
الر١١٣ـالة  س  
 

  !!ناناسس ح حلينليناِماِما عا علسنَلسنَ
 

(Arabic - We're not doing right!) 

 
  !! حسناً حسناًلينليناِماِما عا علسنَلسنَ:  هوعضوم موا اليديثنَح.. أحبائى

 

 الملوك الثانى سفروِمن األول من العدد التاسعاألصحاح السابع نقرأ الجزء : 
 

""ثم قال بعضناًناً لسنا عاملين حس لسنا عاملين حس::هم لبعضهم لبعضثم قال بعض....هذا اليوم هذا اليوم هو يوم بشارٍة بشارٍة هو يوم ونحن ١."" ساكتون ساكتون ونحن 
 

 شديداًكان الحصار حول م اِمدن السةر..إذ ج مملكع ِه جيوِشام كّل أرِع وصدالي ه وخيله اِتها بقو
  الحادثٌ وحدث نتيجة لذلك ..سرائيَلإ لها نظير فى أرض  يكنة الحصار حدثت مجاعة لم شدن وِم..ومركباته

يتصمثل ذلك األمر يحدث من بشره عقلور كان  .. وال يخطر على بال أناسعلى السور المحيط بالسامرة  الحر
تشكو جارة سرائيل ى ملك إ إلأتتْو ىلقصر الملكى اإل ةأت امرذ جاء إ..ِه بخياِم للمدينة المحاصر العدوينمراقب
هاتى هاتى "  هذه المرأة قالت لىإن:  قالت!. لها األبدان وأخذت تحكى قصة مرعبة تقشعرضرتها معها إلى الملكأح

  !. هاتى ابنك فنأكله فخبأت ابنها لها فى اليوم اآلخر ثم قلتُ."ههااأكلنأكلنسقلنا ابنى وسقلنا ابنى وم ثم نأكل ابنى غدا فم ثم نأكل ابنى غدا فابنك فنأكله اليوابنك فنأكله اليو
 

 لما سمعالملك كالم تاز على السور وهو مج ثيابهقَ المرأة مز.!ينقذه  لم طته سوى الخبر الذى  ورِمن
تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير فى مثل هذا الوقت غدا  .. هكذا قال الرب: ليشع النبى يقولجاء به رسول أ

 قال ..ص كانوا عند مدخل باب مدينة السامرةر أربعة رجال بم ذاته حدث أن وفى اليو..بشاقل فى باب السامرة
 وإذا ..لجوع فى المدينة فنموت فيهاا المدينة ف إذا قلنا ندخُل.؟ لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت:أحدهم لصاحبه

جنا هنا نموتلس..نسقط إلى محلة األ فاآلن هلم راميين فإن استحتلونا متنايينا وإن قيونا ح.  
 

ة  وحين جاءوا إلى آخر بقع..المحاصرين فى العشاء ليذهبوا إلى محلة األعداء  األربعة رجال البرصقام 
فقالوا .. ش عظيم جي صوتَ خيٍل وصوتَ مركباٍت األعداء صوتَ جيشَسمع الربأ لقد .!فيها لم يكن هناك أحد

 فقاموا وهربوا ..ين ليأتوا علينا المصريين وملوكثيِح الملوكنا د اسرائيل قد استأجر ض هوذا ملك:ألخيهالواحد 
لوا منها م الخيام فأكلوا وشربوا وح األربعة بعض دخَل.أنفسهموهربوا ألجل نجاة  شىء فى العشاء وتركوا كّل

  ٢.ا وطمروالوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضو ثم رجعوا ودخا وطمروها ومضو وثياباًفضة وذهباً
 

 فإن انتظرنا  فإن انتظرنا !.!.؟؟وم بشارٍة ونحن ساكتونوم بشارٍة ونحن ساكتونهذا اليوم هو يهذا اليوم هو ي. . !!لسنا عاملين حسناًلسنا عاملين حسناً": هم لبعض بعضاُلرجال قال 
إلى ضوإلى ضوء الصباح يصادفنا شرء الصباح يصادفنا شر....فهلم اآلن ندخْل اآلن ندخْل فهلم ونخبر فجاءوا وأخبروا.." الملك الملك بيتَ بيتَ ونخبر .ثم أرسل الملك ر ال س
ليستطلعالخبر فر جالرسل وأخبروا الملك بصدق ماع  قاله األربعة رجال البص وتحقق قوُلرالذى جاء  الرب 

