
مين منهم عايش؟
ال تخافوا ِمَن اّلذيَن َيقُتلوَن الَجَسَد 

ولكن النَّفَس ال َيقِدروَن أْن َيقُتلوها، 
بل خافوا بالَحريِّ ِمَن اّلذي 

َيقِدُر أْن ُيهِلَك النَّفَس والَجَسَد 
ِكَليِهما في َجَهنَّمَ ....

فُكلُّ َمْن َيعَتِرُف بي ُقّداَم النّاِس 
أعَتِرُف أنا أيًضا بِه 

ُقّداَم أبي اّلذي في السماواِت.
 ولكن َمْن ُينِكُرني ُقّداَم النّاِس 

ُأنِكُرُه أنا أيًضا ُقّداَم أبي 
اّلذي في السماواِت .

                                              )متى 10: 28، 32، 33(



مين منهم فاهم؟
ها األِحّباُء،   أيُّ

ال تسَتغِربوا الَبلَوى الُمحِرَقَة اّلتي َبيَنُكْم حاِدَثٌة، 
ُه أصاَبُكْم أمٌر َغريٌب،  ألجِل امتِحانُِكْم، كأنَّ

بل كما اشَتَركُتْم في آالمِ الَمسيِح، 
افَرحوا لَكْي تفَرحوا في استِعالِن َمجِدِه أيًضا ُمبَتِهجيَن. 

إْن ُعيِّرُتْم باسمِ الَمسيِح،
 فطوَبى لُكْم، 

ألنَّ روَح الَمجِد واهلِل َيِحلُّ عَليُكْم.  
)بطرس األولى 4: 14-12(

 تأتي ساَعٌة فيها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيقُتُلُكْم
ُم ِخدَمًة للهِ .  ُه ُيَقدِّ  أنَّ
وَسَيفَعلوَن هذا بُكْم 

ُهْم َلْم َيعِرفوا اآلَب وال َعَرفوني . ألنَّ
 لكني قد كلَّمُتُكْم بهذا حتَّى إذا جاَءِت الّساَعُة 

تذُكروَن أّني أنا ُقلُتُه لُكمْ . 
)يوحنا 16: 4-2(

مين منهم شايف؟
 فَلّما سِمعوا هذا َحنِقوا بُقلوبِهْم 

وَصّروا بأسنانِِهْم عَليِه )استفانوس(.
 وأّما هو فَشَخَص إَلى السماِء 

وهو ُممَتِلٌئ ِمَن الّروِح الُقُدِس، 
فرأى َمجَد اهلِل، وَيسوَع قائًما عن َيميِن اهلِل.
 فقاَل: »ها أنا أنُظُر السماواِت َمفتوَحًة، 

وابَن اإلنساِن قائًما عن َيميِن اهلِل«.

 فصاحوا بصوٍت عظيمٍ وَسّدوا آذاَنُهْم، 
وَهَجموا عَليِه بنَفٍس واِحَدٍة، 

وأخَرجوُه خاِرَج المدينِة وَرَجموهُ ....
 فكانوا َيرُجموَن استِفانوَس وهو َيدعو ويقوُل:

بُّ َيسوُع، اقَبْل روحي«.  ها الرَّ  »أيُّ
ُثمَّ َجثا عَلى ُركَبَتيِه وَصَرَخ بصوٍت عظيمٍ:

، ال ُتِقْم لُهْم هِذِه الَخطيََّة«.   »يا َربُّ
وإذ قاَل هذا َرَقدَ .

)أعمال 7: 60-54(
مين منهم غالب؟
 َمْن سَيفِصُلنا عن َمَحبَِّة الَمسيِح؟

ٌة أم ضيٌق أمِ اضطِهاٌد   أِشدَّ
أم جوٌع أم ُعرٌي

 أم َخَطٌر أم سيٌف؟
 كما هو َمكتوٌب: 

نا ِمْن أجِلَك ُنماُت ُكلَّ النَّهاِر.  »إنَّ
بِح«. قد ُحِسبنا ِمثَل َغنَمٍ للذَّ

 ولكننا في هِذِه جميِعها 
َيعُظُم انتِصاُرنا باّلذي أَحبَّنا . 

ٌن أنَُّه ال موَت وال حياَة،  فإّني ُمَتَيقِّ
وال َمالئَكَة وال رَؤساَء وال قّواِت، 

وال ُأموَر حاِضَرًة وال ُمسَتقَبَلًة، 
وال ُعلَو وال ُعمَق، وال َخليَقَة ُأخَرى، 

تقِدُر أْن تفِصَلنا عن 
نا . َمَحبَِّة اهلِل اّلتي في الَمسيِح َيسوَع َربِّ

)رومية 8: 39-35(


