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  الروابط
  والرجولةالبشارة : الجزء الخامس 

  ديفيد بالت. د
  

  . ١٢٨ور مز م، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

بـأتمنى . كالمنـا عـن البشـارة والعـائالتو كان المفـروض تكـون الحلقـة دي آخـر حلقـة فـي سلسـلة الـروابط، 
مـن نـواحي . البشـارة واألنوثـة كانـت مفيـدة لـيكم ولعـائالتكم، وكنايسـكموبأصلي إن السلسلة اللي ابتـديناها ب
فـي حاجـات أكثـر ممكـن نتعمـق فيهـا فـي البشـارة واألنوثـة، البشـارة . كثير، حاسس إن السلسلة مش كاملـة

لكنها مش كاملة من . في أمور كثير لسه ممكن نتعمق فيها.. والتربية، البشارة والعزوبية، البشارة والجواز
  .حية تاني، أنا متبكت بسببهانا
  

واضح من . علشان كده حابب نمد السلسلة لحلقتين تاني. وأنا بحضر لحلقة النهاردة اهللا أكد أحساسي ده
دلـــوقتي إن صـــورة العائلـــة مـــش واضـــحة بشـــكل قـــاطع زي العزوبيـــة والجـــواز  هالمجتمـــع اللـــي عايشـــين فيـــ

الكنيسة، من خاللها العدو بيحاول يهاجم الصـورة الكتابيـة في المجتمع و في مواقف كثير . والتربية واألوالد
إن ما كانوش من أهم .. علشان كده في الحلقتين الجايين عايز نتعمق في موضوعين مهمين جًدا. للعيلة

  .الجوانب اللي العدو بيهاجم من خاللها في المجتمع والكنيسة دلوقتي
  

األمـرين . وبعـدها هـا نـتكلم عـن البشـارة والشـذوذ الجنسـيالحلقة الجاية حابب نتكلم عن البشـارة والطـالق، 
. علشــان كــده محتــاجين نخصــص لهـم وقــت نتنــاولهم فيــه بالتفصــيل. دول العـدو بيهــاجم مــن خاللهــم بشـدة

ده فــي . وفــي نفــس الوقــت محتــاجين يكــون عنــدنا فهــم كتــابي لعالقــة البشــارة بــالطالق وبالشــذوذ الجنســي
  .الحلقتين الجايين

  
الحظت إن بعض الرجالة في كنيسـتنا كـانوا فـي الوقـت اللـي فـات . ا نتكلم عن البشارة والرجولةالنهاردة ه

حضــر النهــاردة، لكنهــا هــي مــا قــدرتش ت.. احــدة مــن الزوجــاتاتكلمــت مــع و . متــوترين بســب حلقــة النهــاردة
تـك، خلينـي علشان كده، لو حاسس بأي توتر فـي حيا. قالت لجوزها إنها كانت تتمنى تكون جنبه النهاردة

عـادة بنتعمــق فـي دراســة كتابيـة ثقيلــة مــن . المـرة دي هــا نعمـل حاجــة مختلفــة. أخفـف عنــك ده فـي البدايــة
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محتاجين نمال .. أعتقد إن عبادتنا محتاجة تتمحور حوالين الكلمة. ودي حاجة أعتقد إنها كويسة.. الكلمة
  .أذهاننا بالحق اللي من الكلمة

  
في إننا نخلي الحق ده فنفشل .. حق ده كله، ونتخطى القلبأذهاننا بال نتحاصر في مليلكن الخطر إننا 
علشـان كـده حابـب ناخـد خطـوة لـورا، إن جـاز التعبيـر، خطـوة لـورا مـن الرسـايل العقليـة . يتعمق في حياتنا

ده مـش معنـاه إن مـش هـا يكـون فـي حـق نقـدر . الشديدة، وأشـارككم بـدالها برسـالة قلبيـة، إن جـاز التعبيـر
ده كـان . أنـا وعظـت منـه مـرة واحـدة بـس قبـل كـده ١٢٨مزمـور . لكن حابـب نجـرب حاجـة مختلفـة .نكتبه
دلــوقتي حابــب أخــد المزمــور ده بكــل الغنــى اللــي فيــه، وأشــارككم بــبعض . ســنين وقــت جنــازة والــدي ٤مــن 

  .خبراتي مع والدي علشان تساعدنا نفهم البشارة والرجولة
  

  :جوانب ٣هدفي من النهاردة ليه 
  
ــدي . اللــي بتقــول أكــرم أبــاك وأمــك ٢و ١: ٦عــايز نكــون بنطيــع أفســس  -١ أنــا كقســيس حابــب أكــرم وال

  . رام األوالد آلبائهم وأمهاتهمكاتكلمنا عن إ. اتكلمت عن األمر ده من كام حلقة. قدامكم النهاردة
  
تستحق اإلكرام  يعيشوا حياة تاني حاجة، عايز أكرم والدي بطريقة تشجع وتتحدى الرجال واآلباء إنهم -٢

ومـن حيـاة  ١٢٨أتمنـى إن الصـورة اللـي هانشـوفها فـي مزمـور . دكم وزوجاتكم والناس اللي حواليكمالمن و 
  .وده أهم األهداف. جل وزوج وأب تجاه المسيحوالدي تكون بتحثك كر 

  
 دي علـى األرضلوالـ يهدفي إن أبونا السماوي يكون بينال مجد عظيم مـن خـالل إكرامـتالت حاجة،  -٣

 ن أبونا السماوي يتمجد في الرجالهدفي إ. عض من خالل النص دهبهنا، ومن خالل تشجيعنا وتحفيزنا ل
  .واألزواج واألباء اللي بينهضهم ويستخدمهم لتحقيق التكليف األعظم

  
  .وها أشارككم ببعض الخبرات من حياة والدي ١٢٨ها نتعمق في مزمور .. ده اللي ها نعمله

  
، َوَيْسُلُك ِفي ُطُرِقهِ  ُطوَبى: "١٢٨مزمور  بِقي الرَمْن َيت َك َتْأُكُل َتَعَب َيـَدْيَك، ُطوَبـاَك َوَخْيـٌر َلـكَ ٢. ِلُكلَألن .

