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   ٣الجزء  -  الفداء تاريخ.

  .الحياة بالحكمة :العشرونالفصل 

  ديفيد بالت . د

٢٠١٠ \ ٦ \ ٦   

لو مش عارف األمثال فين، افتح . ١األمثال أصحاح ِسفر  عاك، افتح معايااك كتابك المقدس، ويا ريت يكون ملو مع
  . اإلنجيل من الُنص، هاتالقي نفسك في المزامير، الِسفر اللي بعده

ومع ذلك، مع كل . يمكن يكون األمثال هو أكتر ِسفر حكمة في الكتاب المقدس مشهور. ِسفر الحكمة. ١أصحاح  أمثال
فيه ارتباك بالنسبة لِفهم كل مثل لوحده، وارتباك بالنسبة لفهم . ارتباك بالنسبة للِسفروية شالحكمة الموجودة في الِسفر، فيه 

  . الِسفر كله، كوحدة واحدة

يه هي إرادة اهللا بالنسبة لي؟ ده شيء منتشر في الكنيسة إ: ي عصر أكتر سؤال منتشر بنحب نسأله هواحنا عايشين ف
  إيه هي مشيئة الرب في حياتي؟ ة الرب في حياتي؟ ئازاي أعرف مشي. ده سؤال دائم. اليومين دول

، لكننا الكتاب قال عنها أمور محددةفيه حاجات محددة . أنا باتكلم عن األمور اللي مالهاش َنص واضح وقاطع في كلمة اهللا
وكلمة اهللا مش بتتكلم عنها بطريقة مباشرة، زي ناكل إيه أو بنواجه ظروف كتيرة في الحياة، منها الصغير ومنها الكبير، 

ازاي . أعيش فينو فيه قرارات بسيطة زي دي، وفيه قرارات كبيرة، زي أتجوز مين، أختار أنهي شغالنة، . نلبس إيه النهاردة
الكلمة المقدسة بتقول لنا إننا نراعي . نعرف مشيئة اهللا في أمور الحياة دي؟ واضح إن كلمة اهللا بتكلمنا في األمور دي

. بالنسبة للزواج إننا مانتجوزش حد غير مؤمن والكتاب بيقول لناوده بيقول ناكل إيه، وازاي نكرم اهللا بطريقة لبسنا، . أجسادنا
قلوبنا . لكن لما نيجي لتفاصيل األمور دي، بنبقى عايزين نعرف مشيئة اهللا. مش ممكن تشتغلهامهن غير أخالقية، يبقى فيه 

خايفين لحَسن نختار  بنبقى دايًما. احنا خايفين. عايزة مشيئة الرب، لكن بنتعب عشان نتنقل من القلب للعقل وناخد قرارات
  . عشان يبقى الموضوع أسهل. الصح فين من األوللحسن ناخد قرار غلط، وبيبقى نفسنا نكون عارفين اختيار غلط، 

بيورينا الراحة العجيبة، والثقة فعايزكو تشوفوا النهاردة إن ِسفر األمثال . بس لو الحال كان كده، كانت تبقى الدنيا باظت
بتتبع مشيئة و بتعمل حاجت عادية يومية، ثقة عجيبة إنك عايش في العجيبة اللي ممكن تكون عندك وانت بتاخد قرارات، أو 

  . اهللا بناًء على اللي بنشوفه في ِسفر األمثال
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األمثال متقسم كُكل، . بيقولولنا على هدف الِسفر. ُيعتبروا مقدمة للِسفر. أعداد من الِسفر ٧عايزين في األول نقرا أول 
ألن الحكمة قرا باقي الِسفر وبيتكلموا عن الحكمة، وبيقولولنا ليه الزم ن أصحاحات ُيعتبروا تمهيد للِسفر ٩أول . لقسمين
  . أصحاحات ٩الكالم ده متكرر كتير في أول . نحصل على الحكمة ونَقدرهابيقولوا لنا إننا الزم . دة فيهموجو 

، أو ٣أو على ، مكتوبين على جزئينمنهم كتير . أمثال مختلفة، حكم مختلفة، بنالقي ٣١لـ  ١٠وبعدين من أول أصحاح 
وا بسهولة، عشان تحفظهم في عقلك، وفي قلبك عشان تاخد الكلمة وتطبقها عملًيا في حياتك عشان يتحفظأجزاء  ٤على 
  . اليومية

جمعها ناس تانيين، لكن أغلبها كتبها األقل على أو أغلبها كتبها سليمان، مش كلها، فيه أجزاء تاني كتبها ناس مختلفين، 
هايقودنا في الِسفر كله، وبعدين نركز على عدد معين ان غرض بيقولولنا بي. أعداد دول ٧تعالوا نبص على أول . سليمان

  . دراستنا لِسفر األمثال النهاردة

  ، ١: ١ أمثالتعالوا نبدأ من 

يِب اْلَمْعِرَفِة َواْلَعْدِل َواْلَحق ِلُقُبوِل تَْأدِ ٣. ِإلْدَراِك َأْقَواِل اْلَفْهمِ . ِلَمْعِرَفِة ِحْكَمٍة َوَأَدبٍ ٢: َأْمثَاُل ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئيلَ ١"
ِلَفْهِم اْلَمَثِل ٦. َيْسَمُعَها اْلَحِكيُم َفَيْزَداُد ِعْلًما، َواْلَفِهيُم َيْكَتِسُب َتْدِبيًرا٥. ِلُتْعِطَي اْلُجهاَل َذَكاًء، َوالشاب َمْعِرَفًة َوَتَدبًرا٤. َواالْسِتَقاَمةِ 

  " .َمَخاَفُة الرب َرْأُس اْلَمْعِرَفِة، َأما اْلَجاِهُلوَن َفَيْحتَِقُروَن اْلِحْكَمَة َواَألَدبَ ٧. ُحَكَماِء َوَغَواِمِضِهمْ َواللْغِز، َأْقَواِل الْ 

الحكمة، بنالقي كلمات بُتستخَدم كتير زي  ٧في األعداد الـ . ، العدد الرئيسي٧تحت عدد  طتحطوا خعايزكو دلوقتي 
 ٩لو رحنا كمان ألصحاح ." َمَخاَفُة الرب َرْأُس اْلَمْعِرَفةِ "نالقي  ٧اإلدراك، لغاية ما نوصل لعدد والتدبير، و والمعرفة، والفهم، 

. وكأنهم آيتين للبداية والختام بتوع قسم. ، اللي نبقى كده بنقرب من نهاية القسم األول هانالقي العدد ده متكرر تاني١٠عدد 
اْلِحْكَمِة  َبْدءُ ". وهي دي اآلية اللي عايزكو تحفظوها. حطوا تحتها خط" .اْلِحْكَمِة َمَخاَفُة الرب  ءُ َبدْ "، ١٠: ٩ أمثالمكتوب في 
 باكتبوا معايا كمان. من ناحية ، والحكمةمن ناحية عايزين نفكر في العالقة بين مخافة الرب، بين عبادة الرب ".َمَخاَفُة الر :

  . بإعادة صياغة ٧: ١ أمثالممكن تعتبروا الجملة دي هي  ."حة مع الربالحكمة هي ثمرة العالقة الصحي"

لما نعيش بمخافة .العالقة الصحيحة مع الرببتتطلع أو هي نتيجة الحكمة   .الحكمة هي ثمرة العالقة الصحيحة مع الرب
ا  باهللا، وده شيء منطقي لما حكمتنا في قراراتنا اليومية معتمدة على عالقتن. الرب ونعيش بأعمال للرب، هانعيش بالحكمة

