
الر٢٧ـالة س 
 

  !!تقوواتقووا.. .. كونوا رجـاالًكونوا رجـاالً
 

(Arabic - Be men of courage, be strong!) 

 
  !!تقوواتقووا.. .. كونوا رجـاالًكونوا رجـاالً: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحباِئى

 

رس الِةوِمنب ولس الرسِنؤِمول األولى إلى مى كورنثوس األصالثاِلاح الح ددأ العنقر شَراِدس عسشَرثَ ع:  
 

"هاسهــاسرواوار....اثب وا ِفوا ِفــتت اثبى اإليمــ كون كون....انانــى اإليموا رجا....االًاالًــوا رجوا تقوو١." تقو  
 

بسفر إشعياء النبى فى العهِد القديم وبرسالة بولس . .الكتاب المقدسجاء ِذكر هذه الوصية مرتين ب 
 شعب اهللا وُلس الرولسوب لنبى ا إشعياء وفى النصين يحثُّ..الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس فى العهِد الجديد

حميدة  يعنى هذا أن الرجَل وحده يتحلى بفضائَل وال..  فى اإليمان بقوة وعزيمة الرجالعلى السهر والثبات
  ٢.َلجا الرا حب كم أيضاًا به وميزهاد حباها اهللا وق..فالمرأة أيضا تتحلى بفضائل حميدة تميزها.. تميزه

 

 فتاة بتقديم قامت وقبَل تقديمى لكلمِة اهللا فى ذلك االجتماع ..اتماً إلى اجتماع للشابات المسيحيدِعيتُ يو 
 .!؟تعجبتُ كيف اختارتْ الفتاة هذه اآلية الجتماع فتيات. "تقووا.. كونوا رجاالً":  يدور حوَل اآليةتأمل روحى

 ولكن أعجبنى حقاً ما قدمتْ الفتاة ِمن ..وأنّها ليست مناسبة لهن باألكثر ظناً ِمنّى أنّه يليقُ تقديمها لإلخوة الرجال
فكما أن للمرأة .. إنّنا فى حاجٍة إلى تطبيق هذه اآلية فى حياتنا كأخوات:  إذ قالت..تأمٍل ألخواتها فى المسيح

  .يجدر بنا التحلى بها و والفضيلة سواء كانت للرجل أو للمرأة فهى فضيلة..ل ميزنا اهللا بها فكذلك الرجالفضائ
 

  كإنسانكإنسان":  وعواطفه الرقيقة ِمن نحونا بالقولّل جالله مثالً فى تعزياِته لناج  وبسفر إشعياء يعطينا اهللا 
 المرأة أنّها ال تنسى  وبنفس السفر المقدس ضرب اهللا لنا مثالً آخر ِمن فضائل.."تعزيه أمه هكذا أعزيكم أناتعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا

هل تنسى المرأة رضيعها فال هل تنسى المرأة رضيعها فال ":  ويقصد بقوله مدينة صهيون إذ يقول الرب..هنا أيضاً ال ينساناإلأن  ورضيعها
 القوة البدنية فكلمة اهللا ِمن الصفاِت المميزة للرجال وإن كان ."حتى هؤالء ينْسين وأنا ال أنساِكحتى هؤالء ينْسين وأنا ال أنساِك!. !. ؟؟ترحم ابن بطِنهاترحم ابن بطِنها

رجاالً بمعنى أن نكون هنا أن ة فى أبداِنناال تشيرقو نزداد ..األبدان وح كنّا أقوياء عطينا امتيازاً إني فلن بس.. 
كان وام دليلة  أمكان شمشون قوى البدن ونحن نعرفُ قصة فشِلِه ..هعدو إذا تفوق علينا بقوة عضالت يضيرنا الالو

  ٣.ِلنصرٍة لنا ِلمجرِد تفوِقنا بقوٍة بدنية فال ضمان . الشاب الصغيرجليات جباراً ونحن نعرف قصة خذالنه أمام داود
 

يس عند يستغلها إبلو ذةلمؤمن يعظم انتصاره ألن الرب قوته أما ما يميز الرجَل فهو العزيمة القوية المنِفا 
الوقوف بشجاعة أمام تحديات نية  تعطيهم إمكا عند المؤمن والمؤِمنَةوالعزيمة القوية ..األشرار لتدمير حياتهم

المؤمنون ف. .يظهر فى حياتهما ثمر الروح القدس لعمل روح اهللا داخلهما متثالعزمهما على اال بقدرو ..إبليس
 لعزيمِة الرجال  الذى يحتذىدانيال النبى المثُل  ولدينا.. خاضع لعمل روح اهللا الذى يقويهمكالهما والمؤمنات

