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  الحلقة الرابعة: ختالف الثقافاتا

  اختالف الثقافات، قصة اهللا في مجتمع قائم على الخوف

  ديفيد بالت. د

  
اتعودنـا . ٤اصـحاح  ىاألولـيوحنا رسالة ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى يكون معاك(لو معاك كتاب مقدس 

رك المسـيح عمـل إيـه بتشا قصص مختلفة عن إزاي اهللا غّير حياتنا وناس مختلفةنبتدي بفي السلسلة دي 
ننــا لينــا إمتيــاز إ ل حوالينــا و عَمــاهللا دايمــًا بيَ  بنشــارك إزاي. اهللا بيعمــل إزاي فــيهم ومــن خاللهــمفــي حيــاتهم، و 

صـر علـى تبيقمـش اهللا عمل والنهارده عايز أشارك معاكم كام قصة بيورونا ان . إننا ننضم ليه في العمل
، وانه بيستخدم اللي بندرسـه هنـا إننـا Birminghamجودين في اللي مو  وكنيستنا أالناس الموجودين في 

  .هأقولكم على كذا مثل. كتيرتانية نأثر على ناس في أماكن 
  

هأحــــاول . صـــة عبـــارة عـــن جـــواب مــــن أربـــع صـــفحات، مـــش هــــأقرأ األربـــع صـــفحات كلهـــمأول ق
 ت مـن راجـل مـنلكن أنا وصل لـي الجـواب اللـي مـن أربـع صـفحات ده األسـبوع اللـي فـا. اختصرها شوية

 ٥هــو كــان هنــا لمــا كنــا بنــتكلم عــن يوحنــا . كــذا أســبوعكــان موجــود فــي زيــارة بينــا مــن  Phoenix فيــنكس
  :كتب. في أي مكاناهللا نا لعمل موانضما

  
أنـــــا باكتـــــب لكـــــم عشـــــان أشـــــارككم باالختبـــــار اللـــــي حصـــــل لـــــي علـــــى الطيـــــارة وأنـــــا راجـــــع مـــــن "

Birmingham   لــPhoenix  قبـل مـا أطلـع علـى الطيـارة صـليت . ت العبـادة معـاكموقـيـوم االتنـين بعـد
بيكمــل فــي جوابــه وبيبتــدي يوصــف ".  يكــون محتــاج انــه يعــرف اهللا أد إيــه بيحبــهان اهللا يقّعــد حــد جنبــي 
لكــن لمــا صــحي، قــال انــه . كــان بيقــول انــه نعــس شــوية لمــدة حــوالي نــص ســاعة. الراجــل اللــي قعــد جنبــه

ســـألته شـــوية أســـئلة وقـــال لـــي انـــه كـــان فـــي : "بيقـــول. لـــي جنبـــهببســـاطة صـــلى وفـــتح حـــوار مـــع الراجـــل ال
Birmingham  بيزور أسـرة لكنـه عـايش أصـًال فـيPhoenix . هـو كـان بيشـتغل شـيف فـي نـادي ريفـي

أنــا حكيـت لــه اختبـاري وفجــأة لقيـت الراجــل ابتــدى . وشــرح لـي انــه كـان بيــدور علـى شــغالنة جديـدة. هنـاك
اسـس كـان ِقِبـل المسـيح وهـو صـغير لكـن بـالرغم مـن كـده هـو كـان حهـو . يبكي ويشاركني بـاللي فـي قلبـه
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ولمــــا كنــــا خــــالص قربنــــا نوصــــل . قــــدام اهللا وطلــــب منــــي انــــي أصــــلي مــــن أجلــــه يرضــــانــــه قلبــــه مــــش مَ 
Phoenix ستخدم اللـي إحنـا الرب ا." أجل ُحبه لينا، حطيت إيديا على كتفه وبكينا سوا وشكرنا الرب من

  .Phoenixراجل ده اللي عايش في بندرسه هنا عشان يأثر على ال
  

.   Bubbaو   Rick ريـــك وبوبـــا ان فـــي بعـــض مـــنكم عـــارف أنـــا أعتقـــد. القصـــة اللـــي بعـــدها
، حـد بعـتلهم الجـواب ده، في الراديـو ببساطة، من خالل برنامجهم. األسبوع ده بوبالي  الحكاية دي بعتتها

طريقـي للشـغل كنـت باسـمع الراديـو وسـرحت  النهـارده الصـبح فـي. أنا الزم أقولكم اللي حصل لي: "بيقول
اســتغربت إيــه  ." ســألني إذا كنــت عــارف هــو ليــه وقفنــي. وزودت فــي الســرعة فـــ ظــابط وقفنــي علــى جنــب

  . ده ماحصليش قبل كده بس أنا عارف ان السؤال ده دايمًا بيتسألالسؤال ده، ألن 
  
وه وسـألني أنـا ليـه كنـت سـايق رديـت عليـه وقلـت لـه غالبـًا عشـان كنـت سـايق بسـرعة، فقـال لـي أيـ"
. ضـحكتو كنـت بتمنـى ان ده يسـاعدني أتخلـص مـن الموقـف . ريك وبوبـافقلت له عشان باسمع . بسرعة

ا ومـــ ريـــك وبوبـــابعـــدها الظـــابط ابتـــدى يشـــرح لـــي انـــه ســـمع . شـــافش ان دي حاجـــة مضـــحكةا بـــس هـــو مـــ
غليت الفرصـــة وســـألته ليـــه ده فأســـت. حـــبهمش لمـــا ابتـــدوا يتكلمـــوا عـــن ربنـــا وعـــن اللـــي بيعملـــه فـــي حيـــاتهم

أنـا كنـت . فشـرح لـي ليـه ده ضـايقه، قـال انـه مهمـا عمـل، فــ اهللا مـش بيعمـل أي حاجـة فـي حياتـه. ضايقه
وفـي . فابتديت أشارك معاه اللي اهللا كان بيعمله ولسه بيعمله فـي حيـاتي  عارف ان ده كالم مش مظبوط

بعد ما شـرحت لـه الكـالم ده، خرجـت . مسيحخالل وقت قصير أدركت انه مالهوش عالقة شخصية مع ال
  ."من عربيتي ووقفنا عند اخر العربية وكان عندي االمتياز إني أقود الظابط ده انه يسلم قلبه للمسيح

انـه لـو حرفنـا فـي الالهـوت، يبقـى هناخـد القصـة دي ونسـتخدمها كمبـرر اننـا نسـوق األسـبوع ده خد بالك، 
 ☺كرة هنا، ماشي؟ زيادة عن السرعة المقررة ومش دي الف

  
أخـدتش مخالفـة لكـن كمـان ا أنـا مـش بـس مـ! دي أحلـي طريقـة ان الواحـد يبتـدي بيهـا يومـه"يكمل ويقول و 

سـمعوا بيقـول إيـه، بيوجـه كالمـه لريـك وبوبـا وبعد كـده بينهـي جوابـه، ا." قدت الراجل ده انه يعرف المسيح
  ."فرصة إني أنا كمان أكون جرئ في إيمانيده إداني ال. وبيقولهم باشكركم من أجل جرأتكم في إيمانكم
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شايفين إزاي اهللا ممكن يستخدمنا؟ ممكـن كمـان بطـرق إحنـا مـش شـايفنها؟ هـأقولكم قصـة تانيـة، ودي مـن 
  : بيقول. حد معانا في كنيستنا

  
النهـــارده . كــل يــوم عنــدي الفرصــة إنــي أتكلــم مــع مرضــى بيواجهــوا مــرض الســرطان فــي حيــاتهم"

عـادًة الراجـل بيـدخل أوضـة العـالج الكيمـاوي علـى كرسـي . الج شهري بقـالي سـنينجالي مريض بأديله ع
أنـا اتبسـطت جـدًا إنـي أشـوفه ماشـي وقلـت لـه . لكن النهارده هو دخـل األوضـة ماشـي علـى رجليـه. بعجل

فقــال لــي انــه عمــل حاجــات كتيــرة وحشــة فــي حياتــه . دي أد إيــه بركــة ان اهللا بيخلــي حالتــه أحســن وبيقويــه
فأتكلمـــت معـــاه ! فرصـــة رائعـــة أوي اهللا بيـــديهاني! مااايـــا ســـال. حاســـس ان اهللا ممكـــن أبـــدًا يحبـــه وماكـــانش

أنا هأكمل إني أبنـي العالقـة دي وآمـين إنـي أكـون . إزاي يسوع بيغطي وبيستر الخطية واالحساس بالذنب
وا مصــايب فــي أنــا فــّوت فــرص كتيــر إنــي أتكلــم مــع النــاس اللــي بيواجهــ. بــأقوده انــه يشــوف ُحــب اهللا ليــه

  ."حياتهم لكن هأكون بأنتهز الفرص الجايه
  

هو بيحط كل واحـد فينـا فـي المكـان اللـي إحنـا موجـودين فيـه لسـبب وٕاحنـا . هو بيحطنا في مواقف
. إحنـا فـي السلسـلة دي بنـتكلم عـن إزاي نقـدم الرسـالة. إلرسالية دي معـاهينا االمتياز اننا نكون جزء من ال

 الحلقـةكلمنا عن اختباراتنا وعن اللي المسـيح عملـه فـي حيـاة كـل واحـد فينـا وابتـدينا اللي عملناه هو إننا ات
ومجتمعـات  إحنـا بنفكـر إننـا نقـدم الرسـالة لثقافـات. اللي فات نـبص علـى ثقافـات مختلفـة فـي أنحـاء العـالم

ـــا شـــوفنا فـــي تكـــوين . تانيـــة وف الـــذنب، الخـــ: عواقـــب الخطيـــةكانـــه كـــان فيـــه تـــالت نتـــايج رئيســـية  ٣إحن
. ، اتكلمنـا عـن الـذنبالحلقـة اللـي فاتـتابتـدينا نـتكلم عـنهم . مـنهم بيـتكلم عـن كـل واحـد واالنجيـل. والخزي