 لى شعٍب توصيل األخبار السارة فى حينها إ يتوانوا فى إذ لم.حكماء  كان األربعة رجال.اء النبىعلى لسان إشعي
 : أربعة نوجزها فى قصة األربعة رجال نتعلم دروساًن وِم. إلى القوت الضرورى الحاجةنكان يعانى ِم

 

 األربعة رجال البرصقاله  أمل ماحين نت  ....همهم وبه أنقذوا شعب وبه أنقذوا شعبكانوا حكماء إذ فضلوا خير الحلولكانوا حكماء إذ فضلوا خير الحلول: : أوالًأوالً 
 الدخول إلى المدينة وهناك سيموتون جوعا أو البقاء حيث هم ا إم: األمر وهو أن يختاروا واحدة من ثالثةئباد

 كانوا حكماء ..لى محلة األعداء فإما استحيوهم وإما قتلوهم أو اختراق السور إوهو الموت جوعاًوالمصير واحد 
 بأحد  يوماًكنتُ: ها كاتب قالأعجبتنى قصة  قرأتُ..ستبعد ألن فيه رجاء الحياة غير م..إذ فضلوا ثالث الحلول

 هل :عى انتباهى اثنان على مائدة مجاورة يتناوالن طعامهما ويتحاوراناستر طعام الغذاء ىالمطاعم وأثناء تناول
 إليهما واستأذنتهما الجلوس  فنظرتُ.دد تنته مناقشتهما إلى شىء مح ولم.؟ هذا مجرد خيال أو أن.حقا يوجد جحيم؟

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع          ،             ٩: ٧سفر الملوك الثانى  ١
٢
             :٧سفر الملوك الثانى  
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 أدلى برأيى فى ذلك ى أنطلبا منّ ..جلستُ معهماوذلك حبان ب فأجابانى بأنهما ير..راك فى الحوارمعهما واالشت
 بأن اهللا أعد الجحيم نم أونىإن:  اليؤمن؟ قال أحدهماومن جحيم  يؤمن بوجودن م:هماسؤالع فبادرت بالموضو
 المقدس  والكتاب.. بما جاء بالكتاب المقدس ألنى أومن: قال.؟دليلك  وما: فسألته. أكيد وهذا. ومالئكتهإلبليس
ذلكيعلن .ال: الثانى أجابنىا سألتُ ولم  ليس ِم: أجابنى.دليلك؟  وما:فسألته .. هذا سيحدثأظن أن ١. دليل عندىن  

 

  ماصحيحاً  كان فإذا. نفكر فى النتائج؟ الحكمة أنن أليس ِم..جحيمال يؤمن بوجود  الالثانى الذىأجبتُ  
 كان حقا يوجد جحيم موقفك أنت إن  ولكن ما.. يؤمن بوجودهمنفلن يخسر شيئا  ..وجود للجحيم  إنه ال:تقول
 ولكن . ستندم. تتفاداها الحكمة أنِمنألبد و وإلى ا فادحةك لخسارٍةض نفس تعرأنتَ .؟ لوجوده حساباً تعمْلنت لموأ

 فضل أ طريقاًك أن تختار أنصح.. وليتك تندم اآلن لتنقذ مستقبلك األبدى.!ينفع الندم هناك فى جهنم حيث ال
يختص بمصيرنا  ماف .. أو عدم إيمانىهيمانى بوجودتوقف على إ تال صحة األمر  إن..وأضمن لمصيرك األبدى

 بالتالى يخلص خطاياه ون ِم يتبع المسيح يخلصن م كّل أن..صحيحأعلنه   وما الكتاب المقدسبعد الموت أعلنه
ولكن . الدينونة والعقابِمن نمعليه  وسيمكثُ. المسيح سيبقى فى خطاياه بدون خالص منها يرفض خالص 

اهللا وسيهلك فى الجحيم األبدىغضب ..ختياراال الحكمة فى الرجالنتعلمه من هؤالء ما  أول إن.  
 

