
بَّ .1 ي ٱلرَّ ي يَا نَْفسِّ .َسب ِّحِّ

بَّ فِّي َحيَاتِّي.2 ي مَ أَُسب ُِّح ٱلرَّ لَهِّ ِّ ا ُدْمُت ، َوأَُرن ُِّم ِلِّ

.َمْوُجوًدا
َؤَساءِّ .3 لُوا َعلَى ٱلرُّ ، َوََل َعلَى ٱْبنِّ آَدمَ ََل تَتَّكِّ

ْنَدهُ  .  َحْيُث ََل َخََلَص عِّ

ٱْليَْومِّ فِّي َذلِّكَ . تَُرابِّهِّ تَْخُرُج ُروُحهُ فَيَعُوُد إِّلَى.4

هِّ تَْهلُِّك أَْفَكاُرهُ  نَْفسِّ



ينُهُ، َوَرَجاُؤهُ عَ ُطوبَى لَِّمْن إِّلَهُ يَْعقُوَب مُ .5 لَى عِّ

، هِّ ِّ إِّلَهِّ ب  ٱلرَّ

انِّعِّ ٱلسََّماَواتِّ َوٱْْلَرْ .6 ا َض، ٱْلبَْحَر َوُكلَّ مَ ٱلصَّ

.ْْلَبَدِّ ٱْلَحافِّظِّ ٱْْلََمانَةَ إِّلَى ٱ. فِّيَها

ينَ .7 ْلَمْظلُومِّ ي ُحْكًما لِّ ي ُخْبًزا ٱْلُمْجرِّ ، ٱْلُمْعطِّ

يَاعِّ  بُّ يُْطلُِّق ٱْْلَ . لِّْلجِّ ْسَرىٱلرَّ



بُّ يَْفتَُح أَْعيَُن ٱْلعُ .8 مُ . ْميِّ ٱلرَّ ِّ بُّ يُقَو  ٱلرَّ
بُّ ٱل. ٱْلُمْنَحنِّينَ  بُّ يُحِّ يقِّينَ ٱلرَّ د ِّ .ص ِّ

بُّ يَْحفَُظ ٱْلغَُربَاءَ .9 ْعُضُد ٱْليَتِّيَم يَ . ٱلرَّ
يُق ٱْْلَشْ  ا َطرِّ ُجهُ َوٱْْلَْرَملَةَ، أَمَّ ِّ .َرارِّ فَيُعَو 

بُّ إِّلَى ٱْْلَبَدِّ .10 ْهيَْونُ يَْملُِّك ٱلرَّ ، إِّلَُهكِّ يَا صِّ

.إِّلَى َدْوٍر فََدْورٍ 



ا َرأَى إِّْخَوةُ يُوُسَف أَنَّ أَبَاُهمْ .15 لَعَلَّ »: قَْد َماَت، قَالُواَولَمَّ

ُدنَا َويَُردُّ َعلَْينَا َجمِّ  ي َصنَْعنَا بِّ يُوُسَف يَْضَطهِّ .«هِّ يَع ٱلشَّر ِّ ٱلَّذِّ

وَك أَْوَصى قَْبَل َمْوتِّهِّ أَبُ »: فَأََوَصْوا إِّلَى يُوُسَف قَائِّلِّينَ .16

:قَائَِّلً 

ْن َذْنبِّ إِّْخَوتَِّك ٱْصفَْح عَ ! آهِّ : َهَكَذا تَقُولُوَن لِّيُوُسفَ .17

نَُّهْم َصنَعُوا بَِّك شَ  ْم، فَإِّ يَّتِّهِّ اَوَخطِّ فَٱْْلَن ٱْصفَْح َعْن َذْنبِّ . رًّ

ينَ . «َعبِّيدِّ إِّلَهِّ أَبِّيكَ  .  َكلَُّموهُ فَبََكى يُوُسُف حِّ



َها نَْحُن »: هُ َوقَالُواَوأَتَى إِّْخَوتُهُ أَْيًضا َوَوقَعُوا أََمامَ .18

.«َعبِّيُدكَ 

َنَّ . ََل تََخافُوا»: فَقَاَل لَُهْم يُوُسفُ .19 هُ َهْل أَنَا َمَكاَن ٱهِّ؟ْلِّ