  ٤."أما دانيال فجعَل فى قلِبه أنّه ال يتنجس بأطايِب الملك وال بخمر مشروبهأما دانيال فجعَل فى قلِبه أنّه ال يتنجس بأطايِب الملك وال بخمر مشروبه": هد عنه قائالالقوية فالكتاب يش
 

وهنا .. أن نصِمم على التمسك بكّل فضيلة بعزيمة الرجال القوية.. رجاالًَرجاالًَكونوا كونوا : إن المقصود بالوصية 
ل المسئولي..خت المؤمنةبكّل وضوح الصفاتُ الحميدة فى حياِة األخ المؤمن واأل تبرزماختيار وليس  ِمثل ح نة ع

ة وتلبي..  وبإيمان راسخ يتخَطى العقبات التى يضعها عدو الخير لتعطيل مسيرتنا مع اهللا وخدمتنا لهعن اضطرار
وكذلك .. د مهما كلفَ األمر ِمن جهٍد ووقٍت وماٍل دون انتظار لمقابل أو عائنداء المحتاج كالسامرى الصالح

ياً بال خوٍف أو وعدم االستجابة للباطل مهما كان مغر.. الوقوف بال تردد إلى جانب الحقّ مهما كان محرجاً
                                                        

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،                         ١٣: ١٦  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس١
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 بال طمع فى ملذاِت العالم الزائفة أو يفنى  والقناعة التى هى كنز ال.."فاهللا لم يعطنا روح الفشلفاهللا لم يعطنا روح الفشل" استسالٍم لفشل
 ١.وال اشتهاء لما يقتنيه اآلخرون  المحيطةتذمر ِمن الظروف الصعبة

 

"كفايتهما ِمن عند الربكفايتهما ِمن عند الرب"المؤمن والمؤمنة  
االتضاع واالعتراف بالجميل والوفاء بالوعد دون يتحليان ب.. ٢

كذلك مقابلة اإلساءة باإلحسان .. تراجع فيه مهما كلفَ ذلك من تضحية ذاتية أو تعارض مع مصلحة شخصية
"فمالك نفسه خير ِمن مالك مدينةفمالك نفسه خير ِمن مالك مدينة"لغضب وضبط النفس عند ا

..  وقبول أعذار اآلخرين بروح الصفح والغفران..٣
 يصنع  فليس هناك ماوهذا يعنى أنّه لو لم ندرب أنفسنا لنكون رجاالً.. "رجاالًَرجاالًَكونوا كونوا ": إن كلمة اهللا توصينا بالقول

  . لنكون رجاالًاادتنَتتوقفُ على إر وسئوليةمفى تحمل الالحقة هى والرجولة  ألن الرجاُل ال يصنّعون منّا رجاالً
 

وبِكفاح شديٍد .. غير فحملت األرملة مسئولية ثالث بنات وولد ص.. فقدت عائلهايةمصرأذكر قصة أسرة  
 ناسٍب ِمنْهن على عمٍل م كٌلصلتْ وح.. إلى مستوى الئق ِمن التعليماألم أن تصَل ببناتها الثالث وصبر استطاعت

ن بدورهن فى تنشئة وتعليم األخ األصصل لقد و.. رغَوقمحعلى أعلى األخ األصغرأرجأن زواجهن حتى ي 
الدرِةاِتجالعلمي وقتذاك كَ فقد ن..  ذكياًاندما أر نله اً فى إحدى وتمأخوهم عاِلماً كبيراً وأستاذاً جامعي وأصبح 
اِمجِم اِتعصذ ِمخَأ.. رة ِدنحِفة راسيى إحداِمى جاِتعأور وحصل على مركز مرموق فى تلك وأظهر نبوغا اب 

 فلم يبخلن ِهاِجوهن لنفقاِت ز عونَ ِمن شقيقاِتِه وطلبا أحبهصريٍة ليتزوج بِمرعاد إلى ِمصو.. ِةبي األورِةمعالجا
  .ثِة الثاِلِهواج أخِت زند الدين ِعوعدهن بوفاِء لكنّهو واجولى والثانية قطار الز فاتَ األه أنّمغْ ر..عليِه

 

 عا إلى ادبأورم عالِمِهوجِت ز صِةريزقَ وربأطفال وأص بحمتِل يكنزالً مب عدأن صلتْ حزوجته مٍل على ع 
هناكناسٍبم ..ثم دأتْ ب زوجتهم ِلوعاًشر زيِةادخِل دو اهممتْ األيضِس ونَامى شقيقهمو هدف عجلنَهستعلن يسأر ..

