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 كلمات روحٌّة للحٌاة

 للمّمص لولا سٌداروس

(1) 

ا  اععرءا ه هرال السلسرل  لرن الكللراح الّاحيّر  العليمر ه  ّّ يسعدني أن ألّدم تباًعا على صفحتي لكّل المر

الشهاّ المليلر  اللايري ه لردب أبري الحبيرل اءيرل البّكر  المّلري لالرا سريداّاب كراهن التي كتبها على لدى 

كاليفاّنياه اكاهن كنيس  لاّاّاب سباّتنجه الد كلّفنري  -كنيس  المديسين أبي سيفين ااعنبا أبّام بتاّانب 

فني بنشّها ّّ  .. اش

ج لنا دابًلا لن كنء  ِّ للبه الصالح ُاُدًدا اُعتما ه ايعطينا اليعًا الّّل لادّ أن يلتّعه بلافاّ الصّح  ليُخ

 .أن تكان كللاح الّاح لثلّة في حياتناه للاد اسم هللا المّداب

 الملي ياحنا نصيؾ

------ 

 ممدمـــــة

 .باسم اآلل ااالبن االّاح المدب. إله ااحد. آلين

 خبز كل ٌـــوم

النراءل لرن السرلا  الرال عرال بره الرّل  تعادنا أن ندّب كلل  هللا انتؽاى عليها كل يام. اكلثل اللرن

الشررعل أّبعررين سررن ه هرري لرردة ؼررّبتهمه حتررى اصررلاا إلررى أّو الليعرراده هكرراا تكرران كللرر  هللا تُشررب  اتُؽنرري 

 .الساعين نحا الاطن اعفيل

ايلتمط الااحد لنها لا يكفيه لسعي يام بيام. اال يكفي  - اديدة لتاددة كل صباح -اهى كلا كان اللن 

  .ه باعلب للاااه  احتياااح الياملا التمط

اأيًيا كلا اختبّ اآلبا  اعالان كيؾ يؤكلان الكللر .. إا أعطراهم الرّل هرال النعلر  كلرا فعرل حءليرال 

هرا فرى البراطن اتبكيتهرا الشرديد. ثرم طعلهرا   ّ اإّليا ادااد اؼيّهم. اختبّاا لاال  الكللر  احواتهراه اأيًيرا ُل

 .الاى كالعسل حواة

النعل  لال المديب بالب الّسال لتلليال تيلاثااب ُلشاعًا إيّال على اللهج فري نرالاب الرّل  افي عهد

رل عليره لرن  أن يااظل على المّا ة االردّب .. يؤكرل الكللر  ايُعلِّلهرا ايسرتؤلن أُنراب أكفرا  يعطريهم للرا تحص 

 .النعل  بااسط  اإلنايل ليُعلِّلاا آخّين أيًيا

علرى المرّا ة اليالير  االردّب الّاحري العليرك لكللر  هللاه بردان فلسرف  أا  لالن اادنا أن نشا  شعبنا

.. لكي تتحال الكلل  إلى طعام ّاحي اخبرء كرل يرامه الراى ال يسرتؽني عنره السرابّ فرى الطّيرك. اي تبر   ادل

ل الّاحي العليك للكلل  تطبيمها فى الحياة اليالي  إا تكان النفب لد تشبّعح بّاح اإلنايل  اتؤدبرح بكروم التؤلُّ
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الحيرراة اعبديرر ه فلررم تعُررد تصرردّ عنهررا أفعررال إال الليررباط  بفعررل الكللرر . عّن اععلررال هرري التّالرر  الحميميرر  

يِّح  »لإليلان..  ال ل  ان  بُِداِن أ ْعل    (.20:  2)ي  « ع ن  اإِليل 

االتللراة لإلنايرله  لالن نحن نمدم عينر  تصرلح أن تكران بداير  لتردّيل الرنفب علرى االنحيراء لكللر  هللا

 .بعيًدا عن فلسف  الكوم احكل  العمل البشّله اللاحكاح الكوم.. فنحن نإلن أّن اإلنايل ها الحياة

د ْينِ »فالكلل  فعوً  أ ْلي ى ِلْن ُكّلِ س ْيٍؾ ِال ح  ف ع ال    ا  ي    ا  (. اليباّن اللسيح إلهنا في 12:  4)عل « ح 

 .ناكل كلل  للنفعتنا اخوي نفاس

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(2) 

 فاض للبً بكالم صالح

  ..الملء ٌسبك الفٌض 

ي اةِ  ...» ج  اْلح  ِّ ا خ  (. هنان حفظ الملل ِلّلا ها سابد فري العرالم لرن الشرّاّ 23: 4)أم«  الم ْلل... ِلْنهُ ل 

ل إلرى داخلره شري  لرن االخطايا بؤن يسهّ  ّّ اإلنسان علرى لرداخل الرنفب: العرين ااعان االلسران حترى ال يتسر

النااساح أا الشّاّ. الكن الحّك  اإلياابي  هي أن يلتلا الملل لن النعل  ايلتلرا لرن ّاح هللاه لرن كرّل لرا 

 .ها اليل اطاهّه لن كل لا ها ناّ احك

 .كنء الملل صالًحا كمال الّلفإن التأل الملل بهال الحاسياح اإللهي  يصيّ 

ن  فِي ل ْلبِي...  »+  ب ؤُْح ك و ل  ف ع ال    »(.. فصاّح كلل  الّل تسكن هنان اهي 11: 119)لء« خ  ي    )لاي ( ا  ح 

د ْينِ  أ ْلي ى ِلْن ُكّلِ س ْيٍؾ ِال ح   (.12: 4)عل« ا 

افِ + »  نِيل  ً ا  د  ؼ  ا  ْن ا  ةً )ؼنابم كثيرّة(أ ْبت ِهُج أ ن ا بِك و ِلن  ك ل  (.. يتحّصرل الملرل بفرّح علرى 162: 119)لرء« ّ 

كلل  الحياة اعبدي  بابتهاج ال يُعبّ  عنه.. ياد فيها لاّة ال تدانيها لاّة.. يلتلا بها الرداخل ايؽتنريه اي سرتؽني 

 .بها عن كّل ِؼنى أّيي

حِ ُاِاد  ك و ُلن  )حلا( ف ؤ ك ْلتُهُه ف ك ان  ك و ُلن  ِلي لِ + »   ّ  (.16: 15)إّ« ْلف 

ج الكترال.. لرال لره الرّل:  +   ّ را »لال الّل لحءليرال للرا أّال فري الّإيرا الكللر  اإللهير  اللكتابر  فري د  ُكرْل ل 

ةً »فخي  حءليال لأللّ الال: « ت ِاُدلُ.. رو ا  ّ  فِي ف ِلري ك اْلع س رِل ح  ا نِي... ف ص  : 3)حرء« ف ف ت ْحُح ف ِلي ف ؤ ْطع ل 

 .اافه للشب (. فؤطعم 3–1

ِستِّين  »عندلا تسكن كلل  الّل بؽنى في الملله اعندلا تاد في الملل أًّيا صالح ه تُثِلّ الكلل     + ث و ثِين  ا 

ِلب  ً   (.13)لح« ا 

لِّرك اللشراعّه اتاعرل   +  ّ ُسكنى الكلل  في الملل تُؽيِّرّ الملرل الحارّل إلرى للرل لحرم. أل أّن الكللر  اإللهير  تُ

ّحيًلا ّليمًاه اا يرليّ حسراب لّه رؾ لعلرل الصروح ااإلحسران االشرعاّ باليرعيؾ االلظلرام اإلنسان 

 .االاين في ييم 

هاح الملل كلّها نحا الصوح االحّكه اصاّ ليباًطا بالحرله   + ل ك ح الكلل  على الملله صاّح تااُّ التى ل 

 .اصاّ البال االعطا  لنهًاا للحياة

لكن شّحهه فهي يابط   للسلانه ايرابط  للكروم االتصرّفاحه يرابط  للطبر  علل الكلل  في الملل ال ي  +

م ّكِ ه اتُح   .االلءاجه يابط  للصحا االنام االفّح االحءن.. بحيث أّن الكلل  تماد اتاّاِ
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ا أن أّّد علينه الكن نالاب إلهي أؼلك  فلى لال أل فايل آلخّ كان يشتله  + ًّ  .": "كنح لاد

 .الكلل  يؤتي لن اللهج فيها النهاّ االليل لل  الملل لن نعل  + 

ا ل تِي+ »  ل ْكُح ِحين بٍِا فِي ل  يع تُن  ل ا تِي )هي تواتي(ه ل ه  ِّ (.. الملل الطالل نرالاب 92: 119)لء« ل ْا ل ْم ت ُكْن ش 

 .الّل ياد فيها لسّته

كه تتردفّك كرالنهّ الاراّؾ طبيعي را عندلا يلتلا الملل يفيوه فتاّل الكلل  على اللسان بدان لان  اال عراب + 

رّيٍ »بدان ت ك لُّؾ. يفيو الملل فييانًا دابًلا كمال الّل:  راٍ  ح  ُّ ل  ا ل ِلْن ب ْطنِِه أ ْنه  ِّ (. لرال 38: 7)يرا« ت ْا

ين  ك ِلل    هللاِ »الّسال:  ين  ؼ اّشِ ِّ ثِي  (.27: 2كا2« )ل ْسن ا ك اْلك 

  ..تحتاج إلى فلسف  الكوم الكلل  الفابي  لن للل لللا  نعل ه ال + 

  .الكلل  الفابي  لن للل لللا  نعل ه ال تحتاج إلى ُءخّؾ اعلفاظ االال اللؽاح  +

 .الكلل  الفابي  لن للل لللا  نعل ه ال تحتاج إلى ادل إلثباحه بل هي تحلل لّاة هللا للعلل في الملل  +

 .اخفيهه اكّل اللإثّّاح البشّي ال تحتاج للتلثيله احّكاح الُاع اظه اعلا الصاح   –

ِلُك )اللين( لكي تُّيي السالعينه أا تشتّل ِاّدهم. فالّسل الكابر  اصرفهم المرديب هي بعيدة عن الكوم ا  – لل 

ّان بهمه اهم يخدلان بطانهم الصرالحهم ايعللران  ِّّ ِلك يخدعان للال الُسللا  ايُؽ بالب أنّهم بالكوم الل 

بِراْلك و ِم »للسيح. لحسال اااتهم ال لحسال ا ِسريح  ب رْل بُُطران ُهْم. ا  ْ  اْلل  ب ن را ي ُسرا  ّ ع ن  ِلثْرل  هرُإال ِ  ال  ي ْخرِدُلان  

ن ِ  ي ْخد ُعان   س  اِل اْلح  اع ْلا  ا ِ  الط يِِّل ا    (.1: 16)ّا« لُلُال  السُّل ل 

ل يعلرل فري الكللر .. أال لالن فالفيو لن ينباْ الّاح يكان لحسال اللسيح احردله االرّاح هرا الرا 

ل ْم ي ت ك ل ْم »تاُكّ كيؾ ّا  الخدام الاين أّسلهم الكتب  االفّيسيان ليؤتاا باللسيح؟ كيؾ أنّهم ّاعاا يمالان: 

  .( عنهم استلعاا إلى كللاح النعل  الخاّا  لن فله اللباّن46: 7)يا« ل طُّ إِْنس ان  هك ا ا ِلثْل  ها ا اإِلْنس اِن!

ن يلتلا يفيو.. هكاا عّفنا اآلبرا  المديسرينه اهكراا لن نرح الكنيسر  ألراال اآلبرا  المديسرين الراين كّل ل   

يُسران  »فسّاا لنا الكترل احفظراا لنرا اإليلران. اهراا أيًيرا لرا كتبره المرديب بطرّب:  ل رم  أُن راُب هللاِ اْلِمّدِ ب رْل ت ك 

احِ اْلمُُدِب  ُّّ ُسالِين  ِلن  ال  (.21: 1بط1« )ل 

أيها اعخ الحبيل لياعل هللا كللته الحيّ  تدُخل بالحّك إلى أعلاق للبن انفسن اتعلل عللها العايل كلا لال  + 

ا ل رهُ »الّل:  رْلتُه  س  ّْ را أ  ُح فِري ل  ت رْنا  ُح بِِه ا  ّْ ِّ ا ُس ُل ل  ؼ  ً ب ْل ت ْعل  ِّ اُ  إِل ي  ف ا ّْ (. الياعرل 11: 55)إش« ال  ت 

ُج الص و ح  ا إِلْنس  »لاله كالوً فين:  ِّ اِلحِ يُْخ ْنِء ل ْلبِِه الص  اِلُح ِلْن ك   (.45: 6)لا« اُن الص 

 

 المّلي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للملي لالا سيداّاب

(3) 

 جعلت الرب أمامً فً كّل حٌن

ايشرتّن هل اختبّح  الحياة في حيّة اللسيح الرا ليراٍم ااحرد؟ اهرل شرعّح إنّره يّافمرن كرّل اليرام؟ 

 لعن في كّل علل؟

إنّه بالفعل اختباّ فابك ال يلكن اصفه. فُصحب  اللسيح تلأل اليام بالناّ الحميميه فت سع د به عن الظوم   

ح الملل  ِّّ ل  »يهّله احياّل الحميمي يُف  ّ أ ْاا ال  ّ ح  الت و ِلياُ إِْا  ِّ (. بل لُْل إّن هاا ها الفّح. 20: 20)يا« ف ف 

ا اال خياالً. عّن اللسيح يساْ ها الحك ااته. هاا ليب فك ًّ 

ع ُكْم ُكل  اع ي امِ »ها لال:  إِل ْيِه »(ه الال: 20: 28)لح« أ ن ا ل  يُِحبُّهُ أ بِيه ا  د  ي ْحف ْظ ك و ِليه ا  ب نِي أ ح  إِْن أ ح 

ْنِءالً. )يا لُ ن ْصن ُ  ل  ِعْند  ال ِال يُِحبُّنِي  ا ل ِال ِعْند لُ »(ه الال: 23: 14ن ؤْتِيه ا  ا ف ُها  ال ِال يُِحبُّنِيه ا  ي ْحف ُظه  اي ال  ا  ص  ا 

ُّ ل هُ ا اتِي أُْظِه أ ن ا أُِحبُّهُه ا   (.21: 14)يا« يُِحبُّهُ أ بِيه ا 

فاعلّ إان ُلع ل ك بحّل يساْ احفظ اصايال. اكؤن هاا ها اللدخل للحياة في اللسيح أا للحياة باللسيح 

 اللسيح. أا للحياة ل 

+ للا تاّسد ّل اللاد اصاّ إنسانًا أخا الال لنا.. اشاّكنا في كّل شي  لن تفاصيل حياتنا البشّي ه لرا خرو 

الخطي  احدها. فالي  اععلال اليالير  التري نلاّسرهاه لرن صرحا انرامه الشري االرابه اأكرل اُشرّله 

 شاّكنا ايشاّكنا فيها بدان أدنى شن. 

ل احفظنا اصايال فإنّنا سنّال انللسه في كرّل تفاصريل الحيراة.. نرّى يردل تعلرل فإن أحببنال لن كّل المل

د لناه نّال فتفّح للابنا.   لعنا اتعلل بناه انللب حياّل.. ننادل اسله المداب فيايبناه انطلبه فياا 

أا بانشرؽاالتنا احينبا نفهم أنّه بدانه ال نمدّ أن نفعل شيبًا. ها العالل فيناه احينلرا نبتعرد عنره بإّادتنرا 

الباطل  أا بخديع  العدا ااؼّا اته الكااب ه نشعّ في الحال أنّنا ابتعدنا عن لصدّ فّحناه فت ل فّنا الظللر  فري 

داخل النفبه انشعُّ بالفّاغ االبإبه اكؤّن حياتنا لد تفّؼح تلاًلا لن لعناهاه فنشعّ أّن ااادنا بو ليل ه 

 إا لد اختفى هدؾ ااادنا الحميمي.

 الكن عندلا نعاد نطلبه يشّق علينا ايبدد ظللتنا في الحال. +

+ اآلبا  عللانا كيؾ تكان الحياة في حيّة اللسيح بالصوة الدابل .. لاّساها اأحبّاها اعاشاا في نعيلهرا. 

ا دابًلا. فللا االاا هال الحياة الفّداسي  ااظباا على الصو ًّ ة ليوً ناداا اسم يساْ بُحّلٍ ادالّ  فاادال حاي

ا بفّحٍ ال ينطك به. ًّ  نها
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+ اشعّاا بحياّ الّل الدابمه حتى أنّهم لن كثرّة لرا نراداا االسرم اللبراّن صراّ فري أفرااههم تسربح ً بؽيرّ 

ن يمال:  ل ْلبِي »سكاٍح اال فتاّ.. حتى أنّهم للا أسللاا أنفسهم للنام ظلّح للابهم تلهج بالتسبيح ك ل  أ ن ا ن ابِل    ا 

 (.2: 5)نش« ُلْست ْيِمظ  

ل أنفسرنا شريبًا فشريبًا علرى لنراداة اسرم الخروي الراى  ِّّ + ابالنسب  لنا نحن الاين نعيش في العالمه يلكرن أن نرد

ا.. اهاا يُدخل إلى عاللنا بهار ً  ًّ لّبنا يساْ اللسيح.. نناديه بحّك احّله انثك أنّنا عندلا نناديه نادل حاي

الّاح االمداسر  فري آٍن ااحرد. فتتمرّدب اععلرال اتتبراّن بحيراّ افًّحاه ايصبػ أعلالنا البسيط  بصبؽ  

 الّله اتنال نعل ً انااًحا إا لد التّن ح بالصوة.

+ اللكن عكثّ الناب لشرؽالي  أن يلاّسراا هرال الصروة العليمر ه عنّهرا علرى الرّؼم لرن للّر  كللاتهرا إالّ أنّهرا 

الهلام لهلا كانحه اتّف   الملل في الحال إلى السلا .. فلا تُدخل اإلنسان للحال في الحيّة اإللهي ؛ فتُءيل 

 أاللها حياة.

+ الد لاّسها أناب  كثيّان عندلا التحلتهم اعلّاو الصعب  ااآلالم فااداا عءاً ا اعانًا في حينِِه. فرالّّل 

ن يدعال. فصراّ اسرم يسراْ لهرم عرءاً ا يؽلرل اعلرمه ايارّدد الصر بّه ايسرند سال  الصوة الستايل لكّل ل 

ثّل ألام أعينهم يساْ اللسيح اإيّال لصلابًاه اكان في حياّل إنّه  ه »اليعؾ. فمد ت ل  اي ك  فِي ُكّلِ ِييِمِهْم ت ي 

رُهمْ  ل ص  تِِه خ   ّ ْي و ُن ح  ل  باا اآلالم لكرانهم شرّكا  آاللرهه برل إنهرم لرم يطلبراا أن تُّفر  9: 63)إش« ا  (.. فرؤح 

ُّ ت ْعِءي تُن ررا »ك  الدابلرر  عررنهم اآلالمه الكررن طلبرراا الشررّ ِسرريحِ ت ْكثُرر رراِلن  بِاْلل  ِسرريحِ فِين رراه ك  ُّ آال ُم اْلل  ررا ت ْكثُرر ع ن ررهُ ك ل 

 (.5: 1كا2« )أ ْيًيا

+ نإلن أّن ّبنا ؼيّ ءلنيه ال يحّدل ءلان اال لكانه فها الكابن الال ال بداي  له اال نهاي .. فها لاااد لعنا 

 احين نطلبه نادل.على الداام بحسل اعدله 

في لص  المديب أنبا أنطانياب للا اعتد ْح عليه الشياطين ايّبال حتى لاّل اللاح. ففي أنين اعلرم 

نادى لابوً: يا ّل يساْ.. فااد الّل لابًلا باااّله فعاتبه عترال اعحبرا  لرابوً: للرااا تّكتنري للشرياطين الرم 

ادتني. فبالّؼم لن اااد هللا لعي في حاّتيه فلن أشرعّ باارادل تنماني؟ فؤاابه الّل لابوً: حينلا طلبتني ا

ن الحررااب  ّّ ررد لعرري. حينبررا يبرردأ الحررااّ اتتحرر أا بصررحبته دان أن أطلبرره لررن كررّل للبرريه اأتاسررل إليرره أن ياا 

 الّاحيّ  إلدّان حياّل اإللهي. 

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(4) 

موا أجسادكم ذبٌحة هلل       لّدِ

اُح هللاِ ي ْسُكُن فِيُكْم؟» ُّ ا ت ْعل ُلان  أ ن ُكْم ه ْيك ُل هللاِه ا   (.16: 3كا1« )أ ل 

.  + اسدى ها هيكل للّاح المدب الساكن في 

 + أنا ال أبؽو اسدل بل ألاته اأّبيهه كلا فعل اللسيح باسدله الال ها الكنيس .

 للّاحه فيال أن يكان اسدل لمدًسا.+ بلا أّن اسدل ها هيكل 

 تسي  إلى الاسد.. الخطيّ  تُهين الاسده الال يءني يخطا إلى اسدل.  -بالااح خطايا النااس –+ الخطيّ  

فِرري »+ أنررا ألّاررد هللا فرري ّاحرري افرري اسرردله عّن اللسرريح اشررتّاني فصررُّح ِللًكررا لرره  رراِدُكْم ا  ررُداا هللا  فِرري أ ْاس  ّاِ ل 

اِحُكُم  ا  ّْ تِي ِهي  للِ أ 
 (.20: 6كا1« )ال 

را للخطير ؟»+ أعيا  اسدل صاّح أعيا  اسد اللسيح..  أ ْاع لُه  ِسريحِ ا  ا   اسد اْلل  ( 15: 6كرا1« )أ ف آُخاُ أ ْعي 

ا؟» ِطي ِ ه ك ْيؾ  ن ِعيُش ب ْعُد فِيه  اش ا! ن ْحُن ال ِاين  ُلتْن ا ع ِن اْلخ   (.2: 6)ّا« ح 

أ ْست ْعبُِدلُ »ايم  تحح تااّل العدا ألال ل  الّسال: + عندلا يُشاؼل الاسد  س ِدل ا  ُ  ا   (.27: 9كا1« )أ ْلل 

ني إلى التّال. ّّ د ايا ّّ ل اسدل ليخدم خوصي.. بدان تدّيل الاسد يتل ّّ  + أنا أد

ن أاله. + أاساد الاحاش االحيااناح تماُدها الؽّابء التى أاادها هللا فيهاه فو تنحّؾ عن الؽّو الال ُخلمح ل

فإاا ااْ الحياان تمادل الؽّيءة لألكرله اإاا عطرش تمرادل إلرى الشرّله فرإاا الرتأل يكرّؾ عرن اعكرل االشرّل. 

الؽّيءة ُاِيع ْح إلبما  الحياة.. الؽّابرء فري الحيراان لهرا أالراح ال تتعرّداها. انحرّاؾ الؽّابرء لااراد فمرط فري 

ه حياة اإلنسان.اإلنسان عّن اإلنسان يتلتّ  بنفٍب عالل  االعمل ي  اّاِ

العمررل االرر  بررين الاسررد االررّاحه كلررا يمررال المررديب أنبررا لمرراّ. فررإن انحرراء العمررل نحررا الاسررد اؼّابررءل 

لًرا ال تنتهرىه اي سرتهلن اإلنسران.  ُّ اشهااتهه يصريّ اإلنسران ِاسردانيًا شرهاانيًاه االعمرل يُرءيِّن لره ايخترّْ لره ُط

اا انحراء العمرل للرّاح.. فبرالّاح يمردّ أن يُخير  الاسرد ايُليرح فينحدّ اإلنسان فري هرّاة عليمر  برو شرب . اإ

 أعلاله.

ررل اكررّل أنررااْ  م اسرردل ابيحرر  كاصرري  الّسررال بررالبه أخرردم اللسرريح باسرردل بالصررام االصرروة االتؤلُّ + أنررا ألررّدِ

 الِخد م.. أبال اسدل في لساعدة أخاتي.. اأتعل لّاحتهم.

 أّلا ءين  الّاح فيعّفها اإلنسان اللسيحي.+ ءين  الاسد هي اهتلام العالم كلّه.. 

+ ءين  الاسد لإل ت ه لحكام عليها بالءلنه فالاسد اليام صحيح الكن ؼًدا لّيو. للان الالرال الاسردل اليرام 

يؤتي عليهم الءلن فيصيّاا بو اعتباّ ابو الال. الكّن الراين اهتلراا بءينر  أّااحهرم بالفيرابله صراّاا لرن 

 ن  الّاح في الداخل تبمى اتدام. لاد إلى لاد. ءي
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+ الاين يءّعان للاسد فلن الاسد يحصدان فسراًدا.. عّن الاسرد بالنهاير  فاسرد. أّلرا الراين يءّعران للرّاح فِلرن 

 الّاح يحصدان حياةً اسوًلا.

ترري + إن كرران طبرر  الاحرراش لررد أُخيرر  لترردّيل اإلنسررانه فمررد أ ثب ررح اإلنسرران أنّرره يمرردّ أن يُخِيرر  الؽّابررء ال

ل ؼّابءل الخاص . ّّ  للحيااناح.. فباعالى يمدّ أن يد

+ التدّيل ليب باعلّ السهل.. الكنه ليب لستحيوً. لويين البشّ استهاتهم طرّق التردّيل.. التردّيل الّيايرى 

لرن لليال  الاسد خلك  أبطاالً فى الير  اعلعرال الّيايريّ ه االلسرابماح فري اعاللبيراد.. أشريا   يتعّارل لهرا كرّل 

 يشاهدهاه ايندهش كيؾ اصل هإال ؟

ل م ح البطاالح الخاّل . أنرا أللرن اللاهبر   اللاهب ه ل  اعلان  في التدّيله ل  االستلّاّه هي التي خ 

 االنعل .. نعل  البناة لله الاهب  الّاح المدب.

اإليلررانه  ينمصررني الترردّيل الّاحرريه ااعلانرر ه ااالسررتلّاّ فيررهه عندبررا ت ظهررّ فرري اإلنسرران بطرراالح

 ابطاالح المداس  االلحب  ااالتياْه اكّل الفيابل التي ظهّح في المديسينه اف ت ناا بها اللسكان .

العيل فينا أنّنا أهللنا اللاهب  التري فينرا.. انسرينا التردّيل فري الحيراة الّاحير . المرديب برالب الّسرال 

ّ  صالح»لال:  ِلي ُل ن ْفِسي ِلي ُكان  ِلي ي  ِّّ ْءُح »( الال: 16: 24)أْ« أُد   ّ ا ك  ت ى ب ْعد  ل  أ ْست ْعبُِدلُه ح  س ِدل ا  ُ  ا  أ ْلل 

فُاًيا ّْ ُّ أ ن ا ن ْفِسي ل  ين  ال  أ ِصي ِّ  (.27: 9كا1« )ِلآلخ 

ا.. بالصوة الدابل . ًّ ل فكّل أن يلهج في نالاب اللسيح ليوً انها ِّّ  + أُد

ؾ نحا النظّ البط   ِّ ل عينّي لكي ال تنح ِّّ  ال.. عّن سّاج اسدل ها عيني.+ أُد

ل لساني أن يكان ينباْ للبّك ه اأالّ تخّج كلل  ّديّ  لن فلي. ّّ  + أُد

ل للبي أن يكان دابم النمااة. ّّ  + أُد

ل نفسي على علل الخيّ. ِّّ  + أُد

ل نفسي على يبط النفب االاداع ه اأُخِي  لّاة الؽي ل االسُّخطه لكي ال تللكني. ِّّ  + أُد

ل نفسي كّل يام اكّل ساع .+ إّن تدّي ِّّ ي الحياة كلّها.. أُد ّ  يؽّطِ  ل النفب في الحياة اللسيحي  أل

 + لد أفشل أحيانًا.. الكّن الفشل ال يلنعني لن اللسيح.

 + لد أسمُُط أحيانًا الكنّي ألام اأكلل اهادل.

ا بنعل  اللسيح أ ِصل إلى لينا  الخوي.  ًّ  «.ااهداا الاهاد الحسن»+ اأخي

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(5) 

 «َمْن ٌَْكتُُم َخَطاٌَاهُ الَ ٌَْنَجح»

الخطيّرر  هرري التعررّدل أا لُررل أنّهررا فِعررل اإلّادة عنرردلا تنفصررل عررن هللا. أا هرري علررل اإلّادة الااتيرر  فرري 

 لخالف  اصايا هللا. الال الكتال أّن أاّة الخطيّ  هي لاح.

عرن لصردّ -ابداي  سماط اإلنسان كانح لخال ف  اصيّ  خاِلمهه الر  اللخالفر  صراّ االنفصرال عرن هللا 

رْن »ال  الخطي  دخل اللاحه اساد على اإلنسان بإّادته عنردلا ابتعرد عرن الحيراةه لرالن لرال:  -الحياة االناّ ل 

حُ  ط اي الُ ال  ي ْنا  اا  إليهم ليهرل الحيراة للليّرح.  -أل لللاتي بالخطايا-(. اللسيح اا  للخطاة 13: 28)أم« ي ْكتُُم خ 

 اا  ليميم اللاتى ايحييهم. 

اللا كان ها ؼيّ الخاطا احد ل.. لالن حلل خطيّ  الخراطاه ادفر  أارّة الخطيّر  عنره للرا لراح علرى 

اسرّدد  الصليله اافّى الدين بالكالله اخلّي الخاطا لن حكم اللاح. لالن عندلا اشتّانا اللسيح لن اللراحه

ا لرن العبادير  لّلرا لحرا الصرّن الرال كران  ًّ ت م نا لن العبادير ه صرّنا لرديانين لللسريح. اِصرّنا أحرّا الدينه اع 

 علينا. 

ّنا بنعل  اللسيح لن اللاحه للااا لاءلنا نخطا؟  ّّ  + سإال: بعد أن تح

يتنا بل لال:  ّّ اإِْن »اللسيح للا اشتّانا لم ي لػِ إّادتنا الم يُنِه ح ًّ ا  ّ ِميم ِ  ت ُكانُان  أ ْح ُكْم االْبُن ف بِاْلح   ّ  ّ « ح 

 (.36: 8)يا

تمديب اإلّادة اتمديب الحّيّ  ها هدؾ الحياة في اللسيح. ليسح الحّي  أن أفعل لا أّيرده برل الحّيّر  

ِطي ر ِ »هري أن ال أُسرتعب د لشري  ب ط رال..  ْبرد  ِلْلخ  ِطي ر   ُهرا  ع  رُل اْلخ  رْن ي ْعل  (.. الخطيّر  تُفِمرردني 34: 8)يرا« ُكرل  ل 

يّ  الداخلي ه اتتسلّط على إّادتي فؤصيّ يعيفًا.. ّّ  الح

رّديك يسرمط االرّل يميلره. الخطير  لرم  و للسماط.. هاا حك. لد أ سمُطه الكّن الّصِ ّّ أنا يعيؾه اأنا ُلع 

اللراح. ِكتلران  تعُد لن طبيعتيه بعد أن تاّددُح باللعلادير .. الخطير  عنصرّ ؼّيرل.. برل لُرل هري لرّو

هُ عن الطبيل. هاا يصيّ في خطّ اللاح. ن يُخفي لّي   الخطيّ  ااخفاإها هي ك ل 

 + لن أكبّ النعم التى حصلنا عليها في اللسيح ؼفّان الخطايا.

 نحن نكشؾ للبنا للناّ فتتبّدد الظلل . الشيطان اكّل لااته ال يعلل إالّ في الظوم.   

ب يهّل. أنا أعتّؾ ألام الكاهن.. ها اكيل هللا كمال الّسال ااكيل سّابّ ك ْشُؾ الخطايا ياعل إبلي   

 هللا. افى نفب الالح ها أبي.. 
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عندلا أعتُّؾه أنا أّا  إلى أبيه ألال أخطرؤُح اأطلرُل ؼفّانًرا. لّلرا أخطرؤ دااد النبري اأخفرى خطيّتره 

ا س ك حُّ ب ِلي ْح ِعظ اِلي»لال:  ل ْد أ ْخط ؤُْح »اه الّلا اعتّؾ ألام ناثان النبي الال: (ه صاّ ُلع اّبً 3: 32)لء« ل ل 

لِّ   ّ . ال  ت ُلاحُ »فمال له النبي في الحال: «. إِل ى ال ِطي ت ن  لُّ أ ْيًيا ل ْد ن م ل  ع ْنن  خ   ّ  (.13: 12صم2« )ال

كيًا نادًلرا حءينًرا التاب  هي عمد  للصلح بيني ابين هللا الال أخطؤُح إليه. أنا ّاا  ِلثل االبن اليال.. با

ثِّلره  بعد أن بّددُح لالي اصرُّح فري العراء. عمرد  للصرلح برين اثنرين: الخراطا الّاار ه ااآلل السرلااله ايُل 

و بتاكيرل. أنرا أسرل  كللر  ؼفرّان لرن فرِم  اكيله. الاكيل يلثل هللاه اينال عنرهه ايليري العمرده عنّره ُلف را 

 الاكيل.

لررهه هررا يلثّلرره فرري كررّل شرري . لررالن ال يصررح أن الاكيررل ال يللررن شرريبًا بررل هررا لررإت ل   ن علررى ألرراال لاّكِ

اعتّؾ بخطايال ألام أل أحد ليب عندل تاكيل. الاكيل ال يعطي لن ااته اال يصّؾ لرن خءانتره. الاكيرل 

 يتصّؾ بحسل أاالّ سيدل.

يح الكاهن يي  يدل بالصليل على ّأب اللعترّؾ.. فالصرليل هرا الرال دفر  ثلرن الخطيّر  بلراح اللسر

الراين أحنراا »عليه.. في الصرليل الؽفرّانه ادم يسراْ اللسريح يطّهّنرا لرن كرّل خطيّر . االكراهن يمرال لل: 

 فيد الكاهن اللنظاّة تشيّ إلى يد هللا ؼيّ اللنظاّة..« ّإاسهم تحح يدن

 «.هللا يحالن لن خطيتن»أنا أطلل الحل االؽفّان فيمال الكاهن:    

ط اي رالُ »اح.. االكاهن اكيل هللا أخا هاا لن فرم اللسريح ّباطاح الخطي  هي ّباطاح الل تُْم خ  ّْ ف ر رْن ؼ  ل 

ُّ ل هُ  د ُعالُ ي ْاه لْ »(. ها لال للّسل اعطهاّ للا ألام لعاءّ: 23: 20)يا« تُْؽف   (. 44: 11)يا« ُحلُّالُ ا 

باطاح التي كنُح أنا أخّج لن االعتّاؾ في لّل  الفّحه عال ؼفّان الخطاياه اكسّ المياده احّل الّ

 لّباًطا بها.

أشعّ أّن ّاحي عادح إلى حّيّتها اّانمها اّاابها. لد تبّددح الظلل . لم يعد في نفسري شري  أخارل 

لنرره.. أشررّق النرراّ داخلرري.. أعرراُد أاررّدد عهررادله اأسررتّد لرراتي للاهرراد الّاحرريه االسررْعي نحررا خوصرري 

 اتلتُّعي بالنعل .

 

 الملي لالا سيداّاب

 

 

 

 

 



13 
 

 ّاحيّ  للحياة كللاح

 للمّلي لالا سيداّاب

(6) 

 سراج الجسد

ا»لال ّبنا يساْ:    ًّ س رُدن  ُكلُّرهُ ي ُكراُن ن يِّر ْينُرن  ب ِسريط  ً ف ا  س ِد ُها  اْلع ْيُنه ف إِْن ك ان رْح ع  اُج اْلا   ّ : 6)لرح« ِس

ا اسوًلا لاسردن احفرظ عين رن  بسريط ً كمرال الرّل. فرالعي22 ًّ ن هري آلر  التصرايّ فري (. فإن أّدح  ّاح ً انا

ْح على السلااياح اتطلّعح إلى كّل لا ها اليل اكّل لا ها طاهّ فإنّها تحفظ نمااتها اترءداد  اسِدن. إن انفتح 

 بساطتها االعكب صحيح.

+ افتح عينن في اإلنايل.. اااعلها تلتلا لن ناّ الكللر  اإللهير . افرتح عينرن علرى أيمانراح المديسرين اتؤّلرل  

 يّة فتستنيّ.حياتهم اللن

ْاره هللاِ »ادخل إلى الكنيس  اللمدس  الُل ل  دااد اللّتّل الال لال:   ْابحِ )هيكل( هللا تِارال  ا  أْدخُل إل ى ل 

إِي اه ا أ ْلرت ِلُب: أ ْن أ ْسرُكن  فِري ب ْيرِح »أابي (. الال أيًيا:  42)لء« ال ال يُفُّح ش بابي ّلِ ا   ّ ؤ ْلُح ِلن  ال اِحد ةً س  ا 

  ّ ْيك ِلِه اللمدبال ب  فِي ه   ّ أ ت ف  ّلِه ا   ّ اِل ال ل  ّ  إِل ى ا  ي اتِيه ِلك ْي أ ْنُظ  (. 4: 27)لء« ّلِ ُكل  أ ي اِم ح 

 هنان تفّح العين اتلتلا لن الناّ اإللهى.

اتؤلل نفسنه + افتح عينن لتشاهد لاد هللا في خليمته. تؤّلل في السلااح فإنّها تُحّدِث بلاد هللاه بل افتح عينن  

ن ينظّ خطايال ايتال عنها أفيل لن الال يّى الّإى.  الا صنعه هللا بن اّحلن.. إّن ل 

+ لررن اهرر  الاهرراد السررلبي احفررظ عينررن لررن العثررّاح االلنرراظّ االخيرراالح الناسرر ه عّن العرردا يسررتؽل هرراا  

ا برآالؾ الصراّه التري سرلْحح  لعينرن أن تلتمطهرا بإّادترن ًّ .. فهرا يهارم عليرنه ايحرال ايحاّبن ليوً انها

ن ِؼّش الالال الباطل الناظّ الخوع . ّّ  اسدن إلى الظلل . فااهد أن تاعل عين ن عفيف ًه اال يؽ

ل عينن على النظّ العليك   ّّ بل تؤّلل ااهّ اعشيا .. الخراّج سرّيعًا  –ال تنظّ إلى الشكل الخاّاي  –+ د

ىه ب رْل »لال الّسال:  لا يتؽيّّ اييلحله أّلا الداخل فها باٍق دابم.  ّ ين  إِل ى اع ْشري اِ  ال تِري تُر ِّ ُّ ن اِظ ْي ن ْحُن ؼ 

ى ف ؤ ب ِدي      ّ ا ال تِي ال  تُ أ ل  ْلتِي   ه ا  ى ا   ّ ى. ع ن  ال تِي تُ  ّ  (.18: 4كا2« )إِل ى ال تِي ال  تُ

ةً »اِعل م   ّ أ ْعط ان ا ب ِصي ا   ا  (.. أل العين الداخلير  فري ِخلمتنرا الاديردة الترى 20: 5يا1« )أ ن  اْبن  هللاِ ل ْد ا 

« فُطاب ى ِلأل ْنِمي اِ  اْلم ْلِله ع ن ُهْم يُع ايِنُان  هللا  »نّى بها أسّاّ هللا اأعلال هللا ايد هللا لن اّا  لا ها لنظاّ. 

 (.8: 5)لح

علرى اعّو حيراة فّداسريّ  العين البسيط  االملل النمي يفتحران ألرام اإلنسران اللارال اإللهريه فيحيرا  

 لللا ة بالفّح الال ال يُنطك به.

 + الّل ناّل اخوصي.. لالن ييي  طّيمي اينيّ سبيلي في كّل ءلان الكان.  
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ْاحِ »+ لُْل للّل في الصوة   ْين ي  ِلب و  أ ن ام  ن ْام  اْلل  ّْ ع  ُطراب ى ِلعُيُرانُِكْم »(. اتلتّر  بمرال اللسريح 3: 13)لء« أ نِ

ْااع    ّ ل ْم ي  ْان  ا   ّ ا أ ْنتُْم ت  ْاا ل   ّ ْاا أ ْن ي  ين  اْشت ه  ِّ ثِي ... عّن للاًكا اأ ْنبِي ا   ك  ُّ ا تُْبِص  (.17ه 16: 13)لح« ن ه 

اْلع رْيُن ال  ت ْشرب ُ  ِلرن  »+ أّلا ِلن اه  ألاّ هاا العالمه االاين يشرتهان هراا العرالم اخياالتره.. فرإّن الحكريم لرال:  

 (.. ففي السعي اّا  نظّ اعلاّ العالليّ ه ال يااد التو ه اال يااد شب .8: 1)اا« ِّ الن ظ  

ِّ »+ ااعل عين ن تشب  لن الال ليل عنه   االً ِلْن ب نِي اْلب ش  ل  ُْ ا   ّ  (.2: 45)لء« أ ْنح  أ ْب

رْانِي  ْيرُث ي رؤْتِي ع  ْين ي  إِل ى اْلِاب راِله ِلرْن ح  « + ال تتطلّ  إلى اعّيياحه بل ثبِّح نظّن إلى أعلى الل: ّف عُح ع 

 (.1: 121)لء

اِح.. أنرح تمرال: الرّل نراّل.. اتمرال:   اا  + أنح إنسان سلااله أنح تدعا هللا أبًا اتمال: أ ب ان ا ال ِال فِي الس رل 

 عاين الناّ.بناّن يا ّل ن

ا.  ًّ  + سّاج اسدن ها عينن.. احاّ لبو ينطفا السّاج.. احفظه لني

 + اّشم عول  الصليل على عينن فتتمّدب. 

را كسرّ نراّل ااّتلرى فري حيرن الخطايرا افمرد لّاتره.   + في لّص  شلشان الاباّ أحد لياة بنري إسرّابيله لل 

ّ اصاّ أعلى عاش في لالّ  لا بعدها لالر .. إلرى أن لبو عليه الفلسطينيان اللعاا عينيه.. فللا فمد البص

. كانح اللّاّة كلّها في فمد  ة فمط عنتمم لعيني  ّّ اا  الالح الال عادح إليه لّاتهه فمال للّل اسلعني هال الل

 بصّل ابصيّته.

ا بناّ هللا  ًّ  .+ اطلُْل لن الّل بملل كالله أن يحفظ نظّنه ايمّدِب بصيّتنه اياعل سّاج اسدن لني

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(7) 

 اعرف حمٌمة نفسن

اُح اإِلْنس اِن ال ِال فِيِه؟» ُّ ّ  اإِلْنس اِن إِال   ُؾ أُُلا ِّ ْن ِلن  الن اِب ي ْع  (.11: 2كا1« )ل 

يّر  علرى لرا نبردا عليره لرن الخراّج. الشركل + الناب يعّفان عنّا لا يّانه. اأحكام النراب فينرا هري أحكرام لبن 

ا عّلا ها بالداخل. فكرّل إنسران يعلرل ااهرًدا أن ي ظهرّ بلظهرّ البركه ايااهرد لكري  ًّ الخاّاي لد يختلؾ كثي

يخفي لا ال يليك أا لا ال ي عِال. االطال  الكبّى هي يبط السلان الخاّاي بينلا الداخل علرى ؼيرّ الرن. 

 االفّيسيين االكهن  العلّلي النالاب.الد كانح هال ِعلّ  الكتب  

ْلررتُْم أ ْنررتُْمه »+ كرراناا عرراّفين الحررّكه اكرران عنرردهم لفرراتيح اللعّفرر . الررد لررال الررّل لهررم بكررّل اعسررؾ:   ررا د خ  ل 

ن ْعتُُلاُهمْ  الد اِخلُان  ل  سريّلا اللترديّنين. الرد ل اليّب  لم يرنُج لنهرا إنسران اال(. الد يبدا أّن ها52: 11)لا« ا 

ا»بلػ اعلّ أْن ليل عنهم  ت ه  ان  لُا  ُّ لِكن ُهْم ُلْنِك ىه ا  ةُ الت ْما   ّ  (.5: 3تي2« )ل ُهْم ُصا

(. 23ايادّ باإلنسان أن يّاا  الايوح الثلاني  التي لالها الّل للكتب  االفّيسيين لديًلا )ّاار  لرح 

 اإن كان هإال  لد لياا اليى ءلانهم.. فلنعتبّ نحن لبو يصيبنا لا أصابهم.

 اعرف حمٌمة نفسن

اح يالب فيها اإلنسران لنفرًّدا فري هرداٍ ه ايبرد   ّّ اح ال  ّّ أ يءيرل كرّل لرا هرا ؼّيرل اعلّ يحتاج إلى ل 

 على طبيعته اللخلال  على صاّة هللا فى المداس  االحك.

هال اعيمان  البديع  شّاهتها اعيامه االلعّف  الكااب ه العّف  أنااْ الشّاّه اللاّسر  الكثيرّ لنهرا..   

ئ عاللير ه طبماح طبماح لن سنين اهله اسلان ؼيّ لنيبطه اِخبّاح شّاّه الا عل ك في الاّهن لرن لبراد

ّّ االخبث  أا أناب فاسدل الاّهن عادلي الحّك.. إلى ُخلط  أناب ؼيّ لمّدسين.. إلى انفتاح الاهن على طّق الش

ّّ االشرهااح.. إلرى ُحرّل  االحمد اُحل النمل . إلى لا صاّ لخءانًا في الااكّةه لرن لنراظّ الاالرؾ تخردم الشر

ررح برره الررنفب اررّا  اللرراله اُحررّل الظهرراّه الررا هررا سررابد لررن أعررّاؾ العررا ح  ِّ لم احتليّاترره الكاابرر .. إلررى لررا ُا

اُكم ابال.  ّ ت   سماطها في يد العدا البالها لشاّاح الخبث.. شي  لهال ك 

كم يحتاج إلى الخلاد إلى الحكه لكري يكشرؾ اإلنسران عرااّ نفسره؛ ايحتراج إلرى دلراْ تابر ه اتبكيرح   

  ّ  ل عنها. اسهّ اصوةه حتى يِصل إلى حميم  النفب التي تؽ

و  علينا لن ألاّ العالمه اءيؾ كّل لرا فيرهه اتفاع لنرا عابشرين باعيرام  ِّ عنّه للا لبلنا بإّادتنا كّل لا ُع

فاح بعيردة عرن طبيعتنرا  ّّ االسنين حسل أهاا  الناب كبالي اللاتل .. صاّ فينا بالن تّاُكلاح لن عاابد اتص

 الاديدة اللخلال  في اللعلادي .
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ررل  ع   ا  ا لررن اعينررا لررالن ا  ًّ لينررا أن نعرراد إلررى أصررلنا. اإن كانررح الحيرراة بعيرردة عررن أصررلنا أفمرردتنا كثيرر

الّاحيه الدّاتناه بل اُحبّنا اتلتُّعنا بلا ها ّاحي سلاال. الكن لاة التاب  االّااْ تاعلنا نتحّصل على لا 

د لنا يدفعنا إلى اهاداح اصّاْ فُمد لناه بل بالحّى أكثّ اأكثّه عّن لهيل الؽيّة الّاحي  عند اكتشاؾ لا فُم

ا. ًّ  اتصحيح احءنه بل ابُكا  اؼيّة لتمدة.. لادّة بالنعل  أن تّد إلينا لا كان لنا باعكثّ كثي

+ ُخْا لثوً.. إاا السح  إلى نفسن: بصوة اهدا ه اتاّكّح  أيام طفالتن اعالى.. كيؾ كان شكلن؟ كيؾ كان  

هرا نراّه اكلّهررا خيرّه اكلّهرا بسراط  ااتيرراْ انمرااة للرل افكررّ اهنرن افكرّن اللبرن.. ابسرراط  نفسرن؟ كلّ 

 افّح.. كّل هاا الخيّ اهال الصاّة المديل  التي في اهنن هي حميم  نفسن. 

فؤين أنح لنها اآلن؟!! اهل لن ّااْ؟ اهل للكن الّااْ إلى تلن الصاّة بعينها؟!! ألسرح  تعلرم أّن    

ِاعُ »هاا ها لال الّل:  ّْ احِ إِْن ل ْم ت  اا  ل ُكاح  الس ل  اا ِلثْل  اع ْاال ِد ف ل ْن ت ْدُخلُاا ل  ُّ ت ِصي  (.3: 18)لح« اا ا 

التاب  هي الّااْ إلى اعصل. ااعصل فينا ها لعلاديّتنا اللمّدس . ااالدتنا لن هللا لن بطن الكنيس ه    

ٍْ ي ْفن ىه ب ْل ِلل  »لخلالين  ّْ ْالُاِدين  ث انِي  ًه ال  ِلْن ء   (. 23: 1بط1« )ا ال  ي ْفن ىل 

لد يندم اإلنسان عندلا ي ي   لمابله صاّته اعالىه الا فيها لن بّا ة اعطفاله ااالعه الحالي بكّل لا    

ْن »فيه. الكن هاا الندم البد أن يكان الداف  اعال للّااْ. إا أّن الّّل لم يؽلك البال الن يؽلمه عنّه لال:  ل 

ًاايُْمبِْل إِل ي  ال   ِّ ا ْاهُ خ  ِّ ُْ. إِْن »(. بل بالعكب فرالّل ااتره لرال: أنرا 37: 6)يا«  أُْخ  ّ أ ْلر الِرؾ  ع ل رى اْلب راِل ا  ا 

ه أ ْدُخُل إِل ْيهِ  ف ت ح  اْلب ال  ْاتِي ا  د  ص   (.20: 3)ّإ« س ِل   أ ح 

 إان اللفتاح لن داخلن.. في يدن افي لمداّن.. فلتفتْح للّل بال للبن.   

 

 ا سيداّابالملي لال
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(8) 

 َمْن ٌَأُْكُل َجَسِدي

ّّ اعسرّاّه عاشرته الكنيسر  لنرا أال عصراّها اسرل م  ّّ التناال ِلرن اسرد الرّّل ّهيرل اعايرل.. هرا سر + س

 اللسيح اسدل للّسل في علي ّ صهيان اإلى اليام.

ا ًّ ّّ لستا لم ي ِصل أحد إلى كلاله. لويين اللويين لن البشّ نالال الم يُست نف ا  آالؾ السنين الا ءال الس

بعد. أليب ها اسد اللسيح اإلله ادله الكرّيم يُمرام فري ااح الالرح فري عشرّاح اآلالؾ لرن اعلراكنه اهرا 

ْ اال ينمسرم. ل براح ااح اللسيح الااحده كالشلب التي تدخل إلى لويين اعلاكن في ااح الالح. اها يتاء 

اللويين تناله اها ااحد أحد ال ينمسم. ال ينال الااحد ارءً ا لنرهه الكنّره ينالره بالكليّر ه فكرّل ااحرد ِلنّرا يؤخرا 

اللسيحه يدُخل إلى داخل أعلاق اللويرينه الكنّره ؼيرّ لحرداد اؼيرّ لحصراّه لثرل الشرلب تخترّق أكراام 

 النفاياح اال تتّسخ.

لره إلرى  دخال اسد اللسيح داخلنا نحن الخطاةه ّ الخطايا ايؽسل اليليّ. نحن نؤكرل الطعرام لنحّاِ يطّهِ

لنا إليهه لنحيا به اله.   طالّ  للحّك  االحياةه الكن نؤكل اللسيح ليحّاِ

الؽرّو الّبيسري «. اللسيحيان يميلان اإلفخاّستياه ااإلفخاّستيا تُمريم اللسريحيين»هنان لال  يمال: 

 هه اال نحيا بعد باااتنا افكّنا ابشّيتنا اؼّابءنا اللنحّف . لن إعطا  الّّل اسدل لناه لكي نحيا ب

 نحن نؤكله لكي نثبح فيه اها فينا. 

 نحن نؤكله لكي يكان لنا حياة أبدي  به. 

 نحن نؤكله عنّه خبء الحياة اعبدي .

د. ن اناا  ّّ  بدان أكله ليب لنا حياة. به نحيا انتح

 .ابدانه ال حياة اال حّك  حميمي  اال اااد

النراءل لرن  -خبرء هللا  –+ التناال بدان إدّان ّاحي حميميه يُفِمد اإلنسان كرّل شري . لثرل الراين أكلراا اللرن 

السررلا . أكلررال بحاّسرر  بشررّيّ  ابرردان اعرري ّاحرري.. أكلررال لادي رراه فتررؤفّفاا ِلنررهه اسرربلاله اسررّلال الطعررام 

ح ُاثثهم في الم ح  ِّ  فّ. السخيؾ.. فلم يُس ّ هللا بهمه الاتاا اُط

ه ِلك ْي ي ؤُْكل  ِلْنرهُ »لالن نبّهنا السيد بماله لليهاد  يُّ اتُاا. ها ا ُها  اْلُخْبُء اْلح  ل  ي ِ  ا  ِّّ ن  فِي اْلب  آب اُإُكْم أ ك لُاا اْلل 

ال  ي ُلاح    (.51 – 49: 6)يا« اإِلْنس اُن ا 

 بد ِلن اللاال  الّاحيّ  الحميميّ ه لنستطِعم خبء الحياة.+ ال
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قه خبء ا لحياة الال ال يُماب باعلاّ اللاديّ  اال بالعمونيّ  اال بالحااب الاسديّ ه ِلن نظّ ال لب اتااُّ

بل بالحااب الّاحيّ  النميّ ه التي إلنساننا الداخليه ابالبصريّة الّاحيّر  نرّاله لر  اللوبكر  الراين يخدلانره 

تّل إليهه ابالخاؾ الحميمي نمبله كلا لبل ايستّان اااههم لن بها  لادل. ابالخشاْ الّاحي الداخلي نم

س رْح »إشعيا  الّة الناّ لن يد السراّاؾ )ااحرد لرن السريّافيم( اباإليلران نسرل  ااح الكروم  إِن  هرِاِل ل رْد ل 

ِطي تِن   ّ  ع ْن خ  ُكفِّ ه ا  ْ  إِثُْلن  ه ف اْنتُِء ف ت ْين   (.7: 6)إش«. ش 

تناالانه اال عدد لهم في كّل كنيس ه افي كّل المُّداساحه اكّل اعيرامه + الكن أين هاا لن االعنا اليام؟ كثّ الل

ا للتناال.  ًّ  الكن ل لّلا ناد أث

ْن ي ؤُْكْلنِي ف ُها  ي ْحي ا بِي»أين اللسيح الحّي في هإال .. فها لال  (. نتنراال كرّل يرام الكرن 57: 6)يرا« ل 

نا تشهد أنّنرا لاءلنرا أّيريّين ترّابيّين. نتنراال لؽفرّان نعيش باااتنا الاااتنا. نتناال خبء السلا ه الكن حيات

 الخطاياه الكن لاءلنا لتلّسكين بخطاياناه عنّنا نتناال بدان تاب .

لِّ »+ دينان  عظيل  للال يتناال بعدم تلييء   ّ س د  ال يٍِّء ا  ّ  ُلل  ْي  (.29: 11كا1« )ؼ 

 + دينان  عظيل  للال يتناال بدان استحماق.

د للتناال بالتاب  ااالعتّاؾ االصوة اللنسحم  لمبال اللسيح. اصوة الشكّ اااللتنان بعد التناال + االستعدا 

 ياعل اإلنسان في نلا لستديم.

+ الّاتين احياّ المداسراح كلرا لمراٍم عرادةه يمترل الحيراة الّاحيّر  باللتهراه ايتحرّال اإلنسران فيهرا كآلرٍ  بِرو 

هم الشديد اعلك عولتهم باللسريحه لرم ي ردخل إلريهم الرّاتين ااآللير ه إحساب.. اآلبا  المديسان بسبل حّص

بل ظلّاا لدى الحياة في ِحّبٍ لّهؾه ايمظ  ّاحي ه السيلا في للاّس  اعسّاّه فكاناا يءدادان كّل لّة 

 يتءّادان فيها لن الاخيّة الّاحيّ .

ااطلرل إلرى المرداب أن تصريّ المدسراح لرن  «المُْدسراح للمديسرين»+ أِلل أان رن الّاحيّر  عنردلا تسرل  المرال: 

ّلتها. ُّ  للتمديب اتطهيّ الحياة ب

لريب لرن أارل اسرتحمالي برل لرن »+ لال لي لداس  البابا شنادة )ني ح هللا نفسه( إنّني حينلرا أتنراال ألرال للرّل 

ّّ الّهيل.« أال احتيااي  هكاا يال أن نمتّل إلى الس

  ً  من ٌأكلنً  ٌحٌا ب

باللسرريحه بتاّسرردله اعللرره الخوصرري علررى الصررليله اليالترره لررن اعلررااحه اصررعادل إلررى اإليلرران 

السلااحه االاسه عن يلين اآلله اإّساله لاعد اآلله ّاح الحّك الال لن عند اآلل ينبثك... اكّل لا علله 

اعبد اليّاث الللكاح.. اللسيح اعل م بهه اكّل آياح الشفا  االلعاءاح االتعليم اإللهى.. اكّل لا يختّي بحياة 

شّبًا حميمي ا. ّل اللسيح لنا حينلا أعطانا اسدل لؤكوً حميمي اه ادله لنشّبه ل   كّل هاا اخ 

ا شفاي ا يخّي التصرديك االكروم الع ل رن. أّلرا التنراال  ًّ ان أل فاإليلان بالملله ااالعتّاؾ باللسانه ُلعت بّ 

 فها فعل اليب لاالً.
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اتناال الاسد اللكساّ بالحرّل هرا فِعرل حرّل إلهري فرابكه اُشرّل الردم اللهرّاق  التناال أكل اشّل..

ها اآلل الح اللسا  على الالاث .  على الصليل ها فعل الابيح  التى اشتل 

 ّّ خفري  فري ِسر فكان اللسيح يعطي ااته ايبالها لن أال خوي العالمه ايسلّله لنا فِعروً حميميًرا الكنره ل 

ّ  إلهي فابكه ايمدله  لنا في الهيبِ  كخبء ناءل لن السلا  لكي يؤكرل لنره اإلنسران فيؤكرل الحيراة اعبدير ه فهراا ألر

 يفاق العماله ايتاااء أفهام البشّ االلوبك  لعًا.

ُل د ِلي »+ الاسد اللباال ها عطي  هللا لحياة اإلنسان اعبديّ ه عّن الّل يساْ إا لال:   ّ ي ْش س ِدل ا  ْن ي ؤُْكُل ا  ل 

ِّ ف ل   أ ن را أُلِيُلرهُ فِري اْلي رْاِم اع ِخير ي اة  أ ب ِدي   ه ا  (ه سريميلنا لعرهه ااسردل الرال نتناالره هرا الميالر  54: 6)يرا« هُ ح 

 بااتها. فالتناال لن الاسد اعلدب ها الاى يميلنا اآلن افي الدهّ اآلتي.

لاسرد بردان طعرام.. هكراا صراّ خبرء الحيراة + اكلا أّن طعام الاسد يمُاته ايعطيه حيراةه إا ال يُعم رل أن يحيرا ا

 اعبدي  بالنسب  عّااحنا.

ُْ »+ لال الّل:  ْن يُْمبِْل إِل ي  ف و  ي ُاا  (. ها شب  نفاسنا.. احين نناله ال نااْ بعد إلى العالم.35: 6)يا« ل 

ِّ ش ب  ٍ؟» اا ا ت ِءنُان  فِي  ً... ِلؽ ْي ر»هكاا تسا ل إشعيا  النبي « ِلل  را اْلِعط راُش ... ت ع رال ْاا أ يُّه  ُْ... أ يُّه  ا اْلايرا

ِم أ ْنفُُسُكمْ  ْلت ت ل ا ْا بِالد س  ُكلُاا... اِشّباا ا  ال ِال ل ْيب  ل هُ فِي   ... خااا ا  (. اها بردان فير  أا 2ه 1: 55)إش« ا 

لرردنيا. هررا لرريب لررن هررال اهررله إا يُعط ررى لاان رراه الكنّرره لرريب ّخيًصرراه عّن ليلترره أؼل ررى ِلررن كررّل للتلكرراح ا

 الخليم .. بل ها اسد ابن هللا بالحميم .

؟!! نحررن ن مب ررل هررال النعلرر  بإيلرران بؽيررّ فحرري العمررله  ّّ ن كلررال هرراا السرر ِّ ررن يررا تُررّى يسررتطي  أن يُررد ل 

 انشتّن في الاسد الااحد الال يحّالنا إليهه اياّحدنا بعينا ل  بعو كؤعيا  في اسد ااحد.

ّّ الُحّل  ّّ اسرد هاا ها ِس ّّ الحياة.. لستحيل على الطبيع  البشّي  أن تااق هاا الحّل بعيًدا عن ِسر اِس

 اللسيحه عّن فيه احدل عدم اللاح االحّل اللطلك.

راُن ن ْفس رهُ »+ االستعداد للتناال لن الاسد االدمه يكان كلا لال الّسرال:  : 11كرا1« )ِلي ْلرت ِحِن )لريفحي( اإِلْنس 

ا السروم اإللهري لر  (. أاالً لن ِاه  ال28 ًّ لحبّ ه أن يكان اا للٍل ُلِحٍل لألخاةه بصفا  النيّ ه ايكان ُلختبِ

 الي  الناب.

ي ا ٍ » - ِّ ب  ُ ف ْلت ُكْن بِو   ح   (.. الّيا  يُفِسد اللحبّ .9: 12)ّا« ا ْلل 

ٍّ بِِشد ةٍ » - اد إنسان كالل في اللحبّ ه اال يااد أحرد (.. ال يا22: 1بط1« )أ ِحبُّاا ب ْعُيُكْم ب ْعًيا ِلْن ل ْلٍل ط اِه

لم يتعّكّ للبه ُلطلمًا.. هاا ألّ لإك ده الكن إن اتّسخ الملل بعكراّة العردااة أا عردم اللحبر  لرن اهر  إنسرانه 

ررد ينبرراْ لؽسررل الخطايررا اتطهيررّ الملررل. اإلنسرران اللسرريحي يُسررّْ إلررى ينبرراْ دم اللسرريح بالصرروة  فيُاا 

 ن يحيا في العدااة.االتاسُّل.. اال يطيك أ

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(9) 

 «لوة خرجت ِمنًّ»

ه يمرال اإلنايلري إنّره للرا ارا ح 8في لعاءة شفا  اللّأة ناءف  الدمه اللاكاّة في إنايل لالا أصحاح 

ؾ ثال الّله أنّها ُشفيْح في الحاله   ّ االرؾ نرْءؾ دلهرا.. فالتفرح  الرّلُّ العراّؾ اللّأة لن اّا ه اللس ْح ط

س نِي؟»كّل شي ه فاحي الملال الختبّ الُكلىه الال:  ِن ال ِال ل ل  بالطب  لم يكن خافيًا علرى الرّل.. برل لمرد « ل 

 عّفهاه عّؾ لا أيلّته في للبها باإليلان الال سكن  فيهاه حين لالح: أنا إن للسُح فمط طّؾ ثابه ُشفيح.

