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  يف البــــدء
؟ فالكتاب املقدس يبدأ باخلليقة والسقوط مث يف البدء البد أن نحدد ما هو موضوع هذه الكُتيبات   

  .نوح وإبراهيم مث إسحق ويعقوب مث اإلثىن عشر والرتول إىل مصر والعبودية 
سنة واته مث التيه أربعني مث تبدأ مالمح اخلالص تتضح يف اخلروج بيد موسى وغرق فرعون وقُ  

  .والدخول إىل أرض املوعد بيد يشوع 
ضاة وأخرياً تبدأ اململكة بصموئيل مبسح  يتخللها نقاط مضيئة وهي فترة القُمث فترة انتقالية مظلمة  

شاول الذي يرفضه الرب مث يمسح داود ، وتتسع اململكة بيد داود مث يأيت سليمان الذي أعطاه الرب 
قطة البداية هلذه قسم اململكة إىل مملكتني ، وهنا نسليمان تن حكمة تفوق كل بين البشر ، ومبوت

  .الكُتيبات 
اململكة ؟ أعتقد أن هذا املوضوع حيتاج إىل ة تاريخ بين اسرائيل بعد انشقاق  بصدد كتاِبفهل حنن  

  .مجلد وليس إىل جمموعة كُتيبات 
ن هذا املوضوع ؟ أعتقد أنين هل حنن بصدد تفسري جزء كبري من األسفار التارخيية اليت تتحدث ع  

  .لست الشخص املُؤهل لذلك 
   . )١٨ : ١٧أع (  “ ماذا يريد هذا املهذار أن يقول” !! إذاً ماذا ؟  
هذه الكُتيبات يف تصوري هي إعادة لقراءة الكتاب املقدس حبثاً عن الشخصيات الصغرية فيه ،   

  ...داود سحق ، يعقوب ، يوسف ، موسى،  ، إإبراهيم: فهناك شخصيات كبرية مثل الشمس املُشرقة 
، وهناك أيضاً شخصيات صغرية مثل النجوم املُضيئة مثل )  الكُتيب األول  هذاسنتكلم عنهم يف( 

وهذه الشخصيات املُضيئة محاطة دائماً بشخصيات أخرى مظلمة مثل ... يهوشافاط ، حزقيا،  يوشيا 
، ومنهم منسى مثل استفاق نه ظلماً يف بداِية حياته ولكومنها من كان م... يربعام ، رحبعام ، أخاب 
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  .من كان مضيئاً يف أوائله وصار مظلماً يف أواخره مثل آسا 
أمساء كثرية وشخصيات كثرية وبني هذا وذلك جتري األحداث وحنن جنري ورائها ، نرصدها   

 حماولة لتحديد طريقي وسط ونسجلها ونعيد تقييمها وحناول نرى أنفسنا وسطها ، هذه الكُتيبات هي
   .أحداث هذا العامل على ضوء كلمة اهللا من خالل شخصيات كثرية سنتقابل معها

 قصة ( من رائعة تشارلز ديكرت ) قصة مملكتني (سم العام هلذه اموعة بالطبع استعرنا اال  
  .)مدينتني
بب بركة للكنيسة يف كل الرب يعوض كل من له تعب معنا يف إخراج هذه الكُتيبات ، وجيعلها س  

زمان ومكان بشفاعات سيدتنا كلنا والدة اإلله القديسة مرمي العذراء وقديسنا العظيم أنبا موسى وأبوينا 
 البابا شنودة الثالث وشريكه يف اخلدمة  البطريركالروميني مكسيموس ودوماديوس ، وبصلوات أبينا

  .الرسولية أبينا األسقف أنبا إيسيذورس 
ع املسيح كل اد والكرامة مع أبيه الصاحل والروح القدس الثالوث املُساوي اآلن وكل أوان ولربنا يسو

  .وإىل دهر الدهور آمني 
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  اللقاء األول
  إبراهيم

فإنك أنت أبونا وإن مل يعرفنا إبراهيم  
َ

   )١٦ : ٦٣إش ( 
 يف وصايا الرب أو سارقبل البدء يف رحلتنا مع اململكتني ، مع امللوك واحلروب ، مع من سار   

   ، مع من متثَّل بداود امللك أو إتبع خطايا األمم –  وهم األكثرية –وراء آهلة أخرى  
 ، اهللا يعلن لنا دور هذا قبل البدء البد أن نتعرف على دور األمساء ومعانيها يف الكتاب املقدس  

غيِّر اإلسم معلناً مرحلة جديدة من قصة اخلالص اإلنسان يف قصة اخلالص من خالل امسه بل أحياناً ي.  
وكان )  أبرام (امسه أوالً رضه ومن عشريته ومن بيت أبيه كان فمثالً إبراهيم عندما خرج من أ  
ن عمره كا ) ٨ – ١ : ١٧تك (  ولكن عندما قطع معه العهد ) ٤ – ١ : ١٢تك (  سنة٧٥عمره 
دأ ، فهل سيب “  بل يكون امسك إبراهيمفال ُيدعى امسك بعد أبرام”   سنة وغير الرب امسه٩٩

  .سؤال يبحث عن إجابة !!  سنة ؟٩٩إبراهيم حياة جديدة باسم جديد وهو ابن 
=  رام ( ، )أب يف اللغة العربية =  أب يف اللغة العربية (اإلجابة تتلخص يف معاين األمساء ، أبرام   

 ولكن تغير إىل ) The high father األب األعلى (، لقد كان معىن امسه ) األعلى ، املُرتفع 
   .)مجوع = أب يف العربية ، راهام =  أب (،  ) إبراهام (إبراهيم 

 ، ومل يكتِف ) The father of a multitudes أب مجوع (وبذلك صار معىن امسه   
 ، هكذا  )٥ : ١٧تك (  “ ألين أجعلك أباً جلمهوٍر من األمم” الرب بتغيري االسم بل شرح معناه 

 )اليهود(يعلن اهللا خطة اخلالص من خالل إبراهيم ، فهو ال يكتفي أن يكون األب األعلى لشعب واحد 
ولكنه سيصري أباً لألمم أيضاً من خالل اإلميان بيسوع املسيح ، فقبول األمم كان يف فكر اهللا قبل أن 

  . من خالل إبراهيم ) اليهود ( شعباً خاصاًيتخذ لنفسه 
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فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم ” س الرسول يف أكثر من موضع هذا ما أكده بول  
أباً للختان ” أب لليهودي إذا سلك يف اإلميان  ، فإبراهيم  )٢٩ : ٣غل (   “وحسب املوعد ورثة

للذين ليسوا من اخلتان فقط بل أيضاً يسلكون يف خطوات إميان أبينا إبراهيم الذي كان وهو يف 
أباً جلميع الذين يؤمنون وهم يف الغرلة كي ”  ، وهو أيضاً أب لألمم  )١٢ : ٤رو (   “الُغرلة

إذاً لك احلق ”  ، وهذا ما يؤكده القديس يوحنا ذهيب الفم  )١١ : ٤رو (  “ ُيحسب هلم أيضاً الرب
  .“ يف أُبوة إبراهيم إن سرت يف خطوات ذلك اإلميان 

إسرائيل ”  ،  لليهود يف املرحلة األوىل للخالصبسهولة نستطيع أن نقول أن اهللا نفسه كان أباً  
جعل االثنني ”  ، ولكن باملسيح يسوع صار اخلالص لكل األمم ،  )٢٢ : ٤خر (   “ابين البكر
ليس ”  ، بل حىت الفوارق الطبيعية أو اإلجتماعية أو البشرية قد زالت ،  )١٤ : ٢أف (     “ واحداً

 “ ر ، ليس ذكر وأُنثى ألنكم مجيعاً واحد يف املسيح يسوعيهودي وال يوناين ، ليس عبد وال ُح
    )٢٨ : ٣غل (

هذا هو غرض اهللا من أجلنا أن نصري واحداً يف ” وهذا ما يقوله القديس غريغوريوس الرتيرتي   
ال يكون ذكر أو أنثى ، بربري أو سكيثي ، حىت أنه هو نفسه يكون حاضراً ف ) باملعمودية( املسيح 

  .“  إمنا حنمل ِختم اهللا يف أنفسنا الذي بِه وله قد ُخلقنا عبد أو ُحر ،
 بالفعل رغم أن أبي حي ، ال يعرف عني قصتي حزينة ، فأنا يتيم  

 في سنة آام ؟ ال يعرف أنتهو :  سألني شيئًا ، حتى عندما نجحت
سوى أوراقه وعمله ، يحضر آل يوم ُمتأخرًا ويترك البيت آل يوم 

ن النوم ، ال وقت لديِه ألي شئ يخصني أو صباحًا قبل أن نصحو م
يُخص إخوتي ، نعم حالتنا المادية فوق المتوسط ولآني أريد أن أشعر 

 ناقِصك إيه ؟ ينُقصني شيئًا أنت: لي ، وعندما واجهته قال لي بُأبوته 
   .واحدًا أن أشعر أنَّ لي أب
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  Çì¾a@†ìèÇ@åÇ@bjí‹Ë@oä×@L@ïmìäŽi@åÇ@bjí‹Ë@oä×@L@ia@oãc@åØí@@L@õbuŠ@ÙÛ@åØí@@L@‡
@p‹ŞîË@ÙÛ‰Û@L@ÙÛ@bic@æì×c@æc@‡íŠc@L@ŞïÛg@ÙÜjÓc@æc@‡íŠc@ð‹ØÏ@À@oä×@ÙäØÛë@L@bÈÛa@À@éÛg@ÙÛ

