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 ةـــدمـقـم

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 كلَّــــم بــــه يعــــوا ا مــــوا بأمثــــال  وبــــدو   ُهل ــــهــــ ا ُك" @ 

  :ل ــــم يــــيم مــــا ققيــــي بــــال   القا ــــي   مهــــم لِّثــــي ن ي ــــ  ُيَم

  تأســـيل ال"ـــان"  ـــُ مب يومـــام  ُم ســـأ يأ بأمثـــال   مـــم  وأ  ـــُ 

 (. 35 ــ 34 : 13) مت 
 

م رب المجللد يسللوم بأمثللال اهللكا جللا  ت ملليً  أي أن ُيعللِِّ  ِ  
قبللِّ  ،( 2:  78) مزمللور ي الي لنبلو  قديمللة  بلا دهللا لاول النبلل

الم ت لن مالالاة ن ن أن  .مجي  المسيح بأكثر من ألف سنة
م السللليد المسللليح بأمثلللال، دلللِّ لنلللد كلللان  لللكا ملللن أ ملللال ُيعلللِِّ  ِ 

لل ط الللرب التللددير اإللهللي الللكي سللبا اأ نللأ بللم األ بيللا  ولللم  توس 
كا ل  لهلم  يلون وال  نالرون ولهلم  .بمثِّ نال ل ون السلامعين

 سمعون وال يفهمون. ان وال يآ
 

، وأسلللللرار  @  لللللور أمثلللللال اللللللرب أسلللللرار مل لللللور    وقلللللد أم
 مكنو ة قبِّ كون العالم لم يعرف دها دنو النشر.
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أكثلر  وقد طلب الت ميك األطهار نلل  السليد المسليح الي @ 
لللل " :مللللن مللللر  قللللا لين ر لنللللا المثللللِّ"، وكللللان الللللرب ينللللول لهللللم اسِ 

ر مل للور السللموار". أي ل للم أُ بللي أن تعراللوا أسللرا " :   يللةً 
أن  تمتعللوا  وكللِّ امللانأن الللرب أ بلل  ت ميللكل اللي كللِّ مكللان 

و حللن  للا رين . "بمحنللة الللرب وينظللروا مل وتللم دوجللم مكشللوف
، و لك بعلد أن ُرِال م الحجلاب، وسلنط "نل  الرب دوجم مكشوف

الُبرقللل  المو لللوم  لللل  النللللوب اللللكي أببللللم المسللليح بظهلللورل 
كلِّ ملن الول نلل  أسلفِّ أل لم وصلينم، أيث ا شلا أجلاب الهي

 ن أت  اآلن مااال الُبرق  مو وم  ل  قلوب كثيلر  ألين ينلرأو 
األسلللفار كملللا كلللان الللي أيلللام موسللل ، أل هلللم للللم يسلللتبيعوا أن 

  نظروا نل  دها  وجم موس  م  أ م اا ِّ.
 

لللل @  ا  بيللللة المسلللليح للت ميللللك انللللد قاملللل  درالللل  الُبرقلللل  أم 
 ألسللللرار وقللللال: كشللللف المسلللليح كللللِّ ا .المللللالي بمللللا ال ينللللاس

م أدي وأ ا ُأ هلر للم  اتلي"، االارر المعرالة حن  ني يُ ب  حِ "الكي يُ 
الفا للللة لنلللا ملللن    والتلللي أجزلهلللا لنلللا بكلللِّ أكملللة وابنلللة ن  

انللا بسللر مشلليتتم التللي أ عللم دهللا لنللا اللي المحبللوب صللارر  . ر 
اللللك ن ليسللل  كحكملللة النشلللر أو ا سلللفة وأكملللا   لللكا اللللد ر 

 لنلللللللللا انتنللللللللاًرا لنللللللللور الحيللللللللا  اللللللللللكي ُ نبملللللللللون، دللللللللِّ صللللللللارر 
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الللللي قلوننلللللا إل لللللار  معراللللة محنلللللة    الللللي وجلللللم يسلللللوم  أْشللللرل 
 المسيح.

 
 ،غايللة اللي النسللاطة ، كللكا جللا ر أمثللال الللرب بسلليبة @ 

 ة أاويلللللة ألسلللللرار المل لللللور سلللللري   .غايلللللة الللللي العملللللا ، مينللللة
 هم قاد ا اإللهي نال الك ن أُ ب  لهم.فْ ال يم 
عِمِّ اإل سان ا رل وُيجِهد  نلم الي اليس من الاواب أن يُ  

لللم أْهلللام  ِّ اإل سلللان نلللل  مثلللال اللللرب، ألن  لللكا البريلللا ال  وصِ 
ر بم أن يفتح باب قلنم ليمنِبِّ كلملة الحيلا  النلالر  شي  دِّ يمجدُ 

 ر الحيا .غي ِ ل الك ن وتُ أن ُتجد ِ 
 

النحرا ن ن و نترب بلالرو  و بللب أن يفلتح   ننلا ل لي  @ 
.تب ايلته فهم ال ُ   ب قلبنا اينا و ثمر َّلل 

 
نللللار الاللللغير  مللللن تي  ك أ هللللا الحبيللللب  للللكل ال ُ يدللللين  للللد @ 

ممم ال" ممم " وكل   "سلسلللة  عنللار   للن تللأم ر اللي  يو للمهممأ ضًا 
مها كمثلِّ نلد ِ دها الرب يسوم،  ُ  مجمو ة من األمثال التي  بام 

 للتمتلللللللللللل  باإل جيللللللللللللِّ بعيللللللللللللًدا  للللللللللللن العن  يللللللللللللار والجللللللللللللدل، 
للل وقلللد ت لللون  لللكل المنلللاالر ااًل الللي  ااعلللة أو تفلللتح للللك باًبلللا اع 
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 ،قرا تللك لج جيللِّ. راجللين مللن    أن ت للون دركللة وسللبب دركللة
 بشفا ة أم النور النديسة مريم وطلنار جمي  النديسين آمين.

 
 م 1986وفمرب ـن 24ــ    ش 1703ور ـهات 15

 العجائيب مارمينا  س ـقديـال شهادة  تذكار 

 

 
 سيداروـس ا ـلوق ص ـقمـال
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 ( 8ــ  1:  18) لو ـم ـي الظـلـقاضمـثـل 

 
 كــي  ــ     ىي بغــم أ  ُي ــلَّ   "وقــال  ــم أيًضــا مــث     أ ــهُ      

   قـــا   : كـــا    مدي ـــخي قـــاَّ  ال  ـــا  اللَّـــه وال يهـــا   وال ُيمـــيَّ

ــخي:      ــه قا ل ــأتم إلي ــخي أرملــخيأ. وكا ــت ت إ عــاً ا. وكــا    تلــن اأدي 

 ول ــ  ب"ــد  لــن كــا  ال يءــا  إا ٍمــا  .   َخ ــممو وَأ  ــ م مــ

ــ  م       ــاً ا    ــه وال أهــاُ  إ ع ــت ال أخــاُ  اللَّ ــال     عــه: وإ  ك   ق

ــ ه    ــه ُ م  ُأ  ـ ــخي ُتـ ــ ل األرملـ ــي أ  هـ ــا   ألجـ ــأتم  ا ًمـ ــت  تـ  ا  لـ

 وقـــال الـــع : اا"ـــوا مـــا يقـــول قا ـــم ال لـــم. أ ـــ     َ ـــَيقينم"مو

ــاًرا      ــه  ه ــارخ  إلي ــه  ال  ــه يياري ــا اللَّ ــ  ُي  ق ــي    وهــو ميمه   ٌي ول

ــا  ابــ            ــ  ميــى ج ــ هم ســعيً"او ول  ــم: إ ــه ُي   ــيهمأ أقــول ل    ل

 (. 8 ـ 1:  18) لو  أل"لَّه جيد اإلميا   لى األرَّأ"  اإل عا 

 
 الصالة كل حين:

عنا  للللل  الالللل   تُللللرى نللللل  أي مللللدى أرال الللللرب أن ُيشللللج ِ  
أتللل  أ لللم  لللرب لنلللا  لللكا المثلللِّ. االاللل    للل و   لللل  أ هلللا 

   لللو  ... نم وامتيلللاا ي لللنط ملللن يحالللِّ  ليلللمف ال  سلللتح ِ شلللر 
 مللِّ الم   للة وأم جميلل  الفضللا ِّ نال أ نللا كثيللًرا مللا  فشللِّ اللي 
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عنا بكلللِّ شلللج ِ الاللل   لعواملللِّ كثيلللر .  لللل  أن اللللرب الحنلللون يُ 
ي الل ِ النحن أينملا  ُ  ة أت  ال ُيغلا باب السما  لو نلا...وسيل

نتهلل  الناللد مُ   للون اللي أضللر  النللد ر و للكا الوجللول  يللم  للو 
 اإللهي من  حو ا...

ي كللللِّ أللللين سللللوى أ للللم  ريللللد ا اللللل ِ تُللللرى لمللللا ا  ريللللد ا أن  ُ  
ر تحللللد ن بللللم  ا شللللين لللللم ونللللم و يللللم كللللِّ أللللين. وقللللد جللللا م مُ 

ر للا الوصلايا اإل جيليلة  كللكا متواانلة مل   للكل ال لملار، وقلد كر  
ــلوا  :النلللللللديس دلللللللولس الرسلللللللول أكثلللللللر ملللللللن ملللللللر  قلللللللا  ً   "صـــــ

ــ  ا ق ــاا"   ــا  أ  ُت  " أطلــأ أول كــي  ــم  ، ( 17:  5تــل 1) ب  ق

ــاٌم ــلواٌم طلبـ ــاالٌم وصـ ــ عاٌم وابيهـ ــاس"  وتءـ ــس ال ـ ــي  يـ   ألجـ
 لن   ل   ، و كلكا امنلك البدايلة والال   المسلتمر ( 1:  2تم 1) 

  توقف لحظة. الحيا  الروأية الكي يجب أال  
وقللللل   ي نال  الللللل ِ اللللللكي ال يُ  أتللللل  أن أألللللد اآلبلللللا  ينلللللول: " 

 ". أدًدا اِّ ِ هو لم يُ الا   انط ا
اللللكي أالللرل وقًتلللا للاللل    نتهلللي منهلللا با تهلللا  الوقللل ، قلللد  " 

 ". تغرًنا  ن الحيا  بالرو أغلا  ل   فسم وصار مُ 
 وقد جعِّ اآلبا  النديسون من الا   الدا ملة در لامح أيلا  

ل نيسللة ا مو للا ألوالل للم واسللتول و اقوا ثمار للا و ل   اشللو ا وتللكو  
 أية تدوم نل  جيِّ األجيال.الحية كخبز  رو 
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وقد اقتبعوا لكلك بحسب انتنار م آيلار قالير  أو طلنلار  
رو لللا دللل  شلللن ... دلللِّ أن بعضلللهم الللي كلملللار قليللللة كر     فلللا 

نا يسوم المسيح وا تبرو لا اكتف  دترل د اسم الخ ص الكي لرن  
قملة الالل  . أن تخللتلط أيللاتهم بالالل   النلبيللة بكللِّ نلجاتهللا 

دلِّ الي صللحو م و لومهم، لنلد صلار اسلم يسللوم  ،اونكلِّ لقا نهل
 لهم  و ال ِّ اي ال ِّ.

للللللكر كلمللللللار الللللللرب نللللللل  أ مللللللاقهم، احللللللين    للللللل    للللللكا  مفم
وا كلِّ ألين للم يكف ل  سمعو ا ملن الم اللرب أ لم  ننغلي أن ُيالل  

 للن الالل   أدللًدا أتلل  اللي أوقللار  للومهم  للِّ  نلهللم النللاطن 
ــا  يسلللتلهم كلملللار الاللل   ورو  الاللل  ...  ــخيأ"أ ـ وقلـــ   ا مـ

  بــي  قارً ــا: ا ييــم لــم يــا ُأخــ   يــا  بيــب    صــوُم. عــييق أُم

ــ      ــ  ال َّ ــي  م ــامل و أل  رأســم ام ــا ك ــام   ي ــا م ــم   ي ي  وُقَ  

 .( 2:  5)  ش  ي"ـَدى الليـ  ُ ـم
 

 الصالة اإًممن:
ن الرب يسوم قالد الال   كفعلِّ نيملا ي أوا ًحا  اوقد دد 

ادلللن  :ثلللِّ اإللهلللي قلللا  ً كلملللار المم  بالدرجلللة األولللل  أل لللم أ هللل 
ألعلللم يجللد اإليملللان  ( اللي مجيتلللم الثللا ي ) اإل سللان متلل  جللا 

 للل  األر ، أي أن الالل   التللي ايهللا رو  اللجاجللة والبلنللة 
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دتوسللللِّ والثنللللار أمللللام    أتلللل  تنللللال...  للللكل الالللل   ت للللون 
 مسنول  باإليمان.

 رجللللللِّ وال ،رتللللللاب ال  نللللللال شلللللليًتا مللللللن  نللللللد الللللللربألن المُ  
 و الللللرأ ين  للللو متنلنللللِّ اللللي جميلللل  طرقللللم وقللللد قللللال الرسللللول 

ــخي    :يعنللوب ــا  البي ــا  أل  اُأ  "ول ــ  لي لــأ ب ميــا  اــا معت  عت

 (. 6:  1) يس ه" ـ"ـأ وتد ـعيـه الـخب ـع تـ  البيـا مـًوجـه مـبـءُي
وقلللد تسلللا ل اللللرب أ لللم الللي مجيتلللم الثلللا ي المخلللوف،  لللِّ  

 سيجد  كا اإليمان  ل  األر ؟
  مللان البلللب دلجاجللة والثنللة أ للم سيسللتجيب أتلل  لللو تللأ ني 

 ِّ، نيمان الثنة والينين أ نا سننال ما طلبنال منم.أو تمه  
اإليمان اللكي  لداعنا نلل  الال   ويفلتح لنلا دهلا بلاب رجلا   

.  اي   
 

 وهذا هو الم ل:
! لنللد ؟كللان اللي مد نللة قللا   ال يخللاف    وال  هللاب ن سللان 
ِ ب نللل  اإل سللان معنلل  م     شللن   فسللم بللأمور كثيللر  ل للي ُينللرِ 

مللن المعللا ي الروأيللة غيللر الملموسللة ل للي ُيحضللر ا لج سللان 
م  فسلللم بلللالرا ي الالللالح املللر  ُيشلللن ِ  .كلللةدرم مر يلللة وملموسلللة ومُ 

حمللِّ الحمللل ن  ر لل  نرااللم ويبلللكل  فسللم اديلللة  للن الخلللراف يم 



 ـ 13 ـ 

 ومن ن ل  كا التاوير تستبي  أي  فلس ،وينول المر عار
ــع   :بسلللليبة أن تسللللتلهم وتللللدر  مركز للللا لللللدى    اتنللللول "الــ

م  فسللم ملر  أنلرى شلن  و  (. 1:  23) مــه  يع ـا م  ـ  ُي"ــوٍ م  ـمٌ "   
 ف عبلي لل ويُ بالبا ر يجم  ارانم دين جنلاأين يحملي ويلزو ِ 

وتسللللتبي  الللللنفس أن  .وأيللللا ، أللللب وأنللللان، سلللل م وطمأ ينللللة
جلللل نليللللم كالعاللللفور   قللللدر الحلللب والعبللللا  اللللي    اتلتدرِ تُللل

الاللغير تحتمللي تحلل   للِّ جناأيللم... وتنللول قلبللي وجسللمي 
لِر  بعروسلم شلن ِ وملر  يُ   هتفان باإلللم الحلي. م  فسلم بلالعريس الفم

يخببها لنفسم ويرى ايها كِّ ما  و جميِّ وكِّ ما  لو طلا ر 
  يلـخيأ  "ها أ تقدِّ  ينا ا أمامتان وينلول:  اوال  رى ايها  ينً 

. ماميــا  مــ  َــت َ َقابــنق و  ي ــا ق يلــخيأ يــا  بيــب   هــا أ ــتق

ــ      ــه  رابــــــــــــــــــــ ــس مق"ــــــــــــــــــــ ــ" ُع  كق يــــــــــــــــــــ  َ ــــــــــــــــــــ

 (. 1:  4)  ش  ا "ـ"ـلـي جـبـ لى ج

س أن ت تشلف ييمتهلا الغاليلة للدى    وكيل  فْ وتستبي  اللن   
اشللللترا ا لت للللون لللللم وتلتاللللا بللللم وتتللللر  أبا للللا وأمهللللا وأ لهللللا 

سللللها و شللليرتها وتميللللِّ بسللللمعها وتنسلللل  شللللعبها وتلتاللللا بعري
 وتفر  بم ار  أددي.

اجلسلل   ،م  فسللم بللامرأ   للام منهللا لر ًمللاشللن ِ ومللر  أنللرى يُ  
تلللراب  تلللوارى تحللل م يكلللون قلللد تفلللتل  ليلللم، ت لللنس البيللل  لعل للل
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النلللاس...  وقللد لاسللم ليللم،  رالجسللد أو انللار الشللهوار جللا 
الللنفس     تللم تفللر  بللم وتللد و الجللارار للفللر ... لعللِّدم ومتلل  وجم 

وجللول الخللاطل وتفتيشللم  ليللم... أل للم  تللدِر  نصللرار     للل 
كملللا يحملللِّ اللللدر م صلللور  المللللك وناتملللم  كلللكا  حِملللِّ و حلللن 

 صور     ورسمم واسمم  لينا.  نبا
، يو كللكا ال  سللتبي  أن  حالل   التشللبيهار التللي توسللط دهللا   

ل ن دلغة النشلر الضلعفا  األر ليين وملن واقل  الحيلا  اليوميلة 
  حو ا ومراأمم التي تدركنا وتبلبنا.در  لهفة    وأنم  ُ 

لل   ،التشللبيم أ للل  لرجللار العجللب للل م ا اللي  للكا المثللِّ انللد دم أم 
الظللللم ال يخلللاف    وال  هلللاب  ين  يجعلللِّ اللللرب أمامنلللا قا للل

لقاسي النلب مُ     قا  .ن سان ر المشلا ر... ول لن نلحلا  تحجِ 
للل رر قلنللللم واسلللتمبرر  بفلللم كملللا مللللن األرمللللة ولجاجتهلللا كسم

نن كان نلحلا  الملرأ  ولجاجتهلا قلد  :وكأن الرب ينولالاخر، 
ي أنن   لكا النللب الناسلي ا لم بلالحري  سلتعبف قللب    ُكلِ ل

وإن اسللللتجاب  للللكا النا للللي بسللللبب اإللحللللا  امللللا ا  !؟الحنللللان
 المختارون  ل     و و متمهِّ؟  يكون الحال ن  ألح  

ي الرأملة ل ِ  كُ طنًعا ال وجم للمنار ة وال وجم للتشابم دين     
ي الحنان والسخي اي العبا  ال ريم الي التوايل  ونلين  لكا ل ِ وكُ 

 .النا ي الظالم
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 ول ن بضد ا ُتعرمف األشيا . 
ي ال تنلللف أملللام  لللكا النا لللي الللل ِ اأ للل  يلللا أنلللي أينملللا تُ  

ن تبلللب وتتوسللِّ دللِّ أ لل  تنللف أمللام    الللرأيم، ال ثيللر التحللن  
 الكي لم  مرا   فس واأد .

ــ " :س  للو النا للِّألللي  ي"ــب  والثقيلــم يــا  يــس اُأ مَّت"ــالوا إل

ــال ــا ُأ  األمــ ــم"وأ ــ ــت  رحُي ــ ــي  " :، ألللللم ينللللِّ( 28:  11) مــ  كــ

 ال ُأخعجــــه  ي إلــــمَّـقي  ومــــ  ُيقبـــــقُيقبــــ مــــا ُي" ــــيم ا    ــــ لمَّ

  لللِّ قلللرأر الللي اإل جيلللِّ أ لللم رل سلللا ً   (  37:  6) يـــو  خارًجـــا"
 أو ني ب رجا  أأد.

ي و رالللل  أ للللد نا  حللللو العبللللوف ماللللدر اللللل ِ نُ  حللللن  نللللف ل 
 االلة ملن     الحب الكي كِّ  بية صالحة وكِّ موهنة تامة

ملللن   اللللكي يفلللتح  ديلللم ويشلللن  كلللِّ ألللي ِغنللل ،الللول ملللن  نلللدل
  .ر ال
م نللل  السللخي اللي العبللا  ال للريم لللكلك  تشللج  جللًدا ن   تنللد   

 م دثنة وإيمان ورجا  وينين شد د. تند   .اي التواي 
 

 المدينة ضر"لة: وكمن في
ل  نا الي موقلف الال  ... و لكا ملا يجلب أن  نا اللكي يخا 

.يكون  ليم أالنا و حن  تند    م لنبر  سؤالنا لدى   
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 س  نللللا دهللللكل األرملللللة،  المللللة النللللو ، فْ م الللللن  الللللرب ُيشللللن ِ  نن   
الم ر يلب أرال أن ينتنالها ويلكل د  سند ون   ضد، ولها نِ 

 الاتراسها.لها وأسب  عفها ارصة تغِّ انر ا و كيا ها، اس
 

 صأ رهيب:عدو وخ  
للللل  تلللللك ب  لللللكل األرمللللللة؟ و لللللِّ لهلللللا غيلللللر السلللللؤال  نْ نلللللل  مم

لل ون بضلللعف بشلللريتهم والاللرا ؟  كلللكا يكللون ألللال اللللك ن يحس 
أ هلللم  لللالموا   فوسلللهموااتنلللار م نلللل  الفضللليلة، ويشلللعرون الللي 

 .السند والركن اي  كا العالم وليس لهلم سلوى االلتجلا  نلل     
لتمًسللا أن  بتللل  واأللد و للا و للا  للو ا العللدو يجللول كأسللد اا للر مُ 

 للو يمظلللم ويغتاللب ويريللد أن يفتللرس.  للِّ وقفنللا أمللام     للكا 
الموقللف اللي الالل  ... موقللف المضللغوم وللليس أمامللم منفللك 

 سوى طاقة مفتوأة اي السما .
أ لم ن ا تركلم  ثنا بالرب كيعنوب أب اآلبا  ن  أألس   ِّ تشب   

لللللللللللاللللللللللل  دركللللللللللل   :ك بلللللللللللم قلللللللللللا  ً ة وال أيلللللللللللا  وال سللللللللللل م اتمس 
ي كأ نللا اللل ِ ، ول ننللا  ُ ( 26:  32) تــن طلُقــن إ  ن تبــاركم" "ال ُأ

لل    ونللرول  مشللا ر ا تللدل ،لسللنا اللي  للوا ا  للل   للدم وقوانللا نم 
  ل  أقينة أالنا أو أ نا قد استغنينا وال أاجة دنا نل  شي . 

يفتلرس ادنتهلا الللم لنضل  أمامنلا الملرأ  ال نعا يلة والعلدو كلال  
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دلن لاول ارأمنلي. اتجد سوى المسليح تالُر  ورا ل: يلا سليد يلا 
و لا النللديس ببلرس الرسللول  للرل  لل  الللرب  نلدما رجلل  كثيللر 

   ـكــ أأـ"يــار  إا مــ    هــ  :مللن الت ميللك نللل  الللورا  قللا  ً 

 (. 68:  6) يو د " ـخي   ـاحلياة األبدي
 شللعور .ا االأتيللا ب نللل  الللرب دهللكا اال  سللار و للكن ن  تنللر   

أللم يكلن  .بالعوا يشد ا نل  اول و غبار العلدو تملداعنا لاًعلا
 للكا منظللر موسلل  وجميلل  دنللي نسللرا يِّ  نللدما ألركهللم العللدو 

 ار ون بخيول ومركنار  ل  مشارف النحر األأمر.
 :أللللم يكلللن  لللكا  لللو موقلللف لاول رجلللِّ الاللل    نلللدما قلللال 

    ـعخت إليـن"  " اا اأهع  مم  وليل م  يعأل  ـ    عـم.   

  م و لالجلح تلم الل  ، ألم يكن  كا  و ألال  و لان ن  غب  ( 4:  142) مه 
   و لللان نلللل  اللللرب نلهلللم ملللن جلللوف الحلللور بلللم الحلللال االللل  

 (. 2:  2) يو   ي ابم"ـع    اسـم   يقم ال  وم " :قا  ً 

باالأتيللا ، والللكي تأكللد اللي  اتللم  الشللا رمللا أجمللِّ صلل    
ال معللين وال سللند وال  رام النشللر. ألللم  أ للم للليس غيللر    وأ للم

يكن  كا  و أال أنة أم صمو يِّ اال   با فعال شد د أتل  
 للالي ال للا ن أ هللا سللكرى؟! ن هللا صلل   منتللدر  أًنللا اللي   للن  

 اعلها.
 لأ ًكن ًشمء إلى ز"من:
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كللان  للكا  للو الموقللف المبللدأي لنا للي الُظلللم مللن األرملللة  
 ، لللكل الحقينلللة الللي   ننلللا المسلللكينة، أرال اللللرب دهلللكا أن ُ ثبللل 

الل ن لللم يشللأ الل ل  امللان بحسللب التللددير ول نللم ال  للرا  كللِّ 
 الرا . 

ــار  ت عــا م  " :واللي  للكا ينللول النللار لاول النبللي  إا ميــى ي

 . قب م ( 1:  12) مه أ" إا اال قضا أ  يى ميى ت ع  وجهن  م 
 نلللللللا  الوقللللللل  المناسلللللللب  ماللللللللرب ال  تنلللللللاطل، ول نللللللل نن   

نا بحسلللللب التلللللددير لنلللللد تلللللأ    لللللل  الملللللرأ  السلللللتجابة صللللللوات
 ال نعا ية، لما ا؟ لسبب ما قادل اي  فسم.

النتيجللللة... أ با للللا وأ هللللر نيما هللللا أ للللم  ظلللليم  لللل   ومللللا 
للد األمللم بسللببها. دللد أن  رسلل  اللي   ننللا أن تللددير  ن ن ال ومج 

    وقادل من  حو ا  و كِّ الا   وكِّ الخير. 
لللول ننلللا بسلللبب النللللا وقللللة اإل  ِّ األملللور... لنلللد يملللان  تعج 

نو  يسلوم أن يمالن  أملامهم آيلار أل هلم للم يكو لوا بعلد نطلب 
انال لهم وقلت م  أم ا  ووكان  لك الوق  مناسًنا لهم،  .ؤمنون  

 أا ر اي كِّ أين أما  و الم ت ن قد أت  بعد.
الدلد أن تلؤمن أن سلا ة اسللتجابة الال   سلتحين أتًمللا...  

 عها بالابر... و كا  اا  لنا جًدا.لكا يجب  لينا أن  توق
ب ادًنللا الللي شلللنابم كللان مناسلللًنا إلدللراهيم أب اآلبلللا  أن ُ نِجللل 
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للالمُ    ندللراهيم وتللأ   الللرب  للل  ر ول للن لللم يحللدص... وصللل  نكِ 
طلبتلللم أتللل  الللار أوان النشلللر وا نضللل  املللان النلللدر  النشلللرية 

ول للن اللي الوقلل   ،سللتولم سللار ماًتللا و كللكا مُ وصللار ندللراهيم مُ 
 نسحا ادن المو د. دم ن صارر استجابة الا   وُولِ عي  مُ ال

ُمللللِّ    كللللكا صللللار أيًضللللا ملللل  اكريللللا ال للللا ن أل للللم أينمللللا كم
ل مللن ِلِ د للِّ    أرسللِّ نليللم جبرا يللِّ حللد  الزمللان المعللروف والمُ 

ــَن  :الملللل   يحمللللِّ بشللللار  اسللللتجابة الالللل   قللللا  ً   "أل  طقلَبَيــ

ــمق"ت"  ــو  قــد ُس لل أال   ن ن نيللر لنللا .( 13:  1) ل ِّ األمللور دللِّ  تعج 
م سللؤال الالل   أ نللا سنحاللِّ  للل   و نللا اللي نللد ِ لنثللا أينمللا  ُ 

 أينم.
ن يشلا  نلل  املان، ُ ل ككا قال اللرب نن قا لي الظللم للم يم  

ول للن مللا ا صللن  اإللحللا  واللجاجللة التللي صللارر مللن األرملللة 
 و ي متوسلة تأتيم كِّ  وم؟ 

ِّ اإللحا  باالستجابة.   لند  ج 
ر السلللؤال بلللاطً  كلللاألمم اللللك ن  لللر ِ  ا اللللرب أال  ُ لنلللد أوصلللا 

 يظنون أن بكثر  ك مهم ُيستجاب لهم.
ل ال لمللار التللي قللد جللر  المو للوم للليس الت للرار الناطللِّ وال مُ  

 رتنة.نمنة ومُ تبدو أأياً ا مُ 
نن النلللو  كلللِّ النلللو  الللي النللللب اللحلللو  الحلللار بلللالرو  اللللكي  
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 هية.ينتدر اي لجاجتم أن  نتزم المراأم اإلل
ر والمتوا   الكي  تلرا ى ن سِ والنو  كِّ النو  اي النلب المُ  

أملللام    الللي  يتلللة األرمللللة المسلللكينة التلللي ال مللل   لهلللا سلللوى 
.  أضن   

 نلللدما وقفللل  النديسلللة أنلللة أم صلللمو يِّ النبلللي الللي موقلللف  
 نلجلار  فسلهاالا    ينها كان منظر ا  ككا  جيًنلا... كلِّ 

نة وا  سلللار ر ملللن أرملللان ومسلللكم وكللِّ مشلللا ر ا بكلللِّ ملللا ألللو 
ز ال  م  ن التعبير.  كا   تسكبها أمام الرب أت   مجم

.  ـ    ُي  ـ  َ اَهـا  عمق ال  ة أمـا  الـع  و ـالم    "وكا  إ  أكث 

وصــوتها ن   َ  ــخي كا ــت تــي لم   قلبهــا  و ــ ياها  قــ  تييعكــا  

 عي أَ ى.  قال  ا  الم:  يى ميـى تع ـ  َعُيعَمس  أ   الم ظ ها َس ين

 ال يا سـيد.. إ ـم امـعأةأ    :.  أجابت   خي وقالت  نق ا ه م مخع ق

أ ـع  َخمـًعا وال ُمعـ قًعا  بـي أسـُ أ   عـم أمـا          العوح ون هي خي 

كللان الللرب نللل   للكا الحللين قللد أغلللا  (. 15 ــــ12: 1صــم 1)  الــع "
لل ا دلمغلل  اللجاجللة نللل   للكا الحللد رمِأللم أنللة  للن اإل جللاب... الم 

ل الالللل    فسللللها مللللن اللللم ر لللليس صللللارر االسللللتجابة اللللي أللللا
"ا هـ  بعـ    وإلـه إسـعا يي      :ال هنة الكي  بلا بلالرو  قلا  ً 

 .( 17:  1صم  1)  "م  َلُد ُه هقُي" ين سؤ َلنق ال . سأليق
م َدكـا    مـدار العـ خي أ    ـخي  بلـت وولَـ      و ."والع   كعها 
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ــاب  ــخي  ـًــ ــمو يي قا لـ ــه صـ ــت ااـ ــأليه"    :ا و  ـ ــع  سـ ــ  الـ ــم مـ  أل ـ

ملللن لنلللا دلللرو  الاللل    لللكل ن  صلللارر  .( 20ـــــ  19:  1صـــم  1) 
  فوسنا  واقر ال من جهة الجسد دِّ من جهة كِّ اضيلة. 

ومن لنا باللجاجة الجسور   كل التي ال تفلارل الهيكلِّ أتل   
 تنال سؤل قلبها.

    لللللنعم  لللللل  ال نيسلللللة كلهلللللا دهلللللكا اللللللرو  ويجلللللدلل الللللي  
ا الللي اإل جيلللِّ حً أأشلللا نا. نن المثلللال اآلنلللر اللللكي  بلللرا وا للل

ا كنملللو   اريلللد لجيملللان وسلللؤال الاللل   دلجاجلللة وينللف شلللامخً 
 للو المللرأ  ال نعا يللة  للكل التللي تمهللِّ الللرب  ليهللا ولللم يشللأ أن 
يسللم  صللرانها متوسلللة بسللؤال الالل   دللكار كلمللار األرملللة 

رو  ا. أل لم كلان بادنتهلا اي المثِّ: ارأمني، ادنتي مجنو ة جدً 
ِّ اللرب اسلتجا للم ت لف وللم ينلف   ليبة البللب و  جس وقد أج 

أمامهللا غرابللة جنسللها، ن  كا لل  ُأمميللة وال منعهللا  للن متابعللة 
توسلها.  جر الت ميك وال أت  أين سمع  ملن اللرب قوللم: 

دِّ  .( 27:  7) مع  عح لل   " به الب   وُيخ  ُخؤأ  ي "ليل  عً ا
ا  لللل  رو  التضلللر م والتوسلللِّ وإصلللرارً  اال لللا كلللِّ  للللك تمسلللًكا

)  "البـ  و  امـيـ ـ  ُ ـي مـأكـت دةـأيًضا َت اأا  ال   و"لة: قا 

       .( 28:  7مع 
يا لعظممة اإليمان وقو  الينين واقتدار اللجاجة اي الال  ،  
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قلللد ُقِهلللر العلللدو الشللليبان ونلللر  صلللريًعا أملللام  لللكا الجبلللرور 
الروأللي والثنللة اللي شللخل يسللوم المسلليح ادللن لاول النللالر أن 

 التمام.ص نل  ُيخِِّ  ِ 
 

... و"ختمريه:  َّللا 
أالللل  ُ نِاللللف     " :قللللال الللللرب يسللللوم تعنيًنللللا  للللل  المثللللِّ 

لللِّ   لللليهم؟  مختاريلللم، الالللارنين نليلللم  هلللاًرا ولللليً ، و لللو متمهِ 
أقللول ل للم: ن للم ُ نِاللفهم سللريًعا،  للكا  للو تفسللير المثللِّ، االللك ن 

رسللول اللكي قلال ال .ختللاري    يالرنون نليلم  هللاًرا ولليً   لم مُ 
أي أن كللِّ  .خيــار. اللَّــه" لــى ُم م"مــ  سيءــي  :دلولس ألجلهللم

 ، زيلللة و لل يفة   للشللكوى الشلليبان وااترا للم وأرنللم  للد م 
  لينا. نْ أل م نن كان    معنا امم 

م المختلللارون الللللك ن سيسلللمعون الالللور اإللهللللي  لللؤال  ُ للل 
رثــوا   "ت"ــالوا يــا مبــاركم أبــم :الحنلون الي  للوم الد نو لة العظلليم

 (. 34:  25) مت  م"ـ ـل دَّـَ"ـاُأ ومل اأ
 ِّ  ليهم؟ختارين الما ا  تمه  ن ن نن كا وا مُ  
ل  ِّ ول لن ُ نالف قال الرب ن لم ُ نالفهم سلريًعا... ن لم متمهِ 

ب أشلنالم الالغار  لل  الاليد در ِ سريًعا. قيِّ نن األسد ل لي ُ ل
ر لهلللم اريسلللة أيلللة ) غلللزال ملللثً  ( ويبلنهلللا واالقتنلللاص ُيحِضللل
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دينملللا ينلللف األسلللد  ،لالللغار ايبلللدأون الللي الهجلللوم  ليهلللاأملللام ا
عد، ول ن ل ون األشنال صلغير  ال ن الفريسلة تنلوى رايًنا من بُ مُ 

 للليهم وتبللدو كأ هللا تغلللبهم، ويظللِّ األسللد  راقللب أتلل  اللحظللة 
الحرجللة،  نللا  تللدنِّ ويحسللم الموقللف بضللرنة قا للية يسللدل ا 

 للفريسة... 
أروننلللا، ويعلللرف  للليننا  راقلللبوالتشلللبيم مللل  الفلللارل،     ُ  

ختاريلللم، ويعلللرف قلللو  الشللليبان ويسلللم  أ يننلللا، و حلللن أواللل ومُ 
للل وشلللكوال، ومكا لللدل واخانلللم.  ى ِّ     لللل  مختاريلللم، لينلللو ويتمه 

بلًنلللا، وال  تركنلللا نلللل    مُ نيملللا هم ويشلللتد  لللول م، ن لللم ال  تخل للل
اال نضللا  دلللِّ  لللل  العكللس يكثلللر التبلللل   لينللا بنلللو ، ويسلللم  

لليس انط ُص  د النا سلين راننا دِّ من أجِّ شنا  المسلاكين وتنه 
 .اآلن أقوم ينول الرب أصن  الخ ص    يةً 

واآلبللا  النديسلللون  لملللوا ينيًنلللا أ للم يمسلللتجيب لهلللم الللي ألللال  
صللللللرانهم، أ للللللا صللللللرن  والللللللرب سللللللمعني ) صلللللل   السللللللا ة 

مــــ   ــــيقم الــــع    "  ــــوُم :السالسللللة (، وكمللللا قللللال  و للللان

  صــــوتم" َتا اويــــخي   َعــــمق" مــــ  جــــو  . صــــعخُت اســــي ابم

 بلم الثنلة الي اسلتجابة اللرب لال تم ألين  قلد دملمغلو  .( 2:  2 ا ) يو 
 (. 4:  2 ا ) يو   "َنـدسي ُقـع إا هي ـأ   "ول  م أ وُ  :ينول
 عللم أ للم  نِاللفهم سللريًعا، أ للم ال  تنللاطل  للن موا يللدل كمللا  
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ار المختلارين ا بالنسلنة لبدلر أم   .يظن قوم التناطؤ، ول نم  تأ  
 م بللاألكثر وثنللتهم وينيللنهم وُتزكللي نيمللا هم. ر ِدللر  اأ للا     ُتِظِهلل

 " :ا بالنسنة ألوالل العالم، ايزلالون قسلاو  واسلتهتاًرا وينوللون أم  
وكملللا ينلللول  .ول لللن أ لللا     تنتظلللر ،"؟!أ لللن  لللو مو لللد مجيتلللم

اس الرسلللول ن ملللا ل لللي تنتلللال للتونلللة، الللاَّلل   ريلللد أن جميللل  النلللل
 اون.يخلُ 
وقلللال لهللللم مللللثً  اللللي أ للللم  واآلن لنرجللل  نللللل  ددايللللة المثللللِّ " 

لللِّ" ننغلللي أن ُيالللل     بكلملللار رننلللا لنتشلللج   .  كلللِّ ألللين وال ُيمم
ب ي دلل  ا نبللام و بلللب دلجاجللة وإلحللا ...  بُلللاللل ِ يسللوم و ُ 

ب ت ميللِّ ن صللنا وايللال  نيما نللا وثنللار مل للور    ونللرل،  بُللل
ب بللم و يللم والحيللا  لللم ومللن أجلللم،  بُلللب االتحللال رجا نللا،  بُللل

ب ب لحلا  ملن أجلِّ دنيلان ال نيسلة، ونل ص كلِّ أوالل لا،  بُلل
   ".ـامـم كـو   ع  ـي ل   واـوا تأخـطلبُا"كثير 

سلليكون لنللا كللِّ مللا طلبنللال أل لللم نن  نللادللِّ لنثللا أ  وال  مللِّ   
 طلبنا شيًتا باسمم  يكون لنا. آمين.

 
    

{ 2 } 
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  (االبـن الشاطر) ضـال ـالاالبـن مثــل 

 ( 32 ـ 11:  15) لو 

 

كــا  لــه اب ــا .  قــال أصــغعهما ألبيــه: يــا أبــم     "وقــال: إ عــاٌ  

ــا م"يءــيه.          ــم  م ــ  اأــال.  َقَع ــيُبم م ــم الــ . ُي  ــم الققع   أ  

ــ  األصــغع كــي  ــم   وســا ع      وب"ــد  ــا   ليعــت ب ــثاة   ــس االب  أي

ش ُمعــع  .  لمــا َأ َ ــَ  كــي إا كــورة  ب"يــدة   وه ــا  بــ َّر مالــه ب"ــي

ٌَ جـــوٌا  ـــديٌد   تلـــن ال ـــورة   ابيـــدأ حييـــا .    ــَد   ـــم    َ ـ

ــله إا     ــد  مـــ  أهـــي تلـــن ال ـــورة   أرسـ   مضـــى والي ـــ  بوا ـ

 قولـه لَيع ـى خ ـاٍيع. وكـا  يءـيهم أ  ميـ  ب  ـه مـ  اُ عُ ــو          

ــم ي" ــهقق أ ــٌد.  عجــس إا   عــهقق       ــه   ل ــاٍيع تأكل ــ . كا ــت ا    ال

ــاو     وقــال: كــم  مــ  أجــا  ألبــم َي ُضــُي   ــه اُ بــه وأ ــا أهلــن جوً 

يــا أبــم  أخ ــأم إا العــما    :أقــو  وأ هــأ إا أبــم وأقــول لــه 

ا. اج"لـم كأ ـد   ـًدامن  ولعت معـييق ا ب"ـُد أ  ُأ  ـى لـن اب ـ     وُق

ــول        ــًدا ر ل أب ــهل ب"ي ــه. وإ  كــا  ن ي ــا  وجــا  إا أبي ــَعا .  ق َأج 

يــا أبــم   :لــه.  قــال لــه االبــ  ييــ   وركــ  ووقــس  لــى ُ  قــه وقبَّ 

 دامن  ولعـــت معـــييق ا ب"ـــد أ  ُأ  ـــى  أخ ـــأم إا العـــما  وُقـــ

خي األوا وألبعـــول  ا.  قـــال األ  ل"بيـــدل: أخعجـــوا احُللَّــــًلـــن اب ـــ

ــوا خا  ـــ  ــد   واج"لـ ــه  وقـ ــ اً    رجليـ ــدل  و ـ ــي ا   يـ موا ال"ق ـ



 ـ 26 ـ 

ش  أل  ابـم هـ ا كـا  ميًيـا  "ـا       اُأعمَّ  وا حبول   أكي و  ـعح 

ــ        ــه األكـ ــا  اب ـ ــدأوا ي ع ـــو . وكـ ــاال   ُوجـــد.  ابيـ ــا   ـ  وكـ

ــع           ــوم  الم ط ــمقس ص ــت  َس ــ  البي ــُعَ  م ــا  وَق ــا ج ــي.  لم  احلق

ورقً ا.  د ا وا ـًدا مـ  الغلمـا  وسـأله: مـا  عـى أ  ي ـو  هـ اأ         

ــ        ــه َقب ــو  ال" ــي اأعــمَّ   أل  ــ بأ أُب ــه: أخــو  جــا    ــال ل  لُه ـق ق

 أ  يـــدخي.  خـــع  أبـــول ي لـــأ إليـــه.  ســـاأ ا.  غضـــأ ون ُيـــع    

ــ         ــا أخــدمن ســ   هــ ا  ــد ها  وق ــه: هــا أ  ــال ألبي    أجــا  وق

" ــم قــ  أل ــعح مــس أصــدقا م.  ن أجتــاوٍ وصــيين  وجــدًيا ن تُ 

ا جا  اب ن ه ا ال . أكي م"يءين مس الهوا م  َ َبيـت  ول   أَّ

  كــي  ــ      قــال لــه: يــا ُبــمَّ أ ــت م"ــم  ولــه ال" ــي اُأعــمَّ 

  أل  أخـا   عَّـعـ ــُن. ول   كا  ي بغم أ    ـعح و  وكي ما لم  هو ل

 .( 32 ـ 11:  15) لو َد" ـاالًّ  ُوجقـا   ـاش  وكـ"ـا  ـًيـا  ميـ ا كـه

 
 ـل االبـن الشـاطـرـثـم

 

لنللد اللتح الللرب يسللوم دهللكا المثللِّ بللاب التونللة والرجللوم نللل   
اتحلم  لل   ،ظتحف ل  أضن اآلب... اتح  لكا النلاب دلدون أل ل

بلللا  واألثملللة و... ولجميللل  النلللاس وجعللللم مالللراعيم أملللام الخُ 
رر الخبيلة أل لم أيثملا كثُل ،باب رجا  مهما تعا مل  الخبايلا
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 االالر الِنعمة جًدا.
وكيل  أن التونلة  ،ح  مِّ التونة اي المسليحيةوالمثِّ  و ِ   

اللأأزان االدللن اللي  .والرجللوم تنلللب األو للام رأًسللا  للل   نللب
د  ا نلبل  أالرا  ومسلرار، ووأشلة الغرنلة والمعا للا  ال لور  النعيل
رر بالتونلة نلل  أضلن سلرور األب وقلب ر تغي ل عدالنفسية والنُ 

و واطلللف يالللعب التعبيلللر  نهلللا، والثيلللاب الرثلللة التلللي جلللا ر 
ل  بالتونلللة نلللل  الحللللة  ليهلللا كرا لللة را حلللة ر لللي الخنلللااير تبلللد  

تحلل   يللر األوللل ، وصللك العبوليللة للخدمللة المر ولللة والللدنول 
ف ر نللل  نللاتم البنللو  اللي اليللد للتاللر  ، كللِّ  للكا تغي لل   سلليد قللاس

بحريلللة وسللللبان.  اهيلللك  لللن األالللرا  التلللي صلللارر الللي ديللل  
م الر  السلما  شلنِ تم ن ا قمِبِّ ادنم صلار الر  يُ األب بحسب مسر  

 فر  قلب    بعولتم.بنبول ناطل واأد يم 
 

 البنوة ضسمس التوبة:
ِّ المشللا ر التللي  هتللز لهللا كيللان لنللد اأتللوى  للكا المثللِّ أ بلل 

رأيمللة وشللفنة أا يللة وغفللران  اإل سللان... ) اتعبفللار ( أدويللة
ر ا لنلللللا  الللللا ا للعنلللللِّ وأركلللللار األأشلللللا  األدويلللللة  التلللللي صلللللو 

تحلنن الرب يسوم  ندما رسلم لنلا صلور  األب "ن  رآل ملن بعيلد 
 وإ  لم يكن بعيًدا رك  نليم ووق   ل   ننم وقبلم..".
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رااضلللة الللي التلللراب تشلللتهي أن تضللل   ،لملللةوننللو  راجعلللة  ا 
ب  فسللللها مو لللل  العبيللللد مللللن أجللللِّ مللللا ارت بتللللم اللللي أللللا األ

ول للن اللكي  رتفلل  دهلكا المثلِّ نللل   لكا المسللتوى  والسلما  مًعلا.
الر يلل  مللن المشللا ر  للو أن الع قللة والرنللام دللين االثنللين  للو 
رنام دنو  وأدو ، أل م لو كا   الع قلة التلي ترنبهملا لون  لكا 

 توى النتلف الحال بالبن .المس
الللو أن نالًملللا جحلللد سللليدل ومضللل  نلللل  ال لللور  النعيلللد  ثلللم  

  ال  الًما النتلف األمر تماًما. 
ا دوكيللِّ يعمللِّ كمو لف ثللم بعللد أن أو للو كللان األمللر  تعل ل 

 ُ ِزل من الوكالة رج  مستعبًفا النتلف األمر أيًضا.
وأاللللنا  نلللا بالمسللليح ارتنينلللا نلللل   لللكا المنلللام السلللاميول ن   

 ...  حللن الللك ن كنلا قللبً  الي الظلمللة أمللا اآلن  لل   عمللة البنلو  
اللللللللك ن كنلللللللا غيلللللللر مرألللللللومين أملللللللا اآلن  .انلللللللور الللللللي اللللللللرب

يالير الرجلوم  ـ أسلاس البنلو   ـامرأومون.  ل   كا األساس 
 .نل  اآلب  و الو   الاحيح والببيعي

أملام ادلن  ريلد ن  ال توجد قو  الي الوجلول تسلتبي  أن تنلف  
 ب.رجوم نل  أضن األال

نن االدلللن الراجللل  صلللر  قلللا ً : أنبلللأر يلللا أدتلللال، احالملللا  
سللم  األب  للكل المنللالا  المحبونللة نللل  قلنللم جللًدا لللم  للدم ادنللم 
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يكمللِّ عنللارار اال تللكار والنللدم، ولسللان أللال األب ينللول: مللن 
أيث أ ي ماال  أديك... ا  تندم وال يحزن قلنك وطالملا أ ل  

 توجللد  قنللة أو مشللكلة... كللِّ شللي   للين تنللال ني أدتللال... الل 
وكللِّ المشللاكِّ لهللا ألللول يكفللي أ للك مااللل  تشللعر أ للك ادنللي 

 وأسم  صوتك  نال ي يا أدتال.
انحن  رج   بلب غفراً لا،  فلًوا  لن أامنلة الجهلِّ... قلبنلا  

 تجللم  حللو اآلب و يو نللا  حللو مسللكننا الللكي اللي السللما  الللكي 
 ننال ن للجسد.اند ال وقًتا سال ين بحسب شهواتنا وم

وأساس رجو نا وركيزتم األول   و الخبو  والدالة التلي لنلا  
  ند اآلب بالمسيح ن  صر ا أوالل    بالمعمولية المندسة.

 
 قلب األب "ن نحونم:

 لنلللا ملللن مكلللان الللي  كشلللف المسللليح دهلللكا المثلللِّ منلللدار ملللا 
اآلب، ومركز لا اللكي صلر ا  يللم منبلولين الي كلِّ  لوم واللي قللب 
ة نن اقترننللللا نللللل  اآلب باسللللم يسللللوم المسلللليح االدللللن سللللا  كللللِّ

 الوأيد.
كادن وأيد لآلب... وواأد م  اآلب الي  ـوكلمار المسيح  

الي الواقلل  ن لل ن وكشلف  للن أقينلة للليس مللن  لل   ـ   الجلو ر
سبيِّ نل  معراتها ددون المسيح... ألن المسيح كشف لنا سلر 
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ا  وال اآلب اللللكي للللم يمعلللِرف بلللم دنلللي النشلللر، وللللم ُيعللللن لحكمللل
ــُد لفهمللللا ... ـــ  أي"أمــ ــ ر ُّ ا ا ُ ـهــ ــ  ما  واألرَّـالعــ ن ـأل ــ

ــم      ــال.  "ــ ــا ل ط ــ ــا ... وأ ل يهــ ــ  احل مــ ــ ل  ــ ــت هــ   ...أخ يــ

 .( 26ــ  25:  11)مت  ن"ـامـة أمعَّـارم اأعــ ا صـ ـه

ــٌد ُلَع"اللَّــــه ن َيــــ      هــــو االبــــ  الو يــــد الــــ . .قــــ   أ ــ

 . (18:  1 )يو "َعـبَّـو َخـ  ا   هـضـ 

 .( 27:  11مت  ) "االبـ  إالَّ ا   ع  ـ"ـي ٌدـأ  ال" 

االمسللللليح ن ن أينملللللا يكشلللللف لنلللللا قللللللب اآلب ملللللن  حو لللللا  
بحسللب معراللة المسلليح كللادن وأيللد لللآلب وواأللد معللم و يللم... 

انا باآلب وُيااِلحنا معم اي شخام.  معنال أ م ُيعرِ 
ا وأركلللار األب و واطفلللم  حلللو االدلللن الراجللل  كملللا ترجمهللل 

 المسيح اي المثِّ  مينة غاية اي العما.
 

 فلمم رآه ضبوه تحنن:
 للللكل الحركللللة النلبيللللة واألأشللللا  الرأيمللللة  للللدركها و حسللللها  

و للللت مس معهللللا  للللل  مسللللتوى الللللنفس والعاطفللللة اللللي أياتنللللا 
تحللللنن" مختاللللة بللللاآلب  اليوميللللة، ول للللن  نللللدما ت للللون كلمللللة "

ألن كلِّ االفرل شاس  ور يب ن  يكون نلرا  كمالها مستحيِّ، 
ن ن المسللليح كشلللف أملللام  ملللا َّلل   لللو ال  هلللا ي غيلللر محلللدول.
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اإل سلللان الراجللل  أنلللان األب غيلللر المحلللدول وغيلللر الموصلللوف 
لما رآل أدول تحنن"،  نا  رى أن أول ما  تنبللم االدلن  أين قال "

ب...  تنبلللِّ لالللا ملللن أملللام األ  للليالراجللل  و لللو  للللح لا لللر  الترا
أمللام    كللادن بالمسلليح َّلل   الحنللان  حللول، ن   للو راجلل  ليتللرا ى

 اآلب.
ول للن  لللزم أن  تللرا ى التا للب الراجلل  أمللام اآلب... لمللا رآل  

لمللا رآل أدللول راجًعللا مللن ال للور  النعيللد  اللتح لللم أأضللان النبللول، 
لملا رآل   الًما  لل  الشلر رااًضلا الخبيلة أ هلر للم أنلم الحلا ي،
وألللللر  الللللي ثيابلللللم الرثلللللة وأالتلللللم النا سلللللة اسلللللتجلب الملللللراأم 

 األأشا ، لما رآل تحنن... ن ها أمور ال ُ نبا دها. 
و لكا معنللال أ نللا ال يجللب أن يحجبنلا الخجللِّ أو يمنعنللا  للن  

المثللول أمللام اآلب، وللليس مللن المعنللول أن  نتظللر أتلل   تغيللر 
  أالنلللا وتتبلللدل ثيادنلللا...  لللكا مسلللتحيِّ... ن ملللا  حلللن ُ نِبلللِّ نلللل

ادنلا...  نتلرب نليلم نا التعس ونبايا لا ول لس ثياآلب دنفس أال
اي  وا نا و ار نبايا ا... و و أمين الي محبتلم، صلالل الي 

 موا يدل...
ا  يسلتن ف أألد ملن أن يعتلرف بخبايلال مهملا تعا مل ،  

الكي صر ا نليم... ول لن الغريلب   وليس بغريب منظر االالرا
والمسللللتغرب لللللدى اآلب وصللللفوف السللللما يين  للللو بنا  للللا اللللي 
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 نين  ن الرب.ال ور  النعيد  متغر ِ 
 

 وركض... ووقع على عنقه:
 لِّ يجلوا لنلا أن  تأملِّ  للكا المنظلر لليس بمنلا يس الجسللد  

 ول ن بعما الرو  قار ين الروأيار بالروأيار.
الللل ن كللللان االدللللن الراجلللل  يخبللللو  حللللو األب، امسللللر  األب  

، أي نلابالرجوم ترجمها المسليح  كلكا: أن اآلب  لرك  لم قات
ا نللا يفلللول أ للعاف مضللا فة ارأنلللا أن مسللر  اآلب وارأللم دلن

الللللل ن كنللللللا  سللللللير  حللللللول بخبللللللوار  ومسرتنا درجو نا. 
متثاقللللة ملللن جلللرا  الجسلللد والخبايلللا  جلللر ورا  لللا ثنلللِّ ما لللينا 
و لللليا أا للللر ا الللل ن اآلب  للللرك   حو للللا يمسللللِند الِضللللعف، 

  ِصللللغار النفللللوس ويبلللللب وُيخِلللللل مللللا قللللد  لللللك، أي وُيشللللج  
 .المحسوب اي  دال الهال ين

ير  حلللو    نبلللو  سللليجد أن     لللرك   حلللول االلللكي يسللل 
آل لللللو تفبنلللل  الللللنفس وو لللل  أركللللة اآلب مللللن  ما للللة نبللللو .

  حو ا و ي اي أال نبايا ا؟!
   يسع  لا ًما  حو الخبلا ... "ملدلر  لدي طلول النهلار"  

ألللللم يْسلللل م     حللللو اإل سللللان بكللللِّ وسلللليلة مت لًمللللا ملللل  اآلبللللا  
 باألشيا  ببرل متنو ة.
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م تدركنا مراأم    أين سلع   حو لا، اأرسلِّ ادنلم الوأيلد أل 
اي الجسد يبلب الضال ويسلترل المفنلول ويحملِّ نبايلا العلالم 
وينبِّ المور أت  الاليب  و  الخبا ... ما ا  نتظر بعلد 
 للكا؟ نن كللِّ مللا  مللدور أولنللا كللِّ  للوم مللن أأللداص وم بسللار 

قللل  أركلللة الللي الوا للل   و لللروف ملللددر  تنول لللا للتونلللة والرجلللوم
أدويللللللة ال ت للللللف  للللللن طلللللللب الضللللللال " للللللِّ ُيسللللللر    بمللللللور 
الخللاطل؟!"    ال يشللا   لللك مبلًنللا ول نللم يسللر درجو للم ل للي 
تحيلللا  فسلللم... ن لللم يبلبنلللا بكلللِّ طرينلللة أتللل  يجلللد ا... ُيحلللر  
قلبنللللا ومشللللا ر ا لننبللللِّ ل وتللللم للرجللللوم... أًنللللا مللللا أرل قلنللللم 

  حو ا.  
     

 ووقع على عنقه وقبله:
ر لنا مشا ر  كا االدن الراجل  أينملا ن يستبي  أن ُياو  م 

 اأتوال أضن األب؟!!
ُيحلرم اإل سلان ملن   ِ أ تهلا الخبيلة ألن بسلبنك  ِ ما أبشلعك 

 أنان األدو  الرأيمة.
لللللن اللللل  ب ي بلللللالر األملللللر أن الوجلللللول الللللي  لللللِّ األلنلللللد  م

والخضوم لوصايال قيول و بوليلة، واشلته  االدلن أن  منفلك ملن 
ي ثمللن وقللد دللل  الزيلل  والخديعللة غا تهللا أينمللا  للكا الرنللام بللأ
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ا االدن وسحبتم بعيًدا  لن ديل  اين  الخبية  فسها وأغور  ك
ب ل للي تفترسللم و للو منفللرل ووأيللد اللي أر  غرنتللم، ول للن األ

الحقينللة كا لل   للل  نلل ف مللا  مللن... االخبيللة ناطتللة جللًدا 
ن وكريهللة جللًدا. وقللد انتبر للا ُمر للا وأجرتهللا المميتللة. الحقينللة أ

الراأة والس م والفر  الحقيني كا ن اي الوجول الي اآلب والي 
  مِّ مشيتتم الاالحة البوناوية.

عللد المخيلل  للخبيللة اللي  للكا المنظللر أينمللا ولنللد  مهللر النُ  
وقللل  األب  لللل  ُ نلللا ادنلللم...  لللكا الُعنلللا اللللكي نمضللل  لنيلللول 
العبوليلللللة... الخبيلللللة رنلللللام ُيحللللليط بعنلللللا اإل سلللللان  ُيسلللللتعبد 

 ا للخبية... "من يفعِّ الخبيلة  لو  بلد للخبيلة".وياير  بدً 
التلللي تفلللك  للل   وقلللوم األب  لللل   لللكا العنلللا وقلللب ر محبتلللم

اللللكي ُيسللللم  فسلللم للشللليبان  .اللللنفس ملللن  يلللر العبوليلللة المريلللر
والشلللللر والخبيلللللة يالللللير أتًملللللا  بلللللًدا للشللللليبان والخبيلللللة... 

 وياير  ليً  كِّ أيامم.
لغيللر الللرأيم"  للكل ال نيسللة ُتسللمي الشلليبان اللي صلللواتها "ا 

 أقينة... من ين  تح   ير الشيبان ال يجد رأمة.
 له:موقب  
للرمر ُقبلللة األ   ب اللي أأشللا  االدللن الراجلل  كنللو  نلل ص ُتجللدلسم

النللو  وتمسللح آثللار الللد س... أأللس االدللن الراجلل  بأ للم يسللتعيد 
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ب... لنلللد تغلللرب كثيلللًرا  لللن قبللللة دهلللكل النبللللة كراملللة دنوتلللم للللب
 ن استبدلها بنب ر الغل والشهوار ال ا بة.األدو  الحا ية أي

ب ايهللا شللفا  للللنفس... كللم تغرنلل  الللنفس... نن ُقللب ر اآل 
كللم صللارر مثللِّ أر   المللة المللا ... كللم  بشلل  واشللته  
و للالر  مبشلل . أيًضللا أينمللا توسللل  ومللدر  للد ا تسللتعبف 
اآلبللار المشللننة، كللم جا لل  نللل  نبللز العبوليللة وراألل  تبلللب 

ل لن لللم ُيعِبهلا شللن  وال ملب اراغهللا... لنللد أتل  الخر للوب... و 
كا للل   فلللس االدلللن دهلللا جلللوم ُملللبهم و بلللل نفلللي  حلللو شلللي  
اندتللم اماً لللا ول لللن ال يعو لللم شللي  ملللن أملللور  لللكا العلللالم... 

مللا أبغضللك أ تهللا الُنللب ر الغاشللة  ب.كللان جا ًعللا نللل  قبلللة األ
التللي امِرألل  دهللا أيًنللا متلللكً ا بالخبيللة... مللا أينحللك يللا قللب ر 
الشللهوار الغبيللة. مللا أأنللر  يللا محنللة الللكار ورانللا  السللو ... 
اآلن ارتفلل  الننللام و هللرر شللنا ة الللد س نبللز الخبيللة الللكي 
كللان لك للًكا ول للن ال يمكللن أن يمظهللر ُيللنح  للكل األشلليا  نال اللي 
النللور، وال تسللنط ِمللن  مظللر اإل سللان نللل  األدللد نال أينمللا يمنبللِّ 

 ر  نم.هي الكي ال ُيعب  ُقب ر اآلب البا ر  وأب قلنم اإلل
 فرحوا "عي:ا

ب درجوم ادنم الكي كان محسوًنا ميًتلا نن الفر   و ار  األ 
  .اعاش و ااًل اوجد
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أملللا الللر  الم   لللة والسلللما يين اهلللو  لللاب  ملللن الللر  اآلب،  
ُمسللتمد منللم... يكللون اللر  اللي السللما  بخللاطل واأللد  تللوب... 

البوناويلللة نن رجلللوم االدلللن يمثلللِّ ت ميلللِّ مسلللر  اآلب ومشللليتتم 
الاالحة  حو اإل سان، أل لم ال يسلر بملور الخلاطل وال يشلا  
 لك، ول ن  ندما  تمسك اإل سان بمشيتتم الكاتية ويسلك  لد 
نرال     ويتنللل  أ لللوا ل ويسللللم  فسللللم دكاتلللم إلرال   لللدو الخيللللر 
... واللحظلة التلي  رجل   ياير بعيًدا ومنفًيا ورااًضا لمشور    

ل   فسم ويهجلر كلور  الخبيلة ويتجلم بنلنلم  حلو اإل سان ايها ن
يكللللون قللللد ت قلللل  مشلللليتتم بمشلللليتة اآلب  يفللللر  قلللللب  مأورشلللللي
 اآلب.

 
 "يت م فعمش، وضمال  فوجد:

 الحيا .    الخاطل اي  رف الرو  مي ، والتونة 
انتنار القياملة ملن األملوار... دلدأ ا االدلن     التونة ن ن 

لنلِّ الملور نلل   نلل  أدلي"..الضال دهكل ال لملة "أقلوم وأرجل  
لللِّ الخبيلللة صلللار الملللور، بالمخالفلللة ا فالللِّ  العلللالم.. وملللن ِقبم
للب  لل   فسللم  اإل سلان  لن مالدر الحيلا ، ون رالتلم الكاتيلة جم
أكللللللم المللللللور... واللللللي آلم مللللللار الجميلللللل ... سللللللنط الجللللللنس 

 النشري. المسيح جا  لُيقيم الساقبين ويمحِّ المرنوطين. 
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ارر الحيللا  بالمسلليح الواأللد. وكمللا ملللك المللور بالواأللد صلل 
 وكمللللا اللللي آلم يمللللور الجميلللل   كللللكا بالمسلللليح يحيللللا الجميلللل . 
 وكملللللا ب  سلللللان واألللللد صلللللار الملللللور كلللللكلك بالمسللللليح كا للللل  

 القيامة.
ن سللللان أو  ونللللر التونللللة ن ن ليسلللل  ُجهللللًدا بشللللرًيا أو تنللللوى  

أ مال ُ سك... كِّ  كل األ مال اي  اتهلا ال ُتحسلب شليًتا دلِّ 
 ان  ل  سبيِّ ل ن.ُتحسب  ل  اإل س

كِّ  لكل األ ملال الي  اتهلا ال ُتقليم ملن األملوار وال ُتحيلي  
قبو  روح قيم"ة "من األ"مواف فمي هى  ولكن التوبةمن  دم. 

 المسيح ًسوع، إذن خمرج المسيح ال توجد توبة.
لللِّ بالنلللاموس وُي ملللِّ الوصلللايا،   اإل سلللان اليهلللولي كلللان يعمم

علللدي وللللم يكللللن ول نلللم كلللان محكوًملللا  ليلللم ملللن النلللاموس كمت
للنلللاموس أن يقللليم ملللن األملللوار... دلللِّ أكلللم النلللاموس وأغللللا 

 سللاكًنا اينللا للل  ال للِّ تحلل  الخبيللة... نن كللان رو  المسلليح 
 أيًضللا دروأللم النللدوس ااالللكي أقللام المسلليح مللن األمللوار سللُيحيين

 ثمر   مِّ رو     اينا.    الساكن اينا. التونة ن ن
للل   ا نلللل  البلللر ويؤ لنلللا ل لللي    لللل  الخبيلللة ويلللداعن لللو ُ نم ِ 

ال ُ لللدان مللل  العلللالم. الحيلللا  أسلللب اللللرو  والخضلللوم لمشللليتتم 
 التونة المنبولة لدى اآلب.     ومر اتم
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ن ا اسلللللتجاب اإل سلللللان لمباللللللب اللللللرو  وأنضللللل  مشللللليتتم  
لتنكيتللم ا  للم يمنللوم للحللال  تللرا ى أمللام    اآلب مللداوً ا بحللرار  

   الندس.من صميم  مِّ الرو     التونة التي
اإل سللان يمللور ن ا اتنلل  أ للوا  الجسللد... الخضللوم لمشلليتة  

الجسللد محسللونة موًتللا... مللن  للزرم للجسللد امللن الجسللد يحاللد 
 . موًتللللا، الللللك ن  للللم اللللي الجسللللد ال يسللللتبيعون أن  ر لللللوا   
ا تملللام الجسلللد  لللو ملللور. اللللرو  النلللدس  لللو اللللكي ُيحيلللي... 

ا نل  جميل  الحلا... يمشف  اينا دتنهدار ال ُ نبا دها...  رشد 
 يأنك مما للمسيح ويعبينا.

 
 وة:بناخرجوا الحلة األولى وال

 كللكا قللال اآلب الحنللون لعبيللدل الللواقفين أولللم اللرأين معللم  
باسللتقنال  للالتهم... والعبيللد ياللنعون نرال  اآلب  نللد سللمام 
صلللور ك ملللم. أللللوف أللللوف وقلللوف قداملللم... ورنلللوار رنلللوار 

الي منفل   وككر االدن منظرل و ليندمون لم الخدمة...  ندما ت
ب... رجل  نلل  الخبية بعيًدا  ن أظو  الوجول الي أضلر  األ

 فسللم قللا ً : كللم مللن أجيللر  نللد أدللي يفضللِّ  نللم الخبللز... لنللد 
 جعلهم اآلب نداًما وأرواًأا متند  بالحب من  حو ا. 

لنللد صللاروا يخللدمون ن صللنا دللِّ صللاروا نللداًما للعتيللد ن  
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 أن  رثوا الخ ص.
م يالحلممة األولممى تل سممهم الممنلم بيممد المال كممة... ضولممإن  

 الكهنة خدام العهد الجديد "حسوبين "ال كة الكنيسة؟!!
 نلللدما  لللالى اللللرب يسلللوم لعلللاار ملللن لانلللِّ النبلللر... قلللال  

ــول  لت ميللللكل األطهللللار:  ــول و  ــ ــ هأ" لــ لنللللد أ بللللا م   "يــ
 و رناطار المور ويف وا الخبا ... السلبان أن يحل  

سلللمم لمغفلللر  الخبايلللا ويمخلعلللوا اإل سلللان العتيلللا وُيعملللدوا با 
الفاسللد ويملنسللوا الجد للد الفللانر "أ للتم الللك ن ا تمللدتم للمسلليح قللد 

 للل   معموليلللة ثا يلللة؟ ن ن للل   لنسلللتم المسللليح" أليسللل  التونلللة
للللنس الحللللة األولللل  الفلللانر ... ن هلللا للللنس المسللليح، ديلللد كهنلللة 

 المسيح ) ألنسول (.
  علر ر اللنفس ملن النعملة... ما ا أدص الي الغرنلة؟ لنلد ت

 نلعللللل  ثيلللللاب التلللللنعم اا  شلللللف  وتعلللللر ر الللللي  للللليام ونلللللزي 
ملللا بعلللدل نلللزي، وملللا ا ُيحسلللب الرجلللوم نلللل  أضلللن اآلب نال 

 الدنول اي ِستر العلي واي  ِّ اإللم الند ر.
نن ثبوتنلا اللي أللال التونلة  للو بمثابللة انتفلا  بشللريتنا لانللِّ  

لملل   كنيسللة المسلليح الل  يظهللر نللزي  رينللا. كمللا قللال الللرب 
ــ     ال لوكيلللة  ــا م ـ ــم  هًبـ ــً. مـ ــن أ  تءـ ــا  ليـ ــار "ُأ ـ  ى بال ـ

 . "َنيقـ عَي   ـ  ي هـع خـه.  ُ   َللـبَ ل م تعـيغم  وثياًبـا بيًضـا ل ـم تَ    
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ِّ تونتهللللا ورجو هللللا  للللل   للللكا األسلللللوب نن الللللنفس التللللي ت ملللل
ونهللكل الللرو  تمسللتحا أن تأنللك المكا للة األوللل  والخبللو  األوللل  

 لدى اآلب.
  اللي رجليللم لنللد كا لل   لللوا ناتًمللا اللي  للدل... وِأللكا ً واجع

للل  الللي  لللد العلللروس كع ملللة للُخبنلللة أ هلللا  أللللي اللللك ب تو م
صارر لرجِّ كدليِّ للمل ية أن العريس نببها لنفسم واشلترا ا 

 ااارر لم.
و   و لل  اللي  للد األمللرا  أدنللا  الملللو  بنللو كللكا كللان نللتم ال 

 للملك..إل هار مركز البنو  أ هم أدنا  لبب وورثة 
لل  ي ع  أيللام الغرنللة  للِّ أتلل  الخبيللة  للل  الميللراص؟  للِّ  م

ب؟ أاشلللا االخبيلللة مهملللا أبمللل  وأاسلللدر ألللا التمتللل  بلللاأل
" يـــث كثـــعم ا  يـــخي اٍ ا م ال "مـــخي االنعمللة متفا لللة جلللًدا 

 جًدا".

ا وا  َ ــهُّ"َ ــهُّو لنللد قللال الللرب قللديًما بفللم نشلل يا  النبللي لل هنللة 

أ  جها هـا قـد   بـ  ا وها وقلأ أور ليم ُبوا  "   يقول إ  م. َطي 

لت مـ  يـد الـع   ـ"       ـقي  أ َّ إمثها قد ُ  قَى   ه  أ ها قـد َقبـ  ُمَك

ــ  1:  40) إش  خ اياهـــا"  ـــ  كـــي   النعملللة ال ُتسلللِدل أجلللر   (. 2 ـــ
الخبيلللة احسلللب ول لللن النعملللة ُتعبلللي  لللعفين اتعلللو   لللن 

 السنين التي أكلها الجرال بسنوار شن  وسرور و ي . 
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أجملِّ اللنفس  نلدما تسلترل ملا ُانلد منهلا أايلد مملا كلان،  ملا 
ملللا أدها لللا وقلللد لمنسللل  المسللليح كأ لللم ُأللللة جد لللد  وملللا أجملهلللا 

ــ ي  َقبــــق "أينملللا تتحلللل  بخلللاتم سللللبان البنلللو   ــاهم  لول الـ أ  ـ

ــ ــه" ـًسل ا  وقللد أللكر أرجلهللا التللي ألمتهللا  ا أ  ي ــاوا أوال  اللَّ
 أشوا  الخبية باستعدال ن جيِّ الس م.

 
 ن:م  سالعجل الم

   أكـــــي و  ـــــعح...  ل  وا حبـــــومَّعـــــموا ال" ـــــي اُأ"وقـــــد  

 .( 24ــ  23:  15لو  ) و "ـع ـ ـدأوا يـيـابـ 

 للللا قللللد ُأِرملللل  الللللنفس مللللن الوليمللللة أياًمللللا  للللكا  للللدل ا...  
واليلللللوم...  لللللوم نللللل ص ووقللللل  منبلللللول... آن األوان للتمتللللل  

كللان محسللوًنا  والفللر  وتبللدل  ثيللاب الحللزن والحللدال ألن االدللن
 ميًتا...

 نن ال نيسللللللة تلللللللدا  باللللللللك ن ينبلللللللون التونلللللللة نلللللللل  أضلللللللن  
اآلب... تلللدا  دهلللم نلللل  وليمتهلللا والكديحلللة اإللهيلللة أتللل  تشلللن  

ملللللللن لسلللللللم النعملللللللة ويفرألللللللون بالسلللللللرور وتنعملللللللار   فوسلللللللهم
 النديسين.

 االتناول  تن  سر التونة واال تراف... 
ُنلللدر  منلللدار ملللا أأوجنلللا أن  ملللارس  لللكل األملللور بلللالرو  ا 
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غنللل  العواطلللف األدويلللة الرأيملللة ومنلللدار كراملللة التونلللة ونهلللا  
 ما د  األارا  اإللهية. 

  لللللا أن اآلب الحنلللللون  نتظلللللر رجو نلللللا النلبلللللي كلللللِّ  لللللوم،  
 للا  راعيللم ممللدولتان طللول النهللار "مللدلر  للدي طللول النهللار" 
 لللا نن روألللم  لللداعنا لاًعلللا  حلللو االرتملللا  الللي أأضلللان اآلب 

 ية ُمشجًعا  ل  البر ُمحكًرا من الد نو ة. منكًتا  ل  الخب
 ا نن وليمة اآلب تنتظر ا وثياب البر مغسولة ددم المسليح  

ديد الم   لة وآبلا  ال نيسلة تنتظلر رجو نلا لُيلِنسلو ا نيا لا بفلر  
 ال ُ نبلللللللللللا بلللللللللللم ومجيلللللللللللد، اللللللللللل  ُ لللللللللللكر ال الللللللللللي التأجيلللللللللللِّ 

 وال  جا  نن أ ملنا ن ًصا  كا مندارل.
 

 بوية نحو االبن الملقود:رقة المشمعر األ
 نللللرأ اللللي سللللفر الت للللوين  للللن يعنللللوب أب األسللللنام أينمللللا  

أرسلوا نليم قميل  وسلف ادنلم ُملبًخلا دلدم تليس وقلالوا، وجلد ا 
 لللكا أًنلللا أقمللليل ادنلللك  لللكا  لللو أم ال، احنلللا وقلللال قمللليل 

أكللم ااتلرس  وسلف ااتراًسلا، املزل يعنلوب  ي ادني، وألل رل
و للا   للل  ادنللم أياًمللا كثيللر ، ثيابللم وو لل  مسللًحا  للل  أنويللم 

انام جمي  دنيم وجمي  دناتلم ليعلزول الأد  أن  تعلزى وقلال ن لي 
أ لللزل نلللل  ادنلللي  ا ًحلللا نلللل  الهاويلللة ونكللل   ليلللم أدلللول، ثلللم بعلللد 
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سللنين طويلللة  نللرأ أيًضللا كيلل  اسللتنبِّ يعنللوب الخبللر العجيللب 
قهم... " وسلللف أللللي بعللللد" اجمللللد قلللللب يعنللللوب أل للللم لللللم ُياللللد  

ب... انللال نسللرا يِّ كفلل   وسللف ادنللي أللي  اعاشلل  رو  يعنللو 
بعللد... أ  لللب وأرال. ثلللم  نلللرأ  لللن  لللكا اللنلللا  دلللين االدلللن اللللكي 
كللان محسللوًنا ميًتللا اعللاش ونللين األب الللكي   بلل   ينللال مللن 

ــكثلللللللللللر  النكلللللللللللا ،   لـــــــــــه وقـــــــــــس  لـــــــــــى   َعَهـــــــــــا َظ"وأَّـــــــــ

ــ        قــال إســعا يي ليوســا: أمـــومُ     ا.ـًُ  قــه وب ــى  لــى ُ  قــه ٍما 

ن  مـن أ ـت وجهـيا رأـم ا   ب"د
ٌّ
  .( 30 ــ 29:  46) تن  د"ـ"ـب 

 يعجلللز اإل سلللان  لللن متابعلللة  لللكا المنظلللر ل ثلللر  ملللا  ثنلللِّ  
 بم النلب من مشا ر وما تمتلل بم المآقي من غزير الدموم.

عجلللب أن ال لملللار تلللأتي متبابنلللة دلللين ملللا ورل الللي الوملللن  
 .( 15) لو سفر الت وين ونين كلمار المثِّ اي 

    ادني كان ميًتا اعاش. وسف أي ... 
  .وق   ل   ننم ونك  اماً ا.. وق   ل   ننم وقب لم 
ل للن تُللرى مللن يسللتبي  أن ُ تللرجم  للكل ال لمللار "أ للِزل نللل   

بملللر أ لللم ألللي   ادنلللي  ا ًحلللا نلللل  الهاويلللة"... ثلللم  نلللد سلللمام الخم
 كف  ادني  وسف أي بعد". " اش  رو  يعنوب". "

 ا، يحتنلللر كلللِّ شلللي  اأتنللللاًرا، ن لللم ال  ريلللد ملللن اللللد يا شللليتً  
ال مركنار وال نيِّ وال نيرار... وال شي  آنر يكفلي أن  لرال 
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 وكف .
و كللكا رسللم ال تللاب منللك النللديم أمامنللا  للكل الاللور  الجنللار   

ب، ألعلهلللا تلنلللي  لللوً ا با ًتلللا  لللل  الحقينلللة العظمللل  أن    
، واآلب يفلللللللر  درجو نلللللللا ن   و حلللللللن بالمسللللللليح ِصلللللللر ا أوالل   
ُ حسب  ندل أ نا كنا أمواًتا بالخبايلا وأقامنلا بالمسليح نلل  ِجلد  

 الحيا .
 

 " ل "ن سلر الخروج:
ــن:        ــت لـ ــع.  قلـ ــم الب ـ ــعا يي ابـ ــع : إسـ ــول الـ ــ ا يقـ  "ه ـ

ــا أ ـــا أقيـــي اب ـــن     أطلقـــ  ابـــم لي"بـــد م    أبيـــت أ  ُت لقـــه. هـ

 لم يكن ار ون ليمفهم مشا ر    كلأب  حلو (. 22:  4) خع  الب ع"
نسللرا يِّ الللكي كللان  للد ول    "ادنللي النكللر"، ألن ندللراهيم كللان 

لبنلو  لباكور  االنتيار، أول من لنِّ اي  هلد مل     كعرنلون 
 الحقيقية بالمسيح يسوم. 

ل ويشللللقيم وكللللان نسللللرا يِّ اللللي ينضللللة ار للللون يسللللقيم الللللك   
خر  والعبولية الناسلية اتنسل  قللب ار لون العكاب اي طين الس  

 سرا يِّ ال أطلا".وقال "ن
وكان اي الضرنة العاشر  و ي كمال الضلرنار، أرال اللرب  

أن ُيشللِعر ار للون بعمللا األلللم المتسللبب اللي ايللاب االدللن  للن 
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أديلللم اضلللرب اللللرب أبكلللار المالللريين ملللن بكلللر ار لللون لنكلللر 
الجاريلة التللي نلللف الرأل ، االلار  حيللب ونكلا  اللي كللِّ ديلل  

ا ر ا، ل لللي  لللدر  وكلللأن اللللرب دهلللكل الالللور  أرال أن  نيلللر باللل
مركز للللا الللللكي صللللار لنللللا  نللللدل كللللأواللل "ن للللم اللللي كللللِّ  لللليننا 

  تضا ا وم   أضرتم يخلانا".
قلد ال يفهللم العللالم  للك، وقللد  تنسلل  ار لون، ول للن مشللا ر  
ب  حو لللا ال تبيلللا أن ينللل  أواللل تحللل  سلللخر  )  بوليلللة ( اآل

شلليبان أو أللنس نبايللا أو مكلللة  جاسللة. وال يبيللا أن يسللم  
رين ُتلهلب  هلور م أ ين أ لخِ  واللل معكدين من جلرا  أسلوام الُمسم

و للم منحنللين تحلل  أثنللال الجسللد والعمللِّ لحسللاب التللراب. الل ن 
مشللا ر اآلب اللي النللديم تحلل   لل ل الرمللوا  لل   كا لل   للكل

وأشللنال السللماويار، ا للم يكللون  الليبنا مللن أللب اآلب بعللد مللا 
   "ا :صللر ا بالمسلليح اللي  عمللة البنللو  وسللمعنا صللوتم النا للِّ

 .م"ـه حيب ـ  ع
 (: 18" ل "ن سلر صمو يل ال مني ) ص 

 قلب داود نحو ضاشملوم ابنه:
كلللان أبشلللالوم دلللن لاول النبلللي والمللللك... كلللان رجلللً   نيًفلللا  

سللفاًكا للللدما ، دللدأ بنتللِّ أنيللم أمنللون، ثللم  للرب مللن وجللم أديللم 
مد  من الزمان  ال بعد ا نلل  أورشلليم، وادتلدأ بحيلِّ شليبا ية 
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ر  ل  الشعب ااستمال قلب الشعب ورا ل ثلم لد ل و بف اا ف
 ،م  للو مناليللد األمللورلللك ليتسللل  مللؤامر  لخللل  لاول النبللي  للن المُ 

و ككا كان، اهرب لاول ملن وجلم أبشلالوم أا ًيلا مغبل  اللرأس 
باكًيا، واال أبشالوم اي شرل االن  اإلثلم مل   سلا  أديلم، والول 

الحكلليم، وكللال واللِّ تكللِّ  للكا طلللب أن يمنتللِّ أديللم واستشللار أني
لاول  اأن يفعِّ لوال أن الرب أم ا مشور  أنيتواِّ وأببملمها انجل

من المور، ولملا صلارر ألرب ااصللة دلين رجلال لاول وقلوالل 
والشلللعب اللللك ن معلللم  لللد أبشلللالوم وتاب يلللم وقلللف لاول النبلللي 

ترانللوا للللي بلللالفت   " : وصللي قلللوالل و للم نلللارجين للحللرب قلللا  ً 
 العجيب!!!األدو   لنلبيا  ،أبشالوم"

  ِّ تنس  كِّ  كا الشر الكي ألبشالوم؟ 
شلللللرور الن لللللم يبللللللب أن  ترانلللللوا للللللم، ن لللللم ادنلللللم رغلللللم كلللللِّ  

 والفظا   التي أتا ا... نن البنو  ال تغلبها الخبايا...!!
بلر ملور أبشلالوم ينلول ال تلاب  ِم  لاول نم : أن ثم بعد أن سم

ــ"د إا  ق المللللك ا لللز حم  ــلِّ"وصـ ــا  يب ـــم و  َـّيـ ــا  وكـ  يقـــول خي البـ

  وأبءــالو  يــا ابــم  يــا ابــم  ه ـ ا وهــو ييمءــى: يــا ابــم أبءـالو   

 ."ابم اـي  و  ابمـالـا أبءـي ونـا   ـًـ و  تُّـا لييم ُمـي

مشا ر األدو  الاالقة اي قلب ن سان قديس قلال      كل 
لل :الللرب  نللم   اوجدتللم رجللً  بحسللب "اتشلل  قلللب لاول دللن يس 
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لب اإل سلان ا لم وكلم يكلون قللب ا ن كان  ككا يكون ق قلبي".
 اآلب السماوي؟

شللي  ال  هللا ي، أغللوار ال يمكللن وصللفها، ُلجللح أللب أقللوى  
 من المور. 