 لقد عزلهم ....المدينةالمدينة على المجتمع الذى لفظهم ووضعهم خارج  على المجتمع الذى لفظهم ووضعهم خارج هؤالء الرجال البرصهؤالء الرجال البرصلم يحقدلم يحقد  ::ثانياًثانياً 
 أولى برعاية خاصة  ذويهم وهمِمنن وممحروإنّهم  .. أبرص نجس حسب شريعة موسى كّلأنالمجتمع باعتبار 

 فى توصيل األخبار  قوية ورغبة لآلخرين نقى قلوبهم بحب أرواحهم وامتألتتْم لقد س..مهما كانت تكاليفها
الساربيتَ الملكايخبروئدين لعا فأسرعوا.. موت جوعاًضة للة للنفوس المعر ة الشعب لنجا بما صنعه الرب ِمن 

توصيل األخبار  ن علىيحرصو كثيرين  أعرفُ.. وفيراًهم خيراً ففروا تاركين وراءةرهبصابتهم أعدائهم وكيف أ
 ..رغم شدة الضيقات والتجارب المتنوعة واالضطهادات بمختلف أنواعها ..السارة للنفوس المقيدة بربط إبليس

  ..فترى علينا فنعظفترى علينا فنعظ ي ي..هد فنحتملهد فنحتملضطَضطَ نُ نُ..م فنباركم فنباركشتَشتَنُنُ": أهل كورنثوسالرسول فى رسالته األولى إلى  يقول بولس
 أسمى وهو مجد  ألن لهم هدفاً.؟ضطهادالق وا لماذا يحتمل المؤمنون الضي.."ل شىءل شىءنا كأقذار العالم ووسخ كنا كأقذار العالم ووسخ كررصِِص

ة لينالوا باإليمان صفحاً وسال ورجوع البعيدين إلى الحقّالرب٢.ماً وحياة أبدي 
 

 لتوصيلها أكفأوأن غيرهم   .... لتوصيل البشارة لتوصيل البشارةوأنهم ليسوا أكفاءوأنهم ليسوا أكفاء   نجسون نجسون ينظروا ألنفسهم أنهم ينظروا ألنفسهم أنهململم: : اًاًثالثثالث 
يتحملوا مسئولية  كيف يطلب ِمن المنبوذين أن : جاءهم عدو الخير بتلك األفكاروربما.. ة األصحاءيمسئول ىوه

ألولى  باستطالع األمر وتوصيل البشارة ن وظيفتهم المراقبة والحراسة وهم أجدروجد مراقبوي !.من نبذوهم
م هو يوم م هو يوم  هذا اليو هذا اليو..!!لسنا عاملين حسناًلسنا عاملين حسناً"" : لقد قالوا.. هذه الحكمة فلنتعلم منهم وافتدوا الوقتكانوا حكماء ..األمر

 ٣."" الملك الملك بيتَ بيتَ ونخبر ونخبرندخْلندخْل فهلم اآلن  فهلم اآلن نتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شرنتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر إن ا إن ا..بشارٍة ونحن ساكتونبشارٍة ونحن ساكتون
 

هم  قال بعض....ن فيتبعوهن فيتبعوهسسنبوه وماهو حنبوه وماهو حججهو خطأ فيتهو خطأ فيت   بين ما بين مااس الذى يميزاس الذى يميز الحس الحسكان لهم الضميركان لهم الضمير: : اًاًرابعرابع 
ه  صاحب الصالح يرشد الضمير إن....""وم هو يوم بشارٍة ونحن ساكتونوم هو يوم بشارٍة ونحن ساكتونهذا اليهذا الي. . !!لسنا عاملين حسناًلسنا عاملين حسناً"": لبعض

ه صيب صاحب إنه ي..وسوم فال قدرة له على التمييز بين ماهو خير وماهو شر الم أما الضمير.. بحكمةيتصرفَل
ه ه ويعلم اهللا الذى يرشد يسكن فيه روح الحقيقى المسيحى إن المؤمن..ببالدة وعدم مباالة وهروب من المسئولية

 ٤.بة على التمييز له الحواس المدر.. التى يسلكهاالطريقَ
 

 بقيود كبٌلأعترف أمامك بأنى م.. أبانا السماوى  : الصالةتلك فى  معىشترك تناليت.. ئ القارعزيزى 
مألنى بروحك ا . أجلىمن طهرنى بالدم المسفوك .ارحمنى أنا الخاطئ .قدير فخلصنى يا اإلهمال وعدم المباالة

  فهذا اليوم هو يومأسكتُ  وال..أعلن اسمك العظيم وقوتك للخالص و. لك أعيشَ قلبى أن شوقُ.وأهلنى لخدمتك
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقوِلك يا  فاستجب لى .. ربى يسوع أرفع صالتى فى اسم..بشارة

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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 ٤١: ٢٥ إنجيل متى  ١
 ١٣: ٤  رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس٢
 ١٦ :٥  رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس٣
  ١٤ :٥،    الرسالة إلى العبرانيين   ٨: ٣٢  ، سفر المزامير ٢ :٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٤
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