@áaI@áîça‹ig@¶g@âa‹ic@H@À@ÙÜmë@áîça‹ig@æbºg@t‹m@ïØÛ@L@ìç@Šb@bà×@ïöaŠë@m@L@émaìİŽ‚@L
Ùmaˆ@ïÛ@â‡ÔŽm@L@ìç@Êb c@bà×@ðbíb–ë@ÉîİmÙäiaë@@@I@Ùí‡Û@bß@óÜËc@H@ò×‹i@—m@L@ìç@âŞ‡Ó@bà×

@ïmìØÜß@À@bqaßë@bjî—ã@ÙÛ@æìØíë@L@ìç@Šb–@bà×@bÈÜÛN@ @

إهلي كنت أنا يف فكرك يوم غيرت اسم أبرام إىل إبراهيم ، كنت يف فكرك منذ األزل لكي 
ثاً لعهده معك تقبلين يف ابنك يسوع املسيح لكي أسري يف خطوات إميان إبراهيم وأصري وار

ألنك أنت أيب حىت لو مل يعرفين إبراهيم لذلك أصرخ ثبتين يف ابنك يسوع املسيح بروحك 
  .القدوس 
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  اللقاء الثاني
  يعقوب

أحببت يعقوب وأبغضت عيسو
ُ ُ

  ) ٣ – ٢ : ١ مال   (
 فهو مل يكن له حق البكورية أو الربكة ) املُمِسك بالعقب ، املُتعقب (هنا سنتالقى مع يعقوب   

ه ُدعَي يعقوب أالَّ إنَّ امس” ولكنه كان يتعقب أخيه ، حىت أنَّ عيسو صرخ صرخة عظيمة ومرة جداً 
  . ) ٣٦ : ٢٧تك (  “ركيت  أخذ بكورييت وهوذا اآلن قد أخذ ب.فقد تعقبين اآلن مرتني 

لقد فعل ذلك مبكٍر ونال بركة أبيه باخلداع لذلك خدعه خاله البان أيضاً يف حادثة ليئة وراحيل ،   
فقال هلا الرب يف بطنك ”  ريولكن أُمه رفقة كانت تعرف قبل أن يولدا أنَّ الصغري سيصري سيداً للكب

 : ٢٥تك ( “  لصغٍري ُيستعبدشعب يقوى على شعٍب وكبري . ومن أحشاِئك يفترق شعبان  أُمَّتان
لقد كانت هذه إرادة اهللا ولكن الصغري تصرف خبداع ومكر حسب مشورة أُمه لذلك ذاق هو ،  ) ٢٣

  .أيضاً طعم اخلديعة من خاله 
 يف الغربة  سنةعشرونلربكة بالفعل كان عليه أن يجاهد سنني طويلة ، ولكن لكي يتمم اهللا هذه ا  

ِنعاجك وِعنازك مل ُتسقط وِكباش غنمك مل . اآلن عشرين سنةً أنا معك ” ، هكذا تكلم مع خاله 
من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة . أنا كنت أخسرها . آكل فريسةً مل أُحِضر إليَك 

 – ٣٨ : ٣١تك (   “يف النهار ياكلين احلر ويف الليل اجلليد وطاَر نومي من عيينَّكُنُت . الليل 
٤٠( .    

بل أنَّ خاله غير أُجِرته عشر مرات ولكن الرب مل يسمح أن خيرج يعقوب بعد كل هذه السنني ،   
  .بعد كل هذا اجلهاد فارغاً 

 الربكة بالفعل من يد اهللا بعد جهاد لقد حصل على الربكة من فم أبيه باخلديعة ولكنه حصل على  
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صارعُه إنسان ” سنني طويلة ، لقد جاهد مع الناس ولكن كان يتبقى أن يجاهد أيضاً مع اهللا ، لذلك 
على فخذه خيمع  ، وضرب حق فخذ يعقوب حىت صار  )٢٤ : ٣٢تك ( “ الفجر  حىت طُلوع 

 ما بعد يعقوب بل إسرائيل ألنَك جاهدت مع فقال ال ُيدعى اُمسك يف” كلما سار ، ولكنه غير امسه 
              ) ١  يسرائيل( ، وهكذا جبهاده صار امسه إسرائيل  )٢٨ : ٣٢تك (   “اهللا والناس وقدرت

  ) . املُجاهد مع اهللا – من اهللا األمري( 
قد رفض  ) االبن البكر ( وهكذا حنن اُألمم مل تكن لنا البكورية أو الربكة ولكن ألن اليهود  

 ، ال  )١١ : ١١رو ( “ بل بزلتهم صاَر اخلالص لُألمم إلغارهتم ” املسيح صرنا حنن إسرائيل اجلديد 
لسنا حسب اجلسد ُنحارب إذ أسلحة ُمحاربتنا ليست ” لنجاهد جهاداً أرضياً مع حلم ودم بل 

هللا يف ُحبُّه عجيب هو ا”  ، لذلك قال القديس يوحنا ذهيب الفم  )٤ – ٣ : ١٠كو ٢( “ جسدية 
خالص اُألمم إلغارة اليهود  سرائيلرة اليهود خلالص اُألمم ويستخدم إوحكمته يستخدم عث

   .“فيه  لريجعوا إليِه بالتوبة أنه صانع خريات ُيحوِّل الشر كما اخلري لُبنيان البشرية 
أنا مثل آثيرين خادم مدارس أحد ، ُمرتبط بالآنيسة ولآني فاتر في   

قد ال تجد ...  آل شئ بفتور ، صالة ، صوم ، خدمة ، حياتي ، ُأؤدي
 ليس لي حياة جهاد حقيقية وبالتالي ليس لي يفيَّ عيبًا ظاهرًا ولآن

ثمر روحي ، أخاف أن أآون مثل التينة صاحبة األوراق الآثيرة ، 
أخاف أن تآون نهايتي اللعنة أو أن يتقيأني الرب من فمه ، أخاف أن 

  .ب البرآة بدموع ولم يجدها أصير مثل عيسو الذي طل

    

 
وهو ِفعل معتل اآلخر باهلاء مبعىن جاهد أو صار أمرياً ومن هذا الِفعل ) ساراه ( يسرا من الِفعل : يسرائيل  1

 .جاء اسم سارة زوجة إبراهيم 
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@L@‘bäÛa@ Éßë@ïÈß@‡çbvŽm@æc@óÔjní@åØÛë@òîyëŠ@ ò×‹i@ÝØi@Ùn×Šbi@ ‡ÔÛ@ L@Ùjyc@Ñî×@áÜÈm@Ýç
@ÚaŠc@ L@òj«ë@Þbànyaë@òß‡‚@À@òîãýÇ@‡çbvŽmë@pbÓ‡–ë@âaì–cë@paìÜ–@À@õbÐ©a@À@‡çbvŽm

c@ÙÛ@p†‡Çc@‡ÔÛ@L@‘dîÛbi@‹È“m@bãbîyc@ÚaŠc@L@ÝbØnŽß@bãbîyc@bèîÏ@ÙÜm@ïØÛ@ñr×@ò¨b–@übàÇ
@ÑîÐ‚@ïÜàčyë@åČčîç@ðã@ŞæhÏ@ÙîÜÇ@ðã@Ý¼a@ÞbÈmN@ @

@ @

 غيرت اسم يعقوب إىل إسرائيل فلم يكن يف فكرك يوم أن) أنا ( لقد كنت إهلي 
 بل كنت غريباً عن عهود املوعد وال رجاء يل وبال إله يف يل حق رعوية إسرائيل

  ، إنساناً جديداً يف املعموديةخلقتيناملسيح يسوع هذا العامل ولكن يف ابنك 
باركتين بكل بركة روحية لكي أجاهد جهاداً روحياً ألسلُك يف أعمال صاحلة 
سبق وأعددا لكي أسلُك فيها مبعونة روحك القدوس املُحيي املُساوي لك إىل 

  .األبد 
  
  

Ü{{‰÷]< <V<Øéñ]†‰c< <

î{{ßÃ¹]< <V<Œ^ßÖ]æ<]<ÄÚ<‚â^r₣¹]< <

áçÛ–¹]< <V<íéuæ†Ö]<íÒÖ]<Ðè†<çâ<^ã¢]< <

í{{{èû]< <V<<ZŁk–Çe_æ<hçÏÃè<Łkffu_<çŠéÂ<<<<<<<<<<<<<<<<<<X<E<<<<<<øÚM<V<N<–<OD<< <
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  اللقاء الثالث
  يوسف

ِ معه وأنقذه من مجيع ضيقاته وكان اهللا
ُ ُ

   )١٠ – ٩ : ٧أع (  
تك ( “ يزيدين الرب ابناً آخر ”  قائلةً  وهكذا دعته أُمه ) يزيد (الشخصية الثالثة هنا هو يوسف   
، ولكن هل توقف معىن  ) ١٨ – ١٦ : ٣٥تك (  ، وبالفعل أعطاها الرب أيضاً بنيامني  )٢٤ : ٣٠

