
ـالةالر٦٣ س  
 

مــاذا باذا بــميدِِديك؟؟ك  
 

(Arabic - What is that in your hand?) 
 

   ؟؟ككدِِدييــاذا باذا بــمم: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحباِئى
 

الخُسفر  وِمنوج راألصاح حالرأ األابع نقرعاددإلى ى  الثاِن ِمنابعالر:  
 

  تْتْارارض فصض فص األر األرا إلىا إلىههححطرطر  ف  ف..ضض األر األرا إلىا إلىههحح اطر اطر:: فقاَل فقاَل..ااصص ع ع:: فقاَل فقاَل..؟؟ككدِِد فى ي فى يهِِها هِذا هِذمم: : ىىوسوس لم لمبب الر الرفقاَلفقاَل
ححيةةي..فه فه ررببم م وسثم قاَلثم قاَل. . هاهاِمنِْمنْى ى وسالر الر ببلم لم وسىىوس::م م ددي ي ددكوا واك مسِِسمككبذنبه اا بذنبه..  فمفمددي ي ددههوأم وأم سسكبِه بِهك فص فص ارتْتْارع ع صصا فى ي١..هِِهدِِدا فى ي 
 

 ِةاسي أو السِةاضين أو الرم أو الفنولو أو العوِبريادين الحوا فى م اشتهرم الذينهاِلط أبن عالناسيتحدثُ  
م نه عصاً قصنوينسج و..نرواآلخَ ما يتِصفُ بِه قُ تفو عينٍة م ومواهبفاٍت بِصد تفرطَل الب أن وكيفَ..أو غيرها

  ولكن..ابهم بألبم وتأخذُهارص أبهروتب صورهم التى تنشرها وسائُل اإلعالم مهتستهويو.. افِةر الخُد حاناًي أحتبلغُ
 اٍتصيخْ شَماهنر ..الوحى اإللهىا لهجسا ي مبسس حقد المات الكتابي شخِصن عنَاا أو سِمعإذا قرأنَ األمر يختِلفُ

عادية فى حذاِتد اه..لكنّ وا شهاتٌخصيغي ر عادية حينمها اهللا بطريقٍةا يستخدمغي ةر عادي..وهناك امٌل عم شترك 
يجمعام أالم هوعلى الدو هواإليم انالو اثقُطيدباإللِه الو الح ى انعِجزاتصعالم و رفضهغْم لماِتريالع يرالم الشر.  
 

  عع م مذّلذّل ي يى أنى أنررال باألحال باألحفضفض م م....ننووعع فر فرةِِة ابنَ ابنَى ابنى ابنععدد ي يى أنى أن أب أببربرا كَا كَى لمى لموسوس م مانانيميمباإلباإل": ىوس م عنقيَل  
  هه كأنّ كأنّدددد تشَ تشَهه ألنّ ألنّ..لِكلِك الم المبِِبضض غَ غَنن ِم ِمائٍفائٍف خَ خَرريي غَ غَررصص ِم ِمككان تران تر باإليم باإليم..ةِِةطيطي بالخَ بالخَقتىقتى و وتعتع تم تم له لهكونكون ي ي اهللا على أن اهللا على أنبِِبععشَشَ
ييررى مى مننال ي ال ي رىىر".ذه إلى ِمب ديان يرماًنَى غَعفى الب رِةيوه ناكظه رله الر بلي علنأنّ له هالم ختار ِقِمن ِهِلب 

هاسم تباركلقي ِةادِهب شع ِمنأر ض العوِدبِةيضض إلى أراِد أرالميع الح رِةي اإللِهِةلعباد الح ى ناِتعباد بعيداً ع 
نا بطبيعِتِه التى ال تختلفُ عن طبيعِت ِةاد القياِتكاني إلى إم وافتقارِهِهعِف ضعن ب للرموسى حفصأ ..يةوثن المصر
   لك لك يظهر يظهر لقولى بل يقولون لم لقولى بل يقولون لمونونععممسسى وال يى وال ينِِنقونَقونَددصصيي   ال المما ها ه ه هولكنولكن" : قائالبى الروس مابأجو .كما قلنا كبشر