ْيتُـوِن َحـْوَل َماِئـَدِتكَ . اْمَرَأُتَك ِمْثُل َكْرَمٍة ُمْثِمَرٍة ِفي َجَواِنِب َبْيِتكَ ٣ ُجـُل هَكـَذا ُيَبـاَرُك ٤. َبُنوَك ِمْثـُل ُغـُروِس الزالر
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 بِقي الراِم َحَياِتَك، ٥. اْلُمتَأي ِمْن ِصْهَيْوَن، َوُتْبِصُر َخْيَر ُأوُرَشِليَم ُكل بَسـَالٌم . َوَتَرى َبِنـي َبِنيـكَ ٦ُيَباِرُكَك الر
  ".َعَلى ِإْسَراِئيلَ 

  
ليين، واللي كانوا فـي ساعات مع والدنا الغا ١٠وأنا رجعنا البيت بعد سفر  مراتي Heather إمبارح هيزر

بعـدها قعـدت وبصـيت علـى . بنحاول نفضي الشـنط ونسـتقر.. دخلنا البيت. الوقت ده طباعهم حادة شوية
غالًبــا مــا كــانش  ١٢٨وقتهــا أدركــت إن كاتــب مزمــور . يكــاد يكــون مــرح كــان وقتهــا شــكله.. ١٢٨مزمــور 

لكـن يمكـن كـان .. ل الكالم دهو قا يهده مش معناه إنه وقتها ما كانش . شهور ٦عنده والد سنهم سنتين و
ــه بطريقــة مختلفــة شــوية ــو أعــدت كتابــة مزمــور . قال ــأدعي إنــي لــي ١٢٨أعتقــد إن ل ، ودي مــش حاجــة ب

إمبـارح، غالًبـا  ١٢٨لكن لو كان بإيدي إني أكتب مزمـور .. الكتاب المقدسإعادة كتابة .. أعملهاسلطان 
  :هغالًبا كان ها يبقى كد. كنت ها أغير فيه شوية

  
، َوَيْسُلُك ِفي ُطُرِقـهِ : "ها أبتدي بِقي الرَمْن َيت ألنـك سـتأكل . "وبعـدها هـا أبتـدي أغيـر شـوية".. ُطوَبى ِلُكل

وحرقـان المعـدة يكونـان الغثيـان . الطعام الذي يمكن التقاطه بأسرع ما يمكن من مطاعم الوجبـات السـريعة
وبنـوك مثـل غـروس الزيتـون حـول . ري فـي أنحـاء البيـتكون ككرمة مرهقة متعبـة متـوترة تجـزوجتك ت. لك

ــد .. هــم مــش بيكونــوا مغروســين بــالمرة.. أل".. مائــدتك أكــل الولــد الكبيــر بيطيــر فــوق ترابيــزة األكــل، والول
هَكـَذا ُيَبـاَرُك الرُجـُل " .الصغير بيعطس بطاطس مهروسة من مناخيره وتيجي بالظبط في بقك وأنـت فاتحـه

 بِقي الردي الطريقة اللي ممكن أكتبه بيها لو كان ينفع أعمل كده". اْلُمت.  
  

المزمــور ده جــزء مــن مزاميــر . هــي أقــرب لرحلــة عائليــة ١٢٨الصــورة هنــا فــي مزمــور . خلونــا نــتكلم جــد
علشــان يتعبــدوا  ببتــرنم أو تتقــال والنــاس مســافرة ألورشــليمودي كانــت مزاميــر .. اســمها مزاميــر المصــاعد

بــيحط  ١٢٨مزمــور . ماشــيين مــع بعــض ١٢٨و ١٢٧مزمــور . الموضــوع ده بعــدين فيهــا، هــا نــتكلم عــن
  . األساس لصورة اهللا والبيت، وهو من أوضح وأبسط الصور إلرادة اهللا للبيت

  
-eفــ رد علينـا بــ . من خمس سنين هيزر وأنا بعتنا هدية لوالدي في عيد األب، وعبرنا له عن تقديرنا ليـه

mail المثيـر فـي األمـر إن الرسـالة دي كانـت عـن غيـر قصـد مماثلـة . جـزء منـه خلـوني أقـرا لكـم. قصير
ديفيـــد، أفضـــل حاجـــة فـــي كـــوني أب هـــي إن عنـــدي أفضـــل زوجـــة وأم : "قـــال. ١٢٨للصـــورة فـــي مزمـــور 

ــا. ألوالدي لــو مــا كنــتش . فخــورين بــيكم كأقصــى مــا يمكــن ألي والــدين و مامتــك وأنــتم أوالدنــا خلتــوني أن
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ــا من ــاالحظــت، فمحبتــك خلتن ــادة. خــرطين فــي حياتــك تماًم لكــن .. احنــا آســفين لــو فــي أوقــات اتــدخلنا بزي
الـرب كـان صـالح جـًدا . مافيش عيلة أتمنى أبادل بيها عيلتنـا دي. ية، فمش بنقدر نمنع نفسناعدِ محبتك مُ 
  .باختصار ١٢٨ده مزمور ". مع عيلتنا

  
  . ١٢٨ي مزمور حقايق والدي ائتمنني عليهم، وكلهم أساسهم ف ٧دلوقتي حابب أخد 

  
  .رضا اهللا بيوجد في مخافة اهللا. رضا اهللا بيوجد في مخافة اهللا: الحق األول -١

. والــدي أصــًال مــن نيــو جيرســي، فلوريــدا. Tom Plattأعتقــد إنــه مهــم أعــرفكم علــى والــدي، تــوم بــالت 
دها بوقــت وبعــ. حصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة فلوريــدا، وهنــاك قابــل والــدتي

وابتـــدى يشـــتغل كمـــدقق حســـابات تبـــع الحكومـــة . قليـــل اتنقلـــوا ألطالنطـــا وهنـــاك أبتـــدوا حيـــاتهم الزوجيـــة
لكـن . وكـان بـارع جـًدا فـي شـغله. ، اللي دمهم تقيل على الناسما كانش زي موظفين الضرايب. الفيدرالية

  . أهم حاجة ماكانتش شغله
  

مــن الحاجــات الغاليــة علينــا جــًدا صــورة ليــه بيقــود . جــًداوالــدي نــال المــيالد الجديــد وهــو فــي ســن صــغير 
في الواقع، لو أنت فـي . والدي سار مع اهللا، وتعبد هللا. تسبيح في كنيسة في فلوريدا وهو في سن المراهقة

ألنــه كــان بيحــب يــرنم بصــوت . نفــس القاعــة اللــي والــدي بيســبح فيهــا، كنــت هــا تــدرك مكانــه فــين بــالظبط
هـو : فتفكـر. الكـل بيـبص لـك ولوالـدك سلو واقف جنبه، ها تحـ. الي لدرجة منفرةأحياًنا بصوت ع. عالي

  !ليه بيرنم بصوت عالي أوي كده؟ ده أمر محرج
  

كنت ها تبقـى بتسـبح اهللا ، أكيد Platt لكن سواء كنت بترنم بصوت عالي أو أل، فلو أنت في عيلة بالت
دي حاجـة . ودي حاجـة مهمـة جـًدا. ة والـديدي هـي صـور . كل يوم حد، مهما كان المكان اللـي احنـا فيـه

احنــا بــنعكس شــخص اهللا مــن خــالل األدوار اللــي اهللا ائتمننــا .. عارفينهــا كآبــاء وأمهــات، كــأزواج وزوجــات
ـــادة األوالد ألبـــوهم . عليهـــا ـــى عب ـــة أب وقيادتـــه ألوالده يكـــون ليهـــا تـــأثير جـــذري عل فكـــر معايـــا إزاي محب