انُرِن ل رْد »أظهّهرا الرّل للالير ه لردح إيلانهراه ادعاهرا ابنترهه لرابوً لهرا: لالن بعد أن  ثِِمري ي را اْبن ر ُه إِيل 

رْح ِلنِّري»االال ياال االنتبال لال الّل: «. ش ف اِنه اِْاه بِي بِس و مٍ  ا   ّ ةً ل ْد خ  عنّره للرا سرؤل «. ع نِّي ع ِلْلُح أ ن  لُا 

على الاين كاناا حاله إا لد كان الءحام حال الرّّل شرديًدا ارد اه حتّرى لرال  الّل لن الال للسني؟ لل ن  العال

ن لعهُ  س نِي؟»المديب بطّب ال  ِن ال ِال ل ل  ت مُاُل ل  ه ا  ُلان ن  ي ْءح  يِّمُان  ع ل ْين  ا  ُْ يُي  فكانح إااب  «. ي اُلع لُِّمه اْلُاُلا

اِحد ه ع نِّي ع ِلْلُح أ  »الّل  س نِي ا  ْح ِلنِّيل ْد ل ل  ا   ّ ةً ل ْد خ   «.ن  لُا 

ن كان لعرداًدا إنّره سرابّ لر   اعلّ إان ؼاي  في الاياحه فشت ان بين لن ي ءِحم ابين لن ي لِلبه بين ل 

ن يتولب ل  الّل تولًسا حميمي ا.   اللسيح أا لّيل لنهه ابين ل 

ْح في اللّأة التي للسته  ّّ ْح لّاة شفا  لن الّله ااستم ليب بطّؾ أصبعها بل تولس ح لعره لمد خّا 

 بملبها العالّ باإليلان.

ُل عللب الّله يلءلني هاا الملل اهاا اإليلانه عشعّ بالمّاة الخاّا  اأتحصرل عليهراه  ِّ ة ألت ّّ كّل ل

ل إلى اللاح.  ايمؾ نءيؾ الدم الال يإّدِ

ّْ لي بالماّ  ة الخاّا  لن عندنه حتّى تسُكن ّبى يساْ... العاّؾ للل كّل ااحٍده ه بني هال النعل ه اُل

.. حينبا يتالّؾ علل اللاح في الحال.  أعلاليه فؤشعّ في الحال بنعل  الحياة.. حياة اللسيح تدل في 

هبني ياّل أن أتولب لعرن كرّل يرام اكرّل سراع .. الهلرا يُكرن ِلرن ءحرام حالرن فري كرّل لكران اكرّل 

احدن لن علك نيتيه اأن ال يشؽلني الءحرام أا يعرّالني أا ءلانه أعِطني نصيل هال اللّأةه اأن أطلبن أنح 

 يعّطلني عن التولب لعن.

السيّلا يا سيدل حينلا ألتّل اأتولب ل  اسدن اللمدب ادلن الكّيم.. هرا فري الاالر  توُلرب حرّكه 

ل اأنا عّن اسدن ادلن هلا الحّك بااته. الا أحتااه في الحميم  ها خلاي النيّ  ااستمال  الؽّوه لكي  ّّ أتم

 ااثك أنّني حاللا أتولب تسّل في  لّاة الحياة االشفا . 

ح لعبرردن أن يمتررّل لنررن للررتولب الحميمرريه فررؤحظى بهرراا النصرريل  فلترردّكني نعلتررن يررا سرريدله ااسررل 

 الصالح.
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ه اأُخبِرّ الكرّل بعلرل نعلترنه أسرل  صراتن اإللهرى الُلفع رم  اه إا ألؾ ألالن لعتّفًرا بفيرلن علري  ًّ اأخي

انُِن ل ْد ش ف اِنه اِْاه بِي بِس و مٍ »صوًحا  اإا أ نع م بهاا السروم لرن فِلرن اإللهريه تكران لرد تبرّدل ْح «. ثِِمي ي ا اْبن  ُه إِيل 

 اعلاّ في حياتي.. لن لّو إلى صح ه الن لاٍح إلى حياةه الن خاؾ إلى سوم إلهي ال يُنطك به؛ آلين.

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(10) 

 «اَْلَخْمُر ُمْستَْهِزئَة  »

سررن .  3000هرراا لررا كتبرره الررّاح لررن كرروم الحكلرر  اإللهيرر  فرري سررفّ اعلثرراله أل لنررا لررا يمررّل لررن 

فلرن يرا الاءالح كلل  الّل تنيّ الطّيك للسالكين فيه. فإن عّفرح  أّن طّيرك شرّل الخلرّ هرا طّيرك الُهرء  

ِكيمٍ »تّى يّيد لنفسه أن يكان هكاا...  ن ُح بِها ف ل ْيب  بِح   ّ ْن ي ت   (. فهل تّيى بالن؟1: 20)أم« ل 

رب ٍل؟ »لال أيياً الحكيم:  اُح بِرو  س  ُّ رِن اْلُار ُل؟ ِلل  ّْ ر ِن اْلك  اُح؟ ِلل  ل  اص  ِن اْلُلخ  ةُ؟ ِلل  ِن الش م اا  ْيُل؟ ِلل  ِن اْلا  ِلل 

ا  ّ ِن اْءِلْه ّْ إِ ِلل  ْلُءاجِ. ال  ت ْنُظر اِل اْلل   ّ ه ال ِاين  ي ْدُخلُان  فِي ط ل ِل الش   ّ ْل ِّ إِا ا ُّ اْلع ْين ْيِن؟ ِلل ِاين  يُْدِلنُان  اْلخ  ْلر ل رى اْلخ 

ي ِ  ا   ِّ ت ْلس ُ  ك اْلح  ل  ً. فِي اآلِخ ِّ ْل  ّ س اؼ ْح ُل ا فِي اْلك ؤِْب ا  ُّ ِحب اب ه  ْح ِحين  تُْظِه  ّ اِن اْحل   ّ ْين ان  ت ْنُظ ت ْلد غُ ك اعُْفعُااِن. ع 

ه أ ْا ك ُلْيرط ا ٍ ع   ِّ ت ُكراُن ك ُلْيرط ا ٍ فِري ل ْلرِل اْلب ْحر ٍّ ُلْلت ِاي رٍ . ا  ل ْلبُن  ي ْنِطرُك بِرؤُُلا ي ٍ . اع ْان بِي اِحه ا  ِّ را أِْب س   ّ ل رى 

ل   ْ ! ل م ْد ل ك ؤُانِي ا  ا  ل ْم أ ت ا  بُانِي ا   ّ ا ب ْعُد!ي مُاُل: ي  ت ى أ ْست ْيِمُظ؟ أ ُعاُد أ ْطلُبُه  ْؾ! ل  ِّ  (.35 – 29: 23)أم« ْم أ ْع

تؤلل كيؾ تصؾ كللر  هللا بالتردليك لرااا تفعرل الخلرّ باإلنسران؟! حينلرا يسرلم نفسره لهرا لرااا عسرال أن 

ة بكل  ّ لراح الحكلر  ياني؟ أا أل لكسل يناله لرن اّا  الرن؟ الرد اصرؾ الرّاح النصريل السريّا االعالبر  الُلر

اإللهي .. تؤّللها بتفصيل: للن الشمااةه للن الايله للن اللخاصلاحه للن الكّله للن الاّاح برو سربله للرن 

 اءلهّاّ العينين.

ج ِلّلا ها فيهه لكي ينتشي  ُّ للااا يشّل اإلنسان الخلّ؟ لكي يفّحه لكي ينسى تعبه فيستّيحه لكي ي خ

كرن كللراح الحكلر  اإللهير  تُثبِرح العكرب تلاًلرا: فبردل السروم الرال اييحن.. عسبال اأسربال برو حصرّ.. ال

يتلنّال كّل أحده فإّن الاين يشرّبان الخلرّ هرم كثيرّا النرءاْ االؽيرل االعنرؾ. فرالاّابم التري يّتكبهرا لردلنا 

فري الخلّ ال عدد لهرا اال حصرّ. فهرل ترؤتيهم الخلرّ بالسروم الرداخلي؟ حاشرا.. ال سرّاّ اال سروم حميمري إال 

 الحياة في اللسيح. 

و ع ر ُه ب رِل »المديب بالب الّسال ياصي اللإلنين  ِّ )ال تشّباا الخلّ( ال ِال فِيِه اْلخ  ْل اا بِاْلخ  ُّ ال  ت ْسك 

احِ  ُّّ  (. االلتو  بالّاح فيه الفّح الحميمي الال ال يُنطك به. 18: 5)أؾ« اْلت ِلبُاا بِال

إلى كآب  أكثّ. ألا فّح الّاح فها حميمي دابم يءداد لن يام إلى فّح الخلّ إلى حين ثم يعاد اإلنسان 

 يام.

اّا  شّل الخلّ ااإلدلان.. هنان خديع  العدا فها كراّال اأبرا الكراّاله هرا يُؽلِّرؾ بيراعته بؽروؾ 

اإلؼّا  االؽش.. ايخفي الحّك. شهاة العيان حين تنظرّ إلرى الخلرّ كشرفها الرّاح احراّ لرابوً: ال تنظرّ إلرى 

 خاّجه إلى الشكل الُلؽّل. ااصفها بالتفصيل لكي ال تُخد ْ بها.ال

تؤّلل السُّّم الماتل الُلخف ى فيهاه االنتاج الناب الال يتسبّل عنها.. إنّها تطيّ بصاال اإلنسرانه اتراهل 

ى لاط/ناح الباّ إا شّل الخلّ؟  ّّ  بعمله ااتءانه اكّالته.. ألم يتع
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ّ بلا ال يليركه فينحردّ بالشرهااح إلرى طلرل النااسر  االءنرى. بل حينلا يطيّ عمل اإلنسان بالخل ّ يفّكِ

 اّتباط اثيك بين االثنين. فللااا يفمد اإلنسان أعّء لا له؟

 10: 1للا سكّ أحشايّش الللن صن  فعوً لبيًحاه اطلل ءااته لكي يّى العظلرا  الالهرا!! )أسرتيّ

تهانح بؽيرل الللرنه ايرّحح بلّكءهرا كللكر ه الرم تسرلِّم (. الكنها كانح أكثّ لنه حكلر ً ات عفُّفًراه ااسر12 –

 نفسها للثل هاا الفعل المبيح.

 الخلّ لستهءب .. يال أن نإلن بكوم الحكل  اإللهي  اال نسلِّم أنفسنا لخديع  العدا.

ْن فِري ال  ت ُكر»+ بعو الناب يسيبان فهم لا لاله المديب بالب الّسال لتلليال تيلاثاابه عندلا نصحه لرابوً: 

ةِ   ّ ثِي أ ْسم اِلن  اْلك  تِن  ا  ِعد  ا ل ِليوً ِلْن أ ْاِل ل  ًّ ْل اٍ ه ب ِل اْست ْعِلْل خ  ال  ل   ّ ا ب ْعُد ش  (. الد اعلاا هاا 23: 5تي1« )ل 

اعلّ كتصّيح لشّل الخلّه أا لتخديّ اليليّه أا ناْ لن التحايُل علرى كللر  هللا. اهراا ال يليرك برؤاالد 

 هللا.

تيلاثااب ّؼم كثّة ألّايهه اّؼم حياته فرى أاراا  براّدةه كران يرّفو أن يشرّل الخلرّ فالمديب 

حتى الا على سبيل العوج كرداا . اهراا اسرتدعى المرديب برالب أن يّسرل إليره فرى الّسرال  كرؤلّ لرن أل 

 البنهه لكي إا يتعافى لن ألّايهه يااصل خدلته بو لان .

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(11) 

 «َمْغبُوط  ُهَو اْلعََطاءُ »

لا أالل لال الّسال بالب الال لاله عن فم اللسيح.. لم يُاك ّ هاا المال في اعناايل اعّبعر ه الكنّره 

 سلعه لنه شخصي ا. 

هرا للر  السرخا  ابالفعرل  لصدّ العطا  ها اللسريح ااتره.. الرال برال ااتره اأعطانرا اسردل ادلره. هراا  

رد  ن ْفس رهُ ع ْارِل أ ِحب ابِرِه.» ر   أ ح  ٍد ُحلٌّ أ ْعظ ُم ِلرْن هرا ا أ ْن ي ي  (. احرين يللرن اللسريح علرى 13: 15)يرا« ل ْيب  ع ح 

 الملل يفيو الملل عطاً ا اسخاً ا افًّحا. أّلا الشُّّح االبُخل فهي عولاح لألناني  اُحّل الااح.

سرن . كران فري بداير  حياتره  103+ لّأُح اليام خبّ انتمال إنسان في بلؽاّيرا إلرى الفرّداب عرن علرّ ينراهء  

ا ُلعد ًلا بالي حياته.. س ك ن فري كراخ صرؽيّه اصراّ يتسرّال  ًّ د ق بهاه اعاش فمي يلتلن لءّع ه باعها ات ص 

بل . اكان الناب يُشفمان عليرهه بسربل كّل يام في شااّْ صافيا )عاصل  بلؽاّيا( اها يصلِّي الصوة الدا

لنظّل اللسكين اِسنّه اللتمدل . االؽّيل في ألّل أنّه لم يُكن يمتني شيبًاه اال يتسّال لنفسه.. بل كان كّل لا 

يحُصل عليه في ياله يُمّدله خدل ً لأليتام فري اللواراه الللحترااين علرى اخرتوؾ حراالتهم.. تعّابرُح ارد ا. 

ّّ اّا  الن؟إلى هال الدّا .  . لعشّاح السنين يفعل هاا؟ لا الداف ؟ الا ها الس

بكّل تؤكيد إنّه ااق نعل ً اِؼبط ً لم ياُلها أحد.. لمد اختبّ النعل  أن يعطي ايفّحه الّلا باْ لا كان له لم    

ا برل يكتِؾه بل ظّل فِعل الخيّ ااالحسان يدفعه دفعًا برو تالُّرؾ ابرو ك لرل. البرل  علرى نفسره أن يصر ًّ يّ فمير

 شّحااًاه لن أال خدل  أخاة الّّل اعصاؼّ.

تْه النعلر  تبرد ل حالره إلرى أكثرّ   + بل ي حكي تاّيخ الكنيس  لِّص  المديب بطّب الال كان بخيوً اد اه فلّلا افتمد 

يته لللحتااين. ّّ ّدق بثلن ح  الناب عطاً ا. فلّلا باْ كّل لا لهه باْ نفسه عبًداه ات ص 

نعل  ال يعّفها إالّ اللختبِّين.. هي بعيدة عن كّل اللظراهّ ااالعونراح ااالفتخراّ الباطرل.. هري نعلر   + إنّها 

ن اختبّها. هم أحبّاا اللسيح حب ا طاؼيًا.. أحبّال في الفمّا  االيعفا  االلّيى  باطنيّ  حّي  عليها كّل ل 

 ًيا فؤتاا إليه اخدلال.اكّل ال حاا . ّأال عّيانًا ااابعًا اعطشانًا الحباًسا الّي

ا على اعؼنيا  الاين يتصّدلان ِلن فابو لرا عنردهمه فهنران فمرّا  ارد اه برل اُلعرد لينه   ًّ + اعلّ ليب لمصا

 الكنّهم يحبّان العطا . 

الّص  اعّلل  الفميّة التي لدحها اللسيح في اإلنايله البل  عطيّ  الفلسين لن يردهاه اشرهد عنهرا أنّهرا 

لن الي  الاين لّدلاا. هال المص  لد صاّح نلااًاا اأيمان  للعطا  اللمبال لدى اللسيح. الرد  أعط ْح أكثّ

اكلا لبلح  إليرن لرّابين هابيرل الصرديك اابيحر  أبينرا »اعل تْها الكنيس  في أاشي  المّابين فنمال هكاا للّل 

ْح لر  ابيحر  أبينرا فكرؤن فلسرّي اع«. ابرّاهيم افلسري اعّللر ه هكراا نرااّ عبيردن البلهرا إليرن ّللر  لرد ترااء 

 ابّاهيم الّابين هابيل.. ياللعال!!
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ُّ »لررالن أ عررِط ّاح هللا الحرراّل فيررن أن يسررتخدلن للعطررا . لمررد لررال الّسررال عررن اللررإلنين  ف رراو  ُافُررا

س ل  الط ال ِ ه أ ن  ابِِهْمه ع ن ُهْم أ ْعط ْاا ح  ِهِم اْلع ِليِك ِلِؽن ى س خ  ِّ ف ْم ِحِهْم ا   ّ ف ْاق  الط ال ِ ه ِلْن تِْلم اِ  أ ْنفُِسِهمْ ف  ُده ا  « ا أ ْشه 

(. لمد صاّ العطا  تلمابي ا عندلا حلح نعل  هللا عليهمه كلا كان في البداير  أيًيراه فكرّل الراين 3ه 2: 8كا2)

 أن يفعلاا الن.آلناا البلاا ّاح هللا تخلُّاا تلمابي ا علا كان لهم بكّل الفّح االسّاّه دان أن يسؤلهم أحد 

ّّ أنّهم أعطاا أنفسهم للّل.. فعلرل بهرم افريهم ثلرّ السرخا  االبرال بكرّل الفرّحه لريب عرن ايرطّاّه أا  + الس

ف را ِ »بسبل اإلحّاجه أا ُحّل الظهاّ. لمد تبعاا لال الّل المابل  ل تُن  )ّحلتُن( فِري اْلخ  د  : 6)لرح« لتكن ص 

4.) 

يع  البشّيّ  تحّل اعخا دان العطا ه اتفّح برااللتون ااالكتنراء. أّلرا + كالن اعلّ يحتاج إلى تدّيل.. فالطب

ي  ال تطلل لا لنفسها. فعلينا إان أن ننحاء للنعل ه لكي ن ؽلل  ّحِ النعل  فعلى العكبه فالنعل  سخيّ  باِال  ُلي 

ّ  بحّكراح النعلر  التري تمادنرا لعلرل الخيرّه اتفرتح لنرا اللاراالح اتشرّاعن ا اتُحبِّرل لنرا البرال الطبيع ه انُسر

 االعطا . 

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(12) 

 العمل الذي أعطٌتنً لد أكملته

هكاا لال ّبنا يساْ عبيه الصالح.. عنّه ها الكالل الال أكلل كّل شي . اهكاا كان حتّى إلى الصليل 

 (.30: 19)يا«. أُْكِلل   ل دْ :»حيث صّخ لابوً: 

هاا ها الحك الال يارل أن يكران فينرا سراا  فري خردلتنا أا سرابّ أعلالنراه البرد أنّنرا بنعلتره نمرال لره:   

ْلتُهُ » ل  ل ْد أ ْكل  ْيت نِي ع ْعل  ل  ال ِال أ ْعط  ا 4: 17)يا« اْلع ل  ًّ (. كثيّاً لا يااء علينرا الفكرّ إنّنرا لرد أناءنرا ارءً ا كبير

 يه الكن يظّل السإال هل أكللح العلل؟ نمال كّل شي  على لا يّامه لمد لاّبنا النهاي  اهاا عظيم.اهاا يكف

إّن الاين ياّان في السباق إن لم ي ِصلاا إلى خط النهاي  ال يُعتب رّان شريبًا. حتّرى لرا كراناا علرى بعرد ألتراّ  – 

 لليل .

ث ل حرين لرال اعل البنره:  – ّ في اعلّ ايًّدا.. لااا عهد هللا إلين ِلن علل؟ أال ت اُكّ لال اللسيح في الل  ي را »ف ّكِ

ِلي ّْ ْل فِي ك   (. 28: 21)لح« اْبنِيه اْاه ل اْلي ْام  اْعل 

ا لرره ؼايرر  ُعظلررى لمررد أّسررل نا هللا كررّل ااحررد إلررى عللررهه إلررى إّسرراليته.. احررّدد لرره الءلرران االلكررانه فااادنرر –

 اإّسالي  ُلحّددة. ايال أن نّاا  أنفسناه انمال هل أكللُح العلل؟ هل ألدّ أن ألال لد أُكلل؟

ش رن الخرّاج لرن هراا العرالمه فهرل أنرا لسرتعد أن أعطري  + لااا نااال دي اننا؟ اه ْل أنّنري أدّكرح أنري علرى ا 

 تاج إلى الح أكثّ.ااابًا؟ أم ألال لمد أكللُح ُلعظم العلل الكنّي كنح أح

إن لم يكتلل العلل فو يكان له ليل ه تخيل أعلال الفنرانين اللاهرابين: ّسرالين أا نحراتين الرم تُكتلرل 

اللاحاح أا التلاثيله هل تحاء على إعاال أا ّيى؟ أا طبيل ُلعالج يكتفى باء  لن العروج لهلرا كران 

يى عنه أحرد؟ أا لابرد سرياّة أا طرابّة ي ا.. هل يّ  ًّ مرال لمرد بلؽنرا تسرعين فرى اللابر  لرن اللسراف  اهراا كبي

 يكفي.. هل هاا يُعمل؟!

لا بالن إان اأعلال هللا اللاّكل  إلينا؟ اعلّ يحتاج إلى اّديّ  األان  اصبّ كثيّه يال أن نكلل تابتنا 

 التي هي أؼلى لا في الاااده أنصاؾ الحلال ال تنف !!

ا لّباًطا ًّ بعشّين خيًطاه فإن لُِطع رْح لعظرم الخيراطه اب ِمري  ااحرد  فمرطه  لال أحد اآلبا : لا أّن عصفا

يّته. هكاا إن لّدلنا تابر ه اااهردنا أن  ّّ ا؟ إّن خيًطا ااحًدا فمط كفيل بؤن يُفِمدل ُح  ّ فهل هاا يُطلك العصفاّ ح

ّ سيّتناه انتمّدم في نمتِل  اااّ الخطايا ااآلثامه انُمِل  عن عاداتنا المديل  ااععلال ااعلاال الباطل ه انؽي

ننا لر  صرؽيّةه فإنّنرا سراؾ نعراني لرن  ا ااحًداه أا تهاا  ًّ لسيّتناه كّل هاا ايّد اللداحه الكن إن أبمينا ِاا

 نلّاها انّتد إلى سيّتنا اعالى.
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ِطي ر ِ »لالن يارل أن نمرال: لرد أُكلرل. اأن يكران اهادنرا  ت رى الرد ِم ِيرد  اْلخ  (. أنصراؾ 4: 12)عرل« ح 

 الحلال أا الّيى بانااء الاء  اعكبّ لن العلل هاا ال يُعني الكلال.

ْلرُح الس رْعي  »+ لال المديب بالب:  ... أ ْكل  ان  ِفْظُح اإِليل  الًرا ّاكًيرا نحرا 7: 4تري2« )ل ْد ح  (. عنّره كران دابًلرا ت ا 

عال ه الم يكتِؾ أبًدا بلا ناله.. ايمال:  ُح ك اِلوً ل ْيب  أ نِّي ل ْد نِْلُح »الا  ّْ (ه اكان ينسى لرا 12: 3)في« أ ْا ِص

 ها اّا  للتد ا فيلا ها لدام.

ن ررا+ » رران  ِحررين  آل  ررا ك  ُل ِلل   ّ ررن ا اآلن  أ ْلرر و ص  (.. لررن الاااررل أن تءيرردنا اعيررام ت م رردًُّلا اِاررّدة 11: 13)ّا« إِن  خ 

بح على التلييء بسبل طال الءل ّّ انه انكران لرد بلؽنرا ءلرن اإلثلراّ. فهرل ّاحيّ ه اأن تكان حااسنا لد تد

 هاا هكاا؟!

عّن »+ الكلال يعني االنتها  لن العلل على الااه اعكلل ال بحسل ليراب النرابه برل بحسرل ليراب اللسريح. 

لُّ   ّ ْن ي ْلد ُحهُ ال ك ىه ب ْل ل  د ح  ن ْفس هُ ُها  اْلُلء  ْن ل   (.18: 10كا2« )ل ْيب  ل 

اح التري أُعِطي رح لرن لرن يرد اللسريح لكري تترااّ فيهرا اترّب حه اتؤّلرل النصريل ااعارّ + تؤّلل ايًّدا فري الاءنر

ّ  فرّبحه إن كران فري الخلرب الاءنراح أا الراءنتين. اأسرؤل نفسرن بصردق  السلاال للعبرد اعلرين الرال تراا 

 اتدليكه هل أكللح العلل؟!

ا هررا بررين أيرردينا كِللكنرراه أا إن كانررح اءنرراح الالررح االسررنين أا الءاارر  االبنررينه أا اللمتنيرراح الرر

اإللكانياح الاهني  االعملي  أا الكفا اح االلهاّاحه أا اعهل ااعصردلا ه أم العلرل فري العرالمه أا.. أا إلرى 

آخّ هال اعلاّ التي تحيط بنا في الحياة اليالي . في الاال  أنح لن داّ فع ال في كّل هرااه إا سرلح هللا لرن 

حاط بنه ال  أل إنسان يتعالل لعن.. إاا أنح أظهّح  له استعون اللسريح الرال أن تتولب ل  كّل شي  أ

ى الناب هللا فين ايلّادانه.  يُظِهّ بن للناب حبّه اّحلته اؼفّانه اطال أناته. اباععلال الحسن  يّ 

 الكن لبل كّل شي  يبمى السإال: هل أكللح  العلل؟!

ْلُح يُْدع ى الْ »+ األال  ا د ام  اْلا  (ه فالفّصر  ألالرنه الرا لرم ت ْبلُْؽره براعلب ااهرد اليرام فيره 13: 3)عل« ي ْام  ل 

إْن ل رْم »لتفاديًا اعخطا  التي عّطلح العلله الااظبًا على طلل اللعان  اإللهي  لتتليم علل هللاه التؤّكًدا أنّه 

ه ف ب اِطوً ي تْع رُل اْلب ن راُإان   لُّ اْلب ْيح   ّ رل ِلرْن » (1: 127)لرء« ي ْبِن ال أ ْن نْعل  يرد ا  ِّ ع ن  هللا  ُهرا  اْلع اِلرُل فِينرا أ ْن نُ

ةِ   ّ س   (.13: 2)في« أ ْاِل اْلل 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(13) 

 الباب المفتوح

ِطي    » ُله ف اِلن  خ  ال  ي ْعل  س نًا ا  ل  ح  ُؾ أ ْن ي ْعل  ِّ ْن ي ْع  (.17: 4)ي « ل هُ ل 

ّ اإلنسان نفسه أنّره ال يكرال اال    ّّ ا لا يُب ًّ ل اك سّ اصايا الّل. فكثي إان ليس ْح الخطيّ  هي فمط التعّدِ

يحلؾ اال يسّق اال يءنيه احسنًا أن يكان اإلنسان هكاا.. الكن هل ت عل م أّن التمصيّ في فِعرل الخيرّ يُحس رل 

 خطيّ ؟

ألام لبدأ ّاحي ؼاي  في اعهّليّ  لن اه  العلل اإلياابي. ليب االلتناْ عن هاا المال اإللهيه ييعنا   

 السلبيّاح شيبًا يدعا إلى االفتخاّ أا التباهيه فإن ُكنّا لد نلنا النعل  اِصّنا أاالد هللاه فؤل ثلّ ينبؽي أن نثلّ.

اهري التري سرلكنا فيهرا ل ربوً  لال المديب بالب عن هال اعلاّ إنّها كانح ثلّ الطبيع  المديل  السرالط ه  

لتسّكعين في الخطايا االنااساحه اعلاّ التي نستحي لنهرا اآلنه التري ِاكّهرا أيًيرا لبريح. أّلرا اآلن فلكرم حيراة 

 لمدس  كؤعيا  اسد اللسيحه الكم ثلّ الحياة اعبدي .

ُّ كانسها )ترن   فرإن ُكنّرا لرد لُِطعنرا لرن  ( هراا لرانان إلهري.11: 1لال الّل في المديم أّن كّل شاّة تُثِل

شاّة البشّي  السالط  اُطعلنا في الكّل  الحميميّ ه اِصّنا أؼصانًا فيهاه فثلّ حياتنا البد أن يكران لرن نِتراج 

 الكّل .

ٍّ ي ْنءِ »الّل يساْ لال:    اُم. ُكلُّ ُؼْصٍن فِي  ال  ي ؤْتِي بِث ل   ّ أ بِي اْلك  ِميِمي  ُ ا  ل  ُ اْلح  ّْ را ي رؤْتِي أ ن ا اْلك  ُكرلُّ ل  ُعرهُه ا 

  ّ ٍّ أ ْكث  ٍّ يُن مِّيِه ِلي ؤْتِي  بِث ل  (. لالن نمال إن ثب تنا في الكّل  الحميميّر  نرؤتي بثلرّ ايردام ثلّنراه 2ه 1: 15)يا« بِث ل 

اتصيّ ثلاّ الطبيع  المديل  لن كّل أنااْ الخطايا ؼّيب  عنا.. نسرتحي لنهراه ايسرتحيل علرى طبيعتنرا الاديردة 

 لالادة لن هللا أن تتصالح لعها.ال

ل    تِينًرا؟»   ّْ ْيتُانًاه أ ْا ك  تِي تِين    أ ْن ت ْصن    ء  ُّ ي ا إِْخا  ل رْح 12: 3)ير « ه ْل ت ْمِد ّ انمرال إن خ  ِّّ (. لرالن نُكر

 حياتنا لن ثلّ الشّاّ االخطايا فهاا ألّ طبيعي للثابتين في اسد اللسيح الال ها الكنيس .

ِطي ر   ل رهُ »ى اآلي  أّن اّااًعا إل   ُله ف راِلن  خ  ال  ي ْعل  س نًا ا  ل  ح  ُؾ أ ْن ي ْعل  ِّ ْن ي ْع رل علينرا أن نعري «ل  ه يتاا 

بإدّان ّاحي أّن فِعل الخيّ االصوحه لن تمديم اللحب  اإنكاّ الااح ابالها لن أال اآلخّه االخدلر  بالير  

الؽفّان... إلرى آخرّ كرّل الفيرابل اللسريحي  الترى ّأيناهرا فري أنااعهاه اأعلال اللساعدة االلعان  ااالحتلال ا

رن يعرّؾ أن يعلرل شريبًا ِلرن هرال  ِسيّ  المديسين.. بحسل لا أعط ْح النعل  كّل ااحد ِلن لااهل ااحسراناحه فل 

اال يفعل فمد صاّ برو ثلرّه اهراا اصرفه الرّاح بؤنّره خطير . فرإن ايرع ْح النعلر  ألالنرا فُّصر  لعلرل الخيرّ 

ْ اننتهررء الفُّصرر  كمررال الّسررال: فلنسر ْلتِررِه إِْن ُكن ررا ال  ن ِكررلُّ »ِّ ن ْحُصررُد فِرري ا  ِّ ع ن ن ررا س  ْيرر رِل اْلخ  ررْل فِرري ع ل  « ال  ن ْفش 

لحِ الك اللِ »(. اأيًيا 9: 6)ؼل ب اِط الصُّ ِّ حِ ب ْحدان ي  الّاُّ  (.3: 4)أؾ« ُلْسِّعين  إل ى ِحْفِظ ا 
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ن  » ال  ع ْلُح أ ل  ْفتُاًحا ه ا ل ْد ا   (. 8: 3)ّإ« ب ابًا ل 

د أباال لمفال  داننراه    النعل  دابًلا تاعل ألالنا بابًا لفتاًحا للدخال اللتحصيل على نعل  أكثّ. لد تاا 

 اهال نحاال أحيانًا الدخال فيهاه اإا نفشل نصال باإلحباط االيؤب أحيانًا ِلن ك ثّة اللحااالح اتكّاّ الفشل. 

ْْ عنن  اعباا   ل اللؽلم  ال تّتبن بها اال تيؤب. ُخْا لثوً دااد النبي االللرن.. كران لرد اشرتهى لرن كرّل د 

كيانه أن يبني بيتًا للّله يي  فيه تاباح العهد اتكان فيه الابابح االتسبيحه بدالً لن كان التاباح لاااًدا في 

 د سفكح  دلا ..خيل ه الكّن الّل لال لدااد: أنح ال تبني الهيكل.. عنّن ّال حّال ال

لمد انسّد هاا البال الال اشتهى دااد أن يدخل فيهه اصاّ لن اللستحيل أن يعلل أا يكلرل هراا اعلرّ.   

اُكنّا نتصّاّ أْن يلتلب دااد لنفسه اععااّ.. لا دام اعلّ كالنه الا دام الّل لد حّلني لن هال النعل ه فلااا 

 عسال أن أفعل؟

دااد لد انصرّؾ إلرى العلرل نحرا ااح الؽرّو لرن اعبراال اعخرّى.. إا على العكب لن الن اادنا   

اّهء كّل لا يلءم لبنا  الهيكل لن اهل افي  اأخشال.. إلى آخّل. لم يمؾ عااًءا ألام بال لؽلكه بل بإيااٍل 

ل ااعاءان استطاْ أن ي علل اي علل.. اسلّم سليلان ابنه كّل لا يلءم للبنا ه برل اسرلّله كرّل اللماسراح االتفاصري

لُّ ُكل  اِلن  »اأّال اللثال كالوً لابوً:   ّ نِي ال ل   (.19: 28أخ1)« بِاْلِكت اب ِ  بِي ِدِل ع ل ي  ل ْد أ ْفه 

ل أيًيا في حياة المديب بالب الّسال لّلا ألمال في السرانه لرااا يفعرل هراا الكراّء العظريم الرال طراؾ   + تؤل 

يّته بين ادّان السان. اكان لن الطبيعي أن ياد لنفسه كّل العاّ في أن العالم يبّشّ باللسيح. لمد تميّد ّّ ْح ح

ال يفعل شيبًا ايستسلم لأللّ الاال ه ايمال للّل إن كنح  تّيدني أن أخدم أخّاني لن هاا الحببه عني أنا 

 هنا عااء أن أفعل شيبًا.. لمد كان ألام بال لؽلك!!

الكنّه بالّاح تاااء هاا البال الُلؽل ك اانفتح له بال عظريم فعّراله فعكرؾ يكترل ّسرابله اللللرا ة لرن    

 النعل  االحكل  إلى الي  الكناببه بل اإلى كّل أايال الكنيس  في كّل لكان اءلان. 

أعلرك لرا كتبره االعايل أّن ّسالته إلى أهل أفسبه التي يسّليها الداّسان للكتال اللمدب أنها أعلى ا   

 الّاح المدب في العهدين. هال الّسال  كتبها المديب بالب اها في السان.

لُ إلى اعباال اللفتاح ..    ء   لم يمؾ عااًءا بابًسا ايابًسا ألام بال لمفاله بل تااا 

ا يسرتطي  اإلنسران بالنع    ًّ د ألاّ ال يستطي  اإلنسان أن يعلل فيها شيبًاه الكن ت ِاُد ألا لر  أن يعلرل تاا 

 فيها.

ّ  ال نستطي  أن نعلل شريبًا فيهرا. فهنران ألراّ     لا أالل هاا اللثال اللاياْ ألالنا. إنّه اإن كانح ألا

 أخّى كثيّة نستطي  بالنعل  أن نكّللها للاد اللسيح اانتشاّ للكاته.

ال  ي  »تفّكّ يا أخي في لال الّسال:     رنًا ا  س  رل  ح  ُؾ أ ْن ي ْعل  ِّ رْن ي ْعر ِطي ر   ل رهُ ل  رُله ف راِلن  خ  الُرْل بالنعلر  « ْعل 

ينِي» ِسيحِ ال ِال يُم ّاِ  (.13: 4)في« أ ْست ِطيُ  ُكل  ش ْيٍ  فِي اْلل 

ي التري تُهيبُهرا      ّ ّْ فري الفُر ر اعلْل في المليل الال ألالن.. ااعلْل باإللكانياح البسريط  التري لرنه اتبص 

ا إلى البا ًّ ّْ كثي ءها. االّل لعن.النعل ه اال ت نظ  ل الُلؽل ك أا إلى اعلاّ التي يصعُل أن تتااا 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(14) 

 الثبات فى المسٌح

أ ن ا فِيُكمْ »لال الّل يساْ:   (.4: 15)يا« اُثْبُتُاا فِي  ا 

ّب لا ها الثباح في اللسيح؟ هل ها فكّ أا فلسف  أا    نظّياح أا تؤلوح؟ أم حميم  تُعاش اتُخت بّ  اتُح 

ب اتصيّ ّكيءة للحياة. اإن كان اعلّ كالنه لا هي طبيع  هاا الثباح اللتبادل؟  ّ  اتُلا

إيلاني ا نحن نعي هاا.. نصّدله كّل التصديك بيمين اإليلانه الكن ينمصنا االختباّ العللي في اال  حياتنا   

 اليالي .

ررا ال  ي ْفن ررى»لرران نحررن باللعلاديّرر  ُالرردنا بحسررل اإلي   ٍْ ي ْفن ررىه ب ررْل ِلل  ّْ (ه 23:1بررط1« )ث انِي رر ًه ال  ِلررْن ء 

ّّ الليررّان اللمرردب احلررال الررّاح المرردب فينررا. ابحسررل  ابحسررل اإليلرران نلنررا لعلاديّرر  الثبرراح أا التثبيررح بسرر

 له اعلدسين يحّل اللسيح فينا.اإليلان أيًيا  كلّلا نتناال ِلن المُدساح اشّك  اسد اللسيح اد

 أعاد اأسؤل نفسي هل أنا ثابح في اللسيح فِعوً احم ا؟  

ل  الدابل  الحميميّ .. فو أشعّ بااتي ااارادل إالّ فيره. اهراا ينشرا فري     إّن الثباح في اللسيح يعني الّصِ

أحيا أنا هاا الشرعاّ الحميمري برالفّح لنتهى الفّح الال ال يستطي  أحد أن ينءعه ِلنِّي. اهنا أسؤل نفسي: اهل 

 الال ال يشابه ك د ّ؟

الكررّن حميمرر  اعلررّ أنّرره ال يخلررا يررام  لررن االيررطّال أا االنءعرراج أا الؽيررل أا الحررءنه اال تخلررا   

العولاح ل  الناب لن الدينان  أا اختوؾ الّأله ااإلنسان كّل يام ُعّي  للءلل لرن كرّل نراْه سراا  برالعين 

 أا بالفكّ االملل. أا باللسان

ا لا يسمط اإلنسان في فخاخ الخطايا االتعرّدياحه الرا    ًّ فؤين حال  الثباح في اللسيح لن كّل هاا؟ بل كثي

إلى الن لن إعرو  الراّاح االكبّيرا  االؽرّاّ اشرهااح سرابّ اعشريا . ايعراد اإلنسران يسرؤل: أيرن الثبراح فري 

 اللسيح لن كّل هاا؟

سرإال.. هرل لرا اختبرّل اآلبرا  ات س رّطّ فري سريّتهم لرن الثبراح فري اللسريحه برل  الد يتبادّ إلى الراهن  

دهم في البرّاّل احيراة النُّسرن الشرديده تحّصرلاا  ّّ ا عليهم؟ اهل بسبل تف ًّ ااالتّحاد به افيه.. هل كان هاا لاص

 على لا تحّصلاا عليه؟

العالم كلّهه اها ها ألًسرا االيرام اإلرى  اهنا يال أن ننتبه إلى حميم  اعلّه أّن اللسيح إلهنا ها لسيح  

 اعبده اأنّه النصيل الشخصي لكّل ااحده اأنّه ااق اللاح بنعل  هللا لن أال كّل ااحد.

ت ل.. بل ها لسيح الكّل الخلّي الكّل.   ُّّ  اأنّه ليب لسيح  الكهن  االّهبان اأصحال ال



31 
 

ؼاا لحياة الصوة االعبادةه لرد ا   ّّ ختبرّاا اعاشراا حيراة الحيراّ لر  هللا االثبراح فري فإْن كان الاين تف

اللسيحه فُهم في الاال  لّدلاا للكنيس  اللعالم كلّه دليوً عللي ا لاطعًا أّن الحيراة باللسريح االحيراة فري اللسريح هري 

 .اال  عللي حّيه كفيل أن يُؽني اإلنسان عن العالم اكّل لا فيهه اأن يُشب  اإلنسان حتّى لا عاش في الفمّ

فلا دام اعلرّ كرالنه الرادام لرد عراش اللويرين لرن النراب هرال النعلر  الفابمر ه فري الثّبراح فري اللسريح   

االحياة بهه فليب لنا إان أّل ُعاّ أالّ نتلتّ  نحن أيًيا عللي ا. عّن اعلّ صراّ ُلعاًشرا علرى لردى آالؾ السرنينه 

ياح الناب على اختوؾ أاناسهم. اهراا يُبرِّهن علرى أّن افي كّل اعاياله افي كّل ألاكن العالمه الالي  لستا

 اعلّ ليب بلستحيله بل ها ُلتاح اُلستطاْ بالنعل .

ِّ »+ لمد طلل الّل يساْ لن اآلل عالنا لابوً:   ي ِّّ ر « ل ْسُح أ ْسؤ ُل أ ْن ت ؤُْخا ُهْم ِلن  اْلع ال ِم ب ْل أ ْن ت ْحف ظ ُهْم ِلن  الّشِ

 ا إان أن نكان عابشين في العالمه الكن في اللسيح يساْ لحفاظين لن الشّيّ.(. فد عاتُن15: 17)يا

 + فالخوص  إان أن اعلّ ّاا   إلى تدبيّنا نحنه اطّيم  حياتنا افكّناه األّ اهادنا اإدّاِكنا الّاحّي.  

ّ  س عيًا  فنا العل  ّ اه اإن ُكنّا لد ص ًّ اّا  الللاّاحه أا الحصال على  + فإن ُكنّا لنؽلسين في العالليّاح ليوً انها

اللاديّاح بؤّل شكل لن اعشكال.. اإن ُكنّا لد شرابهنا اشراك لنا هراا الردهّه فلرن أيرن لنرا أن نرااق للكراح هللا 

 داخلنا؟

ّ  خوصرناه انعطري أُانًرا صراؼي  للرال لرال:     أ ْطلُرُل »فالدعاة إان إلى أن نفيك لن ؼفلتناه انتبّصرّ ألر

ا )إليها(إِل ْيُكْم  ةِ ال تِي ُدِعيتُْم بِه  ا ي ِحكُّ ِللد ْعا  ّلِ أ ْن ت ْسلُُكاا ك ل   ّ ّ  فِي ال  (.4: 1)أؾ« )أسؤلكم(ه أ ن ا اع ِسي

اهنا عندلا يّا  اإلنسان إلى نفسه ايمال: ألام اأّا  إلى أبيه ياد نفسه في حيرن اآلل. اكرّل لرا    

ى الللكاح داخله. فمدل أا ظّن أنّه فمدل يتاّدد له. اهنا   يبدأ اإلنسان لليوً لليوً تنفتح بصيّته الداخلي ه فيّ 

خدْ الُلؽل ك كمرال     ايحتاج اعلّ اّديّ  في طلل الحياةه الااظب  ااعي  على الخلاد إلى النفبه في الل 

بًرا الكرن الّل.. ايبدأ يتحّسب بالِحّب الّاحي الداخلي اااد اللسيح احيراّله الرال لرم  يكرن للحظر  ؼاب

بنا في الكاّة البعيدة.  ُّّ  السبل كان في ت ؽ 

اللحال يبدأ اإلنسان في اإلحساب بؤنّه ثابرح  فري اللسريح برل االلسريح ثابرح  فيره. اللحرال أيًيرا يتخلّرى    

اإلنسان عن الفكّ المديم الرال عراش بره لسرنينه أنّره يعلرل اياتهرد ايكسرل ايبلرػ إلرى ُلرّادله اعّن اّاعره 

 السبل في كّل لا ها عليه.افهله ها 

اإا ياحد هاا الفكّ يعاد إلى اتياعهه اينسل الفيل كلّه لصاحل الفيل العالل فينا. ابرإدّان ثباتره    

في اللسيحه ال يعاد ياد سعادة أا فًّحا إال في ءيادة اإلحساب بهال النعل ه اهاا يتحمّك بؤالاٍح كثيّة يخلا 

ل اإلنسانه تصيّ فيها اإلنسان ل  اللسيحه اال يّيد  ّّ ن كان. اإا يتد ّ صفا هال اعالاح أل كابن ل  أن يعّكِ

ّم ءحام لشؽالياح الحياة.  حااّسه الداخليّ  لّهف  إلدّان حياّ اللسيحه حتّى في ِخي 

 + ايحلا لإلنسان ساا  ل  نفسه أا ل  النابه أن يعيش الكللاح الحلاة:  

ِسيحُ » - ي اة  ِهي  اْلل   (.21: 1)في« ِلي  اْلح 

ّلِ ن ِعيشُ » -    ّ د  ي ُلاُح ِلا اتِِه. ع ن ن ا إِْن ِعْشن ا ف ِلل ال  أ ح  د  ِلن ا ي ِعيُش ِلا اتِِهه ا   (.8ه 7: 14)ّا« ع ْن ل ْيب  أ ح 
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دُ » -   نُاا  ُن ا   ّ ن ت ح   (.28: 17)أْ« ع ن ن ا بِِه ن ْحي ا ا 

ان  أ  » -   ُّ ْيبًاع ن ُكْم بُِدانِي ال  ت ْمِد  (. 5: 15)يا« ْن ت ْفع لُاا ش 

ب تِي» - ح  اي ال  ت ثْبُتُان  فِي ل  ص  ِفْظتُْم ا  ب تِي. إِْن ح  ح   (. 10ه 9: 15)يا« اُثْبُتُاا فِي ل 

 بل يصيّ كّل اإلنايل ُلعاًشاه فتنفيا اصايا يساْ سهل ه ليس ْح ثميل ه انيّل هيّن احلله خفيؾ.

ةِ »يّ كّل هاا بسبل ثباتنا فيهه إا يص  ّ س  ل ِلْن أ ْاِل اْلل  أ ْن نْعل  يُد ا  ِّ  (.18: 2)في« ُها  اْلع اِلُل فِينا أ ْن نُ
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صررباًحا  7بحسررل اللااعيررد اللعتررادة يبرردأ السرراع  كنررح أصررلِّي المررداب اإللهرري يررام أّبعررا .. االمررداب 

التري تُمرال -اينتهي في التاسع . اكان يصلِّي لعي أحد اآلبا  الكهن . افي ؼالل اعحيان نصلِّي اعااشي الكباّ 

ا.. بسبل ييك الالح. -بعد لّا ة اإلنايل اللمدب  ّ  نصلِّيها ِس

ّّ اإلنايل ألرام اللنالير .. دخلرُح أ عطيُح اعّل الكاهن شّيكي أن يمّأ اإلنايل اللم دب.. ابعد لّا ة ِس

ا.. اأعطيرُح الشراّيّ  للشرلابه االفرُح داخرل الهيكرل ُلنِصرتًا   ّ إلى داخرل الهيكرله اصرلّيح اعااشري الكبراّ ِسر

 لإلنايل اللمّدب. 

ا بعد كلال اإلنايل. للرُح فري ًّ ه نفسري:  ابينلا أنا كالن اا ني هاتؾ في داخلي يمال: صّل اعااشي ا 

ا.. للُح  ًّ ه لّها ا  ة أخّى.. كؤّن أحًدا يتكلّم في أاني ايمال: ال ص  ّّ ا. اا ني ااح الندا  الداخلي ل ًّ لمد صلّيتُها ِس

ة أخّى: لمد صلّيتها. ّّ  ل

اح.. ااادُح نفسري ؼيرّ لرادّ أن أتؽلّرل علرى هراا الفكرّه أا أن أفلرح لنره. فلّلرا  ّّ ّ اعلّ لعي ل ّّ تك

اإلنايررل اللمرردب. اكرراد الشررلاب أن يررّّد اللررّّد الررال يمررال: أنصررتاا بحكلرر  هللا.. ابعرردل فررّغ أبانررا لررن لررّا ة 

 يمالان: بالحميم  نإلن. أشُّح للشلاب أالّ يمال.

ا.. ثرم اهبرُح عؼسرل يردّل. فبرادّني اعل  ًّ هر اتمّدلُح إلرى اللرابح الُلرح: اشرليل.. اصرليُح اعااشري ا 

ّلِ اعااشي سِ  ا.. للح: ال أعلم. الكاهن لابوً: ألم تُص  ًّ ه ا.. للح: نعم. فمال: للااا صلّيتها ا   ّ 

صرررلّينا المرررداب.. اتناالنرررا اعسرررّاّ اللمدسررر . اشررركّنا هللا علرررى نعلتررره التررري يعطيهرررا لنرررا نحرررن ؼيرررّ 

 اللستحمين.. اصّفنا الشعل.

ا اطلرل إلرري  الربعو أن يالسرراا لعري.. بعيررهم لوعتررّاؾه االربعو يسررؤل أا يستفسرّ عررن شرري ه أ

يطلل خدل  لعيّن  كالعادة. كان لن بينهم إحدى بناتي في االعتّاؾ. اهي سريّدة فري الثوثرين لرن علّهراه لهرا 

ثوث  أطفال صؽاّ. اهي إنسان  ااح للل نمي.. بسيط  ؼاي  البساط ه تفحي نفسها اتمّدم للّل تاب  خالصر  

   الناب اُلحتِلل  باداع  كّل لا يؤتي عليها.ااّدة. اتعيش بمدّ إلكانها حافظ  لاصايا اللسيحه ُلِحب  لالي

أنرا لري لرا »فللا ال س ْح باانبي اادتُها تكاد تطيّ لن الفرّح.. لتهلّلر  ارد ا. افري حرال الشركّ.. لالرح: 

شهّ لم أتناال اعسّاّ اللمدس  بحسل ظّافي الشؽالياتي.. لُلُح فري هراا الصرباح اعنردل شرهاة  يمّل لن

عاّل  اشاق ال ياص ؾ للتناال. ّكبُح سياّتي عاّصل ابني لللدّس . اكنُح ألراد السريّاّة ُلسرّع ً. اأدُّح 

لترؤخّة. اكان رْح شرهاة للبري أن  تليفاني عسل  اإلّسال اللباشّ لن الكنيس ه اكنُح أتاب  الصوةه الكنّي كنحُ 

ا.  ًّ هر أكان في الكنيس  لن أال المداب. فّفعُح للبي لللسيح اّااته. اللح لره: خلِّري أبانرا يصرلِّي اعااشري ا 
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اكنُح أطلل إلى اللسيح في هال اللحظراح بكرّل للبري حترى سرال الردل  لرن عينري. فلّلرا انتهرى أبانرا لرن لرّا ة 

لح على بُعد عشّة دلابك لن الكنيس .. ااردتُن تمرّدلح  إلرى اللرابح ابردأح  تصرلّى اإلنايل اللمدب.. اكنُح لاء

ا. لم ألتلن نفسي لن الصّاخ االشكّ. اتهلّلْح نفسي بفّحٍ عايل. اللُح يا ّبّي إلى هال الدّا   ًّ ه اعااشي ا 

ل لنن   «.باللادتسل  الصوة اإلى هال الدّا  تكان االستااب .. حم ا إنّن إله عايل اُلتعا 

صحيح إنّه ألّ بسريطه الكرن لرد ءاد إيلراني اّارابي اثمتري فري إلهري الرال يسرل  الصروةه حترى لرن 

الخطاة االلساكين. ايُّيني ك م ها لّيله اك م هرا طيّرل اصرالح. كنرُح أسرلعهاه الرم أتكلّرم بشري ه الرم أُعلِّرك 

لرّدلح اعتّافهرا لللسريح بؤلانتهرا اتردليمها فري بكلل  على اعلّ. ثم للح لها: إنتي اايّ  تعتّفري.. لالرح: نعرم. ا

تابتهاه افحي نفسهاه االّااْ باللام على نفسها. اطلب ْح إّشاًدا.. فمدلُح لها بحسرل لرا أعطتنري النعلر  أن 

 ألال لها.. اأحن ْح ّأسها تحح يد الّّله الّأُح لها التحاليله اصّفتها بسوم.

لهاتؾ في داخلري كرابًا.. الرم يكرن إلحراح الصراح علري  أن اكنُح في داخل نفسي في اهال.. فلم يكن ا

مًررا اِصرردلًا. الكررن إلررى هررال الدّارر  يكرران االتصررال بررالل حتررى لررن  هًلررا. بررل كرران ح  ن ررا أا ا  أصررلِّي اعااشرري ظ 

 البسطا .. اإلى هال الدّا  يكان الّّد السلاال هكاا سّيعًا اف عّاالً. 

ل هللا ايدل الحاني  في التفاصيل الدليمر  فري الحيراة الكن هال هي لااعيد هللاه اهكاا للك ن أن نّى ت د خُّ

 اليالي ه إن كانح لنا العين البسيط  التي تعاينه االملل النمي الال يطلل فيُااله اي مّْ فيُفتح له. 

ّّ للرااا صرليُح اعااشرري  افري آخرّ النهراّ تمابلرُح لرر  اعل الكراهن ءليلري اللرُح لره.. هررل عّفرح  السر

هرر ررؽّلانا ل ا  ا؟ لررال: ال. فحكيررُح لرره حكايرر  هررال اعخررح الررا فعلت رره. اللررح لرره ُلررداِعبًا: شرراؾ النرراب ُللِكررن يش  ًّ

Remote Control .لن على بُعد.. فُهم يتّصلان بالسلا ه ايستطيعان أن يحّكانا بالنعل  االّاح 

 

 الملي لالا سيداّاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(16) 

 أمور تبدو صغٌرة ذات مدلوالت كبٌرة

-2- 

+ ااتاح ح ييم  شديدة حياة  أحد اعحبا .. كانح نفسيّته اكؤنّه أحاطْح بها ُظلل  شديدة أا كؤنّه انحب ب فري فرّخٍ 

ةً فيه. فلاؤ إلى الصوة بلااا  ادلاْه اطلل بصّاخ الليل االنهاّ. اطالح به   ّ اال خّاجه فكانح نفُسهُ ُل

رن ي سرل . اكانرح نفسره تنرءال  اعيام اها في ااح الحال. اكؤن  الصوة تاه ل أدّاج الّياح.. اكؤن  ليب ل 

 كّل ياٍم اكاد يدخل في يؤٍب لاتل.

عندل أيمان  للسيد اللسيح أحبّها اأحّل أن أتطلّ  إليها. اأصلّي ألالها.. اأعل م أنّه ي سل  لي. »لال لي: 

تري اكتنفتنري فيهرا هرال اليريم  أخلرُد إلرى هرال اعيمانر  اأير  ّأسري الُلتع رل عليهرا. فكنُح في هرال اعيرام ال

ّ  داخلي للتُهُ للّّله الم يُكن يخطّ على بالي لن لبله كنح ألال للرّّل: احتيرنّي.. ُخراني فري  ااا ني فك

ألرام اعيمانر .. حينن. اظللح على هال الحال  لّاب  شهّ كالل. افي ليل  اعحد اللايي اأنا ألال للرّّل 

احتينّي. ّااعُح نفسي اللُح كيؾ؟! هل ينءل الرّل لرن السرلا  ليحتيرنّي؟! لرا هراا الرال أنرا أطلبره لرن 

 الّل هال الثوثين ياًلا.. هل هاا لعمال؟

ا احيرُّح إلرى الكنيسر . صرليُح المُرّدابه اشرعُّح بعرءا  فراق العرادة.  ًّ ثم صرليُح انلرُح.. للرُح براك

ّ.. اكانح كللاح المّا اح اكللاح المداب كلّها لاّاه  إلى نفسي.. لم أشرعّ هكراا لرن اتناالُح لن اعسّا

لبل. ابعد المداب اإللهي كنح أنا اءااتي ابعو اعحبّا  االفين.. فسلّلُح عليهم اابح  أنح إلي  افاابُح 

دى سنااح لعّفتري أنّن تؤخاني في حينن.. أنا احدل دان الي  الاالفين.. الم تُكن هال عادتنه اعلى ل

 بن لم يحُدث هاا اعلّ.

احتينتني بمّاة.. لم أللن نفسي.. اّتليُح في حينن ابكيُح.. اأءال الّلُّ الييك. اللُح: أُعّظلن يا 

ّل عنّن احتينتني.. اعللُح أّن هللا سل  صاح بكابي. ااستاال  طلبتي الؽّيب  التي كنح أتاسل إليه أن 

انري.. برل تارااءل إلرى الِفعرل  يحتيني. الم يمؾ اعلّ عند ّ نفسري اعء  العلل الداخلي للنعل ه أّن الّل آء 

ى إيلراني برالّله اعللرُح أنّره يسرل  صرّاخ  الِحّسيه عنردلا شرعُّح أّن هللا أّسرلن لترتّلم شرهاة للبري. فت م را 

 «.اللساكين

علرى الّارل أّن دافعًرا ألراى ِلنِّري + في الحميم  لسُح أعلم لا الرال دفعنري حتّرى أفعرل هراا.. شرعُّح اأنرا أُسرلّم 

يدفعني أن أفعل هاا؛ كؤّن شالًا الحبّ  لايّ  أّيد أن أُعبِّّ عنها نحال. ل  أّن الّال لن عاّلر  الشرعله الرم 

لاح  أُكن أعل م شيبًا عّلا يااء فيره ِلرن يريم ه أا لرا هري ظّافره. فللرا اادتُره يبكري علرى كتفري بردان ُلمرّدِ

خِفي ا عنّي. فلادُح هللا الال يعلل أكثّ ِلّلا نفهم أا نسؤل. تعّابُح. فلّلا سؤلته  على انفّاده حكى لي لا كان ل 

ةِ ال تِري » س رِل اْلمُرا  ه بِح  ُّ را ن ْطلُرُل أ ْا ن ْفت ِكر ّ  ِارد ا ِلل  ُّ أ ْن ي ْفع رل  ف رْاق  ُكرّلِ ش رْيٍ ه أ ْكث ر اْلم اِد رُل فِين راا  : 3)أؾ« ت ْعل 

20.) 

 

 يداّابالملي لالا س
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 اسلكــــوا بالـــروح
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بحسل لا ت س لّلنا لن إيلان إنّنا حينلا اعتلدنا لللسيح لد لبسنا اللسيح.. ابحسرل لرا ُكترل أيًيرا ِصرّنا   

اُح هللاِ ي ْسُكنُ »هيكوً للّاح  ُّ ا ت ْعل ُلان  أ ن ُكْم ه ْيك ُل هللاِه ا  : 3كا1« )فِيُكْم... ع ن  ه ْيك ل  هللاِ ُلم د ب  ال ِال أ ْنتُْم ُها   أ ل 

اِحرًدا»(ه ابحسل اإليلان أيًيا 17ه 16 اًحرا ا  ُّ ِليعُن ا ُسرِمين ا  اُح ال رِال أ ل رام  »(ه 13: 12كرا1« )ا  ُّ إِْن ك ران   ا 

اِح س اِكنًا فِيُكْمه ف ال ِال أ ل ام  اْلل   ْ  ِلن  اع ْلا  اِحرِه الس راِكِن ي ُسا ُّ ابِت ر   أ ْيًيرا بِ ُكُم اْلل  راد  ريُْحيِي أ ْاس  اِح س  ِسيح  ِلرن  اع ْلرا 

 (.11: 8)ّا« فِيُكمْ 

اِلثل الن كثيّ.. االسإال الال يال أن يلّح علينا: كيؾ أسرلن برالّاح؟ أا كيرؾ أنمراد برالّاح حسرل   

احِ »اللكتال  ُّ  (.14: 8)ّا« هللاِه ف ؤُالبِن  ُهْم أ ْبن اُ  هللاِ ع ن  ُكل  ال ِاين  ي ْنم اُدان  بِ

 االاال  العللي إنّنا حصلنا على كّل اعاد هللا الصادل ه االاال  العللي أيًيا أنّنا نلنا اأخانا.   

ْعِصري  ِ »+ فإن كان العالم اال  تحح سلطان ّاح الظلل ه   رُل اآلن  فِري أ ْبن راِ  اْلل  احِ ال رِال ي ْعل  ُّّ (. 2: 2أؾ« )ال

ّّ االنااساح االطل  االكال االخبرث االحمرد االمترله اكرّل برالي اعفعرال  اهاا بالطبيع  يُثِلّ كّل أفعال الش

التي نّاها في العالم انسل  عنها كّل يرام افري كرّل لكران. فرإان الحاار  اللاسر  الشرديدة أن ياّارد أاالد هللا 

 ه ايشهدان عليهه ايدينان أفعاله اكّل لّاته الشّيّة.سالكين بالّاح اللياد لّاح العالمه يشهدان يّدل

احِ هللاِ » ُّ احِ... ال ِاين  ي ْنم اُدان  بِ ُّّ  (14: 8ه ّا16: 5)ؼل« اْسلُُكاا بِال

 + ال تطفباا الّاح )ها ناّ ؼيّ لادي  لكن ينطفا في الهالكين(.

 الّاح(.+ إن كنتم بالّاح تُليتان أعلال الاسد فستحيان )هاا ها علل 

 + أُصلِّي بالّاح )بدانه ال صوة(.

ح للل هللا بتابتن(. ِّّ  + ال تُحِءناا الّاح )بل على العكب ف

م اللاهب  التي فين(. ِّ م الناّ )أي  ّ ا.. اكيؾ تُي ًّ  + ابح عُلمي نا

 + الّاح يحيي )بدانه اللاح حتًلا(.

 + ّاح الحّك )يد ّاح اليول الال في العالم(.

 ام يساْ )يميلنا ايحيي أاسادنا اأّااحنا(.+ ّاح الال أل

 + ّاح البنّاة )به ِصّنا أبنا  لآلل(.

ن يمبله؟(.  + ّاح هللا )ل 
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 + التلباا بالّاح )إلى كّل لل  هللا(.

 + كلّنا ُسمينا ّاًحا ااحًدا )اللا  االّاح(.

ّّ اعلى دينان . ح العالم على خطيّ  اعلى بِ  + يُبّكِ

 ّكم )اللسيح لم يتكلّم ِلن ااته احد له بل كلا سل  لن اآلل(.+ يؤخا ِلّلا لآلل ايخب

د اآلل(. د االبنه ااالبن يلّاِ د االبنه االّاح يلّاِ  + اان يلّادني )اآلل يلّاِ

 + يتكلّم بكّل لا للته لكم )الّاح االكلل (.

 كٌف أسلن بالروح؟ أو كٌف أنماد بالروح؟

في داخلن؟ ألرم ي مُرل اللسريح إنّره ينبر  فري الرداخل كنبر  الحيراة بادئ ال بد  لْل لي هل تشعّ بّاح هللا    

 اعبدي ؟

 + هل تشعّ بحياّل اللفّح احلاله اللشب  الال يسيطّ على كّل لا فين؟

 + هل تشعّ به يلأل كيانن؟

 + هل تستشعّ عااب  حلال الّاح اعءا ل الال ال يُع بّ  عنه؟  

 + هل تسل  صاته؟

عندلا ي نُخب اليليّه ايالِظ لا كان نابًلا ِلن لبادئ اُلثُله بل حينلا يُميم لا كان ليتًا + هل تخي  لتلبيته 

 لن الحااب اللمدس ؟

 + هل تستنشك أّياه اإللهيه حين يلأل الداخل بعطّ المداس  انسيم الاداع  اإللهي ؟

 ف  لإلنصاح؟+ هل ت خلُد إلى السكان العليك الال يسدله الّاح على الحاابه اياعلها لّه  

 + هل تهّل علين ّيحهه فتسيل الليال لن الداخله فت اّل لن الينباْ إلى اللآلي كساالي هللا؟

 + هل صاّ الصاح الخفيؾ االنسيم الهادئ يلفّن لن كّل ناحي ه فتشعّ أنّن اء  لن ااادل؟

 اأشع ل ح الِؽيّة االفّح؟+ أ م هل لحمتن الناّ في طّؾ لن أطّاؾ كياننه فحّال ْح البّادةه بل األؽتهاه 

 + اهل سعدح  بكّل هااه أا بعيهه اهل طلبح اللءيد؟

 + اهل تاسلح  أن تدام هنان؟

 

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(18) 

 اسلكــــوا بالـــروح

-2- 

....»لال الّاح المدب للّسل:  ش اُال  ن اب ا ا  ّْ ُءاا ِلي ب  ِّ (. لمد حّل عليهم فتكلّلاا بلؽاحه 2: 13)أْ«. أ ْف

ها نطك بلسانهم. لم يكاناا هّم اللتكللين بل الّاح الحاّل فيهم. تكلّلاا بكّل اللؽاحه أل اصلاا إلى كّل إنسرانه 

 اتااصلاا لعهه كلا أعطاهم الّاح أن ينطماا. 

