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 إنسان القلب الخفً

 

 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

   4:3 بط 1   :القراءة

 زٌنة الفساد العدٌمة فً الخفً القلب انسان بل»

 «.الثمن كثٌر هللا قدام هو الذي الهادئ الودٌع الروح

 

 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 الجسد زٌنة من الخارجٌة، الزٌنة على الدوالرات بالٌٌن سنوٌا   العالم ٌصرف

 على ٌ صَرف ما نصف وحده   الغرب وّفر ولو .والثٌاب الحلً وكذلك والوجه،

لّت والتزٌٌن التجمٌل عملٌات  .طوٌلة لسنٌن أجمع العالم فً المجاعة مشكلة لح 

 

 واالنفاق، والجهد االهتمام هذا الفانً الجسد هذا زٌنة تستوجب كانت إن ولكن

 "الثمن كثٌر هللا قدام هو الذي" ٌفنى ال الذي الروح زٌنة بالحري فكم



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 صورة وهً للنساء الروح زٌنة حول سماوٌة رؤٌة المقدس الكتاب لنا ٌقدم

 بٌتها ثقة وتكسب زوجها تربح التً المرأة تلك المسٌح، جاذبٌة لها التً للمرأة

 .والمجتمع

 

 الرجال جمال عن رابعة صورة الرسالة نفس فً المقدس الكتاب ٌقدم كذلك

 .النعمة وجاذبٌة الحكمة جمال فً ابنه صورة ٌشابهون الذٌن أولبك االتقٌاء،



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 النساء زٌنة

 

 لكن ،والترتٌب والتنسٌق الخارجً ومنظرها شكلها ٌهمها المرأة أن معروف

 عن ٌتحدث هنا وهو الروح، جاذبٌة لها التً للمرأة صورة لنا ٌقدم بطرس

 .الروح جمال صاحبات بأنهن الجمٌلة، الصورة هذه فً وٌقدمهن النساء



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 وودٌعات خاضعات -1

 

 الشعر، ضفر من خارجٌة زٌنة لٌست فالزٌنة .بالوداعة المؤمنة المرأة تتمٌز

 قدام هو الذي الهادئ الودٌع الروح زٌنة لكنها ،الثٌاب ولبس بالذهب، والتحلً

 :الروح جمال فً نموذجٌن نجد الٌوم المرأة لوضع نظرنا وإذا .الثمن كثٌر هللا

 

 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 .األوسط الشرق فً المقموعة المرأة نموذج :األول النموذج

 

 رأس الرجل" :فٌقولون الرجل سلطة لٌرسخوا الكتاب من آٌات البعض ٌستخدم

 وٌقول ؛"هللا هو المسٌح رأس" :اآلٌة نكّمل أن ٌجب ولكن !صحٌح وهذا "المرأة

 أي الرجل مجد هً فالمرأة ."المرأة هو الرجل ومجد" 7:11 كورنثوس١ فً

 .رأسه فوق تاج إنها

 

 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 

 منً تعلموا" :قال الذي المسٌح صورة لكنها المرأة، فً ضعفا   الوداعة لٌست

 لم فالمسٌح .(29:11متى) "لنفوسكم راحة فتجدوا القلب ومتواضع ودٌع ألنً

 عنف دون من قوة إنها" :فقال المسٌح وداعة األشخاص أحد وصف !ضعٌفا   ٌكن

 ."ضعف دون من ولطف



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 .الغرب فً المتحررة المرأة نموذج :الثانً النموذج

 

 حتى ،الجٌش فً مجندة نجدها :عمل أي وفً شًء كل فً الرجل تنافس فهً

 ٌعطٌنا المقدس الكتاب لكن .بطوالتها ولها المصارعة لعبة فً شاركت إنها

 بالقوة ومتوازنة متمٌزة وهً والغرب، الشرق واقع عن مختلفة صورة

 .والوداعة الخضوع خالل من تضًء التً الروحٌة والجاذبٌة

 

 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 

 أنه مع نفسه، أخلى المسٌح ألن وذلك “هللا هو المسٌح رأس” إن :الكتاب ٌقول

 مساو   فهو .الناس شبه فً صابرا   عبد صورة أخذ وقد الجوهر، فً هلل معادل

 .ٌخلصنا لكً نفسه وأخضع تواضع .نفسه أخلى لكنه لآلب

 

 وداعة لدٌها تكون أن بد ال الخالص قوة ت ظهر أن أرادت إن المرأة، وكذلك

 ٌعلن كما الجوهر، فً له مساوٌة أنها مع لزوجها تخضع .وتواضعه المسٌح

  غالطٌة) "ٌسوع المسٌح فً واحد جمٌعا   ألنكم وأنثى ذكر لٌس" المقدس الكتاب

28:3). 