ونعللد  للكا  للِّ تنللف قللو  اللي الوجللول تمحللول لون رجللوم ادللن  
 نل  أضن أديم.

 نن كلللِّ أيلللِّ الشللليبان تفشلللِّ وكلللِّ  قناتلللم التلللي يالللنعها  
 ي شي .اي طريننا و حن راجعون نل  أضن اآلب ال تساو 

 
 االبن األكبر:

ينللول بعللل  المفسلللرين أن االدللن األكبلللر يمثلللِّ نسلللرا يِّ...  
"نسرا يِّ االدن النكر" اهلو للم يفلر  بنبلول األملم ورجلو هم نلل  
   ن  قللللد كا لللل  األمللللم محسللللونة كللللادن ميلللل  اعللللاش و للللااًل 

وقللد أو للح النللديس دللولس الرسللول موقللف نسللرا يِّ اللي  ،اِوِجللدم 
، وأكلللللد أن راضلللللهم كلللللان ( 11) ص  رسلللللالتم نلللللل  أ لللللِّ روميلللللة

 يكون اقتنالهم... ا مماالحة لبمم 
ل بعللد  الليا م، ن  أن دللد أ للم سلليخلُ  نسللرا يِّ الأن وأكللد  

 األمم.  العداو  قد أال  جز ًيا إلسرا يِّ نل  أن  دنِّ مِّ
و لللللكا  بلللللدو وا لللللًحا ملللللن مشلللللا ر االدلللللن األكبلللللر الجاالللللة  



 ـ 48 ـ 

بحسلب المعرالة، وتمسكم اي  نال بحنوقم وغيرتم التلي ليسل  
"، ن لللللم  للللللم أتجلللللاوا وصللللليتك قلللللط  ظلللللر ملللللا ا ينلللللول للللللبب "ا

اإلأسللللاس اليهلللللولي بلللللالبر الللللكاتي، نأسلللللاس الفريسلللللي اللللللكي 
ياللوم مللرتين اللي األسللبوم ويعبللي ُ شللر كللِّ مالللم، نأسللاس 

 التمسك بالحرف الناموسي. 
"وجللدًيا لللم تعبنللي  :ثللم رو  األجيللر ال رو  االدللن ن  ينللول 
 :أ   لللن أ ماللللم ألديلللم مللل  أن األب ينلللول" ن   نتظلللر مكااللل قلللط

 "أ   معي كِّ أين وكِّ ما  و لي اهو لك".
ا للر  اللي  للكا مللا لللم  دركللم نسللرا يِّ نللل  اآلن... دللِّ مللااال 

 العداو  والنساو  والجحول.
ر   كان  ننغي و ل  أن كلمار األب "   ...".أن  فر  وُ سم
تالللير مكبتلللة لهلللكا التالللرف الن لللي  اللللكي  اشلللم االدلللن  
 كبللللر. أال  نكللللل   ملللللم  لللللكا اللللر  الخلللللدام أللللول سللللليد م!؟ األ

ن وُيلنسلوا االدلن الراجل  م  سلن  ادتدأوا يفرأوا ويلكبحوا العجلِّ الم
 ثياب الخ ص وِجد  الحيا !!

 ول ن قلب األب الحنون ما أ جنم. 
ال يسلر   لو اآلنلر ن م نلر  نلل  االدلن األكبلر  نحلث  نلم 

دلد  والاغير و لو ال األب نال  ندما يحتوي اي أضنم ال بير
لنللللد  للللزل المسلللليح  نحللللث  للللن الضللللال ويللللرل  أن يفعللللِّ  للللكا.
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ر ال سللير ويمعِاللب الجللريح... ونللكل  فسللم  للن المبللرول، ُيجِبلل
م  فسم  ديحة  ن العالم كلم نتلان الخراف، وكِّ الخراف. وقد  

االمسليح جلا  ليجمل  أدنلا   ،وغرلة،  بد وأر، درنري وسلكيثي
 .   المتفرقين نل  واأد

ا ن كان اليهول قد أالوا اي العلداو  ول نلم سليأتي الوقل   
اللللكي  يلللم يسلللتفينون ملللن غفللللتهم ويميللللوا آ ا هلللم نلللل  صلللور 

لللاآلب الحنلللون وينبللللوا ادنلللم المُ  ِّ ملللن السلللما  ويعلللولوا نلللل  رسم
الحضللن األدللوي والفللر  الحنللون األدللدي لانللِّ البيلل  الللكي  للو 

 كنيسة    التي اقتنا ا ددمم.
 
 

 ي االبن الشمطرتل"ل ف
 األسبوع ال ملث

 
ــاطع  ــ  الءـــــ  تأمـــــــي   االبـــــ

ــع   ــد   ا ــ ــي   ــ ــص اأثــ  و ــ

ــ    ــه وت  ــــــ ــع    قلــــــ    ــــــ

 وا    يار الءع صارم لم س  

 أصــــــابيم ا  ايــــــا وا ثــــــا 

 كمــــــا قـــــــال اإللـــــــه القـــــــا ر  

 ااـــــــس قـــــــول ر  القـــــــوام

 وقـال بيـت أبـم كـا  لـم وطـ       

 أخـــد   يهـــا وأصـــ س العـــيتام   

 وا   سأسـعا ألبـم بـ  إ  ـا     



 ـ 50 ـ 

  ــــليت و عــــيت لــــن أ  ــــا 

ــأ ال  ـــــوس واألجعـــــا     طبيـــ

   ـــــدما رجـــــس لـــــه باســـــي"دا 

ــخي   ــوا احُللـ ــخي هيتـ ــا كه ـ ــوا يـ  قومـ

 احُللــــــــخيهــــــــى  اأ"مو يـــــــخي 

ــو  ا ابــــم بأكاليــــي ال ــــور  كللــ

ــيور  ــيم الــــعوح معــ  لي ــــو  اــ

 

 وال اسيي  أ  أ  ى اب ن بثبـام 

 ا يضـــــــــــ ه و   بـــــــــــه ٍا 

ــام  ــه ب ـــــي ال كـــ  أ "ـــــم  ليـــ

ــى   ــها ابــــــــم ويييلــــــ  ليلبعــــــ

ــمو ــاام هـــــــــــ  أول ا ـــــــــــ

وألبعول خا  ا مـ   هـأ أو ـا    

 حمعوًســـــا مـــــ  كـــــي الـــــهالم 

 

 طوبى للعما  لى اأعاك  ...  :ردالمم

 

@          @          @ 
{ 3 } 

 يب ـي الغـنـالغمـثـل 

 ( 21 ـ 16:  12) لو 

 

 أخ ـــبت ُكورُتــــُه    اــــمٌّ "وَ ـــَع   ــــم مـــث   قــــا   : إ عـــا ٌ    

ــ ــ     َّــ ــا   : مــ ــه قــ ــم   ع     عــ ــيل لــ ــي  أل  لــ ــٌسا ا أ مــ   مو ــ

ــاٍ م     أ ــــس ــد  يــ ــ ا: أهــ ــال: أ مــــي هــ ــار.أ وقــ ــه أمثــ   يــ

ــم      ــم وخااتـــ ــا   يـــــس ا َّتـــ ــم  وأ ـــــس ه ـــ  وأبـــــم أ  ـــ
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 لعـــ      مو ـــو خيأكـــثاةأ وأقـــول ل  عـــم: يـــا   ـــُل لـــنق خـــاامٌ 

ــ كـــثاة. اســـًحيم وكُ    م وا ـــعبم وا ع ـــمو  قـــال لـــه اللَّــــه:     لقـ

ــ ُّ  ــا اــ ــ  يــ ــخي ُت َلــ ــ ل الليلــ ــن    ُأو هــ ــن م ــ ــ    عــ ــ ل الــ    هــ

 ولـــــيل أ ـــــد تها أـــــ  ت ـــــو أ ه ـــــ ا الـــــ . ي  ـــــه ل  عـــــه 

 (. 21 - 16:  12) لو  ا يـًا للَّـه" هـو

 

رب اللرب يسلوم  لكا المثلِّ  لل  أثلر مجلي  أألد م   لند  م
نللل  السلليد قللا ً : قللِّ ألنللي أن يناسللمني الميللراص، انللال لللم يللا 

مً   ظلروا ا :ا؟ وقال لهلمن سان من أقامني  ليكما قا ًيا أو ُمنمسِ 
كثيللر  اليسلل  أياتللم  كللان ألأللدوتحف ظللوا مللن الب ملل  ا  للم متلل  

 من أموالم، ثم  رب لهم  كا المثِّ.
 قل ألخي ضن ًقمسمني الميراث:

 للللكل قضللللية كللللِّ جيللللِّ وكأ هللللا جللللز  مللللن ت للللوين اإل سللللان  
وطبيعتم النشرية الساقبة... كم من  زا لار و لداوار صلارر 

 المو لللللللللللوم... كلللللللللللم أ هللللللللللل  دلللللللللللين النلللللللللللاس بسلللللللللللبب  لللللللللللكا 
 أيللللا  أ للللاس وكللللم ا تهلللل  بللللاإلنو  نللللل  المحللللاكم... كللللم أاسللللد 
قلوب وأبم المحنة دين األشنا ... ن ن ما  و السر ورا  كلِّ 

ــعوا  : للكا؟! لنللد كشللفم الللرب لت ميللكل وللللك ن أولللم قللا  ً  "ا  

 نن الببيعلللللللللة  (. 15:  12) لـــــــــو  وَ َّ ـــــــــوا مـــــــــ  ال َّمـــــــــس"
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 هللللا شللللي  مللللن الالللل  ... ا أ مللللا النشللللرية السللللاقبة للللليس اي
 لللكا البمللل  غريلللزي الللي ت لللوين النشلللر... قلللد تجلللدل الللي طفلللِّ 

 ؤثر األنلللللك  لللللل  العبلللللا ... تلللللر لللللي ... الببيعلللللة طما لللللة 
تفلللر  باألنلللك وتجلللزم ملللن الخسلللار ... تحلللب األثلللر  واالملللت   
و للللي أينمللللا تفعللللِّ  لللللك ت للللون الللللكار واأل للللا ورا  كللللِّ  للللكل 

 األاعال.
تضللخم اللي كثللر  الممتل للار وتتحاللن ألن الللكار النشللرية ت 

ورا  ا، المنفعة الكاتية تعلو كِّ شلي  الي طبيعلة النشلر أتل  
لللو كللان  لللل  أسللاب األ  أو النريلللب أو الاللد ا، والببيعلللة 
تفعِّ كِّ شلي  ألجلِّ اللرنح واالسلتحوا  أتل  وللو  لل  رقلاب 
الناس وماالح أقرب األقرنين. الكار تتفلانر بكثلر  الماليلار، 

المنتلللدرين وتتمللللا األغنيلللا  كنلللوم ملللن  شلللرية تعلللز  والببيعلللة الن
تأليلللم اللللكار، و كلللكا وقلللف  لللكا اإل سلللان أملللام المسللليح دكاتلللم 
المجروأة من جرا  البمل  واإلأسلاس بلالظلم أل لم للم يناسلمم 

 أنول الميراص.
ممم وال قمضممي م   م اجتممًي  المسمميح لممه المجممد لممأ ًمملف "صمملح 

سمميح لممأ ًمملتي علممى "سممتوم األ"ممور الممدًممة... حممممم... الم
ليجعممل رقعممة جديممدة فممي بيمممب الربيعممة ال شممرية ال مليممة لقممد 

 جمء ليخلص ويجدد ويعتق.
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مللنهح المسلليحية  للو ن  للار الللكار وجحللد المشلليتة... كللأن  
كللان منظللر الببيعللة النشللرية كمللا  كر للا  كللكا كتيًنللا ومكروً للا 

"إً ا إ  الل ن المسلليح المنللار  جللا  ل للي يعبللي طبيعللة جد للد  

 (. 17:  5كو  2)  "دةأـديـج خيأـهو خليقـيأ  ـ  اأع ٌدـا  أ ـك
وأمللا النعمللة التللي سللكبها الللرب دروأللم اللي ن سللا نا النللاطن.  

أي طبيعتنلللا الجد للللد ... اهلللي مللللن الللول  االللللة ملللن  نللللد أدللللي 
 األ وار. 

لكلك ا ن النعمة والببيعة ينفان  ل  طراي  قي  أل هملا  
 يادران  ن مادرين مختلفين تماًما.

دينمللا  ـ   أي أ هللا سللماوية ـ   ركلار النعمللة  االللة مللن اللول اح 
 أركار الببيعة تنشأ من أسفِّ من الكار النشرية الساقبة.

ا  ها سلخية ترتلا  الي العبلا   ةأما النعم ،الببيعة طم ا ة 
 أكثر من األنك دِّ تفر  بالعبا .

النعملللة تننللل  بالناللليب األصلللغر وال ترتلللا  الللي التعزيلللار  
 ر  زا  ا  و    وأدل و يم تستريح.الخارجية ألن ماد

النعملة تللزلري بللاألمور الزمنيللة وملا كللان لهللا رنًحللا محسللوًنا  
اللي العللالم تحسللنم نسللار . الببيعللة تمبُلللب لتمجيللد الللكار دينمللا 

 النعمة ترج  كِّ شي  نل     مادر كِّ  بية صالحة. 
"ا  ــعوا وَ َّ ــوا  ن ن يمكننللا أن  للدر  وصللية الللرب يسللوم 
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 (. 15:  12) لو  س"ـمـ  ال َّـم
نن كنلللللا  نحلللللاا لللللللكار و سللللللك بحسلللللب اإل سلللللان الخلللللار   

ومشلليتة الجسللد اسنسللنط أتًمللا اللي الل  البملل  و لللة الد نو للة، 
ول للللن نن كنللللا بللللالرو  ُ ميلللل  أ مللللال الجسللللد وُ ْخِضلللل   فوسللللنا 
للنعمة التي  ؤت  دها نلينا ديسلوم المسليح، ا  نلا  تمتل  دبركلار 

  اينا.الخ ص و مِّ    
، إلممى َّللا  الربيعممة تجممذبنم إلممى العممملأ بينمممم النعمممة ترفعنممم  

 أن النعملللةول لللن لينظلللر كلللِّ واألللد منلللا نلللل   فسلللم ا  لللم كملللا 
تتوسلللِّ نلللل  أشلللر الخبلللا  لتسلللتهويهم ببرقهلللا كلللكلك الببيعلللة 

 تحاول أن تجكب نليها أكبر النديسين لتعزيهم بشهواتها.
ة ملن السلنوم الي البمل  ابريا الجهال ن ن يحفظنا بالنعمل   

 ومحنة النايب األكبر الكي قد يحرمنا من ميراثنا األددي.
 

 لــثـامل

 

 ن سان غني أناب  كورتم... 
نن را حة الكار الن يضة تفو  من أول كلملار المثلِّ. وقلد  

انتفللل     تماًملللا ملللن سلللير   لللكا اإل سلللان الغنلللي... االِخالللب 
  قدراتللم وراجلل  اللي الللكي أصللاب كورتللم منسللوب نللل   اتللم وإللل
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الشلللكر َّلل   ِ للو  أن ينلللدمو النهايللة نلللل   اتللم ولك اتلللم ومتعتلللم. 
بلاكور  مادر الغن  وإلم كلِّ  بيلة صلالحة و لو  أن ُينلدم 

ِ للو  أن يف للر اللي و كورتللم نللل     ليشللتم    را حللة سللرور، 
األرملة واليتليم والمسلكين  يشلعر أن    أ بلال ليعبلي وُيلدِنِّ 

نللل  آنللرين، وِ للو  أن يفللرِ ل ويعبللي وينتنللي لللم دللًرا السللرور 
ا  ر أن يخزن ويحنس الخير  ن أ لم، وِ وً ا  ن أن  تأملِّ 
ن لللم نن كا للل  أامنلللة للشلللن  اهنلللا  سلللنوار للجلللوم... وِ لللو  
 للن أن  تف للر اللي    الللكي ُ نمللي والللكي ُ ثمللر...  للو  كللِّ 

  كا ا ر اي  فسم واي تمجيد الكار ونزين الخيرار.
 ما ا أ مِّ ألن ليس لي مو   أجم   يم أثماري.  
لنللد  للاق  مخاا للم  للن واللر  الثمللر والخيللر الللكي أصللاب  

 اي  كل السنة وأرال أن  وس  المخاان لتجم  ايها الخيرار.
آنلر غيلر منظلور ول نلم  ومن  جيب األملر أن  نلا  ُبعلد 

ُمللدر  للسللال ين بللالرو ، ا لمللا ا فتحلل  الللكار بكثللر  الخيللرار 
اللللر اإل سللللان اللللي األ ا يللللة وتنوقعلللل   فسللللم اللللي الِضلللليا ا ح

ولنللِّ نللل  مخللادل ال آبللة وصللغر الللنفس، و للل  العكللس كلمللا 
دملللكل اإل سلللان وسلللكب  اتلللم وااتنلللر وارغللل  مخاا لللم األر لللية 
اتسلللل  قلنللللم لُيِسللللر اآلنللللرين ولنللللِّ اإل سللللان نللللل  لا للللر  النللللور 

 والفر .
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غتهلللا  نلللدما كسلللرر الملللرأ  قلللارور  البيلللب كثيلللر اللللثمن وأار  
  لللللللللللللللللن آنر لللللللللللللللللا  لللللللللللللللللل  رأس اللللللللللللللللللرب يسلللللللللللللللللوم و لللللللللللللللللو 
مت للللل... كللللان  بللللدو أسللللب الظللللا ر أ هللللا ااتنللللرر ونسللللرر 
 وسللللللكب  وكا للللللل  بحسلللللللب أ لللللللين النلللللللا رين أ هلللللللا أ لللللللا   
 وأتلفللللل  ول لللللن أسلللللب ا لللللر المسللللليح أفظتلللللم ونز تلللللم لحيلللللا  
أددية واقتن  وكسب  لهلا صليًتا الانًرا. وأينملا ُي لرا باإل جيلِّ 

 ا اعلتللللللللللم  للللللللللكل المللللللللللرأ  اللللللللللي المسللللللللللكو ة كلهللللللللللا ُ للللللللللككر ملللللللللل
 تككاًرا لها.

خلللزن ويكِنلللز ويوسللل  لا لللر   لللل   لللكا القيلللاس دلللدأ الرجلللِّ ي 
الكار ويبني مخاان أكبر وأوس .... و و اي  ظر الرو  كلان 

 يضممحِّ ويتضا ل وينزوي.
لند  من  كا المسلكين أ لم الي نالب كورتلم نالب لكاتلم  

و ملللللو ل يا لللللم، و لللللن أن الِغنللللل  الخلللللارجي  لللللو كلللللِّ شلللللي !!  
 ولبسللللف أن  للللكا الف لللللر كثيللللًرا مللللا  نملللللو اينللللا ويظهللللر ديننلللللا 

ــخي رب ـــا يعـــوا   وقلللد غلللاب  نلللا منظلللر رننلللا ــ   م ت"ع ـــو   "مـ " ـ

ــم     اأ ــو ا ــع وه ــم ا يق ــ  أجل  ــه م ــيأ  أ  ــيم   ٌّع ــيغ وا أ  ــم تع    ل 

  (. 9:  8كو 2)  عل"ـقـب 
وغاب  نا أن الرسِّ األطهلار أرسللهم اللرب انلرا  ملن كلِّ  

 كية وثونين أت   اا البريا.شي  من كيس ومزول وأأ
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أيًضللللا أن الللللرب انتللللار انللللرا   للللكا العللللالم   نللللا وقللللد غللللاب 
 أغنيا  اي اإليمان وورثة المل ور.

ــا     وغلللللللاب  نلللللللا أيًضلللللللا قلللللللول الرسلللللللول   "أوص  األا يـــــ

ــا       ــى اـ ــا هم  لـ ــوا رجـ ــي  وا  وال ُيلقـ ــع أ  ال يعـ ــدهع احلا ـ  الـ

 . وملللا قاللللم ( 17:  6تـــم 1) يقي يـــخي الغق ـــى  بـــي  لـــى اللَّـــه احلـــم " 
ــ :أيًضللا ـــا الـ"وأم ـــعيــ  ُيـ ي ـــيـأا  واـدو  أ  ي و   و  ـ ـــقـا    يعـ

 (. 9:  6تم 1)  "ٍّخـخي  و ـ  جتعب
لند  اش آبا  ا النديسون كفنلرا  ول لنهم أغنلوا كثيلرين. لنلد  

 استغنوا بفنر المسيح واآلن صاروا أغن  من العالم بأسرل... 
م يكللللن لللللم اضللللة وال   للللب نن النللللديس ببللللرس الرسللللول للللل 

  بيلللم ِبِ اسلللم يسلللوم المسللليح ول نلللم قلللال: اللللكي للللي ا يلللا  أُ 
اوقلللف الرجلللِّ األ لللر  اللللكي كلللان للللم أكثلللر ملللن أرنعلللين  م، "ُقللل

 سنة". 
للليس الِغنلل  ن ن اللي كثللر  المنتنيللار وللليس أمللًرا مللن أمللور  

  كا العالم الزا ِّ.
لنللللد ُنللللِدم  للللكا الرجللللِّ الغنللللي المسللللكين بمنظللللر الخيللللرار  
منية وأغرتم أباطيِّ كا بة...  كا الِغن  المتمثِّ اي نالب الز 

"أل  الءــمل  :ال للور  كز للر العشللب  للزول كمللا ينللول الرسللول

 ُل وَ  قــــــَم ءــــــأ   عــــــق  ٍهــــــُع   يبَّعــــــت الُ"أ ــــــعقت بــــــاحلع 
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، ( 11:  1) يـس   "أيًضـا   ُطُعقـهق   ي الغـمُّ ُب ال م  ـعل. ه ـ ا َيـ    
 (. 36:  48) إر ككلك راج  

 
 مزني وضبني ضعظأ "نهم:ضهدم "خ

مللا ا تفعللِّ؟ تأمللِّ طيللور  ن للِّ  لملل  أ هللا اإل سللان النللاط 
السللما  أ هللا ال تحاللد وال تجملل  اللي مخللاان وأدللوكم السللماوي 
ُينيتهللا... كمللا أ  للم أاضللِّ مللن  اللااير كثيللر ؟ الل  تهتمللوا... 

 ألن أباكم يعرف ما تحتاجون نليم...
ان...  للك ب شللِغِّ بالنللا اللي كثيللر مللن األأيللأللليس  للكا مللا ي 

نل  تلك المد نة و نا   نضي سنة  تجر و لرنح... ِ لوم  أن 
 تنولوا نن شا  الرب و شنا  فعِّ ككا... 

الرسول لم يمن  اإل سان ملن العملِّ أو التجلار  أو اللرنح...  
كلل  ول نللم  ننللم   للن اإل سللان الللكي  رسللم للمسللتنبِّ ويخبللط 

يً  ثلللم  لللم بخلللار يظهلللر قللللنلبيلللام والسلللنين وقلللد  سللل  ملللا  لللو 
م مشليتة  فسلم وللم وقلد   ملن أسلاباتم يضمحِّ، ول نم أسنط    

، أملللللا أوالل    اللللل  هم  لللللدركون  للللللك تماًملللللا  يبللللللب مشللللليتة   
ويمارسو م اي أيلاتهم  لالمين أ هلم مو لو ون لهلكا. ال ن    
 للو العامللِّ اينللا أن  ريللد وأن  عمللِّ مللن أجللِّ المسللر ... وللللكا 

ال"مـي الـ .    .ن  لـى األرَّ دُت"أ ا جمَّيام ينولون اي  هاية األ
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ن هم للم ي يشلوا للكواتهم  (. 4:  17) يو  "ُهأ  ييم أل مي قد أكملُي
دللللِّ للللللكي أأللللبهم ومللللار  للللنهم و للللم  تفرغللللون لتنفيللللك نرالتللللم 

 ويسرون دها.
والللي المنادلللِّ  نلللا  مخلللاان أنلللرى تجلللكب ا تنلللال السلللال ين  

 ن نيللللللراتهم بللللللالرو . ن هللللللا المخللللللاان السللللللما ية أيللللللث يكنللللللزو 

. (21: 6)مــت   ــا  ي ــو  قلبــن أيًضــا"ي ــو  َك  ــُهَ  ُه ه  يــُث"أل  ــ
 نلللللا  أيلللللث ال يفسلللللد سلللللوس وال صلللللدأ وال  ننلللللب السلللللارقون 

 ويسرقون. 
أمللللا  لللللكا الغنلللللي المسلللللكين انللللد ألللللنس قلنلللللم الللللي مخاا لللللم  

 األر ية أيث السوس والادأ وأيث  نهب السارقون. 
وجرنلللو ي... أجمللل  قلللال اللللرب  لللاتوا العشلللور نلللل  الخزا لللة  

وأ   اي نزا ة الرب ستفتح كلوى السلماوار وتوسلعك دركلار 
 و بايا روأية أت  تنول كفا ا... كفا ا... كفا ا.

األرملللة الفنيللر   نللدما ألنلل  الفلسللين اللي نزا للة  المللرأ   تأمللِّ 
الهيكللِّ... ألنلل  كللِّ مللا لهللا. كللِّ م يشللتها. لنللد نز  لل  لنفسللها 

  ايًنا صالًحا نل  أدد الد ور.
 

 لسممنين   "وضمموعة   ،ك يممرة   خيممراف   ِ  كلمم ضقممو  لنلسممي ًممم نلممم  
 :ِ  ك يرة
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مللن أ لمللك أ هلللا الجا للِّ أ هللا سلللنين كثيللر ، نن مللن  نظلللر  
نل  المستنبِّ  ككا يكلون كملن  ت لِّ  لل  رصليد و ملي... يلا 
لبسللللف  نللللدما ينلللل  اإل سللللان اريسللللة تسللللوي  العمللللر بللللاطً  

 ويبمتن للعالم والزمن الخالم!!
ن  للللك اليلللوم وتللللك السلللا ة قلللد انتفيللل   لللن ألسللل  تعللللم أ 

  يو نا لنسهر و ستعد كِّ  وم وكِّ سا ة.
 أللللللللليس مكتوًنللللللللا أن أ للللللللِّ العللللللللالم أينمللللللللا ينولللللللللون سلللللللل م  

 وأمللللللللان يفلللللللللاجتهم  لللللللل   بغتلللللللللة كالُمخللللللللا  للُحبلللللللللل  اللللللللل  
 نجللللون... أللللليس مكتللللوب أن  للللوم الللللرب سلللليأتي كلللللل اللللي 

 الليِّ...
 روا وصللللللللوا أل  لللللللم اسللللللله :ألللللللم ُ ننِ لللللللم اللللللللرب   ننلللللللا قلللللللا  ً  

 ال تعراون اليوم وال السا ة.
صلليا   مأ ، اللف الليللِّ مأ ،ألللم ينللِّ أ للم رنمللا يللأتي مسللا ً  

اسللهروا  :صللناًأا. وقللال مللا أقولللم ل للم أقولللم للجميلل  مأ ،الللديك
للللت  يلللأتي  يجلللدكم  ياًملللا. أملللا  للللك الغنلللي انلللد اطملللأن أن للللم 

 سنين كثير . 
 بلللِّ العمللللر... رنملللا  ظلللر نلللل  صلللحة جسللللدل وأ لللم الللي منت 

أيلات م ن هلا بخلار يظهلر قلليً   ل   ولم يعلم قلول الرسلول: ملا
 ثم يضمحِّ.
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ألم ُيعبِ ر قول يعنلوب أب اآلبلا   لن أيلام سلني ُغرنتلم أ هلا  
 قليلة رغم طول مدتها.

 ن هلا غشلاو  يمضلعها  لدو الخيلر  لل  العلين ال  ُرُ بالر  
 فسللم وال تللدر  اللي أللين أن اإل سللان اللي  للكل الحالللة  ثللا اللي 

أ لللللم أكللللليم ومتنالللللر بلللللاألمور و لللللو بلللللا س مسلللللكين وأ مللللل  
 و ريان.

لنللد ااتللر  أن الخيللرار باييللة لسللنين كثيللر  وأ للم  للو بللال     
أيًضلللا لسلللنين كثيلللر  و سللل  اسلللال واوال نيلللرار العلللالم... أللللم 

 تك ب ثروار أ وب كلها اي لحظة من الزمان!!
 كلللللللم ملللللللن أغنيلللللللا  تبلللللللدلر ثلللللللرواتهم كغيلللللللوم الالللللللي ...  

 وأباطر  لارر  ليهم الدوا ر اااتنروا نل  كسر  نبز. وملو 
ما  كا الخدام الر يلب؟... نيلرار وايلر  لسلنين كثيلر ! ن هلا  

للليس  ،باطللِّ األباطيللِّ كمللا قللال سللليمان الحكلليم ويللن  الللريح
جيللد أن  ت للِّ اإل سللان  للل   للكا الللو م الللوا ي... طللون  لمللن 

ن  ننلل   للو نلللم يعنللوب معينللم وات الللم  للل  الللرب نلهللم. أمللا أ
سنين كثير  اند سم  من الم اللرب  لكل ال لملار المخيفلة... يلا 

 غبي، الليلة ُتبلب  فسك منك. 
سلللنين كثيللر  وال أتلل  أياًملللا قليلللة... كا لل  الليللللة  لل   الل  

  ها ية.    التي  ت لم ايها دينم ونين  فسم كا  
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 استريحي وكلي وامربي وافرحي:

العلللللالم... كمثلللللِّ غا تلللللم الللللي وجلللللولل الللللي  لللللكا  للللل    لللللكل 
الحيوا لللار غيلللر الناطنلللة أو كملللا قيلللِّ  لللن أ لللِّ العلللالم اللللك ن 

 جعلوا منهجهم لنأكِّ و شرب أل نا غًدا  مور.
ن لللم ي للليل لهلللكا الهلللدف التاالللم الترادلللي راألللة الجسلللد وأكلللِّ  

ــ :وشلللرب والللر  اا لللِّ... ملللا أصلللدل قلللول الرسلللول ــهرا    "َمـ يـ

 (. 8 : 6) اي اً ا" ـُد  عـُ ـد حيـ  ا عـدل  مـ ع
 

 استريحي:
 ِّ توجد راأة أقيقيلة الي أر  جهلال وتعلب ومشلنة؟ نن  

أاخللللر أيللللام األر  تعللللب ونليللللة واإل سللللان مولللللول المللللرأ  قليللللِّ 
األيام وشنعان تعب... ن ن كي  يستريح اإل سان؟! قال اللرب 

يللللا جميلللل  المتعبللللين والثنيلللللي األأمللللال وأن  منالًيلللا تعللللالوا نلللللي  
األلة التعللاد  أيللث  لنللي اإل سللان ُأريحكللم. اللي المسلليح وأللدل ر 

 ِّ    أامِّ نبية العالم. مم كِّ نبايال وآالمم وت نم  ل  أم 
لنللد  للن  للكا الغنللي أن  رتللا  ُمللت ً   للل  نيراتللم ومسللتنًدا  

واألرجلوان والثيلاب النا ملة... وقلد  ز  نل  غنال مراًها  فسلم بلالبم 
 قللال الللرب  للن مثللِّ  للكا الغنللي "مللار الغنللي ولاللن ورالل   ظللرل
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وإ ا  و معكب اي الجحليم؟!" أ لن الراألة الو ميلة التلي تمنا لا 
دم قلنم دها... لند تنخرر.  ونم

 للل   "قوملللوا وا بلنلللوا اليسللل   لللكل :قلللال النبلللي الللي النلللديم 
 "يللللا  فسللللي اسللللتريحي لا ًمللللا اللللي الللللرب  :الراأللللة" قللللال أأللللد م

  بنلللللي  اللللول كللللِّ شللللي  أل للللم  للللو راأللللة النديسللللين األدديللللة".
 محبللللللوب جللللللًدا أن أسللللللتريح  يللللللك اللللللول يللللللا يسللللللوم العللللللكب وال

 كلللللِّ مجلللللدكللللِّ نلينلللللة... الللللول كلللللِّ  ا يللللة وجملللللال... الللللول 
 وكراملللللة... الللللول كلللللِّ اقتلللللدار... الللللول كلللللِّ  للللللم وأكاقلللللة... 
 اللللللول كللللللِّ غنلللللل  وصللللللنا ة... اللللللول كللللللِّ اللللللر  ونهجلللللللة... 

 رجلللللا  ومو لللللد... الللللول كلللللِّ اسلللللتحنال ورانلللللة...  الللللول كلللللِّ
ا الموا لللللللب والعبايلللللللا التلللللللي تسلللللللتبي  أن تمنحهللللللل الللللللول كلللللللِّ

وتفيضلللها... الللول كلللِّ سلللرور وتهللللِّ يمكلللن العنلللِّ أن  دركلللم 
اللول ... وأنيللًرا اللول الم   للة ور سللا  الم   للة... ويشللعر بللم

يللا   للو نيللا مللا ُ للرى ومللا ال ُ للرى... اللول كللِّ مللا للليس  جميلل 
 نلهي.

 
 كلي وامربي وافرحي!!

أللللم ينلللِّ ال تلللاب "آلهلللتهم ببلللو هم"... اللللك ن يفت لللرون الللي  
 للور اهللو للليس أكللِّ وشللرب دللِّ دللر وسلل م األر لليار أمللا المل
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والر  الي اللرو  النلدس. أل لم نن أكلنلا ال  زيلد وإن للم  أكلِّ ال 
  نُنل.

لنللد صللارر سلليرتنا اللي السللماويار، وصللر ا  بلللب ب لحللا   
اللي الالل   نبز للا الللكي للغللد... نبز للا اآلتللي  بلنللم كللِّ  للوم، 
صللللار المسلللليح  فسللللم  للللو أكلنللللا وُشللللرننا وارأنللللا وسلللل منا دللللِّ 

 ر لنا ال ِّ اي ال ِّ.صاو 
 

:  هكذا الذي ً كنز لنلسه وليم هو غني م َّلل 
للرب الللرب  للكا المثللِّ نللتم أقوالللم اإللهيللة   أنيللًرا بعللد أن  م

م   ننلللللا ل لللللي دهللللكل ال لملللللار المفعمللللة بالحكملللللة اإللهيلللللة لينن لللل
 ستفيا من غفلتنا ول ي تن شف األملور أملام  ا رينلا  لكا  لو 

لنهايلللة لللللك ن ي يشلللون ا للل   مالللير ملللن يكنلللز لنفسلللم، و لللكل
 لكواتهم.

وقلللد الللر ل اللللرب دهلللكل ال لملللار دلللين  لللو ين ملللن األغنيلللا ،  
 ،  امللللللنهم مللللللن  للللللو غنللللللي لنفسللللللم ومللللللنهم مللللللن  للللللو غنللللللي َّلل 

 اأمللللا مللللن  للللو غنللللي َّلل   .والفللللرل دللللين االثنللللين جسللللر نبيللللر
 اهلللللو غنلللللي الللللي أ ملللللال صلللللالحة، سلللللخي الللللي العبلللللا  كلللللريم 

 الينينلللي دلللِّ  لللل   غيلللر  الللي التوايللل ، غيلللر مت لللِّ  لللل  الغنللل
    الحي. 
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قلنلللم ثادللل ... كنلللزل الللي السلللما ... يفتخلللر باتضلللا م، كلللِّ  
 كل الالفار اإل جيليلة والفضلا ِّ الروأيلة ي يشلها ويتمتل  دهلا 
غير  ا ر نل   فسم دِّ ُمزيًنلا بأ ملال الرأملة التلي قلال  نهلا 
الللرب "أريللد رأمللة ال  ديحللة" مثللِّ  للكا الغنللي َّلل  سللوف يسللم  

 ( لل  األر )"ك ت أميً ـا   القليـي   لرب اي النهايلة كلمار ا
 )اي السما (. أقيمن  لى ال ثا 

أي شللكر  سللتبي  أن  نللدم َّلل  الللكي اللتح بالليرتنا لنتحنللا  
اوال غنلل  العللالم وكللِّ مجللدل دللِّ وأ با للا باللير  لنللرى الِغنلل  
الملللك نر لنلللا الللي ميراثنلللا انننلللِّ سللليرتنا وكنز لللا نلللل  الللول أيلللث 

وأ با لللللا وصللللليتم المندسلللللة لنسلللللهر و الللللح المسللللليح جلللللالس. 
يمان أتل  ال يفاجتنلا  للك اليلوم بغتلًة كمتلوا ين البسين لرم اإل

 دِّ  نتظر و توق   هورل واستع ن مل وتم.
 لم المجد اي كنيستم نل  أدد الد ر... آمين. 
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{ 4 } 

 ( 14 ــ 9: 18لو  ) ار ـشـالفريسي والعمـثـل 

 

ــو   واثقــــ َ    ــال لقــ ــه "وقــ ــعاٌر  وحييقــــعو    بأ  عــ  م أ هــــم أبــ

ــلِّيا  َصــــ"قدا إا ا ي ــــي لُي ا خــــعي  هــــ ا اأثــــي: إ عــــا ا      ــ

ــٌد ــم وا ـ ــا يُ    ٌّ عيعـ ــم  وقـ ــا ال عيعـ ــاٌر. أمـ ــع  ءـ ــلِّوا خـ  م    ـ

 مثـــي بـــاقم ال ـــاس  أ ـــا أ ـــ ع  أ ـــم لعـــُت مَّ  عقـــهق ه ـــ ا: اللَُّهـــ

ــاة  وال مثــي هــ ا ال"ءــار. أصــو  مــعت        ا ــاط   ال ــاأ  اله 

 ُع كـي مـا أقي يـه. وأمـا ال"ءـار  وقـا مـ  ب"يـد           ـ  ءـ   األسبوا  وُأ

 ال يءــا  أ  يع ــس  ي يــه مــو العــما   بــي قــعا  لــى صــدرل قــا   :   

اللَّهــم ارمــم  أ ــا ا ــاطل. أقــول ل ــم: إ  هــ ا  ــهل إا بييــه  
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مــ ًَّرا  و   ا   أل  كــي مــ  يع ــس   عــه ييَّضــس  ومــ  يضــس   عــه 

 (. 14 ــ 9:  18) لو  س"ـ ـيعت

 

 ص:ًسوع الم خل   
نن الللرب يسللوم اللي تعليمللم اإللهللي  لمللس موا لل  أوجللام  

غلللللوار اللللللنفس ألن  ينلللللال أ ل، اهلللللو يكشلللللف النشلللللرية كُمخلِ للللل
تخترقان أستار الظ م، و و قادلِّ الال   اللكي نليلم يلأتي كلِّ 

واأللللد، وكللللِّ شللللي  مكشللللوف  كللللِّ بشللللر، و للللو العللللارف بنلللللب
قللوب أصلفيا م كلملار الال    و ريان أمامم وتاعد نليم من

نلللان  مختلبللة بعواطللف اكيلللة تسللتقيم كللالنخور الالللا د نللل   م
السلللما ، دينملللا ت لللون صللل   األشلللرار مكر لللة قداملللم ن  ت لللون 

ينلل  بأجمللِّ ال لمللار، اللاَّلل  ينبللِّ مختلبللة دللد س النلللب ولللو اُ 
الا   ال ملن اللسلان وال ل م دلِّ ملن النللب أيلث يكملن كنلز 

نلي أ بنلي قلنلك"... "لليس كلِّ ملن ينلول لللي اإل سلان... "يلا اد
م ي  ـو   ـم     هـ ـمـ    كاأُلـ   باطـروا ال ع ـ ـ"ال ُتيارب يارب"... 

 (. 7:  6) مت  م"ـا   ـ ـيـعم ُيـعة ك مهـثـه ب ـأ 

نً ا لنحلكر و نلدم الال   لا ًمللا ملن النللب وال ت لن صلللواتنا  
أماملللم يحكلللم  ترل لللدار وكلملللار، ولنلللتعلم أ لللم الللي ألللال وقوانلللا

 للل  صلل تنا نملللا للبللر كالعشلللار وإمللا بلللالرا  مثللِّ الفريسلللي 
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 سب  ص تم  ليم وليس  لم.الكي صارر ص تم ل نو ة وأُ 
 

 ال مر في عيني نلسه:
 عار".ـم أبـهـم أ ـهـ  بأ  عـو  واثقيـال لقـ"ق 

 لللللكا  لللللو أصلللللِّ اللللللدا ، اللللللكي أرال اللللللرب دهلللللكا المثلللللِّ أن  
 .وأ  ا نلللا ملللن  لللكا العيلللب الناتلللُِّيخلالللنا منلللم ويبهلللر قلوننلللا 

والحقينلللللة أن  لللللكا الملللللر  واال حلللللراف الللللي الحيلللللا  الروأيلللللة 
 ياللللللليب بلللللللاألكثر الملللللللوا بين  لللللللل  ال نلللللللال  والاللللللل   وقلللللللد 
ت لللللون الثنلللللة الللللي اللللللكار ملللللن أيلللللث المعرالللللة أو الحكملللللة أو 
اإلمكا يللللار الكاتيللللة أو النللللدرار والمهللللارار. وقللللد  نللللم ال تللللاب 

ــد أ  المنللدس  ــُت أري ــ  م لع ــا اإل"  ــوةيه ــعَّ     خ ــ ا الع  ــوا ه  أ  جتهُل

ــا "    ــ م ُ  مـ ــد أ ُ عقـ ــوا   ـ ــت  ت و ـ ــ. ( 25:  11) رو لـ  ن ـ"ليمد ـ

 (. 2:  27) أ   َن"ـُمـأ ال َ ـالغعي
وقد  ثا اإل سان اي اهمم  يضِّ طرينم ويتعثلر كثيلًرا ألن  

 "توكَّــي   لــى الــع  ب ــي قلبــن  و لــى َ ه مقــَن        :ال تللاب ينللول

 (. 5:  3  ) أمد" ـال ت"ي
ــوينللول:   ـــٌد يـا  أ ـــإ  كــ .هـ َّ أ ــٌد   عــ ـ"ال  د  ـــُ   ه ـ ُّ أ 

   لَي قــع  جــاه   ل ــم َي قــَا   يًمــا"   هــ ا الــدَّهع   ــيٌم بيــ  م  
 (. 18:  3كو 1) 
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وينلل  اإل سللان اللي انللاو  الللك ن ن  كللا وا أكمللا  اللي أ للين  
أن  ثلا  أ فسهم ا  هم ال يفهمون مكنو ار الحكمة اإللهية، أملا
 اإل سان اي درل وتنوال وص أم اهكا أمر مخي  أًنا.

االمثلِّ قاللم اللرب أل لاس واثنلين بأ فسلهم ملن جهلة البلر...  
يلللا لل نلللاو  التلللي أصلللاد  اللللك ن، والعمللل  الروألللي اللللداا  نلللل  
الهللل   نن  للللكا الملللر  الخبيللللر صلللار  للللا ر  متفشلللية اللللي 

 أيامنا تحتا  نل  مراجعة كثير .
الثنلللة بلللالنفس بلللأن يكلللون اإل سلللان بلللاًرا الللي ملللن أ لللن تلللأتي  

  يني  فسم؟!
الواقلل  أن  لللك  رجلل  ال بمللاس الناللير  الروأيللة! الللم يعللد  

اإل سللللان  للللرى نبايللللال وال  للللعفاتم دللللِّ  للللرى أ للللم غنللللي وأ للللم 
اسللتغن  وال أاجللة لللم نللل  شللي  و للو كمللا ينللول سللفر الر يللا: 

إ م أ ا ام"أل ن تقول: 
ٌّ
إا  م     وقد اسيغ يت  وال  اجخي لم 

 ولعــــــــت ت"لــــــــم أ ــــــــن أ ــــــــت الءَّــــــــقمُّ والَبــــــــتقُل و قــــــــٌا 

أ للم ن سلللان  سلل  تبهيلللر نبايلللال  (. 17:  3) رؤ  وأ مـــى و عيـــاٌ 
السلللابنة،  سللل  أن     نظلللر نلللل  السلللما   اتهلللا وكأ هلللا غيلللر 

ــدل  طللا ر  قللدام  ينللم وإللل  م   تللم  نسللب أماقللة  ــو ا  بي  "ُه

غللاب  للن  (.18: 4)أ.  قــخي "ال يــأ  هم  وإا م   يــه ي عــأ ما 
  للن  للكا اإل سللان موقللف اآلبللا  النديسللين الللك ن كللان مللنهجهم 
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 كــ لن أ ــيم أيًضــا  ميــى  "لــيم كــي مــا ُأمــع    "اإل جيلللي وا للًحا 

ــأ           ــا  جي ــا ك ــا م ــا  مل  ــا إك ــالو   أل   ــد ب  ــا  بي ــوا: إ   ــه  قول  ب

" ــ  م  . الللك ن و للعوا أمللامهم قللول الللرب ( 10: 17لــو   )  لي ــا"

ــول  ــخي وال ع     أقـ ــى ال يبـ ــعكم  لـ ــه  بـ ــم إ  ن يـ ــم: إ  ـ ــل ـ    ي يعـ

 (. 20:  5) مت موام" ـوم العـ  تدخلوا مل ـل
نن النللار اللي  ينللي  فسللم ال  للرى سللوا ا  للكا  للوم مللن تألللم  

الكار... دِّ نن ال نال  كلها تتحلول نلل  مظلا ر تعلول بالملد  
 للللل  الللللكار وإثنللللار در للللا أمللللام النللللاس وتضللللخمها اللللي  للللين 

ا... يالوم لينظلرل النلاس، ياللي ويتالدل سل ًيا ورا  صاأبه
تمجيلللد اللللكار، ويملللارس عنلللالار و سلللكيار كثيلللر  لتأكيلللد البلللر 
الللكاتي... وكللِّ  للكا يعملللم بحنكللة وأر يللة ر ينللة، و نللدما تنلل  

ل ايفهللا وينتنلل  اللد ِ  للل   للكا المسللكين ِأيللِّ الللكار الخبيثللة يُ 
ملال البللر ب تنلان لور للا اللكي أنللكر  يلم الاللدار  الي مجللال أ 

وأفظ الوصايا والواقل  الملر. نن اإل سلان يكلون أبعلد ملا يكلون 
 ن البلر الي  ينلي    ن  يكلون قلد اسلتوا  أجلرل كلامً  ملدًأا 

 من الناس ومدًأا من  فسم لنفسم.
إن ال مر في عينمي نلسمه ال يمرم فمي ويحتنرون اآلنرين:  

غيممره فامميلة، ولكممن عينممه ت حممث عممن نقممم ص النمممس، و ذ 
م غيممره علممى ذاتممه المتعظمممة المتللهممة يتامممء  ممملن ًقممي
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حيمة البمر واللاميلة "هممم كممن النمس جميع م في نظمره "من نم
 .ملنهأ

وللللو أن الفريسلللي اكتفللل  بملللد   فسلللم وإ هلللار دلللرل ال لللا ب  
أمام    لهان األمر، ول نم تعدي  لك نل   م النلاس  املة ثلم 

 ارل. تعدى باألكثر نل  اأتنار العشار الواقف بجو 
  لللللل  العكلللللس تماًملللللا كلللللان اآلبلللللا  النديسلللللون ملللللا  ظلللللروا  

 ن سلللللللللاً ا قلللللللللط نال ورأوا  يلللللللللم اضللللللللليلة وتعلملللللللللوا منلللللللللم لرًسلللللللللا 
ومللا قللار وا أ فسللهم بأأللد نال ووجللدوا أ فسللهم اللي المللوااين نللل  

 اول.
 

 العين ال سيرة:
قيِّ أن أأد اآلبا    ب نل  أديم الروأي الي البريلة أزيًنلا  

أدول  ن سبب أز م قال للم: لنلد جلسل  الي  متألًما، الما سألم
ق  تي أ لدل اضلا ِّ أنلي اوجلدتها ث ثلين اضليلة ولملا بحثل  
اي  فسي بالمنار ة لم أجد اضيلة واأد ... اعلزال أدلول الروألي 

اللي  فسللك غيللر  قللا ً : أن ر يتللك لفضللا ِّ أنيللك دينمللا لللم تللرم 
اللللننل  لللكا الللي ألللد  اتلللم يعتبلللر اضللليلة الفضلللا ِّ، يلللا للعلللين 

نسللليبة النقيلللة التلللي تلللرى اضلللا ِّ النلللاس وألللين تنحلللث  لللن ال
 العيوب ال تجد ا سوى اي  فسها.
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 اآلخرين: ر" حتق  
 كي  ياِّ اإل سان نل  اأتنار اآلنرين؟ 
ال شللك أن العللين ن ا امللتبر شللًرا ال تللرى سللوى مللن نلل ل  

 شر ا... اترى شًرا اي كِّ أأد.
خشلنة التلي لما ا تنتظر النكى الكي اي  ين أنيك، وأما ال 

 (. 3:  7) مت اي  ينيك ا  تفبن لها 
ر اآلنللرين ينللول النللاس نللل  الللرجم كبللري   ول للن حتللِا ِ المُ  

مللللا ا يفعللللِّ أينمللللا  واجللللم الللللرب بال تابللللة أي سللللجِّ نبايللللال 
 السالفة وينول من من م د  نبية اليرمها أواًل بحجر؟

ن أ لملم ر اآلنرين  و مخدوم مأنو  اي أفر ... مم حتنِ المُ  
نلوب الناس وسرا ر م... من أ   يا ملن تلد ن  بلد غيلر ... ب

  و لموالل...
 ر اآلنلللرين ال  لللللتمس  لللكًرا ألنيللللم الللي نبيتللللم... حتِنلللالمُ  

 ال  مرأم وال يعرف سبيً  للمحنة بحسب المسيح.
بالمحنلة ترو ا اآلبا  النديسلون  نلدما رأوا نبايلا آنلرين سل 
ــا انلللللللللوا أصلللللللللحادها بمسللللللللللك روألللللللللا ي و  وت    خـــــــــوةإل"أيهـــــــ

ــا     ــخي  م ــَ    ٍلَّ ــاٌ   ُأخق ــبَ  إ ع ــا ي      إ  ا ع ــيم العو  ــلقيوا أ    أص

 مثــي هــ ا بــعوح الو ا ــخي   ــاظًعا إا   عــن لــت  ُتَ ــعَّ  أ ــت          
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 (. 1:  6) اي  ا"ـًضـأي
و نللدما رأوا أًنللا ُيخبللل ا تبرو للا نبيللتهم الخاصللة ونكللوا  

 و اأوا وصلوا وتضر وا ولم يحتنرول!!
وحييقــعو  ا خــعي    قـ  بأ  عــهم أ هــم أبـعارٌ  "وقـال لقــو  واث  

 (. 9:  18) لو  ي"ـ ا اأثـه
 
 

 لـثـامل

 

 ن سا ان صعدا نل  الهيكِّ لياليا... 
 لللللكل ددايلللللة كللللل م اللللللرب... شلللللااي  فوسلللللنا... االفريسلللللي  

... واإل سلان  ل ي   والعشار أواًل وآِنًرا  ملا ن سلا ان أملام   
ر، ن هملا أملام    ن سلا ان، مهما  مُظلم شلأ م، صلغير مهملا كبل

  نلللللللللدما  نلللللللللف للاللللللللل    الللللللللير أماملللللللللم مجلللللللللرل ن تماًملللللللللا 
ال اسم وال رتنة وال و يفة وال تعلب وال شلكِّ، ال شلي  بلالمر . 

سلللان مولللول الملللرأ  قليلللِّ األيلللام اأ لل  قبلللِّ ونعلللد كللِّ شلللي  اإل 
شل يا  نوما أجمِّ ال نلار  التلي قالهلا  ( 1:  14) أ. نعان ت ًنا وش

ــ   " :النبللللي ــ  اإل عــ ــوا  ــ ــ   ـُك  ــ ــمخيأ  أل ــ ــه  عــ ــ .   َأ  ــ  ه ـا  الــ

 (. 22:  2) إش " أُأـا ا ُيي َعـم
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النديسللللون العظللللام أينمللللا وقفللللوا أمللللام    مللللا وجللللدوا شلللليًتا  
 تندمون بم نل     اوقفوا أمامم  رال و عفا  لم يضلنبوا قلو  

 كلِّـم "إ م قـد  ـع ت أُ   :كدا يال، وك دراهيم أب اآلبا  أين قلال

 :، وأ لوب الالد ا ينلول( 27:  18) تـن  اأوا وأ ا تعاٌ  ورمـاٌ "  
ــ لن ــا     "ل ــًا  والعَّم ــد    ال ــ  وأ  ، ولاول ( 6:  42) أ.  "أر 

  أو ابــ  ُه"ع َ ــ"يــار   أ.ُّ  ــم   هــو اإل  عــا   يــى َت :النبلي ينللول

"ل ــقت بــاليُّعا   :وينلول ( 3: 144)مــه  "أاإل عــا   يــى ت ي ــع بــه

اإل سللان ُ ر للة  .(25: 119)مــه "  عــأ كلميــن  عــم   ــأ يم 
لعف، ُ ر لة للسلنوم للوال  عملة    معلم،  للتغير، ُ ر لة للضم

ل ِّ بالجسلد، كلم ملن ن سلان سلما ا م ملن ن سلان دلدأ بلالرو  وكم 
اي الفضيلة ثم سنط من رتبتم!! و ل  العكس، كم ملن ن سلان 

:  19)راجـس مـت   راعم    ملن المزنللة لليجلس مل  ر سلا  شل نم 

30 ). 
ول لللن الفريسلللي  سللل  الللي صللل تم أ لللم ن سلللان!! يلللا للحسلللر   

  س  أ م  فخة وتراب ونخار!!
ــ و لل  الللرب أمامنللا  للكا النمللو     ــم أ  ـــ"اللَّه ــم ـا أ   ع  أ 

وال مثـي هـ ا     لعت مثي بـاقم ال ـاس ا ـاط   ال ـاأ  اله ـاة     

 .ه"ـيـ ـيـكي ما أق ُعــ ءَ وُأ  أصو  معت    األسبوا .ارَـّال"ء
 سم   كل ص  ؟!ترى  ِّ تُ  



 ـ 75 ـ 

 ن م واقف أمام    ال ليأنك دِّ كأ م يعبي!! 
. مللا ا  ريللد    منللي   ن لم الشللعور دت ميللِّ الواجنللار  حلو   

بعد  لك؟ ليس لم  ندي شي !! ن م شعور مؤسلف أًنلا، كلأن 
. مللا أصللوامنا  لل   صلللواتنا ومللا لل   اإل سللان  تفضللِّ  للل    

 ا اي أد  اتها؟  ِّ    محتا  نلل   لكل كلهلا؟  شور     وما
لوا ل نالتنلا؟ ملا ا للو للم يُ  م ن سلان كلِّ  لكل نلد ِ أاشا  ِّ    ِمعم

 األمور...  ِّ  ننل    شي ؟
نن     للو ماللدر الللِنعم، وأصللِّ كللِّ دمركللة، ومنللم ولللم كللِّ  

، وأينملا  الوم  أنلك  األشيا .  حن أينما  الي  أنك من   
.  و المنعم لا ًما المعبي من     ، وأينما  عبي  أنك من   

ــاحلخي    " بسلللللللخا ، ال لللللللريم الللللللي التوايللللللل ... ــخي صـــــ ــي   يـــــ  كـــــ

ــخي    ــخي  تام ــو  هــى  وكــي موهب ــ    ــوار       م ــم األ  ــد أب ــ     ــخيأ م   اٍل

 (. 17:  1) يس  ي  ورا  "ـتغيٌا وال ظ ل   دُلـ . ليـال
 

 "قمرنة "غلوطة:
قللد  ..فريسللي تحللوي نللداً ا قللات ً تلللك المنار للة اللي كلمللار ال 

يكون اي ك م الفريسي شي  من الِالدل أ لم لليس مثلِّ بلاقي 
 الناس الخاطفين الظالمين الز ا .

والسللللؤال لمللللا ا قللللاس  فسلللللم دهللللكل العينللللار السللللاقبة ملللللن  
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لما ا لم ينارن  مْفُسم بالنديسين واألدرار والشلهدا  اللك ن  الناس؟
 أأبوا الرب أت  المور؟!

لللم ُينللارن صلللواتم بالللوار ن ليللا الللكي أغلللا السللما  لمللا ا  
رن بسلبان وصل  أيًضا اأ ب  السما  مبًرا... لملا ا للم ينلا

نتللدر كثيللًرا اللي اعلهللا كالل   صلللواتم بالللوار األدللرار التللي ت
 تون النار؟؟أ حميا و زرا ولا يال والث ثة اتية النديسين اي 

وسلللل  وإ ليللللا لمللللا ا لللللم ُينللللارن صللللومم بأصللللوام األدللللرار؟ كم 
ها أتل  لًملا كامللة وال بالوم أسلتير دتلكل  الك ن صاما أرنعلين  و 

اسلللتدرر ملللراأم اللللرب، وال بالللوم أ لللِّ  ينلللوى اللللك ن راللل     
غضللللنم  للللنهم!؟ ول نللللم و لللل  أمامللللم أمثلللللة  لللل يفة سللللاقبة 

 منحراة ل ي  زكي  اتم. 
 ن م ياوم مرتين كِّ أسبوم. 
لللللو كللللكا مللللن جهلللللة العبللللا  ن للللم يُ    ا ينتنيلللللم... ملللل كللللِّ رعشِ 

 "ويــــٌي ل ــــم  :غللللوار الفريسلللليين أللللين قللللالأ م يكشللللف الللللرب لللللأ

ــم ُتَ"ءــــ   ــعاؤو و أل  ــ ــيو  اأــ ــخي وال عيعــ ــا ال يبــ ــَس عـ أيُّهــ  و  ال َّ"َ ــ

ـــ والء ــعكُيـقبـ ــو   وتـ ــخي  ثَّ والَ مُّـ ــ َّ والعَّمـ ــاموس: احلـ م أثقـــي ال ـ

ــن"      ــوا تلــ ــ ل وال تًكــ ــوا هــ ــم أ  ت"ملــ ــا  ي بغــ ــا . كــ   واإلميــ

 (. 23:  23) مت 

للللللللر    ون الن عنللللللللل  والننللللللللول وتلللللللللأكلون ديللللللللور األراملللللللللِّ، ُتعمشِ 
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 أ هللللللا الفريسللللللي األ ملللللل  تالللللللي قا ًمللللللا اللللللي اوايللللللا الشللللللوارم 
مللن الخللار  ونواطنللك مملللو   ِغللل   ل للي  منُظللر م النللاس ُمزكلل

للُر  أ تهللا الفريسللية   ِ مثللِّ قبللر مبللي ؟ مللا أكللرل الريللا  مللا أأنم
ي األ مللل  نلللل  التلللي أجبللل  وجلللم    املللرللِر صللل   الفريسللل

لللللللللللللللللللللْ  كلماتلللللللللللللللللللللم بعلللللللللللللللللللللد أن أُغِلنللللللللللللللللللللل    أضلللللللللللللللللللللنم ورمِجعم
 السما  لو ها.

 القيمس السلبي:
   ،القيلللللاس نلللللل  أ لللللاس ااسلللللدي اللللللرأي و لللللالمي اللللللك ن

والمنار للة بالمسللتويار الللدون والسلللوكيار الن يضللة تؤلللم الللكار 
وتجعللِّ اإل سللان بللاًرا اللي  ينللي  فسللم، أللليس  للكا  للو منبللا 

 كلمار اإل جيِّ منبهة. كثيرين أين تمبُل  نليهم
 "أ لللللا ن سللللان ال أ  ي أألللللًدا وال أ لللللر أألللللًدا  : ينللللول قا لللللِّ 

وال أ للللمر إل سللللان شللللر وال أألللللف وال أشللللتم ولللللم أسللللرل ولللللم 
..." و كللللكا دنسللللاطة شللللد د   بللللرر اإل سللللان  اتللللم ويبللللدو  ِ أان 

وكأ لللم غيلللر  لللاقل وغيلللر محتلللا  أو قلللِّ أ لللم قلللد وصلللِّ نلللل  
اللللي الفلللل  وقللللام  فسللللم  ال مللللال الروأللللي... لنللللد وقلللل  المسللللكين

بمقيلللاس مغللللوم نن يياسلللنا الالللحيح  لللو ملللِّ  قاملللة المسللليح 
نللا لوالسللعي نللل  أن  بللل  الللكي مللن أجلللم قللد ألركنللا المسلليح لع

 األموار. ة بل  نل  ييام



 ـ 78 ـ 

 والللللللرب تللللللر  لنللللللا مثللللللااًل لننتفللللللي آثللللللار نبواتللللللم... الللللل ن  
  رانللللا  للللكا النخللللر   للللل  آثللللار الغللللنم ل للللي ال تضللللِّ أقللللدامنا 

 ا ... لنخللللللر   للللللل  آثللللللار اآلبللللللا  اللللللي الفضللللللليلة سللللللبِّ الحيلللللل
والسعي ورا  المسيح وإ  لار اللكار والحلب الحقينلي واالتضلام 

ــوا ُمَيَمث "ال امللللللللِّ  ــ كو ــــــ ــا أيًضــــــــا    ــــــــ ــا أ ــــــ  ل  بــــــــم كمــــــ

 (. 1:  11كو 1)  باأعيأ"
 وال " ل هذا العشمر:

يلللا ليتلللك كنللل  مثلللِّ  لللكا العشلللار... ال نيسلللة و لللع  الللي  
ُ  رر لللا كلللِّ  لللوم الللي الاللل  ، وصلللار أاوا نلللا كلملللار العشلللار 

العشار اي قرم صلدرل وتن ليس رأسلم ونفل   ظلرل الي نلوف 
ور للد  كثيلللر ... صلللار كلللِّ  لللكا  مو ًجللا را ًعلللا ُيحتلللكى بلللم الللي 

 !!  كنيسة   
شللليًتا الللي  لللكا العشلللار سلللوى نبايلللا  أملللا الفريسلللي اللللم  لللرم  

منظرل الخارجي ألم يار العشار مت  واأًدا من اإلثنل   شلر 
واًل األطهللللار ت ميللللك الللللرب الللللك ن صللللاروا أساسللللار سللللور رسلللل

 أورشليم السما ية. 
  ي نيللللللا  يللللللا أنللللللي مللللللن نطلللللل ل لسللللللا ك بالجيللللللد والللللللرل 

  ل  الناس. العبر  بالنهايار لا ًما... 
ــبقو  م   إ َّ " :قلللال اللللرب للفريسللليين  ــم يعـ ــاري  والهوا ـ  ال"ءـ
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  (. 31: 21مت  ) ه"ـوم اللَّـإا مل 
 

 صالة العشمر:
أمللا العشللار اوقللف مللن بعيللد ال يشللا  أن  رالل   ينيللم  حللو  

السما ، قال أأد اآلبا  أن صلوار العشار غلبل     اللكي ال 
 غلب. يُ 

 لملللللا ا وقلللللف ملللللن بعيلللللد؟ ن لللللم شلللللا ر أ لللللم لللللليس للللللم جلللللرأ   
وال جسار  وال قدوم بسبب نبايلال. ن لم يشلعر الي أ ماقلم دُنعلد 

 كلك وقف من بعيد.المسااة دينم ونين    الندوس... ل
أيلة نلبلة للِبلر مل  اإلثلم؟ بلأي اسلتحنال ينلف أملام قلدوس  

النديسللين السللاكن اللي النللور الللكي ال ُ للد   منللم؟ كيلل  ينتللرب 
نليللم ن سللان نللاطل.  للو  ار الشللعور الللكي سللكن قلللب المللرأ  

 الخاطتة اجا ر من ورا  الرب  ند قدميم باكية.
للللب الُمتضللل  الخلللوف والر لللد   ملللا اإلأسلللاس الببيعلللي للن 

. نشل يا  النبلي ا تلرال نلوف ندما  ترا ى أمام   نلدما رأى    
 لللل  كرسلللي  للللال ومرتفللل  وأ ياللللم تمللللب  االسللليد اللللرب جالًسلللل

اٌ  ـ" قلت: ويٌي لمو إ م هل ت  أل م إ عـ الهيكِّ اار  قلا ً : 

   (. 5:  6ش إ)   " ـيـ ـل الءـجن
ال ثيللر  ار الشلعور اجتللا  قللب ببللرس  نلد صلليد السلمك  
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"اخـع  مـ  سـ ي   يـا ر ُّ  أل ـم رجـٌي       ابلب نل  الرب قا ً : 

 (. 8:  5) لو  اطٌل"ـخ
ملللللن يسلللللتبي  أن ينتلللللرب نلللللل  غيلللللر الُمنتملللللرب منلللللم... نن  

اجتللرا  الفريسللي وجسللارتم منغو للة ومكرو للة ألن لااعهللا  للو 
ال بريللا  والثنللة بللالنفس، ن للم بللار مللا ا يمنعللم مللن الوقللوف أمللام 

، لنلللللللللد   تبهلللللللللر بغسللللللللل ر نارجيلللللللللة وصلللللللللار واثًنلللللللللا الللللللللي   
  فسلللللم، أ لللللم لللللليس ملللللا يعينلللللم أو يخفيلللللم الللللاجترأ بغيلللللر معرالللللة 
 كملللن  لللدنِّ نلللل  النلللار اآلكللللة ب نلللاو  وثنلللة الللي اللللنفس، ا  لللم 
الللي الحلللال يحتلللرل، أل لللم ملللا ا يكلللون اإل سلللان الللي مثلللِّ  لللكل 

 المواجهة.
لللرمفم  فسلللم واثًنلللا أ لللم نلللاطل و للل ي    أملللا العشلللار انلللد  م

م أن ينللف اللي الهيكللِّ. ول للن اأتياجللم  داعللم وشللعورل وللليس للل
... ن للم  بللاله   والضلليام بعيللًدا  للن    جعلللم  هللرب نللل    
 تنلللدم بشلللعور المحتلللا  ال بشلللعور المسلللتحا، للللكلك وقلللف ملللن 

 بعيد كمن  توسِّ ويستجدي. 
 مالدالللة  للل     ت للون قويللة ن ا كا لل  ماللحونة باالتضللا 

   النداسة.ر الحقيني ال دتزيي  البر وتمان  ال بال بريا ... بالب
 

 ال ًشمء ضن يرفع عينيه نحو السممء:



 ـ 81 ـ 

 ككا كا    يني العشار ُمن سر  الي اتضلام  جيلب، ملن  
الللكي  للرى  للكا المنظللر وال  للرل لللم!! ن للم دوقفتللم  للكل و ينيللم 
الللكادلتين قللد اسللتجلب المللراأم اإللهيللة، صللارر  ينيللم كعينللي 

للة نللل   للد سلليدتها. العبيللد نللل  أ للدي مللوال يهم ومثللِّ  ينللي األم 
ا  حلو اللرب نلهنلا أتل   تلرا ف  لينلا نلككلك أ ين :ر مينول المُ 

ــ  لم   " ـو   :قلال اللرب لعلروس النشليد (. 2:  123) مه   نقـم  ي يـ ـ

 (.5: 6) ش  د البيا م"ـا قـ   هم
 

 الل هأ ارحمني ضنم الخمطئ: :بل قرع صدره قم ال  
نيسللللة مللللن اللللم الللللرب  للللكا التعللللليم  للللن مللللا أن تمسللللل م  ال  

الا   أت  جعلتم منهًجا للتونة اي كلِّ مناسلنة، االار قلرم 
الادر والوقوف اي نشوم ونف  النظر نل  أسفِّ... صلار 

م مللللن جيللللِّ نللللل  جيللللِّ كتعبيللللر صللللالل للتونللللة كللللِّ  للللكا ُيسللللل  
 والرجوم واإلأساس دوج  الخبية وطلب المراأم.

ر أن أ ظللللر  حللللو "امللللا أجسلللل :افللللي صلللل   الغللللروب تنللللول 
السما  ل ني أت ِّ  ل  ِغن  رأمتك ومحبتك للنشلرية صلارًنا 

وكلكا اللي صلل    ،غفلر لللي أ للا الخلاطل وارأمنللي"ا الل هللم  :قلا  ً 
 :ل نللي أتخللك صللور  العشللار قارً للا صللدري قللا  ً " :النللوم  نللول

الل ُهللم ارأمنللي أ للا الخللاطل".  نللا تضلل  ال نيسللة أركللار تونللة 
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ة للوصلللول نلللل  وقفلللة صلللحيحة منبوللللة. العشلللار كأينو لللة لا مللل
لجللللار الللللنفس كللللأن ا سللللحن   اأو للللام الجسللللد منتر للللة ملللل  نم

عبلللللًرا  لللللن الللللنفس ولالللللن  بلللللالتراب صلللللار الجسللللد شلللللريًكا ومُ 
 أركار التونة.

ب تهللا التللي لللم ت للف  للل  قللدمي اللدموم المللرأ  الخاطتللة، وقُ  
المخلللللل، وارتمللللا  االدللللن الراجلللل   نللللد قللللدمي أديللللم، وسللللجول 

ــعَّفينتم سللمعان اللي سلل ــد  "خ ــب    ــا     رك ــُع :يعــوا ق ــ  اخ   م

ــو  ..."يـــار  ســـ ي   نلللل  آنلللر  لللكل األملللور صلللالقة  ،( 8:  5) لـ
التعبير صارر أساًسا من أساسلار ال نلال  المنبوللة والمر لية 

 لدى الرب نلهنا.
وال نيسللة تضلل  أيًضلللا صلل   العشللار الللي أاوا نللا كللِّ  لللوم  

ال العشللللللار وشللللللوقم لننللللللال  ار التبريللللللر ن ا  بننا للللللا با سللللللح
كالللللولوجية الالللللوم المنلللللدس  سلللللتعر  و للخللللل ص، افلللللي  

، والللللك ن  للللالوا ِ عمللللة   ينللللار التونللللة والتللللكلِّ المنبللللول أمللللام   
الخللللل ص بالاللللل   المنسلللللحنة مثلللللِّ الملللللرأ  الخاطتلللللة والللللللل 

صلل   العشللار  ي اليمللين وأ للِّ  ينللوى. واللي مندمللة  للؤال  تجلل
نليللك وترأالل   ليللم  أنبللأ"اجعلنللي مثللِّ العشللار الللكي  :اننللول

 وغفرر لم نبايال".
واللي نتللام الثيؤطوكيللار اآللام  نللول: "الل ن العشللار انترتللم  
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 والزا ية غمفمرر لها واللل اليمين يا سيدي  مكرتم".
"أصلللللر   :بالللللالية  لللللوم األألللللد  نلللللولن لللللل   ةوالللللي مديحللللل 

لللي األواار  اغفللر م  ُهلل. الل  ..يطاباللور العشللار وأ للا دوجللم مبلل
 ".يناط  ا  ي  بد

 في القداس:
الللي قملللة صللللواتها الللي النلللداس   دلللِّ نن ال نيسلللة كلهلللا و للل 

 هاية النداس بعلد  افيتنف من الرب موقف العشار المغبوم. 
أنلللوا ر وسلللكم أ" : نلللالي الشلللماس قلللا  ً  ألللين صللللوار النسلللمة

نيللم أمللام الللرب" أي قفللوا مثللِّ العشللار الللكي لللم يشللأ أن  مرالل   يْ 
"أماملللك يلللارب"  ينلللول  : لينجاونلللم الشلللعب قلللا حلللو السلللما  ويُ 

"، و نللللا ينللللرأ ال للللا ن التحاليللللِّ ا" :الشللللماس  اللللتوا بخللللوف   
للشللللعب "الللللك ن أأنللللوا ر وسللللهم تحلللل   للللد   ُغفللللرانالويبلللللب 

  أن ال نيسلللة درِ نهم بالفضلللا ِّ"،  نلللا ُ لللاراعهلللم الللي السلللير  واي للل
للل  أركللار العشللار وأو   تمرجملل  اإل جيللِّ المكتللوب نللل  أيللا ،

نهلا ل لي ا  أدنا هلا واسلتلهم  كلملار التونلة  يْ اي أي نل  واق   
 المسيح. تبل  دها نل  در  

 
 ر ا:بر  نز  إلى بيته "  

ــد   ــا أب"ـ ــه  "مـ ــص وطُ أ  امـ ــ  ال يـ ــا و    ـ ــ  االسيق ـ ــه  ـ  عقـ
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  (. 34 - 33:  11) رو ءـًااأ"  أل  م   ع   ق َع الع أ أو م  صـار لـه مُ  
ل  طُ  ل  السموار  ن األر   ككا  م  ي.رقكما  م

د، ممعلروف وممشلهور مدو  وُممج  ن الناس ميسي اي  يْ ر  الف 
ز دلين الجميل ، يشليرون نليلم الي بالتدقيا وِأفظ الناموس، ُممي  

لللللكلم  كلللللِّ مكلللللان ك  سلللللان بلللللار وُمتلللللد ن، م بسلللللم ُتميلللللزل، وشم
وتمالللرااتم الظلللا ر ، ُياللللي قا ًملللا الللي اوايلللا الشلللوارم، يالللوم 

ِنًسللا وجهللم ل للي  منُظللُرل النللاس، ُيعبللي ال عشللور دتللدقيا بللال  ُم م
و كلللكا  لللل  العكلللس . أتللل   يلللدان النعنلللام والشلللبث وال ملللون 

بحسللب ُأ للم النللاس و ظللرتهم يكللون العشللار... مم روً للا ُمهاً للا 
 من الجمي  معروف بخبايال وُ لمم... نل . 

أأكللام النللاس، بحسللب المظهللر الخللارجي... الل ن  لل    للكل 
ألم النلاس  لل  صل ت ل  الفريسلي والحلال  لكل ممدم م ويياملم صم

للل  العشللار ا تنللدل النللاس و نللوا أ للم ال يمكللن  وتديينللم، وإن صم
، ول لللن اللللرب يمشلللهد الللي  لللكا   المثلللِّأن يكلللون منبلللواًل للللدى   

وسلللرور  ر لللانف سلللها را حلللة لهلللا ويمتب  ناللل   العشلللار يمْنبملهلللا ويمتل
 صللللفردينملللا  للللرا  صللل   الفريسللللي  يخلللر  مللللن للللدن الللللرب 

 اليد ن نالي.
للللل بللللالفرلوس و لللو اللللي آنلللر لحظللللة  لفللللظ  كلللكا اللللاا ال 

ل نلللم  أ فاسلللم محكوًملللا  ليلللم ملللن النلللاس كملللك ب واا لللِّ شلللر،
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صل  صل   امُنِبلمل  وطللب نلل  اللرب الماللوب أن  ملْكُكرل الي 
مل وتللم ا للان أول الللدانلين نللل  الفللرلوس. و للا المللرأ  الخاطتللة 
ممحكوًمللا  ليهللا اللي المد نللة كلهللا أ هللا ناطتللة... صللل  دللدموم 

عم  لقللللار قلبهللللا المحتللللرل، و زللللل  مللللن ديلللل  الفريسللللي اُسللللمِ 
و للا السللامرية مشللهور   مغفللور  الخبايللا أاصلللة  للل  السلل م.

الللي ملللد نتها أ هلللا لهلللا نمسلللة أاوا  سلللابنة واللللكي معهلللا لللليس 
اعلالر مبلرر  تم لرا  سلوناررجلها، جلس  م  اللرب  نلد دتلر 

 ل العالم.بالمسيا ُمخل ِ 
كلان الي  وإنن الم اللرب،  لزل العشلار ملن الهيكلِّ مبلرًرا مل 

 ظر الناس ن سان ناطل، دينما  زل الفريسلي را لًيا واثًنلا الي 
  فسم أ م بار و و اي  ظر الرب ُمرا ي ممراو .

الللللكي سللللع  اللللي نثللللر البللللر ببرينتللللم الناموسللللية... سللللنط.  
واللللكي طللللب الغفلللران دلللنفس منسلللحنة اسلللتحا أن  تمتللل  بلللالبر 

 ومـــ  يضـــس   عـــه  "مـــ  يع ـــس   عـــه ييضـــس : وكملللِّ قلللول اللللرب

 (. 12:  23) مت  س"ـ ـيعت
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 زارع ـل الـثـم

 ( 9 ــ 1:  13) مت 

 
 بيـــت وجلـــل   ــــد   ال"   لـــن اليـــو  خـــع  يعـــوا مـــ        

 البيـــع   ـــاجيمس إليـــه  ـــوٌا كـــثاةأ   يـــى إ ـــه  خـــي العـــ ي خي  

 مهـــم كـــثًاا  وجلـــل. وا مـــس كلـــه وقـــا  لـــى الءـــاطل.   لَّ     

ــ    ــال  قــا   : هــو ا ال ــو يــهرا      بأمث ــهرا  و يمــا ه ــع  لي  هارا قــد خ

ــه. وســـق          ــور وأكليـ ــا م ال يـ ــ     ـ ــى ال عيـ ــٌ   لـ ــق  ب"ـ  سـ

 كـــثاةأ    خـــع  لـــى األمـــاك  اُأي  قـــَعة   يـــث ن ت ـــ  لـــه تعبـــخيأ

   بــــت  ــــاال  إ  ن ي ــــ  لــــه  مــــ  أرَّ . ول ــــ  أــــا أ ــــعقت 

 . وســــق   خــــع الءــــمل ا ــــً   وإ  ن ي ــــ  لــــه أصــــي جــــاَّ 

ــ   لـــى الءـــو  ــع  لـــى األرَّ   لـــس الءـ ــق   خـ   و  وخ قـــه. وسـ

ــًعا  ب"ـــ ٌ   متـــخي  و خـــع ســـي  و خـــع ث ثـــ .   ا يـــدة  ـــأ  ى مثـ



 ـ 87 ـ 

 (. 9 ــ 1:  13 مت) س" ـمـ ليعس  ـمـا  للعـ  ه ُأـ  لـم

 

 

 

 

 زارعـل الـثـم

 
ال نيسلللة تنلللرأ ن جيلللِّ اللللزارم الللي األألللد األول والثلللا ي ملللن  

شللللهر  للللاتور و للللو موسللللم الزرا للللة اللللي ماللللر، لتننللللِّ   للللن 
 ماإل سللان مللن العمللِّ المللالي نللل  مسللتوى الللرو  لي لليل واقعلل

اليللومي  نللدما كللان يعمللِّ دزرا للة األر  للليس بحسللب الجسللد 
 ول ن بحسب الرو .

"لعــت أســأل أ  تأخــ هم مــ     ـ  االمسلليح طلللب مللن أجلنللا  

اليس المبللوب  ـ ( 15:  17) يو  ال"ان بي أ  َ  هم م  الءعيع"
لعللالم أو  هللرب مللن العللالم، مللن اإل سللان المسلليحي أن  مهجللر ا

ول ن ي يل اي العالم لُينِدس العالم ويمارس األ ملال ونحياتلم 
الروأية ُينِدسلها ويمنِنلهلا ملن مسلتوى التلراب والملال  ليرتنلي دهلا 

 نل  مستوى الرو .
ــيًتا   ـــا "لوا        ـــ  ا"  ــعبو  أو ت "لـــو   ـ  ك ـــيم تـــأكلو  أو تءـ
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 إل سلللان المسلللليحي ا (. 31:  10كـــو  1)  كـــي  ـــم   َّـــد اللَّـــه"    
 وال يم للللللف  ،ال يكللللللف  للللللن تحويللللللِّ الماليللللللار نللللللل  روأيللللللار

بللاألمور الزمنيللة لُيللدنلها لا للر  األدللديار... و لللك  االرتنللا  للن 
دتنلللديس  فسلللم كلللِّ  لللوم وكلللِّ سلللا ة بالتونلللة والاللل   النلبيلللة 
 والللللللللللدنول اللللللللللي شللللللللللركة روأيللللللللللة أقيقيللللللللللة ملللللللللل  المسلللللللللليح 

ــ   :ايتحنلللا قلللول الرسلللول ــي اأعـ ــا  بـ ــا ال أ ـ ــا  َّ" أ يـ   "يأ حييـ
ــي   ،  ُيمللللاِرس أ مالللللم اليوميللللة للللليس دكاتللللم وقدراتللللم ( 20:  2) اــ

 ن  يشللللعر مللللن أ ماقللللم أ للللم ال شللللي ... "أ للللا مللللا أ للللا"... اللللي 
 ألللللللين أ لللللللم ُ لنلللللللي رجلللللللا ل بالتملللللللام  لللللللل  النعملللللللة ويثلللللللا أن 

  "مـــخي اللَّـــه الـــ  م"ـــم"   بـــي" :المسللليح  املللِّ بلللم و يلللم  ينلللول

كِّ والشرب والمناشرار اليوميلة امعروف أن األ (  10:  15كو 1) 
واأل ملللال اليدويلللة والو لللا ف... كلهلللا أاعلللال ماليلللة واإل سلللان 
 المسلللللللللللليحي الُمتمنللللللللللللِدس بللللللللللللالرو  ُ للللللللللللدِنِّ ِاعللللللللللللِّ الالللللللللللل   

 نلللدس بكلملللة م  ُينمِدسلللها... ألن كلللِّ شلللي   متنلللل  جميللل  أ مالللل
    والا  .