  . فكر في الموضوع على ضوء اللي بقالنا سنة بنعمله. تفكر فيه
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شفنا الإلنسان و هو في . ٢و ١فكروا معايا في التكوين . تعالوا نرجع سوا للخليقة. بقالنا مدة بنقرا تاريخ الكتاب المقدس
للعالم، كان آدم وحوا عايشين في تناغم تام مع اهللا، بيتعاملوا  قبل ما تدخل الخطية ٢و ١في التكوين . إنسجام تام مع الخالق

  . مع اهللا بحرية كاملة، والنتيجة كانت إلننا شفنا اإلنسان في تناغم تام مع الخليقة، في انسجام تام مع بعضهم، آدم وحوا

جت لي رسالة ظريفة جًدا . نشاداأل إننا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن نشيدوكويس ده المرة اللي فاتت،  وعتكلمنا عن الموضا
بوع اللي فات بيحتفلوا بعيد سكانت هي وجوزها األ. من واحدة من أخوات الكنيسة بتشكرني على وعظة المرة اللي فاتت

  . شيء جميل. سنة نشيد أنشاد ٦٢. ٦٢جوازهم الـ 

عضهم، ومش بس مع باغم تام مع ، اإلنسان في تن٢و ١هي دي الصورة اللي شفناها في نشيد األنشاد وفي التكوين 
إيه هي مشيئة : ماكانوش عمالين يلفوا يسألوا. كان هو ده اللي حاصل. اهللامان مع العالم اللي حواليهم ومع بعضهم، لكن ك

؟  اثمروا واكثروا"كان اهللا واضح في كالمه، اهللا لي ، ماتاكلوش من الشجرة، استمتعوا ببعض، استمتعوا بي ".  

كان كل " هل هاخد القرار السليم وال أل؟"ماكنش حد قلقان، . وبين بعض، ومع اهللا م وانسجام بينهمفي تناغ كانوا عايشين
والسقوط أدى . مر من الرب، عصوه، والنتيجة كانت السقوطأخدوا اال. وانت عارفين اللي حصل بعد كده. شيء واضح

، وعالقة اإلنسان ممع اهللا من ساعتها نوا ماتوا في الحالولوال نعمة الرب، كا. عالقة اإلنسان باهللا اتقطعت. لحاجتين
وعالقتهم . لكن كمان عالقته بالطبيعة اتشوهت قة اإلنسان باهللا هي اللي اتقطعت،لكن مش بس عال. مارجعتش زي األول

تهم اتقطعت وده شيء طبيعي، بمجرد ما عالق. ة اللي حواليهمخليقببعض اتأثرت على طول، واتأثرت على طول عالقتهم بال
  . باهللا، ده كان ليه تأثير ضخم على كل حاجة حواليهم

فعالقتنا باهللا، اللي هي العامل الرأسي، ليها عالقة . فيه عامل رأسي. عايزكو تشوفوا إن فيه هنا عامل رأسي وعامل أفقي
  . كل يوم في حياتنابناخدها اراتنا اللي بالعامل األفقي، اللي هو حياتنا في العالم، وعالقتنا مع الناس اللي في العالم، وعلى قر 

مع سليمة فعشان يكون عندنا عالقة . فيه عامل رأسي بيأثر على العامل األفقي. مع اهللاعالقتنا للي بيحصل في وكل ده 
ة الحكمة هي ثمرة العالق. العالم اللي حوالينا وعشان نعيش بحكمة وناخد قرارات حكيمة، الزم تكون عالقتنا باهللا سليمة

   .الصحيحة مع الرب

ووقفنا هناك في  ٤من فترة رحنا ملوك األول أصحاح . وتعالوا نشوف مكان األمثال في تاريخ الفداءتعالوا نيجي لسليمان، 
فعايزكو دلوقتي ترجعوا معايا للمكان اللي وقفنا عنده في . وبقالنا مرتين بندرس نشيد األنشاد واألمثال. قصة تاريخ شعب اهللا

عشان نشوف األحداث اللي بتحصل هنا، ونحطها في بالنا واحنا  ٤و ٣ارجعوا معايا لملوك األول أصحاح . اهللاقصة شعب 
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تعالوا نشوف ملوك األول . الِسفر ماجاش من فراغإيه التاريخ اللي وراه؟ . عايزين نشوف خلفية الِسفر. بندرس ِسفر األمثال
  . فتعالوا نفتكر ١أخبار األيام التاني من فترة في كنا قرينا النسخة الموازية للمكتوب هنا  .٥: ٣

يعني بيقول له، أطلب " .»اْسَأْل َماَذا ُأْعِطيكَ «: ِفي ِجْبُعوَن َتَراَءى الرب ِلُسَلْيَماَن ِفي ُحْلٍم َلْيًال، َوَقاَل اهللاُ ٥"، ٥: ٣ملوك األول 
آلَن َأيَها الرب ِإلِهي، َأْنَت َملْكَت َعْبَدَك َمَكاَن َداُوَد َأِبي، َوَأَنا َوا٧. "٧فصلى سليمان، تعالوا نروح لعدد . اللي انت عايزه مني

من " .َوَعْبُدَك ِفي َوَسِط َشْعِبَك الِذي اْخَتْرَتُه، َشْعٌب َكِثيٌر َال ُيْحَصى َوَال ُيَعد ِمَن اْلَكْثَرةِ ٨. َفتًى َصِغيٌر َال َأْعَلُم اْلُخُروَج َوالدُخولَ 
، ألَنُه َمْن َيْقدِ َفَأْعِط َعْبَدَك َقْلًبا َفِهيًما َألْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوُأَميَز َبْيَن اْلَخْيِر ٩: "هنا تبدأ الطلبة رُر َأْن َيْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوالش

، َألن ُسَلْيَماَن َسَأَل هَذا اَألْمرَ  َفَحُسَن اْلَكَالُم ِفي َعْيَنيِ ١٠" .يعني طلب قلب فهيم، طلب الحكمة" »اْلَعِظيِم هَذا؟ بَفَقاَل ١١. الر
ى، َوَال َسَأْلَت َأْنُفَس َأْعَداِئَك، َبْل ِمْن َأْجِل َأنَك َقْد َسَأْلَت هَذا اَألْمَر، َوَلْم َتْسَأْل ِلَنْفِسَك َأياًما َكِثيَرًة َوَال َسَأْلَت ِلَنْفِسَك ِغنً «: َلُه اهللاُ 
ُهَوَذا َأْعَطْيُتَك َقْلًبا َحِكيًما َوُمَميًزا َحتى ِإنُه َلْم َيُكْن ِمْثُلَك َقْبَلَك . ُهَوَذا َقْد َفَعْلُت َحَسَب َكَالِمكَ ١٢ِلَنْفِسَك َتْمِييًزا ِلَتْفَهَم اْلُحْكَم، َسَأْلَت 

  . وده اللي حصل في العهد القديم. حد بعدكأو أي حد قبلك أحكم من أي هاخليك : يعني قال له" .َوَال َيُقوُم َبْعَدَك َنِظيُركَ 

. وافتكروا المكتوب فيها. دي أخر فقرة هانقراها قبل ما نرجع لألمثال ونشيد األنشاد. ٢٩: ٤تعالوا نروح دلوقتي للملوك األول 
  . ٢٩من عدد  ٤ملوك األول 

