس ووضع بالسجن م®كبلW بسلسل حديدية ييطه

 العسكر من كل جانب ،وأظن أن ف هذه الالة الصعبة والوقف الؤل ر®ست
 أمام عينية السيف الذي قطع رأس يعقوب ،يالا من حالة صعبة للغاية ،لكي

 تتأكد بنفسك من هذه القصة إقرأ سفر العمال الصحاح الثان عشر ،ولكن
 ما أروع السلم الذي يعطيه الرب لبنائه وقت الن والل وقت التجربة
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 والرض أنه سلم يفوق كل عقل ،رغم حالة بطرس والقيود تكبل يديه
 ورجليه كان نائماW من أين حصل على هذا السلم العجيب؟ أنا متأكد لنه

 شعر أنه ليس بوحدة� ف آله هناك تعزيات من السماء له فحولت السجن القهر
لفندق جيل ،والسلسل الديدية لوسادة ص®نعت من أجود أنواع الكتان ،

 والراس من حوله إل ملئكة تميه، ياله من مشهد رائع ،هل ياعزيزي تتشابه
 قصتك ومنتك مثل قصة بطرس ،هل تقيدك السلسل ،هل تشعر ان الرض
وضع حداW لسعادتك وفرحك ؟ يوجد م®عزي لك وأنت تقرأ هذه الكلمات 

 
 ثق أن الرب يسوع السيح يشعر بك ف تربتك وألك ،وأيضا ثق أنه ي®حبك

 لنه هو أبوك الذي يهتم بك ،فهل تعطيه تثق أنه سوف يول صوت السلسل
 الت تقيدك من صوت الم والني إل صوت الفرح والترانيم أنه

يســـــوع 
 ثق أن الرب يسوع السيح يشعر بك ف تربتك وألك ،وأيضا ثق أنه ي®حبك

 لنه هو أبوك الذي يهتم بك ،فهل تعطيه تثق أنه سوف يول صوت السلسل
 الت تقيدك من صوت الم والني إل صوت الفرح والترانيم ..... أنه

يسوع .
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   حار ول1ي� حار

 قد تستغرب عزيزي القارئ عنوان هذا القال الذي قد يبدو غريباW للوهلة
الول ولكن ل تستعجل الكم قبل قراءة القال إل آخره .

 قد تبدو طرق ال ف التعامل معنا ف بعض الحيان طرقWا غريبة صعب على
 النطق البشري أن يقبلها ،ولكن ل طرقه الاصة وتعاملته مع أولده ،حقاW ما

"33: 11أبعÁدÁ أحكامه® عÁن� الفحص� و طÃر®ق¬ه® عÁن� الستقصاء "رو 

 قد يتعامل ال معنا بطرق تبدو عجيبة ، وحقاW كما قال أحدهم عندما تسمح
 للرب أن يرسم لك طريق حياتك فل تسك بالقلم معه® ،عندما يفاجئنا ال

 بأمور تبدو غي منطقية أو غي واقعية علينا أن نثق إن كل هذا جزء من خطته
لياتنا 

  ويضغط عليه بقوة ، ولو يسك الفخاري بيديه الت تبدو قاسية على الفخار
 عرف الناء أن يتكلم لكان يصرخ ويقول ماذا تفعل أنت تؤلن كثياW ، أو

  وتكون إجابة الفخاري الاهر وهو بتلك الطريقة السهلة يقول له أفعلن 
 يبتسم قائلW أنت لست تعلم  الن ولكنك ستفهم فيما بعد "،ستعرف إنك
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 كم انت غال على قلب عندما أنتهي من تشكيلك بالطريقة الت أريدها أنا
وليس كما ت®ريدها أنت .

عزيزي القارئ :

  درساW ل ينساه بعد أن فقد بصيته  ]  1  [أراد ال ف القدي أن ي®علم بلعام 
 الروحية ورأى المور بطريقة غي طريقة ال ، فأراد ال أن يقول لبلعام أÃعلمك

  بلعام لن درساW من خلل حارك الذي تعتلي ظهره باستمرار ،ل يسي حار
  أن المار يفهم ملك الرب قد وقف أمامه ول يريده أن ير و يا للسف

الدرس قبل صاحبه الذي ذهب ف طريق ل يريده ال منه .

 عزيزي ل تستغرب ول تتعجب عندما يستخدم ال شيء ما بياتك لكي
  منهم ،قد يستخدم ي®علمك درساW ،قد يستخدم أناس ل ترغب أن تتعلم

  وكل أحداث سيئة من حولك وضغوط كثية، قد يسمح لك بوقف تر فيه
 هذا لكي ي®دربك وي®علمك ،فهو الذي يول كل شيء ليك ولفائدتك

الروحية .

   ،أتى الفلسطينيون على ششون لكي يقتلوه  ]  2  [الوقف الخر هو لÄي� حار 
 لÄي� حار� وأعطاه وهو ل يلك سلحاW أو سيفاW يدافع به عن نفسه ولكنه وجد

  ،أمرÕ ل يكن تصديقه ال بواسطة هذا انتصارا عظيماW على الفلسطينيي
 بالنطق البشري ولكن أصدقه لن أثق بإلي ، قد نستهن بأمور� تبدوا صغية
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 بأعيننا قد نلك مواهب ونتقرها ،قد نقول ما هذا الشيء أنه قليل ولكن
   هذا الشيء القليل بي يدي¾ ال فأنه يوله إل ثروة عظيمة ، عندما نضع 

 ال ليس عنده مانع أن يلص بالكثي أو بالقليل ، ليس عنده مانع يشبع
 الموع الكثية بقليل من البز والسمك ،فهل تضع إمكانياتك الدودة ف

يديه ،فهو يريد أن ي®بارك ما تلكه ويستخدمه بكثرة .

 بطريقة  أحبائي صلت ل² ولكم أن يعلمنا ال بطرقه الاصة ول نتشرط عليه 
ما .