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 تتزٌن وعندما .الهادئ الودٌع الروح زٌنة القلب، زٌنة هً الحقٌقٌة المرأة زٌنة

 الخارجً لشكلها تجمٌل بعملٌة هنا تقوم بالذهب، وتتحلى الشعر بضفر المرأة

 المسٌح إلى بل إلٌها الناس تجذب ال فهً التقٌة المرأة أما .إلٌها الناس لتجذب

 وفً ."كلمة بدون النساء بسٌرة ٌ ربحن" :الكتاب ٌقول لذلك ونعمته، وداعته فً

م األمثال سفر ٌَّ  "الآللا ٌفوق ثمنها" الكلمات بأجمل الفاضلة المرأة ت ق

 .الكرٌم المسٌح بدم اشت ري ألنه بمال ٌ شترى ال الودٌع الطٌب فالروح .(10:31)



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

ا إدٌسون توماس العظٌم المخترع كان ا شخص  ا مشهور   ٌ ا وغن  وفاة وبعد .جد 

 .فتزوجها فقٌرة وكانت ابنته عمر فً صغٌرة فتاة فأحب زوجة، عن َبحثَ  زوجته  

 مالً، من الجمٌل البٌت هذا لك   اشترٌت نا" :لها قال بٌته ٌرٌها كان وبٌنما

 لكنكَ ” :قابلة إلٌه   نظرت ذلك بعد ."إلخ مالً، من الجمٌلة التحف هذه واشترٌت

 .“الودٌعة الرقٌقة الشخصٌة تشتري أن ٌمكن ال العالم فأموال بمالك، تشترنً لم

 .والخضوع الوداعة روح وأعطانا بدمه   اشترانا الذي هو المسٌح فقط



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 وقدٌسات خٌرا   صانعات -2

 

  .داخلهن فً تضًء المسٌح ٌسوع الرب البار القدوس حٌاة ألن قدٌسات إنهن

  "المحبة فى قدامه   لوم وبال قدٌسٌن لنكون العالم تأسٌس قبل فٌه   اختارنا"

 ٌعود وعندما .الناس محبة على زوجها ت حّرض القدٌسة فالمرأة .(4:1 أفسس)

 تلكَ  لتخطً وتدفعه عنه ت خفف أشغاله، ضغوط من ٌعانً وهو العمل من زوجها

ا ال خٌرا   له   تصنع" :ٌقول فهو العمل، فً أصدقابه بمحبة الضغوط   أمثال) "شر 

ا صانعات" مثل تماما   ،(12:31  المحبة على تحّرض فهً وكذلك ."خٌر 

 .(20:31 أمثال) "للمسكٌن ٌدٌها تمد ...للفقٌر كفٌَّها تبسط" .والعطاء



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

  .زوجها حٌاة فً فشل أو نجاح عامل هً المرأة إن أقول أن أستطٌع

 باستمرار، أجله   من صلًّ .حٌاته فً ونجاح بركة سبب وكونً زوجك، شجعً

 فما .والحب والعطاء الشكر على شجعٌه   بل والغضب الخصام على تحّرضٌه   وال

 !خٌرا   ٌصنعن اللواتً القدٌسات أحلى



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 خابفات غٌر متوكالت -3

 

 على" :أٌضا   وٌقول .(25:31أمثال) "اآلتً الزمن على تضحك" :الكتاب ٌقول

 المرأة هذه وألن .(4:56 مزمور) "البشر؟ بً ٌصنعه ماذا أخاف، فال توكلت هللا

 .المستقبل أو الغد من ٌخاف أالَّ  زوجها تقنع فهً وتصلً خابفة وغٌر متوكلة

 