ومن  اأية أنرى، يمشُعر اإل سان المسيحي اي أ ماللم أ لم  
يعمِّ كِّ شي  من أجِّ ناطر المسيح الكي أأنم وأسلم  اتلم 

لليس  للمسيح مد ون محبتلم ويملور للمسليح... نم، اهو يحيا 
أأللد منللا ي لليل لكاتللم وال أأللد يمللور لكاتللم... نن  شللنا للللرب 
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  ليل وإن متنلا لللرب  مللور، نن  شلنا وإن متنلا الللرب  حللن، 
مللال ألجللِّ يسللوم... أتلل  أنللل األ  أي أن كللِّ شللي  يفعلللم

الماليلللة ملللن أكلللِّ وشلللرب... "ملللن يأكلللِّ الللللرب يأكلللِّ ويشلللكر 
 ." ... ومن ال يأكِّ اللرب ال يأكِّ أل م يشكر       

  كلللللللكا تتنلللللللدس كلللللللِّ األاعلللللللال، اهلللللللو ن  يمارسلللللللها ِدلللللللرو   
لللللة ممسلللللنوًلا  ًرا ملللللن الِنعمم الاللللل   الدا ملللللة... يجلللللد  فسلللللم ملللللؤاام

وأنيللًرا  منِسللب  بللاأل رم األدديللة ايللنجح اللي كللِّ مللا يمعملللم، وأوالً 
 الممسر .  من أجِّالفضِّ َّلل  العامِّ اينا أن  ريد وأن  عمِّ 

ل المناسلللنار  لللكا  لللو تلللددير ال نيسلللة الُمندسلللة أينملللا تحلللو   
الموسللللمية التللللي ي يشللللها اإل سللللان  للللل  األر  لتجعللللِّ ا للللرل 

 " العــماوام  هــى   ــ   ســات ا مــ  "وسلليرتم اللي السللماويار 

   (3  :20 .) 
 

 الم ل:
 كا المثلللللللِّ ملللللللن األمثلللللللال التلللللللي امسلللللللر ا اللللللللرب دنفسلللللللم  للللللل 

"ل م للت ميك وقال اي ممعِر  أد ثم ن  كان ُيفِسر لهم المثلِّ 

  (. 10:  8) لـــــو  قـــــد ُأ   قـــــَى أ  ت"ع ـــــوا أســـــعار مل ـــــوم اللَّـــــه"
، ولت ميلللللللللك اللللللللللرب   المثلللللللللِّ ن ن يحلللللللللوي أسلللللللللرار مل لللللللللور   
 الحللللللللا، كللللللللِّ الحللللللللا، أن يعراللللللللوا ويللللللللدركوا  للللللللكل األسللللللللرار 
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 ويب ِلعوا  ليها بالرو  ليدركوا الكي من أجلم ألركهم المسيح.
 

: الزرع  هو كالم َّللا 
كلمللة    أيللة واعالللة وأمضلل  مللن كللِّ سللي   ي أللد ن،  

 ونارقة نل  مفرل النفس والمخا  ومميِ ز  أا ار النلب و ياتم.
طبيعللة ال لمللة قويللة وأيللة ولهللا سلللبان نلهللي...  لل    للكل 

 نالنة ومبد ة.
م اآلبلللا  باأل بيلللا  قلللديًما ببلللرل و   ت للللم منلللك البلللد ... كل للل 

 منا اي  كل األيام األنير  اي ادنم.متنو ة وكل  
المسلليح  للو ال لمللة الللكاتي... ال للا ن اللي الحضللن األدللوي  

كلللِّ ألللين... اللللكي بلللم ُنللللا العلللالمين... العلللالم والمالللنو ار 
 وار. ُنلنللللللل  كلهلللللللا بال لملللللللة... بكلملللللللة  يلللللللم ُأسسللللللل  السلللللللما

ــه..."     "  البــد  كــا  ال لمــخي  ــو وال لمــخي كــا    ــد اللَّ ، ( 1:  1) ي
... المسلللللليح   ال لمللللللة ليسلللللل  مسللللللتحدثة وال منفالللللللة  للللللن   

 ن.اوال  ِّ لور  تغييركلمة    األالي األددي... ليس  ندل 
وال مجاملللة وال تؤنللك  للل   موارنللة ن ن كلمللة    للليس ايهللا 

سلللم بعللللِّ الللي الخبايلللا. للللكلك ِوصلللف   لللوى اإل سلللان ليعللللِّ  ف
للِّ كلمللة الحللا  بأ هللا سللي   ي أللد ن... وقيللِّ لل للارا أن ُيفاِ 
باالسللتنامة... دللل  محابلللا  الوجلللول ونلل  شلللنم  لللِّ لوران اللللكي 
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 و طبيعة الشليبان اللكي ُيغيِ لر شلكلم بحسلب الظلروف ليخلدم 
 الشرير. لالسيقادل 

 ملتلللم الللي كلملللة    تمحملللِّ الللي طياتهلللا  ار العملللِّ اللللكي  
و  ــي اللَّــه بــ  ال ــور  ...  ــا   ــور  "قــال اللَّــه لــي    ــورالنللديم 

ــخي  نلللا ِاعلللِّ ال لملللة الللي الخللللا و لللو  ار اعلهلللا الللي   "وال لمـ
النلب، أينملا ُتشلرل الي النللب ا  هلا ُتبلدل الُظلملة ويشلرل  لور 

 "اللَّــه الــ . قــال: أ  ُيءــع    ــوٌر مــ  ُظلمــخي    وجللم يسللوم المسلليح 

 م"ع ــخي جمــد اللَّــه   وجــه     إل ــارة   قلوب ــا هــو الــ . أ ــع    

 (.  6:  4كو  2)   يأ"ـوا اأعـيع
 ن ا اقتحملللللل  ال لمللللللة قلللللللب اإل سللللللان الللللل  وجللللللول للظلمللللللة  

 يملللا بعلللد، "أ لللتم اللللك ن كنللللتم قلللبً  ُ لملللة أملللا اآلن انلللور اللللي 
 الرب".

لنع  مسللر  اآلب وأكمللل  مشلليتتم...   ال لملة اللي الخلينللة صم
سلللن جلللًدا، ولملللا سلللنط اإل سلللان  الللرأى    كلللِّ ملللا  مللللم أ لللم أم

لللللا اإل سللللان  وتغي للللرر  يتتللللم وسللللنط اللللي الغوايللللة أ للللال    نم
 نلدما أنلك جسلد اإل سلان وملار بلم وقلام  ـ  بالمسليح ـبال لملة 

  فسلم وأكمِّ مشيتة اآلب ومسرتم اي نلا اإل سان الجد د اي
ــى األرَّ. ال"مـــي الـــ . أ  يـــيم أل َمـــي        ــا جمَّـــدُتن  لـ  "أ ـ

 (. 6   4:  17) يو  "من لل اسـهعم اسـا أظـأ  ه...ـيـد أكملـق
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ال لملللة تمعملللِّ اينللللا مسلللر  اآلب وُت ِملللِّ مشلللليتتم ملللن جهللللة  
 ن صللللنا وتمتعنللللا بللللالميراص الللللكي ل ينللللا نليللللم الللللكي ال يفنلللل  
وال  تلللد س وال يضلللمحِّ... ال لملللة ال ترجللل  اارغلللة دلللِّ تعملللِّ 

  ملها... 
د د بمشليتة ن سلان دلِّ ت للم كلمة اي النديم أو الج  ِ لم تأر 

 اس    النديسلون ممسلوقين بلالرو  النلدس... ال لنلِّ لمشليتة أُ 
.    الناس اي ال لمة ن   ُمرسلة من   

    للو المللت لم وأللدل... لللكلك قللال الللرب يسللوم اللي تفسلليرل  
للمثللِّ: الللزارم الللزرم الجيللد  للو ادللن النشللر. لنللد أرسللِّ ت ميللكل 

)  "أل ه قد اقً  مل وم العماوام..." لمة يكراون وينالون بال

، وأ با م ُسلبان ال لملة الي أالوا هم مؤيلًدا وملؤااًرا ( 2:  3مت 
... ول للن بنلل  أن ُ للدِر   ال لل م باآليللار التابعللة كنللو  كلمللة   
أن المسيح  و الُمت لم و و اللزارم و لو العاملِّ الي اللزرم و لو 

أل لم سلا ر  لل  كلمتلم  الساقي وأنيلًرا  لو اللكي ُ نملي ويتعهلد
 .لُيجِريها

المسيح ُيعبي ال لمة اي سخا  مبلا... ُ لنلي دلكارل  لل   
البريلللا واألر  المحجلللر  واألملللاكن التلللي  نبللل  ايهلللا الشلللو  
واألر  الجيلد   لل  السلوا ... ُيعبلي الر  الخل ص واا ليلة 
ال لملللللة للجميللللل ، للللللم يسلللللتن ف اللللللرب يسلللللوم أن  ملللللدنِّ ديللللل  
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عللم مسلنًنا قلنلم ولوانللم، وأ بل  للم ارصلة الفريسي رغم أ لم يم 
لعلم  رج  وتحيا  فسم وت لم الرب يسوم بكلملار المل لور مل  
جمي  الناس كهنة واريسيين وكتنلة، ومل  اللك ن كلا وا يعا دو لم 
وملل  الللك ن جللا وا ياللبالو م بكلمللة مللن امللم وملل  الللك ن ألنللوا 

 ...  ليلم األيللالي ومل  الخبللا  واألثملة وملل  العشلارين والخبللا
 م  الجمي  جلس وت لم وألن  دكار المل ور.

 
 رحلة البذار المزروعة:

لنللد ألنلل  الللرب  للوً ا شللد ًدا  للل  موقللف أصللناف النللاس  
 من ال لمة المزرو ة النالر  أن ُتخِلل النفس.

انللال: نن ال لملللة التللي ُألنيللل   لللل  البريللا جلللا ر طيلللور  
ملللللا السلللللما  ونبفتهلللللا... وقلللللال اللللللرب  لللللن  لللللؤال  أ هلللللم أين

يسلللمعون ال لملللة يلللأتي ندلللليس وينلللزم ال لملللة ملللن قللللونهم للللت  
 ؤمنللللللوا  يمْخُلاللللللوا... الشلللللليبان يعللللللرف قللللللو  ال لمللللللة وأثر للللللا 
وامتدال ا... لكلك اهو يحارب بكِّ قوتم ِبنالد أن يمحلول لون 

مللل  النللللوب التلللي تمللللك  ليهلللا... وصلللول ال لملللة أو ت مسلللها 
سللمو ة بللاأل ن مللِّ نبيللر جللًدا...  نللا ت للون ال لمللة م للكا الع

وكأ هلا لللم ُتسللم   للل  اإلطلل ل... وقللد ُتفهللم بالعنللِّ ول نهللا ال 
تمملللللس اللللللرو  وال الوجلللللدان ال مللللللن قريلللللب وال ملللللن بعيللللللد. نن 
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الشلليبان يمحللرص كللِّ الِحللرص أن يضلل   للكا الحللاجز الر يللب 
وكللأن  نللا  ُبعللًدا شاِسللًعا دللين مللا يسللمعم اإل سللان ونللين واقلل  

ال أُ بيللل  للللم ارصلللة للعملللِّ أياتلللم... اللل   لللو قمِبلللِّ ال لملللة و 
 دها...
قال الرب... نن ندليس  نزم ال لمة من قلونهم كما تمْخِبلف  

البيلللور الحبلللوب الُملنلللا   لللل  البريلللا...  لللكا معنلللال النسللليان 
 المبلللللللللا ل لمللللللللة الحيللللللللا  ال تخبللللللللر لج سللللللللان  للللللللل  بللللللللال 
وال  تللككر ا وال للحظللة وكللأن ال وجللول لل لمللة أي أن اإل سللان 

 ون كلمة الحيا  أي  نن  اي المور.ي يل أياتم دد
 

 ولكن هل "ن رجمء؟!!
نن بلللاب الرجلللا  الللي المسللليح ال  وصلللد لون اإل سلللان نلللل   

آنللر  سللمة... االمسلليح اللاتح  راعيللم  للل  الاللليب دلل  أل لل  
تحفللظ و للو ال يسللر بمللور نللاطل وال يشللا   لللك... دللِّ يفللر  
درجو لللم نليلللم، و لللكل النوعيلللة ملللن النللللوب التلللي شلللبهها اللللرب 
بللالبريا اللي وسللط األر  الزراعيلللة قللد صللارر  كللكا بسلللبب 

ليسللل  مللن كثيلللرين اا للدك  تحللل  األقلللدام  المشللي  ليهلللا. لنللد
واندر طبيعتها المسامية واندر كِّ ليو تها ورطونتهلا وينسل  
تماًما،  كا ما يحدص تماًما لنلوب ا فتح   ل  العلالم اداسلتها 
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 األقللللللللللدام أاسللللللللللدر طبيعتهللللللللللا الللللللللللم تعللللللللللد تناسللللللللللب ال لمللللللللللة 
 وال تستنر ايها دِّ يخبفها الشيبان اي الحال.

لند ركب  كا النلب ن  ار من  نا ومن  نا ... وجلاا الي  
 للكا البريللا كللِّ أقللدام الشلليبان مللن أ للوا  ااسللد  وأطمللام اللي 
العالميللار... ومحنللة للعللالم وغللرل اللي منا جللم وشللهو  الجسللد 
وتعظلللم الم يشلللة... للللم يمنللل  أألللد ملللن الملللرور... لنلللد صلللار 

ب مشللاً ا وطريًنللا ألي أأللد ال تمييللز وال ناللراا لنللد تبلللدر النللل
المشلللا ر تماًملللا وملللار الضلللمير وانتفللل  الوصلللايا التلللي قالهلللا 

 الرب من النلب...
 

 بداًة التوبة:
وقفلة أااملة مل  اللنفس  ل   نن دداية التونة لمثِّ  لؤال ... 

ينبلللللل  ايهللللللا اإل سللللللان البريللللللا  للللللن المللللللرور... بكللللللِّ قللللللو  
دانِّ والمخار  بكِّ اسلتحكام قبلِّ أن  بلدأ وجبرور... يسد الم

الللي نصللل   األر ... يغللللا أدوابلللم بكلللِّ أكملللة وابنلللة للللت  
 يعول نل  ما كان  ليم.

أن  للكا البريللا كللان  وًمللا مللا ُجللزً ا مللن األر    وال ُيخفلل 
المنزر للة دللكار الببيعللة و ار اإلمكا يللار... ول للن ل ثللر  مللا 

دم الليو لللللة، باألقلللللدام صلللللارر للللللم  لللللكل الاللللل بة و للللل ا لللللداس
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اللي  جيللد االفرصللة أمامللم سللا حة واإلمكا يللة موجللول  والببيعللة 
 أصلها.

معظللم  للؤال  النللاس كا لل  لهللم قلللوب طينللة و فللوس طيعللة  
مللللن الثمللللر ومعللللام ر قديمللللة تشللللهد     جللللًدا رنمللللا لهللللا مللللا ِ 

 بجولتها وأيويتها.
البريللا الوأيللد للرجللوم  للو نغلل ل المنااللك، ثللم تبللدأ أ مللال  

 قسللاوتهاليللب األر  مللن جد للد...  زيللِّ قشللر  المحللراص اللي تن
  أ ماقهللا لشللمس عللر  وتفتيلل  كبريا هللا وتماسللكها المميلل ، ويُ 

 وتعيلد هلااتيالبر مر  أنلرى ويسلمح لميلال النعملة أن تتخللِّ جز 
هلللا وتمجلللد الللي ولللل ، أينتلللك تلنللل  البلللكار اتتخل لنليهلللا ليو تهلللا األ

  منها ديتة طينة للنمو اتثمر لحساب المسيح...
م ملللللن  فلللللوس بعلللللدما  اشللللل  سلللللير   الميلللللة ُمخيفلللللة، وكللللل

وا فتحل   لل  العلالم بكلِّ طاقاتهلا واسلتهل ها العلالم دل  رأملة 
االلللارر كأ هللللا دلللل  نلللللم ونلللل  كلمللللة أيللللا ، ول للللن اللللي امللللان 
للللل  نلللللل  اللللللرب بنلللللو  وأنالللللب  بكلملللللة الحيلللللا   االاتنلللللال رمِجعم
وأ ضج  للرو  ثمر در للس م... واألمثلة  ل   لك كثيلر  أو 

احيللا  التللا بين والتا نللار اللي ال نيسللة  أ هللا دلل  أاللر...، قللِّ
أكبلللر شلللهال  أيلللة لعملللِّ  للل   الللي  الللور ا النديملللة والحد ثلللة

 النعمة.
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 ضممن استمرار التوبة:

ول للن الركيللز  األوللل  للتونللة اللي أيللا   للؤال  كا لل  الوقفللة  
األول  الناطعة من  اأية سلد الثغلرار ومناالك العلالم. لنلد كلان 

الي البدايلة  لو  لمان التونلة نلل  النهايلة،  نعلدما صدل النية 
أغلنوا قلبهم من جهة الشر، قبلول ملر  أنلرى. اأملاكن الشلر أو 
الر  لللة وأصللدقا  السللو  وكللِّ مللا  منتسللب نللل   لللك قبعللول بكللِّ 
قلللو ، اهلللا نألللدى النديسلللار تلللرا  بعلللد أن نرجللل  ملللن ديللل  

 الخبية أن تعول نليم أت  ألنك ثيادها...
ليلللللب األر  أتللللل  نلللللل  باطنهلللللا وت سلللللير وال شلللللك أن تن 

صلل دتها اسللتنفك مللن النديسللين جهللًدا شللاًقا واسللتلزم ِجهللاًلا  للكا 
ِمنلللدارل. وسلللهروا يمحِرسلللون أسلللوار م أتللل  ال يبلللأ العلللدو قللللبهم 

  يايبهم بالب ل  األول .
 

 حجرة:بمني م: األرض الم  
الللك ن  للل  الاللخر  للم الللك ن متلل  سللمعوا ينبلللون ال لمللة  

 ال  لللللليس لهلللللم أصلللللِّ ايؤمنلللللون نلللللل  ألللللين، والللللي و لللللؤ  ،بفلللللر 
بللالبريا مللن  المتشلبهينالشلليبان يمنلل   وقل  التجرنللة  رتلدون.

 أن تلملللللللس ال لملللللللة أيلللللللاتهم ايؤمنلللللللون ليخلالللللللوا، أملللللللا  نلللللللا 
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انلللد كلللان  اللليب البلللكار أوالللر أًظلللا، ول لللن بحسلللب الظلللا ر 
 اللللللاألر  تخفللللللي تحلللللل  مظهر للللللا الللللللكي  بللللللدو طيًنللللللا قسللللللاو  

 البكر  وياد اعلها بنو  وقساو ... أجر اي قلبها يعول أركة
المظهلللللر  نلللللا  لللللو كلللللِّ رأسلللللمال  لللللكل األر ... أسلللللب  

الظا ر... أسب  ين الناس تبلدو ايهلا م ملح الروألا يين... 
أسللب التفا للِّ السللري  والتلنللا ي تتجللاوب ملل  الوصللايا وتنفعللِّ 
با فعللللاالر كأ هللللا تنشللللر بللللالخير وواللللر  المحاللللول. ول للللن يللللا 

"مثـــي ُ ءـــأ اللللك ن شللبههم المزملللور  لخينللة األملللِّ اهللؤال   لللم

 العــ وح الــ . ييــبل قبــي أ  ُيق ــس. الــ . ن ميــ  احلاصقـــد        

  .( 7 ــ 6:  129) مه ه ـَ ـور  قض ـس الُغُمـ . جيمـدل  وال الـي هـم 
قللال الللرب للليس لهللم أصللِّ... ال  مللا... نبللور  الحفللا   

 للرنة  للكل  لل    للل  المظهريللة ال ا بللة وطلللب مللديح النللاس
.. مظهر الولا ة وثيلاب الحمل ن  لنسلو ها الول قللب األر .

الك اب واالاتراس، لهم مظهر البهلار  والعفلة والي اللدانِّ كلِّ 
 جاسللة و للتن ال بريللا  الللكي  للو أب الز لل ... مظهللر التعفللف 
اللي الخللار  ليخفلللي أقينللة قلللب متلللدرب اللي البملل ... منظلللر 
العيلون النسليبة شلكِّ الحملام تخفلي الي اللدانِّ  يلون غرنلان 
الللي النللللب ال ت لللف  لللن طللللب الخبيلللة... منظلللر النسلللك الللي 
الخلللللار  والللللي اللللللدانِّ جشللللل  ومحنلللللة ل لللللِّ ن  لللللة... تبلللللدو 
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الظلللوا ر مثلللِّ الالللدينين والللي اللللدانِّ شلللر ممخفلللي... مظهلللر 
المحنة الروأيلة كلرلا  نلارجي لنللب يمالن  نالومار ويملزرم 
الشلللر... مظهلللر ال للل م الللللين البيلللب كلللأوالل األالللا ي اللللك ن 

ملللام اللللرب بالالللالحار و لللم أشلللرار... مظهلللر مسلللو  تم لملللوا أ
التونلللللللة وألللللللزن النديسلللللللين والللللللي اللللللللدانِّ مسلللللللرار الخبيلللللللة 
واال ح ل... وقس  لل   للك الي ال ل م والتالرف واللرو ... 

 أينما تانح  كل الم مح شا عة ديننا. أأوالما أنبر ا 
 

 يؤ"نون إلى حين؟!
 شللمس التجللارب لل    للكل النفللوس غللوارأ نن الللكي يم شللف  

تون الضلينار أينملا تشلرل الشلمس مل  الحلر  يلنس العشلب أو 
 ويفن  جمال منظرل... اي وق  التجرنة  رتدون.

ديتللم  للل  السللبح أ للم ال ينللوى   قللال الللرب  للن الللكي دنلل 
 ل  األمبار أين تسنط وال  ل  الريا  أين تهب دِّ يسلنط 

 ويكون سنوطم  ظيًما.
 ي ترتفللل  الحيلللا  الروأيلللة ليسللل  مظلللا ر نارجيلللة وال منلللا 

 ما قبلِّ كلِّ شلي ... كنلز     اول السبح، الحيا  الروأية
مخفلللي... أسللللاس مبنلللي  للللل  الاللللخر بعلللد الحفللللر والتعميللللا 

 والوصول نل  المسيح اي األ مال الدانلية...
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 طريق التوبة:

التونة لمثِّ  كل النفوس ال تحاِّ نال بالمالارأة وكشلف  
  الريلللللللللللللا  وايللللللللللللل  الحيلللللللللللللا  و بلللللللللللللك تمثيلللللللللللللِّ لور النداسلللللللللللللة،
مجللرل نااأللة النشللر  الريينللة مللن الترنللة  بللدو الاللخر وا للًحا، 
 نا ت ون مواجهة النفس بحقينة أالهلا شلي   لروري للغايلة، 
و كا  بدأ دنبك المظا ر ال ا بة والدنول نل  العملا مل  اللنفس 
لمواجهللة صلل دتها وقسللوتها الدانليللة وأنبللر  قنللة لمثللِّ  للكل 

  م المسللللللتمر مللللللديح النللللللاس للمظهريللللللة وإطللللللرا لللللل   النفللللللوس
  ليها... ألن الناس يحكمون لا ًما بحسب الظا ر.

االك ن ينبلون ال لمة بفلر  وتظهلر  بتلار ال لملة الي سلبح  
أيللاتهم بسللر ة  جينللة اينللالون مللديح النللاس ويلفتللون أ ظللار م 
دهلللكا التنلللدم الروألللي السلللري ...  نلللا نبلللر التمللللا والمدا نلللة 

 واألأكام السريعة...
ل   ل  مكنو ار األسلرار... النلوب وُمب      وأدل ااأل 

 اإل سان  نظر نل  العين أما الرب اينظر نل  النلب.
النفس األمينة الراانة اي التونة وإصل   سليرتها تبلدأ دنلزم  

النشللر  الخارجيللة وراضللها وجحللد ا تماًمللا، واالدتعللال  للن كلل م 
النللللاس وأأكللللامهم وتملنهللللم لهللللا ومللللديحهم نيا للللا... ثللللم تواجللللم 
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لاخور المخيفة اي لانلها بكِّ شجا ة لت شلفها.  لكا يكلون ا
بللاال تراف الاللريح... ن هللار الاللخور المخيفللة  للو الخبللو  
األول  للتخلل منها... الشليبان يعملِّ بكلِّ قوتلم الي أرونلم 

الي اللدانِّ ويغريهلا  ةيلمخفالالخور  يم   كل النفوس أن  نن
الحة ل لي أن تتغب  من الخار  درلا  الرو  وقشر  الترنة الا

 بدو منظر لا أسلًنا أملام النلاس...  لكا  لو الريلا  الناتلِّ اللكي 
أكر منم السيد الرب قا ً : تحراوا من نمير الفريسليين اللكي 

  و ريا  م.
ال سلللبيِّ نلللل  التونلللة سلللوى كشلللف  يلللوب اللللنفس الدانليلللة  

م من    ل ي يعمِّ م   كل اللنفس بالِنعملة  أمام أب أكيم ُملهم
 جار .الح تنقيةاي 
: أ للم  قنللم و نلل  ( 1:  5ش إ) لنللد قللال الللرب اللي  شلليد ال للرم  

 أجارتم. التننيب أواًل ثم تنقية الحجار ...
اللللللدنول نلللللل  أ ملللللال اللللللنفس أي التونلللللة بالاللللل   النلبيلللللة  

 ومواجهللللة الللللنفس  للللل  أقينتهللللا ثللللم كشللللفها وو للللعها  ريا للللة 
 الللللي اال تلللللراف.  تنللللل   للللللك اللللللتخلل ملللللن الِحجلللللار  ب لنا هلللللا 

 عيًدا.ب
المسيح قالر أن  نزم قلب الحجر ويعبي قلًنا لحمًيلا  السيد 

،  نا  مِّ    اي اإل سان الُمخِللل...  نلا قلدر  ( 19:  11  ه) 
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التونللة  للل  التغييللر الجللكري بعيللًدا  للن الريللا  والتمثيللِّ، التونللة 
 ل   اي  كل الحالة ت ون كأ ها نلينلة جد لد ... أليسل  التونلة

ول تنللا وإ سللا نا الجد للد الللكي أنللك ال... التمتلل  قللو  اا ليللة معم
بالتونلللللة وإصللللل   األر  الحجريلللللة ورجو هلللللا نلللللل  نالللللبها 
و منها  مِّ جنار يضبل  بم الرو  الندس من أيلا  ال نيسلة 
 يعينهلا كلِّ  لوم، لليس مسلتحيً  أملام    أن يقليم ملن الحجلار  

 أوالًلا إلدراهيم...
 

 بمل  م: الذي بين الشوك:
آنلللللر الللللي وسلللللط الشلللللو ... انبللللل  معلللللم الشلللللو  وسلللللنط  

ونننللللم... والللللكي سللللنط دللللين الشللللو   للللم الللللك ن يسللللمعون ثللللم 
  للللللللك بون  يختننللللللللون مللللللللن  مللللللللوم الحيللللللللا  وغنا للللللللا ولللللللللكاتها 

 وال  نضجون ثمًرا.
ــ  ا ُت  للللو شللللو  الخبيللللة... الشللللو    ــ"...  ــــوك ا وَ َعــ  ُت ـبــ

نثلر  كا ما سمعم اإل سان من ام الرب اإللم  ( 18:  3) تن لن" 
 سنوم اإل سان من مرتبتم األول  بغواية العدو الشيبان.

الشلللو   لللو ن ن مخلفلللار الببيعلللة النديملللة وأجلللر  الخبيلللة  
و تاجهللا، المسلليح جللدل طبيعتنللا وكسللر شللوكة الخبيللة بموتللم، 
ول لللن مالمنلللا الللي الجسلللد االفرصلللة موجلللول  لنملللو الشلللو  الللي 
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 أجول أر ...
وم الحيللا ، غللرور المسلليح المنللارم  قللال  للن الشللو  أ للم  ملل 
 :وشللهوار سللا ر األشلليا . والنللديس  وأنللا الحبيللب ينللول  الغنلل

كلِّ ملا الي العللالم شلهو  العيلون وشللهو  الغنل  وتعظلم الم يشللة 
 للللكل ليسلللل  مللللن اآلب دللللِّ مللللن العللللالم والعللللالم يمضللللي وكللللِّ 

 شهوتم.
خنلا ال لملة اتالير دل   كل األمور قال  نها الرب أ ها تو  

ت لون أوشللك   للل  اإلثمللار أي  ألسللف أن ال لمللةمللن اثملر. و 
اجتللللاار مراأللللِّ كثيللللر  وقارنلللل   للللل  النضللللح... وإ  بالشللللو  
 نملللو معهلللا  يخننهلللا، واألملللر الخبيلللر والمخيللل  جلللًدا أن  لللكل 
النفللوس ُتعبللي ارصللة للنمللو ل للِّ مللن ال لمللة والشللو  اللي آن 

 واأد... اال لمة تنمو والشو   نمو...
 ر السما .اتخبف منها ال لمة طيو  طريًنان ها ليس   
وليسلل  محجللر  دلل   مللا ونلل  رطونللة. دللِّ  للل  العكللس  

ال لمللة تجللد أرً للا كأ هللا جيللد ... يسللمعون ال لمللة اتللدنِّ نللل  
ًصللا للنمللو  األ مللال وتجللد مجللااًل للعمللِّ ولجناللاب وتجللد ُارم

 واالال ار.
نديسللللللللللللين... النداسللللللللللللار ر الال لمللللللللللللة والوصللللللللللللايا وسللللللللللللي 

 خلللللللللللو  الللللللللللي والممارسلللللللللللار... التنلللللللللللاول واال تلللللللللللراف... ال
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 األملللللللور الروأيلللللللة وأفلللللللظ اآليلللللللار والمناقشلللللللار... والتعملللللللا 
اللي الدراسللة والمنار للار والحاللول  للل  الللدرجار... الحنللا ا 
 اإليما يللللللللللللللللة ومواقللللللللللللللللف الللللللللللللللللداام والحللللللللللللللللرص والتمسللللللللللللللللك 
 بالتناليلللللللد والللللللرص األصلللللللوام والاللللللللوار واألعيلللللللال والتواجلللللللد 

... التأمِّ وأقوال اآلبلا   وال تابلار اي ال نيسة والترا ي أمام   
 نللللللللللللللل  آنلللللللللللللللر  للللللللللللللكل األملللللللللللللللور، كللللللللللللللِّ  لللللللللللللللكا يمارسلللللللللللللللم 
 اإل سلللللان وينتنللللل  بلللللم ويسلللللع  نليلللللم. والضلللللرنة العظمللللل  أ لللللم 
 دينمللللا  لللللرك  اللللي  لللللكا الميللللدان يحلللللرص أيًضللللا أن  لللللرك  
 الللللي ميلللللدان العلللللالم دلللللكار المسلللللتوى... املللللن الوجلللللم اآلنلللللر 
 تجلللللللد  ار اإل سللللللللان ُمن ًنلللللللا  للللللللل  العالميلللللللار  نهللللللللِّ منهللللللللا 

 العالميلللللة تجللللد لهللللا مكاً لللللا اللللي قلنللللم والللللي كللللِّ  للللوم واألمللللور 
  منم. 

امسللرار العللالم وملكاتللم وشللهوار الغنلل  والبملل  واالرتنللا   
 بلللللللللللللللأمور المسلللللللللللللللتنبِّ و ملللللللللللللللوم الحيلللللللللللللللا  كلهلللللللللللللللا أشلللللللللللللللوا  
الخبيللللة تنمللللو بسللللهولة اللللي قلنللللم وتجللللد مجللللااًل ناللللًنا وترنللللة 

 صالحة.
اهلللللو روألللللي الللللي مجلللللال اللللللروأيين، و لللللالمي أكثلللللر ملللللن  

ي مجللال العللالميين، يجملل  النقيضللين الللي العللالميين أ فسللهم الل
ل فسم وير   مبالب    والعالم ويحتفظ بالنور والظلمة ويُ  ي نمِ 
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الشو  وال لمة اي آن واأد، ن ها ثنا ية  جينة أًنا و لر  دلين 
 ين...تالفرق
 !!منا أليس  كا  و واق  ال ثيرين 
ا ظر نلل  وال لم المسليحيين والمعتبلرين متلد نين ونا لعين  
 لمة... تأملِّ أاراأنلا وأف تنلا ووسلا ِّ تسلليتنا... ا ظلر نلل  لل

 واالاتخار الناطِّ...   غرور الغن
ال بريلللا  واال تلللدال باللللكار والتجبلللر...  تفلللر ا ظلللر  نلللدما  

ا ظللر كيلل  تسللتحكم أشللوا  العللداو  اللي قلللوب الللروأيين، لنللد 
تركنا ُارمًصا لبشوا  لتنمو وأ ملنا ا بجهِّ اخنن  ال لملة اينلا 

 وقتلتها.
الشللليبان  لللو اارم الشلللو ...  لللو اارم اللللزوان الللي وسلللط  

 الحنبة...  و  دو كِّ در وكِّ اضيلة.
حز لة التلي  كر لا اللرب الي  لكا المثلِّ النتيجة الحتميلة والمُ  

  ن  ؤال  أ هم ال  نضجون ثمًرا.
 ملللللل  كثللللللر  الممارسللللللار والنشللللللام والوجللللللول اللللللي ال نيسللللللة  

 ل نهم ال  نضجون ثمًرا. أو الحاول  ل  المت آر األول ...
مثللِّ أشللجار نريفيللة...  جللوم تا هللة... أمللوا  بحللر  للا ح. 

ر ينلة ل ثيلرين أينملا يشلد م   ثلر نن مثِّ  لكل النفلوس تسلبب 
نلللللليهم ليبلبلللللوا ثملللللًرا اللللل    ينترنلللللون منظلللللر م الملللللورل أأياً لللللا 
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يجللللدون... تماًمللللا مثللللِّ التينللللة التللللي لعنهللللا الللللرب اينسلللل  مللللن 
 أصولها.

أيللا   للؤال  ميلل  تماًمللا ال وجللول لللم  للل   ثمللر الللرو  اللي 
 اإلط ل...؟!!

الل  محنللة أقيقيللة وال اللر  روأللا ي وال سلل م نلهللي يفللول   
العنِّ وال لبف وال ولا ة وال تعفف وال طول أ ا  وال صبر وال 

 اأتمال وال اتضام وال قداسة... ال شي ... ال شي .
 أن ي لللليل اإل سللللان كأ للللم يخللللدم سلللليد ن  للللكا مسللللتحيِّ... 

مسلللتحيِّ... أن  تالللور اإل سلللان أ لللم ممكلللن أن  نضلللح ثملللر 
اللللللرو  وينضلللللح أشلللللوا  الخبيلللللة... يملللللارس الحيلللللا  الروأيلللللة 
ويجلللللاري الحيلللللا  العالميلللللة الللللي  ار الوقللللل   لللللكا مسلللللتحيِّ... 
 موت للون النتيجللة المؤسللفة أن كللِّ تعللب اإل سللان الللكي  للن أ لل

 ت نم من أجِّ    ياير باطً  وك  شي .
ل النفللوس تتبلللب أن ينللف اإل سللان كأ للم نن تونللة مثللِّ  للك 

 للل  مفللارل البللرل و ليللم أن يحللدل طرينللم مللن جد للد " للا أ للا 
و للع  أمامللك طريللا الحيللا  وطريللا المللور... انتللر الحيللا  

تنضلح ثملر   ملا لل لملة اإللهيلة واسلتيفا  مبالبهلا أتلن ،اتحيا"
 والشو  والنهاية معرواة للحريا. لعالملالرو ، وإما 

مللللن  للللزرم للللللرو  امللللن الللللرو  يحاللللد أيللللا  نمللللا للللللرو  و  
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وسللل م. وإملللا للجسلللد وملللن  لللزرم للجسلللد املللن الجسلللد يحالللد 
موًتا. مثِّ  كل النفوس تحتلا  نلل  رو  ن ليلا ويوأنلا المعملدان 
"نن كلللان اللللرب  لللو    اا بلللدول... وإن كلللان النعلللِّ الللاتنعول". 
اجعلللللوا الشللللجر  جيللللد  وثمر للللا جيللللًدا أو اجعلللللوا الشللللجر  رليللللة 

  ا رلًيا".وثمر 
ول للن جيلللد لج سلللان أن يجللللس ويحاسلللب  فسلللم الللي موسلللم  

الحاال ما ا أ ضح وما ا جم  نبلًزا لبكلِّ أو شليًتا ملن جهلة 
 نشنام النشرية... ألن النار ستمتحن  مِّ كِّ واأد...

أن يجللللس اإل سلللان وُيراجللل   فسلللم... سلللنوار  لللكا  لللدل ا  
 و و يأنك ارم ال لمة... وأ ن الثمر؟

 شو  م  ال لمة الم تنضح ثمًرا...لند طل  ال 
هيللللا دنللللا يللللا ننللللو   نتللللل  األشللللوا  قبللللِّ اللللوار األوان مللللن  

 أنولنا.
نن قل  األشوا  صعب وموج  ول ن ال مفر من  للك لملن  

  ريد أن  ر ي    ويثمر ثمًرا للحيا  األددية.
قل   موم العالم من النلب، وقل  أشوا  غلرور الغنل  التلي  

ار وتتضللللخم، وقللللل  أشللللوا  شللللهوار سللللا ر تتغللللكى  ليهللللا الللللك
األشلللليا ... للللليس كللللِّ  للللكا بللللاألمر الهللللين. الجهللللال المو للللوم 

 أمامنا  ظيم. استنفد من آبا نا النديسين صبًرا كثيًرا.
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هيلللا دنللللا  سللللهر  ننللللي أر لللنا و نتللللل  أشللللوا  الخبيللللة مللللن  
 جللللللكور ا... اننتنللللللي أل فسللللللنا ميراًثللللللا أسللللللًنا ويكللللللون لنللللللا ثنللللللة 

  ند مجيتم ليبلب ثمر كلمتم اينا.وال  خجِّ من الرب 
 

 رااع م: األرض الجيدة:
وسنط آنر اي األر  الاالحة الما  بل  صلن  ثملًرا متلة  

 للعف... والللكي سللنط اللي األر  الجيللد   للم الللك ن يسللمعون 
 ال لمة  يحفظو ها اي قلب جيد صالح ويثمرون بالابر.

مللا آل  نللدما تاللالف كلمللة الحيللا  قلًنللا  قًيللا طللا ًرا، مللا أ  
األسلللرار، أملللور ال يسلللون إل سلللان أن  تحلللدص  نهلللا.  لللكا  لللو 
اعللِّ ال لمللة  نلللا  اللي األ مللال... بعيلللًدا  للن  يللون النلللاس، 
بعيللللًدا  للللن متنللللاول اليللللد... اللللي قللللدس أقللللداس النلللللب تسللللتريح 

د ا  لن الفحلل العنللي  نلا  تعبلي عال لمة وتستنر... ما أب
لحنبللة نن ال لملة سللر الحيللا  أينمللا تمللور لتحيللا... ألن أنللة ا

ماتلل  تللأتي  ننلللم تنلل  اللي األر  وتملل  ال تللأتي دثمللر ول للن 
.  دثمر  كثير 

 نللا سللر الحيللا ... سللر البركللة والنمللو والت للاثر... وصللرام  
البللكر  اللي أ مللال الترنللة... مللا أرهنللم  مللِّ ال لمللة اللي لانللِّ 

"أل  كلمــخي  :وصللفم النللديس دللولس الرسللول  كللكا قللا  ً  ،النلللب
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وخارقـخي إا    ضـم مـ  كـي سـيا  .  ـدي      اللَّه  يـخي و "الـخي وأم  

هة أ  ــار القلــأ وممي ــ  م ــع  الــ  ل والــعوح واأ اصــي واأخــا 

.  للكا العمللِّ اإللهللي العميللا انتبللرل تماًمللا الللك ن ننللأوا و ياتــه"
 وأفظو ا.مبالبها ك م الحيا  األددية اي النلب وواوا 

أما ثمر الرو  اهو محنة، ار ، س م، طلول أ لا ، لبلف،   
  ، نيمان، ولا ة، تعفف.ص 
 نا ال لمة تأتي دثمار الرو  دل   لا ا وال ملا  ، االمحنلة،  

والفللر  وكللِّ ثملللار الللرو  تلللأتي  تيجللة طبي يلللة السللتنرار كلملللة 
الحيا  الي النللب الننلي، قلال اللرب للرسلِّ األطهلار أ لتم أ قيلا  
بسللبب ال لل م الللكي كلمللت م بللم، احينمللا اسللتنرر ال لمللة الليهم 

نلهلللم  ملللل  اللليهم  ملهلللا اإللهلللي، االللاروا أ قيلللا  وقبلو لللا لا
 أطهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللار كثمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزرم ال لمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

 اإللهية.
ثلم، ال لملة شللهية جلًدا، كثمللر الفلرلوس قبللِّ السلنوم. تأمللِّ  

كلمة سمعها النديس أ بو يوس اا غرس  اي قلنم الالالح. يلا 
شلهية ومختلار . نن  ل   لعظمة ثمار أيا  أ نا أ بو يلوس، كلم

 كل الثمار التي اا ل  دلوار  مننبعلة   فوس كثير  شنع  من
 النظير.
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تأملللِّ اعلللِّ ال لملللة الللي أيلللا  األدلللرار، كلللم صلللاروا أغنيلللا   
كثيلرين، كلم جمعلوا ثملًرا لحسلاب مل لور المسليح ما لة  ويغنون 

  عف، ول ن كي  أ ضجوا ثمًرا؟
    الليللالي، صلللوا دلل  اتللور  سللهروابالاللبر وطللول الللرو

 ون  ملِّ ون  كلِّ.
  ام التجللارب... دللِّ نن شللمس التجللارب كا لل  صللمدوا أملل

ضللللليا دلللللِّ كلللللا وا الالوسللللليلة لنضلللللح الثملللللر. للللللم  تلللللكمروا الللللي 
 صادرين اي الضيا كنول الرسول.

   تللأ وا وا تظللروا دلل  قلللا ونلل   للم متأكللد ن أن الللرب  للو
الللكي ُ نمللي، وكللا وا كللالف   الللكي  نتظللر ثمللر األر  باللبر 

 كثير.
  راا اللم  تركللوا  بتلة صللغير  تمي لزر أيللاتهم بلالو ي واإلالل

للشللر مهمللا كا لل  أو أثللر للشللو  اللي أيللاتهم،  بللكوا النغضلللة 
س مللن الجسللد. وكللا وا د   والحنللد وشللنم الشللر، وأتلل  الثللوب الُملل

أرياين أن ينتنوا قلبهم اي قداسة ولم  توا لوا  لن قلل  أشلوا  
 العالم وغرورل من جكور ا.

 
 بالبين وستين و"م ة:

واألللد  اللليًنا ملللن اإليملللان، وكلللِّ واألللد لنلللد قسلللم    ل لللِّ  
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 ، و   ينبِّ ويفر  بال ِّ.  متم ُيعبابحسب ق
ولسنا  جا ب الاواب أين  نول أن ملا جلالر بلم األر   

نللل  مللا يسللم  بجهللد  ى الجيللد  مللن ثمللر تنللوم اللي منللدارل ُيعللزم 
دلد أن  ؤكلد   لل  أ نلا ال. استبا تها أ ب  قدراألر ، أي 

أر  جيلد  بحسلب تنيليم     ثينأن األر  التي أ ب  الث 
اللللرب لهلللا بعينلللم الالللالحة. ولللليس نفًيلللا أن الثملللر يكلللون ملللن 
 ار  للوم البللكار، ابللكار المل للور تعبللي ثمللاًرا مت للاثر  لحسللاب 

 المل ور.
للام   بللِّ دللكر  غفللران الخبايللا وتمتلل  دهللا وننأ للا اللي قلللب ن قم مم

ملر أ لعاًاا مضلا فة ملن ثصالح وتعهد ا بالسلهر والال  ،  ُ 
 يسلللتبي  بالنعملللة أن يغفلللر سلللن   ،فلللران لحسلللاب المل لللورالغ

 مرار سنعين مر  ن  ت ون البكر  قد أثرر أياتم دهكل العبية.
ل  بلِّ نليلم دلكر  المحنلة والبهلار  والفلر  الروألا ي ن قم و ككا مم

والسللللل م الفلللللا ا للعنلللللِّ والتعفلللللف والز لللللد الللللي أباطيلللللِّ العلللللالم 
ة بللالرو  وكلمللة والالل   والسللهر والفضلليلة واالتضللام والمسللكن

 الحيا  ورو  اإليمان والرجا  نل  آنر  كل البكار الحية.
 الثمر معنال امتدال المل ور وإكثار  بايا المسيح. 

الثمللللر يكللللون بمثابللللة الللللرنح اللللي الوا للللار، أي الللللكي  نللللدل 
وصايا المسيح ويحفظها بمحنة، تت اثر كلِّ  لوم نيلرار اللرو  
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 الثمللللللللللر الللللللللي لانلللللللللللم وتفللللللللللي . ول للللللللللن مللللللللللن المعلللللللللللوم أن 
 نضللللح بحللللرار  الشللللمس أليللللام متواليللللة،  نللللا صللللبر النديسللللين، 

اأتملللوا شللمس التجللارب وآالم و للينار وأأللزان كثيلللر ،  الللك ن
باللبر وطللول أ للا  أتلل  أ ضللجوا ثمللر الفضللا ِّ الروأيللة بعللد 

 سنين  كا  دل ا لم  تعجلوا الثمر وال استثنلوا الاليب.
لحيلا  جهلال لكلك جا ر الثمرار اي أياتهم  تيجة طبي ية  

 وثنار اي النعمة.
 وقلال الرسلول دلولس الي "يثمـعو  بال ـ "   :لكلك قال اللرب 

 ع".ـبـم َياجو  إا ال ـ"أل   :لعبرا يينا نل  رسالتم
قللللد يظللللن اإل سللللان أ للللم ينتنللللي الفضللللا ِّ اللللي لحظللللة،  للللكا  

در  نال بالجهلللال المتواصللللِّ  لللرب ملللن الخيلللال، اللللالثمر ال ُ للل
ن، ألن الثملر  للو نكليللِّ كللِّ  للكل السللعي وأفللظ اإليمللا وت ميلِّ

"وأخــًاا ُو ــس األ مللال... واإلكليللِّ  للو آنللر ت ميللِّ األ مللال 

 .ع"ـبـلم  إكليي ال
يكللون اللي  للوم الحاللال، ومللا أبعللد الفللرل دللين امللد  الثمللر  

مللن يمدأللم    ومللن يمدأللم النللاس، اجتهللدوا أن يكللون مللدأكم 
.  من   
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 ريــأ األخـكـتـاملمـثـل 

 
اللللي المللللد وين الللللك ن انتللللاروا المت للللآر  الللللرب امللللا ا رأى 

 األول ؟
رأى كيللل  ُتتلللر  شلللهوتهم الللي لوانلهلللم تلللداعهم لاًعلللا نلللل   

 المت آر األول .
 زكلللي  اتلللم،  لللرى الللي  فسلللم أ لللم أألللا بالمكلللان  واألللد كلللِّ 

األول والمكا لللة األولللل . قلللد ُيملللد  اإل سلللان ملللن آنلللرين، وقلللد 
اللي  ويغتللر نللتف  دتزكيللاتهم تزكلل  مللن النللاس، ينبللِّ مللديحهم وي

 اتللم ويللتعظم، و للكا اللي ُ للرف الللرو  مراللو ، ألن للليس مللن 
 يمدأم الناس  و الُمزك .

اإل سلللان  اتلللم ويشلللعر الللي  فسلللم أ لللم األول  ُ زِكللليأملللا أن  
 أصِّ الشرور.    واألكبر واأل ظم، اهكا قمة ال بريا  التي
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ا والرب يسلوم ال  تلر  مناسلنة  لرل ايهلا اإل سلان نلل  طريل 
 الحيلللللللللللللا  ويعيلللللللللللللدل نلللللللللللللل  النلللللللللللللور نال وينتهز لللللللللللللا وينبلللللللللللللا 

الحيللا . لعللِّ اإل سللان  رجلل   للن طرينللم الرليللة ويفيللا  اربكلملل
مللللن غفلتللللم، نن كلمللللة المسلللليح أيللللة واعالللللة، تننللللم وتاللللحح 
 المسلللار، تلللد و نلللل  الحلللا وتنلللول نليلللم، تجلللر  وتعالللب الللي 

 .آن واأد
ن يو  لؤال  الملد  غلوارأ الم  رل الرب دهكا المثِّ أن يكشف  

أن ينللول م نللل  التونللة وإللل  الشللفا   أرالاللي تاللراهم بنللدر مللا 
 الروأي من  كا المر  العضال.

 
 اسمع "م قمله الرب:

   ُ ــى ــ  أ ــد  "مي ــ  يــت م ــ  تي ــل   اأي ــ  عس إا ُ     

 يــأتم الــ .   ــا   .م ــه  ــَمأكــع  م ــن ي ــو  قــد ُ  ل"ــيَّ  األول

  تبيـــدج ا ـــي     يي تـــ. ا  ـــ اـًم ا ـــ أ ـــ ق :وإيـــال ويقـــول لـــن

 .( 9ــ  8:  14) لو  "عـس األخيـاأو  ُ ـأُخـت
ل المسيح اي ولا تم يعاتب دلبف شلد د والي قدرتلم يخلِ ل 

ــ ع  م ـي أكـــــ"ـــــ"ل :كجنللللار  ينللللول ــ د   ـــــــو  قـن ي ــــــــ  م ــــ

 ه".ـم 
اهو ال يحط من قدر اإل سان دِّ دلبفم الشد د  ننلم اللك ن  
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عنال لعلم  وجد ملن  لو أكلرم نل  أقينة واقعة ول نم ينول ما م
 نزلة  ند الكي ل ا .ممنك 
اهللو يضلل   للكل الحقينللة مبللد ًيا كاأتمللال قللا م أتلل  ن ا مللا  

 تفبن لها الك ن  بتدر  تندم اي طريا ال مال.
 .االوا لللح أن كلللً  ملللن المت تلللين للللم يكلللن  لللرى سلللوى  اتلللم 

العين مركز   ل  الكار، ا  ترى ما  لدا ا، يسلتبي  اإل سلان 
 للتعلم لروًسللا  ااعللة ن ا مللا  بللر مللاًرا بحيللا  األكثللرين الللك ن أن 

هم أو اشلللهم  للل  أسللننول. وسللجِّ ال تللاب المنللدس تللاري   جللا
لنفسللم  ويتحللكرالللرب  أر للواالسللوا ، ايتتلمللك  للل  أ للدي الللكي 

آنلللللًكا  بلللللر  ملللللن أيلللللا  اآلنلللللرين. نلللللك ملللللثً   املللللان اللللللواير 
لملللللك الملللللك، أللللين سللللألم ا أأشللللويروشالمتغبللللرس اللللي أيللللام 

افلي  (6: 6)أس  "ما ا ُي"َمي لعجي  ُيَعـعُّ األـن بـأ  ُي عمـه"     :قا  ً 
للر  الملللك بللأن ُي رمللم أكثللر  الحللال قللال  امللان اللي قلنللم: مللن ُيسم
مني؟ واي الحلال ن  كلان قلد اغتلر الي  فسلم وصلار  لدور الي 
لا لللر  عنلللال  اللللكار الن يضلللة،  سلللح الللي ا لللرل اللللدانلي كيللل  

 جللللللللللللللد، انللللللللللللللال للملللللللللللللللك ُيمجللللللللللللللد  اتللللللللللللللم بكللللللللللللللِّ أ للللللللللللللوام الم
 بــــاس "إ  العجـــي الـــ . ُيَعـــعُّ األــــن بـــأ  ُي عمـــه يـــأتو  باللِّ      

ــن        ــُه األ ــ . يعكُب ــال عس ال ــن  وب ــ . يلبعــه األ ــل ا م ال  العُّ

وبيــا  اُألــن الــ . ُيو ــس  لــى رأسقــهق  وُيــد س اللِّبــاس والَ ــَعس   
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لــ . ُســعَّ لعجــي مــ  رؤســا  األــن األ ــعا   وُيلبُعــو  العجــي ا  

و ــه  لــى ال ــعس   ســا خي اأدي ــخي         ُي عمــه وُيعكِّب األــن بــأ  

 األــن بـــأ    : ه ـــ ا ُي ــَ س للعجــي الـــ . ُيَعــعُّ   امــه دَّوي ــا و  قُ 

 (. 10 ــ 7:  6) أس  ه"ـ عمـُي
مت  " قال األن  اما : أسعا وُخ  اللِّباس وال عس كما ت لَّ 

ــا  اَألـــن      ــالل   بـ ــو . ا ـ ــا. اليهـ ــ ا ُأع خـ  وا "ـــي ه ـ

 .( 10:  6) أس  ..."ُهـيـلـا ُقـس مـ   يـمٌ  مـ   ـقـال يع

أي نجللِّ وأي أللزن وأي  للو  سللحينة ا حللدر نليهللا  امللان  
 اي  كل اللحظار!!

 ن اي  فسم أ م أ لل  ملن ال لِّ، واأتنلر مرلنلاي وجهلز  
لللللم نشلللللنة لياللللللنم  ليهلللللا اللللي  ار اليلللللوم، اا نلبللللل  اللللللدوا ر 

السلللنوم تشلللام    ليلللم... أًنلللا نن قبلللِّ ال سلللر ال بريلللا  وقبلللِّ
الللرو . و للل  العكللس تماًمللا تجللد رجللال    النديسللين يضللعون 
أ فسللهم لا ًمللا اللي آنللر المت للآر ن ا ل للا م الللرب نللل  وليمتللم 
و رسللللللم الحقينللللللي، أو ل للللللا م نللللللل  شللللللرف ندمتللللللم والللللللت لم 
بك مللم... أو ل للا م ليرسلللهم  يكو للوا معللم ولللم... اسللم  مللا ا 

 تكرون.ينولون وكي  اي ن  ار الكار يع
"لعـت أ ـا صـا أ     :اها موس  ر ليس األ بيلا  يعتفلي وينلول 

 أمــل وال أول مــ  أمــل  وال مــ   ــ  كلمــت  بــد       ــُ كــ    ُم
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 (. 10:  4) خع ا " ـم واللعـي ال ـيـقـا ثـي أ ـب

وقللد رأى  فسللم آنللر ال للِّ وللليس مسللتحًنا لهللكل الللد و  دللِّ  
للللللرب أسللللب أن أي أأللللد آنللللر يكللللون أكثللللر اسللللتحناًقا. انللللال 

 (. 13:  4) خع  ي"ـ  ُتعسقـدق مـَيـي بـ"أرس

 :و ا نرميا النبي يعتكر اي اتضام للرب الكي ل لال  ينلول 
ــم       ــم أل ــــ ــع  أ  أت لَّــــ ــم ال أ ــــ ــع   إ ــــ ــي ُد الــــ ــا ســــ  " ل  يــــ

 (. 6:  1ر إ)  ٌد"ـول
ن لللللم  لللللرى  فسلللللم أ لللللم صلللللغير، وال  لللللرى  اتلللللم متضلللللخمة  

ول، دللِّ  للرى أ للم نن ومسللتحنة لهللكل اإلرسللالية، و للكا المت للأ األ
 جاا لم أن  ت ل افي المت أ األنير... آنر ال ِّ أل م ولد.

وقلد كللان جلواب الللرب إلرميللا النبلي "ال تنللِّ أ لي ولللد" وقللوال  
وآارل وكلللان اللللرب معلللم وملللد  لللدل ولملللس املللم وقلللال للللم  لللا قلللد 

 جعل  ك مي اي امك.
ــن       : وقللال  ــى اأمال ــ"و  و ل ــى الء ــو   ل ــ ا الي ــَن ه  "وكَّلُي

ــبم وتَ   لَيقين ــ ُق  وت ــن وَت ــد  وُتهل ــَس وته ــعس" َل  ا للان  (  10: 1ر إ )غ
 وانتللللللار آنللللللر المت للللللآر أن الللللللرب راعللللللم  نرميللللللالمللللللا اتضلللللل  

 وجعلم اي المت أ األول. وجعلم كارًاا للشعوب.
 و كلللللكا جلللللد ون اللللللكي صلللللن  اللللللرب بلللللم ن ًصلللللا  نلللللدما 

 أ لللم قلللال  "الـــع  م"ـــن يـــا جبـــار البـــأس" قلللال للللم مللل   اللللرب 
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 "أسـألن يـا سـيد.  مبـا ا ُأخلِّـص إسـعا ييأ        جيلب  اي اتضلام

ــا األصــَغُع     هــى  هــا  ءــاتم  ــى  وأ  ــ ُّلَّى   م عَّ   بيــت أبــم. ال

 (. 16 ــ 15:  6) ق   ن"ـ"ـو  مـع  إ م أكـه الـال لـ ق
والنلللديس  وأنلللا المعملللدان  نلللدما رأى الللي  فسلللم أ لللم غيلللر  

فسلللم مسلللتحا أن  نحنلللي ويحلللِّ سللليور ألللكا  اللللرب، وانتلللار لن
 للكا المت للأ األنيللر ل للال الللرب نللل  المت للأ األول وجعلللم يضلل  

  دل  ليم وُيعِمدل اي  هر األرلن.
 

واللول ال للِّ النديسللة العللكرا  والللد  اإللللم  نللدما أ لنلل  أ هللا  
للة الللرب بللأ ل  منللا يس االتضللام راعهللا الللرب لت للون اللول  أممم
السللللماوار وأ للللل  مللللن الشللللارونيم أل هللللا صللللارر أمللللم و رشللللم 

 ل الجد د .وسما 
 

ــع  ظللللر كيلللل  كللللان  للللد و  فسللللم اونللللولس الرسللللول،    "و خــ

 أل ـم أصـغع العسـي  أ ـا الـ .       .ظهـع لـم أ ـا    ـ كأ ـه للعـق     ـ ال ـي  

ــُت ــ هدمُ    لع ــم ا  ــوال   أل  ــى رس ــ   أل  ُأ َ  ــه  أه ــخي اللَّ   "... ك يع
نلللل  آنلللر  لللكل األوصلللاف التلللي تلللدل  لللل   ( 11 ـ    8:  15كـــو 1) 

 حسللللللب  فسللللللم شلللللليًتا وأن  فسللللللم اال سللللللحال ال امللللللِّ وأ للللللم ال يم 
ام بآيللللللار  للللللدل الللللللرب وشللللللر   غيللللللر ثمينللللللة  نللللللدل،  للللللكا قللللللد مج 
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 و جا لللللللللللب وأْصلللللللللللعمدل نلللللللللللل  السلللللللللللما  الثالثلللللللللللة وأرال أملللللللللللوًرا 
 ال يسلللللللون إل سلللللللان أن  تحلللللللدص  نهلللللللا، وكملللللللا انتلللللللار لكاتلللللللم 
 المت للللللأ األنيللللللر أجلسللللللم الللللللكي ل للللللال اللللللي المت للللللآر األوللللللل  

دل أمام جمي  المت تين اي وليم  ة  رس  شا  الخروف.ومج 
 

 ولكن "م هو سر المتكل األخير؟
تسللللع  اللللي اتضللللام نللللل  المت للللأ األنيللللر  ينن الللللنفس التلللل 

 تحظللللل  بمجلللللد  ال ُ نبلللللا بلللللم ن  أ هلللللا تجلللللد رب المجلللللد يسلللللوم
  . نتظر ا  نا 

م منتظلًرا لند انتار الرب يسوم  كا المت أ بالكار وجلس  ي 
د اتالنفوس المتضعة ليكلِ ل   .ضا ها ويراعهاها  نا  ويمجِ 

لللد  لللكا المت لللأ وجعللللم ممنهًجلللا روأًيلللا   افلللي أيلللام تجسلللدل مج 
 وِسلًما مناونة من األر  للسما .

اهو قد ُوِلدم اي مزول، كآنر ال لِّ، وقلال أألد م أ لم تنلاال  
  و بالمزول.  يم ور  ن آنر مو   اي الفندل آلنر 

ــ" :وقللال  للن  فسللم   اٌر  ـما  أوكـــور العـــعةأ ول يـــأ أوجـــللث"ال

  (. 20:  8) مت ه" ــ قُد رأسـ  ُيعـه أيـل لـا   ليـ  اإل عـا ابـوأم
و لللللاش أياتلللللم  لللللل  األر  بعيلللللًدا  لللللن ديلللللور المللللللو   

 وقاور الر سا  وأرير التنعم العالمي.
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 :ورالل  أن يجعلللول ملً للا وجللاا اللي وسللبهم ومضلل  وقللال 
 ممجًدا من الناس لس  أقبِّ.

أ لا ديلن م كاللكي  :ُينشفها وقلالوجلس يمغِسِّ أقدام ت ميكل و  
ــيمخللللدم...  ـــ"ابــ ـــ  اإل عــ ـــا  لــ ـــم يــ ـــأمق لُيخ ــ ـــَد  بــ    دق ـي لَيخ ــ

 .( 28:  20) مت   "ـ  كثايـ  خي ـديـه  ـ ل   عـبـيلو
وأنيًرا قمِبِّم  ار الاليب وارتضل  بلالخزي واسلتهان بالعلار  

 من أجِّ السرور المو وم أمامم.
 المت أ؟ اهِّ  وجد مت أ أنير بعد  كا   
ملللن يمبللللب بعلللد  لللكا المت لللآر األولللل  اللل  يكلللون تلميلللًكا ا 

ليسللوم... "ألن للليس العبللد أاضللِّ مللن سلليدل وال التلميللك أ ظللم 
 من معلمم...".

 لللكا  لللو رو  المسللليح و لللكا  لللو سلللر المت لللأ األنيلللر اللللكي  
جعللللِّ اآلبللللا  النديسللللين يسللللعون اللللي أثللللر نبواتللللم ويراضللللون 

 .المت آر األول  ب صرار أت  المور
 

 اهللللللللللا النللللللللللديس بللللللللللانوميوس أب الشللللللللللركة  هللللللللللرب مللللللللللن  
نللم النللديس أثناسلليوس الرسللولي  لرجللة ال هنللور وكرامتهللا  يبو 

 وتراعم ال نيسة نل  أ ل  المراتب والمت آر األول .
ويمشللللللهد تللللللاري  ال نيسللللللة أن كثيللللللًرا مللللللن اآلبللللللا  النباركللللللة  
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كللللا وا  هرنللللون مللللن  للللكل ال رامللللة العظملللل  ويمللللرون  األسللللاقفةو 
غيلللر مسلللتحنين. ا لللا وا يلللأتون دهلللم منيلللد ن بس سلللِّ أ فسلللهم 

ويرسمو هم قمسًرا رغًما  ن نرالتهم و م  زراون لموم االتضلام 
و دم االستحنال وكان الرب  راعهم اي املان االاتنلال ويظهلر 

 ممجدل اي  عفهم.
 

أن مللن يمجللري ورا  ال رامللة تمهللرب  :اسللحإمار قللال النللديس  
 م وترشللللللللللللد ومللللللللللللن  هللللللللللللرب منهللللللللللللا بمعراللللللللللللة تتنعلللللللللللل ،منللللللللللللم

 ال ثيرين نليم.
 

 "مذا اعد"م ًختمر اإلنسمن المتكل األخير؟
يللأتي الللكي ل للا  وينللول لللك يللا صللاأب ارتفلل  نللل  اللول  

ِ لل  يكلون  لللك مجللًدا أمللام المت تللين معللك. شللتان دللين مللن ُيمللحِ 
للدل  للد  فسلم أمللام النلاس ونللين ملن  راعللم    ويمجِ  النلاس أو يمجِ 

 أمام المت تين معم.
 المحفللللللللِّ  ب يسللللللللوم سللللللللوف ُيمِجللللللللد قديسلللللللليم اللللللللينن الللللللللر  

السللللماوي  نللللدما يللللأتي اللللي مجيتللللم الثللللا ي المخللللوف وجميلللل  
تعجلللب منلللم الللي المجلللد م   لللة النديسلللين معلللم، متللل  جلللا  ليال

 سلللللوف ُي ملِ لللللِّ قديسللللليم بال راملللللة، اللللللك ن اأتمللللللوا ملللللن أجللللللم، 
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مللللا ز  غللللنم وجللللول اللللك ن أمللللوا الاللللليب وطلللااوا اللللي جللللول
كنوا الجنال والمغا ر وشنول األر  محنلة مم رونين ُمكلين وس

 اللللللللي الملللللللللك المسلللللللليح، الللللللللك ن لللللللللم يكللللللللن العللللللللالم ُمسللللللللتحًنا 
 لهم.
 الللللللللك ن لللللللللم  ن للللللللرول دللللللللِّ ا تراللللللللوا بللللللللم وأأبللللللللول وأفظللللللللوا  

 وصللللللللايال وصللللللللاروا كغرنللللللللا   للللللللن العللللللللالم واتخللللللللكوا المت للللللللأ 
األنيللللللر بكامللللللِّ نرالتهللللللم وارتضللللللوا بالضلللللليا وصللللللبروا  للللللل  

  .اآلالم... ال 
.  سوف يعترف   دهم ادن اإل سان أمام م   ة   
 وِ لللللو  األتعلللللاب والضلللللينار الللللي  لللللكا العلللللالم وِ لللللو   

دون أمللللام الم   لللللة  مللللا  اشللللوا مجهلللللولين مللللن النللللاس سلللللُيممجم
 ورنوار النديسين. 

  يضـــس   عـــه يعت ـــس"   ضـــس وَمـــ  عـــه ييَّيع ـــس "أل  كـــي مـــ   

 . ( 11: 14لو  )
فوسلللنا الللي لروب  كلللكا قلللال رننلللا الللي نتلللام المثلللِّ لينلللول   

 نللللل   بمعيتللللماالتضللللام بللللاإلرال  ل للللي  راعنللللا بالنعمللللة ويمتعنللللا 
 آمين. أدد األدد.

 
 :المدعوون إلى العشمء
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صــ "ت  إ ا" :للكي ل للالل قلال الللرب و لو اللي ديل  الفريسللي 

    خوتــــن وال أقعبــــاإأصــــدقا   وال   ــــ  تــــدُا أو  ءــــاً  اً داــــ

 (. 12: 14لو  )ا" ـًضـأي مـو  هـ  يد ـلت  ا ـيـا عا  األـا ي وال
 

 (: 7:  14) لو  المتكل األخمير
   ــــ  كيــــا اخيــــاروا   وهــــو يُ   "وقــــال للمــــد وي  مــــث     

 م...".ـهـ   لـآم األوا قا ـاأي 
 قلللللللللا م الللللللللي كلللللللللِّ  يجلللللللللب أن  نتنلللللللللم أواًل أن رننلللللللللا يسلللللللللوم 

 ، ن  للللللللللليس أركاتنللللللللللاويرصللللللللللد  مكللللللللللان   أللللللللللظ تاللللللللللرااتنا
 الللللي كلللللِّ األر ،  تجلللللوالندلللللِّ  ينلللللال  ،شلللللي  ُيخفللللل   ليلللللم

 دلللللللِّ نن ملللللللا  ظلللللللن أ لللللللم  .وكلللللللِّ أ مالنلللللللا مكشلللللللواة و لللللللا ر 
يمجللللري اللللي الخفللللا  ُمعلللللن أمامللللم ألن  ينللللال تخترقللللان أسللللتار 

 الظ م.
 يللا ليتنللا  فبللن نللل  وجللول يسللوم بحاسللتنا الروأيللة، و عمللِّ  

أسلللاًبا ل و لللم   ألللظ تالللرانا، انتالللرف كملللا  ليلللا دوجلللولل، 
ا ن  ن نلللا ملللد وون ال نلللل   ينلللا نليهلللوكملللا يحلللا لللللد و  التلللي لُ 

  لللرس أو أفللللِّ ملللن  للللكا العللللالم دلللِّ نللللل   لللرس أدللللدي واللللر  
 ال  زول.

الناطنيلة ن  ينا الرب يسلوم ت أظلان أركتنلا ولتعلم ينيًنا أ 
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قبلللِّ أن ترصلللد تالللرااتنا الخارجيلللة، اسلللريرتنا وقالللد ا و يتنلللا 
 التي تخف   ل  الناس غير نا ية  ليم.

 

 

 

 
 
 
 

{ 7 } 
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 م ــظـلل الـوكـيمـثـل 

 ( 9 ــ 1:  16) لو 

 
ــال  ــ "وق ــمٌّ   ـًأيض ــاٌ  ا ــا  إ ع ــ ل: ك ــَى    ا لي مي ــٌي  َ ُو ق ــه وكي  ل

  بــه إليــه بأ ــه ُيبــ  ر أموالــه.  ــد ال وقــال لــه: مــا هــ ا الــ . أاــسُ  

  ــنأ أ ــ ق  عــا  وكاليــن أل ــن ال َتقينــدقُر أ  ت ــو  وكــي   ب"ــد.  

ــ     ــيد. يأخـ ــا ا أ "ـــيأ أل  سـ ــه: مـ ــال الوكيـــي     عـ  مـــم   قـ

ــَي" قم.      ــييم أ  أســ ــَأ  واســ ــي يس أ  َأ  ُقــ ــت أســ ــخي. لعــ  الوكالــ

 قــد َ لقم ــُت مــا ا أ "ــي   يــى إ ا ُ ه لينــُت  ــ  الوكالــخي يقبلــو م         

   بيــوتهم.  ــد ا كــي وا ــد مــ  مــديو م ســيدل  وقــال لــ ول:    

كــم  ليــن لعــيد.أ  قــال: متــخي بــث  ٍيــت .  قــال لــه: خــ  صــ َّن    

قـال  خـع: وأ ـت كـم  ليـنأ      واجلل  اج   واكيأ مخعـ . ثـم   

   صـــ َّن واكيـــأ مثـــا  .  قـــال: متـــخي ُكـــع  قمـــأ .  قـــال لـــه: ُخـــ 

 مدح العَّي د وكيـي ال  لـم إ  حب مـخي   "ـي  أل  أب ـا  هـ ا الـدهع        

اصــ "وا ل ــم  :أ  ــم مــ  أب ــا  ال ــور   جيلــهم. وأ ــا أقــول ل ــم  

ــال     ــيم يقبلـــو  م   اَأَ ـ ــال ال لـــم   يـــى إ ا   يـ أصـــدقا  مبـ

  (. 9 ـ 1:  16) لو خي" ـألبديا
 

 لنعط الكلمة "كمن م:
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شلعا م  لبان قوي و ور جنار  ندما ُ لنليلل لمة اإللهية سُ  
 ن أسرار ما أبعد ا  ن الفحل.يكشف مستورار وُيعلِ 

ليمفللتح دهللا  يللون بمثللِّ و حللن  نللا أمللام كلمللة المسلليح قالهللا  
ا العميلللللان وُيرسلللللِّ دهلللللا المسلللللحوقين نلللللل  الحريلللللة وُينلللللالي دهللللل

للمأسللللورين بللللالعتا، وأالمللللا تللللدنِّ الللللنفس نللللل  ِسللللر ال لمللللة 
 المكتونلللللللة أو بلللللللالحري تلللللللدنِّ ال لملللللللة نلللللللل  أ ملللللللال اللللللللنفس 

 ر الللللي ا  هلللللا تعملللللِّ  ملهلللللا وال ترجللللل  اارغلللللة. كثيلللللًرا ملللللا ُ فِ للللل
  للللللكا المثللللللِّ ببرينللللللة  ن  يللللللة تللللللدنلنا نللللللل  متا للللللة األسللللللتلة 

ال لمللة حرمنللا مللن أن تمللس ثيللر  والللرلول ال ثيللر  ول للن  للكا يال 
 العجيللب واقلل  أياتنللا أو تحللر  قلبنللا السللاكن... اعنللدما بفعلهللا

حلرم قلوننلا ملن أركلار اللرو   ناقل و ف ر  نلًيلا الي ال لملة ت
 ال  م. رن    ون أغلننا  ل  أ فسنا اي لوا ر مماأكا

نفعلللِّ دهلللا ولنتلللر   لللور  ال لملللة مكاً لللا الللي النللللب و   ِ عطللللن 
رتنا أينتلللك  جا لللد أن ال لملللة  تخللللِّ  لملللة  نلنلللا وينيلللر بالللي

 الللح طريننللا المعللو  و تغيللر  للن شللكلنا بحسللب مللا تنتضلليم 
 مبالب كلمة الحيا .

 كمن إنسمن غني له وكيل:
للحللال نللل  أن  للدر  واقًعللا طالمللا غللاب تللدنلنا  للكل البدايللة  

 للن اإل سللان اللا حرف نللل  متا للار ومسللالك معوجللة... تلللرى 
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 ن كلللِّ أالللي  اتلللم و  لللِّ تلللينن اإل سلللان أ لللم اعلللً  ال يمللللك شللليًتا 
مللا أ تمللن  ليللم اللي أياتللم  للو مجللرل وكالللة؟!! وإ ا كللان  لللك 
كلللكلك اهللللِّ لنللللل   للللكل الحقينلللة نللللل  صللللميم الحيللللا  اليوميللللة 

 والسلو  والتاراار.
 نن معراللللللة الحقينللللللة شللللللي  ول للللللن تببينهللللللا اللللللي الحيللللللا   
، أكمللللللا  ي  آنللللللر، أن جميلللللل  النللللللاس... أدللللللرار وأشللللللرارشلللللل

 العلللللللللالم، ويعرالللللللللون ألللللللللا وجهللللللللل  ... يعرالللللللللون اوال  لللللللللكا 
المعراة أ هلم راأللون  لن  لكا العلالم. ول لن  لكل مجلرل معرالة 
  نليلللللللللللة... ول نهلللللللللللا ال تملللللللللللس واقللللللللللل  الحيلللللللللللا ... االلللللللللللك ن 
 للرا م  رتمللون اللي أأضللان العللالم والللك ن يغرقللون اللي شللهوار 
لكارى ملن نملار  لكا العلالم وغلرور  الجسلد، واللك ن  تر حلون سم

ا  واتهلللم للحنلللد والضلللغينة وكلللِّ نللل  وال بريلللا  واللللك ن أسللللمو الغِ 
 أ وام الخبايا ترى  ِّ غاد   نهم أقينة اوال العالم؟!

 للللللم تغللللللب الحقينللللللة... ن هللللللم يعراو هللللللا بعنللللللولهم ول للللللن  ال 
قلما أاسحوا لها مجلااًل لت ليل اليهم اتاللح شليًتا ملن أيلاتهم، 
 نن المعرالللللة العنليلللللة ال ُتغِيلللللر ملللللن الواقللللل  شللللليًتا وال تسلللللتبي  

 قللللو ... كلمللللار تننلللل  اللللي الللللكاكر   تللللككر ا  هللللا دلللل أل لللللك، 
  اإل سلللان الللي بعللل  المناسلللنار ول نلللم ي للليل بعيلللًدا  نهلللا أو

ت لليل بعيللًدا جللًدا ال مكللان لهللا اللي قلنللم وال أثللر لهللا اللي  لل  



 ـ 128 ـ 

 تارااتم.
ول للن تننلل  الحقينللة التللي أ لنهللا السلليد المسلليح ثادتللة تللزول  

 لو ها السما  واألر . 
 ن ني بمثابة وكيِّ انط!!! 
    الغنللللللي اللللللي الموا للللللب السللللللخي اللللللي العبللللللا  وال للللللريم  

 ُرسلللللللً  واللللللللنع   واالللللللي التوايللللللل  أ بللللللل  اللللللللنع  أن يكو للللللل
أ بيا  ومعلمين والنع  ر ا  ومددرين وأ ب  النع  موا لب 
شلفا  واللنع   ملِّ قلوار... وننل   لو صلاأب ال لِّ، جميل  
م الك ن أر وا الرب وكا وا ُأمنا   لل  الموا لب... بنلوا كلِّ أيلا

أياتهم يسل ون مسلك الوكيِّ األمين الكي  منسلب َّلل  كلِّ نيلر 
"ل ـا هـ ا   ونن     اي أياتهم مالً ا لل ِّ، وكا وا ينولون لا ًملا 

:  4كـو  2)  ا"َـّ ـ ـه ال مـَـّـ وة للـقـي الـضـو  َ ـخه يخي   لي   الَ  ه   أوا 

7 .) 
  أبلـــوسومـــ  هـــو أ أهـــو بـــوللمـــ   "وكلللان لسلللان ألللالهم  

ــيم بواســــ يهما  وكمــــا أ  ــــ بــــي خا  الــــع  ل ــــي  ى مــــا   م ــ

ــ           م.وا ـــد: أ ـــا اعســـت وأبلـــوس ســـقى  ل ـــ  اللَّـــه كـــا  ي مـ

  مـــم"  ا لـــيل الغـــارس  ـــيًتا وال العـــاقم  بـــي اللَّـــه الـــ . يُ      إً 

 (. 7ــ  5:  3كو 1) 
وكللا وا  ثنللون لا ًمللا أ هللم صللاروا مجللرل وكلل    للل   عمللة  
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كون تماًملللا أ لللم يسلللأل الللي    المتنو لللة، وكلللا وا بلللأرواأهم  لللدر 
 الوك   أن يكون الوكيِّ أميًنا.

اللل ن كلللان ُينلللال  كلللكا  لللن الموا لللب الروأيلللة ا لللم بلللاألول   
ُينلللال  لللن العبايلللا الللي أيلللام غرنلللة  لللكا العلللالم النعملللة اإللهيلللة 
الغاليللة. أقللام الللرب  ليهللا وكلل   ووا هللا وأجزلهللا بكللِّ أكمللة 

وا لللار ا تملللنهم االفضلللا ِّ الللي أيلللا  النديسلللين معتبلللر   ،وابنلللة
اللللرب  ليهلللا، و كلللكا  بلللدو وا لللًحا ونجللل   شلللد د أن األملللور 

لزمللان  المو للو ةاألقللِّ  فًعللا التللي كلهللا ل سللتعمال المؤقلل  و 
أيًضللا وكالللة يمللأتمن الللرب  ليهللا مللن يمحسللنم  لل   قليللِّ ُتحسللب

 أميًنا بحسب تدديرل اإللهي.
امللا مللن  مبيللة روأيللة كا لل  أو ماليللة نال وأ با للا الللرب  
  سان ليكون وكيً   ليها.لج
ألم ت ن البدايلة الي الخللا أن يكلون اإل سلان  لل  صلورتم  

ومثاللللم... يمحملللِّ سلللل باً ا  لللل  الخلينلللة ال دكاتلللم ول لللن ل و لللم 
وكلليً  يحمللِّ صللور  سلللبان نلللالا ال للِّ، أًنللا نن كللِّ  بيلللة 

 االللة مللن اللول مللن  نللد أدللي  لل   صللالحة وكللِّ موهنللة تامللة
 األ وار. 

 تأمللللللِّ اإل سللللللان  للللللكل الحقينللللللة وأنضلللللل  تُللللللرى مللللللا ا لللللللو  
 قلنلللللللللم وا لللللللللرل لهلللللللللا وجعلهلللللللللا لسلللللللللتوًرا لمعام تلللللللللم ملللللللللل     
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 !!والناس؟
 نبِّ.أ ن االاتخار ن ن... سي 
أ ن الكار المت بر  التي تمسلب كِّ شي  ليلؤول لهلا لتتمجلد  

ماللدرل...؟ ستن شللف أيللِّ الللكار و للي متلنسللة  لل   بلم كأ هللا
حسللادها. أ للن البملل  والغللل بسللرقة الوكالللة لت للون لخللدمتها ول

والخدام والريا ... وكِّ ر  لة سينظر اإل سان نل   فسلم دنظلر  
واق يللة...  ارًاللا قللدر  فسللم أتلل  ن ا اسللتؤمن  للل  كثيللر ا  للم 

 بالب بلللللللللللللللللاألكثر أو أتللللللللللللللللل  ن  اسلللللللللللللللللتؤمن  لللللللللللللللللل  سللللللللللللللللليُ 
 ما لم ُ ؤتمن  ليم غيرل اليس لم اضِّ اي  اتم.

نللل  المجلللد والغِ  سللليمرِج  الفضلللِّ كللللم والمجلللد كللللم لللللكي للللم 
 والعظمة والسلبان.

آل للللو أالللال اإل سلللان نلللل  أقينلللة الوقلللوف  وًملللا دلللين  لللدي  
سيدل؟ آل لو  لم اإل سان أ م سُيعبي أساًبا  ن وكالتم  وًملا؟ 

 وأن كِّ ما يملك أو ينتني وما يظنم أ م لم  و ليس لم!!
 فومى إليه ضنه ي بذر ض"واله!