  !!!اسم يوسف فقط عند ميالد بنيامني ؟
أما بنو إسرائيل فأمثروا وتوالدوا ومنوا وكثروا كثرياً جداً وامتألت ” : الحظ معي هذه اآلية   
يادة والربكة ؟ إا بسبب العمل العظيم إذا سألت بسبب من هذه الز ، ) ٧ : ١خر ( “  منهم األرض

 ، ألنه لوال يوسف هللك شعب إسرائيل وشعب مصر أيضاً باجلوع ، ٢ الذي صنعه الرب مع يوسف
جميع أم ولكن هل يهِلك اهللا شعبه الذي اقتناه ؟ لقد سبق وأعد يوسف هلذه املُهمة بل أنه أعلن لل

الشمس والقمر  ”سيخضعون ليوسف ساجدين حبلمِني ، مرة ِحزم اجلميع تسجد حلزمة يوسف ومرة 
ألعلك متلُك علينا ُملكاً أم  ”، وفهم إخوته ذلك ) ٩ : ٣٧تك ( “  وأحد عشر كوكباً ساجدة يل

فقد فهم األمر ولكنه ، وازدادوا أيضاً بغضاً له ، أما أبوه  ) ٨ : ٣٧تك ( “  تتسلط علينا تسلُّطاً
  .                  انتهره وحفظ األمر يف قلبه 

 سنة ذاق فيها يوسف العبودية ، ثالثة عشرةولكن بني احللم وحتقيقه كانت سنني كثرية أكثر من   
املشقة ، اإلهانة ، مث عندما أعطاه الرب نعمة يف أعين سيدِه كانت جتربة الشهوة مع امرأة سيدِه ورغم 

  .كان بريئاً ، سِجن ظُلماً أنه 
وألنه كان أميناً للرب إهله ، أخرجه الرب من السجن مبجد عظيم لكي جيلس على عرش مصر   

 
 . يضيف –وهو ِفعل معتل األول بالياء مبعىن يزيد ) يسف ( لِفعل يوسف من ا 2
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  .ويصري الثاين بعد فرعون ، ويكون السبب يف خالص الشعب وخالص شعوب كثرية من حوله 
 نعمٍة لكي تكونوا  كليزيدكماهللا قادر أن ” لقد تناول بولس الرسول هذه النقطة عندما قال   

، وهكذا نزداد  ) ٨ : ٩كو ٢(“ يف كل عمٍل صاٍحلتزدادونولكم كل اكتفاٍء كل حٍني يف كل شيٍء 
، وتلتقط كنيستنا القبطية هذه اآلية لتجعلها )يوسف احلقيقي(يف األعمال الصاحلة يف املسيح يسوع 

 نزداد يف كل عمٍل  كل حنيكل شئلكي إذ يكون لنا الكفاف يف ”  املياه ) لصالة(ِختاماً ُألوشية 
 ، وهكذا دائماً نطلب أن يكون لنا الكفاف يف أمور العامل واإلزدياد يف األعمال الصاحلة “صاحل 

  .والربكات الروحية 
؟ لماذا تسمح لي بالضيق هل البد أن أنمو في الروحيات   

؟ أنا فتاة في العشرينات ، فقدت حنان األم منذ سنين والتجارب
 زوجة أبي ُتريني المرار آل يوم ، هل البد أن أشرب ، وجاءت

؟ ال أريد ل البد أن أحيا غريبة في بيت أبيآأس الُظلم ؟ ه
  !!مثل هذه الحياة 

  

  ë@bäîßc@L@Ùmbîy@À@ïÛ@bäîßc@æìØm@æc@‡iü@Ñìí@Ýrß@†a†m@æc@p†Šc@aˆgÁ@bäîßc@L@Ùmì‚g@
Û@bäîßc@L@Õî›Ûa@oÓë@ïÛ@bäîßc@L@òi‹ÌÛa@À@ïÛ@L@ñìè“Ûa@lë‹y@À@ïÛ@bäîßc@L@‘bäÛa@Áë@ÝàÈÛa@À@ï

@Ýç@_@õýÌÛa@åß@Òb¦@Ýç@L@òãbßþa@Ò‹Èí@ü@bÇ@Áë@ïÛ@bäîßc@L@bÈÛa@a‰ç@åv@òàÜÃ@À@ïÛ@bäîßc
@åÛ@L@æìÇ‹ÐÛ@a‡jÇ@ÙÐã@Éîjm@æc@xbn¥@åÛ@L@õbäßþa@ð†üëc@Ý×@ÞìÇc@bãc@_@òÇbª@oq‡y@ìÛ@Òb¦

æc@xbn¥Žß@åÇ@szjm@‰Ôä@ïÛ@bäîßc@å×@åØÛë@L@ÝjÓ@åß@ø’@Ý×@ÙÛ@p†‡Çcë@oÔj@‡ÔÛ@@L@ÙÛN@ @
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@ @

@ إهلي أنت تعطيين كفاف يومي ولكنك تزيدين يف كل بركة مسائية، تزيدين يف كل @
عمٍل صاحل ، تزيدين يف كل نعمة ، يف كل موهبة تامة ، يف كل عطية صاحلة ، 

 ، أعطين أن أكون أميناً لك يف كل تدبر حيايت ، تدبر احتياجايت قبل أن أطلبها
، الذي ) يوسف احلقيقي ( مكان وزمان لكي تباركين يف ابنك يسوع املسيح 
  .أقامنا من موت اخلطيئة وأحيانا لك بروحك القدوس 

@ @

@@ @

@ @

  

Ú^]<î×Â< << << <

Ü{{‰÷]< <V<Ì‰çè< <

î{{ßÃ¹]< <V<‚èˆè< <

áçÛ–¹]< <V<÷]<ì^éu^è‡^‘<ØÛÂ<ØÒ<»<çÛßÖ]æ<< <
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  اللقاء الرابع
  موسى

ِموسى كان أمينا يف كل بيته  
   )٥ : ٣عب ( ً

وهكذا رأينا أُبوة اهللا يل من خالل إبراهيم ، فهو يريد أن يباركين لكي أصري إسرائيل اجلديد الذي   
ميين لكي أسلُك يف  ، وهو يريد أن يزيدين وين) إسرائيل (ن خالل يعقوب يجاهد معه ومع الناس م

  .األعمال الصاحلة من خالل يوسف 
 ) مشا ( فلقد اختلف العلماء حول أصل الكلمة ، هل هي عربية من الِفعل ) موشى (أما موسى   

 يسحب إىل مكان –شل  ينت(، يف كلتا احلالتني املعىن واحد ) ميسو (أم هي مصرية قدمية من الِفعل 
   .         )١٠ : ٢خر ( “ تُه من املاء إنِّي انتشل”  ، وهكذا شرحت ابنة فرعون معىن اإلسم )جديد 
من أحشاء أُمه ، عندما يريد اهللا إعداد إنساناً للخالص فإنه يبدأ ذلك من الطفولة بل أحياناً يبدأ   

قبلما صوَّرتك يف البطن عرفتك وقبلما خرجت من ”  رميا ، أُنظر ماذا يقول له الربهل تذكُر معي إ
     . )٥ : ١إر  ( “الرحم قدَّستك جعلُتَك نبياً للشعوب 

  )١ : ١رو ( “ املُفرز إلجنيل اهللا ” ليس إرميا فقط بل بولس الرسول أيضاً ، لقد قال عن نفسه   
 ، حىت داود  )١٥ : ١غل ( “ مي ملا سرَّ اهللا الذي أفرزين من بطن أُ” ، ولكن مىت مت هذا اإلفراز ؟ 

رأت عيناك ....  يف اخلفاء نسجتين يف بطن أُمي ، مل ختتِف عنَك عظامي حينما ُصِنعت”  قال 
         . )١٦ – ١٣ : ١٣٩مز  ( “أعضائي ويف ِسفرك كلها كُِتَبت يوم تصورت إذ مل يكن واحد منها 

  ولد ، أعداهللا كل إنسان من قبل أن ي للحياة األبدية ، لقد لقد أعد هللخالص ، أعد اختارنا ” ه
 .)٤ : ١أف ( “ قُدَّامه يف احملبة  قبل تأسيس العامل لنكون قديسني وبال لوٍم )يف املسيح يسوع ( فيه 

لذلك نستغرب اآلراء اليت ترفض معمودية األطفال رغم إا ممارسة مسيحية منذ القرون اُألوىل ، إن 
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  !!لطفل قبل أن يولد ، فهل ال نقدِّمه حنن هللا ابناً له يف أيامِه اُألوىل ؟كان اهللا اهتم با
@ @æìØnÛ@Ùm‚a@Ùßc@åİi@À@oãcë@‡ÛìŽm@æc@ÝjÓë@L@ýÐ @oä×@æc@‰äß@™ýƒÜÛ@Ùm†‡Çc@‡ÔÛ@

Úaìic@ÙßŞ‡Ó@ÝÈÐÛbië@L@ïÛ@bäia@åíc@åØÛë@Ùm†üë@ŠìÏ@òí†ìàÈ¾bi@bäia@ïÛ@oãc@‹×‰m@oÛŒü@Ýç@_@æŁa@
ÇL@bí†bÏë@b—ČčÜƒŽß@ïi@oÏÇaë@émŞìÓ@Ý×ë@æbİî“Ûa@p‡zu@æc@âìí@ïÈß@Ú‡è@ÙÛˆ@‹×‰m@ü@Ùãc@âc@

