
 ٢٥٤سـالة لرا
 

ونعجدونعجد....  اربجاربأسجأس البالب   
 

(Arabic – Gideon, the mighty warrior.) 
 

  البأس البأسجبارجبار  ....جدعونجدعون  :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  رشَى عالثاِن العدد  نقرأساِدالساألصحاح  اةالقضوِمن ِسفر 
 

 " فظهرم الكالر ج ِلبدعوقاَلون له : الربم عكي ا جبار١."أس الب 
 

 لمي صقْدجد عوننفس هو هى أشَ ِفوداالِت حشلأس والفَ الي.أن قاَل يله  :"ييا جا جببارارالب كَ."أسأس الب فَيأن الكاً م 
مبِموثاًع نالس اِءمإى أِت يِهليهلُّستَ ويح ِه بقوِلديثهله  :"الرالرببم م عكى حين أنّ ِف."عكشَال وهعبوا كّل فقدر اٍءجل وأم. 

ة ة قديمصا ِقه إنّ.ِهينَيى ع ِفر الشّعَلا ِفوأرسنوا واستم قد استحوشَعبه .همليإظر شقة النَ مه نفسفُكِل يب الرأنكيفَ 
توارا جيالًثوهب عجيلد .ع اإللِهن ظ العاِنيم صع المعاِتجزم شَع بِهع.وهي اتَهأن ي عودإنّ.ى ولىى الِذاِض الم هم 
عيشُيوناِض حرهمي جترونأح الم مف .اضيهممفَناذا يتاريخٌع باألٌلاِف ح مٍب ِل.اِدجشَعم ستعٍدب غلوٍبم٢.رِه على أم  
 

 تْانَ كَلقدم فاجأة لميكن  يتوقعها جدعونحين ظه رله م الكالر الً قاِئبأس":  لهالب اربا جي عكم بأسالرالب اربا جي عكم بالر". 
 ِهة ألهل بيِتفيا ِخى بهأِت وي.ينانييد الِمِهاِئدأع  ِمنهابره ياهس عطِةنْ الِحاِدد بإعى الحقل يقوم ِفونع جدانكَ

وعِهِتشير.كَ لقد إ بنو انسائيَلرعيشُ يونا ِف وقتهوٍفى كهغَ وماتار.  مألنّهتركوا بوتَيهغَم يخَِةنَ اآلِمر ِمفاًو ن 
 فون ويتِلهم عليوندعصرق يشْنو المقة باِلم والعونانييد الِمان كَعاًر زونائيليرس اإلعرانوا إذا ز كَفقد .ينانييدالِم

األروال.ض  يتركونله قوتَم الح والماًنَغَ  والاِةي  والقراًب  ميراًح.ي صعدونبم واشيهماِم وخيهموي كَجيئون الجاِدر 
 ن ِممنقذهألقد سمع و .ِهليإارخ  الصِبعلشَ ِلب الرمع وسِةانَه والم الذلِّن ِمب إلى الرائيَلرسإنو  بخَر ص.ِةثرى الكَِف
  ٣. لهِهاِئِدعأ ِةانَه ظلم ومن ِمرر وتحِبع الشّالص خَ وتمونع جدب الرح وأنج.ونع جدهدب عماًِدخْستَ مهماِئدعأ

 :سمى خَا ِفه نوجزراً وعبماًكَ ِحصستخِلنَ "جبار البأسجبار البأس" الرب الكم اهعى د الِذجُل الركذِل "جدعون" ِة قصنوِم
 

 أولِِل: : الًالًأومماذا ساذا سممحاُهللا اُهللاح بالم ذلِةذلِة بالموالم والم هشَشَ ِل ِلةِِةانَانَهعل....؟؟هِِهببع قدأص عدبالر أج دادهِمم ِمن صرعاًاِف رنْ عهمع بة ودي
: اح الساِدس ِمن ِسفر القضاِة يبدأ بهِذِه الكِلماتإن األصح .؟ينانييد الِمِةوديب إلى ع بهماذا أتىم فِل.ينريصالِم
"ِسنين عبان سيِد ِمدلي مهفعفد بالر نَىيِفى ع ائيَل الشّررنو إسِمَل بوعِسنين عبان سيِد ِمدلي مهفعفد بالر نَىيِفى ع ائيَل الشّررنو إسِمَل بِفى أمثاِلِه ."وع قاَل الحكيم :" هحبالِذى ي ألن هحبالِذى ي ألن