 يعراهللا أأللد... وأمور للا نن سلليرتنا التللي  ظللن أأياً للا أ للم ال 
غير المنظور  للناس... معلومة  ندل ومعرواة أتل  مكنو لار 
 األسللللللللللللللللللللللللللللرار ونللللللللللللللللللللللللللللواطر النلللللللللللللللللللللللللللللب و ياتللللللللللللللللللللللللللللم... ن  
 لللللليس شلللللي  نفلللللي دلللللِّ ال لللللِّ مكشلللللوف وُ ريلللللان أملللللام  للللللك 
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 اللللللللكي ديلللللللدل أمر لللللللا. أًنلللللللا لللللللليس نفلللللللي نال ويظهلللللللر ولللللللليس 
مكتلللللوم نال وُيسلللللتعلن واللللللكي ينللللللال الللللي األ ن الللللي المخللللللالم 

 نلللللللللالى بلللللللللم  لللللللللل  السلللللللللبو  الللللللللي السلللللللللما . نن ر لللللللللية  ُ األ
 راس للمنللللللللللالس ن  الم   للللللللللة الموكلللللللللللون بحراسللللللللللتنا... كُحلللللللللل

... ُياللللللللِعدون سلللللللليرتنا نللللللللل     حللللللللن محسللللللللونون كهياكللللللللِّ   
 اول كِّ أين.

ر  لللكا الوكيللللِّ دلللل   نللللم نلللل  مسللللام  رب العملللِّ أ للللم ُ بللللك ِ  
  أمواللللم وُيبلللدل مواهنلللم... كمثلللِّ االدلللن اللللكي   لللب نلللل  ال لللور 

 ِمل للللللم  أ هللللللا وأسللللللبر أموالللللللم ب لللللليل مسللللللرف النعيللللللد  ونللللللك  
 ين أ لللللم كلللللان  لللللو وأمواللللللم و لللللو ألللللر التالللللرف ايهلللللا الللللي أللللل

 ب.ِملً ا لب
ر ويتالللرف بلللك ِ  نلللدما  سللل  اإل سلللان كو لللم وكللليً  ُ بلللدل ويُ  

باسلللتهتار، الللي  لللكا يكلللون الوكيلللِّ قلللد أسلللنط وجلللول سللليدل ملللن 
أ لللللاس الحسلللللاب، كأ لللللم ال وجلللللول للسللللليد.  لللللكا ملللللا  لللللرال الللللي 

 تالللراون كلللأ هم الللي غينلللة ملللن وجلللول    الملللالل كلللِّ الزملللان 
 والمكان.

 نمللللي الموا للللب المعبللللا  ويكسللللب ويُ   للللرنحالوكيللللِّ األمللللين  
نلالي بلأموال سليدل، بلدل وال  ُ ر ويُ بلك ِ أما الظالم اهو  ُ  ،لم من    

 واللللللللللللرب الللللللللللي جميللللللللللل  األألللللللللللوال  لللللللللللرى ويسلللللللللللم  ويكتلللللللللللب 
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 ن لللللم  تمهلللللِّ كثيلللللًرا الللللي سلللللفر تلللللككر  ويباللللللب الللللي أينلللللم... 
 ِّ.همِ ول ن ال  ُ 

 
 ما ا  ِّ يمملك الوكيِّ نال البا ة للد و ؟ فدعمه: 
ألللين  لللد ول السللليد اللل  مفلللر ملللن المثلللول أماملللم!! يلللا لفلللر   

الوكيِّ األمين  ندما ينف أمام سليدل  رال  وجهلم ألجلِّ أما تلم 
نلم... السليد و ي   انتلارللنلد  ،ا ن سيدل ُيقيمم  ل  جمي  أمواللم

ثبلل  الوكيللِّ دتاللرام الحسللن أ للم جللد ر باالنتيللار. ول للن وقللد أ
ر األملوال ومبلدل العبايلا والموا لب بلك ِ يا لحزن الوكيِّ الظلالم مُ 

 الفلللللللللللللللم  يسلللللللللللللللتدألللللللللللللللين ينلللللللللللللللف بخلللللللللللللللزي أملللللللللللللللام سللللللللللللللليدل 
م الخجللِّ  ينللول للجنللال اسلللنبي غبيللالل  يسللتبي  ال لل م... يُ 

خيل   للو الوقللوم دللين  للدي    ...  عللم مُ  للي  ولآلكللام غبينللي
 لحي.ا
 

 وكملتك ألنك ال تقدر ضن تكون وكيال  اعد: بمحس ِ  ضعط
كللم مللن وكلل   ُأنللكر مللنهم الوكالللة ولللم ينللدروا أن يكو للوا  

 لللل  موا لللب اللللرو ...  اسلللتؤمنواوكللل   بعلللد؟ كلللم ملللن اللللك ن 
ُ ز لل   للنهم الوكالللة. وكللم مللن أمثللال اللي العللالم كللا وا وكلل   

راكللز وسللللبان  للل  ال ثيللر وال ثيللر جللًدا ملللن ِغنلل  وأمللوال وم
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األمللور...  اصلية وقلو  وشللناب وجبلرور... و نللوا أ هلم مل للوا 
ُ زلوا  ن الوكالة اي لحظة من الزمن... لم ُ وجدوا أمنلا  الي 

 مال السيد.
ملللن جهلللة أنلللرى اللل ن ملللد  الوكاللللة  لللل  األر  ال تلللدوم  

اال راسلللي  تخلللللف  ليهللللا الخلللللف بعلللد السلللللف... الواأللللد بعللللد 
ون ايهللا اإل سللان وكلليً  اللي الموقلل  اآلنللر ن هللا مللد  قاللير  يكلل

الللكي أللدلل لللم السلليد... وال دللد أن يللأتي الوقلل  ليتللول  وكيللِّ 
 آنر.
لنلللللد تمنيللللل   وًملللللا لنبعلللللة ملللللن األر  أن تلللللت لم اتحكلللللي  

وكلم ملن أالرا   لنفسلمقاتها م  اإل سلان... كلم واألد امتل هلا 
وكللللم  زا للللار قاملللل   ليهللللا وكللللم مللللن محللللاكم  مل يتهللللابسللللبب 

.. ألوف ألوف من النلاس وأجيلال أجيلال... وقال وروايار.
 ها مأسلا  أن نو ل  قبعة األر  اي مكا ها...  رأِّ وكلهم

يظللن اإل سللان أ للم يمتلللك... ومللا ُينللال  للن األر  ينللال  للن 
سلِّ أألد  باقي المل يار والمنتنيار والمراكز التي اي العالم...

والنلللوال اللللك ن  ال راسلللي التلللي جللللس  ليهلللا ر سلللا   لللكا العلللالم
أنضلعوا الشلعوب والبللدان... لنللد كا ل  وكلالتهم نلل  امللان... 
بعللد ا ُ زلللوا  للن الوكالللة للليجلس غيللر م... و كللكا أ للم وكيللِّ 
مؤقللل  أملللا المل يلللة الحقيقيلللة اهلللي لماللللك ال لللِّ و لللابط ال لللِّ 
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 وأدل. 
 لِّ تمف للرر أ هللا اإل سللان الزا لِّ اللي قضللا  مللد  وكالتللك...  

 السلللليد وكيلللللم  اللللي  للللوم... دللللِّ اللللي لحظللللة مللللن الزمللللان  للللد و
عبللللي أسللللاب ل...  تللللر  ال للللِّ ليتللللرا ى أمامللللم لياُيلبللللي  للللدا 

 وكالتم.
 

 تصرف الوكيل الظملأ:
انلللال الوكيلللِّ الللي  فسلللم ملللا ا أاعلللِّ ألن سللليدي يأنلللك منلللي  

الوكالللة؟ تف للر الوكيللِّ غيللر األمللين اللي  فسللم، وأللاول جا للًدا 
تللللأمين مسللللتنبلم ولللللو ببللللرل الظلللللم والغللللل التللللي تعول للللا اللللي 

 أياتم.
ِدر نلل  نبِّ  ل  النهاية وأ م ُمنند أأس اي لحظة أ م مُ ل  حم

للِّ بكللِّ طاقتللم  مللا ُيمكللن ا نللا ل. ن هللا إل نللا  الضلليام اهللرم يعمم
  ظر  للمستنبِّ ما بعد العزل من الوكالة.

نن كللان قللد صللار  كللكا ملل  وكيللِّ  للالم... أالل  يجللدر دنللا  
علِّ أن  خلد نل   فوسنا  واجههلا دهلكا السلؤال الحلر ... ملا ا أا

 ألن سيدي يأنك مني الوكالة؟
سلليدل... اللد ا  أمللواللللم وتبد للد  للال الوكيللِّ نللل  أ مللال الظ   

ن و االملد  ،  لهم ييملة ملد و ياتهم لسليدللسيدل ونف   ينالمد و 
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صللللك ل نللللم واسللللت تنم نياللللااًل آنللللر  ل مللللز  بمتللللة مكيللللال ايلللل  
 انلللللللال متلللللللة  بخمسلللللللين، وقلللللللال آلنلللللللر كلللللللم  ليلللللللك لسللللللليدي؟

 كتب ثما ين.اصكك و نك  :كر قمح انال لم
لنللد اقتنلل  لللم أصللدقا  دهللكل البرينللة الظالمللة والغاشللة ...  

 لللم الللي ديلللوتهم ليجلللد مكلللان ل ملللن الوكاللللة ينبلو أتللل  متللل  ُ لللزِ 
نليم و فوس تستنبلم وتريح  فسلم المثنللة، لنلد  ملرف  راأة يأوى 

أن يمعمِّ ِأساب المستنبِّ و و اي  ملا شلرل ونبايلال االن  
 لنفسم ديوًتا وأصدقا .

 املللد  السللليد  لللكا التالللرف الحكللليم ملللن جهلللة النظلللر نلللل   
 لللللكا  أدنلللللا ملللللن  محسلللللوبملللللا  لللللو قلللللدام... نن  لللللكا الوكيلللللِّ 

اللللد ر... أدنلللا   لملللة العلللالم ورو  الظلملللة العاملللِّ الللي أدنلللا  
 المعاية...

أًنللا كللم صللار أ للِّ العللالم أكمللا ... يخببللون للمسلللتنبِّ  
 أللللللو  النعيللللللد ويعملللللللون الحسللللللابار لسللللللنوار قالمللللللة... ومللللللا أ

دنلللي النلللور اليلللوم نلللل  مثلللِّ  لللكل الحكملللة التلللي دهلللا  تنالللرون 
لللللوا  للللن ويتف للللرون اللللي المسللللتنبِّ األدللللدي ومللللوقفهم متلللل  ُ زِ 

 الوكالة وا ته  أيام ندمتهم  ل  األر .
 

 خذ صكك واجلم عمجال :
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ال وقل  للضليام،  "اجلـل  ـاج  ..."   ككا قال وكيِّ الظلم  
... ال ن للم ُيعملِّ أسلاب ر واأليلام شلرير نا  الوق  منك اآلن مُ 

المسللتنبِّ، ونسللر ة، انللد ال يجللد اماً للا آنللر يكللون موجللوًلا اللي 
نلللل   نالللر  أال ُيجلللدر دنلللا أن  نتنلللم بلللاألكثر مركلللزل ووكالتلللم،

  خسر جعالتنا. الوق  لت  
 مللللللالام  ،الرسللللللول:  ظللللللوا أ فسللللللكم كللللللِّ  للللللومدللللللولس قللللللال  

حلليم د   اليللوم، وقللال أأللد م أن  فوًسللا كثيللر  اللي الجالوقلل  ُ لل
تتمن  لو تعول نل  األر  وللو لقلا ا معلدول  ُتنلدم ايهلا تونلة 
ول لللن قلللد مضللل  الزملللان، وُ زللللوا  لللن الوكاللللة قبلللِّ أن يعمللللوا 

 دنشلللامهملللِّ... دلللِّ أسلللاًبا لمسلللتنبلهم... نن وكيلللِّ الظللللم للللم  ُ 
وقلللللال ل لللللِّ ملللللنهم اجللللللس  لللللاجً ... يلللللا   ينو الملللللد اسلللللتد   

اللل ن ملللد   للللكا  للحكملللة ويلللا لسللللر ة التالللرف ن نلللاً ا للللللنفس،
التاللرف اللي وكيللِّ الظلللم ا للم يمللد  تاللرانا اللي السللما  نن 

 ااتد نا الوق .
كيــا تعــل و  باليــدقي   ال ك هــ   بــي كي مــا       ــا  عوا" 

 .( 15:  5) أ   ت"ـ  الوقـ يديُم
 أللين  خللس بكلل م الحيللا  والتعفللف "الليل س الللوالي"مسللكين  

ن ومتلل  "ا  للب اآل :قللال للنللديس دللولس الرسللول و للو مرتعللب
ول لن لبسلف للم يحالِّ  لل   ،أال   ل  وق  أسلتدعيك"
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 وق  آنر ونسر  فسم.
 

 "ن هأ األصدقمء في المظم  األبدًة؟
اصللنعوا ل للم أصللدقا  بمللال الظلللم  :لنللد طالبنللا الللرب قللا  ً  

أت  ن  انيتم ) من  لكا العلالم ( ينبللو  م الي المظلال األدديلة، 
ة؟ وكيللل  ينتنللليهم تُلللرى ملللن  لللم األصلللدقا  الللي المظلللال األدديللل

 اإل سان...
نللو  الللرب ديننللا... الفنللرا  نرنمللا كللان  للؤال  األصللدقا   للم  

والمحتاجين والمتعبين... الك ن يشفعون اينلا أملام اللديان أيلث 
 الرأمة  ل  الحكم... تفتخر
األرامللِّ يشللفعن لللدى ببللرس الرسللول اللي  نتأملِّ كيلل  وقفلل 
الرأملللة التلللي  األقمالللة وشلللغِّ اليلللد ن لليلللِّ  ملللِّ   ويرينلللمد  ُلللل

كا للل  تعمللللم طاديثلللا...  لللل   لللكا المثلللال يكلللون الللي السلللما  
أصللدقا  المظللال األدديللة يفسللحون أمللاكن الراأللة للنفللوس التللي 
صللنع  الرأمللة أاضللِّ مللن الللكبا ح، دللِّ كللا وا يعملو هللا كمللن 

"ول   ال ت عوا  "ي ا ـا واليوٍيـس  أل ـه بـ با أ     يندم  ديحلة َّلل  

 (. 16:  13)  أ  ه"ـَـّالل عُّـ ل ُيعـي هـمث

   ورنمللا كلللان أصلللدقا  ا الللي المظلللال األدديلللة  لللم النفلللوس
التلي ينتنيهلا اإل سلان ويرنحهلا للمسليح بالتعلب والسلهر وال للراا  



 ـ 138 ـ 

ا ـ"هـ والا  ...  ؤال  سليكو ون سلنًدا الي السلما  أيلث ينلال 

 (. 13:  2)  أ  ه"ـم اللَّـهـ  أ  ا يـا واألوال  ال يـأ 
  ن   ا اللي المظللال األدديللة  للم النديسللو دقاورنمللا كللان أصلل

الللللك ن صلللللارر ديللللنهم ونيننلللللا لالللللة و حلللللن بعللللد  لللللل  األر  
ملللا صلللر ا محبلللونين وتولل لللا لهلللم وصلللاروا قلللريبين نلللل  قلبنلللا ك

نلعنللللا جسللللد بشللللريتنا وا بلننللللا نللللل  المظللللال  لللللد هم... امتلللل 
األدديلة  تلنو نلا بلالفر  وينبلو نللا الي األأضلان األدويلة، أضللن 

 سحا ويعنوب.إو ندراهيم 
 

لمممممذا دعممممه السممميد المممرب ""مممم  الظلمممأ" قمممم ال : "اعملممموا لكمممأ 
 ."؟ضصدقمء امم  الظلأ

ــا ن نلللا ال  مللللك شللليًتا أقينلللة    ـــدخي ال"ـــان بءـــم     ن"أل  ـ

ــه بءــم  "    ووا ــٌأ ــع  م  ــدر أ  َ ُخ ــا ال  ق ــم 1)  أ    وكمللا  (. 7:  6ت
 ياً ـــا مـــم  وُ عمـــ  ب ـــ  ُأ "ُ عياً ـــا خعجـــُتقللال أ للوب الالللد ا 

. ا ِّ ما  و اي أواتنا من أموال ( 21:  1) أ.  ا " إا ُه أ وُ 
ومنتنيللللار ماليللللة ومعنويللللة وألديللللة...  للللو للللليس لنللللا وإن كللللان 
 نسب نلينا دِّ  و ل ستعمال نل  أين... أما مل يتلم المبلنلة 

 اهي لمالك ال ِّ و ابط ال ِّ.
نللا عبلي أو  لوام ا  ملا  لوام لليس مملا لنلا أل نلا لنلاحلين  ُ  
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نل  العالم ُ را  ال  مللك شليًتا  لل  اإلطل ل... أتل  األقمبلة 
التللي قمبو للا دهللا و حللن أطفللال لللم ت للن مل نللا... لنلنللا العللالم 
 للللرا  مللللن كللللِّ شللللي   للللالمين النللللو  والنللللدر  والمعراللللة... ثللللم 

أ ارو لللا االللر ا كأ نلللا  مللللك  والواقللل  أ هلللمأ بو لللا االللار لنلللا، 
 و ندر. 

ا بسللللخا  ا  نللللا   للللون كمللللن أو ار نلللل أ بينللللا آنللللرينالللل ن  
غيلرل... كملن يأنلك ملن سليدل ليعبلي، للكلك  اي ملال تارف 

ا  نللللا  نللللدما  الللللي اللللي ال نيسللللة منللللدمين َّلل  قراديننللللا  نللللول 
 "قرادينك مما لك" و كا صدل.

وقلللد و للل  اآلبلللا  النديسلللون  لللكل الحقينلللة اهلللا لاول النبلللي  
و  نللدما صللل  ونللار  الللرب أمللام كللِّ جما للة دنللي نسللرا يِّ و لل

 علللللللللن كللللللللِّ... يُينللللللللرِ ب نللللللللل     تندمللللللللة الشللللللللعب لبنللللللللا  الهي
  "مــ  يــد  أ  ي ــا "  أ للم كللِّ شللي  مللن  للد    و للو ينللدم لللم 

 (. 14:  29أ   ) ا
 حلللن  ضللل  صللل   لاول النبلللي  لللكل كنملللو   كاملللِّ للللرو   

العبلللللا  مللللل  الفهلللللم ال املللللِّ واإللرا  الروألللللا ي مللللل  الاللللل   
ــ الماللاأنة للعبللا ، ـــار   او  الـــ"وب  خي  ـا ـــي ا مـا  كـــع  أم

 أ ــت أيهــا الــع  إلــه إســعا يي أبي ــا مــ  األٍل    بــار أوقــال  او : ُم

ــا        ــ ل والبهـ ــ وم وا ـ ــخي وا ـ ــار  ال" مـ ــن يـ ــد. لـ  وإا األبـ
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واَّد  أل  لـن كـي مـا   العـما  واألرَّ. لـن يـار  اُألـن         

ــى وال عامــخي    ــس. والغ  ــا  لــى ا مي ــُد ن    وقــد ارت "ــت رأًس  مــ  َل

    لــى ا ميـــس  وبيــد  القـــوة وا ــ وم  وبيـــد     تيعـــلَّ وأ ــت 

ت" ــيم وتءــديد ا ميــس. وا    يــا إ  ــا ممــد  و عــب أ ااــن    

ومـ  هـو  ـ"   يـى  عـي يس أ    يـد          أ ـا    ا ليي. ول   مَـ 

عبــا  ه ــ اأ أل  م ــن ا ميــس ومــ  يــد  أ  ي ــا . أل  ــا مــ  اُ 

ــ  ــن  وُ ـ ــا كال  أمامـ ــا. أيام ـ ــي  با  ـ ــي كـ ــى األرَّ  هال  مثـ ــي  لـ   ـ

ــا ٌ  ــيل رج ــ  هيَّ      ول ــعوة ال ــي هــ ل الث ــع  إ  ــا  ك ــا ال ــا . أيه  أ اه

ــا الســم قُ   مــ  يــد   ولــن ال ــي.  هــى  دســن  إكــال ــبم لــن بيًي

 باالســيقامخي.  يـا إ ـم أ ـن أ ـت  ـيي  القلـو  وُتعـعُّ        َ لقم ـتُ وقـد  

ــدبت ب ــي هــ ل  وا    ــ"ُبن اأوجــو        ــ  ا ي ــا باســيقامخي قل  أ 

  وإسـعا يي  ا عح  ي يد  لن. يار  إلـه إبـعاهيم وإسـي   ه ا رأييه ب

 قلـــو   ـــ"بن  أ  ـــار ر  با  ـــا  ا  ـــ  هـــ ل إا األبـــد   ت ـــوُّ

ل (. 18 ـ 10:  29 أ 1)  قلوبهم مو " وأ دَّ ز اللك ن ويكفي أن  ركِ 
و ـ  هـ ـ"م  أ ا ومـ اي  كا االتضام المك ِّ المااأب للعبا  

  مو".ـ"ـس أ   ـيـي ـ"   يى  عـ 

ليو   دهلا نلل     أثنلا  التندملة   كل الرو  الُمن سر  التي ُيام
ن ها  تيجة أتميلة للجلرا  السلليم "أ نلا غرنلا  و لزال " أ لم لليس 
 لنللللللللللا... ول للللللللللن "منللللللللللك الجميلللللللللل  ومللللللللللن  للللللللللد  أ بينللللللللللا ". 
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 يلللا ليتنلللا يكلللون لنلللا رو  االتضلللام ورو  الاللل    لللكل و حلللن 
ملللال السللليد   الللن  لنلللا أصلللدقا  بملللال الظللللم  نلللدما  أنلللك ملللن

 الرب الكي جعلنا  ليم وك  . 
 بسلللخا  و عملللِّ أسلللاب المسلللتنبِّ األدلللدي ولنالللن    ِ للللنعط 
 يًتا أسللللللًنا اللللللي المظللللللال األدديللللللة امتلللللل  ُ زلنللللللا مللللللن صلللللل لنللللللا

فسللللللحون لنللللللا التللللللي  للللللل  األر  ينبلو نللللللا بفللللللر  ويالوكالللللللة 
 األأضان.

  د   مللال آنللر ينللول نن مللال  للكا العللالم ُ لل و نللا  رأي
وانللر  بللا ظ نلل غِ طرينللة توايعللم اللي العللالم، دللين  الظلللم بسللبب

ُمللدِق  وقللد يمتل للم  للادثون وأشللرار ومسللتهترون وقللد يفتنللر نليللم 
أدرار وقديسون. أ ف نل   لك كثر  ما أصاب  كا المال ملن 
  للللللم الللللي تداوللللللم دلللللين أ لللللدي النلللللاس والللللي معلللللام تهم التلللللي 

  ن اقللللد ُ للللد   مللللال الظلللللم  . لللللم وغللللل ونللللدامال تخلللللو مللللن 
 أيللللللث و يللللليس بكنلللللز السللللللما  أيلللللث ال سلللللوس وال صلللللدأ ملللللا 

ال يسلرل السللارقون، ول للن  ننغللي  لينللا اللي جميلل  األأللوال أن 
  نلللز لنلللا كنلللًزا الللي السلللما  و نتنلللي لنلللا أصلللدقا  الللي المظلللال 
األدديللة مسللتخدمين  للكل الوسلليلة التللي ُجعللل  دللين أ للد نا، الل  
  لللف  لللن تحويلللِّ  لللكا الرصللليد اللللكي يمفسلللد نلللل  ملللا ال يفسلللد 

و  الزمنيار التي تزول يكون لنا أًظا الي األدلديار التلي و 
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 ال تزول.
 
 

 
 
 

{ 8 } 

 رةـشـة عـة احلاديـاعـاب السـحـأصمـثـل 

 

 :"قد"ة
أي صللل   أ ملللِّ ألرص  :تنلللدم الشلللاب الغنلللي جاثًيلللا قلللا  ً  
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األددية الما جاونلم اللرب قلا ً : ا  لب ونل  كلِّ أم كلك الحيا  
أزيًنلا  لل  الفلور أل لم  امضل ي، وتعلال اتنعنل ،للفنرا   ِ وأ ط

 (. 21:  19) مت  كان  ا أموال كثير 
 انللللللال الللللللرب للت ميللللللك مللللللا أ سللللللر أن  للللللدنِّ غنللللللي نللللللل   

 مل لللللور السلللللموار ول لللللن  لللللكا  نلللللد النلللللاس غيلللللر مسلللللتبام 
 :وقلال لللرب ببلرس   كلِّ شلي  ُمسلتبام اأجلاب   ندول ن 

ل دو لدل لِ لاأجابلم الُمخ "ها مـ  قـد تعك ـا كـي  ـم  وتب" ـا "      
 "أ ــــــيم الــــــ ي  تب"يمــــــو م    اليَّ ديــــــد  ميــــــى     اإللهللللللي 

 جلــل ابـــ  اإل عـــا   لـــى كعســم جمـــدل  جتلعـــو  أ ـــيم أيًضـــا   

  . لــى اثــم  ءــع ُكعســًيا تــدي و  أســباث إســعا يي االثــم  ءــع        

ــ   إخــوة وكــي مــ  تــع  بيوًتــا أو      ا أو امــعأة   أو أخــوام  أو أًبــا أو أم 

 م  يأخـــ  متـــخي  ـــ"ا  ويـــعٌ  أو أوالً ا أو  قـــوال  مـــ  أجـــي ااـــ 

لــو  ي و ــو   خــعي   و خــعو  احليــاة األبديــخي. ول ــ  كــثاو  أوَّ

 (. 30 ــ 27:  19) مت   "ـيـلأوَّ

و كلللكا شلللر  السللليد المسللليح قمالللدل اإللهلللي بمثلللِّ أصلللحاب  
 السا ة الحالية  شر .

ملللن  حلللو الغيلللر المسلللتبام للللدى النلللاس كيللل  يكلللون  :أوالً  
 ول لمل وتم.مستباً ا لديم من  حو الدن

 مللن  حلو االنتيللار بحسلب النعمللة وكيل  أن كثيللرون  :وثا ًيلا 
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  يكو ون أولين ول نهم يايرون آنرين واآلنرون أولين.
 .( 16 ـ 1:  20) مت و كا  و المثِّ  
 

 رةـشـعة ـة احلاديـاعـاب السـحـأص

 
ــ    ــموام ُيءبـ ــوم العـ ــ   مل ـ ــع   ـ" ـ ــت  خـ ــ   ر  بيـ ــسه َرُجـ   مـ

ــ  ا  لــى  ي ــار  الَ َ"َلــخيق  ــات   مــس  خي  لَ ع مقــهق ل ــبأ ليعــيأجع َ َ"َل
 
    

ــخي ورأى        ــا خي الثالث ــو الع ــع  م ــم خ ــهق. ث ــلهم إا َكع مق ــو   وأرس الي

ــا      ــوا أ ــيم أيًض ــال    قــال  ــم: ا هب ــا   العــو  ب َّ   خــعي  قياًم

ــع   ــأُ  ــع  أيًضــا مــو       إا ال  ــم.  مضــوا. وخ ــا حيــ  ل     ي م م

ن. ثــم مــو العــا خي احلا يــخي العــا خي العا ســخي والياســ"خي و "ــي كــ ل

 قـال  ـم: أـا ا وق ـيم       خـع  ووجـد  خـعي  قياًمـا ب َّـال        ءعة

ــال أ   ــا كــي ال هــار ب َّ ــالواهه  ــه: أل ــه ن يعــيأجع ا أ ــٌد.  ق  قــال  ل

  ا هبــوا أ ــيم أيًضــا إا ال ــع   يأخــ وا مــا حيــ ُّ ل ــم.  لمَّــ   ا ــم: 

 أ  هـــم كـــا  اأعـــا  قـــال صـــا أ ال ـــع  لوكيلـــه: ا ا ال "لـــخي و

ا مــ  ا خقــع يَ  إا األولــ .   ــا  أصــيا  العــا خي ـًاألجــعة مبيد ــ

ــخي  ــوا       ءــعةاحلا ي ــو  ظ  ــا جــا  األول ــاًرا.  لم ــاًرا  ي   وأخــ وا  ي 

ــا     ــاًرا. و يمـ ــاًرا  ي ـ ــا  ي ـ ــع.  أخـــ وا هـــم أيًضـ  أ هـــم يأخـــ و  أكثـ

ــ مَّعواهــم يأخــ و    ــُعو      ت ــا ل : هــؤال  ا خق ــت ق ــى ر  البي   ل
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 وا ـــدة   وقـــد ســـاوييهم ب ـــا مـــ  الـــ ي  ا يمل ـــا   َ مقُلـــوا ســـا خي 

ــا أ       ــا صـ ــ هم: يـ ــد  مـ ــال لوا ـ ــا  وقـ ــعو  أجـ ــار واحلـ ــَي ال هـ  ثقَقـ

ــ ــا ظلمُيـ ــ . لـــن    مـ ــ  الـ ــارأ  ُخـ ــم  لـــى  ي ـ ــا ات قـــت م"ـ  نو أمـ

ــَن. أو مــا حيــي     ــد أ  ُأ  ــم هــ ا األخــا مقث َل ــ  م أري   ُّوا هــأ   

 أ ــا صــاٌ أ   ــعيعةأ أل ــم  ي ــنلــم أ  أ "ــي مــا أريــد مبــا لــمأ أ   

ــو   خقـــ   ــ  واألولـ ــعو  أولـ ــو  ا خقـ ــ ا ي ـ ــثاي  ه ـ  عي   أل  كـ

 .( 16 ــ 1:  20) مت  و "ـ يخبو  وقليل  ُيـد ُي
 

 تصرف رب البيت في الخروج لدعوة األجراء:
أول ملللا يكشلللفم اللللرب لنلللا الللي  لللكا المثلللِّ  لللو شلللخل رب  

 البي  الكي يبلب اعلة ل رمم. 
قلللد أوصلللا ا اللللرب أن  اللللي االحالللال كثيلللر وكثيلللر جلللًدا و  

نللللللل  رب الحاللللللال ليرسللللللِّ اعلللللللة نللللللل  أاللللللالل ألن الفعلللللللة 
 الحقينيين  م قليلون. 

لللللكا  فهللللم أن العمللللِّ اللللي ال للللرم معنللللال العمللللِّ اللللي الحنللللِّ  
للللل ِّ نال نلللللل  اللللللك ن أُ بلللللوا  لللللكا الروألللللي و لللللكا العملللللِّ ال  وك 

الشلللرف، ن  ال يأنلللك أألللد  لللكل ال راملللة لنفسلللم نال الملللد و ملللن 
.    
 



 ـ 146 ـ 

 لعمل في الكرم:ا
وال رم  و ال نيسة، جسد المسيح ال رمة الحقيقيلة، والعملِّ  

نْي وتعب وسهر وتنقية وتنليم وأنيًرا جنلي الثملار  رْم وسم ايها ام
 كما من  ننول الحيا . 

 ول للللللن  لللللللزم أن يكللللللون وا للللللًحا أ للللللم للللللليس الللللللزارم شلللللليًتا  
      ـا "ي ام الحقينلوال الساقي شيًتا دلِّ    اللكي  نملي و لو ال لر  

 اللَّــــه"   ب ــــا مــــ   ــــام   مــــس اللَّــــه  وأ ــــيم    ــــخي اللَّــــه        

 (. 9:  3كو 1) 
ورب البيلللل  يخللللر  يبلللللب اعلللللة مللللن ددايللللة النهللللار وقلللل   

صناًأا ( وال يكف  ن طلب الفعللة طلوال  6السا ة األول  ) 
  شلللر أتللل  السلللا ة الحاليلللة  لسلللا ار النهلللار وأي ملللن وجلللد

  رسلم يمعمِّ اي كرمم.
نلللل  الد شلللة والعجلللب  التالللرف الللي ألللد  اتلللم  لللد و و لللكا 

 أًنا!!
لملة الي آنلر النهلار وقلد قرنل     ِّ  وجد رب دي  يبللب امعم

 الشمس نل  المغيب؟
   كا المثِّ  و رجا  اللك ن مضل  ملنهم النهلار وا بلور 

 سا اتم و م بب الون ولم يعملوا اي ال رم.
عيم الللرب يسللوم يفللتح دهللكا ال لل م بللاب الرجللا   للل  ماللرا  
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 وال يستبي  أأد أن ُيغلنم.
لينحلث ِنايًالا   شلر لند نر  الرب اي السلا ة الحاليلة  

  ن  ؤال  أت  وجد م اأرسلهم نل  كرمم.
    ن للم سللخا  مننبلل  النظيللر أن يسللمح الللرب لمثللِّ  للؤال

لمللللة الللللك ن تعبللللوا طللللوال سللللا ار النهللللار  أن  للللدنلوا  للللمن الفمعم
هم لللللدنول الللي بغللل  النظلللر  لللن المكاالللأ . نن مجلللرل ل لللوت

لمة يعتبر نكراًما ما بعدل نكرام.  شركة الفمعم
   كللان يبلللبهم تارًكللا التسللعة والتسللعين الللك ن يعملللون اللي

 ال رم ونر  كمن يبلب الضال ويسترل المبرول.
 

 لممذا؟! 
ــيم  الللرب  للؤال  اآلنللرين دهللكا السللؤال لنللد بللالر   "أــا ا وق 

 (. 6) ا  " أـار ب الـهـي ال ـا كـهه 

 (. 7 ا ) ٌد"ـا أ ـيأجع ـم يعـه لـه: أل ـوا لـالـق" 
العميا الكي يجوا اي  فوسنا  ندما  سلم   لكا  يا لبسف 

الجلللواب بعينلللم ملللن كثيلللرين أولنلللا ملللن المعتبلللرين ببلللالين وللللم 
وال كلملة للعملِّ،  لللدنول يستأجر م أأد، ما دلغل  نلليهم ل لو 
هم وصلللللر ا  تحلللللدص  لللللن اكتفينلللللا بمكلللللان المتفلللللر  ملللللن  لللللؤال 

و اللللفهم بأوصللللاف كثيللللر  بللللأ هم نللللار  ال للللرم ونللللارجين  للللن 
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الخدملللة ول لللن ملللا أرسللللنا نللللليهم كلملللة تشلللجي  وال ارأنلللا بللللأن 
  ضمهم نل  أظير  العاملين.

ن ها  ار ال لمار التي  مبلا دهلا ملري  ِدركلة ديل  أسلدا  
أتريللد أن تبللرأ؟ اأجللاب بمللرار  اليللأس قللا ً :  الللرب  نللدما سللألم

 5) يو    اأا "إ عاٌ  ُيلقيم   ال كخي ميى َعَّ"يا سيد  ليل لم 

 :7 .)  
يا ويلنلا نن كنلا   تفلي بأ فسلنا أ نلا لانلِّ ال لرم وغرقل  الي  

لوامللة العمللِّ لانللِّ ال نيسللة والخدمللة واألسللرار، وغير للا نارًجللا 
كثيلللرون ونللل   لللدل قلللا مين ببلللالين كملللن يفضلللِّ  نلللم الخبلللز 

 وأنول نارًجا  هلك جوً ا.

   لللد و النبلللالين نلللل  العملللِّ و لللدنِّ دهلللم نلللل  هيلللا دنلللا 
 المسيح وامتدال مل وتم. لحساب لانِّ ال رم

نن  فوس كثير  أولنا  منُناها كلمة، مجرل كلمة، وما ت لال  
تسمعها أت  تنخرم اي سللك الفعللة األمنلا  ألن  لكل النفلوس 

ق  د  غيلللور  ول لللن لللليس ملللن ينول لللا، لنلللد صلللُمخلالللة وأمينلللة و 
كيا َيدُ و  مب  ن  " :ا النديس دولس الرسلولال لمة التي قاله

ــهأ   ــوا بـــــــ ــم"وا    ويؤم ـــــــ ــ  ن يعـــــــ ــو  مبـــــــ ــا يؤم ـــــــ  كيـــــــ

 (. 14:  10) رو  ارٍأ"ـ  كـو  بـم"ـا يعـيـهأ وكـب
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 ال رملة:
نن الللكي ال يعمللِّ لحسللاب المسللليح اللي كرمللم اإللهللي الللي  

 للللرف الللللرو  ببللللااًل، وأتلللل  ولللللو كا لللل  أ مالللللم األر للللية أو 
سلللم  والنالللر. العبلللر  ن ن الللي أن يعملللِّ االجتماعيلللة ملللِّ  ال

اإل سان اي ال لرم بحسلب مشليتة    ألن النلار سلتممتمحن  ملِّ 
كِّ واأد، نن اأترل  مِّ أألد اسيخسلر وإن بنل   مللم اللكي 

.   مِّ اسيكون لم الممد  من   
  سللوى سللا ة   شللر الحاليللة  السللا ة لللم  بللا ألصللحاب

مللنهم األمللِّ اللي   لللتبواأللد  مللن النهللار، وقللد كللال اليللأس أن  
الللدنول نللل  أنللِّ العمللِّ، واليللأس قاتللِّ أًنللا، واآلبللا  قللالوا نن 

 العنِّ الفارم  و معمِّ للشيبان.
 للللكل النبالللللة تماللللير ارصللللة لعللللدو الخيللللر معللللاول اليللللأس  

لللللكبح  واإلأنلللللام الللللي النفلللللوس،  ُيالللللور لهلللللم أن ال نيسلللللة والمم
والتنلللللاول ملللللن  تلللللا  ال رملللللة الحقيقيلللللة، واللللللدنول الللللي شلللللركة 

سللرار والتللنعم  للو للليس لهللم دللِّ لل هنللة والرهنللان والبتللوليين األ
ال اللي الجنللال انللط، أمللا  للم اأ للِّ العللالم مكتللوب  للليهم وال ن لل

 النبالة والوقوف نار  األسوار.
  للللللكا منبللللللا الشلللللليبان ونللللللكار أا للللللارل الشللللللرير للهلللللل  ،  

 كللللللل  أ هلللللللا األأنلللللللا  الللللللالمل ور مفتلللللللو  ألصلللللللحاب السلللللللا ة 
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ب السللللا ة األوللللل  دللللِّ ونللللأكثر الحاليللللة  شللللر  كمللللا ألصللللحا
 اتسام.

اللللل  تعتلللللكر أن سلللللا ار العملللللر ا نضللللل  وا الللللرا  الللللي  
النبالة د   مِّ روأي وأ نا   ال  خل   لكا الجسلد و حلن الي 

  كل الحالة. 
ال يعتلللكر الشلللي  با نضلللا  أياملللم االنلللاب مفتلللو  وأأضلللان  

  شلر المسيح تنتظر ول و  المسيح ألصحاب السا ة الحاليلة 
 أللزن  للل  سللنوار ا تهلل  وال يللأس مللن أن النقيللة قا مللة، الل 

 من العمر قليلة.
ن ار م اي سا ار  مرل اي البفوللة والمرا نلة وال يعتكر مم  

والشللناب و لليعها اللي ببالللة الشللهوار وا ح لهللا وتسللك   اللي 
اوايللللا ومنعبفللللار البللللرل المتشلللل نة والملتويللللة  نللللاب المسلللليح 

السنين التلي أكلهلا مفتو  ول وتم د   دامة و و سيعو   ن 
 الجرال.

   سا ار الانا  واإلشلرال والحيويلة ن  ي  وال  يأس مم  
اللي ببالللة السللعي الناطللِّ ورا  العللالم واكتشللف قللرب الغللروب 
أن ت نلللم كلللان بلللاطً  ويلللن  اللللريح وال منفعلللة تحللل  الشلللمس. 
اللكرام المسلليح ممللدول  للجميلل  وسللا ة واأللد  اللي كرمللة سللوف 

ن  وًمللا واأللًدا اللي ليللارل نيللر تعللو   للن سللنوار دلل   للدل وأ
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 من آالف.
    وال  تللألم ملللن اللر م الللي السللا ار التلللي أتتللم ايهلللا ل لللو

اأ ملهللا أو  للرب منهللا أو ا حللاا نللل  ل للو  أنللرى مللن ر لليس 
 للللكا العللللالم اللللي العمللللِّ اللللي ر للللي الخنللللااير وأكللللِّ الخر للللوب، 
االمسلليح ال ُيبفللل اتيلللة مدننللة وال يناللف قاللنة مر و للة 

 ها وال يفرم ايها أت  آنر رما.دِّ يحفظها ويبلب
   أال ياللير  للكا ُمشللجًعا لنللا للنهللو ، ن هللا السللا ة اآلن

لنسللتينظ لنخللل  أ مللال الظلمللة و لللنس أسلللحة النللور، االنللديس 
  العــا خي األخــاة"هــى  "أيهــا األوال  : وأنللا الحبيللب يكتللب قللا  ً 

 يا للعمجب من  كا اإلأساس الرسولي المتزا د الي ( 18:  2يو 1) 
 ما ا لو ااتنا سمام الاور وطا تم؟! الفضيلة.

السلللا ة األنيلللر  بالنسلللنة للواألللد املللا ا  للل   قلللد ت لللون  لللكل 
 سللللال أن يجللللاِوب الللللرب نن غادلللل  الشللللمس  ليللللم و للللو اللللي 

 النبالة.
نلللِس قلنلللم نن النعملللة تحتلللا  لملللن ينتنالللها وال ي نن ايللارار 

"ا  للللب ا مللللِّ اليللللوم اللللي كرمللللي" دللللِّ  :سللللم  لاللللور النا للللِّ
لم بكِّ كيا لم ووجدا لم أل لم رنملا ال تت لرر انلد يكلون  يستجيب

 ماوامـالعـ "مل ـوم    شلر  كا الندا   و  لدا  السلا ة الحاليلة 

 (. 12:  11) مت  ه"ـ و ـوالغاصبو   ي   أـَ ـُيغ
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 سمعمف النهمر:

ــع   :قلللال اللللرب يسلللوم  ــ    ءـ ــار اثـ ــا ام ال هـ ــت سـ   أ"ة"أليعـ
  ا   لـــ . أرســـلم مـــا"ي بغـــم أ  أ مـــي أ مـــال ا (. 9:  11) يـــو 

ــاٌر ــو  " هـ لللليكن  لللكا شلللعار ا الللي كلللِّ  لللوم، مللل  ددايلللة  (. 4:  9) يـ
لمتنللا أن  بللدأ  هار للا بالعمللِّ اللي  نشللرال  للور النهللار. ال نيسللة  م
ال للرم كأدنللا   للور وأدنللا   هللار، وكُمرسلللين مللن    نللل  العللالم 
 عملللِّ الللي كلللرم المسللليح كنلللور للعلللالم ومللللح للللبر ، كرا حلللة 

 كية ورسالتم الحية منرو   من جمي  الناس.المسيح الز 
ُ لللللرف  بحسلللللب  شلللللغلم اللللللكياالعملللللِّ الخلللللارجي والمكلللللان  

العللالم، للليس  للو و للعنا الحقينللي ول للن بحسللب الللرو .  حللن 
 عمِّ لحساب المسيح الكي أرسلنا  عمِّ كلِّ النهلار أل نلا لسلنا 
لنفسللللنا وال  عمللللِّ لحسللللاب أ فسللللنا ألن للللليس أأللللد منللللا ي لللليل 

 ِّ الكي ل ا ا بمجدل واضيلتم.لكاتم، دِّ من أج
   الل ن ااتتنللا سللا ار النهللار ولللم  نجللز  مللً  نلهًيللا وقفنللا

"أ لل  يللا    الرأللوم اأسللبني  : الللي سللا ار الغللروب و نللول
 ".  شر م  أصحاب السا ة الحالية 

"أسللرم لللي يللا مخلللل بفللتح األأضللان األدويللة أل للي أانيلل   
لنهلللار والللار الللي الللللكار والشلللهوار وقلللد مضللل  منلللي ا ملللري 
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ااآلن أت ِّ  ل  غن  رأاتك التلي ال تفلرن ال  تتخلِّ  لن قللب 
 ناش  مفتنر لرأمتك" ) من صلوار األجبية (.

    ِاإل جيلللي أن الللرب نللر  يبلللب اعلللة اللي بللاكر ُيسللج ِّ
النهللار ثللم اللي السللا ة الثالثللة ثللم اللي السالسللة والتاسللعة وأنيللًرا 

 . شر اي السا ة الحالية 
لنللللدس اللللي ال نيسللللة المندسللللة أن ت للللون وقللللد لد للللر الللللرو  ا 

سللللا ار اللللللد و   للللكل سلللللا ار صلللل   وتضلللللرم ومنادلللللة مللللل  
صلللاأب ال لللرم وارصلللة للعملللِّ الروألللي الللي كلللرم اللللرب وكلللأن 
ل للو  المسلليح تتجللدل أمامنللا  للل  صللعيد سللا ار النهللار لعلنللا 

  تعبللون  نبللِّ أن  للدنِّ نللل  شللركة واتحللال ملل  العللاملين والللك ن 
 اي كرمم المندس.

 سلللتفيد دهلللكا التلللددير اإللهلللي اللل  تتحلللول صللللوار  هيلللا دنلللا 
 األجبيللة اللي سللا ار النهللار  للكل نللل   مللِّ روتينللي جللاف أو
   للون كمللن  للؤلي واجًنللا كللاألجير دللِّ هيللا دنللا دللرو  الحللب وقبللول
ل للو  المسلليح وتسللليم المشلليتة  نبللِّ ل وتللم و للدنِّ اللي الحللال 

 نل  ندمة كرمم، غير  ا رين نل  مكااأ  وال طالبين أجر .
الللي  لللكل السلللا ار  لللد و ا اللللرو  أن  عملللِّ  ملللِّ الاللل    

والتونة وتنديس النلب والف ر والحمد وتسلبيح المسليح،  لكا  لو 
احيلا  الال   كملا رسلمها لنللا  ،أقلدس  ملِّ ُيفلِر  قللب المسلليح
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صللللميم العمللللِّ اللللي  لللل   الللللرو  والوجللللول اللللي أضللللر  المسلللليح
نلنا اللي ال للرم، ألن الالل   تُللدِنلنا نللل  المل للور مناشللر  وتللد

شركة جمي  النديسين الك ن أر وا الرب و ملوا اي كرمم منلك 
 آلم وإل  آنر الد ور.

 
 تقييأ ضعمم  اإلنسمن:

مللا أبعللد أأكللام     للن الفحللل وطرقللم  للن االستناللا ! أل للم  
 (. 33:  11) رو  من  رف ا ر الرب؟ أو من صار لم مشيًرا؟

ر م دينمللا تظهللر نن أ ملااًل كثيللر  تنللال ن جللاب النلاس وتنللد  
أ مال اآلنلرين أنيلر  وقليللة وقلد ال تجلكب ا تنلال النلاس ول لن 
الللللي المل لللللور سلللللت ون  نلللللا  مفارقلللللار ر ينلللللة وأملللللور غيلللللر 

 متوقعة.
سلينفون   شلر امن كان يظن أن أصحاب السا ة الحاليلة  

اللللي مندمللللة صللللفوف الللللك ن يأنللللكون األجللللر السللللماوي وينللللالوا 
 مهم ر   الللللللللللللللليًنا اللللللللللللللللانًرا ويحسللللللللللللللللبون مللللللللللللللللن الللللللللللللللللك ن كلللللللللللللللل

 اي المت آر األول ؟ امن المت أ األنير  يجلسو السيد ول ا م 
 اوملللن كلللان يظلللن أن ن سلللاً ا نلللدم سلللا ة واألللد   نلللال  لللك 
 ؟! ر من المكااأ . ما ا يساوي تعب سا ة واأد االمند
، لنلللد   أًنلللا ن لللم لللليس كأأكلللام النلللاس  كلللكا ت لللون أأكلللام   
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ا للر  رأمللة    لنللل  أ مللال أصللحاب السللا ة الحاليللة  شللر  ل
وأنللم اقللي م أ مللالهم بعللين صلل أم، و للكا معنللال أن العمللِّ اللي 
 اتم ال يساوي شليًتا ملا للم تدركلم  لين صل      اتجعلِّ منلم 

 شيًتا صالًحا.
طفللللم الالللغير  كمثلللِّ ملللا  نظلللر األب الحنلللون نلللل  أ ملللال 

ر دها  ن أنم، ن ها أ مال تااهة اي  اتهلا التي يحاول أن ُيعب ِ 
األدللو  تفللر  وتسللر أل هللا ُمندمللة مللن ادللن صللغير االلرا   ول للن

البفللللِّ اللللي أ ن األب  للللو أ للللكب لحللللن اللللي الوجللللول وكلمللللار 
البفللِّ و للو  للتعلم النبللا رغللم أ هللا تخللر  غيللر وا للحة وغيللر 
صحيحة تماًما نال أ ها اي  ظر األب أدل  من جميل  ال لملار 

 وال نارار.
 اليللة  شللر  كلكا  ظللر    نلل  أ مللال أصللحاب السلا ة الح 

الللللك ن ل للللا م درأمتللللم وألنلهللللم بحنللللم الحللللا ي وشللللفنتم  للللل  
النبلللالين،  ظلللر نلللل  أ ملللالهم بعلللين الاللل   اوجلللد ا كامللللة 

 و ظيمة ون  لوم قدامم.
 

 ضولون آخرون:
ــو   قلللال اللللرب يسلللوم تعنيًنلللا  لللل   لللكا المثلللِّ   "ه ـــ ا ي ـ

 (. 16:  20) مت   "ـعيـو   خقـ  واألولـعو  أولـا خق



 ـ 156 ـ 

  ليسلل  بالبدايللة ول للن بالنهايللة، ألن  هايللة أمللر نيللر اللالعبر  
 (. 8:  7) جا  من ددا تم كما قال الحكيم

م ـا ابيدأتـ"أب"دم لوا بالجسلدمكثيرون ددأوا بالرو  ول نهم أك 

 (. 3:  3) اي  دأ"ـو  ا   با عـعوح ُتَ مَّلـبال

وكثيللللللرون مللللللن الللللللك ن  كللللللر م الرسللللللول مفتخللللللًرا ب يمللللللا هم  
البدايللة  للال ينللول ن للم  مللككر م باكًيللا و للم أ للدا  ونللدمتهم اللي 

 (. 18:  3)   صليب المسيح 
وكثيرون تركوا البريا ورجعوا مرتلد ن نلل  اللورا  ن  أأبلوا  

 :العالم الحا ر. و ل  العكس تماًما كما قال اللرب للفريسليين
 .يعبقو  م إا مل وم اللَّه" م وا"إ  ال"ءاري  واله

ر اآلبلللللا  ل تلللللاب المنلللللدس والللللي ِسللللليكثيلللللر  الللللي ا واألمثللللللة 
النديسلللين اهلللكل صلللور  الللللل اليملللين قا ملللة تشلللهد ألصلللحاب 

والملرأ  الخاطتلة  ة، واكا العشار والسلامري شر السا ة الحالية 
والنلللديس موسللل  األسلللول وملللريم المالللرية وشلللهول كثيلللرين دللل  

  دل.
   كلللكا سلللت ون مفارقلللار غيلللر متوقعلللة الللي  لللوم الد نو لللة 

مللن المعتبللرين أولللين بحسللب المكا للة والرتنللة  العظلليم ا ثيللرون 
ر والشللكِّ واالسللم والللك ن ينفللون اللي الاللفوف األوللل  والمت للآ

أأللد أكللرم مللنهم  يضللبروا أن    للاألوللل   نللا سلليظهر أ للم ل
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 يعبوا مكا هم لم. 
وكثيلللرون ملللن الممنسللليين وغيلللر المعلللرواين والمجهلللولين أو  

  أدديلللة قبلللِّ اللللك ن لنللللوا نلللل  ال لللرم متلللأنرين سلللينالون مكاالللأ
ختبر ال ل  اللكي الجمي  بحسب ص      ااأل النلوب ومُ 

  د ن سرا ر الناس.
 للللن تنيللليم النللللاس والحكللللم  للللليهم  نللللو ن ن لن لللف أ هللللا اإل 

بالمت للللأ األنيللللر  ولنهللللرم راجعللللين نللللل  آنللللر الاللللفوف لللللنحظم 
بشعور المسكنة واالتضلام الحقينلي كملن  لو آنلر ال لِّ أتل  

 ا. فوا درأمة  ند مخلان
 

 ضجرة العمل و"كمفلة النعمة:
الللكي يعمللِّ ويت للِّ  للل  العمللِّ ويظهللر أمللام    أ للم تعللب  

سللللا ار  للللكا  لللللدل ا بف للللر اريسللللي يعلللللد األصللللوام ويحسلللللب 
العشلللور والتنلللدمار أتللل  أ لللوال النعنللل  والشلللبث وينتظلللر أجلللر  
 ومكااللللللأ   للللللن الالللللللوار والسلللللللو  بحسللللللب الوصللللللايا التللللللي 

األكبلر الي مثلِّ االدلن الضلال".  ال  تعدا ا قط "كما قلال االدلن
اللرو  الفريسلي ُتحسلب للم األجلر   لل  سلبيِّ  دهلكاالكي يسلك 

 ل ن كما ينول الرسول دولس.
أمللا الللكي يسلللك دللرو  العهللد الجد للد، رو  الرسللِّ األطهللار  



 ـ 158 ـ 

ا  للللم لا ًمللللا نن ااتخللللر  يفتخللللر بالنعمللللة العاملللللة  يللللم ونللللأمور 
وأن الفضلللِّ ن للنعملللة  للعفم الللي آن واأللد، ويشلللعر أ لللم مللد و 

كلللِّ الفضلللِّ  مرجللل  لللللرب يسلللوم و ملللِّ  عمتلللم. اسلللم  النلللديس 
ــ . لعـــت    :دلللولس الرسلللول ينلللول ــا الـ ــي  أ ـ ــغع العسـ ــم أصـ  "أل ـ

ــ       ــه. ول ـ ــخي اللَّـ ــ هدم ك يعـ ــم ا ـ ــوال   أل ـ ــى رسـ ــ   أل  ُأ  ـ  أهـ

ــه اأُ     ــا  و "مي ــا أ  ــا م ــه أ  ــي    ب "مــخي اللَّ ــخي  ب ــم ن ت ــ  باطل  " ــاة ل

  ــ  ال أ ــا  بــي  "مــخي اللَّــه الــ    ول  ــي"هم.أ ــا ت"بــت أكثــع مــ هم  

 (.  10ــ  9:  15كو 1)  م"ـ"ـم

 الللللللكي يحيللللللا ويخللللللدم دهللللللكل الللللللرو  ُت مِمللللللِّ النعمللللللة  ناللللللم  
وتعمللِّ بنوتهللا اللي  للعفم وت للون المكااللأ   للل  سللبيِّ النعمللة 

 لون اسلللللتحنال  مفا لللللةولللللليس بمنلللللدار العملللللِّ، أل هلللللا  عملللللة 
ُألب     بغ  النظر  ن اإل سان، ول ن يظهلر ايهلا بلاألكثر

وتتمجلد وُتمللد   عمتلم السللخية انلط وقللد يشلت ي الللك ن يسللل ون 
بللللالرو  الفريسللللية ويحتجللللون كيلللل  يعامللللِّ أصللللحاب السللللا ة 

املة من اأتمال طول النهار وأرل.  شر الحالية   ُمعم
و للم ن ن  متمِ لللون  للل  األ مللال ال يسللتبيعوا أن  للدركوا مللا  

  و  مِّ النعمة وسخا   بايا ا.
 مالنلللا الللي  لللد النعملللة وال  ت لللِّ  لللل  ِدلللر، دلللِّ نن لُنسللللم أ  

مر للا  ملنلا كلِّ البلر  نلول ن نلا  بيللد ببلالون وللم  فعلِّ نال ملا أُ 
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 (. 10:  17) لو بم 
 

 ك يرون ي دعون وقليلون ينتخبون:
 ملللا أبعلللد أأكلللام     لللن الفحلللل وطرقلللم  لللن االستنالللا   
 (. 33:  11) رو 
أيللللام أليشلللل  ولللللم  كثيللللرون كللللا وا الللليقللللال الللللرب نن ُدللللْرص   

ــو يبهللر سللوى  عمللان السللريا ي  وأرامللِّ كثيللرار كللن  (. 27:  4) ل
اي أيام ن ليا النبلي وللم ُ رسلِّ نال نلل  األرمللة التلي الي صلراة 

 (. 26:  4) لو  صيدا 
وقللللد ال  بللللدو وا للللًحا أمللللام النللللاس مللللا  للللو سللللر ا تخللللاب  

المنتخبللين ول نهللا النعمللة التللي  للؤت  دهللا  نللد اسللتع ن يسللوم 
 مسيح و كا  و  ايبنا الكي  لنال  يم من غير استحنال.ال

" ا  عوا   ـوت م أيهـا اإلخـوة  أ  لـيل      :قال الرسول دولس 

كثاو    ما   عأ ا عد  لـيل كـثاو  أقويـا   لـيل كـثاو       

ُ ع ا   بي اخيار اللَّه ُجهَّـال ال"ـان لُيخـه. احل مـا . واخيـار اللَّـه       

. واخيار اللَّه أ  يـا  ال"ـان واُأـه َ َرى    ُ " ا  ال"ان ليخه. األقويا 

ــي ا  أوجــو   ل ــم ال ي يخــع كــي  . جعــد    واــا اأوجــو  لُيب ق

 (.  29 ــ 26:  1كو 1)  ه"ـامـأم
 للللكا يكشللللف لنللللا سللللر انتيللللار الضللللعفا  ل للللي ُتمللللد  قللللو   
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 المسللليح وسلللر انتيلللار أصلللحاب السلللا ة الحاليلللة  شلللر  ل لللي 
 (.  31:  1كو 1) لرب ال يفتخر، دِّ من ااتخر اليفتخر با

النمجلللد اللللكي ل ا لللا دنعمتلللم ولن ملللِّ أيلللام أياتنلللا سلللال ين  
بحسب الد و  التي ُل ينا نليها مت لين  ل  در المسليح و ملِّ 

  عمة روأم الندوس.

 

 "ن الص مح وحتى السمعة الحمدًة عشرة:
ل لو  المسلليح للم المجللد للمل لور سللتظِّ قا ملة أتلل   هايللة  

م الثللا ي ليللد ن المسللكو ة ويجللااي كللِّ  هللار  للكا العللالم ومجيتلل
 واأد بحسب أ مالم.

لملة ملن أول النهلار ثلم  ل لالند   منكلًرا أولتلك اللك ن ُأسلبوا امعم
بالنلللللاموس واأل بيلللللا   ل لللللااألملللللم ليلللللدنلوا نلللللل  مل وتلللللم.  ل لللللا

ملللا جتللل   :دنعمتلللم و لللو الللي الجسلللد وقلللال ل لللاوالوصلللايا ثلللم 
 (. 17 : 2) مع ألل و أدراًرا دِّ نباً  نل  التونة 

اللللللزمن األول كلللللان املللللن النلللللاموس، اللللللزمن األنيلللللر املللللن  
النعملللة.  والملللد وون أسلللب قالللدل و عمتلللم تمتعلللوا بالموا يلللد 

 التي  ظر ا األولون من بعيد وأيو ا.
قلللال اللللرب للفريسللليين نن الز لللا  يسلللننو  م نلللل  مل لللور     

ويت تلللون الللي أضلللن ندلللراهيم، لنلللد ا تبلللر األملللم الغلللريبين  لللن 
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سللرا يِّ أصللحاب السللا ة الحاليللة  شللر  الللكي بالنعمللة ر ويللة ن
 عد قبِّ ن شا  العالم. الوا المل ور المُ 

 
 ظنوا ضنهأ ًلخذون ضك ر:

 للللكا ا للللر اريسللللي محلللل ،  نللللدما ينللللارن الفريسللللي  اتللللم  
بلللآنرين ويسلللتعر  تنلللوال بالقيلللاس نلللل  اللللك ن  لللم أقلللِّ تنلللوى 

 نلللارن  فسلللم تتزكللل  أ ماللللم نلللدما يُ  –بحسلللب رأيلللم  –ومعرالللة 
أوالر ملن   جًدا اي  ظلرل ويفت لر أ لم  نلال جلزا  أاضلِّ ومكاالأ

، ول نللللللللم ال ُ للللللللدِنِّ النعمللللللللة اللللللللي ا تنللللللللارل ول للللللللن ُ رِكللللللللز     
 "إ  ن ا للللرل أللللول جهللللالل الشخاللللي وت نللللم غيللللر  للللالم أ للللم 

الب ــاؤو . وإ  ن َييــُعس الــع    ي"ــأييــ   الــع  البيــت   بــاط    

 (. 1:  127 ) مه عاس"ـع احلـهـ   سـاطـخي بـاأدي 
 ندما قارن الفريسي  فسم بالعشار، تزكل  جلًدا ونالفعلِّ للم  

يكن العشار بحسب التنوى الظا ر  والجهلال الشخالي ليتزكل  
.  أمام   

ول للن العشللار تللرا ى أمللام    كفنيللر ُمعللدم وللليس لللم سللند  
تلم الخبيلة ملن  اي در وال ُمت لِّ ملن أ ملال صلالحة دلِّ قلد  مر 

لحال ا سلكب  النعملة وغبل   لعفم وسلترر كِّ شي ، افي ا
 انزل نل  ديتم مبرًرا. نا اغبنتم غُ ريم وأ 
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 و للللن الفريسلللللي أ لللللم يأنلللللك أكثلللللر، ول لللللن    لللللليس بظلللللالم  
وقد و   الفريسي مو   الكي يبالب بلأجرل دنلا   لل  ت نلم 
 واسللللللتحناًقا لللللللم، ا للللللان أ للللللم نللللللاب مللللللن النعمللللللة ألن النعمللللللة 

 نًيللللللا وال ت سللللللي البًسللللللا ول للللللن ال تشللللللن  شللللللنعاً ا وال تغنللللللي غ
غنللللل  النعملللللة للمعلللللواين وِنلللللر النعملللللة للخبلللللا  و رام المسللللليح 

  "ابـــ  اإل عـــا  قـــد جـــا  ل ـــم ُيَخلِّـــص مـــا قـــد هلـــن"لل هللال ين 
 (. 11:  18) مت 

"يا صـا أ  مـا َظَلم ُيـَنو    قال الرب لااأب السا ة األول   

 (. 13:  20) مت  "أارـ ـ لى  ي مت م"ـا ات قـأم
اللللك ن يسلللل ون بحسلللب رو  أصلللحاب السلللا ة األولللل  نن  

"أل  اللَّــه لــيل ب ــان   يــى  سللوف يعبلليهم الللرب ولللن يمظلمهللم 

 (. 10:  6)  أ خي..." ـأ احملبـ"ـم وتـَى  مل ـي ع

الللللك ن ألركللللتهم النعمللللة اللللي سللللا ة متللللأنر  سلللليبلغون نللللل   
األأضلان والتمتلل  مثللِّ االدللن الراجل  كيلل  اللاا بالحلللة األوللل  

اي  دل والحكا  اي رجليم والكديحة والفلر ... ومشلا ر  والخاتم
أنللرى يماللُعب التعبيللر  نهللا. ول للن رو  االدللن األكبللر كا لل  
رو  أصللللحاب السللللا ة األوللللل  الللللك ن  نللللوا أ هللللم مظلوملللللون 

دهللللكا   شلللر  نلللدما تعاملللِّ النعمللللة أصلللحاب السلللا ة الحاليللللة 
السلللخا . اادتلللدأ يغتلللا  وللللم  لللرل أن  لللدنِّ ووقلللف يحلللتح أملللام 
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 "هــــــا أ ــــــا أخــــــدمن ســــــ   هــــــ ا  ــــــد ها    :رب قللللللا  ً اللللللل

ــس        ــعح مـ ــم َقـــ   أل ـ ــدًيا ن ُت" ـ ــيين  وَجـ ــاوٍ وصـ ــ   ن أجتـ وَقـ

 (. 29:  15) لو  أصدقا م"
 

 ض" لة ألصحمب السمعة الحمدًة عشرة:
   لللكدوا الللي قالللة استشلللهال األرنعلللين شلللهيًدا قيلللِّ أ هلللم  م

ا الشللللللهدا  ب لنللللللا هم اللللللي أللللللو  كبيللللللر مملللللللو  ثملًجللللللا ووقفللللللو 
دينما و عوا أملامهم ألو   ،يحرسو هم أت  يموتوا متجمد ن

 كبيللللللللللر آنللللللللللر مملللللللللللو  مللللللللللا  سللللللللللانن أتلللللللللل  يسللللللللللتثيرو هم 
 لللللن نيملللللا هم، وكلللللان واألللللد ملللللن العسلللللكر الملللللوكلين  لواليعلللللد

 بالحراسللللللة واقًفللللللا ُ راقللللللب جهللللللال الشللللللهدا  وإ  ا فتحلللللل   ينللللللال 
 نكلللللليً  دينملللللا نكلللللليً  واألللللًدا  تلللللأرجح الللللول أألللللد م  39ليلللللرى 
 الللللللكي لللللللم يحتمللللللِّ المللللللا  المللللللثلح ونللللللر  ليلنللللللي دنفسللللللم  للللللكا 

أتفللللم اللللي الحللللال ويخسللللر  ليلنلللل اللللي أللللو  المللللا  السللللانن 
 اإلكليِّ.

وإ  رأى الجنلللدي  لللكا المشلللهد سلللارم بخلللل  م بسلللم وألنللل   
م مللدنفسللم اللي المللا  المللثلح ليفللوا باإلكليللِّ األرنعللين، و كللكا ت

الوا اللك ن  ل  شلر شهالتم وُأسب م  أصحاب السا ة الحالية 
أجر األولين اي اللحظار األنيلر  وُ لدوا مل  مالاف الشلهدا  
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 األدرار.
   و للللا النللللديس دللللوال النسلللليط و للللو رجللللِّ متللللزو   ا ًشللللا 

اي العالم وقد تجاوا السلتين ملن  ملرل، ن  وجلد اوجتلم ت ليل 
، سلاقبة الي غوايللة العلدو وقلد  الحها مللرار ن   دل  نلوف   

تركهلا و  لب للنلديس األ نلا  رآ ا الي  ار الفعلِّ، الملا للم تنبلِّ
أ بو يوس، وتر  ب  ندل ونعد أيلام قليللة كلان قلد سلبا الشلنان 
 الللللللللللللللللللي االأتملللللللللللللللللللال والنسلللللللللللللللللللك والتنشلللللللللللللللللللف العجيلللللللللللللللللللب، 
وقلللد منحلللم     عملللة  ملللِّ اآليلللار وإنلللرا  الشلللياطين، ورغلللم 

 ب ِسلللللتجلللللاوا السلللللن  و لللللتم النعملللللة أ لللللعاف مضلللللا فة وأُ 
  لللللنهم  للللللالوا مللللل  اللللللك ن لنللللللوا ال لللللرم الللللي سلللللا ة متلللللأنر  ول

ــيل   مكاالللأ  أدديلللة قبلللِّ كثيلللرين أًنلللا  "أل  كـــثاي  ُيـــدَ و َ  وقلـ

 (. 16:  20) مت  ُي  َيَخُبو "

   و للا كثيللرين وكثيللرين مثللِّ مللريم الماللرية التا نللة واأل نللا
يعنلوب التا لب المجا لد، وموسل  األسلول، صلاروا أمثللة للتونلة 

 العجينة وااتنال النعمة اي أوانر الُعمر.
  ِّلعِّ أروم األمثلة النديسة با يسة التي بعد أن كا ل   د

محسلللللونة ملللللن أوالل    الُمحبلللللِين لبل لللللر  والنديسلللللين ومعتنيلللللة 
بللالفنرا  ومحنللة لل نللال  أغوا للا الشلليبان افتحلل  ديتهللا وأسلللم  
جسلد ا و فسللها للخبيللة،  للكل لمللا سللم  دهللا اآلبللا  الشلليو  اللي 



 ـ 165 ـ 

رسللوا نليهلا النلديس درية شيهي  صاموا من جهتها وصللوا ثلم أ
 وأنا الناير ونعملِّ  عملة  جيلب ااتنلد ا    و ملل  ال لملة 
اللي قلبهلللا انبلللل  أن تخلللر  مللل  النللديس الللي الحلللال، وللللم تنبلللِّ 
أتللل  الرجلللوم نلللل  مكلللان الخبيلللة وللللو نلللل  لحظلللة إلأضلللار 
بعلللل  م بسللللها، وقللللد اا لللل  روأهللللا اللللي  ار الليلللللة التللللي 

لنالير تلأثًرا بالًغلا وكلان نرج  ايها، وقد تأثر النديس  وأنلا ا
 رجو أن الرب ُيمهِّ لها اماً ا واسحة من الوق  للتونلة، اعلز ال 
الرب أ م اي الوق  الكي نرج   يم نروًجا قلبًيلا وروأًيلا ملن 
مكلللللان الشلللللر افلللللي الحلللللال قبلللللِّ اللللللرب تونتهلللللا و الللللل  مراتلللللب 

وتمتعل    شلر  النديسين كواأد  ملن أصلحاب السلا ة الحاليلة
أ مللال    الللي  لل   بللم ومجيللد... أًنللا  جينللة بفللر  ال ُ نبللا

 قديسيم.
 آخرون تعبوا وضنتأ دخلتأ على تعبهأ:

أ هلللللم أصلللللحاب   شلللللر يكفلللللي أصلللللحاب السلللللا ة الحاليلللللة  
اتضللام ن  ال يمحِسللبون أ فسللهم أ هلللم شللي ، أو أ هللم أصلللحاب 

"نن آنلللرون تعبلللوا وأ لللتم لنللللتم  :جميلللِّ ن  أن اللللرب قلللال لهلللم
 ادوا ما لم تتعبوا  يم". ل  تعبهم. أرسلت م لتح

اهللم لا ًمللا  مللكُكرون اضللِّ الللكي ل للا م واضللِّ الللك ن تعبللوا  
قللللبلهم، ومللللن م مللللح أصللللحاب السللللا ة الحاليللللة  شللللر  أ هللللم 
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 نسللللبون العمللللِّ بللللاألكثر للللللك ن كللللا وا قللللبلهم نللللداًما و للللاملين 
 بال لمة.

رووا وسلنوا دلدم الشلهال   االك ن ار وا قبلهم بالدموم واللك ن 
ان والللك ن سللعوا جا للد ن وطللااوا اللي النفللار وسللكنوا دللكار اإليملل

ين ولللم يكللن العللالم البللراري وجللالوا منشللرين و للم مكللرونين ُمللكل  
لللوا العمللِّ منللك جيللِّ األجيللال،  مسللتحًنا لهللم، والللك ن سللننوا وكم 
كِّ  ؤال  وغير م من رجلال اإليملان دلككر م أصلحاب السلا ة 

ملن أ فسلهم  با تنلار كبيلر جلا لين نيلا م أاضلِّ  شر الحالية 
 بما ال ُيناس.

الل ن كللان أصللحاب السللا ة األوللل   نظللرون نللل  أصللحاب  
السللللا ة الحاليللللة  شللللر  أ هللللم غيللللر مسللللتحنين نللللل  شللللي  أو 
مسلللتأ لين ل راملللة أو مكاالللأ ، اللل ن أصلللحاب السلللا ة الحاليلللة 
 شلللر   نظلللرون نلللل  أصلللحاب السلللا ة األولللل  بعلللين اال تنلللار 

و  االتضلللام تختللللف واإلكنلللار وشلللتان دلللين  لللؤال  وأولتلللك. الللر 
جو رًيا  ن رو  اال تدال بالكار، واالت ال  ل  النعمة ُيضلال 

 االت ال  ل   رام النشر.
 

 األجرة... دينمر:
أي ُشلللللكر يسلللللتبي  أصلللللحاب السلللللا ة الحاليلللللة  شلللللر  أن  
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 ُيندمول للسيد اي وق  ين  األجر  غير المتوقعة؟
بملا  اجلأيا للعجب والد شة التي تممُلك  ل  النفس أينملا تف 

أ دل الرب لمحبيم اللك ن تعبلوا معلم ونلدموا كأصلحاب السلا ة 
 الحالية  شر .

العبشلان وِكسلا   وسلنيمن ينول نن أجر  نطعام الجو ان  
ا تلراف المسليح  ل   العريان وايار  المسلجون والملري  ت لون 

للم المجللد باإل سللان الللكي اعللِّ  لكا أ للم اعلللم بالمسلليح شخاللًيا 
أملام الم   لة المندسلين وأملام  ا ( لو  ) معروالم  لكونمجد 

 الشهدا  والنديسين وجمي  طغمار السما يين؟! 
ُيعبي الفنير ت ون مكااأتم كملن ُينلر   منومن ينول نن  

 يجاايم؟! معروامالرب و ن 
 أو أنللللوار   ننللللو ومللللن  توقلللل  أ للللم ن ا تللللر  أأللللًدا ديوًتللللا أو  

 أنلللللللللك متللللللللللة أو أًبلللللللللا أو أًمللللللللللا أو املللللللللرأً  أو أوالًلا أو أنللللللللللواًل ي
.  للللِّ ُيعنللللِّ أن ( 29:  19) مــــت  للللعف ويللللرص الحيللللا  األدديللللة 

ت لللللللون السلللللللما يار ِ لللللللوم  األر للللللليار واألدلللللللديار ِ لللللللوم  
 الزمنيار؟!

يللللللا لفللللللر  الاللللللدينين  للللللوم أن ينفللللللوا اللللللي سللللللا ة الت ليللللللِّ  
التلللي  للل   واسلللتع ن األجلللر السلللماوي. لللليس ل نلللاًرا وال أملللوال

 ملللللللار السلللللللماوية سللللللُينِعم دهلللللللا رب ال لللللللرم ول لللللللن أسلللللللرار ال را
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 ال يعراها أأد غير الكي يأنك.
 ،والثيللاب الِبللي  ،والمللن المخفللي ،اِسللر الحماللا  البيضللا  

وكوكب الانح المنير ونلاقي أوصلاف المجلد األدلدي المكتونلة 
اللرب أأنلا ل سلوف ُي ملهلا لهلم  دهلا و لداي سفر الر يا والتلي 

 اي  وم ُ رسم اإللهي ويوم ت ليِّ النديسين.
ا النفس اجتهدي اي  كل السا ة ل لي توجلدي الي ا أ تههيا 

س م  ند  هورل واجتهدي أن ت ون ل وتك وانتيلار  للخدملة 
 اي كرم المسيح.

وتللككري أ للم سلليوِام ديللد ر لليس م   تللم مكااللآر ال تخبللر  
 ل  بال ن سان وال رأتها  ين النشر كما ل ا رب ال رم وكيلم 

 وأمرل أن ُيعبي األجر .
أ  السماوية وا ر لي  لن كلِّ أجلر أر لي وا تظري المكاا 

 أو مجد ل يوي ألن  لك ُيحِرمك من أجر السما .
 

 ًم صمحب... "م ظلمت ك:
 كللكا قللال الللرب لمللن  ظللر بعللين شللرير   حللو سللخا  السلليد  

وكرم  عمتم ولم يشكر ويسنح بالحمد للكي أ بلال ويعبلي كلِّ 
 أأد.
م  نظلر    ليس بظالم أل م ال يحكم بحسلب المظلا ر ول نل 
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نلل  النللب ويمفحلل أ ملال األا لار والنيلار ويعبلي كلِّ واألد 
"بحسب قلنم   (. 4:  20مه  ) "يعبيك الرب أسب قلنكم

وسللوف ال يكللون اللي الد نو للة مللن يمشللعر بللالظلم أو الللننل  
أو العجز أل لم الي السلما  يكلون ال ملال وال فايلة وأتل  اللك ن 

   العالللة ن  سوف تن   ليهم الد نو ة سلوف يمجلدون ل نو لة 
 يشعرون اي أ ماقهم أ هم بعدل جااا م الرب.

الللللالرب لي لللللان األر  كلهلللللا مسلللللتحا و لللللالل الللللي جميللللل   
أ مالم، ول ن  وم مكاالأ  األدلرار  لو  لوم تمجيلد الرأملة و للك 
ال يكون  لل  أسلاب اآلنلرين دلِّ  لي  الحنلان اإللهلي  لل  

ال للم ُمبللا  فوس انتار ا لُيعلن دها رأمة أدديلة، و لو كملا قل
الحريللة أن يفعللِّ مللا يشللا  بمللا لللم ونحسللب مسللرتم التللي ترتللا  
اللي العبللا  وتعبللي بسللخا  بالفعللِّ، للليس مللن ينللول لللم لمللا ا 

ــ    "َمـــــاعللللل   كللللكا؟ أل لللللم   صـــــار    أ أو َمـــــ ـــــع الـــــع   ق َ َعَ ــ

 ســـب   أ  ـــال  ُي ا ـــأأ أل  م ـــه وبـــه ولـــه كـــي    لـــه ُمءـــًااأ أو َمـــ

 (. 36ـ ـ 34:  11) رو  ا "ـيـاأل 
لن للف ن ن  للن األسللتلة التللي ال طا للِّ مللن ورا هللا... لمللا ا  

 "أل"ــــيَّ ا قب َلــــخَي تقــــول  ابلــــها: أــــا ا   لللكا ولمللللا ا  كللللكا...؟!

 (. 20:  9) رو  ص "يم ه  اأ"

 للل  آ يللة رأمللة انتار للا الللرب  متفا لللةالل ن رأ لل  النعمللة  
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 لُيظِهللللر دهللللا لبفللللم وإمهالللللم وطللللول أ اتللللم... الللل  تتسللللا ل وال
تعتللر  اللي قلنللك، أل للم  للو ُأللر أن  مرالل  با ًسللا مللن مزنلللة أو 
 يجعلللللللللللللللِّ  لللللللللللللللاقًرا سلللللللللللللللاكنة الللللللللللللللي ديللللللللللللللل  أم أوالل ارألللللللللللللللة 

أو  رالللللل  المتضللللللعين لُيجلسللللللهم  للللللل  كراسللللللي (   7:  113) مــــــه 
 المل ور.

دلللِّ األألللرى دنلللا ن ا رأ نلللا أصلللحاب السلللا ة الحاليلللة  شلللر   
أصلحاب  تراعهم النعمة وتتراا دهم وُتمجد م أو ُتعبليهم أجلر

السلللا ة األولللل ، ألللري دنلللا أن ُ مِجلللد النعملللة و حلللِدص بفضلللِّ 
ل خلِ لالكي ُيعبي بسلخا  وال ُيعيِ لر ويالن  العجا لب وألدل ويُ 

  ل  كِّ أال  قوًما.
 

{ 9 } 

 ( 13 ــ1:  25) مت  ذارىـر عـشـل العـثـم

 

ــ َ      ــبه مل ــــوم العــــموام  ءــــع  ــــ ارى  أخــ  " ي تــــ   ُيءــ

ــابييُه ــا  ال   َّم ــ ــا  مخــــٌل مــــ ه َّ    وخــــعج  للقــ  "ــــعيل. وكــ

  جــاه م . أمــا ا ــاه م  أخــ   م ــابييه َّ    يمــام   ومخــٌل

ــ  ــ   م"هــ ــا       َّون يأخــ ــ   ٍيًيــ ــام  أخــ ــا احل يمــ ــا  وأمــ  ٍيًيــ

ــيه َّ ــابييه َّ   يـ ــأ ال"ـــعيل  "عـــ َ مـــس م ـ ــا أب ـ ــي"ه َّ . و يمـ    ـ
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   قبـــٌي.   ـــم   ـــا الليـــي صـــار صـــعاٌ : هـــو ا ال"ـــعيل مُ وكـــَ 

ــ  للقا ــــهو  قامــــت  يــــس أولتــــن ال"ــــ ارى وأصــــليَ   َ ج ُعخ اَ ـ

ــاه م للي يمـــــام:  م ـــــابييه َّ  مـــــ   أ  ي  ـــــا.  قالـــــت ا ـــ

ــي  َّ ــلُ  ٍيـ ــابيي ا ت   ـ ــ   م ـ ــا  م   ـ ــام قـ ــت احل يمـ  : .  أجابـ

 لُ ــ َّ.   إا البا ــخي وابــي" َ  ال ي  ــم ل ــا ولُ ــ َّ  بــي ا هــ َ     ُهل"لَّــ

ــ  ــا ُه ــا  َّو يم ــعيل  واأعــ    اهب ــا  ال" ــي"  ج ــ  ي"دٌَّم ليب  ام  خل

 ال"ـــ ارى  خُيالـــ  البـــا . أخـــًاا جـــا م بقيَّـــ م"ـــه إا الُ"ـــعس  وُأ

ــا ســيدُ   ــا  م: ي ــا ســيدُ أيًضــا ق ــاو  أجــا  وقــال: احلــ َّ    ي     ا ــيأ ل 

ــوُل ــم   أقـ ــ َّ: إ ـ ــالُ ـ ــعُ  مـ ــو    َُّ أ ـ ــم ال ت"ع ـ ــهعوا إً ا أل  ـ  .  اسـ

  .ا "ـاإل ع ُ ـا ابـخي ال  يأتم  يهـا ـو  وال العـيـال
 ( 13 ــ 1:  25 تم )

 صالة نصف الليل:
انتلللارر ال نيسلللة  لللكا المثلللِّ لناللللي بلللم الللي  الللف الليلللِّ  

 لللمن ندمللللة الاللللوار اليوميللللة أي أن ال نيسلللة جعللللل   للللكا 
 المثِّ أينو ة تضعها أمامنا اي الا   كِّ  وم.