  .بيحصلتابعوا معايا التدرج اللي . السماوي
  

التأديب الجسدي، أو الضـرب، مـا كـانش حاجـة بتحصـل . بالتأكيد كان جوايا درجة من الخوف من والدي
وٕان كنــا بعــدها بســنين، بنــبص لألوقــات دي . لكــن لمــا كانــت بتحصــل، كانــت ال ُتنســى.. فــي بيتنــا كثيــر
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بطريقــة غيــر  مــا كــانش الخــوف ســببه إن والــدي بيــأدبني. لكــن كــان فــي إحســاس أكيــد بــالخوف. ونضــحك
وبالتأكيــد، لمــا كبــرت، إعــدادي، . ، لكــن ألنــي مــدرك إن والــدي كــان جــاد جــًدا فــي موضــوع الطاعــةاليقــة

خــوف والــدي بقــى ليــه شــكل . صــورة التأديــب الجســدي اختفــت، لكــن الخــوف مــا اختفــاش.. ثــانوي، كليــة
ضــائه أو إنمــا بقــى خــوف مــن عــدم طاعــة والــدي، عــدم إر . مــا كــانش خــوف ســطحي مــن الضــرب. أعمــق

  .ده بقى شكل الخوف. عدم إكرامه بأي شكل
  

ُطـوَبى "المزمـور بيبتـدي بإيـه؟ . فكروا معايا إزاي ده ينطبق علـى عبادتنـا هللا، خاصـة فـي سـياق الـنص ده
 بِقــي الــرَمــْن َيت تفتكــروا ده معنــاه إننــا نقــف نرتعــد قــدام اهللا . طــوبى لكــل مــن مخافــة الــرب فــي قلبــه". ِلُكــل

الكتاب المقدس بيورينا أسباب كثير تخلينا نرتعد . أعتقد إن ده بالظبط اللي بيقوله هنان عقابه؟ خايفين م
رتعـد قـدام اهللا نقـف محتـاجين ن.. عالقـة مـع اهللا بـدأن ينعـايز  لـو.. دي البدايـة. قدام اهللا، بعيد عن المسيح

دي نقطة البداية للعالقة مـع . ا، ومدركين للعقوبة اللي نستحقهقدام إله قدوس ناعمق خطيت ينمدرك احناو 
  .إننا نقف نرتعد قدامه في خوف من العقاب.. اهللا
  

ده مـش . وعند الصليب نالقي المسيح بيرضي غضـب اهللا. لكن نشكر اهللا إن الخوف ده بيقودنا للصليب
بيبقــى خــوف مــن عــدم إكــرام اهللا، .. إنمــا الخــوف ده بيبقــى أعمــق. معنــاه إن الخــوف بيختفــي مــن الصــورة

بيقــول  ١٢٨دي الصــورة اللــي مزمــور . خــوف إننــا نعمــل أي حاجــة تهــين اهللا. دم إرضــائه وعــدم طاعتــهعــ
  . إنها جوه الرجل المتقي اهللا

  
لكـن فـي الواقـع .. جمـعضـمير ده بيوحي لنا إنه ...". ُطوَبى ِلُكل : "لما نشوف أول عدد في المزمور يقول

ــَك َتْأُكــُل تَ ٢: "يقــول ٢عــدد . هــو مفــرد ــَدْيكَ َألن ــٍة ُمْثِمــَرٍة ِفــي ٣" :يقــول ٣وفــي عــدد ". َعــَب َي ــُل َكْرَم ــَك ِمْث اْمَرَأُت
ْيُتونِ . َجَواِنِب َبْيِتكَ  ٤"". َبُنوَك ِمْثُل ُغُروِس الز بِقي الرُجُل اْلُمتهَكَذا ُيَباَرُك الر ."  

  
ة تفكيرنـا المعاصـر، فـاألمرين حسب طريق. رضا اهللا بيوجد في مخافة اهللا.. دي الصورة اللي بنشوفها هنا

طــوبى : "الكتــاب بيقــول بمنتهــى الوضــوح. دول يبــانوا مــش متالزمــين، لكــنهم متالزمــين فــي فكــر الكتــاب
دي . رضــا اهللا علــى النــاس اللــي بيرتعــدوا مــن فكــرة عــدم الطاعــة". للشــخص اللــي بيرتعــد قــدام عظمــة اهللا

ـل القداسـة فـي خـوف اهللا ، إننـا١: ٧الصورة اللي بنشوفها في كورنثوس الثانية  وفـي بطـرس األولـى . بنكم
.. جـل، كـل زوج، كـل أب بيسـمعنيعلشـان كـده أحـب أسـأل كـل ر . إننا بنسـير زمـان غربتنـا بخـوف ٧: ١
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هل بترتعد قدام اهللا؟ فعًال، هل بترتعد قدام اهللا؟ هل بترتجف في خوف ورهبة قدام التفكير أو قول أو فعل 
  . رضا اهللا بيوجد في مخافة اهللا. ... ؟ طوبى للرجل المتقي الربأي حاجة ما تقدمش المجد هللا

  
، َوَيْسـُلُك ِفـي ". حكمـة اهللا بتوجـد فـي كلمـة اهللا. والحق التاني مشـابه لـده -٢ بِقـي الـرَمـْن َيت ُطـوَبى ِلُكـل

ــٌر َلــكَ ٢. ُطُرِقــهِ  فــي مســير الرجــل وعمــل الرجــل اللــي الصــورة هنــا " .َألنــَك َتْأُكــُل َتَعــَب َيــَدْيَك، ُطوَبــاَك َوَخْي
نشـوف . وطرق اهللا موجـودة فـي كلمتـه. فمسيره وعمله محورهم هو طرق اهللا.. بيتمحوروا حوالين طرق اهللا

  . لو مش حافظه، أشجعك تحفظه. ، واللي بالمناسبة هو مزمور رائع١مزمور . ده في بداية المزامير
  

ونشـوف شـبه مـذهل بينـه وبـين مزمـور . فـي طـرق اهللابيقـدم لنـا صـورة مذهلـة عـن معنـى السـير  ١مزمـور 
ُطـوَبى ِللرُجـِل الـِذي َلـْم َيْسـُلْك ِفـي َمُشـوَرِة اَألْشـَراِر، َوِفـي َطِريـِق اْلُخَطـاِة َلـْم ١: "يقول ١مزمور . ٢و ١: ٢٨

ُتُه، َوِفـي َناُموِسـِه َيْلَهـُج َنَهـاًرا َوَلـْيالً لِكْن ِفـي َنـاُموِس الـرب َمَسـ٢. َيِقْف، َوِفي َمْجِلِس اْلُمْسَتْهِزِئيَن َلْم َيْجِلْس  ر .
َوُكل َما َيْصـَنُعُه . َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الِتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي َأَواِنِه، َوَوَرُقَها َال َيْذُبلُ ٣

  ". َيْنَجحُ 
  

اللهـج فيهـا فـي النهـار . حكمـة اهللا بتوجـد فـي كلمـة اهللا. ١٢٨ر ودي نفس الصورة اللي بنشوفها فـي مزمـو 
، ١٠: ١١١مزمـــور . نشـــوف ده كثيـــر فــي المزاميـــر. والليــل، الســـير فيهـــا، االنغمــاس فيهـــا بيجلـــب حكمــة

"١٠ بَرْأُس اْلِحْكَمِة َمَخاَفُة الر ."  
  