ا ٱهُ فَ .20 ا، أَمَّ يَْفعََل قََصَد بِّهِّ َخْيًرا، لَِّكيْ أَْنتُْم قََصْدتُْم لِّي َشرًّ

.َكَما ٱْليَْوَم، لِّيُْحيَِّي َشْعبًا َكثِّيًرا

اُهْم َوَطيََّب . «أَنَا أَُعولُُكْم َوأَْوََلَدُكمْ . فَٱْْلَن ََل تََخافُوا.21 فَعَزَّ

.قُلُوبَُهمْ 



وا لَِّحيَاتِّ : لِّذَلَِّك أَقُوُل لَُكمْ ».25 ُكْم بَِّما تَأُْكلُوَن َوبَِّما ََل تَْهتَمُّ

ُكْم بَِّما تَْلبَُسو َْجَسادِّ َن أَلَْيَستِّ ٱْلَحيَاةُ أَْفَضلَ . نَ تَْشَربُوَن، َوََل ْلِّ مِّ

؟  َن ٱلل ِّبَاسِّ ، َوٱْلَجَسُد أَْفَضَل مِّ ٱلطَّعَامِّ

ْزَرُع َوََل تَْحُصُد َوََل إِّنََّها ََل تَ : اُْنُظُروا إِّلَى ُطيُورِّ ٱلسََّماءِّ .26

يُّ يَ  َن، َوأَبُوُكُم ٱلسََّماوِّ ِّ أَلَْستُْم أَْنتُْم بِّ . قُوتَُهاتَْجَمُع إِّلَى َمَخازِّ ي  ٱْلَحرِّ

ْنَها؟ أَْفَضَل مِّ

يدَ .27 ُر أَْن يَزِّ ْنُكْم إِّذَا ٱْهتَمَّ يَْقدِّ َدةً؟َوَمْن مِّ َراًعا َواحِّ  َعلَى قَاَمتِّهِّ ذِّ



لُوا زَ .28 ؟ تَأَمَّ وَن بِّٱلل ِّبَاسِّ ََل ! نَابَِّق ٱْلَحْقلِّ َكْيَف تَْنُموَولَِّماذَا تَْهتَمُّ

لُ  .تَتْعَُب َوََل تَْغزِّ

ْن أَقُوُل لَُكمْ .29 هِّ َكاَن يَْلبَسُ إِّنَّهُ َوََل ُسلَْيَمانُ : َولَكِّ فِّي ُكل ِّ َمْجدِّ

ْنَها َدٍة مِّ .َكَواحِّ

ي يُوَجُد ٱْليَ .30 ْوَم َويُْطَرُح َغًدا فِّي فَإِّْن َكاَن ُعْشُب ٱْلَحْقلِّ ٱلَّذِّ

، يُْلبُِّسهُ ٱهُ َهَكذَا، أَفَلَْيَس بِّ  ا يُْلبُِّسُكْم أَْنتُ ٱلتَّنُّورِّ دًّ ِّ جِّ ي  ْم يا قَلِّيلِّي ٱْلَحرِّ

؟ يَمانِّ ٱِْلِّ

وا قَائِّلِّينَ .31 اذَا نَْشَرُب؟ أَْو َماذَا َماذَا نَأُْكُل؟ أَْو مَ : فَََل تَْهتَمُّ
نَْلبَُس؟ 



هِّ ُكلََّها تَْطلُبَُها ٱْْلُمَ .32 َنَّ أَبَاُكُم ٱلسََّما. مُ فَإِّنَّ َهذِّ يَّ ْلِّ وِّ

هِّ  . ُكل َِّهايَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِّلَى َهذِّ

ًَل َملَُكوَت ٱهِّ وَ .33 نِّ ٱْطلُبُوا أَوَّ هِّ ُكلَُّها لَكِّ هُ، َوَهذِّ بِّرَّ

.تَُزاُد لَُكمْ 

َنَّ ٱْلغَ .34 ، ْلِّ ْلغَدِّ وا لِّ هِّ فَََل تَْهتَمُّ يَْكفِّي . َد يَْهتَمُّ بَِّما لِّنَْفسِّ