تتحللللول ال لمللللار اللللي  للللكا المثللللِّ نللللل  ُقللللو  لااعللللة للسللللهر  
  ال نيسلة بعلد تل و   لكا واالستعدال لم قا  العريس. وقد جعل

اإل جيلللِّ الللي الخدمللللة األولللل  ملللن صلللل    الللف الليلللِّ قبلللل  
توسللللللية كترجملللللة ل لملللللار اإل جيلللللِّ وتحويلهلللللا نلللللل  صللللللوار 
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 ناصة: 
" ا  و ا العريس يأتي اي  اف الليِّ، طون  للعبلد اللكي  

يجللللدل سللللا ًرا، أمللللا الللللكي يجللللدل متغللللااً ، ا  للللم غيللللر مسللللتحا   
ي للت  تثنللي  وًملا، اُتلنلي نلار  المضي معم. الا ظري يلا  فسل

 المل لللللور. دلللللِّ اسلللللهري قا للللللة: قلللللدوس قلللللدوس قلللللدوس أ للللل  
، من أجِّ والد  اإللم ارأمنا".  يا   

 "تفهملللللللي يلللللللا  فسلللللللي  للللللللك اليلللللللوم الر يلللللللب، واسلللللللتينظي،  
 وأ للللليتي مالللللناأك دزيللللل  البهجلللللة، أل لللللك ال تعلملللللين متللللل  

 حللللو  الاللللور النا للللِّ:  للللا  للللو ا العللللريس قللللد أقبللللِّ.  يللللأتي
  قار للللللةً  ، لللللللت  تنفللللللي نارًجللللللاال تنعسللللللياللللللا ظري يللللللا  فسللللللي 

 الجللللللا  ر دللللللِّ اسللللللهري متضللللللر ة،  العللللللكارى مثللللللِّ الخمللللللس 
 ل للللي تلتنللللي المسلللليح دللللد ن  لسللللم ، وُيللللنِعم لللللك  بُعللللْرِس مجلللللدل 

 اإللهي الحقيني".
نن  للللكل الالللل   التللللي  اللللليها كللللِّ  للللوم، و حللللن قللللا مين  

واحالها،  بمثابلة تفتليل األوا لي ل   سهارى اي  الف الليلِّ
ناويللة اارغللة، و كللكا  لل    للِّ يللا تللرى امللتبر مللن الزيلل  أم

يفحل اإل سان  فسم ويفلتل قلنلم، أ لن نلزين الزيل  اللكي بلم 
ُ  قلللي  لللريس  فسلللم، اللل ن وجلللد  نلللا  قليلللِّ ملللن الزيللل  ا  لللم 
بالللدموم اللي الالل   والتوسللِّ يجتهللد أن ُي ِمللِّ مسلليرتم ليجملل  
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وملللا  سللا حةة مااالللل  ايًتللا للحيللا  األدديلللة، ال سلليما أن الفرصلل
 اليوم.  د  اال الوق  

وإن اللت ل اإل سللان قلنللم ووجللد آ يتللم قللد ارغلل  مللن الزيلل   
 اما ا  سال يعمِّ؟! 

 ليبُلللللللب النا لللللللة بلللللللأكثر اجتهلللللللال قبلللللللِّ أن ُيغللللللللا النلللللللاب،  
ويللا لحسللن الحللظ نن النا للة اللي امللان غرنتنللا مللا أكثللر م، ومللا 

 أسهِّ الحاول  ل  الزي  ومِّ  اآل ية.
ا قضللينا اماً للا محسللونين ملل  العللكارى الجلللا  ر، الل ن كنلل 

لللللر، هيلللللا  لللللنف    انلللللد تنلللللا   اللللللزمن والوقللللل  منلللللك اآلن ُمنا 
  نلللللا ُانللللللار ال سلللللِّ و سللللللتينظ ملللللن غفلتنللللللا ونحكملللللة روأيللللللة 
 سلللك اللي جهللال روأللي، وسللهر اللي الالل   ومحنللة دلل  ريللا  
 وصلللللبر كاملللللِّ ورجلللللا  ثادللللل  و يلللللة  قيلللللة وقداسلللللة السلللللير ... 

أتلللل  ن ا مللللا أللللان وقلللل   ايوًمللللا يتنللللا  وًمللللاكللللِّ  للللكا سلللليمب آ 
 نروجنلللللللا ملللللللن الجسلللللللد  مفلللللللر  مللللللل  الفلللللللرأين اللللللللدانلين نلللللللل  

 الُعرس األددي.
 

 "لكوف َّللا  ع رس ضبدي:
ن للللم اللللر  أقينللللي لا للللم نللللل  األدللللد ال  نتهللللي، أللللليس  لللللو  

المو لل  الللكي  للرب منللم الحللزن وال آبللة ووجلل  النلللب؟ أيللث 
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   كللللِّ لمعللللة مللللن  يللللو هم، ويكلللللِّ محبيللللم بال رامللللة  يمسللللح
 ويعترف بالك ن ا تراوا بم ولم  ن روا اسمم.

ــد      أل للم قللال اللي الر يللا:  ــ  ي" ءــوا ب"  "لــ  جيو ــوا ب"ــد  ول

 (. 16:  7) رؤ  ع "ـ  احلـمٌ  مـمل وال  ـم الءـس  ليهـقـوال ت
للللدر، أيللللث ال جسللللد  لا ًمللللا الفللللر  اللللي السللللما   ال يشللللونم كم

 ُيشاغب وال شيبان يحارب وال  الم ُيغري وُيضال.
 

 المسيح هو العريم:
ــ   المعمللللدان  للللن السلللليد المسلللليح  وأنللللاقللللال النللللديس    "مــ

ــعيل"    ــو ال"ـ ــعوس  هـ ــه ال"ـ ــو  لـ   لللو  لللريس ال نيسلللة  (. 29:  3) يـ
 اللللللللللكي اقتنا لللللللللا ددملللللللللم ولاللللللللل  ممهر لللللللللا واشلللللللللترا ا ال بفضلللللللللة 

 ملللللا ملللللن وال دلللللك ب ملللللن سللللليرت م الناطللللللة، دلللللِّ دلللللدم كلللللريم ك
، لم يسللوم المسلليح معروًاللا سللابًنا قبللِّ تأسلليس  أمللِّ  دلل   يللب 

 (. 18:  1ب  1) العالم 
وقللد اسلللتعِلن المسلليح الُمنلللار   ريًسلللا لل نيسللة منلللك النلللديم،  

ويكفللي أن  تأمللِّ اللي سللفر  شلليد األ شللال أيللث  تجللل  المسلليح 
صللينم، و لو   العريس، معلًما دين رنلو ، بع متلم العجينلة و ل

 م العلللللللللروس أدلللللللللي  وأأملللللللللر، اتللللللللل  كلللللللللاألرا كملللللللللا تالللللللللف
)بلللاقي األوصلللاف ملللن سلللفر  شللليد األ شلللال( وقلللد اقتلللرن اللللرب 
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 نلرأ الي أزييلال كملا  المزنللةبش نم الك ن انتار م وراعهم ملن 
 "نببتِك لنفسي". 16
 ( 2 : 2) ص رميللللا نكللللكلك  تللللاب الللللرب لعروسللللم اللللي سللللفر  

   حمبـــخي خ بيـــنق   هابـــنق ورا ـــم    " كـــعم لـــنق َاـــاة صـــبا ق   

 خي".ـ  ال ي

ــي  " :والنلللديس دلللولس الرسلللول ينلللول   ــي م لعجـ ــد  خ بـ   وا ـ

 (. 2:  11كو  2)  "يأـخي  للمعـ را    ي ـد    ـقأُل

 
 العروس:هى  الكنيسة

 للم  ُأريلكم العلروس املرأ   :قال الم   للنلديس  وأنلا الرا لي 
 ، اللللللللللللللللرأى وكتللللللللللللللللب  نهللللللللللللللللا مثللللللللللللللللِّ ( 9:  21) رؤ الخللللللللللللللللروف 

جلهلللا، لهلللا مجلللد    اينتهلللا مالللنو ة  لللروس ُمهيلللأ  ُمزينلللة لر 
 ددمم.
مثللللِّ الاللللنا ، جميلللللة  كللللالنمر، طللللا ر   كالشللللمس  ُمْشللللِرامة 

 (.  10:  6)  ش  ُمْرِهنمة  كجيل بألوية

اهللللي نن كا لللل  طللللا ر  كالشللللمس، االفضللللِّ  مرجلللل  للللللكي  
غسلللها ددمللم وقدسللها بغسللِّ المللا  بال لمللة، ل للي ينتنيهللا لنفسللم 

سلًة  غمْضنم كنيسًة مجيدً  د   أو شي  مثلِّ  للك، دلِّ ت لون ُمند 
 وال  يب.
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نن كا   جميلة كلالنمر، االفضلِّ  رجل  نلل  ا عكلاس   و  
  للللللللللللور وجللللللللللللم المسلللللللللللليح الللللللللللللكي أ للللللللللللار ُ لممتهللللللللللللا بقيامتللللللللللللم 
 وأشرل اي قلبها إل ار  معراة ممجد    اي وجم يسوم المسيح.

كالانا ،  نسبب اجر ييامتم اللكي  ُمْشِرامةُ نن كا     و  
المللور  للن الجالسلين اللي الُظلمللة و ل ل المللور  ا شللين  دلدل

 كِّ أياتهم اي نوف ومكلة.
وإن كا لل  ُمْرِهنمللة  كجلليل بألويللة، االفضللِّ  رجلل  نللل  الللكي  

لر مالاري  الجحليم  لب كِّ جيوش الظلمة وقلوار الشلر وكس  غم
وسحا الشيبان بالالليب. للكلك رآ لا  وأنلا الحبيلب لليس لهلا 

. مجد من  اتها دِّ لها مجد    
وتسلللتبي  أن تمرجلللل  نلللل  جميلللل  األوصلللاف العجينللللة التللللي  

ُسجل  اي سفر الر يا  ن مجد ال نيسة اي السلما  أو تعلرف 
تماًمللا أن سللر  للكا المجللد ال للا ن اللي المسلليح  ريسللها ماللدر 

 كِّ  بية صالحة وكِّ موهنة تامة.
 

 العذارم:
لدنول نل  الوجول األدلدي ل م أ ضا  ال نيسة، المد وون  
 تحلال بالمسليح الي ل  المسيح العريس السلماوي. الملد وون م

للمُهم نلل   سر  ال ُ نبلا بلم.  شلر  لكارى قلال اللرب، ول لن اام
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الللللرقتين، قلللللد  بلللللدو للنلللللا ر نلللللل  جمللللليعهن بحسلللللب المظهلللللر 
الخارجي أ م ال ارل، ا لهلن  لكارى لهلن مالاديح ولهلن اينلة 

 ونارجار الستقنال العريس. 
 اما ا يكون الفرل ن ن؟ 
ل ديلنهن، ا لهلن فر  نن النا ر نل  العكارى ال يستبي  أن يُ  

 كارى ممسلكار بالمالاديح ولهلن أوا لي، وجمليعهن نارجلار 
للنا  العريس لليس الي ُقلدر  اإل سلان أن يعلرف أ هلن أكيملار 
وأ هلن جلا  ر ااإل سلان  نظلر ملن الخلار ، أملا اللرب اينظللر 

ال لللل ،  لللو  النللللوب ومختبلللر فلللاألالوألللدل نلللل  النللللب.    
وأدل الكي يستبي  أن يكشف ما اي اآل ية من مِّ  أو الران، 

  كا الفرا والتمييز  و  مِّ المسيح الدي ان وأدل.
لند ار ل الرب دين االثنين اجعِّ للمغبوطار صفة الحكملة  

 دينما وصف األنريار بالجا  ر.
 

 حكيممف:
 ة اللللرب الحكملللة مخااللل دلللد  (. 1:  9) أ  الحكملللة دمنملللْ  ديتهلللا  
  (. 10:  9) أ  
لنللللد انللللتل سللللفر األمثللللال كلللللم اللللي التفرقللللة دللللين الحكلللليم  

والجا لللِّ، وإن كا للل  األوصلللاف الللي المعلللا ي الللي  لللكا السلللفر 
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تبلللدو جسللللدية تخلللتل بالحيللللا  الحا للللر  نال أ هلللا اللللي طياتهللللا 
يكمللن سلللر الحيلللا  األدديلللة والحكمللة التلللي توِصلللِّ اللللنفس أتللل  

 :يلث تسلم  الالور النا للِّنلل  لانلِّ الُعلرس والفلر  اإللهللي أ
 (. 21:  25) مت  لنِّ نل  ار  سيد اُ 

للن منن الللكي يسللم  ك مللم ويعمللِّ  :والللرب يسللوم قللال   بللم ُيشم
للا وو لل  األسللاس  وأفللر، ديًتللادرجللِّ أكلليم و اقللِّ دنلل   و م 

للخر  ــو  للل  الا  للب   (. 48:  6) ل ُم أمللا الللكي يسللم  وال يعمللِّ، اشم هم
جسد والسلبحيار الخارجيلة درجِّ  جا ِّ  دن  ديتم  ل  تراب ال

 (. 49:  6) لو اسنط وكان سنوطم  ظيًما 

 العريم: يء"ج
المسللليح الثلللا ي يكلللون بمثابلللة الللرا وتمييلللز دلللين  ي نن مجللل 

 الك ن استحنوا للفر  السما ي ونين الرااضين لمل ور المسيح.
مجللللدل وجميلللل  الم   للللة  اللللي قللللال الللللرب: ن للللم متلللل  جللللا  

لشعوب اي الد نو لة، كملا ُيمِيلز النديسين معم، ا  م يميز دين ا
ا ،  ُيقللِيم الخللراف  للن يمينللم ا   الرا لي الخللراف مللن الِجللدم والِجللدم

 (. 32:  25) مت  ن يسارل 

"ا   مـ    :األولل قال النديس  وأنلا الرسلول الي رسلالتم  

أي أن سلر  (. 2:  3يـو   1)  أوال  اللَّه  ون ُي ينَهع ب"ـد مـا ا سـ ُ و "   
علن اي مجلل المسليح أل نلا سلن ون ِمثللم، سلنرال أوالل    سُيستم 
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يكللون  كمللا  للو أيللث أ للم  للو  للور العللالم ااسللتع ن أدنللا     
 باسلللتع ن  لللورل اللليهم، والعكلللس اللل ن الخا لللعين للللرو  الظلملللة

ة  للنور م  الظ لمة؟  ِركم :  6 كـو 2 )يكون لهم نجِّ  ظيم ن  ال شم

 دِّ الظ لمة تهرب منم. ( 14
ار ن ن  لللللن النفلللللوس التلللللي متللللل  جلللللا  االعلللللكارى الحكيمللللل 

المسلليح يجللد ن قللد ايللن ماللاديحهن بللالنور الللكي  للو نشللرال 
المسللللليح وألوللللللم الللللي اللللللنفس النشلللللرية، أي أن  لللللكل النفلللللوس 

 صارر ممْسكًنا للنور.
 "سقــعاُ  ا عــد هــو ال"ــ    ــ   كا ــت َ ي ُ ــن بعــي خي    عــد   

 (. 22:  6) مت  ًعا"ـيـو   ـه ي ـكل

رى الحكيمللار الماللاديح واآل يللة بالزيلل ، وقللد مللبر العللكا 
ومعلللوم أن الزيلل  ُيشللير لا ًمللا نللل  مسللحة الللرو  النللدس الللكي 
اينا، الكي بلم ُنتمنلا دلرو  المو لد النلدوس ليلوم الفلدا  لعمرُنلون 

 .المنتن  الرو  لفدا 
لند صارر المسحة ملًتلا، ملبر المالاديح واآل يلة، اللنفس  

بالسلللهر المتواصلللِّ والجهلللال  واللللرو  مًعلللا، و لللكا ال يحلللدص نال
النللللا و ي والاللللل   المتلللللواتر ، ن لللللم مثلللللِّ الوا لللللار التلللللي تملللللرنح 
اتتضللللا ف، ألن السلللللو  بللللالرو   للللدا  اإل سللللان للفللللر  و للللكا 

 بالتالي ُ نشل أماًسا لمواصلة السير والمجا د  للوصول.
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   نن المسللحة التللي لنللا مللن النللدوس، دزيلل  الميللرون اللي
تمللل   لللل  كلللِّ  أ ضلللا نا، االللارر آ يلللة كراملللة المعموليلللة نم

مليتلللة بالنعملللة وأ ضلللا ل  آ يتلللمو سلللتبي  أن  لملللس ملللن كا للل  
 مسلمة لها.

   الللللنفس تفللللي  مللللن  نبللللوم  االعنللللِّ والف للللر وكللللِّ قللللوى
 نز الاالحار.الخيرار وك

   واللسللان ياللير  نبللوم  عمللة، يفللي  ك ًمللا صللالًحا كمللا
 (. 1:  45 ) مهع " ـاهـأ  مـاتـُم كـا م قلـ"لعما ر من كاتب 

   والعللللين ممسللللوأة بللللالرو  اللللي بسللللاطة الحمللللام والنلللللب
نلللز للاللل  ، ومركلللز للحلللب البلللا ر، وكلللِّ ملللا  لللو  يالللير كم
جليِّ وكِّ ما  و طا ر وكِّ ما صيتم أسن ت ون  يلم ِتجلار  

 اإل سان الروأا ي.
و للل  العكللس مللن  لللك، االللكي  نتمللي نللل  اريللا العللكارى  

رو  وثمللر الللرو  اهللو الجللا  ر ا  للم مللن جهللة كللِّ أ مللال اللل
 انير معوا  نحث  ن  كل األمور بعد الوق  وال يجد ا.

 
 "وقف الجمهالف:

لزين ايل    يا للحسلر  والنلدم، ول لن بعلد الوار األوان، أ لن نم
 الرو  إل ار  الوجم اي أمضر  المسيح؟
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  اتشلللوا  لللنلنلللد ا نضللل  العملللر كللللم لحسلللاب الجسلللد، الملللا  
الناتلة... ليس شلي  لحسلاب ما النرول بالرو  كا   المفاجأ  

اللرو ، أمللا مللا كنلزول اللي األر  انللد تُلر  مللداوً ا اللي التللراب، 
كِّ وقل  وجهلد لحسلاب الجسلد... ُلالن مل  الجسلد، كلِّ جهلال 

 للحاول  ل  كرامة اي العالم... يفن  م  العالم.
يمسلللللللب الللللللنفس ُقللللللدرتها  للللللل   كللللللِّ سللللللعي ورا  الشللللللهوار 

ة، كللِّ طملل  وسللعي ورا  االسللتنار  ويتللر  اإل سللان اللي الُظلملل
المال والشهر  والاي  والغن  واللك  والفر  العالمي كلان ونلااًل 

  ل  الرو  ااارر د  اي  ون   ور.
كِّ كسِّ وتوا ي وتفريط وإ ملال. كلِّ  لزوف  لن الال    

وتضللليي  للوقللل  واسلللتهتار بالوصلللايا وتلللدليِّ لللللكار صلللار كلللِّ 
  كا  ل  أساب الرو  اكمُدل  وا بفأ  ور ا.

كمللن  همللِّ وقلل  الللزرم ويسللتهين بالسللهر والسللني والعنايللة  
دزر م. ما ا يجد وق  الحاال سلوى أنلِّ نلاو و لديم الثملر. 
أليس ما  زر م اإل سان نيال يحاد؟ نن من  زرم للجسلد املن 

 (. 8 - 7:  6) اي الجسد يمحُاد اساًلا 
   نن سلللللو  الجللللا  ر  مللللنم  للللن ر و للللة أقيقيللللة و للللدم

الجللللا  ر بللللالمظهر الخللللارجي واللحظللللة أكمللللة، لنللللد اكتفلللل  
لون أسلاب لقيلا  العلريسالحا ر  ونعدم أكمة نرجن للنلا  
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أو اأتيللام واجللب، الللم يأنللكن ايًتللا اللي اآل يللة. المظهللر كللان 
 نشر بالخير دينما الدانِّ اارن تماًما  كا  و الخبر بعينلم... 
نلللًزا واراغهللللا  للللورص  اآل يلللة ُتعِبللللر  للللن النللللب وملؤ للللا ياللللير كم

 ر  والمور.الحي
   ـ  ولللو نللل  لحظلة  ـ  وثملة سللؤال،  للِّ ا لرر الجللا  ر 

ملللا ا يعمللللن الللي المسلللتنبِّ ولللليس لهلللن ايللل ؟ ملللا ا للللو تلللأنر 
 ريس؟ ما ا لو ا بفأر المااديح؟ الع

   لنلللللد ا بفلللللأ  لللللور النالللللير  قبلللللِّ أن تنبفلللللل المالللللاديح
 دزمان...!!

  مأال ُيحسب جا ً  أًنلا اللكي ي ليل دهلكا الف لر المظلل ،
سللللتهين بللللالموقف وال يحسللللب أسللللاب للد نو للللة، ويحسللللب أن ي

م منهللا عل لا ظلر نلل  النمللة وتم تلنعم اليلوم للك ، وال أسلاب للغللد؟ 
أ هللا ال سلل ن كيلل  تجملل  اللي الاللي  أليللام الشللتا ...  كللكا 

 قال الحكيم سليمان لُينمِنم النفس الجا لة.
 

 ضعريننم "ن زيتكن:
شللللير نللللل  أكمللللة نن نجابللللة الحكيمللللار، لعلللللم ال يكفللللي، ت 

 النديسلللللين واتضلللللا هم، نن  لللللنهم وأكمهلللللم  لللللل  ملللللا جمعلللللن 
ملن اضللا ِّ ومللا نز لول مللن ايلل  النعملة ومحاللول الللرو   للو 
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 قليللللللِّ وقللللللد ال يكفللللللي ) لنللللللا ول للللللن (، أو  للللللو بال للللللال ياللللللِّ 
دهلللم نلللل  لنلللا  العلللريس، و لللكا الشلللعور بلللالعموا والحاجلللة كلللان 

 والجهال. مواصلة السعي ويحثهم  ل  السهرل داعهم باألكثر 
   واألمثلللة  للل   لللك كثيللر  االنللديس دللولس الرسللول، رغللم

 ملللللللا وصلللللللِّ نليلللللللم ملللللللن ِ علللللللم وملللللللا دكللللللللم ملللللللن جهلللللللال محنلللللللة 
 :اي المسيح أت  الال الرسلِّ األطهلار... رغلم كلِّ  للك ينلول

 "لسللللللللللل  ن لللللللللللي قلللللللللللد  لللللللللللل  أو صلللللللللللرر كلللللللللللامً ..." ونهلللللللللللكا 
 الللللرو  العللللالي  نسلللل  مللللا  للللو ورا  ويمتللللد  يمللللا  للللو قللللدام... 

 باالكتفلللللللا  وال ا تلللللللدال بكبريلللللللا  أن اإل سلللللللان دلللللللل   ال شلللللللعور
يسللين... لللم ينلللِّ نللل  مللرالل أو وصلللِّ...  للكا للليس ملللنهح الند

شلعور المحتلا  يسلع  نلل  كفيم ويفي  دِّ أأد أن  ندل ما ي
 .آنر  مفمس

   لنلللد  لللل  الشلللياطين تحلللارب النلللديس منلللاريوس ال بيلللر
 ا  أتللل  لحظلللار موتلللم، تنلللول للللم: "طونللل ي دهلللكا الف لللر اللللرل

للللا   مم  يللللا أدللللو منللللار أكمللللل  جهللللال "، و للللِّ  للللو نللللل  آنللللر رم
 مللرُا  الف للر كمللن  للو محتللا  آلنللر قمبللر  مللن ايلل  النعمللة 
يمجمعهللللا و للللو  للللل  اللللراش المللللور باللللبر واأتمللللال المحتللللا  

 والمترجي.
   أال يالللير  لللكا تنكيًتلللا لللللك ن يظنلللون الللي أ فسلللهم أ هلللم



 ـ 184 ـ 

ا يضلر و لو لليس شليتً  ي ، نن من يظن الي  فسلم أ لم شلي ش
  فسم كما قال الرسول دولس.

 
 المستعداف دخلن "عه إلى العروس:

نن مل للور رننللا يسللوم المسلليح ال ُ للدر  نال بالللدنول نليللم،  
الللللل  يسللللللتبي  أأللللللد مللللللن نارجللللللم أن  تخيلللللللم أتلللللل  بالعنللللللِّ 
والتالللورار النشلللرية مهملللا سلللم ، الللأمور المل لللور انتناريلللة 

 بعيد  المنال  ن نيال النشر.
، وما للم يمخُبلر ترل  ين، وما لم تسم  بم ُأ نن  أ م ما لم  

والمبونلللون الللك ن اسلللتحنوا  لللكل  (  9:  2كـــو 1)  للل  قللللب بشللر 
ال راملللة  لللدنلون نليلللم لنلللواًل  لللو دكاتلللم الن للليم األدلللدي اعنلللدما 

 لنللللللللللِّ اُ " : نللللللللللالي الللللللللللرب مختاريللللللللللم ينللللللللللول  للللللللللكل ال نللللللللللار 
 نللللل  الللللر  سللللليد " وأالمللللا يسلللللم  اإل سلللللان  للللكل ال لملللللة ملللللن 

ب  لدنِّ نلل  الفلر  اإللهلي ويجلد  اتلم الي  ملا الفللر ، الم اللر 
المسللكنة نللل   أللالاالللدنول نللل  الفللر   للو ا تنللال الللنفس مللن 

الوجول الدا م اي  ور وجلم يسلوم المسليح، الالفر  األدلدي  أال
ن ن  لو لنلول نلل  لا لر  للم يكلن لج سلان نبلر  دهلا أو معرالة 

 وليس اي طاقة النشر أن  مدركوا كمال سر ا.
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 كب العريم:"و 
مللللللن العللللللالار النديمللللللة  نللللللد الشللللللرقيين اللللللي اأتفللللللاالتهم  

 –بالعريس، أن ت ون العروس م  وصيفاتها اي أاللة ا تظلار 
ويلأتي العلريس كلكلك الي موكلب مل   –المثلِّ بكما شر  الرب 

أصللدقا م، ويت قلل  االثنللان اللي مشللهد الفللر  بللال  العكونللة ل للي 
تفت لر اللنفس الي  ُتزمف العروس نل   ريسها... وملا أشله  أن

موكللللب  ريسللللها السللللماوي آتًيللللا مللللن السللللما  محفوًاللللا بالمجللللد 
وال مللال ملل  جميلل  الم   للة النديسللين معللم، آتًيللا  للل  سللحاب 

 السما ، جالًسا  ل  كرسي مجدل.
   وسللللللُيعِلن  للللللن مجيتللللللم المجيللللللد، صللللللور دللللللول ر لللللليس

 الم   لللللللة الجليلللللللِّ ميخا يلللللللِّ مللللللل   القياملللللللة ومللللللل   الفلللللللر  
 مًعا.
ــه        "أل  ا  ــو  اللَّ ــخي  وب ــيل م    ــا    ب ــوم ر  ــه بهي ــع    ع  ل

 ســو  ي ــهل مــ  العــما  واألمــوام   اأعــيأ ســيقومو  أوال .       

 ثــم مـــ  األ يـــا  البـــاق  ســـُ خ ا  يً"ـــا م"هـــم   العُّـــُيأ  

 (. 17 ــ 16:  4تل 1)  وا "ـهـع    الـاة الـُأ ق

   لعريس قوم التنلاطؤ، الا يظنسيأتي الرب وال ُ نبل كما
 قالم ال محالة، مهما تأنر ن ها سا ار قليلة.

   ومجيتم اي  اف الليلِّ، سلُينير نفايلا الظل م، وُيشلرل
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 دنلللللللللورل الللللللللي ليلللللللللِّ الخبيللللللللللة وُيبلللللللللدل  لمتلللللللللم نلللللللللل  األدللللللللللد، 
 الللل   وجللللد الظلللل م  يمللللا بعللللد والمحسللللونين  للللكارى أكيمللللار 
قيِّ  نهم ن هم ليسوا من ليِّ وال من  لملة جمليعهم أدنلا   لور 

 نً ا كالنللللللاقين، دللللللِّ لنسللللللهر و اللللللُح   مللللللنممْ ا   هللللللار، الللللل  وأدنلللللل
 (. 6:  5تل 1) 

 لقمء العريم:
دللد لنللا جميًعللا أن  ظهللر  قللال النللديس دللولس الرسللول ن للم ال 

أمللام كرسللي المسلليح ليعبللي كللِّ واأللد منللا أسللاًبا  مللا قدمللم 
دلللد أن يكلللون املللا ا  اللنلللا  ال و لللكابالجسلللد نيلللًرا كلللان أم شلللًرا، 

 أ دل ا لم؟
 اللللللك ن للمسللللليح اهلللللكا  لللللو العلللللريس، و لللللكا  لللللو  لللللوم  أملللللا 

 األدلللللللدي. وأملللللللا اللللللللك ن   ُ لللللللرس والللللللر  أرواأهلللللللم  لللللللوم اللنلللللللا
 ليسللللوا للمسلللليح اهللللكا اللنللللا  ُمخيلللل  ن للللم  للللوم تهللللرب الظلمللللة 
مللللن النللللور وتُللللدان جميلللل  أ مللللال الُظلمللللة والُفجللللور، وينولللللون 
للجنللال اسللُنبي  لينللا ولآلكللام غبينللا مللن وجللم الجللالس  للل  

 (. 16:  6رؤ  )العرش 
 
 ق ال مب:ل  غ  ض  

لنللللد  للللِّ النللللاب مفتوًأللللا  للللل  ِماللللراعيم أللللين كللللا وا اللللي  
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الجسللد، لنللد قللال السلليد المسلليح أ للا  للو بللاب الِخللراف نن لنللِّ 
دلللي أأللللد  للللدُنِّ ويخللللُر  ويجلللد مر لللل ، وصللللار ُ نللللالي نرااللللم 

النلاب نلل  أقال   ُاتحالخاصة بأسما هم  د و ا للدنول، وقد 
مها ن     لل  الالليب والتح  را لم وسلل  ا ادلاتسا م ألين ُ لِ ل

للمسللامير، وصللار كمللن يسللتعد الأتضللان كللِّ مللن يللأتي نليللم 
 ارًنلللللا ملللللن  يلللللر العلللللالم أو منهلللللوًرا ملللللن الخبايلللللا مهاً لللللا ملللللن 

 .الشيبان
وقللد دللدأ باأتضللان اللللل  للل  الاللليب وامللتح أمامللم بللاب  

 الرجا  وناب الفرلوس.
ي"ب  والثقيلم ا  يس اُأي "ت"الوا إلمَّو الى الرب باإل جيِّ  

 (. 28:  11) مت  م"ـرحي ا ُأـوأ   الـاألم

ل للللو   لللل   ن ن  فهللللم أن ل للللو  الاللللليب ول للللو  اإل جيللللِّ 
 للللللدنول مللللن النللللاب أي بالمسلللليح و للللو بللللاب مفتللللو  للجميلللل  

غللا النلاب" لون وال سيما الخبا  اما بالنا  سم   كل ال نلار  "أُ 
 الجا  ر. 

المسلليح العللريس  للو  ي سللد قبللِّ مجللنن امللان وجول للا بالج 
امللان تونللة ورجللوم وإصلل   السللير  والنللدم  للل  الشللر والنللاب 

 المفتو .
أما أن ا نض  امان تونتنا لون أن  دنِّ الن يكلون  نلا   
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 لنول بعد ول ن سُيغلا الناب.
 ا قـد ج"لـتُ   ـ  "هقال الرب لم   ال نيسة اي سفر الر يلا  

لنلد لنللل  الحكيملار و لن اللي  (. 8:  3) رؤ  أمامـن باًبــا م يوً ـا"  
م  للالجسلد الي امللان الجهلال لنلللن النلاب الضلليا اجتهلدن اوجد

 وأينما وجد م صار  و طرينهم.
"بللاب  لليا ول نللم  للؤلي نللل  الحيللا  األدديللة" لللم  راضللول  

ولللللم  تللللكمروا مللللن  للللينم دللللِّ أملللللوا صللللليبهم وصللللبرن  للللل  
الضلليا، و لللا قلللد تبللدل  لللكا النلللاب الضلليا نلللل  مسلللرار أدديلللة 
وصار صلليب النلاب الضليا والبريلا ال لرب  لو  نبلوم الفلر  

 األددي والخ ص.
أمللللا الللللك ن راضللللوا  للللكا النللللاب الضلللليا، راضللللوا الللللدنول،  

اسللتثنلوا الاللليب وِ لليا أيللا  الالل   والاللوم و لليا بللاب 
النداسللة و لليا ن  للار الللكار واالتضللام وارأللوا بالنللاب الواسلل  

ضلليا الللكي راضللول وسللاروا اللي البريللا الرأللب.  للكا النللاب ال
 غلا أمامهم اي السما .ب رالتهم و م  ل  األر  أُ 

   للللْا النلللاب بالنسلللنة للحكيملللار الللر  ملللا بعلللدل الللر  لنلللد غم
تأكللد لهللم الوجللول الللدا م ملل  العللريس الل  ا فاللال بعللد وال تخللِِّ 
 وال أرمان نل  األدد وال شي  سُي ِدر  كا الافا  ال  ها ي.

 قسللللا ا كلمللللة "أُغلللللا النللللاب" أمللللا بالنسللللنة للجللللا  ر امللللا أ 
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ال توجللد اللرص أنللرى، ن للم أرمللان أدللدي، و للكاب ال  نتهللي، 
 ُ لمللللللة نارجيللللللة، بكللللللا  وصللللللرير أسللللللنان ال أمللللللِّ وال رجللللللا  

  يما بعد.
ن للللم أًنلللللا أملللللر ُمخيللللل  وُمر لللللب، و لللللكا الناللللليب اللللللتعس  

 والنهاية األسيفة التي ال  نفعها الندم وال قرم الادور.
 

 دعوة لليقظة والسهر:
 قلللللال اللللللرب تعليًنلللللا  لللللل   لللللكا المثلللللِّ اسلللللهروا ن ن أل  لللللم  

 ال تعراون اليوم وال السا ة التي يأتي ايها ادن اإل سان.
ملن  لند طلب اللرب سهر.  ل  لنا كِّ  وم أند  جم اد و  رننا مُ  

الت ميلللك و لللو الللي النسلللتان أن يسلللهروا وياللللوا وكرر لللا ملللرار 
 سا ة؟!ألم تندروا أن تسهروا معي  :و اتبهم قا  ً 

قد تفند النفس نكليلها  ُيسلرل منهلا بسلبب تهاو هلا وكسللها،  
 و دم ينظتها وسهر ا. 

قللد يمفللرن الزيلل  بسللبب الغفلللة والنللوم اللي األباطيللِّ و لليام  
الوقلل  اللي الناطللِّ دينمللا اإل سللان متغااللِّ  للن نلل ص  فسلللم 
ُمللللثنمً  دنللللوم  ميللللا والسللللهر معنللللال الينظللللة الروأيللللة والخللللوف 

م اللي الللكي  يفنللدالحللريل  للل  أال  اإل سللان مللا  نللدل وال ُيفللرِ 
 اقتنال بالتعب والجهد.
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 ن مللللا ينتنيللللم اإل سللللان بجهللللال طويللللِّ اللللي الفضلللليلة رنمللللا ن 
لو تغااِّ ُيسرمل منم اي لحظة  يسنط اي مزالا الشر ويالير 

 انيًرا من النعمة. 
 العريس قد يأتي اي أي وق ،  كا أا؟ 
 ا م؟اهِّ صارر  روسم اي أالة استعدال للن 
 كا  و السؤال الكي يجلب أن ُتجيلب اللنفس  ليلم كلِّ  لوم  

 مالام  اي أالة ا تظار.
 

   كرر لي اتا  مخبونة أن  ريسلها ااجأ لا دزيلار  غيلر 
متوقعللة اللي  للوم مللن األيللام لللم ت للن مسللتعد  ومهيللأ  للنا للم، دللِّ 
كا للل  مرتنكلللة بخدملللة و ظاالللة البيللل  وللللم ت لللن الللي  نلللدامها 

 را للا ايهللا، احاللِّ لهللا نجللِّ كثيللر  وصللورتها التللي تحللب أن
ورنكة وصارر تنكي من ارم تأثر ا، ثم اتجلم   نهلا الي  ار 
اللحظلللة نلللل  الحلللال التلللي ت لللون  ليهلللا النفلللوس التلللي يفاجأ لللا 

 لل  غيلر اسلتعدال االارر تنكلي   قدوم العريس السما ي و 
أكثللر، وقللد اسللتمدر مللن  للكل الحالثللة قللو  أكبللر  للل  الجهللال 

الستعدال للنا  العلريس الحقينلي. أال  حسلب والسهر الروأي وا
 ة للعريس الحقيني.نأ فسنا أ نا اي امان الخب

 .( 2:  11كـــو 2)   ـــ را    ي ـــخي  للمعـــيأ" قـــد  أُل ..."خ بــي م  
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و جتهللللد اللللي  للللكل األيللللام أن  هيللللل أ فسللللنا ل للللي   ييللللم بفللللر  
 لمستعدار.ا

 اتحمد املعريم السمموي:
لللن اتحلللد بلللالرب صلللار روًألللا واأللل  ًدا  كلللكا ينلللول الرسلللول، مم

اِسللر االتحللال األدللدي بللالعريس السللماوي كللا ن اللي أن العللكارى 
الحكيمللللار كللللان لهللللن سللللر الللللرو  وسللللر الحيللللا  بللللالرو  وسللللر 

 االتحال بالرب.
ُملِّ الزملان، وجلا  وقل  اسلتع ن االتحلال اللكي كلان   الما كم

يعمِّ اليهم سلًرا و لم  ا شلون الي غرنلة العلالم وا تظلار وسلهر 
 ملللللللللللا جلللللللللللا  اليلللللللللللوم المو لللللللللللول لتُلللللللللللزف العلللللللللللروس وتوقللللللللللل ، ل

 ل مللال االتحللال األدللدي أُغلللا النللاب نللل  األدللد وصللار االتحللال 
 ال  ها ًيا.

 ال وجلللول لللللزمن المتنللللب وال للجسلللد المشلللاغب وال للشللليبان 
 ب... وال تسللللللللتبي   للللللللكل النللللللللوى أن تتسللللللللرب لُت للللللللِدر الُمجللللللللر ِ 

 إللللل   للللكا الفللللر  أو تعكللللر صللللفو االتحللللال بللللالحا نللللل  األدللللد و 
 أدد األدد. 

واللك ن  راللوا الللرب بللالرو ، نللوا مللن كللِّ تاللورار الجسللد  
واألأاسلليس الماليللة وألركللوا الحللب اإللهللي أللب الاللليب  للم 

 .  وأد م الك ن  دركون مل ور االتحال باَّلل 
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أما الك ن  بلدوا    بعتلا الحلرف، بلالحس واللملس الملالي  
 محاورين اي الجسد  ا شين اي التراب.

 ن أ ن لهم أن  دركوا أسرار المل ور؟ام 
أًنا ن م يستحيِّ  ل  اإل سلان الببيعلي أن ُ لدِر  ملا للرو   

وال يسلتبي  أن يحكلم الي شلي  أل لم ن ملا    ألن  ندل جهالة 
نلللل  مسلللامعم كلملللة ُ لللرس،  تمبُلللل يحكلللم  يلللم جسلللدًيا. املللا أن 

و كارى و ريس، أت   تجم   نم المالي األر ي نلل  ُ لرس 
والتللللللك  بشلللللهوار الجسللللللد    وأالللللرا  المسلللللرار العالميللللللةاألر 

 واتحالل... يا للحمسر  و م  الناير .
أملا الللك ن لهللم بللاكور  الللرو  ا  ملا يحكمللون بللالرو  اللي كللِّ  

.  شي  والرو  يفحل كِّ شي  أت  أ مال   
 

 خرجن... ودخلن:
ال  لللتم لنلللا  العلللريس نال بلللالخرو ، وال  لللتم االتحلللال بلللم نال  

ل نلللل  مل وتلللم لنلللواًل أقيقًيلللا، و لللكان الفعللل ن الخلللرو  باللللدنو 
الستقنال العريس ثم الدنول نل  مل وتم  ما اعل ن مت املان 

 كوجهي العملة الواأد . 
افلللي ألللال نروجنلللا وسلللعينا  حلللو العلللريس السلللتقنالم   لللون  

 بالضرور  منترنين  حو الدنول نل  ُ رس مجدل اإللهي.
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لسللعي تنللِّ اللرص لنولنللا واللي أللال كسلللنا وتنا سللنا  للن ا 
 وقد ُيغلا الناب لو نا.

الخرو   نا يحمِّ جمي  المعا ي الروأيلة الي رأللة اللنفس  
 التي تستحا للدنول نل  الُعرس السماوي.

اأ   تنرأ  ن نرو  ندراهيم من أ لم و شيرتم، اخر  و لو  
ال يعلللم نللل  أ للن يللأتي وكللان  داللم الواأللد يمشللدل ويجكبللم نليللم، 

ال ُتشللجعم وتداعللم "سللر أمللامي وكللن كللامً "، وكلمللة الللكي ل لل
وناإليمللان دللل  المو للد وقبللِّ مللا أقسللم الللرب بللم ثللم نللر  دنلللي 
نسللرا يِّ ديللد قويللة و رام ر يعللة تمجللكدهم موا يللد ُ ظملل  وثمينللة 

  ن أر  ميراص تفي  لبًنا و سً .
 ل  النفس ن ن أن تنسل  من ِ تنها وتخر  نلار  اللدا ر ،  

 هوار الجسد وإغرا ار المال .لا ر  جكب العالم، وش
الدد من الخرو  للنا  العريس أت  تستحا اللنفس اللدنول  

 نل   رس مجدل اإللهي.
 

:  الحق ضقو  لكن  إني "م ضعرفكن 
أنيلللًرا جلللا ر الجلللا  ر قلللا  ر يلللا رننلللا يلللا رننلللا االللتح لنلللا  

 اأجادهن الرب من الدانِّ دهكل ال لمار ن ي ما أ را ن.
ن  تمتللل  در يلللة شلللخل يسلللوم اللللكي  لللو  لللكا معنلللال أ لللم لللل 
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ْسلللللم جلللللو رل سلللللوى النفلللللوس المختلللللار ، أملللللا  دهلللللا  مجلللللد    ورم
الجا  ر ا  يستبعن بأي ألال ملن األألوال أن  لرين وجهلم 
وال مجللللدل... كيلللل  تلتنللللي الظلمللللة بللللالنور؟ أل للللم أيللللة شللللركة 

 (. 14:  6 كو 2) للظلمة م  النور؟ 

 

   ؟ل ن كي  ينول الرب ن ي ما أ را  ن 
نن كثيلللرين  لللد  ون أ هلللم يعرالللون اللللرب، وكثيلللرون سللليأتون  

الللي اليلللوم األنيلللر ينوللللون ألللليس باسلللمك تننأ لللا ألللليس باسلللمك 
أنرجنلللا شلللياطين.  ينلللول لهلللم المللللك تنا لللدوا  نلللي يلللا جميللل  

 اا لي اإلثم ن ي ال أ را م من أ ن أ تم.
امعراللللة المسلللليح، معراللللة اا نللللة، والمو للللوم للللليس أسللللما   

 أتللللل  آيلللللار و جا لللللب ُتالللللن ... ول لللللن معرالللللة وأشلللللكال وال
 أيا  بالمسيح واي المسيح.    المسيح

االشللليبان يسلللتبي  أن ُيغيلللر شلللكلم نلللل  ِشلللنم مللل    لللور،  
ل ممنظلر نلارجي أملا الواقل  اللدانلي رو   لملة  ول ن  كا ُمجلرم

 و  م.
اليس  جيًنا نن كان ندامم ُيغيرون شلكلهم نلل  ِشلنم رسلِّ  

 النديس دولس الرسول. المسيح  ككا ينول 
االجلللللا  ر ِصلللللرن أسلللللب الظلللللا ر الللللي منظلللللر العلللللكارى  
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و للللدا  ن "يللللا رننللللا يللللا رننللللا االلللتح لنللللا" كللللأ هن مللللن التابعللللار 
الحقيقيار، ول ن    ال ُيْشمم   ليم، ليس كِّ من ينلول يلارب 

.  يارب يندر أن  دنِّ مل ور   
ارجي اللالِ ِ در  ن ن ليسلل  بكلمللار الالل   وال الشللكِّ الخلل 

وال األسللللللما  الر ا للللللة أو المراكللللللز الظللللللا ر  للنللللللاس أو أثللللللواب 
المسلللليح سيكشللللف كللللِّ  ي النداسللللة وأشللللكال الحملللل ن أن مجلللل

 شي  أل م ال  د ن بحسب الظا ر. 
 (. 7 : 16صـــم 1) وال  نظللر نللل  العللين دللِّ  نظللر نللل  النلللب  
 (. 22:  2) رؤ يفحل النلوب ويختبر ال ل   
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{ 10 } 

 ( 37 ــ 25:  10) لو ح ـري الصالـالساممـثـل 

 

ــا  يُ   ــا مُ "وإ ا  اموســمٌّ ق ــا   : ي ــه ق ــ ع ب ــا ا أ مــي ألرٌ  "لِّ م  م

احلياة األبديخيأ  قال له: ما هـو م يـوٌ    ال ـاموس. كيـا تقـعأأ      

الع  إ ن م  كـي قلبـن  ومـ  كـي   عـن        يأُّ أجا  وقال: ُت

 : قـال لـه  وم  كي قدرتن  وم  كي   ع   وقعيبـن مثـي   عـن.    

ر   عـه      أرا  أ  ُيـ    بال وا  أجبت. اق َ"ي ه ا  يييا. وأما هو 

قال ليعوا: وم  هو قعي أ  أجا  يعوا وقال: إ عاٌ  كـا   ـاٍال    

مــ  أور ــليم إا أرحيــا   وقــس بــ  الل ــوص    "ــعَّول وجعَّ ــول     

ومضــوا وتعكــول بــ   ــم
ٍّ
وميــت .  َ"ــَعََّ أ  كاهً ــا  ــهل   تلــن  

    ع ل وجاٍ مقابله. وك لن الو.ٌّ أيًضا  إ  صار   د اأ ا  ال عي

عــا ًعا جــا  إليــه  وأــا ر ل جــا  و  ــع وجــاٍ مقابلــه. ول ــ  ســامعي ا ُم

  و ـمد جعا اتـه  وصـأَّ  ليهـا ٍيًيـا ومخـًعا  وأركبــه        يقـدَّ   َـ َّ  

 ىا مضـ  لى  ابَّيـه  وأتـى بـه إا   ـد   وا ي ـى بـه. و  الغـد أَّـ        

بــه   ا ــنري  وأ  اهمــا ل ــا أ ال  ــد   وقــال لــه: أخــع   ي ــا

ومهما أ  قت أكثع  " د رجـو م ُأو يـن.  ـأ. هـؤال  الث ثـخي تـعى       

صار قعيًبا لل . وقس ب  الل وصأ  قال: ال . ص س م"ه العمخي. 
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 (. 37 ــ 25:  10) لو  : ا هأ أ ت أيًضا واص س ه  ا"يعوا قال له 

 قمم لي جر  به: نم"وسي  
لل  الللرب الفريسلليين واضللح  نللدما ب  تللددير م ولعللن  غللوارأ ك 

ريا  م وأ با م الوي ر ألجِّ أيا  المظا ر ال ا بلة والجلري 
ورا  مديح الناس... اأجاب واألد ملن الناموسليين وقلال للم: يلا 

ل م  "ويٌيانال اللرب  .معلم أينما تنول  كا تشتمنا  حن أيًضا

س أمـاال   عـعة احَلم ـي    أ يم أيها ال اموسيو و أل  م ُتيم لو  ال ا

 للكا  (. 46:  11) لــو  وأ ــيم ال  عُّــو  األمــال ب  ــدى أصــاب" م"
 للو المنبللا الللدانلي الللكي منللم ُيف للر اإل سللان الفريسللي،  للو 
يحفظ الناموس دتلدقيا ملك ِّ وأر يلة قاتللة ول لن للنلاس انلط، 

 للتعليم ال  مي، وليس لنفسم وال لحياتم.
لنلللللاس أثنلللللااًل الللللول أثنلللللال، تفسللللليرار وتلللللأوي ر وتحميلللللِّ ا 

مِّ، لم يندر أأد من الناس أن يحملهلا، والي  أأمااًل  مِسر  الحم
 ار الوق  ال يمسون األأملال ب ألدى أصلابعهم. ال   اليب 
للناموسي من أمِّ النلاموس أو ثنلِّ الوصلايا شلي ، يضلينون 

ي يشون اي أياتهم الخاصة اي سلعة  مالبريا أمام الناس و 
مللللون األشلللليا   للللل  النللللاس ويحللو هللللا مللللا بعللللد ا سللللعة، ُيحر ِ 

أل فسلللهم، لنلللد أ فلللوا أ فسلللهم ملللن كلللِّ ثنلللِّ و للليا واأتملللال، 
:  23) مــت وتركلوا  لنهم أثنلِّ النلاموس الحلا والرأملة واإليملان 
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23 .) 
ملا ا  :ن ن لم يكن ليسأل المسيح طالًنا بل ن ص الناموسي 

يعمللللِّ ليمللللرص الحيللللا  األدديللللة، دللللِّ أن الللللرو  يم شللللف غر للللم 
ن، ن م يسأل ليجرِ ب،  ِّ ُيجيب الرب نجابة تتفا مل  ملا الناط

علِ م بم الناس، أم أن نجابلة اللرب يحفظم  و، وما يعرام  و ويُ 
 سوف تختلف؟

ول ن الرب كاشف األسرار و ارف النلوب ومختِبر ال للي،  
 أجابلللللللللم  لللللللللل  سلللللللللؤالم بسلللللللللؤال قلللللللللا ً : ملللللللللا  لللللللللو مكتلللللللللوب 

 لحلللللااظ  لللللن النلللللاموس كيللللل  تنلللللرأ؟ ونتلنا يلللللة العلللللارف ا الللللي
  هلللللر قللللللب أجلللللاب الناموسلللللي قلللللا ً : تحلللللب اللللللرب نلهلللللك... 
 نلللللل  آنلللللر الوصلللللية األولللللل  والعظمللللل ، ممحِنلللللة    ملللللن كلللللِّ 
 النلللللللب والف للللللر والللللللنفس والنللللللدر  ومحنللللللة النريللللللب كللللللالنفس... 
 ن للللللللم  لللللللللارف المللللللللدنِّ للحيلللللللللا  األدديللللللللة وميلللللللللراص مل لللللللللور 
 السلللللموار، املللللا ا ُيعلللللوال؟ انلللللال للللللم اللللللرب الالللللواب أجبللللل . 

 ااعِّ  كا اتحيا.
  بما  عرام دِّ بما  فعلم و حيال. ليس الِعبر  ن ن 
  ،أواًل وقبلِّ  ل   الحيا  األددية ليس  معلومار ولراسار

 كِّ شي  أفظ وصايا الرب.
    دلدو ها ال  –وصلية المحنلة  –الوصية األول  والُعظم
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يكون لنول نلل  مل لور    ألن المحنلة ايهلا ت ميلِّ النلاموس 
وإن كا للللل  وصلللللية أنلللللرى  دلللللولس، كملللللا ينلللللول الرسلللللول كللللللم

متضللللمنة اللللي تلللللك ال لمللللة  ينهللللا تحللللب قرينللللك كنفسللللك ألن 
 (. 14:  5) اي المحنة ال تان  شًرا بالنريب 

   ليتنللللا  للللتعلم كيلللل   امللللِّ الللللرب ن سللللان قللللام اللللي وسللللط
نللم، لللم يحتللد  ليللم وال كشللف ُنبثللم...  ببللول  ول للنالجملل  ليجرِ 

مم كلمة الحيا  دلِّ وشلجعم ومدألم أملام أ ا  وراا اأتملم، وكل  
"بالالللواب أجبللل " أًنلللا نن رنلللح النفلللوس أكملللة  :النلللاس قلللا  ً 

 (.  30:  11) أ  نلهية... 

يللللا ليللللل   لللللكا المللللنهح اإللهلللللي يكلللللون لنللللا طريًنلللللا للسللللللو   
نين أيًضلللا... دلللرو   لللرِ  الروألللا ي الأتملللال اآلنلللرين أتللل  المجم

 و رنح كثيًرا.  رنح االأتمال  ستبي  أن

 

 ضراد ضن يبرر نلسه:
   بللللدو أن نجابللللة الللللرب أوقعلللل  الناموسللللي اللللي أللللر  أو 

ملللأال لللليس انلللط أملللام النلللاس دلللِّ الللي الواقللل  أملللام  فسلللم الللي 
الدانِّ وأمام  ميرل، ن  وجد اي الموااين  اقًاا... أل لم رغلم 
المعراللة بالنللاموس والوصللايا اكتشللف أ للم تنناللم الحيللا  أو قللِّ 

... أو كمللا قللال الللرب آلنللر لسلل  أ للم وجللد  اتللم محروًمللا منهللا
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، ل نلللم الللي  ار الوقللل  للللم يكلللن لانلللِّ  بعيلللًدا  لللن مل لللور   
المل للور و للكا مللا  تعللب الللنفس بللاألكثر أل للم  للل  الللرغم مللن 

 معراة البريا نال أ م ليس محسوًنا  من السا رين  يم. 
 للال الناموسللي يسللأل سللؤااًل آنللر لعلللم يخللر  مللن مأاقللم أو  

 يفِل  ملن وطلأ  ال لملة اإللهيلة التلي تضل  أن يغير المو وم 
 اإل سان اي مثِّ  كل المواجهة الا نة.

أقينللة ال لمللة، أن تضلل  اإل سللان  نللد مفللارل  لل   نن  للكل 
المللور...  وطريللاالُبللرل  للا قللد جعللل  أمامللك طريللا الحيللا  

ب ال لمللة اللي مثللِّ يلل، ومبال( 19:  30) تــث انتبللر الحيللا  اتحيللا 
ة وقلللب من سللر، ال قلًنللا معا للًدا  فللس ُمتضللع لل    للكل الحالللة

 ورينة متالنة.
اسم  النديس دلولس الرسلول ينلول للالور اللكي  لالال ملن  

السلللما  شلللاول شلللاول لملللا ا تضلللبهد ي... ملللن أ للل  يلللا رب؟ 
مللا ا تريللد أن أاعللِّ؟... وكمللا وصللف  للكا الموقللف بعينللم أمللام 

ــا األـــــن أاعيبـــــاس   :المللللللك أغرينلللللاس قلللللا  ً  ــمَّ أيهـــ  "مـــــ  ثـــ

  (. 19:  26) أا  خي"ـماويـا العـًدا للعؤيـ"ا قُم  ـم أكـل

و ككا الك ن سمعوا الرسلِّ الي  لوم الخمسلين  نلدما ُ ِخسلوا  
اللي قلللونهم قللالوا لنبللرس ونقيللة الرسللِّ مللا ا  فعللِّ أ هللا الرجللال 

أما  ار الناموسلي المتضلخمة، اأدل  أن  ( 37:  2) أا .. نو اإل
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.. وأرال أن  هلرب تنحني أمام أقينلة ال لملة واعلهلا الي النللب.
ملللن  يلللر ال لملللة اللللكي  لللو أمضللل  ملللن كلللِّ سلللي   ي ألللد ن 

 أا ار النلب و ياتم.  ومميز ونارل نل  مفارل النفس 
 

 "ن هو قريبي؟
وملللل  أن السللللؤال  بللللدو سللللا ًجا نال أن الللللرب طويللللِّ األ للللا   

والمحتِمللِّ  للعف النشللر، يسللتبي  أن ُيخللِر  مللن اآلكللِّ أكللً  
 عمتللللم سللللخية وتعاليمللللم و  نللللااببيعللللة رن ألللل و ،ومللللن الجللللااي 

مللن  نبللوم  عمتللم ك شللرال الشللمس  للل   مفعمللة أيللا  تفللي ال
واألشللرار وكمللا يمبللر  للل  جميلل  أصللناف النللاس،  الاللالحين

أم أل لللم نللللم نيِ لللر الللي طبيعتلللم، طيِ لللب وصلللالح ولللليس لاللل 
 أدول.
 

 ل:م   الم  
دهلللكا المثلللِّ ول لللي  توسلللط ب المعنللل  للسلللامعين،نلللر  ل لللي يُ  

قلللب الحجللر الللكي للناموسللي ت لللم الللرب  ُيالليب اللي الاللميم
الللي المثلللِّ  لللن اعلللِّ الرأملللة الفلللا ا، والحنلللو اللللكي  لللو غايلللة 
النللاموس ألن الللرب  ريللد رأمللة ال  ديحللة، وألن الرأمللة تفتخللر 

  ل  الحكم.
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 قم  الرب:
ن سلللللان كلللللان  لللللاااًل ملللللن أورشلللللليم نلللللل  أريحلللللا اوقللللل  دلللللين  

 أللللللللول ومضللللللللوا وتركللللللللول دللللللللين أللللللللي ول وجر  اللاللللللللوص اعللللللللر  
 ي .وم
، مد نة الملك العظليم، مد نلة الهيكلِّ     أورشليم  مد نة   

وال نللال  والللكبا ح... وأريحللا، قللديًما تللد   لللوا، دلللد الملللكار، 
ولما دني  وتحالن  بأسلوار أريحلا صلارر مكمًنلا للشلر والز لا 

ها يشللوم دللن  للون باإليمللان  نللدما طللاف موالنجاسللار أتلل   للد
ار ا للللم يسلللتبا ملللن المد نلللة أولهلللا سلللنعة أيلللام، ولملللا  لللدم أسلللو 

أألًدا دلِّ قضل   لل  الخبيلة وأبلال عنال لا وللم يسلتحيي سللوى 
راأاب الزا ية التي تخلال  بع ملة الخليط النرملزي اللكي  لو 

 (. 6) يش مثال رشاش لم المسيح الكي يخلل الخبا  
ااإل سان اي المثِّ الكي كلان  لاااًل ملن أورشلليم نلل  أريحلا  

ر نلللل  األر لليار، و لللاااًل ملللن رتبتلللم أي منحللدًرا ملللن السلللما يا
وكيا للللم اللللي أورشللللليم نللللل  أريحللللا اللللي طريللللا منحللللدر   ها تهللللا 
الهلل   و للكا  للو واقلل  اإل سللان، كللِّ ن سللان، أينمللا ُطللرل مللن 
الفرلوس وسلنط ملن رتبتلم نلل  األر ، نلل  التلراب اللكي أنلك 

 منم.
 وقع بين اللصوص:
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نلللاس،  لللو الشللليبان رو  الظلملللة، كلللان ملللن البلللد  قت لللااًل لل 
غيللر الللرأيم كمللا تسللميم ال نيسللة اللي صلللواتها...  نللدما تنلل  
النفس اريسة اي  ديم ال ُيشفا أل م ال يعلرف الشلفنة، الخبيلة 
لهلللا سلللبو  غرينلللة، كلللم طرأللل  كثيلللرين جرأللل  وكلللِّ قت  لللا 

 (. 26:  7) أ  أقويا  

نن منظلللر اإل سلللان الواقللل  دلللين  لللدي اللالللوص األشلللرار،  
ر دلل  رأمللة، يعبللي ا للر   مللا ت للون  نهشللون كاألسللول ال واسلل
واقعللة تحلل   يللر الشللهوار واأل للوا     ليللم الللنفس النشللرية و لل

قة ديد الشيبان والجسد والعالم.  وُممزم
 

 حوه، و"اوا وتركوه بين حي و"يت:وه، وجر  فعر  
يهللا مللن أول ملا يمعملللم العلدو الشللرير الي الللنفس  لو أن ُيعر   

ُ للري... والنعمللة ُسللتر  ثللوب النعمللة، أًنللا، االخبيللة اضلليحة و 
وغبللللا . تأمللللِّ ن سللللان كللللور  الجللللدريين و للللو بللللم لجتللللون مللللن 
للللل   فسلللللم  الشلللللياطين سلللللاكًنا الللللي النبلللللور ُ رياً لللللا ياللللليح وينبِ 
بالحجللللللار ، و نللللللدما تحللللللنن الللللللرب يسللللللوم  ليللللللم وأنللللللر  منللللللم 

ن  وجلللدول جالًسلللا والبًسلللا  وتعجبلللواالشلللياطين، جلللا  أ لللِّ كورتلللم 
 (. 35 - 26:  8) لو و اقً  

ن أول مكاقللة لمللرار  الخبيللة كمللا انتبر للا الجميلل  منللك آلم ن 
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"أل ـم  أدو ا األول كا   مرار  الُعري، ن ها أول نبر  مر  أليملة 

 (. 10:  3) تن  أم"ـبـيـاخـاٌ   ـ عي

وأول  عمللة  تنبلهللا اإل سللان الراجلل  نللل  أأضللان اآلب بعللد  
 ، الُحلللة األوللل لل   امللن الغرنللة والمها للة والخبيللة، أول  عمللة

ُألللة السللتر والسللتر ، سللتر الُعللري وسللتر الِخللزي، ثيللاب النعمللة 
 الرب اإللم آللم. األنسه تيالالتي بالكديحة أي أقماة الجلد 

   ...المسللليح ُصللللب  لللل  الالللليب ُ رياً لللا ليسلللتر ُ رينلللا
االتأمللِّ اللي الاللليب كللِّ  للوم وأللب الاللليب وأمللِّ الاللليب 

 ا صلليب المسليحيشفي النفس التي  رتهلا الخبيلة، لنلد صلار لنل
أان مني ، وسلتر أالين. لنلد ااتنلر اللرب و لو الغنلي ل لي 

  ستغني  حن أيًضا بفنرل...  شكر  أل ك سترتنا.
 

حوه:  جر 
الخبيلللة التلللي تبلللر  اإل سلللان يعلللا ي ملللن ملللا أقسللل  ِجلللرا   

جراألار الجسلد أمر لا   زف الحيا ، ومن  لعف نلل   لعف.
أمللا جراأللار   للين، وننليللِّ مللن لوا  و للمالار ُتشللف  وتبللرأ،

النفس و زي  الحيا  الدانلية التي تلؤلي باإل سلان نلل  الملور 
 األددي من يشفيها.

 اااللة الللدم وجللدر البريللا بعللدما تعبلل  مللن أطنللا  كثيللرين  
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ونعلللللد أن صلللللارر نلللللل  ألللللال  أرلأ، قالللللل  الللللي  فسلللللها أ لللللا نن 
مسس   دب ثونم انط ُشفي ، وقد أدص  كا بالفعِّ اي ألال 

) مع ب يسوم وقف  زي  لمها اي الحلال لمسها لهدب ثوب الر 

المسليح ممجللرو  ملن أجللِّ معاصلينا مسللحول مللن  (. 34 ــــ 25:  5
جراألللار يسلللوم صلللارر  وً لللا  لللن  ( 5:  53ش إ) أجلللِّ آثامنلللا 

 حللن مللد و ون لمللن سللفك لمللم  نللا اللداً ا ون ًصللا  جراأاتنللا.
 وُغفراً ا للخبايا.

 
 وتركوه بين حي و"يت:

وا اإل سلان وجرألول بعد أن سلب اللاوص كِّ ش  ي ، و ر 
 تركول طريًحا مضرًجا ددما م، دين أي ومي .

ال  متلللر  الشللليبان اريسلللة نال ن ا أرال لللا الللي  لللكل الحاللللة،  
يمسلب كِّ شي ، ُيفِند النفس كِّ الغن  والفضلا ِّ التلي تمل هلا 
كلللللِّ ملللللا لهلللللا، كلللللِّ كنلللللوا اللللللرو : المحنلللللة واإليملللللان والرجلللللا  

ر هنلللار اللللرو  النلللدس وثملللارل واالتضلللام والنداسلللة... نلللل  آنللل
الغنللل  الحقينلللي والفلللر  الحقينلللي. وقلللوم  للل   الللي اللللنفس التلللي

الللنفس اريسللة اللي  للد الشلليبان والعللالم... معنللال ُانللدان الللنفس 
 ن  الرو  وشركة ميراص النديسين اي النور.كِّ غِ 
وليس  كا انط، دِّ  ندما اطمتنلوا نلل   لدم قدرتلم واندا لم  
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شللللرف  للللل  المللللور... تركللللول... كللللِّ ُمنومللللار الحيللللا  وقللللد أ
الشيبان ال  تر  اريستم نال ن ا رآ لا  لل   لكل الحاللة النا سلة 

، فالوقللو  أو ال تنللدر  للل  مجللرل النهللو  الللنفسأللين تاللير 
 أو أت  مجرل الحركة...

أقلرب نلل  الملور منهلا  ل    فوس كثير  منبرأة مسلكينة، 
ا تلدنِّ نل  الحيا  بحسب الرو ، امن جهة الحيا  الروأية رنم

 اي  دال موت  الخبية. 
ال قدر   ل  ص   وال قو   ل  صوم، وال صبر اي جهلال  

وال اأتملللال الللي تجلللارب... ال تحيلللا وال تتحلللر  بلللالرو . اللللك ن 
 وقعلللللللللللللللللللللوا أسللللللللللللللللللللللرى الجسلللللللللللللللللللللد وجرألللللللللللللللللللللل  الشللللللللللللللللللللللهوار 
ال  تلللركهم الشللليبان نال بعلللد أن ُيجلللرل م تماًملللا...  وياللليروا 

بو  العالم وألب الملال ليس قتل  السي . الك ن وقعوا تح  س
وا جرألللللوا بجراألللللار ألللللب ال راملللللة والمركلللللز والمجلللللد الناطلللللِّ 
ُيمللللللزقهم الشلللللليبان وال  تلللللللركهم والللللليهم رملللللللا الللللللرو  أو قلللللللو  

 االتضام.
   تُللرى مللن يقلليم  للكا المتللرو  دللين أللي وميلل ، ومللن لللم

 سلبان اإلقامة من األموار؟
  ليس سوى الكي مار وقام وغلب المور. 
ر مللن أجللِّ نبايا للا وُأيلليم مللن أجللِّ للليس سللوى الللكي مللا 
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 (. 25:  4) رو تبرير ا 
 ليس سوى الكي قتِّ المور بموتم وأ ار الحيا  والخلول. 

 
 فعرض ضن كمهن م نز  في هذا الرريق فرآه وجمز "قمبلة:

لند  لزل ال لا ن والل وي، النبلي والرا لي، والشلي  والمعتبلر،  
أورشلللليم  ال لللِّ  لللزل الللي  لللكا البريلللا، البريلللا المنحلللدر ملللن

"الللرو " نللل  أريحللا "الجسللد". أغلللا  للل  ال للِّ للليس مللن يفعللِّ 
الجللنس النشللري كلللم يمحمللِّ  (. 12:  3) رو صلل ًأا للليس وال واأللد 

طبيعلللللة سلللللاقبة، أل للللللم أينملللللا سلللللنط أدو للللللا آلم الللللي الغوايللللللة 
والمخالفللة، سللنط اللي المللور.  للوم أن تأكللِّ مللن الشللجر  موًتلللا 

اأد لنِّ المور نل  جميل  و ككا ب  سان و  (. 17:  2) تن  تمور
 (.  12:  5) رو الناس ن  أنبأ الجمي  

سلللنط الجميللل  الللي آلم، أل لللم الللي آلم يملللور الجميللل  كملللا  
 .ينول الرسول

 
 قمبله:، وجمز "  ه  ر  ظ  ن  

املللا ا  سلللال ال لللا ن أن يفعلللِّ دهلللكا اإل سلللان البلللريح الللي  
 المور؟ اما ا يملك أت  ُينِدم لم؟

النللاموس اهللِّ النللاموس ُيقلليم  نن كللا ن العهللد النللديم يمملللك 
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 من األموار؟
ل الللللدا ، ويللللد ن الخبيللللة، النللللاموس  للللرى ويحكللللم، ُيشللللخ ِ  

ل ِ   ل منها.يفضحها ويؤِثمها، ول نم ال ُيخم
الخبية كامنة، موجول ، ول ن اي سلر   قبِّ الناموس كا   

 كا   تعمِّ وُتهِلك لون أن يفبن نليها اإل سان.
لخبايلا، كشلف أن ال لِّ الما  هر الناموس، ب أكلام  لد ا 

صلللاروا تحللل  اللعنلللة أل لللم مكتلللوب ملعلللون ملللن ال  مثُبللل  الللي 
 الناموس ولم يستب  أأد مبلًنا أن ُي مِ ِّ الناموس. اركلم
قللال النللديس دللولس الرسللول نن اإل سللان لللم يعللرف الخبيللة  

ن هلللا ناطتلللة جلللًدا نال بالنلللاموس دلللِّ نن اإل سلللان للللم يعلللرف أن 
اهللو  (. 7:  7) رو وس ال تشللتهي الشللهو  نبيللة نن لللم ينللِّ النللام

أي يفعللِّ الخبيللة لون أن  للدر   –قبللِّ النللاموس كللان يشللتهي 
  أ ــا" تُّ مُـ   ا جـا م الوصــيخي  ا ـت ا  يـخي   أَّـ " –ملدى اسلال ا 

للللِخل المللللر  الناتللللِّ، انبللللِّ أن ( 9:  7) رو  ، كمثللللِّ طبيللللب ُيشم
يللأتي الببيللب، كلللان المللر  موجللوًلا ول لللن لللم ت للن نبورتلللم 

ة، الما أ هر لا الببيلب وأ لنهلا، أصلنح  بمثابلة الناتلة معروا
دللِّ   سللان اهللِّ ُيعللاب  للل  الببيللب؟ كلل أكللم مللور  للل  اإل

 المر   و الن ي  والممي .
 كللكا ينللول النللديس دللولس،  للِّ النللاموس نبيللة؟ أاشللا...  
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اهللِّ صللار لللي الاللالح موًتللا؟ أاشللا دللِّ الخبيللة ل للي تظهللر 
وس صللللالح ومنللللدس ن ن النللللام (. 13:  7) رو أ هللللا ناطتللللة جللللًدا 

و الل أما ِسلر الملور وشلوكة الملور وقلو  الملور اهلي كا نلة 
 اي الخبية.

 ل   كا لم يستب  كا ن العهد النديم، أو كلا ن النلاموس  
أن  لللؤلي ندملللة لج سلللان الواقللل  دلللين اللالللوص، الملنللل  دلللين 
ألللي وميللل  وال الللل وي أيًضلللا ن  سللللك مسللللك ال لللا ن  نلللدما 

 جاا منادلة  بر أيًضا.
ن الرجِّ الواق  دلين اللالوص، لليس بحاجلة نلل  وصلايا، ن 

ويحتللا  مللن  أللال المللور و للاموس، اللرا   وشللرا  ، ن للم اللي
يقيملم ويحييلم، يضلمد جراألم، ويوقللف  زيل  لملم. ن لم يحتللا  
لملن يعبيللم الحيللا ، ووا للب الحيلا  انللط  للو    ألن  يللم كا لل  

 (. 4:  1) يو الحيا  

 
 ولكن سم"ري م "سمفر ا:

نللِّ الللرب  للن السللامري ن للم كللان  للاااًل، لنللد شللن م الللرب لللم ي 
 فسلللم دهلللكا السلللامري الالللالح، الشلللفول المقللليم المسلللكين ملللن 

 التراب والراا  النا س من المزنلة.
اهللللو وإن صللللار ن سللللاً ا، وأنللللك شللللكِّ العبللللد، ول نللللم غيللللر  
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الخلللاطل وألللدل، وللللد ملللن العلللكرا  ول نلللم لللليس ملللن ارم النشلللر 
 نبية.  اليس  يم نبية ولم يعرف

اهللو للليس سللاقًبا، أو  للاااًل أو ُمنحللدًرا كنللاقي النشللر، للليس  
شلتر  الي اللحلم واللدم، امثلم، ال  بلي وال ر ليس آبلا ، اهلو نن 

 المشي م  الناس، ل نم قال من من م  نكتني  ل  نبية؟
 

 :جمء إليه...
اهللو للليس  للادر سللبيِّ، وال صللالام  للكا األمللر ماللالاة...  

 دِّ  و جا  نليم. 
األاليللللة، جللللا   بمناصللللدلسللللع  الللللرب  حللللو اإل سللللان،  لنللللد 

 يبللللب ملللن كلللان  لللااًل، وجلللا  يبللللب وُيخلِ لللل ملللا قلللد  للللك 
 (. 10:  19) لو 
لنللد جللا  للسللامرية، ومشلل  مللن أجلهللا سلل  سللا ار أتلل   

 (. 4) يو تعب وجلس  ككا  ل  البتر اي ا تظار ا 

 (. 9:  9) مت وجا  نل  الوي و الال من  ند مكان الجناية  

وجللللللا  مللللللن أجللللللِّ ال للللللِّ و للللللالى: تعللللللالوا نلللللللي  يللللللا جميلللللل   
 (. 28:  11) مت المتعبين... 

وسلع  نللل  الخلاطل البللريح أتل  وجللدل الي مكا للم، كمثللِّ  
اللللي طلللللب الضللللال... أتلللل  رآل ااأتضللللنم  سللللع صللللالح   رام  
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 ونل ام.
ولم  زل يسع  اي أثر كِّ ساقط، جريح، منبر  دين ألي  

رول، ُيْجِبلللللُر ال سلللللير، ، ويسلللللترل المبلللللوميللللل  يبللللللب الضلللللال
 (. 16:  34)  ه ويمْعِلِ ُب الجريح 

 
 ولمم رآه تحنن:

نن الللللرب يسللللوم و للللو ينتللللرب مللللن قريللللة  للللا ين وإ ا شللللاب  
محملللول ميللل  و لللو ادلللن وأيلللد ألملللم وكا للل  أرمللللة، لملللا رآ لللا 
 يسللوم تحللنن  ليهللا، وقللال لهللا ال تنكللي... ولمللس الللنعل اوقللف

مو "أيها الءا   لن أقول: قُـ  :الحاملون. أينتك  الى المي  قا  ً 

 (. 15 ــ 12:  7) لو  "هقـه إا ُأم ـ"ـ د   دأ يي لَّمـُت وابيـل اأيـ  ل

نمللان السللامري الاللالح، ليسلل  مشللا ر بشللرية    كللكا كللان أم
ُمجللرل ، وال ُمشللاركة وجدا يللة  للاجز ، ت تفللي بالللدموم وكلمللار 

ن لللالرثلللا ، أل الر  لللل  ان النلللن ملللا ا  نفللل  كلللِّ  لللكا؟ ول لللن الحم
نملان ادلن    ال لملة الظلا راإلقامة من األموار  الي الجسلد،  أم

الللكي لللم وأللدل  للدم المللور، وا للب الحيللا ، الللكي  للالى لعللاار 
 رنعة أيام.أمن النبر بعد 

 فتقدم وضمد جراحمته:
ــ "  ــم يـ ــاً ا ي لُم دالـ ــإ عـ ــه  م..."ُهـ ــي  14:  105) مـ  (... "  كـ
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ــاي ..."  ــيقهم تض ــا   . ..( 9:  63ش إ)    ــها  وأوجا   ــا مل " أ ها  

 َمَّلها... وهـو جمـعوٌح ألجـي م"اصـي ا  معـيوٌ  ألجـي  ثامق ـا..."        

ــ  4:  53ش إ)  ربُضــها  يقـول العـيد الــع .   "أ ـا أر ـى ا مـم وأُ    (. 5  ـ

ــا  وأ   قـــُأ        ــأ الضَّـــال  وأســـً  اأ ـــعو   وَأج ـــُ  ال عـ وأطلـ

 عح وَي"  قـــُأ. "أل ـــه هـــو جيـــ... ( 16 ـــــ 15:  34)  ـــه ا ـــعيأ..." 

 (. 18:  5) أ.  ا "ـيـ ـداُل تءـي  ويـيع
 كللكا كتللب األ بيللا   للن مخلاللنا الاللالح أ للم  للو شللااي  

د جراأللار الخبيللة وأللدل، وللليس م  سللا ر أمللرا  الللنفس وُمضلل
 آنر يستبي  أن ُ نجي  ككا.

للم د جراأاتنللا بجراأاتللم، و   دل  مللزف لمنللا بالخبيللة نللورننللا  م
 ر ، قبللِّ أن  مبللِكل لمللم ويسللكنم اللداً   نللا.الناتلللة وشللوكتها الُملل

" للو أنللك الللكي لنللا وأ با للا الللكي لللم، النسللنحم و مجللدل و زيللدل 
  لًوا" ) ثيؤطوكية الجمعة (.

 
 وصب  عليهم خمر ا وزيت م:

 وصلللللف اللللللرو  النلللللدس أاللللللة دنلللللي نسلللللرا يِّ وقلللللد ادتعلللللدوا  
الــعأس لــيل  يــه "مــ  أســ ي القــد  إا  لن الللرب أ هللم صللاروا 

ــ  ــيخيأ  بـ ــعٌح وأصـ ــأ   ي ُجـ ــع ون ُت"َ ـ ــخيأ ن ُت"َ ـ ــعبخيأ طعيـ ــاثأ و ـ    َبـ

 (. 6:  1ش إ)  "تـبالهي   م ُتليَّـول
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 للللين النسلللاو ، قسلللاو   اللللكي االزيللل ، ايللل  اللللرو  النلللدس، 
لف... الرينة  وقساو  الببيعة والتال ب والام
هللللر لسللللا ر بوالخمللللر، نمللللر الللللرو  النللللدس، المنللللدس والم 

 لُمعبي الحيا .األل اس، ونمر لم المسيح ا
 

 وضرك ه على دابته:
ِاتضلللل  ليراعنللللا، وجللللام ليشللللنعنا، و بللللل لُيسللللنينا، ااتنللللر  

 لُيغنينا، ل ي  ستغني  حن بفنرل...
ب  لللللل  الاللللللليب ُ رياً لللللا ليسلللللتر ُ رينللللللا أن ُياللللللم   ر للللل 

أي شللللكر  سللللتبي  أن ُ نمدمللللم لهللللكا الحنللللان المترِاللللا  ونزينللللا،
 بالخبا .

 
 ه:عتنى ااوضتى اه إلى فندق و 

سللللللللة     هللللللللا مستشللللللللف ، أقللللللللال اآلبللللللللا   للللللللن ال نيسللللللللة الُمندم
  دنِّ نليها جمي  الماادين بأوجلام اللرو  وأمرا لها ايبلرأون،

، بلللللللللللللللاب  لللللللللللللل    مكللللللللللللللان ِشلللللللللللللللفا  الجراأللللللللللللللار، ديلللللللللللللل    
 السما .

ال نلل ص مللن نبايللا وال ِشللفا  مللن أمللرا  نللار  أسللوار  
 ال نيسة، أسرار ا كلها معبية الحيا .
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  لي نلللة جد لللد  وثيلللاب جد لللد  ِ لللو  الُعلللري المعموليلللة نم
 والخزي.

   التونللة واال تللراف  للو نللل  العتيللا الفاسللد الللكي بحسللب
، اطرأللللوا  للللن م ال للللِّ: الغضللللب ( 22:  4) أ  شللللهوار الغللللرور 

نلعلللوا ملللن جهلللة التالللرف اوالِاللليا  وال للل م النبللليح... نلللل . 
 السادا... األمور التي ِ كر ا أيًضا قمبيح.

المللور ولفللا ف أيللِّ الشلليبان  ارطللاقم نللا تفللك ال نيسللة  
ــوُل بُسللللبان المسللليح كملللا قلللال للت ميلللك  نلللد قبلللر لعلللاار  "ُ ل ـ

 (. 44:  11) يو  أ"ـوَ  ول ي ه

   لللللللريان لم الحيلللللللا  الجد لللللللد  وِللللللللنس المسللللللليح التنلللللللاول سم
واإلتحال بم واالشترا  اي الوليملة السلما ية وما لد  نبلز الحيلا  

الخر لللوب والعبلللل نلللل  والملللن المخفلللي، ِ لللو  الجلللوم نلللل  
 الشهوار.

   ، ــالللي سلللر مسلللحة المر للل ـــ ة اإليـ"وصـ ـــا  تـمـ  م ـءـ

ــه"     ــع لـ ــخي  ُتغَ ـ ــي خ يـ ــد  "ـ ــا  قـ ــه  وإ  كـ ــع  ُيقيُمـ ــعي   والـ   اأـ

ومسللحة الزيلل  الروأللا ي، تنسللكب ديللد السللامري  (. 15:  5) يــس 
 الاالح  ل  جراأار النفس والجسد.

بأسللرار ا، كمللن  نللل  ال نيسللة وتمتعنللا ولنللانل و كللكا يكللون  
 للللدنِّ نللللل  أأضللللان اآلب تحتويللللم المحنللللة وتمشللللفيم النللللب ر 
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 وتزيِّ  نم  ار الُغرنة وِنزي الخبايا.
 

مم  م "اممى ضخممرج دينمممرين وضعرمه مممم لصمممحب وفممي الغممد لم 
نمد رجموعي عمتن امه و"هااللندق وقم  لمه:  ممم ضنلقمت ضك مر فع 

 ضوفيك:
امتلللد للللم ينلللف  ملللِّ الرأملللة اإللهيلللة  نلللد  لللكا الحلللد، دلللِّ  

وسلللليمتد نللللل   للللوم رجو للللم ومجيتللللم الثللللا ي اهللللو ياللللعد نللللل  
السلللما ، وسللليأتي ثا يلللة كملللا رأ تملللول ُمنبلًنلللا نلللل  السلللما  والللي 
 مجيتللم سللُيجااي كللِّ واأللد بحسللب  ممملللم. ويللواي  بيللدل األُمنللا 
 أمجر  مِّ المحنة، أل م ليس بظالم أت   نس  تعب المحنة.

للللِمدون الج  راأللللار، ويبللللكلون الللللك ن يعتنللللون بالخبللللا ، وُيضم
 الجهد والُعمر محنة اي المسيح.

ِلالللوا اللللنع    اللللك ن يسلللهرون  لللل  نللل ص اآلنلللرين وُيخم
 مختبفين من النار.