ْمِل الِذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحرِ َوَأْعَطى اُهللا ُسَلْيَماَن ِحْكَمًة َوَفْهًما َكِثيًرا ِجدا، ٢٩" َوَفاَقْت ِحْكَمُة ُسَلْيَماَن ِحْكَمَة ٣٠. َوَرْحَبَة َقْلٍب َكالر
َدَع َبِني َوَكاَن َأْحَكَم ِمْن َجِميِع الناِس، ِمْن ِإيثَاَن اَألْزَراِحي َوَهْيَماَن َوَكْلُكوَل َوَدرْ ٣١. َجِميِع َبِني اْلَمْشِرِق َوُكل ِحْكَمِة ِمْصرَ 

َوَتَكلَم َعِن اَألْشَجاِر، ٣٣. َوَتَكلَم ِبَثَالَثِة آَالِف َمَثل، َوَكاَنْت َنَشاِئُدُه َأْلًفا َوَخْمًسا٣٢. َوَكاَن ِصيُتُه ِفي َجِميِع اُألَمِم َحَواَلْيهِ . َماُحولَ 
وَفا الناِبِت ِفي اْلحَ  ِذي ِفي ُلْبَناَن ِإَلى الزَمكِ . اِئطِ ِمَن اَألْرِز الِبيِب َوَعِن السْيِر َوَعِن الدَم َعِن اْلَبَهاِئِم َوَعِن الطَوَكاُنوا ٣٤. َوَتَكل

  " .ِتهِ َيْأُتوَن ِمْن َجِميِع الشُعوِب ِلَيْسَمُعوا ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن، ِمْن َجِميِع ُمُلوِك اَألْرِض الِذيَن َسِمُعوا ِبِحْكمَ 

: وده بيطرح سؤال. مثل ٣٠٠٠إنه كتب  ٣٢مكتوب في عدد . بيفسرلكو ليه وقفنا عشان نقرا األمثال هنا وده. احنا وقفنا هنا
األمثال دي كانت بتقول إيه؟ وعشان كده وقفنا عشان نقرا األمثال، لكن عايز إننا ناخد ِسفر األمثال ده ونحطه هنا في 

الحكمة، واهللا إداله حكمة أكتر من أي حد تاني، وبعد كده  طلب. سياقه التاريخي ألن اللي حصل هو إن سليمان بقى ملك
  . ، إنه سليمان ابتدا يبني الهيكل٥على طول، اللي هانشوفه المرة الجاية، من أول عدد 

دشن الهيكل، وده اللي هانتكلم عنه المرة  ٨وفي أصحاح . بنى الهيكل ٦في أصحاح . عمل ترتيبات عشان يبني الهيكل
، العالقة بين الحكمة هعايزكو تشوفوا في السياق التاريخي د. أقول لكو ليه عايزين نشوف الكالم ده لكن عايز. الجاية

كان عندهم أحكم ملك، وأحكم . حكمة وعبادة في تاريخ إسرائيلأفضل وقت فيه احنا في اللحظة التاريخية دي في . والعبادة
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الهيكل اتبنى . فيه، لكن اهللا كان عايز سليمان هو اللي يبنيه ان داود ِنفسهكالهيكل خلص، وده اللي . إنسان في التاريخ
في الوقت ده في تاريخ الشعب، كان الحكمة والعبادة مع بعض، أكتر من أي وقت فات، وأكتر . عشان مجد اهللا يسكن فيه

  . دي قمة الجبل. من أي وقت بعد كده في العهد القديم

، اهللا ركز العبادة ١رقم . في ُحكم سليمان نبنالقي حاجتي. اء في شخص سليمانالفدبفلما تفكر في الموضوع تالقي فيه توقع 
لكن زي . وده اللي حصل، لكن مش هانقضي وقت طويل في الموضوع ده ألننا هانتكلم عنه أكتر المرة الجاية. على الهيكل

كانت عالقته . حكمة سليمان مرتبة بعبادة سليمانكانت " .اْلِحْكَمِة َمَخاَفُة الرب  َبْدءُ "، ١٠: ٩و ٧: ١ أمثالما مكتوب في 
  . باهللا مأثرة على عالقته باللي حواليه وبالطبيعة

هاتالقي تشجيعات بطول الِسفر . ده ِسفر عن العبادة كمان. تالقيه مش مجرد ِسفر عن الحكمةفلما تبص في ِسفر األمثال، 
  . مرة ١٨خافة الرب، وتقديره حوالي . لربمرة ِذكر لمخافة ا ١٨بنالقي على األقل . مخافة الربعلى 

مش . هاديكو شوية شواهد. إدي الرب حقه كخالق كل األشياء. هو ده الينبوع اللي بتنبع منه الحكمة. من هنا تبدأ الحكمة
. السَماَواِت ِباْلَفْهمِ َأْثَبَت . الرب ِباْلِحْكَمِة َأسَس اَألْرَض ١٩"، ٢٠و ١٩: ٣ أمثال. هانشوفهم كلهم، لكن شوية صغيرين منهم

  " .ِبِعْلِمِه اْنَشقِت اللَجُج، َوَتْقُطُر السَحاُب َنًدى٢٠

من هنا تبدأ الحكمة إننا نعترف إن . هو اللي شكلنا وصنعنا هو اللي خلقنا. بتفكرنا إن الرب هو اللي صنعنا ٣١: ١٤ أمثال
عالم بكل معرفته، وتالقي المزامير واألمثال وباقي كلمة اهللا بتسميه في العشان كده ممكن تاخد أذكى ملحد . الرب هو خالقنا

فيه ملحدين كتير أذكياء، لكن الكتاب بيقول عليه جاهل . المعلوماتمش علشان مايعرفش حاجة، ده عنده أطنان من . جاهل
العدسة اللي بيشوف بيها كل حاجة والنتيجة . ألن معرفته كلها جاية من منظور إن مفيش اهللا، معرفة بتنكر وجود وحقيقة اهللا

تبدأ إننا بالحكمة . ها في نظر اهللا جهلنممكن تكون معرفته في نظر العالم حكمة، لك. هو ده الجهل. فاضية تماًما في العالم
  . الحامل كل األشياءبس الرب مش بس الخالق، لكنه . الحكمة تبدأ بعبادة اهللا الخالق. خالق كل شيءنعترف إن الرب هو 

ِلِإلْنَساِن َتَداِبيُر اْلَقْلِب، َوِمَن الرب َجَواُب ١"، ١: ١٦ أمثال. ده في كل األصحاح ، هاتالقوا المبدأ١٦نروح أصحاح عالوا ت
ُيَفكُر ِفي َطِريِقِه، َقْلُب اِإلْنَساِن "، ودي آية مشهورة، ٩وعدد " .َأْلِق َعَلى الرب َأْعَماَلَك َفتُثَبَت َأْفَكاُركَ ٣: "٣وعدد " .اللَسانِ 

اْلُقْرَعُة ُتْلَقى ِفي اْلِحْضِن، ٣٣"، ٣٣وعدد . يعني إنت تعمل خطط، لكن الرب هو اللي بيثبت خطواتك" .َوالرب َيْهِدي َخْطَوَتهُ 
الرب هو اللي بيحكم . اهللا هو اللي بيحكم. اإلنسان مش هو اللي بيحكم. مش بتحكم حاجةالصدفة " .َوِمَن الرب ُكل ُحْكِمَها