ا كانـت معرفـة ُمطبقـة فـي لكنهـ.. مـش بـس كـان عنـده معرفـة. والدي كان أحكم راجل أنا شـفته فـي حيـاتي
لمـــا دخلـــت معهـــد . هـــو قـــرا الكلمـــة، درس الكلمـــة. وكانـــت متأسســـة علـــى الكلمـــة.. كانـــت حكمـــة. الحيـــاة

لمــا وصــلت المعهــد، كــان . كانــت بالنســبة لــه فرصــة يــدرس مــن خاللــي.. الالهــوت، والــدي اتحمــس جــًدا
." قـول لـي علـى كـل حاجـة بتاخـدها إيه األخبار؟ بتاخدوا إيه في المحاضرات؟.. "بيتصل بي طول الوقت

أفتكر إنه كـان عـايز يحضـر محاضـرات . كان بييجي لحد نيو أورليانز يزورني ويحضر محاضرات معايا
عادة الطلبـة بينـاموا فـي المحاضـرات دي، لكـن والـدي كـان بيبقـى قاعـد مـتحمس . جغرافيا الكتاب المقدس

فـاكر األسـتاذ : "وبعدها بأربع أسـابيع أتصـل يقـول لـي. كل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالكتاب بيسجلو 
: أرد وأنا ..."!!وفاكر األستاذ التاني قال إيه. قال إيه عن األمر الفالني؟ أنا كنت بادور في الموضوع ده

  ". أنا كنت نايم أنا كمان. مش فاكر يا بابا"
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كان . الالهوت اللي بندرسهغلطت وٕاديته نسخة من كتاب ).. غلطة بسيطة يعني(أفتكر إني مرة غلطت 

وبابـا أخـد علـى عاتقـه إنـه يقـراه . كـان مجلـد كبيـر أوي. هدية في الكريسـماس أو عيـد األب أو حاجـة كـده
ديـف، ". وده كـان معنـاه إن كـل مـرة باتصـل بالبيـت، كـان بيمـتحن معلومـاتي الالهوتيـة. من الجلدة للجلدة

، طبيعــة اهللا، والثــالوث؟ إيــه رأيــك فــي مواهــب الــروح إيــه رأيــك فــي الكفــارة؟ إيــه رأيــك فــي طبيعــة اإلنســان
القدس؟ إيه رأيـك فـي علـم دراسـة الـروح القـدس، وعلـم دراسـة الكنيسـة، وعلـم دراسـة المالئكـة، وعلـم دراسـة 

إزاي : "فيقـول!" لسه مـا أخـدناش الحاجـات دي. أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه: "وأنا" الحياة األخرى؟
  "ممكن تديني ماما أكلمها؟: "فأرد". رف الحاجات دييا ديف؟ الزم تكون عا

  
الــوعظ كــان . لكــن معهــد الالهــوت كــان جــزء واحــد مــن الموضــوع. كــان بيتعمــق فــي الكلمــة وبيســتمتع بيهــا

النطـا، كـان والـدي أي وقـت كـان يكـون عنـدي وعظـة قـرب أطفـي .. لمـا ابتـديت وعـظ. جزء تاني خالص
فكـان . بعدها ابتدى والدي يوعظ نيابة عني مـن خاللـي. ي بناءيسافر علشان ييجي يسمعني ويقدم لي رأ

ـــ أنـــا كنـــت بـــادرس الموضـــوع : "كـــان أحياًنـــا يكلمنـــي فـــي ُنـــص اليـــوم ويقـــول لـــي. ر عظـــاتبيـــدرس ويحض
ديـف، روح أوعـظ عـن الموضـوع ده، وابقـى : "أو بمعنـى تـاني" إيه رأيـك تـوعظ عنـه؟. شكله رائع. الفالني

  ."إزاي مشيالموضوع قول لي 
  

إن مـش هــا تقـدروا تالقــوا رجــل واحـد فــي الكتـاب اهللا اســتخدمه ومـا كــانتش الكلمــة  أحـب أفكــر كـل الرجــال
مش ها تالقي رجل اهللا كلي القوة بيستخدمه وهو مش بيستقبل كلمـة اهللا بفـرح ومـش بيعتنـق . بتفيض منه

كلمـة اهللا فاضـت . ٧مـال فانوس فـي أعدي صـورة اسـت. كلمة اهللا من كل قلبه ومـش بيقـدم كلمـة اهللا بجـرأة
  . كانت جزء منه.. منه
  

ضد كل اللـي العـالم بيقـول إنـه يخليـك رجـل وزوج وأب .. الحقين اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي هم ضد التيار
والصورة دي مش صورة بركة ببيـت كبيـر .. بيدينا صورة عن الرجل اللي الرب باركه ١٢٨مزمور . ناجح

الرجل ده هو حد بيخاف اهللا، حـد عـارف اهللا وكلمتـه، حـد بيسـير مـع اهللا إنما . وال عربيات وحاجات كثير
  .فهل الكلمة بتفيض منك؟ حكمة اهللا بتوجد في كلمة اهللا. ويعبد اهللا

  



 ٥الروابط 

٨ 

وعكـس تماًمـا .. صورة جميلـة جـًدا. في صورة العيلة المحيطة بالرجل اللي الرب بيباركه ٣ده يقودنا لعدد 
. الراجــل قاعــد علــى ترابيــزة األكــل مــع والده وبيتفرجــوا علــى التلفزيــون. .الصــورة اللــي فــي مجتمعنــا دلــوقتي

زوجــة ككرمــة مثمــرة فــي البيــت، وأوالد زي : لكــن فــي المزمــور نشــوف الرجــل قاعــد وده اللــي شــايفه قدامــه
  . ١٢٨اللي والدي بعته لينا بيبان مماثل لمزمور  e-mailهنا الـ . غروس الزيتون قاعدين قدامه

  
. الزوجـة كنـز ُيعتـز بيـهوالـدي علمنـي إن . جـًدا ١٢٨والدي علمه لي شبه مزمـور الث اللي الحق الث -٣

وده بالظبط اللـي مزمـور ". أفضل حاجة في كوني أب هي إن عندي أفضل زوجة وأم ألوالدي: "هو كتب
  .ملكية في بيتها، بتتعامل بتقدير كبير بيورينا صورة لزوجة كأنها شخصية. بيوريهولنا ١٢٨

  
يشــوف كــل األشــياء يــبص حواليــه و وا إن المــرنم مــش بيقــول إن الــزوج هــا يتبــارك لمــا يرجــع البيــت و الحظــ

الـزوج . الـزوج بيتبـارك لمـا يرجـع بيتـه ويـبص حواليـه، ويشـوف بركـة اهللا واضـحة فـي زوجتـه. العزيزة عليه
حواليه، ويشـوف  إنما الكتاب بيقول إنه بيرجع، يبص. مش بيتبارك لما يشوف الفلوس اللي حوشها لعيلته

  . بركة اهللا واضحة في زوجته
  

صـورة الكمـة المثمـرة فـي العهـد القـديم دي . هي كرمة مثمـرة.. ا على زوجته، ها تشوفوا تأثيره عليهاوبصو 
زي مــا قلنــا الحلقـة اللــي فاتــت، بركـة اهللا كانــت بتبقـى واضــحة جــًدا فـي الحمــل وٕانجــاب . صـورة غنيــة جـًدا