اللك ن يعملللون  مللِّ الرأمللة  للل  المسللتوى الروأللي، شللفنة  
 لللل  األثملللة، ويفتحلللون أأضلللان المسللليح الللي كنيسلللتم للضلللال 

 والمبرول.
اآلنلرين يب الك ن صلارر راألتهم الي أملِّ الالليب، صلل 

  منِفنون وُينفمنون.
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اللللك ن  مللللوا العملللِّ الرسلللولي، الللي تعلللب الِخدملللة، ندملللة  
للكبين  للل   ديحللة نيمللان أوالل للم  ال لمللة وندمللة األسللرار، ُمنسم
وصاروا اي وسط المخدومين أا ين  ككا كما ُترني الُمرِ لعة 
أوالل لللا، أو كملللا الللي سلللا ار الُمخلللا  واآلالم أتللل   تالللور 

 اي المخدومين.المسيح كامً  
لللون  مللِّ الرأمللة بحسللب اعلهللا الظللا ر   وكللكلك الللك ن يمعمم

الللي ااتنلللال األراملللِّ واأل تلللام الللي  لللينهم، الللي ايلللار  المر للل  
د  وا المحتاجين.  والمحبوسين، وسم

  لللؤال  وأولتلللك،  نلللد رجو لللم ومجيتلللم المجيلللد سلللوف  لللوايهم 
 أجًرا صالًحا سما ًيا اي مل وتم وميراثم الكي ال يضمحِّ.

 
 ينمرين:د

لا  الرب لااأب الفنلدل الملؤتممن، ل نلارين، لينفلا منهملا  
 نللا  الحيللا ، ويجملل  اآلبللا   للل  أن إل للل  سلل مة المسللكين، 

الللد نارين  مللا العهللدان، النللديم والجد للد، الحاويللان كلمللة الحيللا  
واعالللة وأمضلل  مللن  أيللة لل   النااعللة للتنللويم والتأل للب، التللي

 (. 12:  4)  أ كِّ سي    ي أد ن 

التلللي تمنِفلللا وُتعبلللي، كمؤتممنلللة  لللل  ال لملللة  للل   وال نيسلللة 
لمها لها المسيح بسلبان، الي سلر، ملن اإل جيلِّ تلوام  الحية سم
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وسللللتر للعللللرى وقللللو  للقيللللام، وراأللللة    للمحتللللاجيننمللللال نيسللللة غِ 
للمتعبين، ومن العهد ن، اللد نارين، تجلد اللنفس المت نلة ملراأم 

 .   و عمتم ورأمتم و مِّ ن صم
 ال نيسلللللة أنلللللكر ملللللن المسللللليح لتعبلللللي، وُتنفلللللا، الخدملللللة  

لللللللكب، والخلللللللالم ال  نتظلللللللر   ايهلللللللا دلللللللكل وتضلللللللحية، ألللللللب وسم
 مجلللللللللااا  أر لللللللللية أو ُأجلللللللللر  ماليلللللللللة. ل نلللللللللم بلللللللللأكثر اجتهلللللللللال 
يعملِّ منتظلر رجللوم اللرب وممجيتلم الثللا ي أيلث ت لون المكااللأ  
 مل لللللللللللللللللور سلللللللللللللللللماوي وميلللللللللللللللللراص ال يفنللللللللللللللللل  وال  تلللللللللللللللللد س 

 وال يضمحِّ.
سللأل الللرب  ،حيلليالمُ أن قللال الللرب  للكا المثللال  أنيللًرا بعللد 

الناموسي قا ً : اأي  ؤال  الث ثة تلرى صلار قريًنلا لللكي وقل  
الناموسللللي قلللا ً : الللللكي صللللن  معللللم  اأجللللابدلللين اللاللللوص؟ 

 الرأمة.
لنللد صللار المسلليح لنللا بعمللِّ رأمتللم  للل  الاللليب وااتنللالل  

د ا وألاا من األ .  الُخبا  أقرب من الام
  نللم ال للا ن )  للاموس العهللد النللديم ( واللل وي ومللا  جللز  

)األ بيللا ( أينمللا  ظللروا نللل  الجللريح اللرأول، ول للن  جللزوا  للن 
 نللا  الحيللا ، مللا  جللزوا  نللم أكملللم المسلليح ) إلتنللديم المعو للة 

السللللامري الشللللفول ( بحنللللان بللللال ، وصللللار قريًنللللا نلينللللا جللللًدا ن  
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   ـايـ "  كي  يقهم تضنأتمِّ آالمنا ااارر محسوسة  نلدل 

 (. 9:  63ش إ)  م"ـهـ ـلَّـه خـَعتـضـ   َ ـوم

 شللللللتر  معنللللللا اللللللي اللحللللللم والللللللدم، اوصللللللار قريًنللللللا لنللللللا ن ا  
 وأ تللللللا الللللللك ن كللللللا وا كلللللللِّ امللللللا هم تحلللللل  العبوليللللللة بسلللللللبب 

 الخوف.
 كلللكا تفتخلللر الرأملللة، وأنلللو المسللليح الللول جميللل  األأكلللام  

  .والفرا   والوصايا
الرل اللرب قلا ً : ِا  لب  ككا بعنلِّ، بل يالما أجاب الناموس 

 أ   أيًضا وِاصن   ككا.
لللم اللللرب  ظلللر الناموسلللي الللي الملللرتين نلللل   لللرور    لنلللد وج 

العمِّ بُمنتض  الوصلايا، ا  لم ملا للم تخلر  الوصلايا نلل  أيلز 
التنفيللك، ومللا لللم ُ تللرجم اإليمللان نللل  أيللا   ننلل  ميًتللا اللي  اتللم 

 كشجر  د  ثمر. 
ظللر الناموسللي والسللامعين اللي   رال الل ن كللان ِاعللِّ الرأمللة 

أتلللل  ن للللم رالللل  الللللكي صللللنعها نللللل  مرتنللللة أقللللرب مللللن النبللللي 
لد الرأمللة وأكملهلا لنللا،  للد و ا  وال لا ن، اللالرب يسلوم الللكي مج 

 أن  ك ب و ان   حن  ككا.
ول ن من أ لن لج سلان أن يالن   كلكا نن للم  لؤتمن  لل   

رو  المسيح وا ر المسيح، ن  يمستحيِّ  لل  اإل سلان الي  اتلم 
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 أن يض   فسم  ككا من أجِّ اآلنرين.
   للللل   للللكا  جللللد أن صللللا   الرأمللللة دهللللكا المفهللللوم  للللو 

المسلليح وأللدل وكللِّ مللن أنللك رو  المسلليح ا  للم يعمللِّ األ مللال 
  اتها كما قال الرب للرسِّ األطهار.

لنسللللُلك بللللالرو ، و حللللب الللللرب مللللن كللللِّ النلللللب ومللللن كللللِّ  
ولنمجلللد الف لللر... و حلللب قريبنلللا كنفسلللنا محنلللة  مليلللة ب يملللان 

المسلللليح اإللللللم الللللكي تنللللاال وأ نللللك  للللعفنا مللللن مللللور الخبيللللة 
وسلللبو  الشللليبان، ولاوى جراأنلللا دزيللل   عمتلللم ونملللر محبتلللم 

لنللا نللل  انللدل كنيسللتم وا تنلل  دنللا بكهنللة  هللدل الجد للد اللي نوأل
ندمللة أسللرارل المحييللة نللل   للوم  هللورل ومل وتللم، لللم المجللد اللي 

 آمين. .كنيستم من اآلن و نل  األدد
 

 
{ 11 } 

 ( 9 ــ 6:  13) لو ني ـتـرة الـجـل شـثـم
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ــخيأ           ــ   مغعوس ــ عُة ت ــد    ــت لوا  ــال هــ ا اأثــي: كا   "وق

 ا : هـــو ا كعمـــه   ـــأتى ي لـــأ  يهـــا مثـــًعا ون جيـــد.  قـــال لل ـــعَّ 

ثــ ٌ ســ    تــم أطلــأ مثــًعا   هــ ل اليي ــخي ون أجــد. اقق "هــاو  

 يـــا ســـيد  اتُعكهـــا  أـــا ا ُتَب ِّـــي األرَّ أيًضـــاأ  أجـــا  وقـــال لـــه: 

ــ "ت        ــ   ص ــ  .   ٍ ب  ــس  ــأ  و ــا وأ  ــى أ ُق ــا   ي ــ خي أيًض  هــ ل الع

 (. 9 ــ 6:  13 لو ) ا"ـهـد تق ُ"ـ"ـا بـمـًعا  وإال   يـمث

 

 الم نمس ة التي ق يل فيهم الم ل:
المثلللِّ تعنيًنلللا  لللل  ملللا  نللللم نليلللم قلللوم ملللن قلللال اللللرب  لللكا  

هلللم دلللكبا حهم، أننلللار  لللن الجليليلللين اللللك ن نللللط دلللي طس لم
ويبدو أن آنرين أيًضلا أنبلروا  لن أولتلك الثما يلة  شلر اللك ن 

... و كللكا تللدور أأال لللث سللنط  للليهم البللر  اللي سللللوام انللتلهم
النلللاس و كلللكا  تنلللاقلون األننلللار كلللِّ  لللوم، وال يخللللو  لللوم ملللن 
ألوالص، وال تنلف ال لوارص  نلد ألد، دلِّ ملا لام العلالم موجلوًلا 

نبِّ ليس  ن طلوم دلِّ أن الخلينلة دهيأتم الحا ر ، نا ًعا لل
كلها تتن وتتوج  مترينة كمال الزمان أين تنعتا الببيعة ملن 
الفسلللللال ألللللين تالللللِّ نلللللل  املللللان اسلللللتع ن أدنلللللا     وكملللللال 

 الخ ص.
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نلللل   للللك الحلللين العتيلللد أن يكلللون، سلللتظِّ  نلللا  ألللروب  
وأننلللار ألللروب ومجا لللار وأونتلللة، وألللوالص قلللد تبلللدو ُمفِز لللة 

جنللللة اللللي اما هللللا وكأ هللللا غرينللللة مللللن غرا للللب وُمفجعللللة أو ُمتع
غير أن واق   كا العالم الكي   يشلم أثبل  أ لم ال  هايلة  الد يا.

لمفاجأتلللم وال غريلللب تحللل  الشلللمس دلللِّ املللان مضللل  واملللان 
يجلللللللل، وأألللللللداص تنسلللللللخها أألللللللداص أشلللللللد وأقلللللللوى ومفارقلللللللار 

 ومآسي... نل  آنر  كل األمور.
 ن مللللن ول للللن الشللللي  الُمسللللتغرب أًنللللا  للللو موقللللف اإل سللللا 

 لللللكل األملللللور... الللللي كلللللِّ املللللان... النلللللاس سلللللريًعا ملللللا تننلللللِّ 
األننللللار، تسللللرل ا وتتحللللدص دهللللا ويتناقلهللللا ن سللللان  للللن آنللللر. 
 وعنللللللارار أسلللللل  وكلمللللللار ايهللللللا أ للللللين، ومللللللا يكللللللال اإل سللللللان 
 يسللللم   للللن أننللللار ُمرو للللم أتللللل   ننلهللللا دللللدورل نللللل  آنلللللرين 
 الللللل  يسللللللتبي  أن يحللللللتفظ دهللللللا، وكأ هللللللا شللللللي   ثنللللللِّ كا لللللللم 

 م.ويؤلم
، أن النللللاس سللللريًعا مللللا ومللللن السلللللو  اإل سللللا ي الببيعللللي 
 نتهللي  نللد سللرل األأللداص  رون دهللكل الحللوالص تللأثيًرا وقتًيللا تللأث

واال فعللال لهللا ا فعللااًل ك مًيللا، ثللم  نخرطللون اللي نضللم الحيللا  
اليوميلللللة  وا تماماتلللللمالتلللللي يحيو لللللا، كلللللِّ واألللللد الللللي مشلللللاغلم 

 بالبرينة التي ي يل دها.
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ا غيلرر  للكل النالل واألأللداص التلي ُتحلليط وقلليً  جلًدا ملل 
باإل سان التلي يسلم   نهلا أو  مرا لا، قلليً  ملا غيلرر ملن ا لرل 
أو مللن سللللوكم أو أولللل  مللن طرينتلللم الللي الحيللا ، وكلللأن  لللكل 

 للل   األألللداص التلللي سلللم   نهلللا، كأ هلللا  لللل   لللامل الحيلللا ،
 تملللللس أشلللللخاص آنلللللرين ول نهلللللا ال تملللللس أياتلللللم الشخالللللية 

 بعيد. ال من قريب وال من
و كللللكا أينمللللا ا حاللللر اإل سللللان اللللي  اتللللم وتحوصللللِّ اللللي  

أ ا يتم لم يعد  هز كيا م سوى األمور التي تمسلم  لو شخالًيا 
اي  اتم، و كا  لو واقل  اإل سلان اللكي  كلرل الشليبان أملام    

ا ـي مـــد   وكـــ"جقلينــٌد لقلينــ :أينمللا اشللت    للل  أ للوب النللار قللا  ً 

 (. 4:  2) أ.  ه"ـعي   ـه ألجـا  ُي" قيـلإل ع

 
 سؤا : ت رم لممذا ًسمح َّللا  ضن ت م ر " ل هذه األحداث؟

رار ونبللرار... كللم بللنن اللي الحيللا  الشخاللية ل للِّ واأللد ن 
 مللللللن أأللللللداص مللللللرر دنللللللا، كللللللم مللللللن أللللللوالص رأتهللللللا العللللللين، 

 سم   نها اإل سان وقرأ  نها أيام وأيام. كم من   نار مؤسفة
م بللللاألمس، اعللللالم اليللللوم نن  للللالم اليللللوم يختلللللف كثيللللًرا  نلللل 

صغير... صلغير جلًدا، ملا يحلدص الي أطلراف األر ، تمسلم  
 نللم وتللرال اللي  ار اليللوم، وسللا ِّ اإل لل م المختلفللة تمننللِّ لللك 
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 كِّ ما يمجري تح  السما .
 كللر أللوالص طبي يللة اللي مللن  واأللد وال تخلللو  شللر  أننللار  

مناطا متفرقلة ملن العلالم  لرو   لحيتها  شلرار ورنملا متلار 
أيًضلللللا ألللللروب وا نسللللامار، وإر لللللاب وتخريلللللب، وأألللللداص دللللِّ 

 يب أًنا.لامية، ومأساوية... شي  ر 
 

 ولكن "م هو "وقلنم إزاء "م يدور حولنم؟
 فلللس النالللة مت لللرر ،  تناقلللِّ األننلللار وُ بلللدي ل شللللتنا أو  

اسللللتيا  ا أو أز نللللا أو ر بتنلللللا... نللللل  آنلللللر  للللكل اال فعلللللاالر 
لملا  ملر  لنلا أن  سلم  الوقتية. و لكا السللو   ينلم،   يشلم ك

  ن شي  غير  الي يمجري اي  المنا.
  لللللو ول لللللن الشلللللي  اللللللكي  نلللللم اللللللرب يسلللللوم نليلللللم   ننلللللا،  
ل مجلللللرى كللللل م أولتلللللك النلللللوم اللللللك ن انبلللللرول  أ لللللم  و نللللللوا ألللللو 
 ل الحلللللللد ث  لللللللن اآلنلللللللرين واال تملللللللام ألللللللو   ،األننلللللللار نليلللللللم

 السلللبحي والشلللكلي باألننللللار الخارجيلللة نللللل  ألللد ث يخاللللهم 
 . فسهم م أ
ل لالللة الحلللد ث ملللن أننلللار وألللوالص نلللل  ألللد ث  لللن   وألللو 

التونلللة ونللل ص اللللنفس، وانلللر  ملللن ملللال  الحلللد ث  لللكل وملللن 
.  الحوالص لرًسا للرجوم نل    
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 ؟كي  كان  لك 
سألهم الرب: أتظنون أن  ؤال  الجليليلين كلا وا نبلا  أكثلر  

 من كِّ الجليليين أل هم كاددوا مثِّ  كا؟
رب نجابللة مللن اليهللول دللِّ بللالر  للو باإلجابللة ولللم  نتظللر اللل 
أقول ل لم دلِّ نن للم تتونلوا اجمليعكم كلكلك تهل لون،  : ك قا  ً 

و ككا كرر اللرب قوللم بالنسلنة لللك ن سلنط  لليهم الُبلر  مكلِرًرا 
 عنارتم لسام يم... نن لم تتونوا اجميعكم ككلك تهل ون... 

اللللكار الللالف ر اليهلللولي، الفريسلللي اللللكي يميلللِّ نلللل  تبريلللر  
ول نو ة اآلنلرين واأتنلار م، كلان ينلول نن  لؤال  الجليليلين ملا 
كادلللدوا  لللكا العلللكاب نال ل لللو هم أكثلللر نبيلللة وأألللا بالعنلللاب، 
و كللللكا كللللان الشلللليبان يمعمللللِّ اللللي قلللللب النللللاس، يشللللول الحللللا 

 ويجرف اإل سان بعيًدا  ن ن صم واال تمام بم.
ب تماًملللا كملللا اعلللِّ الفريسلللي أينملللا دلللرر  اتلللم  لللل  ِأسلللا 

العشلللار، نسلللتك ب العشلللار ولا لللم ل لللي  تزكللل   لللو الللي  ينلللي 
  فسم، انزل العشار نل  ديتم مبرًرا لون  ا . 

وكمللا جللال أيًضللا اللي نللواطر الت ميللك أينمللا سللألوا الللرب  
أنبلللأ:  لللكا أم أدلللوال أتللل  ُوِللللد أ مللل ؟" اأجلللادهم  ملللن" :قلللا لين

اللللرب يسلللوم قلللا ً : ال  لللكا أنبلللأ وال أدلللوال أتللل  وللللد أ مللل ، 
 ول ن لتظهر أ مال     يم.
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 للللل   للللكا كشللللف الللللرب أ مللللال النلللللوب الفريسللللية قللللا ً :  
أكثلللر... كللل  أقلللول   أتظنلللون أن  لللؤال  الجليليلللين كلللا وا نبلللا
اقي الجليليلللين...؟ كللل  ل لللم.  لللِّ كا للل  نبيلللتهم أكثلللر ملللن بللل

 أقول ل م. 
وناألول   ِّ كا   نبايا م أكثر ملن نبايلاكم أ لتم؟ كل   

 أقول ل م. 
ما كان مستحيً   لل  النللب الفريسلي، أن يضل   فسلم الي  

مااف الُخبا  جعلم الرب سلهً  وميسلوًرا أينملا  تننلي الف لر 
 وتن شف نبايال اي  ور وجم يسوم المسيح.

أينملللا يعاقلللب اآلنلللرون، ينلللف أصلللحاب النللللوب الفريسلللية  
موقللف الد نو للة وتحليللِّ األننللار بحسللب  للوى  فوسللهم، دينمللا 

للوال أن رب الجنلول أبنل  لنلا بقيلة  " :نديسلين ينلوللسان ألال ال
 ". صغير  لِار ا مثِّ سدوم وشادهنا  مور 

االنديسون يميلون نلل  تبريلر اآلنلرين وسلريًعا ملا  لتمسلون  
لهم العكر، أما أ فسهم ايرجعون بالم مة  لل   واتهلم الي كلِّ 
شلللي  و لللكا  لللو الفلللرل الجلللو ري اللللدانلي اللللكي ت شلللف  نلللم 

 خارجية.التاراار ال
 

 إلى التوبة: ةدعو 
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 إن لأ تتوبوا فجميعكأ كذلك تهلكون:
تغييلللللر الف لللللر وتغييلللللر الحيلللللا ، وم لللللظ اللللللنفس  للللل   التونلللللة 

أكمللل  مسلليرتها اللي  لل   وتنكيتهللا ومعراللة نبللور  أالتهللا نن
، ولللللليس أقلللللدر ملللللن الحلللللوالص  أيلللللا  التهلللللاون والُنعلللللد  لللللن   

لليس شلي  أقلدر  المرو ة التي تهز ال يان وال وارص والفواج ،
منهلللا  لللل  تحويلللِّ مسلللار اللللنفس ومراجعتهلللا ورل لللا نلللل  سلللبِّ 

 البر. 
الل ن لللم تتللب الللنفس ولللم تللتعظ مللن األمللور غيللر الببي يللة،  

 اما ا يكون ماير ا؟
وكللللأن الُفللللرص التللللي تسللللوقها النعمللللة  يمللللا  للللرى اإل سللللان  

ويسللم ، كأ هللا ُمهيللأ  مللن الللرو  واأللد  بعللد األنللرى كمللدانِّ 
هلللللار لللللللنفس الغااللللللة لعلهلللللا تفيلللللا ملللللن غفلتهلللللا. للتونللللة وكتنبي

واللللدارس الللي سلللير النديسلللين  لللدر  كلللم كلللان آبا  لللا يغتالللبون 
ُاللرص التونللة ويسللتجيبون ألول  للدا  لتحللر  النعمللة اللي لانللِّ 

 قلونهم. 
اها النديس أ نلا دلوال أول السلوا ، ُيحِركلم مشلهد جنلاا  أألد  

لزا للللِّ العظملللا ، ل لللي  لنلللي  نلللم كللللِّ ا تماملللار  لللكا العلللالم ا
ويجلللول الللي البلللراري والِنفلللار محنلللم الللي المللللك المسللليح وِغنللل  

 ميراص النديسين.
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 وكلللللم ملللللن أللللللوف تغيلللللرر أيلللللاتهم مملللللا رأوا الللللي الحلللللروب  
 أو ال للللللللوارص الببي يللللللللة ن  تحننللللللللوا اوال  للللللللكا العللللللللالم وكللللللللِّ 

 م. يما 
ل اللللرب الحلللد ث ملللن كو لللم سلللرًلا للحلللوالص نلللل   كلللكا ألللو   

وإلللل  مراجعللللة اللللنفس يياًسللللا نللللل  ييلللر الحيللللا  غلااللل  للتونللللة وت
الحلللوالص وأن الجميللل  تحللل  الحكلللم، ولللليس ملللن  نجلللي  فسلللم، 

 ألن أي ن سان يحيا وال  رى المور.
 
  ل مجرة التين:"  

أد ثم السادا بكلملار  لكا المثلِّ الحلي واللواقعي  تن  الرب 
مًعللا قللا ً : "كا لل  لواأللد  شللجر  تللين  مغروسللة  اللي كرمللم، اللأت  

 ولم يجد". يبلب ايها ثمًرا
 يحللدصكلان وملن سليال ألد ث اللرب  للدر  أن التونلة التلي  

الثمر  المشتها  الي  ينلي اللرب، ثملر  الحيلا      الجمي   نها
 .التي أ با ا والغرس الكي غرستم يمينم

دللللد لنللللا أن ُ للللدِر  الناللللد اإللهللللي مللللن  ونللللالر  ي دللللد  ال 
وجول لللا االشلللجر  مغروسلللة ل لللي تثملللر، اللل ن كنلللا  حلللن  مللللم 

.     س يمينم اغاية وجول اوغر   أن  ثمر َّلل 
، الللر ، سللل م، طلللول أ لللا ، لبلللف،  لللو محنلللةوثملللر اللللرو   
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 ، تعفف.ولا ةص  ، نيمان، 
و للكا الثمللر اينللا ياللير لليللِّ شللركتنا اللي الللرو  وثناتنللا اللي  

الزمللان  بحسللبالمسلليح، و   يللأتي نلينللا يبلللب ثمللًرا اللي أوا للم 
نضللح  يللم الثمللار، ونللدون الللكي يعبيللم  للو، الللكي  ننغللي أن ت

  كا الثمر ال يمكن نر ا ل... 
 .  و كا الثمر ُيفِر  قلب   
والللرب يسللوم قللال: نن الشللجر  مغروسللة اللي كرمللم وال رمللة  

 جسدل.    ال نيسة التي    المشتها 
و حللللن مغروسللللون  يللللم، بالمعموليللللة، ِصللللر ا أغاللللان اللللي  

.. وكلِّ ملا ال رمة الحقيقية، وكِّ غان ال يلأتي دثملر  نز لم.
 يأتي دثمر ُ نقيم ليأتي دثمر أكثر.

   تللككر كيلل  لعللن يسللوم شللجر  التللين التللي لللم يكللن ايهللا
ثمللر، اينسلل  مللن أصللولها، وقللال لهللا ال يأكللِّ أأللد منللك ثمللر 

نن كا ل  رملًزا لحيلا  المظلا ر ال ا بلة، وشلكِّ    يما بعد، و ل
التنلللوى دلللدون ثملللر، صلللار لبأيلللا  بالمسللليح الثلللادتين  يلللم قلللو  

، ن  لللم يعللد يسللتهويهم غوار للاأ ا  الحيللا  المظهريللة وكشللف لللر 
ايللل  األورال وأيلللا  النشلللور ال ا بلللة اللل  يملللدوا أ لللد هم ليلللأكلوا 

 من اي  ثمر ا  يما بعد.
   تأمللِّ ُلبللف    وطللول أ اتللم، اهللو يبلللب الثمللر مللرار
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الغضلب،  ي مت رر  واي سنوار متتالية متأ ًيا  ليهلا. ن لم ببل
ابر  ل  التينلة لعلهلا تنضلح ثملًرا، ويعبيهلا وكثير الرأمة، يم 

رجلللا ، وإ  اشلللل  الللي ن ضلللا  الثملللر، أ با لللا ارصلللة أنلللرى 
 وثالثة... 

 جللللللللزا  ُلبللللللللف    وإمهالللللللللم  ياللللللللير ول للللللللن للللللللليس  كللللللللكا 
وطول أ اتم كما ينول الرسلول نن  لدم اسلتغ ل طلول أ لال    

وإمهالقـهق   "أ  تعـيه  بغ ـى ل  قـهق   بلم  مال الرسول دولس نستها سم  

) رو  خيأ"ـ ا اللَّه إكا يقيـا   إا اليوبـ  وطول أ اته  اا  ان  أ  ُل

2  :4 .) 
 اهلللللللو نن أ بللللللل  ُارًصلللللللا مت لللللللرر  ا  ملللللللا ت لللللللون غا تهلللللللا  

  وتراجللللللللل أن تتغيلللللللللر اللللللللللنفس التا هلللللللللة وترجللللللللل  نلللللللللل   اتهلللللللللا 
 أسلللللللاباتها وتنلللللللدم تونلللللللة نلللللللل  اللللللللرب وتعبلللللللي ثملللللللر الحيلللللللا  

 األددية.
    أن الللث ص سلنوار التللي يبللب ايهللا ينلول بعلل  اآلبلا

مراأللللِّ أيللللا  اإل سللللان اللللي طفولتللللم وشللللنابم  لللل   الللللرب ثممللللرل
وشيخونتم، ااَّلل  يمهلِّ اإل سلان نن  لا   منلم الرص التونلة 
والحيللللا  َّلل  اللللي مرألللللة، ا  للللم يعو للللم نيا للللا بللللأنرى  للللو  

 السنين التي أكلها الجرال. 
لتسلرم أو  كا أن قلل  الشلجر  يشلونم شلي  ملن ا ال تظن يا 
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 للللدم الاللللبر أاشللللا... ا للللِّ أ مالللللم بحكمللللة صللللنع  وإرالتللللم 
 صالحة لا ًما.

 
 ام:ملمعة الكر  

   بللدو وا للًحا مللن كلل م الللرب أن الشللجر   ديمللة الثمللر 
صلللارر ُتنبلللِّ األر ، لللليس انللللط أ هلللا ال تنِضلللح ثملللًرا. دللللِّ 

 صار لوجول ا أ راًرا سلبية، صارر تنبِّ األر .
 ليها، تملتل قوتهلا وتسلتهلك اهي مغروسة ايها محسونة  

 اايتهللا، اللللو للللم توجلللد لتركللل  المجلللال لغير لللا  نملللو ويسلللتفيد، 
 و كا أمر يحتا  نل  مراجعة للنفس، ومراجعة للمواقف...

 أألللللللًدا  يضلللللللرالللللللليس صلللللللحيًحا أن يظلللللللن ن سلللللللان أ لللللللم ال  
وال  لؤ  أألًدا اهلو ملن النلواأي السللبية والخبايلا  حلو اآلنلرين 

ونهلللللللللكا  يال كشجر  ال تعبي ثمًرا... وإ كا هم ينف موقف الح
يكتفللي اإل سللان ويسللتريح  للميرل، مثللِّ الفريسللي الللكي ااتخلللر 

 أ م ليس مثِّ سا ر الناس الخاطتين الظالمين الز ا . 
   الواقللل  أن  لللكا الف لللر نلللاطل ملللن أساسلللم، رنملللا  لللريح

مغروسللة اللي أنللِّ ال نيسللة،    للمير المتللوا ين. نن كللِّ شللجر 
ار  أيلللا  اللللرو  ايهلللا وال تلللؤتي تشلللرب تعاليمهلللا وتملللتل  اللل

ثمللللر اللللللرو  مللللن المحنلللللة والفللللر  والسللللل م واللبللللف والولا لللللة 
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 والالللللل   والتعفللللللف... ا  هللللللا ت للللللون محسللللللونة ن هللللللا تنبللللللِّ 
 أر  ال نيسلللللة الُمعتبللللللر  أ هللللللا األر  الجيللللللد  والجد للللللد  اللللللي 

 آن واأد.
ام... اقبعهلا لملا ا قال الرب  ن التينة، موِجًها ك مم لل ر   

ألر ؟ ول ن يا للاور اللرأيم الشلفي  اللكي  بلا بلم تنبِّ ا
ال لللرام المنلللار  يسلللتعبف صلللاأب ال لللرم قلللا ً :  اتركهلللا  لللكل 
السلللنة أيًضلللا أتللل  أ نلللب وأ للل  انلللً  اللل ن صلللنع  ثملللًرا وإال 

 افيما بعد تنبعها.
   أ ب  اللرب ارصلة ثل ص سلنين متتاليلة للتينلة، ملتمًسلا

   ولبفلللم وإمهاللللم، لهلللا األ لللكار دللل   نونلللة، مللل  طلللول أ لللا  
درجا  أي، ول ن التينة كا   اي كِّ ارصة ثمر تبلدو ُمخيِ نلة 

 لآلمال، رنما اكتف  بالورل، وغر ا المظهر ال ا ب...
ول للن  للا ارصللة أنيللر  تللأتي  للل  غيللر التوقلل ، الل ن سللكن  

اإل سلللان نلللل   فسلللم دهلللدو  يشلللعر ينيًنلللا أن معلللام ر    معلللم 
كللم مللن مللر  تجللدلر لنللا  ..لعجيللب.كا لل   للل   للكا المسللتوى ا

 ارصة الحيا ؟!
مللرار كثيللر   نجلللو مللن ملللور ُمحنللا أ هلللا اللرص أنلللرى  - 

 لعلنا  نضح ثمًرا للرو  القتنا  النفس للخ ص.
لنلللا النعملللة ارًصلللا كأ هلللا جد لللد  بعلللد  لكلللم ملللن ملللر  تهيللل - 
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ا تهلللا  الفلللرص التلللي أتللل  مت للللرر  وكلللان يظلللن أ لللم ال وجللللول 
 لفرص أنرى.

يب اللللرب لشلللفا ة تالللر  ملللن أجلنلللا ر  يسلللتجكلللم ملللن مللل - 
 نني لنا بقية بعد أن   ون مستوجبين أكم الد نو ة.اي

    موقلللف  –كرملللز للمسللليح  –ا ظلللر كيللل  وقلللف موسللل
ال لللرام متوسلللً  نلللل     ملللن جهلللة نسلللرا يِّ ألللين كلللال الغضلللب 

قلونهم، أين قلال  ةاإللهي أن يفنيهم بسبب قلة نيما هم وغ  
 : لن ـ ُأبيدهم وأحمو ااهم م  َت العـما   وأج"ـ  "اتعكم   

 (. 14:  9) تث  م..."ــ ـا أ ـًبـ"ـ 
كللان    قللد أوشللك أن يمنبلل   للكل التينللة، ويهل هللا لللوال  للكا  

"وصللي   :الشفي  الواقف  توسِّ للدى    بسلؤال الال   قلا  ً 
لللرب وقلل  يللا سليدي الللرب ال تهللك شلل نك وميراثلك..." أتلل  

"نن غفللللرر  :ن  ينللللولالدالللللة التللللي مللللا بعللللد ا لالللللة  دلغلللل  بللللم
 كتب ".  كتابك الكينبيتهم وإال اامح اسمي من 

نللللل   للللكل الدرجللللة ينللللف النديسللللون، الللللك ن ا تمللللنهم  للللل   
، وإدللللراهيم  كرملللم... وسللللما م أأنلللا ل، اموسلللل  ُل لللي كللللليم   

و للاموس النبللي ينللول: نن الللرب ال ياللن   ،أدو للا ُل للي نليلللم
 بيلدل األ بيلا  ملا ال دلد أن يكلون، دلِّ كتلب الي  ي وُيلر أمًرا نال 

 المزمور أ م يان  نرال  نا فيم.
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اللل ن كلللان قلللد صلللار  كلللكا الللي العهلللد النلللديم أيلللث الظللل ل  
 والرموا ا م يكون الحال اي الحيا  الجد د  والخلينة الجد د .

لنلللد صلللار ال لللر ام  لللو شلللخل رننلللا يسلللوم المسللليح  فسلللم،  
لللار  وصلللار وسللليًبا للللدى اآلب  ولملللم اللللكي دكللللم  نلللا صلللار كف 

لخبايا للا، للليس دتوسلل ر كمللا اللي العهللد النللديم، دللِّ بنللو  الللدم 
اإللهللي وِاعللِّ التبهيللر ينللدس الللك ن  تنللدمون بللم نللل     كللِّ 

 أين.
    و لللللل   لللللكا أيًضلللللا صلللللار الللللي ال نيسلللللة، الللللي الر لللللا

والنديسللين، الللك ن لهللم رو  المسلليح، وميللراص الرسللِّ األطهللار، 
بلم جلرا   وقلدوًما للدى اآلب، ولنلول نلل  ملا لانلِّ صار لهم 

الحجاب، يبلبون ويتوسلون... والرب يستجيب ويعبلي ارًصلا 
 جد د  لشجر  التين، لعلها تان  ثمًرا.

ام، ن م من باب العناية بالتينة، أ م مزم  أن  ننلب قال ال ر   
 أولها ويض  انً ...

جهلا  لكل ن م  مِّ ُم ثلف وجهلد ُمركلز،  نايلة ناصلة تحتا 
 الشجر  اي  كل المرألة األنير ... 

يللا ليلل  الر للا  والمللؤتمنين  للل  ندمللة النفللوس تلهللبهم  للكل  
الغيلللر  لبلللكل قالللارى الجهلللد  حلللو  لللكل العينلللار التلللي أ نلللكتها 
شللللللفا ة ال للللللر ام وتوسلللللل ر الالللللل   مللللللن أن ت ادللللللد الماللللللير 
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المحتلللللوم وأفظتهلللللا أتللللل   لللللكل السلللللا ة معلللللدول  ملللللن جمللللللة 
 األأيا .

والسلللهر، الللي الحفلللر والتننيلللب  واللللدأبالعلللرل ال لللرااي  أ لللن 
أول الُشجيرار التي كالر تخننها أشوا  الخبيلة أو امتال  

 الحشا ل ُ اار  أياتها احرمتها من ثمر  مشتهال.
التعللب بفلللر  أتلل  تتعملللا ألللول  أ للن سلللوا د الُخللدام، تمنبلللِّ 

جلللكور  لللكل الشلللجر  لتتعلللرف بعملللا  لللل  المشلللك ر الخا نلللة 
 للحيا  الروأية.والناتلة 

   أ لللن سلللني اللللرو  ولسلللم النعملللة... اللللكي أينملللا ُيحللليط
بالنفس ا  لم يحيلي موتهلا وُيلنعل أياتهلا ويجعلهلا تنملو وتثملر 

.  َّلل 
   لنللللد صللللالف سللللؤال ال للللرام وتوُسلللللم قبللللواًل أسللللًنا لللللدى

، اهلو ال يشلا  ملور الخلاطي  مثلملا  رجل  وتحيلا  مخلانا   
 اللللللللللف واتيلللللللللللة مدننللللللللللة  فسللللللللللم، قاللللللللللنة مر و للللللللللة ال ين

ال يبفلللللل، اتوسللللل ر النديسلللللين ولملللللوم ال لللللرامين وصلللللرانهم 
"اتركها  لكل السلنة أيًضلا".  لكل البلنلة  لل  وجلم الخالوص، 
يسللتجيب لهللا ويفسللح مجللااًل لعمللِّ رأمتللم وطللول أ اتللم ويظهللر 

 لبفم وإمهالم. 
، مالهلدو مر  ت لم الرب  ل  شلعب بلاله   والنلل   من وكم 
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ن للكار، انللام الشللعب ورجعللوا نليللم بالتونللة  ثللم صللار  للكا بمثابللة
والللدموم ورجلل  كللِّ واأللد  للن طرينللم الرليللة، اعللال الللرب و للدم 

ل العنونة ن ًصا.   ن الشر وند 
 لللل  رأملللة    غيلللر   و لللا قالللة أ لللِّ  ينلللوى تنلللف شلللا د 

 أنم غير الموصواة. ةالمحدول  ولج
 للل   للكا  سللتبي  أن  سللتثمر  للكا الموقللف لحسللاب تونتنللا  
التللللللوني  والتأل للللللب وكلمللللللار اإل للللللكار  ار حسللللللب أن كلملللللل ن 

شلللللفا  اللللللنفس المتوا يلللللة... و ثلللللا الللللي الحلللللب  للللل   الشلللللد د ،
ال  هلللا ي. اللللكي ال  تركنلللا نلللل  النهايلللة دلللِّ نن كلللِّ ملللن يحنلللم 

  ؤلبم ويونخم.
   م سلمم    أنلان، اكان النديس  وأنلا المعملدان، الُمتلرجم

لللل ول للللن كا لللل    الُعاللللا ر بحنللللان نلهللللي لللللرل قلللللوبيم للللرا وُينش 
ال لمللللللار أاامللللللة وأاسللللللمة، و للللللع  الفللللللأس  للللللل  أصللللللِّ 

 النللار". وُتلنلل  الليالشللجر ... "كللِّ شللجر  ال تاللن  ثمللًرا ُتنبلل  
 لللكل كلملللار أنلللان ولبلللف نلهلللي وإن اتخلللكر طنللل  رو  ن ليلللا 
النللاري وقوتللم ل للي ال تعللر  الللنفس دللين الفللرقتين... دللِّ تاللير 

 كلها للرب ولمسيحم.
  فسللللللم أ للللللم ي لللللليل  للللللكل السللللللنة  ليحسللللللب كللللللِّ واأللللللد  

 مللللن أيللللام، اللللليس  للللكا  بقيللللةاألنيللللر ، وأ للللم نن كللللان لللللم بعللللد 
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 للن اسللتحنال أو كللأن لللم ُمتسلل  مللن الفللرص، وأن مللا مضلل  
 مللللن امللللن كللللان مليًتللللا مللللن ِثمللللار... دللللِّ  للللل  العكللللس، كللللان 

 السا ة األنيلر  لنسلهر و الح". أ هاالرسِّ األطهار يكررون "
 ين آمنلللللللللا.. أ سللللللللل  ن صلللللللللنا اآلن اقلللللللللرب مملللللللللا كلللللللللان أللللللللل

متلللد  يملللا  لللو قلللدام... لسللل  أ لللي قلللد  لللل  أو أملللا  لللو ورا  و 
صلللرر كلللامً ... أسلللع  لعللللي ألر  اللللكي ملللن أجللللم ألركنلللي 

الللرب وا تهللا   ي المسلليح... وكللان نأساسللهم  تزا للد بنللرب مجلل
 الزمان... 

و للا ال نيسللة ُتعلمنللا أن  الللي اللي سللا ة الغللروب، أ للم قللد  
ن أت لِّ  لل  غنل  رأمتلك... أي مض  منا النهلار والار واآل

أ للللم مللللا بنلللل  مللللن الللللزمن للللليس سللللوى السللللا ة الحاليللللة  شللللر  
 كفرصة أنير  للتونة والرجوم.

 
فلنحسمممبهم إذن سممممعة خمممالص ووقمممت "قبمممو  ونجتهمممد   

املصوم والصالة والسهر وتقدًم الحيمة لعلنمم نلموز برحممة، 
.  فتعمل النعمة فينم عملهم وت مر فينم فن لر  ح قلب َّللا 
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{ 12 } 

 مــيـري الرحـد غـبـل العـثـَم

 ( 35 ــ 21:  18مت  )

 

 ة  ُيخ ـــل " ي تــ   تقـــدَّ  إليـــه ب ــعس وقـــال: يـــار   كــم مـــعَّ    

ــ ــه يعــوا:        مَّإل ــال ل ــعام أ ق ــهأ هــي إا ســبس م ــع ل ــا أا   أخــم وأ 

 ال أقــول لــن إا ســبس مــعام  بــي إا ســب"  مــعة  ســبس مــعام .     

ــموام إ     ــوم العـ ــبه مل ـ ــ لن ُيءـ ــأ   لـ ــا أرا  أ  ُيياسـ ــاً ا مل  ـ  عـ

   إليــه وا ــٌد مــديوٌ  ب"ءــعة  ســبخي ُقــد ا ابيــدأ   احملا بيــدل.  لمَّــ

 بـــاا هـــو  ال  وٍ ـــخي. وإ  ن ي ـــ  لـــه مـــا يـــو  أمـــع ســـيدل أ  يُ  
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ــد وســ د       ــدي .  خــعَّ ال"ب ــو  ال ــه  وُي ــا ل ــه وأوال ل وكــي م  وامعأت

ــ      ــ   مَّلــه قــا   : يــا ســيد   هَّــي  ل    َّ  ســيدُ  أو يــن ا ميــس.  يي

ــ        ا خــع   لــن ال"بــد    لــن ال"بــد وأطلقــه  وتــع  لــه الــدي . وأَّ

  قا ـــه  كـــا  مـــديوً ا لـــه مبتـــخي  ي ـــار  وجـــد وا ـــًدا مـــ  ال"بيـــد ُر

 ال"بـــد  لـــم  ليـــن.  خـــعَّ  أمعـــ ه وأخـــ  ب" قـــه قـــا   : أو ـــم مـــا 

ــا   : تَ     ــه قـ ــأ إليـ ــه وطلـ ــى قدميـ ــه  لـ ــر يقـ ــمهَّـ ــن  مَّي  لـ   أو يـ

ــي   ــع  بـ ــم ُيـ ــس.  لـ ــالُ  ا ميـ ــى وألقـ ــو    مضـ ــى ُيـ ــ     يـ    سـ

 ل مـــا كـــا    ه ـــوا جـــًدا. وأتـــوا ؤ قـــاالـــدي .  لمـــا رأى ال"بيـــد ُر

 وق ُّـــوا  لـــى ســـيدهم كـــي مـــا جـــعى.  ـــد ال  ي تـــ   ســـيدل         

 وقــال لــه: أيهــا ال"بــد الءــعيع  كــي  لــن الــدي  تعكيــه لــن أل ــن     

ــد      طلبـــت إلـــمَّ. أ مـــا كـــا  ي بغـــم أ ـــن أ ـــت أيًضـــا تـــع م ال"بـ

ــا  ــ  ب       ر يقــن كم ــيدل وســلَّمه إا اأ" ــاأ واضــأ س ــن أ   رمي

ــا كــا     ــو  كــي م ــى ُي ــه  ي ــي     ل ــم العــماو. ي " ــه.  ه ــ ا أب   لي

ــهق"    ــه ٍالتقــ ــد ألخيــ ــوب م كــــي وا ــ ــوا مــــ  قلــ   ب ــــم إ  ن تًكــ

 (. 35 ــ 21:  18)مت 

 

 اتسمع الوصمًم المسيحية:
 ي  سللأل النلللديس ببلللرس الرسلللول الللرب، كلللم ملللر  يخبلللل نلللل 

 ر لم،  ِّ نل  سن  مرار؟أني وأ ا أغف
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ال أقلول لللك نلل  سلن  مللرار دلِّ نلل  سللنعين  :اأجابلم اللرب 
 مر  سن  مرار...

وقلللللد كشلللللف اللللللرب دهلللللكل ال لملللللار  لللللن طبيعلللللة الوصلللللايا  
 المسيحية و دم التنيد بالحرف اليهولي.

 ااألسللللللللاس اللللللللي  للللللللكل الوصللللللللية  للللللللو قبللللللللول تونللللللللة األ   
لللللللفح المخبلللللللل الللللللي أنلللللللي، ن ا رجللللللل  تا ًنلللللللا، والُغفلللللللران وا  لام

النلبي ملن  حلول  لكا  لو  ملِّ روألا ي لانللي وأركلة باطنيلة 
 يعملهللللللللللللا رو     الللللللللللللي أيلللللللللللللا  السلللللللللللللال ين بلللللللللللللالرو  الللللللللللللي 

 طريا المل ور.
د  كل الحركة بأ دال أت  ن ا ما كمل  سن  ملرار اهِّ ُتني   

 تتوقف أركة الغفران ويرتا  الضمير اي العداو ؟
سللليح الللي الغفلللران أاشلللا، نن اللللك ن اسلللتؤمنوا  لللل  رو  الم 

والمحنة والعبا  والبلكل وإ  لار اللكار ال توجلد قلو  الي الوجلول 
تسللللتبي  أن تمللللنعهم  للللن االسللللتمرار اللللي العبللللا ، دللللِّ  للللل  

النلبيلة تغللب اللنغ   والمحنلة العكس ا ن قو  الغفران والافح
والضغينة والشر كما تغلب أشعة النلور اللول الظل م، وكملا ال 

أمللام النللور  كللكا الل ن النللور الللكي تنللوى الظلمللة  للل  الاللمول 
 اينا ياير قالًرا  ل  تبد د الظ م مهما كان قدرل.

  عجز  ن الغفران؟ ثم اهِّ نل  سن  مرار 
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 و ِّ نل  سن  مرار ثم  ننلب نل  العداو ؟ 
و للِّ نللل  سللن  مللرار ثللم  رتللا  الضللمير كأ للم وصللِّ نللل   

 أقا  المدى؟
رتلِّ ل لِّ تملام ال دلِّ نلل  سلن  ملرار سلنعين ملر ، ينلول الم 

 رأ   منته  أما وصايا  اواسعة جًدا.
 ال ألللللدول للوصلللللية الللللي الحيلللللا  المسللللليحية، أل هلللللا وصلللللايا  

ال  ها يللة،  نمللو ايهللا كللِّ  للوم، و  ملهللا  للل  قللدر االسللتبا ة 
 ول ن كمالها ال  ها ي  نن   الًيا ومتسًعا جًدا.

الل ن كا لل   لللوم  للكا  للدل ا اللي العللالم متفر للة ومتشلل نة  
ر ال أاللر لهللا وال  للدل، ويسللع  العلمللا  كللِّ  للوم وتخااللا

ويتنلللدمون الللي المعرالللة واالكتشلللااار... و جللللة التنلللدم تسللللير 
بسر ة مك لة، وم  كِّ  كا ال  لد    لالم ملن أسلاطين العللم 
أ م دل  ال مال، اما اال المجال متسًعا وأسرار العللم أ لل  ملن 

ر  ا لم األكان الحال  ككا م   لوم  قامتم بما ال ينال، ا ن
 يكون الحال م  أسرار المل ور ووصايا المسيح.

تسلام سلنعين ملر  سلن  ملرار، أي دهلكا اال لكلك قال الرب، 
ال  هلللا ي يكلللون الغفلللران، و لللِّ يعنلللِّ أن يخبلللل نليلللك ن سلللان 

  كا العدل اي اليوم الواأد؟
ن ن المسلللليح المنللللار  دهللللكا الللللرل  للللل  استفسللللار النللللديس  
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الوصلللية وشلللمولها وكيللل  ببلللرس الرسلللول كشلللف  لللن اتسلللام 
أ هللا تالللِّ باإل سللان أن يكلللون صللاأب قللللب  تسلل  إلسلللا ار 

  كا  دل ا من شخل واأد اي  وم واأد. 
الل ن تأمللل  نللل  ن سللان امتللدر بللم الوصللية نللل   للكا الحللد  

ملللن الغفلللران الللأي ن سلللان م   لللي يكلللون  لللو، وأي قللللب رأللليم 
يحملللِّ دلللين جا بيلللم، ن لللم أاضلللِّ منظلللر سلللماوي يمكلللن أن تلللرال 

 ا.أنً 
الل ن كا للل  الخبيلللة تغللللا  لللل  اإل سلللان وتحلللط ملللن شلللأ م  

وإمكا ياتلللم، اللل ن وصلللية المسللليح تراعلللم الللول مسلللتوى الببيعلللة 
 . يرل جد ًرا بميراص مجد مل ور ادن     وُتاِ 

 
 إ"كمنية التنليذ:

ول لن ينللول قا للِّ  للِّ  للكا ال لل م يمكللن تنفيللكل،  للِّ يالللح  
ملن قلو  أن يغفلر  يتلللحيا  العملية،  لِّ يسلتبي  أألد مهملا أو 

 لب  المسي  سنعين مر  سن  مرار اي اليوم؟ 
الواق  أن مناقشلة النضلية  لل   لكل الالور   ظرًيلا يجعلهلا  

الوصايا الي  مستحيلة وتض  اإل سان اي موق  العاجز وتض 
مكلللان مرتفللل   لللن قاملللة اإل سلللان  يالللير اإل سلللان الللي صلللغر 

 من اليأس الناتِّ.  لتالنفس ويب
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مسلليح لللم المجلللد ل نتنللار،  بللدأ اإل سللان الللي نن وصللايا ال 
قبلللول الحلللا اإللهلللي ايهلللا، وينتنللل  قنا لللة اإليملللان أن  لللكا  لللو 
البريلللا األوألللد وأن لو لللم  للليام وانلللدان، وأن وصلللايا يسلللوم 

ر ايهلللا كلللِّ الحكملللة اإللهيلللة المرتفعلللة بملللا ال ينلللاس  لللن د  ُمللل نم
ومهملللا   سلللانإل  نلللِّأاهلللام النشلللر ويياسلللهم. وإ لللم مهملللا سلللما 

ابنتلللم ا  للللم صلللغير وجا للللِّ بملللا تحويللللم الوصلللايا مللللن  دلغللل 
 أكمة  االة من اول.

 اللللللل   تالللللللور اإل سلللللللان بحلللللللال ملللللللن األألللللللوال أن ا لللللللرل  
 ُيخلِ الللللللللم وأن تلللللللللدديرل الخلللللللللاص وتالللللللللريفم لبملللللللللور أكثلللللللللر 
 فًعللا أو أ للم ن ا ا اللام للوصللية ونضلل  لنير للا ا  للم سيخسللر 

 ويتأنر.
اإل سللان، الدللد لجيمللان أن يسللبا ويترسلل  اللي قلللب و  للن  

 نن الخسلللللار  التلللللي قلللللد تحلللللدص بسلللللبب تنفيلللللك الوصلللللايا أاضلللللِّ 
بملللا ال ُينلللاس ملللن المكسلللب اللللكي  تلللأت  بالسلللعي ورا  اللللكار 
وتنفيللللللك المشلللللليتة الخاصللللللة وطا للللللة العنللللللِّ والف للللللر والمنبللللللا 

 النشري.
و نللا أللين  لنللي اإل سللان جا ًنللا كللِّ أكمللة النللاس ومشللور   

 للل  النعمللة وينبللِّ العنللِّ ويلنللي رجللا ل بالتمللام بات للال كامللِّ 
رو  الوصللللللية بحللللللب ونضللللللوم نرالي، أينمللللللا يكللللللون تللللللددير 
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اإل سللان الللدانلي وقنا تللم الناطنيللة مرت للز   كللكا  للل  اإليمللان 
بالمسللللليح والثنلللللة  يلللللم والمحنلللللة للللللم، أينتلللللك تالللللير الوصلللللايا 

لل ًرا ) دللِّ اللي سللا تها محبونللة، والبللكل ايهللا ُمحبللب للللنفس ُميس 
لللي  الللرب نيللر  مللن الحلللو  تحسللب ينيًنللا أن المللر الللكي يختللارل

 الكي أنتارل لنفسي (.
   وأين تبتدر النفس تدنِّ أول  نبوار التنفيلك للوصلية

ت للللون كمللللن اقتحملللل  لا للللر  النللللور الللللكي ال ُ للللد   منللللم، واللللي 
ا عكاس  كا النور تنفتح النالير  وتلرى اللنفس األملور التلي ال 

 ُ نبا دها... 
تم، ألين نبلوا مثِّ الشهدا ، أااظي وصايا يسوم وشلهالا 

بللللللأرجلهم لا للللللر  الشللللللدا د محنللللللة اللللللي المسلللللليح، ا فتحلللللل  لهللللللم 
السلللماوار و اقلللوا أطيلللب ملللا الللي المسللليحية ملللن ِنبلللرار  لللزا  
وار  وأب، دِّ ا فتح   يو هم  ل  األدديلة كمثلِّ اسلتفا وس 
الشللهيد األول الللكي رأى السللموار مفتوأللة ااسللتهان بللآالم رجللم 

   لرف  تعللر  لللم الحجلار ، و بللا بكلمللار الغفلران اللي أقسلل
 ن سان من مسيتين أبغضول د  سبب.

  نللللا تخبلللل  الغفللللران مللللا قللللد  تاللللورل الللللنع  مللللن أللللدول  
 الللللللي الوصلللللللايا، لنلللللللد اال اسلللللللتفا وس  لللللللل  ألللللللدول السلللللللنعين 

 أتللللل   نلللللاو   أو ملللللر  سلللللن  ملللللرار، اللللللم يعلللللد الغفلللللران كلملللللار
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قللللب  حلللو ُمسلللي  الللي أملللر  هلللون، دلللِّ صلللار غفراً لللا للنلللاتلين 
كلللِّ منبلللا بشلللري وألللدول الناملللة الببي يلللة واللللراجمين تخبللل  

نلللل  ملللا  لللو الللول الببيعلللة... نلللل  طبيعلللة غفلللران الماللللوب 
لالللللللالبيم... ونانتالللللللار اللللللل ن اسلللللللبفا وس صلللللللار  مو ًجلللللللا 
 السللللللللللتمرار الاللللللللللليب وقللللللللللو  المالللللللللللوب ورو  المالللللللللللوب 

 اي آن واأد.
ن ن الللليس  لينلللا نال أن  متللللل ملللن رو  اإليملللان  لللكا، ثلللم  

ببيا العملي النلاتح  لن التالد ا النلبلي  تنعم  ل  الفور بالت
بفا ليللللة الوصللللايا ومنفعتهللللا للللليس للحيللللا  الحا للللر  انللللط دللللِّ 

 وللحيا  األددية باألأرى.
 ومللللللللا أن  بتللللللللدر اإل سللللللللان اللللللللي التنفيللللللللك المسللللللللتمِند  للللللللل   

 التالللللد ا والثنللللللة اللللللي كلللللل م المسللللليح، أتلللللل  تؤ لللللللم النعمللللللة 
 تمتهللل وتحمللللم  لللل  الالللعول  لللل  اللللدرجار األ لللل  مثلللِّ أم

 باغير ا.
ومللا أن  تللكول اإل سللان النعمللة ال ا نللة اللي الوصللايا أتلل   

 فما. منِفا وُينيشتهي أن  بكل أكثر وأت  يشتهي أن 
 وملللللللا أن تتحلللللللر   لللللللكل الشلللللللهو  المندسلللللللة الللللللي اإل سلللللللان  

أتلل  ت للون النعمللة قللد هيللأر ارًصللا أوسلل  للتنفيللك، كللأن تضلل  
األ لللل ، النعملللة الللي طريلللا اإل سلللان نمكا يلللار البللللون للدرجلللة 
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و كا رنما يكون  ل  شكِّ امتحان لجرال  والثنار اي اإليملان 
أو النلدر   لل  البلكل والتالدي للحكملة النشلرية ومشلور  العنلِّ 
الللللكي يحللللاول أن يعرقللللِّ سللللير الللللنفس وصللللعول ا ويسللللتميلها 

أصلغ  نلل   لكا الالور  ل   باستمرار أن تتعنِّ دكاتها، ال ن
 تتعبِّ مسيرتها  حو الهدف السماوي.

كلللكا  بلللل  اإل سلللان، سلللنعين ملللر  سلللن  ملللرار، دلللِّ وأكثلللر   
ما اأتضن الوصلايا الي قلنلم ولاعلم الحلب لوأكثر د  أدول، ك

الي  ا  اللكي  محنلةللمسيح كباقة جنلار ، ن  يفعلِّ كلِّ شلي  
أأبنا أت  الملور وأتل  الالليب، ومهملا  ملِّ اإل سلان ا  لم 

ًملا ال يبغي  ليم رو  التفانر كأ لم  ملِّ شليًتا دلِّ يحسلب لا 
 فسم كأ م ملا  ملِّ شليًتا دلِّ يالير لسلان أاللم ينلول: "أ لا ملا 

 أ ا دِّ  عمة    التي معي".
 وإن  مللللِّ كللللِّ البللللر ينللللول: "أ للللا  بللللد ببللللال لللللم أاعللللِّ نال  

 ما أمرر بم".
 

 "الحظة هم"ة:
 نللللا  م أظللللة  امللللة ال يجللللب أن تفوتنللللا و حللللن باللللدل  

ن وصللايا الحلد ث  للن تنفيللك مثللِّ  للكل الوصللايا ) الالل نة (، ن
يسلللوم المسللليح رننلللا ال ُتنفلللك بعيلللًدا  لللن يسلللوم المسللليح  فسلللم، 
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ن ن   للليس  للو النا للِّ دللدو ي ال تنللدرون أن تمفعلللوا شلليًتا، اهللأ
ليسل  قللدرار بشللرية ول للن يجلب  للل  الللنفس أن تنمللوا بالحيللا  

للللل ك الوصلللللية... أي أن الللللي المسللللليح أواًل ل لللللي تسلللللتبي  أن ُتنفِ 
ال و    لو العاملِّ اينلا أن المسيح اينا  لو اللكي يعملِّ األ مل

  ريد وأن  عمِّ من أجِّ المسر .
و كا ُيفِسلر ملرار الفشلِّ والتنلاق  الر يلب الي أيلا  اللك ن  

 ريللدون أن  نفللكوا وصللايا يسللوم لون أن ت للون لهللم شللركة اللي 
سللر المسلليح وأنللم مللن كللِّ النلللب والحيللا  بللم ولللم و يللم سللوا  

وسللللا ط  عمللللة  باألسللللرار أو بال لمللللة والتسللللبيح والالللل   وكللللِّ
 المسيح بالرو  الندس.

 
 الم ل:

بعد أن تندم ببرس وسلأل اللرب  كلكا... وقلد جاونلم اللرب  
بنولللللم ال أقللللول لللللك سللللن  مللللرار دللللِّ سللللنعين مللللر  سللللن  مللللرار 
استبرل الرب قا ً : لكلك يشنم مل لور السلموار... وأكملِّ... 
 للكا المثللِّ الحللي والعجيللب أيللث كشللف الللرب  يللم غنلل  أنللم 

 ولبفم.
 

 ن م "لك م ضراد "حمس ة عبيده:إنسم
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الدد للعبيد أن ينفوا  كا الموقف، نن آجلً  أو  لاجً  وجيلد  
دلد لنلا  للعبلد أن يكلون ُمسلتعًدا، قلال النلديس دلولس الرسلول: ال

جميًعللا أن  مظهللر أمللام كرسللي المسلليح لُيعِبللي كللِّ منللا أسللاًبا 
  ما قدمم بالجسد نيًرا كان أم شًرا.

 ا  نل  تدليِّ. كا أمر معروف ال يحت 
 اإلنسمن الملك هو المسيح اإلله دًمن األرض كلهم:

م للمحاسنة  و أ ا وليس اآلنلرين، أل لم نن   والعبد الكي ُيند 
: "جيلللد اسلللحإأاكمنلللا أ فسلللنا لملللا ُأ لللم  لينلللا، وكملللا ينلللول مار 

اإل سان أن يأتي بالم مة  ل   فسلم الي كلِّ شلي ". ووقلواي 
ليللة ب ومخي ... ُأصلي كِّ أمام الديان العالل، موقف مر و 

ملللن أجلللِّ  لللكا الموقلللف قلللا ً :  لللو ا أ لللا  تيلللد أن أقلللف أملللام 
 الديان العالل مر وًنا ومرت ًنا من كثر    وني.

أبكا للو تلككر كلِّ ن سلان  لكا الموقلف بالور  جديلة وا لر  
 يلللللم بعملللللا اللللللرو  ال بف لللللر العنلللللِّ وتلللللككر ال لملللللة المكتونلللللة 

 (. 31:  10)  أ  و"م ـه احلَـّد. اللـ  ي اوـو الوقـٌا هـ"يي
م نليللللم واأللللد مللللد ون الملللا ادتللللدر الملللللك اللللي المحاسلللنة ُقللللد ِ  

آالف شللللللاقِّ، والشللللللاقِّ  3بعشللللللر  آالف وا للللللة، ) والوا للللللة   
لللدر بم  لللين اللللد نارار 7ألللوالي    ل نلللار (. مبلللل  بلللا ظ أًنلللا ُين 

مليون (، و لكا  بلد مسلكين، ملن أ لن للم أن  200) أكثر من 
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لمبللل  الخيلللالي!! ال وسلليلة وال نمكا يلللة وال اأتملللال ُيسللِدل  لللكا ا
قا م، ال توجلد بارقلة أملِّ الي أن  لكا العبلد يمنلِدر أن ُيسلِدل  لكا 

 ال م الها ِّ من الد ون!! 
أتلل  لللو ِديلل   للو وكللِّ مالللم وكللِّ مللن لللم، ال يسللتبي  أن  

  واي! ما معن   كا؟ 
معنلللللال أن مللللللا كنللللللا مللللللد و ين بلللللم  حللللللو    مللللللن الخبايللللللا  
ك وب، ال سللبيِّ إل سللان كللا ن مللن كللان أن  للواي أو يسللدل واللل

مللور... ملور أدللدي  ل   مباليلب  للدل    ألن أجلر  الخبيللة
 ال  ها ي... من يستبي  أن يمفِل  منم.

 
  ِّ  وجد  بد د  ل ن أمام السيد الملك؟ سؤا : 
لللا  للل  ال للِّ تحلل  الخبيللة، للليس ال، للليس وال واأللد. أُغِ  

 بار...
  للم ملا  لواي أملر سليدل أن ُ نلام  لو وامرأتلم  وإ  لم يكلن

وأواللل وكِّ ما لم ويواي اللد ن...  لكا أكلم  لالل، نن تسلبيح 
السلللما يين مبنلللي  لللل  أسلللاس أأكلللام    الحلللا والعالللللة مًعلللا 

أأكامك يا مللك النديسلين" ملن ال يخاالك يلارب...     " اللم
 ومن ال يسنحك  ل  أأكام  دلك.

  ي  للللللم قلللللا ً : يلللللا سللللليد تمهلللللِّ  للللللالعبلللللد وسلللللجد  ر  اخللللل  
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 اتحنن سيد  لك العبد وأطلنم وتر  لم الد ن. ،الجمي اأو يك 
. و للللكا  لللل    لللللة الغفللللران األوللللل  وتللللر  الللللد ن   أنللللان   

 مدركللم و تأملللم جيللًدا... للليس اسللتحناًقا مللن العبللد  مللا يجللب أن
 أنم وأنا م. ةول نها  عمة السيد المتفا لة ولج

الرأمللة مللن أجللِّ محبتللم ال ثيللر    للو غنللي اللي    الللكي - 
 و حن أموار بالخبايا أأيا ا اي المسيح.

 ... ا  بي بس م. ِ نبايا   ِ مغفور  لك - 
ا  بلللللي وال تعلللللولي   ِ . وال أ لللللا أل نلللللك.أألللللد.  ِ أملللللا لا لللللك - 

 تخبتي.
محلللا الالللك اللللكي كلللان  لينلللا اللللكي كلللان  لللًدا لنلللا...  - 

 مسمًرا نيال بالاليب.
 و ين للعللدل اإللهلللي و للو وا لل  الللد ن  نلللا  حللن كنللا مللد  - 
 (. ص   النسمة )

  نا معاصينا. دم عم بْ أعد الممشِرل  ن المغرب ِمثِّ بُ  - 
 أطرأها اي بحر النسيان. ،نباياكم ال أ ول أ كر ا - 
ملار، دلِّ بلالحري الكي   و المسيح ؟من  و الكي  د ن - 

 .قام أيًضا ... الكي أيًضا يشف  اينا
 اكلان الي المسليح ُماللاِلًحا العلالم لنفسلم غيلر أاسللنً نن     

 لهم نبايا م.
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نن محلللللور اإليملللللان المسللللليحي مرت لللللز  لللللل   لللللكا الحلللللا،  
تسلللللد د اللللللد ن، والت فيلللللر  لللللن   مْجز لللللا ال املللللِّ والُمبلملللللا الللللي

نبايا لللا، ورأملللة    الحا يلللة وُلبفلللم الشلللد د اللللكي أ هلللرل الللي 
الخشلنة ووا ل   المسيح يسلوم  حو لا  نلدما أملِّ نبايا لا  لل 

 الد ن  نا وسامحنا.
 لنلد أرر للا المسلليح، واللك  قيول لا، وتللر  لنللا ل ننللا األدللدي ن  
 السالفة.سامًحا  ن الخبايا  وم صلنم قاتً  العداو  ومُ  لاوا  

أي شللكر وأي ِ راللان ياللير اللي  لللك العبللد وأي اللر   للكا  
للد ًنا بحياتللم  الللكي أاللِّ  يللم... ن  أُ تللا مللن الللد ون صللار مم

سلليدل "أ للتم الللك ن كنللتم  بيللًدا للخبيللة واإلثللم، ن  أ تنللتم صللرتم ل
  بيًدا للبر"،  بيًدا للكي اشترا ا ددمم...

   الما نلر  العبلد وجلد واألًدا ملن العبيلد رانا لم ملد وً ا للم
 بمتة ل نار اأمسكم وأنك بعننم قا ً : أواني ما لي  ليك.

بللد مللد وً ا ال وجللم للمنار للة  للل  اإلطلل ل دللين مللا كللان الع 
 بلللللللم )  شلللللللر  آالف وا لللللللة، أي م  لللللللين اللللللللد نارار ( ونلللللللين 

 ل نار (. 100ما كان ُمدا ًنا العبد ر ينم ) 
 ، أن مللللا كنللللا مللللد و ين بللللم َّلل  يجللللب أن  دركللللم اقلللل و للللكا و  

 ال ُينارن بحال من األأوال دد ون ننوتنا  حو ا...!
ل نلللار، أي أ لللم أملللر  100الللد و نا  حلللو بعضلللنا ال تتعلللدى  
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ر ممندور  ليم يكال يكون تااًها ون  ييملة ن ا قلورن باللد ن مُ  يس 
 العظيم الكي تركم السيد.

اللالنظر لحظللة واأللد  اللي مللراأم    وغفرا للم لنللا كفيللِّ بللأن  
  مرل ا نل  جال  الاواب.

ُمجللللرًلا،  تنييًمللللا نللللو المبلللللوب ن ن أن ال ُ قلللليِ م نبايللللا اإل 
لتللي شللملتنا و بفللم اإللهللي ا دللد أن  نظللر نلل ل مللراأم    ا

  حو ا. 
تلر  لنلا ال ثيلر ال  هلا ي أاعظليم أن يبللب  قد نن كان     

 منا أن  تر  النليِّ؟
ا غفر ا اعً  سنعين مر  سن  مرار ووصلنا نلل   لكا  ِّ ن  

الحلللد اللللكي  بلللدو أ لللم غيلللر معنلللول،  لللِّ ينلللارن  لللكا الغفلللران 
  شي  اعً .بغفران الاليب ولم الاليب، أال يحسب كأ م ال

ول ن أن  نس  اإل سان معلروف    وأنلم الحلا ي وغفرا لم  
ا  للللم ياللللير اللللي  ظللللر  فسللللم ن للللم صللللاأب أللللا  تمسللللك بللللم 
ويتشبث بم ب صرار ويبالب بلم بعنلف ويسللك الي  للك مسللك 

  كا العبد الناسي النلب.
التللي  نادلهللا كللِّ  للوم مللن النسللاو   لل   أليسلل   للكل الاللور  

و  وتضللللخيم اإلسللللا ار ومللللرار  ُمللللر و للللدم الاللللفح دللللين اإلنلللل
العللداو ، لنللد صللارر محللاكم الللد يا تمضلليا دللت ل النضللايا للليس 
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 دين المؤمنين احسب دِّ أت  دين األشنا  منهم.
 كللللللِّ مللللللنهم  تمسللللللك بُعنللللللا أنيللللللم ال يسللللللم  السللللللتعباف  

وال  ر   دواسبة، لند مل   النساو   ل  قللوب كثيلر ... دلِّ 
ن السللا د اللي المعللام ر وتمكنلل  أتلل  صللارر وكأ هللا النللا و 

 دين اإلنو .
و سلللينا تماًملللا أو تناسلللينا، ملللا صلللنعم المسللليح معنلللا وكيللل   

أسللم  اتللم الداً   نللا،  سللينا كيل   املنللا درأمتلم وشللملنا بحنللم 
.  ورل ا نل  أرية مجد أوالل   

وا تللكر ا كثيللًرا  للن طا للة الوصللية و للنللا أ فسللنا بِعلللِّ اللي  
بشلر، أ لا ن سلان ملن أ لن للي أن  ان نلالخبايا... ينول اللنع  

أغفلر وأسللامح؟ المسلليح صللفح وغفللر أتلل  للاللالبين، أل للم نلللم 
و و النالر  ل  كِّ شي . أما أ ا  نشر   ي  ال طاقلة للي 
بغفلللران لهلللكا المنلللدار. و كلللكا يعللللِّ اإل سلللان  فسلللم بعللللِّ الللي 

 الخبايا.
سلسلللللة مللللن الخبايللللا مل لللل   للللل   لللللك العبللللد أتلللل     لللل 

   النللللللللب، ن  ال يمكلللللللن أن  تنسللللللل  وصلللللللل  بلللللللم نلللللللل  قسلللللللاو 
 النللللب الللي لحظلللة... ن لللم ن ملللال نصللل   اللللدانِّ والتغا للللي 
  للللللللللللن اال تللللللللللللراف و للللللللللللزل الخبايللللللللللللا واألا للللللللللللار النبالللللللللللللة 
 أتلللللللل  تراكملللللللل  ااسللللللللتبدل  قلللللللللب اللحللللللللم بحجللللللللر النسلللللللللاو  
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  .والجحول
ال  وللللد اإل سلللان قاسلللي النللللب ول نلللم  تحلللول نلللل  النسلللاو   

 شيًتا اشيًتا...
 ء:"وقف الرفقم

"الملللا رأى العبيلللد رانلللا ل ملللا كلللان أز لللوا جلللًدا وأتلللوا وقالللوا  
  ل  سيد م ما جرى".

تونلللللة الخبلللللا  ُتفلللللرِ   السلللللما  والسلللللما يين، االسلللللما  تفلللللر   
بخللاطل واأللد  تللوب، ويكللون اللر  دللين م   للة    اللي السللما  
بخللاطل واأللد  تللوب... دللِّ نن تونللة الخللاطل ُتفللرِ   قلللب اآلب 

دللن الضللال قيللِّ أ هللم ادتللدأوا يفرأللون، دللِّ  فسللم، واللي قاللة اال
نن صور البرب وآالر الفر  سمعها االدن األكبر ملن نلار  

 أي من  ل  ُبعد.
  لللللللكا معنلللللللال أن النفلللللللوس التلللللللي تنحلللللللاا نلللللللل     بالتونلللللللة  

للللِّ مسللللرتم...  للللكا معنلللل   للللد مشلللليتتم وتمللللد  مجللللدل وُت مِ  ُتممجِ 
، ا هللللزام نيجلللادي بحلللل ... ومعنلللال أيًضللللا ملللن الناأيللللة السللللبية

 الشللللللللر أمللللللللام الفضلللللللليلة واشللللللللِّ مشللللللللور  الشلللللللليبان وسللللللللنوم 
 الغوايلللللة وا  سلللللار الفخلللللا  نلللللل  آنلللللر  لللللكل المعلللللا ي السللللللبية 
   التللللللي  بتللللللد ها العللللللدو الشللللللرير. الللللل ن أنللللللك أأللللللد اللللللي  للللللو 

اله   وسنب   فسم صريعة الخديعة و ملِّ الشليبان، املا ا 
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 يكلللللللللون موقلللللللللف العبيلللللللللد الرانلللللللللا  سلللللللللوى الُحلللللللللزن واألسلللللللللف 
كا التعبيلللللللللر وإن وجلللللللللد ُألللللللللزن الللللللللي صلللللللللفوف نن جلللللللللاا  للللللللل
 السما يين...!!

ن هلللم الللي األملللاكن العلويلللة  لللا رين نلينلللا  ترقبلللون ن صلللنا  
 ويسللللللندون جهال للللللا...  للللللولون أن   مللللللِّ بخللللللوف ن صللللللنا. 
 قلللللال اللللللرب لمنتظلللللري اليلللللوم و لللللم تحللللل  الملللللكبح... نلللللل  أن 
 يكملللللللِّ العبيلللللللد رانلللللللا كم... اهلللللللم ال يكمللللللللون دلللللللدو نا ن  أ نلللللللا 

 ننتهي نل  وأدا ية الرو  واإليمان اي الجسد الواأد.جميًعا س
... لملللا رأى العبيلللد ملللا كلللان ملللن قسلللاو  و لللدم  كلللكا صلللار 

 رأمة و دم غفران، لما رأوا أز وا جًدا...
نن ما يحدص سوا  من تونة أو جحول  رال النديسلون ن   لم  

 سحابة شهول مندار  كل محيبة دنا اعً .
 منظًرا للم   ة والناس؟!!ألم ينِّ الرسول أ نا صر ا  
ًعا لنللللللا أن تونتنللللللا مللللللؤاار   بللللللأروا    أال ياللللللير  للللللكا ُمشللللللجِ 

النديسللين و للم  راعو هللا نللل  اآلب السللماوي ويحللدثون دهللا اللي 
أتلل   اللي السللماوار... لل   أضللر  النللد ر ن  أن سلليرتنا  حللن

أن ت ليلنللا اللي  للوم المسلليح سلليكون أمللامهم ن  يفتخللر المسلليح 
 الم   ة والنديسين!!ويعترف بمحبيم أمام 

أال ياللللير  للللكا أيًضللللا ُمخيًفللللا أن مللللا  فعلللللم مللللن شللللر أو و  
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جحول وأند و دم محنلة أو ل نو لة و لدم رأملة أو قسلاو  قللب 
 و لللللللللدم لبلللللللللف أو  لللللللللدم ألللللللللب لجنلللللللللو  و لللللللللدم غفلللللللللران... 
 اكِّ  كا ُمعلن أمام الم   لة والنديسلين، النخلف و عملِّ أسلابً 

اجلللل  أ ُفِسللللنا... مللللا ا لحضللللور م معنللللا ور يللللتهم أل مالنللللا النر 
ينوللللون  نلللا؟ أو ملللا ا  ننللللون للللآلب السلللماوي ألن اللللرب قلللال 

 أ هم قاوا  ل  سيد م ما جرى...
وإن كلللان اإل سلللان يمخشللل  أن  لللرال النلللاس و لللو مفضلللو  أو  

سلللاقط أو مخلللزي، ويخشللل  ويعملللِّ أللللف أسلللاب ل للل م النلللاس 
 و ظرار الناس، ا م بالحري النديسين والم   ة...

ا لااًعا للرجوم  ن الشر و دم ت ميِّ الخبايا نلل  ليكن  ك 
 النهاية.

 
 دعمه سيده:

لمللا سللم  السلليد مللا صللن  العبللد الناسللي بأنيللم... ل للال...  
قلللال معلمنلللا دلللولس الرسلللول: ال دلللد لنلللا جميًعلللا أن  ظهلللر أملللام 

ملم بالجسلد ُكرسي المسيح ليعبي كلِّ واألد منلا أسلاًبا  ملا قد  
 نيًرا كان أم شًرا. 

 العبد أمام سيدل أمر أتمي ال مفر منم... امثول  
 آل لو تف ر العبد اي  كا األمر! 
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... لتغيلر الحلال !ل لو  تف ر كِّ واأد اينلا الي  ار الف لرآ  
 وا الح  األأوال.

 أي موقللف مخللزي صللار نليللم العبللد، ال يسللتبي  أن  نظللر 
نللللل  وجللللم السلللليد الغفللللور بعينيللللم الناسللللية، وال أن  للللت لم أمللللام 

سللللان النسللللو ، وال أن يحللللتح ن  للللليس لللللم  للللكر اللللي الرأللللوم دل
الفللم و للو واقلل  تحلل  الحكللم، سللتنف الرأمللة  اسللتد نبيتتللم...

تفتخللر  للوم الحكللم...  كللكا قللال رننللا... كو للوا رأمللا ... كو للوا 
لبفللللا  بعضللللكم لللللنع ... ال تنضللللوا  للللل  أأللللد الللل  ينضلللل  
 لللليكم... اغفلللروا ُيغفلللر ل لللم... أ بلللوا ُتعبلللوا... أل لللم بال يلللِّ 

  ال ل م.ي بم ت يلون بم يُ الك
سللتمرا  الرأمللة رأسللها أملللا النللد ر ماللدر الرأمللة... يفلللر   

النلللب الغفلللور الللي  لللوم الد نو لللة ن  ال تنللل   ليلللم ل نو لللة البتلللة، 
 أل للم أاشللا أن يسللنط أللرف مللن ال لمللة النا لللة ال تللد نوا ل للي 

 دا وا.ال تُ 
 

 قامء السيد:
ك أل للك طلبلل  "أ هللا العبللد الشللرير كللِّ  لللك الللد ن تركتللم للل 

"...   .نلي 
سللللم  العبللللد النبللللال كلمللللار الد نو للللة، كللللم وقعلللل  قاسللللية  
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  لللل   فسلللم المسلللكينة، ال رأمللة الللي الد نو لللة لملللن  ةكالاللا ن
 لم يستعمِّ الرأمة. 

قللد ت للون كلمللار الوصللايا صلل نة، وتنفيللك ا  تبلللب ُجهللًدا  
و مرًقلا ومجا للد  اللنفس وإ  للار اللكار، وقللد يستالعب اإل سللان 

ح ويست بر التنلاال، ول لن سليكون أصلعب بملا ال ينلاس التسام
 سمام كلمار الد نو ة وصور الند ر يبالب بالحا اإللهي!!

ضللي  األدللرار كالشللمس اللي مل للور أدلليهم دينمللا سللرا  سي 
األشرار  نبفلل ن  يسلكنون الُظلملة التلي  اشلوا بمنتضلا ا الي 

 العالم.   
  ر ينلك كملا  أاما كان  ننغلي أ لك أ ل  أيًضلا تلرأم العبلد

دين أتلل   للواي مم نللل  المعللك ِ رأمتللك أ للا. وغضللب سلليدل وسللل  
 كِّ ما كان  ليم.

ل نو لللللة     الللللللة ال تلللللأتي ملللللن الللللران دلللللِّ نن األملللللر ارم  
 للللزرم  ملللنوأالللال املللا  زر للللم اإل سلللان نيلللال يحاللللد أيًضلللا، 

بالبركللار  نالبركللار أيًضللا يحاللد، ومللن  للزرم بالُشللح  نالشللح 
 أيًضا يحاد.

 
ِ  غاب الس ل مه للمعذ    بين:يد وس 

مللن يسللتبي  أن ينللف  للوم الغضللب واسللتع ن الد نو لللة...  
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اسنبي  لينلا ولآلكلام غبينلا ملن وجلم الجلالس  للجنالينولون 
يكلللن  لللو  أللللمل لللن تُلللرى كيللل  تمغيلللر السللليد،   لللل  العلللرش...

الرألللوم تلللار  اللللد ون وغلللاار اللللك وب، أللللم يكلللن  لللو اللبيللل  
دين م نلل  المعلك ِ صار غا لًنا ُيسللِ  والبيب المتحنن، ما بالم قد 

 ويأمر بالنسو  والعناب؟
أاشا لم  تغير السيد...  و  و أملس واليلوم وإلل  األدلد...  

الكي تغير  و موقف اإل سان ومركز اإل سان، االكي ال  ننل  
الللي النلللور تمدُركلللم الُظلملللة واللللكي  لللرا   ملللِّ الرأملللة تدركلللم 

 النسو .
نو لة أنوً لا بلاألدرار  نلال هم نن السيد اللرب سليكون الي الد  

  دينملللللللللللابلللللللللللأرل ال لملللللللللللار: "النللللللللللللوا نلللللللللللل  الللللللللللر  سللللللللللليدكم" 
 يسللللللم  الخبللللللا  كلمللللللار الد نو للللللة اللللللي  ار الوقلللللل ، العيللللللب 
يكملللن ن ن اينلللا. ن ن الللاللبف يسلللتحنم ملللن  ثبللل  الللي اللبلللف 

 الرسول:  و ا لبف    وصرامتم... معلمنا دولس كما ينول
 

 حتى يوفي كل "م كمن عليه!
م يكلن قلد سلامحم السليد؟ ول نلم للم  وجلد أميًنلا ومسلتحًنا. أل 

وأثبلل  بسللللوكم  حلللو العبللد ر ينلللم أ لللم للليس أ لللً  للُغفلللران اعلللال 
 مد وً ا بكِّ ل ون نبايال السالفة.
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واي  وم الد نو ة ملن أ لن للم أن ُ لواي اللد ن بعلد أن أُغللا  
النللاب؟ سلليظِّ نللل  أدللد اآلدللد ن أبلليس السللجن األدللدي أيللث 

  تبفل ولول م ال يمور. ار م ال
 

   اهككا أدلي السلماوي يفعلِّ بكلم نن للم تتركلوا ملن قللونكم
 كِّ واأد ألنيم االتم.

 نللللتم اللللللرب أد ثلللللم الُمحيلللللي اللللي  لللللكا المثلللللِّ دهلللللكل اآليلللللة  
 العمينللللللة والخبيللللللر  " كللللللكا دللللللكار المقيللللللاس و فللللللس النللللللا ون 
سلت ون ل نو لة اليلوم اآلنلر"، سلُي اِدد  لكا المالير اللتعس كلِّ 

سلللك  ار السلللو  غيللر الللرأيم الللكي سللل م العبللد الشللرير مللن 
 م  أنيم.