سفر العدد الصحاح الثان والعشرون     ]  1  [

سفر القضاة الصحاح الامس عشر     ]  2  [

5

 خذوا مسيحيتكم واعطون مسيحكم

 كلمات صرخ با الزعيم الندي غاندي عندما رأى اوضاع السيحيي وأفعالم
 الت ل تعب عن كونم مسيحيي يتبعون السيح ،عكس ما كان يعرف عن
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 السيح الذي كانت حياته وأفعاله وتعاليمه تذب النفوس التائهه وتشفي
. القلوب الروحه وترد الضال وتب الكسي

 أصطدم غاندي با يفعله السيحيي الذين وضع أسم السيح عليهم ، تاهل
 السيحيي أنه يدف على اسه السن بسبب أفعالم الشينة الت شبهت أفعال

. المم

 قال السيد السيح بفمه الكري " أنتم نور العال ، أنتم ملح الرض إن فسد
 اللح فماذا يلح ل يصلح بعد لشيء إل أن يطرح خارجاW و يداس من الناس
 .أحبائي من من مرة أعثرنا الخرين بأفعالنا وسلوكنا وتصرفاتنا الت ل تجد
السيح ، كم مرة نظر إلينا الناس وقالوا ل يلزمنا مسيحيتكم الت تعيشونا ؟

كما مرة أرادت الناس أن تتعرف على مسيحنا فرفضوه بسبب مسيحيتنا؟

كما مرة صار لباسنا الغي متشم صفة تيزنا كمسيحيي ؟

كما مرة صارت أقوالنا الغي لئقة عثرة للخرين ؟

 كما مرة تبعادوا الناس عن السيح بدلW من الفتراب إليه لنم ل يروا فينا
حياته الواضحه.
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 :أحبائي

 قد يصعب على الخرين قراءة النيل ولكن قد يستطيعون أن يقرأوه فينا ومن
 خللنا فهل تصرفاتك وأقولك وسلوكك يناسب اسم السيح الذي دعي

عليك ؟

 انتظر لظة هل تعرف لاذا دعي التلميذ مسيحيي أولW بانطاكيا ؟ لنم
 عاشوا وسلكوا كما عاش وسلك السيح ،اخذوا حياته وسلوكه وأفعاله لذلك

استطاع الناس أن يروا السيح فيهم .

 ل يروا السيح الذي جاء إل أرضنا قبل ألفي اليوم ف عال  وها نن نعيش 
عام فهل يستطيعوا اليوم أن يروا السيح فيك ؟

 إلي الب أسالك أن تنحن قوة لكي أعيش كما أنت عشت ، وأسلك كما
انت سلكت 

 واعامل الناس بالب كما فعلت ، وإن كان العال اليوم ل يروك من قبل
  يجد اسك بينهم .فدعن أكون أنا مسيحاW أجسم حياتك على الرض لكي

أمي 
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6

م=ن< سيبح اللوتو

 يتسابق اللف من الناس� سباق� اليل ،وبسرعة النمور للفوز بورقة اليانصيب
"اللوتو" ،حيث أصبح كل تفكيهم ومشغوليتهم فيما كيف يفوزون باللوتو.

 ومع تزايد الطلب على ورقة اليانصيب فل عجب أن وجدناها ت®باع ف كل
مكان ،ف الشارع،ف اللت التجارية ، ف السوبر ماركت ... ال

الليي" فهي أÃمنية الفقي وشهوة الغن ، أنا سيت®ها "الورقة الت تشغل فكر 
فالكل يقصد بابا ليلW وناراW آملي بالفوز با.

 عال اليال ،فترى أصبحت بجرد أن تشتريها بوابة للعبور من الواقع إل  
 الشاب يسبح بفكرة ف بر� من اليال فيقول عندما أربح "اللوتو" أن اقتل
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الفقر إل البد ،فت®صبح السيارة الفخمة أحدث موديل هي مطة تفكيه ،
وشاليه التوسط بؤرة أحلمه . 

 يعيش® الرء ف بر من اليال وينسى ويتناسى واقعه ،وعن قرب موعد سحب
"م=ـــن سيبح اللوتوالقرعة يتردد ف كل مكان وعلى كل لسان "

 اللف يشتركون فيها وكأقل من عدد اليد الواحدة هم الذين يربون ،ويبقى
 الكثرية هم الذين يندبون حظهم وتتحطم أمالم وتكثر أتعابم وهومهم لنم

بنوها على غي يقينية .

 فمن جديد يعود الناس للتسابق من وهكذا مرة تلو الخرى . ولكن هنا
 " Wجدا Wمهما Wهل فكرة ولو للحظات قليلةأتسمح ل يا عزيزي أسالك سؤال 

 كيف تربح السماء؟  هل تسعى باجتهاد لتربح السماء كما تسعى لربح
اللوتو؟

هل فكرت فيما سوف تنتهي عليك عليه حياتك لو م®ت الن؟

  لبد أن تعرف أن باب السماء ل يرفض قارعيه ، ثق أنك م®رحب ولكن الن
بك ومقبول للنضمام إل عائلة الفديي بدم يسوع السيح .

20 



 قد ت®فكر فيما كيف تدفع ثن السماء لتربها ،أقول إليك أن الثمن دفعه® عنك
 يسوع السيح من ألفي عام ،كل ما عليك أن تقبلÃ إليه الن تائباW ،معترفا

 قلبك وت®ملكه® الفكر والكيان .هذا هو ف  بطاياك ،وتقبله ملص شخصي
الطريق الوحيد لدخولك السماء .

     صـــلة

Wخاطئا Wأعيش لذات وشهوات ،ولكن الن أفتح قلب يارب أعترف أنن إنسانا 
 ،طهرن بدمك الكري رباW وملصاW شخصي  لك أقبلك من الن وصاعدا
 لعيش باقي العمر لك إل أن تيجي وتأخذن وأمتلك فكري وكل الكيان

   . أمي  إل السماء معك
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7

      واضراره  ه  الكلم فوائد

  معكم احبائى اليوم عن شيء كثي الستعمال ف حياتنا ، نستعمله كليتأمل
 لظة وف كل مكان ، نستعملة بكثرة ، ولكن هذا الشىء قد ن®سىء

 أستخدامه® فنجلب التعب لنا وللخرين ، وقد نيد أستخدامةÃ فنجلب الراحة
لنا وللخرين . 

ء ف مواضع كثية ،يتكلم الكتاب القدس عن هذا الش

 ، والكلم  " وخطورتة"الــــــكلم عن يوموضوعى معكم احبائ
وكيف يب أن نتكلم وكيف كان الرب يسوع يتكلم لنتعلم منه.

 معكم ببعض اليات الكتابية عن هذا الوضوع  أبدءأن وهنا قبل  

 " كثرة الكلم ل تلو من معصية 10:19 أمثال  

 ليكن كلمنا حسب الاجة صالاW للبنيان .4:29أفسس 
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  ولكن أود من قارىء وهناك الكثي والكثي من اليات الت تتكلم عن الكلم 
. Wالعزيز أن ينظر إل هاتي الياتي بتمعن ويلحظهما جيدا

وسنعرض لبعض النقاط الهمة ف هذا الوضوع 

   الكلم وخطورتة  )1 

 للكلم خطورة ليس على الستوى الفردى فقط لكن أيضاW على الستوى 
 الماعى ، فقد نتكلم بكلم يرج الخرين وتكون النتائج سلبية ومدمرة ، أذ
 ن®سىء أستخدام هذة الوزنة الت أعطانا اياه ال ، وهنا نلحظ عدد من اليات

الكتابية 

 ـ الكلم وسيلة لسعادة النسان أو تعاستة وشقائة� وهذا نراة ف " أم
 " الوت والياة ف يد اللسان وأحباؤة يأكلون ثره®"18:21