. روحي مـش نسـل جسـديفبقى النسل نسل .. اتكلمنا إزاي الصورة دي اتغيرت في العهد الجديد. األطفال
نشـوف فـي سـفر نشـيد و . لكن في الحالتين الصورة لزوجة منتجة في حياتها وده بسبب تأثير زوجها عليها

  . وده يفكرنا بصورة الكرمة المثمرة. فيها ثمر الزوجة بيشبع الزوج.. األنشاد صورة حميمة للزوج والزوجة
  

اتكلمنا عن البشارة . ٣١نشوف ده في أمثال . مانةومش بس الكرمة المثمرة بتعني اإلثمار، لكن كمان األ
إنمــا . ســاعة فــي اليــوم، ســبع أيــام فــي األســبوع ٢٤الصــورة هنــا مــش لســت محبوســة فــي بيتهــا . واألنوثــة

 علشـان يبقـىهي مش بتدور أو تسعى ورا حاجات تانية وتهمل قيادة بيتهـا . الصورة ليها وهي بتقود بيتها
دي صــورة الــزوج اللــي بيتقــي اهللا . ... حــورة حــوالين اهللا، وفيهــا عطــر اهللابيــت مركــزه هــو اهللا، عيلــة متم

  .ويسير في طرقه
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أفضل حاجة في كوني أب هي إن . "أنا وٕاخواتي االتنين واختي ما عندناش شك إن لينا أب بيقدر زوجته
قابــل كــان علــى طــول يحكــي لنــا، زي أســطوانة مشــروخة، إزاي والــدي ". عنــدي أفضــل زوجــة وأم ألوالدي

وصــادف إن . كــان قاعــد وجنبــه مكــان فاضــي، فجــت البنــت دي وقعــدت جنبــه. مامــا فــي اجتمــاع تســبيح
كـان حـد . هو اللي بيخبزهافطاير يعزم كل الناس على ب بأنهوقتها كان بابا معروف . البنت دي هي أمي

  .وماما اتشدت له بسبب فطايره.. كان الكل بيروح له. اجتماعي جًدا
  

ودي .. مــوت بالســكتة القلبيــة اللــي جــات لــه، مــا كــانش بيخــاف يعبــر عــن محبتــه لزوجتــهقبــل مــا والــدي ي
بعـد مـا اتجوزنـا، هيـزر . هيزر وأنـا كنـا لسـه بنـتكلم فـي الموضـوع ده مـن كـام يـوم. حاجة أشكر اهللا عليها

كنـت . بالليـلأحياًنا كنا نتجمع ونتفرج على فـيلم . شهور مع ماما وبابا قبل ما نتنقل للخدمة ٦وأنا، قعدنا 
  . وأالقي بابا واخد ماما في حضنه على الكنبة التانية. أخد هيزر في حضني على كنبة

  
قبـل وفاتـه بكـام أسـبوع، أتصـلت بيـه، . وياخدها لهـا الشـغل cinnamon rollsلفائف قرفة كان يخبز لها 

عــز زوجتــه ويقــدرها، دي صــورة أب بي. راحــوا يتفرجــوا علــى فــيلم ويتعشــوا.. لقيتــه خــرج فــي ميعــاد مــع مامــا
ماما كانت بتعزف بيانو لمدة سنين، ووعدته إنه لو اتوفى، ها تعزف . وكان بيحب يسمعها بتعزف البيانو

والــدي كــان بيحــب يتواجــد مــع زوجتــه، بيحــب يعــزف معاهــا، بيحــب . وده اللــي عملتــه فعــالً .. فــي جنازتــه
  .الزوجة كنز ُيعتز بيه. يهزر معاها

  
ْيتُـوِن َحـْوَل َماِئـَدِتكَ . "والحق الرابـع مشـابه -٤ الزيتـون . األوالد عطيـة ُيعتنـى بيهـا". َبُنـوَك ِمْثـُل ُغـُروِس الز

الصـورة هنـا لنبـات تـأثيره . اسـتخدامات طبيـة، وغذائيـة. .كـان ليـه اسـتخدامات كثيـر. كـان مهـم جـًدا زمـان
هـي لغـروس زيتـون،  ١٢٨ لكن الصورة اللي في مزمور .أشجار الزيتون بتعيش وقت طويل. طويل األمد

دي حاجـة مشـجعة . لسه مش بيحملـوا كـل الثمـر اللـي ممكـن يحملـوه. هم لسه بينموا . مش أشجار زيتون
هم يمكن مش بيحملوا كل ثمـرهم دلـوقتي، لكـن فـي يـوم . شهور ٦أنا بابص على والدي االتنين، سنتين و

لزوجــة واألوالد بســبب تــأثير رجــل الصــورة هنــا هــي للتــأثير طويــل األمــد علــى ا. مــن األيــام ده هــا يحصــل
  .بيخاف اهللا ويسير مع اهللا
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نشــوف مــرات  ٢مــن بدايــة الكتــاب، مــن تكــوين . لهــا كــل شــوية فــي السلســلة ديدي الصــورة اللــي بنرجــع 
ه واقـع د. األب يكون قائـد البيـت ،الزوج ،ومرات إن اهللا في نعمته وحكمته ذات السلطان، قصد إن الرجل

  السؤال إزاي ها نقود بيوتنا؟. ده مش سؤال، ها نقود بيوتنا وال أل. جلل ر الكتاب بيواجه بيه ك
  

. أوالدنــا فــي حيــاةعالمــات قيادتنــا هــا تبــان فــي بيوتنــا، هــا تبــان علــى زوجاتنــا، هــا تبــان . األمـر ده حتمــي
 السـؤال مـش هـل هـاإزاي هـا نـأثر علـى زوجاتنـا؟ : السـؤال. السؤال مش هل هـا نـأثر علـى زوجاتنـا وال أل

ألوالدنـا؟ دي صـورة تنميـة غـروس الزيتـون اللـي  نموذجالسؤال إزاي ها نكون . ألوالدنا وال أل نموذجنكون 
الدي كان بيرعانا وينمينا بطـرق و . في طرق كثير نعمل بيها كده.. منحبهم ونقودهم ونرعاه. حول مائدتك

  .كثير جًدا
  

هــا ورا بابــا بالمكرونــة، ومامــا بتزعــق فينــا أفتكــر كــويس مــرة كنــت بــاجري في. مســابقات األكــلمــثًال عنــدك 
مـن . ماما كانـت حنينـة بطبعهـا، وبتصـحينا برقـة. وأفتكر الطريقة اللي كانوا بيصحونا بيها. علشان نبطل

بـس .. طريقـة قاسـية إنـك تصـحي بيهـا حـد. ناحية تانية، بابا كان يجيب كوبايـة تلـج ويصـبها فـي ظهورنـا
  . كانت بتقوم بالمهمة

  
بابـا درب فــرق مالهــاش . لمدرسـة كــان حـد مــن اآلبـاء بيقــود تــدريب فـرق البيســبول فـي المدرســةواحنـا فــي ا