Ïbu@bÔ @oîÛ@í†ìàÈàÏ@_@ýÐ @oä×@Ùãþb@ïÈß@oäčÏŽ†@‡ÔÛ@L@ïß‡i@bîy@a‡èÇ@Ýi@týq@pa‹ß@
ß‹ØÛa@À@oŽjrm@ïØÛ@‘ë‡ÔÛa@ ïyë‹Û@ bäØß@ æë¾bi@Ùnàn‚@ L@ïÛ@ bäia@ ïÈß@ âìÔnÛ@ïiþ@ ‹àrŽmë@ ò

@åídÏ@L@b—Ûaoãc_@æŁa@@ @

@ @

إهلي لقد تهت بعيداً عنك ، تهت يف وادي التيه ، وال أستطيع أن أراك ، كل 
ما حويل هو سراب ألنك أنت هو املاء احلي وحدك ، كل ما حويل هو شهوة 

 هو الطريق ، أنت هو احلياة ، كل ما حويل هو التيه ألنك أنتمميتة ألنك 
 هو احلق ، ضللت مثل اخلروف أنت هو ِكذب وضالل ألنك كل ما حويل

   . فاطلب عبدك ألين لوصاياك مل أنسالضال
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لقد صار موسى منتشالً من املاء ، صار املاء بالنسبة ملوسى بدالً من أن يكون سبباً ملوتِه صار سبباً حلياته 
مجيعهم اعتمدوا ملوسى يف ”  : وهكذا صار للشعب كله من خالل موسى ، كما يقول بولس الرسول

 ، لقد صار الشعب كله منتشالً من املاء من خالل موسى بل  )٢ : ١٠كو ١( “ السحابة ويف البحر 
 منتشلني من املاء يف املعمودية لننال احلياة ) موسى احلقيقي (لقد صرنا مجيعاً من خالل الرب يسوع 

  .األبدية ولننال التبين 
عندما ترك الشعب مصر بإرادتِه وهربوا من ” ديس كريلس اُألورشليمي وهكذا يشرح لنا الق  

سلطان فرعون مصر بعبورهم املاء ، أهلك املاء فرعون وكل جيشه ، أي شئ أكثر وضوحاً من هذا 
فالشعوب ختلُص من العامل بواسطة املاء أن يتركون الشيطان الذي كان يطغي ! كرمز للمعمودية ؟

   .“عليهم فيهلك يف املاء 
أنت نظرت إىل ” وهذا ما رتبته كنيستنا يف طقس صلوات املعمودية حني تخاطب اهللا اآلب قائلةً   

        .  “ وعربت إسرائيل ومبوسى عمدم مجيعاً ) كسور ( ياه البحر األمحر برهبتك فأقمتهام
لم أآن أظن أني سأصل إلى هذا الحال ، لقد بدأت بشرب السجائر   

لقد سقطت .... ى البانجو ثم الحشيش ثم البرشام ثم ثم تطور األمر إل
في أمور آثيرة لم أآن أتخيلها فأبي هو رئيس لمجلس إدارة شرآة 
آبيرة ، نسآن بحٍي راٍق في القاهرة ومع ذلك اضطررت للسرقة، 
إضطررت لإلتجار في الحبوب ، آنت قاب قوسين أو أدنى من 

  .صة أخرى للتوبة السقوط في يد العدالة ولآن اهللا أعطاني فر

@ @@L@ïÛ@ bäia@—nÛ@òí†ìàÈ¾a@À@õb¾a@åß@ÙnÜ“nãa@‡ÔÛ@ L@ b›íc@éÜÈÏd@ L@ bº‡Ó@ÙÈß@ ŽénÜÈÏ@ bß
@ÙÜ“nãþ@L@bÈÛa@a‰ç@‹¢@åß@ÙÜ“nãþ@ÙîÛg@ñ†ë‡¿@Şð‡í@b›íc@bãc@bçë@L@émaìÓë@æbİî“Ûa@oØÜçcë

Ûa@åß@ÙÜ“nãþ@L@‹íŒbä©a@ñŠì×@åß@ÙÜ“nãþ@Lù†Š@Õí‹ @Ý×@åß@ñìè“@NN@ä§a@NN@paŠ‡ƒ¾a@NN



EMD

 ٢٣

@æbß†⁄a@NN@‹öbvÛa@NNNN@Úìic@bãdÏ@L@éîic@å›y@¶g@†bÇ@ð‰Ûa@Þb›Ûa@åiüa@Ýrß@ô‹‚c@ñ‹ß@ÙÜ“nãþ
@óÜÇ@ÙÛ@ òyìnÐß@ ŞïÇaŠˆ@ ÝÄnë@ia@ oãcëâìí@ Ý×@kîÜ—Ûa@ÙÛ@ ïãb›yc@ |mbÏ@ ïãg@ ‹×‰nm@ ïØÛ@

µy@Ý×@À@Ú‹ÄnãcëN@@ @

@ @

ياه املعمودية لكي ألِبس صورة ابنك يسوع لك كل جمد ألنك انتشلتين يف مإهلي 
املسيح ، إنتشلتين لكي أصري ابناً لك لكي أنال ِختم روحك القدوس لكي ألبس 
حلة مسائية لكي أستنري بنورك ولكين لست أسلُك كابن للنور ، لقد ذهبت إىل 
الكورة البعيدة ، ِمد يدك وانتشلين من خرنوب اخلنازير ، توبين يارب فأتوب ، 

عطين توبة لكي آيت إليك وأعترف بكل خطاياي فهل تقبلين ؟ آيت إليك ألبدأ أ
معك حياة جديدة مبواجهة صادقة لنفسي أمامك وأمام أب اعترايف ، ألنك أنت 
نور وساكن يف النور وتسبِّحك مالئكة النور وتريدين أنا أيضاً أن أسلُك بنور 

   . كي أصري أمينا يف كل بيتكليِ  وسط هذا اجليل املُعوج املُلتوحبك يف
  

Ú^]<î×Â<< << << << <

Ü{{‰÷]< <V<<î‰çÚ<E<îçÚD<áçÛ–¹]<ì^é£]<±c<lç¹]<àÚ<×jßè<h†Ö]< <

î{{ßÃ¹]< <V<ð^¹]<àÚ<Øjß₣¹]< <í{{{èû]< <<Z<Žäjée<ØÒ<»<ğ̂ßéÚ_<á^Ò<î‰çÚ<X<E<gÂO<V<QD<<
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  اللقاء اخلامس
  يشوع

ملا صرت رجال أبطلت ما للطفل  لكن 
ُ    )١١ : ١٣كو ١ ( ًُ

ولكن ماذا حدث بعد موسى ؟ الذي ضرب مصر بالعشر ضربات ، الذي ذبح خروف الفصح ،   
شق البحر األمحر حيث عرب الشعب وغرق فرعون ، الذي استلم لوحي العهد من يد اهللا ، الذي أقام 

هم ، مات خيمة اإلجتماع، الذي جعل من الشعب أُمة قوية للرب ، الذي تشفَّع فيهم وقت خطيئت
         !!موسى ، ماذا بعد ؟

ُهوذا أيامك قد قُربت لكي متوت ، ” لقد كان الرب يعرف قساوة الشعب لذلك قال ملوسى   
على  ٣، مث وضع موسى يديِه   )١٤ : ٣١تث   ( “ِادُع يشوع وِقفا يف خيمة اإلجتماع لكي أُوصيُه

   ) .٩ : ٣٤تث ( يشوع لكي ميتلئ من روح احلكمة 
ملاذا مل يعبر هو إىل أرض !! هل من الضروري أن ميوت موسى يف هذا الوقت احلرج ؟ولكن   

ذه املهمة الصعبة ؟قسِّاملوعد وي مها هلم ؟ هل كان من املُحتم موت موسى وقيام يشوع!!  
إنَّ الشعب وقت موسى كان يف مرحلة الطفولة الروحية ، كان الرب هو العامل يف كل شئ   

ماً ، واقف لكي يرى أعمال الرب العجيبة ، مل يكن للشعب أي دور يف الضربات والشعب صامت متا
العشر ، مل يكن له أي دور يف عبور البحر األمحر وموت فرعون ، كان الرب يرعى الشعب مثل طفل 

  .يقوته ويربيه ، كان يرسل هلم املن كل صباح ، كان يخرج هلم املاء من الصخرة اليت تابعتهم 
متاماً مثل طفل يتذمر عند كل مشكلة ، يشكو من كل شئ ، بل ! ان موقف الشعب ؟وماذا ك  

 
 ٤يت ١ ، ١٨ : ٢٧راجع عد ) ( كرسامة كهنوتية ( ميتلئ الكتاب املقدس إشارات واضحة عن وضع اليد  3
  ) .٦ : ١يت ٢ ، ٢٢ : ٥يت ١ ، ١٤: 



EMD

 ٢٥

 تصرفوا مثل أطفال عند غياب أبيهم ، أكلوا وشربوا وعبدوا العجل إم عندما غاب موسى عن أعينهم
الذهيب ، وعندما وصلوا إىل أرض املوعد للمرة اُألوىل ، أرسلوا اجلواسيس مث رفضوا الدخول ألنه 