  . كل األزمنة في إيده. الرب بيقود كل شيء. هو خالق كل شيء ومثبته. في كل شيء



 - 6 - 

 أمثال. القاضي األبدي لكل الشعوبالرب هو . القاضي األبدي لكل الشعوبالرب هو وكمان . الحامل كل شيء بقدرتههو 
َيٌد ِلَيٍد َال ٢١: "٢١عدد  ١١ومكتوب في أصحاح " .ُكل َمَعاِييِر اْلِكيِس َعَمُلهُ . َقباُن اْلَحق َوَمَواِزيُنُه ِللرب ١١"بيقول،  ١١: ١٦

ديِقيَن َفَيْنُجو ا َنْسُل الصيُر، َأم رُر الش حاجات كتير وكلها مكرهة للرب وبنشوف حقيقة في الِسفر كله بنالقي الرب بيكره " .َيتََبر
  . وده سبب من أسباب المخافة. خرإن الرب هايدين كل الشعوب في اآل

ماسك أيامك في اللي اهللا الالنهائي في الحكمة، الرب كلي القدرة، السيد والملك على كل الخليقة، وهو بتصميم انت مخلوق 
ده يخلينا نخاف خوف مقدس . وده يخلينا نستنى شوية. وفي يوم، هايدينك. ممكن تعمل خطط، لكنه هو اللي بيقود. إيديه

  . نفرح بنعمتهبو . نخاف الربباحنا . ب، وده النبع اللي بتطلع منه الحكمةمن الر 

بيقول إن الرب بيدينا حب وأمانة ثابتين، واألعداد المشهورة  ٦- ٣: ٣ أمثال. هانكمل فكرة عبادة الرب في ِسفر األمثال
ُم ُسُبَلكَ ٦. َتِمدْ َتَوكْل َعَلى الرب ِبُكل َقْلِبَك، َوَعَلى َفْهِمَك َال َتعْ ٥"بتقول،  ُطُرِقَك اْعِرْفُه، َوُهَو ُيَقو ٢٨مكتوب في أمثال " .ِفي ُكل :

  . هو دليل على محبة اهللا لينا ١٢و ١١: ٣وحتى تأديبه اللي في أمثال . لما نعترف بتعدياتنا بناخد رحمة من الرب انإن ١٣

أمثال . ل مليان أوامر بإننا نخبي كلمة اهللا، ونسمع كلمة اهللاِسفر األمثا. وبنقبل كلمته. وبنفرح بنعمته. احنا بنخاف الرب
  . ده جزء من الحكمة. احنا بنقبل كلمته" .َمِن اْزَدَرى ِباْلَكِلَمِة ُيْخِرُب َنْفَسُه، َوَمْن َخِشَي اْلَوِصيَة ُيَكاَفأُ ١٣”، ١٣: ١٣

طريقة عمل اهللا، وازاي بيكشف عن شخصيته، والطرق بنشوف في ِسفر األمثال كله . وبنفتكر هدفهالحكمة بتنبع من كلمته، 
الفرح اللي هي : محور عبادة شعب إسرائيل كلها هي مخافة اهللا. اللي بيكشف بيها اهللا عن مجده، وعشان كده عمل الهيكل

  . نعلن مجده في كل العالموهو إننا  نفتكر هدفه، وٕاننا وقبول كلمته، بنعمته

 عبادة مركزها اهللا موجودة في الهيكلاللي كان موجود وقت كتابة األمثال دي إن كان فيه . كل ده موجود في ِسفر األمثال
، وقمة الحكمة دي وحكمة إلهية للملك، عبادة فيها مخافة اهللا في الهيكل. عندنا األمرين مع بعض. لحكمة إلهية للملكأدت 
  . هنا في األمثال اللي اتكتبت ةباين

األمثال هي . أصحاح، ونشوف إيه اللي الزم نفتكره ٣١تعالوا ناخد نظرة عامة على الـ دي؟  ودلوقتي، ازاي نفهم األمثال 
، الزم ٣١لـ  ١٠ده مهم لما نقرا الِسفر، خصوًصا من أصحاح الكالم . ضمانات في الحياةمش في الحياة، مباديء عامة 

  . مش ضماناتمباديء عامة ندرك إن األمثال 

ٍم، َوِسِني َفِإنَها َتِزيُدَك ُطوَل َأيا٢. ِلَيْحَفْظ َقْلُبَك َوَصاَيايَ ”: وتالقي ٢و ١عدد  ٣على أصحاح لما تبص . أقول لكو قصد إيه
، David Brainerdديفيد برينارد كويس في الحياة، لكن في الحقيقة لما تبص على مبدأ  طيب، ده: نقول" ،َحَياٍة َوَسَالَمةً 
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اللي كانوا مرسلين في الهند، اللي ، Henry Martin، وهنري مارتين Robert Murray M’Cheyneماكين وروبرت موراي 
فالموضوع مش ثابت، مش ممكن . كانوا مكرسين حياتهم في طاعة شديدة لوصايا المسيح، ماتوا في التالتينات من عمرهم

يقِ َالص ٨"بيقول،  ٨: ١١وبنفس الفكرة، أمثال ." ٣٠لو أطعت الرب، هاتعيش لبعد الـ "نقول،  يُق َيْنُجو ِمَن الضده المبدأ ." د
  . بس احنا عارفين إن لينا أخوة واخوات تحت اإلضطهاد في كل العالم وهم بيتبعوا الِبر لكن مش بينجو من الضيقالعام، 

. الكن مش المفروض إننا نفهمها إنها وعود نتمسك بيه. مش معنى كده إنها زائفة. مش معنى كده إن األمثال مش حقيقية
لكن . مش دي الطريقة اللي المفروض نفهم بيها ِسفر األمثال. اعمل كذا، وهاتالقي كذا. علقهاالموضوع مش تعويذة هان

نطالب بيها في كل  األمثال أمثلة، مش وعود. الزم نفهم ونفتكر الكالم ده. عندنا مباديء عامة في الحياة، مباديء مفيدة
  . اتاألمثال مباديء مش ضمان. ناظروف حيات

عايزكو بس تشوفوا وتحسوا  مش هي دي بس المواضيع اللي عندنا لكن . أديكو نظرة عامة على مواضيع شائعةوعايز 
  . اللي بنشوفها كتير في ِسفر األمثالببعض المواضيع 

فيه . ياةاإلخالص في محبة شريك الحاألول هو . وفيه تنويهات على منطقتين كبار. األسرةِسفر األمثال بيركز كتير على 
اللي فيها بيشجع الزوج والزوجة إنهم يستمعوا ببعض جنسًيا وعاطفًيا  ١٩-١٥: ٥نشيد األنشاد في أمثال من كده مالمح 
 ٣١وعندنا كمان في أمثال . بنالقي إن غيرة الزوج على محبة زوجته أمر طبيعي ومقبول ٦وفي أمثال . ويحبوا بعض

  . وصف للزوجة التقية، المرأة الفاضلة

. ، فيهم كلهم تحذيرات قوية من الزنا٩، و٧، و٦، و٥، و٢أصحاح . فيه كمان تركيز في ِسفر األمثال وتحذير من الزناو 
تعالوا نتأمل في . مش الزم تفتحوا معايا، لكن عايزكو تسمعوا الكالم ده. وأعتقد إننا الزم كل شوية نتأمل في التحذيرات دي