ه الم يكن أحد ليسل  صاتهم  الاين لم تُسل  أصااتهم خّاح أصااتهم »في اعصل لم يُكن لهم صاح 

(. صاّ صاتهم اكولهم لللاً ا بالّاح.. 4ه 3: 19)لء« إلى اعّو كلها ابلؽح أصااتهم لسال  اللسكان 

ت  »احيثلا ه ّل الّاح ُسل  صاتهمه عّن  ْيُث ت ش اُ ه ا  يُح ت ُهلُّ ح  ِّّ اا ل ْات ه  ُ  ص  (. فحين حللاا سوم 8: 3)يا« ْسل 

ّل سوله للا لالاا: السوم لهاا البيح.  اللسيح إلى كّل بيحه ح 

ب  الملال التي كانح نابل  فاستيمظح.. كولهم أحيرا اللراتىه اأّاعهرم إلرى الحيراة. كللرتُُهم  كولهم ن خ 

ل رم  أُ »صاّح ألاال هللا بسبل الّاح اللرتكلّم لرنهم  احِ اْلمُرُدِب ت ك  ُّّ ُسرالِين  ِلرن  الر يُسران  ل  : 1برط2« )ن راُب هللاِ اْلِمّدِ

 (. الم تؤِح كلل  لنهم بإّادة الناب بل باحي الّاح.21

نعم تكلّم  بهم اتكل م  فيهمه فؤّشدهم الادهم ااك ّهم بكّل لا لالره السريد. تكلّرم فريهم فسرلعال ااعراا لالره 

ل إلررى ألرراكن التنعررااه اللررا دفعهررم للكررّاءة االشررهادة أطرراعاا اعللرراا بحسررل اإلهالاترره. لّلررا لررنعهم لررن الرراها

إّادته. للا ااّههم إلى أل اه  لم يعانداا. صاّاا آالح طيِّع  في يد الّاح فعلل بهم بو لان . لألهم إلى كرّل 

ُلنتهرى اعيرام اكراناا اللل  فرالتألااه إا لرم يكرن فريهم لعانرد كمرال الّسرال اظلّراا يلتلبراا ياًلرا بعرد يرامه إلرى 

 يلتلبان ُكلّلا خدلاا اكّءاا. 

ّح التعبيّ  ال    هللاِ أ ْحك ُم ِلن  »لألهم لن الحكل  فلم يستط  أحد أن يماام الحكل  التي فيهم الد ص  ه  ع ن  ا 

ى ِلن  الن اِب! ْعؾ  هللاِ أ ْلا  ي  تُيراهيها حكلر   (. لألهم حكل  ليسرح لرن هراا الردهّه اال25: 1كا1« )الن اِب! ا 

ْسكن  كللرا ءاداا فري النعلر  االحكلر ه اهكراا كرّءاا  حكلا  هاا الدهّ. على أنّهم كللا ءاداا في االتياْ االل 

 اعل لاا.

رال  اْلع رال ِم ِليُْخر» ّ  هللاُ ُاه  ... ب ِل اْخت ا ا   ان  ُحك ل  ُّ ثِي ةُه أ ْن ل ْيب  ك  ا اإِلْخا  ت ُكْم أ يُّه  اا د ْعا  ُّ را   ءِ اْنُظ « ل  اْلُحك ل 

(. صاّح حكلتهم ليب نتراج ّااحر  العمرل االفلسرف ه برل ناءلر  لرن فراق. الِحكلر  البشرّي  27ه 26: 1كا1)

ا لتباهيًا ُلّتفعًاه اعلى العكب صاّح حكل  الّسله فاتّيعاا باعكثّ الالاا:  ًّ أ ن ا »تاعل اإلنسان لنتِفًخا ُلتكبّ

لِكْن نِْعل  ُ هللاِ  ا أ ن ا... ا  ِعيل   (.10: 15كا1« )ال تِي ل 

الّاح بشفاعٍ  داخلي  اأن راح ال يُنطرك بهرا يرب ط للكراتهمه الردب نيّراتهمه ااّحرد طالراتهمه ااسرتخدلها 

رن ايرعاا عليره  ّّ الرّاح إلرى كرّل ل  الّاح لتاديد الخليم ه اتمديسها بؽسل اللا  بالكلل . اْي  أيرديهم لنمرل ِسر
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ّّ الررّاح الررال ال يُررّىه الكنّرره العالررل االفاِعررل االُلسررتِعد اليررد. كانررح اعيررادل اللنظرراّة تُخ فرري لررن اّابهررا ِسرر

 االلنحدّ االلنسِكل دان أن تدّكه الحااب الخاّاي .

+ لألهم الّاح إلى كّل اللل ه فكّءاا لللإلنين أن يسعاا للاصال إلرى لرل  لالر  اللسريح. كران اللرل  فريهم 

ْلِح »ءاّة. كاناا في الحال  التي عبّ  عنها المديب ياحنا الّابي دابًلا لستديًلا بؽيّ انمطاْ بل بفيو اؼ ِلْلا 

احِ  ُّّ ُح فِي ال ّْ رِد ل ْسرُح »(. إا كلا لرال المرديب برالب: 4: 2)يا« ِص س  ج  اْلا  ِّ را رِد ل ْسرُح أ ْعل رُمه أ ْم خ  س  أ فِري اْلا 

اا ااه اعّو. فإن كان ا2: 12كا2« )أ ْعل مُ  لاسد يعيفًا بحسل طبيعترهه الكرّن (. هكاا كاناا اهكاا ؼيّ 

س ررل الاسررد االرراا اآلالم ااعتعررال ااعسررهاّه ابحسررل الاسررد االرراا  الررّاح اعررل أّااحهررم فرري لررّاة هللا. بح 

ا لبلرراا فرري أاسررادهم  ًّ لررّاّة االيررطهاد االتعررايله احتّررى الميرراد كلررانبينه احتّررى التشررّيد االملرر ه اأخيرر

هم الخاؾ اال الُابن اال اليعؾ بل اّاحاح اللاح بحّد السيؾه الكن بحسل ا ِّ لّاح الساكن فيهم لم يعت

ّين بماة هللا.   كاناا لإاء 

------- 

ه ال رِال أ ْنم را ن ا ِلرْن ُسرْلط اِن الظُّ + » ِّ يِسرين  فِري النُّرا اِث اْلِمّدِ  ّ ك ِ  ِلير ِّ ر ين  اآلل  ال ِال أ ه ل ن را ِلش  ِّ ن م ل ن را إِل رى ش اِك رِ ه ا  ْلل 

ل ُكاحِ  ب تِهِ  ل  ح   (.13ه 12: 1)كا« اْبِن ل 

ل ْحرٍمه ب رْل »سلطان الظلل ه ّاح الظلل ه ّاح اليوله الّاح الشّيّ  ٍم ا  ر   د  ت ن ا ل ْيس رْح ل  ع   ّ را ف إِن  ُلص 

ه ل    أ ْان راِد الش ر ِّ ْه ِ  ها ا الد  س اِ ه ل    الس و ِطيِنه ل    ُاال ةِ اْلع ال ِم ع ل ى ُظْلل  إ  ُّّ اِاي اِح. ل    ال اِحي رِ  فِري الس رل  ُّّ ِّّ ال

 ...  (.13ه 12: 6)أؾ« ِلْن أ ْاِل اِلن  اْحِللُاا ِسو ح  هللاِ اْلك اِلل 

رد طّيرك  ْ لر  هرال المرااح الشرّيّةه فرو ياا  ِّ إن ُكنّا في العالم بحسرل لرال الّسرال سرناااه انصرا

مرداب. اإالّ.. فكيرؾ ي مرِدّ اإلنسران اليرعيؾ للنصّة على هرال المراى الّهيبر  سراى اللرل  لرن ّاح هللا ال

 التّابي بحسل طبيعته أن يتفّاق على أّااح الظلل ؟

فؤل شكّ يال أن نمّدله إلى هللا لن أال عطي  الّاح المدب الال سكن فينرا؟! لنرا أن سرمط اإلنسرانه 

لنرا الرن الحرين صراّ اسلّم إّادته لعدا الخيّ بإطاع  لشاّتهه حين دخل اللاح إلى العرالم بحسرد إبلريب. 

ر  لره براإلّادة. فلّلرا ظهرّ عطرؾ لخلّصرنا هللا بتاسردل اإللهريه  ّاح الظلل  لتسيًّدا علرى اإلنسران عنّره خي 

ّنا لن عبادي  إبليب..  ّّ ِّّ »اصن  الخوي اح بِيًدا ِلْلبِ ن ا ع  ّْ  ( بحلال ّاح هللا فينا.16: 6)ّا« ِص

د الررّاح ا  ّ لررناب لررن لسرركنه بمرراة هللا اباسررم يسرراْ اللسرريح. هرراا افرري طمررب اللعلاديرر  الُلمّدسرر  يُطرر

السلطان أعطال هللا للّسله حين أعطاهم لّاة اسلطانًا على إخّاج الشياطينه انفرخ فري ااراههمه اأّسرلهم 

رد ايمرال  أن يشفاا اللّيى ايخّااا الشياطين ايميلراا اللراتى. هكراا بعرد الصروة يرنفخ الكراهن فري الُلعل 

رده بسلطان: "اخرّج أيّهر ّّ الليرّان يحرل الرّاح المردب فري الُلعل  ا الرّاح الرناب". ابالصربؽ  اللمدسر  اسر

 ايصيّ لسِكنًا لل بالّاح.

ؤخرا الارّد:  را ل  ج  »الكن كوم اللسيح فيه لنرا تحرايّ ؼاير  فرى الخطراّة ااعهليّر ه البرد أن يُإخ   ّ ر إِا ا خ 

اُح الن ِاُب ِلن  اإِلْنس اِن ي ْات اُء فِي أ ل   ُّّ ارُ  إِل رى ب ْيتِري ال ّْ ال  ي ِارُد. ثُرم  ي مُراُل: أ  اح  ً ا   ّ ه ي ْطلُُل  ا   ا ل  اِكن  ل ْيب  فِيه 

ا   ّْ رْبع    أ  ع رهُ س  ي ؤُْخراُ ل  ي نًرا. ثُرم  ي رْاه ُل ا  ْكنُاًسرا ُلء  ًؼرا ل  ِّ ي ِارُدلُ ف ا ْارُح ِلْنرهُ. ف ي رؤْتِي ا   ّ ّ  ِلْنرهُه ال ِال خ  ر ّ  أ ش  ر احٍ أُخ 

ابِِلهِ ف ت ْدخُ  ّ  ِلْن أ ا  ُّ اِلن  اإِلْنس اِن أ ش  اِخ ُّ أ ا  ه ف ت ِصي ت ْسُكُن ُهن ان   (.45–43: 12)لح« ُل ا 



40 
 

احِ » ُّّ ا فِي ال  ل 
ك    ِّ  (1: 2)في« إِْن ك ان ْح ش 

تُن ا ن ْحررُن »    ك  ِّ رر ررا ش  أ ل  ع ن ررا. ا  ك    ل  ِّ رر ررْي ي ُكرران  ل ُكررْم أ ْيًيررا ش  ْ  أ ْكتُررُل إِل ررْيُكْم ِلك  رر   اْبنِررِه ي ُسررا ل  رر   اآلِل ا  ف ِهرري  ل 

ِسيحِ  ُحُكْم ك اِلوً »(. ال  هال الشّك  ينب  الفّح 4ه 3: 1يا1« )اْلل   ّ  «.ِلك ْي ي ُكان  ف 

في اللسيح نحن شّكا  في اآلالم اشّكا  في التعءي  االلاده شّكا  في الييك اشّكا  فري السرع . 

نا أعيا  اسد ااحد؟ إان هرال الشرّك  هري شرّك  حيراةه شرّك  شّكا  في اللاح اشّكا  في الميال . ألس

عللي  اال يلكن إدّاكها بالفكّ. هال الشّك  في الّاح عنّنا كلّنا ُالدنا لن ااح الّاح الااحد. الّلرا أعطانرا 

ن يحيا ايتلتّ  بهال الشّك  يعيش السلا  على اعّوه  اسدل لنؤكله صاّح فينا شّك  الاسد الااحد. كّل ل 

لين إلى ااحد. ي ّّ ل   اللتف  دُخل إلى علك الحّل اإللهي الال ا 

ة  »صّنا نحل اعخاة.. بل     ي اةِه ع ن ن ا نُِحلُّ اإِلْخا  ْاِح إِل ى اْلح  (. الحّل الرال 14: 3يا1« )اْنت م ْلن ا ِلن  اْلل 

ِلْن » انحل أاالد هللاه نحّل سكبه الّاح فينا.. لالن نحّل لن كّل الملله نحّل هللا انحّل المّيله نحّل هللا

ٍّ بِِشرد ةٍ  : 6كرا2« )ل ْلبُن را ُلت ِسر   »(. انكرّء بهراا الحرّل العايرل. نحرّل برو تحفُّرظ.. 22: 1برط1« )ل ْلٍل ط اِه

11.) 

إّن للاّسر  اللحبّرر  اللسرريحيّ  فري لحرريط اعسررّة يُؽيِّرّ ِلررن شرركل اعسرّةه اياعلهررا لختلفرر  لتليّررءةه إا    

 يابها ليب ّباط اللحم االدم فحسله بل باعكثّ ّباط الّاح المدب الااحد. يصيّ ّباط أع
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

 )بلناسب  أحد التاّب (

(19) 

 ال تدنو ضربة من مسكنن

-1- 

أ العدا أن ييّل هاا ها الاعد اإللهي للساكن في ِستّ الع ِلّيِه افي ظّل اإلله  ّّ المديّ يبيح. فكيؾ يتا

الساكن في الحصن اإللهي االحين اعبال؟ هاا ها ليّاث الاين يحيان في اللسيح يساْه الال أعطى لنا أن 

ِلرْن ِعظ اِلرهِ »نتّحد بره انحتلري فيره. لمرد ِصرّنا  را   ِاْسرِلِهه ِلرْن ل ْحِلرِه ا  ْيرن  »(ه 30: 5)أؾ« أ ْعي  ن اح  بِِظرّلِ ا  ا 

ابُِل )يعبّ االثم(أ حْ  ص  ّ  اْلل   (.1: 57)لء« ت ِلي )نعتصم( إِل ى أ ْن ت ْعبُ

لُ )دفعره بعنرٍؾ   ّ ر ل ال يُكرؾُّ اال يهردأ اال ينرام. الكرّن االر  اعلرّ أّن اللسريح فيرح ُخط ط رهُ اد ح  ِّّ الُلا

ْ لرن تاراّل. الكرن اطّدل( اسحك لّاته اأّاعه خاببًا لالاالًه بعد أن أكلل على ابل التاّب  كّل لا استطا

ّّ صاّ  بِين  »المداب الال بو ش  ّ ر ُّ أ ْن يُِعين  اْلُلا  ِطي ٍ ... ي ْمِد بًا فِي ُكّلِ ش ْيٍ  ِلثْلُن اه)الكن( بِو  خ   ّ : 4)عرل« ُلا 

 (.18: 2ه 15

م  ي ُلراحُ »أنا في اللسيح ؼالل النتصّ االعدا اليل.. أنا فري آدم اعال لؽلرال اسرالط اليّرح.   فِري آد 

ِلي ُ  ِسيحِ فيُْحي ا اْلا  ا فِي اْلل  ِليُ ه أل   (.22: 15كا1« )اْلا 

ى نفسه لن تااّل العدا الشرّيّ.. اال الرم ياارد إنسران فري تراّيخ البشرّي  لرم  ال الم يااد إنسان نا 

  المديلر  يُسِمْطه العدا. الخطي  كابن  في الطبيع  المديلر ه اهيهراح أن يفلرح لنهرا اإلنسران. الخطيّر  فري الطبيعر

ْبيًا حتى لا كان لن أعظم المديسين.  تسبي اإلنسان س 

رابِنا»نالاب ّاح الحياة في اللسيح يساْ حّّنا لن  ِطي ِ  اْلك ابِِن فِري أ ْعي  (. 23: 7)ّا« ن اُلاِب اْلخ 

ِلك ْي ي ْؽِلل  »إان إن كنح أّيد أن أؼلل البد أن أتّحد بالؽالل. اللسيح احدل  ج  ؼ اِلبًا ا   ّ ( عنّره هرا 2: 6)ّإ« خ 

 احدل الال بو خطي .

االتحاد باللسيح نلنال باللعلادي ه انناله بالتناال.. الثباح في اللسيح لااله الحّل الال أحب نا به. اِحْفظ 

ا ف ُها  ال ِال يُِحبُّنِي»اصايا يساْ ها بّهان الُحّل الاحيد  ي ْحف ُظه  اي ال  ا  ص   (.21 :14)يا« ا ل ِال ِعْند لُ ا 

ل هُ إِل ى ِحينٍ + »  ّ ب ٍ  ف ا ِّ ل  إِْبِليُب ُكل  ت ْا ا أ ْكل  ل ل  (. ال يعرّؾ أحرد أعلراق الشريطان اال يتخيّرل أحرد 13: 4)لا« ا 

بر  الليراّدة لكرّل لرا هرا خيرّ أا  ِّّ ل. ّبنا يساْ اللسريح احردل لراب أعلالره الدّاتره الُلخ ّّ لدّاته اخبايا ش

ّد الحّك اللطلك االحل اللطلك. لالن كان لن خّطر  خروي اإلنسران لرن صوح.. أليب ها يد هللاه أل ي

ل اللسيحه اأن يدخل إلي صرليم التاراّله اينتصرّ عليرهه اينرءْ سروحه   ّ بّاثن هاا العدا الم ت اله أن يُا 

دل لن اهم النُّصّة الكااب . فالتااّل كانح فِعليّ  االعيّر  برو خيرال. ااسرتل ِّّ ءم اعلرّ فري اللتّكل عليهه ايُا
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التدبيّ اإللهي ُلّدة اعّبعين ياًلا التي لياها اللسريح صرابًلا علرى ابرل التاّبر ه برو لرؤاى ابرو طعرام أا 

 شّال. فالعدا شّب لت اله االِفخاخ االتااّل ال حداد لها.

التري ترؤتي  اللسيح اها حالل طبيعتنا فيه التّحد  بها اتحاًدا كالوً ؼيّ لنمايه ؼ ل ل  بها كّل التااّل

على طبيعتنا البشّيّ ؛ االتي لم ي نُج لنهرا إنسرانه االتري عثرّ فيهرا كرّل إنسرانه حترى ألردب اآلبرا  ااعنبيرا . 

ل رْيب  ل رهُ فِري  ش رْي   »الكن للااا ؼلل اللسيح؟ أليب ها المابل  بِيب  ها ا اْلع ال ِم ي رؤْتِي ا   ّ (. 30: 14)يرا« ع ن  

ِطي ٍ ؟»ّ ليباط بآالم الخطايا.. اللسيح احدل ؼيّ خاطا.. ؼي تُنِي ع ل ى خ  ْن ِلْنُكْم يُب ّكِ  (.46: 8)يا« ل 

ا هيِّنًاه الكنّها لعاّن ياّي ه ااءها اللسيح عالناه اسحك الشريطان اأهانره. ثرم  ًّ لم تكن التااّل أل

ح ه أّن العدا لد اِنكسّه ااا ح أءلن ِّ   الخوي االنااة لن اا ح سنااح كّاءة اإلنايله أل البشاّة الُلف

ُهْم »يد الماهّ الؽالل االمادّ على كّل شي . لالن كان اللسيح يُخرّج الشرياطين..   ّ ُخ... ف راْنت ه  ُّ ك ان رْح ت ْصر ا 

ْعُهْم ي ت ك ل ُلان   ل ْم ي د   (.. هاا كان ثلّة ابل التاّب .41: 4)لا« ا 

ةِ اْلع رُداِّ أْعط ان ا ُسلْ »ثم لا صنعه يساْ عالنا أعطانا إيّاله إا  ُكرل  لُرا  ل  ا  ِّ اْلع م را ي راِح ا  « ط انًا ِلنرُداُب اْلح 

ّّ النصّة على الشيطان. الال للّسل اعطهاّ: 19: 10)لا (. اهكاا أُْإتُِلن ْح الكنيس ه ااستادعها اللسيح س

ت  » ه ح  لُّ  ّ حٍ ل ابِِلين  ي ا  ّ ا    الس ْبعُان  بِف   ّ ... ف  ي اِطين  ُااا ش  ِّ رُ  ل ن را بِاْسرِلن  أ ْخ ه 8: 10)لرح« ى الش ي اِطيُن ت ْخي 

ّلِ أ ن  »( فؤاررال الررّل الررال: 17 ِّ ُحرراا بِرراْلح   ّ ررُ  ل ُكررْمه ب ررِل اْف اح  )الشررياطين( ت ْخي  ا  ّْ ُحرراا بِهررا ا: أ ن  اع   ّ ال  ت ْف

احِ  اا  ُكْم ُكتِب ْح فِي الس ل  ا    (.20: 10)لح« أ ْسل 

ها لصدّ الفّحه حيث أعادنا الّل إلى حين اآلله بعد أن كسرّ شراك   فصاّ نصيبنا في السلااح   

العدا الال أؼاى انسنا. على أّن كسّة الشيطان اهءيلته ال تعني أبًدا أنّه تخلّى عن لماالتهه أا سكح عن 

حّابه ايرولتهه أا أصرابه اليرؤب اكرؾ  عرن الؽااير . برل علرى العكربه ءاد فري عردم ّحلتره الماالتره.. 

ْن ي ْبت ِلعُهُ ُهرا  »اصاّ  ه ي ُااُل ُلْلت ِلًسا ل  ٍّ ابِ ف م راِاُلالُه »(. الكرن الّسرال ياصرينا لرابوً: 8: 5برط1« )ك ؤ س ٍد ء 

انِ  اِسِخين  فِي اإِليل  فها لثرل أسرد الكنّره ُلصرال بارّح لليرح. لرالن فهرا فرى هيراج عالًلرا أّن لره ءلانًرا «. ّ 

ا. بل اأكثّ لن الن لال الّسال:  ًّ ل  ِلْنُكمْ ل  »يسي ُّ  (.7: 4)ي « اِاُلاا إِْبِليب  ف ي ْه

هكرراا صرراّح لنررا هررال النعلرر  االنصرريل الصررالح فرري اللسرريح يسرراْ: إنّنررا بنعلترره نُمرراام العرردا فيهررّل    

تِِهمْ »لخررااالً. اهرراا لررا حرردث فرري حيرراة آبابنررا المديسررين اعبطررال الرراين  اد  رره  ررِ  ش  بِك ِلل  اِؾ ا  ُّ رر ِم اْلخ  ل بُررالُ بِررد   «ؼ 

 (ه اتمّااا في اإليلانه اااهداا الاهاد الحسنه ادخلاا إلى الفّح لنتصّين.11: 12)ّإ

على هاا يتعيّن على اإلنسان أن يتؤّكد اد ا لن التصاله بالّّله احياته فيه ااتحرادل برهه الرال صراّ لنرا    

ر ّّ المّبانه حتى إاا صاّ هراا االتحراد حي را ف ع راالً ي  ن  بالنعلر  النُّصرّة فري الير  باللعلادي  االلسح  اس ل 

 الحّاله ااالنفوح لن الي  الفخاخ التي ينصبها العدا لينال بؽيته لن اإلنسان. 

ا لرا يخردعنا العردا بسربل يرعؾ طبيعتنراه أا بسربل اإلهلراله أا   ًّ + ثّل  ألرّ آخرّ ارديّ باالعتبراّ؛ أنّره كثير

طلررح علينررا حيلرره أا صررّنا فّيسرر  لفخاخررهه أا الكسررله أا التّاخرريه اتسررايؾ العلررّه فناررد أنفسررنا الررد ان

يرّباته ااح اليلررين فرري االفتخرراّ ااالتكرال علررى الررااح أا حررل الظهراّ..الخ. أا اليررّباح الشررلالي  الترري 

تالِعنا في الخطايا العلرده أا السرهااحه لرن اهر  لرا هرا يرّد الرّاحه ايرّد اصرايا اللسريحه ايرّد لداسر  

ال هكاا نحتاج إلى التاب ه التي هي تاديد االتحاده اتااُصل الثباح طبيعتنا اللخلال  فينا بالنعل .  فنحن االح 

 في اللسيحه بؽ سل الخطايا بدلاْ التاب ه البال ّاح التاديده الّاة الميال  لن العثّة. 
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اهكاا تصيّ أعلال التاب  كلعلادي  لتاّددة. اهكاا يستعيد اإلنسان لا فُِمرد لنرهه ايتعرافى فري الرّاحه    

ّح  ّّ ايختبّ ثاني  فّح النصّة على العدا الاد الميال . فإن كان الشيطان ال ييرؤب فري لحاّبتنرا لهلرا تكر

اح خيبتهه فك م بالحّل يكان الحال لعنا إاا ُكنّا للسكين بالحياة اعبدي ه التعلّمين باسم الخوي؟ فلهلرا  ّّ ل

اح هفااتنا أا سماطنا فلن نيؤبه بل بالحّّل نتلسّ  ّّ ّح ل ّّ ن بلرّاحم هللا الرال يُمريم السرالطين. انثرك أّن تك

 النصّة بالنهاي  ستكان للال داب اللاح اكسّ شاك  الاحيم.

 )يُتّب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

 )بمناسبة أحد التجربة(

(20) 

 ال تدنو ضربة من مسكنن

-2- 

ة    ّّ ٍّ »تسمطه لُْم فتخلُي.. كّل ل ْا ٍّ إِل ى د  ْا اِليك  ِلْن د  ل  ل    ع ل  ّْ ّلِ ح   ّ  (.16: 17)خّ« ِلل

سرنا للحيراة    ّّ الكن يُحس ل أّن الحّل هي للّله فلنا يام خّاانا لن بطرن اللعلاديّر  الرد تعّهردنا اتك

لن العدا الشّيّ يّد اللسيح بحسل اللسيحه بعد أن احدنا الشيطان اكّل لااته الشّيّة. صاّح الحّل إان 

الاى صّنا له اها فيناه اصّنا ُلبؽ يين لن الالي  لن أال االسم الال ُدِعي  علينا. فرنحن ُليرطهدان لريب 

 عال اااتناه بل عال اِنتسابنا لللسيح.

ل اسرل م لنرا لفراتيح االنتصراّ عليره. لريب فري لمرداّ الشريطان اال فري   ِّّ سرلطانه أن + أبط ل  اللسيح لّاة اللا

ا إلرى اّتكرال الشرّاّ. هرا خرد اْ اكرا ال الكنره صراحل حيلر   ًّ يُابّ أحًدا ِلنّا على الخطيّ ه أا يسراله ل سر

ادها ه ها يعّو بياعته الناس  ايلف ها بؽوؾ اللاّة ايُءيِّنها لإلنسان فتبدا شهيّ .. كلا ليرل فري اعلثرال: 

ُخبْ » ة ه ا  ال  ُ ُحْلا  ُّ ْس ّ يُظهّهرا 17: 9)أم« ُء اْلُخْفي رِ  ل ِايرا  اْلِلي الُ اْلل  (ه هري ليرال اخبرء الكرّن الشريطان الُلرءّاِ

ن يثبح فى إيلان اللسيح يستطي   لإلنسان هكاا حلاةه لكي ينخدْ ايناال بالشهّاة نحا الحّام. الكن كّل ل 

ّل. ها أّل الكبّيرا ه بالنعل  أن يفِلح لن فخاخه. المديسان فيحال اأهانال بكثّة االتياْ اااللتصاق بال

 الكّن الّاح الادي  الهادئ يؽلل كبّيا ل. 

ِّ »+ الررد أاصررانا الررّل بالصرروة أن نطلررل إلررى اآلل انمررال:   ي ِّّ رر ن ررا ِلررن  الّشِ ب ررٍ ه لِكررْن ن ّاِ ِّ « ال  تُررْدِخْلن ا فِرري ت ْا

في حينره.. فرو يسرتطي  (. فالصوة الااّدة االِطلب  لن الملل هي عالل أساسّي في أن ناد ع انًا 13: 6)لح

 أحد أن ينمانا لن يد الُلشتكي علينا ساى أبانا الال في السلااح. 

اكاننا نطلل عانًا انااةه ها اعتّاؾ يلني بيرعفنا اعردم إلكانيِّتنرا.. لرالن إا يسرحك هرا الشريطان    

ن ا» تحح ألدالناه فليب لنا فيل اال افتخاّ.. بل نتلّسن باعكثّه انحتلي في اان الرال بره ُّ را « ي ْعُظرُم اْنتِص 

 (.37: 8)ّا

دى الحياة.. الليل الطبيعي االحاااح الطبيعيّ  لريب   + تاّب  الااْ االخبء هي تاّب  طبيعتنا التي توحمنا ل 

فيها خطيّ .. الكّن العدا الخرد اْ يسرتؽّل لرا هرا طبيعري اينسرج لنره بالكرال خيراالح اخيراالحه كلّهرا خرداْ 

ْحرد لُ »اهاا التهايل االتخايؾ لن اللاح ليب فيه حّك. الرال اللسريح: اكلّها تهايل اكال.  ل رْيب  بِراْلُخْبِء ا 

ُج ِلْن ف ِم هللاِ  ُّ ٍ  ت ْخ (ه لم يُكن أحد لن الناب لد عاشها لرط.. ّؼرم أنّهرا 4: 4)لح« ي ْحي ا اإِلْنس اُنه ب ْل بُِكّلِ ك ِلل 

 الحّك ااته.
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ُهرا  ُخْبرُء »ن شخي اللسيحه الال ها الكلل  الااتي. ها لصدّ الحياة اإنّنا نستلد حياتنا في الحميم  ل   

ال  ي ُلاح   ي اةِ... ِلك ْي ي ؤُْكل  ِلْنهُ اإِلْنس اُن ا  ل هري الليرل الطبيعريه اهرا 50ه 48: 6)يا« اْلح  ِّّ ر (. ِصرن اّة الُلا 

ؾ الليل الطبيعري إلرى لرا هرا علرى خروؾ الطبيعر ه  ِّّ عنّره يّيرد أن يُفسرد خليمر  هللا في كّل لحااالته أن يُح

ايُليح ايمتله بانفصال إّادة اإلنسان عن هللا.. فيعلل اإلنسران إّادتره الااتير  لنفصروً عرن الحرّك االحيراة.. 

 فيلاح.

ت ى أحي ا بكّل كلل  تخّج لن فم هللا؟  -  تُّى ل 

ت ى استلّد حياتي اااادل ااستلّاّ حياتي لنه افيه اله ابه؟ -  ل 

أتاّاق اآُكل فؤحيا.. اأسلا بنفسي ااسدل اؼّابءل؟ إنّني استلّد خبء الكفاؾ لن يدل.. ألم يُطعم كيؾ 

 اللويين لن اللن الناءل لن فاق؟ ألم يُشب  اآلالؾ لن خبء الكفاؾ حتى فيل عنهم؟

شب  الاسد شي ه اشب  النفب شي  آخّ.. الاسد يطلل لا ها أّيرّيه تّابرّي حسرل طبيعتره.. بينلرا 

ل الطررالبين ااهررهه شررا ّّ اللسرريح. فررنحن نارراْ انعطررش إليررهه اهررا لررد طررا  ق أّااحنررا إلررى الشررب  لررن برر

 االلتّّاين خوصه بااْ اعطش نحال. 

ي  اللؽّاس  في طبيعتنرا لبمرا  الحيراة كؽّابرء. لُردّة الليرال  الليل الطبيعي لكّل لا ها اسدل ها الشّهِ

ّادة بعيرًدا عرن هللا يحرّال الشرِهيّ  إلرى ش رْهاةه االشرهاة إاا حبل رح الطبيعيّ  ليب فيها خطيّ ه إنّلا انحرّاؾ اإل

ّّ اإلنسان إلى الخطاياه ثم إلى اللاح  ْاتًا»تُا ل ْح تُْنتُِج ل  ِطي  ُ إِا ا ك ل  اْلخ  ِطي  ًه ا  بِل ْح ت ِلُد خ  ةُ إِا ا ح  : 1)ي « الش ْها 

15.) 

ح  عن الشهِّ  ل + ااْ اللسيح بعد أّبعين ياًلا أفص  ِّّ ي  الطبيعيّ  للطعام دان شهاة أا انحّاؾ. فللا ارا  اللار

ي  إلى الشهاة خال اافتيح اانكسّح سهاله.  ّّ اللسيح لن الشّهِ  يلعل على هاا الاتّه ليا

فهرا نحرا  ِّّ له الرال يردخل لرن لرداخل الليرال الطبيعيّر  ليح ِّّ اعلى هاا تُماب الي  ِحي ل الشيطان اللا

 اللنحّؾه بعيًدا عن الحّكه لخدل  الخطايا.الشّاّه االسلان 

ل الّّل بكّل تاّبر ه ابكرّل حيلر    ّ لمد سّال الاحي هال التااّل الثوث كنلااجه االاال  أّن إبليب ا

ل ررهُ إِل ررى ِحررينٍ »اخديعرر ه ابكررّل أسررلحته كلررا هررا لكتررال:   ّ ب ررٍ  ف ا ِّ ررل  إِْبِلرريُب ُكررل  ت ْا ررا أ ْكل  ل ل  (. 13: 4)لررا« ا 

بها العرردا نحررا الاسررد فرري تاّبرر  الخبررء االارراْه ثررم نحررا الررنفب فرري تاّبرر  لبرراهج العررالم فالتارر اّل صررا 

االللكيّاح اعّيي  اكّل لادها.. هال التي تشتهيها النفابه ثم التاّب  الثالث  نحا الرّاح االّاحيّراحه إاا 

اله بحاّ ِّ ل العدا  ألمى بنفسه لن على اناح الهيكله احللته اللوبك  فو تُصِدم  بحسل اعد هللا. فمد صا 

ن ا بِال رِال »سهاله بالن نحا الاسد االنفب االّاحه أل كيان اإلنسان كلّره. ا ُّ را را ي ْعُظرُم اْنتِص  ِليِعه  فِري هرِاِل ا 

ب ن ا له برل اطرّدل 37: 8)ّا« أ ح  ِّّ انا لن هال الفخاخ اللنصاب ه إا حّطلها اكسّها اأال  فخرّ اللار ( انا 

 .أشّ طّدة

ا )كلّهرا(»+ في تاّب  النفبه لال العدا:  ِليع ه  (.. لارُد العرالم ءابرل  اِللكياتره اْهرم . 9: 4)لرح« أُْعِطين  هِاِل ا 

ل ها ّبيب هراا العرالمه كمرال الرّل.. هرا لسريطّ علرى العرالم بالخرداْ االكرال عنّره ّاح الظللر .  ِّّ اللا

ن ررى اإلنسرران  احينلررا يمررال عحررد أعطيررنه فهررا كرراال. هررا ال يللررن لكرري يعطرريه الكنرره ي ِعررُد ايكرراُل. اكررم ل 
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ا إنّه لبو الّيح.. االثلن الباهظ الال يدفعه اإلنسران  ًّ باعلاني بؤّن يلتلن العالمه الكن يكتشؾ اإلنسان أخي

 ها السااد للشيطان االخياْ لّاح الظلل . اهاا ها الهون بعينه.

ّلِ إِلِهن  ت  »+ ّد الّل يساْ باللكتال   ّ لُ ت ْعبُدُ ِلل ْحد  إِي الُ ا  ن  اإلنسان لن الخياْ للظوم ليحيا فري «. ْسُاُد ا  أل 

 الناّ بالخياْ للشيب  هللا احدل.

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(21) 

 َمثَُل البـــذار

ل ُكاُح هللاِ: ك ؤ ن  » : هك ا ا ل  ل ال  ُّ ي ْطلُرُ  ا  اْلبِرا ا اه ا  ًّ را ن ه  ي مُاُم ل رْيوً ا  ي ن اُم ا  ِوه ا  ّْ ّ  ع ل ى اع  إِْنس انًا يُْلِمي اْلبِا ا

الً ن ب اتًاه ثُم  ُسْنبُوًه ثُ  . أ ا  ٍّ ا ت ؤْتِي بِث ل  و  ِلْن ا اتِه  ّْ ه ع ن  اع  ُها  ال  ي ْعل ُم ك ْيؾ  ي ْنُلاه ا  آلن  فِي ا  ا م  ل ْلًحا ل  أ ل  السُّْنبُِل. ا 

  ّ ي  اد  ل ْد ح  ص  ل  ع ن  اْلح  ِسُل اْلِلْنا  ّْ ْلِح يُ ه ف ِلْلا   ّ ن  الث ل   ّ ت ى أ ْد  (.29–26: 4)لّ« ل 

~~~ 

الترري هرري -ه هررا الررءاّْ الررءّْ الايّررده فرري اعّو  -يسرراْ اللسرريح-بررااّ للكرراح هللا يُلميهررا اإلنسرران   

إا تيّل الباّة الحي  ه باّة الحياة اعبدير ه ارااّها فري للرل اإلنسران ه ا-اإلنسان اللؤخاا لن تّال اعّو

 اتتلّكن لنهه تنلاه اتنلا كّل يام إلى حياة أبدي .

. الكن لرا    ّّ هاا النلا ها استلّاّ الحياة بّاح اللسيحه ّاح الميال ه اها نلا ليطّد اتاديد لستل

ررد عليرره الررّل أّن النلررّا يبرردا اايررًحا الي ررا  كررّل يررامه الكررن كيررؾ ينلررا النبرراح هرراا لررا ال يلكررن أن تسررّاله يإّكِ

ّّ الحياة.  باللوحظ ه أنح تنام اتمام االنباح ينلا لن يام إلى يامه إنّه س

كثيّان حاالاا ّصد نلا الللكاح اعبدل في حيراتهم فري الملرل االعمرله ففشرلاا اصراّاا فرى س راب   

 سفي  ليب لها شب . اليليّه أا اصلاا إلى عمونياح اتؤايوح فل

ّ  »النلا ها علل الّاحه االتداد الّاحه اانتشاّ الللكاح  را رْن ص  ّلِ؟ أ ْا ل   ّ ّ  الر ؾ  )لاب( فِْكر  ّ ْن ع  ل 

ا؟ ًّ لُّ اْلُانُادِ »(ه ليب بالكيله 34: 11)ّا« ل هُ ُلِشي  ّ اِحي ل ال   ُّ ةِه ب ْل بِ ال  بِاْلمُا  ةِ ا   ّ ال  بِاْلمُْد  (.6: 4)ءن« ا 

ة هللا ينلاه االتياْ ينلاه االّاا  ينلا. كرّل    ّّ اإليلان ينلاه االلحبّ  تنلاه اّاح الصوح اعلل لس

 فييل  تنلا.

 كٌف ٌنمو ملكوت هللا؟

اح. أّلرا    ّّ أعِط لكانًاه خبِّا بااّ الللكاح في الملل فو تخطفها طياّ السلا ه تعّهدها بالسرهّ اسرمي الر

لّه فيحتاج اعلرّ إلرى الصربّ. للرءّْ الرح اللحصراد الرح. الرءّْ ينلرا للريوً ِلن اه  كلال النلا ابلاغ الث

أُْب »(ه اأيياً 18: 3بط2« )اْنُلاا فِي النِّْعل  ِ »لليوً.. كمال الّسال:   ّ ن ْنُلا فِي ُكّلِ ش ْيٍ  إِل ى ا ان  ال ِال ُها  الر

ِسيحُ  ِ  لِ »(ه اأيياً تنلا 15: 4)أؾ« اْلل  ِسيحِ إِل ى لِي اِب ل ال   (.13: 4)أؾ« ْلِ  اْلل 

رد ا »لالن نمال إّن عدم النلا في حياتنا في اللسيح يُناّ بالخطّ. لال اللّنم:    أ ْيُح ح   ّ ال )تلام(  ِلُكّلِ ك ل 

اِسع    ِاد ا ِصي تُن  ف ا  ا ا  ه (. فؤنح تبدأ في تنفيا الاصي  اتنلا اتنلاه اال نهاي  للنلا96: 119)لء« )لنتًهى(ه أ ل 

 عنّن لاصد الحياة اعبدي  التي ال نهاي  لها.
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ل نفسرن كرّل يرامه اتنلرا فري    ِّّ تبتدئ بعلل اللحبّ  اتحيا فيهاه تحرّل الرّل إلهرنه اتحرّل لّيبرنه اترد

اُ  »اللحبّ  اللاّستها الفابم . اكلّلا تمّدلح  تحِسل ااتن أنّن لم تبلػ بعد إلى الكلرال فتسرعى ا  ّ را ُهرا  ا  تْنس رى ل 

ا ُها  لُد امُ ا   (. هكاا كّل اصايا الرّل االير  الفيرابل اللسريحي . إنّهرا ءّْ للكراح هللا 13: 3)في« تْلت دُّ إِل ى ل 

 في الملل.. تنلا اتلتّده تكبّ اتُكثّ.

ِّ ع ن  »+ الساعين في الطّيك ال يستعالان الثلّ.. سيحصل في حينه كمال الّسال:   ْي ِل اْلخ  ن ا ال  ن ْفش ْل فِي ع ل 

ْلتِِه إِْن ُكن ا ال  ن ِكلُّ  ن ْحُصُد فِي ا   (.9: 6)ؼل« س 

ٍّ كثيّه حتى ينُيج اإلنسان لن اه  لعّفته بللكاح هللاه اإدّاكره للشريب  هللا اتردبيّل     نحتاج إلى صب

 لن اه  خوصنا. 

لالن التألح ِسيّ  اآلبا  المّديسين بالصبّ في الاهاداحه االسهّ االدلاْ اتكليل التاب  اأعلال النسن 

 اكثّة الفيابل. افي نهاي  سيّتهم تكاثّح ثلاّ الللكاح كشهادة حيّ  كمال الّل في هاا اللثل. 

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 ّابللمّلي لالا سيدا

(22) 

 َمثَل الغنً ولعازر

ك ران  ِلْسركِ » فًِّها. ا   ّ ُها  ي ت ن ع ُم ُكل  ي ْاٍم ُلت  اْلب ء  ا  ُااان  ا  ّْ ك ان  ي ْلب ُب اع  ه ك ان  إِْنس ان  ؼ نِيٌّ ا  ُّ ين  اْسرُلهُ ِلع راء 

احِ...  ُّ ابًا بِاْلمُ ُّ ْي ح  ِعْند  ب ابِِه ل  ِّ  (.31–20: 16)لا« ال ِال ُط

~~~ 

ففرى اعّو شرتّان برين اان الرال  اللثل صاّخ باللفاّلاح العايب  ساا  على اعّو أم فري السرلا ه  

عاش في الاسد اللاسد السّاح الاسده اِؼنى اللؤكل االللب به الا يتب  الِؽنى لن ؼرّاّ اخطايراه انسريان 

ّّ تام للّاح أا حاااح الّاحه انسيان كالل لحميم  أّن الحيراة علرى اعّو ال ترد امه اأّن اعيرام سرّيعًا لرا تلر

 ايؤتي اإلنسان إلى النهاي  اللحتال .

ابين اآلخّه الفميّ البابب اللطّاح عند الباله بو طعام اال لبابه ااسدل ليّال بالمّاحه اليب   

د اّاحاح الاسد أا النفب. الد صاّ عادًلا لكّل شي ه حتّى يّاّيّاح الاسد.  له إنسان يُيّلِ

في السلا  أكثّ اأشّد: فالحياة في اعحيان اعبايّ  حيث النعيم الدابم االفّح الال ال يشرابه  االلفاّل   

رد كللراح  ه بل تنعُّم اشب  أبدل بالّّل الاد ال ياص ؾ. اال تاا  ّّ كدّ. ال ألم اال حءن اال بكا  اال تاكاّ للش

 تُعبِّّ عن الؽبط  في الن النعيم الدابم.

ِّ ال تِري ال  تُْطف رؤُ االرُداُد »لعااله حيث اا  الملل اعاال اليرليّ احيرث اعلى العكب في لكان ا   الن را

ُّ اع ْسن انِ  ي ِّ ص   (.28: 13ه لا44: 9)لّ« الاى ال  ي ُلاُح... ُهن ان  ي ُكاُن اْلبُك اُ  ا 

ه اتكشؾ لى ؼراالو + يا سيّدل الّل.. أؼنِنى بِؽنى كللتنه عنّها تُنيّ في داخلي الطّيك إلى الحياة اعبدي  

كثيّة فلا يختّي بحياتى اعبدي  اليّاثي في السلا  احين إبّاهيم.. ااعلني في هال أتفّكّ يا سيّدل. الرا 

ا اد ا لرا عللت ره  ًّ كتبه الّاح بلاسى ااعنبيا ه ااعله في داخلىه يُهديني إلى طّيك االستمال . اباعكثّ كثي

ي اعبّاّه الن اه  اللساكين الاين سيُحّلان لن لاد للكاترن أنح يا إله لاسى ااعنبيا  لن اه  خو

 اّاحتن.

لالن أتاسل إلين يا سيدل أن تاعل كللاتن في هاا اللثل تمادني للءيد لن الناّ الرال يّشردنى للحيراة    

 التي تّيينه فؤبتعد عن كّل لا يُفسد علي  الحياة فين العن ابن.

.. حيراة الِؽنرى االترّؾ الربب الحّيرّ اكرّل لرا يخرتي بتردليل أنح يا سيدل اعلح الحيات ْين أل    ام عينري 

الاسد اّاحتهه الن ناحي  أخّى حياة اللسكين الُلعد مه صاحل الاسد الليّال برالمّاح االُللمرى عادًلرا 

ء الُليني االااْ االفال ه حتى لل  البطن لن الفتاح.  كل شي ه افي حال  الع ا 

 ّوه اهي البد أن تنتهي بهاا أا اانه فلااا يكان اللصيّ يا سيّدل؟اعندلا تنتهي أيّام اع   
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لمد استافى الؽنّي خيّاتره علرى اعّو فلرم يتبرك  لره خيرّ اال عرءا  بعرد. لمرد طرال لره عرءا  اعّو 

االاسده فؤسل م نفسه للطالل اعّو اأفنى أياله كلّها في الاسد. اانتهرى بره الاسرد إلرى الترّاله اأحدّتره 

ّْ أ ن ن  »الاسد إلى الاحيم. لال إبّاهيم خليلن عندلا نادال الؽني شهااح  اِهيُم...اْاُك  ّ ... ف م ال  إِْب اِهيم   ّ ي ا أ بِي إِْب

ي اتِن   اتِن  فِي ح   ّ ْي لمد طلبح  ّاحر  اعّو افمرطه فلرااا لرن بالّاحر  اعبدير ؟! لمرد كّهرح  أن «.. اْست ْاف ْيح  خ 

عرل فري السرلا .. لمرد كّهرح  الردلاْ علرى اعّوه اسرل لح نفسرن لليرحن تتع ل في اعّوه فهرا أنرح تت

 االللااحه فها أنح تبكي حيث ال ينف  البكا . 

+ يا سيدل اِكِشؾ عيني  فؤّى لصدن اإللهيه عّن كولن يُنيّ الخفايا ايكشرؾ اعسرّاّ.. لرااا تمصرد يرا ّل  

 الااا تّيد أن تعلِّلني فؤتعلم؟

ّااان االب ّء اها يتنعم كّل يام لتّفًهاه هال كانرح حياتره اكرّل سريّته.. اِنحصرّ فري الؽني الوبب اع   

 الِؽنى االتّؾ االتنعمه اِلبب الحّيّ ااعكل االشّل.. كانح هال هي سيّته.

اح الردنيا. الرم تمُرل يرا سريدل لرا ي تبر  هرال الحيراة     ّّ دابّة لؽلم  تداّ حال الاسرد اللراّاح الاسرد السر

ع ن رهُ إِْن ِعْشرتُْم »ن خطايا اانحّاؾه عّن لا ها ثلّ الاسد يا سيدل؟ أليب هاا ها لال ّسرالن: الاسدي  ل

ت ْحي ْان   س ِد ف س  ال  اْلا  احِ تُِليتُان  أ ْعل  ُّّ لِكْن إِْن ُكْنتُْم بِال ه ا  ت ُلاتُان  س ِد ف س  س ل  اْلا   (.13: 8)ّا« ح 

ي الاسده االحياة به افيره احردله لرد صراّح حيراة كثيرّين ارد ا.. يا ُحءني يا سيّدل.. فإّن االنحصاّ ف   

 كّل الفكّ اكّل الملل ااالهتلام صاّ للاسد. فؤين لكانن أنح يا سيّدل لن الحياة؟!

+ أشكّن يا لخلصي الصالحه عنّن أنّح  ألالي الطّيك بكولن الحّي الُلحييه اعنّن عل لح  عبدن اكشرفح  

ي اتُره»اتي اعبديّ . للح  يا سريدل عرن الؽ نري إنّره عيني  عتبّصّ في حي اتُره فِري ح   ّ ْي أنرا أعلرم يرا «.. اْسرت ْاف ْي خ 

سيدل أّن الِؽنى في ااته لن ألاال األون المتنياح ليب خطيّ ه هال نِع م  تُؽدلها بحسل لسّتنه إنّلا العيل 

اح اشهااح ال ّّ  اسد.يااد في انحّاؾ اإلّادة ااِنؽلاب اإلنسان في لس

ا فعنرد اللراح   ًّ ّ  لحمّكه فؤّل إنسان يحيا اال يّى اللاح؟ فإن كان ؼني ا أا فمي + لن اه  لاح الاسد فها أل

 يتسااى كوهلا.

فالؽّنِّي لراح اُدفرن.. العراءّ لراح احللتره اللوبكر .. الؽ نرّي ّفر  عينيره اإاا هرا ُلعرا ل فري الاحريم..    

 أحيان إبّاهيم. العاءّ فتح عينيه اإاا ها يتنعم في

فالفّق اايح يا سيدل اال ااه لللماّن .. لن اه  الخراّج فتلييرء الؽ نرّي عرن الفميرّ الُلعردم اايرحه    

الررن اهرر  الررداخل الررال ال يُررّىه فررالفّق بينهلررا كرران أكثررّ للررا يتصررّاّل اإلنسرران. لمررد فصررل هلا الِؽن ررى فرري 

ق بينهلاه ألا في الّاح فلصيّ أبدل   ّ  لختلؾ صاّا فيه على طّفّي نميو.اعّو اف
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(23) 

 َمثَل وكٌل الظـــلم

ال هُ.» ُّ أ ْلا  ه ف ُاِشي  بِِه إِل ْيِه بِؤ ن هُ يُب اِّ ِكيل  ل ال  أ ْيًيا ِلت و ِليِاِل: ك ان  إِْنس ان  ؼ نِيٌّ ل هُ ا  ا هرا ا ف د ع الُ ا   ا  ل ال  ل هُ: ل 

ِكيُل فِ  ِكيوً ب ْعُد. ف م ال  اْلا  ُّ أ ْن ت ُكان  ا  ك ال تِن  ع ن ن  ال  ت ْمِد ؟ أ ْعِط ِحس ال  ا  ُ  ع ْنن  راا ا أ ْفع رُل؟ ع ن  ال ِال أ ْسل  ي ن ْفِسرِه: ل 

ه  ك ال   . ل ْسُح أ ْست ِطيُ  أ ْن أ ْنمُل  ت رى إِا ا ُعِءْلرُح س يِِّدل ي ؤُْخاُ ِلنِّي اْلا  راا ا أ ْفع رُله ح  ِلْلرُح ل  . ل رْد ع  ْسرت ْعِطي 
أ ْسرت ِحي أ ْن أ  ا 

ِل: ك ْم ع ل   ل ال  ِلأل ا  ْديُانِي س يِِّدِله ا  اِحٍد ِلْن ل  ك ال ِ  ي ْمب لُانِي فِي بُيُاتِِهْم. ف د ع ا ُكل  ا  : ِلب ر ُ ب رّثِ ع ِن اْلا  ْين  ِلس يِِّدل؟ ف م رال 

ْيٍح. : ِلب  ُ  ء  ؟ ف م ال  أ ْنح  ك ْم ع ل ْين  : ا   ّ . ثُم  ل ال  آلخ  ْلِسين  اْكتُْل خ  اْاِلْب ع اِاوً ا  ك ن  ا  ِّّ ل ْلحٍ. ف م ال  ف م ال  ل هُ: ُخْا ص   ُك

ه ع   ٍ  ف ع ل  ِكيل  الظُّْلِم إِْا بِِحْكل  د ح  الس يُِّد ا  . ف ل  انِين  اْكتُْل ث ل  ك ن  ا  ِّ ل هُ: ُخْا ص  رُم ِلرْن أ ْبن راِ  النُّرا ِّ أ ْحك  ْه ن  أ ْبن ا   ها ا الد 