 12:18وسيلة لشفاء جروح الخرين أو زيادتا " أم   الكلم أما يكون ـ 
"Üيوجد من يهذر مثل طعن السيف . أما لسان الكماء فشفاء

  " رجل16:28 الكلم أحد السباب الرئيسية للخصام والنشقاق " أم  ـ 
الكاذيب يطلق الصومة والنمام ي®فرق الصدقاء"
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  "15:1 الكلم قد يصنع الدوء والسلم او الغضب والشاحنات " ـ
 والكلم الوجع يهيج السخط. الواب اللي يصرف الغضب

 " فم الصديق ينوع10:11ـ الكلم الياب سبب بركة حياة للخرين " أم 
حياة وفم الشرار يغشاةÃ ظلم"

 فهنا أحبائي بعض اليات الت تتحدث عن خطورة الكلم إذا اسأنا استخدامه 
، ونرى أيضاW أيابياته لو أستخدمناه بطريقة صحيحة حسب الكتاب القدس .

أمثلة كتابية عن الكلم ونتائجها) 2 

  تعلمنا كيفية الكلم وكيف نستفيد  العديد من المثلة الكتابية التيوجد
ونتعظ من كل موقف

  نرى حادثة مهمة جداW أحبائى تعلمنا درساW رائعاW ف حياتنا16:13) مت 1  
 اليومية والعملية ، هنا ف هذا الشاهد " يسأل السيح تلميذه قائلW " من يقول

 الناس إن أنا أبن النسان؟ وهنا يبدو تدى كبي أما التلميذ ف كيف
 سيجيبونه وهم يسمعون أقاويل كثية سلبية عنه ، قد سعوا أن الناس البعض

 منهم يقولون أنة متل ، منون ...أل من القاويل السلبية ، ولكن يالروعة
 الذوق السيحى الذى كان لدى التلميذ ف أجابتهم للمسيح ،أجابوه بإجابات

  قالوا له قوم يقولون أنك يوحنا العمدان ، آخرون إيليا ،وآخرون أرميا أيابية
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 أو واحد منالنبياء ، يالا من روعة نقلوا إل السيح الكلم الياب ول ينقلوا
إل السيح أى كلم سلب قد سعوه من الناس وهم ف وسطهم . 

 )  موقف أخر نراة ف يوحنا والصحاح الرابع ،عن السامرية والرب2
 يسوع ،وهنا نرى كيف كان يسوع يتعامل مع الناس ، وبالرغم من قصة هذة

 المراة لكن ل يسك ويعلق يسوع على أخطائها ، ولكن أمتدح فيها صفة
 جيدة راها فيها أذ يقول لا " هذا قلت� بالصدق" ياله من معلم رائع ، يعرف
 كيف يتدح فينا الصفات الصغية ، هل يا أحبائنا نتدح بعضنا بعض عندما

 نرى صفات جيدة ف بعض ، أما نتجاهل كل صفات رائعه ونعلق على عيوب
وأخطاء بضنا بعض . 

   الكلم وأسلوبه"  ي نكون قد وصلنا إل نقطة "   وأخيا أحبائ   )3 

 بعد ما سردنا النقطتي السابقتي نتكلم سوياW عن اسلوب الكلم وكيف 
نتكلم .

  ، أم10:19 أم  أبتعد عن كثرة الكلم ، ولتكن الكلمة ف وقتها وملها. 1
25:11 ، أم 15:23

  ، أم4:25أبتعد عن الكذب بكل أنواعة مهما كانت أسبابه® " أفسس . 2
12:22
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4:29 "أفسس  ليكن كلمنا حسب الاجة صالاW للبنيان.3

 الرب يعطينا أحبائى أن نتعلم من الرب يسوع الكلم الياب الذى يشفى
 الخرين ويضمد جروحهم ،ويكون سبب بركة لياتم ، فإن اردت أن تتعلم

 والرب يبارككم .  يسوع فهو أعظم معلم " فتعلم عند رجلى

8
هــــــــوذا ي*ـــــناديك

 كلما كان يسوع يتجول ف مكان كان يصنع بقدرتة كل أمر� مستعصى ،كان
 يشفى المراض، كان يعطى السلم ، ويشبع الياع ،هذا كله جعل الشعب
رات كان ير  يتمعون حوله بأستمرار وكان " المع يزحة " وف احدى ال
 من احدى الماكن كان هناك رجلW أعمى يستعطى بانب الطريق لعل أحد
 يسأل علية ، معطياW إياه أى حسنة ، هذا سع بيسوع مقبل وصوت جع عظيم
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ه ،أو يل مشكلته ، أو من هو ة أن يشفى أبن  يزاحونه ،فيهم من يطلب من
باجه ماسة إل لس هدب ثوبة...

 بدء هذا الرجل ينسى أن يطلب حسنتة من الناس ،لكنة قرر أن يتقابل شخصيا
 مع يسوع ،يتقابل مع مصدر المل والنور ، بدء يصرخ بشدة لعل يسوع

يسمعة وسط هذا المع العظيم ، وتصارع مع نفسة 
 مرة ومرات ولكن لقى تدى من البعض ، ربا قال له البعض "ليس ليسوع

وقتá لك "أو قال له الخرون "أنه ليسمعك المع يزحه".

عـــزيــزى القــارىء 

 ل يشعر هذا الرجل العمى بالحباط نتيجة لتلك القاويل ،لكنه ظل ينادى
 وينادى يسوع، الذى بدور وقف يسوع ونادى علية ،ل يستطع يسوع أن

 يترك صوت هذا السكي ويعب ، ولكنة وقف يناديه، ل يستطع المع الكثي
أن يوقفه لكنه أستطاع يسوع أن يقف أمام صوت يناديه ،

 ذهب التلميذ إل هذا الرجل وهم يعلنون له اجل عباره كان يتمن هذا
الرجل أن يسمعها وهى: "قم هوذا ي®ناديك"

هل تشعر بقدار فرحة هذا الرجل ،أنا أعظم عطية أنتظرها لوقت طويل.
هل تشعر بقدار معاناتك أن الرب ل يسمع لك ؟
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هل تفكر فك كلم من حولك أن صراخك ليس له مكان أمام ال ؟
هل تشعر أن الرب يتجاهلك وينساك؟

هل تشعر أن صوتك غي مسموع عند الرب لن المع يزحه؟
أريد أن اتدث لك بذه الكلمات الرائعة إن صوتك هو موضوع أهتمام ال 
 وثق ف كلمات الكتاب القدس القائلة " القلب النكسر والروح النسحقة ل

تتقرها يا ال"
فتعال إلية لتسمع مرة أخرى هذه الكلمات "قم هوذا يناديك "