 لها ٌقول .وذعر اضطراب بٌتها ٌسود والقلق الخوف كثٌرة هً التً فالمرأة

 ألن خارج، الى الخوف تطرح الكاملة المحبة بل المحبة فً خوف ال" :الكتاب

 على ال الرب على نتكل إلننا نخف فال .(18:4 ٌوحنا1) "عذاب له الخوف

 .البشر



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 

 أن حاول ذلك القس الحظ ولما ،زفافها ساعة خابفة كانت عروسا   أن مرة حدث

 مأخوذة هللا كلمة من مقطعا   ٌقرأ أن بجواره الواقف عمها ابن من فطلب ٌشجعها،

 إلى الخوف تطرح الكاملة المحبة بل المحبة، فً خوف ال" 18:4 ٌوحنا١ من

 رسالة من ٌقرأ أن من فبدال   كتابٌة، معرفة له تكن لم عمها ابن أن إالَّ  ،"خارج

 اآلن لك   والذي أزواج خمسة لك   كان ألنه" 18:4 ٌوحنا إنجٌل من قرأ ٌوحنا

 نتابج إلى ٌؤدي البشر على فاالعتماد !الموقف هذا تخٌل ."زوجك هو لٌس

 .كارثٌة



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 الرجال زٌنة

 

 وحكمة فطنة -1

 

 كالوارثات كرامة إٌاهن معطٌن كاألضعف النسابً اإلناء مع الفطنة بحسب سالكٌن" :الكتاب ٌقول

 ٌعنً ال “األضعف اإلناء” تعبٌر إن .(7:3 بطرس1) "صلواتكم تعاق ال لكى الحٌاة نعمة معكم أٌضا  

 .معها ٌتعامل لكً وحكمة فطنة الرجل من ٌتطلب وهذا حساسة أنها ٌعنً لكنه ضعٌفة، المرأة أن

 ٌسلك كٌف لٌعرف سماوٌة حكمة إلى ٌحتاج فالرجل !والمشاعر الحس رهٌفة بل خشنة لٌست فالمرأة

ة مذعنة، مترفقة، مسالمة، ثم طاهرة، أوال   فهً فوق، من التً الحكمة أما" زوجته مع  رحمة مملوَّ

 التكلم عن وشفتٌك الشر، عن لسانك ص ن" ،(17:3 ٌعقوب) "والرٌاء الرٌب عدٌمة صالحة، وأثمارا  

 نتٌجة طبٌعً شًء هذا بأن زوجاتهم مع خشونتهم الرجال بعض ٌبرر .(13:34 مزمور) "بالغش

 إذا نفسك تؤذي بذلك إنك :لكَ  أقول لكنً .عصبً شخص إلى اإلنسان تحّول التً الحٌاة ضغوط

 زوجتك تخاطب كٌف تعرف لكً المسٌح نور فً لسانك دّرب .وغضب بقسوة زوجتك مع تعاملت

 ."نفسه ٌحفظ فمه ٌحفظ من" الكتاب ٌقول الرقٌقة،



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

  وتجعلك زوجتك مع التعامل فً نورا   تعطٌك اإللهٌة الحكمة ألن التعامل فً حكمة الرب لٌعطنا

 مع جلسَ  فقد .السامرٌة المرأة مع ٌسوع الرب به تعامل الذي األسلوب فً نتأمل تعالوا ."جنتلمان"

 فً المسٌح أسلوب من أفضل ٌوجد فال والنقاء، القداسة لحٌاة دعاها الفابقة بحكمته   ذلك وبعد زانٌة،

ٌّر، وال بسخاء الجمٌع ٌعطً الذي هللا من فلٌطلب حكمة، تعوزه أحدكم كان إن" .وحكمته وداعته  ٌع

ٌ عطىَ   .(5:1 ٌعقوب) "له فس

 شرٌكة مع أتعامل كٌفَ  ألعرف رب ٌا لسانً درب له   قل إلهك، من وفطنة حكمة اطلب عزٌزي،

 ."اللسان ٌتكلم القلب فضلة من ألنه" شخصكَ  من ثمٌنة هدٌة هً التً حٌاتً



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 أسمى مقام -2

 

 "...كالوارثات كرامة إٌاهن معطٌن" :النساء جهة من الرجال المقدس الكتاب ٌوصً

 ت درك أن فٌجب .أسمى مقاما   أى كرامة زوجاتهم ٌعطوا أن الرجال من ٌطلب فالرب .(7:3 بطرس1)

