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ايا الصندوق الذي يحتوي على الوص-يأتي صندوق هللا 

قص ير.  إلى أورشليم-العشر التي تلقاها موسى من هللا 

.  الملك داود عليها بنشوةدون أن يفكر في دوره كملك

داود هو مثال لشخص خرج من نفسه ومرتبط باهلل 
.بطريقة نسيان الذات



بُّ بَْيَت ُعوقَ »: فَأُْخبَِر ٱْلَمِلُك َداُوُد َوقِيَل لَهُ .12 بِيَد أَُدوَم، ْد بَاَرَك ٱلرَّ

ٱهلِل ِمْن َهَب َداُوُد َوأَْصعََد تَابُوتَ فَذَ . «َوُكلَّ َما لَهُ بَِسبَِب تَابُوِت ٱهللِ 

.فََرٍ  بَْيِت ُعوبِيَد أَُدوَم إِلَى َمِدينَِة َداُوَد بِ 

ب ِ .13  ثَْوًرا  ِستَّ َخَطَوات  يَْذبَحُ َوَكاَن ُكلََّما َخَطا َحاِملُو تَابُوِت ٱلرَّ

.َوِعْجًًل َمْعلُوفًا

تِِه أَ .14 ب ِ َوَكاَن َداُوُد يَْرقُُص بُِكل ِ قُوَّ قًا َوَكاَن َداُوُد مُ . َماَم ٱلرَّ تَنَط ِ

.بِأَفُود  ِمْن َكتَّان  

ِ بِٱْلهُ فَأَْصعََد َداُوُد َوَجِميُع بَْيِت إِْسرَ .15 ب  تَاِف ائِيَل تَابُوَت ٱلرَّ

.  َوبَِصْوِت ٱْلبُوقِ 



ِ َمِدي.16 ب  ا َدَخَل تَابُوُت ٱلرَّ يَكاُل نَةَ َداُوَد، أَْشَرفَْت مِ َولَمَّ

ِة َوَرأَِت ٱلْ  يَْرقُُص أََماَم َمِلَك َداُوَد يَْطفُُر وَ بِْنُت َشاُوَل ِمَن ٱْلُكوَّ
ِ، فَٱْحتَقََرتْهُ فِي قَْلبَِها ب  .ٱلرَّ

َشاُوَل فََخَرَجْت ِميَكاُل بِْنتُ .َوَرَجَع َداُوُد ِليُبَاِرَك بَْيتَهُ .20

يَل ٱْليَْوَم، َن أَْكَرَم َمِلَك إِْسَرائِ َما َكا»: ِلِْستِْقبَاِل َداُوَد، َوقَالَتْ 

َكشَُّف أََحُد  إَِماِء َعبِيِدِه َكَما يَتَ َحْيُث تََكشََّف ٱْليَْوَم فِي أَْعيُنِ 
ٱلسُّفََهاءِ 



ِ ٱلَِّذي ٱْختَاَرنِ إِنََّما أََمامَ »: فَقَاَل َداُوُد ِلِميَكالَ .21 ب  ي ُدوَن  ٱلرَّ

ِ ي َرئِيًسا َعلَى َشْعِب ٱلرَّ أَبِيِك َوُدوَن ُكلَّ بَْيتِِه ِليُِقيَمنِ  ب 
ب ِ  .إِْسَرائِيَل، فَلَِعْبُت أََماَم ٱلرَّ

نَْفِسي، وُن َوِضيعًا فِي َعْينَيْ َوإِن ِي أَتََصاَغُر ُدوَن َذِلَك َوأَكُ .22

َماِء ٱلَّتِي َذَكْرِت فَ  ا ِعْنَد ٱْْلِ دُ َوأَمَّ . «أَتََمجَّ

اَولٌَد إِلَى يَْوِم َمْوتِهَ َولَْم يَُكْن ِلِميَكاَل بِْنِت َشاُولَ .23





".سّر هللا في اإلنسان"13/11/22خطبة يوم 

!عزيزي المجتمع

هكذا وصفنا أسلوب عيش اْليمان المسيحي الذي -" هللا سر. "1
.  هذا النمط من االعتقاد يسمى أيًضا صوفي.  سنعرفه هذا الشهر

 ومع ذلك إننا نختبر هللا: يقواللمسيحيون القريبون من هللا بهذه الطريقة
مناْليمان نجد في الكتاب المقدس أساس هذا النمط.  يبقى سًرا بالنسبة لنا