شــرة فــي كــل الثقافــات، برضــه فيــه ثقافــات بيبقــى فيهــا واحــدة تاتكلمنــا عــن انــه رغــم ان عواقــب الخطيــة من
ربيــة مأســورين ا فــي الثقافــة الغعــن إزاي إحنــالحلقــة اللــي فاتــت  اتكلمنــا. مــنهم موجــودة أكتــر مــن البــاقيين

نــت تمــام، مــش أتمــام و  أريــح مكــان لينــا هــو إنــي أكــون. أو أبريــاءفكــرة إننــا نكــون صــح أو غلــط، مــذنبين ب
. بنعــيش فــي قوالــب للــذنب والبــراءة. مــش عــايزين تتمســك علينــا غلطــة فــي أي حاجــة. عــايزين نكــون غلــط

وبينمــا الــذنب والبــراءة همــا . الم مــش بتفكــر زينــادي حاجــة ممكــن تفاجأنــا إننــا نعــرف انــه فيــه نــاس فــي العــ
  . ناس في العالم عايشة في قوالب الخوف والقوة إال إنه فيمن البشارة في كل الثقافات،  جزء ال يتجزأ
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واحـد مـن المرسـلين . ودي قصـص سـمعتها مباشـرًة مـن مرسـلين لـبالد تانيـة. خليني أديكم كذا مثـل

وكــل مـــا قربنــا، كنـــا . قريـــة المعينــة دي، ســمعنا صـــوت الطبــل بيعلـــىكـــل مــا قربنـــا مــن ال"بيكتــب ويقــول، 
نــا إننــا مــاينفعش نقــرب أكتــر مــن ل فيــه راجــل قربنــا مننــا وقــال. بنشـوف نــاس بتــرقص وبتتمســح فــي األرض

. التجـارة فـي المنطقـة وامن االقتصاد ويـزود واعشان يحسن ةس مقدسو سكان القرية كانوا بيقوموا بطق. كده
وبعــدها ســمعنا انهــم قــدموا انســان كذبيحــة . بــره وماكــانش عنــدنا فرصــة إننــا نقــدم الرســالةفالنــاس طلعونــا 

  ."لألرواح في اليوم ده
  

ا حفلــة وصــلنا لقريــة وكــانوا علــى وشــك انهــم يبتــدو "عــن نفــس الفكــرة برضــه، ُمرســل تــاني بيكتــب، 
قريـة فـي وش االتجـاه اللـي جـابوا تـور أسـود وحطـوه عنـد اخـر ال. عزمونا إننا نتفـرجو . يستدعوا بيها المطر
وده كــان ســبب ســعادة لــيهم كلهـــم . دبحــوا التــور مــن زوره ووقــع علـــى جنبــه الشــمال. بتيجــي منــه المطــرة

وفــي وقــت مــا اللحمــة مــا . بعــد كــده الرجالــة قطعــوا اللحمــة وطبخوهــا. عشــان ده معنــاه ان الذبيحــة اتقبلــت
وعلطـول كـل النـاس انضـمت . واح المطـركانت بتتطبخ، فيه راجل عجوز ابتدى يصرخ ويوجـه صـالة ألر 

كــل اللــي فــي القريــة قعــدوا يرقصــوا طــول بعــد الضــهر . بعــد مــا أكلــوا اللحمــة، الصــريخ اتحــول لــرقص. ليــه
هــل الطقــوس هــي اللــي . مطــرت جامــد أوي فاضــطروا يمشــوا عشــان يحتمــوا منهــا. لحــد مــا المطــرة نزلــت

  ."لسبب وال يمكن تقنعهم بأي حاجة تانيةسببت المطرة؟ من الواضح ان لكل سكان القرية هو ده ا
  

أنا عارف ان كتيـر مننـا بيفكـروا ان الحكايـات دي قديمـة وان الحاجـات دي  كانـت بتحصـل زمـان 
ثقافــات كتيــر خاصــًة فــي أمريكــا الالتينيــة، فــي بعــض األمــاكن  لكــن بــالعكس، فــي. لكــن أكيــد مــش دلــوقتي

يهــا بــاألمور يوميــة، فــي الثقافــات اللــي بيؤمنــوا ف فــي آســيا وافريقيــا بتحصــل عنــدهم الحاجــات دي بصــورة
. علمنـا ان األمـور الخارقـة للطبيعـة مـش بتحصـليعرفـوش ان التنـوير العقالنـي بي مـا هـم. الخارقة للطبيعة

هـــم اللـــي ورا األمـــور الخارقـــة كمـــان األســـالف واألشـــباح  ىبيشـــوفوا أرواح وآلهـــة وحتـــ كـــده، هـــملكـــن بـــدل 
كــــل حاجــــة بتحصــــل بتُنســــب لآللهــــة . زي الصــــخور، األشــــجار أو الــــتالل بيســــتخدموا الجمــــادو . للطبيعــــة
لـو الـدنيا مـش . ولو المحاصيل باظت يبقى من الواضح ان اآللهـة واألرواح مـش راضـيين عـنهم واألرواح
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أنـــا محتـــاج  ىلـــو أنــا عيـــان أو مـــريض يبقــ. ماشــية كـــويس فــي حيـــاتي يبقـــى أنــا أكيـــد عملـــت حاجــة غلـــط
عشــان كــده، فيــه . مــن الممكــن استرضــائهم عــن طريــق شــعائر وطقــوس معينــةأسترضــي اآللهــة دول ألنــه 

ثقافــات كتيــر وأنــا شــفتهم بنفســي، ثقافــات كتيــرة فــي العــالم بيمارســوا شــعائر معينــة فــي أوقــات معينــة مــن 
  .لهم لما يكونوا محتاجين مساعدةا السنة عشان يسترضوا اآللهة أو يلجأو 

 

ونتيجة لكـده انـه أي حـد . في الثقافات دي هي حقيقية جداً ممكن نسميها خرافات لكن بالنسبة لهم 
عشــان كــده بالتحديــد فــي الثقافــات دي اللــي بيلقبــوه بـــ . ســلطة مــا بيــنهم ه، يبقــى عنــدةعنــده قــوة مــن اآللهــ

اللــــي  شــــان همــــا اللــــي لــــيهم نفــــوذ مــــع اآللهــــةكــــاهن أو طبيــــب ســــاحر، يبقــــى دي نــــاس صــــارمين جــــدًا ع
الكـالم ده حقيقـي جـدًا فـي اندونسـيا وأجـزاء فـي آسـيا أنـا روحتهـا، . معـاهمم بيروحولهم عشان يحققوا السـال

علــى ضــوء الصــورة دي، إزاي . بــالد امريكــا الالتينيــة بعــض مــن كمــان فــي ىوفــي ثقافــات افريقيــة، وحتــ
ويمكـــن عشـــان عـــارفين ان  ؟إزاي بيخاطـــب خوفنـــا لكـــن  االنجيـــل مـــش بيخاطـــب بـــس االحســـاس بالـــذنب

أنـا عـارف . ف دي ممكـن تبقـى نقطـة االنطـالق لتقـديم الرسـالة فـي ثقافـات زي دياالنجيل بيخاطب الخـو 
  ان ده شكله غريب علينا لكن خلينا صرحاء، كلنا بنصارع مع نوع ما من الخوف، مش كده؟ 

  
يمكــن كمــان ان فيــه احســاس بــالخوف موجــود فــي حيــاة . تصــر علــى ثقافــات تانيــةقالخــوف مــش م

حتــى فــي مجتمعنـــا، أنــا عملــت بحــث عــن أنــواع مــن الفوبيــا أو الخـــوف . كــل واحــد فينــا كنتيجــة للخطيــة
اللي قـدروا يشخصـوها واللـي ممكـن نعـاني منهـا، ممكـن تتعرفـوا علـى حبـة فيه مئات من الفوبيا . الَمَرضي

الخـــوف مـــن األمـــاكن  فوبيـــا او. الخـــوف مـــن الطيـــرانفوبيـــا او . الخـــوف مـــن العناكـــبفوبيـــا او  . مـــنهم
فوبيــا  .الخـوف مـن الكنيسـةفوبيـا او بقـى فـي الخـوف مـن دكتــور السـنان، دي حقيقـة،   إيـه رأيكـم. المغلقـة

واحــد حــد يتاريــأ الخـوف مــن ان ال فوبيــا او. أو قــدام جمهــور كتيــر م فــي أمــاكن عامـةالخـوف مــن الكــال او
أكيـد بعضـكم هيقـول، . الخـوف مـن الحمـا حتى في فوبيـا او، . هو الخوف من اننا نخطي فوبيا او .عليه

ي تجـر الخـوف مـن ان الديابـة  فوبيـا اوفيـه كمـان   ☺"!!أخيرًا قدروا يشخصوها. أيوه، هي دي، أنا عندي"
  ☺ !و بتزحل حوالين ترابيزه المطبخ وانت البس شراب على أرضية لسه متلمعةطاردك و ت
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 الخـوف. حاجـة بتخـاف منهـادايمـًا هتالقـي  ، أكـد لـك إنـكفي حالة انك فاكر انك مـش خـايف مـن حاجـة
وف؟ إزاي الكلمـة المقدسـة بتخاطـب خاطب الخـإزاي الكتاب المقدس بي. د في كل حتة في مجتمعناموجو 

ا بعــد كــده هــ ،هنــبص علــى آيــة واحــدة. تتــاللــي فا ل النمــوذج اللــي اســتعملناه الحلقــةنســتعما وفنــا؟ هــاخم
 ،ياتنـامـش بـس نتعـرف علـي حياتنـا وحكا فـي كـل حلقـة، السلسـلة دي إننـا مـنالهدف . قصص ٤ نشوف