      .ون حرب والقوم ساكين األرض أقوياء جداً ، مل يثقوا يف الرب مخلِّصهم ستك
 لكي يقود الشعب )الرب هو املُخلِّص =  يهوشوع (حىت أثناء حياة موسى ، إختار الرب يشوع   

، لقد أعده الرب ليكون  ) ٢١عدد (وضد سيحون وعوج  ) ٩ : ١٧خر  ( يف احلرب ضد عماليق
  .ب وكان الرب بالفعل هو املُخلِّص رجالً يقود احلر

لقد كان البد أن ميوت موسى لكي تنتهي مرحلة الطفولة الروحية اليت يعتمد فيها اإلنسان على   
اهللا يف كل شئ لتبدأ مرحلة الرجولة الروحية حيث اجلهاد الروحي بقيادة يشوع ، ال يوجد أحد مل مير 

اهلستريي عند البعض ألن  جند ما يسمى باحلزن )الدين مثالًالو(ذه املرحلة ، عندما ميوت أحد األحباء 
يريد أن حيصل على كل شئ ن خيرج من مرحلة الطفولة الروحية، الفُراق مؤمل من ناحية وألنه ال يريد أ

بال صعوبة، ولكن الرب ال يريد ذلك ، يريد من وبسهولة كما تعود من أبيه ، يريد أن حييا بال جهاد 
 حييا رجولة روحية لذلك يسمح بانتقال عائل اُألسرة لكي يتوقف اجلميع عن التصرف كل إنسان أن

  .رجال الكأطفال واخلروج إىل احلياة مثل 
مهلك وال ، ال أُكما كنت مع موسى أكونُ  معك” لذلك كانت أول كلمات سفر يشوع   

    .    )١يش ( “ب وال ترتعب ألن الرب إهلك معك ال ترهأتركك ، تشدد وتشجع 
لم يآن انتقال والدي سوى ُمصيبة ُآبرى وقعت عليَّ فجأة ، لقد   

 أنا أو –آان هو آل شئ ، أنا أآبر أبناؤه ، لم نآن نعرف أي شئ 
 عن أي شئ ، لقد آان هو آل شئ في المآتب والبيت ، حاول –ُأمي 

آثيرًا أن ُيشرآني في المسئولية معُه ولآني رفضت بإصرار ، آنت 
ن ألهو باإلمآانيات التي أعطاها لي ، أصبحت فجأة ريد أفقط ُأ
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مسئوًال عن دراستي ، عن ُأمي ، عن إخوتي البنات الثالثة ، عن 
 وإيرادات ومصروفات ، أشعر مآتب ُتجاري وحسابات وفواتير

  .باإلنهيار الُمفاجئ 

  

@ @@Ú‡Ûaë@ÝÔnãg@æc@âìí@aŠbèäŽß@ÙnícŠI@Ùm‡Ûaë@ëc@Hæc@âìí@aŠbèäŽß@ÙnícŠ@L@ãa@@Ú‡yë@ÝàÈnÛ@oÜÔn
‡îÈi@‡Üi@ÀaŠbèäŽß@ÙnícŠ@Lñbî¨a@ÉànvŽß@¶g@oÜ‚†@æc@âìí@@Éß@oä×@bà×@Ñ¦@ü@ÙÈß@bãc@L@Ú‡yë@

@ÝÐİÜÛ@bß@ÝİjŽm@æc@‡íŠc@L@ýuŠ@—m@æc@Ú‡íŠc@L@Ú‡îi@Ùßd@čê‡îi@oØßc@bà×@ÙÈß@æì×d@Ùîic
@òàÈäÛaë@òßbÔÛaë@òàØ¨a@À@‘bäÛa@âbßcë@ïßbßc@ìàäm@æc@Ú‡íŠc@L@oŽjrm@ïØÛ@ïmŠì–@‰‚dm@æc@‡íŠc@L

@ÙîÏ@bãc@bîyc@Ýi@oãc@ü@bî¥ë@ŞÀ@oãc@@N@ @

@@@@@@ @

إهلي ومخلصي أنت تسندين لكي أصري رجالً يف حيايت ، رجالً يف سلوكي ، 
، أريد أن أحيا كرجل ،  أمام الناس وجهادي الروحي أمامكرجالً يف جهادي

ا للطفل من أفكار وخياالت أُبِطل ما للطفل من شهوات وتصرفات ، أُبِطل م
ندين بروحك القدوس الذي هو وأحيا معك يف كل يوم تشددين وتشجعين وتس

  . لك وألبيك الصاحل اآلن وكل أوان مساٍو
    

مل يكن يشوع رمزاً فقط للرجولة الروحية بل أيضاً للجهاد الروحي ، لقد آمن بقوة الرب يف الدخول 
 ) ٣يش ( وهو الذي شق ر األردن ) ٩ – ٥ : ١٤عد  ( )نة هو وكالب بن يفُ (إىل أرض املوعد 

مث أسقط أسوار أرحيا  ) ٥يش ( وأدخل الشعب إىل أرض كنعان ، مث خنت كل الذكور وصنع الفصح 
وانتصر على ملوك اجلنوب عندما وقفت الشمس ورمى الرب كل اهلاربني حبجارة عظيمة  ) ٦يش ( 
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مث  ) ١١يش ( على ملوك الشمال وضرم حىت مل يبقى هلم شارد مث انتصر)  ١٠يش ( من السماء 
  .قسم لبين إسرائيل األرض حسب أسباطهم 

هل ترى معي كيف عمل الرب مع يشوع ، كيف صار يشوع رمزاً للرجولة الروحية واجلهاد   
ت إن كنا نسلُك يف اجلسد لسنا حسب اجلسد ُنحارب إذ أسلحة ُمحاربتنا ليس” الروحي ، وحنن 

رين جسدية بل قادرة باهللا على هدم حصون ، هادمني ظنوناً وكل ُعلٍو يرتفع ضد معرفة اهللا وُمستأس
قد ” ولكن الرب أعطانا أيضاً السالح الروحي  ،  )٥ – ٣ : ١٠كو ٢(“ كل فكر إىل طاعة املسيح 

 بل إنَّ ، )١٢ : ١٣رو ( “ تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور 
، احلق ، الرب  ) ٦راجع أف ( بولس الرسول يحدد لنا األسلحة الروحية ونوعية األعداء اليت نواجههم 

  .، اإلجنيل ، اإلميان ، كلمة اهللا،  الصالة والطلبة مث يحدد أنَّ املواظبة على كل هذا هو ِسر النصرة 
ة ميتة يحملها أنا فتاة ال تعرف أن ُتقاوم أو تقول ال ، مثل سمآ  

التيار إلى أي مآان دوَن أي مقاومة منها ، ال أعرف أن ُأقاوم شهوة 
قلبي لذلك سقطت آثيرًا في خطايا الدنس ، وعندما استيقظت من 

      !!حياتي السابقة هل ُيعطيني الرب حياة ُنصرة من جديد ؟

  ÝßbØÛa@ïyý@jÜm@ü@aˆb¾@_@ò÷îİ©a@ã@o¥@bİÓb@ÚaŠc@aˆb¾_Ôi@îÜig@âëbÔŽm@ü@aˆb¾@@Şì@ïm
@k›ÌÜÛ@ ‡jÇ@ æìØm@ æc@ óš‹m@ aˆb¾@ _@ä§aë@ æbß†⁄a@ o¥@òºbi@ óš‹m@ aˆb¾@ _@Ùäß@ l‹èîÏ

@Êìí@ bãdÏ@‡çbvŽm@ü@ aˆb¾@ _@ ñìè“ÛaëI@@ïÔîÔ¨a@Êì“íH@Êì“í@Éß@oä×@ bà×@ L@Ù—ČčÜƒŽß@l‹Ûa@ bãc@ L@
m‹—Žã@k×ìß@¶g@Ú†ìÓcë@ L@ÙÈß@æì×d@ñ‹—şäÛa@énîİÇcë@åí‹—nä¾a@k×ìß@¶g@á›ämë@µy@Ý×@ï

@ïmìØÜß@À@µjÛbÌÛa@òÇb»N@ @

@@@@@@@@@@@@@ @
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د يدك واعطين النصرة د يدك لتقيمين من سقطيت ، مِ م٤يا ريب يسوع إله خالصي 
على كل أعدائي ، اجلنس ، الشهوة ، الغضب ، الكربياء ، أقمين لك محارباً ، 

   .  ) قوياً أنا ( ضعفي لكي أصرخ بك أقمين لك قوياً ، أكِمل قُوتك يف
  

Ú^]<î×Â< << << <

Ü{{‰÷]< <V<<ÅçèE<Åççãè<D< <

î{{ßÃ¹]< <V<“flŽ×~₣¹]<çâ<h†Ö]< <

áçÛ–¹]< <V<êuæ†Ö]<^ã¢]æ<íéuæ†Ö]<íÖçq†Ö]< <

í{{{èû]< <V<<Z<ØËŞ×Ö<^Ú<Łk×Şe_<ğøq…<Łl†‘<^¹<àÓÖæ<<<<<<<<<<<<<<<<X<EM<çÒMO<V<MMD<< <

  
  
  
  
  