األمللر ن ن نبيللر ال لمللنس أو تشللبيهار وال تأويللِّ ل لمللار،  
 وال، عللم دللِّ أللا نلهللي ال يحتمللِّ الاللدل وال للكب. للليس  يللم 

 اآلمين.عم و يم دِّ  يم الن  
ول لللن اللللرب  نلللا ُ ننلللم   ننلللا الروألللي نلللل  الغفلللران النلبلللي  

وم لليس ممظهلر نلارجي أو ُصللح أو غفلران أو ال امِّ االمو 
ماللالحة باليللد وادتسللامة مرسللومة  للل  الوجللم دينمللا النلللب اللي 
اللللدانِّ أاقلللد وجاألللد وممللللو  ملللرار  و لللداو ،  لللكا وإن ا بلللل  

.   ل  الناس ا  م ليس  ككا أمام   
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    ريد غفلران وتلر  ملن النللب، ملن اللدانِّ قبلِّ الخلار ،  
ان أتلل   تمتلل  اإل سللان بللالغفران والسللما  مللن النلللب قبللِّ اللسلل

 .  من   
الك ن ال  تركون من قللونهم  لدنلون الي املر  الخيا لة مثلِّ  

 هو ا الكي كان ُينبِ ِّ سيدل وقلنم  امر الشر وقد بام ويلن  
 الثمن.
سلليما اللي  يللا ليتنللا  هللرب بكللِّ قللو  مللن الريللا  الممنللور ال 

 نلو للة المالالحة دلين اإلالتر  والغفران. ألم تجعلِّ ال نيسلة ُقب
 الشرم األول للتنرب لبسرار اإللهية!!   
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{ 13 } 

 كـلـن املـرس ابـل ُعـثـم

 ( 24 ــ 16:  14  لو  14 ــ 1:  22) مت 

 

ا بأمثـــال قـــا   : ُيءـــبه مل ـــوم  ـًمهـــم أيضـــ لُِّي يعـــوا َيَ"ـــ"وَج 

ــ   ــا َص ــاً ا مل   ــهق ُ  َسَ العــموام إ ع ــا الب  ــدلُ عًس ــي  بي ــد وا    وأرس لي

ــ  ــم ُياأـــد و ي  إا الُ"ـ ــ   عس   لـ ــي أيضـ ــأتوا.  أرسـ  ا ـًعيـــدوا أ  يـ

ــه.        ــدا م أ د ت ــو ا ا ــد و ي : ه ــوا للم ــا   : قول ــعي  ق ــًدا  خ  بي

ــم   مُ    ــي  ـ ــت  وكـ ــد ُ حبـ ــمَّ اتم قـ ــم وُمعـ ــالوا إا  ثاا ـ ــدٌّ. ت"ـ  "ـ

ــ ــع إا   الُ"ـ ــه  و خـ ــٌد إا  قلـ ــوا  وا ـ ــاو وا ومضـ ــ هم تهـ  عسو ول ـ

ــه  والبـــاقو   ــدل و ـــيموهُ  أ جتارتـ ــ وا  بيـ ــوُهمعـ  ا م.  لمَّـــم وقيلـ

 اــس األــن اضــأ  وأرســي ج ــو ل وأهلــن أولتــن القــاتل         

عس  معـــي"دٌّ  وأمـــا وأ ـــع  مـــدي يهم. ثـــم قـــال ل"بيـــدل: أمـــا الُ"ـــ 

ــار  ال ــع        ــا هبوا إا م  ــوا معــييقِّ .   ــم ي و   اأــد و ُّو   ل

ــدُ      ــن ال"بي ــعس.  خــع  أولت ــا  ول إا ال" ــ  وجــد ول     وكــي م

 و "ــوا كـــي الــ ي  وجـــدوهم أ ــعاًرا وصـــاحل .     إا ال ــع   

ا  خـي األـن لي  ـع اأي ـت        امي  الُ"ـعس مـ  اأي ـت .  لمَّـ    

  قـــــال لـــــه: عس. ـــــا  إ عـــــاً ا ن ي ـــــ  البًعـــــا لبـــــاس الُ"رأى ُه

    كيا  خلــت إا ه ــا ولــيل  ليــن لبــاس ال"ــعسأ     يــا صــا أُ 



 ـ 262 ـ 

ــ   ــدَّ   عـــ ت.  ي تـ ــال األـــن للخـ ــواقـ ــه   ا : ارب ـ ــه ويديـ  رجليـ

 وخـــ ول واطع ـــول   ال  لمـــخي ا ارجيـــخي. ه ـــا  ي ـــو  الب ـــا   

  وَصـــــع يع األســـــ ا . أل  كـــــثاي  ُيـــــدَ و َ  وقلـــــيل  ُي  َيَخُبـــــوَ "

 (. 24 ــ 16:  14  لو  14 ــ 1:  22) مت 

 
مللن الحنللا ا المسلليحية الُمشللِنعة للللنفس التللي كشللفها الللرب  

مثللِّ ُ للرس أدللدي واللر  ال يسللوم بال لمللة أن مل وتللم السللماوي 
 ننبللل ، و حلللن ملللد وون ال أن  علللي الحقينلللة الروأيلللة باللللك ن 

 انط، دِّ أن  حيا بمنتضا ا و بني أياتنا  ل  أساسها.
انفلللللللوس الملللللللؤمنين المفلللللللد ين دلللللللدم المسللللللليح والمغسلللللللولين  

للدنول نل  الفر  األدلدي، و لي ل لو  لليس   مد و بالمعمولية 
صللللاأنة  لللل   النعمللللة لعناللللر االسللللتحنال مكللللان ايهللللا ول للللن

الفضلللِّ األول، وملللا  لللل  اللللنفس سلللوى قبلللول النعملللة والحيلللا  
أاللللة الللللنفس التللللي تاللللير  مللللا  بمنتضلللا ا. والتمتلللل  والشللللركة

ومللللن العجللللب أن  فللللوس كثيللللر  ت تفللللي بلللل لرا  الحنللللا ا ايهلللا. 
اإليما ية بحسلب اللك ن النشلري وتمعتِبلر أن أفظهلا بالعنلِّ  لو 

ل لن لليس األملر كلكلك، امعرالة دلون غاية الحنا ا اإليما ية، و 
الحنللللا ا اإليما يللللة ال يضللللمن للللللنفس الللللدنول نللللل  المل للللور، 

أفللللظ الوصللللايا منللللك أداثتللللم ول نللللم لللللم يحيللللا االشللللاب الغنللللي 



 ـ 263 ـ 

بمنتضا ا و ندما لنلِّ امتحلان محنلة    ملن كلِّ النللب وملن 
كِّ الف ر ومن كِّ الحواس... سنط لحالم ومضل  أزيًنلا أل لم 

سلللليبرر  للللل  مراكللللز الحللللب اللللي قلنللللم كللللان  ا أمللللوال كثيللللر  
واستحو ر  ل   اطفتلم الدانليلة وأالل  دينلم ونلين محنلة    
ن  للللم يسلللتب  أن يخلللدم سللليد ن، اللل ام الواألللد واأتنلللر اآلنلللر 
 كنلللول اللللرب، وكلللان أن وقلللف نارًجلللا، وقلللف نلللار  المل لللور.
األمر ن ن ليس كِّ من ينول: "يلارب يلارب" وال كلِّ ملن و ل  

إليمللللان ولللللو صللللار ُمعِِِّ ًمللللا وُملِنًنللللا لهللللا بعنلللللم كللللِّ أنللللا ا ا
يسللللتحا الللللدنول، ول للللن كللللِّ مللللن صللللارر لللللم شللللركة التمتلللل  
والحيا  وكِّ من أ ضح ثمر اإليملان وناأل ملال دلر ن اإليملان 

 ن  أن اإليمان ددون أ مال مي  اي  اتم.
 

 الرسميون: المدعوون 
أول مللللا  لفلللل  الللللك ن اللللي  للللكا المثللللِّ  للللكل العينللللار مللللن  

  أ هللم جميًعللا صللاروا يعتللكرون  للن الحضللور كيللو المللد وين 
 بحسب العكر الكي رأى أن ُينِدمم.     كِّ
 اضلللوااجملليعهم دللرأي واأللد وا للر واأللد اسللتعفوا وجملليعهم  

ومتعللللم مللللا يخاللللهم مللللن باطللللِّ األ مللللال ومللللن اوال العللللالم 
وشهوتم  ل  أن  دنلوا نل  الفر . والواق  أ هلم أسلبوا أ فسلهم 
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جتهم نلللل  ُ لللرس ادلللن المللللك؟ أ هلللم ي يشلللون الللي الللر  املللا ألللا
أسللب الللكي تللزو  بللامرأ ، أن يفللر ،  للكا الفللر  صللار كا ًيللا لللم 
واسللتغن  بللم  للن الفللر  اآلنللر و ا  الللكي أسللب أ للم اشللترى 
نمسة أاوا  الننر و لو ملا  ليمتحنهلا  اقلُم  لكا العملِّ  لن 
المشاركة اي الُعرس، ن  ال يستبي  أن  لواي مباليلب االثنلين 

رنط قلنم بنبعلة ملن األر  درنلام المل يلة  مًعا. واآلنر الكي
امللت   واقتنللا  اللاكتف  بالنالليب  الناتلِّ، صللار ارًأللا بمللا  نلم

الترادللللي يفللللر  بللللالنظر نليللللم وصللللار غيللللر قللللالر  للللل  متابعللللة 
 الحركة  حو السما يار والفر  األددي.

 

 ولكنهأ تهمونوا:
 اللك ن ِّيكشلف بلم لوانلالنديس مت  ُيضي   نالًرا آنلر  

رموا أ  العرس األدلدي... وينلول  ار فسهم من اال ضمام نل  أم
 أ هم تهاو وا، استها وا بالد و .

لند شن م رننا مل وتلم كملن وجلد كنلًزا ممخفًيلا الي أنلِّ، املن  
الفر  مض  ونام كِّ ما كان لم واشترى  لك الحنِّ، أو كملن 
 تللاجر اللي الآللللل الثمينللة متلل  وجللد لؤلللؤ  واأللد  كثيللر  الللثمن 

، اللالمل ور ن ن  للو اكتشلللاف واشللترا اماللللم  مضلل  ونللام كللِّ
نبيللر،  تنعللم تفللريط تلنللا ي اللي كللِّ مللا كللان يمحسللنم اإل سللان 
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رنًحللا، أو  جاًأللا أو امت ًكللا أو تجللارً  أو ارتناًطللا أو ارًأللا نللل  
آنلللللر  لللللكل األملللللور. وإال يظلللللِّ اإل سلللللان متمسلللللًكا بملللللا  نلللللدل 

أو وياللير مسللتحيً   ليللم أن يفللرم اللي شللي  ولللو كللان تااًهللا 
 أنيًرا.

 

 وال مقون ض"سكوا عبيده ومتموهأ وقتلوهأ:
 لللكا موقلللف آنلللر ملللن مواقلللف الرااضلللين للللد و  المل لللور،  

 للللؤال  الللللك ن قللللادلوا اإلأسللللان اإللهللللي والمحنللللة الحا يللللة للللليس 
امللم  بللالرا  انللط دللِّ بللالجحول والن للران، و بيللد    الحللي، ُند 

كللم  للا وا ال للاراين ب  جيللِّ الخلل ص كللم القللوا مللن ن ا للار، و 
للللللِهد نسللللللتفا وس ر لللللليس  ويعللللللا ون مللللللن ا للللللبهالار؟ وقللللللد شم

"أ. األ بيـا   الشمامسة وأول الشهدا  أمام مجم  اليهول قلا ً : 

ــ هدلن  ــوا    يضـــ ــد قيلـــ ــاؤكمأ وقـــ ــ ي  بـــ ــأوا   الـــ ــبقوا  ا بـــ  ســـ

 (. 52:  7) أا ار" ـالب م  مب
، والنلللللاكرين ناي لللللكا المسللللللك  منبِبلللللا أيًضلللللا  لللللل  الُمجلللللد   

حتمِنللرين ال لملة والللك ن ُيشلِكُ ون اللي ِصلدل موا يللد لجيملان والم
، الك ن االروا بُخدامم وأ ا وا  بيدل ُأِرموا ملن اللدنول نلل     
الوليملللة السلللما ية و لللالوا  ناًبلللا أدلللدًيا، وكلللكا اللللك ن للللم يخضلللعوا 
ليبيعلللوا ال لملللة وينبلو لللا كلللد و  سلللما ية، وكلللكلك أيًضلللا اللللك ن 
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 تهاو وا دها. 
بلللم اللللرب قلللا ً : "الملللا سلللم  المللللك غمِضلللب   لللكا ملللا  ب لللر 

 أولتك الناتلين وأأرل مد نتهم". كوأرسِّ جنولل وأ ل
 

 وة:مدع
أن كثيلرين ُ لد مون وقليللون ُ نتمخبلون... االلد و   :قال الرب 

أدراًرا دِّ نبلا   ألل ووجهها الرب للجمي ... قا ً : "ما جت  
 نللللللللللللللللل  التونللللللللللللللللة"، الللللللللللللللل ن كللللللللللللللللان قللللللللللللللللد وجللللللللللللللللم ل وتللللللللللللللللم 

 مللللا ا يكللللون بعللللد... وللللليس ِمثللللِّ الللللرب نلهنللللا ال للللريم للخبللللا  ا
الللي سلللخا م أتللل  أ لللم ينلللول: "تعلللالوا نللللي  يلللا جميللل  المتعبلللين 
والثنيلللللي األأمللللال وا للللأ ُأريحكللللم... مللللن ينبللللِّ نلللللي  ال ُأنِرجللللم 

 نارًجا".
 دلللد أن  نتنلللم نلللل  شلللرف اللللد و  التلللي ُل ينلللا  لللل  ن نلللا ال 

ُ رسللم السللماوي  للو نليهللا، االللكي ل ا للا نللل  مجيتللم األدللدي و 
اآلب  فسللللم. ا يلللل   تهللللاون أو  ت اسللللِّ؟ أو كيلللل   عتللللكر أو 
 تخللللف؟ أي شلللرف يكلللون لج سلللان ن ا ل لللال مللللك أر لللي أو 

 ر يس ل ي يمجِلس نل  ما دتم ويتعش  معم؟
وما ا ينلال  لن ن سلان ُي رملم المللك وُيشلرام دد وتلم، و لو  

 ك ب؟ تهاون وال يقيم للد و  ا تناًرا، دِّ  تهاون وال  
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 رس:وصف "بهر للع  

بهللللًرا للُعللللرس األدللللدي اللللي سللللفر الر يللللا ُينللللِدم لنللللا وصللللًفا مُ  
"وخع  م  ال"عش صوٌم قـا   : سـب يوا   ،  شر اإلصحا  التاس 

ال بـارو وا"ـت ك ـوم    وإل  ا يا  يس  بيـدل  ا ا  يـه  ال ـغار    

 ــو    ــديدة  قا لــخي : وك ــوم ميــال  كــثاة   وك ــوم رُ    ــس  كــثا 

يــاو    ــه قــد ملــن الــع  اإللــه القــا ر  لــى كــي  ــم  . ل  ــعح  هللو

و يهلي وُ " ه اَّدو أل  ُ عس ا عو  قـد جـا   وامعأتـه هيَّـأم     

  عــها. وُأ  يــت أ  تلــبل بــه ا  قي ـــا بهي ــا  أل  الَبــهَّ هــو تـــ ُّرام        

عس : طــوبى للمــدُ و ي  إا  ءــا  ُ ــأ كُيــاالقديعــ . وقــال لــم: 

 (.  9 ــ 5:  19) رؤ خي" ـه ال ا قَـّوال اللـأقهى   لـال: هـعو و وقـا 

اُعللرس ادللن الملللك،  للو ُ للرس االدللن الوأيللد الجللنس، ادللن  
اآلب بلالحا والمحنللة،  لو ُ للرس الخللروف النلا م كأ للم مللكدو ، 

ال نيسة التي اقتنا ا ددمم، ُ ِبح واشترا ا ملن كلِّ     و مروسم
ي للللا، الللللكي  للللو لسللللان وشللللعب، وقللللد أُ بيلللل  أن تملللللِنس دللللز ا  ق

رار النديسللين الللك ن دللرر م ددمللم  والُعللرس ُ للرس  ...الللككيتبللر 
 للم اللر  المسلليح الخللاص الللكي ال ألأدللدي، ال  نتهللي  يللم الفللر  

يمشونم ألزن وال كلدر، أًنلا طلون  للملد وين نلل   شلا  ُ لرس 
الخلللروف، ُيبِعمهلللم الملللن المخفلللي وُيسلللنيهم ملللن  نبلللوم الملللا  
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للليهم نللل  أدللد اآلدللد ن، لللك أن تتأمللِّ الحللي ويمنتللال م وُيشللِرل  
لللد ًوا ومت ًتلللا الللي الوليملللة السلللما ية الللي   اتلللك أ هلللا الحبيلللب مم
الثياب البي ، اي المجد األددي،  ِّ ُينارن دهكل ال رامة الر  

 اي العالم مهما دل ؟
 
 رس فمستعد:"م الع  ض

ملللللن جهلللللة    اهلللللو ُمسلللللتمِعد لا ًملللللا، مل وتلللللم اللللللكي النلللللرل  
أ دل قبِّ ن شا  العلالم،  ديحتلم اإللهيلة التلي ايهلا لُمختاريم، قد 

كملهللا ال فايللة، لتنللديس المللد وين وِشللن  النفللوس الجا عللة، قللد أ
دللل  ُ نالللان، نلللل  أن قلللال  هلللابيمبالرننلللا يسلللوم المسللليح بكلللِّ 

 سللتعد،والمل للور مُ عللد، . كللِّ شللي  مُ كمممل""قممد ض   للل  الاللليب 
تها وا أملللللا العيلللللب ا لللللان الللللي الملللللد وين، اللللللك ن تهلللللاو وا واسللللل

هللوا لهللم ل للو  سلليد م، اهللِّ  ننلل   وأسللا وا نللل  العبيللد الللك ن وج 
 العرس د  مد وين؟

نن رالللل  ُأ للللاس  ديحللللة المسلللليح، وُأنللللم الحللللا ي و بيللللة  
دلل  ثمللر؟  الاللليب جسللدل المنللدس ولمللم ال للريم، اهللِّ ياللير

 أاشا.
"جللا  نللل  ناصللتم وناصللتم للللم تنبلللم"، امللا ا كللان، أم للللن  

ا التللي ليسللل  محبونللة محبونللة، "وكلللِّ الللرب أنللم لبملللم، ول لل
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الك ن قبللول أ بلا م ُسللبان أن ياليروا أوالل    أي الملؤمنين 
 باسمم".

كلللان راللل  الملللد وين الرسلللميين ُمالللالحًة للعلللالم، وقبلللواًل  
 لبمم، ولنواًل للمساكين نل  الُعرس اإللهي.

 
 رحمة َّللا  المتنمهية:

س، أينمللللا أرسللللِّ  هللللرر  عمللللة    ُمخلاللللنا لجميلللل  النللللا 
رسلللللم األطهللللار،  بيللللدل ونللللدام كلمتللللم، نللللل  شللللوارم المد نللللة، 
أاقتهللا، ليللدنلوا بكلللِّ مللن يجدو للم نلللل  الفللرلوس أدللراًرا ونبلللا  
 ل  السوا ، و ككا ما قالم المسيح اي  كا المثِّ بالفعِّ ألين 
قللام مللن األمللوار و فلل  اللي وجللم ت ميللكل النديسللين قللا ً  لهللم: 

مللو م جميل  ملا أوصليت م بللم ألملم، و ل ِ "امضلوا وتلملكوا جميل  ا
اسللللم اآلب واالدللللن والللللرو  النللللدس"، وأ لمهللللم أ هللللم و مللللدو م بِ 

يكو للوا لللم شللهوًلا اللي أورشللليم واليهوليللة والسللامر  وإللل  أقالل  
شلللرين بال لملللة، وكملللِّ كللل م األر ، اخلللر  الرسلللِّ وجلللالوا من

"الك ن لم يسم  لهم صور نل  أقبار المسكو ة دلغل  المر م: 
 لهم".أقوا
كللراوا بللالخبر السللار و للالوا دنشللار  اإل جيللِّ كللد و  للُعللرس  

األدلدي، وألنلللوا كلِّ مللن وجلدول نللل  شلركة الفللر ، نلل  أظيللر  
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موا الوليمللللللة السلللللما ية،  ديحللللللة الخلللللراف، نلللللل  ال نيسللللللة، وقلللللد  
 ِسلللللللللر الفلللللللللر  والشلللللللللن ، ل لللللللللِّ اللللللللللدانلين، اللللللللللك ن المسللللللللليح، 

لد وين أو مسلتحنين، اللك ن للم يكو لوا شل ًنا،  لم يكو وا أصً  مم
أمللللا اآلن اشللللعب ُمختللللار كهنللللور ملللللوكي شللللعب اقتنللللا  ل للللي 

  ورل العجيب. ُيخبروا بفضا ِّ الكي ل ا م من الظلمة نل 
كمُملللِّم كللل م الحكللليم سلللليمان، "الحكملللة دنللل  ديتهلللا بأ ملللد   

لللللممزم أسللللرار الللللرو  السلللللنعة،  بحلللل   با حهللللا  نمر للللا الللللي   جم
 البواطي المندسة".

لجدل، اللك ن ملا أن سلمعوا بلالخبر السلار طون  للمد وين ا 
أتلل  قمِبلللول بفللر ، ومللا أن ل للا م باللوتم الحنللون أتلل  تركللوا 
كللِّ شللي  وتنعللول، اللألنلهم نللل  كنيسللتم ممسللكن الفللر  يغللك هم 

 ويبعمهم نبز الحيا  وكأس الخ ص.
 

 امتروا... ولكن "جمن م!!
الُعللرس ُ للرس ملللوكي لللم قوا للدل ولللم ترتينللم السللماوي ولللم  

ل اللللللدنول والخللللرو ، وأصلللللول الننللللا  الللللي ديلللل  المللللللك أصللللو 
 والتنللللرب نليللللم، لللللليس ألن كللللِّ شللللي  مجاً لللللا ونلللل  ثمللللن ملللللن 

 ن  ياللللللير رنيًاللللللا أو مبتللللللكاًل؟ أاشللللللا، دللللللِّ و جهللللللة المللللللد و 
  لللل  العكلللس تماًملللا، ألن كلللِّ ملللا لج سلللان ُيعتبملللر كللل  شلللي  
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 ونلللللل  ييمللللللة وال  ؤِ للللللِّ اإل سللللللان لللللللدنول الوليمللللللة السللللللما ية، 
 بللللللب ملللللن اإل سلللللان اضلللللة أو   لللللب ملللللن سللللليرتم للللللكلك ال ي

 الناطللللللة ليكلللللون مسلللللتحًنا لللللللدنول، و لللللكا معنلللللال أن اإل سلللللان 
 دكاتلللللللم  لللللللاجز تماًملللللللا  لللللللن دللللللللون اللللللللدنول نلللللللل  المل لللللللور، 
 ول نهلللللا أواًل وأنيلللللًرا  عملللللة مجا يلللللة، وملللللر  أنلللللرى دللللل  اضلللللة 

 دلللللد أن يشلللللتري اإل سلللللان مجاً لللللا، بمعنللللل   أو   لللللب ول لللللن ال
 المبلنللللللة نلللللللوص  يتللللللم اللللللي االأتيللللللا ، أن يظهللللللر بللللللاإلرال  

 المسللللليح النلللللار  وانللللًرا  حلللللو غنللللل جوً للللا و بًشلللللا نلللللل  البلللللر، 
 اللللللللكي ُ بلللللللرر كثيلللللللرين، وشلللللللول ولهفلللللللة  حلللللللو العبيلللللللة رغلللللللم 
 أ هلللللا مجا يلللللة ول لللللن ثمنهلللللا لم المسللللليح معروًالللللا سلللللابًنا قبلللللِّ 

 تأسيس العالم. 
  للللللكا مللللللا ُيمِكللللللن أن  فهمللللللم مللللللن  بللللللوار نشلللللل يا  النبللللللي  

 هُلمُّــــوا إا اأيــــال  والــــ . لــــيل لــــه   يً"ــــااش "أيهــــا ال"ق ــــ

  ضـــخيأ ت"ـــالوا ا ـــًوا وكلـــوا. هُلمُّـــوا ا ـــًوا بـــ   ضـــخي  وبـــ  مثـــ    

 (. 1:  55) إش  ا"ـًـب ـًعا ولـَخم
 

 ل مس الع رس:
 للل   للكا القيللاس  فهللم كيلل   للدنِّ ن سللان شللارم المد نللة  

 واألاقلللللة نلللللل  أفلللللِّ المللللللك العظللللليم، ن لللللم  تغيلللللر  لللللن شلللللكلم 
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 لنولللللم مللللن النللللاب الللللكي  للللو المسلللليح، المسلللليح  أللللالًمللللا، تما
  للللو بللللاب الخللللراف والللللكي  للللدنِّ  للللدنِّ بللللم، ولنللللاس الُعللللرس 
 لللو ثيلللاب البلللر اللللكي للمسللليح، ثيلللاب دي ضلللها ددملللم، اشلللترا ا 

معمول تنلللا،  لل   بالللينم، مللا أدهظلللم ثمللن ومللا أغ  لللا ثيللاب،
 المسلللليح، كلهللللا  نللللا ، كلهللللا قداسللللة  أنللللك ا  أغللللل  مالنللللا اللللي

للللدنِّ نلللللل  الُعللللرس  لللللدنِّ نلللللل   للللل   بلللللاب ال نيسللللة،  نللللد  المم
يلللللللة، ببلللللللن ال نيسلللللللة اللللللللكي ال يشلللللللي  انوللللللللد   ُجلللللللرن المعمول 
من الما  والرو ، و لنس المسيح، "أ لتم اللك ن ا تملدتم للمسليح 
 قللللللللللللد لنسللللللللللللتم المسلللللللللللليح"، و للللللللللللكا يسللللللللللللننم، نللللللللللللل  النللللللللللللديم، 
ملللللور النلللللديم، نلعلللللتم اإل سلللللان العتيلللللا الفاسلللللد اللللللكي يفسلللللد 

  لة، ولنسللللللتم الجد للللللد الللللللكي  تجللللللدل للمعراللللللة كشلللللهوار الضلللللل
 أسب صور  نالنم.

 
 ليم عليه بيمب الع رس:

 نللدما لنللِّ الملللك لينُظللر المللد وين، ُيشللِرل  للليهم ويحللِّ  
 الللللوقهم، رأى ن سلللللاً ا لللللليس  ليلللللم ثيلللللاب العلللللرس، بكلللللِّ تأكيلللللد 
ال يستبي  أن يختفي، ن م مثلِّ النشلاا الي وسلط لحلن جميلِّ، 

الللي وسلللط ثلللوب  اصللل  البيلللا   بلللدو لاكنلللة السلللوال  كننعلللةأو 
 كللكا منظللرل كتيًنللا اللي وسللط الفللر ، غريًنللا  للن النبيلل ، كمثللِّ 
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 الما ز اي وسط الخراف.
بللالرل الملللك بالسللؤال، كيلل  لنللل  نللل   نللا، وللليس  ليللك  

ثيللاب العللرس؟ و للكا معنللال أ للم لللم يخللل  جسللم النشللرية بللالمور 
االار لم يختبر الاليب، وال للنس أللة الخل ص وثيلاب البلر 

 اي نزي العرا .
 * كي  تثب  الببيعة الفاسد  اي  دم الفسال؟ 
 * وكي  ت يل النشرية الساقبة اي القيامة؟ 
 * أو كي   رص الما    دم المور؟ 
  . كا شي  يفول الخيال 
الللك ن اللي السللما  لهللم ثيللاب دللي ، غسلللو ا وني ضللوا مللراًرا  

ص، و لكا اإل سلان وت راًرا اي لم المسليح، الينبلوم اللدا م للخل 
ليس لم الثياب أصً ؟ كي  يستقيم  كا، األدرار أرصلوا  لل  
 ظااة الثياب ل ي ال تتسل ، أملا  لكا اعريلان ملن ثيلاب النعملة 
تماًمللا. النديسللون بكللوا لمللوم التونللة العمللر كلللم، االلارر لهللم 

 لمو هم معمولية لا مة للغسيِّ وتبهير النلب والضمير. 
للر وأز للوا ألقللِّ ل للس وقلل   للل    ثيللادهم و لللو شللنم شللر  ك 

صللفو طهللارتهم الناصللعة،  ننلل  ثيللادهم كأ هللا مغسللولة تللًوا اللي 
 الدم والما  بشهال  الرو  وصدل الضمير. 

  لللنعم بسلللترأملللا  لللكا اللللم يحالللِّ أتللل   لللل  الثلللوب، اللللم  
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العلي وال  ِّ الند ر، أ م كمثِّ سارل للم يبلل  ملن النلاب، للم 
 ندسة.يجتز المعمولية ولم  نِّ الانغة الم

 
 فسكت:

قال لم يا صاأب كي  لنل  نلل   نلا ولليس  ليلك ثيلاب  
العلرس؟ اسلك ... ن هلا ل نو لة ر ينللة ا عنلد اللسلان ملن الرهنللة 

د ا تهل  ال ل م جمللة. الموقف لم يستب  ال ل م، لنلومن  ول 
 كمن ينول للجنال اسنبي  لينا ولآلكام غبينا.

 سكور الخوف، سكور العري. 
 ال  نتهي. سكور الخزي الكي 
 سكور المحكوم  ليم بالمور. 
بمللللا ا يجللللاوب؟ أمللللام النللللور الللللكي ال  للللد   منللللم، والحللللا  

المبللللا،  كلللكا ت لللون الد نو لللة للخبلللا ، و كلللكا يكلللون موقلللف 
 .وال يستب  ال  م الخبا ، أين ُيسد كِّ ام

 "جمزاة عمدلة:
صللار أمللر الملللك لعبيللدل، أن يبرأللول نارًجللا، أيللث النكللا   

ان، ن  ال يمكلن أن  ننل  الي المجلد أو  لدوم الي وصرير األسن
المل لللور، وأل لللم ال  دنللللم شلللي   جلللس أو ل لللس وال كلللِّ ملللن 

ككًبا، يا للنايب التعس الكي صار لهكا المنلتحم،  لن   اني



 ـ 275 ـ 

أن يحيلللللا دكاتلللللم ويمسلللللُلك دهلللللوال، وللللللم ينبلللللِّ أن ُيخِضللللل   فسلللللم 
ويضعها ويبي  وصايا الكي ل ال، دِّ صار مثِّ  هلو ا، كلان 

للللللممر لللللللم شللللللًرا، مللللللا اتحللللللد بالمسلللللليح  للللللدنِّ   لينظللللللر وقلنللللللم  م
وال  للللاش لللللم، بحسللللب المظهللللر الخللللارجي كللللان محسللللوًنا أ للللم 

ثيلاب  للنس  لملانِّ العرس، ول ن بحسب الجو ر  مد و وأ م
كلان ر  نارًجا، العرس وال استحا أن  لنسم اينعم بم، لكلك طُ 

 شللللر ول للللن صللللارر لارل نراًبللللا   هللللو ا محسللللوًنا ملللل  األأللللد
م أنلللك ا آنلللر، أملللا  لللو اا شلللا الللي الوسلللط وا سلللكب  وو يفتللل
 أأشا ل.

* قللال الملللك للخللدام ارنبللوا رجليللم ويديللم ونللكول واطرأللول  
 اي الُظلمة الخارجية  نا  يكون النكا  وصرير األسنان.

المو للللوم ن ن للللليس مجللللرل ِأرمللللان مللللن الُعللللرس األدللللدي  
 الخارجيلة، والفر  السلماوي احسلب، دلِّ قيلول أدديلة الي الظلملة

دلللد لج سلللان أن  تف لللر  ونكلللا  ال  نتهلللي وصلللرير األسلللنان، ال
 ايها جيًدا. 

 ،ا ن كنا قلد ُل ينلا نلل  مل لور المسليح، ونلغل  نلينلا ل وتلم 
  ينا نليها بكِّ توا   النلب.انمسُلك كما يحا للد و  التي لُ 

ِمنا  ل  ثوب الُعرس النسنال الي المعموليلة، وإن كنا قد ُا ت 
 ننللل   قًيلللا طلللا ًرا ولنمغِسللللِّ  لِحلللرص أن ليلللم أشلللد االنحلللرص 
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ثيادنلللا و بيِ ضلللها الللي لم الحملللِّ با تراانلللا اللللدا م ولملللوم تونتنلللا، 
وإن كللان مو للوم الُعللرس  للو مكا نللا الببيعللي وامرأنللا الللدا م، 
الل  تميللِّ  فوسللنا نللل  وال للم ُأنللرى ُيجهز للا العللالم ويخبللل ايهللا 

 الشيبان سم المور.
 

 

 
{ 14 } 

 اتـوزنـل الـثـم

 ( 30 ــ 14:  25مت ) 

 

ــه   ــأ  ى          ــلَّمهم أموال ــدل وس ــا  بي ــا ٌع    ــاٌ  مع ــا إ ع  "وكأك

 وا ــًدا مخــل وٍ ـــام   و خــع وٍ ــي   و خـــع وٍ ــخي . كــي وا ـــد        
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ــ  ا مــل         ــ . أخ ــى ال ــت.  مض ــا ع للوق ــه. وس ــدر طاقي ــى ق   ل

وٍ ــام  وتــاجع بهــا   ــعبأ مخــل وٍ ــام  ُأخــع. وه ــ ا الــ . أخــ  

ــا و   ــأ أيًض ــوٍ ي   رب ــخي     ال ــ  الوٍ  ــ . أخ ــا ال ــعي . وأم ــي  ُأخ  ٍ 

  مضــى و  ــع   األرَّ وأخ ــى  ضــخي ســيدل. وب"ــد ٍمــا   طويــي   

ــ        ــ . أخ ــبهم.   ــا  ال ــد و اس ــن ال"بي ــيد أولت ــى س ــل ا أت  م

ــدَّ  ــام  وق ــام  ُأخــع  وٍ  ــام      مخــل وٍ  ــا ســيد  مخــل وٍ  ــا   : ي ق

ــلَّ ــه    سـ ــال لـ ــا.  قـ ــا  وقهـ ــع رحبيهـ ــام  ُأخـ ــل وٍ ـ ــو ا مخـ  ميم. هـ

ــد ال ــا  واألمــ و كُ  ســيدل ــا ال"ب ــا أيه ــا   القليــي  :  ق"قمَّ  ــت أميً 

ــ .         ــا  ال ــم ج ــيد . ث ــعح س ــثا. ُا خــي إا   ــى ال    ُأقيمــن  ل

ــا          ــو ا وٍ ي ــي  ســلَّميم. ه ــيد  وٍ  ــا س ــال: ي ــوٍ ي  وق أخــ  ال

ُأخعيــا  رحبيهمــا  وقهمــا. قــال لــه ســيدل:  ق"قمَّــا أيهــا ال"بــد ال ــا   

  خـــي لقليـــي  ُأقيمـــن  لـــى ال ـــثا. اُ األمـــ و ك ـــت أميً ـــا   ا

 أخـــ  الوٍ ـــخي الوا ـــدة  إا  ـــعح ســـيد . ثـــم جـــا  أيًضـــا الـــ . 

ســيد   ع ـت أ ــن إ عــاٌ  قـاس   َ ــد  يــث ن تــهرا     وقـال: يــا 

ــت وٍ يــن         ــُت ومضــيت وأخ ي ــث ن َتب ــُ ر.  خق ين ــس مــ   ي  وجتم

  األرَّ. هـو ا الــ . لـن.  أجــا  سـيدل وقــال لـه: أيهــا ال"بــد     

 أٍرا  وأ ـــس ل عـــ     ع ــت أ ـــم أ  ــد  يـــث ن   الءــعيع وا 

 مــ   يــث ن أبــُ ر.   ــا  ي بغــم أ  تضــس  ضــ    ــد ال ــيار خي    

ــا.  ُخــ   " ــد جميتــم ك ــت  ُخــ    وا م ــه الوٍ ــخي  الــ . لــم مــس رًب
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 وأ  وهـا للـ . لــه ال"ءـع وٍ ــام . أل  كـي مـ  لــه ُي" ـى  يــه ا         

 ال اطع ــول ومــ  لــيل لــه  الــ .   ــدل ُيؤخــ  م ــه. وال"بــد الب َّــ  

ــخي  هُ  ــخي ا ارجيـ ــ ا   إا ال لمـ ــع يُع األسـ ــا  وَصـ ــو  الب ـ ــا  ي ـ   " ـ

 (. 30 ــ 14:  25) مت 

 

 مهأ ض"واله:إنسمن "سمفر دعم عبيده وسل  
قلللد سلللبا وشلللن م اللللرب  فسلللم دتشلللبيهار كثيلللر  مثلللِّ الرا لللي  

الاالح والسامري المساار، والمرأ  التي أ لا   الًسلا، واألب 
 ضال... و ككا. الكي يبلب ادنم ال

 لن  يغيلب نا يشنم الرب  فسم ب  سان مساار نلل  املان،  
أ ين  بيدل نل  أين ثم  رجل  ليحاسلب  بيلدل ويعللم ملا  مللم 
كِّ واأد، االرابح ُيمد  ويكون لم كراملة واللكي  وجلد مت اسلً  

 يستحا ِ ناًبا أددًيا.
و و دهكا المثلِّ ينلرِ ب الحقينلة الواقعلة، أن اللرب الي املان  

غرنتنللا  للكل للليس منظللوًرا بحسللب العللين الجسللدية، ول للن للليس 
اللي  هللورل الثللا ي المخللوف والمملللو  مجللًدا.  ي نفًيللا أ للم سلليج

 غللللللللللاب سلللللللللليدل  للللللللللن  ينيللللللللللم ل للللللللللن  وإنوالعبللللللللللد الفبللللللللللن، 
اللي أي وقلل ، و لللك  داعللم     ال يغيللب  للن   نللم أن سلليدل آر

نللل  مضللا فة الجهللال، والتوقلل  يجعلللم لا للم السللهر واال تظللار، 
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العبللد ال سلل ن ا يللاب السلليد  للن  ظللرل يجعلللم اللي ترانللي  أمللا
واسلللللتهتار، ال ي نلللللأ سلللللوى بالسلللللا ة التلللللي ي يشلللللها وال يعملللللِّ 

موقلللللف  اسلللللتعدالسللللليدل، و كلللللكا ينلللللف لون  ي أسلللللاب لمجللللل
المحاكمة، كمن  ؤنك اي ا  أو كمثلِّ المخلا  اللكي  ناغل  

 الحبل  ا  تنجو.
 

 تنوع الوزنمف:
أ بل   نمس وا لار، وآلنلرأ ب  السيد واأًدا من  بيدل  

، وأ لللاف اللللرب معلِ ًنلللا، كلللِّ واألللد واألللد  وا تلللين وآلنلللر وا لللة
 لللل  قللللدر طاقتللللم. االنعمللللة سللللخية اللللي  با هللللا، كريمللللة اللللي 
توايعهلللا، والسللليد اللللرب أ بللل  الجميللل  ونللل  اسلللتثنا ، ل لللي ال 
يحتح أأد أ م لم ُيعلط شلي ، وورا   بايلال ومواهنلم وإ عاماتلم 

نلهيلة، اهلو الاأل النللوب ومختبلر  توجد أكمة كامنة وابنلة
ال للل  و للارف باألشلليا  قبللِّ كو هللا، اباقللة كللِّ واأللد وقدرتللم 
وإمكا ياتلللم أملللور كلهلللا وارل  ومعروالللة، للللكلك اد نو تلللم  الللللة 

 و دل. أاوأأكامم كلها 
 ب  من لدن اللرب، وكيل  واأد ما ا أُ بن  أن يعرف كِّ  

ن الوا لة،  تارف  يما أوكِّ نليم أو ُأ تملن  ليلم، كيل  يالو 
 لللللين المسلللللتولية وللللللب  للللل   ،  لللللكلثلللللم كيللللل   نميهلللللا اتلللللزلال
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 المو وم!!
 

 تمجر... فربح:
العملِّ...  لكل قا لد   وجهالال ِرنح يأتي لون تعب التجار   

وأملا محبللو الجهللال  ا ثيللرون ال تخيلب، أمللا الراغبلون اللي اللرنح 
و لرل العمللِّ انليللون... وتنميللة الفضلا ِّ واسللتثمار النعملة كللم 

أتلل    النديسللين وقًتللا وجهللًدا و رًقللا وسللهًرا... ومعا للامللن  أنللك
 الدم. 
والتجار  تعني روأًيا تنمية الوا ار اما اسلتلمم العبلد األول  

للا ف، اللالخمس وا للار صللارر  شللر ، وكللكلك  مللن وا للار تمضم
الحللال ملل  العبللد الثللا ي صللارر الوا تللان أرنلل  وا للار ن  رنللح 

 لحالتين.مثِّ ما أنك، أي ايال  ما ة بالمتة اي ا
، املا أكثر لا  تأملناوإن   اي كنم الوا ار المعبا  لنا من   

للحسللر   اعللً ، ومللا أقللِّ مللا  تللاجر ايهللا و للرنح و للزلال، دللِّ يللا
 نلللدما  فنلللد الللي أأيلللان كثيلللر  ملللا كلللان  نلللد ا ملللن وا لللار اللل  

 وجد.ت
 

 الوزنمف؟هى  "م
 المسللليحي لج سلللانينلللول اللللنع  أن أثملللن وا لللة أُ بيللل   
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، سلللللنين وأيلللللام العملللللر، اللللل ن اسلللللتثمر ا صلللللارر الوقللللل  للللل  
مضلا فة مناركلة مثملر ، كأيلام السلما   لل  األر ، االنلديس 

 "اسلللللللللللللل وا كحكملللللللللللللا   :دللللللللللللولس الرسلللللللللللللول  وصلللللللللللللي قللللللللللللا  ً 
ال كجهللل   مفتلللد ن الوقلللل  ألن األيلللام شللللرير "... اللل ن  للللام 
الوقلل  وُانللد، انللد اإل سللان كللِّ شللي ، ألن اليللوم  للوم نلل ص 

لنلللد ألللول اآلبلللا  األيلللام والليلللالي نلللل  والوقللل  وقللل  منبلللول... 
امللن للتونللة، وامللن للحيللا  ملل  المسلليح ولنلللوا بالسللا ار نللل  

نللل  امللن أللي  الميلل  ِ شلر  الم   للة والسللما ين وأولللوا الللزمن
  نن  نل  األدد كرصيد لحيا  أددية. 

الموا ب التي أجزلهلا اللرب لنلا بكلِّ     وقد ت ون الوا ار 
ع  أن يكو لللوا رسلللً  واللللنع  أكملللة وابنلللة اهلللو أ بللل  اللللن

أ بيللا  وآنللرون ر للا  ومنشللرين، لواأللد أ بيلل  موا للب شللفا ، 
وآنر موهنة التعليم، كملا قسلم    أيًضلا ل لِّ واألد  اليًنا ملن 
اإليمان المددر  ناجتهلال، اللراأم  نسلرور، واألد اسلتؤمن  لل  
قللللب أكللليم و نلللِّ راجلللح، وآنلللر للللم محنلللة  يا لللة و واطلللف 

   رأاار... نل  أنر  كل العبايا الجزيلة.مندسة وآلنر أأشا
    املللا ا يلللا تلللرى كلللان موقلللف كلللِّ واألللد منلللا،  لللِّ و للل

الوا لللار  لللن الاللليارف؟  لللِّ تلللزلال النعملللة  يلللم ن  تجلللد قلًنلللا 
 مستعًدا  يمتد مل ور    لانلم؟



 ـ 282 ـ 

أم تلللللتنلل الوا لللللة كلللللِّ  لللللوم؟ ونعلللللدما دلللللدأ بلللللالرو  يكملللللِّ  
جلال  بضلمير  ةقفلبالجسد. األملر يحتلا  نلل  احلل اللنفس وو 

صللا  لللت   همللِّ أمللر ن صللنا و نللف اللي نللزي العبللد اللللكي 
 لان الوا ة.

 

 "اى وحلر في األرض:
 للكا مللا اعلللم العبللد األنيللر، مضلل  وأفللر اللي األر  وأنفلل   

 اضللة سلليدل، مللا كل للف  فسللم أن  تعللب، وال ا للر أن  تللاجر ايللرنح،
سللليدل، وال  ملللِّ أسلللاًبا ليلللوم الحسلللاب، دلللِّ  ي وال ا تظلللر مجللل

لن   فسم نل  اإل مال والتوا ي ونتفريط استسلم لل سلِّ، و لكل أ
 اآلاار قالر  أن تجمد الحيا  الروأية وتهدم دنيا ها.

 للن العبللد اللي  فسللم أ للم مللا نسللر شلليًتا أينمللا لاللن الوا للة  
لد  كمن يحتفظ دها، و لِّ  فسم بالعللِّ أ لم ملا أ لام شليًتا وجم 

كشللف  للن أقينللة الع قللة دينللم ونللين سلليدل اللي  للكا اإلطللار، و 
 ظرتللم للسلليد الُمعبللي العبايللا، كأ للم ليللان انللط، وكللأن السلليد 

 ـ  نلوف العبيلد ـطالب منفعتم الشخاية، واي ينضة الخلوف 
 لِّ اما للم كللم غيللر  ملال، غيللر مثملر،  للكا الخلوف ال  ليللا 
، لند جا  المسليح ل لي يعتلا اللك ن كلا وا كلِّ املا هم  بأوالل   

ويحللرر ويخلِ للل اإلرال  ن  أن تحلل  العبوليللة بسللبب الخللوف، 



 ـ 283 ـ 

 اعِّ الخير لون نرال  أر  ال يعتبر نيًرا اي  اتم.
 

 دفن الوزنة:
   طملللر الموا لللب الللي  لالللن الوا لللة الللي التلللراب ُيشلللير نلللل

كللللِّ  بيللللة تتحللللول لخدمللللة  ،، كللللِّ موهنللللةالجسللللد والجسللللديار
الجسللللد والعللللالم، يكللللون اإل سللللان قللللد أكللللم  ليهللللا ولانهللللا اللللي 

 التراب.
  راجح نن اشلللتغِّ لحسللللاب الجسلللد وتفللللنن اللللي االعنلللِّ اللللل

الجسللللديار مللللن أكللللِّ وشللللرب ولللللنس وشللللهوار أال يكللللون قللللد 
 ا حار اي التراب.

   والنللللللب المملللللللو  بالحلللللب نن ا زلللللللا نلللللل   للللللو  الحللللللب
م  الجسلد الترادلي الي قد ا دان  والنجاسار أال يكون الشهوا ي 

 فل .األ مال الس
   بلللث والللللف الحكللليم، نن تحلللول نلللل  المكلللر والخواللللك ن

  ،واللللللللللدوران وتأويللللللللللِّ ال لللللللللل م والمراوغلللللللللة و للللللللللدم الاللللللللللراأة
 أال يكون قد أنف  تح  ت ل التراب والعدم.

   اللي الم  للي والمشللاغِّ، واالرتنللا   والوقلل  نن ا نضلل
دهموم العلالم وغلرور الغنل  وشلهوار سلا ر األشليا ، أال يكلون 

 ترادية. دان اي ت ل التراكمار من األمور الزا لة الاالوق  قد 
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   ،والِغنللل  والملللال والثلللرو ... نن نلللدم  أغلللرا  الجسلللد
والز لللو وال بريلللا ، والمفلللانر  ال ا بلللة لتغبيلللة الحيلللا  دزنلللارف 
 المجللللللللللد الناطللللللللللِّ الللللللللللكي يفنلللللللللل  أال يكللللللللللون اإل سللللللللللان قللللللللللد 
 لالللللن  لللللكل الوا لللللة التلللللي كلللللان ممكًنلللللا أن ُ لنيهلللللا  لللللل  موا لللللد 

ف أ للعاف الفنلرا  والمعلواين و وي الحاجلار اتللرنح للم أ لعا
 ويجد األر يار قد تحول  نل  سما يار دتجارتم الرابحة؟

   و كللكا كللِّ الوا للار والموا للب والعبايللا... نمللا تسللتثمر
 لحساب الرو  أو ُتدان اي تراب الجسد؟

   بالنسللللنة للوالللللد ن... أللللليس األوالل وا للللار غاليللللة، أللللللم
يسلللتلمها اآلبللللا  مللللن جللللرن المعموليللللة كأما للللة، ليتللللاجروا ايهللللا 

 ينمو ا اي نوف    وأفظ وصايال.و 
ومللا ا  للن األوالل الللك ن يضلليعون اللي العللالم واللي متا للار  

... أتللل  رومنحلللدرار نبلللر ، الللي نبايلللا و جاسلللار وا حراالللا
 نل  المور؟ ما ا يكون جواب اآلبا   ن  كل الوا ار؟

 أ م أمر نبير... نبير أًنا. 
 

 م ضيهم العبد الصملح:نعم  
  ملن الم اللدي ان تخلر   قل   لكل ال لملة و لُترى ما ا يكون و  

بر  نم سرور لا م يكتنف  فس  كا العبلد اللكي وأي ار  ال ُيع
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 استحا  كا النايب الاالح!؟ 
، أتلل  اللي  هايللة المبللاف اللي  للوم الت ليللِّ   ن للم مللد  مللن   

 وكشف المستورار.
   وجللد مللد  مللن النللاس  سللمعم كثيللًرا معظمللم مجللام ر 

نة، ونعضم مد  لما يستحسنم ن سلان و لكا ونعضم ريا  ومدا 
منللااا... وأ للوام  مللد  غللاش كللا بقللد ال  للرول آلنللر، ويوجللد 

كثير  و كا كلم باطِّ وين  الريح ألن ليس من يمدأم النلاس 
.   و المزك  دِّ الكي مدأم من   

   الغوايللة وإلنللال ال بريللا   بغللر و نللا  مللد  الشللياطين
ي البريللللا ال للللرب ولروب نللللل  الللللنفس وال سلللليما السللللا ين الللل

قيللِّ الفضلليلة، يمللدأهم الشلليبان قبللِّ األوان، ن للم مللد  مزيلل  
ا" ا  "مَّـ  "مَّـ  "ولاجس با ه. سعيً"ا القا لو  لمَّ نم اي المزمور 

دلِّ  لل  قلدر  ،ول ن النديسيون لم ي نلأوا بلم وال قبللول (. 69) مه 
 م ما مدأهم  ل  قدر ما االوا اأتناًرا لكواتهم و ا فوا جهلال

 اغلبول.
   أن تسلللللللللللللللم  كلملللللللللللللللة االستحسلللللللللللللللان  ن ن ال تترجللللللللللللللل 

مممممم  للللللكل "  " مللللللن اللللللم النللللللاس أًيللللللا كللللللا وا، وال تميللللللِّ أ  للللللك  منعم 
 لتسلللللمعها ملللللن  اتلللللك اتملللللد   فسلللللك وتمجلللللد  اتلللللك وأ ماللللللك، 
 وال يغويلللللك الشللللليبان اتسلللللمعها منلللللم وتالللللدقم، أل لللللم كلللللكاب 
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 وأدو ال كاب.
ار ، ألن دللِّ ا تظللر وترجلل  أن تسللمعها مللن اللم الللرب المنلل 

 موا يدل صالقة وأمينة و بايال د  رجوم ون   دامة.
 

 م ضيهم العبد الصملح واأل"ين:نعم  
لللوم   لللالعبللل دم جم ا"، وامتدألللم د  عملللة الللي  ينلللي سللليدل انلللالال " عم 

بحكمللة نلهيللة مركللز  اللي صللفتين دللدو هما تفنللد الحيللا  الروأيللة 
 معنا ا وتنحرف  ن قاد المل ور...

 األ"ين:و الصملح 
 لالللللل   يكللللللون اللللللي األ مللللللال، واألما للللللة اللللللي اإليمللللللان. ا 

 ومللللللن االثنللللللين  ت للللللون  سلللللليح ال مللللللال المسلللللليحي كمللللللا مللللللن 
 واللحملللللة التلللللي ال يمكلللللن تفضللللليِّ الواألللللد  لللللن اآلنلللللر  السلللللد 

 أو تزكيلللللة المثيلللللِّ  لللللن المثلللللِّ، ن  كلللللِّ منهملللللا ينلللللوم بلللللاآلنر 
ويعتمد  ليم، الا    و ترجملة اإليملان نلل  أ ملال صلالحة 

   والنللاس، وكنللول يعنللوب الرسللول أن اإليمللان مر للية أمللام 
ددون أ مال مي  اي  اتم والنديس  وأنا الرسلول أيًضلا  لوجز 

 إ ـــــــــــــــــم  :"إ  قـــــــــــــــــال أ ـــــــــــــــــٌدعنلللللللللللللللللارار نلهيلللللللللللللللللة 

ــال   ُأ ــه وأبغــ  أخ ــأ اللَّ ــا  ٌ     ــو ك ــ  ال ُي ه ــأُّ. أل  م ــاُل ي   أخ

ــعل  ــ . أب ـ ــدر   الـ ــا يقـ ــ . ن يُ أ  ُي كيـ ــه الـ ــأ اللَّـ ــعُليـ  " أب ـ
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 (.  20:  4) ايو 

   ن ن نن لللللم  تحللللول اإليمللللان نللللل  أ مللللال صللللالحة امللللا
المنفعة؟ يكون والحال كلكلك، ك يملان الشلياطين اللك ن  ؤمنلون 
دوجول    الواألد وينشلعرون ول لنهم ال يحيلون باإليملان ولليس 
، دلِّ  لم  لل  النقلي  تماًملا، ن   لهم صلة  ل  االط ل بلاَّلل 

  م  المون كِّ ص  .
الوا للللار  ملًيلللللا، الللللي الحيلللللا   لعبلللللد،  لللللا فتلللللاجر النللللد  

والمعام ر  ند الايارف، بالجهد والعرل واالأتمال  لكا  لو 
السلليد المنللار ، و للكا  للو  ي الالل  . وا تظللر بلل ن ص مجلل

 درجا . يماناإل
واالمتزا  دين ما  مِّ وآمن بم كان كامً  وأقيقًيلا االار  

 اي  يني الند ر  بًدا صالًحا وأميًنا.
 

 ين م في القليل:كنت ض"
 كلللللللِّ ملللللللا  لللللللؤتممن  ليلللللللم الللللللي  لللللللكا العلللللللالم يعتبلللللللر قلللللللليً   

بالنسنة لبددية، ألن  نا  سيكون كمال كِّ شلي ، واسلتع ن 
 ،   كلللللللللللللللِّ شلللللللللللللللي . ملللللللللللللللا  لللللللللللللللرال اآلن، كملللللللللللللللا الللللللللللللللي ملللللللللللللللرآ 

غز، سيستعلن  نلا  بلأكثر جل   وأكثلر و لو .  نلا لكما اي 
 النلبللللللللللي واإلينللللللللللان بللللللللللأمور  والتاللللللللللد ا سلللللللللللك باإليمللللللللللان، 
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 رى، وأمللللللللا  نللللللللا  افللللللللي  للللللللور وجللللللللم يسللللللللوم المسلللللللليح ال تلللللللل
 ال  وجد شي  مخفي أو مبهم، وال  وجد أأد  اقل المعراة.

   ِّلللكلك الل ن نيما نللا ُيختبللر  نللا  للل  األر ، اللي النليلل
لنللللا، أو مللللا يسللللميم ال تللللاب المنللللدس بللللالعرنون   الللللكي يعبلللل

"أ با للا  رنللون الللرو "... الل ن وجللد اإل سللان أميًنللا اللي النليللِّ، 
يمم اللللرب  لللل  ال ثيلللر ويبلعلللم  لللل  األسلللرار التلللي للللم اسللليق

 ُيعمرف دها دنو النشر.
   اآلن  علللرف بعللل  المعرالللة،  عللللم بعللل  العللللم،  لللزلال

اي اإليملان. اآلن  ملارس الحيلا  مل     ول لن الي أسلرار، أي 
" ما أ يال ببرينة سرية قد ال تبدو لل يان وال تدر  بلالحواس. 

م ـلَـ ـا   إميا  اب  اللَّه  الـ . أ ـبم وأس  أ يال   اإلمي ...ا   

 .( 20:  2) اي  م"ـه ألجلـ  ع

ثمة معن  آنر لجيمان جد ر باال تنار،  و ما قالم الرب  
األما للللة اللللي  لللل   لملللل   ال نيسللللة "تمسللللك بمللللا  نللللد "  للللكل

اإليمللللللان، ألن اإليمللللللان قللللللد تسلللللللم مللللللر  للنديسللللللين، واألما للللللة 
سللللللة الوليعللللللة وأفظهللللللا أرا لللللل   األرثو كسللللللية التللللللي  حيا للللللا

 أت  النفس األنير. لوالتمسك بما تسلمنا
   اآلبللللللا  النديسللللللون أببللللللال اإليمللللللان أمثللللللال أثناسلللللليوس

الرسولي وساويرس األ بلاكي وليسلنورس وكيلرلس ال بيلر، كلم 
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 اقوا من آالم أت  الدم اي سبيِّ الحفا   لل  اإليملان؟ أتل  
ِّ ادتللدام موا األما للة لمللن بعللد م نلللوا مللن كللِّ غللل ومللن كللسللل  

 الهراطنة.
   الشلللللهدا  األدلللللرار أثبتلللللوا باستشلللللهال م أ هلللللم غايلللللة الللللي

األما لللة والحلللرص  لللل  نيملللا هم، وكتبلللوا دلللدما هم وثينلللة ألللبهم 
ووال هللللم للملللللك المسلللليح ولللللم يفرطللللوا اللللي شللللي  ممللللا اسللللتلمول 

 وتحدوا العالم بكِّ قوتم.
    لللللوا مسلللليرتهم اللللي اآلبللللا  النسللللا  أفظللللوا األما للللة، وكم

الضللليا بللل ن ص وأثبتلللوا بالنلللدو  والحيلللا  أ هلللم  نلللدما البريلللا 
وجدوا الجو ر  كثير  الثمن مضوا ونلا وا كلِّ ملا لهلم واشلترو ا 

 .األنيرولم يفرطوا ايها أت  النفس 
    و ككا  شلتم الي سلير  األدلرار محبلي المسليح ملن جميل

 ينار الناس را حة األما ة واإلن ص والتمسك بالحا وأفلظ 
،... الوصايا و دم  التهاون أو الترانلي، والسلهر مل  مخاالة   

كِّ  لكل   ملار أن اللنفس صلارر اعلً  مؤتمنلة وأمينلة  لل  
 وا اتها التي قد أ با ا الرو  الندس بحسب مواهنم المتنو ة.

عتبر أما ة اي النليِّ ن ا ملا قلورن بملا سلننالم الي كِّ  كا يُ  
وشلمس غيلب، مل ور المسيح أيث الفر  ال  نتهي والنلور ال ي

األدلدي ال  العلرسو شا  العلريس الحقينلي الي  البر ال يغرب،
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 ر  نم.عب  يُ 
اللاألدرار الللك ن أ للا وا  نللا قللليً  سيضلليتون نللل  األدللد اللي  

 مل ور أديهم.
و رنللللون العللللزا  الللللكي  الللللم النديسللللين  نللللا سياللللير  للللزاً   

 أددًيا. واإليمان بما ال  رى  نا... سياير ر يا    ية أددية. 
 كلللكا ن  قلللد صلللارر اللللنفس أمينلللة الللي النليلللِّ ) أي اللللزمن  

الللكي  للل  األر  ( تُللؤتمن  للل  ال ثيللر أيللث ال امللن  يمللا 
 بعد... دِّ أيا  أددية.

 
 ادخل إلى فرح سيدك:

الفللر  الروأللا ي السللماوي، اللر  المسلليح الخللاص، الللكي ال  
يشلللونم كلللدر وال ألللزن، وال وجللل  قللللب، مثلللِّ بلللاقي ملللا للمسللليح 

 ها يللة وسلل م نللالل اللا ا للببيعللة،  للكا  ال الاإللللم مللن أمجلل
الفر  ُ دِنِّ نليم الرب  بدل الالالح األملين ل لي  تمتل  بلالفر  
ويتللنعم  يللم، يللا لهللا مللن سللعال  ال ُيعب للر  نهللا. قللد  للكول الفللر  
و حن بعد اي الجسلد، ول لن كثيلًرا ملا يكلون مشلوًنا بشلي  ملن 

ياطين، الحللزن والغمللو  اللي غمللر   مللوم الجسللد وأللروب الشلل
 مثللللللللللللللللللللللللللللِّ النللللللللللللللللللللللللللللار التلللللللللللللللللللللللللللللي تشللللللللللللللللللللللللللللتعِّ ول لللللللللللللللللللللللللللللن 
ال يخلو اشتعالها من تالا د اللدنان. أملا وقلد وصلل  اللنفس 
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أ تاب السما ، المو   الكي  لرب منلم الحلزن وال آبلة ووجل  
النلب، ا   وجد سوى س م المسيح، ار  المسيح، ولليس أملام 

 النفوس المختار  سوى التمت  والتنعم نل  األدد.
 ناللم،  فر  ونللون غا تلم ال يعرالم نال اللكي ل  أن كمال ال 

ويلللدنِّ نليلللم، ابالملللا  حلللن الللي الجسلللد الللنحن متغرنلللون  لللن 
 ول  أن  تغلللرب  لللن الجسلللد و سلللتوطن  نلللداللللرب، انسلللر بلللاألم 

مـــ  "اللللرب، وقلللد قلللال اللللرب لمللل   ال نيسلللة الللي سلللفر الر يلللا 

ــأ  يه أ  يأكـــــي مـــــ  اَأـــــ     ــه اُأخَ ـــــىيغلـــــأ  عـــ    وأ  يـــ

  ال ي"ع ــه أ ــٌد ى احل ــاة اســٌم جديــٌد م يــو ٌ   ــاة  بيضــا   و لــ

م السللماوي وكللِّ مللا امعراللة التللنع    ( 17:  2) رؤ   "الــ . يأُخــ اــا
 تنعللم مللن  بايللا جزيلللة وإكرامللار نلهيللة لورثللة المل للور يكللون 

باللللدنول نلللل   قاصلللًرا  لللليهم ناًصلللا دهلللم ال يمكلللن نلراكلللم نال  
ن للم  تمتل  الفر   ينم،  لل   لكا يالير وصلف  لكا الفلر  لمل

شلهًيا لملن  رب من  روب الخيلال، كملن يالف طعاًملا  مب
ونللاألكثر  ببعللم أو را حللة،لللم  كقللم مللن قبللِّ، اهيهللار أن  تمتلل  

 البعلللللللام مهملللللللا كلللللللان لييًنلللللللا ومفالللللللً  اأ لللللللم  اللللللل ن وصلللللللف
دلللِّ  لللل  العكلللس  زيلللدل جوً لللا  لللل   ،ال يملللب جلللوف اإل سلللان

وت للللون جللللوم، لللللكلك الللل ن الفللللر  اإللهللللي  للللدنِّ نليللللم األدللللرار، 
نل  أن تدنِّ نليم، وأالملا للفل  نليلم ا  هلا   نمالنفس متغرنة 
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 مقيمة  يم ومتنعمة بم نل  ل ر الد ور.
 

 بأ جمء الذي ضخذ الوزنتين:
ملل  انللت ف ييمللة الوا للار و للدل ا الل ن صللاأب الللوا تين  

لللم يفللرل شلليًتا  للن سللابنم الللكي كللان لللم نمللس وا للار ورنللح 
اللللوا تين كلللان  لللو اآلنلللر  نمًسللا آنلللر اوقهلللا. اللل ن اللللكي أنلللك

الجهلللللال واإلنللللل ص و لللللل  مسلللللتوى الاللللل    ى  لللللل  مسلللللتو 
 واألما ة واإليمان.

 
 تمجر فربح وزنتمن ضخريمن فوقهم:

 ووقلللف أملللام اللللديان العلللالل يحملللِّ وا اتلللم التلللي تضلللا ف  
الاللليب وإ  للار الللكار  بسللهر الالل   وجهللال األصللوام وأمللِّ

 والرجا  والمحنة. وتنفيك وصايا المسيح والحيا  اي اإليمان
تغملللر اللللنفس اسلللم  ملللن املللم اإللهلللي  ار ال نلللارار التلللي  

ا أ ها العبلد الالالح واألملين كنل  أميًنلا بفر  ال  نبا بم،  عم  
 لنِّ نل  ار  سيد .ااي النليِّ أييمك  ل  ال ثير 

 للكا يجعلنللا  للدر  أن الِعبللر  ليسلل   يمللا اسللتؤمنا  ليللم مللن  
أو  لللوم الموا لللب والعبايلللا وا لللار ملللن أيلللث العلللدل أو النلللدر 

اإللهيللة، دللِّ  يمللا آللل  نليللم وا اتنللا بعللد امللن  للكا منللدارل الللكي 
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  و  مر كِّ واأد  ل  األر .
 

 "مذا ضصمبنم "ن ربح و"مذا حققنم "ن نمو:
"أ هللللا الللللرب أ للللا  :قللللال الللللرب يسللللوم اللللي صلللل تم الولاعيللللة 

مجللللدتك  للللل  األر  أ للللا أ هللللرر اسللللمك للنللللاس" و للللكا  للللو 
كما  هر اي شخل المسليح ال املِّ... اللكي  المبلاال مال 

 لو ر ليس نيما نللا ومكمللم، ليتنلا  سللتبي  أن  نولهلا ببرينلة مللا 
قبللِّ ا ب قنللا مللن العللالم. اتللرى أن العبللد الثللا ي قللد أنللا  ار 
 النتيجلللة بكملللال التعلللب والتجلللار  الللي اللللرو  اتضلللا ف  الوا لللار

اقل ما ة بالما ة، ن  ال ينبِّ  ملِّ  لاقل أو ال يكللِّ جهلال  ل
وال يحظ  بمديح الديان العالل نال الكي يسلتبي  أن ينلول مل  

سلللللن، أكملللللل  "جا لللللدر الجهلللللال الح :النلللللديس دلللللولس الرسلللللول
 نكليِّ البر". لي ُوِ  م  قد أنيًراو  السعي، أفظ  اإليمان،

 
 بأ جمء الذي ضخذ الوزنة:

أي موقللف أسللي  ينفللم مثللِّ  لللك العبللد المخللزي، ال سلليما  
رانا للم الللك ن كللا وا تحلل  اآلالم مثلللم؟ ن للم ن ا مللا قللورن بالعبيللد 

وأسر  و دم م  أزن ال  نتهي م  ماير أددي مشلتوم،  نزي 
وملللن المللللد ل أن العبلللد ال سلللل ن والنبلللال يحللللاول محللللاوالر 
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نليلم أاللم ملن البلؤس  آليا سة أن يجد لنفسلم األ لكار الي ملا 
والشلللنا ، و يملللا  لللو يعِللللِّ  فسلللم بالعللللِّ ألنللل  بالم ملللة  لللل  

سللليد  لمللل   صلللاأب الفضلللِّ ومننللل  الحلللب، وقلللال: "يلللاالسللليد 
أ لللللك تحالللللد أيلللللث للللللم تلللللزرم اخفللللل  وأنفيللللل  الفضلللللة"، يلللللا 

 للعجب...!!
، أينملا  وجلدون الي موقلف ديننلاأليس  كا موقف ال ثيرين  

التناير وموق  الخبلا  والمتلوا ين، يسلر ون ب لنلا  الللوم  لل  
، كأ هم دهكا يجدون ما ُ بِرر مسللم هم الخلاطل  وكلأ هم دهلكا   

  نجون من الد نو ة العاللة.
،  للكا ال يللأتي نال دبللر اإليمللان   أن  تبللرر اإل سللان أمللام   

العامِّ، وشهال  الضمير الحلي وأفلظ األما لة ال امللة، أملا أن 
يعتكر باأل كار، اهكا من راب  المستحي ر، أل م الي الد نو لة 

ألللا و الللللة  كلللِّ الللم يسلللتد ال يسلللتبي  ال للل م ألن أأكلللام    
 مًعا.
تللللددير  لللللك العبللللد غيللللر  غللللوارأ  للللل  أن  للللكا يكشللللف لنللللا  

ِبللن، لنللد  للاش كللِّ اما للم منتنلل  دهللكا الف للر الخللاطل، أن  الفم
الوا لة ثلم  ننفلا ومخيل ، وأن البريلا األمثلِّ  لو  قلاسالسيد 

رل للا نليللم ن ا جللا ، لنللد أطغللال الشلليبان دهللكا الف للر الخللاطل 
 !!ونن  كِّ أياتم ومستنبلم  ليم..
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 جواب الرب:

للل  ال وال سللل ن قلللا ً :  لمللل  أ نلللي جلللاوب اللللرب العبلللد النب 
، أارم، وأجملل  مللن أيللث لللم أدللكر مأيللث لللأأاللد  قللاس سلليد

 ب أ نلي كلكلك، كلان األجلدر بلك أن تضل  اضلتي الي موا لد 
اسللتوايها ملل  الللرنح...!! لنللد  ي الالليارف لتللرنح، اعنللدما أجلل

سليد و لكا قلالل نلل  استنر اي   ن العبد ا ر شرير من  حو ال
تاللرف أأمللا أكثللر شللًرا،  ننغللي أن  بنللي اإل سللان ا للرل مللن 
 حللو     للل  أسللاس أقينللي، امللا أكثللر األا للار التللي تاللور 

 ي    اي   ن اإل سان دكلك، ويتارف  ل   لكا النحلو  يسل
 نل   فسم وإل  مايرل األددي.

   الروألي، دلِّ لاالجهنن كِّ ا ر ال يحثنا  ل  مواصلة 
 وللللللليس  ، للللللداعنا نللللللل  ال سللللللِّ والتسللللللوي   للللللو للللللليس مللللللن    

مللن الحللا اللي شللي ، الل ن كللان الف للر الللكي اسللتنر اللي   للن 
 كًرا  ااًعا ما كان لاعم نل  ال سِّ و دم السعي. الالنب  العبد 
لللم يكللن للعبللد أن يجللاوب    مللتعلً  ومعتللكًرا، ولللم يكللن لللم  

مح لم دكلك، ومن أجلِّ أن يفتح اال، ول ن ص      ال لي س
منفعتنا ون صنا أجاب الرب  كل اإلجابلة التلي كشلف لنلا دهلا 

 ندام الف ر الناصر وتزيي  الحا.
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 خذوا منه الوزنة:

أملللر اللللرب م   تلللم، نداملللم الالللا عين نرالتلللم أن يسلللتلموا  
ال، اللي لحظتهلا أصلنح دلل  شلي ، أتلل  الوا لة ملن العبللد النب ل

للد أميًنللا  يللم اُنللِزم منللم، وتجللرل النليللِّ الللكي ا تمللن  ليللم لللم  ُ وجم
اي سا تها من كِّ اضيلة ومن كلِّ صل   وملن كلِّ معرالة، 

 ومن كِّ أكمة ومن كِّ موهنة.
 

 "مذا ًكون حم  اإلنسمن إذا ن ز عت "نه النعمة؟!
النعمللللة و للللو  للللل  األر   تخلللللينن اإل سللللان اللللي أللللال  

ياللير اللي المسللكنة والعللوا ويتللرلى اللي الللدركار السللفل  اللي 
بايلللا واال حللل ل ومكللللة العبوليلللة كملللن  ر للل  ننلللااير الللي الخ

 كور  الجوم. 
ا ن كان تخللي النعملة  لل  األر  يجعلِّ اإل سلان  كلكا،  

امللا ا يكللون و للعم اللي الد نو للة أللين ُ نللزم  نللم آنللر مللا كللان 
لكًبا الي بكلا  وأ لين   ندل من النعمة؟ قيلِّ أ لم ُيبلرم  نارًجلا ُمعم

 ية.وصرير األسنان اي الظلمة الخارج
 

 وضعروهم للذي عنده العشرة وزنمف:
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قللال الللرب  كللكا لخدامللم الاللا عين نرالتللم "ألن كللِّ مللن لللم  
يعبلل  ايللزلال أمللا مللن للليس لللم االللكي  نللدل  ؤنللك منللم"، الللكي 

منم أتسللاأميًنللا تضللا ف  وا اتللم ورنحلل  تجارتللم الروأيللة ا دم ِجللوُ 
أواللر،  للكا  للو قللا ون الللرو ،  الللرب  للل  اضللا ِّ أكثللر وِ عللم

الال الللللي الفضللللليلة، والفضلللللا ِّ ألنلللللار اتلللللاجر بلللللالرو   كلملللللا
متاللللللة، كلللللدرجار السللللللم، الواألللللد  تالللللعد  نلللللل  األنلللللرى، 
اضلليلة تللدا  نللل  اضلليلة والعكللس صللحيح، االخبايللا س سللِّ، 

م نلل  ألنلة أنلرى، وكنلزول السللم، ا حلدار ينلول نلل  تسلل   ةألن
 ا حدار ونسار  تعنبها نسار ...

للللل  ايللللال  أتلللل  الملللللل  نمللللو ن الوا للللار العشللللرااللللاأب  
 وصاأب الوا ة الواأد   نحسر نل   ناان أت  العدم.

 
 الوزنمف العشر حبمصليجعل الرب نصيبنم "ع 

 األبد. الذي استحق "يراث الحيمة إلى
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{ 15 } 

 ( 31 ــ 19:  16) لو  ازر ـعـي ولـنـل الَغـثـم

 

ــهَّ وهــو ي     "  ــبل األرجــوا  والَب ــ "َّم كــا  إ عــاٌ  اــمٌّ وكــا  يل  ي

ل"ـاٍر  الـ . ُطـع َح   ـد بابـه       هًهـا. وكـا  معـ ٌ  ااـ    كي يو   مً ِّ

مضعوًبا بالقعوح  ويءـيهم أ  يءـبس مـ  ال يـام العـاق  مـ  ما ـدة        

الَغم  بي كا ـت ال ـ   تـأتم وتليـل قعو ـه.  مـام اأعـ          

ومليــه اأ   ــخي إا  ضــ  إبــعاهيم. ومــام الَغــم أيًضــا وُ  قــَ   

 وهــو   ال"ــ ا   ورأى إبــعاهيم مــ      ا يــيم   ع ــس  ي يــه   

إبـعاهيم  ارمـم     أبـم ب"يد ول"ـاٍر    ضـ ه    ـا ى وقـال: يـا      

      لعــا م  أل ــم م"ــ ٌَّ ه مبــا   وُيــ"وأرســي ل"ــاٍر لَيُبــيَّ طــع  إصــب

 كــع أ ــن اســيو يت ا  هــ ا اللَّهيــأ.  قــال إبــعاهيم: يــا ابــم   
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 يـــا. وا   هـــو يي"ـــهَّى خااتـــن    ياتـــن  وكـــ لن ل"ـــاٍر الب 

يـت   ا وبي  م ُهوَّةأ   يمخيأ قد ُأثببي    وأ ت تي" َّ . و و  ه ا كلِّه

ــدو  ال"بـــور مـــ     ــدرو     يـــى إ  الـــ ي  يعيـ ــي م ال يقـ ــا إلـ  هه ـ

   قالــ ي  مــ  ه ــا  جييــاٍو  إلي ــا.  قــال: أســألن إً ا  يــا أَبــت   وال

َهد  ــم أ  ُتعســله إا بيــت أبــم  أل  لــم مخعــخي إخــوة    يــى َيء ــ

ل ــي  يــأتوا هــم أيًضــا إا مو ــس ال"ــ ا  هــ ا. قــال لــه إبــعاهيم:  

  دهم موسى واأل بيا   ليعم"وا م هم.  قال: ال  يـا أبـم إبـعاهيم     

ــه       ــال ل ــو .  ق ــوام ييوب ــ  األم ــيهم وا ــٌد م ــي إ ا مضــى إل  إ   :ب

مـــ   كـــا وا ال يعـــم"و  مـــ  موســـى واأل بيـــا   وال إ  قـــا  وا ـــٌد

 .( 31 ــ 19:  16) لو  و "ـد قـ ـوام ُيـاألم
 

 :الغ ني و براهيأ
رجلً  من المفارقار العجينة أًنا أن ندراهيم أب اآلبا  كلان  

 الِغنللل أمللل   ومنتنيلللار  لللكا  لللدل ا، وللللم ينلللف  لللكا  غنًيلللا  و
وكثللر  األملل   أللا ً  دينللم ونللين نلهللم، دللِّ سللار أمللام    الللكي 

، ونلر  و لو ال ( 1:  17تن )  "  كام  أمامم وُك"سع  :ل ال قلا  ً 
يعلللللم أ للللن يمضللللي، وتغللللر ب اللللي أر  المو للللد كأ هللللا غرينللللة 
وسللللللكن الخيللللللام كالغريللللللب  للللللل  األر ... وكثللللللرر أم كللللللم 

ول للن أ نمللا أللِّ كللان  بنللي مللكبًحا للللرب، سللالً ا وتعللا م جللًدا، 
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بال يللان، أتلل  اجتللاا أقسلل  االمتحا للار اإليما يللة  باإليمللان ال
يمللان دللِّ تنللوى، ولللم يحسللب أسللاب ن  لللم يكللن  لل يًفا اللي اإل
وناإليمللللان  ،سللللار مسللللتولم  ةمماتيلللل جسلللدل ن  صللللار مماًتللللا وال

، ن  أسلللب نن    قلللالر سلللحا  ديحلللة وُقرناً لللا َّلل  نأيًضلللا قلللر ب 
 قامة من األموار أيًضا. ل  اإل

االعيللب ن ن للليس اللي الِغنلل  والمنتنيللار دللِّ اللي سلللو  اإل سللان  
 هيم ويسلك اي نبواتم؟و ظرتم،  ِّ  و من نيمان ندرا 

نللللي كللللان  نللللالي ندللللراهيم   ومللللن العجيللللب أيًضللللا أن  للللكا الغم
أدللي...! دينمللا  للو محللروم مللن أضللن ندللراهيم، كيلل  يكللون  يللا

 للكا؟ قللال الللرب للفريسللين لللو كنللتم أوالل ندللراهيم ل نللتم تعملللون 
أ مللال ندللراهيم، المو للوم ن ن للليس  للو ا تسللاًبا جسللدًيا ألدللي 

سللب والنسللب ول للن شللهال  الحيللا  وأما للة اآلبللا ، أو ااتخللار الح
، ألن    قللالر  اإليمللان وإنلل ص النيللة و مللا الع قللة ملل    

 أن ُيقيم من الحجار  أوالًلا إلدراهيم.
 ترى  ِّ سلك  كا الغمني اي نبوار ندراهيم؟  
قال الرب ن م كان  لنس األرجوان والبمز  و و  تنعم كِّ  لوم  

 ندراهيم.ُمتراًها  كا لم يفعلم 
   حلللو   لللك ب الللي طللللب الِغنللل ، وللللم  نجلللكبندلللراهيم للللم 

سلللدوم و ملللور  وقلللد كا للل  أر  نغلللرا  بكثلللر ، نضلللر  كجنللللة  
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 الرب كأر  مار.
   ،ندراهيم لم  نتف  بكثر  الِغن  واألمل   ويتعلال  دتعظليم

دللِّ  للل  العكللس كللان غايللة اللي االتضللام أتلل  سللجد لسللكان 
 ...ةاألر  أصحاب أنِّ المكفيل

م ُ للللككر  للللن أب اآلبللللا  أ للللم كللللان  تللللنعم متراًهللللا، كللللان للللل 
يسللتعمِّ العللالم ولللم يكللن ُمسللتمعبًدا للعللالم، كللان يملللك األملل   

نللل  أياتللم،  طريًنللاولللم تملللك  ليللم األملل  ، التللرف لللم يعللرف 
لنللد  للاش رغللم كثللر  األملل   اللي نيمللة الغرنللة رااًضللا قاللور 

ا  لر  الملو  وناوصيار العظما ، قال لملك سدوم  ندم
 ليللللم أن يأنللللك األمللللل   التللللي اسللللترل ا ندلللللراهيم مللللن السلللللبي 

ـــر " ـــ"ــ ـــت يــ ـــد. إا الــ ـــه ال"ـع  اإللــ ـــم  مـلــ ــــن العـالــ  ا  ـمــ

ــ  َّ  ــواألرَّ  ال  خ ــو      ا ـًال خي  ــا ه ــي م ــ  ك ــي  وال م ــعا   "  وال  

لنلد رال   لدل   ( 23 ـ   22:  14) تن أبعا "  أا يُت الن  لت  تقول: أ 
 األر  المالللللك ال للللِّ وقللللد قللللال الللللرب لللللم: السللللما  و  نلللللمنللللل  

جلًدا، لنلد صلار     لو   ثيلرالال تخف أ ا ُترس  لك أ لا أمْجلُر م 
 ال امِّ، والن يم ال امِّ.  نالغ
ول لللن نن غلللاب     لللن الحيلللا  يغلللرل اإل سلللان الللي الِغنللل   

الغير ينيني،  ت ِّ  ل  أمواللم دلِّ يظلن أن أياتلم ملن أمواللم، 
دِّ  تفنن اي الن يم والترف، وقلد قلال  هلو ا  ا  يستخدم الِغن 
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بـ   2) " ة  َّـال ي  حيعبو  ت "ُّم يـو   لـ  "الرسول  ن أمثال  ؤال  

ن للم تللنعم  للوم، أي أ للم لللك  وقتيللة اا لللة وتللرف لحظللي  ،( 13:  2
 ن ا ما قورن باألددية التي ال تنتهي.