لكن كمان نعرف عن قصة اهللا وانه فاهم وبيتعامل مـع مجتمعاتنـا المليانـة بالـذنب ومليانـة بـالخزي فنقـدر 
، ٤فـي يوحنـا األولـى اصـحاح . نكون نشارك بقصـة اهللا كنقطـة انطـالق فـي أي مجتمـع نالقـي نفسـنا فيـه

 ١٦عــدد . ١٨عــدد  ونركــز علــى ١٦هنبتــدي مــن عــدد . ن الخــوفعــعــايزكم تســمعوا يوحنــا بيقــول إيــه 
َاُهللا َمَحبـٌة، َوَمـْن َيْثُبـْت ِفـي اْلَمَحبـِة، َيْثُبـْت ِفـي اِهللا . َوَنْحُن َقْد َعَرْفَنا َوَصدْقَنا اْلَمَحبَة الِتيِ ِهللا ِفيَنا١٦"بيقول، 
َلِت اْلَمَحبُة ِفيَنا١٧. َواُهللا ِفيهِ  ـُه َكَمـا ُهـَو ِفـي هـَذا اْلَعـاَلِم، هَكـَذا َأْن َيُكوَن َلَنا ِثَقٌة ِفي : ِبهَذا َتَكميِن، َألنَيْوِم الد

. َال َخْوَف ِفي اْلَمَحبِة، َبِل اْلَمَحبُة اْلَكاِمَلُة َتْطـَرُح اْلَخـْوَف ِإَلـى َخـاِرٍج َألن اْلَخـْوَف َلـُه َعـَذابٌ ١٨. َنْحُن َأْيًضا
  ".َنْحُن ُنِحبُه ألَنُه ُهَو َأَحبَنا َأوالً ١٩. بةِ َوَأما َمْن َخاَف َفَلْم َيَتَكمْل ِفي اْلَمحَ 

  
ــِة، َبــِل اْلَمَحبــُة "، ١٨ وعــدد ٤عــايز نكــون بنركــز علــى يوحنــا األولــى اصــحاح  َال َخــْوَف ِفــي اْلَمَحب

ــُة َتْطــَرُح اْلَخــْوَف ِإَلــى َخــاِرجٍ  واللــي " فوبــوس"الكلمــة اللــي بيســتعملها يوحنــا هنــا للخــوف هــي كلمــة ". اْلَكاِمَل
مخافــة اهللا بطريقــة  :فــي كــل الكتــاب المقــدس بنشــوف نــوع كــويس مــن الخــوف. طلعــت منهــا كلمــة فوبيــا

هــو الفــزع أو الرهبــة وهــو ده بــالظبط اللــي يوحنــا بيــتكلم لكــن برضــه فيــه نــوع وحــش مــن الخــوف،  .صــحية
كلمــة الخـوف هــي الكلمــة فــي اللغـة األصــلية للكتـاب المقــدس بنالقـي ان  ١٨فـي الحقيقــة، عـدد . عنـه هنــا

وبيـتكلم عــن إزاي انـه نـاس كتيـر مـن اللــي ". َال َخـْوَف ِفـي اْلَمَحبـةِ  "األولـى، بتيجـي قبـل المحبـة، فــ بيقــول 
، هنــا حــاجتين لبيقــو  يوحنــاوببســاطة . بتقــول انهــا بتتبــع يســوع المســيح بيقولــوا انهــم بيصــارعوا مــع الخــوف

لــو عنــدك . والخــوف مــاينفعش يبقــوا موجــودين مــع بعــضان المحبــة بتتعــارض مــع الخــوف، المحبــة  -١
لمـا  ،قـدام الخـوفمـش بتتهـزم  المحبـة -٢و. محبة، ماينفعش يبقى عنـدك خـوف، مـش بينفعـوا مـع بعـض

يكــون يســتحمل ا لــو عنــدك محبــة، الخــوف مــش هــ". َبــِل اْلَمَحبــُة اْلَكاِمَلــُة َتْطــَرُح اْلَخــْوَف ِإَلــى َخــاِرجٍ "بيقــول 
  .قدامهاموجود 
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أنــا معنــديش "لمــا بنفكــر فــي الخــوف غالبــًا بنقــول، . يختفــيفــالخوف  ،تظهــر فــي الصــورةالمحبــة 
يمكــن أكــون بأخــاف مــن فــالن أو بأخــاف مــن موقــف أو ممكــن أخــاف ان حاجــة . خــوف وحــش تجــاه اهللا

نشـوف إزاي مخافـة ومحبـة اهللا بيمشـوا مـع  لكن عـايز. "مش حاجة كبيرة يعني .معينة تحصلي في حياتي
سـبب  يمحبـة كاملـة يبقـى سـاعتها معنـدناش ألو بجد صدقنا ان اإلله الخالق المسكونة ده بيحبنا  .بعض

شــايفين المحبــة والخــوف . لنــا فــي حياتنــال يخلينــا نخــاف مــن شــخص أو موقــف أو مــن أي حاجــة تحصــ
 خلونــا نرجــع. وده بيوضـح لنــا فــي انجيــل مــرقس ،المحبــة الكاملــة بتطــرد الخــوف. عـاملين إزاي مــع بعــض

لحــد آخــر  ٤هنــبص علــى أربــع قصــص مختلفــة ورا بعــض، هيكونــوا مــا بــين مــرقس . ٤لمــرقس اصــحاح 
مـرقس بيـدينا سلسـلة مـن المعجـزات وحاجـات بسـيطة . وبيحصل فـيهم عشـر معجـزات ورا بعـض ٨مرقس 

لحـد  ٣٥عـدد  ٤هنركز على مرقس . بتفصل ما بينهم لكن هما أساسًا بيحصلوا بسرعة معجزة بعد التانية
  . ، هنشوف فيهم أربع معجزات مكتوبين واحدة بعد التانية٤٣وعدد  ٥س مرق
  

ف الرجالــة هيفهمــوني فــي الحتــة دي، كأنــك بتشــو . تالقــي ان االحســاس باإلثــارة والتشــويق عمــال يزيــد
هــي ". دول جامــدين أوي"وانــت عمــال تشــجعهم وتقــول،  مــاتش كــورة وفريقــك عمــال يجيــب جــون ورا جــون

ع عمـال يحقـق هـدف ورا هـدف لحـد مـا نوصـل لرابـع بنالقي ان يسو . وجودة قدامنادي بالظبط الصورة الم
بنشـوف فـي كـل صــورة  عـايز نكـون. لنـا المحبـة والخـوف فـي أحسـن صـورة ممكنـة وضـحا يواللـي هـ واحـد

بعــدها هنشــوف صــفة أو  . ، نشــوف قــوة المســيح ُمعلنــة بــأربع طــرق مختلفــةدول أو القصــص مــن الصــور
علـــى القـــوة أو الصـــفة دي هنشـــوف إزاي المحبـــة بتطـــرد  وبنـــاء. ح أوي فـــي الفقـــرةكـــان واضـــ اتجـــاه ليســـوع

  ، بيقول، ٣٥وعدد  ٤خلونا نبتدي بـ مرقس . الخوف بالوعد اللي لينا وموجود في القصص دي
اْلَجْمـَع َوَأَخـُذوُه َكَمـا َكـاَن  َفَصـَرُفوا٣٦. »ِلَنْجتَـْز ِإَلـى اْلَعْبـرِ «: َوَقاَل َلهُـْم ِفـي ذِلـَك اْلَيـْوِم َلمـا َكـاَن اْلَمَسـاءُ ٣٥"

َفَحَدَث َنْوُء ِريٍح َعِظيٌم، َفَكاَنـِت اَألْمـَواُج َتْضـِرُب ِإَلـى ٣٧. َوَكاَنْت َمَعُه َأْيًضا ُسُفٌن ُأْخَرى َصِغيَرةٌ . ِفي السِفيَنةِ 
ِر َعلَـى ِوَسـ٣٨. السِفيَنِة َحتى َصاَرْت َتْمَتِلئُ  ـُم، َأَمـا «:فَـَأْيَقُظوُه َوَقـاُلوا َلـهُ . اَدٍة َناِئًمـاَوَكاَن ُهَو ِفـي اْلُمـَؤخَيـا ُمَعل

ـــا َنْهِلـــُك؟ ـــَك َأنَن يَح، َوَقـــاَل ِلْلَبْحـــرِ ٣٩» َيُهم ـــاَم َواْنَتَهـــَر الـــر َفَســـَكَنِت الـــريُح َوَصـــاَر ُهـــُدوٌء . »!ِاْبَكـــمْ ! اْســـُكتْ «:َفَق
َفَخـاُفوا َخْوفًـا َعِظيًمـا، َوَقـاُلوا َبْعُضـُهْم ٤١» هَكَذا؟ َكْيَف َال ِإيَمـاَن َلُكـْم؟ َما َباُلُكْم َخاِئِفينَ «:َوَقاَل َلُهمْ ٤٠. َعِظيمٌ 
  ".»!َمْن ُهَو هَذا؟ َفِإن الريَح َأْيًضا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنهِ «:ِلَبْعضٍ 
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لتالميــذ خــدوا بــالكم، ا. بيتبعــوه فــي العاصــفة قــدامنا؟ يســوع بياخــد تالميــذه، وهــم متخيلــين المنظــر اللــي
بيـتكلم عـن نـوة،  ٣٧عـدد . فدخلوا في وسط العاصفة، والرياح واألمواج. طاعوا يسوع وده قادهم للعاصفة

فــي عاصــفة رهيبــة فــي بحــر الجليــل، وهمــا . المعنــى الحرفــي للكلمــة دي هــي عاصــفة فــي قــوة اإلعصــار
واحـد فـيهم ومعـاهم محاطين في المركب باألمواج، وسامعين الريح بتعوي والميه بتطـرطش علـى وش كـل 