                                                 
 ، ٥ : ٢٥ ، ٤٦ : ١٨راجع مز ) ( شعى ألوهي ي( تكرر هذا التعبري كثرياً يف سفر املزامري وينطق بالعربية  4
١ : ٨٨ ، ٧ : ٦٢ ، ١٤ : ٥١ ، ٩ : ٢٧. (  
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  اللقاء السادس
  وددا

ِحمبة أبدية أحببتك 
ُ

ِمن أجل ذلك أدمت لك الرمحة  
ُ

   )٣ : ٣١إر ( 
لقد !  ومعىن امسه احملبوب ولكن هل صار فعالً داود حمبوب الرب ؟) ٥  داڤيد(هذا اللقاء مع داود   

أع ( “ وجدت داود بن يسى رجالً حسب قليب الذي سيصنع كل مشيئيت ” شهد الرب بنفسه قائالً 
 – ١٩ : ٨٩راجع مز  ( وداود  تريد فعالً أن تعرف مقدار قوة العالقة بني اهللا  ، هل )٢٢ : ١٣
هو يدعوين أيب أنت ، إهلي وصخرة خالصي ، أنا أيضاً أجعلُه بكراً أعلى من ملوك األرض ” ، ) ٣٧

من ” ني ، بل أنَّ اهللا عندما قسم اململكة أعطى رحبعام بن سليمان ِسبط )٢٧ – ٢٦ : ٨٩مز ( “
 ، بل إنَّ األنبياء عندما  )٣٢ : ١١مل ١( “رشليم املدينة اليت اخترهتا عبدي داود ومن أجل أوأجل

حز  ( “وأُقيم عليها راعياً واحداً فريعاها عبدي داود ” تنبأوا عن جمئ املسيح استخدموا اسم داود 
 داود أبيه وميلك وُيعطيه الرب اإلله كرسي”  ، واملالك عندما بشر العذراء قال  )٢٤ – ٢٣ : ٣٤

 ، فهل توقف معىن االسم  )٣٣ – ٣٢ : ١لو ( “ على بيت يعقوب إىل األبد وال يكون ملُلكِه هناية 
  !  عند هذا احلد ؟

، جاءت يف الترمجة “ين احلبيبهذا هو اب” اآلب السمائي عندما حتدث يف املعمودية عن ابنِه قال   
، وتكررت نفس الكلمات  ) ٢٢ : ٣ ، لو ١١ : ١، مر  ١٧ : ٣راجع مت (  ) بين يديدي (العربية 

إش  ( ) عبد يهوه ( ، ويف نشيد  )١٧ : ١بط ٢ ،٧ : ٩ ، مر ٥ : ١٧راجع مت ( يف حادثة التجلي 
   ) .٢١ – ١٨ : ١٢ مت  ، ٤ – ١ : ٤٢

الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إىل ” وهكذا التقط بولس الرسول هذا املعىن وقال   

 
 .مبعىن أحب وهو ِفعل معتل العني بالواو ) دود ( من الِفعل  5
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 : ١أف ( “ ملدح جمد نعمتِه اليت أنعم هبا علينا يف احملبوب ”  ،  )١٣ : ١كو ( “ ابن حمبتِه ملكوت 
 يف ( كأا اسم علَم متاماً مثلما يستخدم كلمة ) حمبوب ( هل تالحظ معي أنه يستخدم كلمة ، )٦

   .  )املسيح يسوع 
”  ،  )١٢ : ٣كو  ( “ني احملبوبني كُمختاري اهللا القديس” وحنن أيضاً يف املسيح صرنا حمبوبني   
 : ٢تس ٢ ( “ ن الرب أيها اإلخوة احملبوبون م”  ،  )٤ : ١تس ١ ( “ اإلخوة احملبوبون من اهللا أيها
 ، ولكننا كمقدسني وحمبوبني يف املسيح يسوع جيب أن خنلع اإلنسان العتيق ونلبس اإلنسان  )١٣

بوبني أحشاء رأفات ولُطفاً وتواُضعاً ووداعة وطُول فالبسوا كُمختاري اهللا القديسني احمل” اجلديد 
 ، فال يكفي أن تكون لنا صورة التقوى بل البد أن نسلُك ا ونقدِّم احملبة  )١٢ : ٣كو ( “  أناة

،   )٣٥ : ١٣يو  ( “هبذا يعرف اجلميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعٍض ” للعامل ، 
   .   )١٠ : ١٣رو ( “ ريب ، فاحملبة هي تكميل الناموس ال تصنع شراً للق” فاحملبة 

ليس لي أحد يحبني لقد نشأت مع زوجة أبي وأوالدها ، آنت   
وحيدًا من ُأمي التي تنيحت بعد ميالدي بساعات معدودة ، فلم آراها 

 فلم يستمع لي أبدًا آان – سامحُه اهللا –ا أبي ولم أشعر بحنانها ، أمَّ
جته وطلباتها فآرت في الهروب من المنزل الذي  إلى زودائمًا يستمع

 آالجحيم ، فآرت في اإلنتحار ولآني تراجعت عندما رأيتُه صار
  .مصلوبًا ألجلي ، فاتحًا أحضانه على الصليب 

  _@jzŽm@Ýç@A@‘‹İjÛ@ÞaûÛa@a‰ç@oÛd@‡ÔÛtýqoãc@ÙÛdc@bãc@bçë@ßbîÓ@‡Èi@pa‹ß@@NN@@Ýç
_@jzŽm@ AL@ üëc@Ùnjjyc@‡ÔÛ@oàİÛ@ L@ a‡vnŽß@ÙîÛg@oîmcë@@ L@oi‹Žš@L@åß@ojčÜŽ–@a‚cë@p‡čÜŽu

_@jzŽm@ÝèÏ@L@ò÷îİ©a@pìß@åß@ÙàîÓc@ïØÛ@oàÓ@‡Ó@bãc@bçë@ÙÜuc@A@L@òí‡ic@òj«@Ùnjjyc@‡ÔÛ
@L@òîÜàÇ@òj«@Ýi@ð‹Äã@âý×@¶g@xbn±@ü@‡Ó@âìîÛa@bÈÛa@L@éÜ×@bÈÜÛ@òja@ê‰ç@ÝÔäm@æc@Ú‡íŠc

í‹ß@ñŠbíŒ@ôëdß@L@Éöb§@âbÈ @L@æb“İÈÛ@õbß@lì×@L@Þbš@åÇ@s¢@L@òÜßŠþ@òãìÈß@L@áîní@†bÔnÏg@L@
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ïi@éÜÈÐm@oãdÏ@õüûç@‡ydi@éÜÈÐn@bß@Ý×@L@éöbnÛ.    
  

 ابنك ت ، أحببتين وبذل) داود احلقيقي (  ابنك يسوع املسيحإهلي أحببتين يف
لكل الناس ، لكي يراك ألجلي لكي أُقدِّم أنا هذا احلب للعامل ، لكي أمحل حمبتك 

  .  الناس من خاليل إهلاً محباً ، ويراين الناس صورة مصغرة هلذا احلب الذي  لك 
    

Ú^]<î×Â< << << <

Ü{{‰÷]< <V<æ]< <

î{{ßÃ¹]< <V<hçf]< <

áçÛ–¹]< <V<ğ÷æ_<^ßfu_<]< <

í{{{èû]< <V<<ZŽÔŁjffu_<íè‚e_<íf¦<í·†Ö]<ŽÔÖ<ŁkÚ_<ÔÖƒ<Øq_<àÚ<X<E<…cOM<V<OD<<< <
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  اللقاء السابع
يمان س

ُ
ل  

ألنه هو سالمنا  
ُ ُ

   )١٤ : ٢أف ( 
 ، وبالفعل أعطاه الرب )السالم (   ومعىن امسه) حسب العربية شلوموه (هنا نتقابل مع سليمان   

إىل أرض ) يقِصد ر الفُرات  ( ُمتسلطاً على مجيع املمالك من النهر” سالماً مع كل جريانه ، فكان
وفاقت حكمة ُسليمان ”  ، وأعطاه أيضاً حكمة  )٢١ : ٤مل ١( “ ُتخوم مصر فلسطني وإىل 

 ، فصارت أورشليم من أغىن املدن يف ذلك  )٣٠ع ( “ حكمة مجيع بين املشرق وكل حكمة مصر 
 ستمائة ستة وستونالوقت حىت أنَّ الفضة صارت مثل احلجارة والذهب الذي جاء إليِه يف سنة واحدة 

  .وزنة ذهب 
صار لنا حكمة من ”و،   )١٤ : ٢أف ( “هو سالُمنا ”  صار سليمان رمزاً للمسيح الذي لقد  
 متاماً مثل ملكي )ملك السالم ( و)السالم  رئيس ( ، بل إننا نلقب املسيح  )٣٠ : ١كو ١( “ اهللا 

 عروفوتردد الكنيسة هذه العبارة يف حلنها امل، )٢ : ٧عب ( “ ملك ساليم أي ملك السالم ” صادق 
  يف مناسبات كثرية ، فعند استقبال املولود بعد املعمودية نتذكر Pouro  `nte  ;\irhnh~~إبؤرو

املسيح ملك السالم الذي ينري كل الساكنني يف الظُلمة ، وعند استقبال العريس والعروس يف اإلكليل 
استقبال الكاهن اجلديد أو نتذكر املسيح ملك السالم الذي هو العريس احلقيقي للنفس البشرية ، وعند 
  .اُألسقف أو األب البطريرك نتذكر املسيح ملك السالم رئيس الكهنة احلقيقي 

