
ـالة الر٧٧س  
 

  تعتعـَـَتتمتتم ِل ِلوقٌوقٌــخلخل م مأنتَأنتَ
 

(Arabic - Your loving God gives you richly all things to enjoy.) 
 

ىاِئأحب :حديثنا اليوم موضوعه :خلوقٌ ِلأنتَ متعتتم 
 

  ::ررشَشَع عع ع التاِس التاِسإلىإلى  ررشَشَابع عابع ع الس السنن ِم ِماداددد األع األعأأ نقر نقرادسادساح الساح السححصصاألاألتيموثاوس تيموثاوس   ول األولى إلىول األولى إلىسسولس الرولس الربب  الةالةرسرس  ننوِموِم
 

   على اِهللا على اِهللاى بْلى بْلنَنَ الِغ الِغةِِةيقينييقينير ر يي على غَ على غَممههجاءجاءلقوا رلقوا روا وال يوا وال يستكبرستكبر ال ي ال ير أنر أناِضاِضهر الحهر الح فى الد فى الدغنياءغنياء األ األأوصأوص  
الحىى للتمتعى للتمتعنَنَ بِغ بِغىٍءىٍء شَ شَا كّلا كّلالذى يمنحنَالذى يمنحنَ  الحى .. ..وأنوأنيصنع يصنع وا صالحاًالحاًوا صوأن وأن يكونوا أغنياء ِف ِف يكونوا أغنياء ى أعمى أعمال صحٍةحٍةالالال ص....وأن يكونوا  يكونوا  وأن 

 ١.ةِِة األبدي األبدياِةاِةييكوا بالحكوا بالحسِِسممكى يكى ي ِل ِلسناًسناً ح حاساًاساً أس أسهمهمخرين ألنفِسخرين ألنفِسدد م م.... فى التوزيع فى التوزيعاءاءممطاء كرطاء كرى العى الع ِف ِفخياءخياءسسأأ
 

عادل ثمنها متوسط ة يار سي يمتلكنغنياء بمصر مِمن األ ة أن منذ أيام فى إحدى المجالت المصريقرأتُ 
  داخَل باندهاش الى ذلك الثرىل هذه اآلالف الثمانية تتطلع أتخي وأخذتُ!.نة فى السرىصدخل ثمانية آالف ِم

ارتِهسيبها يجوب و .. القاهرة شوارعلم استبعدأن داخَل ذلك الثرى ارتِه سيالثمينة يالحظ دهشته م وهيتطلعون م 
 هؤالء أفكر فى رة وأنا قلبى حسامتأل و.. وضاقتشاةهؤالء الم ب واألرصفة الشوارع وقد ازدحمتْ فى ذهولليِهإ

 فتحي  تحقيقها وهى أنتمنّيتُراودتنى أمنية و !.عذبين فى األرضأولئك الم ال يعرفون واجبهم نحو الذين األثرياء
  .م عليهية البشراآلالفأولئك   وحقّيعرفون حقهم ة الحقيقية وبذلكعرفملا  اهللاعرفِةم لمهبو قلهؤالء األثرياء

 

 ة وليس الحرمانتعة الحقيقي على المال فى حد ذاته هو الِم ليس الحصوُل ولكن اهللا خلقنا لنتمتع إنأقوُل 
منههو الشقاء فكم ِم.. الحقيقى نغيرهم سعداء رغم معاناتهم ونرى   مع توفر المال لديهمٍة الناس يشعرون بتعاس

 ..لتمتع فى الحياة ل  األساسى العامُل هو أو الغنىرليس الفقف .. وألوالدهمفى الحصول على القوت الضرورى لهم
فماليين البشر .. ديهم لعدم توفر رغيف الخبز لبعض الناسها  يرتكب نسمع عنها ال نقرأ أو االنتحار التىظاهرةو

 يعيشون  هم على العكس بل.. يقتلوا أنفسهم أن يفكروا يوماً لمذلك ومع نحاء العالم يتضورون جوعاًفى شتى أ
 يشاركونهمف  يعرفون واجبهم نحوهم الرزق والثروةة الذين تتوفر لديهم مصادرنسانيعلى أمل أن إخوتهم فى اإل

احتياجات البشر  وهى غنية بالمصادر التى تكفى  األرض خلقَ اَهللا أن نعلم ونحن..ما أحسن اهللا عليهم وأغدقفي
  . منها الضعيفقوى ويحرمجميعاً وال يجوز أن يحتكرها ال

 