 لنة هكذا أحب ال العال ،حت بذل أبنه® الوحيد ،لكى ل ي®هلك كل من أمن
" 3:16به� بل تكون له الياة البدية " يوحنا 
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 أيــــــن شــبعي     

       

 Wونارا Wيطرق® باب ليل  Wأين شبعي سؤال
 أخذت  أفتش ف داخلي فوجدت غرفة  فارغة  ظننت أنا هى الت أريد أن

 أشبعها  ، جذبتن هذه الغرفة اليها بقوة فوجدتا غرفة الشهوة والنس فسألتن
 هذة الغرفة "أين شبعي "، فكرت للحظات  وتأملت فيما كيف أجد شبعي

 وأين ، سارت قدماي¾ إل حيث ل أدري ، كل ما أدرية هو كيف أجد شبعي
 لمل غرفة شهوت النسية ،بدأت أبث ف الواقع الباحية على النترنت
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 كلما نظرت اليها جاذبتن أكثر  وشعرت أخياW أن غرفت بدأت تتلىء ولكنها
 ف كل مرة تريد من أكثر وأكثر فبحثت ف مصادر أشباع أخرى لعلي أشبع
 هذه الغرفة ، ذهبت إل السهرات الليلية الصاخبة وهنا توفقت متأملW لرى

 ماذا يدث وجدت  بعض الفتيات شبه العاريات فأخذتَ نفساW طويلW وقلت
 ف داخلي " هنا سوف تتلىء غرفت  ، شعرت أن غرفت تطلب أكثر وأكثر

ولكن سرعان ما أشعر بفراغ كبي .

 حاولت أن أوسع خطوات لعلي أصبوا إل هدف الÃنال ولكن كله كان سراب
. Wكما قال السيد السيح "كل من يشرب من هذا الاء يعطش أيضا Wوحقا

:أحبائي 
 أن الشبع  القيقي هو ف السيح ، عندما تقابلت غرفت مع مصدر الشبع

القيقي  صرخت غرفت قائلة " فيك ما أرجو وما أكثر " 
 صديقى يا من تستعبد لشهواتك وتسرع متلهفاW من  مكان لخر لتشبع

 شهواتك أقدم لك  الذى يررك  من جيع شهواتك  ويشبع  قلبك  وفكرك ،
 أقدم  لك  الذى شبع  قلب وفكر السامرية فشربت  من هذا الاء وتررت

من  الطية . 

 أقدم لك ذاك  الذى ملئ قلب يوسف  الشاب  العفيف فرفض  الطية وقال
" كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطى إل ال" 
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 فهو ينظرك  اليوم  والن ليملىء  حياتك  ويشبعك وليملىء  اخرتك
بالرجاء ، فهل تأت أليه  ل تتأخر  هو بأنتظارك 

مع  تيات                                    
                        الغرفة  الت أشبعها  السيح
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10

كيف أعيش منتصرا�

37 ": 8" رومية ولكننا ف هذه جيعها يعظم أنتصارنا بالذي أحبنا 

:مــقدمة 

 لقد وهب ال "بوت ابنه على الصليب" حياة النتصار لكل أولده الؤمني
 واعطاهم ان يعيشوا على أساس هذا البدأ الرائع ،ولكن الغلبية العظمى منهم

 ل يستطيعون أن ييوها "أي حياة النتصار" وإندعوا من إبليس وأنزموا
 أمامه .ولكن قلة قليلة هم الذين يتمتعون بذه الياة الرائعة حياة النتصار

وأمامهم س®حق إبليس بكل أعماله
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 فيسألن أحدكم قائلW كيف أعيش حياة منتصرة ؟ وسأقوم بالرد على هذا
السؤال ف خس نقاط هامة ل يتجزاو عن بعضهم ولكن بثابة شيء واحد .

) معرفة الق :1

  ،ويتابع يوحنا ف8:32يقول النيل "وتعرفون الق والق يرركم "يو  
 رسالتة الول " لن كل من وÁلد من ال ل يطىء بل الولودمن ال " أي

5:8يو 1السيح" يفظه" أي يفظ مÁن وÁلد من ال" والشرير ل يسه. 

 ومن العوامل الت تعلنا منتصرين ف حياتنا الروحية معرفة الق فل يستطيع
 "الغلبية أن يعيشوا حياة النتصار نظرا� لنم يهلون الق لنه مكتوب 

 فماذا يقول لنا الق من جهة "" قد هلك شعب من عدم العرفة "4:6هو
تأكيد النتصار ...

"2:15_ تريد الرياسات والسلطي " كو 

"1:7 ت 2_ ال ينحنا القوة ل الفشل "

"28:20_ العية الستمرة "مت 

 "16:33_ النصرة السابقة "يو 
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 لبد لكي ييا الؤمن حياة النصرة والنتصار عليه أن يعرف أنه مدعو إل أن
يعيش منتصراW هذه حقيقة لبد أن يعرفها .

) تطبيق الق 2

 شيء  مهم جداW أن نعرف الق لكن الشيء الهم أن نقوم بتطبيق الق ف
 حياتنا. وأن نيا الكتوب الذي يدعونا إل النصرة والغلبة ل للنزام .فما

 الفائدة من معرفة ما بداخل النشرة الداخلية للدواء بدون تطبيقها وأتباع ما
فيها .

 " ، ويقول أيضاW الكتاب1:27فقط عيشوا كما يق لنيل السيح "ف 
 "، فعندما نعرف الق ونطبقه1:22القدس نسمع الكلمة ونعمل با أيضاW "يع

ي®عطينا دفعة للمام نو النتصار.

34 



"  6  ) التسلح بأسلحة الق " أف 3

 لكي ينزل الندي الرب لبد من أن يتسلح بالسلحة الت تكنه من أن
 يوض العركة جيداW والت نطلق عليها من الناحية الروحية بإسم السلحة

الروحية وهم الت :

                      الذاء     درع الب _     _ منطقة الق _

       سيف الروح   خوذة اللص _ _ت®رس اليان _

                                        _ الصلة بأستمرار 

 لبد منك أن تتسلح بتلك السلحة الروحية م®ضيفاW إليهم الصلة كعنصر
 إنه السلح الدمر وأيضاW ليكمل با "اي بالصلة " العدد سبعة أساسي للنصرة

رمز الكمال والتكال على ال.
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 ) الستعداد الستمر والنزول للحرب4

             إن حربنا الروحية ليست ضعيفة ولكنها قوية والت يرأسها هو
 " ،ول8:44إبليس    الكتوب عنه "ذاك كان قتالW للناس من البدء "يو 

 عجب لننا ل نيا حياة التيقظ والستعداد الستمر، ولننا ف أوقات كثية
 كو2نهل أفكار إبليس ننهزم سريعاW لن إبليس ل يظهر لنا كشبة ملك نور "

  " ، إن ل5:8بط1" لاذا ؟ ليطمأننا ث يبتلعنا إن ل نصح ونسهر " 11:14
 نستعد للحرب الروحية الستمرة مع ملكة الظلمة ونكون ف حالة يقظة

مستمرة سوف يبتلعنا الشيطان.