 (.8–1: 16)لا« فِي ِايِلِهمْ 

~~~ 

يا إلهي الصالحه ُكلّي  الخيّه أنح ابتلنح  عبردن ااّكلتره علرى ألاالرنه برل اعلرح  اإلنسران اكريوً علرى   

 الخليم  كلّها. اأخيعح  كّل شي  تحح لدليه.

 كيوً لل.. عنّن يا لخلصي ابلتني على لثالن اكتبح  في  صاّة سلطانن.فصاّ اإلنسان بنعلتن ا  

فصاّ لي بن سلطان.. ها في الاال  سلطانن أنح لالرن الكرل االُلرنِعم علرى الكرّل. الرد لس رلح  بحسرل   

 حكلتن اتدبيّن اإللهي لكّل ااحد لّلن اّكلتهمه حداد لا لسلته لهه ليكان اكيوً عليه.

فُح )أنا( كلا يُّيي ّبابيتن اصوحن؟فهل يا لخلّ    ّّ  صي تص

رراُن )أن يكران الاكيرل( أ ِلينًررا»اهرل كنرُح ألينًرا كاكيررل لرن؟ عنّره    رد  اإِلْنس  « يُْسرؤ ُل فِرري اْلرُاك و ِ  ِلك رْي يُاا 

 (.2: 4كا1)

ّ إن كانرح اعلان  يا لخلّصي هي الصف  الّبيسي  التي يارل أن تترافّّ فريلن يُختراّ للاكالر .. ابراعكث  

 اكال  أسّاّن اإللهي .

ألم يي  الّاح بفم عبدن بالب شّاًطاه هاا عددها للكاهنه كم يال أن يكان كاكيل لل؟ إن كان في   

رن    »اإليلانه أا طهاّة السيّةه أا الحلمه أا عدم لحبّ  اللاله أا البعرد عرن العنرؾه أا  س  ة  ح  اد  ره  أ ْن ت ُكران  ل رهُ ش 

جٍ ِلن  ال ِاين  هُ  ِّ ا  (.7–1: 3تي1« )ْم ِلْن خ 

ن على خدل  لطيعن.. إنّي أّتعل حرين أتفكرّ فري اسرال     هكاا يكان الاكيل اللختاّ للاكال  لكي يإت ل 

 الاكال  التي ابت لنح  عليها كهنتن اخدالن!!

ن أن ياّءعه للرن يكران لره اسرتحماق!! اهراا    يُّعبنري يرا صاّ اسدن في يد الكاهن كّل يام.. ها لإت ل 

 سيدله إن كان اعلّ لعي يسيّ على ؼيّ الن لن عدم التدليك أا عدم التلييء.
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ن كان أن يصيّ على هال الاكالر .. لمرد اك لرح الكهنر  علرى ؼفرّان الخطايرا    اهل يستحك إنسان كابنًا ل 

 : رْن »البال اعتّاؾ الخطاةه لكي يؽفّاا الخطايا على اعّو اأنح بفلن اإللهري للرح  ُّ ل  ط اي رالُ تُْؽف ر تُْم خ  ّْ ف ر ؼ 

ط اي الُ أُْلِسك حْ  ْن أ ْلس ْكتُْم خ  ل   (.23: 20)يا« ل هُه ا 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(24) 

وا ِلْلغَدِ »  «الَ تَْهتَمُّ

 الهّم.لال ّبنا يساْ هاا المال اإللهي ليّف  عنا ثمل انيّ 

عنّه لهتم بلستمبلناه ليب للؽد فمطه بل بلستمبلنا اعبدله فإن كان اعلّ كالن الرد ايرعنا الؽرد فري يردله أوالً:  

ا يخّصنا في عهدة إنسان كبيّ أا حكيم أا صاحل سرلطان لرن أّل نراْ.  ًّ ا لا ني  أل ًّ فلا أسعدل ؼد! كثي

ه.. فكم باعالى إاا سلعنا أّن أبانا السرلاال لهرتّم انطلبن أّن هاا اللاياْ صاّ في عنايته انحن نثك في

 بنا ايّعى حياتنا بعنايته الفابم .

فنا الّل يساْ على اآلله الال:      ّ ل ْيتُْم ف مُالُراا أ ب ان را»لمد ع ت ى ص  اآلل ن ْفسرهُ »(ه الرال: 2: 11)لرا« ل 

را ت ْحت راُاان  إِل ْيرِه ل ْبرل  أ ْن ت ْسرؤ لُالُ ع ن  أ ب ر»(ه الرن اهر  االحتيااراح لرال: 27: 16)يرا« يُِحبُُّكمْ  « اُكْم ي ْعل رُم ل 

ررْم »(.. الرال: 8: 6)لرح يِّرد ةًه ف ك  ُكرْم ع ط اي را ا  فُران  أ ْن تُْعُطراا أ ْاال د  ِّ ّ  )اأنرتم أبرا ( ت ْع ا  ّ أ ْنرتُْم أ ْشر ف رإِْن ُكْنرتُْم ا 

احِ  اا  ّلِ أ بُاُكُم ال ِال فِي الس ل  ِّ ُإاِسرُكْم »(. الكشؾ اعلّ بؤكثّ علك لال: 11 :7)لح« بِاْلح  ُّ  ُّ ت ى ُشرعُا ح 

اة   ا ُلْحص  ِليعُه   (. اليب في اعلّ تشبيه اال لؽاالةه فمال اللسيح ها الحّك كّل الحّك.30: 10)لح« ا 

فتفكّ يا أخي أّن عناي  اآلل السلاال تشلل حياتنه اعلاّ الكبيّة االصؽيّة لعًا.. حتّى شعّ ّأسرن    

 عداده ااحدة لنه ال تسمط بدان إان أبين.ل

أترراكّ لّلررا أُصرريل أبانررا بيشررال كالررل بلررّو السررّطان ابرردأ العرروج الكيلررااله تسررالط شررعّ ّأسرره    

 يل ءااته لنءعا ه لال لها: أال تعللين أّن كّل شعّة سمطح بإان اآلل. چ الحيتهه فلّلا ّأى أن

ّ  اْلؽ ردِ »الؽد بالنسب  عل إنسان لاهال.. لال الّسال يعمرال:  ثانٌاً: فُران  أ ْلر ِّ (. 14: 4)ير « أ ْنرتُُم ال رِاين  ال  ت ْع

ّم لن اه  الؽد؟ هل يؽيِّّ هاا شيبًا؟  فلااا ينف  إن كان اإلنسان )يعال( اله 

كشراؾه لعرّاؾه لريب أّلا أبانا السلاال فها ؼيّ الءلني لريب عنردل لراو اال لسرتمبله برل الكرّل ل

خفي ا أا لاهاالً.  شي   ل 

ُارِل يُْحنِيرهِ »لال الحكيم:   ّ . اإلنسران )عرّاال( الهلرامه 25: 12)أم« اْلؽ مُّ )الهرم( فِري ل ْلرِل ال ( اهراا حركٌّ

كثيّ اعاااْ اكثيّ اعلّاوه ليب لن اه  الاسد فمطه بل الهلرام تاعرل نفسره فري ايرطّاٍل اخراؾ 

 ا الءلن؟ اتاابه تُّى لااا يخب

اهراا يررّد الثمرر  ااإليلران فرري هللا لرردبّ ألاّنررا. إّن حيراة االتكررال علررى هللا لّيحر ه تلررأل الررنفب سرروًلا 

رن  ف ُهرا  ي عُالُرن  »اطلؤنين   ّلِ ه ل   ّ ُّ أ ْن ي ِءيرد  ع ل رى »(ه 22: 55)لرء« أ ْلِك ع ل رى الر رْن ِلرْنُكْم إِا ا اْهرت م  ي ْمرِد ل  ا 

اًعا ا    ّ تِِه ِا  (. 27: 6)لح« اِحد ةً؟ل ال 
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أ بُراُكُم »لال لنرا ّبنرا:  ه ا  راِءن  خ  رُ  إِل رى ل  ال  ت ْال  ال  ت ْحُصرُد ا  ُْ ا   ّ را ال  ت رْء اِ : إِن ه  ِّ الس رل  اا إِل رى ُطيُرا ُّ اُْنُظر

ال  ُسل ْيل   ْمِل ك ْيؾ  ت ْنُلا... إِن هُ ا  ن ابِك  اْلح  لُاا ء  ا... ت ؤ ل  اِالُّ ي مُاتُه  االس ل  ةٍ ِلْنه  اِحد  ْاِدِل ك ان  ي ْلب ُب ك ا  « اُن فِي ُكّلِ ل 

 (.30–26: 6)لح

لنررا فرري حيرراة أبابنررا المّديسررين الرراين ألمرراا ّاررا هم بالتلررام علررى هللاه أعظررم دّاب اإليلرران االثمرر  بررالل 

اا ااالتكررال عليرره احرردل. لمررد عررال الرراين سرركناا الابررال االلؽررابّ اشررماق اعّو. ااعتنررى بالرراين سرراح

« ل ْم ي ُكِن اْلع ال ُم ُلْسرت ِحم ا ل ُهرمْ »)طافاا( اابلين في الاد ؼنم االاد ِلعءىه لكّابين اُلالين.. افى الاال  

 (.38: 11)عل

ا صرعب  أا أشريا  لخيفر .. اتظرّل لهلاًلرا لِلمًراه الرد ثالثاً:  ًّ لد تتالّ  بحسل فكّن أنّن ستاااه لشراكل أا ألرا

  . تؤتي اعلاّ على ؼيّ تال

كنح ألّأ في سفّ التكاين عن يعمال أل اآلبا ه للا تّن خاله البان الصد أن يّا .. اكان الخراؾ 

كّل الخاؾ لن أخيه عيسا. لمد صاّح لطيعر  بينهلرا أكثرّ لرن عشرّين عاًلرا.. التهرا هرّل يعمرال لرن 

ا أن يمتلرره. الررد للررن الخرراؾ علررى يعمررال اصرراّ يتفّكررّ ًّ عسررى لررااا  اارره عيسررا عّن عيسررا كرران لفتكرر

سيحدثه اصاّ لهلاًلا اطاّ ناله.. اصاّعه إنسان حتى الفاّ. اللا التّل لن اللكان لال: أستّيي 

ااه أخي بالهدي .. فعلل لطعان صؽيّة لن الؽنم االبمّ.. ااعلها تسيّ ألاله اأاصى الؽللان أن يمالاا: 

ابر  ّارله اهراا ألمرى الّعرل براعكثّ هال هدي  لعيسا. اكان عيسا لد اّهء نفسه للما  أخيهه العه أّبعل

ٍّ ألوكه اأسّته.. ااعوً الخادلاح اأاالدهرن أاالً..  في للل يعمال. ثم لن كثّة الخاؾ أيًيا ّتّل بلك

ا ّاحيل اابنها.. اكؤنه يمال إن أصابه الشّ.. فؤبمى اللحباب  آخّ الكل. ًّ  ثم ليب  اأاالدها.. اأخي

لتهيإاح اهاا الهم الماتل لاّد نتاج الفكّ البشرّله الرال إاا سرلّم الكن للعال العاال كانح كّل هال ا

ّد.   اإلنسان نفسه له يتءايده عّن الفكّ الّدل  ال يمؾ عند ح 

الن أن تتخيّل كيؾ لابل عيسا يعمال باعحيان االبكا  االكّم االشهال . الرد نسرى اإلسرا ة اؼل رل 

ل كّل لا عانال لن الهم في حسال الخساّة ابمح عندل بميّ  الُحّل ااعُخّاةه اتبّددح لخااؾ يعماله احس

لن ظّل الخاؾه فطلل لن أخيه أن يّحل ااعتاّ له أنّه يّيد أن يساق على لهل لبو يكّد اعلونه ثم إا 

 اصل لم يسكن في كنعان بل عبّ اعّدن إلى سكاح ثم إلى شكيم.

فاالهتلام باعلاّ يُظِهّ الّاح اللسيحيّ  فري العناير   بِمي  أن ندّن الفّق الهابل بين الهلام ااالهتلام:

االتدبيّه ايبرّهن علرى اعلانر  فري العلرل اللاك رل بره إلينرا لكري نعللره بِدلر  األانر  ااخرويه اهرا يرّد 

 التااكل االكسل االولباالة. 

ه طالررل أن فاإلنسرران اللسرريحي السررالن بالترردليك هررا كثيررّ االهتلررامه كثيررّ العلررله دليررك فرري كررّل طّلرره

 يّيي الّل في كّل شي ه ابحسل لسباليته التي لن هللا يتدبّّ اعلاّ بالحكل .

أّلا أن )يعال( اإلنسان الهّم ايصيّ لهلاًلاه ُليطّبًا اخابفًا التشابًلا لن اللستمبل.. فناردل دابًلرا لرد    

كلّه يّد اإليلان ايرّد الّارا  برالّل ف م د حتى االبتسال  االفّح.. ايُصال بالكآب  اال يتالّ  الخيّ. اهاا 

 ايّد االتكال عليه.



55 
 

ِعري»لال اللرّنم:  اه ع ن رن  أ ْنرح  ل   ّ ر راُؾ ش  رْاِح ال  أ خ  اِدل ِظرّلِ اْلل  ُح فِري ا  ّْ (ه الرال: 4: 23)لرء« إِا ا ِسر

ربِنٌّ » ... ف ِفري اِلرن  أ ن را ُلْطل  ِّ را ل ِا اْنم ل ب رِح اْلِاب راُل إِل رى ل ْلرِل اْلبِح  (. الرال عرن الّارل 3: 27ه 2: 46)لرء« ا 

لِّ »الخررابؾ الررّل إنّرره   ّ ل ررى الرر ِّ ُسرراٍ . ل ْلبُررهُ ث ابِررح  ُلررت ِكوً ع  ب رر (ه الررال: إّن 7: 112)لررء« ال  ي ْخش ررى ِلررْن خ 

ْحل  ُ تُِحيُط بِهِ »  ّ ّلِ ف ال  ّ ُل ع ل ى ال ّكِ  (.10: 32)لء« اْلُلت ا 

ام.. يكفي اليام.. يكفي أن نُمّدِب اليرام ابعلرل اليرامه لرال يا أخي يْ  كللاح الّل يساْ ألالن كّل ي

ث ل:  ِلي»الّل في الل  ّْ ْل فِي ك   (.21: 28)لح« ي ا اْبنِيه اْاه ل اْلي ْام  اْعل 

اهاا اللنهج اإللهي لّيح للنفبه يطّد عنها الهلامه إا تتسلم اليام اديًدا في كّل صباح تشكّل اتعلل 

أّلا الؽد فها ليلان بيلان إلهي أنّره فري تردبيّ الرّل الصرالحه الرال اهرا  لحسابه على لدّ اللستطاْ.

ب ؤ عنّا الكنّه في يد اآلله كلثل لا يخفي اعل يدل عن االبن ايمال له: خّلن لااا في يردل الرااا أخبرا  ُلخ 

 لن؟ بكّل تؤكيد لا يخفيه اآلل ها أفيل اأعظم لّلا نظّن أا نفتكّ.

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(25) 

ُب نَْفِسً  أَُدّرِ

ي اِح يُا ل ُله »يمال المديب يعمال الّسال في ّسالته:  ِّ اْلب ْح اف اِح ا  ح  الء  ِّ ا  الطُّيُا إن  ُكل  ط ْب ٍ ِلْلُاُحاِش ا 

ّلِ  ِّ ل ْد ت ا ل ل  ِللط ْب ِ اْلب ش  ُ »عندلا تكلّم عن اللسان اكيؾ أنّه ال يمدّ ( االن 7: 3« )ا  د  ِلن  الن اِب أ ْن يُا ّّلِ   «.أ ح 

فإن كان اعلّ كالن ل  طباْ الخوبك ؼيّ الناطم  فكيؾ يستميم اعلّ ل  اإلنسان الال يفاق ايتفاق 

ر    رل يرّى فعرروً أّن اإلنسران صراحل السرلطان علرى الخليمرر ه لرد أ خي  ل االّرل طبرراْ  علرى الخليمر ؟ االلتؤّلِ ّّ اد

 الاحاش االطياّ اخوفه.. ابالتدّيل االتلّين طّاْ الطباْ اللتاحش  اصيّّها تخي  اتطي . 

ّه ايصل باإلنسان إلى العال االدهش  كيؾ  االال نّال في هاا اللاال في العالم كلّه يفاق حّد التصاُّ

بح اعسراد االنلراّ اا ّّ عفيرال اهري تمرام برالعّاو الُلاِهلر  التري يكان هاا؟! فؤنح تّى في السيّن كيؾ ترد

تخالؾ طباعها الشّس  االلفتّس .. كيؾ صاّح ُلستؤنسر  هكراا؟ اأيًيرا فري عرالم البحراّ االكابنراح البحّيّر  

م عّاًيا األعابًا ؼايّ  في اإلعااء.  كيؾ طّاْ اإلنسان هال الكابناح اأصبحح تمّدِ

 لعه حالنا كّل يام افي كّل لكان.هاا لا كتبه المديب يعماله اهاا لا نّال انس

+ نعاد إان إلى الّطب  البشّله الا ها لءّاْ فينا لن ؼّابء في اسرم بشرّيتناه الرا تّبّرى فينرا لرن عراداح 

اطباْه لنها لرا هرا لراّاثه الرا هرا لكت س رل لرن التعلريم فري اللرداّبه الرن أعرّاؾ اللاتلر  اعاداتره 

ا لن هال الطب ًّ اْ يخّي الطبيع  البشّي  االسالط ه االال نُع بِّّ عنه بإنساننا العتيك. اتماليدل. انمال إّن كثي

فطبرراْ لثررل: الطلرر  االعنررؾ االؽيررل االلّااؼرر  االخبررث اُحررّل الررااح االشّاسرر  اعرردم النءاهرر  اُحررّل 

 االنتمام االت ش فِّي. ابالى الطباْ الّديّ  التي يصعل حصّها. 

 ه اهل للكن أن تُال ل. اهل لن اسيل  لتدّيبها؟االسإال: هل هال الطباْ للكن أن تتؽيّّ

ِديررد ة  »+ االحميمر  اإليلانيرر  أنّنررا حصررلنا بالنعلرر  علرى الخليمرر  الاديرردة  ِليم رر   ا  ِسرريحِ ف ُهررا  خ  ررد  فِري اْلل  رران  أ ح  « إِْن ك 

ا الكرن فعرل االدة 17: 5كا2) ًّ ْالُراِدين  ث انِ »(.. اهال الخليم  ااإلنسان الاديرد ليسرح فكر ٍْ ل  ّْ ي ر ًه ال  ِلرْن ء 

ا ال  ي ْفن ى ْن ُها  »( ااإلنسان الاديد اللالاد لن هللاه لال عنه المديب ياحنا: 23: 1بط1« )ي ْفن ىه ب ْل ِلل  ُكلُّ ل 

ال  ي ْست ِطيُ  أ ْن يُْخطِ  ع هُ )ءّْ هللا( ي ثْبُُح فِيِهه ا  ّْ ِطي  ًه ع ن  ء  ْالُاد  ِلن  هللاِ ال  ي ْفع ُل خ  ْالُراد  ِلرن  هللاِ ل  « ا  ع ن رهُ ل 

 (. 9: 3يا1)

اهرال الطبيعرر  الاديردة االلرريود الثراني االخليمرر  الاديرردة إلنسراننا الررداخليه بهرا صررّنا أاالد هللا. فرراآلن 

ن أنّنا بإنساننا الاديرده اِخلمتنرا التري نلناهرا بالنعلر ه اتاديرد الرّاح المردب باالدتنرا لرن اللرا  االرّاحه  ِّ نُد

خلالين ثاني  على شربه اللسريح الثالره كرّأب الخليمر  الاديردة. اأنّنرا بحسرل الاسرد اّثنرا الطبيعر  صّنا ل

البشررّي  بكررّل لصرراّها اعيابهررا. اأصرربح اعلررّ بالنسررب  لنررا اايررًحا ؼايرر  الايرراح.. اهررا إّلررا أن يسررلن 

بحسرل طبيعتره  اإلنسان بّاحه ااعيه اللسيحي ايعيش بحسل الرّاح ايثلرّ لل ثلرّ الرّاحه أا أن يسرلن
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لِكرْن إِْن ُكْنرتُْم »البشّي ه ايحيا بالاسد اللاسد ابحسرل لفراهيم العرالم  ه ا  رت ُلاتُان  رِد ف س  س  س رل  اْلا  إِْن ِعْشرتُْم ح 

ت ْحي ْان   س ِد ف س  ال  اْلا  احِ تُِليتُان  أ ْعل  ُّّ رِد ي ْحُصرُد ف س ر»(ه 13: 8)ّا« بِال س  رِدِل ف ِلرن  اْلا  س  ُْ ِلا   ّ ْن ي ْء رْن ل  ل  اًداه ا 

ي اةً أ ب ِدي  ً  احِ ي ْحُصُد ح  ُّّ احِ ف ِلن  ال ُّّ ُْ ِلل  ّ ة  (. »8: 6)ؼل« ي ْء  ّ را : ِءنرًى ع ه  تِري ِهري 
ة ه ال   ّ راِه رِد ظ  س  اُل اْلا  أ ْعل  ا 

ة ...   ّ ا اس    د ع  ح  س رو م ه ُطرالُ »(ه 21–19: 5)ؼل« ن ا   ّ ب    ف ر ح  : ل  احِ ف ُها  ُّّ ُّ ال ا ث ل  ل 
أ  ه  ا  رو ح  أ ن راةٍ لُْطرؾ  ص 

د اع    ت ع فُّؾ   ه ا  ان   (.22ه 21: 5)ؼل« إِيل 

االصّاْ إان لابم بين كياننا اإنساننا الاديد اطبيع  اسدنا العتيم . ااإلنسان الّاحي لدعا أن يعيش 

ل نفسره ايُخِير  اسردل بترداّيل ّاحير . اكلرا للنرا سرابمً  ّّ ا إن بالّاح ايسرلن برالّاح.. اعليره إان أن يرد

ل نفسه ايُمِل  شهااته اييبط ؼّابءله  ِّّ كانح طباْ الاحاش تُال ل فباعالى يستطي  اإلنسان بالنعل  أن يُد

 بل يستؤسّها لعلل الخيّ االفييل  االبال االحّله ايستعلل اسدل كآالح بّ اصوح.

ّّ ابرر دان هرراادة أا علررى أنّنررا نررّى هررال الاحرراش الكاسررّة لررد أُخيررعح بالترردّيل اللتااصررل االلسررتل

لهادن .. اإالّ إاا لا ُؼِفل عن تدّيبها عادح إلى طبعها اعال. فالحال إان أّن الطباْ التي للاحاش لرم تُلرْح 

بح لتكان على شكل أفيله الد اختفى لنها لا ها احشي الخيؾ. ّّ  الكنها تد

نحرن ؼيرّ لراتلين : » -اها يحيا حياة النسن الكثيّ االصرام اللتااصرل-لال أحد اآلبا  في هاا اللاال 

فاعلّ إان يكلن في اللااظبر  بردان اهلرال لتردّيل الرنفب اتهرايبها لتخير  «. أاسادنا بل لاتلان شهااتنا

ل عليه. األ ؼفل  أا اهلال في التدّيل سّعان لا تُظِهرّ لُربح  ّّ للّاحه اتتعلّم الخياْ االطاع  فيلا تتد

هرا اِن »نين. الطباب  المديل ه حتى لا كانح لد أُخِيع ح لس رِده ا  س  اُح ِيرد  اْلا  ُّّ ال احِ ا  ُّّ س د  ي ْشت ِهي ِيد  ال اْلا 

  ّ ا اآلخ  ُدُهل   (.7: 5)ؼل« يُم اِاُم أ ح 

 ّّ + اإلنسان الطبيعي بدان اللسيح خاي  عناة لنالاب الاسد الستعبده حتى إاا أّاد أن يفعل الخيّ ياد الش

ررِد هررا ا »ّل ايمررال: لراثوً ألالررهه ايارد نفسرره لؽلابًرا علررى ألر س  رْن يُْنِمرراُنِي ِلرْن ا  راُن الش ررِميُّ ل  ْيِحري أ ن ررا اإِلْنس  ا 

ْاِح؟  (.24: 7)ّا« اْلل 

أّلا في اللسيحه فمد ُخِلك  فينا نالاب ّاح الحياة في اللسيحه اصاّ فينا ّاح هللا يّشردنا ايهردينا إلرى 

يُداا ا  »الي  الحك  ِّ ةِ اُها  اْلع اِلُل فِيُكْم أ ْن تُ  ّ ر س  لُاا ِلْن أ ْاِل اْلل  (. هراا النرالاب اإللهري 13: 2)فري« أ ْن ت ْعل 

يُثلّ فينا ثلّ الحياة اعبدي . فعلل النعل  يؽلل كّل عااّ الطبيع ه ايداال اّاحاتهاه اياعل اإلنسران يحيرا 

 حياة الميال  االنصّة االشكّ للال أعطانا الؽلب .

رُ  »االد هللا أن يُليتاا أعيابهم التي على اعّو ايمالاا لر  الّسرال: + أّلا لن اه  التدّيله فها يلاّ ع أ ْلل 

أ ْسررت ْعبُِدلُ  ررِدل ا  س  ( اأُدّل نفسرري كررّل يررام لكرري يكرران لرري يررليّ صررالح. الررد أتمررن اآلبررا  27: 9كررا1« )ا 

ّة بنعلرر  الررّاح المرر دبه المديسرران فرري كررّل عصرراّ الكنيسرر  فنرران التؤديررله عنرردلا كبررّح أّااحهررم اللررإاء 

ؾ االسرلان فري اللعرالوح لر  النرابه فري  ُّّ اسيطّح على الحياة بّّلتها في الكوم االصلح لعًاه االتصر

 أعلال اللحبّ  ااالتياْه اكّل الفيابل اللسيحي .

ابالصوة اللستديل ه اتهايل النفب بالصامه اأعلال التابر  فري الحرءن علرى الخطايرا اتبكيرح الرنفب    

 تدّيل على يبط النفب ايبط العين االلسان االي  الحااب. حتى على الهفااحه اال
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اكان إا اتمناا التدّيله اااظباا على السهّ على خوي الرنفبه أْن تحلّرْح حيراتهم بؤالرل الفيرابله 

اظهّاا كؤنّهم أناب سلاايّانه أا كؤّن طبيعتهم لختلف  اأخولهم اسلاكهم ليب لن هاا العالم. االاال  أنّهم 

بّ البشرّ الكرنهم اختلفراا ارد ا عنردلا أ خيرعاا إنسرانهم الخراّاي عّااحهرمه فصراّاا بالترداّيل كاناا كسرا

 اعلل النعل  فعوً لختلفين.

رن سركناا الابرال االبرّاّل. اال الترداّيل الّاحير  صراّح الفًرا  ا على ل  ًّ االحياة الّاحي  ليسح ل ص

 ظّاؾ يعيش. اكّل ااحٍد على لدّ طالته. على النُّسانه بل هي حياة اللسيحي أينلا ُااده افي أل

ل  ّّ ه فِي »افي النهاي  إا يكان اإلنسان لد تد أ ْن يْست ْفِيل  ْ ه ا  ُؾ أ ْن يُاا ِّ ا فِيِه.. يْع أ ْن يُكان  ُلْكت ِفيًا بِل 

أ ْن  ْ ه ا  أ ْن يُاا ل أ ْن يْشب    ا   ّ ِلي ِ اع ْشي اِ  ل ْد ت د  فِي ا  أ ْن يرْنمُي  ُكّلِ ش ْيٍ  ا  (ه 12ه 11: 4)فري« يْست ْفِيرل  ا 

ينِي»يمدّ بالنعل  أن يصّخ بصاح الؽلب :  ِسيحِ ال ِال يُم ّاِ  (.13: 4)في« أ ْست ِطيُ  ُكل  ش ْيٍ  فِي اْلل 

أحتلي فين ااستتّ بستّن.. اِاعل بال بيتن لفتاًحا ألاليه ادعاتن للعّب لابل  فري اعيري ُلتارّددة 

بحسل الدعاة التي ُدعيح إليها. اال أخيل لن البلاغ إلى للكاترن أنرا اكرّل أخراتي أعيرا  كّل يامه فؤسلن 

 اسدن اللدعّاين إلى اليلتن اعبدي . آلين.

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(26) 

 مثَل حبة الخردل

-1- 

ربِّهُ » اا ا نُش  : بِل  ل ال  ِو ف ِهري  ا  ّْ ع رْح فِري اع  ِّ ت رى ُء د له ل  ّْ ر ب رِ  خ  ثِّلُرهُ؟ ِلثْرُل ح  ث رل نُل  ل ُكراح  هللاِ؟ أ ْا بِرؤ ّلِ ل  ل 

ِلير ِ اْلبُمُراِله ا   ّ  ا  ْكب ر
ُّ أ  ت ِصري ع ْح ت ْطلُُ  ا  ِّ ت ى ُء لِكْن ل  ِو. ا  ّْ ِّ ال تِي ع ل ى اع  ِلي ِ اْلبُاُا ُّ ا  ْصؽ 

رانًا أ  ت ْصرن ُ  أ ْؼص 

بِ  اك  ى ت ْحح  ِظلِّه  اِ  أ ْن ت ت آا  ُّ الس ل  ت ى ت ْست ِطي   ُطيُا ةًه ح   ّ  (.33-30: 4)لّ« ي

~~~ 

ّّ للكاتن في كللاح بسيط  ليدّكها أاالدن البسطا ه فاعلّ يرا سريدل لريب  هكاا يا لخلّصي أعلنح  س

الخّدل الصؽيّة تُلميها أنح برااتن فري فلسف  كومه فللكاتن ليب كوًلا اال خياالًه بل ها حّك كّل الحّك. احبّ  

ّّ الخلراد. اأنرا أإلرن يرا سريدل أّن ءّعرن اإللهري كرابن فري داخلري. الرد نبّهرح  ّّ الحياةه س الملل. الكن فيها س

ب رِل: اْنت ِمرلْ »ّسلن اعطهاّ لابوً:  د ل ل ُكْنتُْم ت مُالُان  ِلها ا اْلا  ّْ ب ِ  خ  ان  ِلثُْل ح  : 17)لرح« ... ف ي ْنت ِمرلُ ل ْا ك ان  ل ُكْم إِيل 

20.) 

ليب اعلّ يخّي نمل الاباله اإن كان هاا لد حصل فعروً بمّاترن فري سراع  يريم  أاالدن الراين الر  

ا علين يا إلهي أن تنمل الاباله فؤنح خالك الابال. لكن على لا يبدا لعبردن أنّرن  ًّ عليهم االيطهاد.. ليب عسي

ه اهني إلى أّن اإليلان يمدّ ع لى اللسرتحيله السريّلا فيلرا ياااره عبردن لرن تاراّل احرّاله أا لرا يبردا تاّاِ

 عابمًا ألام نلا عبدن.

فاإليلان بن ياعل الابل سهوً ايُءيرل العاابرك.. أتاّسرل إليرن بحرّك حبّرن الحراني أن تاعرل هرال البراّة 

 تنلا في للبي.. في أعلالي. 

لنباحه تسمط على اعّو اتُدف ن اتلراح فيهراه ثرم تحيراه + يا سيدل الّل.. لا أكثّ لا شب هح للكاتن ببااّ ا

 ّّ اتنبحه اتعطي أثلاّها.. افي الاال  فإّن تعليلن يا لخلّصي ُلنصلٌّ دابًلا على كان الباّة هال تحال سر

ّّ الحياة الدابل  الال ها للكاتن اعبدل.  الحياة اعّيي ه فهي االحال كالن تصيّ أصدق تعبيّ عن س

ّّ الحيا ة اعّيي ه لم يصل إليه ِعلم العللرا ه اال فهرم الفهلرا  بعرد. إّن كرّل لرا يعّفره العللرا  هرا إّن س

ّدة ِلنن يرا إلهري  لظاهّ الحياة. أّلا لاهيّ  الحياةه فهاا ألّ يفاق لستاى اإلدّان البشّله إا أّن الحياة لستل 

ن كلالهه كلا يمال أحد أ  ّ ن اال يُد  ّ  االدن.الحّي اعبدل اعءلي الال يُد

ك ر  برالحااب: كرالتنفّبه االحّكر ه االنلرا االتكراثّ االتؽاير ه إلرى   ّ فلظاهّ الحياة في الكابن الحرّي ُلد

آخّ هال الظااهّ التي ال تخطبها حااب اإلنسان لهلا كان بسيًطا فري إدّاكره. اهراا لرا يليّرء الكرابن الحري 

ن ؼيّ اللحس  ّ  اب بالحااب؟لن الليح. ألا إدّان الحياة ااتهاه فكيؾ يُد
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 ّّ + إّن اختياّن يا سيدل في هاا اللثله ِلحبّ  الخّدله ااصفها بؤنّها أصؽّ الي  البااّه الكن فيها يكلرن سر

الحياةه فمط هيِّا لها تّب  صالح ه اتعّهدها بسمي اللا ه اأعطها التًا للنلراه ثرم تؤّللهرا.. إنّهرا أعاابر  اآير  

 اتصن  أؼصاناً كبيّة. اهاا ها صليم عللن في التداد للكاتن. باهّةه حيث تصيّ أكبّ لن الي  البمال

ااالعتباّ اعال الال ت ن ب ه اهني إليه في هاا اللثله أّن الحبّ  صؽيّة لتناهي  في الصؽّه فهل لن هراا 

الِصررؽّ  يلكررن أن تخررّج شرراّة كبيررّة؟! إّن للكاتررن يبرردأ داخررل الملررل كبرراّة صررؽيّةه كحبّرر  خررّدل. اأّن 

ّدل. لااا كان الّسل بالنسب  لحمل العالم اللتّسر ه اللتّالري للكاتن  داخل العالم يبدأ كباّة صؽيّة كحبّ  خ 

اعطّاؾ يا سيدل؟ لمد كاناا لِلّ  صؽيّة اد اه اثني عشّ تللياًاه اسبعين ّساالً. لا هإال  بالنسب  للويرين 

ج أؼصانً  ِّ اه أن تصيّ شاّة كبيّة ترؤال إليهرا طيراّ البشّه هل تستطي  حبّ  الخّدل هال أن تنلاه أن تُخ

 السلا ؟

ّّ الحيراة  ّّ حيراة اللسريح فريهمه اسر ّّ الحياة اعبدي ه الحياة هي اللسيحه لمد حلل التوليا سر ْح ِس ا  لمد ح 

ّّ الحيراة  يتحّدى كّل لعّالاح الطبيع  اكّل ظلل  اعّو ابّادتها اللابت .. أتاّسل إلين أن تسرتادْ للبري سر

 هال!

انيّاح الّسل كانح يبيل ه ال ِعلم اال لعّف  علليّ ه اال صيح اال اسمه اال لّكء اال ُسلع ه اال إلك

ألااله اال لمتنيراحه اال كريب اال لرءاده اال حترى عصرا للطّيركه اال ثرابين.. حم را كراناا كحبّر  خرّدله 

  ّ ر بّ ه إا ّاتها دلا  الشرهدا ه اع  ق النس رانه ادلراْ التراببينه صؽيّةه صؽيّة في كل شي . الكن هال الح 

ن ل ح بسّع  أاهلح العالمه اصاّح فّاْ أؼصانها تظلّل اللسكان ه إا تعّهدتها يا ااهل الحياةه إا ايعح 

 حياتن فيها ااستادعتها ّاح الحياةه نبتح انلح اأخّاح أؼصانها.

طي  صؽيّ الكن ّاعيه للكاتن يا إلهيه ليب بالماة اال بالمدّةه ها كخليّة صؽيّة الكن حيّ . ها ل

ّ  أن يعطيه الللكاح.  الحنان لابم يّعاله ااآلل ُس

ال أخاؾ إاا اادُح نفسي كحبّ  الخّدله صؽيّ فري اسرط العرالمه أا فري اسرط اللاتلر ه أا حترى فري 

 اسط أهل بيتي.

ّّ اللنتفخر  االلتيرّخل  بالكرال.  الشرال إّن اإلنسان اعلين إللهه يبدا كحبّ  خّدل في اسط برااّ الشر

الطاهّ يبدا كحبّ  خّدل صؽيّة في اسط بااّ النااس  اللنتشّة في كّل لكان. الشرابّ  العفيفر  تبردا كحبّر  

 الخّدل الصؽيّة في لاااه  تياّاح التسيُّل ااالنحول. 

ه ّّ الحياة فينه فو يستهين أحد  بنه أنا لال بحياة إلهي في   ااعل ّاحن في داخلى يُط ْلبن للبي.. إّن س

ّّ الحياة التي ال تلاحه اال يماى عليها اللاح. ّّ الدم اإللهي يسّل في أعلاليه إنّه س  س

 )يُتّب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(27) 

 مثَل حبة الخردل

-2- 

د ل ل ُكْنرتُْم ت مُالُران  »لمد للح  لّسلن اعطهاّه لشاعًا حياتهم في اإليلان:  ّْ ر ب ِ  خ  ان  ِلثُْل ح  ل ْا ك ان  ل ُكْم إِيل 

ب ِل: اْنت ِمْل... ف ي ْنت ِملُ   «. ِلها ا اْلا 

يلرينه إّن حبّ  الخّدل صلب  اد اه في صؽّها اللتناهي. تحِلرل أيًيرا صرفاح اإليلران الصرلل الرال ال 

إيلان اعلباط ن م ل  الابل فعوًه اهي لعاءة ال ينساها اعلباط لهلا ليى عليها لن ءلنه فهري حردثح فري أيرام 

ث ح في ايح النهاّ الّدام الراهيّ اللصرّيينه انتمرل   البابا أبّام بن ءّع ه اُحكم الُلِعّء لدين هللا الفاطليه حد 

الخّدل.. إيلان لم ت ن ْل لنه التااّل اال االيطهاداحه اال شكاى عدا الابل اساّ بماة اإليلانه اللشب ه بحبّ  

د ّاابي فين.  الخيّ.. بل ءادته التااّل صوب  الّاةه اصم لته اللحن االييماح.. فهل تسند إيلاني بن اتاّطِ

م رْ  إِْن ل ْم ت  »الكن هال الباّة يا لخلصيه البد أن ت سمط في اعّو اتلاحه كمالن عن ااتن اصليبن 

 ٍّ ثِي ٍّ ك  ات ْح ت ؤْتِي بِث ل  لِكْن إِْن ل  ْحد ه ا. ا  ت ُلْح ف ِهي  ت ْبم ى ا  ِو ا  ّْ ب  ُ اْلِحْنط ِ  فِي اع  (.. هراا للت ره يرا 24: 12)يا« ح 

لخلصي الصالح عن لاتِن الُلحيي. البد أن تعاني باّة الللكاح في الملله لا تعانيه الباّةه حبّر  الخرّدل فري 

ْ حتى اللاح في لاااه  عاالرل الفنرا  االلراح االتحلُّرل.. تلراح لتنلراه تُردف ن تّال اع ِّ ّوه البد أن تصا

ّّ عايل!!  لتمامه تتحلّل لتصيّ أعظم.. تفنى في باطن اعّو لتّتف  إلى السلا .. س

اللتناهير  فري االسإال الال يتبادّ إلى اهنيه لن أيرن هرال الفرّاْ العظيلر ه الكبيرّة؟ ِلرن تلرن البراّة 

رردين فري كررّل العرالم؟ ِلررن حبّرر   الصرؽّ. لررن أيرن أتررح الحيراة الُلءِهررّة الترري للمّديسرين حتررى صراّاا عظلررا  للا 

الخّدل الصؽيّة في الملله لن بال الحياة االفنا  لرن أارل للكراح هللا. فللرا كُلرل البرال اإنكراّ الرااح احلرل 

رْح شراّة الللكرراحه اأؼصرانها صراّح  تلررأل الردنيا كلّهرا. اصراّح حبّرر  الخرّدل سربل ّاحرر  الصرليله أخّا 

اخوي لطياّ السلا ه صاّح لسكنًا علاؾه اعش را تير  فيهرا أفّاخهرا لإلكثراّه اللارؤ لرن السريل االحرّه 

 ااطن للؽّيل.

لتى يُستعل ن للكاح هللاه ينلا للتد ا حتّى يظلّل على الكثيّين؟ إّن حب  الخّدل تبدا بو فابدة ابو ليل  

 حتى تتحّال إلى شاّة عظيل . أل ال تصيّ لااتها أا لابل  بااتها بل تُصبِح اتعيش لآلخّين.

ا فري  إلرى  ًّ علِّلني الخّاج لن ااتي اإنكاّ ااتيه بل ابال ااتي. هكاا سيظل للكاتن يرا إلهري لحصرا

 أن يُستعلن خادًلا لآلخّينه يؤال إليه طياّ السلا ..

ليعفا .. أؼصان اتياْ السكن  تحلل اعثلاّ. اِلن ثمل اعثلاّ تّاها لتّاه  أؼصان ُحّل اّحل  تظلّل ا - 

 إلى أسفل.. 
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أؼصرران لداسرر  تفرريح ّابحتهرراه تلررأل اللسرركان  لررن ّابحرر  اللسرريح الءكي ..أؼصرران ءيترران الررّاح الُاررُدد  -

 اللتاّددينه لحيطين بلابدة اللابح.

 .أؼصان خشب  الصليله احلل الصليله احّل الصليل. -

ّّ حياتن الخاّص ه  أتاسل إلين أن تصيّ حبّ  الخّدل التي ألميت ها في أّيي.. في للبيه ااستادعتها س

 فصاّح كابن  لن ألاصي اللسكان  إلى ألصاها. اها أنا أطلل في الصوة أن تحفظها بسوم.

ْحرد ه ا»+ للح  يا سيدل عن حبّر  الحنطر   لِْشرّتها الصرؽيّة تاردها فري حالهرا  إنّ «.. إِْن ل رْم ت ُلرْح ف ِهري  ت ْبم رى ا 

الصؽيّه فوبد أن تنحل هال المشّةه اتتكّسّ اتفنى في ترّال اعّوه لتعطري فّصر  للانرين الحري ليشرّك 

طّيمهه لثل لشّة البيي  لحيط  بالفّخ الحيه البد أن تتهشم ليخّج ها إلى الحياة. المشّة الخاّاي  هري 

 خاّايه احياة إنساني الخاّايه إنسان الاسد االتّال.الاّاح التي أحّي عليهاه االلظهّ ال

رراُح ُكررل  »إنكرراّ الررااح االتفررّيط فيهرراه ااحررد لشرريبتها اصررلل الاسررد لرر  اععيررا .. ا ِلررْن أ ْاِلررن  نُل 

 ِّ ا  (.. كّل هاا تعبيّ عن خل  العتيك ليفسح لكانًا للاديد.36: 8)ّا« الن ه 

ّاح اللكاترن يرا إلهري. فحبّر  الخرّدله ال تبمرى داًلرا لحاراءة داخرل + إّن النلا االءيادةه هلا لانان حيراة الر

م كّل لماييب الصؽّ.  لشّتها الصؽيّةه هاا لستحيل.. فلا أن تبدأ ّحل  نلاها حتى تحّطِ

ررؤ العررالم بهررا اإا هري شرراّة كبيررّة.. نّلينرري فرري النعلرر ه افرري  للكاترن ءيررادةه ال تعررّؾ النمصررانه يُفاا 

ْْ باّة الللكاح تنلا داخل للبي كّل يام.لعّف  ّبِّي يساْ   اللسيح.. ااعلني أنلا كّل يامه د 

رد  لرهُ ب ْيتراً »+ الكنيس  هي للكاتن يا إلهري علرى اعّوه اهري الللارؤ االظرّله الكران االحتلرا   ُّ اا  العُْصرفا

لِ  لُّ إل ره المُرّااِح ل   ّ اابُِحن  يرا  هاه ل  «  كري اإل هري. طراب ى ِلكرِلّ السُّركاِن فرى ب ْيتِرن  االي لال  ُ ُعّشاً ِلتي    فيِه أْفّاخ 

 أابي (. 83)لء

الصليل صاّ كحبّ  الخّدله عندلا ُءّْ في اعّوه ااّتاى بدم اللسيحه صاّ شراّة أبدير ه تحرح 

ظلّرره تشررتهي النفرراب أن تبيررح اتسررتّيح. اطيرراّ السررلا  الُلحلِّمرر  فرري الّاحيّرراح ال تاررد ّاحتهررا سرراى فرري 

 . كّل لن أاى إلى أؼصان الصليل يكان لد دخل لكي يحتلي تحح اناحّي اللسيح.الصليل يا إلهي.

ااآلن.. هل اصلْح إلي  كلل  الللكاح؟ هل ااد ْح في للبي لكانًا تختبا فيره؟ هرل اارد ْح فيره ّطابر  

 ؟اليان  اسمي لا  الّاح؟ هل ااد ْح أيًيا علك  أٍّو حتى تفسح لها لكانًا تعلل فيه اااّها لتتؤّصل

إن ااررد كررّل هررااه فكللرر  الللكرراح سرراؾ يُسررتعل ن ااادهررا ال لحالرر . سرراؾ تظهررّ أؼصررانها ايلتررّد 

. الكن أنا أعلم أّن ساق النباح اأاّالره  يظهرّ فري لّحلر  أالرىه بينلرا اعثلراّ هري آخرّ  الللكاح في  ابي 

 لّاحله.

 إلهي الخلّصي.فؤطلل إلين اأتاسل أن تتؤّصل في  كلل  الللكاحه لكي أُثلّ لن يا 

 

 الملي لالا سيداّاب



63 
 

 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(28) 

 َمثَــل ُعـرس ابن الملن

-1- 

ل ُكاُح » لُِّلُهْم أ ْيًيا بِؤ ْلث اٍل ل ابًِو: يُْشبِهُ ل  ع ل  ي ُساُْ يُك  ا  احِ ٱا  اا  ًسا ِلِ لس ل  ّْ ن    ُع ِلًكا ص  س ل   ْبنِِههإِْنس انًا ل  ّْ أ  ا 

لُ ِلي ْدُعاا  بِيد  ين  ٱع  ْدُعّاِ ِبهٱإِل ى  ْلل  ّْ س رل  أ ْيًيرا  ْلعُر ّْ يرُداا أ ْن ي رؤْتُاا. ف ؤ  ِّ بِيرًداف ل رْم يُ :  ع  ين  رْدُعّاِ ين  ل رابًِو: لُالُراا ِلْلل  ِّ ر آخ 

ُكلُّ ش ْي ٍ  ْحه ا  ن اتِي ل ْد اُبِح  ُلس ل  انِي ا   ّ ْدتُهُ. ثِي ابِي أ ْعد  ا ا ؼ د  ِب ٱُلع دٌّ. ت ع ال ْاا إِل ى  ُها  ّْ رْااه ْلعُ ي  ل  نُاا ا  راا  ل ِكن ُهْم ت ه  ! ا 

ُّ إِل ى تِا   آخ  ْمِلِهه ا  اِحد  إِل ى ح  تِِهها   ّ ا س ِل    ْلب الُان  ٱا   ا ل ت لُاُهْم. ف ل ل  ت ُلاُهْم ا  ش  بِيد لُ ا  ِلنُ ٱأ ْلس ُكاا ع  س رل   ْلل  ّْ أ  ه ا  ؼ ِيل 

أ ْهل ن   را  ْلم اتِِلين  ٱأُال بِن   ُانُاد لُ ا  رِدين ت ُهْم. ثُرم  ل رال  ِلع بِيرِدِل: أ ل  ق  ل   ّ أ ْحر بُ ٱا  ّْ را  ْلعُر أ ل  ان  ٱف ُلْسرت ع دٌّه ا  رْدُعاُّ ف ل رْم ي ُكانُراا  ْلل 

. ف   ِق  ْاه بُااٱُلْست ِحمِّين  ِّ ف ا ِقهٱإِل ى ل  ُّ ْدتُُلالُ ف   لطُّ ا  ْن ا  ُكلُّ ل  ّْ ٱإِل ى  ْدُعالُ ٱا  ج  أُال بِن  ِب ْلعُ  ّ ِقهٱإِل رى  ْلع بِيردُ ٱ. ف خ  ُّ ر  لطُّ

عُاا ُكل   ل  ا  . ف ر ل ِاين  ٱا  راِلِحين  ص  ا ا  ًّ ا  ّ ُداُهْم أ ْش ا  بُ ٱ ْلت أل   ٱا  ّْ رل  ْلُلت ِكبِرين  ٱِلرن   ْلعُر را د خ  ِلرنُ ٱ. ف ل ل  ّ   ْلل  هٱِلي ْنُظر  ْلُلت ِكبِرين 

بًِسر رانًا ل رْم ي ُكرْن ال  أ ى ُهن ان  إِْنس  ِب ٱا ِلب راب  ّ  ّْ ل ْيرن  ِلب راُب ْلعُر ل رْيب  ع  ْلرح  إِل رى ُهن را ا  راِحُله ك ْيرؾ  د خ  . ف م رال  ل رهُ: يرا ص 

ِب؟ٱ ّْ ِلنُ ٱ. ِحين بٍِا ل ال  ك ح  ف س   ْلعُ بُُطااٱِلْلُخد اِم:  ْلل  ُخراُالُ ا   ّْ ْيرِهه ا  ي د  ْال ْيِه ا  ُحرالُ ٱِّ  ّ ر ِ ٱفِري  ْط ِاي ر ِ ٱ لظُّْلل  ِّ ا . ُهن ران  ْلخ 