 أن يمتلك جائزأمراً غير نحسبه  الوس  المقد فى كتابِه اُهللاه أقر وهذا الحقُّ الغنى للفقير حقاً فى مالنإ 
وفيراً ماالًإنسان طالما يمتلك صالحاً ضميراً معه اهللاكلمِة وبالعودة إلى .. شريفة للحصول عليه وسائَلماًستخِد م  
غنياء من أوالد اهللا األصحاح السادس واجبه نحو األ تيموثاوس إلى األولى  يوضح فى رسالتهالرسول لسبونرى 

ى يمنحنا كل شىء بغنى يوصيهم بأال يلقوا رجاءهم على ما جمعوه من مال بل على اهللا الحى الذبالكنيسة وهو أن 
 ِمن التواجد فيه  الربحرمفى قلوبهم ياً مكان مال وثروة  منادخروه ما جمعوه وحتّل يجوز لهم أن يال وللتمتع

أن يصنعوا صالحاً وأن يكونوا أغنياء فى أعمال صالحٍة يوصيهم و . فى اإلنسانيةخوتناإل  قلوبهمتتسع لنوبالتالى 
  ٢ .مدخرين ألنفسهم أساساً حسناً لكى يمسكوا بالحياة األبدية. وأن يكونوا أسخياء فى العطاء كرماء فى التوزيع

 

بقاء لقد رفض موسى قديما ال.. إن اهللا يمنحنا المال لنتمتع به ال أن يسود على قلوبنا فنصير للمال عبيدا 
الرسالة كاتب ف .حائز على لقب ابن ابنة فرعونال وهو بغنى مصر فى القصر الملكىفى قصر فرعون والتمتع 

باإليمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن باإليمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ":  يقولين العدد الرابع والعشرألصحاح الحادى عشرا العبرانيين إلى
 رفض متعة مقترنة ..." مع شعب اهللا على أن يكون له تمتع وقتى بالخطية مع شعب اهللا على أن يكون له تمتع وقتى بالخطيةألحرى أن يذّلألحرى أن يذّلااابنة فرعون مفضالً بابنة فرعون مفضالً ب

ء ال  فقران ِم كم.٣ .! فى وادى مديانيرعى غنماًل وذهب له الحىحرمان شعبه من استمتاع بعبادة اإلبحرمانه و
                                                

١
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دون مع ون بالقليل الذى بين أيديهم ويرد الذهب ويستمتعنبما هو أثمن ِمم فى الحقيقة أغنياء  هلكون ولكنيمت
 وقوله فى ..كفقراء ونحن نغنى كثيرين:  الثانية إلى كورنثوس األصحاح السادس فى رسالته قوله الرسولبولس

 ١."التقوى مع القناعة تجارة عظيمةالتقوى مع القناعة تجارة عظيمةألن ألن " :رسالته األولى إلى تيموثاوس األصحاح السادس
 

  قلباً ونفساً وروحاً يمتلكهم أصبح مالِمنكم من أغنياء بالمال ولكن هم فى الواقع فقراء ألن ما جمعوه   
ن اهللا  دون اكتراث بأ أجل جمعهِمن يعيشون إنّهم.. ألنهم عبدوه ما عادوا يمتلكونهف ..بجملتها  حياتهمويتسلط على

ن يقول الكتاب.. ان خيراً أم شراّ عما فعلوا بالجسد إن كسوف يدين الناساألصحاح التاسع بالرسالة إلى العبرانيي 
 لم سيأتيهم يومب ونفاجئ يسوف .."ثم بعد ذلك الدينونةثم بعد ذلك الدينونة  مرةمرةوضع للناس أن يموتوا وضع للناس أن يموتوا " :السابع والعشرينوالعدد 

   ٢.واجهته يستعدوا لما لم ليواجهوا م. نفوسهم منهم اهللاطلبفيه يويحسبوا له حسابا 
 

 على وأن نحرص ..ة فى حياتناها األولويلنعطي .. اهللانا وكلمِة أن نالحظ أنفسحرى بنااأل  كمؤمنيننحن 
  .. فى التوزيع فى التوزيع كرماء كرماء..ءء فى العطا فى العطا أسخياء أسخياء.. فى أعمال صالحة فى أعمال صالحةأغنياءأغنياء" :لهىالوحى اإلب  ما جاءب حسونكأن ن

ا فكلم .اً روحي العطاء يستلزم نضوجاً فىء السخا إن.."ةة بالحياة األبدي بالحياة األبديمسكمسك كى ن كى ن حسناً حسناًنا أساساًنا أساساًمدخرين ألنفسمدخرين ألنفس
  بسفر أعمال الرسلنا هو ما جاءشتهى نفوسنا وشعار هى م لنا وألموالنابلكية الرنضجنا روحيا كانت ِم