 "لن حربنا ليست مع دم ولم بل مع الرؤساء مع السلطي مع ولة العال
 ".6:12على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية ف السماويات" أف

فهل انت متيقظ أم نائم ؟؟
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 )المانة الشخصية مع ال5

 ل يكن ان تأت حياة النصرة ف الياة الروحية بدون أن يتمتع الؤمن بالقداسة
 ،فالؤمن النتصر ف السر منتصر ف العلن وليتم علينا القول "لتكن ثيابك ف

 "،فالقداسة هي أول طريق للنتصار والت بدونا ل9:8كل حي بيضاء "جا
 بط1م�ن التطهي "  " .إذن لبد11:14يستطيع أحد أن يرى ال " عب 

5:8.

  ،لبد أن يتمتع الؤمن بكمال5:8وأيضاW "طوب لنقياء القلب" لاذا ؟ مت
 قلبة قدام ال ورفض لكل خطيئة داخلية .

 فال وهب لنا النتصار والغلبة ولكن ل يكن أن نياها بدون المانة وأن مÁن
يعيش بالمانة يعطيه الرب الرفعه والنتصار 

                       الكأفاة اللية        أمثلة كتابيـــة

44 -37 : 41تك                  13-7: 39يوسف تك 

           49 -46: 2 دا                            1:8دانيال دا 

                  3:30 دا                         3الفتية الثلثة دا
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 إن كنت يا أخي تريد ان تتمتع بياة النتصار فعليك أن تطرد كل خطيئة من
 " ،صلي كل يوم معترفاW بطيئتك2:1حياتك وأحيا بالتعليم الصحيح "ت

وأعلم ان ال ل يشفي على عثم ...

 .الرب معك ويهبك حياة منتصرة
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لظات العمر 

العمرمثل بار� عابر� ترأهÇ لظة وغداÃ تبكى عليةنادب®أ 
Ü®واليوم تبكى علية نادم Ãنت بالعمر� هائماÃأمســا ك
نــــــادما¬ على عمرمضى وكنت فيه خاسر�
تبكى وتصرخ يا حسرة العمر� من يرجعه® الì ثانيا¬ ؟

تقف يا م®فتك الرجال قائل¬ يا ليت ! يومي مثل أمسي ثابت®

أقول لك يامن ذهب ع®مركَ سدى العمر ليس بسني يسب.. العمر با قدمته
Áتنظر® للغد كطفل� باسم Wيكفيك أن تعيش باقيه راسخا

Õتقفز® وترح. تشي وتفرح وكأنه ف يوم� قادم
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فأنسى أمسك اذن وعيش اليوم وحاضرا©

12 

بـــاب أمـــل

عندما تغيب® شس النهار  و عندما يسود® حول الظلم
و أرى الكون الفسيح مثل كفá إنسان 

وتتخبط أقدامي بجر الصوان
واسقط ف حفر� عميقة الميال

والظلم يل كل مكان وارى حول وحوش البال�
أرى يدكÁ تتد ل ف الال وارى كل الظلم كنور النهار
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عندما يغيب® أملي الوحيد وعندما أرى رجائى من بعيد
وأرى البيب مثل عدو� يهيج وباب الهل موصد من حديد

وحدك باب رجاء سيدي باب امام طالبيه ل يغلق*

13

عندمــا يلو البكاء لعين 

عندما يلو البكء لعيــــــن وعندما ي,زين المع خـدى!

لن أذهب, و أحك ل, هـــــي غـيك, ل أجد, ي س;يدي9

Mطاي تهت من طول سـيي وعيناي زاغت من كث شكوي خ,

فن يدين ف صاري الق\ـفار و أنت الطريق وفيك مسيي
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يب,س لسان وجف! الـمياه وندبت, حظي وبئس الـياة

!ك ملزي ونعم الياة تك حيات وغدير! مـياه ووجدت فوجد,

فن ل غيكx الرعـى الصيب وأنت لنفس الراعي المـي

ك شفائ بلـتم وأنت الطبيب وانـت الواء ومن ل غي,

فأنت شهيقي وزفيي ف الياة وأنت دماء� يري ف العروق

أطلبك فتأت ومعك النـــــجاة أÃحب®ك فليس ل غي®كÁ إله

م®خلص وفادى وراعي حنون وتضن® ضعفي والغربة� تون

ففيك وبك ولك الـحـــياة أشــدوا أÃغن فأنت العزاء

 " كتبت هذه القصيدة عندما أخبن الطبيب ان أب باقي له ساعات معدودة
ليفارق الياة 
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14
 Qيداي U1  أرجعوا ل  

 كانت هذه كلمات طفلة صغية ليتعدى عمرها بضع سنوات ،ف غرفة
 العمليات الركزه بأحدى الستشفيات ،عندما فاقت من أثر البنج الخدر

لترى يداها قد ت بترها.

 تكى هذه القصة الأساوية عن طفلة صغية كانت تلىء البيت بالفرحة
والبتسامة ،وكادت تطي من الفرحة بعروستها الميلة الت أحضرتا لا الم ،
 فكانت تنشغل باللعب معها معظم الوقات ،كانت تعلها معها على سريرها

عند نومها لتأخذها بضنها ببأة الطفال ،وعلى مائدتا ف الصباح

  هذه القصة ليست من كتابتي ولكن قمت بإعادة صياغتها وكتابة التعليق 1
والصلة .

www.life-is-more.netصورة القصة مأخوذة من موقع 
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  ،و ذات يوم بينما كانت الم خارج النزل فكرت هذه  الطفلة الصغية أن
 تصنع فستاناW صغياW جيلW يناسب عروستها ،لكنها ماذا تفعل لتحصل على

 قطعة قماش لتصنع لعرروستها فستاناW ،وأستغلت هذه الطفلة عدم وجود أمها
 بالنزل لتركض إل الدولب الذي يتوي على ملبس أمها لتختار منه أحسن

فستاناW لتقطع منه قطعة قماش صغياW لعروستها .