ُّ  ْلبُك ا ُ ٱي ُكاُن  ي ِّ ص  بُان  ْع ْسن انِ ٱا  ل ِليِلين  يُْنت خ  ين  يُْدع ْان  ا  ِّ ثِي  (.14–1: 22)لح« . ِع ن  ك 

~~~ 

ْدت هُ للختاّين ادعاح  إليه أحبا نه ها ُعّب  حميميٌّ افّح ال يُنط ك به. هرا  للكاتن يا إلهي الال أعد 

هرا ابرن اآلله برالحّك االلحبّر .. حرين ترءّؾ عّاسرن الحميميّر  التري التنيتهرا  حفل أبدله حيث العّيب الحميمي

ي ن رٍ  » احنالنفسن ابالح ااتن عالها.. أاّشليم السلابي  كلا ّآها عبدن ي اٍب ُلء  ُّ ي رؤ ةً ك ع ر اِ  ُله  ن اِءل ر ً ِلرن  الس رل 

ا )للعّيب السلاال( ُاِله   ّ  (.2: 21)ّإ« ِل

 ال يخطّ على بال الناب.. فّح ال يُعبّ  عنه بلُؽ  بشّيّ . أبهال لن فّح.. لا لا

لّدسررح  كررّل شرري ه اهيّررؤح  الكررّل لبررل كرران العررالم لنعرريم أاالدن اشررّك  الحيرراة اعبديرر .. اأّسررلح  أنررح

 عبيدن اعنبيا  ينادان اللدعّاين كي يلبّاا دعاة حبّن يا سيّدل.

حسّتيه حينلا أسل  أّن البعو تاان ى عن الدعاة التي ُدِعي  إليهاه يااء فري نفسري شرعاّ باعسرى  يا

 كللا أتاّكّ التااني االكسل ااالهلال اعدم اللباالة بدعاة حبّن اشّك  أسّاّ فّحن.

ل دل في تلن اعالاح؟.. أها عدم إدّان حميمي للدعاة؟..أم ها انشؽال بال لااا باطرل؟.. كان يداّ في خ 

ّ؟.. أم هي طبيعتي التّابي  لتلّسك  باعّيياح ؼيّ ناظّة إلى فاق؟!! ّّ  أم هي أعااّ ااهي  بو لب

اه اهرا لراو ليلتحنهرا بعرد أن اشرتّاهاه أا لرن اّتربط برءااج  حين ًّ ّ  بؤنّه اشرتّى ب م ر أفّكّ فيلن اعت ا 

ن  ّّ  إلى السلاايّاحه إلى فاق.اسداني فكب له بّباط الاسده ال يمدّ أن يتحلّل لنه أا يتح
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ا لرا كران هراا هرا حالهرا.. اآلن يرا  كللا ًّ اال بخاطّل هإال  اأالبن أّا  إلى نفسي الشميّ  التري كثير

 سيدل كللاح هاا اللثل تالِظ يليّل اتعيد إلى سلعي ندا  لديسين "هلّلاا إلى العّب".

اُب )الكنيسر ( ي مُراال ِن:»يرا سريدل..  نعم ُّ اْلع ر اُح ا  ُّّ (.. أحيرانن فتحتهرا علرى 17: 22)ّإ« ت ع رال   الر

الصليل للمبال باللحبّ  اعبديّ .. لن يدُخل إلين يدخل إلى الفّح اعبدل.. صليبن ها ابيح  الحّله االعشا  في 

ر»السلا  ها  ؤ ن رهُ ل  اِؾ الم ابِم  ك  ُّ ْيت ن ا للِ ْابُاح  ع ش اِ  اْلخ   ّ اْشرت   9ه 6: 5أللتنرا فيرن )ّإأبيرن ا« ... ع ن رن  اُبِْحرح  ا 

 (.9: 19ا

إلين يا سيدل.. أالّ تحرّم نفسري لرن دسرم لابردة فّحرن التري أخراُح عّبانهرا هنرا علرى اعّو  أتاّسل

 باشتّاكي في ابيح  المدابه إلى أن يكُلل الفّح بالدخال الحميمي إلى السلاايّاح عينها.

ؾ هاا الفّح إالّ الال يدُخل إليه يا سيّدله حي ِّ اُْدُخرْل إِل رى »ن ي سل   صراتن اإللهري يمرال لره شخصري ا: + ال يع

حِ س يِِّدن    ّ  (.23: 25)لح« ف 

إلى الفّحه اع ّءِ نفسي في ُؼّب  هراا العرالم التري يشرابها الك رد ّ دابًلرا.. أدِخلنري إلرى داخرل اال  أدِخلني

 تطّحني خاًّاا.. أدخلني كدخال العااّى إلى الخدّ السلابي حيث عّيب نفسي.

 ظلل  الّاّة نفب.. بكا  اصّيّ أسنان..  اًّااخ

 أحتلي فين يا سيّدل.. احين تيّلني اّاعان أكان داخل الفّح الحميميه األان اسوم النفب. دعني

ِلًكرا علريهم. اأهراناا ّسرلن  رن ّفيران ل  ّلاا أنفسهم لن حبّنه افرّح بيترنه برانحّاؾ إّادتهرمه كل  + الاين ح 

. هإال  لال الللن إنّهم ؼيّ لستحمين اال لستؤهلين للكّال .. فرؤحّق لردينتهم ااحتمّاا كللاح دعاة حبّن.

بل صاّ نصريبهم فري الخرءله إا  فّحهاحكم عليهم بحسل عدلهه أنّهم ال ياالان عشا له اال يّان لاد ال

 البال على أنفسهم اءا  انحّاؾ إّادتهم.

لستحمين.. ااآلن لااا يا سيّدل.. إّن للبي اعملي يتال حين أسل  + أّلا العُّب فُلع ّد األا اللدعّاان فلم يكاناا 

ألّن لعبيدن أن يناداا لناداة الكّم اإللهي للاين في الطّلاح عابّل السبيله بل اللراين ليراا العلرّ عنرد 

ن ليب لهم أحد ياُكّهم أا ي ه .. هإال  اأالبن لم يكرن لهرم اعتبراّه اال اسرمعتبّهماعسااّ )السياااح(ه كل 

 اال لّكءه اال شكل اال ليل .. اأين هم لن دعاة للن الللان احفل عّب ابنه الحبيل؟ 

اللسرراكين انفتحررح ألررالهم أبرراال السررلا  فاررؤة ابررو لمرردلاحه ابلؽررتهم البشرراّة اللفّحرر  الفابمرر   هررإال 

 للعمل.. هلّلاا إلى العّب.

ها العمرل.. أنرا! أنرا لردعاٌّ إلرى العرّب عبدن اللسركين يرا سريّدله هرا أحرد هرإال .. الردعاة ال يصرّدل إنّ 

 السلابي؟ هل هاا يُصد ق؟!

يرا سريّدل الررّّله أنرا أعرّؾ أّن اعررادن هري برو ندالر .. اِاعررل فري للبري اعملرري ثِمر  فري كللتررنه  نعرم

رن  اصدق للااعيدن ادعاتن.. أنا فعوً بنعلتن لدعاٌّ إلى العّب اعبدل.. أنا ؼيّ لستحّك اال ُلستؤهل.. ل 

بسرخا  الرنعم العايبر ه أشرعّ  كتّى أالب إلى لابردة الللرن؟!.. عنردلا تؽلّنري بلطفرن الُارج حبّرن تتردفّ أنا ح

 بحماّة نفسي باعكثّ.
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سيّدل الّل.. إاا ُدِعي  إنسان  لن عاّل  الشعل إلى لاالس  للن أّيي أا ّبيب لن ّإسا  العالمه  يا

ه اْلعُْلري  »كرم إاا ُدِعري  فإّن الدنيا كلّها تتحّدث عن هراا اعلرّ الفرابك.. ف ج  ّْ ْ ه اْلعُر ه اْلُارْد راِكين  س  : 14)لرا« اْلل 

ين أنّهرم عرادل13 كرّل خيرّ اكرّل صروح.. أخطرى الخطراة.. يُردع ْان إلرى  ي( بحسل لمياب الّاح. االلعتبّ 

 ليّاثن اعبدل افّح ُعّب السلا ؟

ّها في أعلالي لكي أسلُن بحسل دعاتن إلّي أن  ثبِّحْ   أبلػ أعتال السلا  يا سيّدل الّل.دعاتن اسّلِ

 

 )يُتّب  (

 

 لالا سيداّاب الملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(29) 

 َمثَــل ُعـرس ابن الملن

-2- 

بًِسا ِلب اب  »+ للح  يا لخلّصي أّن الللن لّلا دخل ااد  ِب ٱإِْنس انًا ل ْم ي ُكْن ال  ّْ ْلح  ْلعُ اِحُله ك ْيؾ  د خ  . ف م لح ل هُ: يا ص 

ل ْيب  ع ل ْين  ِلب اُب  ِب؟ٱإِل ى ُهن ا ا  ّْ  .. فناله لا ناله لن خءله اطّحه الخدام خاًّاا.«ْلعُ

أعلم يا لخلّصي أّن دعاتن إلى العّب هي نعل  لااني ه الكنّها ليس ح ّخيص ه هري تُعط رى لّاانًرا  أنا

تُِكُم )سيّة الناب( اْلب اِطل  ِ »عّن ال أحد يستطي  أن يشتّيها   ّ ٍ  أ ْا ا ه ٍله ِلْن ِسي  (.18: 1بط1« )بِِفي 

ا الدعاة بعينها.. فلن ُدِعي  إلى عّسرن الؽاليه ها الال التنى لي الللكاح.. اصليبن اللحييه ه دلن

اعبرردل ااسررتحك هرراا النصرريل الصررالح البررد أن يسررلن بحسررل لررانان بيتررن اعررّب لارردن الررا يليررك.. عنّرره 

راُد )الفاسر»(.. كيرؾ 5: 93)لرء« بِب ْيتِن  ت ِليُك اْلم د اس ر ُ » ُث اْلف س  ِّ رادِ دي ر م  اْلف س  رد  (؟ اكيرؾ 50: 15كرا1« )( ع 

 الي المديم إلى حفل عّب ابن هللا؟يدخل اللباب الب

اعالىه حلّ  الفّح ألبستها لي يا لخلّصي بيدين يام لعلاديتي.. هاا ها الثرال الناصر  البيراو  الُحلّ 

 اللؽسال في دم الخّاؾ.

+ لسرركين هرراا الررال أبمررى علررى اللبرراب البررالي االطبيعرر  السررالط  لرر  أعلالهرراه اعرراش بحسررل شررهااح الاسررد 

ن تلّسن بااته اإّادته الخاص  اعلرل لشريبته دان انااساح الطبيع   اظّن أنّه يبمى في العّب. السكين ل 

 في العّب اعبدل. للااادلشيب  هللا. اسلن بّأيه دان اصايا لخلّصه. اظّن أنّه ااّث الللكاح الدعا 

يني لن العتيك األبسني حلّ  الخوي كّل يام.. ياّل دعني أ خي   يا ِّّ خيراًعا كلي را  سيّدل الّّل.. ع

لكّل اصيّ  اكّل تّتيل تاعء به إلى كنيستن اخدام بيتن االداعين إلى عّب لاردن.. فرؤطي  اأسرتلِهم كرّل 

 لا ها البك اناف  لخوي نفسي.

د خاًّارا.. يرا إلهري أنرا  يا  ّ سيدل.. ااعلني أعتبّ أّن لن ال يااد في كلال هيب  اللستحمّين للعّب يُطر

لعرّب السرلاال.. فهري الفرّح االلسرّة الّاحير  االشرب  لرن دسرم بيترن.. لرالن أّى في كنيسرتن عّبران ا

بحسل لا تعلّلني الكنيسر ه  نفالتناال لن اسدن ادلن اعلدسين هلا الؽاي  التي تّنا إليها نفسي.. اأن أسل

ايإهلني للتنراال لرن ابيحر  العُرّبه ال أسرلن بحسرل هراال أا أصرن  لرا استحسرنه أنراه برل بحسرل لرانان 

 لكنيس  اتّتيل اآلبا  ُلعلِّلي الب يع  أخي  اأسيّ.ا

+ علّلني أن أحتّم بكّل للبي اأُخِي  نفسري للتردبيّ اإللهريه إن كران فري صرام أا صروة أا طمرب أا عيرد أا 

ة" أحرد أبطرال دااد حرين ألحرم نفسره فري  لحنه أا كّل لايختّي بنظام بيعتن. ال أنسى يا سيدل لرا نرال "ُعرء 

(. 9-1: 6صم2لبني الال فمط ) ك وً هه إا حاال أن يللب تاباح العهده اعلّ الال كان لاعلل لا ال يخصّ 
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اهاا يعللني إنّه يال أن أسلن بحسل التدبيّه ال بحسل ّأيي  الشخصي أا لا أّال أا لا يعابنيه لستهينًا 

 بالتدبيّ.

يسرلن بااتره. ايُخي رل إلري  أّن  تؤكيد يا لخلّصيه فإّن هاا الشخي الال لم يلربب لبراب العرّب كران بكلّ 

اب أسّاّن االداعين كّل أحد إلى العّب.. يُخي ل إلي  أنّهم لالاا له إنّه يال عليه أن يخل  ثيابه   ّ ُخّدالن اح

اه الكنّره لرم يؤبره للنصرابح اال  بّهالايلبب ثيال العّب.. ايُخي ل إلي  يا لخلّصي إنّهم ن ًّ ا انصحال كثي ًّ لّا

ّ  علرى أن يسريّ خي  للا ل يل له.. بل ألمى الكوم خلفهه الم يُعرِط أانًرا صراؼي  اال أاعرن لاصري ه برل أصر

 على هاال ايعلل لا بدا له..

ل  عبدن ّحل  اانّبني هاا السلان اللشين.. اااعلني أتلّسن بثيال العُّب اأحفظهراه برل إاا  فاصن 

ْح الثيرا له أا أصرابها تلرؾ بسربل ليلري إلرى العرالم الرا حدث بسبل إهلالي اكسلي اعدم حّصي أن اِتّسخ 

اه اأبيّيرها فري  ًّ ا اتكرّا ًّ فيهه فؤعِط عبدن تاب  صادل  اّاراْ لرن الملرله لكري أؼسرل ثيرابي ُلاردد ا لرّا

 ينباْ دم الصليله فتبدا اديدة البم  بو دنب اال عيل.. 

ل ْيرن  أ ْن »مابرل: أحسسُح أنّنري فمردُح ثيرابي اصرُّح فري خرءل العرّل فؤسرِلعني صراتن ال اإن ُّ ع  أُِشري

ُّ ِخْءُل عُ  ه ف و  ي ْظه  ثِي ابًا بِيًيا ِلك ْي ت ْلب ب  ه ا  ِّ ِلك ْي ت ْست ْؽنِي  ف ى بِالن ا ل  ِلنِّي ا ه بًا ُلص  ِّ ْين ْين  ت ْشت  ْل ع  ك ّحِ . ا  ي تِن  ّْ

ّ   لبُِكحْ  ا نمي را با18: 3)ّإ« ِلك ْي تُْبِص ًّ لتابر ه اأسرتتِّ بسرتّنه يرا لرن سرتّح  (.. فؤسعى أن ألتنري لري علر

 عّا  أبانا آدم في الفّداب.

أهوً للالاؾ ألالن بو خاله اإن لم أكن لستحمًا لشي  كعبرد كسرونه الكرن ااعلنري احتلري  اِحسبني

فينه ااستتِّ بستّنه اااع ل بال بيتن لفتاًحا ألاليه ادعاتن للعّب لابلر  فري اعيري ُلتارّددة كرّل يرامه 

اكرّل أخراتي أعيرا  اسردنه  ال الدعاة التي ُدعيُح إليها. اال أخيل لن البلاغ إلى للكاتنه أنفؤسلن بحس

 اللدعّاين إلى اليلتن اعبدي . آلين.

 

 لالا سيداّاب الملي
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(30) 

 لَْسُت أُِرٌُد أَْن تَْجَهلُوا

-1- 

ِليع ُهُم اْات اُءااف إِنِّي ل ْسُح » -1 ا  اب ِ ه ا  ِليع ُهْم ك انُاا ت ْحح  الس ح  ن ا ا  لُاا أ ن  آب ا   ةُ أ ْن ت ْاه  ا اإِلْخا  يُد أ يُّه  ِّ ُ ه  أ ِّ فِي اْلب ْح

 ِّ فِي اْلب ْح اب ِ  ا  ُداا ِلُلاس ى فِي الس ح  ِليع ُهُم اْعت ل  ا   (.1: 10كا1« )ا 

اهِ » -2 ا  ِ  اْلل  ا ِلْن ِاه  أ ل  لُااا  يُد أ ْن ت ْاه  ِّ ُ ةُه ف ل ْسُح أ ا اإِلْخا  اِحي ِ  أ يُّه  ُّّ  (.1: 12كا1« )ِل ال

نُاا ك اْلب الِين  ال ِاين  ال  » - 3 ه ِلك ْي ال  ت ْحء  الِِدين   ّ ِ  ال ةُ ِلْن ِاه  ا اإِلْخا  لُاا أ يُّه  يُد أ ْن ت ْاه  ِّ ُ را   ل ُهرمْ ال  أ ا  : 4ترب1« )ّ 

13.) 

. أ ن  الْ  ف إِنِّي» - 4 را   ه ِلب و  ت ُكانُاا ِعْند  أ ْنفُِسرُكْم ُحك ل   ّ لُاا ها ا الّسِ ةُ أ ْن ت ْاه  ا اإِلْخا  يُد أ يُّه  ِّ ُ رل ْح ل ْسُح أ ص  ة  ل رْد ح  راا  م س 

مِ  ابِيل  إِل ى أ ْن ي ْدُخل  ِلْلُإ اعُل   ّ  (.25: 11)ّا« ُاْءبِي ا إِلْس

لُ » - 5 يُد أ ْن ت ْاه  ِّ ُ ه ِلي ُكران  ِلري ل ْسُح أ ت رى اآلن  ُلنِْعرُح ح  ْن آتِي  إِل رْيُكْمه ا 
ْدُح أ  ةً ل ص   ّ ثِي ا ك  ًّ ا  ّ ةُ أ ن نِي ِل ا اإِلْخا  اا أ يُّه 

ّ  فِيُكمْ   (.13: 1)ّا« ث ل 

أاالً: حرراّ المررديب بررالب اعخرراة لررن الاهررل بهررال اعلرراّ الخلسرر . احرراّ أيًيررا لررن نتررابج هرراا الاهررل بهررال  

اااررل يحررتم علررى كررّل إنسرران لسرريحي أن يكرران علررى علررم ااسررتناّةه ايلحررا الاهررل بررالتعليم اعلرراّ. فال

 االتبصُّّ في هال اعلاّه الن دّاس  ّاحي  اادة لكلل  هللا اتمليد اآلبا  الاين علّلانا اسلّلانا.

ال فري حاّ المديب بالب في ّسالته اعالى إلى أهل كاّنثابه اعصحاح العاشّه لن الاهل براللكت   

ا س ب ك  ف ُكتِل  ُكتِل  ع ْاِل ت ْعِليِلن ا»الكتل اللمدس  في العهد المديم  (ه اكالن بطرّب 4: 15ه )ّا«عن  ُكل  ل 

ُّّ »الّسال  ُسرالِين  ِلرن  الر يُسران  ل  ل رم  أُن راُب هللاِ اْلِمّدِ راٍنه ب رْل ت ك  ِشريب ِ  إِْنس  ة  ل رطُّ بِل  « اْلمُرُدِب  احِ ع ن هُ ل ْم ت ؤِْح نُبُرا 

 (.21: 1بط2)

ن فرري     اكررّل اعحررداث فرري كررّل اعءلنرر  العررالوح هللاه اترردبيّل لررن أاررل الخررويه كررّل هرراا لتيررل 

 اللكتال. اكّل لااعيد هللا اكّل ّلاء الخوي اكّل فكّ هللا تحايه الكتل اللمدس .

ل  اإلنسران كرّل الرن؟ يكران كؤنره يُهلرل الخروي الرال     ه  تنبرؤ عنره اآلبرا  ااعنبيرا ه اكشرفاا فلااا إاا ا 

رل فري اعحرداث ااعشرخاي لثرل إبرّاهيم ااسرحك ايعمرال  لللإلن كنراء العهرد المرديمه اأسرهباا فري التؤلُّ

 ادااد.. اتّكاا تّاثهم الال تعتّء به الكنيس ه لحفاًظا في خءابنها إلى يام لاي  الّّل.

طل   الّسال  إلى أهرل ّالير : فلااا إاا كان أحد ياهل كّل هاا؟ ايكفي أن نمّ    ْ  »أ ل  ْبرد  ِلي ُسرا بُرالُُبه ع 

ع د  بِِه بِؤ ْنبِي ابِِه فِي اْلُكتُِل ا ُء إِلْنِايِل هللاِه ال ِال س ب ك  ف ا   ّ ُساالًه اْلُلْف  ّ ْدُعاُّ  ِسيحِه اْلل  ْلُلم د س ِ ه ع ِن اْبنِِه. ال ِال اْلل 

رر اُاد  ِلرْن ِاه  ّ  ِلرْن ن ْسرِل د  را رِد...ص  س  أا لرا كتبره اإلنايليّران عررن علرل الخروي الراى صرنعه الررّل « ِ  اْلا 

ا لِيل  فِي اع ْنبِي ا ِ »بتاسدل اخدلته اصلبه اليالتهه اكيؾ كّّاا المال  ... ِلك ْي ي تِم  ل  ْكتُال  ا ُها  ل   «.ك ل 
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ب العهرد     ِّ المرديمه لريب لارّد دّاسر  ليكن هاا الدّب نافعًا لحياتنا اخوي أنفسرنا. لرالن يارل أن نرد

عمونيّ ه أا تحليل ادّاس  شخصياح أا تاّيخ أناب اأحداث. بل الستلهام الّاح اإدّان الُكتُل اللمّدسر  

م اإلنسان للخوي كمال الّسال. ّكِ  التي تُح 

  االعيّن  التى اختاّها الّسال بالب في هال اآلياحه هي علل هللا العظيم في خوي شعبه لن العباديّ    

الماسي  في أّو لصّ. فللا سل ط المديب بالب ناّ ااه يساْ على المديمه لل  ببّيك يخطؾ اعبصاّ. 

فللا أناّ على الظّل انكشؾ العلل اإللهي لن اّا  الدهاّه فالسحاب  التي ظلّلح على الشعل العابّ البحّ 

رلح برين العبادير  اعحلّه ل  سراّ اللرا  لرن اليلرين االيسراّه كانرح بلثابر  اللعلادير  ا للمدسر  التري فص 

 االحّي ه ابين أّو الؽّب  اأّو الليعاد.

رّن.. الكرن تحرح نراّ ااره يسراْه عّفنرا أّن  اليعهم اعتلداا للاسى. االيعهم أكلراا طعاًلراه هرا الل 

س رد اللعنرى الّاحري فري كلالره  ّن كان طعاًلا ّاحي ا ناءالً لن السرلا .. افري شرخي اللسريح يسراْ ت ا  الل 

اِ ه »الُلطل كه عندلا لال الّل:  اتُاا... أنا ُها  اْلُخْبُء )اللن( الن اِءُل ِلن  الس ل  ل  ي ِ  ا  ِّّ ن  فِي اْلب  آب اُإُكْم أ ك لُاا اْلل 

ال  ي ُلاح    (.. ها اللن الحميمي اخبء الحياة.51–48: 6)يا« ِلك ْي ي ؤُْكل  ِلْنهُ اإِلْنس اُن ا 

بُ » ِّ ِليع ُهْم ش  ا  ِسريح  ا  ةُ ك ان ِح اْلل   ّ ْخ الص  اِحي ٍ  ت ابِع تِِهْمه ا  ُّ ةٍ   ّ ْخ (. برالطب  لرم 4: 10كرا1« )اا... ِلْن ص 

را»يدّن أحد هاا اللعنى أا الحّك الُلخف ى في الظّله كلا ليرل  ِظل ه  اِاي اِح ا  (. الكرن 5: 8)عرل« ِشرْبه  الس رل 

ّّ ال  لسيحه أناّ التدبيّ اإللهي الال يعاء البشّ عن إدّاكه.عندلا تكلّم المديب بالّاح بحسل دّايته بِس

على هاا النحرا لرّأح الكنيسر  العهرد المرديمه اسراّ آبرا  الكنيسر  العظرام: لثرل المرديب كيرّلب الكبيرّه 

 االمديب اثناسياب الّسالىه اآبا  البّي  العظام: أنطانياب الكاّيابه ساّاا على نفب الدّل.

ثانيًا: أّلا لن اه  الّالدين بالّله فكان اعلّ لختِلًطا على اللإلنين في البداي ه اكاناا في احتياجٍ إلى اللعّف  

د ة لررن اإليلرران باللسرريحه فمررد كرراناا فرري لهفرر  االنتظرراّ للارري  اللسرريح الثررانيه اظهرراّل  الحميميّرر  اللسررتل 

 ه كّل يام. اللخاؾ االلللا  لاًداه حتّى أنّهم كاناا يتالّعان

الً »الرد كتررل لهرم الّسررال  اُد أ ا  تِرد  ّْ (. اكراناا يتسررا لان فيلررا 3: 2تررب2« )أ ن رهُ ال  ي ررؤْتِي إِْن ل رْم ي ررؤِْح اال

بينهم: لااا عن النفاب التي ّلد ح في أيالهم لبل لاي  الّل؟ فؤّاد أن يايح لهم حميم  اعلّه لكري ال 

ؼيّ اللرإلنين الراين لريب لهرم ّارا  الميالر . اهكراا شرّح لهرم  يحءناا على الاين ّلداا في الّله ُحءن

أنهم أعيا  اسد اللسيحه اهم اآلن ينتظّان لاد ظهاّله افي لايبه الثاني سيُحيّهم الّّل لعهه فهم 

 اإن سبمانا الكنهم في اللسيح يحيانه اعلى ّاا  الميال  ّلداا.

ِل شراك  اللراحه هري الّكيرءة التري نتلّسرن  الن اه  الميال ه فإّن ليال  ّبنا يساْ لن اعلااح ِّ اكس

 بها. فإن كان اللسيح لد لام لن اعلااح بمّاة االتداّه فإّن الّالدين في يساْ سيمالان بميالته.

ت رل  المرديب برالب عهرل ّالير  عرن ّاح الميالر ه الرال نُلنرال لرابوً:  اُح ال رِال أ ل رام  »الد ك  ُّ إِْن ك ران   ا 

ْ  ِلرن  ا اي ُسا ُّ ابِت ر   أ ْيًيرا بِ ُكُم اْلل  راد  ريُْحيِي أ ْاس  اِح س  ِسريح  ِلرن  اع ْلرا  راِكنًا فِريُكْمه ف ال رِال أ ل رام  اْلل  اِح س  ِحرِه ع ْلرا 

(. هكاا نبّه المديب بالب اللإلنين أن ال ياهلاا هاا اعلّ. عّن بدان هاا الّارا ه 11: 8« )الس اِكِن فِيُكمْ 

 اللاح افمدان اعلله اي حِسل أّن اللاح ها النهاي  اعسيف ه ايحءن اال عءا . يصيّ اإلنسان في ّعب 

 )يُتّب  (

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(31) 

 لَْسُت أُِرٌُد أَْن تَْجَهلُوا

-2- 

ل ْح ُاءْ »ثالثاً: أّلا ِلن ِاه  أن ال ياهلاا  ص  ة  ل ْد ح  ابِيل  أ ن  اْلم س اا   ّ (ه فمد كران الراين آلنراا 25: 11)ّا« بِي ا إِلْس

باللسيح لن الاثنيين بدأاا في االفتخاّه اشعّاا بؤنّهم أفيل.. فُهم لبلاا اإليلان باللسيح اأطاعال اأحبّال 

ترى البلاا نعل  التبنّي.. الخ. فؤّاد المديب بالب أن يحاّّهم ايكشؾ لهم الحرّك.. أّن المسرااة لرن اليهراد ال

يّانهررا اآلنه هرري ُاءبيّرر  لحصرراّة فرري الررءلن. الررد أايررح لهررم الخّطرر  اإللهيرر  لخرروي اليهرراد ااعلررم 

ا بالشررّح.. أّن اليهرراد  ًّ س ررل  »كليهلرراه الررد أايررح الررن كثيرر ِسرريُح ح  ِلررْنُهُم اْلل  ُْ... ا  ا  ّ االْشررتِ ل ُهررُم اْلعُُهرراُد ا 

س دِ   (.5ه 4: 9)ّا« اْلا 

أ ْنررح  )يمصررد »فررإن كانررح لررد لُطعررح بعررو اعؼصرران لررن الءيتانرر  اعصررليّ ه لسرربل عرردم اإليلررانه ا

ْيتُان رر ٍ  ْلررح  بِِخررو ِؾ الط بِيع ررِ  فِرري ء  ُطعِّ ي ررِ ه ا  ِّّ ْيتُان ررِ  اْلب  ةٍ  اللسرريحي الررال كرران اثني ررا( ل ررْد لُِطْعررح  ِلررن  الء  يِّررد  ا 

انِ )الءيتان  اعصلي (... ف و  ت ْفت خِ  (. هم لسبل عدم اإليلان لُطعاا اأنح 28–17: 11)ّا« ّْ ع ل ى اع ْؼص 

 باإليلان ث ب ّحه اهم إن لم يثبتاا في عدم اإليلان فإنّهم يُطعّلان. 

ّ  »اعلّ إان ينحصّ في الثبراح فري الكّلر  الحميمير ..  ٍّ أ ْكث ر ر ٍّ يُن مِّيرِه ِلي رؤْتِي  بِث ل  ر « ُكرلُّ ُؼْصرٍن ي رؤْتِي بِث ل 

(.. اكّل ؼصن ال يؤتي بثلّ يُمط . إان الاهل بهاا اعلّ اعلهم يصيّان حكلا  عند أنفسرهمه 2: 15)يا

ٍّ ليسح لن هللاه تدفعهم إلى الكبّيا . اهاا يد ّاح اللسيح.  ايمتنعان بؤفكا

لُاا.»ّابعاً:  يُد أ ْن ت ْاه  ِّ ُ اِحي ِ ... ف ل ْسُح أ ُّّ اِهِل ال ا  ِ  اْلل  ا ِلْن ِاه  را  أ ل  ًلا ُلْنم اِدين  إِل ى اع ْاث اِن اْلبُْكِمه ك ل  أ ن ُكْم ُكْنتُْم أُل 

 (.2ه 1: 12كا1« )ُكْنتُْم تُس الُان  

فاعلّ اّد خطيّه فمد انبهّ هإال  اللإلنان الُاُدد باآلياح االعاابل االتكلّم باعلسن ه الد شؽلهم هراا 

ررن يررتكلّم بؤلسررن  أكثررّ لررن اآلخررّه حتررى صرراّح اعلررّ حتررى صرراّاا يتسررابمانه فرريلن هررا اععظررمه  ال 

ااتلاعاتهم كؽاؼا  لن كثّة اللتكلّلين بؤلسن ه اكان بعيهم على حّك لن اه  هال اللاهب ه أّلا كثيّان 

 فكاناا ُلّدعينه الد طؽى عليهم إنسانهم العتيك ل  بمايا عباداح اعاثان.

ا»باعلسن  أنّه يمال الد سل  المديب بالب عن البعو لن ُلّدعي التكلّم  ُْ أ ن اثِيل  (ه 3: 12كا1« )ي ُسا

ايبدا لن الحديث أنّهم لم يكاناا على لعّف  بمّاة اللؽ ه بل كاناا ينطمران برو فهرم. لرالن حراّّهم المرديب 

بالبه اأّادهم أن ال ياهلاا ِلن ِاه  اللااهل. اأايح بالّاح ابالتفصيل أّن اللااهل ليسرح لوفتخراّ 

 االّااْ إلى الااح.  أا التباهي

الكن اللااهل الحميمي  يعطيها الرّاح المردب للكنيسر  لبنيران اللرإلنين.. اأّن اللاهبر  الحميميّر  تُعطرى 

رم لكرّل ااحرد كلرا يشرا . اأّن الكنيسر  هري اسرد ااحرده اأنّنرا  لإلنسانه لريب عارل ااترهه الكرن الرّاح يمّسِ
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م أحد اععيا ِّّ   فللبالينه اال يستؽني الاسد عن ألرّل أعيرابهه اال يمُرل أعيا  في الاسد الااحده اإن ُك

رر   ِلرري إِل ْيررنِ »عيررا فرري الاسررد لبررالي اععيررا :  اا  (ه اال يفتخررّ أحررد بلررا نررال لررن 21: 12كررا1« )ال  ح 

 اللااهل لن الّاح المدب كؤنّه اعفيل.

لؾ علرا تإديره اعان. الكرن فالعين اإن كانح اظيفتها اإلبصاّه ااعان للسل .. فلا تمام به العين يخت   

بالنهاي  كلّهرم لايراعان فري الاسرد بانسراام للخدلر  اللترآلؾ.. فلريب أحرد يحيرا لنفسرهه الكرّن حياتره فري 

الاسد ابالاسد اللاسد. فو يتصّاّ أحد أّن العرين لابلر  بلفّدهرا بعيرًدا عرن الاسرده فهري فري هرال الحالر  

 ع .كعيا لنفصل عن الاسد تصيّ بو ليل  ابو لنف

هكرراا شررّح الّسررال علررى يررا  الررن طبيعرر  الكنيسرر  كاسررد اللسرريحه اأّن اللررإلنين اإن كرراناا أفررّاد 

الكنهم باعكثّ أعيا  في الاسد الااحد يحيان بالّاح الااحد. فالحياة تسّل في الير  اععيرا ه اهرال 

اهرل لكرّن الرّاح ااحرد الحياة هي بالّاح المدب الكابن في الي  اللإلنين ابو تفّيرك. فرإن اختلفرح اللا

 اها اللصدّ الاحيد. 

ّحح الّسال كّل هال اللفاهيم لن اه  اللااهل في الكنيس ه ثم ااههم إلى لا ها أعظم لرن  ا ص  ًّ خالًسا: اأخي

كّل اللااهله اها تكليل اللحبّ  اللسيحيّ  عنّه إن كان أحد لد حاء كّل اإليلان حتى ينمل الابال اليب له 

 ي .لحب  فها ليب بش

رله اهري الّبراط الرال بره تمرام الكنيسر . ات رّاج  رًدا أّن اللحبر  هري الع ص  إلى آخّ لا كتبره للكنيسر  لإّكِ

م بؤّن اإليلان سيبُطله أّلا اللحب  فو تسمط أبًدا.  حديثه اللله 

افي كّل أايال الكنيس  ش ؽ ل  هاا اعلّ الكثيّينه ااستهاى الكثيرّين لرن ِاهر  اللااهرل االلعارءاحه 

ن استناّح عمالهم بالكوم اإللهي فمرد ثبتراا  ه ل كوم المديب بالب. ألا ل  ن ا  ااناّؾ في هاا التيّاّ كّل ل 

 في اللحب  الاّساها لدى الحياةه افالح حياتهم حتى أصحال اللعاءاح.

يهرا. فرو + ألا عن التدبيّ اإللهي في ِخدلر  الّسرال احّكتره اأسرفاّل ااعلراكن التري يمصردها اُلرّدة اارادل ف

يتخيّل أحد أنّره ُلنمراد بلماصرد بشرّي  أا خّطر  إنسراني ه فلرادام هرا ّسرال يسراْ اللسريحه النمراد برالّاح 

اح أخّى لال له  ّّ ن ع هُ الّاح أن يتكلّمه ال اح ل  ّّ هُ يتّاه. فل ه  المدب فحيثلا أّسله الّاح ياهل احيثلا اا 

ال  ت ْسكُ »الّاح:  ْؾه ب ْل ت ك ل ْم ا  ِدين ر ِ ال  ت خ  ا فِري هرِاِل اْلل  ًّ ثِير رْعبًا ك  اح 10ه 9: 18)أْ« ْحه ع ن  ِلري ش  ّّ (. الر

لصد أن ياهل إلى لكانه الكنّه أُعيك عن ّؼبتهه عّن الرّاح كران لره تردبيّ آخرّ الصرد آخرّه لرن اهر  

 الّسال نفسهه الن اه  اللخدالين أيًيا. 

ح  الّسال هاا اعلّ لابوً:  ِّ »لالن أاي  رْدُح أ ْن ل ْسُح أُ ةً ل ص   ّ ثِير ا ك  ًّ ا  ّ ةُ أ ن نِي ِلر ا اإِلْخا  لُاا أ يُّه  يُد أ ْن ت ْاه 

(ه الكن كان في تدبيّ الّاح أّن ؼيرال الّسرال عرنهم فري تلرن الفترّاحه لرد يثلرّ 13: 1)ّا« آتِي  إِل ْيُكمْ 

حيّر . اكرؤّن الرّاح الّاح فيهم أكثّ إا يعلل فيهم بااتهاد في حفظ اصايا الّله اللاّسر  اععلرال الّا

كان بالنسب  لهم كؤٍم تُعلِّم ابنها اللشي ابينلا ال يّيد االبن أن يتّن يد أله اينتصل االفًراه الكنّهرا للنفعتره 

 تتّكهه اأحيانًا يسمط ايبكيه الكن هاا التخلِّي الالتي يصيّ بالنهاي  لللنفع .
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لر ه اإن كران يفطلهرم لرن حيراّ المرديب اهاا اإلدّان عند اللإلنين ياعلهم ينلران فري النعلر  االما

بالب إلى حين. االاهل بهال الحميم  اإللهيّ  يّبن اللإلنين اياعلهم في حيّةه اّبلا تعلُّمهم يصيّ كشبه 

 لّوه أا كطفل ال يّيد أن ينسلخ لن الطفال  إلى طاّ الّاال  في الّاح. 

سر  لرن الاهرل! اترؤتي الكللراح الخلرب في الختام نمال: لا أفردح الخسراّة التري تصريل اللرإلن االكني

رد ِم »كؤنّها باق إنااّ لالي  الكناببه اطبعًا تنطبك على كّل أنااْ الاهل.. عنه ليل:  ل ْد ه ل ن  ش ْعبِي ِلرْن ع 

ف  ِ  ِّ ْع (. اليسح اللعّف  العموني  التي شاعح في هال اعيام اعخيّةه بل الاهل الّاحي في 6: 4)ها« اْلل 

 الحّك االتلتُّ  به. التاصُّل إلى

ب لرن عبراداحه   ّ انظّ كّم الاهل بعلل الّاح في اعسّاّ.. تؤّلْل اتعّاْل! اانظّ كّم الاهرل فيلرا يُلرا

 اّؼم الحياّ الكثيّ االلتااتّ الكن اسؤْل عن الللاّساح الدى الثلّ.. سيصيبن الدهش!

ا لن البياحه اأدفر  اإلنايرل إلرى ّّل البيرح ليمرّأ ًّ ا لرن اللفاّلراحه كنح أءاّ كثي ًّ .. الرد لابلرُح كثير

ق اإلنايرل ااالنفعرال بره االخيراْ لره.. بينلرا ااردُح كثيرّين كرؤنّهم ال يعّفران  فالبعو عندل حاّس  ترااُّ

المّا ة ّؼم ِعللهمه اكؤّن اإلنايل طوسم ال تُفهمه فيمّأ اإلنسران اال يعري. الرد يبردا هراا الي را لرن الراين 

 ل المداب اإللهي.يمّأان الفصال الكنسي  لب

 علاًلاه نّاا أن ينيّ الّاح اهنناه ايلحا اهلنا ايعؾ لعّفتنا. 

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(32) 

 الُمعطً فبسخاء

الرال  الحياة اللسيحيّ  بحسل اإلنايل هي حياة عطا  ابال لن كّل اانله عنّها هري حيراة اللسريح فينرا

 بال نفسه حتّى اللاح حب ا فينا.

فإْن كان اللسيح يحيا في  فحياتي كلّها عطا  اكلّهرا سرخا ه بعيرًدا عرن البُخرل االُشرّح ااعنانيّر  اتفيريل 

 الاّاح على اآلخّين. 

خاّار  االعطا  اللاّدل ها ألّل أنااْ العطا ه عّن الللتلكاح أشيا  ت فن ىه لها ليل  لاديّ  لتؽيّّة اهري   

عن الاّاح. فؤنا شي  الا أللكه شي  آخّ ي بم ى لنفصوً عنِّي. أّلا العطا  اللسيحي فها عطا  النفبه أن يير  

 أحد نفسه عن أحبابهه على لثال صليل اللسيح الال أحبّنا إلى اللنت ه ى.

ط فيهررا اكفرّ بااترره اسرعى اّا  لخلصرره حرالوً الصررليله     ّ رر  اإلنسران نفسررهه افر فإنّره يعرريش فرإن اي 

اِخل ُكرمْ »لتنعًّلا في للكاح اللسيح اها بعرد فري الاسرد  ل ُكراُح هللاِ د  را ل  (. اإن ُاِارد هراا اللثرال 21: 17)لرا« ه 

اللسرريحي حي ررا.. فررو لكرران للصررّاعاح اال الخوفرراح اال التحّءبرراح اال السياسرراح فرري الكنيسرر .. اال لكرران 

 لللادة االطل .. إلى آخّ هال اعلاّ.لللشاكل في العابل  اال انحّاؾ اال طؽيان 

العطا  الحميمي هرا حالر  فريو داخلري فحينلرا يلتلرا الملرل يفريو. فالملرل الللتلرا حب را يفريو حب را..   

االلتو  يسبك الفيو.. الفيو بدان لل  ها ناْ لن الؽّش. فالعطا  الحميمري يكران لرن لرل  الرّاح افريو 

 اإنا اللادل بو ليل .الّاح. فإن لم نحيا بالّاح يكان عط

الكنيس  لنرا البداير  ّفيرح عطايرا النراب ؼيرّ اللتمّدسرين فرو تمبرل عطايرا لرن يُترااّ فري النااسر  أا   

 يكسل ألااله عن طّيك ؼيّ لمدب.

 هال بعو اآلياح اإلنايليّ  التي تنيّ الطّيك اتاّيح اعهداؾ الحميميّ : 

 (.38: 6)لا« أ ْعُطاا تُْعط ْاا+ »

ُّ ِلن  اع ْخاِ »+  ْؽبُاط  ُها  اْلع ط اُ  أ ْكث   (.35: 20)أْ« ل 

ا ٍ + »  (.8: 12)ّا« اْلُلْعِطي ف بِس خ 

ك اِح أ ْيًيا ي ْحُصدُ + »  ّ ك اِح ف بِاْلب   ّ ُْ بِاْلب   ّ ْن ي ْء  (.6: 9كا2« )ل 

« +  ّ ّ  اْلُلت ك اثِ  (.17: 4)في« ِلِحس ابُِكمْ  ل ْيب  أ نِّي أ ْطلُُل اْلع ِطي   ه ب ْل أ ْطلُُل الث ل 

ابِِهمْ + » ِهِم اْلع ِليِك ِلِؽن ى س خ  ِّ ف ْم ِحِهْم ا   ّ ُّ ف  ةٍ ف او  ُافُا ِّ ِييم ٍ  ش ِديد   (.2: 8كا2« )فِي اْختِب ا
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ف ْاق  الط ال ِ ه ِلْن تِْلم اِ  أ ْنفُِسِهْمه لُ + » ُده ا  س ل  الط ال ِ ه أ ن ا أ ْشه  ةٍه أ ْن ن ْمب رل  ع ن ُهْم أ ْعط ْاا ح   ّ ثِير ْلت ِلِسين  ِلن راه بِِطْلب رٍ  ك 

يِسين   ِ  ال تِي ِلْلِمّدِ ك    اْلِخْدل  ِّ ش   (.4ه 3: 8كا2« )النِّْعل    ا 

ِشيب ِ  هللاِ + » ل ن اه بِل  ّلِه ا   ّ الً ِلل ْان اه ب ْل أ ْعط ْاا أ ْنفُس ُهْم أ ا  ا   ّ ا  ل ْيب  ك ل   (.5: 8كا2« )ا 

دهم الرّّل لنرا البداير  لرن كرّل لرا هرا لرادله الألهرم لرن ايبدا ا     ّ ايًحا أّن الّسل اعطهاّ الراين ار

رٍد ل رْم أ ْشرت هِ »الّاح إلى كّل اللل  لم يطلباا شيبًا.. بل لم يشرتهاا شريبًا  ر   أ ْا ا ه رل  أ ْا ِلب راب  أ ح  : 20)أْ« فِي 

ررانُاا »دب الرأل كيرران الكنيسر ه كرران (. الكرن بحّكرر  عطرا  تلمابيّرر ه لنرا أن حررّل الرّاح المرر33 ُكرل  ال ررِاين  ك 

ُارِل ال ّْ ا ِعْنرد  أ  رعُان ه  ي ي  بِيع راِحه ا  راِن اْلل  ي رؤْتُان  بِؤ ثْل  راه ا  رانُاا ي بِيعُان ه  ال  ُحمُال أ ْا بُيُاٍح ك  ُسرلِ أ ْصح  : 4)أْ« ُّّ

 (. دان أن يطلل الّسل الن.35ه 34

رر    ا تلمابي را للتخلِّ ًّ ي عرن اللاديراح لّلرا حصرلاا علررى لرل  الرّاح. ااآليراح تاّيرح اللررنهج كران هراا شرعا

الّاحي لن ناحي  الّسل الرن ناحير  اللرإلنين. فراللإلنان كراناا يتاّسرلان إلرى الّسرل أن يمبلراا العطايراه 

ّْ »االّسررل اعطهرراّ لررم يلررّداا أيررديهم لألخررا فُاِيررعح العطايررا تحررح ألرردالهمه كرراناا  ا ِعْنررد  أ  ررعُان ه  ُاررِل ي ي 

ُسلِ  ُّّ  «. ال

 «أَْعــُطــوا تُْعــَطــْوا»

ا لرا نتبرادل اللاالر .. ففري أالراح كثيرّة يرؤتي إلينرا لرن يسرؤلنا    ًّ يمال المديب ياحنا اهبّي الفم "إنّنا كثير

ن يسؤلهه ثم في أحيان أخّى نلّد أيدينا نسرؤل انطلرل..  حاّا ه انكان نحن في لكان الال يُعطي ايُحِسن إلى ل 

 في لاي  الُلستادل اللحتاج". انكان

ؾ السخي الُلعطريه الرال ال يرّّد حاّار  السرابل. فإنّره حرين  ُّّ ؾ اإلنسان في لالعه اعال ت ص  ُّّ فإّن تص

ي  الُلحتاج لرن هللا سريعالله برااح السرخا ه ابالكيرل الُلل ب رد اللهرءاء يعطيره فري ِحيرنه. االعكرب  يكان في ا 

دّ  ل  اإلنسان اص  ن ي طلل إليه فإنّه حين يطلل ها تُصدُّ صوته اال يُستاال لطلبه. صحيح فإْن ب خ   ل 

ان  ُّّ هاا لا عاّشه المديسان في كّل ايله لمد عّفاا الطّيك إلى استااب  صلااتهم اعّفاا كيرؾ يسرتد

ا   فِي الت ْاِءي ِ »لّاحم هللاه إا صاّاا ّحلا  ا ل   ّ ْسِخي ا   فِي اْلع ط اِ ه ُك
 (.18: 6تي1« )أ 

يُحك ى عن اللعلم إبّاهيم الااهّل الال كران بلثابر  ّبريب للراءّا .. أنّره كران لنمطر  النظيرّ فري سرخابهه  - 

ايُاك ّ عنه أّن شّحااًا لابله اها خراّج لرن لنءلره فري الصرباح ااهرل إلرى ديراان الراءاّة اطلرل لنره شريبًا 

لنره فؤعطراله ثرم لرّؾ لرن شراّْ آخرّ )صدل ً( فؤعطاله ثم استداّ الشّحاا الابله في لنعطؾ الشاّْ اطلل 

الابله اطلل فؤعطال.. حتى في نهاي  اللشااّ صّخ الشّحاا الال: طابان يا ّارل هللاه فهرااا طلبرُح لنرن 

اح الكثيّة الم تياّ لنِّي اال أّاعتني خاببًا. فؤاابه اللعلم إبّاهيم في اتياْ كثيّ: هاا لالن يا  ّّ هال الل

ن يسؤل. ابنيه أعطال هللا لي ععطيه  لل 

+ الد تمابلُح في حياتي ل  كثيّين لن اعسخيا  الُلحبّين للعطا  بسّاّ. االحّيصان لنهم كاناا يحيان حياة 

ا لرن اللرّاحم  ًّ العطا  بحسل اإلنايله ابحسل الال تسلّلال لن اعبّاّ الاين أّياا الّل لبلهم. عّن كثي

ُم )يعطرري( اْلف  »تحرريط بحيرراة العطررا ه  ح  ّْ ررْن ي رر اِءيررهِ ل  افِررِه يُا  ُّ ْع ررْن ل  ع  ه ا  ل   ّ ُو الرر ِّ ّ  يُْمرر (. 17: 18)أم«  ِميرر

ِّّ »االلءلراّ يمررال:  رر ْسرِكيِن )للررن يتعطررؾ علرى اللسرركين االفميررّ(. فِري ي ررْاِم الش  ُّ إِل ررى اْلل  ُطرراب ى ِلل رِال ي ْنُظرر
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لُّ   ّ يِه ال ُو...  صراِلح  ُهرا  »أابير (. الكرن براعكثّ يمرال:  40)لء« )السا ( يُن ّاِ ِّ أ ُؾ ايُْمر  ّ ُارُل ال رال ي ت ر  ّ ال

لُ ي داُم إل ى اعب دِ  ُّّ ْاد  اِؼنى فى ب ْيتِِهه اب  أابي (. 111)لء« ل 

د عطرا  لرادل  ّّ ه الريب كلرا يظرّن الربعو أنّره لار ّّ فالعطا  في اللسيح ها لن فيو النعل  احياة البر

د ل  بؽرّو الساعداح تُم د م.. يال أّن الال يمّدم العطايا يمّدله ا بيد طاهّةه بملٍل عابد لللسيح. اليسح الص 

التكفيّ عن اناله فالحسناح ال يُاِهبن السيّباح عّن هاا لبدأ ؼيّ لسيحيه السيباح يلحاها دم اللسيح الال 

ّ لن كّل خطي .. ااالعتّاؾ بها اؼفّانها لن فم اللسريح بيرد الكراهن اتكليرل التابر  يكران فري الحيراة  يُطّهِ

 دة عن السيّة اعالى.البعي

ا يشال العطايا ايلّاثها لن حّل التفاُخّ االتظاهّ الدح الناب. اهراا يرّد الاصري  الؽالير ..  ناهين ِلل 

ا ت ْفع ُل ي ِلينُن  » ال ن  ل  ْؾ ِشل  ِّّ د ل  ً )ّحل ( ف و  تُع  ن ْعح  ص  ت ى ص   (.3: 6)لح« ل 

كران كثيرّ العطرا  فري الخفرا ه يسرلن سرلان المّديسرين  لالن ألال إّن لن بين اعتميا  الاين عايشتهم لن

 الاين أنكّاا اااتهمه ّؼم أنّهم صنعاا آياح اعاابل.

+ على أن اصي  العطا  ؼيّ لاصّة على اال اعلون االلمتدّينه فمد ّأينا فمّا  اُلعدلين ُلحبّرين للعطرا  

ن كاناا يؤخراان بّكر  صرؽيّة لرن الكنيسر ه ايمّدلان للّل فاق طالتهم بفّحٍ ال يُعبّ  عنه. فبعو اللساكي

 اكاناا يتصّدلان لنهاه ايُشاّكان لن هم أفمّ لنهم اأكثّ احتياًاا. 

كيؾ يكان الفميّ االلعد م كّيًلا سخي ا ُلحب ا للعطا ؟.. هال هري نعلر  اللسريح التري أاءلهرا بكرّل حكلر  

 افطن ه حتّى صاّ أاالدل كفمّا  اهم يؽنان كثيّين.

ه ِلك ْي ت ْست ْؽنُ ف إِ + »  ُها  ؼ نِيٌّ ّ  ا  ِسيحِه أ ن هُ ِلْن أ ْاِلُكُم اْفت م  ْ  اْلل  بِّن ا ي ُسا  ّ فُان  نِْعل     ِّ لِ ن ُكْم ت ْع ِّ : 8كرا2« )اا أ ْنتُْم بِف ْم

رى.. فكللرا ءاد اإلنسران التصرالًا باللسريح البرل آاللره الُلخلِّ 9 صر  (.. فمّ اللسيح هرا الِؽن رى الرال ال يُستمص 

ّ  »الُلحيي  ليحيا بها افيهاه كلّلا ءاد ِؼنى اإلنسان افايح ينابيعه لن فيو نعل  اللسيح لخلصنا.  ا اْخت ا أ ل 

ا   ها ا اْلع ال مِ   ّ  ( ليُخءل بهم اعؼنيا .5: 2)ي « هللاُ فُم 

الخيرّ. اكران فري  ليل في البستان عن أحد اآلبا  النُّسان العظرامه إنّره حرّل فرى ءلانره ؼرو  عظريم ال رل     

لويته ثوث خبءاح. ابعد ؼّال الشلبه شرّْ فري تنراال طعالرهه فمرّْ بابره سرابل فمرام اأعطرال خبرءة. 

البل أن يؤكل لّْ بابه آخّ فمام اأعطال الخبءة الثاني . االب ليكسّ الخبءة البالي  فمرّْ بابره سرابل آخرّ. 

ءة له فلا عسال أن يفعل الااا يكان لصيّل؟ الكنه فيمال البستان أنه سااّته أفكاّل علا إاا أعطى آخّ خب

ّّ علرى هرال الحرال  ؼلل أفكاّل الفء بشااع  إيلاني  اأعطى الخبءة للسابل. اظّل ها برو طعرامه الرد اسرتل

ال الال له: لن أال عللرن هراا فمرد أحسرن   يالين اها صابم شاكّاً هللا. ابعد هاا ظهّ له لون الّل اعء 

ل  بالخيّاح. الّّل إلى اللنطم   كلّها اأءال الؽو . افي ااح اليام ل ُدل ح إلى الديّ الاالً ُلحل 

+ هنان حرّال كثيرّة لرن عردا الخيرّ يرّد علرل الخيرّ االصردلاح اعلرل الّحلر  ااإلحسران. الكرن الراين  

ّل ااترهه أنّهرا عاشاا باإليلان ؼلبال بمّاة هللا الإاءّة النعل . ايكفي أن ناُكّ فلسي اعّلل  التي لردحها الر

ا»أعطح  رتِه  ِعيش  را ِعْنرد ه اه ُكرل  ل  ِلرْن ف ْيرل تِِهْم أ ْلم رْاا »(ه أّلرا اعؼنيرا  فمرال الرّل: إنّهرم 44: 12)لرّ« ُكل  ل 

 «.)أعطاا(
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هاا اختباّ عليك يعّفه الاين لاّسال اتنعلاا بهه إنّه اختباّ إيلاني عاشه الُلعدلان بحسرل الظراهّه    

ناي  هللا بهم. لمد عاش المديب أنبا انطانياب هاا االختباّ لدى الحياة لّلا تنراءل طاًعرا عرن فاختبّاا لّل  ع

كّل للكيّتهه األمى ّاا ل بالكلال على هللا الال اعتنى به حتى آخّ أيّالره علرى اعّو. اهكراا المرديب أنبرا 

اال لاح.. كيؾ عاله هللا سربعين  باال لّلا تناءل عن اإلّث اللادل الؽالي اعاش ناسًكا بو لؤاى اال كساة

يّ  أّبعين سن ه  2سن .. أليب ها الال عال الشعل اإلسّابيلي ) ّّ ل رْم »لليان نسل ( في الب ل ْم ت ْبرل  ثِي رابُُهْمه ا 

ُالُُهمْ  ّْ ْم أ   ّ أ؟21: 9)نحليا« ت ت ا  ّّ  ( انعالهم لم تته

 

 الملي لالا سيداّاب
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 للحياةكللاح ّاحيّ  

 للمّلي لالا سيداّاب

(33) 

بّلهراحه بّكتهرا  21]لعّل نشّ هاا اللمرال اليرام يناسرل احتفالنرا بالتراكاّ الشرهّل لاالردة اإللره المديسر  لرّيم 

 تكان لعنا. آلين[

 شفاعة السٌدة العذراء والمدٌسٌن

بردم يسراْ عّن دم  سؤلني أحدهم كيؾ نطلل شفاع  العاّا  لن أال ؼفرّان الخطايرا؟ إّن الؽفرّان فمرط  

ّ لن كّل خطيّ ه اأنّه ليب لنا شفي  عند اآلل إالّ يسراْ  الرال هرا كف راّة لخطايانراه الريب خطايانرا  يساْ يُطّهِ

 فمط بل خطايا كّل العالم. اأنّه ليب بؤحد ؼيّل الخوي.

نها الاحي اإللهي للح لصديمي هاا.. كّل لا تماله حّك.. الكن دعني أّاا  لعن االع  لشّال  اد اه دا    

في سرفّ صرلابيل الثراني. الرا حردث عنردلا لترل أبشرالام ابرن دااد  14في أيام دااد النبي الللن في اعصحاح 

ا ف ع ل ره لر  أختره لرن لباحر . ابعردلا لترل أبشرالام ألنران هرّل لرن ااره دااد اهرّل لرن  ألنان أخال انتماًلا ِلل 

. اظّل أبشالام هاّبًا إلى أن اا  ياآل بالّأة حكيل  لن تماْه البسح النالاب الال كان يحُكم بؤّن الماتل يُمتل

ِلُن".  ا اْلل  ن لها شكاى اهي تصّخ لن الظلم اتتاّا  اتمال: "أ ِعْن أ يُّه  ل ااا ح إلى الللن دااد ك ل  ثيال التّلُّ

انه تشااّا فري الحمرل الرام فللا استفسّ دااد لنها حكح له ايعًا لإلًلا.. إا أنّها أّلل ه لاح ءااها الها الد

أحدهلا التل اآلخّ. اها كّل العشيّة حالها تطلل أن تنفِّا النالاب اها لتل الماتل. فمالح اللّأة.. إنّها االحال 

 كالن ستعِدم كو االثنين. فهي أّلل  لسكين  الا الفابدة لن تنفيا النالاب في هال الحال .. إنّها تّيد ّحل .

ح فمررال لهررا الللررن: ا    ّ اهبرري اأنررا سررؤدّب اعلررّ. فمالررح: ال. اتاّسررلح إليرره. فمررال: سؤاصرري بررِن. فؤصرر

 اصاّح تستعطؾ. إلى أن لال لها الللنه اها صاحل اعلّه لن يلاح ابنن.

فمد اعلح اللّأة المييّ  بين يدّل الللنه ابالتاسُّل ااالستعطاؾ استخلصح للماتل حكرم برّا ةه اكللر    

 لن يلاح.  لن فم الللن أّن الالد

للح لصديمى هاا.. لا ّأين؟! نعم النالاب حّك اأحكاله حّك ااااب  النفاا. الكن لا ّأين فري ااير    

النالاب اها صاحل الحّك كّل الحّك في كّل أحكاله. فإْن كانح هال اللّأة استطاعْح بالتاسُّل ااالستعطاؾ أن 

 تصن  هال الشفاع ه فكم بالحّل أّلنا العاّا ..؟! 

هرري تمررؾ ألررام الللررن الرردي ان لتشررف  فرري الخطرراةه اتسررتعِطؾ للبرره نحررا بنيهررا.. هرري أّم المايرري االللررن   

 الدي ان.. اهي أّم الخاطا الُلدان.

ابكررّل تؤكيررد كثيررّة هرري شررفاعتهاه لايّرر  المبالرر  لرردى لخلّصررنا.. هرري تمررؾ كررؤّم حنررانه للبهررا نحررا كررّل   

تهم على عاطفر  اعلالر ؟! اهرل يُعم رل أّن اعّم تربؽو أبنا هرا بسربل يعيؾ. اهل تإثِّّ خطايا اعاالد اإخفالا

 احادهم أا أخطابهم؟ اهل تنسى اعّم ّييعها؟!
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إّن طبيعر  اعّم الاسرديّ  احبّهرا اعاطفتهرا فري صرليم الخليمرر  شري  لهراله ال يلكرن التعبيرّ عنره. فكررم   

ن يمد ّ أن يصؾ عاطفتها احبّها نحرا أاالدهرا الخطراة بالحّل التي صاّح أم اللسيحه أم الّحل  اللتاّسدة. ل 

بين عن اللسيح؟! ّّ  أا اللّيى أا اللتؽ

 شفاعة المدٌسٌن:

أّلا ِلن ِاه  أّن المّديسين يشفعان ايمفان ألام هللا لن أال الشعله فهاا ألّ يخّصنا بالدّا  اعالى إا   

ّّ النراب فري ايلره. نشعّ أنّنا فِعوً في حاا  شديدة لِلثل هاا اعلّ. أل م يِمؾ  إبّاهيم ألام هللا يطلُل لن أارل أشر

ال ى اأنا تّال. ااستعط ؾ  الّّل لن أال سدام.. اهل يااد أعظم لن هاا؟! بل اءاد على  الال الفُح ألام الل 

أ بحسل الدال  التي له ل  المديّه إا ُدِعي  خليل هللاه أْن يطلُل أن يرّحم الرّل سردام بسربل ااراد ّّ  الن أنّه تا

ّّ ل  اعثيم. اكان إبّاهيم يفتِكّ بحسل للبه الطيّل أنّه ال يلكرن أن تخلرا  لديسين اأبّاّ بها. فمال: ال تُهِلن البا

ا ال يُهِلرن  ًّ ا. الكن كشؾ  له المديّ أنّه لا ُااد خلسان برا ًّ لدين  بؤكللها لثل سدامه على اعلله لن خلسين با

ةه حتّرى لرال إبرّاهيم: اسرلعني هرال اللدين . اظّل إبّاهيم يسرتعِطؾ ايطلرله ا ّّ ر يتااير  ألرام هللاه إلرى آِخرّ ل 

ح  إبرّاهيم عرن شرفاعته فري سرُدام.  رل  ة فمرطه أال ياارد عشرّة أبرّاّ؟ اإا كران الاراال ِلرن هللا برالنفيه ص  ّّ الل

 انال ح لا نال ح لن عمال استاابته خطايا الشااا االنااساح.

تنا إلى شفاع  ا   لمّديسين شديدة اُلِلّح  للؽاي . فمد استخلي أبرا اآلبرا  بفعِلرِه هراا أّن الالن نمال إّن حاا 

اارراد اعبررّاّ فرري لدينررٍ ه يُنمرراها لررن ُلكابرردة العمررال االؽيررل. اهكرراا يكرران فرري البيررح االلدّسرر  االلصررن  

ل ْح لن اعبّاّ أدّكها الفنا .  االاالع  االكنيس  االلدين  االمّي . إن خ 

ارل   ّّ ل اطرال أناترهه التري اصرفها الكتراله أّن ال ِّ ل شعبه على عنمهه بُحلِله اصب + اهاا ها لاسى الال حل 

لاسى كان حليًلا اد ا أكثّ لن الي  الّاال الاين على ااه اعّو. للا اشتّد ؼيرل الرّل علرى الشرعل 

. الرؾ لاسرى ألرام هللا لرن أارل هراا العاصي الااحد للنعل ه االّاا  بملبه إلى لصّ ُلّتّد ا عن الرال فردال

الشعل الصلل الّلب ه الال الرّل للاسرى: د عنري أفنريهم اأاعلرن عّلرٍ  أعظرم. فتشرفّ  لاسرى فري الشرعله 

ل  الؽيل اإللهي. ابلا له لن دالّ  ت ك لّم ل  هللا. لال للرّّل: إْن تفعرل هراا الرُح اسرلي ِلرن كتابرن الرال  ا  اح 

. اأّا    الّّل عن حلاّ   ؼيبِِه. كتبح 

ن يمؾ عالنا ألام هللا.     لا أحاانا نحن الُخطاة إلى ل 

ل رؾ  ُلاس رى »+ لال الّل إلّليا النبي: ال تطلُل لن أال هراا الشرعل. اال تّفر  صروة عالهرم. الرال   إِْن ا  ا 

اِلي ال  ت ُكاُن ن ْفِسري ن ْحرا  هرا ا الش رْعلِ  ُلابِيُل أ ل  ص  اح اعبرّاّ. ألرم يمُرل يعمرال أّأيرح هراا االلترداّ لطلبر«. ا 

ا في فِعِلها.  ًّ ّّ تمتدّ كثي  الّسال إّن طلب  البا

+ إنّنا ال ننسى أّن اآلي  اعالى التي صنعها ّبنرا يسراْ فري ُعرّب لانرا الاليرل كانرح بتاّسروح اشرفاع  أّلنرا  

  بسبل نفاا الخلّه العاّا  المديس . فهي كلا يبدا لن اللكتال أنّها ّأ ح أهل العّب الد صاّاا في اّط

لّ  حالهم كفمّا ه الد يتعّكّ صفا الالي  اينملل الفّح إلى ؼّمه ايُوم لرنهم لرن  ِّ ّبلا لكثّة اللدعّاين أا 

رد ُعمبرال. ّأح اعم كرّل الرنه  يُومه ايم  في اإلحّاج ااح العّيب اعابلته.. الد يتّتّل على الن لا ال تُحل 

ل أن يدّكره أحرده ابحنانهرا الفرابك تمرّدلح دان أن يسرؤلها أحرده إا هري اعم ابّاحها النميّ  أدّك ْح اعلّ لبر

للعّيب الحميمي ل صد ّ الفّح. اهب ح إليه الالح: ليب لهم خلّ. ثروث كللراح ال ؼيرّ.. فهري فري اإلنايرل 

اآلبرا . طّحرح كلّه صاحب  الكللاح المليل ه الكنّها صاحب  الدالّ  التي تفاق دالّ  اللوبك  ااعنبيا  اّإسا  
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طلبتها اسإالها لن أال الاين ليب لهمه ألام ابنهرا الرال لره الكرّل فري الكرّل. ابنهرا افتمرّ اهرا الؽنري برل هرا 

ء  ّّ إخوبره إالّ هري. لرالن اتّاهرح إليره لريخلّي الراين كراناا فري اّطر  العرا  ؾ سر ِّ الِؽن ى ااتره. اال أحرد يعر

ءين  االلعردالين. فرإْن لالرح لريب لهرم خلرّه فهري لابلر  دابًلرا االفمّ. فهي كانح الاءالح تشرف  فري الُلعرا 

لاءالح تطلُل إليه لرن اهر  كرّل لرن لريب لهرم. فهرا أنراب ِلنّرا لريب لهرم حرّله برل افتمرّاا ارد ا فري الاحراد 

حاا أسرّى الخطايرا.  ِّ االعدا . اآخّان ليب لهم فّح بل لهم الن ك د االحءن. اآخّان ليب لهم لداس  بل ُط

ا. اؼيّهم ليب لهم اتياْ بل عِدلال بحياة االعتداد بالراّاح افمرّ الكبّيرا . اؼيرّهم لريب لهرم اافتمّاا ادً 

ن أعاءهم لاد الّل.  سوم. الا أكثّ ل 

د طلبتها. اّؼرم أّن اسرتعون صرليبه لرم يكرن لرد     ُّ اها هي االف  ألام ابنهاه ت طلُل فتُااله اتسؤل اال ي 

حان بعد بحسل كوله لهاه إالّ أنّه صن  اآلي  اأظهّ لادل. ايا للعال.. لد كان لن الللكن أن يعطريهم لرا 

ا فاق.. إلى ألصى اتساعها بدان نميه يكفيه الا نمُي عنهم. الكن لال: الألاا اعاّان.. فلألاها إلى ل

 صفيح  لا .. لا هاا الفيو؟!  36

أال ن اُكّ لا لاله فيلبب لن اه  الخلس  اآلالؾ إنّه ال يكفيهم بلبتّي ديناّ خبء لكي يؤخا كّل ااحد لنهم    

ا. ِؼن ى اللسيح الال ال يُستمص ى يتعاّو تلاًلا ل  الشُّّح االِملّ ه فها حين ًّ يُعطي بسخابه اإللهي..  شيبًا يسي

ة  لُف  ً »  ّ ِّ اثْن ت ا ع ْش ْنُهْم ِلن  اْلِكس  ل  ع  ا ف ي  فِ   ل  ُّ ِليعًا. ثُم   ش بِعُاا ا  (. لرالن فراو سرخاإل 17: 9)لرا« ف ؤ ك لُاا ا 

اإللهّي لوّتاا  االشب  اسّد اإلعااء للؽنى االفيو. ابالطب  اعلرّ الاراهّل ال يخرّي الخيرّاح الءلنير  

 كن ِؼنى اللسيح أبدّل يُخّي بالدّا  اعالى الحياة اعبدي .ال

ل ْيرن  »+ ألم يُصّلِ أيال عال أصرحابه لكري يّفر  الرّّل عرنهم ؼيربه. عّن الرّل لرال:   ربِي ع  رى ؼ ي  ل رِد اْحت ل 

ال  ك ع ْبرِدل أ يُّرال   را  ه ع ن ُكْم ل ْم ت مُالُراا فِري  الص  اِحب ْين  ع ل ى ِكو  ص  (. فهرم إن كراناا يظنران أنهرم 7: 42)أل« ا 

يدافعان عن هللا اأحكاله اعدلهه لكنّهم لم ينالاا الّيى عّن حياتهم لم تكرن علرى لسرتاى التمراى االعشرّة 

ه »الحميميّرر ه بررل كرروم فرري كرروم. فررؤلّهم أن يؤخررااا  ْبررِدل أ يُّررال  بُرراا إِل ررى ع  اْاه  ررْبع    ِكب رراٍش ا  س  اٍن ا   ّ ررْبع    ثِيرر س 

أ ْصعِ  رهُ ِلرب و  أ ْصرن    ا  ْاه  ف رُ  ا  ّْ لِّي ِلْن أ ْاِلُكْمه ع نِّري أ  ع ْبِدل أ يُّاُل يُص  ل  ً ع ْاِل أ ْنفُِسُكْمه ا   ّ س رل  ُداا ُلْح ع ُكرْم ح   ل 

ال تُِكْم". ل   ح 

هال هي لعالوح هللا نحا لّديسريه.. الختاّيره فري كرّل اعايرال. لمرد بردا أّن أيّرال ياترّئ فري الكرومه    

اظنّال يتاااء الحداد في الحديث. الكّن ت ماال اِصلته العليم  ل  هللا كانح تشف  لهه فلم يحِسل الّل عليره 

ّدل إلى اتياعه. الال للّل:   ّ ه »لا تفّال بهه بل عاتبه اكشؾ له اللستُاّاحه ا بِس ْل ِ اعُاُِن ل ْد س ِلْعُح ع ْنن 

فُوُ  ّْ ْينِي. ِلاِلن  أ  أ تْن  ع   ّ اآلن   ادِ  ا  ل   ّ ال اِل ا   ّ ُم فِي التُّ أ ْند   (.6ه 5: 42)أل« ا 

هرال الدالرر  التري للمّديسررين لرد ظهررّح بررؤالى بيران فرري نهاير  سررفّ أيّررال. الراال صرروة أيّرال لررن أاررل    

ا في فِعلها. ًّ  أصحابه لنءل بهم ؼيل هللا. فِعوً طلب  الباّ تمتدّ كثي

 

 الملي لالا سيداّاب
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 ةكللاح ّاحيّ  للحيا

 للمّلي لالا سيداّاب

(34) 

 إنجٌل المرأة الخاطئة 

ل  سابل: ألم يااد في اللدينر  ُخطراة ؼيرّ هرال اللرّأة؟ عّن الكترال يمرال:  ِدين رِ  ك ان رْح »ُّ أ ة  فِري اْلل   ّ اْلر

اِطب  ً   (.50-36: 7)لا« خ 

ْؼل رك  ع ل رى اْلُكرّلِ ت ْحرح  أ  »الاال  أّن الُخطاة في تلن اللدين  أا ؼيّها لن اللردن ال يلكرن حصرّهم عنّره 

اِحرد   ال  ا  ٌّّ ا  ِطي ِ ... أ ن هُ ل رْيب  ب را (. برل أّن العكرب هرا الصرحيح إن اارد أبرّاّ فري 10: 3ه ّا22: 3)ؼرل« اْلخ 

 لدين  فُهم اعلليّ  اللعدادة. 

ن للل هال اللّأة الخاطب  للتاب ؟ االااال: أّن التحّيو على التاب ه اتحّي ّّ ن ح ن اليليّ الكن ل 

ِلي   الن اِب ي ْخلُُصان  »لتّن حياة الخطيّ ه ها لن هللا  يُد أ ن  ا  ِّ  (ه اها لخلّي البشّ.4: 2تي1« )ال ِال يُ

إان هل اختاّ الّل هال اللّأة ليخّصها بهال النعل ه إا يحّن يليّها ايثمّله لن اهر  حيراة النااسر  

 اإللهي؟ اللااا؟االفااّ؟ اهل إليها احدها بلػ هاا الصاح 

االاال  أّن ّسال  هللا ادعاته هي للالي  بو تلييء اال تفّيك. الكنّنا ن خلُي إلرى المرال أّن اّا  هرال 

ن للبهررا ايرراخء  ّّ ّّ االسررتااب .. إا سررلع ْح الصرراح داخلهررا يحرر ّّ المبرراله اسرر .. هررا سرر ّّ اللررّأة الخاطبرر  ِسرر

كرح لفاّهرا بخيراْ عللري لتلبِّري يليّها.. فلبّح للحال صاح الداعيه ااستاابح لره ب ّّ كرّل لشراعّهاه اتح

 لتطلّباح الحّك  اإللهيّ  داخل الملل. 

رْدل العرالم الُلظلرم  اح ال تم  تحح حصّ يصريّ هراا الصراحه ينرادل فري لفراّ اعّو اا  ّّ اكم لن ل

احِ » اا  ل ُكرراُح الس ررل  ل  ل   ّ اختوفًررا ب يِّنًررا لررن اهرر  االسررتااب  (. ايختلررؾ النرراب 17: 4)لررح« تُابُرراا ع ن ررهُ ل ررِد اْلت رر

 االتااال.

ُّ الصراح  التفاتًراه    فِلن سال  سّي  االنفعال ثّم في لحظ  يخبا الصاح ايتوشىه اِلن لسرتهتّ ال يُِعير

ق اال لإلن بهاا الصاح إنّلا ي عءال إلى ؼيّ هللا اللاااده اِلن يرابب لكثرّة السرماط ااّتيراد  اِلن ؼيّ لصّدِ

 ّا . الطّق اللعا

رن  لباح بل لويين السالعينه االتلايُء بين ااحد اآخّ شي  لهال حم ا. ابين اللويين الكثيّة ياارد ل 

يلين للبهه عند سلاْ أال هاتؾ للخيّه اأال شعاْ لفاّ الميال .. اِلن هإال  كانح هال اللرّأة الخاطبر ه فللرا 

ن ناداها. الم تكن تاّإ أن تنظّ إلى ع ينهه فها فراحي الملرال الختبرّ الُكلرى. الرم تكرن سلعح اا ح إلى ل 

مه احنينهرا إلرى  كهرا فري الرداخل شري  ال يُمراا  ّّ تستطي  أن تّيه ااهها الد ؼطال خءى الخطايرا. كران الرال يح

 الحياة اعفيل كانح تُءّكيه هال الشعل  البسيط  لن ناّ الّاح الال بدأ يشتعل لليوً لليوً في داخلها.

 ؟ بل لااا عساها أن تمال؟ تُّى لااا سيمال
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فإن لال اكشؾ لا ها لستاّ في لبّ هراا الملرل اللسركين.. فسراؾ يءلرِءل صراته السرلا  ااعّو.. 

 اأساساح اللسكان . فكم بالحّّل للل للاث بالخطايا.

ن عّن السرلا  ؼيرّ طراهّة لردام عينيره..  ّ  فتاال الابال اتُدّخِ تِرِه ي ْنِسر»اإن ن ظ  و بِك  إِل رى ل  ال ر ً ا  ل  « ُل ح 

 (.18: 4)أل

فلن اعادّ أن تتكلّم هيه الااا عساها أن تمال إن استالعح شااعتها احءلح كرّل لرا تبمّرى لهرا لرن 