  . خالق العالم كله نايم على مخده

المرة الوحيـدة اللـي بتالقـي يسـوع نـايم فيهـا هـي فـي .. بجد دي حاجة مضحكة لما تبص على االناجيل
ده ." مـش قـادرين نفهـم هـو إيـه اللـي هـو بيعملـه ده"لكن هو نايم هناك والتالميـذ بيفكـروا، . وسط العاصفة

لــه وبيصــحوه  هــتم بــيهم، بــيعلمهم، بيقضــي كــل الوقــت معــاهم، فـــ بيروحــوامعلمهــم، هــو الشــخص اللــي بي
يقـوم ويتــاوب فــ يسـوع . نـايمإحنـا هنفقـد حياتنـا وانــت . هـو انـت مـش فـارق معــاك؟ إحنـا بنغـرق"وبيقولولـه، 

ـــريح والوبعـــد كـــده " يتمطـــع"و المعنـــى الحرفـــي هـــو ". ابكـــم. اســـكت"يقـــولهم، وج وكأنـــه عـــارفهم و مـــيكلـــم ال
عـة وده يبيسوع ليه السـلطان علـى الط. بتهدأعًال كل حاجة فو ". قولش حاجة، انت انتهيت هنااخرس، مات"

يسـوع بيوصـف همـا  ٤٠فـي عـدد . هو بيتكلم للريح واألمواج وبيهدوا. ٤١لـ  ٣٥من  ٤واضح في مرقس 
لحرفــي المعنــى ا. بيقــول انهــم كــانوا خــايفين، خــايفين خــوف عظــيم. كــانوا عــاملين إزاي فــي أثنــاء العاصــفة

كــانوا فعــًال هيتجننــوا فــي وســط  ديــد معناهــا انهــم كــانوا جبنــاء، هــمللكلمــة دي فــي اللغــة األصــلية للعهــد الج
  .العاصفة وتصرفهم ده كان مبرر

  

الموضـوع أعمـق مـن مجـرد . دخلنـا فـي النقطـة اللـي بعـدهادلـوقتي إحنـا  –لكن بعد ما يسوع عمل كده 
وهنــا  خـايفينانهـم كـانوا  ٤١العاصــفة هـديت بيقـول فـي عـدد  بعـد مـا. ان يسـوع ليـه سـلطان علـى الطبيعـة

َمـْن ُهـَو "وبصـوا لـبعض متسـاءلين،  خـايفين،كـانوا  هـم. نيـة وده النـوع الصـح مـن الخـوفبيستخدم كلمـة تا
ــهِ  يَح َأْيًضــا َواْلَبْحــَر ُيِطيَعاِن الــر هــو مميــزات وصــفات يســوع الواضــحة هنــا  عــايزكم تشــوفوا هنــا" !هــَذا؟ َفــِإن

اللــي بيحصــل هنــا انــه لمــا التالميــذ بيشــوفوه بيهــدي الــريح واألمــواج ! حضــور المســيح... ضــور المســيحح
همــا  . حطـوا نفســكم فــي مكــانهم وحــاولوا تفكـروا بطريقــة التفكيــر اليهــودي. طــول بيــدركواى بكلمـة منــه، علــ
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ألمــواج، واحــد بــس واحــد بــس هــو اللــي ليــه الســلطان انــه يهــدي الــريح وا فــيعــارفين انــه فــي العهــد القــديم 
فــي  خــايفينيبقــى ليــه بقــى كــانوا . اهللا وحــده هــو اللــي يقــدر يعمــل كــده.  عنــده الســلطان ده وهــو يهــوه اإللــه

يَح َأْيًضا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنهِ "وسألوا بعض،  ٤١عدد  الر عشـان أدركـوا  خـايفينهـم كـانوا ". !َمْن ُهَو هَذا؟ َفِإن
ده ماكانش مجـرد راجـل عـادي، ده كـان . ب هو اهللا، إله الكون في الجسدان اللي واقف قدامهم في المرك

  .اهللا في الجسد واقف قدامهم

انـه ماكـانش  –والقصة دي اتحكـت مـن وجهـة نظـر التالميـذ عشـان يوصـلنا اإلدراك اللـي هـم وصـلوله 
خــوفتهم  أكتــر حاجــة. مشــكلة كبيــرة خــوفتهم مجــردانــه حــواليهم عاصــفة رهيبــة، وماكــانش  مجــردالموضــوع 

ده كــان درس عظــيم فــي اإليمــان بالنســبة . هــي لمــا أدركــوا ان إلــه الكــون كــان موجــود معــاهم فــي المركــب
يفـة أد إيـه، مـش مهـم خطـورة الموقـف، لكـن إلـه الكـون خانه مش مهـم العاصـفة ملهم عشان ابتدوا يدركوا 

فـــي معـــاهم كـــان  هـــو. معـــاهم وفـــي وســـطهم وهوماكـــانش غيـــر مبـــالي بـــيهم ونـــايم كأنـــه مـــش فـــارق معـــاه
مـع المسـيح "المشـكلة اللـي بنقابلهـا انـه كتيـر مـن الوعظـات اللـي بتـتكلم عـن الجزئيـة دي بتقـول  . المركـب

مع المسيح، انت تقـدر تثـق فيـه والعواصـف اللـي فـي . انت مش هتقابل أي نوع من العواصف في حياتك
هــو ده اللــي مــرقس كــان نــاوي مــش هــو ده اللــي بتقولهولنــا الفقــرة دي، ومــش ." حياتــك هتختفــي علطــول

  . يعلمه في القرن األول

مــرقس بيكتــب لمجموعـة مــن المــؤمنين بُيَضــطهدوا بســبب إيمــانهم، إضــطهاد . افتكـروا ســياق الكــالم هنــا
وفي وسـط االضـطهاد ده كانـت التجربـة جامـدة جـدًا انهـا تخلـيهم يعتقـدوا ان . بسبب إتباعهم للمسيح شديد

مهتم بصراعاتهم ومرقس بيفكـرهم انـه حتـي فـي وسـط أشـد الصـراعات اللـي  ، وان اهللا غيرماهللا مش معاه
وخـدوا بـالكم، هـو . إلـه الكـون بيهـتم، هـو معـاكم وفـي وسـطيكم، واالضطهاد اللي حواليكم، هوهاجانتوا بتوا

اإليمـان مـش هـو ان العاصـفة . تحصـلا بيعلمهم ان اإليمان مش هو انك تثق انه مفـيش حاجـة وحشـة هـ
اإليمــان هــو انــك تثــق انــه مهمــا كانــت قــوة العاصــفة ان اهللا معــاك فــي وســط العاصــفة وهنــا  .هتنتهــي بكــره

يسوع ليه قـوة علـى الطبيعـة، إحنـا بنشـوف حضـوره، هـو هنـاك معـاهم والوعـد اللـي . المحبة بتطرد الخوف
مــش خــد بالــك كــويس، انــت ". انــت مــش لوحــدك"بيديــه للتالميــذ ولكــل اللــي بيتبعــوه ويصــدقوا فيــه، بيقــول، 

  .لوحدك
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فـي تجارب وضيقات وصـراعات  لى الفقرة دي، أنا مقدرش أضمن لك النهارده انك مش هتواجهع ُبناء
صـدقت فـي فيهـا هتنتهـي ُبكـره لـو بـس  العاصفة اللي هتالقي نفسكان  أنا مقدرش أضمن لك. الحياة دي

ح اللـي اتكلـم لبحــر المسـينفـس  إن.. لكـن اللـي أقــدر أضـمنه هـو اآلتـي ،ده أنـا مقـدرش أضـمن لـك. يسـوع
هـو نفـس . لـريح واألمـواج طـاعوه، هـو نفـس اإللـه اللـي ماسـك كـل ذرة فـي مكانهـا فـي الكـون دهالجليل، وا

ائها، وهــو نفــس اإللــه اللــي قــال فــي المســيح انــه هيكــون معانــا دايمــًا حتــى ماإللــه اللــي بيــدعو النجــوم باســ
العواصـف لكـن انـه  يبعـد عننـامـن خـالل انـه  بتبـان أكتـر مـش خدوا بـالكم كـويس، قـوة اهللا. انقضاء الدهر

قادرين تعقلـوا الكـالم ده؟ يمكـن قوتـه وحضـوره بيبقـوا واضـحين أكتـر مـش . يعدي بينا من وسط العواصف
خلـوني لـو ده بالنسـبة لـيكم مـش واضـح، . ي وسطيهمفي انه يحمينا من العواصف لكن انه يمشي معانا ف

اختبــر أقصــى عــذاب، أقصــى ألــم عشــان أنــا وانــت نختبــر  المســيح لمــا راح للصــليب ..الصــليبب أفكــركم
ولما تمروا بالوقت الصـعب، أنـا . وهو بيقول أنا حاسس بآالمكم، حاسس بيها أكتر مما تتخيلوا. الخالص

أنا أتمنى ان دي تكون رسالة مشـجعة لكـل واحـد وواحـدة موجـودين هنـا . موجود معاكم، انتوا مش لوحدكم
اته، انكوا تدركوا ان اهللا، إله الكون موجود معاكم فـي المركـب وماسـابكمش واللي بيمر في عاصفة في حي

  . لوحدكم

  

دي قصة أطول، أطـول قصـة هنقرأهـا هنـا . ٢٠هنقرأ لحد عدد . ١:٥ده يقودنا لتاني قصة في مرقس 
  بتقول، . وعايزكم تاخدوا بالكم من التفاصيل

َوَلما َخَرَج ِمَن السـِفيَنِة ِلْلَوْقـِت اْسـَتْقَبَلُه ِمـَن اْلُقُبـوِر ِإْنَسـاٌن ٢. ْلَجَدِريينَ َوَجاُءوا ِإَلى َعْبِر اْلَبْحِر ِإَلى ُكوَرِة ا١"
َألنـُه َقـْد ُرِبـَط َكِثيـًرا ِبُقُيـوٍد ٤َكاَن َمْسَكُنُه ِفـي اْلُقُبـوِر، َوَلـْم َيْقـِدْر َأَحـٌد َأْن َيْرِبَطـُه َوَال ِبَسَالِسـَل، ٣ِبِه ُروٌح َنِجٌس، 