  رجعت الم لترى أن  أبنتها  الصغية جعلتها تقفد أغلى فستاناW عندها كانت
 تبه وتلبسه أينما  ذهبت ،غضبت الم غضباW شديداW على أبنتها الصغية

 وهددتا أنا سوف تشكيها لوالدها عندما يعود  من العمل ، خافت الطفلة
 البيئة من تديد أمها لا وفكرت ماذا ياترى سوف يفعل با والدها  عندما

يعود من عمله وتشتكي له أمي  عما فعلت ؟

 ذهبت الطفلة قبل وقتها الدد لتنام قبل عودة والدها من العمل ،رجع الب
 وحكت له الم عن ماذا فعلت أبنتهما بفستانا الميل لترضي براءة

 طفوليتها ، فلم يفكر الب كثياW إل أن أخذ "أبرة "الت تستخدم ف خياطة
 اللبس وجعلها ت®سخن على النار ودخل غرفة ابنته حيث تنام ول ينظر إل
 براءة طفوليتها ول  وجهها اللئكي وهي نائمة بل بكل قسوة أخذ ينخز
 بالبرة ف يدي¾ ابنته وهي تصرخ وهو ل يسمع لصوت صراخها بل إذداد

 وخزاW لا ،ل يشفق الب عندما راى الدماء تنزف من يدي¾ صغيته بل تزايد
ف قسوته .
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 وف منتصف الليل أرتفعت درجة حرارة الطفلة الصغية وأتصلوا بالطبيب
 وقرر الطبيب أنا بالة خطية جداW ،ليفاجىء الب والم  بقرار الطباء بأن

 أبنتهما تتاج لبترء يديها لنما قد حدثت لما  "غرغرينه" ويب بترها قبل
 أن يتد تأثيها إل باقى السد ، وقرروا ميعاداW لجراء العملية الراحية الؤلة
 لذه الطفلة البيئة ،وبعد أن أستيقظت الطفلة البئية من أثار الخدر لتجد أنا
 فقدت يداها ،فلم تستطع  هذه الطفلة أن تتماسك وسبقت دموعها كلماتا

 لتصرخ بذه الكلمات الؤثرة الت أثرت ف كل الاضرين لتقول " ماما ..
 بابا .. سوف أدخر لكما من مصروف لشتري لك� يا ماما أغلى فستاناW ولكن

 يكنكما أن ترجعوا ل² يداي¾ " كانت هذه الكلمات كالصاعقة على الب
والم .

 أحبائي  أنا شخصياW عندما قرأت هذه القصة وجدت نفسي أشكر ال الب
 على تعاملته معنا ، فبالرغم من اخطائنا التكررة وسقطاتنا غي التناهية وأثامنا
 الكثية ،فإنه يعاملنا بكل حب وحنان ، نسى الب قلبه ألبوي وتعامل بكل

قسوة مع ابنته الصغية، لكن ليس قلب ال كهذا لكنه يعاملنا بكل حب .
 الي الب دعن أقترب من قلبك البوي الب دعن أفوز بتلك البه غي
التناهية الت جعلتك تقدم أبنك وحيدك يسوع السيح ليموت بدلW عن ،
أشكرك لنك ل تعاملن بسب خطاياي لكن تعاملن بسب رحتك ،

 فأجعلن أقترب من صليب أبنك وأقبله ملصاW شخصياW ل² ليمتلك عرش قلب
وحيات من الن وإل البد أمي.
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     15
   إل اللجثة  رحــلة

 Áتبع® دربÁمعى يا رفيقي ن ÂمÃلÁالصلـيـبه 
 îسه® ح®بÁف طريق� ر Wالبــيبنسي® معا

 Áدون� توان لكي نظو Wمعا ÂمÃلÁبالســباقه 
زقــاقنÁتبع® أثرÁ يسوعÁ ونعلن® ح®بÂه® ف كل 

هذا طريق®Ü صار فيه� يوماW ، ملصاW أحبÂ الطاة¬ 
� للقساةظـهره بكل حبÇ بذل بـلل يتوان¬ 

هيا يا صديقي نتبع® خطوةW بطوةá ، درب ذاك الله
أÃنظر معي قطرات� دم� ترسم® لنا طريقÁ السماء
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Wقطرات® دم� تتكلم وتعطي للميت� حياة
فهيا معى يا صديقي لنرى قصة ذاك الله

ïقصة� فداء Áكانت أعظم ، áعالية áهناك فوق ربوة
أنسانðÃ برىءÜÜ ، للجميع� جاَء لي®عطيÁ حياة¬

كÃدت ل أÃفرق® بي صرخات� صوته� ، وبي دقات� السمار� ف يديه�
تقدمت® إلية� سائلW . من أتاك إل هذا العناءï؟؟
أجابن مسمار®Ü قائلW : لجلك كان هذا العناَء.

صرخت® ف مرارةá وأل� : من أتى بك من ساكÁ؟؟
ïف أرض� الشقاء Áلحل أل¬ك : Wأجابن شوك جبينه� قائل

الكلñ حولÃه® يستهزؤن¬ ،إكليل¬ شوكá ألبسوه
Wأعطى للعال حياة áإنسان Üهل هذا جزاء : Wيصرخ السمار® م�ن يديه� قائل

تقدمت بزنá سائلW : فلماذا إذنÄ ت®سمÂر® يداه®؟؟
Áر البيبòـ يقول وبالل ميبا الب® ل أنا من س

مرارةÃ أمÇ تقف® ناظرةW ،أبنÁها الوحيدÁ وقد س®مÅرت يداه® 
يالصرخة قلب� م®نكسر� ، يصرخ® أرحوا ابن وإجعلون ف�داه
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ل أعد أحتملÃ صرختةÃ وهو يصرخ® يا أبتاه
ب®نÂ كيف تمÂلت نيان¬ السماء ؟ ولن كلñ هذا العناءï؟

 Áأدفع® فيها الساب ÜÃيامري® إنا ساعة áآه áآه
ل القدوس� الغافر، حبه وحقه العادل ، تلقيا فò وصار للعالي رجاَء

فهيا يا شعب® أقبلوا وفوزوا بأسى حياه 
فها يداي مسمرتان� وأنت ماذا تفعلa يا ولداه؟؟

16
  "خـادم متفرغ"؟  ما معن كلمة 

 من أكثر الكلمات الستخدمة ف أيامنا هذه ف الال الروحي ها كلمتي ،
 الكلمة الول هي "خادم متفرغ"  والكلمة الثانية هي كلمة مرسل ، وف

 مقال هذا أقوم بالكتابة عن الكلمة الول فقط وسوف أستعرض ف مقال أخر
 الكلمة الثانية .وكم شعرت بدافع قوي يدفعن لكتب ف هذا الوضوع حول

 " ،وبكل أمانة وصدق جاءن هذا الدافع نتيجةخـادم متفرغما معن كلمة " 
 لتعب أذن من ساع وتكرار هذه العبارة من أغلب الشباب والفتيات الت ل

 تتعدى أعمارهم الامسة والعشرون ،ومن خلل هذا القال ،الذي أشجع
 كافة الكنائس ان تتكلم عنه بنظرة كتابية لكي ، أريد أن أستعرض بعض
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 الوانب الضيئة من كلمة ال حول هذا المر ،ول سيما ان هذا التعبي ل
 يظهر بوضوح ف النيل مثل بعض الكلمات الت ظهرت بوضوح مثل "

 شاس ، أساقفة ، شيوخ ،والقسوس " هذه الكلمات ظهرت بوضوح ف العهد
الديد .