هُ  .ٱْليَْوَم َشرُّ



يوليو 10خطبة عن عقيدة ديتريش بونهوفر بقلم القس ستيفان وارنيك ، 

.،  كنيسة الصليب المقدس2012

وبيسوع المسيح ... أنا أؤمن باه اْلب القادر على كل شيء -1

نحن نعرف قانون ... أنا أؤمن بالروح القدس ... ابنه الوحيد ربنا 

في .  غالبًا ما نقولها في خدماتنا اِلنجيلية.  اِليمان الرسولي هذا

المذاهب هي .  اْلصل ، لم يكن لقانوننا الرسولي أي عَلقة بالعبادة

عندما تعمد شخص بالغ ، قال : في الواقع جزء من المعمودية

.عقيدة ِلظهار أنه ينتمي اْلن إلى المجتمع المسيحي



في سياق التاريخ المسيحي ، كان هناك العديد من المذاهب -2

نيقية القسطنطينية ، الخلقيدونية ، اْلثناسية ،: المختلفة

أولئك الذين يمكن أن يوقعوا العقيدة يمثلون .  وغيرها الكثير

أي شخص َل يستطيع فعل ذلك أصبح .  العقيدة الصحيحة

نتيجة لذلك ، شعر العديد من المسيحيين المعاصرين .  زنديق

هل له عَلقة : سألوا.  بعدم اَلرتياح تجاه العقائد القديمة

؟  أن "نزل إلى ملكوت اْلموات"بإيماني اليوم أن يسوع 

؟"شركة القديسين"المسيحيين يشكلون 



أَل توجد أشياء أخرى اليوم مهمة ِليماننا ، مثل -3

الحرية والمسؤولية والحب؟  َل نسمع شيئًا عن هذا 

لهذا السبب جلس العديد من .  في المذاهب القديمة

وواحد .  المسيحيين مؤخًرا وكتبوا مبادئهم الخاصة

هو ما سنتحدث -وهو لطيف بشكل خاص -منهم 

.عقيدة ديتريش بونهوفر: عنه هذا الصباح



ولد في .  َل أعرف ما إذا كنت قد سمعت عن ديتريش بونهوفر-4

أسابيع من 4قبل . 1945أبريل 9وعاش حتى 1906بريسَلو عام 

.  نهاية الحرب العالمية الثانية ، قُتل على يد النازيين في معسكر اعتقال

حتى -كان هذا الَلهوتي شخًصا دافع عن رأيه الشخصي في حياته 

أنا متأكد من أنه لو نجا ديتريش.  لكنه كان أيًضا َلهوتيًا عظيًما.  وفاته

لكن .  بونهوفر ، لكان قد أصبح عالم الَلهوت البارز في القرن العشرين

لألسف ليس لدينا سوى عدد قليل من الكتب وأجزاء من الكتابة والرسائل 

تحتوي إحدى هذه الرسائل من السجن .  التي توفر معلومات عن تفكيره

لديك في شكل مطبوع أمامك ويمكنك قراءتها على .  أيًضا على عقيدته

.طول



أعتقد أن هللا يستطيع ويريد الخير ليخرج من كل شيء ، حتى -5

.   لهذا يحتاج إلى أشخاص يتركون كل اْلشياء تخدم اْلفضل.  اْلسوأ

أعتقد أنه في أي حالة طارئة ، يريد هللا أن يمنحنا نفس القدر من 

لكنه َل يعطيها مقدًما ، لئَل نعتمد على أنفسنا ،.  المرونة التي نحتاجها

في مثل هذا اِليمان ، يجب التغلب على كل مخاوف .  بل عليه وحده

أعتقد أنه حتى أخطائنا وأخطائنا لم تذهب سدى ، وأنه ليس .  المستقبل

من الصعب على هللا أن يتعامل معها أكثر من تعاملنا مع أعمالنا 

أنا أؤمن أن هللا ليس قدًرا أبديًا ، لكنه ينتظر .  الصالحة المفترضة

.ويستجيب للصَلة الصادقة والعمل المسؤول



أريد أن أنظر إلى ".  أعتقد"أربع مقاَلت ، يبدأ كل منها بعبارة -6

أعتقد أن هللا يستطيع ويريد الخير : أوَلً .  اْلقسام واحًدا تلو اْلخر

لهذا يحتاج إلى أشخاص يتركون .  ليخرج من كل شيء ، حتى اْلسوأ

دع كل اْلشياء تعمل معًا : إنها مقولة قديمة.  كل اْلشياء تخدم اْلفضل
حصل .  لتحقيق اْلفضل Bonhoeffer كل اْلشياء .  عليه من بول