أسفاًفأر مقدسَل إليهن يوخوِلِه لد ِفِتِهزوج شْى موع استأنفَراى  ِفاهبأورن االنتظار حتى يقفَ المِمنْه شْ وطلبر وع
  ككجعَل ِمنجعَل ِمنان أملنا أن نَان أملنا أن نَكَكَ": الٍت لهقاِئ..  عن حسرٍة ونَدمرن فيِهن القاهرة يعبطاباً ِم ِخِه إليلن فأرس..على قَدمين

عحنَاِلاِلعحنَماً فنَجماً فنَجها أيها أيا العاِلاِلا العمأم.... الكبير الكبيرم أم وكان نَلنَلنَ وكان نَا أن ا أنجعَل ِمنعَل ِمنجككر ر جلنَلنَالً ففشَالً ففشَجها أيها األخُا األخُا أيالص غيرغير الص!!".  
 

هناك مع   بكندا وتقابلتBritish Columbiaُ بمقاطعة Missionكنتُ يوماً فى زيارٍة ألحد السجون بمدينة  
رحلِة حياته.. سجينِمصرى ثَ معى عنوكيف كانت نهاية مطاِفِه تحد ة هذا السبان الحديديالِقض دثِن.. ور ِمنى ح

ماً على وِذب ي أنه كَاوِئهب سبوأوضح لى س.. !اءتْ ولكنّها س ضباط الِسجنِد أحع له كانتْ طيبة معن عالقٍة
كانت  و..! ِمن الِمصرى السجينرجولةرجولةالضابط جداً واعتبر أن ما حدثَ ليس موقفَ   فتألم السجنضابطصاحبه 

!. ن بتهمِة قتٍل فأنا بالسجن اآل.! ِمن هذا الضابطاندهشتُ كّل الدهشِة:  لى معتذراً لنفسه عما حدث منههذه كلماته
  !.؟ِه عليتوقع منّى أن ال أكذب ي كيفَ لجريمة ارتكبتهانِّنى سجينإ. !يفهم صاحبى هذا؟  كيف التى كذاباًِعشْتُ حيا

 

اندهشتُ ِمنْه ألنه !.. من جريمة إلى أخرى؟ وحياتى كلها  الضابطىماذا ينتظر منِّ: السجين  ذلكثم قاَل 
. ؟"كونوا رجاالًَكونوا رجاالًَ":  اإللهىليهم الوحىمن هم الذين يوجه إ.. قارئعزيزى ال !.. لمجرد كذبة"رجالًرجالً لستُلستُ"اعتبرنى 

م يحصْل على الوالدة  ما ل.."رجولةرجولةالال" إذ يستحيُل على المرء أن يتحلى بفضائل ..بكّل تأكيد إنّها موجهة للمؤمنين
.  ويمنحه قوة ليسلك سلوكاً مسيحياًهده ويعلم ليرِش على سكنى الروح القدس بداِخلهحصُل ألنّه بذلك ي..ِمن فوق

 يتوقع الكيف .. ؟؟رجالًرجالً ِمن ِشرير أن يكون إذ كيفَ ينتظر.. إن ضابط الِسجن على خطأ:  السجين ذلكحقاً ما قاله
 لنا إن دعوةَ اهللا: أخى!..  أنه من الحكمة أن يفعلواحسب ما يعتقد األشرارفهذا  !.؟ لينجى نفسهمنه أنّه يكذب

 ..  أو مشقٍة نَبذله بال جهٍد.. "رجاالًَرجاالًَ" ومتى عرفناه عرفنا كّل فضيلة وكنّا ..جميعاً أن نرتبط به أوالً ونتعرف عليه
 

..  تعرفها ربىى أعرفُ نفسى وأنتَنإن.. أبانا السماوى : فى تلك الصالة معىكى تشتركأدعوك أخى  
وحك أن يمألنى  أطلب ر..اك قلبى وفكرى استلمهما سيدىه ..غفرانك وصفحك أطلب نادماً لذا آتى إليك معترفاً

ح دجدىياِتوي ..ص التى ِفأرفعى اسم يسوعقاً ِف واِثار البعِدكى و قلتَ اي نقبْل :مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 
 

 : أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة.. أخى القارئ العزيز
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 ٧: ١رسول الثانية إلى تيموثاوس  رسالة بولس ال١
 ٢٥: ٣٧ سفر المزامير ٢
 ٣٢: ١٦ سفر األمثال ٣
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