هؤدبي بالرهؤدبي بالر". اإلله نلوم اِب أنوالص ِمن سلنَا بْلليجتْ أرر واكتَومشَينَا على الجإذا م ِحبالم  أننَا نلومأنفس . 
  ر والر والمم على الج على الجانانى إنسى إنسشِِشمم ي ي أو أوههاباب ثي ثيرقُرقُحتَحتَتَتَ   وال والهِِهنِِنضضى ِحى ِح ِف ِفاراًاراً نَ نَانانسسذ إنْذ إنْأخُأخُأيأي" :ِهى أمثاِل ِفالحكيمسليمان  يقوُل

 مِهباِدع باسِتلِمديانيين ِلب الرحم فس.الشّر ِفى عينَى الربلوا ِم عمه ألنّاِهللا ِبع شَُلج أرتْ اكتو لقد."؟الهالهوى رجوى رجتكتَتكتَ
سبِسع تأديباًنين له ا نَ فليتنَ.محتى العتبر  تَنقع بتَ التأديِبتَح ما على اِهللانَِدرا نَ قلوبنَيُل ومحوالم الشِّ الع٤.يرر  
 

ا ا يي  الرب معكالرب معك ": ونعجد لالِك الم قوَلإن  ....؟؟ىىدنَدنَاألاأل  ىى ِه ِهةٍٍةشيرشير ع عنن ِم ِمونونععجدجد كَ كَالّالّجج ر ر اُهللا اُهللاارارا اختا اختاذاذلملم: : ثانياًثانياً 
 :الِكمل ِل جدعونقاَلف ....بِِبععلشّلشّ ِل ِلثِةثِةاِداِدا الحا الحاليالي الب الببِِببب س ستعليَلتعليَل  ععستِطستِط ي ي لم لمههنّنّألأل: : لُُلاألواألو :نبيبس ِلهشته دأثار ."جبار البأسجبار البأس

"أسألكأسألكي ي ا سا سيى إذا كَى إذا كَدِِديانانالر الر ببم م عا فِلا فِلنَنَعمماذا أص؟؟هِِه هِذ هِذا كلُّا كلُّابتنَابتنَاذا أص..وأي وأي نكلُّ كلُّن ع ع جخْخْأأى ى  الِت الِتائبِهائبِهجببرنَنَرا بها بها آبقاِئ قاِئ..؟؟اااؤنَاؤنَا آب لينلين::ألم ألم   
ييصعِِعصدنَنَدا الرا الربِم ِمب نِم ِمن صصر؟؟ر..واآلن واآلن قد قد ر فف رضنَنَضا الرا الرببوج وج عِم ِمفِّفِّى كَى كَا فَا فَلنَلنَع ددييانان". لقدج بِساء بقوقَفر ح :"ععينَنَيا الرا الربب  

أطهأطهرِم ِمر ننأن تَ تَ أن نظرالشّ الشّاانظر رر".  إنما أصابهكَم ة إنِغان نتيجاس الشّمى الشّ ِفِبعفذا ِل .رال عجب.ى  الثاِن واالعتراض
 ااأمأمكَفِّ ِمديان كَفِّ ِمديان   نن ِم ِمائيَلائيَلررسسإإ  صص وخلِّ وخلِّهِِه هِذ هِذككتِِتقوقو ب ببباذهاذه" : لهب الرا قاَلمند ِعِهفاءِتم كَدعب هاسس إحان كَونعجدِل

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،           ١٢: ٦ سفر القضاة ١
         ١١ – ٨: ١٨ سفر الخروج  ٢
         ١٠ – ٢: ٦ سفر القضاة ٣
          ١: ٦       ،      سفر القضاة ١٢: ٣   &   ٢٧:  ٦ سفر األمثال ٤
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أرأرسلتك؟سلتك".فأج ابجد عِه بقوِلون :"بمائيَلخِلخِلاذا أاذا أبمرإس ائيَلصرإس ص..ه اا ه  ععشيرى ِهى ِهتِِتشيرىى ى ى ِفى ِف الذلّ الذلّىمنَنَمسوأنَ وأنَ..ىىس ا األصغَغَا األصرِف ِفر ى بى بيتِِتي  
  ١."دٍٍداِحاِح و ولٍٍلججررين كَين كَانيانيييددمِِم ال الربربضضتَتَ وس وس..عكعك م مى أكونى أكونإنِّإنِّ" :ب الر له فقاَل."أبىأبى