َوَكـاَن َداِئًمـا َلـْيًال َوَنَهـاًرا ِفـي اْلِجَبـاِل َوِفـي ٥. َوَسَالِسَل َفَقطَع السَالِسَل َوَكسَر اْلُقُيوَد، َفَلـْم َيْقـِدْر َأَحـٌد َأْن ُيَذللَـهُ 
َوَصـَرَخ ِبَصـْوٍت َعِظـيٍم ٧َلما َرَأى َيُسوَع ِمْن َبِعيٍد َرَكَض َوَسَجَد َلُه، فَ ٦. اْلُقُبوِر، َيِصيُح َوُيَجرُح َنْفَسُه ِباْلِحَجاَرةِ 

؟ َأْســَتْحِلُفَك ِبـــاِهللا َأْن َال ُتَعــذَبِني«:َوَقــالَ  ـــُه َقـــاَل َلــهُ ٨» !َمـــا ِلــي َوَلـــَك َيـــا َيُســوُع اْبـــَن اِهللا اْلَعِلـــياْخـــُرْج ِمـــَن «:َألن
و  َهــا الـــرِجُس اِإلْنَســاِن َيـــا َأيَنــا َكِثيـــُرونَ «:َفَأَجــاَب ِقـــاِئالً » َمــا اْســـُمَك؟«:َوَســـَأَلهُ ٩. »ُح الــناْســِمي َلِجُئـــوُن، َألن« .

َوَكـاَن ُهَنـاَك ِعْنـَد اْلِجَبـاِل َقِطيـٌع َكِبيـٌر ِمـَن اْلَخَنـاِزيِر ١١. َوَطَلَب ِإَلْيِه َكِثيـًرا َأْن َال ُيْرِسـَلُهْم ِإَلـى َخـاِرِج اْلُكـوَرةِ ١٠
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. َفـَأِذَن َلهُـْم َيُسـوُع ِلْلَوْقـِت ١٣. »َأْرِسـْلَنا ِإَلـى اْلَخَنـاِزيِر ِلَنـْدُخَل ِفيهَـا«:َفَطَلَب ِإَلْيِه ُكل الشَياِطيِن َقاِئِلينَ ١٢ى، َيْرعَ 
َوَكــاَن َنْحــَو . َلــى اْلَبْحــرِ َفَخَرَجــِت اَألْرَواُح النِجَســُة َوَدَخَلــْت ِفــي اْلَخَنــاِزيِر، َفاْنــَدَفَع اْلَقِطيــُع ِمــْن َعَلــى اْلُجــْرِف إِ 

َياعِ ١٤. َأْلَفْيِن، َفاْخَتَنَق ِفي اْلَبْحرِ  ا ُرَعاُة اْلَخَناِزيِر َفَهَرُبوا َوَأْخَبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي الضَفَخَرُجـوا ِلَيـَرْوا َمـا . َوَأم
. ِفيـــِه اللِجُئـــوُن َجاِلًســـا َوَالِبًســـا َوَعـــاِقًال، َفَخــــاُفوا َوَجـــاُءوا ِإَلـــى َيُســـوَع َفَنَظـــُروا اْلَمْجُنـــوَن الــــِذي َكـــانَ ١٥. َجـــَرى

. َفاْبتَـَدُأوا َيْطُلُبـوَن ِإَلْيـِه َأْن َيْمِضـَي ِمـْن ُتُخـوِمِهمْ ١٧. َفَحدَثُهُم الِذيَن َرَأْوا َكْيَف َجَرى ِلْلَمْجُنوِن َوَعِن اْلَخَنـاِزيرِ ١٦
اْذَهـْب «:َفَلـْم َيَدْعـُه َيُسـوُع، َبـْل َقـاَل لَـهُ ١٩َلْيـِه الـِذي َكـاَن َمْجُنوًنـا َأْن َيُكـوَن َمَعـُه، َوَلما َدَخَل السِفيَنَة َطَلـَب إِ ١٨

َفَمَضـى َواْبتَـَدَأ ُيَنـاِدي ِفـي اْلَعْشـِر اْلُمـُدِن َكـْم ٢٠. »ِإَلى َبْيِتَك َوإَِلى َأْهِلَك، َوَأْخِبْرُهْم َكْم َصَنَع الرب ِبَك َوَرِحَمكَ 
َب اْلَجِميعُ . َع ِبِه َيُسوعُ َصنَ  َفَتَعج."  

  

هــو ده بجــد . خلينــا نكــون واقعيــين، المشــهد اللــي قــدامنا غريــب علينــا وشــوية غيــر واقعــي بالنســبة لنــا
علــى اللــي ابتــديناه النهــارده، انــه فيــه ثقافــات فــي العــالم فيهــا المشــهد ده  نــاءأفكــركم انــه بُ  حصــل؟ وعــايز

 مشـهدهـو  ٢٠لــ  ١مـن عـدد  ٥اللي موجود قدامنا في مرقس . للطبيعة واقعي جدًا وبتحصل أمور خارقة
عــايزكم تشــوفوا ســلطان المســيح علــى الشــياطين فــي . يســوع بيواجــه الشــياطين وبنالقــي انهــم بيخضــعوا لــهل

أنـا . دي حاجـة رائعـة. هـو ليـه السـطان علـى الشـياطين -٢يسوع ليه السـلطان علـى الطبيعـة، . الفقرة دي
 شـوفتوا هـم عملـوا إيـه؟ هـم. ا ليهحتى قبل ما يخرج الشياطين بنالقي انهم بيخضعو . جداً  بأحب الفقرة دي

اللــي راحوالــه، الشــياطين اللــي ســاكنين الشــاب ده، مجموعــة مــن الشــياطين، يمكــن آالف ســاكنين بنــى آدم 
ئعـة إننـا مش دي حاجة را. أنا بأحب المنظر ده. له فـ بيجروا ليسوع من خالل الشاب ده وبيسجدوا. واحد

نعــرف ان بــرغم ان إبلــيس وكــل الشــياطين بيكرهــوا كــل حاجــة فــي اهللا لكــن برضــه لمــا يكونــوا فــي محضــره 
عشـــان كـــده همـــا بيقعـــوا علـــى مـــش ده منظـــر رائـــع؟ . قدامـــه يســـجدوامايقـــدروش يعملـــوا حاجـــة غيـــر انهـــم 

  ".اْبَن اِهللا اْلَعِلي  –انت  –َيُسوُع "وشوشهم وبيقولوا، 

  

لمــة المســتخدمة هنــا هــي الكلمــة اللــي بتوصــف اهللا فــي العهــد القــديم وغالبــًا بتســتخدمها أو الك التعبيــر
هــو كــان عــارف مــين هــو يســوع وبعــد كــده ابتــدى . األمــم، عشــان يوصــفوا عظمــة اهللا القــدير، إلــه اســرائيل
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ة اللـي اخـدتوا بـالكم مـن الجملـ. كان بيترجاه انه يعمـل أي حاجـة تانيـه. يتراجاه انه مايطلعهوش من مكانه
ــَأِذَن َلُهــْم َيُســوعُ ١٣"بتقــول،  وده . انهــم يــدخلوا الخنــازير؟ هــو مايقــدرش يعمــل حاجــة مــن غيــر إذن يســوع" َف

بيوضـــح لنــــا الفـــرق بـــين دونيـــتهم وســــموه، يســـوع ليـــه ســـلطان علــــى . موجـــود حتـــى مـــن قبــــل مـــا يطلعهـــم
بتــأثر علــى حيــاة الشــاب  اللــي عايزنــا  نعملــه إننــا نفتكــر الصــورة دي كــويس ونشــوف هــي إزاي !الشــياطين

لما شوفنا حضور المسيح بيظهر في القصة األولي، عايز نكون بنشـوف سـالم المسـيح وهـو بيوضـح فـي 
ــِدْر َأَحــٌد َأْن َيْرِبَطــهُ  : "بتتكــرر كتيــر جملــة. ٤و  ٣القصــة التانيــة وفــي حيــاة الشــاب ده فــي عــدد  ــْم َيْق ، "َوَل

يربطوه بسالسل وده برضه مانفعش، ماحدش كـان قـادر  حتى حاولوا انهم ماحدش كان قادر يساعده، هم
  .يساعده

  

هــو فقــد كــل حاجــة، فقــد األمــل انــه تكــون فيــه عالقــة بينــه وبــين اســرته . حطــوا نفســكم مكــان الشــاب ده
هو فقد األمل انه يتعامل مـع النـاس اللـي بيحـبهم أو .. متقدرش تعزم الشاب ده لو عندك حفلة. وأصحابه

عمـال ، هنفسـفقـد السـيطرة علـى . القبـوراالحتشام، عمال يجري عريان في فقد كل هو . اللي ممكن يحبوه
بيقـول ان  ٤و  ٣وفـي عـدد . وماعدش عنـده سـالم فـي حياتـه دي فقد الهدف من الحياة. بيجرح في نفسه

لكـن بعـد كـده بيتواجـه مــع يسـوع، يسـوع اللـي ليـه سـلطان علـى الشـياطين وبتوصــل . ماحـدش قـدر يسـاعده
 ... "بصــوا علــى المنظــر اللــي قــدامنا.." َوَجــاُءوا ِإلَــى َيُســوَع َفَنَظــُروا اْلَمْجُنــونَ ١٥"قيــه بيقــول، تال ١٥لعــدد 