وبصيغة حديثة ( ٢٨: ٨رو .  )تعمل معًا للخير ْلولئك الذين يحبون هللا

ا بالنسبة ْلولئك الذين يبقون في دائرة محبة هللا ، كل م: ، يمكن القول

في النهاية تنتهي الحياة بشكل جيد بالنسبة -يحدث يمكن أن يحدث 

.لهم



7- ً .   كل شيء يعمل من أجلهم لألفضل: تقول حرفيا

Synergein ، هذا يعني ".  التآزر"نحن نعرف الكلمة من

في الواقع ، في كثير.  تفاعل القوى من أجل المنفعة المتبادلة

:  من اْلحيان َل يبدو أن كل شيء سيعود إلى المسار الصحيح

المرض ، واْللم ، والعجز ، وفشل القوة ، والحرب ، واِلساءة 

في مواجهة هذه القوى .  ، واَلكتئاب ، والخوف والموت

الساحقة المعادية للحياة ، من الذي َل يزال بإمكانه التحدث 

عن نتيجة جيدة لكل اْلشياء؟



-37تكااوين )ربمااا كااان يوسااف ماان العهااد القااديم -8
باعااه اِلخااوة لتجااار.  قااد فكاار باانفس الطريقااة( 50

العبياااد ، وخانتاااه زوجاااة فوطيفاااار ، وألقاااي باااه فاااي
ك ربماا كاان جوزياف قاد ضاح.  السجن ثم نُسي هنااك

بعد الكثير   .Bonhoefferبمرارة فقط إذا قرأ عقيدة 
ل كا"من الحظ السيئ والكثيار مان اْللام ، ربماا قاال ، 

ذلاااك مصاااادفة ، الااابعض محظاااوظ ، والااابعض اْلخااار 
"كيف يمكن أن يكون هناك إله؟ .  سيئ الحظ