ع ُكرْم ك و ًلرا »لّاة بّددتها الخطايا.. لن أين تاد كوًلا تيعه في شفتيها.. لن يعطيها كوًلا كمرال هاشر   ُخراُاا ل 

لِّ   ّ ِاعُاا إِل ى ال ّْ ا (. تُّى هل تحتاج إلى كللاح دااد أا صلااح لنّسى التابل؟ اهل تحتاج إلى لن 2: 14« )ا 

 يعلل في فكّها لتّتيل الكوم حتى تاد نعل  لدى المديّ؟ إن لويين الكللاح ال تكفي اال تفي!

يرّ لاا اا ح لن اّابه.. اهل تحِسل أنّه له اّا  الُّدام؟ عال تاّسدل إا صاّ إنسرانًاه صراّ هكرااه ؼ

ّبرري صرراّ لّبي رراه اؼيررّ الءلنرري صرراّ تحررح الررءلن. هكرراا عّف تْررهُ إا صرراّ لّيبًررا لررن الخطرراةه بررل ُلِحررل  الل 

 للعّشاّين االخطاة.

ْح ينرابي  اللرا  لرن الرداخل   ّ فللا الع ْح عند لدليه.. اصاّح إلى التّال فري اللالّر  ااالتيراْ.. انفار

ْح عن الكوم باللسران كمال الّل للسالّي ه اهي أيًيا اللّأة التي ت لتّعح بالؽفّان لبل ؼيّها. لالن للا عاء 

 تكلّلح العينان بالدلاْ.

 جاءت من ورائه باكٌة: 

للدلاْ فعل عايل حم ا لدى أصرحال الملرال الطيّبر  اأصرحال اللشراعّ الّليمر . فكرم برالحّّل تكران   

ّّ عطفه اإللهي كل أ ُؾ اع ُل ع ل ى اْلب نِرين  »ا ها لكتال: ألام لخلّصنا ينباْ الّحل  االحنان؟ فهي تستد  ّ ا ي ت  ك ل 

ابِِفيهِ  لُّ ع ل ى خ   ّ أ ُؾ ال  ّ ل ب ت انِي»ه لمد لال الّل في سفّ النشيد: «ي ت  ا ل ْد ؼ  ْين ْيِن ف إِن ُهل  نِّي ع  ِلي ع  ّاِ  (.5: 6)نش« ح 

ه ابارّأة للس رْح لدليرهه اهري ت عل رم التّب ح الباكي  لن لدلّي اللخلّي.. سبم تْها دلاُعها تتسالط بؽرءاّة

في نفسها لمداّ نااسرتها. شرعّْح لالتهرا نفرب شرعاّ ناءفر  الردم.. الرؾ نءيرؾ دلهرا.. ءال اللرّو.. تبرّدد ح 

النااس  االشعاّ بالنااس . فهل تمؾ الظلل  إاا ؼشاها الناّ اإللهي؟ لمد للس رْح الخرويه للسرْح الحيراة التري 

رّل فري للبهرا فري الحرال سروم هللا للرا لّسرح لردلّي الرال صرال ح   أُظِهّحه الحياة اللتاّسردة فري شرخي يسراْ. ح 

ِّ »الخطاة ل  اآلل.  ا  ّ لُّ ِلأل ْش  ّ  (.22: 48)إش« ال  س و م ه ل ال  ال

ْيه أا يلنعهلا.. تّن لها لدليه اللءلعتين أن تتسلّا على الصليل برو حرّان لتردف  ثلرن  ن الّلُّ لدل  ِّّ + لم يُح

 العالم كلّه. خطايا 

ّي اللخلّي ليستا بحاا   لِّي.. حسنًا صن  دان أن يدّله فمدل  لمد بخل سلعان الفّيسي باللا  لؽسل لدلّي الُلخ 

لؽسرل اللرا  كبرالي البشررّ.. هرا ؼاسرل اعاءاّ االخطايررا عرن اعلردام كلررا فعرل لر  الّسررل الر  كرّل أايررال 

 الكنيس .

لُ سلعان اال  + كّم الدلاْ لؽسيل الّالين لن يمدّ أن  ّ يِصف هُ أا يمّدّل؟ هل يُكال بلكيال أا يمّدّ بلمداّ؟ لا لد 

رن الردلاْ  اللتّكبانه بل حسبال لياًها تُسرك ل علرى اعّو. لكرن لابِرل الخطراة الخلّري اعثلر  هرا الرال ث ل 

 اعظ لها.
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ٌِْه:  َوَكانَْت تُمَبُِّل لََدَم

ح للفرم اللراانتين. الكنّرِن ألميرِح بنفِسرِن علرى اعّوه إا تُّى لن دلِّن إلرى الرن؟ الرن علّلرِن؟ المُربو

حسبِح نفس ِن خاطب ًه ال تستحمّين الميام ألاله فعكْفِح على تمبيل لدليه. فلّلرا استنشرمِح ّابحر  الحيراة اعبديّر  لرم 

ًيا عن اللنشف  للتافيؾ لّدلِح شرعّ  ينه اِعا  ّأسرنه ثرم سركبِح ت ُكفِّي عن فعل الن. سكبِح الدل  فؽسلِح المدل 

بّؤ تحح إءاّنه فالتأل البيح لن ع بيّ التاب  الحميميّ  التي اشتّلها هللا ل بل  البشّ.  طيبن الُلخ 

اع فًا أيرعافًا أبدير .. فالردلاْ  يا للعاله كّل لا بِْعتِِه للخطيّ  الا بالتيه للتلاُّا االخوع .. استّد تيه ُلي 

ب   يرل اشرعّ الرّأب التري اُسرتخِدلح للهرونه اعااطؾ الُحّل االمُبوح التي أله  ْح الاسد بالشهااحه اِعطّ الّطِ

ّي يساْ.. نءعِح عنها كّل شاابل الاسد اعاّ السلان النابه  عندلا لّدلتيها ابيح  حّل حميمي على لابح لدل 

فّى. ْح العطايا كالاهل الُلص   اكؤنّها أُلمي ْح في آتان الناّه فاحتّل ْح الخطايا اخّا 

فيا الي  ُخطاة اعّوه تعالاا.. تعلّلاا التنا  الخروي اتعّابراا كيرؾ أّن اللرّأة الخاطبر  فري اللدينر    

 صاّح أيمان  اللّأة التابب  في الكنيس .

 ِ ًّ ٌِس  َسْمعَاُن اْلفَّرِ

ا إلرى اللرّأ   ًّ ا ااترهه انراظ ًّ ِّّ بِي ِلن لسلن هراا الفّيسري اععلرىه الرال نِسري  تطهيرّ خطايراله لبر ة ع ا 

ّنا أنفسنا. لال الفّيسي في نفِسِهه لم ياُسرّ  ّّ هُ اب ك ْلنا ُحكل  ف هُ اح  ُّّ فنا تص ّّ ا لا تص ًّ الخاطب .. اعابي أنّنا كثي

ره عونير ًه ُلايبًرا علرى  كشراؾ. الكرّن الُلّطِلر  علرى الخفايرا افراحي الملرال ك لّل  ل ل  ُّ أن يكلّم الرّّل عونير ً فرؤل

 . أفكاّله عال لنفعتنا التعليلنا

فرإن ُكنّرا نُصررِدّ اعحكرام علررى اآلخرّين انرردينهمه فرنحن برراعالى يليرك بنررا أن نحُكرم علررى أنفسرنا انرردين   

ررِدينان بررالكثيّه فمررد أخطؤنررا إا لررم ن حِسررل حسررال ُحررّل  ررِدينان بالمليررل بينلررا ؼيّنررا ل  أنفسررنا. اإن افتكّنررا بؤنّنررا ل 

 اآلخّين الكبيّ.

اإن كنا عاءنا عن أن نافي الدين الال علينرا فلنسرّْ بالتابر . ابردل اللتّكرؤ العرالي فلنُلرِك بؤنفسرنا عنرد   

لدلى يساْه المادّ أن يسّد الديان عنّا. النبِن بُحّل  للله ان بّل لدليه بدلاعناه انُم بِّل لدليه اللتان اعتمتانا لن 

 طّيك اليول .. 

 ُحكًلا على الناب. كفى دينان  لآلخّين.. اكفى  

ّة التابب . فاللسيح دابًلا في صّؾ الّااعين إليهه ي رْدف   عرنهم    ّ + أّلا لال الّل كلّه فكان في صّؾ اللّأة اللب

 كوم الناب اأحكام الناب ادينان  الناب.

ا.. طرابى للردلاْ التري طّهر  ًّ ْح عينيرنه طاباِن أيتها اللّأة حين سلعِح صاح الّل إلهنه أنّرِن أحببرِح كثير  ّ

البوتن التي لّدس ْح شفتيِن.. الباّن  ها ِطيبن الال استلّد لعنال لن طيل الّاح المدب؛ اللنبثك لن اآلل 

 الحاّل على ّأب اللسيح اُلنسِكل على المدلين.

طاباِن للا سلعِح صاح الرّل لؽفراّة لرِن خطايراِن. لمرد أدّكرِح الفرّح اعبردله إا لحرا الرّّل عنرِن    

ِن للعررالم كلّررهه حاصررل ً علررى سرروله اإللهرريه اأّسررلِن تكررّءين بالتابرر  صررّن خطا  ّ يرراِن.. طابرراِن ل ّلررا أظهرر

ل ص نِ » االخوي  انُِن ل ْد خ   «.اِْاه بِي بِس و ٍم إِيل 

 الملي لالا سيداّاب
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(35) 

 الضمٌر المسٌحً

-1- 

الخيرّه الرال يردف  اإلنسرانه أّل إنسرانه نحرا الخيرّ االّحلر  االشرفم ه  اليليّ في اإلنسان هرا ااءْ

رح اإلنسران  نحا اعصؽّ ااعيعؾه ايُحفِّء اإلنسان ايدفعه لعلل الخيّ نحا الؽيرّ. اهرا فري نفرب الالرح يبّكِ

 حينلا يّتكل اللعاصيه أا ي ان ح نحا علل الشّه ايُاِخءل لعله يسل  فيّا  عن فعله.

. اّؼم أّن الخليم  فسدح بالخطير   فعلل اليليّ في ّّ اإلنسان إياابي نحا علل الخيّ اسلبي نحا الش

ادخال اللاحه لن اّا  اللخالف ه ااالنفصال عن هللا لصدّ الحيراة االصروحه إالّ أّن بمايرا لارد الخليمر  لبرل 

الصؽيّة لنها تحلرل الراالً  الفساد كابن في اإلنسانه كِلثِل لا تاد في حطام أيمان  فابم  الالاله حتى اعاءا 

 ابها . 

هكاا تاد اليليّ في اإلنسان لهلا تدنّح حياته حتى أسفل اللّاحله لن حين إلى حين ياِلو برالناّ 

في أحلن الظللاح. فالمتل  االساّلان االءناة ال تخلا حياتهم لن الياح اليليّه ّؼم لا التّفال لن فظاب ه 

ّ الملله اط ْلب لعالم  الخيّ. فؤنرح تارد الماترل فري لعاللر  أطفالره الصرؽاّ شريبًا لختلفًرا تلاًلرا عرن بسبل تحاُّ

 سيّته في العنؾ الال بلػ المتل. فو تادل ل  طفله إالّ ّحيًلا شفالًا حانيًا عليه.

فاليليّ في اإلنسان ال يلراحه اإن كران أعترى الخطراة االلارّلين يبردا أنّهرم ألراتاا اليرليّ اأنهراا 

ن يليّل الال يُظ ّن أنّه عليه. فلا خلُد  ّّ ا إلى داخلهه ل ت ح  ًّ اإلنسان إلى نفسه الا إلى دلابك لعدادة.. اّا  ناظ

 لاح. 

في بداي  الحياة.. في الطفال  ابساطتها ابّا تهاه يكان صاح اليليّ في اإلنسان اايًحا عاليًاه لن 

. ف ّّ ع ى اإلنسان هاا الهاتؾ الداخليه اانحراء اه  داف  الخيّه أا ِلن اه  التحايّ االتبكيح على فِعل الش إن ا 

ى ايءيد. اعلى العكب إن أعطى اإلنسان لصاح اليليّ أاُنًا ال تسرل ه  إليه اأطاعهه فإّن صاح اليليّ ي ما 

 فإّن صات ه ينخفو ايخبا ياًلا بعد يام.

ّ ايُنِاّه الكنّه ال يابّ اإلنسان على طاعترهه اإن أسركت هُ ا اِّ إلنسران بالعنراد يسركح. صاح اليليّ يُح 

ّل  ّّ بلاح اإلنسان في خطيبته. اعّن هللا  ا  لُْل أنّه صاح هللا في اإلنسانه عّن هللا ال يشا  لاح الخطاةه اال يُس 

ة في االختياّ. لالن فهاا الصاح الداخلي ال يُفِمد  ّّ ل ك  اإلنسان على صاّتهه اأعطال في داخله إّادة ُح اسلهه خ 

يته. ّّ  بل على العكب يصيّ نصاًحا لإلنسانه ليكان أفيل ايطلل الخيّ االصوح. اإلنسان ح
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  ماذا عن الضمٌر فً اإلنسان المسٌحً؟

في اإليلان اللسيحيه ن عل م أّن طبيعتنا التي فس د ح ابليرح بالخطيّر  فري اإلنسران اعّال آدم أبينراه ارّددها 

ل كاته اإلكانياته.. نفًسرا  اللسيح )آدم الثاني( األالها اخلمها خليم  اديدة. اهاا التاديد شلل كيان اإلنسان بكّل ل 

سِ »ااسًدا اّاًحا  د  فِي اْلل  ة  إِْن ك ان  أ ح  ِديد  ِليم    ا   (. 17: 5كا2« )يحِ ف ُها  خ 

د د بالّاح المدبه كخليم  اديدة لسناًدا بنعل  سلابي . فرإن كانرح حساسري   فمُْل إّن اليليّ الطبيعي ت ا 

ح به يليّ آخّ اهكاا.   اليليّ اصحاته تختلؾ لن إنسان آلخّه فلا ياافك عليه يليّ اإلنسان ّبّلا ال ي سل 

إّن تمديب اليليّ لدى اإلنسان اللسيحي أعطرال فطنر  ابصريّة احساسري  ّاحيّر ه تختِلرؾ لالن نمال   

تلاًلا اتعلا على نالاب اليليّ الطبيعي. فاللماييب االلعاييّ لختلف  ِاد ا بين لا ها حسرل الطبيعر  الرا هرا 

ّ بّاح هللا المدابه فإنّره يسرعى أن يا رل اإلنسران أن يشره د حسل الّاح. إان اليليّ اللسيحيه اها لإاء  ّصِ

 للحّك. العياّل الال يميب عليه ها اصايا يساْ.

لالن بلمداّ سلّا الاصايا اللسيحيّ ه اعلّاها على النالاب الطبيعي العالل في اإلنسان الطبيعيه هكاا   

ا شاهمًا  ث وً يمابل علا  ب لحياة اآلبا  ل  ِّ ليليّ صالح لّهرؾ يتعال ى اليليّ اللسيحي الساعي إلى الكلال. الدا

يّ  اإلسرميط كران يعلرل فري الحصراده اإا أّاد  ّّ حساب يدعا إلى العال االدهش.. ليل لثوً أّن أحد اآلبا  في ب

ن ُسنبل  لن سنابل الملح ليؤكلها.. استؤا ن صاحل الحمله فتعّارل الّارل الرال: يرا أب رِح الحمرل كلّره برين  ُّ أن يف

لِّم ا. يدين اتستؤانني؟ ثم يعلّك كتال البست  ان ايمال: إلى هاا الحّد كان هاا اعل حّيًصا ُلد 

 

 )يُتّب  (
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 تدرٌب الضمٌر:

ّ  بِرو  »لال المديب بالب الّساله اها يحتّج ألام فلريكب الراالي:    رِلي ابًِلرا ي  ُل ن ْفِسري ِلي ُكران  ِلري د  ِّّ أُد 

الن اِب  ةٍ ِلْن ن ْحِا هللاِ ا   ّ ثْ ر  طربعهم 16: 24)أْ« ع  (. فإن كان يُم رال إّن التردّيل حتّرى للحياانراح اععراام أخي 

بح حتى ال ّّ  احاش ااعساد االنلاّه احتى الحيااناح البحّي  االطياّ. الاحشّيه فؤنح تّى كم تد

ل اإلنسان اللسيحي لكي يكران لره يرليّ صرالح برو عثرّة لرّدام هللا االنراب. بكرّل  ّّ فكم بالحّّل إاا تد

تؤكيررد لررد أثلررّ اهرراد اآلبررا  فرري الحصررال علررى يررليّ لمررّدب ّاحررّي حّسرراب اصررالح. اهرراا دفرر  حيرراتهم إلررى 

ث رل فري الحيراة االطهراّةه االسرلانه االكررومه السرلااح العُلرى اُهر م بعرد عابشران فري الاسرد بيننررا. فيرّباا الل 

االّصلحه االلعالوح لر  كرّل أطيراؾ النراب. اكانرح سريّتهم التري س رط ّاها اعّطرّاا العرالم بهرا.. كران هراا 

ل االلسناد بّاح هللاه ها خلؾ كّل ااعء لعلل الصوح االخيّ.  ّ  اليليّ الُلد 

ل اإلنسران نفسره عارل أن يكران لره يرليّ برو عثرّة؟ ال   ِّّ رْات هُ ف رو  تُم سُّراا »كن كيؾ يُرد  رِلْعتُْم ص  إِْن س 

 (.. أل االنصياْ للطاع  اإخو  الاّاحه االخياْ الفاّل لصاح اليليّ.7: 4)عل« لُلُاب ُكمْ 

التردّيل يعنري االلتفراح السرّي  لصراح  + أحيانًا لا يعاند اإلنسانه أا ال يُعطي اهتلاًلا للصاح الداخلي. هنا 

 اللتكلّمه اعدم التسايؾ في االستااب .

ن يُِّهرؾ السرل  للهلرب. اهكراا تتّبّرى فري اإلنسران   + التدّيل على التماط اإللهالاح لهلا كانح صؽيّةه كل 

 حاّس  التماط صاح الّاح اإلهالاتهه التي ينطك بها في اليليّ.

ل اإلنسان أن ي خي    ّّ للتبكيحه دان تخفيؾ أا تهاينه ايستافي حّك الّاح في اللام لتى كان اإلنسان  + يتد

ّ ااته. يمال اآلبرا :  ِّّ لاًلاه اال يلتلب اععااّ بل يخي  للتؤديل اال يب ايّرد لإلنسران أن يرؤتي باللولر  »ل 

 «.على نفسه في كل شي 

ألّ إّيا  هللا هردفًا لحيراة اآلبرا .. فؤّيرال  + بسبل اليليّ الصالح  الال بو عثّة لدام هللا االنابه صاّ 

 ااستّياا ااههه احفظاا كولهه ادالاا في حبّهه اأخلصاا في عبادته الم يتهااناا.

ا لعهم في كّل لكان اءلان.. طلباا ااههه اطلباا أن يسركناا   ًّ اعلاا الّل ألالهم في كّل حين.. صاّ حاي

ساا في هيكله. ّّ  في بيته ايتف

ن اه  النابه فاليليّ اللسيحي لاد لسريّتهم فري سرلان ّاحري. فحسرل طرالتهم سرال لاا الير  أّلا لِ    

ُّ أ ِخي ف ل ْن آُكل  ل ْحًلا إِل ى اع ب ِد )طال حياتي(»الناب. اصاّ لانانهم أنه  (. 13: 8كا1« )إِْن ك ان  ط ع ام  يُْعثِ
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ا باللتّك ؤ اعخيّ. اسعاا في إثّ الصرلح ابحسل اليليّ اللسيحي لّدلاا بعيهم بعًيا في الكّال ه اّيا

 االسوم لهلا كلّفهم اعلّ. احفظاا اللحب  الا خسّاا كّل شي  ِسااها.

افعوً صاّ اليليّ اللسيحي ها الداف  للسعي اها الحراّب لرن الهفرااحه اهرا اليرالن لوسرتلّاّ    

 بنعل  الّاح المدب افعله لبنيان للكاح هللا.

 «.إاا تحّن فين فكّ صالح فو ت ن م لبل أن تكلله» + لال أحد اآلبا : 

ا ه فسؤلال. فؤاال: أنّه لن يام دخاله الرديّ لرم ي رِدن   ًّ + ليل عن أحد اآلبا  أنّه في الح نياحته ّأاا ااهه ُلني

ال  ت ِدينُاا ف و  تُد انُاا»أحًداه الم يحكم على أحده فها ااهل ليلتمي اللسيح الال لال:  (. إلى هاا 37: 6)لا« ا 

 الحّد كان هاا اعل ي ِمًظا بيليّ نمي نحا الالي .. طابى عنميا  الملل.

 اسلكوا بالتدلٌك: 

اليررليّ هررا حرراّب السررلان بالترردليك فرري حيرراة اإلنسرران اللسرريحيه بعيررًدا عررن الدلدلرر  االاسررااب   

الستهتاّ براعلاّ التري تبردا صرؽيّة االتشكُّن. فالتدليك يشلل لعاٍن كثيّة ت دُخل في تفاصيل الحياةه لثل عدم ا

« ِّ ثِي الظ اِلُم فِي اْلم ِليِل ها باليّاّة ظ اِلم  فِي اْلك  ه ا  ِّ ثِي  (. 10: 16)لا« فا ع ِليُن فِي اْلم ِليِل ها أ ْيًيا أ ِلين  فِي اْلك 

 فلا لعنى لا لاله الّسال أن يكان له يليّ صالح لن اه  هللا االناب؟

ؾ. اهراا   ُّّ أاالً: لن ِاه  هللاه يكان له يليّ يخاؾ هللاه يُِّيي هللاه يحفظ اصاياله يعلل حسابه في كّل تص

ي ْعل رُم ُكرل  ش رْي ٍ »لا عبّّ عنه المديب ياحنا بماله:  رُم ِلرْن لُلُابِن راه ا  تْن را لُلُابُن را ف راللُ أ ْعظ  : 3)يرا« ع ن هُ إِْن ال ل 

20.) 

ل لا اُبح لألاثان ت ك ل م المديب بالب إلى اإلنسان الال يمال إنّه له يرليّ لراله أل ال يتشرّكن + في لسؤل  أك 

عندلا يؤكله عاِلًلرا أنّره ال ياارد إلره آخرّ فري العرالمه فكران يشراّن فري اعكرل ِلّلرا اُبرح لألاثران ؼيرّ عرابا 

ان..باآلخّينه الاين كاناا يحسبان الن كلشاّك  في عبادة اعاثانه اكانا  ا يُعثّ 

 هنا لال بالب الّسال: أنح لن يليّ لال ال يتؤاّىه الكن لا بالن اأخان الال ينُظّ إلين؟    

اصّحح الّسال بالب اللفهام الخاطا لحّي  اليليّه حتّى أّن اإلنسان اللسريحي يكران فري اسرتعداد    

ي لن أال اآلخّ  ُّ أ ِخي ل»أن ييّحِ  «.ا أُكل ح ل ْحًلا كّل أيام حياتيلا ك ان  أُكل  الل ْحم  يُْعثِ

ررّ بايرراح الررال اليررليّ اللسرريحيه اللسررتعّد دابًلررا للبررال االتيررحي  بعيررًدا عررن اعنانيّرر      اهكرراا أ ظه 

 اإّيا  الااح. 

ا  »    ا  احِ اْلمُُدِب إِن  ِلي ُحْءنًا ع ِظيًلا ا  ُّّ ل ش اِهد  ِلي بِال ِّ ِلي ي  ِسيحِه ال  أ ْكِاُله ا  ْدق  فِي اْلل  عًا فِي أ لُاُل الّصِ

(. هكراا كترل المرديب برالب الّسرال عنردلا تكلّرم عرن إحساسره الرداخلي نحرا 2ه 1: 9)ّا« ل ْلبِي ال  ي ْنم ِطر ُ 

 هم اإليلان باللسيح. خوي بني إسّابيله البال

ّ بّاح هللا المداب.     فماله هاا الال بلػ ؼاي  السلّا االِؽيّة نحا بني انسهه يسندل شهادة يليّ لإاء 

إّن اعلّ لريب لارّد كروم أا شرعاّاحه برل هرا حرّك اِصردق. الرا أالرل اأارّل هراا اعلرّ أّن لرا يُيرِلّل 
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دليل لا بعدل دليل على انحياء الكيان كلّه للحّك في السلان بالحّك اإلنسان يتاافك تلاًلا ل  لا يتكلّم به. اهاا 

 االكوم بالحّك. 

ن اال اللّااؼ .    ؾ التلاُّ ِّ  اهاا ها صدق الحياة اللسيحي  التي ال تع

نهاي  اعلّ.. للكرن أن نمرال أّن اليرليّ اللسريحي اللرإاءّ االلسرناد لرن الرّاح المردبه يصريّ فري    

ل ايّتمري فري البصريّة الّاحير  االحساسري ه الحياة العللي  كّ ّّ ليل على التصّفاحه اال سيّلا عنردلا يترد

 االتلييء الاى سلال اآلبا  اإلفّاءه اع لّاا ليلته على الي  الفيابل. 

نمال أنّه في هال الحال  يمؾ اليليّ كحاّب يِمظ على كّل حّكاح اإلنسانه إن كان بالفعل أا بالماله 

لعبادة االخدل ه احفظ الاصايا اإللهي ه أا ِلن اه  الناب في اللعالوح الا يتطلبه الّاح لن اه  هللا في ا

 لن اه  الي  الناب: اعحبّا  ااععدا ه المّيبين االبعيدين.. اكيؾ يال أن ينيبط السلان نحا كّل أحد.

ك م الّاحري االنصريح الصرادق هرا اليرليّ اللسريحي. اكؤنّره صراح الرّاح الرال     لُِّلرن  »يمرال: الح  أُع 

ْينِي ع ل ْين   . ع  ُحن  ا. أ ْنص  يك  ال تِي ت ْسلُُكه  ِّ ِشُدن  الط  ّْ ُ أ  (. 8: 32)لء« ا 

ّ بالّاح المدب ها الماعدة الاّااني      خوص  اعلّه ناد أّن اليليّ اللسيحي الُلاد د بالنعل ه االلإاء 

ج لنها لخاّج الحياة.. فيمال أّن اإلنسا ُّ ّ  أن يعلرل كراا اكراا. اهراا يسربك التي ت خ ى في للبهه أا أيل  ن نا 

خررّاج اععلررال إلررى حيِّررء التنفيررا. لررالن يمررال: اليررليّ الصررالح كنيرر  عررن الملررل الررال تكلّررم عنرره الررّل فرري 

ةٍ ا  »اإلنايل أّن   ّ ال  ش را  ... ا  رو ح  ُج الص  ِّ راِلحِ يُْخر ْنرِء ل ْلبِرِه الص  راِلُح ِلرْن ك  ِدي راا إِلْنس اُن الص   ّ ا  ًّ ر ُّ ث ل  ةٍ تُثِْلر « يِّرد 

 ( االعكب.43ه 45: 6)لا

اهاا ياعل اليليّ اللسيحي كالاااّ للشاّة اهي عليم  لخفيّ  في اإلنسان الباطن. اعلى هراا فرإن    

صاّ تلؾ في الثلاّه أل في اعفعاله فالعيل يكان لد أصال الاااّ لبل كرّل شري . االتابر  الحميميّر  هري 

لاااّ. يعءق حالهرا أل يتعّلرك ايير  السرلاد. اينمِّري الحاراّة ايطّحهراه ايعطري الارااّ إصوح حال ا

ًصا للنلا بو عابك. ايسميها بلا  الدلاْ ايتعّهدها حتى تعاد إلى حياتها الطبيعي  بنعل  هللا.  ّ  لااالً افُ

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(37) 

 مهّمة رئٌس المالئكة مٌخائٌل

ليل في ِسفّ التثني  إّن الّّل د ف ن  لاسى في الااا  )الاادل(ه بعد أن أّال أّو اللاعد لن بعيده الرم   

ؾ أحد  لبّ لاسى إلى هاا اليام )تث ِّ  (.. فمد أخفى هللا اسد لاسى بحسل تدبيّل الخاي.6: 34ي ع

ّ  المديب يهااا الّسال في    را ع رْن »ّسالتهه أّن ّبيب اند الّّل ليخابيل الكن ا ك  اا  م  إِْبِلريب  ُلح  اص  خ 

لُّ   ّ ن  ال ّْ اٍ ه ب ْل ل ال  ِلي ْنت ِه  ّ د  ُحْكم  اْفتِ ِّ ّْ أ ْن يُا س ِد ُلاس ىه ل ْم ي ْاُس  «.ا 

 ااايح لن الن أّن الشريطان أّاد أن يعلرل يرول  عظيلر  يرّد تردبيّ هللا عنّره هرا لمراام اعردا كرلّ   

ل للل شعل إسّابيل عن عبادة هللا اطاعتهه ليتعلّماا باسد لاسى كناْ  خيّ. أّاد أن يُظِهّ اسد لاسى ايحّاِ

 لن عبادة البشّه إا كان لاسى عندهم ها كّل ّاابهم.

ج اسد لاسى لن لكان دفنه الُلخف ى عن عيان البشّه أاعء هللا    ِّ فلّلا ظهّح نيّ  إبليب لحااالً أن يُخ

ابيل ّبيب اند الّل أن يالِؾ الشيطان ايتصّدى لره. اللرا كران إبلريب ّبريب سرلطان الهراا ه الرّاح إلى ليخ

الره لردّاح فابمر ه إا كران ّبيًسرا لللوبكر ه  –ها لّاة هابل  اّاح ظلل  ُلّي   -الال يعلل في أبنا  اللعصي  

ةُه بِْنرح  »اأاصافه التى اصفها به اعنبيا  تُنبا عن النه إا يمال عنه إشعيا :   ّ اِ  ي ا ُءه  ك ْيؾ  س م ْطِح ِلن  الس ل 

رْبحِ؟ اُل »(. الرال عنرره حءليرال: 12: 14« )الصُّ ُّ رر رراِل... أ ْنرح  اْلك  ل  ك اِلرُل اْلا  رر ً ا  رآلن  ِحْكل  رراِله ل  راتُِم اْلك ل  أ ْنررح  خ 

ب ِل هللاِ اْلُلم د ِب ُكنْ  . ع ل ى ا  أ ل ْلتُن  لُِّله ا  لِرن  ِلرْن ي رْام  اْلُلْنب ِسُط اْلُلظ  ُّ . أ ْنح  ك اِلل  فِري ُط ش ْيح  ِّ ت ل  ةِ الن ا  ّ ا . ب ْين  ِحا  ح 

ت ى ُاِاد  فِين  إِثْم    (.15ه 14ه 12: 28« )ُخِلْمح  ح 

رؾ    على هاا كانح لهل  ّبيب اللوبك  ليخابيل فري التصرّدل إلبلريب لهّلر  ؼاير  فري الصرعاب ه تاص 

 بؤنّها حّل في السلا .

ن ِلثل هللا" يستلّد لّاته لن خيراعه لل. بينلرا إبلريب أا الشريطان هرا كرّاح ظللر  ليخاب   يل كاسِله "ل 

 لياد لطبيع  هللا الال ها الناّه االساكن في الناّ الال ال يُدن ى لنه.

لُ + »   ّ ةًه اْلف اِعِلين  أ ْل ين  لُا  ِّ ت هُ اْلُلْمت ِد و بِك  ِلي    ل  ل  ي ا ا   ّ ُكاا ال ِّ ات هُ  ب ا ي  ّْ  (.21ه 20: 103)لء« ه اْلع اِلِلين  ل 

 « + ٍّ هُ ل ِهيل  ن ا ُخد ال  ي اًحا ا  ِّ ت هُ  و بِك  انُِ  ل   (.7: 1)عل« الص 

لررالن فإنّنررا نرردّن أّن ليخابيررل تصررّدى لمررّاة الظللرر  الهابلرر ه أل إلبلرريب اانررادله ليالِررؾ عللرره ايبطررل    

ه »بماله:  لشاّته. اهاا لا عبّ  عنه ِسفّ الّإيا ِّنِّرين  بُاا الت  ّ را و بِك تُهُ ح  ل  ابِيُل ا  اِ : ِليخ  ل  فِي الس ل  ّْ ث ْح ح  د  ح 

و بِك تُهُ  ل  ِّنِّيُن ا  ل  الت  ّ ا ح   (.7: 12)ّإ« ا 

الد كانح لهّل  ّبيب اللوبك  ليخابيرل هكراا لهّلر  خطيرّة اصرعب  ارد ا. الرم يسرتِط  إبلريب أن ينفّرا    

تالّؾ عن تمّدلهه بسبل لّاة ليخابيل اتصّديه الحاسم. ايلكننا أن نتخيّرل هرال اللاااهر   إّادته الشّيّةه بل
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يلُ »الصعب ه عندلا نتاّكّ أّن لوًكا ااحًدا لتل  ِّ ا رْنح  ْيِش س  انِين  أ ْلفًا ِلْن ا  ث ل  ْلس  ً ا  خ  : 19لرل2« )ِلب    أ ْلٍؾ ا 

لِي ا اللِلن.35 ء   ( اللحاِصّ عاّشليم في أيام ح 

 فلا بالن بّبيب اللوبك !!؟    

تُهُ في الشريطان     لُّ »الال ّبيب اللوبك  ليخابيل اصّخ   ّ ن  الر ّْ ه بره كيرؾ « ِلي ْنت ِهر ّّ فيره لنرا لرداة اِسر

ناااه هاا العدّاه إا نلتاا إلى اسم الّل.. االسيّلا بعد أن نلنرا نعلر  البنرّاةه اأخرانا لرن اللسريح اإللره لرّاة 

دها اإخّااها اؼلبتها بمرّاة الرّاح المردب الُلعط رى لنراه عّن الرّل اسلطانًا على اع ّْ ّااح الناس ه حتى ط 

ُج الش ي اِطين  »لال:  ِّ احِ هللاِ أُْخ ُّ ن ا بِ
ل  ِلرْنُكمْ »( الال الّسال يعمال: 28: 12)لح« أ  ُّ « ل اِاُلاا إِْبِليب  ف ي ْهر

اِسر»( الال الّسال بطّب أيًيا: 7: 4)ي   ّ رانِ ل راِاُلالُه  (. الرال الرّل أيًيرا: 9: 5برط1« )ِخين  فِري اإِليل 

ةِ اْلع ُداّ » ُكل  لُا  ل  ا  ِّ اْلع م ا ي اِح ا   (.19: 10)لا« ه ا أ ن ا أُْعِطيُكْم ُسْلط انًا ِلت ُداُساا اْلح 

لُّ »فليكن في فلنا لال ّبيب اللوبك       ّ ن  ال ّْ نماله الليل االنهاّ في كّل لا يمابلنرا لرن حرّال «. ِلي ْنت ِه

أا لعاكساح أا فخاخ أا ليايماح أا هالاح العدا. اكان عاام )عاّل ( اللإلنين يمالان: "ّبنا يخءين يا 

د ّشم عول  الصليل يهّل ّّ الشيطانه ايصيبه الخءله عّن الّل يساْ  شيطان". اكاناا يإلنان إنّه بلا

 سحك الشيطان بالصليل. 

ثم بعد لا يءيد على ثوث  آالؾ سن ه لّلا تاّسد ابن هللا اظهّ في الهيب  كإنسان لن أال خوي العالم.    

اُصِلل  على الصليل حالوً خطيّر  العرالم كلّره. اأسرلم الرّاح فري يردّل اآلل. طراّ صراال عردا الخيرّ للرا 

بًرا فري كرّل شري  اتعرل ابكرى انرام.. ا  ّ كتشؾ أّن الال ُالد في لااده اصاّ في الهيب  كإنسانه اصاّ ُلا

إلى آخّ هال اعلاّه ااحتلل اآلالم الاح.. لم يكن ساى ألنام الكلل ه الال في ااح هللاه االااحد لر  أبيره 

 في الّبابيّ . 

لاحرريم اسرربى سرربيًاه اخلّرري آدم ابنيرره لررن سرران اعنرردلا نررءل بوهاترره اللتّحررد بررالنفب البشررّي  إلررى ا

اعّااح أل لبي  إبليبه أسّْ إبليب في انانه الشيطاني ليعلل يولته العظلرىه إا أدّن أّن اللسريح ال 

يلكن أن يُلسكه اللاحه برل هرا سريمام حتًلرا كلرا لراله عنّره هرا هرا الميالر  االحيراة. فرّاح يعلرل فري فِكرّ 

كّل اسيل  يخفي الميال ه فؤسّعاا إلى بيوطب لكي ييبطاا لبّ اللخلّي بؤختام ّإسا  كهن  اليهاده لكي ب

لُاُم... ِلب و  ي ؤْتِي  ت و ِلياُلُ ل ْيوً »اعساكّ. الالاا عن الّل: 
: إِنِّي ب ْعد  ث و ث ِ  أ ي اٍم أ  يٌّ ُها  ح   أ ن  اِلن  اْلُلِيل  ل ال  ا 

ي مُالُاا ِللش   لُالُه ا  ِّ ي ْس ّ  ِلرن  اعُال رىا  ر ةُ أ ش   ّ اِحه ف ت ُكان  الي و ل  ُ اع ِخير ه 63: 27)لرح« ْعِل: إِن هُ ل ام  ِلن  اع ْلا 

64.) 

فتصّاّ أّن الشيطان الُلِيّل االكاّال اأبا الكاّال يمال عن الّل إنّه ُلِيّل اأّن ليالته يول .. اإنّري 

ّّ الشّيّ اُظلل  الظالم. فاان ال تْهُ أفكاّل إلرى أسرفل أـتعّال لش  ّ ال أسمطه كبّياإل ليصيّ لثل العلّي.. أحد 

 السافلين.

فمررال برريوطب لّإسررا  الكهنرر  الرراين انمرراداا للشرراّة الشرريطان "عنرردكم انرراد فايرربطاا المبررّ كلررا    

. تشا ان". كانح هال اللحاال  اليابس  االلشاّة الؽبيّ  هي آخّ حصان العردا التري هردلها اللسريح بميالتره

 عنّه عندلا أشّق ناّ ليال  اللسيح هّب ْح لااح الظلل  اتبّددح في الحال. 
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؟ اهرل للكرن للرال ُالرد لرن العراّا  بردان ءّْ بشرّ  ّّ عنّه هل للكن أن يحِاء الظوم ناّ شلب البر

ّّ أن تساد عليه شاك  اللاح؟ اهل يُعمل أّن اعءلي اعبردل ت كران الال لم يفعل خطيّ ه المداب الال بو ش

 له نهاي  أيام؟

 لالن لام اللسيح لن اعلااحه انمو أاااْ اللاح اكسّ شاكتهه اأناّ الحياة االخلاد.   

ة     ّّ ة أيًيرراه أاعررء الررّّل لررّبيب انرردل اللررون ليخابيررل أن ينررءله الكررن لررم تكررن هررال اللرر ّّ فرري هررال اللرر

االظوم انكسّح إلى اعبد. الّاة اللعاند  كسابمتها.. فإبليب انسحك سحمًا بميال  اللسيح اإللهه اشاك  اللاح

 تحّطلحه االمياد التي كان يميِّد بها النفاب ايستعبدها ّاعح عليه فصاّ ها لميًدا الالاالً. 

بل إله السوم اللن السوم أعطى عبيدل سلطانًا على إبلريبه اأن يداسراا الحيّراح االعمراّل اكرّل لرّاة 

 العدا.

ة )هاّب ( بل ليُعِلن ليال  اللسيحه فنءل ليخابيل بمّاة ال ليا ّّ اه الّااح ظلل  ف ِءع  فا ًّ ااه شيطانًا لمها

ج الحارّ عرن برال المبرّ   ّ فللا ّآل الاناد اهّءتهم الءلءل  صاّاا كؤلااح اهّبراا لرن الخراؾه لرالن د حر

 الفاّغ االب عليه. 

 يتعبران اال يالسران. الكرن لرن اهنا العال العاال أّن اللوبك  اهرم أّااح فابمر  ؼيرّ لتاّسردة.. ال   

 فّط فّح الميال  الب ليخابيل على الحاّ ابّشّ النساة حالوح الطيل لابوً: اللسيح لام. 

 معونة المالئكة وشفاعتهم:

فإنّهم يحبّان الخيّ ايخدلانه ايتلنّانه. اعلرى العكرب فهرم  -اللخلالين عليها  -بسبل طبيعتهم الخيِّّة 

 ّّ االخّال الال تصنعه أّااح الظلل  في العالم. انظّ إلى اللون الال شف  فري أاّشرليم يّد الظوم االش

را هرِاِل »في أيّام ءكّيا النبي كيؾ لال للّل:  ل ْيه  ُلُدن  ي ُهاا ا ال تِي ؼ ِيرْبح  ع  ش ِليم  ا  ُّ ُم أُا ح  ّْ ت ى أ ْنح  ال  ت  إلى  ل 

 كوم تعءي .الس ْبِعين  س ن  ً؟". فؤاابه الّل بكوم طيل ا

ة اعالرى التري الرؾ فيهرا اللرون يطلرل ايسرتعطؾ هللا ايطلرل  ّّ ااعلّ اللإك د أنّه لم تكن هال هي الل

الخيّ عاّشليم. إا أّن اللوبك  لااادان في حيّة هللا كّل حرينه يباّكانره ايسربّحانه لرن أارل خيّاترهه 

 طالبان الخيّ اكّل لا ها لِّيّي ألام هللا. الن أال أعلاله اللللا ة صوًحا. فُهم بالحميم  ُشف ع ا 

لُ ِلع بِيرِدِل اع ْنبِي را ِ »  ّ ُها  يُْعِلُن ِس ا إِال  ا  ًّ ل  ال  ي ْصن ُ  أ ْل  ّ (. أّل أّن أسرّاّ هللا 7: 3)عرالاب« إِن  الس يِّد  ال

بّاهيم لا أنا صان ؟ لالن ليب اتدابيّ نعلته يُعلنها لمديسيه. ألم يمُل في ِسفّ التكاين: هل أُخفي عن عبدل إ

ا أن يصيّ المديسان ُشفع ا  ألاله. ًّ  كثي
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(38) 

 النساء والزٌنة   

لِّري بِالرا ه ِل » الت ح  ِّ ا  ِّ الش رْع رْف ِاي ر  ه ِلرْن ي  ِّ ا ين    اْلخ  ِلرْبِب الثِّي راِله ب رْل إِْنس ران  اْلم ْلرِل ال  ت ُكْن ِءين تُُكن  الّءِ ا 

نِ  ُّ الث ل  ثِي اِدِئه ال ِال ُها  لُد ام  هللاِ ك  ِدي ِ اْله  احِ اْلا  ُّّ ِ  اْلف س اِده ِءين    ال ِفي  فِي اْلع ِديل  . ف إِن هُ هك ا ا ك ان ْح ل ِديًلا النِّس اُ  اْلخ 

و   ّكِ يس اُح أ ْيًيا اْلُلت ا  اِهيم  د اِعي  ً إِي  اْلِمّدِ  ّ ةُ تُِطيُ  إِْب  ّ ا ا ك ان ْح س  ه ك ل  اِلِهن  ا  ِّ اِيع اٍح ِل يِّن  أ ْنفُس ُهن  خ  الُ ُح ع ل ى هللاِه يُء 

ْافًا اْلب ت     ابِف اٍح خ  ّ  خ  ْي ؼ  اه ا  ًّ ْي انِع اٍح خ  تُن  أ ْاال د ه اه ص  ّْ يِّد ه ا. ال تِي ِص  (.6–3: 3بط1« )س 

لال.. هال طبيع  اهي ّأب ءااي   في صليم   الِخلم ه تليل النسا ه إلى التءيُّن اإلى الظهاّ بلظهّ الا 

 تمؾ عند لفاّق الطّق في تدبيّ الحياة.. فو يلكن بصاّة لن الصاّ أن تُؽيّ  الطبيع !!

رّ يصريّ كرّل ّأب لالهرا   .. اتبتردئ الكن إن انحاءح النفب إلى العرالم فاّفهرا فري تيّاّاترهه فرإّن اللظه 

ل كراح اإلنسران االكانياتره تخردم الخراّج االاسردانيّاح..  ى ل   ّ الءين  الخاّايّ  تللرن علرى الكيران.. اعندبرا تتبرا

د   ّ ب كّل الطالاح اللاديّ  االِفكّي  االِعلليّ  لفنان الاسد اءين  الخراّجه الرال ي بل رى ياًلرا اال برديل. اُلار ِّّ فتُك

ي عال م اللاياحه ِلن اللبب االُحلّي االلاكيرا  االعطراّ اتصرفيؾ الشرعّ.. نظّة بسيط  إلى لا ها لاااد ف

ؾ اللويرين برل البراح اللويرين. اال  ِّ صرّ.. تيّراّ اراّؾ األرااج ُلءبِردة تار شي  ّهيل حم ا ال يمر  تحرح ح 

االعيّر  اأنّره يستطي  أحد أن يمؾ في ااه تلن التيّاّاح اللخيف ه فؤلّل لرا ي صرفه بره العرالم هرا الانران اعردم ال

 يحيا في الاهم االخيال.

بينلا أاالد هللا إا لد اكتشفاا ءاال أباطيل هاا العالم الخد اْه ااستناّح بصيّتهم فرؤدّكاا السرلااياحه 

ْاد اْبن ِ  اللِلِن ِلرْن »صّفاا العلّ كلّه يعتنان بالداخل الاد الداخله كلثل العاّا  المديس  التي ليل عنها  ُكلُّ ل 

ي ن ٍ  بؤْشكاٍل ك ثيّةٍ داِخل ّشاةٍ بالا ه ِله ُلء  رؾ.. اال يعّفره  44)لء« . لْشتِلل   بؤطّاٍؾ ُلا  اعابي (.. لارد ال ياص 

 العالم.

لُْل أّن االهتلام الءابد بالءين  الخاّاي  ها تؽطي  لعااّ الداخل الرال تشرلبّء لنره الرنفب. أل رْم يكرن هراا    

يسيين الاين لال لهم ا ّّ ة  »لّل: حال الف ْللُرا   ِهري  ِلرْن د اِخرل ل  ِليل ر ًه ا  جٍ ا  ِّ را ُّ ِلْن خ  ا ُلب ي ي  ً ت ْظه  ًّ تُْشبُِهان  لُبُا

اس ٍ  )نتان ( ُكل  ن ا  اٍح ا   (.27: 23)لح« ِعظ ام  أ ْلا 

فالنءاْ إلى التءيّن الخاّاي ااالنحصاّ فيهه يعني عدم االلتفاح للداخله بل اإهلالهه بل افري أحيران   

ل لنه إاا انكشؾ.  كثيّة ها لحاال  للتؽطيّ  ِللا لد يُخا 

ِاي   ... ب ْل إِْنس ان  اْلم ْلِل »لالن اا ح الاصيّ  صّيح  للنسا  المّديساح    ِّ ا ين    اْلخ  ال  ت ُكْن ِءين تُُكن  هى الّءِ

ادِ  ِدي ِ اْله  احِ اْلا  ُّّ ِ  اْلف س اِده ِءين    ال ِفي  فِي اْلع ِديل   «. ئِ اْلخ 

الءين  اللختفي  بالّاح.. في الملل الخفي عن عيان النابه الكن لستعل ن   لدى هللاه في اإلنسان العرديم   

 !! الفساده عّن كّل لا ها خاّاي يفسده عّن إنساننا الخاّج يفنى اال لحال 

ّدام الناب بل هي لرّدام هللا ءين  الّاح الادي .. اإن فطنح إلى هال الفييل  النادّة االؽالي  اد اه ليب ل  

 كثيّة الثلن.. فكم بالحّل لدى الناب؟
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ال بردم ءكري   ّ ل ل  أْن تاد الّأة تتحلّى بالاداع  االهدا  الّاحي.. فإن ااردت ها فثلنهرا يفراق الآللراه عنّهرا ُلشرت 

 !! كّيم اُلمد س  فيه

للسيحيّ .. عليها يإس رب اسرتمّاّ البيرحه أّلا الصف  الثاني  اهي االتكال على هللاه فهي ّصيد الءاا  ا  

فهي ال تتّكل على أشيا  المتنياحه اال على اّاْ البشّه بل على هللا الحّي.. تتّكل عليه ِلن كّل للبهاه اتساب 

يِّرل للرل  بيتهاه اتشي  في أاالدها عدم الخاؾ اعدم الملرك اعردم االيرطّاله بإيلانهرا ااتكالهرا علرى هللا.. تُط 

لبنرره.. فهرري ال تُِّهمرره بكثررّة اللطالررل فرري العالليرراحه اال تدفعرره إلررى اعطلرراْ لتلبيرر  ّؼباتهرراه بررل ءااهررا اتُط  

 اتكالها على هللا ها كفايتها اكنءها.

وحِ ولباس الحشمة َخاِضعَاٍت ِلِرَجاِلِهن  »  «ٌَُزٌِّن  أَْنفَُسُهن  بِزٌنَةَ الرُّ

ي ْحُكرُم فِري ُكرّلِ ش رْيٍ ه »ان الّاحريه فاإلنسران الّاحري أّلا ِلن اه  لباب الحشل ه فهاا يؤتي لن اإلدّ

دٍ  ُها  ال يُْحك ُم فِيِه ِلْن أ ح  ن اللرّأة اللسريحيّ  15: 2كا1« )ا  ِّ (. فو يااد ِءّل يُم ال له الِءّل اللسيحي.. الكن تُرد

يِّء بين لا يليك الا ال يليكه الا ياافك الاال ياافكه بحسل لا ها لكتا ُكلُّ اع ْشي اِ  ت ِحلُّ ِليه »ل بّاحهاه اتُل 

افِكُ   (.23: 10كا1« )لِكْن ل ْيب  ُكلُّ اع ْشي اِ  تُا 

ي علررى نمررااة للبرره اطهرراّة اسرردله عاِلًلررا أّن  ِّ + ااإلدّان الّاحرري االحيرراة فرري اللسرريحه ياع ررل اإلنسرران يحرر

را ت ْعل ُلران  أ ن ُكرْم ه يْ »الاسد ها هيكل الّاح المدب الساكن فينا  اُح هللاِ ي ْسرُكُن فِريُكْم؟أ ل  ُّ : 3كرا1« )ك رُل هللاِه ا 

تِي ِهي  للِ »(. اأيًيا يمال: 16
اِحُكُم ال  ا  ّْ فِي أ  ُداا هللا  فِي أ ْاس اِدُكْم ا  ّاِ  (.20: 6كا1« )ل 

فنحن أعيا  اسد اللسيح اأعياإنا أعيا  اسردل. لرالن لبراب الحشرل  يليرك بلرن أدّكراا أّن أاسرادهم ِللرن  

 اشتّاهم. فالخوع  لن أل ناْ أا التشبُّه بؤهل العالمه هي لااّاة لللاتل  ال تليك بؤاالد هللا.للال 

في تاّيخ اللسيحيّين اعاابله للا ألماا إحدى الشاباح في ساح ه لثاّ احشيه بسبل إيلانها باللسريحه الّءلهرا 

عّن عفّتها الحبّها للمداس  كانح أؼلى لرن الثاّ بمّانهه كانح تلللم ثيابها لتستّ نفسها ؼيّ عابب  باللاحه 

 الحياة )الشهيدة بِّبِتاا(. 

د أّن اللسيحيّاح لنا اعيام اعالى ُكّن ِلثاالً لمداس  السيّة االلظهّ الال  االمصي كثيّة اد ا التي تإّكِ

للويينه ت بْعن  سيّتهن الطاهّة يليك بؤاالد هللا. االشهيداح العفيفاح: دليان  ابّباّة اياليانا ِصّن  نلااًاا 

 اتلثّلن  بهّن.

د ْح إلى لصّ لاي  لن أاّبّاه هي ِلبب اللوبب المصيّةه اتؤثّّ بهرا   ّ في ستينيّاح المّن اللايي ا

لعظم سيّداح افتيراح لصرّ.. افري يرام أحرد أثنرا  المردابه فري كنيسرتنا فري سرباّتنج باالسركندّي ه دخلرح 

ستان لصيّ اد ا بشكل ال يليكه اصاّ اشرلبءاء  لرن كثيرّين.. اكران لرن عادتنراه إحدى السيّداح الشابّاح بف

أنّنا في نهاي  المداب بعد انصّاؾ الشعله نمؾ على بال الكنيس ه لنسلّم على كّل الشعل. )كانح أيّام اليل  

رلِّم علرى الشرعل لف رح   لحفاّة في ااكّتي..( كان يالها أبانا بيشال ها الال يُصرلّي المرّدابه افيلرا هرا يُس 

ّدة اسؤلها أين تسركن؟ افري ااح اليرام ءاّ أبانرا لنءلهرا  ا  فها.. سلّم عليها بل  ِّ نظّل هال اعخحه الم يُكن يع

هي اءااهاه اكان لها بنتان صؽيّتان.. صلّى لعهم اكلّلهم بكللاح النعل ه فدخلح إلى أعلاق للابهم. بعد 

ح هال اعخح أن تحّق هال اللوبب ؼيّ الوبم .الن بالح لصيّه كانح الحياة لد تؽيّّحه ا ّّ  أص
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(39) 

 العاللات اإلنسانٌة

 في حياة المديب بالب الّسال  

-1- 

ا في هال اعيام اعخيّة بالّباطاح التي اّتبط بهرا المرديب برالب لر  النرابه سراا  كراناا  ًّ انشؽلح كثي

رل لر  النراب الراين أحبّرال حترى اّداا لرا للعراا  لخدالين أا أالبن الاين شاّكال حلل نيرّ الخدلر .. كيرؾ تعال 

 عيانهم اأعطال.. أا الاين كاناا على عكب الن. 

ا في ًّ كيؾ ينيّ لنا هاا النلااج العالي الطّيكه فنبني عولتنا ل  الناب علرى هراا اللرنهج  اتفّكُّح كثي

على لدّ لا نستطي ه عنّه لم تصل لال  في أايال الكنيس  لهلا بلؽح إلى لال  الّسال بالبه ايكفري أن نمرّأ 

كين في ّساليته.لا كتبه ها عن ااته عهل كاّنثابه ليُث بِّح إيلانهم في اللسيحه ايبعد عنهم تشكي  ن الُلشّكِ

لّر  التري  ِّ + لا بدا لن لشاعّ لمدس  اأدل ّاحي عالي بينه ابين أحد توليال فليلانه فري الّسرال  اللللرا ة 

أّسلها إليه بيد أُنسيلابه فؤُنسيلاب كان عبًدا لللاًكا لفليلان.. الد سّق أؼّاًيا الاالً لن سيّدل اهرّل 

ء  لره اأحبّره فمبرل اإليلرانه اأّسرله المرديب برالب إلرى إلى ّالراه اللرا تماب رل لر  المرد  ّ يب برالبه اهراا كر

فليلان حالوً الّسال ه الد ايّلها المديب بالب بالكلل  إلى فليلان بيد أنسيلاب الخادمه فمد انتمل أنسيلاب 

ا بل خادًلا ليساْ اللسيح.  ّ  لن العبادي  إلى أّلى اللّاتله إا صاّ ُح

لِكن رهُ اآلن  »أاصى به فليلان إا يمال: اِحسبه كؤخ  بل إّن المديب بالب ه ا  ّ  ن رافِ ٍ ل رن  ْي ال ِال ك ان  ل ْبوً ؼ 

ِلي ل ْدتُهُ فِي لُيُاِدل»(. اعبّ  عن خدلته عنسيلاب بالتعبيّ العايل 11: 1)فِل« ن افِ   ل ن  ا  فهم لم «. ال ِال ا 

لهه ايِلد النفاب ايتلّخو بهاه بآالم الاالدة الحميمي  كلا يمرال: يكن خادم كوم.. بل كان ي ِلُد الكلل  لن أعلا

ِيع  ُ أ ْاال د ه ا» ّْ بِّي اْلُل  ّ ا تُ انِّين  إِل ْيُكْم...ك ل  (. فؤين نحن لن كّل هاا..؟ أين التعل 7ه 8تب2« )هك ا ا إِْا ُكن ا ح 

او الاالدة اأين الحنان الال تُظِهّل اعم نحا اعطفال الصؽا خ   ّ..؟ لمد افتمّنا اد ا.ال 

ْح في هال الّسرال . لمرد كران ُللكنًرا   ّ ل   بين المديب بالب اتلليال فليلان التي ظه نعاد إلى طبيع  الّصِ

للمديب بالب الّسال أن يؤلّ تلليال فليلان.. أن افعل كاا اكاا.. اكان فليلران سريطي  الكللر  بكرّل تؤكيرد. 

ن اعبرال الرال لرم يسرتعللهه برل صراّ يسرتعِطؾ ابنره بكللراح للإهرا الكّن المديب بالب أظه ّ هراا السرلطا

 النعل ه ايتّّاال أن ي مب ل أنسيلاب كشخي بالب الّسال.

ِّ »الال لفليلان:     بِيِل االْختِي ا ِّ )اعلّ( ب ْل ع ل ى س  ا  ّ بِيِل االْيِط ؤ ن هُ ع ل ى س  ن  ك  ُّ ْي ْد أ ْن... ي ُكان  خ  ِّ ُ « ل ْم أ

ن  بِش ْيٍ ه »ابطااعي  افّح الال يسالح ايتناءل عال يساْ. بل إنّه يمال له: ( 14: 1)فِل إِْن ك ان  ل ْد ظ ل ل 

ه ف اْحِسْل اِلن  ع ل ي   ْين  ل ْيِه د  أيّ  لشراعّ أبايّر  ُلمّدسر ه اّبراط ّاحري عايرل! كيرؾ ب ن رى المرديب «. أ ْا ل ن  ع 

  .بالب هال النفاب باتّياعه الشديد احكلته العالي
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لك اتشراي  اعل الحنران بردان تفرّيط فري  ثم يلدح فليلان ايمال له: أنح إنسان لّيح.. لدح  بدان ل 

ا اع خُ »اللشاعّ  ْح بِن  أ يُّه  اح   ّ يِسين  ل ِد اْست   «.ع ن  أ ْحش ا   اْلِمّدِ

ْح أ ْحش ابِي» ِّ ّ  أّن لبرال العبرد لردى سريدل سرينعكب علرى المرديب «.. أ  لّر  االسرلّاه لمرد اعتب ر ِّّ لِّل  في ال

 بالب بالّاح  الداخليّ ه إا يّى أاالدل يثلّان لل. 

ِدْد ِلي أ عْ »+ ثم يعاد فيتباسط ل  فليلانه اي ِعدل بؤؼلى لا يتلنّال فليلان أن يءاّل المديب بالب.. لالن لال له: 

ْنِءالً   )لكانًا لإللال (. « أ ْيًيا ل 

انِن  ف ع ال ر ً »يمال له في بداي  الّسال :  ك  ُ إِيل  ِّ ... ِلك ْي ت ُكان  ش  اِن ال ِال ل ن  اإِليل  ه ا  ب تِن  ح  بهرال « س اِلعًا بِل 

ب ر ِ اإلِ »الكللاح اللعءي  ينتمرل بره لرن اللحبر  ااإليلران النظرّل إلرى اللحبر  العلليّر  أا  ح  راُن اْلع اِلرُل بِاْلل  « يل 

 (.. فها كؤنّه يمال إّن لبالن لعبدن أُنسيلاب السالحتن إيّال ستشه د إليلانن الحبتن.6: 5)ؼل

م في اعيامه افي ااح الالح لساان عال يسراْ  إِْا أ ن را »احين يطلل لن ابنهه يستعطفه كإنسان لتمّدِ

ُّ بُررالُب  الش رر ررا ا ن ِظيرر رران  هك  ِسرريحِ أ ْيًيرراإِْنس  ْ  اْلل  ُّ ي ُسررا اآلن  أ ِسرري لررا هرراا االتيرراْ الفررابك االنعلرر  «.. ْيخِه ا 

ّّ الّحل ! اها يفعل الن كلّهه ال لن أال نفسه برل لرن  اللتفايل ؟ عنّه إا يتّّاىه يُظِهّ اعلاّ التي تستد

 أال أُنسيلاب.

دلني اأنررا لسرراانه الكررن فّيررلح أن ايمررال لفليلرران.. كرران ُللِكنًررا أن أُبمرري أنسرريلاب لعرري لكرري يخرر

يخدلن أنح.. اكان اللفّاو أنّن أنح ابني الال تخدلني.. لمد اّتمى المديب بالب بالعولاح بسربل لرل  

الررّاح المرردبه فتمّدسررح إلررى هرراا الحررّد لررن اللطررؾ االتنرراءل االحررّل ااإليثرراّ )تفيرريل الؽيررّ علررى الررنفب( 

 اا اآلخّ ابنًا.اتفييل اآلخّ على الاّاحه حتّى لا كان ه

ل»+ ايسررتطّد ايمررال:  ِّ يًكاه ف اْلب ْلررهُ ن ِظيرر ِّ رر ررن ِلررن اعبنررا  اععررءا  إاا لررّأ هررال «.. ف ررإِْن ُكْنررح  ت ْحِسرربُنِي ش  ال 

ّق للبه اتلتلا لآليه )لااّل الدُّلاْ لن العين(  بالدل   ِّ العباّاح لن أبيهه بل ّسال يساْ اللسيحه اال ي 

 الؽءيّ؟

لان اللسريحي حرين ي صرُدّ ِلررن الكبيرّ.. الرا أحاانرا اآلن أن يااررد لثرل هراا لّبي ررا لرا أالرل هراا السرر

 السلاًعا في الحياة العللي !

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(40) 

 العاللات اإلنسانٌة

 في حياة المديب بالب الّسال

-2- 

ن يطاِل  ختام  ّسالته إلى أهل ّالي ه ياد فيًيرا لرن اللشراعّ اللمّدسر ه أفايرها علرى كثيرّين لرن أاالدل + ل 

ّ  فيررابلهمه االسرريّلا الرراين اعتبررّ أنّهررم  رر ررد ح  أاالدل اشرراعهم اا ك  دان ّيررا  اال للررك. بررل بصرردق الررّاح ل 

 أحسناا إليه شخصي ا.

را فِري أُاِصي إِل ْيُكْم بِؤُْختِن ا فِيبِريه ال تِر»اسلعه يمال:  رْي ت ْمب لُاه  ي راه ك  ِّ رِ  ال تِري فِري ك ْنخ  نِيس  ر ُ اْلك  اِدل  ي ِهري  خ 

راِعد   ْح ُلس   ّ را را ص  تْهُ ِلرْنُكْمه ع ن ه  ا فِي أ لِّ ش ْيٍ  اْحت اا  ت مُاُلاا ل ه  ه ا  ا ي ِحكُّ ِلْلِمِدّيِسين  ِلّ ك ل   ّ ِلري أ ن را ال ين  ا  ِّ ثِير ةً ِلك 

 (.2ه 1: 16)ّا« أ ْيًيا

د الخدل  اي لدحهاه اكيؾ يِصؾ هال الخادل  النشيط  أنّها ساعدح كثيّينه ثم ييريؾ انظ ّ كيؾ يلِاّ

 نفسه آخّ الكّله أنّها ساعدته ها أيًيا.

رن ال يسراّْ فري شرّك  هرال الخدلر ه  فإن لّأ ْح الكنيس  في ّالي  هال الكللاح لن المرديب برالبه فل 

برالب؟.. اهكراا ّبرط المرّيبين بالبعيردين بّبراط حرّل ابرال  الإاءّة هال الشخصيّ  الللداحر  لرن المرديب

 عال تكليل الخدل .

ررا ِلررْن + » رع ا ُعنُم ْيِهل  ي  ْ ه الل ررا ْيِن ا  ِسرريحِ ي ُسررا ِعري فِرري اْلل  أ ِكرريو  اْلع رراِلل ْيِن ل  يْسررِكو  ا  ِّ ل ررى بِ رِلُّلاا ع  ي رراتِيس  « أ ْاررِل ح 

 (.4ه 3: 16)ّا

أّن هرراين ايررعا حياتهلررا باسررتعداد اللرراح لررن أالرره. اهررا إا يمررال هرراا  لررم يررنب  المررديب بررالب ياًلررا

ف   لدى الكنيس  لن شؤنهلاه االن بسبل البال البال اللاح لن أارل اآلخرّ. اهرال أعظرم ليلر   ّل. يّ  ّّ ايك

 استللتها الكنيس  لن شخي اللسيحه الال فدانا ابال نفسه عنّا.

للراح اافتخراّ أهرل العرالمه برل ببّهران الرّاح اظهراّ الصرليل لالن نمال أّن اللدح لم يرؤِح ُاءافًرا بك

 اايًحا في حياة أاالدل.

ِسيحِ + » ابِي    ِلْلل  خ 
ةُ أ   ّ بِيبِيه ال ِال ُها  ب اُكا  (.5: 16)ّا« س ِلُّلاا ع ل ى أ ب ْينِتُاب  ح 

بري.. أْن يكران كم تنتعش النفب بالّاحه حين ي راُكّ المرديب برالب ااحرًدا باسرله ايلصرك بره كللر  حبي

رن  اللخدام هكاا لليًّءا عند اعل بدان تفّيك عن بالي اعخاةه اأْن ي اكّ له أبانا المرديب برالب أنّره أال ل 

 آلن اأنّه باكاّة الكنيس  كابن بكّ له..
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رىه سراا  فري الشرخي أا فري الكنيسر ه إا يخرّي المرديب  شي  اليل الإثِّّ الشّا  اله آثراّ ال تُلح 

 بلآثّ افيابل احّل. بالب كّل ااحد

ا+ » ًّ ثِي ي م  ال تِي ت ِعب ْح ع ْاِلن ا ك  ّْ  (.6: 16)ّا« س ِلُّلاا ع ل ى ل 

ال يُنس ى تعل اللحب  عند هللاه اهكاا عند المديب بالب الّسال ّسال يسراْ. فرإّن تعرل اللحبر  لريب 

ّد لن الال ت ل في السلاااحه لستل  عرل ابرال ااتره علرى الصرليل بتعل أّيي باءا  أّيي.. بل ها ُلس ا 

 لحب ً فينا.

ا كّل ااحرد بصرف  اليلر  لرن  ّّ في إعطا  السوم الّسالي إلى اعفّاد االلالاعاحه خاص  اهكاا يستل

ا.. الخ. ًّ  صفاح الّاح؛ فهاا حبيبيه اهاان كانا في اللسيح لبليه اهال تعبح لعي كثي

لااحرده اهرال ثلراّ الرّاح المردب إاا لرأل اهاا هرا االر  الكنيسر  إا اكتللرح كؤعيرا  حسرل اللسريح ا

الكنيس  اأؼناها. اعلى هاا اللثال يال أن تكان الّعيّ  في نظّ الّاعي اهكراا يكران فكرّ اعل إا ينظرّ 

 إلى كّل أاالدله اإا الالي  يستحمّان الكّال  لن لِب ل هللا بسبل اإليلان العالل باللحب  فيهم.

ُكانِي»  ّ ِليُ  ت   «اْلا 

ِليُ  »يب بالب لتلليال تيلاثااب في الّسال : لال المد ِعيه ب ِل اْلا  د  ل  ّْ أ ح  ِل ل ْم ي ْحُي اِاي اع ا  فِي اْحتِا 

انِي ل ا  ِعي ا  ل ؾ  ل  ل  ا   ّ لِكن  ال ل ْيِهْم. ا  ُكانِي. ال  يُْحس ْل ع   ّ  (.17ه 16: 4تي2« )ت 

أاالدل الاين الدهم في اللسيح. ااعتنى بهرم أن يتّكه الالي .. هاا ألّ صعل على النفب.. هإال  هم 

اّبّاهم اخدلهم ااعظهم.. هم أحشاإل اثلّة تعبه الرد اّتربط بهرم بّبراط اللحبّر  الّاحيّر  كرؤعظم األردب 

 أل. فكانهم يتخلّاا عنه في اهابه ليُحاكم لن أال يساْه ابؤالعهمه حتّى اال ااحد أا اثنين..!

ه اإالّ لرا كران كتبهرا لتلليرال الحبيرله الكنّره اسرتدّن اؼل رل لمد ترؤثّّ المرديب برالب الّسرال أيّ  لرا ترؤثُّّ

اللحبّ  على النكايه ااعبّاة على نءق الِصباه اطلل أن ال يحسل الّل عليهم فِعل تهم. هاا السلان العالي 

ا ألام أنفسناه اكيؾ نسلن إاا صّنا في ِشْبه هال الحال  لن  ًّ التخِلّي لرن لن ّسال يساْ اللسيح يالفنا كثي

 اعحبا  اعدم اللباالة.

اإن كران أحبرابي اأاالدل  –إا التف رح  إلرى الرّل الرال الرؾ لعره الرّاال  –اكؤّن المديب برالب يمرال 

ْح لرن   ّ تّكاني.. الد ااءح في نفسي تلن اللشاعّه الكنّني لّلا تحمّمُح ِلن الال لعي الم يتّكنريه انحسر

نفسري ارد ا بلرإاءّة اللسريح يسراْه الرال تتوشرى لر  حيراّل كرّل نفسي تلرن اللشراعّ البشرّي ه اتمرّاْح 

 تعءياح البشّ.

ْيتُُلانِي+ » أ ْعط  ُد ل ُكْم أ ن هُ ل ْا أ ْلك ن  ل م ل ْعتُْم ُعيُان ُكْم ا  (. هكاا شهد المديب برالب باللحبّر  الفابمر  15: 4)ؼل« أ ْشه 

ر م  المرديب برالب شرعبًا هكرااه بهرال النعلر  الفابمر  التي ؼلّح الكنيس  في ؼوطي  لن اهته.. اطبعًرا إْن خ  د 

االّاح العاليه االبال االحّل اكّل صفاته الّسراليّ  التري تحلّرى بهرا لرن هللا. فلريب للريوً أن يكران الشرعل 

 على استعداد للبي لتمديم حتى العيان.

ااح ااعنانير  االلصرلح  هكاا ينبؽي أن تكان ّباطاح الحل؛ خلًاا لن شكل العالم الال ترتحّكم فيره الر

 الشخصيّ .
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ل عررن الاسرردانيّاح  هرراا الُحررّل الصررافي لنبعرره صررليل ّبنررا يسرراْ.. الحررّل الررال بررو ؼررّوه االُلن ررء 

 االلاديّاح.. االال نصِلّي أن ي لأل الكنيس  ايعِطّّها بهاا الِعطّ اإللهي.

 فى الزهـــــد:

ِفْظحُ »... لال المديب بالب:  ا فِي ُكِلّ ش ْيٍ  ح  رؤ ْحف ُظه  س  ل رْيُكْمه ا  ّ  ث ِميرل ع  ْير (. لرم 9: 11كرا2« )ن ْفِسي ؼ 

. أ ل ع ل ن را ل رْيب  ل ن را »يستعلل سلطانه الال تكلّم عنه بالتفصيله الرال:  ل   ّ ن ْشر أ ل ع ل ن را ل رْيب  ل ن را ُسرْلط ان  أ ْن ن ؤُْكرل  ا 

ْاا  ً  ًسرا. »الرال:  (.5ه 4: 9كا1« )ُسْلط ان  أ ْن ن ُاال  بِؤُْخٍح ء  ِّ ا ا د  ًّ ْكتُرال  فِري ن راُلاِب ُلاس رى ال  ت ُكرم  ث رْا ل 

اُن؟  ّ ررهُ الثِّيرر (. الكررن هرراا اللكتررال فرري العهررد المررديم كرران لكتابًررا عررن الحّصررادين 9: 9كررا1« )أ ل ع ررل  هللا  تُِهلُّ

س م    ّ « ن( بِاإِلْنِايرِله ِلرن  اإِلْنِايرِل ي ِعيُشران  أ ن  ال ِاين  يُن اُدان  )يكّءا»االعاللين في الحصاد اإللهي. اأّن هللا 

 (.14: 9كا1)

الكنّه بِصف  شخصيّ  لد تناءل بالُكلّيّ  عن كّل لا كان ِلن حمّه لن لِب رل هللاه إا كران ي تع رل عراِلوً بيديره 

ا اليوً بكٍدّ اتعرٍله ليعرال نفسره االراين لعره.. اشرهد لكهنر  أفسرب  ًّ ر»نها اا  ح  راتِي ا  اا  ِعري أ ن  ح  اِح ال رِاين  ل 

ا ه ات اِن اْلي د انِ  تْه  د ل  ٍد ل ْم أ ْشت هِ »(. الال: 34: 20)أْ« خ   (.33: 20)أْ« فِي    أ ْا ا ه ل  أ ْا ِلب اب  )ثيال( أ ح 

د شهاة اعلاّ اللادي  في يد اللخدالين لم تؤِح عليره! ؼاير  فري السرلّا الّاحري.  ّّ يا للعاله حتّى لا

ا ال  ي ُساُغ إِلْنس اٍن أ ْن ي ت ك ل م  بِه ا»ك في السلااحه اّأى أليب ها الال حلّ  ًّ هرد 4: 12كرا2« )ألا (. إان الءُّ

 هنا اا  لن الِؽنى الداخليه االتلتُّ  بالنعل ه اِؼن ى اللسيح الال ال يُست مص ى.

ينري بكرّل سرهال . فياليرح فإن التلك ْح يد اإلنسان لماليد الكناء السلااي .. ألم ى عنه كرّل الِؽن رى ؼيرّ اليم

 الّعاة الطالبين للكاح هللا يلتلبان لن الِؽن ى السلاال فيصيّان ألثل  للّعيّ .

 

 )يُت ب  (

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(41) 

 العاللات اإلنسانٌة

 فً حٌاة المدٌس بولس الرسول

3 

 العاملون معه:

رل حينلرا أّلا     رل اإلنسران أّل تعاُّ ِلن اه  أاالدل الاين خدلاا لعرهه اتحرح لظلّر  أبّاتره الحانير ه فيتعا 

 يّى كيؾ كان يتعالل لعهم أا يتكلّم عنهم لدى الكنابب ااعفّاد.

اْنف ت ح  »+ يمال عهل كاّنثاب:   ِسيحِه ا  ه ع ْاِل إِْنِايِل اْلل  اب  ا  ُّ ا ِابُْح إِل ى ت  لِكْن ل ل  ّلِه ل ْم ت ُكْن  ا   ّ ِلي ب ال  فِي ال

اِحيه ع نِّي ل ْم أ ِاْد تِيُطب  أ ِخي ُّ اح    فِي   ّ  (. 13ه 12: 2كا2« )ِلي 

اانُظّ اتعا ل.. تيطب تلليال اابنهه الكنّه يردعال أخري.. إلرى هراا الحرّد لرم ترّت ح ّاح المرديب برالب 

ة اظنّراا أنّره لرد عنّه افتمد  اااد ابنه؟ لمد كانح ّاحه العالي  تّ ّّ ّ بهرا. لّلرا ّالرال لر تاح في اللحبّ  اتترآء 

 لاح إا أحاط به التوليا لام! هال لّاة الميال  العالل  في لإاءّة المّديسين.

ِعي»+ اعن أبفّاِدتُب اها تلليا المديب بالب.. يمال عهل فيليبى:   اْلع اِلل  ل  اِدتُب  أ ِخيه ا  ُّ ِسل  إِل ْيُكْم أ ب ْف ّْ ُ ه أ

تِي راا  راِدم  ِلح  اْلخ  ُسال ُكْمه ا   ّ ِعيه ا  نِّد  ل  اْلُلت ا  م لهرم 25: 2)فري« ا  (. بكرّل هرال اعاصراؾ الّاحيّر  العالير  يُم رّدِ

 ابنه.

عظيم  ها هاا الّاح الال لرأل المرديب برالب الّسراله لكري يُظِهرّ هرال اللشراعّ الّاحيّر ه االسرلان    

 فها أخي االعالل لعي اها ّسالكم.الّالي في العولاح حتى ل  أاالدل! 