كـل حاجـة . حيـاة الشـاب ده كلهـا اتغيـرت." اْلَمْجُنوَن الِذي َكـاَن ِفيـِه اللِجُئـوُن َجاِلًسـا َوَالِبًسـا َوَعـاِقًال، َفَخـاُفوا
. بنشوف في القصة التانيـة نفـس اللـي شـوفناه فـي القصـة األولـى. يسوعاتغيرت لما اتقابل وجهًا لوجه مع 

هنـا هـو بيعمـل نفـس . يسوع بيقف وبيكلم الريح واألمواج الهايجة وبيهـديهم وكـل حاجـة بتسـكت بكلمـة منـه
  .هت وحل مكانها سالم المسيحنتالثورة اللي جواه ا. الحاجة لكن الفرق انه بيعملها في حياة الشاب ده

  

مـش بـس بيقـول انـك مــش  –هـل يسـوع بيقــول . تشـوفوا الوعـد اللـي هنـا، المحبــة بتطـرد الخـوفعـايزكم 
فـي ". أنـت فـي أمـان معايـا"؟ ركزوا معايا في اللي هأقوله، "انت في أمان معايا"لوحدك، لكن كمان بيقول 

 ه مفــيش حاجــة هتضــرك، لكــن فــي أمــان معناهــا انــهنــأمــان مــش معناهــا انــك محمــي مــن الصــراعات، أو ا
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 افهمتـــو . مفـــيش أي حاجـــة يقـــدر عـــدوك يعملهـــا لكـــل اللـــي بيتبعـــوا المســـيح مـــن غيـــر إذن المســـيح نفســـه
إبلـيس بيعمـل . "تر مـن حقـهوال أي حاجة يقدر يعملها؟ أنا أعتقد إننا بنميل إننا ندي إبليس أكالمقصود؟  

ذا العـالم، هـو مـش ماتنسوش ان ابليس مربوط وحتـى الكتـاب المقـدس بيقـول عليـه رئـيس هـ...". كذا وكذا
مفــيش أي "ونتيجــة لكــده يســوع بيقــول لــوالده،  يســوع ليــه كــل الســلطان عليــه. ملــك الملــوك وال رب األربــاب

. حاجة ابلـيس يقـدر يعملهـا تقـدر تجردكـوا مـن الميـراث اللـي اديتهـولكم جـوه قلـوبكم، فـي نفوسـكم وأرواحكـم
دي حاجــة مــش ممكنــة أوي، ، Daveف ديــ"أنــا عــارف ان بعضــكم هيقــولي، ." انــت آمنــين بالكامــل فيــا

ماسـمعتش عـن التنـوير والعقالنيـة؟ األمـور . وسعت منك المرة دي، انت بتتكلم عن حاجـة خارقـة للطبيعـة
  ".الخارقة للطبيعة دي مجرد حاجات من تأليفنا

  

هـذا سـالطين عركتنـا ليسـت مـع لحـم ودم لكـن مـع رياسـات و بالعكس، الكتاب المقـدس بيـتكلم عـن انـه م
يسـود فـوقهم بوأنـا عنـدي لـيكم أخبـار سـارة، يسـوع المسـيح . الشر الروحية في السماويات أجنادم، مع العال
  . سالم المسيح في حياة الشاب ده طرد الخوف من حياته. ونتيجة لكده إحنا آمنين فيه. كلهم

ا هــ ـالقصــتين دول كــأنهم فــي قلــب بعــض فــ. ٢١نــروح لعــدد  اللــي بعــده، القصــة اللــي بعــدها أو الجــون
 ٢١عــدد . نكــون بنقــرأ آلخــر االصــحاح وهنشــوف إزاي قصــة بتبتــدي وفــي آخرهــا موجــودة القصــة التانيــة

  بيقول، 

ــِفيَنِة َأْيًضــا ِإَلــى اْلَعْبــِر، اْجَتَمــَع ِإَلْيــِه َجْمــٌع َكِثيــٌر، َوَكــاَن ِعْنــَد اْلَبْحــ٢١" ــا اْجَتــاَز َيُســوُع ِفــي الس َوإَِذا ٢٢. رِ َوَلم
ــا َرآُه َخــر ِعْنــَد َقَدَمْيــِه، . َســاِء اْلَمْجَمــِع اْســُمُه َيــاِيُرُس َجــاءَ َواِحــٌد ِمــْن ُرؤَ  اْبَنِتــي «:َوَطَلــَب ِإَلْيــِه َكِثيــًرا َقــاِئالً ٢٣َوَلم

ِغيَرُة َعَلى آِخِر َنَسَمةٍ  َعـُه َجْمـٌع َكِثيـٌر َفَمَضى َمَعـُه َوَتبِ ٢٤. »!َلْيَتَك َتْأِتي َوَتَضُع َيَدَك َعَلْيَها ِلُتْشَفى َفَتْحَيا. الص
 .َوَكاُنوا َيْزَحُموَنهُ 

َوَقـْد َتَألَمـْت َكِثيـًرا ِمـْن َأِطبـاَء َكِثيـِريَن، َوَأْنَفقَـْت ُكـل َمـا ِعْنـَدَها ٢٦َواْمَرَأٌة ِبَنْزِف َدٍم ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشـَرَة َسـَنًة، ٢٥
ــْل َصــاَرْت ِإَلــى َحــال َأْرَدأَ  ــْع َشــْيًئا، َب ــْم َتْنَتِف ــا َســِمَعْت ِبَيُســوَع، َجــاَءْت ِفــي اْلَجْمــِع ِمــْن َوَراٍء، َوَمســْت ٢٧. َوَل َلم

َفِلْلَوْقِت َجـف َيْنُبـوُع َدِمَهـا، َوَعِلَمـْت ِفـي ِجْسـِمَها َأنَهـا ٢٩. »ِإْن َمَسْسُت َوَلْو ِثَياَبُه ُشِفيتُ «:َألنَها َقاَلتْ ٢٨َثْوَبُه، 
َمـْن «:ِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسوُع َبْيَن اْلَجْمِع َشاِعًرا ِفي َنْفِسِه ِباْلُقوِة الِتي َخَرَجْت ِمْنُه، َوَقـالَ فَ ٣٠. َقْد َبِرَئْت ِمَن الداءِ 
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لَـُه َوَكـاَن َيْنظُـُر َحوْ ٣٢» َمـْن َلَمَسـِني؟: َأْنـَت َتْنظُـُر اْلَجْمـَع َيْزَحُمـَك، َوَتقُـولُ «:َفَقاَل َلُه َتَالِميُذهُ ٣١» َلَمَس ِثَياِبي؟
َوَأما اْلَمْرَأُة َفَجاَءْت َوِهَي َخاِئَفٌة َوُمْرَتِعَدٌة، َعاِلَمًة ِبَما َحَصـَل َلَهـا، َفَخـرْت َوَقاَلـْت لَـُه ٣٣. ِلَيَرى الِتي َفَعَلْت هَذا

 .»ِني َصِحيَحًة ِمْن َداِئكِ َيا اْبَنُة، ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك، اْذَهِبي ِبَسَالٍم َوُكو «: َفَقاَل َلَها٣٤. اْلَحق ُكلهُ 
» ِلَمـــاَذا تُْتِعـــُب اْلُمَعلـــَم َبْعـــُد؟. اْبَنتُـــَك َماَتـــتْ «:َوَبْيَنَمـــا ُهـــَو َيـــَتَكلُم َجـــاُءوا ِمـــْن َداِر َرِئـــيِس اْلَمْجَمـــِع َقـــاِئِلينَ ٣٥

ــ٣٦ ــاَل ِلــَرِئيِس اْلَمْجَم ــْت، َفَق ــي ِقيَل ــِه اْلَكِلَمــَة الِت ــْن َفَقــطْ ! َال َتَخــفْ «:عِ َفَســِمَع َيُســوُع ِلَوْقِت ــَدْع َأَحــًدا ٣٧. »آِم ــْم َي َوَل
ــا َأَخــا َيْعُقــوبَ  ُبْطــُرَس َوَيْعُقــوَب، َوُيوَحن ــِت َرِئــيِس اْلَمْجَمــِع َوَرَأى َضــِجيًجا٣٨. َيْتَبُعــُه ِإال َيْبُكــوَن . َفَجــاَء ِإَلــى َبْي

ــِبيُة لِكنَهـا َناِئَمـةٌ  ِلَمـاَذا«:فَـَدَخَل َوَقــاَل َلهُـمْ ٣٩. َوُيَوْلِولُـوَن َكِثيـًرا وَن َوَتْبُكـوَن؟ َلـْم َتُمـِت الص َفَضــِحُكوا ٤٠. »َتِضــج
ـِبي . َعَلْيهِ  ـِذيَن َمَعـُه َوَدَخـَل َحْيـُث َكاَنـِت الصَهـا َوالِة َوُأمِبي ا ُهَو َفَأْخَرَج اْلَجِميَع، َوَأَخَذ َأَبا الص ُة ُمْضـَطِجَعًة، َأم

ــِبيِة َوَقــاَل َلَهــاَوَأْمَســَك ِبَيــ٤١ ــِذي َتْفِســيُرهُ . »!َطِليثَــا، ُقــوِمي«:ِد الصُة، َلــِك َأُقــولُ : الَوِلْلَوْقــِت ٤٢! ُقــوِمي: َيــا َصــِبي
ــِبيُة َوَمَشــْت، َألنَهــا َكاَنــِت اْبَنــَة اْثَنَتــْي َعْشــَرَة َســَنةً  يــًرا َأْن َال َفَأْوَصــاُهْم َكثِ ٤٣. َفُبِهتُــوا َبَهًتــا َعِظيًمــا. َقاَمــِت الص