 ومن هذا النطلق كرست وقتاW أفتش فيه عن مضمون وصفات تلك الكلمات
 " خادم متفرغ" الصغية العدد الكبية العن والتوى ،فكلمة خادم متفرغ أو
 خادمة متفرغة للمؤنث لا صفات ومواصفات وشروط كتابية على الرغم أنا
 كما ذكرت سابقاW أنا غي واضحة ف كلمة ال ، وأول كل شيء أنا هنا  ل

 لكي أشي بأصبع النقد لي فرد ولكن بكل مبة لكي أوضح بعض النقاط
 الغلوطة لدينا عن بعض الكلمات ،وأيضا لكي نتجنب أستخدام الشعارات

 الكبية والعبارت الرنانة  فوق طاقاتنا وإمكانياتنا لكي ل نكون بثابة من
 ياول أن ينفخ بالبالون هواء فوق حجمه إل أن ينفجر البالون ف وجهه أو أن

يصاب  بإلتهاب اللوزتي .

 ، لكي نستطيع أنمتفرغ   ،وخادموأريد أحبائي أن أوضح معن كلمة  
 نطبقها على حياتنا حت عندما نقول أننا خدام متفرغي يكون علينا هذا القول

حقاW كمن يلبس ما خصص له .
  هو الذي ل يكن له شيء يتلكه غي أن يدم وينفذ ما يأمرخادممعن كلمة 

به سيده دون زيادة أو نقصان ،ومطيع لكل  التعاليم الذي يعلمه أياه سيده ،
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 ومب لسيده بكامل إرادته وأذكر ف هذا القطع ما جاء ف شريعة العبد
 العبان الذي يقول أحب® سيدي ل أخرج حراW .وهناك القاطع الكتابية من

النيل أيضا حول هذا العن .
 " هذه الكلمة غامضة بعض الشيء ف اللغة العربية ،ولكن" متفرغمعن كلمة 

   وتأت هذهFull Timeتأخذ بعض الوضوح ف اللغة النكليزية فهي تأت 
 الكلمة بعن الوقت الكامل ،أو أقول بعن أخر"الكرس كل وقته لغرض ما أو

 Partلعمل ما "،أو بعن "عمل بدوام كامل " وهي عكس الكلمة النكليزية 
Time. والت تعن عمل جزئي ،أو جزء من الوقت  

 أحبائي بعد ما ذكرت العن لاتي الكلمتي أريد أن أدمهما معاW لنخرج بعن
كامل لكلمة "خادم متفرغ" 

 هو الشخص الذي يتمتع بصفات سيده ويطيع وصاياه ويعمل با ويكون أمام
 سيده دائماW  ويدمه كل وقته مكرساÃ له كل حياته بوقت مناسب وغي

 مناسب.هذا هو العن القيقي لكلمة " خادم متفرغ" فلو أخذنا هذا العن
 على حياتنا وخدمتنا نتراجع كثياÃ للخلف لنحذف كل مرة قولنا فيها أننا
 خدام متفرغي ،وهناك سؤالW جوهرياW لبد ان نفكر فيه قليلW وهو من أي

شيء نن نتفرغ؟ 
هل نتفرغ من وقت الفراغ  الذي يلء حياتنا باللل ؟

 وما هي النقطة الت أخذنا منها القرار ؟
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  وإل أي مرحلة وصلنا لكي نتخذ هذا القرار؟ كلها أسئلة تزحم فكري ول
 سيما كما ذكرت أن هذه العبارت سعتها من جيل العشرينات وتسابق إل

ذهن من أي شيء تفرغوا؟ 
 

 أعزائي خدام الرب قد تكون كلمات قاسية ولكنها كالشرط الذي أريد أن
 أستئصل به بعض الفكار والعبارات الت أمرضت حياتنا ول سيما لنها تأت
 بغي آوانا .ولكي ل يساء فهمي انا ل أقصد التعميم ولكن أقصد تلك الفئة

 الت تستخدم هذه العبارة ول ترقهم شس العمل يوماW واحداW ،بل أرهقهم
 وأتعبهم وقت الفراغ القاتل ومن هنا كان الطريق إل استخدام كلمة "خادم
 متفرغ" أسهل شيء لقتل الفراغ ،ومن بعض الفكار عندنا أن الادم التفرغ

. Wل يعمل وهذا سوف ما أشي إليه  لحقا
:عزيزي ،عزيزت 

 أريد ان أشاركك بعض النقاط من كلمة ال وسوف تصدم عندما تعلم
 وبسب فكرك أن الرسول العظيم بولس ل يكن خادماW متفرغاW هذا الرجل

 الذي جال البحر والب ، ضرب وج®لد وحبس ورجم ،بشر ملوك وعبيد ،جال
 العال كله بوقته ،قام بثلث رحلت تبشيية عملقة ومازال العال حت أيامنا
 هذا مديون با فعله بولس الرسول ، ترك لنا كنز من الرسائل الكتابية ،ورغم

 كل هذا بنظورنا البشري ل يكن بولس الرسول "خادماW متفرغاW " تعرفون
 لاذا لنه كان يعمل لينفق على خدمته ونفسه كان يكد ويشتغل بإجتهاد
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 وأيضا يدم الرب بإجتهاد ،وسوف أقوم بعرض بعض اليات الكتابية حول
. Wهذه النقطة خصيصا

  ولكونه� من صناعتهما أقام عندها وكان يعمل لنما كانا ف  3  :   18  أع 
صناعتهما خيامي¾ي .

 هذه الية عن أكيل وبريسكل أي أنما ها أيضا كانوا يعملون ف صناعة
اليام وأيضا كانا يدمان الرب

 وكان بولس يعمل ف نفس الصناعة .
  فضة أو ذهب أو لباس أحدá ل أشته� أنتم تعلمون أن   34  -  33  :   20  أع 

حاجات وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان .
   ونتعب عاملي بايدينا   12  :   4  كو 1
  لكمنكرز ،إذ كنا تعبنا وكد®نا فأنكم تذكرون أيها الخوة       9  :   2   تس 1

W كي ل نث²قل على أحدá منكم .عاملون ليل� ونارابإنيل ال ونن 
 ليتك عزيزي تلحظ الكلمات الت وضعت تتها خط حيث كان بولس يكرز

بإنيل ال وعلى الرغم من ذلك 
 كان يعمل ليل¬ وناراW ويسألن أحدكم كيف كان يعمل ليلW وناراW وكيف
 كان عنده وقت للكرازة بإنيل ال فأجيبك  عزيزي أن عبارة "عاملون ليل
 وناراW " هي صورة مازية على أنه كان يعمل لكي ل يث²قل على أحد وكان

يكرز بإنيل ال ،والصور الازية كثية ف كلمة ال .
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   ول أكلنا خبزاW ماناW من أحدá بل كنا نشتغل بتعب وكدá ليل  8  :   3   تس 2
وناراW لكي ل نث²قل على أحدá منكم .