  . الكالم ده شوية صغيرة

  ، ٦: ٧أمثال 

َعاِبًرا ِفي الشاِرِع ٨َفَرَأْيُت َبْيَن اْلُجهاِل، َالَحْظُت َبْيَن اْلَبِنيَن ُغَالًما َعِديَم اْلَفْهِم، ٧َألني ِمْن ُكوِة َبْيِتي، ِمْن َوَراِء ُشباِكي َتَطلْعُت، ٦"
بيتمشى بالليل ورايح يعني " .ي َمَساِء اْلَيْوِم، ِفي َحَدَقِة اللْيِل َوالظَالمِ ِفي اْلِعَشاِء، فِ ٩. ِعْنَد َزاِوَيِتَها، َوَصاِعًدا ِفي َطِريِق َبْيِتَها

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحةٌ ١١. َوإَِذا ِباْمَرَأٍة اْسَتْقَبَلْتُه ِفي ِزي َزاِنَيٍة، َوَخِبيَثِة اْلَقْلبِ ١٠" .لواحدة ست في الضلمة، وماحدش حواليهم ِفي . َصخ
َأْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقاَلْت . َفَأْمَسَكْتُه َوَقبَلْتهُ ١٣. َتاَرًة ِفي اْلَخاِرِج، َوُأْخَرى ِفي الشَواِرِع، َوِعْنَد ُكل َزاِوَيٍة َتْكُمنُ ١٢. تَِقر َقَدَماَهاَبْيِتَها َال َتسْ 

. َفِلذِلَك َخَرْجُت ِلِلَقاِئَك، َألْطُلَب َوْجَهَك َحتى َأِجَدكَ ١٥. "التدين البسة رداء" .اْلَيْوَم َأْوَفْيُت ُنُذوِري. َعَلي َذَباِئُح السَالَمةِ «١٤: َلهُ 
َباحِ ١٨. َعطْرُت ِفَراِشي ِبُمّر َوُعوٍد َوِقْرَفةٍ ١٧. ِبالديَباِج َفَرْشُت َسِريِري، ِبُمَوشى َكتاٍن ِمْن ِمْصرَ ١٦ ا ِإَلى الصَنْرَتِو ُود ُذ . َهُلمَنَتَلذ
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ِة ِبَيِدهِ ٢٠. َذَهَب ِفي َطِريق َبِعيَدةٍ . َألن الرُجَل َلْيَس ِفي اْلَبْيتِ ١٩. ُحب ِبالْ  َة اْلِفضَأْغَوْتُه ٢١. »َيْوَم اْلِهَالِل َيْأِتي ِإَلى َبْيِتهِ . َأَخَذ ُصر
َحتى َيُشق ٢٣ِه، َكَثْوٍر َيْذَهُب ِإَلى الذْبِح، َأْو َكاْلَغِبي ِإَلى َقْيِد اْلِقَصاِص، َذَهَب َوَراَءَها ِلَوْقتِ ٢٢. ِبَكْثَرِة ُفُنوِنَها، ِبَمْلِث َشَفَتْيَها َطوَحْتهُ 

َال َيِمْل َقْلُبَك ٢٥: يَواآلَن َأيَها األَْبَناُء اْسَمُعوا ِلي َوَأْصُغوا ِلَكِلَماِت َفمِ ٢٤ .َكَطْيٍر ُيْسِرُع ِإَلى اْلَفخ َوَال َيْدِري َأنُه ِلَنْفِسهِ . َسْهٌم َكِبَدهُ 
ُطُرُق اْلَهاِوَيِة َبْيُتَها، َهاِبَطٌة ِإَلى ٢٧. َألنَها َطَرَحْت َكِثيِريَن َجْرَحى، َوُكل َقْتَالَها َأْقِوَياءُ ٢٦. ِإَلى ُطُرِقَها، َوَال َتْشُرْد ِفي َمَساِلِكَها

  " .ُخُدوِر اْلَمْوتِ 

َثْوٍر َيْذَهُب سك زي فوشوف ن ٧اتأمل في أمثال ة ِفكر أو عمل ناحية امرأة أخرى، رايح ناحييا رجالة، لو فيه أدنى شك إنك 
  . ن اللي هاتعمله ده هايكلفك حياتكإعماقك، ألنك مش عارف وخلي الكالم ده يغوص في أ. ِإَلى الذْبحِ 

جع األخوات في الكنيسة الِسفر ده مكتوب من وجهة نظر راجل، لكن لما نبص من وجهة نظر المرأة، عايز أشوواضح إن 
دي . وحياِتك تبقى طريق للموتماتخليش بيِتك، . ماتبقيش بتلفي كتير، خليكي قريبة من جوزك. وأقول لهم، قربي من زوِجك

  . محبة شريك الحياة بإخالص. كلمات حكيمة جًدا

بنالقي كالم واضح إن فيه  ١٤و ١٣: ٢٣ في أمثال. أدبوا أبناءكو." أدبوا أبناءكو بعناية"ِسفر األمثال بيقول لآلباء، وكمان 
انا عادًة باصحى بدري وأجي هنا بدري عشان أدرس واعزف شوية، لكن بسبب بعض الظروف . موضوع غريب. عصاية

ر المشاكل اللي الواحد د قعدت في البيت ودرست الكتاب وصليت وجيت مع عيلتي، وده كان شيء كويس عشان أفتكر وأقَ 
وفي لحظة كان واحد من والدنا ماكانش بيسمع الكالم فبصيت له . يلته معاه الكنيسة يوم الَحد الصبحبيشوفها عشان يجيب ع

وده مش في مصلحتك دلوقتي، ألنه مكتوب إن العصاية تمنعك  ١٤-١٣: ٢٣باقول لك إيه، انا لسة قاري أمثال "وقلت له، 
  . ه، لكن كنت بافكر كدههو طبًعا أنا ماقولتش كد." من الموت، وأنا ناوي أخلصك دلوقتي

لو . دي مسئولية. ، لكن يا آباء، بال شك، الزم يكون فيه تهذيب لألوالدمتعلقة بالموضوع دهآراء كتير الفكرة موجودة، وفيه 
مهم جًدا، وبدافع الحب، إننا نأدبهم، مهما كان شكل . ماأدبناش والدنا هايتمردوا على السلطان، وفي النهاية يتردوا على اهللا

مسئولية كل أب وأم موجودين في المكان . دي مش مسئولية مدرس المدرسة او أي حد بيخدم في خدمة األطفال. لتأديبا
  . أدبوهم بدافع الحب. هي دي الفكرة. النهاردة إنهم يأدبوا أوالدهم

احنا بنقلد . سوءابعدوا عن أصحاب ال. ِسفر األمثال بيشجعنا نبعد عن األصحاب األشرار. ِسفر األمثال في الصداقة
، َوَال َتْشَتِه َأْن َتُكوَن َمَعُهْم، ١"بيقول،  ١: ٢٤فمثًال أمثال . أصدقاءنا رَقْلَبُهْم َيْلَهُج ِباالْغِتَصاِب، ٢َال َتْحِسْد َأْهَل الش َألن

خلي بالك هاتصاحب مين، ألن : لجامعة هيفي او من أحسن النصايح اللي أخدتها وانا في ثانوي " .َوِشَفاَهُهْم َتَتَكلُم ِباْلَمَشقةِ 
  . ده بيأثر على كل شيء في حياتك
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العاقلين  ءِسفر األمثال مليان بأمثلة على األصدقاء اُألَمنا. نمي الصداقات الجيدةوكمان . ابعد عن أصحاب السوء
ِديُق ُيِحب ِفي ُكل َوْقتٍ ١٧"، ١٧: ١٧مكتوب في أمثال . المضحيين َالص ".  