كــانوا بيجيبــوا . لمــا دخلنــا ثــانوي، مــا بقــاش اآلبــاء هــم اللــي بيــدربوا الطلبــة. ومــا اكتفــاش بالتــدريب. حصــر
. وا كـرة قـدم فـي ثـانويأفتكر إن إخواتي االتنين كانوا بيلعب. لكن ده ما كانش كفاية لبابا. مدربين محترفين

مـا . مـش بــ أبـالغ. بابا كان يستأذن من الشغل بدري، ويروح يقف بره السور ويتفرج على التدريب كل يوم
بابــا مـا كــانش بــس بيــدرب، لكــن . مــا حــدش يحــب يتفـرج علــى تــدريب. كـانش حــد تــاني مــن اآلبـاء بييجــي

  .كمان يروح يتفرج على التدريب
  

ولمـا كبرنـا شـوية، بقينـا . كان بياخـدنا رحـالت تخيـيم واحنـا صـغيرين. بيعملهاحاجات تانية كثير كان بابا 
أفضــل طريقــة بالنســبة لــي . الفريــق بطــرق مثيــرة جــًدا روحوعلمنــا عــن . wafflesنخصــص أيــام لعمــل الـــ 

كان السوبر ماركت كل سنة تقريًبا يعمـل خصـم . لشراء الكوال Platt كانت حاجة بادعوها حملة آل بالت
فكنــا نــروح كلنــا فــي عربيــة العيلــة الكبيــرة، . لكــن كــان فيــه حــد للــي الفــرد يقــدر يشــتريه. الكــوال cansعلــى 

  .ومن هنا كنا نتفرق". يالال بينا: "دوالر ويقول ٢٠وهناك نتلم في دايرة، وبابا يدي كل واحد 
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حتـى أختـي . نـاونبتدي نعبـي عربيات. كان كل واحد ياخد عربة تسوق، وينطلق بشكل متخفي لمكان الكوال

 ٦وفــــي النهايــــة تالقــــي . الكــــوال cans، كانــــت طفلــــة وقتهــــا، لكــــن برضــــه بتعبــــي Emy الصــــغيرة، آمــــي
cashiers  مــن آل بــالت، كلهــم معــاهم تــل مــن  ٦بيحاســبواcans وبكــده يبقــى عنــدنا خــزين كــوال . الكــوال
  .هو ده روح الفريق. لباقي السنة

  
أربعـاء بالليـل وقـت دراسـتنا فـي ثـانوي، كنـا نقابـل بابـا بعـد أي كان كل يوم . كمان كان في ليالي األربعاء

كنــا بنقعــد، نــتكلم عــن . كــل يــوم أربعــاء بالليــل كنــا بنقضــيه مــع بابــا. ســواء كنيســة أو لعــب.. نشــاط عنــدنا
كـانوا . وكان ابتـدى التقليـد ده مـع أختـي آمـي قريـب. كل شيء تحت الشمس.. الحياة والعالقات والمدرسة

والـدي اسـتثمر . بعدها آمي تتسوق، وهو يقرا كتاب وهو مسـتنيها. مع بعض، وياكلوا هناك بيروحوا المول
  .وضع حياته ألجل الهدف ده. حياته في تنمية ورعاية والده

  
األوالد عطيــة الزوجــة كنــز ُيعتــز بيــه، و .. رضــا اهللا بيوجــد فــي مخافــة اهللا، حكمــة اهللا بتوجــد فــي كلمــة اهللا

  .، الحياة اللي ُتحتسبالث نقط الفاضلين متعلق بالحياة اللي ليها قيمةالحق في الث .ُيعتنى بيها
  
بتفـيض مـن حضـور . بتفيض من حضـور اهللا ُتحتسبالحياة اللي والدي علمنـي إن الحق الخامس،  -٥
إيـه المقصـود بـالكالم ". ِتـكَ ُيَباِرُكَك الـرب ِمـْن ِصـْهَيْوَن، َوُتْبِصـُر َخْيـَر ُأوُرَشـِليَم ُكـل َأيـاِم َحَيا٥: "٥عدد . اهللا

  عن صهيون في العهد القديم؟
  

دي . بيشير للهيكل في أورشليم اللي كان فيه بيسكن حضور اهللا ومجـده وسـط شـعبه.. ده بيشير ألورشليم
النـــاس كـــانوا بيســـافروا ألورشـــليم علشـــان يختبـــروا مجـــد حضـــور اهللا فـــي . كانـــت الصـــورة فـــي العهـــد القـــديم

  . لفت جذرًيا مع بشارة اإلنجيلودي صورة اخت. الهيكل
  

وفجــأة بقـت أجســادنا هــي .. فـي العهــد الجديـد، يســوع مـات علــى الصـليب وقــام مــن األمـوات وأرســل روحـه
مــا بقينــاش بناخــد . شــكًرا للــرب. حضــور اهللاو فمــا بقــاش فــي رحــالت الختبــار مجــد . هيكــل الــروح القــدس

  . عربياتنا ونسافر أورشليم كذا مرة كل سنة
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بتغيــر دوري فــي . غييــر جــذرين البشــارة بتغيــر دوركــم فــي البيــت تواألزواج واآلبــاء إ نــا للرجــالالصــورة ه
وبالمثــل، مــش . مــا بقينــاش نجمــع عيلتنــا ونطلــع رحلــة ألورشــليم علشــان نختبــر حضــور ومجــد اهللا. بيتــي

  .بنجمع والدنا كل أسبوع يوم الحد ونروح مبنى علشان نختبر حضور ومجد اهللا
  

لكـن مـش ده إيمـان العهـد .. ديانـة العهـد القـديم بقـت بُتمـارس فـي مجتمعنـا دلـوقتي. هـد القـديمده إيمـان الع
علــى أي رجــل، زوج، أب يعــرف المفــروض مكــان  يوجــدمــا بقــاش . مــش ده واقــع العهــد الجديــد. الجديــد

ك وزوجتــعــايز والدك . مــافيش مكــان ياخــد ليــه أوالده علشــان يختبــروا حضــور اهللا.. المســيح وعــايش معــاه
ومــش الرجــال بــس، الســتات . ده هيكــل الــروح القــدس.. قــوم ووريهــم جســدكيختبــروا حضــور اهللا ومجــده؟ 

هـي لفـيض بركـة  ١٢٨الصـورة فـي مزمـور . الصورة دي لكل اللي بيؤمنوا بالمسـيح وبيتكلـوا عليـه.. كمان
ا الصــبح، لمــا وشــكل ده فــي العهــد الجديــد إننــا لمــا نصــحي زوجاتنــ.. اهللا مــن هيكــل اهللا، مــن حضــور اهللا

احنــا . اتقصــد لبركــات اهللا إنهــا تفــيض مــن حياتنــا. نصــحي والدنــا، المفــروض مجــد اهللا يفــيض مــن حياتنــا
  .الهيكل

  

واقـع يـومي فـي .. هـل ده واقـع فـي حياتنـا. المفروض إننا نقعد نتعشى، ونترك مجد وبركة اهللا تفـيض مننـا
لكــن قبــل مــا يعلمنــي . علمنــي إزاي أرمــي كــورة بيوتنــا؟ آه، بابــا علمنــي إزاي أحــرك مضــرب البيســبول، آه،