ًلرا      ّ إّن هاا ال يملِّل إطولًا لن لال  الّسال الكانته العالي ه بل على العكب يُظِهّل أكثّ لُطفًا اُحب را اك 

مِّّ اإلنسان أا الخادم أا الكاهن اعصرؽّه ايُحرّط ِلرن شرؤنهم لكري يظرّل هرا الكبيرّه فهراا  اشهال ً. أّلا أن يُح 

 اإلنايل ايّد ّاح الّسل اعطهاّ. السلان يدّ 

+ كان أبفّاِدتُب لشتالًا أن يؤتي إليكمه اكان لؽلاًلا عنّكم سلعتم أنّه كان لّيًيا. هال اللشراعّ الّالير  فري  

 السلان اللسيحي لا أبدعها.. لّلا سل  أّن أهل فيلبي ع ِلُلاا بلّيه اؼتّم!!

ؾ السابد في العالمه أّن اإلنسان ي    ّْ نتظّ لن الناب لااساته في حال أل ّم به اللّوه أا أل نابب  لرن العُ

الناابله ايحءن ايكتبرل أّن هراا أا اان لرم يااِسرِه فري لّيرهه أا لرم يسرؤل عنره فري لحنتره. الكرن سرلان 

أبفّاِدتُب ها السلان العالي الّاحي.. ها لستعد أن ي خدم اي بِال ايعطيه اليب عندل حاا  أن يؤخا.. لمرد 

 أنّهم سلعاا بلّيه.. يا للعال..! اؼت مّ 
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ْحرد لُ »ايمال المديب بالب الّسال أّن أبِفّاِدتُب     ل ْيب  إِي الُ ا  هُ. ا  ِحل   ّ ْاِحه لِكن  هللا   يبًا ِلن  اْلل  ِّ و  ل  ِّ ل 

شرّيّ  عنرد المّديسرين.. برل (. لرم تُلرػ  اللشراعّ الب27: 2)فري« ب ْل إِي ال  أ ْيًيا ِلب و  ي ُكان  ِلي ُحْءن  ع ل ى ُحرْءنٍ 

تمّدس ْح فللا لّو أبِفّاِدتُب كان حءن  عند المديب بالب.. اكانح صوةه الد يتسرا ل اإلنسران.. للرااا لرم 

ي شِفِه المديب بالب الّسال؟ إنّه ش فى ألّاو كثيّين بل األرام لراتى.. ال تحُصرل اللعارءاح اءافًرا كؤنّهرا 

ه بعيًدا عرن أفكراّ النراب. فللرا ّحرم الرّل أبفرّاِدتُب بو هدؾ.. بل ت حُدث بحسل لشيب  هللا ٍّ  المصٍد اتدبي

 اعافِي  لن لّيهه لال المديب بالب إّن الّّل ّحلني أناه لكي ال يكان لي حءن على حءن.

فالاين يفتكّان في المديب أفكاّ خياليّ  ياانبان الصاال.. لمد عبّّ المديب بالب الّسال بصدق علا    

للعاللين لعه في حمل الخدل .. فحءنهم حءنه افّحهم فّحه في الرّل. الرد اهرتّم برؤحاالهم  يّبطه لن حلّ 

ا للريوً.. الرد حراّّهم  ًّ بالتدليكه فؤاصى تلليال تيلاثااب لن أال لعدته األّايه الكثيّة أن يسرتعلل خلر

ررْن هررُإال  ِ أ ْعرر»لررن النرراب اعشررّاّ االخررّداعين ااّعرراهم لررن السررالكين بعيررًدا عررن الررّاح.. الررال:  ْو ع  ِّ »

 (. 5: 4تي2)

ا بِن ْفِسرِهه »ثم يكشؾ المديب بالب الّسال أّن أبفّاِدتُب     ًّ راِط ه ُلخ  رْاح  ل  اْلل   ّ ِسيحِ ل را ِل اْلل  ِلْن أ ْاِل ع ل 

تُِكمْ  ان  ِخْدل  ّ  نُْمص   (.30: 2)في« ِلك ْي ي ْابُ

اِدتُب اكراا كرّل العراللين لر  المرديب برالبه هري فري فالِمي م العالي  الّاحيّر  التري كران يتحلّرى بهرا أبِفرّ   

الاال  ثلّة تلمابيّ  لتبعيّتهم للمديب بالبه إا ّأاا فيه الكلال اللسريحى لرن اهر  الشرهال  االبرال التطرّاعي 

س ررنٍ »االخدلرر  حتررى الررنفب اعخيررّ  ِصرريٍح ح  ِدلٍ  ا   ّ اٍنه بِِصرريٍح  ررا  ه  ْاررٍد ا  (. فرري اعخطرراّ 8: 6كررا2« )بِل 

ل اااليررطهاداح.. اكيررؾ أّن لررن اليعهررا نّاررال الررّّل. فررّأاا فيرره النلررااج الحررّي الررال ياررل علررى ااعهراا

ِسيحِ »الخادم أن يتبعه ايتلثّل به  ا أ ن ا أ ْيًيا بِاْلل  ثِِّلين  بِي ك ل   (. 1: 11كا1« )ُكانُاا ُلت ل 

عنررى الكنيسر  بكررّل أعيررابها اهكراا لررد سرلّم المررديب بررالب هرال الررّاح الّسراليّ ه ااإلدّان الحميمرري لل   

 كاسد اللسيح الااحده سلّله عاالدل اأاصاهم به.

اٍحه »اسلعه ياِصي المديب تيلاثااب  ه  ابِء  ك ؤُل  اْلع ا  ةٍه ا  اع ْحد اث  ك إِْخا  ْيًخا ب ْل ِعْظهُ ك ؤ ٍله ا  ّْ ش  ال  ت ْءُا

ةٍ   ّ ا اٍحه بُِكّلِ ط ه  ا  ث اِح ك ؤ خ  د  اْلح   (.2ه 1: 5تي1« )ا 

المديب تيلاثااب اها أسمؾ اتلليا المديب بالب كان صؽيّ السن الكنّه لشهاد له لن الكنيس  كلّها.    

سلّله المديب كيؾ يتعالل ل  الّاال الكباّه حتى إْن ّأى أا سل  لن أحدهم لا ال ياافك أا لا ال يليك.. ال 

ء للحّك.. ِعْظهُ كؤل.. اعتبّل أبانه اكلِّله تءُاّ شيًخا: ناْ لن اعدل اللسيحي االليال .. الكن بدان تاااُ 

م في اعيام..  بكوٍم للبنيان. أنح كؤل اأسمؾ في الّاحه اها كؤل اشيخ لتمّدِ

 إن تءاّل بؽيٍل تسي  إليه اإلى نفسنه اإن تُكلِّله بكوم اعظ اتعءي  تكسبه اتكسل نفسن.  

ْل لرنهم ك - ِّ بهم إليرن برّاح أّلا اعحداث في الكنيس : هم أاالدنه التر ِّّ ؤخاترن. أعِطِهرم نفسرن لثراالً بالُحرّله لر

 الاداع  االلطؾ بدان تعاٍل أا كبّيا .

لِّم علرى ااحرد  -  العاابء كؤلّهاح.. لمد ّأى المديب تيلاثااب في المديب بالب هاا اللثال حي ا ُلعاًشاه حين يُس 

ي.   لن أحبابه ايمال أّله أّلِ
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ا احين يتعالل ل  السيداح في  ًّ رًدا ِصرف  اعلالر  فري الكنيسر ه اُلعتبِر ّاِ الكنيس  بهال الميل  العالير ه ُلل 

ِشريب    »كّل ااحدة كؤّلهه تتنالى في الكنيس  الفيابل ااالحتّام االتاليّ. ألم يمُل الرّّل يسراْ:  رْن ي ْصرن ُ  ل  ل 

ي أُّلِ أُْختِي ا   (.35: 3)لّ« هللاِ ُها  أ ِخي ا 

ث اِح ك ؤ خ  » - د  اْلح  ةٍ ا   ّ ا اٍحه بُِكّلِ ط ه  اهال أؼلى الاصايا. الشابّاح في الكنيسر  ينظرّان إليرن  كرؤل ايحبّران « . ا 

لمرد أاصرى تلليرال «.. بكّل طهاّة»اللسيح فينه عاِللهم كؤخااٍح. اهنا اي  الّسال بالب شًّطا أساسي ا 

 سدل.لن ِاه  هاا اعلّ بمّاة احءم ّاحيّينه لكي ي حفظ نفسه اعمله افكّل اا

ّ  على  انّى في كّل أايال الكنيس ه حين أهللاا هال الاصيّ  الّساليّ ه كيؾ صال الشيطان ااال اا

 الكنيس  الخّال االدلاّ!

 ليح هللا ينيّ لنا الطّيك بهاا النلااج العالي في الِخدل  االلحبّ .

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 سيداّابللمّلي لالا 

(42) 

 سبت الفرح

-1- 

: ًّ  * طمس ح

كنيسررتنا لايرردة حم رراه اإليلرران فيهررا حررّي طاللررا هرري تعرري اإلنايررل االبشرراّة الُلحييرر  كلررا اعاهررا أباإهررا   

المّديسان افّسّاها بالّاح باإللهام. الدّة الكنيس  العايب  هي أن تنمل خبرّ اإليلران ُللتِءًارا بِخبرّة المّديسرين 

لِّله الكنيس  عبنابها لن ايٍل إلى ايل.احياتهمه خول   لا تُس 

د لاسيمىه يُمال عنها شّليّ  أا ؼّبي  عنّها ال تنتِسل إلى هاا العالم اال إلرى    ّّ ألحان الكنيس  ليسح ُلا

أساليل هاا العالمه بل هي لمّدس  الها لدّة على تمديب الفكّ االاهن االعااطؾ. فؤنح عندلا تستل  إلى لحرن 

 مال بالّاحه يثيّ فين عااطؾ لمدس  حتى الا كنح ت اهل لعاني الكللاح أا لّاة اللؽ  التي يُمال بها. كنسي يُ 

د لاسيمى تستطي  أن تّف    ال يااد شي  في العالم يلكن أن ي ِصل بن إلى هال الحال  الّاحيّ ه ال تاا 

 ّاحن إلى علّا ّاحاني هكاا.

في الشعاّ أحاسيب الندم على الخطاياه اتدف   اإلنسران إلرى صردق ألحان الصام الكبيّ كفيل  أن تالِظ   

 التاب  ااالعتّاؾ.

ال أانه الّاحيّ  إليهاه الم ياّؾ الدلاْ؟!   ن سِلعها أا أل   ألحان أسباْ اآلالمه ل 

أّلا ألحان الميال ه ففيها لن البها  االسّاّ الّاحي لا يُميم اإلنسران لرن الترّال اِلرن لبراّ الخطايرا. 

 هي كإشّاق ناّ الّل في فاّ ليالته. ا

م الّّل في المديم دااده ُلرّنِّم إسرّابيل الحلراه كلرا يردعال الكترال. فمرال لءاليرّل برالّاح كمرال  لمد أله 

اح بحسرل  ّّ الّل يساْ. ثم كان الهيكل إلهي ا في كّل تفاصيلهه إا أعطى دااد سليلان ابنه كّل لا كان عنردل برال

ه أ ْل ُكرل  أ ْشرؽ اِل )أعلرال( اْلِلث رالِ »اللثال. الال دااد:  لُّ ُكرل  اِلرن  بِاْلِكت اب رِ  بِي رِدِل ع ل ري   ّ نِي ال ل  : 28أخ1« )ل ْد أ ْفه 

 (ه بل أّن الّّل في البداي  ألّ عبدل لاسى ّبيب اعنبيا  أن يفعل كّل شي  بحسل اللثال الال أّال إيّال.19

ق اللؽنّرين اهكاا كان في الهيكل طمب  للعبادة ا  ّ السااد ااععيراد اتمرديم الرابابح اطمرب للتسربيحه افِر

ح عحد أن يؤتي بتمدل  ؼّيب ه ؼيّ اللؤلاّ بها في حداد لا هرا  أل الُلس بِّحين لن ايل إلى ايل. الم يُكن يُسل 

فاا ّّ ح للكهن  أن يتص ٍّ ؼّيب . الم يُكن يُسل  ح حتى للكهن  أن يؤتاا بنا في الابابح بحسل  لكتال. الم يُكن يُسل 

هااهمه بل كانح تفاصيل تمديم الابابح االت مِدلاح ت حُكم كّل حّك  في الهيكرل. الرم يُسرل   فري التراّيخ المرديم أن 

لام فّد  أا الاع  ليُدِخلاا تسابيح ؼّيب  أا لءاليّ اختّعاها أا طّابك تسبيح أا أؼاني لن خاّجه احراالاا 

 إدخالها إلى العبادة في الهيكل.
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لِّم اعلان  اعّثااكسي ه لن ايل إلى ايل بو ءؼل )ؼش(ه بردان إيرافاح أا  اهكاا ظلّح كنيستناه تُس 

حاؾ حسل استحسان النابه فؤلحان تسبحتهاه األحان لّداساتها اأعيادها الناسباتها ؼاي  في العُلك ااعصال ه 

د لاايعيها لن اآلبا  أنّه حم ا كان فيهم ّاح هللاه اأنّه ا ُلله ل  لن فاقه هكاا شهد كّل الراين تراّالاا طعرم اتشه 

 الكنيس ه حتى اُهم لن خاّج الكنيس .

نمال هاا للاين يُملِّلان لن شؤن طمب الكنيس  األحانهاه إّلا عن اهل بالطمب أا اللحنه الهإال  نمرال 

أخّارح للعرالم لّديسرين فري  هري التري –بااح الطمب الحّي ااعلحان الكنسي  الّاحيّ   –أّن طّيم  العبادة هال 

بّرح أثناسرياب شّلاًسرا الِس را ابطّيًّكرا احاليًرا لإليلران   ّ الرن اللعرّاؾ أّن  –كّل لااالح الّاحه هري التري 

ك رح ّاح النسرن فري لويرين النسران االعبراد فري البرّاّله ُهرم  –لااعد اعلحان ُاِيع ْح في أياله  اهي التي ء 

 اهّين الليل كلّهه فحّالاا اعّو  سلاً  بالتسابيح.يُسبِّحان تسابيحها الّاحيّ  س

اطّيم  العبادة في كنيستنا بطمسها األحانها هي التي اعل ْح أّااح الشهدا  تُحلِّك إلى فراقه أعلرى لرن   

تهرا   ّ ث ْح الكنيس  طمرب السرهّ لرن س ره ّ شرهدابهاه األحران الفرّح اد خ  ّ لستاى اآلالم التي لحم ح بؤاسادهمه فا 

 ال اعبنا  ككنٍء تعل في التنابه اآلبا .عاي

االطاّل  الُكبّى التي لد يُنك ل بها الايله ها السطحيّ  في العبادة االاّل اّا  كّل لا ها اديرد اكرّل 

ى التهاتُؾ على ألراان لرن التّاتيرله أاءانهرا الاسريماهاه ألرّل لرا يُمرال عنهرا أنّهرا عالليّر    ّ لا ها سهل. فؤنح ت 

ن ال أصال  لهم اال ِصل   لهم بّاح الكنيس ه ي خد عان بهرا عمرال أّييّ ه يّلُ  اها ل  ي لها ؼيّ العاّفين ايّّاِ

دُّان أن  البسطا ه اهي ألّل إلى أؼاني أهل العالم. البعو ينماد لها عن اهل اآخّان بّاح عناد اإصّاّ ي ا 

بعو يّى أنّها ناْ لن التطاّه عندلا يصيؽاا الكنيس  بهال الصبؽ  الؽّيب  على ّاحها شكوً الاياًعا. اال

يستاّدان لن الكنابب البّاتستانتي  تّاتيل اأاءان اطّابك عبادتهم اللختلف ه اهاا في الحميم  شري  لحرءن 

ٍء أا احتياج.  للؽاي ه لإسؾ أشد اعسؾ. أال ي عل لان أّن كنيستنا بلا فيها لن كناء ليسح في ع ا 

كسري  لرن كرّل لرا هرا أصريله لرن كرّل طمرب أا الترءامه فلرااا كانرح لمد تحلّلح الالاعاح ؼيرّ اعّثاا

ْح للعالم لّديسينه اهل ب ن ْح نفاب تابعيها كلرا عاشرح كنيسرتنا؟ يكفري أن نير  هرال الحميمر   النتيا ؟ هل أخّا 

 شاهدة.

سرليلها كلرا إّن على اآلبا  االُخّدام في الكنيس  في أيّالنا هال تم   أعظرم اللسربالي ه فري ِحفرظ اعلانر  ات

لِّلم الشي  كلا ها عليه.. سيُدان ألام هللا كّل لن ال يااد ألينًا.   تسلّلناها. اعلان  هي أن تُس 

رْاِح »الكنيس ه إيلانهاه العتمداتهاه طمسهاه األحانها كلّها ألان . اصاح الّل يمال:  ُكْن أ ِلينًرا إِل رى اْلل 

ي اةِ   (.10: 2)ّإ« ف س ؤُْعِطين  إِْكِليل  اْلح 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(43) 

 سبت الفرح

-2- 

ل  را  سبح الفّح أا سبح الناّ.. هكاا تدعال الكنيس ه اهري تسرلي  تمليديّر  إيلانيّر  ُلع بِّرّةه عنّره فيره ت ح 

راح  ع ْارِل »عارِل خوصرناه حءننا إلى فّح كمال الّّله بلاتِرِه الُلحيِري علرى الصرليل  اِحرد  ل رْد ل  أ ن رهُ إِْن ك ران  ا 

اتُاا ِليُ  إِاًا ل  ِلي ِه ف اْلا  (ه الد اف ى الديان عنّاه الد لحا صّن خطايانا الال كان ِيد ا لناه الد 14: 5كا2« )اْلا 

د الّباساح االسوطين الّاحيّ  ّّ ا إيّال بالصليله الد ا ًّ ّلِ   ِلن لّاتها اسرطاتها اسرلطانهاه ّفعه لن الاسط ُلس 

ا بهم فيه. ًّ ا في اسط نهاّ صليبه ظاف ًّ ها  اكسّ لّاة الظلل  اللتللّك  على انب البشّ اأشهّهم اليعًا ا 

ّّ سربع  أيرعاؾ كمرال    في ساعتها اظلّلح الشلب إا ؼ ّطى عليها ناّ الصليله اصاّ ناّ شرلب البِر

اعّو كلّها ِلرن السراع  السادسر  حتّرى السراع  التاسرع ه كانرح  إشعيا  فصيح اعنبيا ه نعم صاّح ظلل  على

ُسْلط اُن الظُّْلل  ِ » (.. فللا أكلل الّل المييّ  عنّاه لاح اللاحه اللك ح الحياة علرى 53: 22)لا« هِاِل س اع تُهْم ا 

ل ن  على خشرب »الصليل  شرّاق نراّ (. اانتهرى سرلطان الظللر ه اعراد إ10: 96كمرال اللءلراّ )« الّّل لد ل 

ب ته الخطاياه فانشّك حارال الهيكرل إلرى اثنرين لرن فراق )أل لرن ناحير  هللا( إلرى أسرفل )أل  ّّ الال حا  شلب البِ

ررا»ناحيرر  اإلنسرران(. اكلررل لررال النبرري:  تِه  ررف اُ  فِرري أ ْانِح  الّشِ ِّّ ا  ررْلُب اْلبِرر ُق ش  ِّ ررا اْلُلت مُرران  اْسررِلي تُْشرر ل ُكررْم أ يُّه  « ا 

لِّ »ا لال المديب بالب الّسال: (. حم  2: 4)لوخي  ّ ّ  فِي ال ا اآلن  ف نُا أ ل   (.8: 5)أؾ« ع ن ُكْم ُكْنتُْم ل ْبوً ُظْلل  ًه ا 

ها إان سبح الفّح الّاحانيه الال لا بعدل فّحه اها سبح الناّ الحميمي الال ينيّ كّل إنسانه اها   

 خليمته الاديدة في اسدل الال ها الكنيس . السبح الكبيّ الال اّتاح فيه الّل لن أعلاله خالمًا 

د الكنيس  كّل شي ه ات اعل أحداث الخوي حايّة ُلعاشر ه    ّسِ في ختام يام الالع  العظيل ه حيث تُا 

ليحياها كّل ااحده ال بس ْل ِ الكوم فحسل حيث المّا اح ساع  بساع  لن عتيك النبّااح إلى تكليلها بالتلام فري 

برل ياعرل الطمرب الحرّي هرال اعحرداث ألرّل إلرى الحراابه ألرّل إلرى الع ريشه ايُردِخل الراين بشاّة اعناايله 

 يلاّسانه بالّاح إلى السلابياح عينها.

 * صلوات الدفن ولحن جلجثة:

تُرردف ن أيمانرر  الصررلباح فرري الرراّاده االحنرراطه اكررؤّن ياسررؾ انيماديلرراب يشرراّكان الكنيسرر  فرري كررّل   

د ااح التسبيحاح الشاّابيلي ه لداب هللا.. لداب المال الال أايالهاه ايّتف  لحن  يًا عايبًاه يُّّدِ الالاث ه ُلع ّءِ

ال يلاح.. الال ُصلل عنا اّحلنا.. انحن أيًيا نساد له صاّخين لابلين: اّحلنا يا هللا لخلّصنا الال ُصِلبح  

 على الصليله اسحمح  الشيطان تحح ألدالنا.. خلّصنا ااّحلنا.

الين. ثرم يمرّأان اللءلراّ اعال ثم    ِّ تاي   شلعتان لثرال اللوكرينه ااحرد عنرد الرّأب اآخرّ عنرد الر

عُح انِْلُحه ثم  اْسرت يمْظحُ »االثاني االثالث الال يحال هال النبّاة الؽالي :  ه الرال هرا لراح اللسريح «أن ا إْيط ا 
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أ هاا اللءلاّ عو  ّ عُح انِْلحُ »ني ً إلى كلل  اليالته. الكّن الطمب يمال إّن الكاهن ي م ل -فمط. « أن ا إْيط ا  يُك ل 

. ثُررّم يمررّأان سررفّ اللءاليررّ اللابرر  االخلسررين -فرري سرراع  الميالرر  فرري لُررّداب العيررد « ثررم  اْسررت يمْظحُ »اللءلرراّ 

ح كرّل النبرّااح عرن تاسُّرد الك ِللر  اعءلريه اكرّل أعلالره الخوصريّ ه اآاللره الاتره ال را  اه التي ح  ًّ ُلحيريه لءلا

 اليالته الظافّة لن اعلااح.

اإا ك ّلل الّّل على الصليل كّل شي ه الال لد أُكِلله اباعكثّ لا ها لكتال عنه في سفّ اللءاليّه   

طل   اللءلاّ  ْكت نِي؟»إا نطك ل   ّ اا ا ت  اها ب عد على الصليله لالن فنحن حينلا نمّأ اللءاليّه « إِلِهيه إِلِهيه ِلل 

ِطلب  ألام الال ل بِل  اآلالم عنّاه نإلن أنّه أكلل لنا كّل لا ها للحيراة االتمراىه اكرّل لااعيردل اإللهير  بالصوة اال

 ِلن نحِانا لد حمّمها لنا بلاته الُلحيي. 

 عودة إلى الكنٌسة:

ل ِلن ثوث ساعاح لن بعد نهاي  الع  اآلالمه لنميي أحلى اأالل ليالي  ُّ نعاد إلى الكنيس  بعد لا ي م

ل ع ح عنها شاّاح اعحءانه الرد كسراها ّدا   ى الكنيس  الد خ  الّسن  الّاحيّ  في الكنيس ه ليل  سبح الفّحه فنّ 

حه اتءيّنح كعّاب لهيّؤة لعّيسهاه ادّان الكنيسر ه اأباابهراه اأيماناتهرا اكتسرح بءينر  لمدسر .  ِّ التسبيح الُلف

هل ه ال . اتباشيّ أفّاح الميال  تبدا ظاهّة عّال ا   تُخِطبها عين 

اْ اعحءان لن النفبه  فحينلا ت دِلؾ ألداُلنا أباال البيع  ت سّل في الملل بها  عايب ه ت اه ل بكّل أاا 

لِّصرر ه يتحررّال الحررءن هكرراا إلررى فررّح  ل الحررءن الررال ُاءنررال طرراال اعسررباْ فرري شررّك  آالم الررّل الُلخ  اتُحررّاِ

 ّاحاني ال يُنط ك به الايد.

ْن يلبب ّبيب الكهن  االكهن  بّانسهمه ايمؾ ّبيب الكهنر  ايفرتح ِسرتّ الهيكرله ايمرال تبدأ العبادةه بؤ

 هاا نصه:  151اللءلاّ اعخيّه استكلاالً للا لّأال لن ساعاح لبل. االلءلاّ اعخيّ 

ن م  أ بِي. اِعيًا ؼ   ّ ثًا فِي ب ْيِح أ بِيه ُكْنُح  د  ح  تِيه ا  ا فِي إِْخا  ًّ ِؽي  أ ن ا ُكْنُح ص 

. ألِّليلُاي ال.  ّ ا ابِِعي أ ِلف ْح اْلِلْءل  أ ص  ه ا  ُؼن  ّْ ن ع ت ا اْعً  ي د ال  ص 

ُخان  إِل ْيِه.   ُّ لُّ ال ِال ي ْست ِايُل ِلل ِاين  ي ْص  ّ ُّ س يِِّدله ُها  ال بِّ ْن ُها  ال ِال يُخ   ل 

نِ    س ح  ل  ن ِم أ بِي ا  ل نِي ِلْن ؼ  ل  ح  و ك هُه ا  س ل  ل  ّْ تِِه. ألِّليلُاي ال.ُها  أ  ْسح   ي بُِدْهِن ل 

ُّّ بِِهْم.   لُّ ل ْم يُس   ّ ال ُّ ا  ِكب ا تِي ِحس ان  ا   إِْخا 

ْاُح ِلِلم اِ  اْلِفِلْسِطينِيُّ ف ل ع ن نِي بِؤ ْاث انِِه.  ّ  خ 

أْس هُ عنه.    ّ ل ط ْعُح  ْيف هُ ال ِال ك ان  بِي ِدِله ا   فاس تليُّح س 

ّ  ع   ْعُح اْلع ا ن ء  . ألِّليلُاي ال.ا  ابِيل   ّ  ْن ب نِي إِْس
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الهاا اللءلاّ لحن خاي يإد ى بهه االليلايرال اللءلراّ ؼاير  فري السرلّا ااإلبرداْ الّاحريه شري  ال 

تِّ  بها الكنيس  أحبا هاه اتُنِعش نفاسهم بؤّيج الميال  انصّة اللسيحه لحن  ا ال  عايب  تُل  ياص ؾ حم اه الكنّه ل 

 م لوبكي ال يُعبّ  عنه.سلابي اليل انؽ

ؾ عليهه أعرِط ّاحرن     ّ أّاا بالّل أّن يتلتّ  به كّل لاّئه اإن لم تكن تعّفهه اطلبه ااستل  إليهه ت ع

 فّص  التلتُّ  بشّك  المّديسينه في ُعلك العبادة الّءين  في الكنيس  ااعصال  في التعبيّ عن نِع م الخوي.

اا اللءلاّه اها لءلاّ خوي ُلمتِدّ صرنعه الرّّل اإللره بردااد ُلختراّله تبدأ تسابيح الليل ه بتّتيل ه  

اهررا بعررد فتررى صررؽيّ. كرران العرردّا اليرراح الفلسررطيني ّهيبًررا فرري لنظررّله ُلخيفًررا فرري هيبتررهه طالرره سررت  أاّْ 

لتررّ(. لوبسرره الحّبيّرر  ُلفِءعرر ه يكفرري أن ييرريؾ الكتررال أّن ّلحرره الررال بيرردل كرران كنررال  3اشرربّ)حاالى 

ّساّاينه يخال  ُلفِءع . بينلا دااده كان فتى صؽيّه ؼيّ لتّدِّل في الحرّاله اهرا علرى لرا يبردا ّاعري الن

ؼنيلاح صرؽيّة. ال يللرن ظاهّي را شريبًا لرن المرّاة. كران العردا اللخيرؾ ي صرع د أّبعرين ياًلرا يعيِّرّ صرفاؾ هللا 

را ا »عييرّه لرال: الحّيه الم يكن أحد ياّإ أن يمتّل إليه. اللا سل  دااد هراا الت رْن ُهرا  ه   ْع ْؼل رؾُ ٱ ْلِفِلْسرِطينِيُّ ٱل 

ّ  ُصفُاؾ   ت ى يُع يِّ ّيِ؟ٱ للِ ٱح  (. االتّل دااد االتحم  داابّ المتاله ال بسيؾ اال بّلح الكرن باسرم 17صم1) «ْلح 

لرن لموعره. فراّتّءح الحصراة فري ابهر   صراةّل الاناده بمّاة ليس ْح ِلرن هراا العرالم. ايرّل الفلسرطيني بح

اليرراح االرر  صررّيعًاه فررّكو إليرره دااد ااسررتّل سرريفه الررال كرران بيرردله الطرر  ّأسررهه انررءْ العرراّ عررن بنرري 

 إسّابيل.

المّص  كلّها بتفاصيلهاه كانح ّلًءا للخوي الال صنعه الّّل يساْ اللسيح لخلِّي العالم كلّرهه الرال   

ياح الّاحي( ابسيفه الال لتل الالي ه لتله الّل.. براللاِح داب اللراحه اخلّري سحك الشيطان اللتابِّّ )ال

الخطيّر (. لرا أالرل الّلرء  لشرعالشعبه لن لبيته بابّاح يلين خوصهه هكاا نءْ العاّ عن شعبه )عراّ ا

أثرّ  في هاا اللءلاّه الا أكلل الحميم  التي نعيشرها باللسريح الرال يمادنرا فري لاكرل نصرّته كرّل حرين. علرى

ْح لن الي   ين اهاّبين إا انكسّ ابّاّهم. اكان أّن النسا  خّا  ّّ ح اياش الفلسطينيّين فا  ّ لاح الياحه اندح

 افّح ابلثلّثاحه ها تسبيح تلمابي ناب  لن الفّح بالخوي.  بدفاؾلدن إسّابيل بالِؽنا  االّليه 

 )يُتّب  (

 

 لالا سيداّاب الملي
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ببال الهيكله أنّه يلّؾ ِسرفّ اللءاليرّ فري لفافر   151اهكاا إا ينتهي ّبيب الكهن  لن تّتيل اللءلاّ 

 كتّان بييا  ايطافان البيع  ُلسبِّحين بفّحٍ الخوي الحميمي الال صنعه الّّله لابلين بلحن شاّي بدي :

 ل  اللّتله دااد النبي. عنّه خلك السلااحه اانادهاه اأس ب اعّوه على الليال. + فلنشكّه اللسيح إلهناه 

+ هاان الكاكبان العظيلانه الشلب االملّه اعلهلا ينيرّانه فري الف ل رن. أخرّج الّيراحه لرن خباياهراه نفرخ فري 

 اعشااّه حتى أءهّح.

اه على ااه اعّوه حتى أنبت ْحه اأعطح ثلّها. أخرّ ًّ ج لراً ه لرن صرخّةٍه اسرمى شرعبهه فري + ألطّا لط

 البّي .

 + صن  اإلنسانه كشبههه اصاّتهه لكي يباّكه. فلنسبحهه انّف  اسلهه انشكّل عّن ّحلتهه كابن  إلى اعبد.

+ بصلااحه اللّتل دااده يا ّل أنِعم لناه بلؽفّة خطايانا. بشفاعاحه االدة اإللرهه المديسر  لرّيمه يرا ّل أنِعرم 

 طايانا.لناه بلؽفّة خ

+ بشفاعاحه كّل صفاؾ اللوبك ه يا ّل أنِعم لناه بلؽفرّة خطايانرا. لبراّن أنرح بالحميمر ه لر  أبيرن الصرالحه 

 االّاح المدبه عنن لُلح  اخلّصتنا.

الررد سررؤلني أحررد اعحبررا  لررابوً: لررا هررا الؽررّو لررن ل ررّؾ ِسررفّ اللءاليررّ بررالحّيّه ايّفعرره الكرراهن علررى ّأسرره 

ررْح الكنيسرر  طرراال أسررباْ اآلالم تتعررّءى بؤلحرران اللءاليررّه ايطراؾ برره الب يع رر   هكرراا؟ فؤابتُررهُ لررابوً: لمررد عاش 

اتتؽاّى لن لعانيها النبايّ  الفابم  للعمله لن نحا آالم لخلّصنا. فالال ل د م للكنيسر  هراا الؽراا  الّاحريه أال 

أبه ايُط اؾ به في البيع  تلايدً  ّّ  ا اِعّفانًا بالاليل اتكّيًلا لّاح النبّاة!!يُل ّؾ بالحّيّه ايُّف   فاق  ال

 حم ا أّن كنيستنا لايدة في طمسها.   

س ن في التّتيله يايبان إلى لكان التسبيحه     ابعد أن يطافاا البيع  بالتسبيح االتّتيل ل  دااد النبي الح 

. الاالر  أّن 15ايبدأان بتسبيح الهاب )التسبيح( اعّاله اها تسبح  لاسى عبد الّّل اللكتاب  في خرّاج 

البحّه تسربح  الخرّاؾ اللراباحه االفردا   التسبح  الياليّ  على لداّ السن  تبدأ بهال التسبح ه تسبح  عباّ

بالرردم. تسرربح  اللعلاديّرر  اانكسرراّ فّعرران العملرري اؼّلرره فرري ليررال البحررّه تسرربح  الفصررح أل العبرراّ لررن 

يّ :  ّّ  العباديّ  إلى الح

 العباّ لن اللاح إلى الحياة..   

 العباّ لن الظلل  إلى الناّ..   

 ّحل اأّو اللاعد..العباّ لن الاحيم اكاّ الحديد إلى ال   

 العباّ لن الخاؾ االلالّ  إلى الطلؤنين  االنعل ..    
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إنّها لِّص  الخوي ااتهاه اهي ّلء بدي  لعلل إلهي صنع ه اللسيح بدله على الصليله إا ها فصرحنا 

بّ  بنا لن اللاح إلى الحياة.. اخلّي اللإلنين به ِلرن لسراة فّعران العملري  الال اُبح عالنا.. اها الال ع 

 )الشيطان(. 

د.. ا   تعالاا نسبّح الّّل عنّه باللاد ت ل 

ب اّ  ّ  اكبه طّحهلا في البحّ..الف 

 بالمط  انمط  لا  البحّ..

سه بالِحاال أل باسدل )أنا ها الطّيك(.. –صن  الّل طّيمًا لشعبه  ّّ  حديثًا ك

ن   الخوي. –ش ّك البحّ بالع صا   أل بصليبه ص 

 الخوي ؼيّ اللتال  ه صنعه الّلُّ بيلينه الُلعت ّءة..

ن لثلن! ن في اآلله  يشبهنه يا ُّل ل   !ل 

 نزل إلى الجحٌم

ِسيح  ٱف إِن  » اِحد ةً ِلْن أ ْاِل  ْلل  ةً ا   ّ ط اي اهٱأ ْيًيا ت ؤ ل م  ل  ُّّ ٱ ْلخ  رِ هٱِلْن أ ْاِل  ْلب ا ب ن را إِل رى  ْع ث ل  ِّّ رْي يُم  اتًرا  للِهٱِلك  ُلل 

س دِ ٱفِي  ل ِكْن ُلْحيًى فِي  ْلا  احِهٱا  ُّّ احِ  ل ِالٱ ل ا  ّْ ء  ِلرأْل   ّ ر رْاِنهٱل تِري فِري ٱفِيِه أ ْيًيا ا ه رل  ف ك  رْح ل رِديًلاه  لّسِ إِْا ع ص 

ةً فِي أ ي راِم نُراحٍه إِْا ك ران   للِ ٱِحين  ك ان ْح أ ن اةُ   ّ ُّ ل  رانِي أ ْنفُرٍب  ل رِالٱيُْبن رىه  ْلفُْلرنُ ٱت ْنت ِظ ه أ ْل ث ل  ل ري  ل ِليلُران  فِيرِه خ 

ا ِ ٱبِ  لُِّصن ا ن ْحُن  ل ِالٱ. ْلل  هٱِلث الُهُ يُخ  ْعُلاِدي  ُ ٱ لِ أ   آْلن  س خِ ْلل  ال  ُ ا  س ِدهٱ. ال  إِء  اِلحٍ ع رِن  ْلا  ٍّ ص  ِلي اُل ي   للِهٱب ْل ُسإ 

  ْ ِ  ي ُسا ِسيحِهٱبِِمي ال  ى إِل رى  للِهٱُها  فِي ي ِليِن  ل ِالٱ ْلل  اِ هٱإِْا ل ْد ل ي  ر   ا   لس رل  بِك  و  ل  رع    ا  اح  ُلْخي  لُرا  ِطيُن ا  س رو 

 (.22–18: 3بط1« )ل هُ 

ء  لررألّااح الترري فرري السرران فرري لبيرر  العررداه  اللسرريح  ّ رر نررءل إلررى الاحرريم لررن لِب ررل الصررليله نررءل فك 

ِلن الخطي   عنّه أُؼِلك على الكّل تحح  –دخل اللاح إلى الي  الناب ابو استثنا –الشيطان ّاح الظلل ه ل 

ل ن  »الخطيّ ه لمد لِيل  ْاحُ ٱل  م  إِل ى ُلاس ى )أل لبل  ْلل  (. اليل عن الشريطان أنّره 14: 5)ّا(« بالنالاِلْن آد 

ْح الخليم  كلّها تبن اتتلّخو لعًا.   ّ  ّبيب هاا العالمه أُخِيع ح الخليم  له ليب طاًعاه اصا

له  الي  أّااح اعبّاّ ِلرن آدم إلرى اللسريح كانرح تحرح لبيرته لحكاًلرا عليهراه إا حصرلح فري التعرّدِ

أُارّة الخطيّر ه االلراح شرلل الكيران اإلنسراني كلّره اسرًدا انفًسرا  اأُؼِلك  عليها في داابّ الظُّلل . اللاح ها

لاح الّاح االنفب هرا انفصرالها  أّلااّاًحا. لاح الاسد ها انحوله اّااعه إلى التّال الال أُِخا  لنه. 

ّّ حياتهاه ابُعُدها عن لصدّ ااادهاه اانحاابهرا بالظللر  عرن التلتُّر  برالناّ. هراا هرا اللراح الرال  عن ِس

 لاسال اعبّاّ باعكثّ.

ح تحح نيّ الظلمه ّؼم اشتيالهم للناّ..  صاّح ء  نفاسهم لميّدة تنتظّ االنطوق.. صاّح أّااحهم تّ 

صاّاا في لبي  إبليبه لساان  أّااحهم الحّاس  بمّااح الظلل ه كلا في سان ُلحك م اُلش د د الحّاس . 

ق بين أّااح اآلبا ه اعبّاّ االصّديمانه  رن تالعهرم أسرااّ سران  نابين اعّااح الشّيّة كراالفّ  كلثرل ل 

ّان لحكام عليهم بسان لإب ده ال خّاج لنه اال ّارا  اال  ااحده بعيهم ينتظّ اإلفّاج االخويه اآخ 

 بصيي ألل في النااة. 
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كانح أّااح الصّديمين تنتظّ. لمرد عاشراا فري اإليلران. لمرد ليراا أيرالهم فري الّارا . لرال عرنهم  هكاا

ْلررُح إِْن »المررديب بررالب الّسررال اهررا يسررتعّو حيرراتهم فرري اإليلرران:  رراا ا أ لُرراُل أ ْيًيررا. ع ن ررهُ يُْعررِاُءنِي اْلا  ل  ا 

ه ا   ش ْلُشرران  ه ا  اق   ّ ب ررا ه ا  ررْن ِاررْدُعان  ُح ع  ّْ هأ ْخب رر اا  ي ْفت رراح  ُّ رر رراِن ل ه  اع ْنبِي رراِ ه ال ررِاين  بِاإِليل  ه ا  ررُلابِيل  ص  د اُاد ه ا  ا 

ا ل  ْاِعد  ل  اِنه ل ْم ي ن الُاا اْلل  ْشُهاًدا ل ُهْم بِاإِليل  ا... ف هُإال ِ  ُكلُُّهْمه ل   ّ ن عُاا بِ ه ص   (.39–32: 11)عل« ِلن 

ي ْاهراه  في اإليلان لاح هإال  أالعرانه اهرم لرم ينرالاا اللااعيرده برل ِلرن بعيرد نظّاهرا اصرّدلاها اح 

اا أنّهم ؼّبا  انءال  على اعّو. ّّ  األ 

لِّريه اهرراا هرا يررام الخروي العتيررد. اسرتِل  إلررى إشررعيا   ــرـءلنـ إلـررـى الاحيــرـم.. هرراا هرا علررل الُلخ 

لِّي الّّل نفاب اللحباسين في الاحيم  ه ف ؤُْلِسرُن بِي رِدن  »اإلنايلي ي ِصّؾ كيؾ يُخ  ِّّ ل  ل ْد د ع ْاتُرن  بِراْلبِ  ّ أ ن ا ال

أ ْاع لُن  ع ْهًدا ِللش   أ ْحف ُظن  ا  ه ِلرْن ب ْيرِح  ْعلِ ا  ين  ِّ ؤُْسرا رْبِب اْلل  ج  ِلرن  اْلح  ِّ ِمه ِلت ْفت ح  ُعيُران  اْلعُْلريِه ِلتُْخر ا ِلألُل  ًّ نُا ا 

اِلِسين  فِي الظُّْلل  ِ  ْاِن اْلا  أ ْاع لُرن  ع ْهرًدا ِللش رْعِل... »(ه 7ه 6: 42« )الّسِ . ف ؤ ْحف ُظرن  ا  ْنتُن  و ِي أ ع  فِي ي ْاِم اْلخ  ا 

اا... إلى آخّ اعصرحاح ل ابِوً  ُّ ُااا. ِلل ِاين  فِي الظ و ِم: اْظه  ُّ ى اْخ  ّ (.. كيرؾ يرنملهم لرن 26-8: 49« )ِلأل ْس

ه ع ن  ال ِال »ظوم الحبب إلى اللّاعى الُخْيّ حيث  ال  ش ْلب  ٌّّ ا  بُُهْم ح  ِّ ال  ي ْي ه ا  ال  ي ْعط ُشان  ال  ي ُااُعان  ا 

ُلُهْم ي ْهِديِهمْ  ح  ّْ ُدُهمْ  ي  ِّ إِل ى ي ن ابِي ِ اْلِلي اِل يُا  «.ا 

ل اْلم  »    ِّ ررل نِي ع ْعِصررل  ُلْنك ِسرر س  ّْ ه أ  رراِكين  س  ّ  اْلل  رر نِي عُب ّشِ ررح  س  ل  ل   ّ ه ع ن  الرر ل رري  ّلِ ع   ّ اُح الس رريِِّد الرر ْلررِله ُّ

ين  بِرراإِلْطو قِ  ِّ ؤُْسررا ِلْلل  ْسرربِيِّين  بِرراْلِعتِْكه ا  ًعا ُلخ1: 61إش« )عُن رراِدل  ِلْلل  ِّّ نِّم يصررّخ لتيرر  ّ  اِطبًررا(. بررل أّن الُلرر

لِّي المادّ لابوً:  ْق. »الُلخ  ِّ ابِيِم أ ْشر ُّ ر اِلًسرا ع ل رى اْلك  رؤِْنه ي را ا  ه ي ا ل ابِرد  يُاُسرؾ  ك الي  ه اْصػ  ابِيل   ّ اِعي  إِْس  ّ ي ا 

ات ن   ُّ ب  ن س ى أ ْيِمْظ ا  ل  بِْني اِلين  ا  ايِم  ا   ّ ِاْعن لُد ام  أ ْف ّْ و ِصن ا. ي ا ا للُ أ  ه لُم  ِلخ  ْاِهن  ف ن ْخلُي   اهه ا  ّْ بِا  أ نِ : 80)لرء« ا 

د ال 3–1 ا ااح الِعباّة بعد أن ب ل ػ  ُهء  اععدا  ل  ًّ ِّّ اُإن ا ي ْسرت ْهِءبُان  )بنرا( ب رْين  أ ْنفُِسرِهْم. ي را »(. ايعاد ُلك  أ ْعرد 

ِاْعن ا )إلى ال ّْ ْاِهر-إلى حالتنا اعالرى  –فّداب إِله  اْلُانُاِد أ  ّْ بِا  أ نِر : 80)لرء« ف رن ْخلُي  )نراّ الميالر ( ن  (ه ا 

ق شالًا إلى الحياة باسم ابن هللا 7 ِّّ اا ه الُلتح ّّ وً في ثِم  ال . ي ا »(. ينتهي اللءلاّ لتاّسِ أ ْحيِن ا ف ن ْدُعا  بِاْسِلن 

اْ  ّْ بِا  ِاْعن ا. أ نِ ّْ لُّ إِله  اْلُانُاِده أ   (.19ه 18: 80)لء« ِهن  ف ن ْخلُي  ّ 

ن ي ستطي  أن ي ِصؾ شاق اللحباسين إلى يام االنطوق اساع  اإلفّاج.. شي  ال يُع بّ  عنه!!     ل 

دهاّ لن الظلل ه االسان كّل ياٍم ي كرت ّظ باللحباسرينه الكرن لرم ييرعُؾ ّارا  المّديسرينه الرم يخشراا    

تهم فري داخرل سلطان الظومه إا لم يُاِعناا له اه ّّ م في الاسد اال أطاعال براإلّادةه إا كران نرالاب هللا لسر

ل في أاسادهم ي سبيهم س ب   ّ كان يعل   (.23: 7كمال الّسال بالب )ّا يًاهأّااحهمه الا أّن نالاًسا آخ 

ِلك ْي ي ْؽِلل  »لمد لِيل عن لخلّصنا الصالح أنّه     ج  ؼ اِلبًا ا   ّ ل إلرى2: 6)ّإ« خ  ألسرام اعّو  (. كيرؾ ن رء 

سُّردل اهرا لرد  عرح اعّااح الشرّيّة فري أيّرام ت ا  ُاح الّاة االترداّ إلهري. ف ء  بّ  الُسفلى كمال الّسال؟ بؤل ا 

ح ااّتعدح  ّأتهأخلى ااته آِخاًا شكل العبده ااعّااح الناس  حين  ّّ ِسريُح »خ  ت مُاُل أ ْنرح  اْلل  ُخ ا  ُّ ِهي  ت ْص ا 

ُهمْ   ّ ْعُهْم ي ت ك ل ُلان  )ينطمان( اْبُن هللاِ. ف اْنت ه  ل ْم ي د  (. فلااا كان حالهمه إا نءل إلريهم إلرى حصران 41: 4)لا« ا 

 سان الظوم؟ 

تءعءح أساساح ع ت ل الهيكل عندلا سل  إشرعيا  تسربيح الشراّابيم حرال الرّل الارالب علرى كّسريّه    

سران اللراحه الرال داب اللعصرّة احردله العالي في هيكله. فلااا حد ث عندلا الرتحم الرّل الؽالرل أسرااّ 

اانتمم نمل  اباّة ِلن ل ت ال النابه نءل فتءلءلح اعّوه تشمّمح المباّه انهاّح لتاّيب النحراب اأبراال 

 الحديده التي هي ّلء  لمبي  الشيطان اسلطان الظوم.
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رت ن الحميمري. لرم يُكرن لللراح سرلط    ّ اللسبيّين؟ اا  العّيبه الخ  ن يُب ّشِ ان أن يلسركه.. اعتردى اللراح ل 

على الحياة بؽيّ ااه حّك.. اعتدى اللاح على ؼيّ اللابح.. شاك  اللاح حاال ْح أن ترإال ؼيرّ الخراطا 

ْح.  ّ  فانكس

ِيرري  أن يحلررل اخررء  الشرران فرري      ّ س ررنه أنبتترره اعّو بالخطيّرر ..  ُسرراا فرري ابينرره إكليررل شرران اح   ّ ؼ 

ل بالشرّاّ  ّ ر ه الريب فيره خطيّر . ّبريب هراا العرالم لره فري كرّل ااحرد شري ه أّلرا اسدله الكن هرا ؼيرّ ُلا 

ل ْيب  ل هُ فِي  ش  »اللسيح احدل فمال:  بِيب  ها ا اْلع ال ِم ي ؤْتِي ا   (.30: 14)يا «ْي   ّ 

ق  الرّلُّ بااهره      ّ .. يا للفّح العايل عندلا أش ق   ّ يام النمل  لد اا .. يام الّااْ إلى الفّداب لد أش

دها ايُحييها.على أب ّدِ ق على الصاّة يُا  ِّ  ينا آدم اأّلنا حاا .. عاد اعصل يُش

ن عراش الراح علرى الّارا .     انه يراا ِلرن »انهياا.. انهياا أيّها اآلبا  االصّديمان ااعبّاّ اكّل ل 

ل ع ن ررهُ ل ررْد (.. »2: 127)لررء« بعررد الاِسرركم يررا آِكلرري الُخْبررء  بررالُهلامِ  ِّ ِن )فمررد اررا  لُرراِلي اْسررت نِي ُّ ررا   نُررا ا 

ق  ع ل ْينِ   ّ ّلِ أ ْش  ّ ْاُد ال ل   (.1: 60)إش« لخلُِّصن(ه ا 

ا     ًّ ال يستطي  للم  أن يُع بِّّ عن اللشاعّ التي الل ى بها يعمرال أل اعسرباط ابنره ياسرؾ الرال كران ُلعت ب ر

ب ك رى »ليتًاه لال الكتال:  ل ر   ع ل رى ُعنُِمرِه ا  ّ  ل رهُ ا  ر را ظ ه  ل ل  انًراا  ل  (. إن كانرح هرال 29: 46)ترن« ع ل رى ُعنُِمرِه ء 

عنهاه فك م اك م تكان ّأفاح حنان اأحشرا  لخلّصرناه الل صرد ّ الونهرابي  ّاللشاعّ البشّي  ال يُلِكن أن يُعب  

ق بااهرره علررى لّديسرريه اأبررّاّل اللخترراّينه اهررم كرراناا لرراتى   ّ ّ فيرره كررّل كنرراء الُحررّله عنرردلا أشرر االُلرراخ 

عدادين ل  الهالكين.بالخطايا  ه لحباسين في الظُّلل  ل 

رد فيلرا بعرده الحرءن     ري لرن اع ْسرّ. اللراح ال ياا  ال  على عنمهمه يُم بِّل ايُخلِّيه يفّن لن الميراد اينّاِ

ّم كوهلا ليى. ال ظوم اال ِشبه ظومه اال فُّل  اال ل ِطيع ه برل صران  السروم صرال ح  اعّيريّين لر   االه 

ا إيّال على الصليل.السلابيّ  ًّ  ينه ااعل االثنين ااحًدا. ال ِحاال اال حااءه بل ّفعه لن الاسط لسّلِ

باا إلى هللا. إنّه الشكّ الال يسبّحان به إلى اعبد اإلى أبرد اعبرده  ألّ  ّّ ٍّ يستطي  به المديسان أن يتم شك

 وي يلينه.عنّه افتداهم بدلهه ااشتّاهم بابيح  نفسهه اخلّصهم افّكهم بابّاح خ

بهال الكللاح البسيط  ناّد أن نشيّه لاّد إشاّة إلى العلل الخوصي اللمترِدّ الرال لرم تُعل رن أسرّاّله    

تْهرا الكنيسر  فري طمرب ليلر  سربح الفرّحه  إالّ في كللاح لليل  كتبها الّسل اعطهاّ كلا أُاِحري  إلريهمه اتّال 

ن الال ِّ  اللسيح. نالن أاله أدّك   التي إاا ِعشناها بالّاح نستطي  أن نُد

 

 )يُتّب  (

 

 لالا سيداّاب الملي
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(45) 

 سبت الفرح

-4- 

ررل اللسرريح الفرردا   علررى الصررليله الرراح بالاسررد اانفصررلح نفسرره عررن اسرردله إا الهاترره لررم    بعررد أن أ كل 

الصرليل اايرعال فري المبرّ الاديرد الرال لياسرؾ الّالري ينفصل لط ال لن نفسره اال لرن اسردل. أنءلرال عرن 

الّال المّديبه أّلا النفب اللتّحدة بالوهاح فمد ظ ّن الشيطان أنّها كبالي البشّ الاين في حال لاتهم فإنّه ي مبو 

ع ْح البشّي  نفسها له بطاع  الؽااي  الخالف   على النفب ايستادعها سان اعّااحه كصاحل سلطانه إا أ خي 

 اصي  هللا.

فلّلا ه ّم الشيطان بالمبو على نفب ابن هللا المداب الال بو خطيّ ه ظان ا أنّه خاي   لسلطانهه إا أُؼِلرك   

ه اهنا صاّ الشيطان تحح اطؤة  ِّ حّكٍ ي ا على اللسيح البّل  بؽي على الكّل تحح الخطيّ .. صاّ الشيطان ُلت ع ّدِ

ّ  شراك  اللراح اسرحك سرلطان الاحريم. دينان  عادل ه إا صاّ لتعديًا علرى ا ر م ه اللسريحه اك س  لحرّك. اهنرا س رح 

ايمال أنّه كسّ أباال السانه التاّيسه الحديديّ  االنحاسيّ  )كّلء عن لرا كران حادثًرا ّاحي راه إا أّن الشريطان 

 ُلطيع  لؽاايته(. كان بمبيٍ  لايّ  ي حِاء اعّااح في حبِسِهه كصاحل االي  على البشّيّ  السالط  في يدل اال

الّلا انكسّ سان اعّااح هاا الال يُمال له الاحيمه كلا نمال في المُّداب اإللهي عن ّبّنا أنّه نءل إلرى   

لِّري  راؾ إلرى لابلر  اعسرلا  التري فري السرانه برل نرءل كُلخ  الاحيم لن لِب ل الصليل. فها لم ينءل كس ِاين يُي 

سبيّينه اُلميم اللاتى اُلنِهو ا ان انفلت رْح للل  لِّي. فلّلا انكسّ الّسِ لاين طال بهم الءلن في انتظاّ الفادل االُلخ 

ْح بالفعل البس  أاسادهاه كعّبان الميال  التي صنعها اللسيح ابن هللا.  بعو أّااح اعبّاّه الال 

ررْح كنيسرتنا الُلم ّدسرر  هراا اإليلرران إلررى للاّسرٍ  فرري العبرادة االتسرربيح لصران  الخرر   وي اُلمرريم الرد تّال 

نفاسنا لن الفساد. االن في ليل  لن أشهى ليالي العُلرّ. برل لُرْل إنّهرا السرلا  بعينهراه يحياهرا اللفرديُّان كعّبران 

حميمي للل  الميال  في اللسيح يساْ. اهاا لا نحيال في سربح الفرّح فري ط ْمرب حرّي ُلشربِ  ي لرأل الرنفب عرءاً  

ا.  ًّ  اسّا

يِّرح. فلراُح اللسريح ُلحيِريه فلا أن لاح اللسيح اصن  الف   س رد البشرّيّ  الل  ْح الحيراة فري ا   ّ ت ى س  دا ه ح 

عنّره برراللاح داب اللرراح. لررالن تُحِيررّ الكنيسرر  فرري هررال الليلر  اليرر  النفرراب الترري حصررل ْح علررى الميالرر  لررن 

فررديّي ن.. لمررد تلتّعرراا اللرراحه تحررح الّلرراء االظررول فرري العهررد المررديمه تُحيررّهم ليمالرراا بالتسرربيح كبرراكاّة الل 

خءانًرا عنرد هللاه  بالخوي لبل اعءلنر ه هرإال  صرّفاا ُلمرد ًلا لرن ّصريد لراح اللسريح اليالترهه الرال كران ل 

ّ  بره خطايانرا..  رت  ل الرال س  ّّ اأُظِهّ لنا في لل  الءلان بتاسُّد الكلل  اعءليه الد صاّ لنا بصرليبه الحرّك فري بِر

كلّره. فلاسرى عبرد الرّل الرال لراد العبراّ العظريم بشرعل هللاه اعّلردهم فري اليب خطايانا فمط بل خطايا العالم 

ّ  لون اللاح فلرم يلرّب اعبكراّه يِمرؾ ليُسربِّح تسربحته فري اسرط  ب  البحّ اعحلّ االّسحاله اصن  الفصحه اع 

 الكنيس .



111 
 

ٍّ لختلف ه بمّاة إ   لهيّ  فابم  االترداّ فإْن ّااعتها اليعًا ستادها لصي  خوٍي اليالٍ  ِلن اللاح بُصا 

هللاه يسندها إيلان اعبّاّ في هللا الال يميم لن اعلااح. اهكاا كؤّن الكنيس  ت خت ِءل الءلن اتُحِيّ الي  الاين 

د لهم كيؾ نالااه لبل اعاانه ِلن الخوي اعبدل الال صنعه اللسيح بالصليل.  تّّااا الخوي اتشه 

اد ال  كّل شي  في نفسرهه اِلنره ابره لرد صراّ الكرّله اهرا ّأب اسرد هنا يبدا حم ا أّن اللسيح له الل  

 الكنيس  ساا  في المديم أا الحديثه ال فّق.

نِّم لءلراّ الؽلبر  علرى     ّ ت فت ح الكنيس  خاّب التسبيح بإلام اللسبّحين دااده حرين يمرؾ فري الاسرطه ايُر

 الحّيه ليب عّبعين ياًلا بل لنا البد .  الياحه الال ها ّلء  للعدّا اللتابِّّه الال عيّّ صفاؾ هللا

ن نالاا عّبان الميال ه فتؤتي ت سبح  الثوث  فِتي  الراين حصرلاا علرى حيراة فري اسرط  اِلن بعدهمه كّل ل 

ْح  يِّرح اسربّح  نّ  أّم صلابيل التي أخا ح حياة لن لسرتادْ ل  اعتانه اصاّح الناّ عاِدل  المّاة بالنسب  لهم. اح 

 يُِليح ايُحيِي. لابل ً: الّلُّ 

اة الظلم أاالد اللعنر  انسرل كنعرانه    اتِمؾ أيًيا ساس نّ  العفيف ه فتشه د كيؾ ِسيم ْح إلى اللاحه ِلن لُي 

ْح انال ْح حياةًه كؤنّها ليال  على يد دانيال النبّي. اهكراا برالي أبرّاّ العهرد المرديمه كحءلِي را الللرن  ثم كيؾ تخل ص 

ن س رى الللرن بالتابر  كيرؾ الال بعرد أن صردّ حكرم  لاتره عراد فحصرل علرى حيراة اديردة خلسر  عشرّ عاًلرا. ال 

 تاّدد ْح حياته.. 

يُّاه را» ح  رد لُاه ا ا  ص  اه را ا  ُّ اِعيد ه ب ْل ِلْن ب ِعيٍد ن ظ  ا  ُهْم ل ْم ي ن الُاا اْلل  ه ا  عُان  (ه 13: 11)عرل« هُإال ِ  أ ْال 

 نالاا عّبان الميال  لبل اعءلن .

ل  المّدس  فيهاه نال ح عّبان الللكراح الاترح علرى اك    ّ و ععياٍ  ُلك  ِّ ؤّن الكنيس  في هال الليل  ت ع

 الّاا ه الكنّها حيّ  باللسيحه بل أحياها اللسيح بلاته األالها بميالته.

رن يردُعا    باسرم الليل  إان ليل  خوي االتلتُّر  بعلرل الصرليله لكرّل لرن اراء الّارا  ااإليلرانه الكرّل ل 

 الّّل لخلّصنا.

ثم بعد أن ت كُلل التسابيح تنفتِح أباال السلا ه لمد فتح اللسيح بال الفّداب اأعراد آدم ابنيرهه كلرا لرال   

ا ِ »ياحنا الّابي:  ْفتُاح  فِي الس ل  إِا ا ب ال  ل  (. فت ي   الكنيس  سب  لنرابّه ايكران المسراب االسرين 1: 4)ّإ« ا 

ْسِم   ّ الطؽل  السلابيّ  اللإل ف  لن اعّبعر  االعشرّين لّسيًسرا. ايُّف ر  البخراّ ِلرن اللاراِلّ على كّاسيهمه على 

ْح المررّااح السررلابيّ  سرراادها للاررالب علررى  ا كّلررا ل ررد ل  ًّ ّ السررااد لترراات  ّ د  ِاكررّ الررن فرري السررلا . ايُكرر  ّ كلررا ا 

 العّش.

اتهراه اهري تتحرّال ِلرن ُحرءن اآلالم إلرى أّلا ألحان هاا اليام فهري تسرّل فري الكنيسر  كسرّيان الحيراة ا  

 نصّة الميال  افّح الميال ه اهي أشب ه بانمشاْ الظُّلل  ابءاغ الف اّ.

ى    فهيّا نحيا بالّاح الااحد ل  ُءلّة المديسين الاين أشّق  الرّّل علريهم.. هيّرا ن ِعري تسربيحهمه الرا حرا 

 لن عناصّ اإليلان االّاا  الال به.

 لسكين ها اإلنسان الال ال يتنع م بهاا الليّاث الؽ نِيه الال ها شب  الّاحه انعيم الفّداب الاديد. 
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 الهوس الثالث )تسبحة الثالثة فتٌة المدٌسٌن(

يمررّأان فرري نبررّاة دانيررال النبرريه فرري اعصررحاح الثالررثه لّصرر  الثوثرر  فتيرر  المّديسررينه اهرري ِلررن أعاررل 

انص ّ لابوً: لِص ي الخوي. كلا شهد بال را ا»ن الللن الاثني نباخ  ي  هك  ُّ ي ْست ِطيُ  أ ْن يُن ّاِ : 3)دا« ل ْيب  إِله  آخ 

29.) 

لاح اّكابء الخوي: ى ُلمّاِ  اهال المص  تحِال ألا 

بُّّ ّبيب هاا العالم الُلش ب ه ب -1   انص ّه الخوي باإليلان بالل االتلسُّن باسلهه لهلا ب ل ػ  تهديد العالمه ات ا  نباخ 

رى اعتران حترى صراّ تسرع  اأّبعرين ِاّاًعراه أل سربع  أيرعاؾه اهرا  ل  ّ  أن يُح  ر ِلي  ؼيبُهُ ِارد اه األ  إا ح 

 ألصى لا تصل إليه لّاة اللاح اُطؽيان الشيطان. الكّن التلسُّن بالل كان سند الثوث  فتي .

الكرن عردم خيراعهم اعردم  –انهم أسرّى حرّلّؼرم كر–حياة الطهاّة التي عاشها الثوث  فتير  المديسرين  -2

نىه الرال كران  لبالهم للفاهيم العالمه اِحفظ أاسادهم لن الدنبه فلم يتنّاساا ال باللآكل اال بالخلّ اال بالّءِ

ّسكاا بالصام اأعلال اإللات  االنسرن االتمرديبه اعل ُهرم علرى لسرتاى  العُّؾ السابد في ل صّ الللنه بل ت ل 

استحماا أن يعايناا ابن هللا في اسط أتان الناّه االاال  أنّهم ّأال اعاشراا لعره لبرل أن العلل الخوصيه ا

ي ن را»يدخلاا اعتانه إا لالاا للللن:  رُد إِلُهن را ال رِال ن ْعبُرُدلُ ي ْسرت ِطيُ  أ ْن يُن ّاِ ا ا يُاا  اهرال الكللر  تعنري أنّهرم «. ُها 

ابهه ألا ُهم فكاناا ينظّانه بعين اإليلان ايللسران حيراّله أشاّاا إلى ؼيّ اللنظاّ بالنسب  للللن اّإس

ِّ »لالن لالاا للللن:  ُلن ا أ ْن نُِايب ن  ع ْن ها ا اع ْل ه إا حسباا أّن إلههم يداف  عنهم اهم صالتانه كمال «ال  ي ْلء 

 لاسى ّبيب اعنبيا .

ا كابن في حياّ هللاه في نءاِلِه  -3 ًّ ل الاالر  اللرادل الُلِخيرؾ إلرى الخوي أاالً اأخي لِّري ايحرّاِ ري ايُخ  ليُن ّاِ

ق الب ش رّه إا ترؤتي علرى ؼيرّ تالُّر  لرن  ُّ ق هللا في الخوي عن ُطر ُّ نُصّةه لا بعدها نُصّة. اكم تختلؾ ُط

  ّ ِلنره..  البشّه فلم يطفا هللا ناّ اعتانه الم يُهِلن الللن العاتيه الم يُؽ يِّّ شيبًا لرن الاالر  الرال يبردا ال لفر

ارِدل ابهار   أبمى كّل شي ه ااا  في اسط اعتران.. فصراّ الِفتير  يتلّشران لعرهه فري حيرّتهه فري ِعرّءةِ ل 

ردال بكرّل أنرااْ التسربيح.. برل أشرّكاا  الاااد في لُّبِِه.. تاااءاا الاال ه ّفع هم إلرى السرلا ه فسرب حال الا 

 الخليم  كلّها في تسبيحه.

دةه لدّا  أنّها أهلك ْح الّاال الاين ألماا الثوث  فتي  فيها.. بينلا لم تؤِح ّابحر  النراّ كانح ناّ اعتان شدي -4 

ل.. صاّح الناّ بو لّاة.. اُهم عاشاا في اسطها. لم ت ؽِلل الناّ  على الثوث  فتي  اعطهاّ.. اهاا ها الع ا 

 لّاة الحياة التي فيهم.

عالم الللي  بناّ شهااح ُلخيف ه اناّ طل  اخبث اكال اكرّل هاا االِ  البد أن ندّكه.. أن ن حيا في ال

-أنااْ الشّاّه الكن ال تؤتي ّابح  الناّ علينراه اال تمترل حياتنرا. هراا هرا الخروي الرال صرنعه اللسريح 

ّ  شرراك   –علانابيررله هللا لعنررا فرري اسررط أترران العررالمه لررابم  لررن اعلررااحه ؼالررل  الاحرريم بكررّل لهيبررهه اكاسرر

 اللاح..

لِّي الّلُّ أاالدله اينّايهم نا اة الثوث  فِتي  كان عّبانًا لخوصنا.. فعلى نفب اللستاى اإلعااءله يُخ 

يّ. ّّ  اينماهم لن هاا العال م الش
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اه  دل اتُءيدل ُعلُا  ّاِ اعلى ااح اللستاى اإلعااءل تعيش الكنيس  باللسيح المابم فى اسطهاه تُس بِّحه اتُل 

ى عليها. ثم انُظّ كيؾ تُع بّّ الكنيس  عن كّل هاا في ليل  الخوي هاله التي  عنّه اعل أباال الاحيم ال ت ما 

ّ  سان اعّااح.. تُع بِّّ عنه الكنيس  بؤلحان انؽلاح هي أؼلى  فيها نءل الّلُّ إلى الاحيمه اس ب ى س بيًاه اك س 

لِّي الثوثر  فِتير  ال مّديسرين الراين آلنراا بره ااتّكلراا عليره.. إّن اأّاْ ألحانها. لمد نءل الّل إلى الاحيم لريُخ 

د الثوث  فِتي  المديسرين. فمرد فالرح ألحران الهراب  ّاِ تْها الكنيس  لتسبّح اللسيح اتُل   ّ أّاْ ألحان الكنيس ه اختب

ن يُصلِّي الهاب الثالث بإدّان ّاحي يعيش  الثالث في نؽلاتها اتؤثيّها الّاحي الُلنِعش فاق كّل لياب. فل 

 السلا  اها على اعّو. لحظاح

ّ  آخّ ارديّ باالعتبراّه هرا اتّيراْ الثوثر  فتير  اعطهراّ الرال يفراق العمرله اهرا الطّيرك الحميمري  -5  ثم أل

يعاا أنفسهم في آِخّ لابل  التسبيحه لم يكاناا يحِسبان اااتهمه أا كلا لرال المرديب  للتلتُّ  بالخويه فمد ا 

حٍ س ْعيِي ل ْسُح أ ْحت ِسلُ »بالب الّسال:   ّ م  بِف  ت ى أُت ّلِ ال  ن ْفِسي ث ِلين    ِعْنِدله ح   (.24: 20)أْ« ِلش ْيٍ ه ا 

لِّي اّتباًطرا  رن ي ِعري لرّاة الخروي ايتلتّر  بهراه ايرّتبط برالُلخ  نعم.. أل ْم يبالاا نفاسرهم لللراح؟ فكرّل ل 

سرك ن   برالّاح ااالتيراْه كلثرل لخلّ  صره الادير  االلتااير  الملرل. فالمديسران ّاحي ا حميمي اه يحيا حياة الل 

ن ها ُلعت ّد بااتره أا ُلفتِخرّ بااترهه أا طالرل لارد   نه فليب بين المديسين ل   ّ اليعًا يّبطهم هاا العاِلل اللشت 

 نفِسهه أا ّاؼل في لاد العالم.

إيلانهم في هللا فإن كان الثوث  فتي  المّديسين لد حظاا بهاا النصيل الفابك لن الخوي العايله بسبل 

اتلسُّكهم باصايال. الد أسللاا نفاسهم لللاح لحب ً فيره اإكّاًلرا السرله المردُّاب. اُهرم ااثمران أنّره ينّاريهم 

ن ألام يساْ ّبنا لن اعلااحه اأحيانا لعهه األالنا لعه  اينماهم.. فكم يكان الحال لعنا نحن الاين نإلن بل 

 اأالسنا لعه في السلااح.

 ال يؽلّ نفاسنا في هال الليل  انحن نتلتّ  بنصيبنا في اللسيح الال داب اللاح اسحك الشيطان.يا للفّح ال

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 تسبحة العذراء مرٌم

ْن ِلن  البشّ يستطي  أن يصؾ العول  التي تّبط    بابنها احبيبها  –السلا  الثاني –العاّا  لّيم أُّم هللا ل 

 الخلّصها؟

ف تْه كلا لم يعّفه ب ش ّ ِلن ل بلها أا بعدها.. فهي احيدة في طّيم  لعّفتها     ّ شي  يفاق اإلدّانه فهي ع 

م بانينها شي  له.. إا حللته في أحشابها الستادعها دابم البتالي ه حللته كانينه تسع  أشهّ كالل ه اعول  اع

يصعُل التعبيّ عنه.. فهي أحاسيب داخلي  ؼاي  في العُلك ي عُسّ أن يُعبّ  عنها بؤلفاظ. فإن كان هاا ل  اعلال  

الطبيعيّ  فك م يكان ل  العاّا  الُلمد س  نفًسا اّاًحاه االُلّه ف   الِحّب الطاهّ أكثّ لرن الخليمر  كلّهرا؟ فهري إان 

 نّها اّتفع ح أكثّ لن السلااح!!ألاّ عالي  عن الفكّ ع

في إطاّ هال العول  الفّيدةه تلتّعح اعّم بالخوي الال صنعه ابنها احبيبهاه ابينلا كان العرالم يفرّح   

لمباله الخوي ااالبن ُلع لّك على الصليل يدف  بدله الؽالي ثلن خطايا العالمه كانح أحشا  اعم تلتهل بنراّ ال 

ش ب . تاص ؾه عندلا تعلّمح  عيناها بالال ُعلِّك على خ 

ى اللراح     ّ ر ت سبح ُ العراّا  التري نال رح نعلر  الخروي لرن ِاراّ الخطيّر  اللنحرِدّ إليهرا ِلرن آدمه فمرد س 

بإنسان ااحد اااتاء إلى الي  النابه فهي ل د اّث ْح عن آدم الطبيع  البشرّيّ  التري يعلرل فيهرا اللراحه الكنّهرا 

ررْح لبررل كررّل أحررد أنّ  هررا حلل ررح فرري أحشررابها آدم الثرراني الررال فيرره يمررام الكررّله اإن كرران بخطيّرر  ااحررد ُاِعررل أدّك 

ا. ًّ ّّ الااحد يُاع ل الكثيّان أبّا  الكثيّان خطاةًه فك م بالحّّل بِبِ

ررن نطررك تسررابيح الخرروي بررالّاح لبررل أن يُصررل ل    ّ  الخررويه اأّال ل  ررن لطررؾ  ثلرر العرراّا  هرري أّال ل 

د لن بطنها. فمد سبّحح تسبحتها االلسيح انين في بطنها. فهي به فيها أدّك رْح الخروي. الّّله بل لبل أن يال

رد الرال  ّاِ اِللإها لن الّاح المدب الال حّل عليهاه الّاة العلي التي ظلّلتهراه فراو فري للبهرا كروم التسربيحه لتُل 

 افتدى البشّيّ  بصليبه.

م الّله ا   تّفعره اتلّاردل عنّره صران  العاابرل احرد ل. الرد أكلرل كرّل بدأح تسبح ُ العاّا  المديس  تُعّظِ

لِِّصري»لااعيدل الصادل . ثم أعل نح بها  الخوي بالّاح لابل :  اِحري بِراللِ ُلخ  ُّ (. فبهار  47: 1)لرا« ت ْبرت ِهُج 

 الخوي ّاحيّ  خالص ه افّح الخوي ال يُعبِّّ عنه اال يعّفه ساى الّاحيّان.

ٍّ لرن + العراّا  فري تسربحتها  تِرهه فهري العبردة ااعم لعًراه الرد حباهرا هللا بمرد رد الرال نظرّ إلرى اتيراْ أ ل  ّاِ ه تُل 

ت ِف ُ »االتياْ استطاعح به أن تّتف  أعلى لن السلااح  ّْ ُ  ن ْفس هُ ي  ْن ي ي  (. ابمردّ 14: 18)لرا« ع ن  ُكل  ل 

ررن يمررِدّ أن يصررؾ لمررداّ اّتفرراْ السررلا   الثانيرر ه ابهرراا المرردّ هرري لتاايررع ه االتيرراْ يكرران االّتفرراْ. فل 

س ن  الاديع ؟!  أليس ْح هي الحلال  الح 
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اِعررهِ + »   ّ ةً بِِا ررن    لُررا  ل إشررعيا  فرري المررديم لررابوً: «ص  ّلِ؟»ه هكرراا لالررح اعمه لمررد تررؤا   ّ ُْ الرر ا  ّ ررِن اْسررتُْعِلن ْح ِا « ِلل 

ررم هرراا االسررتعونه أا هرراا الظهرراّ فرر1: 53)إش ي الاسررده عّن الررّّل شررّلّ عررن اّاعرره (. فلررم يكررن لررن ي فه 

رْن؟ أّلرا العراّا  المديسر  أُّم اإلعونراح السرلاايّ ه فهري براكاّة  خِفيّ  أُعِلن حه الكن ِلل  للخويه أل الحياة الل 

لِّي اتصن  لّاة.  ّب باّاْ الّّل التي تُخ  ن أح   البشّ في استعون ؼاالو حكل  هللاه اهي أّال ل 

ابِ + »   ّ د  إِْس ن ْسِلِه إِل ى اع ب دِ ع ي  ن ا. إِلْبّاِهيم  ا  ا ك ل م  آب ا   رى االثلينر  التري اشرتهى «. يل  ف ت الُ... ك ل  اللااعيرد العُظل 

ّ  أا يستالي لعناها لوبك  السلا .   اآلبا  تكليلها ّأتها العاّا  ّإى العينه لبل أن يّاها بش

ّّ كانح عيناها الطاهّتينه فؤّال لن أحّب بنبو الخوي كانح هي العاّا ه     اأال لن نظّ شلب البِ

ن احتينته احللتْه على اّاعيها كانح اعم المديس   ًدا للخوي كانح هيه اأّال ل  ن ل بِل  االبن ُلتاّسِ اأال ل 

ن أّاد أن يؤخال ايحتيرنه أخرال  ن يطلبه ايدعال باسلهه اكّل ل  في كّل شي ه اِلنها صاّ في لتناال كّل ل 

 الطاهّة.لن يدها 

بها.. بل ستطابها الي  اعايال إلى لاي  الّل.    ّاِ  طابى لألايال التي تُط 