ألنك استعجلت  كام مرة ندمت على كالم قلته. ماتستعجلش في كالمك. خلي بالك بتقول إيه. مثال بيتكلم عن الكالمفر األس
. اللسان فيه قوة للشفا وللهالك." َاْلَمْوُت َواْلَحَياُة ِفي َيِد اللَسانِ "يقول، األمثال ب." ر األولك فَ . خليك هادي"فيه؟ األمثال بيقول، 

  . ٢١- ١٨: ١٠أمثال وفيه فقرات كاملة زي . ة للمكافأة والعقاباللسان فيه قو 

كلمات كلمات النقد،  الكالم،األمثال قال لنا ازاي نستقبل  . وخلي بالك بتسمع إيه، خلي بالك بتقول إيه: األمثال بيقول لنا
  . وخلي بالك بتسمع إيه، خلي بالك بتقول إيه. التملق اللي مش دايًما صح

ِفي ُكل َتَعٍب ٢٣"، ٢٣: ١٤مكتوب في أمثال . ، األمثال بيكلمنا كتير إن العمل الشاق أمر ليه قيمة كبيرةبالنسبة للثروة
فاالجتهاد في العمل شيء . قوم من سريرك واشتغل" ،ُكْن َحِكيًما .... َأيَها اْلَكْسَالنُ ”وبيقول كتير ماتبقاش كسالن، ." َمْنَفَعةٌ 

  . االجتهاد أمر جيد. اللي عشان نفضل نخزن فلوس أكتر لذواتنالكن مش العمل ليه قيمة هنا، 

األمثال بيقول كالم قوي وقاسي عن اللي بيهملوا وبيتجاهلوا . وده أمر أساسي. األمثال بيتكلم كمانه عن مساعدة المحتاجين
ديُق َيْعِرُف َدْعَوى اْلُفَقَراِء، َأما ٧"، ٧عدد  ٢٩مكتوب في أصحاح . الفقير يُر َفَال َيْفَهُم َمْعِرَفةً الص رالش. "  

فيه كالم . وفيه حقيقة مالية الِسفر هي إن الغنى الكتير والفقر الكتير مش مرغوبين. وِسفر األمثال بيتكلم عن الغنى والفقر
ه ناس أبرار وأغنيا، إن فيلكن الحاجة المثيرة لالنتباه إننا لما نقرا ِسفر األمثال نالقي . كتير في الِسفر ماعندناش ليه وقت

لو انت بار تبقى غني، ولو انت : "إًذا مفيش قاعدة بتقول. يا، وناس أشرار فقرانوناس أبرار وفقرا، نالقي ناس أشرار أغ
القيه هو التأكيد ناللي ب." َال ُتْعِطِني َفْقًرا َوَال ِغًنى”، ٩- ٧: ٣٠لكن بنالقي مكتوب في أمثال ." شرير تبقى فقير، أو العكس

  . الحكمة الموجودة في القناعة في الربى عل

لكن بدل ما نركز على أمثال بعينها، لكن عايزين نرجع . عندنا حقائق كتير في الِسفر ممكن نفضل نتكلم عنها أيام كتير
  . لفكرة عالقة العبادة بالحكمة

 .حوالينا اللي العالم مع سليمة عالقة لنا بتعمل ،ة مع الربالعالقة السليم. العبادة هي بدء الحكمة" .اْلِحْكَمِة َمَخاَفُة الرب  َبْدءُ "
 كده بعد .حصل اللي إيه يعرف القديم العهد في كده بعد حصل اللي قرا اللي لكن سليمان، حياة من دي الفترة في بنشوفه اللي وده

   .والنساء الغنى منها؛ بيحذر كان اللي الحاجات حيةنا مال قلبه الواقع، وفي الرب عن ِبِعد سليمان قلب
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 وده ،٨و ٧و ٦و و ٤و ٣ أصحاح ملوك عن يكون ما أبعد انتهت وحياته تضاءلت، حكمته اتغيرت، حياته في العبادة حياة ولما

 حياة في شفناه واللي .العالم  حكمة ورا ونمشي العالم أشياء نعبد إننا معرضين فاحنا نفسنا، سيبنا لو .بالكو خلوا .لينا مراية

 مستني كان نفسه سليمان إن يورينا وده .يساعدنا سليمان غير حد محتاجين إننا معناه وده حياتنا، في وموجود نممك سليمان

 إن مع األمثال، لِسفر قرايتنا وٕان الفداء، تاريخ في األمثال ِسفر نمكا نشوف عايزين .دلوقتي نقوله عايزين للي يجيبنا وده .الفداء

   .المسيح في بيتم الفداء ألن عليه واالعتماد المسيح لحب بيقودنا لكنه واحدة، مرة وال فيه موجود مش يسوع اسم

 العالقة عن قلناها اللي الحقائق هانشوف وهنا .جًدا جًدا جًدا ظريفة ةجحا أوريكو وعايز ،٢ أصحاح للوقا دلوقتي معايا تعالوا

   .ببعض وارتباطهم ،اهللا من اللي الحكمة وبين ،اهللا مركزها اللي العبادة بين ،والحكمة العبادة  بين

 عن وال المسيح، حياة في الطفولة مرحلة عن يرتك معلومات ماعندناش إن أفكركو عايز بنقلب واحنا .٤١ :٢ اقللو  نروح تعالوا

 هم،بين اللي عن معلومات وماعندناش ،شخص ٥٠٠٠ بيأكل لقيناه كده وبعد ميالده شفنا .حياته في المراهقة فترة عن وال نشأته،

   .عندنا اللي القليلة اللمحات من لمحة دي لكن

   ،٤١ :٢ لوقا من نقرا تعالوا

 .اْلِعيدِ  َكَعاَدةِ  ُأوُرَشِليمَ  ِإَلى َصِعُدوا َسَنةً  َعْشَرةَ  اْثَنتَا َلهُ  َكاَنتْ  َوَلما٤٢ .اْلِفْصحِ  ِعيدِ  ِفي ُأوُرَشِليمَ  ِإَلى َسَنةٍ  ُكل  َيْذَهَبانِ  َأَبَواهُ  َوَكانَ ٤١"
ِبي  ُرُجوِعِهَما ِعْندَ  َبِقيَ  األَيامَ  َأْكَمُلوا َوَبْعَدَما٤٣ هُ  َوُيوُسفُ  ُأوُرَشِليَم، ِفي َيُسوعُ  الصاهُ  َوإِذْ ٤٤ .َيْعَلَما َلمْ  َوُأمْفَقِة، َبْينَ  َظن َمِسيَرةَ  َذَهَبا الر 

 َجاِلًسا اْلَهْيَكِل، ِفي َوَجَداهُ  َأيامٍ  َثَالَثةِ  َوَبْعدَ ٤٦ .َيْطُلَباِنهِ  ُأوُرَشِليمَ  ِإَلى َرَجَعا َيِجَداهُ  َلمْ  َوَلما٤٥ .اِرفِ َواْلَمعَ  اَألْقِرَباءِ  َبْينَ  َيْطُلَباِنهِ  َوَكاَنا َيْوٍم،

 إنهم كده معنى( .َوَأْجِوَبِتهِ  َفْهِمهِ  ِمنْ  ُبِهُتوا َسِمُعوهُ  الِذينَ  َوُكل ٤٧ .َوَيْسَأُلُهمْ  َيْسَمُعُهمْ  )الحكمة بيعلموا اللي الناس( اْلُمَعلِميَن، َوْسطِ  ِفي