. علمني إزاي اختبر حضور اهللا في أوقات الصالة العائليـة قبـل النـوم. الحاجات دي، علمني إزاي أصلي
لكـن والـدي كـان يـوقفني ويقـول . أفتكر إني أحياًنا كنت أقول أي حاجة بسرعة علشان عايز أطلع السـرير

دي ". الزم نطلـــب اهللا علشـــان ُيوجـــد لنـــا. اللـــي فـــي قلوبنـــا تجـــاه اهللاديفيـــد، ده وقـــت نعبـــر فيـــه عـــن : "لـــي
إن الرجــال، األزواج، اآلبــاء يقــودوا بيــوتهم لطلــب الــرب، للتمتــع واختبــار مجــد وحضــور اهللا فــي .. الصــورة

الكنيســة هــي عيلتــك . الكنيســة فــي البيــت. احنــا الكنيســة .ده واقــع العهــد الجديــد. البيــت، مــش فــي الكنيســة
إزاي ده يبقى واقع في بيتـك؟ إزاي عـن قصـد تخلـي حضـور اهللا . ختبر مجد وحضور اهللا في بيتكماللي بت
  هللا يفيضوا منك ألوالدك ولزوجتك؟ومجد ا

  

مــش بــس حضــور اهللا . بتعمــل علــى تقــدم بشــارة اهللا ُتحتســبالحيــاة اللــي ده يقودنــا للحــق الســادس،  -٦
  . ده على شعب اهللاتأثير التشبع كمان اللي البيت بيتشبع بيه، لكن 
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هنـا  ".ُيَباِرُكَك الرب ِمـْن ِصـْهَيْوَن، َوُتْبِصـُر َخْيـَر ُأوُرَشـِليَم ُكـل َأيـاِم َحَياِتـكَ ٥": بيقول إيه ٥شوفوا نهاية عدد 
الصـورة . جـل وزوجتـه وأوالدهالموضوع موضوع عيلة واحـدة وبـس، ر ما بقاش .. يوسع ١٢٨نطاق مزمور 

  .ده المقصود بأورشليم هنا. لكل شعب اهللابقت غنى وبركة اهللا 
  

الهيكـل  يعيـدوا بنـاءب. هو ده جوهر أسفار عـزرا ونحميـا. عايز تشوف بركة اهللا لشعب اهللا؟ ُبص ألورشليم
. ليـه؟ ألنهـم عـايزين بركـة اهللا ُتسـترد وسـط شـعب اهللا. بيعيدوا بناء األسـوار حـوالين أورشـليمفي أورشليم، و 

يعنــي الصــورة هــي لرجــل بيتبــارك فــي بيتــه مــع . لألمــم حــواليهم روا شــخص اهللاونتيجــة كــده، يقــدروا يظهــ
  مش ده احتياج كبير في أيامنا دي؟. زوجته وأوالده بطريقة تبني مجتمع إيمان وتظهر شخص اهللا للعالم

  

مـة وٕان كلفـي البيـت، ومجـد اهللا واألزواج واآلباء يقودوا زوجاتهم وأطفـالهم الختبـار حضـور اهللا  إن الرجال
وتبقـى النتيجــة . يهـا، وتتشــبع بيهـا العـائالت كلهـا فـي كنيسـتنااهللا تفـيض فـي البيـت بطريقـة يتشـبع البيـت ب

دي . ر شـخص اهللا لمـدينتنا ولكـل األمـم، مجتمـع إيمـان يعمـل علـى تقـدم البشـارةمجتمع إيمان قـوي، بيظِهـ
  .الصورة اللي قدامنا هنا

  

؟ هـل بنقـود عائالتنـا علشـان زوجاتنـا أو أبنائنـانا بنقود عائالتنا؟ يا ترى ده الدافع لينا واحأعزائي الرجال، 
  .اهللا يظهر للعالم الضال المحتضر؟ ده الدرس اللي محتاجين نتعلمه علشان شخص علشان الكنيسة؟

  

 e-mailومــن ضــمنها كــان . كنــت بــابص األســبوع اللــي فــات علــى بعــض الرســايل اللــي والــدي بعتهــا لــي
: كتب. شوفوا اللي كان بيدفع تفكيره إيه. صراع في الكنيسةلرد المناسب على ا اتكلم فيه عن صراعه في

لـو ده . ديفيد، مسئوليتي إني أعمل كـل اللـي أقـدر عليـه علشـان أجلـب اللـي مـا يعرفـوش المسـيح للمسـيح"
ى أنا في ها أقبل باإليمان إن طالما أنا شاهد إيجابي، يبق.. معناه إني أخسر أو أتغلط، فأنا مش ها أقاوم

  ". الجانب الصح
  

المهـم هـو مجـد اهللا . دي حاجة ضد التيـار تماًمـا! هنا؟ مش مهم أنت صح وال غلط ١٢٨شايفين مزمور 
مســئوليتي إنــي أعمــل كــل اللــي أقــدر عليــه علشــان أجلــب اللــي مــا يعرفــوش . "المعلــن مــن الكنيســة للعــالم

.. نــا، ونظهــر شــخص المســيح للعــالمتو قــود بين ننــاإ.. دي مســئولية الــزوج، األب، الرجــل." المســيح للمســيح
هـل ده اللـي بيحركنـا؟  .أعزائي الرجال، ده سبب كافي ننهض علشانه. إننا نبني الكنيسة ومجتمع اإليمان

بنشـــارك  إزايفينــا أعزائــي، هــل أوالدنــا بيتعلمـــوا منــا إزاي يعملــوا علـــى تقــدم البشــارة؟ هــل زوجاتنـــا شــافوا 



 ٥الروابط 

١٤ 

.. دي طريقــة تقــدم الملكــوت. أهــم بكثيــر مــن إننــا نعلــم والدنــا إزاي يلعبــوا كــورةده بالبشــارة، إزاي بنعلنهــا؟ 
  .دي الحاجات المهمة فعالً .. طريقة بناء الكنيسة

  
. ٦نشوف ده في آخر جزء من عدد . بتضاعف مجد اهللا ُتحتسبالحياة اللي .. ده يقودنا آلخر حق -٧
ـــَك،  ُيَباِرُكـــَك الـــرب ِمـــْن ِصـــْهَيْوَن، َوُتْبِصـــرُ ٥" ـــَر ُأوُرَشـــِليَم ُكـــل َأيـــاِم َحَياِت ـــي َبِنيـــكَ ٦َخْي ـــى . َوَتـــَرى َبِن َســـَالٌم َعَل

جــل حـــوالين يبتــدي بر  ١٢٨مزمــور . لبركــة للرجــلدي كانـــت ا. صــورة رائعــة.. تــرى بنــي بنيــك" .ِإْســَراِئيلَ 
وحـاملين  تـونالصـورة دلـوقتي إنهـم بقـوا أشـجار زي. مائدته غروس زيتون، لسه ما كبروش، لسه مـا نمـوش