 

 ْاقتنَلقد ع ونعنّ بأجدغَه يء كفْر.وه الو  يعلمال اَهللا أن  ختيارم ني الكفَِهى نفِسى ِفر قاَل.ةَاء  بولس 
الرِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيإلى كور نثوس :"منه ِههِذ كفؤ ِلو؟ور األم". "ليليسا كفاة ِما كفاة ِمنَنَأنّأنّ  سنا ِما ِمفايتنَفايتنَ ِك ِك بْل بْل..اانَنَ أنفِس أنفِسننن  
الم الم  الع العاءاءنيني أد أد اُهللا اُهللا واختار واختار..اءاءممكَكَزى الحزى الحخْخْييالم ِلالم ِل الع العاَلاَلهه اهللا ج اهللا جاختاراختار":  األولىِهالِتى رس ِف وقاَل."ا كفاةا كفاةلنَلنَععى جى ج الِذ الِذاِهللاِهللا

والموالمززددرى وغَى وغَرييررالم الم ووجوِدوِدجلي لي بلََلطِِطبالم الم ووججودكَكَ ِل ِل..ودىخِِخفتَفتَيي   ال الىرِذ ِذ كلُّ كلُّر ى جى جسدٍٍدسأم أم امامهذِل ِل."هكاُهللا اختار  ونعليتنَ.جد ا نتعلم 
دى ِها الِتنَا بقوِت أننَ:ساًرىالض فُعبع ِهِنيج بالة ابرأسب.وم ن يأنّ ظنهعيفٌ ضفلي ِئطمنّأل .نأس هالب اربج.إن  

الرلكلِّ يقوُلب اِئ خَعيٍف ضىر القو:اذه بِت بقوإنِّ.ِه هِذك ى أكونم عك. "فإنكَ كَفإن اناُهللا اُهللاان م م عنَنَعا فما فمننعلي ٢."؟؟اانَنَ علي 
 

 ائِة ِم بثالِثمهنْى ِم واكتفَونعجد ِلمهوا أنفسم قد....؟؟ددتجنِّتجنِّ م م ألفَ ألفَن وثالثينن وثالثينيي اثنَ اثنَبب الر الررفضرفضاذا اذا لملم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
رلج.م عالِم أن اِنديييكَ نما جباألاء صحس ِماِداح السِسن اِةفر القضلي سله وِلم اِلجمهمع دد.ذِل إن كالع ددالوفير  
  أعداؤهما فيههمدبعى است الِتعب السنين طيلة السودينوجانوا م كَ.ونعجد ِلمهوا أنفسم قد الرجال الذيننِم

ى  الِتائُلسنا الوي لدان كَ إنخُليتد  ال اَهللا إن.؟مو الي بهمبة الراجا حم ف.؟مهنْ عوا الظلمدفع ياذا لمم فِل.ونانييدالِم
ا نخِلبهصانَ أنفس.لقد أقام الر بي سِلوع عازِمر نولِك.ر القب قبَلن أن يقيم هِم طلب الن واقفينأن يقوم وا بدِهروم 
ويرفعوا الحجالِذر ى يتصدرقب ِلر عازرفر فعوه.استخْ لقد دمالر ائة الثالثِمب رِل. فقطلج فتِخئال يالشّر ععلى ب 
الرالً قاِئب: "يدِِديى خلصليتنَ.."ىىتِنتِنى خلص ا نتعلمد ساًر:و هواإل أن نسالئاِط الخَان  يستطيعأن خِل يصنفس ِمه خَن اهطاي. 
 نلِك و.ةريشَ الباِءدِف ِل اِهللان ابدس يتجة ألناج حاكنَ هتْانَكَ ام. ةطي الخَنا ِمنَالص أنفِس على خَرينا قاِد كنّ إنهألنّ
ام عنَزجا عنْإ نأنْازِهج جزهالر بي سصليِب علىوع الج ثةلج.ا نَننَمِك ويواله٣.ان باإليم 
 