.أيًضا



إنه ألمر جيد بالنسبة لنا كمسيحيين إذا وسعنا . 2

نظرتنا إلى إيماننا واكتشفنا جوانب جديدة من الحياة 

سر هللا في "اليوم يتعلق األمر بـ.  في اْليمان

فينا ، في أفعالنا ، في صًلتنا ، في ".  اْلنسان

تجاربنا الدينية يمكننا أن نختبر أن الروٍ القدس 

.لكن اليمكننا التمسك به.  يعمل فينا وهو حي



يسافر بولس في آسيا الصغرى ، تركيا اليوم ، يكرز . 3

في إحدى .  بيسوع ويزرع المجتمعات المسيحية األولى

ماذا يفعل .  المقاطعات ، ال تذهب المهمةإلى أبعد من ذلك

وقف أمامه رجل من .  في الليل ظهر لبولس"الرسول؟  

مباشرة بعدظهور !  تعال إلى مقدونيا وساعدنا: مقدونيا وسأل

ألننا .  بولس بدأنا في البحث عن طريقة للوصول إلى مقدونيا

+  9: 16أع . ")لقد دعانا هللا لنبشر الناس هناك: كنا متأكدين

10)



يوضح المقدوني كرسول من الروٍ .  بول لديه حلم. 4

إنه مدعو اآلن للتبشير باْلنجيل في هذه : القدس لبولس

هذهالدعوة ليست من بولس نفسه ، .  المقاطعة في أوروبا

لكن بولس يقابل هذه الدعوة في حلم .  بل من الروٍ القدس

باْلضافةإلى المواقف .  يلعب في رأسه ومع ذلك يأتي من هللا

ا أن التي نفكر فيها ثم نتخذ قراًرا ، يمكن للروٍ القدس أيضً 

يوضح لنا الطريق من خًلل هذه األحًلم أو األصوات 

.الداخلية



كثير من الناس الذين يبحثون عن إيمان جديد يحلمون . 5

تعال : يسوع يظهر لهم ويتحدث إليهم أو يظهر لهم: به

عندما .  وهكذا يأتون إلىيسوع ويصبحون مسيحيين!  إلي

يتعلق األمر بطريقة مجتمعنا عبر الكنيسة ، فًل تلعب 

ة االعتبارات العقًلنية دوًرا بالنسبة لي فقط ، فهذهالطريق

أختبر أيًضا أن الروٍ القدس .  هي األفضل بالنسبة لنا

يخاطبني من خًلل فكرة نشأت في داخلي ويظهر لي 

.الطريقة التي ينبغيأن نسير بها



إذا كنا غير متأكدين من الطريق الذي نسلكه في عملنا أو . 6

في عائلتنا أو في حياتنا اْليمانية ، يمكننا أن نطلب من الروٍ

ن ويمكننا أن نكون مستيقظي.  القدس أنيرينا الطريق الصحيح

ومنفتحين على الروٍ القدس يتحدث فينا بطرق غامضة 

عندما يتعلق األمر بأفعالنا ، .  ويوضح لنا أين يمكنناالذهاب

فإننا محاطون بشكل غامض بالروٍ القدس ويمكن االعتماد 

.وهذا ينطبق أيًضا على صًلتنا.  عليه



بنفس الطريقة : "يكتب بولس في رسالة رومية. 7

.   ، يساعدنا روٍ هللا حيث ال نستطيع نحن أنفسنا

والنعرف كيف نقدم .  نحن ال نعرف حتى ماذا نصلي

لكن الروٍ نفسه .  صًلتنا أمام هللا بطريقة مناسبة

إنه يحدث بطريقة.  يشفع لنا بالتضرعات والتنهدات

(8:26رومية . ")ال يمكن وصفهابالكلمات



الطريقة التي نصلي بها في معظم األحيان هي . 8

في .  اختيار الكلمات التي نستخدمها للتحدث مع هللا

بعض األحيان ، عندما نكونيائسين بشكل خاص ، 

تخرج منا الكلمات في الصًلة بشكل ال يمكن السيطرة

في بعض.  عليه ، قد نصيح إلى هللا ونصلي ونبكي

، األحيانًل يمكننا حتى التحدث بشكل صحيح بعد اآلن

.ولكن فقط تنهد وندعو أنفسنا



أحيانًا نكون مرهقين لدرجة أننا ال نستطيع أن. 9

من الجيد تًلوة .  نجد كلماتنا الخاصة في الصًلة

الصلوات التي تعلمتها عن ظهر قلب ،مثل الصًلة 

مع بولس .  الربانية ، وبالتالي ادخل إلى عالم هللا

ا يمكننا أن نثق في أن الروٍ القدس سيصلي فين

.ويتشفع من أجلنا عندما النستطيع ذلك



لكن ليس فقط عندما نتنهد ونتوسل أننا لم . 10

اود نعد حقاً أسياد أنفسنا في الصًلة ، فقد رقص د

لم يعد .  أمام هللا ، كما رأينا في التمثيًلْليمائي

هل يتناسب ذلك مع مكتبي كملك؟  لقد كان : يفكر

متحمًسا جًدا لدرجة أن هللا كان في وسطهم مع 