الرالربب".لم فا يجأ الربِة بشخصيم وسا كانَتِهعفاِتى وال بضاتُ  ومعلومالمبالر بِه  تنقصشع نع..فالر بي علم 
ء فى ِمنّا هو ما أجاب بِه إشَعيا الرب  ولكن ما ينتظرهانّ ِم واحٍد كّلن عٍء شى كّلعلمى ويوس م عنٍء شىكّل

ص ِمعكل عندما سيِد قائالالهيتَ السو :ِمن بذهي نِسُل ومأر نمِمن بذهي نِسُل ومأر نلنَا؟ملنَا؟ أجأج ..التو على اءيإشَع ِسلنى:  فأجابِسلنىهأنَذا ار٢..!!هأنَذا ار  
 

 والح قيقة التى ال يجوزأن  تغربع اِننا نأذهنا أنحبنتهى اَهللا يِه.. إلى المونَا إليدعنا ويتخِدمسلي ر غم 
نا ونقائِصعفاتناض..ألنّه ه و الجيع أن ستطيعالذى ي كِم القديريعفاتنا واَل نقائِصنَض.. نومأتى إ يِهليعترفاً مِهعِف بض 
نْ ِعلقياًمدليِب الصبأح ِهاِلماًقر مة اه وذنوبِه بخطايالحصان والمائال الغفرطالباًس الر احالمة والس..س يفتحله الر ب 

 فاذا هور وقصهجزى عوس مأعلن .. مكرماً له ابناًقبلهوي  الخاطى إلى بيِتِه مبرراًوسينزُل ِهبِتح محضان أحالفى ال
بالربي ستخدمض عفهوقص ورقاَل..!ِهاِت إمكاني الر بلم ىوس: "مهِِها هِذا هِذمفى ي دِِد فى يكفقاَل.."؟؟ك : "ععصفقاَل.."ااص بالر : 
"اطراطرححهها إلى األرضضا إلى األر..فطر فطر ححها إلى األرها إلى األرض فصض فصارتْتْارحي ةة حي..فهر فهر بنْنْ ِم ِمبهها ما موسىىوس"..قاَل ثم الر بلم ىوس: "ممددي ي دكدك  
  ٣.""!!هِِهدِِدا فى يا فى يصص ع عتْتْارار فص فص بِه بِهسكسك وأم وأمههدد ي ي موسى موسىدد فم فم.. بذنبها بذنبهاككسِِسممواوا

 

 وإعالن خالِصِه ِه اسِمجِد لمناستخدم لي.ؤال السفس ن اآلنانّ ِمٍداِح وإلى كلِّ ه يوجب الر إن..أحباِئى 
 !.يكد ي بينهاً تاِف أنتَاها تر ممستخِد ي أن قادر فاُهللا..كِدا فى ي بمتستهن  ال....؟؟ككاذا بيِداذا بيِدمم: انِّم ّل لكالً قاِئالعجيب

ا فى  م أو.سيطاً بكِدا بي ما كانهممف  !.هاً بين يديكبما تراه أنتَ تاِف بقوِتِه عجباً  سترى!.دعه يجرى المعجزة
يبك قليالًج.أو م ا تعرفهم حوداًد.قد مهر بإيمان غيتةرتاٍب مالب ..هعضبين ي دإى جزاِتلهكعاِنع المالً قاِئ صله  :

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                              ،                                                  ٤ – ٢: ٤ سفر الخروج ١
   ٨: ٦ إشَعياء سفر     ،    ٤ – ٢: ٤     ،    سفر الخروج ٢٤: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٢
      ١٤: ١٨   ،  إنجيل لوقا ٩: ١٢ى كورنثوس     ،   رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمن١: ١٣إنجيل يوحنا  ٣
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ىِدسي.!ه اكم ِدا بيبِهى اصنع ا تشاء م..ه اكمِلا أ ماسك تخدما تريد هم بسح.. ِمهو ونك  همأقدإليك ان بإيم
 ١.دق األمينك الصِاسب قوِل حض لألرلحاًالم وِم للع نوراً..بقوِتك  ألكون.ىهأنَذا ارِسلِن .ى إلهىاِن فزد إيمكالعدم