 نتذكر دائماً املسيح ملك السالم  ) األعياد السيدية)وبالطبع يف كل األعياد اخلاصة بالسيد املسيح   
 يف وسط هذا العامل املُمتلئ ألننا حنتاج إىل سالمه احلقيقي الذي يفوق كل عقل ، حنتاج إىل السالم

بالقلق واإلضطراب ، حنتاج إىل السالم يف وسط مشاكل معقدة ال جند هلا  حل ، حنتاج إىل سالم 
  . تكاد تعِصف باإلنسان الداخلي  اليت هذا العاملداخلي يهدِّئ من ضغوط 
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، السالم أصبح حلماً السالم أصبح كلمة تتناقلها وكاالت األنباء كثرياً ككرت مفقود يبحثون عنه   
 كأمل ال يستطيعون اإلمساك به ، السالم أصبح سراباً جيري ورائه العامل كله يتحدث عنه السياسيون

  .وال ميسك به أحد ، ألم يبحثون عن السالم بعيداً عن ملك السالم ، بعيداً عن الرب يسوع 
 مسرة اهللا أن –نيسة يف القداس اإلهلي  هكذا علَّمتنا الك–إنَّ مسرة اهللا أن ميأل قلوبنا بالسالم   

 نبحث عن السالم بعيداً عنه فال جند  عندمايطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ، ولكننا
  . إالَّ سراب األحالم ووهم اخليال 

لم أُذق طعم السالم في حياتي آلها ، عشت وسط خطايا نجسة ،   
أن تنسى العالم وهمومه وسط شباب ضائع ، آنت أظن أنَّ السالم هو 

مع الخمر والمخدرات ، آنت أظن أنَّ السالم سيمأل قلبي عندما أبتعد 
عن العالم وأغيب عن الوعي ولآني وجدت نفسي عبدًا ، وجدت 
نفسي ُمقيدًا إلبليس وشهواته فأين سالم القلب ؟ أين راحة النفس ؟ 

  !!أين هدوء البال ؟

  @sî¾ì’@ïç@jîjyV@ŞïÛg@oîmc@æg@L@bßý@ÙÐã@oãc@—n@Ýi@ïßý@ÙîİÇd@ÁÔÏ@îÛ@
@‘ë‡ÔÛa@ ïyëŠ@ Šb@åß@ÙîİÇd@ L@ éÜ×@bÈÜÛ@ òÐ—Ûa@ ê‰ç@Ýà¥ëI@ òj«@@ NN@‹Ï@ NN@ âýH@L@

@åß@oi‹’@Ûa@òí‹ßbÛa@Ýrß@üëc@ŞïÛg@ÞbÈm@L@čéîÛg@”İÈí@åß@Ý×@¶g@âýÛa@a‰ç@ÝÔäm@æc@ÙîİÇd
@bèmČ‹u@o×‹m@áq@ï¨a@õb¾a@a‰ç@bènäí‡ß@@Ý×@¶g@éÜčÔänÛ@p‹uë@N@ @

@ @

@ @

 
 ) .شلوم ( هي صفة من ) شومليث ( يف اللغة العربية  6
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سآيت إليك يا إهلي ألعترف خبطاياي أوالً أمامك وأمام أب اعترايف ، سآيت إليك 
يا إهلي لكي أمتتع بأحضانك األبوية ، لكي أمتتع بسالمك الذي يفوق كل عقل ، 
لكي أفرح بعمل روحك القدوس مث أمحل هذا السالم للجميع ، أمحل احملبة 

سالم هلذا العامل ، أمحل صورة ابنك ومثر روحك القدوس املُساوي لك والفرح وال
  .اآلن وكل أوان 

   

Ú^]<î×Â< << << <

Ü{{‰÷]< <V<<á^Ûé×Ł‰E<åçÚç×<D< <

î{{ßÃ¹]< <V<ÝøŠÖ]< <

áçÛ–¹]< <V<ÅçŠè<xéŠ¹]<»<äÚø‰<^ßéŞÃŁè<á_<]<ì†ŠÚ< <

í{{{èû]< <V<<Z^ßŁÚø‰<çâ<ŁäÞù<X<<E<Í_N<V<MP<D<< <
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  اء األخرياللق
     ما هو امسك ؟

   )١٨ : ١٣قض ( ملاذا تسأل عن امسي وهو عجيب  
اللقاء األخري معك أنت ، هل حققت خطة اهللا حلياتك من خالل امسك ؟ هل صار امسك هو   

           املُعبِّر عن شخصيتك ؟ هل صار امسك هو املفتاح ملعرفة تصرفاتك وميولك ؟
 هللا تبدأ باالسم ومتتد إىل عمق الزمان إىل آالف األجيال ، إىل املسيح لقد رأينا أنَّ أمانة اإلنسان  

  .مخلص الدهور ومن خالل املسيح تصري أمانة اإلنسان بركة لكل الشعوب 
وصار اهللا أباً لنا ) ٢٩ : ٣غل ( راهيم وحسب املوعد ورثة فنحن من خالل املسيح صرنا نسل إب  

ديد الذي يجاهد اجلهاد عد ، من خالل املسيح صرنا إسرائيل اجلحنن اُألمم بعد أن كنا غرباء عن املو
د يف كل نعمة  نزدا) يوسف احلقيقي ( باملسيحلنا به كل بركة روحية يف السماويات ، وأيضاًاحلسن وِن

 إنتِشلنا من املاء يف املعمودية ) موسى احلقيقي (، ويف املسيح  ) ٨ : ٩كو ٢(  روحية وكل عمل صاحل
نسلُك حنن حىت كما أُقيَم املسيح من األموات مبجد اآلب هكذا ” تِه ثالثة أيام وقيامتِه كمثال ملو

 إنتقلنا من الطفولة الروحية )يشوع احلقيقي ( ، وباملسيح يسوع  )٤ : ٦رو (  “أيضاً يف جدة احلياة 
بوبني  صرنا حم)داود احلقيقي  ( إىل حياة الرجولة واجلهاد الروحي ، ومن خالل الرب يسوع 

  )٢٩ : ٨رو ( “ ُمشاهبني صورة ابنِه ليكون هو بكراً بني إخوة كثريين ” ومختارين ومعينني لنكون 
 أصبح لنا سالماً بني اإلنسان ونفسه ، بني اإلنسان والعامل ، بني ) سليمان احلقيقي (بل أنَّ املسيح أيضاً 

   . يف موكب نصرتِه كل حني اإلنسان واهللا ، أصبح هو ملك السالم وحنن حاملني لصورته
ولكن أنت ؟ ما امسك ؟ هل حيمل مسة مسيحية أم أنه اسم مشترك؟ يف الربع األخري من القرن   

املاضي كانت أغلب األمساء مشتركة ولكن كان الشباب املسيحي معروف بتصرفاته وأخالقه ، كانت 
اآلن إختلفت الصورة ، أصبحت أغلب الفتاة املسيحية معروفة حبشمتها واعتداهلا يف كل شئ ولكن 
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 ، لقد أصبح هلم ) ٧ ِرِوش (الشباب املسيحي  نكثري ماألمساء مسيحية بوضوح شديد ولكن أصبح 
املسيحيات   الفتياتنكثري مت صورة أهل العامل يف طريقة الكالم والسلوكيات وسط املُجتمع ، وختلَّ

   .) چ املكيا(عن احلشمة واإلعتدال يف املالبس أو يف 
قات من الشارع ولآن آل اأنا شاب في العشرينات ، ليس لي صد  

اهتمامي هو في الآنيسة ولآن من خارج فقط ، اهتمامي األول هو 
اللقاءات والصداقات ، والتعاُمل مع الجنس اآلخر ، في أي ُمناسبة 
خارج الآنيسة تجدني ، في الرحالت ، في الحفالت ، في 

ت إني أخدع نفسي ، فليس لي عالقة المهرجانات ، ولآني اآتشف
بالمذبح ، باألجبية ، باإلعتراف ، بالتناول ، أخر مرة اعترفت آانت 
في أحد األديرة ال أذُآر متى آان ذلك ؟ أخر مرة تناولت آان في 
رحلة ألحد األقاليم ، هل تعرف أني آل يوم في الآنيسة ولآني لم 

     . منذ شهور ) إلى داخل (أدخل الآنيسة 

@ìã@Ò‹Èm@Ýç@îjyX@@_I@òíÈm@L@òyaŠ@éa@óäÈß@H@čéöbäic@Éß@ê‡yë@ÙÜÐÛa@óäi@Žéãc@åÃc@ü@L@
@åØÛë@L@ÙÜÐÛa@õbäŽi@À@áq@êîè¤ë@k“©a@ÉîİÔm@À@åí‹‚e@™bƒ’di@æbÈna@Žéãc@‡iü@L@òqýrÛa

L@ ìã@ Éß@kî—ã@ á@åØí@ áÜÏ@ÙÜÐÛa@ aìÜ‚‡í@@ õüûç@ Ý×ÙãgÜÐÛa@¶g@ ÝÈÐÛbi@ oÜ–ë@@¶g@ L@Ù
òîäØÛaë@ ‡uë@ |i‰¾a@ ôÛ@ Ö‹“¾a@ ì®@ ÙîäîÇ@ ÉÏŠg@ L@ Ý‚a†@¶g@ Ý‚†c@ L@@bäg@ ÝîöìãbàÇ@ â†