عندما نظر.  لكن في الواقع اتضح بشكل مختلف بالنسبة له-9

يوسف َلحقًا إلى حياته ، كان لديه جميع أفراد عائلته من حوله 

.   ، فهو أعلى مسؤول في مملكة الفراعنة وهو آمن ماليًا

وعندما أتيحت له الفرصة لَلنتقام من إخوته الجبناء واللئمين ،

لقد فكرت : قال هذه الجملة الرائعة التي سمعناها أثناء القراءة

تك .  )في أن تفعل الشر بي ، لكن هللا اعتقد أن أحسنت صنعا

لقد ساعد أن كل شيء سار .  لقد خدم الشر للخير( أ20: 50

.بشكل جيد في النهاية



.   ما يفترض أنه سيئ يساهم في الخير-10

لكن ما .  والنتيجة المباركة مخفية بالفعل فيها

يتطلبه حدوث ذلك ، من أجل أن يحدث الخير ، هو 

اْلشخاص الذين َل .  اْلشخاص الذين يؤمنون

يفقدون اْلمل في أن تنتهي الحياة بشكل جيد في

خلف المظهر الخارجي لإلرهاب ، ينتظر .  النهاية

.ملكوت هللا الفجر



أعتقد أنه في أي حالة طارئة ، يريد هللا أن يمنحنا نفس القدر -11

لكنه َل يعطيها مقدًما ، لئَل نعتمد على .  من المرونة التي نحتاجها

في مثل هذا اِليمان ، يجب التغلب على كل .  أنفسنا ، بل عليه وحده

الفكرة من وراء ذلك هي أن المسيحيين هم .  مخاوف المستقبل

نحن َل نحصل على حيويتنا من أنفسنا ، بل .  أغصان من كرمة هللا

الروح : يبدو اْلمر مع بولس هكذا.  من الكرمة العظيمة الشاملة

روح هللا يساعدنا حيث : أريد أن أقول( 8:26روم .  )يساعد ضعفنا

حتى لو لم تكن حياتك في خطر ، فربما .  َل نستطيع نحن أنفسنا

.تكون قد اختبرت أنك اكتسبت قوة غير متصورة في حاجة ماسة



من قوة هللا ، يمكن للناس أن يتحملوا ما َل يمكن تصوره -12

إذا كان لدينا بالفعل كل ما نحتاجه .  ويصبحوا أبطال اِليمان

عندئٍذ ، لم يعد .  لتجاوز هذه الحياة ، فَل داعي للخوف حقًا

َل تقلق بشأن حياتك ، ماذا ستأكل.  الخوف من المستقبل يشلنا

.  انظروا الى طيور السماء.  وتشرب ؛  وَل عن جسدك ما تلبس

وابوكم السماوي .  َل تزرع وَل تحصد وَل تجمع في حظائر

ألقِّ كل همومك على هللا ، ْلنه ( 26-25: 6متى .  )يطعمهم

(7: 5بطرس 1.  )يعتني بك



أعتقد أنه حتى أخطائنا وأخطائنا لم تذهب سدى ، وأنه -13

ليس من الصعب على هللا أن يتعامل معها أكثر من التعامل مع 

هذا عن الشعور بالذنب ، أي .  أعمالنا الصالحة المفترضة

إنها فكرة خاطئة كبيرة أن هللا .  اْلخطاء واْلخطاء والسهو

َل ، على العكس من ذلك ، فهو .  يبحث عن أناس كاملين

ما يريده هللا حقًا هو شركة مع أفراد .  يبحث عن المذنب

.ملموسين



ى عناادما ياادفعنا إدراك أننااا قمنااا بأشااياء ساايئة إلاا-14
ذراعيه الممادودتين بمحباة ، فهاذا هاو بالضابط ماا يادور

هاذا هاو السابب فاي أن غنااء ليلاة عياد.  المجتمع: حوله
هاا أي: "الفصح يمكن أن يمدح الخطيئة على أنهاا مباركاة
نا لسا!" الذنب السعيد ، أيهاا الفاادي العظايم الاذي وجدتاه

ن نحاان الااذين يجااب أن نبنااي ملكااوت هللا ، لكاان يمكننااا أ
لناا ننفتح على أنفسنا قوة الاروح القادس ، إقاماة مان خَل

ناااا وهللا يحاااول خطايا.  العاااالم الجدياااد الجياااد لملكاااوت هللا
.يا له من راحة رائعة.  دائًما إلى نعمة عظيمة



ه ينتظار رابعًا ، أؤمن أن هللا ليس قدًرا أباديًا ، ولكنا-15
لام إذا.  الصَلة الصادقة ويستجيب لها والعمال المساؤول

يكاان هللا بحاجااة إلااى عمااال ثقياال فااي مملكتااه ، ورجااال 
خاااارقين باااَل خطياااة ، فمااااذا بقاااي لناااا أن نفعااال؟  يجياااب

Bonhoeffer: ع كمااا يصاان. صاالِّ  وتصاارف بمسااؤولية
جاب صانع اْلحذية حذاًءا والخياط يصانع تناورة ، كاذلك ي

اتاه قاال لاوثر فاي إحادى خطاب.  على المسيحي أن يصالي
.بعد العشاء إن حرفة المسيحي هي الصَلة



عناادما يبحااث هللا : هناااك شاايء واحااد واضااح-16
عاان أشااخاص يرياادون أن تكااون لهاام شااركة معهاام ، 

الصااااَلة هااااي .  فإنااااه يريااااد أيًضااااا التواصاااال معهاااام
تلفة كيف نعيش هذا في الواقع مخ.  التواصل مع هللا

لكااان اْلمااار دائًماااا يتعلاااق بإعطااااء هللا الوقااات.  جااادا
لاو هذا اساتثمار حقيقاي ، حتاى.  والمكان في الحياة