 

 كثير ون يأنّاًئطا خ ظنّاًنظنو هبو اإلِةفر اِتمكانيوع مق الدراِتاسِل وطو اعالبوتع ِددواِه المب تنجح 
خدمة اهللا ويمتدم ضلكوتهعلى األر ..ولكن الر بش يدائماًير أ إلى القليل الذى بين اينَِدي..لي اركَبهخِدتس ويمِد هجلم 
 دسي الوَلد ححتِشع المم الجنِم نفس  آالِفِةس خمام أمم وهب تالميذ الر الحيرةذتْ أخَ أنماً يوثَد ح..اسِمِه

  نتمنتمم أم أاعطوهاعطوه" :م له فقاَل."اماًاماًم طعم طعوا لهوا لهى ويبتاعى ويبتاعوا إلى القروا إلى القرضضمملكى يلكى ي  وعوعمم الج الجرفْرفْاصاص" :هسألونَوا ياء فج..المسيح
ليأكلواأكلوالي!!".فقالوا له : "ليسا إالا إال عندنَ عندنَليسخم خم سة أرسة أرغفة وسفقال."!!مكتانمكتانغفة وس : "إئتونى بهإئتونى بها إلى هناناا إلى ه!!".كان بين ة  أيديهم خمس
أرغفة وسمكتان والريقوُلب : "اعطوهم أم أاعطوهنتم ليأكلواأكلوانتم لي!!".الحُل كان حقترالم عند هم أني مضى الخمسة آالف رل ج
معالنس اء واألوالد إلى القرى المجتة ليباوراعاماًوا طع.!لم هذا الحّل يكن ع فَ إذ .!اًمليكييتو أ فى فرسوى اق القر

المجاورة فى ذلكالع صر طعاآلالف ِمام لتلك ؟ البشرن.!التالميذ أنهم بهذا الحل يتخففون  ظن وها  مسئولية رأِمن
 اعاً كانوا جي. الحياِةب رِمنة الحياة وا كلمعسموا ليها على كاهل هؤالء الذين جاءاء فأرادوا إلق!.على عاتقهم ثقيلة

  أنب الرض يرلمو هماِدسجام أ لطعر آخَوعاً جفوناِدصم ي وها ه الحيةِه كلمِت ِمنهمع فاشباحهمام ألروطعى إل
 ن وقاَلمكتيغفة والسة أر الخمس.ا بأيديهم مِمنْهم  طلب بلستحيلم المهِمنْ  يطلب لم.سئوليتهم من عهيتخلى تالميذ

م له"ائتونى بها إلىا إلىائتونى بههنا فأطاع ف .."واوا هنا فأطاعاشبعالر بالخم الد فآالة ساء واألور النسغي بم٢.!ِهدى تالميِذا فى أي 
 

 إن الر بطالبنا بأكثر  ال يإمكانياتناِمن  ح وعلى أىال نحنطالبون مهفلن..  لنطيععلى أهكن ة االستعداد ب
نطِعأن مب سة اآلف الخمالخمسة أرينمكتغفة والس..ناسل أوي قادر نحننإذا أم رنا ه؟و.أن ؟َل نفع.!أو لسنا نستطيع 
 مكتوفَ األيدى بطرس  يقفْ ولم.دأ إرساليته ليبواالًمول أس بولس الرعمج ي لم!.قوينا؟سيح الذى ي فى المٍء شىكّل
أمامالر جل المقعد الذى كان يستعطى عنديكل أل باب الهنهلم يكن ي متلكبل قاَل.اال م للر لج :"ليسليسلى فض ة وال ة وال  لى فض

ذهبذهبولكن الذى لى فإي ولكن الذى لى فإي اهأ أاه عطيكعطيك::باس باس م يم يسسيحوعوعسسيح المالم الناصرى الناصرى قم وامش وامش قم "..وأمسكه ِهِد بيالي منى وأقامه فوثب 
  أنطالب م.ةبدي الحياة األجاء ر وله. التبنىديدة وناَل الج على الحياِةصَلؤمن ح م كّل إن!..مشى يار وصووقفَ
يشهدبكم صنع الر بِهب ور حمه.قد نجد الم وانعوائقَ والع.وقد و  الضيقاتُنا تواجهنا ولكناتُاالضطهادوَلأنا  لس 
نمِض وتْعأم امات المهقبالعراقيلو ع..نا أوَل ولس دينطهضالم.. الِة الخَ أجلِمنب صال رس٣.سيحالم 