، َيا«:ُأمهُ  َلهُ  َوَقاَلتْ  .اْنَدَهَشا َأْبَصَراهُ  َفَلما٤٨  )بيسألوه كانوا ا َوَأَنا َأُبوكَ  ُهَوَذا هَكَذا؟ ِبَنا َفَعْلتَ  ِلَماَذا ُبَنيَبْينِ  َنْطُلُبكَ  ُكنَفَقالَ ٤٩ »!ُمَعذ 

 َمَعُهَما َنَزلَ  ُثم ٥١ .َلُهَما َقاَلهُ  الِذي اْلَكَالمَ  َيْفَهَما َفَلمْ ٥٠ .»ألَِبي؟ َما ِفي َأُكونَ  َأنْ  َيْنَبِغي َأنهُ  َتْعَلَما َأَلمْ  َتْطُلَباِنِني؟ ُكْنُتَما َذاِلَما«:َلُهَما

 اْلِحْكَمةِ  )إيه؟( ِفي َيَتَقدمُ  َفَكانَ  َيُسوعُ  َوَأما٥٢ .َقْلِبَها ِفي اُألُمورِ  هِذهِ  َجِميعَ  َتْحَفظُ  ُأمهُ  َوَكاَنتْ  .َلُهَما َخاِضًعا َوَكانَ  الناِصَرةِ  ِإَلى َوَجاءَ 

   )وأفقي رأسي( ".َوالناسِ  اهللاِ  ِعْندَ  َوالنْعَمِة، َواْلَقاَمةِ 

 وقال اهللا، مجد بيحل فيه اللي نالمكا في الهيكل، في فين؟ قاعد كان يسوع، عن بنشوفها اللي دي اللمحة في هنا؟ الفكرة فهمتوا

 ده اهللا، مجد بيحل فيه اللي المكان الهيكل، إن لهم قال "َألِبي؟ َما ِفي َأُكونَ  َأنْ  َيْنَبِغي َأنهُ  َتْعَلَما َأَلمْ ” وقال، سأل لما قوية جملة

   .قوية جملة دي .مكاني
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 هو إنه بيقول بنالقيه ٢ يوحنا في وهنا خدمته، بداية في هنا كان .الهيكل برة ونشوفه ٢ ليوحنا نروح لما ليهاع أكتر تأكيد بنالقي

 في اهللا مجد شفنا ."َوَحقا ِنْعَمةً  َمْمُلوًءا اآلِب، ِمنَ  ِلَوِحيدٍ  َكَما َمْجًدا َمْجَدُه، َوَرَأْيَنا" :له بيجهز كان ١ يوحنا اللي وده .هيكلال نفسه

   .٢ حنايو  في الهيكل هو إنه سهفن عن قال ويسوع يسوع،

 َكانَ " .المتزايدة الحكمة .الحكمة الناس يعلم ابتدا لقيناه هنا ومن .أهو أنا اهللا؟ مجد تشوفوا عايزين اهللا، حضور تشوفوا عايزين

   .اإلنجيل في إيه بنالقي الجديد، العهد في هنا إيه بنالقي بالكو خلوا ".َوالناسِ  اهللاِ  ِعْندَ  َوالنْعَمِة، َواْلَقاَمةِ  اْلِحْكَمةِ  ِفي َيَتَقدمُ 

 عايز اهللا؟ مجد تشوف عايز .التجسد حقيقة دي هي .اهللا مجد سكن محل هو .اهللا محضر هو .الحقيقي الهيكل هو يسوع أوًال،

   .ليسوع تعالى لمين؟ تيجي اهللا؟ حضور تختبر

 إن هي اإلنجيل بشارة حقيقة الجديد، العهد .بالكو خلوا .ممكنة اهللا عبادة بيخلي يسوع دي، فبالطريقة .الحقيقي الهيكل هو يسوع

 اهللا مجد مع يتقابل يقدر اإلنسان .الرب يعبد عشان للمسيح بييجي اإلنسان .فيه ويعبده مبنى في الرب مع هايتقابل مش اإلنسان

 .اهللا عم اإلنسان يصالح عشان مات .صليبه طريق عن ممكنة العبادة خلي اللي هو .الحقيقي الهيكل هو .المسيح شخص في
   .المسيح لعمل نتيجة بالحق اهللا ويعبد اهللا مع يتعامل يقدر دلوقتي اإلنسان بقى نصين، اتشق الهيكل حجاب

 واللي .سقط سليمان .سقط داود .مستنيه إسرائيل شعب كان اللي الملك هو .الكامل الملك هو ثانًيا، .الحقيقي الهيكل هو يسوع

 لهم، وقال الدينيين، القادة بيكلم يسوع هنا ،٤٢ :١٢ متى نروح تعالوا لكن .كلهم عنهم تكلمن وقت ماعندناش بعديه، واللي بعديه،

 جنب حاجة مايجيش إسرائيل، شعب تاريخ في واحد أحكم كان إنه عارفين انتو اللي سليمان "،هُهَنا ُسَلْيَمانَ  ِمنْ  َأْعَظمُ  ُهَوَذا"

   .المسيح حكمة

 حكمة من أعظم يسوع حكمة ليه ليه؟ .أسأله عايز سؤال فيه لكن سليمان، حكمة من بكتير أكبر يسوع حكمة إن عارفين احنا

 والنتيجة ناقصة، باهللا عالقته كانت .اهللا مع كاملة عالقة في ماكانش سليمان .اهللا مع السليمة العالقة ثمرة هي الحكمة ؟سليمان

 المتدفقة الحكمة كانت والنتيجة اآلب، هيكل هو كان اهللا، مع كاملة عالقة في كان يسوع لكن .ساقطة وحياة ناقصة حكمة كانت

 كده عشان .باآلب اتحاه بسبب اآلب حكمة نفس في هو .اهللا لحكمة تجسيد هو يسوع .منه متدفقة نفسه اهللا حكمة كانت .منه

   ."َواْلِعْلمِ  اْلِحْكَمةِ  ُكُنوزِ  َجِميعُ " المسيح في إن لنا بيقول ٣ :٢ كولوسي

 كاملة عالقة وفي خطية بال كان يسوع لكن .بالخطية اتلوثوا وقلبه سليمان .حققه المسيح مستنيه، سليمان كان اللي ،بالكو خلوا

 في حياتك وماتضيعش بحكمة تعيش عايز لو إنك معناه وده .الكامل والملك الحقيقي الهيكل هو كان .املةك بحكمة اهللا مع

 طريق دايًما بيورينا كان األمثال ِسفر ما وزي .للمسيح حياتك وتسلم وتآمن يمان،اإل طريق واحد؛ طريق غير مفيش يبقى الجهل،

 حكيم خليكهات ،ذكي خليكهات .العالم ورا تمشي إنك الحماقة طريق .االختيار نفس بيدينا فاإلنجيل الجهال، وطريق الحكماء
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 بيه وتآمن المسيح طريق في تمشي ممكن لو .حياتك هاتضيع باهللا، عالقتك وتسيب العالم في وتغرق العالم، مقاييس بحسب

   .الحكمة هاتطلع دي العالقة ومن باهللا، وعالقة اتحاد في وتبقى اهللا، مع يصالحك عشان الصليب على عشانك عمله وباللي

 بولس .حكمتنا هو المسيح إن مكتوب نالقي ٣١-٢٦ :١ األولى لكورنثوس نروح لما .فينا بقى الفداء .مذهلة حقيقة فيه وهنا