 ".َوَقاَل َأْن ُتْعَطى ِلَتْأُكلَ . َيْعَلَم َأَحٌد ِبذِلكَ 
 

الســت . اللــي فــي الــنص ولىخلونــا نبتــدي بــاأل. قصــتين موجــودين قــدامنا، واحــدة مــنهم فــي قلــب التانيــة
. المنظــر رائــع جــداً . وفيــه جمــوع غفيــرة حــوالين يســوع. ســنة بتصــارع جســديًا مــع النزيــف ١٢هــا لبقــى دي 
لـو بـس "وقعـدت تعيـد وتزيـد فـي الفكـرة، " لو بس لمست هـدب ثوبـه"طور اللي قدامنا بتقول انها فكرت الس

لـه وبتلمسـه وبعـدها بتجـري، بتحـاول انهـا تسـتخبى فـي  بتروح. وفعًال لمست هدب ثوبه" لمست هدب ثوبه
مـش بـس ليـه  أنـا عـايز أوريكـم ان يسـوع. الزحمة لكن في نفس اللحظة بتحس بحاجة وعرفت انها اتشفت

هـو ليـه سـلطان علـى . سلطان على الطبيعة وسلطان على الشياطين لكن كمان ليه سلطان علـى المـرض
لكن مانقدرش نتوقف هنا عشان لو اتوقفنا هنا وشوفنا بـس ان يسـوع ليـه سـلطان علـى المـرض، ! المرض

تهـرب ويسـوع كمـل فـي الفقرة دي مش بتنتهي ان السـت اتشـفت وب. يبقي كده مافهمناش المغزي من الفقرة
يســوع بيقــف فــي نفــس . طريقــه، مــش هــو ده الهــدف مــن القصــة، الهــدف موجــود فــي الســطور اللــي جايــه

تفتكـر يعنـي مـين لمسـك؟ انـت حواليـك كـم "والتالميذ كـأنهم عـايزين يقولولـه " مين لمسني؟"اللحظة وبيقول 
فبينـادي عليهـا ". قـوة خرجـت منـي فيـه. ال، فيـه حـد لمسـني، فيـه حـد اتشـفى"فبيقـولهم، ". مهول مـن البشـر

حضـــور  وزي مـــا شـــوفنا. عـــايزكم تحطـــوا نفســـكم فـــي مكانهـــا. وبتجيلـــه وبتقـــع عنـــد رجليـــه وهـــي بتتـــرعش
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، عــايز نكــون بنشــوف شــفاء المســيح فــي الفقــرة دي وعــايزكم تشــوفوا الشــفاء المســيح، شــوفنا ســالم المســيح
 .الكلي ألنه أعمق من مجرد صراعها الجسدي

 

ســنة دول راحــت لكــل  ١٢ســنة، وفــي الـــ  ١٢دة ســت صــارعت جســديًا مــع النزيــف لمــدة دي حكايــة واحــ
هــو اللــي بيقولنــا الكــالم ده، هــو بيخــرج  سومــرق. الــدكاترة وكلهــم مقــدروش يعملــوا حاجــة عشــان يســاعدوها

لوقــا، هنالقــي انــه  لــو بصــينا علــى القصــة دي مــن وجهــة نظــر. مــن الموضــوع عشــان يقــول لنــا الكــالم ده
أي حاجــة عــن الــدكاترة عشــان لوقــا نفســه كــان دكتــور وماكــانش عــايز يقــول أي حاجــة وحشــة  مــش بيــذكر
 عشان كده هي بتـروح. لكن مرقس بيوضح الظروف وان الدكاترة ماقدروش يعالجوا مرضها. عن الدكاترة

 أوًال، انهــا غيــر طــاهرة. قــوانين العهــد القــديم قالــت عليهــا كــام حاجــة. لــه لكــن مشــكلتها مــش بــس جســدية
. تقاليــد الحيــاة الدينيــة لليهــود حســببســبب مرضــها ونتيجــة لكــده، مكــانش هيبقــى مســموح لهــا انهــا تتعبــد 

 ،ســة وغيــر طــاهرةومــش بــس كــده لكــن عشــان هــي نج .ســةألنهــا كانــت نج ماكــانتش تقــدر تــروح الهيكــل
ألنهـا كـده  ،فــ ماكـانش ينفـع تلمـس النـاس وهـي غيـر طـاهرة. ماكانش ينفع تتعامل مع الناس اللي حواليهـا

بتـدخل مـا . بتغـامر وتـروح ليسـوع ،قدامنا ست اتنبذت من الحياة الدينيـة واالجتماعيـة. كمان هتنجسهم هم
وتلمــس يســوع، المعلــم وصــانع المعجــزات،  كتيــر فــي طريقهــا وبعــد كــده بتتجــرأ بــين الزحــام وبــتلمس نــاس

. تلمســه وتجــري بأســرع مــا يمكــنا وبتفكــر فــي قلبهــا انهــا بــس هــ. بتتجــرأ تلمســه ومــش هاممهــا انهــا تنجســه
  ".ِإيَماُنِك َقْد َشَفاكِ "يبص لها ويقولها، فـ تروحله و " مين لمسني؟"بيتدور وبيقول، لكن هو بيقف و 

  

ت تانيـة فـي تـدي صـورة، دي كلمـة بتسـتخدم فـي ح .شفاء جسـدي أكتر من مجرد" شفاك"نى كلمة عوم
أصحاء مرة تانية وهو بيأكده باللي بيعملـه بعـد كـده العهد الجديد عشان توصف إحنا إزاي ُمَخلّصين وٕاننا 

أو ســـالم فـــي العهـــد القـــديم هـــي عبـــارة عـــن ان الواحـــد يكـــون " شـــالوم"فكـــرة ". اْذَهِبـــي ِبَســـَالمٍ "لمـــا بيقولهـــا، 
وده معنـاه انهـا اتشـفت مـن " انت اتحررتي من ألمك ومعاناتـك. اذهبي بسالم. "صحيح في عالقته مع اهللا

 تاللــي فاتــ الحلقــةوهــي دي النقطــة اللــي زي مــا شــوفنا . ياتهــا بالكامــل بقــت صــحيحةح. أكتــر مــن النزيــف
غفرانـه للخطايـا كـان الهـدف مـن الفقـرة . له القدرة انه يمشـي ان يسوع بيغفر خطايا الراجل وبعد كده بيدي
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 شــفاء كامــل لمــالكنهــا كانــت بتختبـر الســت دي فــي حياتهـا ماكــانتش بــس بتختبــر شـفاء جســدي، . بالكامـل
هنـا خـالق العـالم موجـود فـي الجسـد . ماتنسوش هنا صورة المحبة اللـي بتطـرد الخـوف. اتعاملت مع يسوع

  .وبيمشي في زحام رهيب عشان يعمل معجزة مذهلة

  

فـــي الجســـد بيتـــدور  الســـت دي المنبـــوذة فـــي مجتمعهـــا، بـــتلمس هـــدب ثوبـــه وفجـــأة الخـــالق العظـــيم، اهللا
عـايزكم تاخـدوا بـالكم مـن المحبـة اللـي بتطـرد ". إيمانك قـد شـفاك"، لها وبينتبه ليها وبيوطي ويقول وبيبص
خــدوا بــالكم، جمــال ". أنــا مهــتم بيكــي"بيقولهــا  ..ودي بتــدل علــى محبتــه" يــا ابنــة"يســوع بيقولهــا، . الخــوف

المسيح بيقف في وسط كل الزحمة دي، وبيتلفت لها وهي منبـوذة فـي مجتمعهـا  بيكمن في كونالفقرة دي 
انــه إال أنـا عـايز أفكـركم انـه بـالرغم مــن المئـات الموجـودين هنـا فـي الكنيسـة النهـارده، . يحةوبيخليهـا صـح

إله الكون بيهتم بيك النهارده، هو بيتوقف عشانك، هو بيركز انتباهه عليك ومـش بـس انتباهـه لكـن كمـان 
نبـك، وراك أو خـدوا بـالكم، ده أمـر خطيـر، الكـالم ده مـش بـس للـي ج. رأفته وقوتـه ونعمتـه وكمـان رحمتـه

 هــو بيشــتاق انــه يــديك ســالمه. هــو بيهــتم بيــك وشــوق قلبــه انــه يخليــك صــحيح. قــدامك لكــن ده ليــك انــت
  .ويشفيك بالشكل الرائع ده

  

. هل ده يعني شفاء من مرض جسدي؟ هل ده معناه إني هأتشفي مـن مرضـي؟ احتمـال آه واحتمـال ال
د ان ده معنـــاه خـــالص كامـــل وتـــام يحـــل محـــل أي األكيـــ. لكـــن األكيـــد ان ده معنـــاه انـــه هيبقـــى فيـــه شـــفاء

  . وبيختمها لما بيقولها انها اتحررت من كل المعاناة ..أنا مهتم بيك. لنا في العالم مرض ممكن يجي

  

 .فـي الـُنص المـرأة نازفـة الـدم مـذكورةخاتمـة، القصـة التانية قدامك وكأنها بتقدم  ةبعد كده بتالقي القص
يــايرس كــان فــي حالــة يــأس، هــو كــان مــن رؤســاء . يشــوف بنــت يــايرس ســاعتها يســوع أصــًال كــان رايــح

أو  نـاموسحـد مـن رؤسـاء المجمـع أو فريسـي أو مـن معلمـين الكانتش حاجة مألوفة ان  ودي ما. المجمع
يـايرس  لكـن... بالنسـبة لهـم يسـوع ماكـانش محبـوب. زي كده انه يروح ويطلـب مـن يسـوع مسـاعدةحد أي 

وفــي نهايــة القصــة بنشــوف ان يســوع بيــروح للبنــت دي، ". محتاجــك تســاعدني أنــا"بيــروح ليســوع وبيقولــه، 
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ِبيُة لِكنَها َناِئَمةٌ "بيدخل وبيقولهم،  يسـوع هنـا مـش بيشـخص مرضـها مـن " .َفَضِحُكوا َعَلْيهِ ٤٠. »َلْم َتُمِت الص
. ن موتهـا ده مؤقـتلكـن يسـوع بيقـول ا .هي ماتت. الناحية الطبية وانه بيقول انها يمكن تكون في غيبوبة