 

 ي جُلس كاتبسفر أع مال الرسل باألصساِم الخَاحح أنالم ِةقاومين لكلماهللا ج اءماًوا يوبالر ل وقالوا س
مله: أمأما أوا أوصصيناكميناكمو و صيصية أنال الة أن   تعلمتعلموا بهذا االسم وها أم وها أوا بهذا االسنتمنتمقد قد مألتم أ أ مألتم ورشليم بتعليِمشليم بتعليِموركم؟؟كم.!.!فاج اب بطرسوالر ُلس 

 علج فحنقوا عليهم وواِت األمِمنقام سيح المبشرين بالموا م واستمر.."لناسلناسااِمن ِمن    أكثر أكثر اُهللا اُهللاطاعطاع ي يغى أنغى أننبنبيي" :لبالقو
أعداء الربيتشاو رأون ني وفى النهاية .مقتلوه "ددععوا الروا الرسلََلسوجلدوه مم وجلدوه..وأو وأو صصوهوهم أنال الم أن   يتكلميتكلموا باسم يوا باسم يسسوع ثموع ثم  

اطلقوهمماطلقوه..وأم وأم ا ها هم فذهبم فذهبوا فرحينوا فرحينأم أم ام المام المججمععم..ألنه ألنه م حم حسبسبوا مستأستأوا مهلين أنهلين أني هانوا هانوا  يِمنِمنأجل اس ٤."!!هِِهمِِم أجل اس  
 

 .كارفع أو م أقربائكِمن ٍداِحه لوم بل قد.جل أو تخْهِمنْتستحى  الفنجيل ك إِدذا كان فى يإ: مؤِمنأخى ال 
! ؟بيِدكاذا ا م منٍّداِح و كّل يسأُل اَهللا إن.ائلكسا فى ره اكتب. فى أحاديثكِهاِت كلمد رد.ة عن القراءجزع يمناقرأه ل

سيباركالر بم ا بأيدينا ويستخدمِه بقوِتهفيتم جداسم بواسطتناه .ي ستطيع بالربنا أن ي صنعإلى نأِت ل.عجزات الم 
بالربالي دينا سير الذى بينأيدون تر دفظد أو تحٍة بل فى طاعوخض أخىليتك .اللِهوع لج  ترفعنَك ل قلبشتركعاً م 

الصالةفى تلك : أبانا السمضعيفٌأنا  ..اوى إيمانىفزد  الحتى ..ا قديري  توقفُيم سيرى معكعند بْل.٥نظور الم  
دىِنعأسير  بإيمأل ثيقان ونك ناعِففى ضب ادن تؤيف ..قوتكأعلنم ا أعلنهع بولسبد قائالك :كّل أستطيع فى ٍء شى 

المقوينىسيح الذى ي.ه ل قلبى فاستاكمه.ه اكبا  مِديى فاستخدميت ل.همجود يتعظماس مفى كّل كأ ..ض األررفع 
التىصفى اسم ي سوعار الب تكالًمعلى و ِدعكقاِد الص قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه.  
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرسماع تلكإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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         ٢٤: ٩   ،               إنجيل مرقس               ٧ – ٦: ١ رسالة يعقوب الرسول ١
  ٩: ٦    ،    إنجيل يوحنا  ١٣: ٩  إنجيل لوقا         ، ٣٨: ٦       ،     إنجيل مرقس ١٧: ١٤إنجيل متى  ٢
  ١٠ – ١: ٣   ،    أعمال الرسل         ١٣: ٤ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى     ،    رسال   ٥: ١٥إنجيل يوحنا  ٣
  ٤٢ – ٣٨: ٥أعمال الرسل  ٤
٥
  ٢٤: ٨ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية رسال 
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