.استثمار مفيد للغاية-كان لديك وقت قصير 



بأنااه مهمتنااا  Bonhoefferالشاايء اْلخاار الااذي يصاافه -17
س لذا كل هذا يتوقف على ماا تفعلاه ، ألاي.  هو العمل المسؤول

إذا .  يإلى التفاعال البشار" المسؤولية"كذلك؟  يشير مصطلح 
بشار كنت أتصرف بمسؤولية ، فأنا أشارك باوعي رفااقي مان ال

ولكان أنا َل أتصارف بنااًء علاى سالطتي الخاصاة ،.  في أفعالي
تعنااااي.  بطريقااااة تجعلنااااي أباااادو جيااااًدا أيًضااااا أمااااام اْلخاااارين

المسؤولية دائًماا أنناي مساؤول أماام شاخص آخار ، وَل باد لاي
انياة إذا فعلت ذلك ، أي َل تمشي عبر العاالم بأن.  من الرد عليه

يئًا ، ولكاان أشاارك رفاااقي ماان البشاار فااي أفعااالي ، فأنااا أفعاال شاا
.يتوقعه هللا مني



مثاال هااذا العماال لاايس تحقيااق الااذات ، ولكنااه حااب -18
لماا و.  هذا بالضبط ما قصده يسوع.  اَلهتمام باْلخرين

تحااب الاارب: "ُساائل عمااا يهاام حقًااا فااي اِليمااان ، أجاااب
" إلهااك ماان كاال قلبااك وماان كاال نفسااك وماان كاال فكاارك

لكاان .  هاذه هاي الوصاية العلياا واْلولاى(.  5: 6تثنياة )
وياين َل" )تحب قريبك كنفسك: "الشيء اْلخر هو نفسه

فااي هاااتين الوصاايتين يعلااق كاال الناااموس(.  18: 19
(40-36: 22متى .  )واْلنبياء



صااراحة أن هللا لاايس قاادًرا أبااديًا ، Bonhoefferيؤكااد -19
 هاو هللا.  أي أنه لايس مصايًرا بعياًدا عان كال اْلشاياء اْلرضاية

رها في نظير حي ، قوة جوهرية حقيقية يمكن لإلنسان أن يختب
لقاد .  هشاهد ديتاريش بونهاوفر علاى ذلاك بتفااني حياتا.  حياته

.  وباااذلك ، اتخاااذ طرياااق اتبااااع يساااوع.  دافاااع عماااا قالاااه وقتااال
قاد أيًضاا ومثلما فشل يسوع على ما يبدو في نهاية رحلته ، نعت

ما لم تساقط حباة الحنطاة فاي.  أن آَلمه وموته لم تذهب سدى
اْلرض وتمااوت ، فإنهااا تظاال وحياادة ؛  ولكاان إذا مااات ، فإنااه 

لكان وجهاة النظار هاذه ( ٢٤: ١٢يوحناا .  )يؤتي ثمااًرا كثيارة
.اويعترف به... ليست بديهية ، على المرء أن يؤمن بذلك 



: رفي نهاية العظة ، دعوناا نقاول معاا عقيادة ديتاريش بونهاوف( 5انظر )-20
لهاذا .  أأعتقد أن هللا يستطيع ويريد الخير ليخرج مان كال شايء ، حتاى اْلساو

أي حالاة أعتقد أنه في.  يحتاج إلى أشخاص يتركون كل اْلشياء تخدم اْلفضل
ناه َل لك.  طارئة ، يرياد هللا أن يمنحناا نفاس القادر مان المروناة التاي نحتاجهاا

فاي .  بنفساه ، ولكان يعتماد علياه وحادهيعطيها مقدًما لذلك َل ننظر إلى أنفسنا
ى أعتقاد أناه حتا.  مثل هذا اِليمان ، يجاب التغلاب علاى كال مخااوف المساتقبل

امال أخطائنا وأخطائنا لم تذهب سدى ، وأنه لايس مان الصاعب علاى هللا أن يتع
أعتقااد أن هللا لاايس.  معهااا أكثاار ماان التعاماال مااع أعمالنااا الصااالحة المفترضااة

قدًرا أبديًا ، لكنه صادق

.آمين.  الصلوات واْلفعال المسؤولة تنتظر وتستجيب