ــا، ُقــوِمي«، بــاآلرامي بيــدخل لهــا وبيقــول الكلمــات دي  يســوعواآلراميــة هــي كانــت اللغــة اللــي كــان  »!َطِليَث
  . تمشى، وفجأة قامت بيتكلمها

  

كمــان ليــه و . المــرض يســوع ليــه ســلطان علــى الطبيعــة، ليــه ســلطان علــى الشــياطين، ليــه ســلطان علــى
ي قــدامنا عــايزكم تشــوفوا مــش بــس حضــور المســيح وســالم المســيح وفــي المنظــر اللــ. ســلطان علــى المــوت

شـوفوا التفاعـل بـين المسـيح وبـين يـايرس، الراجـل . وشفاء المسيح لكن كمان عايزكم تشوفوا رجـاء المسـيح
ي بتتشـــفي وحـــد بييجـــي دالســـت . فـــي طـــريقهم لبيتـــه بتحصـــل األحـــداث دي وبتلهـــيهم وتعطلهـــم. البـــائس

ولمــا النــاس تبتــدي ". ، بنتــك ماتــت خــالص، الوقــت فــات، مــاتزعجش المعلــمأنــا آســف يــا يــايرس"ويقولــه، 
ماتيأســـش، خليـــك " بمعنـــى أصـــح بيقولـــه .»آِمـــْن َفَقـــطْ ! َال َتَخـــفْ «يرس ويقولـــه، اتكتئـــب، يســـوع بيـــبص ليـــ

 ،إحنـا عـارفين. ده ال يعنـي ان الواحـد يتجاهـل الموقـف والحـزن اللـي فيـه". الرجاء ده أمر حقيقي. مصدق
والجـرح بالنسـبة للراجـل ده انـه يسـمع األخبـار دي . ن عارف ان فيه جرح والجرح ده حقيقي جـداً ويسوع كا

. ومـريم كـانوا بيبكـوالمـا أليعـازر مـات ومرثـا  ١١يوحنا  عن بنته، وهي دي نفس الصورة اللي بنشوفها في
. وعـكهـو عـارف دمـوعهم، هـو عـارف دم. هـو بكـى معـاهمبيقـول يسـوع عمـل إيـه معـاهم؟  ٣٥وفي عدد 

  . هو عارف كل حاجة كويس. هو عارف اليأس والكآبة الموجودين. هو عارف األلم

هــو مــاداش رجــاء ليــايرس انــه . وفــي نفــس الوقــت، فــي وســط اليــأس الحقيقــي هــو بيــدينا رجــاء حقيقــي
هـو بيتمنـى، . كـان مخطـط لهـا يمكـن األمـور تمشـي زي مـا. يمكن فريقه هيكسـب. احتمال األمور تتحسن

الرجـاء الكتـابي بيقـول إننـا عنـدنا يقـين ان األمـر الفالنـي . مش هو ده األمل والرجاء الكتابي. ..بيأمل وه
  ". ماتخافش، صدق بس وخليك مصدق. "هيحصل

ــِبيُة لِكنَهــا َناِئَمــةٌ "ه، لــ يقــولو . وفعــًال يــدخلوا بيــت يــايرس ويقــوم بنتــه مــن المــوت موتهــا ده " َلــْم َتُمــِت الص
َال َنْرقُــُد ُكلَنــا، َولِكنَنــا ُكلَنــا . "بتســتخدم نفــس الكلمــة ٥١:١٥ان كورنثــوس األولــى  عــايز أفكــركم... مؤقــت
ـا َشـْوَكُة اْلَمـْوِت َفِهـَي اْلَخِطيـُة، َوقُـوُة اْلَخِطيـِة ِهـَي ٥٦» َأْيَن َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيُة؟. َنَتَغيرُ  َأم
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. هـي دي المحبـة اللـي بتطـرد الخـوف" .َولِكْن ُشْكًراِ ِهللا الِذي ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبَة ِبَربَنا َيُسـوَع اْلَمِسـيحِ ٥٧ .الناُموُس 
عايـا وأنـا بـأهتم ممـش بـس انـت فـي آمـان  ،انت مش بس مش لوحدك"يسوع بيقول لكل اللي بيصدقوا فيه 

فـي يوحنـا  هـو قـال" .أنـا هـو القيامـة والحيـاة. ةلكن كمان انـت هتعـيش لألبـد والمـوت ده حاجـة مؤقتـ ،بيك
  ."من أمن بي ولو مات فسيحيا"، ١١
 

، مــن مئــات DL Moody دي إل مــوودي دام هــووعــاظ المفضــلين عنــدي مــن النــاس القــواحــد مــن ال
الســــنين ســــافر لكــــل أنحــــاء الواليــــات المتحــــدة وأوروبــــا يبشــــر، وشــــاف كميــــات مهولــــة مــــن النــــاس بتــــؤمن 

ابتـدى سـاعتها يـدور فـي االناجيـل عشـان . شاب صغير، حد دعاه انه يوعظ فـي جنـازة لما كان. بالمسيح
يالقــي واحــدة مــن الحاجــات اللــي قالهــا يســوع تنفــع للجنــازات وأدرك ان يســوع عمــره مــا وعــظ قبــل كــده فــي 

. للحيـاة تـاني ويرجعـهر كـل جنـازة راحهـا لمـا كـان بيقـوم الميـت  ّيـهو لقى بدل من كده ان يسـوع غَ . جنازة
فـي كـل مـرة يسـوع مـش دي حاجـة رائعـة؟ .  في اللحظة اللي األموات بيسمعوا فيها صوته بيرجعـوا للحيـاة

انـت عـايز فــ إزاي . الجنـازة بتنتهـي ببسـاطةاألمـوات كانـت بتقـوم و  ،كان بيحاول فيها انه يـوعظ فـي جنـازة
ولـو هـو غلـب . بالمسـيح ، حتى لو انت ُمت، فـ انت هتعيش بسبب إيمانـكأعزائييسوع يوعظ في جنازة؟ 
إيه بقى ممكن نخـاف منـه؟ هيقـدر االنسـان  وف من الموت بره الصورة، يبقى فيالموت، لو هو َخّرج الخ

 لنـايعمل فينا إيه؟ هتقدر الطبيعة تعمل لنا إيه؟ هيقـدروا الشـياطين يعملـوا فينـا إيـه؟ هيقـدر المـرض يعمـل 
المـوت . ان نخـاف مهمـا حصـل لنـا فـي العـالمعشان كـده  معنـدناش أي سـبب عشـ. إيه؟ هو غلب الموت

اهللا و  .هـــاش معنـــىتقـــدرش تفســـرها، وبطـــرق غريبـــة جـــدًا ومالا فـــي أوقـــات مأســـاوية ومـــبييجـــي غالبـــًا مـــا 
  .لنا هو بَيعَمل إزاي ماوعدش انه يفسر

  

لكــن فـي نفـس الوقـت أنـا حســاس . أنـا مـتحمس جـدًا ليـوم عيـد األب والنهــارده أول مـرة احتفـل بيـه كـأب
مـن يـوم مـا مـات عشـان هـو مـات بطريقـة غيـر  عشان بيخليني أفكـر فـي أبويـا وافتقـده أكتـرده اليوم  تجاه

أفكركم ان األزمـات القلبيـة أنـا بـ. ا كانـت ماشـية تمـام لحـد اللحظـة ديالـدنيا كلهـ. متوقعة نتيجة أزمة قلبية
مــالهوش الكلمــة األخيــرة و اللــي لــيهم الكلمــة األخيــرة والســرطان مــالهوش الكلمــة األخيــرة وااليــدز  مــش هــم
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مـــش همـــا اللـــي لـــيهم والـــزالزل وأعاصـــير التســـونامي . ة األخيـــرةالزهـــايمر والشـــلل الرعـــاش مـــالهمش الكلمـــ
اللـي ليـه الكلمـة . حوادث العربيات والزوابع واألعاصير، كـل دول مـالهمش الكلمـة األخيـرة. الكلمة األخيرة

يه كل السلطان علـى الشـياطين، ليـه كـل السـلطان علـى األخيرة هو اللي ليه كل السلطان على الطبيعة، ل
انــت مــش لوحــدك، "وهــو بيقــول للــي بيصــدق ويثــق فيــه، بيقولــه . المــرض، وليــه كــل الســلطان علــى المــوت

". عشــان كــده خللــي محبتــي تطــرد كــل مخاوفــك. بــأهتم بيــك وانــت هتعــيش لألبــد انــأ. انــت فــي أمــان معايــا
  . شى مع الحياة المسيحيةالخوف مش بيم. تاني مش محتاج تخافالخوف مش من الرب، انت 

  

ومـن أجـل . يـا رب إحنـا بنسـبحك مـن أجـل الخـالص اللـي اديتهولنـا. معايا فـي الصـالة  احنوا رؤوسكم
يـــارب أنـــا بأصـــلى ان كلمتـــك وقوتـــك، ومميـــزات المســـيح ووعـــود . القـــوة اللـــي بتـــديهالنا فـــي وســـط الخـــوف

وعقولنـــا ويحررورنـــا مـــن  قلوبنـــا خلـــي الحقـــايق دي تتحفـــر فــي. النهـــارده المســيح يكونـــوا حقيقـــة فـــي حياتنــا
نـــت أ فيـــك انـــك تقـــدر تخلصـــهم مـــن خطايـــاهم، النـــاس اللـــي لســـه ماصـــدقوش مـــن أجـــلبأصـــلي . مخاوفنـــا

بأصــلى ان ده يكــون حقيقــة فــي حيــاة . الوحيــد اللــي انتصــرت علــى الخطيــة وانتصــرت علــى المــوت والقبــر
  . آمين .في اسم يسوع بنصلي. الناس النهارده

  

    

  