 ده الكالم ."ِحْكَمةً  َلَنا َصارَ ” المسيح إن وبيقول .المسيح في دعانا اهللا لكن "،اْلَمْوُجودِ  َوَغْيرَ  َواْلُمْزَدَرى اْلَعاَلمِ  َأْدِنَياءَ " كنا إننا بيقول

 بنعيش المسيح، في ،أوالً  .حاجتين بيحصل بالمسيح، متحدة حياتك تكون لما بالمسيح، تآمن لما .فيه فكروا .مبهر رائع، مذهل،

 محضر في عيشين إننا القدس، للروح هيكل هي أجسادنا إن ١٨ :٦ األولى كورنثوس في كده بعد بيقول بولس  .دائمة عبادة في

   .مجيدة حقيقة دي .فينا أجسادنا، في محضره حط الرب .فينا الساكن بروحه وقت كل اهللا بمجد بنتمتع احنا .اهللا

 :١ األولى بطرس .للرب مخافة في بنعيش ،واضعتو  بمخافة بنعيش إننا معناه وده ،دائمة عبادة في عايشين احنا المسيح، في
  .طول على محضره في وعايشين مخلصنا، بتاعنا، القاضي هو شايلنا، اللي هو خلقنا، اللي هو ."ِبَخْوفٍ  ُغْرَبِتُكمْ  َزَمانَ  ِسيُروا"

   .الرب مخافة فيها مايكونش حياتنا في لحظة مفيش

 أمثال في الموجودة الحقيقة اختبرنا احنا .القلب كل من بنعمته وبنفرح ،وتواضع بمخافة ونعيش ،دائمة عبادة في بنعيش احنا

 دي الحقيقة رفيناع احنا .للرب مجًدا ".ُيْرَحمُ  َوَيْتُرُكَها ِبَها ُيِقر  َوَمنْ  َيْنَجُح، الَ  َخَطاَياهُ  َيْكُتمُ  َمنْ ١٣" .تماًما جديدة بطريقة ١٣ :٢٨

   .بالكامل

 َوَيْعَملُ  هِذهِ  َأْقَواِلي َيْسَمعُ  َمنْ  َفُكل " ،٧ متى في لنا قال .المسيح كلمة عندنا .بثبات كلمته وبنقبل .القلب كل من بنعمته بنفرح احنا

ْخرِ  َعَلى َبْيَتهُ  َبَنى َعاِقل، ِبَرُجل ُأَشبُههُ  ِبَها، َيْسَمعُ  َمنْ " .مضمون كالم .ُحكماء وهاتبقوا بالكلمة، اعملوا ده، الكالم اسمعوا ".الص 

   .بثبات كلمته بنقبل ."ِبَها َوَيْعَملُ  هِذهِ  َأْقَواِلي

 اهللا بمجد مرتبطة المسيح في اهللا حكمة ونشوف ،١ أصحاح ألفسس نروح وقت عندنا يكون نفسي كان .يومًيا هدفه بفتكر وكمان

 روح فينا ألن دائمة عبادة بنعيش احنا .لينا اهللا وخطة حياتنا، دي وهي .لمجده لنفسه شعب افتدى اهللا .لنفسه شعب وافتداءه

 هي اهللا مع السليمة العالقة ثمر كده؟ عن بينتج اللي وٕايه ،نمجده عشان اهللا مع اتصالحنا المسيح في إننا بالكو، وخلوا المسيح،

   .حكمتنا هو يسوع .دائمة حكمة في دلوقتي عايشين احنا يبقى .الحكمة إيه؟

 قوي واضح الجديد العهد .منه نطلبها لما الحكمة بيديلنا األولى، الطريقة .بطريقتين تنا؟محك هو يسوع ازاي ده؟ الكالم إيه يعني

   ".َلهُ  َفَسُيْعَطى ُر،ُيَعي  َوالَ  ِبَسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  ُيْعِطي الِذي اللهِ  ِمنَ  َفْلَيْطُلبْ  ِحْكَمةٌ  ُتْعِوُزهُ  َأَحُدُكمْ  َكانَ  ِإنْ " .هنا
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 هايديلك لكن ."أل" لك، ويقول السماوي اآلب عليك يبص وقت هاييجي مش الحكمة، فيه هاتطلب وقت أي أخوات، يا أخوة، يا

   .مكان أي في بحكمته بيقودنا ثانًيا، لكن المسيح، في الحكمة بيدينا بس مش اآلب .كمان جميلة حاجة وفيه .تطلب لما

 التعليمات خد ،نفذه يالال الفالني، القرار خد ذا، اعمل" لنا، هايقول إنه حكمتنا المسيح معنى إن ماقالناش يسوع .الجمال شوفوا

   ."كالمي تطبقوا وهاقودكو .وهاقودكو فيكو، هاعيش أنا إيه، هاتعملوا بصوا" لنا، بيقول لكن ."هانفذ يالال دي،

 إنه معناه وده "،َواْلِعْلمِ  اْلِحْكَمةِ  ُكُنوزِ  َجِميعُ " المسيح في .المسيح في انتو .لمسيحا في انتو جواكو، تعيش دي الحقيقة خلوا أخوة، يا

 كل في ويرشدك وبيقودك جواك، بروحه عايش والعلم، الحكمة كنوز كل فيه اللي المسيح عندك ده، األسبوع هاتاخده قرار كل في

   .حياتك في خطوة

 لو بالمسيح، آمنت لو .غلط قرار تاخد لحَسن خايف تبقى وال قلقان، تخليك حاجة ماعندكش .تخاف تخليك حاجة ماعندكش

 عملة نرمي أو "قلبي، في قوي إحساس أكتر هاشوف" فتقول، هايقودك مش .ويرشدك هايقودك .صالح فالرب فيك، عايش

 في وثق وراك ده الكالم ميار  .الكتاب من مش ده الكالم ."كذا هاعمل كذا، عملت أو كذا، عملت لو" للرب، نقول أو ونشوف،

   .فيه اثبت .بحكمة بيقودك .منه اطلبها .حكمة بيديك هو .لينا اهللا من حكمة هو اللي المسيح

 واتبع أعرف عايزني اهللا إن بفرح، هانقبلها اللي واإلجابة "حياتي؟ في اهللا مشيئة هي إيه" كتير، بنسأله اللي للسؤال نرجع وهنا

   .سارة أخبار ودي .أحققها عشان وبيقودني في  شعاي إنه لدرجة جًدا مشيئته

 نطت الفكرة وهاتالقي عينيك غمض لك باقول مش .عشانه هاتتعب مش إنك باقول مش .سهل ده الموضوع إن باقول مش أنا

 بنقعد لما ، Heather وهيذر أنا ماباعمل زي هاتعمل لسة .صراع فيه لسة .تعب فيه لسة .إيه تعمل المفروض وهاتعرف قدامك،

 .لوحدنا هانعمله مش لكن شغل، فيه لسة .دراسات وتعمل هاتتعب لسة .إيه هانعمل ونشوف وسلبياتها الحاجة إيجابيات وندرس
 .السؤال على نجاوب إننا هو مش الهدف إن وهانكتشف .وٕارشاده بقيادته فينا، عايش نفسه المسيح حكمة وروح هانعمله لكن

 نعرف إننا هو مش ضوعو الم .وجهتنا هو المسيح ،وجهتنا نحدد إننا مش الموضوعى .نفسه سيحالم مع القوية العالقة هو الهدف

 اللي الطريق في خطوة كل في تنامحك هو ألنه بيه ونتمتع معاه ونعيش عليه ونعتمد فيه ونثق المسيح نعرف إننا لكن مشيئته،

   .فيه بيقودنا

  


