
اِس َجِميعاً.  » لَِيُكْن ُطولُ َبالُِكْم َمْعُروفاً َلَدى النَّ
بَّ َقِريٌب. َل َتْقَلقُوا ِمْن ِجَهِة أَيِّ َشْيٍء،  إِنَّ الرَّ
َبلْ فِي ُكلِّ أَْمٍر لَِتُكْن َطلَِباُتُكْم َمْعُروَفًة َلَدى هللِا، 

ْكِر. َوَسالَُم هللِا،  َعاِء، َمَع الشُّ الَِة َوالدُّ ِبالصَّ
الَِّذي َتْعِجُز اْلُعقُولُ َعْن إِْدَراِكِه، َيْحُرُس قُلُوَبُكْم 

َوأَْفَكاَرُكْم فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع «. 

في الطريق إلى 
السالم الحقيقي 

الكتاب المقدس : رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي
7-5 :4
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هل تريد أن تعرف أكثر عن السالم الحقيقي في السيد 
المسيح؟ يمكنك ان ترسل رسالة الى العنوان أدناه 

وتحصل على  نسخة مجانية من
اإلنجيل وكتيب آخر مع معلومات اضافية.

وتستطيع أن تتصفح على اإلنترنيت للحصول على 
معلومات أكثر عن يسوع المسيح, مثال في الموقع
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ومع ذلك عاش على األرض شخص مختلف وهو يسوع 
المسيح, ابن هللا الحي. هو الشخص الوحيد الذي لم يسمح 
للخطيئة ان تدخل في داخله و تصبح جزءاً منه, حتى في 
افكاره, وكان تركيزه على االخرين و خدمتهم. فهو قال 

عن نفسه : » َفَحتَّى اْبُن اإلِْنَساِن َقْد َجاَء اَل لُِيْخَدَم، َبْل 
لَِيْخِدَم َوَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِريَن «. 

الكتاب المقدس : مرقس 10: 45

ولذلك  ضحى يسوع المسيح بنفسه على الصليب, ليحرر 
الناس من الذنب الذي هو نتيجة الخطيئة وهكذا يقدم لهم 

سالم هللا. المسيح يقبل الكل وعلى هذا االساس هذه العطية 
متاحة لكل شخص يؤمن به بغض النظر عن خلفيته 

وماضيه.وهو قام من بين األموات وسيعود إلى األرض 
ليحكم كملك. ومن أسمائه في الكتاب المقدس هي : » رئيس 
السالم «.  يدعى هكذا الن باستطاعته منحك سالم مع هللا, 

سالم مع نفسك وسالم مع اآلخرين حسب تجاوبهم.

لكن ما هو سبب قلة وجود هذا السالم ؟  
نرى أن الناس يفكرون فقط بمصالحهم الخاصة وليس 
بمصالح اآلخرين . فكل شخص مشغول بنفسه , وليس 
بحاجات اآلخر. كل شخص منا له هذه الطبيعة االنانية 

التي يسميها الكتاب المقدس » الخطيئة «.

يوجد كره كبير وقتال في هذا العالم, وباستمرار 
تكثر الحروب بين الشعوب. صراعات عرقية, 

إرهاب, وحروب دينية في أيامنا هذه. وأيضا عائالت 
كثيرة ال تعيش بسالم وعلى الرغم من أنها حروب 
صغيرة, لكنها ليست أقل سوءاً. العالقات الزوجية 
مهددة باإلنفصال لضغوط متعددة ولهذا السبب نجد 
الكثير من المطلقين, ويوجد توتر كبير بالعالقة  ما 

بين األطفال والوالدين. يشعر الكثير بعدم األمان في 
الشارع, وحتى أحيانا في أماكن العمل. باختصار : 

VOORBEELDيوجد الكثير من االستياء واألسى.