 ." بل كان عندهم كل شىء مشتركاً بل كان عندهم كل شىء مشتركاً له له أموالِه أموالِهنن ِم ِم شيئاً شيئاً إن إن يقوُل يقوُل أحد أحد يكن يكنولمولم":  األولى عن الكنيسِة الرابعحاحاألص
 

المؤمن كما نعلم ن إ.. أحيانا فى الخطأ نفسه ويصبحون فريسة لحب المال منين يقع بعض المؤلألسف 
ا مؤمن واحد من اثنين إميتمتع بقيادة الروح القدسروحى ..يصارع بين امتثاله لروح اهللا  أو مؤمن جسدى 

 المؤمن  أما..عطى بسروريو  فى العطاء سخى المؤمن الروحى..الساكن فيه وبين شهوات الجسد وأطماِعِه
الب فالجسدىلعملم من مالِهجهد يقد إساعدة  اهللا ومستمتت يةطبيعة الجسدال ف..حتاجينخوته المباألخذ ال العطاءع .. 

  . فيبخل به ويشح المكانة األولى فى حياتِه الماُلؤمن حين يقع تحت سيطرة الجسد يحتُلوالم
 

 يفرح إذا أتاه اهللا ..ققا بماله قصد اهللا فى حياتهأما المؤمن الروحى فبالروح يسلك وبالروح يسترشد مح 
  إن اهللا خلقنا لنتمتع.. وبهذا يتمتع بسرور وفرح أعظم..ماال أوفر ال لينفق على نفسه أكثر بل ليعطى بسخاء أوفر

 فعند المجىء الثانى للرب كما وعد .. ولنتمتع هناك فى الحياة األخرى بعد فناء الجسد الترابى..هنا على األرض
ننكر أن واجبنا نحو هذا الجسد الترابى أن نعتنى به ونقوته ونوفر له   ال..ا جسد جديد بصفات جديدةسيكون لن
 . ولكن ليس من الحكمة أن يشغلنا الفانى عن األبدى الباقى..احتياجاته

 

 متعة تبدأ هنا وتدوم معنا هناك فى السماء.. متعة متصلةكمؤمنين  اهللا من جهتنا أن نتمتعإن قصد .. 
 وهذا يبدأ من هنا ويدوم مع .. عن اهللانفصالهه انسان أساس اإلشقاءإن  ..اهللاب  ارتباطنا عن متعة بعيداًنِمليس ف

 إما ارتباط باهللا أو :ره نحن هناد بما نقرة تتحد وحياتنا األبدي..العذاب والشقاء األبدىالمنفصلين عن اهللا هناك فى 
 هل أنت على الطريق الصحيح؟ .؟ ماذا قررتَ:عزيزى القارئ أسألك  لذلك.. وارتباط بالعالم الحاضرانفصال عنه

  . الذى يمنحنا كل شىء بغنى للتمتع.هل يستند رجاؤك على المال الفانى أم على اهللا الحى الباقى؟
 

 إن ميس هالسيادة لروح اهللا على حيات يعطى نمتلك ي انو كحتى ل متعة العطاء بسخاء وسرور ختبر
القلب عطى ن نا ليت.. به روح اهللاناستخدمه طوع ما يرشد ولكن لن ويسودالمال ال ليملك علينا اهللا لقد وهبنا ..القليل

 ونمخلوق إنّنا ..لخالقه وفاديه ومخلصهنسان نفسه  اإل يسبقه عطاء ما لم مادياًيقبل عطاء  اهللا ال ألن أوالًكله هللا
  .برار والقديسين هناك مع األناأفراح هنا وتستمر نافتبدأ أفراح  الرب العجيب بسالممتعنتفليتنا  ..تعتمنل
 

 أحمدك ..ةمخير ونع كّل درمص فأنتَ أشكرك .. أبانا السماوى:فى تلك الصالةتشترك معى  أخى ليتك 
  حسناً لنفسى أساساًخراّ مد..صدك فى حياتى هبنى أن أحقق ق.. شىء بغنى للتمتعه كّلالذى يمنح عبيدألنك اإلله 
لكى أمسكنىاقبلف أرفع صالتى فى اسم يسوع ..ة بالحياة األبديدى سي ينقبْل:قلتَ ا مي نال أخْ م إلى رجارجاً خَه . 

 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