čéîÜÇ@µÇìšìßN@@ @

    
 

 .ن بني الشباب ولكن أصبح هلا مفهوم معي) ِرِوش ( ال أعرف حتديداً معىن هذه الكلمة  7
 .مبعىن استراح اليت نستخدمها حىت اآلن عند انتقال أحد األحباء ) تنيح ( ِمن هذا االسم الِفعل  8
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أنا شابة مسيحية اسمًا فقط آل ما يهمني هو نظرات إعجاب الشباب 
لي ، تخليت عن حشمتي ، إرتديت ما ُيثير اآلخرين ، آانت لي 

 ألجل الزينة الخارجية ، أهم شئ أن ) الآوافير (ساعات طويلة مع 
 ، لم أجد أحد تلتفت األنظار إليَّ ، أهم شئ أن أتالعب بقلوب الشباب

يردعني ، أبي ُمسافر إلى دولة عربية وُأمي مشغولة بالعمل طوال 
النهار ، وأنا وحيدة ليس لي إخوة أو أخوات ، صديقتي الوحيدة طالما 

لتفت إليها بل وآرهتها ألنها ال تحدثت إليَّ عن الآنيسة ولآني لم أ
تسبح بجمالي ، آان آل شئ يتماشى مع أهوائي حتى قابلتُه ، لم تآن 
له نفس ظروفي ، لم تآن لديِه اإلمآانيات المادية ، لم يآن حتى من 
ديني ولآنه آان شخصية قوية استطاع أن يتالعب بي ، آان ذئبًا 

لحمي ورماني إلى ولآنه آان يتحدث مثل َحَمل فسقطت معُه ونهش 
  .الضياع ، لم أجد سوى صديقتي التي أنقذتني من اإلنتحار 

للكل أقول االسم ال يخلص أحد ، ولكن احلياة والسلوك ، إذا تطابق االثنان االسم مع السلوك   
سنجد اإلنسان املسيحي الذي نريده ، فاإلنسان األمني مع اهللا يحقق خطة اهللا يف حياته ، اليت رأيناها 

صاَر لنا ” من خالل االسم بل أنَّ أمانة اإلنسان متتد بِه إىل عمق الزمان حىت تصل إىل املسيح يسوع 
   . )٣٠ : ١كو ١ ( “حكمةً من اهللا وبراً وقداسةً وفداًء 
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     :وإليكم بعض األمساء 
    هل لك حمبة مارمينا للرب يسوع حىت أنه جاهد اجلهاد احلسن ؟←عجاييب ... مينا + 
هل لك التصاق البابا كريلس عمود الدين بالعقيدة املسيحية ودفاعه عنها ؟ هل لك  ←كريلس + 

  اتضاع البابا كريلس السادس ؟
هل لك اخلدمة النارية اليت للمالك ميخائيل يف معركته  ←مالك .. ميخائيل .. ميشيل .. مايكل + 

  ضد الشيطان ؟
   للوحدة ولكل ما هو قبطي ومصري ؟ةهل لك حمبة القديس األنبا شنود ←شنوده + 
  هل لك غرية مارمرقُس الرسول الذي بشر يف ديارنا املصرية ؟ ←مرقس .. مارك + 
  ود ؟وس أم نور النجم أم اتضاع املذهل لك وداعة الرعاة أم هدايا ا ←ميالد + 
  يات ؟هل لك التفكري يف السمائيات أم أنك مازلت تشتهي األرض ←سامي .. بيشوي + 
  هل لك أذرع مفتوحة الحتمال الكل مثل فاديك على الصليب؟ ←فادي + 
  هل لك صخرة اإلميان اليت أقام الرب عليها كنيسته ؟ ←بطرس .. بيتر + 
هل لك حمبة يوحنا احلبيب اليت طاملا حتدث  عنها ، هل تحب أن تتكئ يف  ←يوحنا .. ون چ+ 

  حضن السيد املسيح كل حني ؟
 أمام  ، هل لك ثبات مارجرجس أمام األهوال ، أمام الضيقات←روماين .. ورچ چ ..جرجس + 

  الكل ؟
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   هل لِك وداِعة العذراء وحمبتها للجميع؟←ماريان .. ماري .. مرمي + 
   اسم املسيح يف القلب كما هو يف البطاقة ؟هل لِك ←كرستني + 
  هل لِك خدمة للغرباء مثل أُمنا سارة ؟ ←سارة + 
  هل لِك دموع من أجل اخلُطاة مثلما بكت القديسة مونيكا ألجل ابنها أُغسطينوس ؟ ←نيكا مو+ 
  .هل تشهدين للمسيح من خالل اِمسك فقط أم من خالل سلوِكك أيضاً  ←مارتينا + 
هل لِك حمبة الكنائس مثل امللكة هيالنة اليت أنشأت كنيسة القيامة بالقُدس  ←هيلني .. إلني + 

  . يف كل املسكونة وكنائس كثرية
   هل لِك اإلميان املسيحي القوي الذي سترضعيه البناِءك الِصغار ؟ ←إميان + 

، عيد نياِحة أو بعيد ميالدهم حيتفلون بعيد االسمالشباب يف الكنيسة اليونانية بدالً من اإلحتفال   
امسه ؟ حىت األمساء استشهاد القديس الذين حيملون امسه ، فهل حنتفل حنن بعيد القديس الذي حنمل 

؟ أو تذكُر امسك عند  ، فهل تذكُر اسم معموديتكملعمودية نأخذ اسم قديس أو قديسةاملُتشاة عند ا
  .الشموسية ؟ إنَّ تغيري االسم يرتبط بتغيري احلياة ، تغيري السلوك 

  
 كل ظروف هذا اجليل املُعوج الفاسد ، أُريد ك وسطإهلي أُريد أن أكون أميناً مع

ضئ بنورك يف وسط ظُلمة هذا العامل ، أُريد أن أحيا لك ، أسلُك يف كل أن أُ
  .عمل صاحل تعده يل ، أحيا لك مشعة صغرية ال تطفئها رياح هذا العامل 
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  : هنا سنتوقف ولكننا سنتالقى 
مة ملوضوعنا يعترب هذا الكُتِيب هو فكرة مبسطة عن األمساء ومعناها يف العهد القدمي وهو مبثابة مقد  

   .) قصة مملكتني (األساسي 
 املسيح من نسلِه مث سليمان فقصتنا تبدأ بامللك األول شاول الذي رفضه الرب مث داود الذي جاء  

الذي بىن اهليكل مث ماذا بعد ؟ ماذا حدث بعد سليمان هل استمرت اململكة يف اإلزدهار ؟ هل تتابع 
 قصة غريبة ،  إا!؟ أم ساروا وراء الباطل وصاروا باطالً ،ا اإلهلية امللوك الذين حفظوا األوامر والوصاي

إختلط فيها السالم واحلرب ، إمتزجت فيها األهواء والشهوات ، تقابل فيها األنبياء وامللوك ، إختلفوا 
روب دولية أحياناً وتصادموا كثرياً ، هي قصة صراع بدأ باحلرب األهلية ، مث انقلبت األمور إىل ح

( “يكون كُرسيه ثابتاً إىل األبد ”  غريبة ، ولكن هل سقط وعد الرب لداود ؟ خرياً السيب إىل أرٍضوأ
إن كُنا غري أُمناء فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ُينكر ”  ، هل يظل اهللا أميناً لكلمته ؟ ) ١٤ : ١٧أخ ١

خلري والشر، بني ء بني ا ، هذه هي قصتنا ، قصة كل إنسان تتنازعه األهوا )١٣ : ٢يت ٢( “ نفسه 
ة ، من خالل البشر يتعلم البشر احلياباب السقوط وسنعرف طريق التوبة ،، سنرى أسالقيام والسقوط

  !!! سنعرف أكثر من بني السطور، من خالل السطور سنعرف الكثري
من إذا كان لديك اقتراح ، رأي ، فكرة ، جتربة شخصية ، صورة معبِّرة ، مشكلة تريد طرحها   

 : على العنوان اإللكتروين – أسطُر سبعة فيما ال يزيد عن –خالل هذه الكُتيبات أُكتب إلينا 
baramosym@gmail.com  

   :مت إعداد هذا الكُتِيب باإلستعانة ذه املراجع 
   من تفسري اآلباء األولني  ، نسخة رقمية )القُمص(تادرس يعقوب ملطي .١
  مارس للكنيسة القبطية ، نسخة رقمية       القط)القُمص(بيشويأغناطيوس انبا .٢

Fr.Makar
Text Box
Shiheet@Facebook ---
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3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft Ware Inc., Digital 
Copy, 2003. 

4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware Inc., Digital Copy, 
2001. 
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  ٣٢  .............................  سليمان  اللقـاء السابع
  ٣٥  .............................  ما هوامسك؟  اللقـاء األخري

    )قصة مملكتني(  :موعةصدر من هذه اجمل
   الناري واألفعى-٥  …املتكرب و-٣   ما هو امسك؟-١
  املركبة النارية-٦   النكسة-٤  ٢-١٢ -٢
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