  بغٌرها ت قارنها وال قٌمتها من تنّقص فال األرباب، ورب الملوك لملك بنت هً معك التً المرأة أن

 .الرب ٌكرمك لكً وأكرمها َزوجتك أحبب ."صلواتكم تعاق ال لكً"

 ابنته الوزٌر طلق الربٌس ذلك عهد انتهى أن فبعد .لبنان جمهورٌة ربٌس ابنة الوزراء أحد تَزّوج

 إٌاك بابنته   زّوجك فالذي !م دته تنتهً ال المسٌح ملك   لكن .ببعضهم البشر ٌفعله ما هذا !علٌه وانقلب

 ٌكرمك أن ٌمكن ال كرامة، ت عطٌها ال كنتَ  إن أو حسنا ، زوجتك ت عامل ال ك نتَ  فإذا !علٌه تنقلب أن

 .السماوي أبوها



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 ونعمة لطف -3

 

 محبة ذوي واحد بحس الرأي متحدي جمٌعا   كونوا" 9-8:3 بطرس1 فً الزوجٌن الرب ٌدعو

 لطفاء كونوا" 32:4 أفسس فً األمر وكذلك ،"بشر شر عن مجازٌن غٌر لطفاء، مشفقٌن، أخوٌة،

 وشفوقا ، حساسا   كن ."المسٌح فً أٌضا   هللا سامحكم كما متسامحٌن شفوقٌن، بعض، نحو بعضكم

 ٌهٌج الموجع والكالم الغضب ٌصرف اللٌن الجواب" الرقٌقة، الجمٌلة، الكلمات تقول كٌف وتعلم

 اآلخر الطرف وٌثٌر ٌ هٌج الموجع والكالم النار تطفىء الطٌبة الكلمة إن .(1:15 أمثال) "السخط

 ."بشتٌمة شتٌمة أو بشر شر عن مجازٌن غٌر"



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 - السود الفهود ثورة حدثت فعندما .كٌنج لوثر لمارتن معاصرا   أسود رجال   هٌلّ  ڤً إي هللا رجل كان

 أغضب الذي األمر للعنف، ال والتسامح بالمحبة ٌنادي هٌلّ  كان - الستٌنات فً المسلحة الحركة

 وزوجته هو كان !سٌارته   فً قنبلة سٌضعون أنهم البعض أخبره قتله، حاولوا وعندها .السود الفهود

 تقودها، أن تحاول وهً السٌارة داخل زوجته ووجد قام الباكر الصباح وفً .اللٌل طوال خابفٌن

 أن أردت !ال أم بالسٌارة القنبلة كانت إذا أتأكد أن أردت :قالت "ذاهبة؟ أنت   أٌن إلى" قابال   فسألها

  .أنت تتأّذى وال قبلك بً تنفجر انفجرت إذا حتى قبلك أسوقها



In the path of the 

    RIGHTEOUSNESS 
            there is peace... 

 إنسان القلب الخفً

 نفسه وأسلم الكنٌسة المسٌح أحب كما نساءكم أحبوا الرجال أٌها" !المضحٌة المحبة هذه إلى انظروا

 ٌدعونا هللا .“فٌنفخ العلم أما تبنً المحبة” ...المضحٌة للمحبة ٌدعوك هللا .(25:5 أفسس) "ألجلها

 وال تنتفخ وال تتفاخر، ال المحبة تحسد، ال المحبة وترفق، تتأنى” التً المحبة من النوع هذه مثل إلى

 كل وتحتمل بالحق، تفرح بل باإلثم تفرح وال السوء، تظن وال تحتد، وال لنفسها، ما تطلب وال تقبح

 ."...شًء كل على وتصبر شًء، كل وترجو شًء، كل وتصدق شىء

 لزوجك اخضعً الزوجة أٌتها وأنت   .قٌمتها وأعطها معها، لطٌفا   وكن أجلها، من ضح   زوجتك، أحبب

 الزٌنة ال والروح، القلب زٌنة زٌنتك   ولتكن أجله، من صلًّ .الطٌبة بالكلمة واربحٌه الحب خضوع

 الجمال جنون من والزواج البٌت ٌتحّول فعندها شًء، كل فً قدٌسة تكونً بأن تجملً ...الخارجٌة

 .الروحً الجمال جنة إلى الخارجً