 
م:يل م األرجوان والبز ويتنع    أ كل يوم "ترفه 

نللي اللي  للكل األاعللال، المأكللِّ والملللنس ا حاللرر أيللا    الغم
كلها مختاة بالجسد، اا لة دزوالم، وكلهلا   والتنعم والترف و 

 سلللللتعمال المؤقللللل ، تفسلللللد ا كثلللللر  األيلللللام وتتعتلللللا لللفنلللللا  و 
بلللالزمن، الللالملنس الفلللانر اليلللوم  لللو نرقلللة باليلللة غلللًدا وملللآلب 

األط"مـــخي لل ـــو  و ا ـــو  "النالللور يكملللِّ ايهلللا كللل م اللللرب 

 (. 13:  6كو 1) ن" ـوتل  اـهد ـُيبيـه سـ  واللَّخيــمـ"ـل ط
نللللللي بم بللللللس   و للللللكا المظهللللللر ال للللللا ب الللللللكي يضلللللليفم الغم

الللي الواقللل  محاوللللة انيلللر  ل سلللي الخلللزي  للل   األرجلللوان والبملللز  
والعللللري وتغبيللللًة لاللللرف النظللللر  للللن الواقلللل ... األصللللِّ اللللي 
المللللنس أن يكلللون ِسلللتر  للعلللري... ول نلللم تحلللول وا حلللرف نلللل  

تا للار، وجنللون األايللا  كللِّ  للوم  تفللنن ايهللا اإل سللان ويغللوي م
بفنو ها... أ ها لوامة ر ينة أًنا ومن يستبي  أن ُ نجلي  فسلم، 

سللللليما  نلللللد األغنيلللللا ،  ااإل سلللللان يالللللير  بلللللًدا للمظهلللللر، ال
اللالملنس  للو تعبيللر  للن الِغنلل ، والتفللانر بللالملنس، والتسللادا 
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ــيُ ال تُ ــ"اللي  للكا المعنلل ... أ للن ن ن وصللية اإل جيللِّ    َّ  ٍي 

  "والييلِّـم بالـ هأ ولـبل الثيـا      َ  ع  الءـ"ع ي خي ا ارجيخي  م  اله 
ر ،  كل اينة نارجية تجعِّ اإل سلان  بلدو  لل  غيل( 3:  3ب  1) 

دلللِّ اينلللة اللللرو  الوليللل   . لللم  لللوم ملللن الخلللدامنملللا  لللو  ليلللم، 
 الهالر الكي  و قدام    كثير الثمن.

  لملوكيلللة وكلللان قللد أ لللتن الللي لنللد للللنس  يلللرولس الحلللة ا
 الدانِّ.

   الفريسلليون كللا وا اللي ثيللادهم الفضفا للة تبللدو  للوا ر م
 مثِّ الادينين ول نهم من لانِّ كا وا كالنبور النجسة.

دينمللا  وأنللا المعمللدان كللان  لللنس ونللر األدللِّ ومنبنللة مللن  
جللللد  لللل  أنويلللم... وتحللل   لللكل الثيلللاب الفنيلللر  كلللان ي للليل 

مــا ا خــعجيم إا ال يــخي "ل الللرب  نللم أ ظللم مواليللد النسللا  وقللا

ــ ي      ...لي  ــعواأ  ــا  ا مــخي أ هــو ا ال ــا ثياًب ــاس   اللِّأإ عــاً ا البًع ب

ــ ــو  "م   ق ــور األــو ُهــم  "ُّال ــاخع واليَّ ـــ  24:  7) ل ... أمللا ( 25ـ
سللللم  شللللأً ا مللللن سللللكان أ وأنللللا المعمللللدان اهللللو أرالللل  منللللداًرا و 

 الناور.
 

 أ:التنع  
 لللوم  للللك ،  لللؤال  اللللك ن كتلللب  لللنهم  اللللك ن يحسلللبون تلللنعم 
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الرسلللول أ هلللم غيلللوم دللل  ملللا  و جلللوم تا هلللة محفلللو  لهلللا قتلللام 
  .الظ م

م والترف  ملا أنبلر آالة ُتاليب نل ص اإل سلان نن التنع   
األ للدي الصللبيال النفللوس،  ألوصللال اللي الاللميم، ن هللا وسللا د

 سألم  ن  كل... ااحينما يحيا اإل سان أيا  التنعم والترف، 
  أ ن التونة واال سحال؟ 
  أ ن االتضام والمسكنة؟ 
  أ ن الجهال والارام والجهال أت  الدم  د الخبية؟ 
  أ ن  نط النفس وأفظ الحواس؟ 
  صوام والتكلِّ؟أ ن األ 
  أ ن السهر والا  ؟ 
لند انتف  كِّ ملا يخلتل بلالرو  واإل سلان مخملور بخملار  

الحسي وغارل الي   ليم ال  العالم متخم بسكر الشهوار والتلك 
 للدوم... دلللِّ أن اإل سلللان الللي  لللكل الحاللللة  لللنغ  كلللِّ ملللا ملللن 
شللأ م أن  وقظللم،  للو  ريللد أن يظللِّ سللعيًدا متنعًمللا متراًهللا كللِّ 

  وم.
 

 التغمضي:
مللللن شللللأن أيللللا  كهللللكل  للللداها األول منحاللللر اللللي التللللنعم  
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يِ ر اإل سان غاية اي األ ا ية وأب الكار،  ريلد  والترف أن ُتام
تللل   فسلللم ويللللك   اتلللم بالمسلللرار ويجللللب الفلللر  لنفسلللم... أن يم

آلنرين اي  يا؟ كل ، و لِّ ملن  ظلر نلل   ةاهِّ من مشارك
 معواين؟ من أ ن لم  لك!!

 لند ا حار اي الكار ولم يعد  رى سوا ا. 
 نلا  لعللاار المسلكين  نللد النلاب، مللا أقرنلم... ول للن  بللدو  

 ثيلللللر  أ للللم أسلللللنبم مللللن أسلللللابم، أو رنمللللا كلللللان منظللللرل  كلللللكا
االسللتيا ، ورنمللا طلللب نليللم أن  رأللِّ أو أوألل  نللل  الخللدام أن 
 لنول بعيًدا  ن النار بعيًدا  ن النار لند كلان وجلول لعلاار 
يعد بمثابة ارصة هيأتها النعمة ألجِّ ن ص الغمنلي المسلكين 

 ول نم لم  نتف  دها وال أوال ا ا تماًما.
 دِّ  ل  العكس كان  هدر ا ا داًرا. 
مللن  السللاقطر يشللتهي أن يمللب ببنللم مللن الفتللار كللان لعللاا  

نلللي ويبللدو أ لللم أتلل  الفتلللار كللان يضلللن  ليلللم... بللم  ما للد  الغم
نلللي كلللان كثيلللًرا، دلللِّ  املللن المؤكلللد أن ملللا يفلللي  ملللن ما لللد  الغم

كنفايلة كلِّ  لوم ملا  يوكثيًرا جًدا ومن المؤكد أيًضا أ م كان ُ لنل
  زيلللد أ لللعاًاا  لللن أاجلللار لعلللاار المسلللكين، وكا للل  تتجمللل 

نفايلار... الالحيوا ار الضالة كال  ب لتجد طعامهلا ملن  لكل 
و لللكا يعنلللي أن لعلللاار للللم يكلللن يخُبلللر  لللل  بلللال أألللد، كلللان 
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 بالنسنة للغني كًما مهمً  ليس لم أساب...
 

 عمل الرحمة:
 للن األ نللا ادللرآم أسللنف   مللا أ جللب سلللو  األدللرار... ُيحكلل 

يللِّ أيًضللا أ للم الفيللوم أ للم كللان يأكللِّ ملل  الفنللرا  والمسللاكين، وق
اكتشللللللف  ار  للللللوم أن البنلللللللا  مي للللللز دلللللللين طعامللللللم وطعلللللللام 

 المساكين، اأقالم من  ملم...
ليس  مِّ الرأمة  مً  نارجًيلا ملن  بلا  للمسلاكين، دلِّ  

 لللو  ملللِّ قلبلللي لانللللي،  ننللل  ملللن النللللب، ايلللول اإل سلللان أن 
ر يليعبي  اتم،  بكل  فسم، ويضل   فسلم مكلان الضل ي  والفن

 ها كخالم، وكآنر لل ِّ.والمسكين، دِّ يضع
مكتللللوب مللللن يعبللللي الفنيللللر ينللللر  الللللرب و للللن معرواللللم  

يجاايللم كأ للم يالللن  المعللروف للللرب  فسلللم،  يجاايللم اللي  لللوم 
لبدللرار الللك ن ينفللون  سللينولالللد ن دللِّ أن الللرب يسللوم قللال أ للم 

  ـــــأط"ميمو م.   ءـــــُت ُج"ـــــُت" لللللن يملللللين كرسلللللي مجلللللدل، 

، الحلا ( 36ـــ   35:  25) مـت   معيًضـا  هر ـو م"    ُت. ُك عقييمو م.
نلوتي  لؤال  األصلاغر ابلي قلد نملا اعلتملول مل  أألد  أقول ل م

نل   كا الحد تنف الرأمة تفتخلر الي الحكلم، طلون  ...  اعلتم
 هم ُ رأمون. للرأما  أل
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م ودفن:  "مف لعمزر... "مف الغ ني ضًا 

الملللور يضللل   هايلللة للمفارقلللار المؤسلللفة الللي  لللكا العلللالم،  
 ةوااقللللاب المسللللاكين ولمللللوم المظلللللومين، ويضلللل   هايللللة ألتعلللل

الفنللللللللرا ، تنتهللللللللي كللللللللِّ المظللللللللالم والمتا للللللللب واال للللللللبهالار 
والضلللللينار، واآلالم واألملللللرا  واألألللللزان والهملللللوم واألوجلللللام 

 وكِّ أ وام األ ين... كِّ  كا أيًضا لم  هاية.
ونلللكار القيلللاس يضللل  الملللور  هايلللة للمسلللرار والضلللحكار  

مللللللللنس وللللللللكار المآكلللللللِّ واألاللللللرا  والتلللللللنعم والتلللللللرف واخللللللر ال
والمشلللارب، وتنعملللار الجسلللد الللي الشلللهوار وااتخلللار المراكلللز 
و ظملللة ال بريلللا  والتفلللانر والريلللا  والتمللللا وألللب الظهلللور... 
 سيضللل  الملللور  هايلللة أكيلللد  ل لللِّ  لللكل األملللور وملللا شلللادهها. 

نلللي  ولعلللاار، ا تهللل  ن هلللا  هايلللة واألللد  أنيلللر  سلللاور دلللين الغم
الزا لللللللِّ، والفواصلللللللِّ  لِغنللللللل الفلللللللرول االجتماعيلللللللة وا تنلللللللارار ا

نلللللي   المالللللنو ة ديلللللد النشلللللر وا لللللر النلللللاس، التلللللي تجعلللللِّ الغم
يجلللللس اللللي مكللللان الاللللدار  دينمللللا  لنللللي الفنيللللر  نللللد مللللوطل 

 الندمين.
أنيلللًرا  لللال االثنلللين نلللل  التلللراب دهيتلللة واألللد ، وال الللرل...  

ملللة والمها لللة مًعلللا ولتعلللول نلللل  التلللراب  ا حلللل  األ ضلللا  الُم ر 



 ـ 308 ـ 

 الكي ُأنكر منم.
 لللكا  لللل  صلللعيد الجسلللد... أملللا المفارقلللة العجينلللة ا ا للل   

  ل  مستوى الرو ...
 

 حملته المال كة إلى حان إبراهيأ:
رجعلللللل  الللللللرو  نللللللل  نالنهللللللا الللللللكي أ با للللللا... أأاطلللللل   

الم   لة دلرو  لعللاار وأملتهلا الي كرامللة، منظلر مهيلب سللري 
 ، االم   لة األطهللار  لم المكل فللون بحملِّ الللنفسوُمعلزي للغايللة

نلللللل  األأضلللللان األدويلللللة بعلللللد أن راانلللللوا مسلللللير   فلللللس لعلللللاار 
شللك أ هللم راعللوا الالللوار التللي  المسللكين و للو اللي الجسللد، ال

 كللللللللللللان ياللللللللللللليها شللللللللللللاكًرا و للللللللللللكا مللللللللللللن صللللللللللللميم  ملهللللللللللللم 
) كما أدص ل ر يليلوس (، وملا يمكلن استخ صلم بسلهولة ملن 
كلمار الرب، أن لعاار اللكي اسلتحا أن تحمللم الم   لة نلل  

دللد  األر ، ال م قللد اسللتوا  أتعابللم ون يللال  للل أضللن ندللراهي
، ا تهل  بلم نلل   أن يكون قد  لاش أيلا  ممللو   أسلراًرا مل    
للً  كلللِّ  الميللراص األدللدي االخلللار  كللان مهاً لللا أشللد اال ا لللة ُمهمم

اللي قللللب  راأللةاال مللال ول للن لانللِّ  فللس لعلللاار وجللد الللرب 
  .من سر ومتض 

دلد أ لم  لاش  ل لن ال والب يا تحيط بجسدل ملن كلِّ جا لب، 
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 أيا  شكر بالرو  أر   الرب، وأيا  تسليم وقنا ة  جينة.
وإن ا نعثلل  مللن جسللدل المضللروب بللالنرو  را حللة  للتن، نال  

أن  للللدم التللللكمر و للللدم الشللللكوى صللللعدر مللللن لانلللللم كرا حللللة 
، ديد الم   ة األطهار.  بخور ورا حة سرور أمام   

  د موتللللم أم أن تُلللرى  للللِّ ا تنلللل  أأللللد بجسللللد لعللللاار  نلللل
 لم يشفا  ليم ميًتا؟ أًيا المجتم  الكي لفظم

دد أ هم اكتشفوا موتم رنما بعد وق  طويِّ. والي أ ليا  ال 
جسللللدل التللللراب، كمجهللللول وغيللللر ُمعتللللد بللللم أمللللا  ارواو الحللللدول و 

نلللي  نلللد  المظلللا ر العالميلللة وااتخلللار األغنيلللا ، انلللد راانللل  الغم
يلة  مللول م الو مموتم، ا ِّ ما  لو الانر وكلِّ ملا  ليلا بكرامتل

 نر ا  ل بريا  األغنيا ... 
   للككر النسللتان قاللة  للن را للب تتلمللك  نللد رجللِّ متوأللد 

قديس، وأدص أن  زل الرا ب لضلرور  نلل  المد نلة، والي  لكل 
األثنللا  شللا د موكللب مهيللب لجنللاا  المللا سللأل قيللِّ لللم أ للم أأللد 

ولملا  مشهول للم بالال  ،غير أغنيا  المد نة، وقد كان رجً  
ال الرا ب نل  البريلة وجلد أن معلملم المتوألد النلار قلد تنليح.  

ووجد أن وأًشا يجر جسدل  ل  األر  ااار الرا لب متألًملا 
، ن  كي  يكون  كا؟ االكي  اش أيلا   ومتعجًنا من أأكام   

ياتلللم عنلللال   الميلللة، يكرمو لللم بموكلللب  كلللكا؟ واللللكي قضللل  أ
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ا؟ و يملا  لو متف لر ت ون  ها تلم  كلكوصوًما وسهًرا ووأد ... 
ام أن  كا الغمني كان قد صلن  بعل  أ ملال دهكا  زال    و ر  
دلد أن يسلتوايها مجلًدا ملن النلاس أملا المتوألد  الخير، وكلان ال

دلد أن  لواي ملا  ليلم  ا ان قد جاا اي بع  اللزالر وكلان ال
نللي انللا ل للي ال يكللون مللد وً ا اللي السللما ... للل  األر   ل الغم
و للال  ،وال  للزا  لللم اللي السللما   للل  األر ... للزا ل كللامً  

 المتوأد د يال كاملة  ل  األر  وال وج   نا  اي السما .
    وأيًضلللللا الللللي قالللللة تللللللك النديسلللللة التلللللي كا للللل  كثيلللللر

األملللرا  واألتعلللاب الللي الجسلللد أينملللا  هلللر لهلللا مللل   الللي 
لالر يلا ممسللًكا بلل كليلين واأللد مُ  واآلنللر  ل  بللالجوا ر والآللللرص 

 حسلك، اسلألتم ملا  لكان انلال لهلا  ملا للك...شو  والبال ي مل
اهتفلللل  بللللم  .واأللللد تنالينللللم  للللل  األر  واآلنللللر اللللي السللللما 

  . نا بكِّ سرور كليِّ الشو نأ بني  :قا لة
ملار الغمنلي ولالن، بكلِّ ملا تحلوي   ككا قيِّ  لن الغمنلي... 

ال لمة ملن معنل  ومنلا ر ومظلا ر مت لرر  الي أيلا  األغنيلا  
ن  تفللانروا دهللا أو  تحللدثوا  نهللا كيلل  كللان قللد يحلللو للنللاس أ

ر مهيًنلللا، والموكلللب، و ظملللة الملللدان... نلللل  آنلللر  لللكل المنظللل
 ؟ ول ن ترى ما ا كان ورا  كِّ  كا المظا ر ال ا بة...
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 فرفع عينيه في الهموية!
 كا كان المنظر غير المر ي من الناس، اللكي يحتلا  نلل   

 . .لتللللللي تُللللللرى.واألشلللللليا  ا. لم  نللللللك المنلللللا ر .وقفلللللة جللللللال .
 أكام بحسب الظلا ر، ونحسلب اإل سلان الناطلِّ..لم  نك األ

للل األمللر بللالرو  ال بحسللب الجسللد،  النللِّ نللل  العمللا... تفح 
تجلللد المنظلللر ا نللللب تماًملللا ملللا كلللان  لللل  األر  قلللد ا تهللل ، 
 منلللللا يس النشلللللر للللللم تعلللللد  ار ييملللللة،  فلللللس لعلللللاار محموللللللة 

 د ونهللللا  اللللي وسللللط جوقللللة مللللن الم   للللة النللللورا يين اللللي مجلللل
 ال  وصف.

نللي المسللكين تحللدر ا أروا  الظلمللة نللل  الهاويللة   و فللس الغم
 د  رأمة ون  أنو ون  شفنة!!

لند تعرى االثنان من غبا  الجسد، وا  شف  أسلرار اللرو   
 اظهر أن  فس لعاار متزينة بالفضا ِّ، مكملة بالمجد. 

تعادهلللا،  لللينتها وانر لللا تحولللل  كلهلللا نلللل  دهلللا  أآالمهلللا و  
 ددي ومسر  ال تنتهي.أومجد ار  

و للل  النقللي  بالنسللنة للغنللي ا تهلل  الضللحك، والسللهرار،  
والمسرار، ا نض  امان التنعم والتمت ، ا تهل  املان االاتخلار 
وال بريللللا ، تحللللول كللللِّ  للللكا نللللل  غللللم، و للللو  ونكللللا  وصللللرير 

 أسنان.
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را  الغمني  ينيم اي الهاويلة، التح  ينيلم  لل  غيلر توقل ،  
لمسللللكين، ول للللن يللللا للحسللللر  كللللان  لللللك بعللللد اللللوار لنللللد أاللللال ا

األوان، كللان اللي أياتللم  للل  األر  ي لليل اللي غفلللة كاملللة، 
ولللم يكلللن يعللللم، كا للل  الدواملللة قلللد لفتلللم، أ مللل  الشللليبان قلنلللم 
وأغلا  نلم واأكم أولم لوا ر الهل  ، اللم يعملِّ أسلاًبا لتللك 
 السللا ة المخواللة. أنيلللًرا رالل   ينيلللم الل  ا  للو الللي العللكاب، يلللا
لهللللول ال ارثللللة، مللللا ا يمكللللن  ملللللم؟ ال شللللي ... سللللوى النللللدم 
األدللدي اللللكي ال ُيغيِ لللر ملللن الواقلل  شللليًتا والنكلللا  أيلللث ال  نفللل  

 النكا .
 كا    كل الحقينة أين كان بالجسد؟ أ نُترى  
  ِّ ا ر لحظة اي اوال العالم. 
 يا للخدام!! 
 ما ا  نتف  اإل سان لو رنح العالم كلم ونسر  فسم؟ 
 

 إبراهيأ "ن اعيد ولعمزر في حانه: رضم
مللن الحنللا ا التللي ت شللفها  للكل ال نللار  اللي قللول الللرب، أن  

، وناللللير  ثاينللللة، ن  عراللللةمالحيللللا  بعللللد المللللور ايهللللا كشللللف و 
نلللي  لللل  ندلللراهيم، رغلللم أ لللم للللم يكلللن يعرالللم بحسلللب  تعلللر ف الغم

 االلل الجسللد، وال يمكللن أن يعللرف صللورتم وال هيأتللم، ن  قللد 



 ـ 313 ـ 

نين ول للللن مللللا أن رالللل   ينيللللم بعللللد أن نللللل  دينهمللللا آالف السلللل
 الجسد أت  تعرف  ل  ندراهيم وتعرف  ل  لعاار.

أكيد أن لعاار الي أضلن ندلراهيم قلد تغيلر  ملا كلان  ليلم  
 و و مبرو   ل  باب الغمني.

المعراللة، ياللير كللِّ شللي   فللا تُ ول للن  للالم الللرو  أيللث  
وا لللللح معلللللروف، وال يمكلللللن تجا للللللم أو  لللللدم تمييلللللزل.  كلللللكا 

نللي بسلله ن  سللمح الللرب لروأللم أن تتبللل  مللن  –ولة  للرف الغم
 – هللو  السللحينة، ورغللم انللت ف المالليربعيللد رغللم الفاصللِّ وال

سمح لم أن  تبل  ارأى ندراهيم ولعاار متنعًما اي أضلنم. قلد 
 تسللللا ل النللللاس كثيللللًرا،  للللِّ سللللنتعرف  للللل  بعضللللنا الللللنع ، 

ر و للل  أأنا نللا الللك ن سللننو ا؟ بكللِّ تأكيللد، ستاللير كللِّ األمللو 
مكشواة ومنير  اي  ور وجم يسوم، لن تننالنا المعرالة،  لل  
أن المعرالللة السلللماوية تفلللول المعرالللة بحسلللب األر  والجسلللد، 
والعلللين الجسلللدية، وصللل ر النرابلللة واللحلللم واللللدم ن    لللون قلللد 

أللر  مللن قيللول  نالاللةتحرر للا مللن كللِّ  لللك، االمعراللة ت للون 
مللن المسلليح،  الللكار ورنللام األ للا واأل ا يللة، سللنعرف كمللا  رانللا

أي باألسللللللوب اللللللكي  رانلللللا وأأبنلللللا بلللللم، دلللللكار اللللللرو ، رو  
 المسيح.

ويكللللللون الرنللللللام الروأللللللا ي األدللللللدي الللللللكي  رنبنللللللا بكللللللِّ  
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نللاس مللن رنللام السللما يين درنللام الحللب اإللهللي أقللوى بمللا ال يُ 
الحلللللب الجسلللللدا ي، أو صللللل ر النرنللللل  الجسلللللدية أو المعرالللللة 

 لو  ثنلينااللفرل دلين والاداقة التي  رانا ا و حن بالجسد، وا
  ار الفرل دين السما يار واألر يار.

 بي إبراهيأ:ضًم 
نللللي  نللللدما   رأى ندللللراهيم، اهللللو مللللن  سللللِّ  كللللكا صللللر  الغم

ول للن اللي األدديللة ال ُيحسللب أدنللا   ـ   بحسللب الجسللد ـ  ندللراهيم 
الجسد أ هلم  سلِّ، دلِّ أدنلا  اللرو  اللك ن  اشلوا ب يملان ندلراهيم 

واللللك ن سلللل وا الللي نبلللوار أيلللا   يحسلللبون أ هلللم أوالل ندلللراهيم،
ندراهيم، وُأسب لهم نيما هم دًرا، وناأل مال أكملوا اإليمان كملا 

م ندراهيم وأيدل محرق وأسب أن    قالر أن ُيقيملم، اللك ن  ةقد 
صلللدقوا بقياملللة يسلللوم المسللليح ب يملللان ندلللراهيم،  لللؤال   لللد ون 

جما لة قلال اللرب ل بالحقينة أدنا  ندراهيم ويت تون الي أضلنم.
ــو ُك"الفريسللليين  ــُيلـ ــ ـ ـــم أوال  إبعاهيـ ـــم  ل  ُيـ ـــم ت"ملـ ال ـو  أ مـ

 (. 39:  8) يو  مو"ـإبعاهي
 

 ارحمني... وضرسل لعمزر:
اللللللك ن الللللي العلللللكاب يبلبلللللون الرأملللللة  جميللللل شلللللك أن  ال 

 ويتوسللللللللون ملللللللن أجلللللللِّ  للللللللك، ول لللللللن بعلللللللد الللللللوار األوان، ن  
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ة تفتخلر ال رأمة اي الد نو ة لمن للم يسلتعمِّ الرأملة، والرأمل
ملون. واآلن ملن أ لن   ل  الحكمة، وطلون  للرأملا  أل هلم ُ رأم
للللك أن تنلللال رأملللة، وتحالللد رأملللة، وأ للل  للللم تلللزرم أ ملللال 
رأملللة، نن ملللا  زر لللم اإل سلللان نيلللال يحالللد أيًضلللا، ملللن  لللزرم 

للح، بالشللبركللار أيًضللبالبركللار  نال ح ا يحاللد، ومللن  للزرم بالش 
 أيًضا يحِاد.

   التللي تحتللا  نللل  تأمللِّ  ميللا ومللن المفارقللار العجينللة و
نللي يبلللب  مللِّ الرأمللة ديللد لعللاار المسللكين، ألللم ينللِّ  أن الغم

صنعوا ل م أصلدقا  بملال الظللم أتل  ن ا انيلتم ينبللو  م االرب 
 اي المظال األددية!

نلللي واالرى بلللم و لللو او كلللكا  بلللدو  لللا ًرا نن ملللا   أتنلللرل الغم
  ل  األر  اأتاجم اي األددية.

مهل  ا  لل  األر  وتللك  دهلا صلارر سلبب واألمور التي كر 
  كاب وشناو  لم اي األددية.

 
 ًم ابني اذكر!

 كلللكا أجلللاب أب اآلبلللا ، ا كلللر أ لللك اسلللتواي  نيراتلللك الللي  
 أياتك األر ية، ولم تبا شي ، ولم تعمِّ أساًبا لغد .

   ش  كِّ أياملك غارًقلا الي الللكار، والشلهوار، والتلنعم 
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 والترف...! أال تككر  كا؟
لم سللللا ة مللللن أجللللِّ األدديللللة، ولللللم تشللللتر  اللللي آالم لللللم تتللللأ 

 اآلنلللرين...، دلللِّ  رنللل  ملللن اآلالم أاسلللًنا تلللنعم  لللوم للللك ...! 
 أال تككر  كا.

قلللللد  لللللل   لللللزا    لللللل  األر ، كمثلللللِّ الفريسلللللين اللللللك ن  
اسللتواوا أجللر م مللديًحا مللن النللاس وكرامللة، الللم يعللد لهللم أجلللر 
، سلللللماوي...! و لللللل  النقلللللي  تماًملللللا كلللللان لعلللللاار المسلللللكين

وجًعللللا وآالًمللللا، اللللي  شللللن اسللللتوا  د يللللال كلهللللا  للللل  األر ، 
الللنفس والجسللد مًعللا، وجللاا جميلل  االمتحا للار مجرًنللا ومتألًمللا 

 بكِّ  وم.
 

 واآلن هو يتعزم:
، نن اللللك ن  تللألمون بحسللب مشللليتة   تحننلل  كللِّ موا يللد   

، قد استول وا أ فسلهم كملا لخلالا أملين الي  ملِّ الخيلر...    
 ن األكِّ أكً  ومن الجااي أ و .ن  يخر  م

  نشل لنا أكثر اأكثر ِثنِّ مجلد  ينتنا الوقتية تُ  ةن نفأل
 .اأددي  
   ن آالم  لللكا الزملللان الحا لللر ال تنلللاس بالمجلللد العتيلللد إو

 أن يستعلن اينا.
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   م تنكون وتنوأون والعالم يفر  ول لن ألز  م  تحلول إو  
 نل  ار .

   أيًضلللا معلللم... نلللل  أنلللر وإن كنلللا  تلللألم معلللم اسلللنتمجد
  كل الموا يد العظم  والثمينة... لم يسنط أرف واأد.

اآلن يسلللترج  لعلللاار، كللللِّ  لللكا متعزًيللللا دتنعملللار سللللماوية  
 تفي  نل  أدد األدد.

 
 بيننم وبينكأ:

ــ  "قلللال أدو لللا ندلللراهيم   ــ ا كلِّـ ــو  هـ ــوَّ  و ـ ــ  م هـ ــا وبيـ  ةأ ه  بي  ـ

 اال تنللللال مللللن ، تجعللللِّ ( 26:  16) لــــو   "قــــد ُأثبَيــــت...    يمــــخيأ
 م م نللللللل  مكللللللان العللللللكاب أمللللللًرا مسللللللتحيً  اللللللالتنع  مكللللللان التللللللنع  

أدلللللدي ال  نتهلللللي، والد نو للللللة ا فالللللال األدللللللرار  لللللن األشللللللرار 
نلبة اي العالم انط اي األر   أالة ا فاال  ها ي،  م اي

 السللللللللللللما ... الللللللللللل  شللللللللللللركة ديللللللللللللنهم والتللللللللللللراب، أمللللللللللللا اللللللللللللي 
 ط ل. ل  اال

بأ لم توجلد  لو   ظيملة ثادتلة،  كا ملا  ب لر  نلم أب اآلبلا   
تعبيًرا  ن الفاصِّ الر يب دلين ملا  لو للنلور وملا  لو للظلملة. 

، والفلللارل ةومنزلللل ، وو للل ةليسللل  مكاً لللا دلللِّ مكا لللأن السلللما  
دللين مكا للة الللك ن اللي التللنعم والللك ن اللي العللكاب، اللارل ر يللب، 
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 و و   ظيمة قد ُأثب . 
و العكللس ومجللرل  بللور اإل سللان مللن التللنعم نللل  العللكاب، أ 

 من  روب الخيال. أمر غير وارل، دِّ ن م  رب  
 

 خوة:إلي خمسة 
   ً ا يللللا أدللللي أن ُترسلللللم نللللل  ديلللل  أدللللي ألن لللللي أسللللألك ن

ل للي يشللهد لهللم ل للي ال يللأتوا نللل  مو لل  العللكاب  ننللو نمسللة 
نلللي متوسللللً  نللللل  أب اآلبلللا  مللللن جهللللة   لللكا،  كللللكا أجللللاب الغم

 هللم يحيللون دللكار نوتللم الللك ن مللااالوا ي يشللون اللي األر ، أن
م اللوقتي والتلرف الزا لِّ، و لم المنهح الكي  اشم  و، اي التنع  

 نن اسلللللللللللتمروا  كلللللللللللكا اسللللللللللليكاددون  ار المالللللللللللير اللللللللللللتعس 
 ال محاللللة، و لللو الحلللال كلللكلك، صلللار  تلللألم ملللن أجلهلللم ويلللول 

 تشللف  الليهم لللدى أدينللا  - لللو صللح التعبيللر -لللو يخلاللهم وكأ للم 
  ندراهيم.

  نلل ي و للو اللي مو لل  العللكاب مللن تأمللِّ كيلل  توسللِّ الغم
أرى ت ون طلنار وتوس ر أولتك اللك ن ننوتم، ا م باألأجِّ 

 اي موا   النيا  والراأة؟
كللم ت للون شللفا ار النديسللين مللن أجللِّ الللك ن  للم بعللد اللي  

 الجسد؟
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ن هلللم بالحقينلللة يبلبلللون، دلللِّ أ هلللم ال يكفلللون  لللن البللللب،  
  ب ا ل حمي خيأإ  ل ا سيابخيأ م  الءهو  مقدار ه "ارين جهال لا امؤ 

ــا    لُ ... و ــوا أمام ــ ــا  اأو ــ ــ    ا هــ ــع بال ــ ــاظعي    يا قــ   ــ

 .( 2ــ 1:  12)  أ  وا"ـيع هـلـا  وُمَ م ـل اإلميـإا ر ي
   ً  اعنلللد م  - نوتلللكنأملللا ملللن جهلللة  - :أجلللاب ندلللراهيم قلللا

موس  واأل بيا  ليسمعوا منهم،  نلد م ال تلب المندسلة  النلالر  
، أن تحكللللم للخلللل ص،  نللللد  م الوصللللايا المكتونللللة بأصللللن    

 مندسة وصالحة، وصية الرب مضيتة تنير العينين.
 ند م أسلفار موسل  كلهلا قالل للخل ص، ألن المسليح  

و نلد م األ بيلا  أسلفار  " ا  كتلب  نلي". :شهد  ن موس  قلا  ً 
 مكتونلللة، تنكيًتلللا للخبايلللا، وإ لللكارار لعلللدم التلللا بين و بلللوار تلللدور

 األجيال، مخلل العالم، واالي النفوس.كلها أول مشته  
  . ند م موس  واأل بيا ، اليسمعوا وينبلوا  يخلاوا 
 و م اي كِّ سب .أ ند م موس  واأل بيا ، ينر  
ول للن بللالرغم مللن  للكا الل  أثللر لل تللب المندسللة اللي الحيللا ،  

الل  تونللة وال رجللوم، وال ثمللر روأللي وال أيللا  بحسللب المكتللوب 
وكأ هم لم يسمعوا قط كلمة وال  خسلوا   ند م موس  واأل بيا ،

   قلبهم. لم   نهم وتنس  أدِّ  ،اي قلونهم
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 ت رم "مذا ًحرك " ل هذه القلوب؟
نللللي للمللللر  الثا يللللة لللللدى ندللللراهيم أدينللللا قللللا  ً     :لنللللد توسللللِّ الغم

ــوام         ــ  األم ــٌد م ــيهم وا  ــى إل ــي إ ا مض ــعاهيم  ب ــم إب ــا أب "ال  ي

 (. 30:  16) لو  و ..."ـييوب
نوتلم التلي تنسل  نور الغمنلي المسلكين، أن قللوب  ككا تا 

ثللللللر  الحيللللللا  اللللللي بالخبايللللللا، وا تفخلللللل  بال بريللللللا ، وتبلللللللدر بك
، تاور أن قلونهم سلتتحر  بالتونلة ن ا  نالمظا ر وغرور الغ

 رأوا أأد األموار قا ًما.
نن اللللكي ال ُتحِركلللم ال لملللة، وال يغيلللرل اإليملللان والتالللد ا  

 بما  و مر ي و ا ر. تحر   النلبي بما ال ُ رى  بًثا
واللللكي ال  تلللوب بفعلللِّ ال لملللة اإللهيلللة المكتونلللة، ال  تلللوب  

 بمتار المعجزار أت  لو كا   ييامة من األموار.
   أللليس  للكا  للو مللا أللدص اعللً   نللدما أقللام الللرب أمواًتللا

 وصن  قوار  كا  دل ا؟
 كم من  فوس تبررر وتعجب ؟ 

 وااتند    ش نم؟كم مر  قالوا قد قام اينا  بي  ظيم  
 هتوا، وقيِّ أ هم آمنوا؟دُ كم  
لللللر نيملللللا هم بعلللللد   ول لللللن أ لللللن  لللللؤال  وأولتلللللك؟... لنلللللد تنخ 

"ن  للم نن بللم  لليهللول الللك ن آمنللواالمعجللزار... لللكلك قللال الللرب 
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اال لملة قويلة .. . نالحقينلة ت و لون ت ميلكي"  ك ملي ثبتم الي
 واعالة وأمض  من كِّ سي    ي أد ن.

"إ  كـا وا ال يعـم"و  مـ  موسـى واأل بيـا        ندراهيم لكلك قال  

 (. 31:  16) لو و " ـ د قوام ُيـ  األمـٌد مـا  وا ـوال إ  ق

نلللي أ لللم نن كلللرا واألللد مثلللِّ لعلللاار قا ًملللا ملللن  لنلللد  لللن    الغم
نلللوا راجعلللين و نوتلللم الللأ هم يالللدقون، ويؤمنلللوا ويتنالملللور دلللين 

ديلة،  لكا  لن  ن طرينهم الرلية ويسل وا اي طريا الحيا  األد
وقتًيلا، سلريًعا ملا  نسلال  تلأثًراناطل، ا ن التلأثر باآليلار يكلون 

اإل سلللان ويرتلللد نلللل  سللليرتم األولللل . ن ملللا اإليملللان والحيلللا  الللي 
اإليملللان اللل  يسلللتند نلللل  ملللا  لللرى دلللِّ نلللل  ملللا ال  لللرى، ألللليس 
اإليمان  و الثنة بما  رج  واإلينان بأمور ال ترى؟ ال ن اسلتند 

   لللللا ر  أو آيلللللة ملموسلللللة، أو طللللللب أن اإليملللللان نلللللل  معجلللللز 
  تحنا در ى العين ولمس اليد ابتس اإليمان يكون.

نن ملللا دلللين أ لللد نا مملللا  لللو مكتلللوب ملللن موسللل  واأل بيلللا   
وناألكثر كثيلًرا بشلار  الخل ص الي شلخل رننلا يسلوم المسليح 
يجلللب أن يكلللون لنلللا سلللبب دركلللة ونللل ص وأيلللا  أدديلللة، أل لللم 

 كا مندارل قد سبا اللرب بلالت لم كي   نجو نن أ ملنا ن ًصا 
 نلللللم، وتثبللللل  لنلللللا بشلللللهال  اللللللك ن رأول أًيلللللا بعلللللد ييامتلللللم ملللللن 

 األموار.
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{ 16 } 

 ( 44 ــ 42:  24) مت م ـيـني احلكـبد األمـالعمـثـل 

 

ــم.      ــأتم رب ـ ــا خي  يـ ــخي سـ ــو    أيـ ــم ال ت"لمـ ــهعوا إً ا أل  ـ  "اقسـ

يـس  يـأتم العـار      البيـت   أ. هه  ر ُّ َ َعوا لموا ه ا: أ ه لو َ 

"د ي   أل ـه  عـيَ . لـ لن كو ـوا أ ـيم أيًضـا مُ    ُي َقـأُ  ا بييُهَدلعهع ون َي

 (. 44 ــ 42:  24) مت  ا "ـأتم اب  اإل عـخي  ال ت  و  يـا ـ  س

 
 الم ل: 

  لــى  ُلالــ . أقامــه ســيدُ    مــ  هــو ال"بــد األمــ  احل ــيم    " 

 ل"بــد الــ . إ ا أ طــوبى لــ لن ا" ــيهم ال "ــا     ي ــهقَدمقــهق لُيَخ

 لـى   ُهقيمُـ  ـه يُ إي "ـي ه ـ او احلـ  أقـول ل ـم:       ُل ُدَي ُلُدسي  جا 

  قلبـه: سـيد.     .ُّ يس أمواله. ول   إ  قـال  لـن ال"بـد الـعَّ    

ويءــع  مــس   قــا ل ويأكــيُيب ــل قدومــه.  يبيــدج يضــع  ال"بيــد رُ 

ــو   ال ي ي ــعل و  ســا خي        ــد   ي ــن ال"ب ــأتم ســيد  ل  العــ ارى. ي
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عا  . ه ـا  ي ـو  الب ـا      ها   ُيَق ُِّ"ُه وجي"ي   ـيبه مـس اأُـ   ال ي"ع

  (. 51 ــ 45:  24) مت  ا "ـ ـع األسـعيـوص
اللي مندمللة المثللِّ بحسللب ن جيللِّ النللديس متلل  جللا ر  للكل  

 المسيح وامن مجيتم. ي ال لمار  ن مج
 في ضي هزيع ًلتي رب البيت:

. متلل  صلناًأا.. م الف الليلِّ أم صليا  اللديك أ مأمسلا  أ 
 يأتي؟
ومجيتم الثلا ي المخلوف الممللو  مجلًدا،     آر أ م دد  و ال 

أيث يجتم  نليم ال ِّ وينف أمام منبر المسيح المخلوف ليلان 
ملم بالجسللد نيللًرا األر  كلهلا كللِّ واألد لُيعبللي أسلاًبا  مللا قد  

 كان أم شًرا.
اهلللِّ يعملللِّ اإل سلللان أسلللاب  لللكا اليلللوم و لللِّ يسلللتعد بملللا ا  

العللام للد نو للة أمللر مؤكللد لللدى جميلل   ي جلليجللاوب لي ا للم؟ الم
 النشر. 

أملللا قلللول اللللرب "ال تعلملللون متللل  يلللأتي رب البيللل ..." انلللد  
أنفللل   لللو بحسلللب تلللدديرل مو لللد مجيتلللم وقالهلللا دو لللو  شلللد د 
للرسِّ األطهار أن ليس لهلم أن يعرالوا األامنلة واألوقلار التلي 
جعلهلللا اآلب الللي سللللبا م وألللدل وأن  لللوم مجيتلللم ال تعرالللم وال 

 لم   ة الك ن اي السما .ا
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والمبلللوب مللن اإل سللان أن ال  نشللغِّ دهللكا األمللر نال ملللن  
جهة االستعدال وأن  وجد اإل سان اي  للك اليلوم وتللك السلا ة 
 بغيللللللللللللر نللللللللللللوف وال ا للللللللللللبراب، دللللللللللللِّ يكللللللللللللون لللللللللللللم ثنللللللللللللة 

 وال يخجِّ من المسيح  ند مجيتم.
م  الف الليلِّ أم الرب سا ار الليِّ نل  مسلا  أما وقد قس   

 يا  الديك أم صناًأا.أم ص
اهللكا مللا أنكتللم ال نيسللة ورتبلل   ليللم صلللوار السللهر مللن  

ثلم  الليلِّ بلالث ص نلدمالمسا  ص   النوم نل  صلوار  الف 
م  نللل  اجللًرا، وقللد ُ لل  ( السللحر و للصلل   ) صلليا  الللديك 

جهلزر ال نيسلة  وقلد ،ص   باكر التي قال  نها الرب صناًأا
األلحلان ومالاديحهم موقلد   تفهمللأوالل ا المختلارين بالتسلاديح 

 اي أالة استعدال  ومي لم قا  المسيح.
اللللل  غفللللللة وال  لللللوم وال كسلللللِّ دلللللِّ جهلللللال وسلللللهر وصلللللحو  

وا تظللار،  كللكا  للاش أوالل    أيللا  الالل   والسللهر وا تظللار 
 المسيح. ي مج
وقللد قيللِّ أن  للكل السللا ار قللد تعنللي مراأللِّ  مللر اإل سللان  

ِّ العمللر و الف الليللِّ  لو  اللف المختلفلة، االمسلا   للو منتبل
العمللر و كللكا صلليا  الللديك وصللناًأا يعنللي اكتمللال العمللر اللي 

 الشيخونة.
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و كللكا قللد  تللر  اإل سللان  للكا العللالم اللي أي لحظللة اللي أي  
وقللل  والللي أي مرأللللة ملللن مراألللِّ الحيلللا ... واألمثللللة ال تنللل  
تحلل  أاللر أو  للد انللد رأ نللا المتللار واآلالف  تركللون العللالم 

مللار وتحللل  كااللة الظللروف والمسللبنار ونلللدون اللي جميلل  األ 
أسللللناب... واألمللللر يحتللللا  نللللل  ينظللللة وتفهللللم وصللللية المسلللليح 

 ســهعوا" ا"مــا أقولــه ل ــم أقولــه لل ميــس: وا تنار للا بكللِّ اال تنللار 

 (. 37:  13) مع 
   نللا يللأتي السللهر بمعنلل  الينظللة الروأيللة ملل  اال تظللار 

العللدو ن صللم  والتوقل  لللت  تأنلك اإل سللان غفللة اينللام،  يسلرل 
 .كليلمنويفندل 

المسلليحي الحقينللي ن سللان سللهران لا ًمللا ينللظ لا ًمللا بحسللب  
وصللية المسلليح ونحسللب قلللب  للروس النشلليد المغبوطللة أتلل  

 اي  ومها نال أن قلبها لا ًما مستينظ ال  نام.
قللال الللرب  للكا ال لل م ثللم أرلاللم بالمثللِّ موِجًهللا ك مللم نللل   

لوقا اإل جيلي  كا المثلِّ بعينلم رسلم األطهار وقد أورل النديس 
 (. 48 ــ 41:  12) لو اي 

ــا تقــول هــ ا اأثــي أ  لل ميــس       ــه ب ــعس: يــار   أل   " قــال ل

 أيًضـــاأ  قـــال الـــع :  مـــ  هـــو الوكيـــي األمـــ  احل ـــيم الـــ .   

 " ـــيهم الُ"لو ـــخي    ي هـــاأ طـــوبى ُيقيمـــه ســـيدل  لـــى َخَدمقـــهق لُي
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ــ .   ــد ال ــ لن ال"ب ــي   ل ــإ ا جــا  س ــ او   ُدُلدل جي ــي ه  ــي "  احل  ب

 ول ــ  إ  قــال  لــن   . ــه ُيقيمــه  لــى  يــس أموالــه إأقــول ل ــم: 

ــيد. يُ   ــه: س ــد   قلب ــا     ال"ب ــع  الغلم ــدج يض ــه   يبي ــل قدوم ب 

ــن ال"بــد           ــيد  ل ــأتم س ــع  ويعــ ع. ي ــي ويء ــوار.  ويأك  وا 

  َيقَ ُ"ــــُه وجي"ــــي   ــــيبه  يــــو   ال ي ي ــــعل و  ســــا خي  ال ي"ع هــــا 

  (. 46 ــ 41:  12و ) ل س ا ا   "ـم
 

 ل:م   الم  
 كا المثِّ يخل بالدرجلة األولل  الُخلدام اللك ن أوتلوا وكاللة  

وا تمنلوا ملن قبلِّ السليد اللرب  لل  ننلوتهم العبيلد ملثلهم. ل للي 
يعبوا رانا  م طعام الحيا  األددية الي أينلم الحسلن و لو ملن 
أمثلللال الد نو للللة التللللي يظهلللر ايهللللا المسلللليح المللللك اللللي مجيتللللم 

المخلوف ألين يعبلي البلون  لبمنلا  األأنلا  ويجلااي  الثا ي
 األرليا ...

و لللو أملللر  لللد و نلللل  اال تنلللال والسلللهر والِحلللرص واألما لللة  
، وإن كلان طويلِّ األ لا     آر وأ لم دلد وا تظار المسيح اللكي ال

 ونبي  الغضب.
احلللد ث المسللليح المنلللار  كلللان للرسلللِّ وقلللد اهملللوا وألركلللوا  

س ببللرس اللي معللر  أللد ث كلل م الللرب وو للولل ول للن النللدي
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اللللرب سلللألم سلللؤالم الشلللهير: ألنلللا تنلللول  لللكا المثلللِّ أم للجميللل ؟ 
و للللل   للللال  الللللرب لللللم يجللللب  للللل  النللللديس ببللللرس باإلجابللللة 
المناشللر  ول للن أجللاب دهللكا المثللِّ  للل  السللؤال، و للو نن كللان 
 ؤكلللد  لللل  مسلللتولية المسلللتولين نال أ لللم أيًضلللا يخلللل الجميللل  

ول الي ألدولل، وُم ل لف ملن  ل  ا تنار أن كِّ واأد منلا مسلت
قبِّ اللرب  لل  وكاللة نن كبلرر وإن صلغرر االلكي للم  لؤتمن 
 ل  كنيسة وجما ة ملؤمنين اهلو قلد أ تملن  لل  ديل  وأوالل، 
واللللكي للللم ُيعلللطم ديًتلللا وأوالًلا انلللد أُ بللل  ببريلللا آنلللر مسلللتولية 

ُيعبللللي ِأسللللاًبا  نهللللا. ويسللللأل اللللي الللللوك    أندللللد  محللللدل  ال
الوكيِّ أميًنا امن أثب  أما تلم الي النليلِّ  بافة  امة أن  وجد

نام  ل  ال ثير ومن ُوِجد  الًما اي النليلِّ ا يل   لؤتمن ا  م يُ 
  يما بعد؟

ولنبدأ المثِّ بالسيد الرب الكي ُيقيم العبيلد ويحسلبهم أمنلا ،  
وكأ للللم مسللللاار غا للللب اللللي أللللين أ للللم لا للللم الحضللللور وواجللللب 

 مكللللللللللان الوجللللللللللول، ال يخلللللللللللو منللللللللللم امللللللللللان وال يفتنللللللللللر نليللللللللللم 
دللللِّ ن للللم اللللول المكللللان والزمللللان اهللللو غيللللر المحاللللور وغيللللر 

وا لرل  ي المحدول ول ن ايلاب السليد كلان الي قللب العبلد اللرل
انط، اند غاب السيد  ن بارل دلِّ غلاب  لن باليرتم، و لن 
 يمللا يظللن قللوم التنللاطؤ، احسللب نمهللال السلليد تنللاطؤ وأسللب 
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  .طول أ اتم كأ م غير  ارف أو غير معاقب وغير محاسب
دلللد أن  لللدركها أ لللم  صلللفار اللللرب التلللي ال للل   ول لللن  لللكل 

أا ر لا ًما، م أظ لا ًما، سلام  لا ًملا، يكتلب األ ملال الي 
سفر التككر  األدلدي، الاألقوال واألاعلال محسلونة  لينلا مسلجلة 
اللي سللج ر األدللد وإن كا لل  اآلن غيللر مر يللة ول نهللا سللُتفتح 

 ر الناس.أين ُيفتح سفر الحيا  وُت شف أين ُت شف سرا 
وأل للللم نيِ للللر صللللالح دللللِّ  للللو الخيللللر  اتللللم والالللل    اتللللم،  

يحسب العبد أميًنلا  يسلتأمنم ويسلتول م نيراتلم و عملم ويترجل  
 يللم أن ُي ِمللِّ سلليرتم اللي الالل  ، والعيللب لا ًمللا اينللا أللين ال 
تاير العبايا اإللهية لااًعلا بلاألكثر للجهلال الي األما لة وألين 

 لمسير  ا  ت مِّ األما ة.تنحرف دنا البرل اي منتاف ا
و لو  ي وقد يسأل السا ِّ لما ا يأتمن الرب مثِّ العبد اللرل 

يعللرف سللابًنا مللا ا عنللدر  ليللم  يللة العبللد النبللال مللن الخيا للة 
و للدم األما للة؟ والجللواب  للل   لللك أن معراللة    لبمللور قبللِّ 

 ن  ال ُيخفلل   ليللم شللي  و للكل المعراللة  لمللمسللادا  لل   كو هللا
وأللدل ول نهللا ال تلؤثر بحللال مللن األأللوال  للل  ناصللة بللم  ل  

 نرال  اإل سان وتدديرل، وأرية انتيارل وأرية سلوكم.
رب األملر نلل  الفهلم ممثملِّ الُملدِرس الحالي  ال ثيلر وقد ينل 

الخبللر  بللأمور الت ميللك وقللد يعللرف المللدرس بسللادا نبرتللم اللي 
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ددايللة العللام الدراسللي مللن  للو التلميللك األول الممتللاا ومللن  للو 
لميللك البليللد األنيللر... وملل  مللا  بكلللم المللدرس مللن جهللد ومللا الت

للدس  يعبيلم ملن  لللم للجميل   للل  قلدم المسلاوا  ا  للم يمالُدل أم
المللدرس ومللا سللبا اأ نللا بللم ن   تفللول األول ويرسللب األنيللر، 
واللي  للكل الحالللة ال لنللِّ لِسللبا معراللة المللدرس دهللكل النتيجللة 

اللي  جللا  جميلل   التللي توقعهللا وأ نللأ دهللا، ومسللر  المللدرس لا ًمللا
ت ميكل أل م ال ُيسلر مبلًنلا بالفشلِّ.  لل   لكا  ؤنلك األملر أن 
رننا رغلم سلادا  لملم بملا سليكون ملن شلأن العبلد النبلال ا  لم 
يأتمنللللم ويقيمللللم،  للللكا أمللللر  جيللللب يظهللللر سللللخا   عمللللة رننللللا 
ويظهلللر نرالتلللم الحسلللنة  حلللو الجميللل  ن   لللو  ريلللد أن الجميللل  

 يخلاون وإل  معراة الحا ينبلون.
، أ لم أتل  األملاكن المحجلر  الزارمِّ ثم و ككا كما قيِّ اي مم  

أن  لنلي  منهلا دها شو  للم تعلدم واألد والبريا واألر  التي 
هلللا تعلللول اتناللللح هلللا تلللأتي دثملللر أو لعل  لعل   ،اللللرب دلللكارل  ليهلللا

 ر ما دها، الو أ ها تنن  ألثمرر للرب ثمًرا جيًدا.وتغي  
لنللللا بلللاألكثر سللللبب  يلللا ليللل   بايللللا رننلللا ومواهنللللم تالللير  

نلل ص و جللا  وتجعللِّ اينللا رو  المثللادر  واألما للة  يمللا و لل  
 دين أ د نا.

رى العبللللد األمللللين مللللن  للللو يللللا تُلللل : عللللول نللللل  قللللول الللللرب 
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 ركيزتين:  افي منادِّ المستولية يحتا  األمر نل والحكيم؟
 
 الحكمة:هى  . الركيزة األولى1

 م، أملللا ملللن تمعلللوال الحكملللة اليبللللب ملللن الللول اسلللتعب  لللل 
 وال  وجللللللد طريللللللا آنللللللر القتنللللللا  الحكمللللللة الناالللللللة مللللللن اللللللول 
 سللللللللوى الالللللللل   والتضللللللللرم أمللللللللام    وسللللللللكب الللللللللنفس اللللللللي 

اإل سلللان  لللكل العبيلللة العظمللل    اتضلللام وتوسلللِّ أتللل  ُيعبللل
 والثمينة.

والللرب ُيسللر ببللالبي الحكمللة مثللِّ سللليمان أللين لللم يبلللب  
  كل م وألين  ترنل  العبلد  لل ا  م أاا ا باقي العبايلا،سوا ا 

أ فلاس    وألين يمجِللس نلل  الشليو  الملددرين  ل   ال تب التي
 أسًنا أي  تتلمك  ل  قدمي اآلبا ...  زلال أكمة...

ول للن شللتان دللين أكمللة الللرو  وأكمللة العنللِّ، دللين أكمللة  
أوالل    وأكمللة أكمللا   للكا اللللد ر الللك ن ُ نبلللون، يكفلللي أن 

اًل طلا ر  ثلم ُمسلالمة أو  ل    عرف أن الحكملة النااللة ملن الول 
مترانلللة مك نلللة ممللللو   رأملللة وأثملللاًرا صلللالحة  ديملللة الريلللب 

 والريا .
صفار الحكملة الروأيلة ن ا سلكن  اإل سلان ا  هلا      كل 

تزينللم دهللكل الفضللا ِّ وال سلليما اللي ندمللة النفللوس التللي  للؤتمن 
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  ليها. 
صفتها األول  النداسة أل ها ِأكمة تالدر ملن ملِّ  اللرو   

ن شلادتها شلا نة النجاسلة انلد ا تفل  أن ت لون أكملة الندس، ال 
، الل ن ااتنللر اإل سللان نللل  البهللار  الل ن أكمتللم مهمللا دلغلل     

 للل   اللي أ لللين النلللاس اهلللي أكملللة ليسللل   االلللة ملللن الللول دلللِّ
 أر ية  فسا ية شيبا ية.

تمسللللكم دللللرو  النداسللللة  لللل   صلللفة الخللللالم الحكلللليم األوللللل  
 الللللللي قلنلللللللم،  كنلللللللزل ورأس ماللللللللم اهلللللللو طلللللللا ر للللللل   والعفلللللللة،

 طلللللا ر الللللي ا لللللرل، طلللللا ر الللللي  ظلللللرل، طلللللا ر الللللي ك ملللللم، 
 طللللا ر اللللي صللللمتم، ثللللم  تنلللل  االمللللت   مللللن الحكمللللة السلللل م. 

سلللالم بعيلللد  لللن العلللداو  والحنلللد اخلللالم اللللرب الحكللليم ن سلللان مُ 
وال يلللللللللللد والضلللللللللللغينة والسياسلللللللللللار والملللللللللللؤامرار والتحزنلللللللللللار 

 شار.يوالتشو 
وممللو   رأملة  صفة الحكمة الروأية أ هلا مترانلة ومبيعلة 

، يللا ليلل  الللرو  ُيغنللي ال نيسللة بمثللِّ  للكل الللنعم رانا للمبالعبيللد 
 التي  فتنر نليها اي غالب األأيان.

 
 األ"منة:هى  . الركيزة ال منية2

 .واللللي اللغللللة العرنيللللة كلمللللة اإليمللللان واألما للللة شللللي  واأللللد 
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ااألما ة تعني أن يحفلظ اإل سلان ملا  نلدل دلدون ن لااة أو  
كملللا  لللو أي لللليس لكاتلللم لور الللي األملللر، ملللا   نالللان ليسللللِ مم

  .استلمم يحفظ ليسلِ مم
ــي م  "ســـلَّمُتكنلللول الرسلللول دلللولس   ــ    األولإلـ ــا قبلُيـ  ه مـ

االعبد األمين ال ُيضي  وال ُيفرِ م اي ما  (  3:  15كو 1)  يًضا"أأ ا 
أنللكل مللن    مللن  بايللا وهنللار دللِّ  تللاجر دهللا ويللرنح دزيللال  

 كس الكي يخون األما ة ويتارف  يملا  ون  ُ ناان... و و
 ليس لم كأ م يخام.

 ل   أما من جهة اللك ن ا تملنهم     لل  كنيسلتم، ااألما لة 
م مللر  للنديسللين سللل   للل  اإليمللان المُ  االِحفللا الركيللز  العظملل ، 

د  ا حراف ون  تغيير، والحفا   ل  ُتراص ال نيسلة كملا تسللم 
وأعيلللال  لللل  ديللل  سللليدل  نلللليهم ملللن اآلبلللا  ملللن طنلللس وألحلللان
 يحفظم كما  و اي ترتينم واي تدديرل.

ليس للعبد أن ُيغير العوا د وال أن ُ دِنِّ نلل  ديل  سليدل ملا  
 للن شللي  ممللا اللي ديلل  سلليدل كأ للم  يسللتغنييستحسللنم  للو أو 

دلل  ييملللة، دلللِّ األما لللة تنتضلللي أن يحفلللظ كلللِّ شلللي  كملللا  لللو 
هلا ويفت لر سليدل، األشليا  التلي ال يعلرف ييمت ي  ل   وم مجل

أ ها د  ييملة قلد تسلاوي ال ثيلر الي  لين سليدل صلاأب البيل  
 و ارف ييمة األشيا .
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ر الللللزمن واألجيللللال قللللد تبللللدو بعلللل  الممارسللللار ملللل  تغي لللل 
ال نسية أو األلحان البويلة أو ال نلالار أو السلهر أو التسلبيح 

 نلللللل   للجيلللللِّ أو لظلللللروف النلللللاس أو...د مناسلللللنة ُعلللللأ هلللللا للللللم تم 
التخفيللل  والتنليلللِّ والحلللكف واالسلللتغنا ،  الللي نلللون ايبتلللدأ المؤتممم 

 ا  للم ، للكل ليسلل  أما للة الل ن كللان أأللد ال يعللرف ييمللة الجللوا ر
  بيعها بأبخس األثمان.

االلللكي ال  ستسللليغم أو ال  علللرف ييمتلللم لللليس ملللن أننلللا أن  
  لللللتخلل منللللللم أو  ل يللللللم أو  هملللللللم أو  سللللللتغن   نللللللم... مللللللا 

 للو، و حللتفظ بللم  ال  عللرف ييمتللم للليس أقللِّ مللن أن  تركللم كمللا
بأما للة كمثللِّ ن سللان ورص قاللًرا كبيللًرا  للن أجللدالل ايللدنِّ نللل  
النالللر و لللو ال يعلللرف ييملللة النفلللا س واألشللليا  غاليلللة اللللثمن 
ويفت ر ايها أ ها قديمة بالية غير  ار ييمة، ايبتلدر  لنل  دهلا 

ال تنللدر دللثمن ول نهللا تحتللا  لعللين نبيللر  لل   نللل  نللار  دينمللا
أ هلللا غاليلللة اللللي  لللين اآلبلللا  الللللكي محنلللك، أو أقلللِّ ملللا ينللللال 

 و عو ا بالرو  دِّ واي  يني صاأب البي .
يسأل الي اللوك   أن  وجلد الوكيلِّ أميًنلا،  كلكا تعلمنلا ملن  

اآلبلللا  النديسلللين اللللك ن أفظلللوا لنلللا ال نيسلللة بكلللِّ ملللا ايهلللا ملللن 
مو ا نيا لللا... اهلللِّ   لللون أمنلللا  كنللوا أتللل  وصلللل  نلينلللا وسللل  

 تي بعد ا؟ لمن يأ    كما مها سل  أت  
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نلال أيًضلا  لن نال  ن التفريط الي األشليا  الثمينلة، يُ وما يُ  
اال ااار التي يمستحسن اللنع  أن يعملهلا الي ال نيسلة ل لي 
 ر للللوا النللللاس أو ل للللي ُيحببللللوا نللللليهم ال نللللال  بأسللللاليب غيللللر 
كنسلللية مثللللِّ التراتيلللِّ واأل غللللام العالميلللة أو الغرينللللة أو البللللرل 

ي ال تملللللل  نللللللل  رو  ال نيسللللللة واالنترا للللللار والتبللللللورار التلللللل
 واآلبا ... 

كلِّ  لكا ُيعتمبللر  لدم أما لة ألن الزيللال  أو الننالان يضللران  
 باألما ة  ل  أد سوا .

نن تاري  كنيسلتنا أاالِّ بأمثللة اآلبلا  اللك ن أفظلوا األما لة  
أتلل  الللنفس األنيللر وارطللوا أتلل  اللي أيللاتهم ولللم ُيفِرطللوا اللي 

سلليوس وليسللنورس وكيللرلس األما للة، يكفللي أن تللدرس أيللا  أثنا
ال بيلللر. دلللِّ كلللان اآلبلللا  النباركلللة النديسلللون يضلللرنون المثلللِّ 
األ ل  اي الحفا   ل  كِّ ما اي نلزا ن ال نيسلة ملن  فلا س 
و نلللللا ر البنلللللس والعنيلللللد  واأللحلللللان واألعيلللللال والاللللللوار... 
ووقفوا بحلزم  لد كلِّ تغييلر أو كلِّ ملا كلان  ملرل  لل  ال نيسلة 

 مهلللب  لللل  ال نيسلللة ملللن ريلللا  ملللن دلللدم أو  رطنلللار أو ملللا 
 غرينة.

وملللن أجملللِّ ال لملللار المتداوللللة الللي الحيلللا  ال نسلللية كلملللة  
للحيلللا  المسللليحية،  ي افالشللل "التسلللليم" "والتنليلللد"، و لللو التسلللليم



 ـ 335 ـ 

االشلللماس ملللثً  يسلللتلم األلحلللان... ن هلللا أما لللة ُسلللِلم  للللم ل لللي 
دروأهلللا و الللها ولحنهلللا لملللن يلللأتي بعلللدل...  للل    ننلهلللا كملللا

ن يسللتلم الكديحللة ويمسللتلم األسللرار... ن هللا أما للة أواًل وال للا  
وأنيللًرا ومتلل  اسللتلم اإل سللان األما للة سلليأتي سللا ة ينللف ايهللا 

 ال؟  أم ِّ كان أميًنا  ُيسألأمام رب البي  
 

 "كمفلة األ"منة:
 م ُيقيمم  لل  جميل  أمواللم...  كلكا قلال ن :الحا أقول ل م 

 الرب. 
المكااللأ  التللي سللُي ِلِّ دهللا  ال يمخُبللر  للل  ا للر النشللر  للوم 

وجللللد م ُأمنللللا  اللللي النليللللِّ ا  للللم  ان الللللرب ُمختاريللللم األمنللللا ، 
  لل هم بال رامة.يعبيهم مل وتم ويُ 

ما بالنا ال  ف ر اي  لكا الناليب الفلانر، وا حالر  ظر لا  
اي اوال العالم... نن األجر  التي تنتظر لا ال تخبلر  لل  بلال 

الحكمللة واألما للة و ترجلل   ن سللان، لمللا ا ال  تشللج  اللي طريللا
للهر؟  ؟ لمللا ا  ت اسللِّ وُ همللِّ؟ وال  حفللظ األما للة بسم مل للور   
نن ِ للو  األتعللاب الزمنيللة التللي أ هر للا األدللرار والاللدينون 
والشللللهدا  والنسللللا  ولنللللاس الاللللليب الللل  هم  للللالوا دهللللا  ومجللللد 

ر  نللم!! ااألتعللاب وقتيللة وكرامللة اللي السللماوار، شللي  ال ُيعب لل
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 ي.  والتنعم أدد
 والضلللللللينة نفيفلللللللة ن ا ملللللللا قور للللللل  دثنلللللللِّ المجلللللللد األدلللللللدي  

ــ    خي  ـــيقي ا الوقييـــخي ُت ءـــل ل ـــا أكثـــع  ـــأكثع ثقَقـــي جمـــد  أبـــدي ا""خق َّ

واآلالم يسللير  ونعللد ا  للو يكمل للم بال مللال الللكي  (  17:  4كــو 2) 
 ال يشونم  نل وال كدر.

ويكفللي أن  تأمللِّ كيلل  و للد الللرب م   للة ال نللا س السللن   
الر يلللا: كلللِّ ملللن يمغِللللب كيللل  سلللينال مكاالللأ  اا نلللة الللي سلللفر 

 لجلرا  وال يعراها سوى الكي  نالها ويتمت  دها.
 

 :يءالعبد الرد
 .مشللينة وا للر قلنللم منحللرف ببللال ي تاللراار العبللد الللرل 
 بللدأ األمللر اللي تاللورار قلللب العبللد الشللرير ... "نن سلليدي  

ة وننللا   ليللم  بتللدر اللي تاللراار الر و لل ، نبللل اللي قدومللم"
 ايبتلللللدروالبياشلللللة والغلللللرور وال بريلللللا  ثلللللم الفسلللللال والنجاسلللللة 

يضلللللرب العبيلللللد واإلملللللا ، "تسللللللط وكبريلللللا "، ويأكلللللِّ ويشلللللرب 
ويمسلللللكر وكلهلللللا منعبفلللللة  حلللللو التللللللك  الحسلللللي واإلغلللللرال الللللي 

 العالميار م  اإلارام والتفريط.
ول ن ل نا  ركلز   ننلا الي ُأرملة ا حلدار النللب اللكي منلم  

  مخار  الحيا .
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الي قلنلم نن سليدي  نبلل الي قدوملم، انلد غلاب وجلول  قال 
السلللليد وأضللللورل مللللن قلللللب العبللللد النبللللال وتاللللورل... االعبللللد 
األملللين، صلللاأب اإليملللان  لللرى در يلللا اإليملللان أضلللور السللليد 

 كيـا  " ويدر  وجولل مثلِّ  وسلف الالد ا الي النلديم ألين قلال

 ، اللاَّلل  ( 9:  39) تــن  "أخ ــل إا اللَّــهأصــ س هــ ا الءــع ال" ــيم وُأ
 ند  وسف الالد ا أا لر و لا ر ومبلل  دينملا  لو بالنسلنة 
المللرأ  اوطيفللار غا للب دلل  وجللول بعيللد ال تدركللم الحللواس، قللال 

 العبد النبال: سيدي ُ نبل اي قدومم، أو لعلم ال يأتي!!
نألدى الضلرنار الشليبا ية التلي     تسوي  العمر باط ً  

تأجيللِّ التونللة  لل    تعللر  لهللا ال ثيللرون امشللور  العللدو لا ًمللا
، والمالالحة مل   ومحاسنة النفس، أي تأجيلِّ الوقلوف أملام   
، و للو ال يشللير  للل  الللنفس بعللدم  ، واإلأسللاس بحضللور      
التونة  ها ًيا، دلِّ انلط تأجيلهلا. وكأ لم  هملس الي األ ن وينلول 
اإل سللان سلليدي ُ نبللل اللي قدومللم ومللالام الحللال  كللكا النأكللِّ 

  و الكي يحاسبني؟و شرب و سكر، ومن 
ملللا أنبلللر أن يغيلللب السللليد اللللرب  لللن اللللك ن و لللن العلللين  

 والف ر والنلب...!!
دينمللا  للكا العبللد دكاتللم لللو كللان سلليدل أا للًرا لوجدتللم يعمللِّ  

األ مللال دنشلللام وإتنلللان و لللو نلللا ف ألن سللليدل واقلللف أا لللر 
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 ُ  أظ  ملم.
 لللللللللكلك يعوا للللللللا اإليمللللللللان الحقينللللللللي بحضللللللللور    الللللللللدا م  

 نللللللا ويلزمنللللللا أن  رااننللللللا  للللللكا اإلأسللللللاس أ نمللللللا كنللللللا اللللللي أيات
 ك منللللا مو للللت لوأيثمللللا كنللللا... انعمللللِّ أ مالنللللا اللللي أضللللرتم 

 أمامم.
الاتة ُمعلنة اي أجلر   اوجدركن  أاور دي  أأد أأنا ي  

االستقنال مكتوب ايها أن الرب يسوم  و الضي  اللدا م غيلر 
مللا  المر للي و للو يسللم  ل للِّ مللا ينللال اللي الحجللر  وي أللظ كللِّ

 ُيعمِّ ايها. 
النحلكر ملن التهلاون ولنحلكر ملن التسلوي  الناطلِّ ولنعملِّ  

 أسلللللللاب أن السللللللليد قلللللللد يلللللللأتي الللللللي أيلللللللة سلللللللا ة ال  عراهلللللللا 
وال  توقعهلللا، وقلللد أنفللل  ميعلللال مجيتلللم لخير لللا ن  يجعلنلللا  لللكا 

 األمر اي أال االستعدال الدا م.
 

 فيبتدئ ًارب العبيد رفقمءه:
لنبللللال قلللللب المللللوااين نن ايللللاب السلللليد  للللن   للللن العبللللد ا 

 ندل، االعبيد رانا ل وإنوتلم صلاروا الي   نلم  بيلدل وجواريلم، 
 لنلللللللللللللللللد ارتفللللللللللللللللل  قلنلللللللللللللللللم وُ لللللللللللللللللرب بالضلللللللللللللللللرنة الُملللللللللللللللللر ، 
تمعظملللل  الللللكار وأارنلللل  ال بريللللا ، صللللار سلللليًدا دللللين ننوتللللم 
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 وُمتسلللللللًبا  للللللليهم و للللللكا  للللللو  للللللد  للللللاموس المسلللللليح الللللللكي 
  يجعللللللِّ األول نالًمللللللا والعظلللللليم  للللللو الللللللكي يغسللللللِّ األرجللللللِّ.
 وإ  تعظملللللل  الللللللكار صللللللار  للللللراًبا معتللللللدًيا  الًمللللللا مجحًفللللللا، 
  .دللللللدل أن يكللللللون رأيًمللللللا الللللللي وسللللللط ننوتللللللم متراًنللللللا أنوً لللللللا

 هلللللللك، تفسللللللد كيللللللان اإل سللللللان وتجعلللللللم دلللللل  ال بريللللللا  شللللللر مُ 
 رأملللللللة وكأ لللللللم ليلللللللان محاسلللللللب وينسللللللل  أ لللللللم  بلللللللد كنلللللللاقي 

 العبيد.
 

 ًلكل ويشرب ويسكر:
الملللكار مللن ا عبللاف  حللو الللكار تضللخم ، وإغللرال اللي  

 أكِّ وشرب ثم ُسكر من نمار العالم الزا ِّ.
 لكا مسلللك مشلين مللن  بللد كلان مؤتمًنللا  لل  أمللوال سلليدل.  

تحراوا من ُنمار  كا العالم لت  تثنِّ قللونكم، الالخمر الماليلة 
تثنلِّ العنللِّ أمللا ملن يسللكر مللن ملللكار العلالم ويللتخم مللن مجللدل 

لللللِّ  يفنلللللد اإلأسلللللاس، أي ي فنلللللد أاسلللللة الناطلللللِّ اللللل ن قلنلللللم ُ ثنم
المل للور ويفنللد اإليمللان ويفنللد الرجللا  ويفتنللر نللل  كللِّ مللا  للو 

 روأي.
العبد األمين والحكيم يعمِّ ليسعد ننوتم، يعبليهم طعلامهم  

الي أينللم ويسللهر  لل  راأللتهم ويبلللب ن صلهم... ن للم نللالم 
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 با ل.
أمللا العبللد النبللال اهللو يعمللِّ لحسللاب  اتللم ولحسللاب لكاتللم  

 ي بالعبيد رانا م.يأكِّ ويشرب ويسكر وال  نال
سليدل  ي العبد الحكليم يعملِّ أسلاًبا وأللف أسلاب ليلوم مجل 

  يسهر ُمستِعًدا ينًظا وصاأًيا منتظًرا.
سللليدل بغتلللًة و لللل  غيلللر  ي أملللا العبلللد النبلللال  ُيفاجلللأ بمجللل 

توقلل  و للو اللي أللال سللكرل ونمللار العللالم قللد أ لللم  نلللم وقلنللم 
 و ا ريم.

لركمثلِّ العبلد النبللال كلان   لملللك الي ايلم وايللاب ا ديلشاص 
آ يلة ديل   أنلك دلِّ أ لم ، نلم يأكِّ ويشرب ويسلكر مل  جواريلم

أو  للامً  لحسللاب صللاأبها... لنللد  بندسلليتهاالللرب غيللر  للادل 
 االستهتار منتهال... دل 
وإ   و غارل الي المللكار سلكراً ا غا لب اللك ن أالال ازً لا  

الحللللا ط  ُم مل للللس للللل  منظللللر اليللللد التللللي كتبلللل  قضلللليتم  للللل  
ــ ــه "أ  ـ ــنى اللَّـ ــدم    مل وتـ ــاأواٍي   ُوجقـ ــَت بـ ٍ   ـ ــال... ُو  وأ هـ

، وقلد كا ل   ها تلم الي تللك الليللة  لل  ( 27 ـ   26:  5)  ا   اقً ا"
 غير توق  منم.

 ال مني: يءالمج
  اللنلا ند العبد الحكيم األمين أالة توق  وا تظار م  الر   
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وأسلللن المجلللااا  السلللان أاللللم ينلللول: "آملللين تعلللال أ هلللا اللللرب 
وم" ألن صور اللرب وو لدل "أ لا آتلي سلريًعا وأجرتلي معلي" يس

 ال يغيللللللللللللللللللب لحظللللللللللللللللللة واأللللللللللللللللللد   للللللللللللللللللن قلللللللللللللللللللب العبللللللللللللللللللد 
 األمين.

 ينم يكلون للعبلد النبلال مناغتلة مرعنلة  ي دينما  كا المج 
ومواجهة مفز ة تنتهي  ل  الفر  ال ا ب والُسلكر اللكي ُيغيلب 
الو ي، ياحو كما ياحو ن سان من  ومم  ل  أريا ملروم 

 زال مهلك ايرتام.أو ال
سللللنبي  لينللللا ولآلكللللام غبينللللا مللللن وجللللم اينولللللون للجنللللال  

 الجالس  ل  العرش، دتس النهاية ونتس الماير.
أال يحتللللا  األمللللر نللللل  مراجعللللة جللللال  ملللل  الللللنفس، وتونللللة  

صالقة ورجوم نل     وطلب مراأم الند ر، وما ااتنا  سلتبي  
 ر دنعمللللللللة المسلللللللليح أن  لحللللللللا بللللللللم ومللللللللا شلللللللليعنال مللللللللن  ملللللللل

ومللا قاللر ا  يللم مللن تأليللة األما للة ومللا أ ملنللال بسللبب تسللوي  
العمللر بللاطً  كللِّ  للكا يمكللن اسللتدراكم ويمكللن نصلل   السللير  

المسلليح  لو قللواسللتنامة المسللير  نن  حللن و ظنللا أ فسللنا وو ينللا 
 المنار  اي  كا المثِّ الحي.

يلللا ليللل  اللللرب يحسلللبنا مللل   بيلللدل األمنلللا  ويسلللند  لللعفنا  
 ر  وتللللللددير أسللللللن ويحللللللنن قلوننللللللا  للللللل  انخدمللللللم دبللللللر وطهللللللا
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ننوتنللللا انخللللدمهم و بللللكل  فوسللللنا ألجلهللللم و نتنللللي لنللللا صللللحو  
 اللللللنا خل  الللللللرب مُ  ي روأيللللللة وإأسللللللاس صللللللالل بنللللللرب مجلللللل

 لِّ مختاريللللم بال رامللللة ويجللللااي كللللِّ واأللللد بحسللللب الللللكي سلللليُ 
  ملم.

 
 إطعمم العبيد:

يخللر   يللةنالغمللن نيللر صللا   الخيللرار ومللن مخللاان الللنعم  
األمللين والحكلليم اللي الحللين الحسللن، يخللر  ليشللن   العبللد الفبللن

ويغلللكي، وما لللد  السللليد ومخاا لللم ملللا كا للل   وًملللا اارغلللة، لنلللد 
اسلللتول نا السللليد نيراتلللم اإللهيلللة وجعلللِّ  بيلللدل وكللل   سلللرا رل، 
املللن مخلللزن الحنبلللة اإللهيلللة ُيبِعلللم المسلللتحنين نبلللز الحيلللا ، 
 و و أا ر  ل  المكبح كِّ  لوم... الخبلز النلاال ملن السلما 
ل للي يأكلللم اإل سللان وال يمللور، ومللن كنللز الللرو  النللدس ينللدم 
الخيللرار اللي ما للد  كلمللة    المشللنعة للللنفس، "وجللدر ك مللك 
أللللو اأكلتلللم"، "الللأطعمني  للللك السلللفر" وُيشلللِن  اللللنفس الكليللللة، 
ويم ِسلللللر للجلللللا   نبلللللز الشلللللن ، ملللللن مشلللللتهيار اللللللرو  ُيشلللللِن  

ألب أقينلي متوا عي الرو ، من صبر كثيلر ورجلا  راسل ، و 
 وقداسة السير  ومِّ  الاوم وسخا  العبا  اي الرأمة.

"نن أ فنللل   فسلللك للجلللا  " و لللكا  لللو قملللة  :وكنلللول نشللل يا  
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 خلانا.العبا ،  با  النفس  ل  مثال المسيح مُ 
 نملللا ا ُي لللاال مثلللِّ  للللك العبلللد، اللللكي ال  هلللدأ أتللل  يبعلللم  

ا ويلللريح ويشلللن  كلللِّ  فلللس، أاسلللًنا  فسلللم نالًملللا للجميللل   مْنِفللل
 وُيْنفما ويم سر نبزل م   فسم ويض   اتم ألجِّ أأنا م؟!

 بما ا يكاال مت  جا  سيدل ووجدل يفعِّ  ككا؟ 
م ضقمو  لكمأ إنمه ً قيممه علمى جميمع ض"والمه    كلكا قلال  ،حق 

الللرب، ن  صللار أميًنللا  يمللا ُأوكللِّ نليللم مللن  بايللا الللرو  وِغنلل  
 المسيح ا  م  ؤتمن نل  األدد. 

سينعم بم بال يلان الي اسلتع ن مل لور  اما  اشم باإليمان 
المسلليح ومجيتللم، األمللين اللي المحنللة سلليحيا ُمحًنللا ممحبوًنللا اللي 

 مل ور محنة المسيح.
 * األمين اي النداسة سيرص اي مل ور النديسين. 
 * األمللللين اللللي األسللللرار سلللليؤتممن  للللل  مللللا ال تللللرال العللللين  

 ولم تسم  بم األ ن.
ميلل  أموالللم شللي  ُيحي للر  للم سللُيقيمم  للل  جأنن قللول الللرب  

 لهكل األمور!!  العنول، امن  و يا ترى ك 
بنلل  أن  للدر  ِمنللدار أ ميللة  للكا المثللِّ اللي تللددير ال نيسللة  

لمتللم أمامنللا كللِّ  للوم أللين و للعتم اللي صلل    عم المندسللة، انللد جم
ل لي ن ا ملا صللينا كلِّ  لوم   اف الليلِّ الي الخدملة الثالثلة...



 ـ 344 ـ 

للب ملل  العبللد  م... اللف الليللِّ والعللالم غللارل اللي  ومللاللي  ُ حسم
السلللهران المنتمِظلللر قلللدوم سللليدل و تحلللكر جلللًدا ملللن مسللللك العبلللد 

 النبال.
ولنتأمللِّ البلنللة العمينلللة التللي تضللعها ال نيسلللة اللي أاوا نلللا  

لنالللر  دتوسلللِّ وا  سلللار و نلللول لللللرب "بعلللين  متحننلللة  يلللارب، 
عفي، اعم  اُ  ونأ مالي لليس للي ا قليِّ تفن  أياتي،  ظر نل   م

.  يوُ لِ للل ظلللر نلللل   لللعفي اُ ا أسلللأل: بعلللين  رأيملللة  لهلللك نللل ص 
 ".نيو ج ِ رنتي ومسكنتي وغُ 

ثم كي   نك  أ فسلنا و نلول "لليس رأملًة الي الد نو لة لملن  
ص، أل للك شللفا  لللي  أ هللا الُمخللِِّ  ِ الللم يسللتعمِّ الرأمللة. لهللكا 

 أ    و محب النشر وأد ".
ال يللِّ الللكي  ننغللي أن   يللِّ بللم ل للِّ  لل   االرأمللة النلبيللة 

 فسللم  ال يللِّأللد، كيللِّ محنللة وغفللران و بللا  وسللخا ، ونهللكا أ
ُي لللللال لنلللللا الللللي السلللللما  ملللللن ِقبلللللِّ اللللللديان العلللللالل اللللللكي قلللللال 
 "بالدي و ــــخي الــــ  بهــــا تــــدي و  ُتــــدا و   وبال يــــي الــــ . بــــه  

 (. 2:  7) مت  م"ـ ـال لـ ـو  ُيـت يل
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