بركــة اهللا ظهــرت أكثــر فــي االمتيــاز اللــي . جــه غــروس زيتــون تــاني هودلــوقتي مــن شــجر الزيتــون د. ثمــر
مش . ائتمن الشخص المتقيه عليه، واللي عنده الفرصة يشوف قدام عينيه أرثه وهو بيتنقل من جيل لجيل

مــة اهللا وخــوف اهللا ينتقــل لجيــل تــاني وبكــده إرث كل. بــس ألوالده وبناتــه، كمــان هــم ينقلــوه ألوالدهــم وبنــاتهم
  .جديد بشكل غير مباشر من خالل الرجل المتقي اهللا

  
اسـتثمار حياتنـا فـي حيـاة اللـي حوالينـا، .. دي ثقة. أو تأمين صورة البركة دي أعظم من أي معاش تقاعد

  ".ي َبِنيكَ َتَرى َبنِ . "في حياة زوجاتنا وأوالدنا علشان يختبروا بركة اهللا ويسيروا في خوف اهللا
  

أنا باشـوف داليـل كثيـر علـى بركـة اهللا . أكثر حاجة ١٢٨أنا باصارع مع الجزء ده من مزمور .. بصراحة
مـن .  Joshua وجوشـوا Caleb يشـوف والدي كالـب لحـد مـافي حياة والـدي، لكـن الواقـع إنـه مـا عاشـش 

). ه وضـع تـاني بسـبب التبنـيبس د(ناحية تانية، احنا بنشوفه في جوشوا، وٕان كنا مش بنشوفه في كالب 
أحياًنـا ييجـوا علـى .. شـعرات بيطيـروا مـع الهـوا ١٠والدي كان شـعره خفيـف مـن قـدام، وكـان عنـده حـوالي 

أخـدنا لـه . كنا مـع جوشـوا األسـبوع اللـي فـات، والهـوا كـان جامـد شـوية. جنب، أحياًنا يقفوا، أحياًنا يتنكشوا
  .نفس الشعر المتطاير.. صورة لباباصورة طبق األصل من  طلعت. صورة في اليوم ده

  

أقـول لكـم .. هل كونه ما عاشش لحد مـا يشـوف والد والده، هـل معنـى ده إن فاتتـه بركـة اهللا؟ مـا أعتقـدش
وثمر حياة .. اللي بيحب ويخدم عيلته الرجلاهللا بيتمجد جًدا في . ده سر أعتقد إن والدي كان عارفه. ليه

، والدي ما عـاش عفي الواق. بيكمل في العالم اآلتي ثمر الرجل ده. ده مش بيبان بس في العالم ده الرجل
لحد ما يشوف والدي االتنين الغاليين، لكن باصلي إن المجد اللي ضـاعفه فـي حيـاتي، باصـلي المجـد ده 

باصــلي إنــه يتضــاعف فــي أمــاكن اهللا يمنحنــي االمتيــاز إنــي . يكــون بيتضــاعف فــي كــل أنحــاء الكنيســة
وفـي يـوم مـن . وباصـلي إن المجـد ده يتضـاعف فـي حيـاة أوالدي كمـان. وأدرب فيهـا أروحها وأخدم وأعلـم



 ٥الروابط 
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األيــام هــا يكــون لــيهم امتيــاز إنهــم يشــوفوا جــدهم، وهــا يســمعوا صــوته العــالي أوي فــي التــرنيم وهــم راكعــين 
 ..دي الحياة اللـي ُتحتسـب. ده حاجة تستحق يتعاش لها. جنبه حوالين عرش يسوع المسيح بيسبحوه لألبد

  .الحياة اللي ليها قيمة
  

علشـان كــده باصــلي . مهمــة لدرجـة أبديــة.. عائالتنــا وبيوتنـا مهمــة جـًدا.. أعزائـي الرجــال، األزواج، اآلبـاء
. إنكــم تتشــجعوا تســعوا لرضــا اهللا، وتختبــروا حكمــة اهللا بتفــيض فــي بيــوتكم مــن كلمــة اهللا اللــي فــي قلــوبكم

أشــجعكم تخلــوا . جــاتكم، وترعــوا العطيــة اللــي هــي أوالدكــمإنكــم تعــزوا وتقــدروا الكنــز اللــي هــو زو باصــلي 
بطريقــة .. بشـارة اهللا، بمضـاعفة مجـد اهللا.. حيـاتكم ُتحتسـب بحضـور اهللا الفـايض مـنكم، بتقـدم ملكـوت اهللا

طريقة تخلي بعد أجيال، نـاس تسـبح اهللا نتيجـة الطريقـة اللـي ) إن تأنى الرب في مجيئه(تخلي بعد أجيال 
  .دي صورة البشارة والرجولة. ... باصلي إن ده يحصل. ناقدنا بيها عائالت

  

فــي الوقــت ده، أتمنــى إن كــل رجــل، كــل زوج، كــل أب، يكــون بيتأمــل فــي . خلونــا نحنــي رؤوســنا للصــالة
محتــاج قــوة .. يــا رب، أنــا محتاجــك: "اطــرح كبريائــك وقــول لــه. اخِضــع نفســك كرجــل هللا.. ١٢٨مزمــور 

بــاحط نفســي . تشــكلني للــزوج واألب اللــي عــايزني أكونــه.. نــي أكونــهبشــارتك تخلينــي الرجــل اللــي تبغــي إ
  ".قدامك

  

اهللا ائــتمن الرجــال إنهــم . بــادعو كــل ســت تصــلي. بــادعو الزوجــات واألبنــاء إنكــم تصــلوا ألزواجكــم وآبــائكم
باصــلي إن اهللا يــنهض جماعــة إيمــان غالــب عليهــا رجــال مــن النــوع المــذكور فــي مزمــور . يقــودوا البيــت

  .صلي إن اهللا يعمل كده بقوة بشارتهبا.. ١٢٨
  

، حقـك فـي كلمتـك الُمعلنـة هنـا، ١٢٨أبونا السماوي، بنصلي في الوقت ده إنه بناًء على حقك في مزمور 
عارف إننا مـا .. أنت عارف ضعفاتنا. يا رب، أنت عارف كل واحد فينا. إنك تسكب نعمتك على الرجال

ـــ. نقـــدرش نوصـــل الصـــورة دي لوحـــدنا ي حاجـــات فـــي ماضـــينا، حاجـــات عملناهـــا كرجـــال، مـــدركين إن ف
يا . وبنصلي نعمتك تغطينا، وتمكننا.. يا رب، احنا بنرتعد من الفكرة دي. كأزواج، كآباء، ومش بيتمجدك

يتعمــق فينــا، واحنــا راكعــين قــدامك أو بنجــري ليــك، واحنــا بنصــلي مــع برب، باصــلي فــي الوقــت ده والحــق 
شــكلنا لرجــال متبــاركين باســمك، : بنصــلي. تاخــد قلوبنــا وتشــكلنا كرجــالباصــلي إنــك .. عائالتنــا أو وحــدنا

بـنحط . ألننا بنتقيك، بنخافك ونسير في طرقـك ونختبـر وعـودك فـي بيوتنـا.. نايلين رضاك، وفرحانين فيك
  .ليك كل المجد .الوقت ده قدامك