 أحبائي ليت الرب يصحح مفاهيمنا الغلوطة عندنا حول مفهوم كلمة خادم
 متفرغ ،ومن هنا أقول أن الشخص الذي يعمل ويشتغل بتعب وكدá وله

 شهادة حسنة من الناس ويهتم باصته وأهله هو أيضا يدم الرب، ويكون
 مكرس وله دعوة من ال والخرين ومن ث يوماW وراء يوم وساعة تلو الخرى

 يكشف له الرب أنه يريده أن يكرس كل وقته وطاقته وحياته له وحده
 ولدمته ،ومن ذلك يكون هناك القرار الذي فيه يترك الشخص كل شيء
 لجل شيء واحد وهو خدمة الرب ،ومن هنا تأت معن كلمة متفرغ كما

 ذكرتا سابقاW ف اللغة النكليزية أي يعمل بدوام كامل ،وكان هذا الشخص
 من خلل شغله وعمله واهتمامه ببيته وشهادته السن من الناس وخدمته أيضا

كان ال ف تلك الراحل يهيئه لدمة عظيمة وتكريس كامل فيما بعد ،
 لنقول مع بطرس تركنا كل شيء وتبعناك "

  أتن من الرب أن يكون هذا القال سبب بركة وتغيي ف أفكارناأحبائي
 وحياتنا ،ول نكون  نفعل شيئاW  كأستحساناW بشرياW أو دوافع شخصية ولكن

 نرضي من دعانا  لنكون خدامه ، فل ترب إل الدمة من واقعك بل تيئ إل
الدمة من واقعك .

  والرب يبارك عملكم وخدمتكم 
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17
Wن مسيحاÃبل ك Wن مسيحياÃل تك        

 ربط معظم الناس بي السيحية والسيح وإن هذا حقاW ولكنه ليس كلي
 الق ،فالسيحية ليست هي السيح وقد تستغرب عزيزي القارىء من هذا

  وأيضا تتبع معي رسالة السيح وتعاليمه فهل ولكن تتبع معي ما أكتبه للنهاية
 كان قصد ورسالة السيح هي تأسيس ديناW جديداW يسميه الدين السيحي

 الجابة بالطبع كل ل يكن هذا ما جاء السيح لجله بل كانت ص®لب رسالته
هي الفداء وان يوت بالنيابة عن النس البشري بأكمله ليصال العال مع ال 

 هذه هي رسالة السيح القيقة ،وكان تلميذ السيح بعد موته وقيامته وصعوده
وتكونون ل يبشرون ويكرزون بإسه حسب وعده بسفر أعمال الرسل   

،8: 1أع " شهوداW ف أورشليم وف اليهودية والسامرة وإل أقصى الرض 
 فكان تلميذ السيح يكرزون ويبشرون به ف كل السكونة وهم ف هذه الالة
 ويتنقلون من مكان لخر دعي¾ عليهم مسيحيي نسبة إل السيح ،نقرأ هذا ف

فحدث انما اجتمعا ف الكنيسة سنة كاملة وعل²ما جعا غفيا  26: 11اع   
ف انطاكية اول مسيحييودعي التلميذ  .

 ومن هنا أحبائي نفهم أن السيحية كمنظومة دينية ل تكن من أختراع السيح
.  بل هي لقب لقب به اتباع السيح أنذاك وتوارثته الجيال فيما بعد
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 وأنا هنا ف هذا القال أريد أن القي الضوء أمام قاريء العزيز مهما كانت
 خلفيتك أو معتقدك الدين لكي تفهم نقطة واحدة مهمة جداW وهي أن

 السيحية والسيح متلفان ،ففي تعاليم الرسل والتلميذ ف العصور الباكرة ل
 يكرزوا بالسيحية بل بالسيح وهنا أريد أن ألفت أنتباهك إل نقطة جوهرية

 وهي أن كرازتنا هي ان ندعوك للمسيح وليس إل السيحية كديانة ،فلو نظرة
 من حولك غلى السيحية كديانة قد تتعثر وتطبق ما تراه من السيحيي على
 السيح نفسه وبذلك تكون قد أخطأت التصويب ،فالسيحية كديانة قد تد

 من يسكر ويقتل ويسب ولكن السيح هو القامة الخلقية الت يب أن ننظر
 ل يعمل ظلما ول يكن إليها ونتعلم منه فهو الكامل ف كل شيء فهو الذي 

.9: 53أش "ف فمه غش 

 رسالت هنا إليك عزيزي القارىء ليست الياة السيحية هي مموعة من
 التقاليد والعادات والطقوس الت يب أن أتبعها ولكنها هي حياة مستقاة من

 تعاليم السيح وحياته ،وأنت يا من تعثرت من حياة السيحيي السيي
 وسلوكهم أقول لك ليس هؤلء هم السيح ولكن السيح نفسه هو السيحية

 فأنا أقدم لك أن تتب السيح وتعيش حياته وتعاليمه وليشع نوره.القيقية 
 على دربك الظلم فتصبح خليقة جديدة وتقول الشياء العتيقة قد مضت هوذا

 W17: 5كور  2"الكل قد صار جديدا
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 ومن هنا أنا ل أدعوك إل السيحية السية ولكن أدعوك إل حجز الزاوية
 القيقي وهو السيح يسوع الذي كانت حياته وتعاليمه سبب خلص لليي

 من البشر ومازالت تغي الليي والليي ،فهناك الطرسوسي التعصب ،والزانية
 ،والوثن ،والقيد بسلسل إبليس جيعهم غيهم السيح والن هو ينتظرك لكي

 يغي حياتك بجرد أن تأت إليه وبكل ثقة تطلبه
لنهو ينتظرك أطلبه ا. أن يغي حياتك وينحك غفرانه 
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11مقالت وتأملت ج مقالت وتأملت ج 

 ما أجمل أن يكون النسان منا بجو من التأمل 
 والهدوءفيخلو مع نفسه وخالقه متأملF في عظمته

ومحبته له

 فجزء من هذه  المقالت كتبت نتيجة خلوة شخصية فجاءت
لح Pالكلمات معبرة عن الحالة الداخلية، أو هي  نتيجة لحتياج م 
 فخرجت الكلمات مسترسلة كندى الصباح على أوراق الشجر

هذه هي مضمون هذا الكتيب البسيط

===========================
 يمكنك التصال والكتابة لي شخصياF على البريد

 اللكتروني

theway_2_god@hotmail.com
theway_2_god@yahoo.com
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