ألواٍ الوصايا العشرلدرجة أنه نسي نفسه وغنى 

.ورقص مع التخلي



في عنبرتي السابق ، كان والد شاب ألربعة . 11

مع كثيرين آخرين ، .  أطفال يعاني من مرض خطير

:  صليت أنا وزوجتي أنيت من أجل قوةشفاء هللا له

قالت أنيت .  أن يتعافى مرة أخرى ويكون مع عائلته

اآلن تصلي أن تتحمل .  أن صًلتها تغيرت فجأة

.األسرة وتتحمل وفاة الزوجواألب



عندما تغيرت صًلتها ، لم يكن لديها . 12

لكنه توفي .  معلومات جديدة عن حالة الرجل

بمساعدة : بعد فترة وجيزة وأتم هللا صًلة أنيت

الكثيرمن الناس وهللا ، تمكنت األسرة من قبول 

وفاة والد األسرة ، لتجاوزها جيًدا والحقًا ْليجاد

صحح الروٍ .  طريقة جيدة مرة أخرى

!القدسصًلة أنيت



الروٍ القدس يعمل بطرق سرية ، ويوضح . 13

نا أحيانًا يعطي.  لنا الطريق ويساعدنا على الصًلة

أيًضا تجارب غير عادية جًدا ، بعضالناس 

.  ينظرون إلى الجنة للحظة ، إلى الحياة األبدية

كورنثوس 2في .  هذا ما حدث لبولس ذات مرة

.يخبرنا كيف اختطف هو نفسه فيالسماء



رفعه إلى الجنة تم.  أَْعِرُف إِْنَسانًا ِليَِسيحَ . "14

ال أعرف ما إذا .  الثالثة منذ أربعة عشر عاًما

وال أعرف ماإذا .  كان في جسده في ذلك الوقت

لكني !  ... هللا أعلم.  كان قد خرج من جسده

وهناك سمع كلمات ال .  أعلم أنه نُقل إلى الجنة

:  12كو2. ")تُنطق وال يجوز ألحد أن ينطق بها

2 +4)



فقط أقلية من المسيحيين لديها مثل هذه التجارب . 15

.  لًلختطاف إلى الفردوس ، ولكن بالتأكيد ليس فقط بولس

بالنسبة لي ، فإن مثل هذهالتجارب ، التي يخرج فيها 

اْلنسان من الحياة الطبيعية هنا ، هي عًلمة على أن 

في هذا العالم ، ولكنهمدعو" كائنًا محبوًسا"اْلنسان ليس 

ما لم تراه عين ولم تسمعه أذن .  "إلى شركة أبدية مع هللا

1." )، ما لم يفكر به أحد قط ، أعده هللا لمن يحبونه

(9: 2كورنثوس 



عاًما ، دخل والدي في غيبوبة بعد 16منذ . 16

إصابته بسكتة دماغية من مرض خطير ، وأصبح غير 

ا عانت والدتي كثيرً .  مستجيب وتوفي بعد بضعة أيام

بعد .  من عدم قدرتها على توديع والدي ، زوجها

.   ثًلثة أشهر من وفاته ، كان لديها شبح في المنام

.  لم أستطع أن أودعك: فجأة وقف والديأمامها وقال

أنا .  كان لطيفا معك وأنا أحببتك.  انا آسف على هذا

!وداع.  اآلن في عالم مختلف



لدى العديد من المسيحيين خبرات خاصة . 17

من خًلل أعمال الروٍ الغامضة ، والتي غالبًا ال 

الوحي والتعزيزاتفي .  ينسونها طوال حياتهم

التجارب التي تجعلهم .  الصًلة والرؤى واألحًلم

تجارب ال يمكن .  يؤمنون أو تعزز إيمانهم

.  السر هوهللا.  شرحها بسهولة ، تجارب مع سر

.آمين.  هو سر حياتنا





ب يفكوور النوواس فووي ألمانيووا بضووحايا الحوور.  اليوووم هووو يوووم الحووداد الوووطني( 1
ال يووزال النوواس .  كووان ذلووك منووذ زموون بعيوود.  1945-1939العالميووة الثانيووة 

ن لقوود رأينووا للتووو مسوويحيي.  يعووانون حتووى اليوووم الحوورب والقمووع واالضووطهاد
فووي ال يووزال النوواس.  يتعرضووون لًلضووطهاد والتهديوود بووالموت فووي أفغانسووتان

إيووران وسوووريا وأوكرانيووا وجنوووب السووودان يعووانون موون الحوورب واْلرهوواب 
.والقمع اليوم

ة الصوًل.  نحن نصلي اآلن من أجل كل هؤالء األشوخاص بلغواتهم الخاصوة( 2
لوى نحون ع.  نحون لسونا ببسواطة تحوت رحموة المواقوف السولبية.  تعني الرجواء

اقووف نعتقوود أن يسوووع يحمينووا حتووى فووي المو.  ثقووة موون أن هللا سوووف يسوواعدنا
.لذلك نصلي بإيمان باهلل الثالوث.  الصعبة