 ركَ كَهْلهْل: : ابعاًابعاًر انانض ض رربباألب األب واق وكَاق وكَوسر الِجر الِجسرار ِسار ِسرررالنص النص رولِك .ال ....؟؟ةِِةرنم عيشَب ِلة الروطاعة .بِهع 
جدعونِفلِةاِم الكَقِة والِث.ِهاِل ورج ِةانَى أمالر أنّو .بهس يكونم عهمح سبو هذا  .ِهِدعهِسو رالنص ا نَتنَ لي.ِةرضع 
نصبنَيِن أعا وعأنَأنَ":  إذ قاَلِهتقياِئ أل اِهللادا ما معكمكّل كّلعكم األي األي ام إلى انقضاِءاِءام إلى انقضالد الد هو ."ررهقاَللقد الر بي سوحنّاوعبإنجيل ي : 
"بدتقِدتقِد  ى الى الوِنوِنبدررون أنيئاًيئاً تفعلوا شَ تفعلوا شَون أن".قاِد اَهللا إن أر ني هاراً بمائِةثالِث ِلانِتصكَ.جٍل ر ما باثني٤. ألفاًن وثالثين 
 

رير تح ِلب الرهمدى استخْر الِذ الظاِفد القاِئه أنّعم ....؟؟بِِبعع يتسلط على الشّ يتسلط على الشّ أن أنونونعع جد جداذا رفضاذا رفضمملِِل: : ساًساًاِماِمخَخَ 
ا  بهبلهى كَ الِتِةانَه والمالل الذلِّ أغْن ِمرر وتح.ِهوديِتب عود قينفكتْا إمدع ببع الشّإن. همليتسلط علي وه اختار.بِهعشَ

 ."انانديدي ِم ِمدِِد ي يننمِِما ا صتنَصتنَ خلّ خلّ قد قدكك ألنّ ألنّكك ابِن ابِننن واب وابنكنك واب وابتَتَا أنْا أنْ علينَ علينَتسلطْتسلطْ":  وقالوا لهونعوا إلى جداء ج.ونانييدالِم
فأجابا ا ال أتسلط أنَال أتسلط أنَ": الًم قاِئهعليكميتسلط ابِنيتسلط ابِن   وال والعليكمى عليكمى عليكمالر الر ببيتسلط عليكم كَ ." يتسلط عليكمان ونعجدج بهذا ف. حقاً  بأسار

هوشأن الج بِةابرأس ذوى الب.و هوأن ي عطوا المجِهللاد وي طرحانَوا تيجهنْ ِعمدام العِل أقدالِذ.ى ى هواِح صبلِك الم 
شَ ى اللطان الِذوالسريكله .ه حِنى تنْ الِذوى أمامكلُّه وتجثو كلُّاِه الجب ر ٍةكبِل كلُّعترفُ وي كَ.انس ان ونعجد 

جبال ارألنّأس بهر فضع ِمضاًر شَ نانخٍَبع دعبالم راتئي. ظنُّ لقدوهالج ديربأن يتسلط علي ولِك .همن ونعأنَجد ار 
بِئاصرهملي روا الا م تراهأب صارهم.لي روا بعنَياإلى يمان الرب.ليتوج وهو حدكاً مِلهعلى ح اِتي٥.هم 
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب..تُ لسِس أريد كاّ مِلواكعلى ح ى ِقاِل خَتَ فأنْ.ىاِتي
 ىى كَنِّ أِع.ةى قوبِن ه.ةكمى ِحبِن ه. الطريقى كّلِدِشر وم.ر الشّنى ِمِظاِف حتَ أنْ.ىالِص خَر أمرب دنم تَوأنْ
مَلأع ما يرضيك. وما يمجداس مكتَفأنْ. ظيم العِل قُّستِح المتجثو أمامكلُّك ر ٍةكب .ِل كلُّعترفُوي أرف. انس ع

 وعسم يالِتى ِفى اسصمنى ِع عنِّمَل حبخَء اىطاي .قاّاِثوبأنك م ِلستجيب ىالِتص.ي ا مى ِم أنقذتِنننالِك اله 
ِداألبى.وو بتِنهى الحاةَياألب ؤِمناً  .ِةديقمبِصد ِدكعقلتَ.و نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم.  

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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          ١٦ – ١٣  &  ١: ٦               ،  سفر القضاة ١٣: ١ سفر حبقوق ١
   ٣١: ٨ ، إلى مؤمنى رومية ٣١ -٢٦: ١ وفى رسالته األولى ٦ – ٥: ٣& ١٦: ٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس٢
   ٢٣ – ٨: ٧ سفر القضاة ٣
    ٢٠: ٧سفر القضاة ،           ٥: ١٥              ،      إنجيل يوحنا ٢٠: ٢٨ إنجيل متى ٤
           ١٠: ٢       ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢٣ – ٢٢: ٨ سفر القضاة ٥

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