~~~ 

 صالة زكرٌّا الكاهن

رو ٍي فِري ب ْير» ن  خ  ّْ أ ل رام  ل ن را ل ر رْعبِِهه ا  اً  ِلش  ن    فِد  ص  ابِيل  ع ن هُ اْفت م د  ا   ّ لُّ إِلهُ إِْس  ّ ن  ال  ّ اُاد  ف ت رالُ... ُلب ا ِح د 

ابِن ا... و ٍي ِلْن أ ْعد  (. هاا التسبيح النبال لن فم ءكّيّا الكاهنه الال انفتح  ف ال بعرد أن بِمري  79–68: 1)لا« خ 

ح  صررالتًا تسررع  أشررهّه هرراا التسرربيح العررالي نسررتطي  أن ن شررت ّم فيرره ّابحرر  العرراّا  المديسرر  اّاحهررا.. لمررد سرربّح 

دخل ح اسلّلح على أليصراباح.. كران ياحنرا اللعلردان انينًرا ابرن  العاّا  تسبحتها في بيح ءكّيا الكاهن عندلا

ِستّ  أشُهّ في بطن أّلهه حين ّلي ألرام تراباح العهرد الاديرد بابتهراجه فرى هيكرل الكهنراح المرديمه أْل أحشرا  

لرن بعرد أليصاباح العالّ.. الد تعّءى الكاهن الشيخ اها ي ستِل  إلى أّم هللا تمال تسربحتهاه اعنردلا نطرك لسرانه 

د ى تسبيح العاّا  لاءال يّّن ايحّن أاتاّ ّاحهه فارا ح لؽتره فري التسربيح الرد انطبر  عليهرا  الب ك مه كان ص 

 نبّاح صاح اعم االهيكل الاديد.

فها يتكلّم عن الخويه ايتكلّم عن ّحل  هللاه اعهد هللا الُلمّدبه االم س رم الرال حلفره إلبرّاهيم.. ألريب   

 اّا . هاا ّاح تسبح  الع

ُق ش رْلُب »ءكّيّا يستلِهم أيًيا آِخّ يا  لرن العهرد المرديم بفرم لوخري  ِّ را اْلُلت مُران  اْسرِلي تُْشر ل ُكرْم أ يُّه  ا 

 ِّّ رْاحِ »( فيمال: 2: 4« )اْلبِ ِظو ِل اْلل  ِ  ا  اِلِسين  فِي الظُّْلل  ُق ِلن  اْلع و ِ  ِليُِيي   ع ل ى اْلا   ّ ن ا اْلُلْش هرا  الرال« اْفت م د 

ق  »أيًيا لال إشعيا :   ّ رْاِح أ ْشر ِو ِظرو ِل اْلل  ّْ اِلُسران  فِري أ  ا ع ِظيًلرا. اْلا  ًّ ّ  نُرا ر رِ  أ ْبص  ا لش ْعُل الس اِلُن فِي الظُّْلل 

  ّ ل ْيِهْم نُا  (.2: 9)إش« ع 

ّّ لم يكن لد أشّق اسدي ا ِلن العاّا ه إا أّن هاا حدث في بيح لحم بعد ِستّ  أشهّ.   كّل هاا اشلب البِ

ءكّيّا الكاهن أيًيا ت ن بّؤ بالّاح عن ياحنّا كيؾ أنّه يُعِطري الشرعل لعّفر  الخروي بلؽفرّة الخطايرا.. 

 عالم.اها علل الكّاءة االُلناداة بالتاب ه اإعون اللسيح اتمديله لل

ررن حفظررح  ألانرر   + طابران أيهررا الكرراهن الشرريخ الررال اسررتحّك أن يكرران أبًررا ععظ رم لااليررد النسررا .. طابرران يررا ل 

جه افي اسط الفّيسيّين الُلّابين االنالاسيّين االكهن  اّإسرا  الكهنر ه الراين  الكهناح في ايل ُللتٍا اُلعا 

ّاا تعليم الُلعلِّم اإللهي الحميميه بل ّفُياا لشراّة هللا س ّداا آاانهم عن الحّك بل الفاا يّد الحّكه بل صاد  
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ِلن ِاه  أنفِسهمه بل صلبال البلراا أن يصريّ دلره علريهم اعلرى أاالدهرم.. أّلرا أنرح يرا كراهن هللا العلري فمرد 

ْين ألرام هللا  ّ ه سرالك ين ِصّح  شاهًدا ألينًاه كلا شهد  عنن  الّاح أنّن اءااتن الشيخ  الالاّة أنّكلا كنتلا با

 في الي  أحكام ااصايا الّل بو لام. 

~~~~ 

 صالة سمعان الكاهن

ْدت ر» ه ال رِال أ ْعد  رن  و ص  ت ا خ   ّ ْين ي  ل ْد أ ْبص  س ل  ل ْاِلن  بِس و ٍمه ع ن  ع  ْبد ن  ي ا س يُِّد ح  ْارِه اآلن  تُْطِلُك ع  هُ لُرد ام  ا 

ّ  إِْعو ٍن ِلألُ  ِلي ِ الشُّعُاِل. نُا ابِيل  ا   ّ ْاًدا ِلش ْعبِن  إِْس ل  ِمه ا   (.32–29: 2)لا«. ل 

لِّ »  ّ ِسريح  الر ى ل   ّ ا بالّارا  «.. ك ان  ل ْد أُاِحي  إِل ْيره... أ ن رهُ سري  ًّ حباًسرا فري الاسرد لنتظر طابرال. فظ رّل ل 

ب ر  الشراّابيم ا ّك  حلراالً علرى ل  د ل  لاديردةه تحللره العراّا  تحميك الاعد اإللهي.. فلّلا نظّ اللسيح اإلله اللتاّسِ

ْح عينال الكليلتان.. فبناّ الّل أبصّ الناّ.   على اّاعيها.. انفتح 

الكن هل يستطي  أحد أن يّى الطفل اإللهي اال يناِال إليه؟ حاشا.. أيستطي  سلعان الشيخ أن ينظّل   

د الّإيا؟ هل ت شب   الرنفب الرال طرال ا ّّ نتظاّهرا لابلر : كلّرْح عينرال فمط اال يحلله على اّاعيه؟ هل يكفيه لا

د الّإيا؟  ّ  لن انتظاّ ألاالن؟ هل يُشبِعها ُلا

ين أا النراظّين ِلرن    لمد حلله سلعان على اّاعيه لن يدل العاّا  اعم.. خوي اللسيح ليب لللتفرّّاِ

ل إليره بمرّاة ال بُعد.. اللسيح اا  في الاسد لكي نّاله برل انللسرهه برل انحتيرنهه برل انؤكلره أكروً.. إنّنرا نناراِ 

م..  د  أ ْن يُْمبِل  إِل ي  إِْن ل ْم ي ْات ِاْبهُ اآللُ »تماا  ُّ أ ح  ِو أ ْاِاُل إِل ري  (.. »44: 6)يا« ال  ي ْمِد ّْ ت ف ْعُح ع ِن اع  ّْ أ ن ا إِِن ا ا 

ِلي     (.32: 12)يا« اْلا 

ِه التي صاّح اءً ا ختالي ا للتسبح  الياليّ  + فلّلا احتينه ااستنشك ّابح  الحياة اعبديّ  فيهه فتح فال بتسبحتِ  

في الكنيس . بل أّن الكاهن يحِلل البشاّة )كلل  هللا( على اّاعيه ايطراؾ حرال اللرابح لبرل لرّا ة اإلنايرل 

 ايمال نفب الصوة: اآلن تُطِلك... .

ًدا الال:     و ص  »سلعان الشيخ ّأى اللسيح ُلتاّسِ ت ا خ   ّ ْين ي  ل ْد أ ْبص  ه فها إان ّأى الخوي.. ّأى «ن  ع 

م.. ّأى عول  ابن اإلنسان.  الصليله بل ّآل عول ً تُماا 

ن ااعلرين فري تّالر  كرّل كللر ه برل اكرل حرّؾ..     طابان يا سرلعان الشريخه الكراهن اإلنايلري اللرإتل 

رن اشرتهيح   أن تنطِلرك ِلرن  طابى لعينين اللتين أبصّتا الخوي االتألترا لرن النراّ الحميمري. اطابران يرا ل 

 سان الاسده في ءلان كان الاسد فيه ها كّل ّأب لال الناب.

 

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 لصة سوسنّة ابنة حلمٌا

ظ ْح بالمبال لدى هللا علرى    لردى اعءلنر ه االتري كانرح ت ختِم الكنيس  لصي الخوي االطلباح التي ح 

عّبانًا للتلت  ببّكاح الخوي اعبدل الال صنعه اللسيح بصليبه. ت ختِم هرال كلّهرا بمّصر  عّبران الميالر  لرن 

اللاح التي حصل ْح عليها ُساس نّ  العفيف  التي عاش ْح في خاؾ هللاه اأ سل لح نفسرها لللراح ُظلًلراه اف ّيرل ح أن 

لِّم نفسها للهاان في الخطايا.تلاح هكاا بالظلم اشهادة   الءاّ على أن تُس 

راة الشررعل بحسرل الظرراهّ    رنّ  لرم ت خيرر  لسرلطان الظللر  اال إلررى لحظر  ااحردة.. شرريخان لرن لُي  ساس 

يسيّين في أيام  ّّ لان اد ا ُلعلِّلان للنالابه تبدا ظااهّهلا لثل الصّديمين. هلا ألّل لا يكان للف ّّ لّّان اُلك لا 

لكهن  اّإسا  الكهن . لبساا ثِيال التماىه اكّل ّأب لالهم هرا لارد النراب.. أّلرا ِلرن داخرل فكانرا الّله بل ال

خِفي ا عن اععين. ّك ل   لللابين عظام ألااح اكّل نااس !! االناب لألسؾ ت حُكم بظااِهّ اعلاّ.. فمد كان الح 

ثِّون ليب فمط علرى النرا –ُكلٌّ على ِحدة-االشيخان    به برل ُكرلُّ ااحرد علرى اآلخرّه كانرح نيرّان كانا يُل 

شهااح اخطايا ناس  تلعل بّأسيهلا. في ااح الالح إا أ سل لا نفسيهلا للشيطانه فالال ال يتااّ في الّاحيّاح 

ظهرّ ّارال هللا  لراا ل  ل  ّ  في الاسدانيّاح. فلم يُكن هاان الشيخان لن الّاح في شري ه لمرد ح  ها باليّاّة تاا

ين للشيطان. أّلا هلا فكانا  خادل 

 فليّحم الّل كنيسته ِلن ألثال هإال ..   

ؾ للِخءل االتاب ه أا للحءن   ُّّ هلا لبعيهلاه لم يمُدهلا هاا التص  ّ + عندلا انملبا ّااع ْين اتمابوه إا كشفا أفكا

ْين يتِّارّان فري ااح السرلع ه   ّ ّّ على الخطايا الُلست تِّة.. لم يكن اعلّ هكاا.. بل كانا كتراا فمرد اسرتثلّا الشر

ه لمد تحالفا ل  الشيطان. ّّ  باعكثّ فاءداد ّصيدل لدى كّل لنهلا.. بل العا عمل يهلا لتدبيّ ُخط ط الش

ل اإلنسان  لّديًسا. أّلا عندلا ي كِشؾ اعشرّاّ أفكراّهم بعيرهم     ك ْشُؾ الخطاياه إاا ن ب    لن للل نادمه يُحّاِ

. فليُانِّرْل هللا أاالدل لصرابل الالراب فري لبعوه فإّن ناّ الخطايا تءداد اشرت ٍّّ ا علرى شر  ّ ر عاالًه فيرءدادان ش 

 لاالب اعشّاّه اليحفْظ أاالدل لن لشاّاتهم.

ّّ ايُحِكلان الفّخ لسماط الفّيس ه كانح ُساسنّ  العفيفر  خالير  الراهنه   + بينلا كان الشيخان ينُساان حبابل الش

ه السران حرال ساسرن  يمرال:  فصاّح لثل العصفاّ في فّخ الصريّادين. ّّ الشرّيّ يتفّكرّ علرى الصرّديك بالشر

 «.أنا لثل خّاؾ ّاٍو يُس اق إلى الابح»

د لان لن الُكّله اال يلكن أن تُفِلْح لرن  على ؼيّ تال ٍه ااد ْح نفسها في فّخ الشيطان.. ُهلا ش يخان ُلص 

لاح. الكنّها ال تلِلن شيبًا.. بل هي تلِلن كّل شي   ّفع ْح عين يها إلى »أيديهلا.. أطب م ْح الظُّلل  حالها بو ُلمّدِ

حْ  ْح نحا السلا ه اها«.. السلا  اصّخ   ّ ناظّ إلى كّل شي .. عينال تختّلان أستاّ الظومه ها ينظّ  نظ
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رد البابسرين ايمرال:  ه »شما  اللساكين اتنهُّ لُّ  ّ رِد الب ابِسرين  اآلن  ألُراُمه يمُراُل الر راِكين ات نهُّ رم اِ  اللس  ِلرْن أْارل ش 

 (.11)لء« أْصن ُ  ال خ وي  ع وني ً 

ّك.. ب  ل لد يُساق الحرّك إلرى اللراح ايُحك رم علرى البرّل . لرال ّبنرا يسراْ + ي تابّ  سلطان الظلل ه ايُداب الح 

ُسْلط اُن الظُّْلل  ِ »اللسيح:  (. فإن كان سلطان الظللر  إلرى سراع ه فسرلطان النراّ 53: 22)لا« هِاِل س اع تُُكْم ا 

رنّ  إلرى اللراح دها. هكاا ِسيم ح ساس  ُظلًلرا.. اؼّطرى  االحّك إلى ليام الساع .. فالناّ ييي  في الظلل  فيبّدِ

ن حالها.  الحءن الي  ل 

ح نفاب الشياخ تحح الظومه   ء  ّدِ ااتها.. بينلا تّ  + الكن ن ب ه ّاُح الّل شاب ا اسله دانيال.. هال هي ليال  بح 

ررْح ّاُح دانيررال ُلت م ِايرر  بررالّّل  ررْح للررابهم اعمررالهم اأ سررل لاا اااتهررم بالكلررال لررّاح الظللرر .. لال  الررد اظلل 

د ث الشراّل علرى فطاحرل الظللر  اشرياخ الظروم؟ هراا لرا الُ  ى هاا الح  تشبِّث  اُلنتِصب  للحّك!! الكن هل ي ما 

ح كابهلا بالحكل  التي فيه.  حدث بالِفعل.. ف ي 

ْح ساسنّ  لن اللاح. إنّها ليال  حميميّ ه أخا تها ساسن  لن   + فّح الالي  بالميال ه ت بّدل الحءن إلى فّح.. ن ا 

لّّله عّبانًا لحياةٍ ال يعتّيها الفساد. لم يُكن فري ساسرنّ  عيرل الخطيّر  هرال.. فاسرتحمّح أن تتلتّر  بهرال يد ا

ح  ل  اللسيح المابم لن اعلااح. ِّ  الميال  الُلف

~~~ 

 تسبحة موسى عبد الرب )الهوس األول(

فديِّين بعد ع   باّ البحّ اعحلّه اتسبّحها هي تسبح  العباّ بالدمه تسبح  الخوي التي سبّحها شعل الل 

 الكنيس  في كّل أايالها على اعّوه اهي تسبح  الكنيس  في السلا  كلا ّآها المديب ياحنا في ّإيال.

ّ فري    را  ّّ الخروي الُلص  بِّح بهرال التسربح ه ي كِشرؾ الرّاح النِمرال عرن سر في ليل  سبح الفّح حينلا نُس 

  ّ ب  اللسيُح إلهُ لاسى بشرعبِِه اكنيسرته فري ليلر  الفصرحه بدِلرِه الرال صراّ أعااب  عباّ البحّ اعحلّه كيؾ ع 

بّ  أاالد ل إلى أّو  ّ  الاحيمه اع  عول ًه ال على كّل بيح بل على كّل نفب اللله ابعصال أل بصليبه ش ّك بح

ى الشريطان اابّاتره اكرلّ  ق ليب فّعان الّكباح لاديّ  افّسان بل كّل لُرا   ّ طؽيانرهه  اللاِعد السلااله اؼ

ّنرا لرن عبادير   ّّ ب رّ بِنرا إلرى ِارّدة الحيراةه اح ك  الشيطانه باللاح داب اللاح اع  م ه اللسيح بالصليله س ح  س ح 

ّن الال كان علينا.   إبليب الحا الص 

ّنرا  ّّ ا لّر  العباّديّر . أنهرال اللسريح اح ْح إلى اعبد أيّرام السُّرخّةه االعلرل فري طرين الاسرد االل ربِن ال  انته 

ّك.   بالح 

لرالن كلررا أخررا ْح لررّيم الرردّؾ بيرردهاه االنسرراة حالهررا يُؽنِّررين  بفررّح تلمررابيه لّلررا أبصررّاا فّعرران يؽررّق 

 بني إسّابيل بهال الت سبِح  لابلين: حينبا سبّح لاسى االاع   –اسلطانه يتبّدد ايءال 

د ا  بِّح الّّل عنّه باللاد ت ل   تعالاا نُس 

ة بالمّاة  يلينُن ياّل ُلعت ء 

ْح العدا  يلينن ياّل حّطل 

ن لثلن؟ ن يشبهن في اآلِله  ياّل ل   ل 
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طل ر  تسرابيح الخروي فري هرال الليلر . لرا  أالرل اللحرن بااح الكللاح تُسبِّح الكنيس  فاديها الحبيل في ل 

سرل ًكا. فِعروً تهت رّء لره أاتراّ الرّاح بطرٍّل  ح ل   ّ الال يمال: بالمط  انمطر  لرا  البحرّه ااععلراق السرحيم  صرا

 انشاة ّاحيّ ه فيها نصّة إلهيّ  بمّاة اسلطان فاق سلطان.

رّجه فري شرهّ كيهرن )ديسرلبّ سرن   ُّ أنّنا ُكنّا نسبِّح بااح التسبح ه انحن داخل ِسران الل  (. 1981  أاُك

ِله الرم يكرن لره لعّفر  كثيرّة بطمرب الكنيسر  األحانهرا. فلرا أن سرل   ِّ ء  الخلسين  لن عل اكان بيننا طبيل ااا 

صاح  التسبيح حتى ارال انتباه رهُه فرالتّل إلينراه اف ارؤة ااردنال يرّبط اسرطه ايرّلي فري اسرط العنبرّ. لمرد 

ح ّاح الّارل  حْ  –إا هّءتهرا أنؽرام التسربيح-تاااء  ِكب رّ الِسرّن االلّكرءه اتارااء آالم السران اأتعرال  تارااء 

ل ي  دااد النبي ألام تاباح العهرد بكرّل لّاترهه اكلرا   ّ له كلا  ِّ ل ي  دان أن يد  ّ ى الفّح فيه حتى   ّ النفبه اس 

 أخا ْح لّيم أخح هاّان الدّؾ بيديهاه اصاّح تؽنِّي ل  النساة بفّح الخوي اتسبيح الؽلب .

ي الحميمي لّاة تسّل في الكيرانه فرّح ال يُنط رك بره. فرإن كران بنرا إسرّابيل لرد للسرال إّن الفّح الّاح  

بحسل كيانهم الاسداني الا ها لّبيٌّ الللابه فطّبْح لره أاسرادهم اّاحراا يّلصران بردفاؾ اؼنرا ه فكرم 

ناه ي بع رث فينرا اكم يكان الفّح الّاحاني اللنبِعث لن الخوي الحميميه الال صاّ فينا النا باللسيح يساْ ّب

ا انعيًلا اشبعًا ااكتفا  الاّةه ال تُدانيها لاّة اسديّ  على اإلطوق. ًّ  سّا

~~~ 

 «صالة النشٌد»التسبحة الثانٌة لموسى عبد الرب 

ري كرّل    د كرّل لااعيرد هللا لرن اهر  الخرويه ي راُكّ لاسرى إحسراناح هللا التري تُؽ ّطِ في هال التسبح  تاا 

ِاه  اإلنسانه فُهم ايل لعاّج اللتراله اشرعل ااهرل اؼيرّ حكريم. اراءال بردل الخيرّ عصيان اإلنسان.. ِلن 

اه أّلا ِلن اه  هللا فها إله ألان  اعدل احّك.  ّ  ش

ّ  لهاه في ّحل  الخوي ُلّدة اعّبعين سرن ً. أّلرا    د في هال التسبح  تاالي إحساناح هللا التي ال حص يُعّدِ

 نهاي  هال التسبح  فهي:

 ل بالحكم أعدابي..أااء  

 االسبي على ّإاب اععدا   

 افّحي به أيّتها السلااح  

 التساد له الي  لوبك  هللا

 عنّه ي نت ِمم لدم ب نيهه ايكافا بالنمل  اععدا  االلبِؽيين

ّ الّلُّ أّو  شعبه.  يااءل ايطّهِ

ه الطاهّه اكافؤ بالنمل   ك  لمد انتمم الّّل لدِم بنيهه عندلا س ف ن  دل  أعدا له في يرام النملر ه يرام الصرليله إا س رح 

ل رن  علرى خشرب »الشيطان. افّحْح السلاااح اساد ْح له الي  اللوبك ه إا ال ب  علرى عرّش ُللِكره  لاِلًكرا « ل 

 على للال الاين لبلال.

 )يُتّب  (

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(48) 

 سبت الفرح

-7- 

 صالة َحن ة أّم صموئٌل )صالة اإلٌمان(

يِّت رر ه بحسررل طبيعرر  اسرردها الررال ال يسررتطي  أن ينِاررل. الكنّهررا    اه أل ل  ًّ نّرر  أّم صررلابيل عررال كانررح ح 

ّ  لها هاا عّبان ليالر ه اباإليلران بكللر  لالهرا ّبريب  ة على إنشا  نسله ااعتُبِ  ّ حصل ْح على حياةه اأخا ْح لُد

ن ر  نالرح هرال النعلر  بالصروة الكهن ه ُسِل   له ا ااستاال اإلله المادّ علرى اإللالر  لرن اعلرااح أيًيرا. الكرن ح 

ل حءنها إلى فّح. ْ اس ْكِل النفب بلّاّة لّدام هللاه فتحا  ُّّ  االتي

هال عيِّن  للنفاب التي نالح عّبان الميالر ه اسرّال الرّاح تسربحتها كنلرااج حرّي لمرّاة اإليلران اثمر  الّارا   

 بالل.

~~~ 

ًّ )صالة االنتظار(  صالة َحبَمُوق النب

ب مُاق النبي نبّاته اّإيال بسإاله الشهيّه الال كان لسران حرال كرّل إنسران فري العهرد المرديم بسربل    بدأ ح 

يمين  الخطيّ  الحاِاءةه ابسبل سماط اإلنسان اانحاال ااه هللا.. هال الخصال  التي طال لا ع ا ب ْح أنفُرب الصرّدِ

طل   نبّاته:  في ب ماق بلسان الالي  يمال في ل  أ ْنرح  ال  »أايال العهد المديمه لالن بدأ ح  لُّ أ ْدُعرا ا   ّ ت رى ي را  ت ى ل  ح 

لُِّي؟ أ ْنح  ال  تُخ  ُخ إِل ْين  ِلن  الظُّْلِم ا  ُّ ُ ؟ أ ْص  «.ت ْسل 

ّْ »الكنه كنبّي المديّه صاحل عين اّإياه ابصيّة ّاحيّ  يمال:    ع ل رى اْلِحْصرِن ع ل ى ل  ِدل أ لِرُؾه ا  ص 

ال   رْكا  راا ا أُِايرُل ع رْن ش  ل  راا ا ي مُراُل ِلريه ا  ى ل   ّ الُِل ع   ّ ُ أ (. فريُعل ن لره أّن البراّ باإليلران يحيرا 1: 2« )أ ْنت ِصُله ا 

 (. فيّت ِف  للبه بتسبيح الصروة االّارا  بميالر  الرّلّ 2( اأّن اعّو ستلتلا ِلن لعّف  لاد الّل )ي2)ي

 الّاة لحبّته الُلخلِّص .

ابِِلثل هال الصوة يُم رال فري هرال الليلر  أّن الرّل سرل  اأصرؽى ااسرتاال. اعنردلا أترى الءلران أكلرل   

 الّّل لالهه اأحيا علل ه في اسط السنين.

~~~ 

 صالة ٌونان النبً )صالة النجاة(

ا ك ان  يُان اُن فِي ب ْطِن اْلُحاِح ث و ث    أ ي اٍم ا  » ِو ث و ث    ك ل  ّْ ث و ث  ل ي اله هك ا ا ي ُكاُن اْبُن اإِلْنس اِن فِي ل ْلل اع 

ث و ث  ل ي ال  (.40: 12)لح« أ ي اٍم ا 
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ل صح لدين  نيناى لرن اللراح    لِّص  التي خ  الّص  يانان هي لّص  اللاح االميال . اكّاءة يانان الُلخ 

ن لام لرن اعلرااح. اصر وة يانران هري صروة البشرّيّ  كلّهرا اهري فري لبير  اللراح. االهونه كانح كّاءة ل 

 الكنّها صوة كلّها ّاا  في الحياة االخويه ان ظ ّ هيكل لُدِب هللا.

صررّخاح يانرران فرري بطررن الحرراح أيًيررا هرري بعينِهررا صررّخاح النفرراب اللمبرراو عليهررا فرري الاحرريم 

 «.فلتُصِعد لن الفساد حياتي أيها الّل إلهي»

~~~ 

 َحَزلٌِ ا الَمِلن )صالة الشفاء(صالة 

لِي ا لللاحه اأّسل الّل إليره إشرعيا  النبري يمرال لره:    ء  و  ح  ِّ لُّ أ ْاِي ب ْيت رن  ع ن رن  »ل   ّ را ا ي مُراُل الر هك 

ال  ت ِعيشُ  روً بهرال الصروةه ُلتِّيرعًا إلرى الترّال. 1: 38)إش« ت ُلاُح ا  (. فحّال ااهه إلرى الحرابطه ابكرى لتاّسِ

ِل ف ِّ  سن .  15عاد الّلُّ اأّسل إليه النبّي ليبّشّل بؤنّه أياؾ إلى عل

فهي لّص  شفا  ِلن ِظّل اللاح.. اءيادة العلّ. اللسيح أيراؾ إلرى أعلاّنرا الءلنير .. أبديّتره الخالردةه   

ياة أبديّ ه بل سن . لااا نماّن هنا بلا صنعه اللسيح إا أعطانا ح 15ُحِسل  إحسان  لن هللا أن يُياؾ إلى علّل 

 أعطانا حياته اعبديّ !

ْ ااالتيراْه فُسرِل      ُّّ لِي ا الللن بالصوة االدلاْ االتي ء  هي أيًيا لّص  ليال ه اعّبان الحياة ناله ح 

ة الُلخل صين.  ّ  لهه اُحِسل  ل  ُءل

~~~ 

 صالة َمنَس ى الَمِلن )صالة التوبة والرجوع(

 ممّدمة:

ن س ى الللن ها ابن    لِيّا الللن الال أّيى الّّل في حياتهه اأعاد إسّابيل إلى الرّل إلهرهه اعلرل ل  ء  ح 

ل لن أيّام سليلان بن دااده اأّا  لبيح الّّل االكهن  االوايين لّكءهم فري للرل أاّشرليم  الفصح كلا لم يُعل 

 اشعل هللا.

ّّ فري عينرّي الرّّل    ل رن  علرى يهراااه علرل الشر ن س ى فلّلا ل  ر   إسرّابيل عرن الرّّل إلهرهه ابنرى أّلا ل  اأّا 

ب د  اعاثان ااند  السلا ه اعلل تلاثيرل اعاثران فري بيرح الرّّل. اتفرا  ل اعراؾ  ااسرتخدم الاران  الُلّتفعاح اع 

ؾ  الشعل في أيّاله أكثّ لن اعلرم الراثنيين )أخبراّ   ّ اأصحال التااب ه اكّل لا ها ؼيّ لستميم ساّ فيه. اانح

 (.33اعيام الثاني ي

ن ّسرى بخءالر ه اليّردال بسوسرل    فؽيل عليره الرّّله اأّسرل إليره ّإسرا  اريش للرن آشراّه فؤخرااا ل 

نحاب ااهبراا بره إلرى بابرله اللرا تيرايك طلرل ااره الرّّل إلهرهه اتااير  ارد ا ألرام إلره آبابره. اصرلّى إليرهه 

ن س   د ل إلى أاّشليم إلى لللكتهه فعلم ل   ّ عه ا ّّ  ى أّن الّّل ها هللا. فاستاال لهه اسل  تي

ن س ى الللن في صوته لّاة التاب  االّااْ إلى هللا كؤنّها فِعوً ليال  لن اعلااح. الد التّل  ء  ل   ّ لمد أب

ّّ البشّ.  بالصوة للعّف  طبيع  هللا الحنانه الطايل الّاحه الكثيّ الّحل ه الُلتؤّسِؾ على ش

ن  صروح هللا اكثرّة ّحلتره. اكيرؾ  ّ أعطرى هللا التابر  للخرويه االّحلر  فري الّاراْ. ثرم لرا  ثم أد

ه أّن برال التابر  االّاراْ ُاِعرل  خّصيًصرا لرن أارل الُخطراة الريب لرن أارل  ّّ أالل لا نُِطك بفم هاا الللن البرا
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يمينه كمال الّل يساْ نفسره  ّدِ اُ  ال  ي ْحت راُج اع  »اعبّاّ. أل أنّه يُظِهّ حاا  الُخطاة لللسيح أكثّ لن الّصِ ِصرح 

ا ب ْل ُخط اةً إِل ى الت ْاب  ِ  ًّ ا  ّ ي ى. ل ْم آِح ع ْدُعا  أ ْب ّْ بِيٍل ب ِل اْلل   (.17: 2)لّ« إِل ى ط 

افي اتّيراْ عايرل يير  نفسره أّال الُخطراةه كلثرل برالي المّديسرين الراين ّأاا أنفسرهم فري نراّ الحرّك 

هم احااتهم إلى الخوي أكثّ لن ء   كّل أحد.  اإللهيه ااكتشفاا ع ا 

اتعبيّاح الصوة الا أنّها لِيل ح فري العهرد المرديم إالّ أنّهرا إنايليّر ه كلّهرا نراّ ااسرتعون الرّاة اّارا . 

نِّم: «. أنح إله التاببين»يكفي أن نتؤّلل المال:   ّ  «.الّّل يميم السالطينه الّل يحّل اللميّدين»حم ا لال الُل

ه لّاة الميال . الها ِلن اللسيح اإلله اّاعه ليميلهاه إا لرد لصرم ْح هال عيّن  أُخّى عايب ه نالح بالّاا 

ة أخّى لن السبي إلى اللللك . ّّ ّدل ل  ّ  بالتّال بالتاب  ااالنكساّ ااالتياْ الملبي. ف

تُّ  لثل هال النفاب في اللسريحه إا تنرال لرّاة الميالر  فري لخلِّصرنا الصرالحه ّارا   هال الليل  هي ليل  ت ل 

 لّها.الدهاّ ك

~~~ 

ًّ )تسبحة الرجاء(  تسابٌح إَشعٌاء النب

ررب ك  أن ّأى بعررين النبررّاة ترردابيّ  -النبررّي اإلنايلرري–إشررعيا  نبررّي الّاررا     صرراحل البصرريّة الثالبرر ه س 

الخويه اكتل بالّاح أشهى النبّااح اأدلّهاه فكللاح إشعيا  عن اللسريح اللترؤلِّم بؤاصراؾ ؼاير  فري العُلركه 

الم اصلح اللسيح لثل شاةٍ تساُق إلى الابحه ااّاحاح اللسيح التي بها ُشفيناه اتؤديل سولنا االتعبيّ عن اآل

رن عاصرّ الصرليل اتبر  اللخلِّري اللصرلال فري أصرحاح  لرن نبرّااح  53الال صاّ عليهه يمّصها إشعيا  ك ل 

ن اءلن اللسيّا. اينابي  ليال الخوي االفّح اعبدله انهّ سوم ينابي  الّاح المد  ّ به الااعيد اللسيح اللبرا

ها..  ُّ لكنيسته اللايدةه اعهد سوِلِه الال ال يتءعرءْ برل تتءعرءْ دانره الابرال ااآلكرام.. اأشريا  ي عُسرّ حصر

 كلّها لم ن ها الّاح المدب الناطك في اعنبيا ه لمّن ها إلشعيا  النبي فن ط ك بها ادّانها بالّاح لن أال خوصنا.

روّها إشرعيا ه ُلع بِّرّةً الد اختاّح الكنيس   ْفر ِ الملرل بالصروة التري ص   ّ   في هال الليل  ثوث عيناحه لن 

ن يتّّاى إشّاق الصباح. لِّيه اشاق اعّااح المّديس  عءلن  الخويه ك ل   عن الّاا  في شخي الُلخ 

ًّ األولى:  صالة إشعٌاء النب

ّ إلين يا هللا.. أاالّن ناّ عل  ى اعّوِلن الليل ّاحي تُب ّكِ

 أيّها الّل إلهنا أعِطنا سولنه عنّن أعطيتنا كّل شي   

ى   أيّها الّّل إلهنا الت نِن ا ياّله اباسِلن نُس ل 

رر  لررّاح الظللرر ه بررل كانررح  نِّمه هرري أّااح الصررّديمين الترري لررم ت خي   ّ ررك  بهررا الُلرر ااح الكللرراح الترري ن ط 

ق لها الناّ الحميمي الال ها  ِّ اللسريح يسراْ ّبنرا. اهرا يتاس رل إلرى هللا لرن أارل السروم )الرال تشتهي أن يُش

 صنعه اللسيح بالصليل لاتوً العدااة به(.

لمد بيع ح البشّيّ  كلّها سالط  تحح سرلطان الظللر ه «.. الت نِنا لن»لا أعال المال الال يماله إشعيا : 

 ا للًكا له.ااآلن عندلا ؼ ل ل اللسيح: اشتّاناه ّّد سبيناه التناناه ِصّن

أّلا ِلن اه  االحتياج للخويه فلا أبدْ لا عبّّ به الّاح فري أحشرا  إشرعيا ه فن ط رك بإحكراٍمه ااِصرفًا 

بْلنراه طلمنرا االردنا ّيًحرا»حال بني البشّ اعاءهم اللطلرك عرن علرل الخروي  رّح البشرّيّ  «. ح  فلهلرا ع ص 
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و خروي اال ناراة إالّ بشرخي اللسريح لخلّري نفسها اعانح حتى آالم لخاو لعلّها تناراه الكرن هيهراحه فر

 العالم.

ى الخروي االكرّاءة باللسريح هري هري الميالر  لرن   ّ لالن يعاد النبي إشعيا  في صوته فيمال: إّن بُش

ْ الراين علرى اعّو عّن الفردا  الرال ِلرن لِب لرن هرا شرفا  »اعلااح  ن في المباّه اي فء  تمام اعلااح ايمام ل 

 «.لهم

ًّ الثانٌة:تسبحة إش  عٌاء النب

 هال تسبح  أّااح الصّديمين اللظلالين االلحباسينه االلتّّاين الخوي.

ا عايب ه ه د لح  اّتفاْ اللتكبِّّه سحمح  الشريطانه »   ًّ أيها الّل ألاّدن اأسبّح اسلن عنّن صنعح ألا

الحيراة. عارل الرن يباّكرن  اايعح  تشاُلخ الخطيّ ه كسّح  شاكتهاه دسرح  لللكر  اللراح. لرن اللارد يرا للرن

 «.الشعل اللسكينه الدن الناب اللظلالين تباّكن.. أّااح البشّ اللظلال  تباّكن

ابتُِلر  اللراُح »اها أيًيا لا ّّددل هاشر  النبري: «. ابتُِل   اللاح»أّلا لا يفاق العمله فها لال إشعيا :   

ل الحرءن ااار  الملرله «. لع  لن كّل ااهينءْ هللا كّل د  »ه اأيًيا «إلى ؼلب .. أين شاكتن يا لاح  ّ ر لمرد ه 

رنا  ل حءن نرا إلرى فرّحه ايؤس  ل اللسيح بلاته انءاله إلى الاحيم لي فِدل نفاب عبيدله ابميالته اللايردةه حرا  ا  اح 

س ح كّل دلع  لن على كّل ااه. ىه ال   إلى ّااٍ  ال يُخء 

اّتفراْ اكبّيرا  الشريطانه اتابُّرّل اسريادتهه اهال التسبح  ترداّ حرال هردم أسرااّ الخطيّر ه اأسرااّ   

 الللك  الظُّلم االظُّلل . 

 تسبحة إشعٌاء النبً الثالثة )صالة االعتزاز بالخالص(:

هي في الاال  تكلل  للتسبح  الثاني ه أا الااه اإلياابي لع لل اللسيح. فإن كانح التسبح  السابم  يتؽنّى   

ِمِه إلررى التررّال اإااللرره اءاال سررلطانهه فهنررا يتررّنّم إشررعيا  باللدينرر  فيهررا إشررعيا  بهرردم حصرران الشرريطان اسررح

 الحصين ه أاّشليم الاديدةه لسكن الخوي االسومه أل كنيس  هللا اللكاته التى التناها بدله. 

أسااّها هي خوي اللسيحه أحاطها «.. لنا لدين  حصين »في الن اليام يسبِّحان هاا التسبيح لابلين:   

د ل   اًسرا ال يسركتان كرّل النهراّ اال كرّل الليرل.. أسرااّها تسرابيح كح   ّ   العينه على أسرااِّن يرا أاّشرليم أللرُح ُح

ّ  الُلهِلرن لّلرا ّآهرا. فنفراب اعبرّاّ  الخوي لصناع  بدم الحلل الال ل ّطّ على أباال الشعل في المديمه فع ب 

حرد أن يمترّل إليهرا. أّلرا لللكر  الشريطان الُلنهِدلر  تتحّصن في ِحصن الكنيس  كلا في ِحين اآلله ال ياُسرّ أ

ل  »فتداسها أّال الادعا  االلساكين بالّاح.. بسلطان اللسيح  ِّ اْلع م ا ي اِح ا  ه ا أ ن ا أُْعِطيُكْم ُسْلط انًا ِلت ُداُساا اْلح 

ةِ اْلع ُداِّ  ُكل  لُا   (.19: 10)لا« ا 

لخرويه اسرم يسراْ اللسريح هرا ُلشرت ه ى اعايرال اؼاير  إلى اسلن اإلى ِاكرّن شرهاة الرنفب.. اسرم ا  

 نفاب اعبّاّ االصّديمين في كّل ايل.

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(49) 

 سبت الفرح

-8- 

ًّ )صالة الدموع(  تسبحة إرمٌا النب

ل  إّليا النبي أاااْ الشعل اللنهال في   ل  العهد المديمه اتاّا  بها حتى إلرى أعلراق نفسرهه حترى  لمد ح 

اُن ل ْلبِي. ي بِنُّ فِي  ل ْلبِي»لال:   ّ (. ابكى إّليا بردلاْ ؼءيرّة ل تل رى الخطيّر ه 19: 4« )ل ْلبِي ه ل ْلبِي! تُاِاعُنِي ُاْد

ا  ًّ اهكاا صاّ إّليا النبي «. ْعبِيل تْل ى بِْنِح ش  »اتلنّى لا كانح ّأسه لا  اعينال ينباْ دلاْه ليبكي ليوً انها

ررن لهررم عيرران اال  باكيًررا ِعاًيررا عررن البرراكينه التؤلًِّلررا ب رردالً لررن اللتررؤلّلينه الرراين لررا بكرراا الررا تررؤلّلااه الكررن ك ل 

 يُبصّانه الهم آاان اال يسلعان اال يفهلان.

ا التالِّ    ًّ عًرا اباحثًرا عرن الرح الخرويه الكن في كّل هال اعيام االدلاْه كان إّليا نبي ا للّارا ه نراظ

يه الّاح كلّلا ءادح اآلالمه ايُظِهّل في اليليّ كلّلا حبكح الظلل  الخاّايّ ه كبءاغ الفاّ بعد  الال كان يُءّكِ

ف ْيرت ن ا؟»حلك  الظروم. فهرا بتاسُّرل البراكي ادالّر  الردلاْ فري عينيره يمرال لل:   ّ ْفِو   ّ رْل ُكرل  الر (ه 21: 5« )ه 

مابي ببّهران الرّاح فري الملرل يمرال: حاشراه برل فإنّره ألرين فري لااعيردله صرادق فري كللترهه اأّن االااال التل

را  يمرال للرااا تنسرانا إلرى اعبرد اتتّكنرا طرال  لايبه أكيد اخوصه سيُسرت عل ن فري حينره. برل فري عترال اعِخص 

براط ا ِّ لِّي اهرم فري  لظللر ؟ ألريب هراا هرا عينره كروم اعيام؟ أليب هاا ها صاح الاين كاناا في انتظاّ الُلخ 

تِّل   ّ ت ى يا ّل تنساني إلى االنميرا ؟ حترى لترى تصرّؾ ااهرن عنِّري إلرى الردهّ؟ إلرى لترى »صوة الُل إلى ل 

د هال اعاااْ في للبي النهاّ كلّه.. لُْم ياّل خلِّصني يا إلهي  «.أّّدِ

ى أّن الّاح ااحده اأّن الصّاخ في كّل أايال الدهاّ ااحده    ّ اأّن الشاق إلى الخوي االحنين إليه  ن 

صنعه الّاح الااحد في كّل أبّاّ ايٍل فايل. اها الّل يفدل نفاب عبيدل بمُدّة صليبه الّاة ليالتهه ُلنِماًا كّل 

 الاين صاّ لهم هاا الّاا  الال ال يُخءى.

~~~ 

 تسبحة باروخ النبً )صالة التوسل للرجوع من السبً(

ّل للخوي فري أيرام لاسرى هري آير  الردهاّ كلّهراه حترى فري السرلا  فرإّن الراْ اآلي  التي صنعها ال  

ان  ُّّ فديِّين يتّنّلان بتسبح  لاسى عبد الّل التي سب ح بها في يام الخوي اللشهاّ. فاعنبيرا  عاشراا ياتر الل 

ْيِمِظيه اْسرت ْيِمِظي! اِْسرت  »بفّح صني  الّله ايتالّعان خوصره كلرا فري المرديم. فإشرعيا  يسرتعِطؾ الرّلُّ لرابوً: 

  ّ ررف    اْلب ْحرر ّلِ! أ ل ْسررِح أ ْنررِح ِهرري  اْلُلن ّشِ  ّ ْ  الرر ا  ّ ةً ي ررا ِا (. هرري هرري بعينهرراه بررااح المررّاة 10ه 9: 51« )اْلب ِسرري لُررا 

 االابّاحه يساْ اللسيح ها ها ألب االيام اإلى اعبد. 
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هر  نحرا اها باّاخ النبي في تسبحتهه اكؤّن نفسه في هال الليل  تّ  ف   ااح الصوة التي للخروي لتاّاِ

اللسيح المادّه إله إسّابيل الال أخّج شعبه لرن أّو لصرّ بيرٍد لايّر  بآيراح اعاابرل الرّاة عظيلر  ااّاْ 

 ّفيع . 

فِلن اهتِنا أخطؤنا اعللنا نفالًا اظ ل ْلنا.. ِلن نحِانا فنحن التّاله كلا كان اهكاا كابن.. اإلنسان السالط   

اِحرد  »بااح اليعؾ االعاءه سالط تحح نيّ الخطايا ها ها  ال  ا  و ًحا ل ْيب  ا  ُل ص  ْن ي ْعل  (. 12: 3)ّا« ل ْيب  ل 

م لل ساى ثلّ اللّاّة. لّ  لن طبيع  سالط ؟ لااا تستطي  أن تُم ّدِ  فلااا يُت ا 

لِّي بيد لايّر  ااّاْ ّفيعر  كلرا فري أيرام لاسرىه  كلرا فري أيرام الِمرد مه كرالن أّلا ِلن ِاه  هللاه فها الُلخ 

 باعكثّ اآلن.

سربيِّينه الكنهرا فري بُعردها النبرال كانرح لرن أارل أسرّى  اصوة باّاخ ءلني ا كانرح ِلرن أارل ناراة الل 

ٍّ ايتالّعران خوصره  الّاا  اللسبيِّينه ليب في بابل بل في ِسران الاحريمه الراين كراناا ينتظرّان اللسريّا بصرب

 بسكاٍح.

~~~ 

 النبً )صالة الِغٌرة النارٌّة وصالة الذبٌحة والتوبة( تسبحة إٌلٌّا

ا  حياته برل ّافمرح لسريّته كرّل الطّيركه اهري    إيليّا.. هاا النبي الؽياّ الناّله لم تفاّق الناّ اللتؤّاِ

ّّ اتبيد اعشّاّ )كلا أكل ْح لابدّل ا ق الش ِّ لخلسين ناّ هللاه ناّ الّاح المدب.. إلهنا ناّ آكل ه فهي لن ِاه  ت ح

ّّ بإيليّا اتمّدلاا إليه بكبّيا (. اِلن اه  أخّى هي ناّ المبال االّيى عندلا حلّح  اانادهلا الاين أّاداا الش

ا صعد إيليّا في لّكباح الناّ إلى السلا . ًّ  على الابيح  التي باللا . اأخي

اه لرن علرك الملرله فري اتسبِح  إيليّا اصوته عند إصعاد الابيح  هي صروة لصريّة الكنّهرا ناّيّر  ارد  

ا  في للل إيليا دفع تْه أن يمرؾ لالرؾ الشرهادة لل يرّد  ج اد اه الاِط  اد ا. فناّ الؽيّة اإللهيّ  اللتؤّاِ ِّ لالِؾ ح

 (.850فساد الِايل كلّهه اانحّاؾ الللن اّا  إيءابل الشّيّةه اأنبيا  البعل كثيّل العدد )

الاليرر  أّن الررّّل هررا اإللرره الحميمرري احررد ل. االلالررؾ أيًيررا لحسررال االلالررؾ كلّرره لحسررال هللاه لرري عل م   

ُااًعا»اإلنسان الءابػه عنّها ساع  ّااْ إلى هللا اتاب   ُّ ْلح  لُلُاب ُهْم  ا   (.37: 18لل1« )ح 

اهال الصوة التي استاابها الّل على الفاّه البل الابيح  الطاهّة بنءال النراّ لرن السرلا . كرّل هراا   

ل العاّ لستهينًا برالِخءل. احاللرا كلل ف ف ع ح الؽيله ااحتل   ّ ي اللسيح يساْ حلل هللاه الابيح  الحميميّ  التي 

ّّ الُتِل أنبيا  البعل عابدل الاثنه انتهْح  يىه اانهءلح لّااح الش ِّ نءلح الناّ على الابيح ه عول  المبال اال

حر  اللسريح انميرى ءلران الؽيرل االافراؾ االاراْ للحال أيام الؽيل اسنين الافراؾ اأءلنر  الاراْ.. بابي

ل. ّصِ  الّاحيه اه ط ل ْح ألطاّ النعل  لن السلا  ؼءيّة كس ْكِل الّاح المدب الال يُؽني ايّاله يُشبِ  ايُخ 

لُّ ُهررا  هللاُ!»فلّلررا ّأى الشررعُل سررمطاا علررى اارراههم الررالاا:     ّ لُّ ُهررا  هللاُ! الرر  ّ لررا أّاعررن أيتهررا «. الرر

ة لنا فيه.الصوة   ّ ةه الا أسعدنا نحن اللإلنين بابيح  الصليل اِؼن ى النعل  الُلاخ  ّّ  الحا

 ال ّااْ إلى هللا إالّ بصليل ّبنا يساْ اللسيح.. اال استحماق  للنعل  إالّ باللسيح يساْ ّبنا.  
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ًّ )صالة التمدمة والعطاء(  صالة داود النب

را أ ن را »حياة دااد النبري كلّهرا صروة  رو ة  أ ل  رب ْحتُن  ع ل رى »(ه 4: 109)لرء« ف ص  ِّ س  را اٍح فِري الن ه   ّ ر رْب   ل  س 

ررْدِلن   رراِم ع  ن  )نهيررح عشرركّن(»(ه 164: 114)لررء« أ ْحك  ِّّ رراِم بِرر ل ررى أ ْحك  ررد ن  ع  ررِؾ الل ْيررِل أ لُرراُم ع ْحل  « فِرري ُلْنت ص 

ل ْكُح »(ه 62: 119)لء يع تُن  ل ا تِيه ل ه  ِّ ا ل تِيل ْا ل ْم ت ُكْن ش   (.92: 119)لء« ِحين بٍِا فِي ل 

الكّن الكنيس  في هال الليل  اختاّح اءً ا لن الصوة التي صوّها دااد النبري فري نهاير  حياترهه عنردلا   

م لل تمدل   شعبِِه لبنرا  الهيكرل. اهرال الصروة نلرااج   د أعلال هللا العظيل  لعهه ايمّدِ الب ألام هللا يشكّله ايُع ّدِ

 للشكّ االتسبيحه اهي اللنهج الّاحاني لصوة تمديم العطايا لله اتمّيل لّبان السّاّ.عاٍل 

ل ررب  ألررام هللا فرري اتيرراْ عايررل يعتررّؾ ألررام هللا بلاررِدل اإحسرراناتهه اي عتررّؾ  فرردااد النبررّي الللررنه ا 

طري أا يمردم أا بيعفهه اأّن الرّّل اختراّل لرن اّا  لرّبو الؽرنم. اأّن الخيرّ كلّره هرا لصردّل. اإن كران يع

ر ُ »...ينتدله  ال   ّ اْلك  اْلِؽن رى ا  ِو... ا  ّْ اع  اِ  ا  را فِري الس رل  ... ل رن  ُكرل  ل  ْين ران  ِلرْن ي رِدن  أ ْعط  ِلير   ا  ِلرْن  ع ن  ِلْنن  اْلا 

 (.17: 29أخ1« )ل ُدْنن  

   ِّ ه النظّ اآلن.. نحا طلب  التمِدل  كيؾ تكان لمبال ه اكيؾ تحراء  يرى هللاه ايمبرل لرن فالكنيس  تاّاِ

ا  ًّ ح هللا في العهرد المرديمه اسرّالها الرّاح كصروة نالرح اعتبرا  ّ م. هي عين  لن الطلباح التي س  أيدينا عندلا نمّدِ

عاليًا ألام المديّه ال بِل أن يُبن ى البيُح ِلن هال التمردلاح التري هري ّلرء لللسركن الحميمري الرال نصربه الرّلُّ ال 

يّرؤ ال ِلرن عطايرا لاديّر  أا لرااد بنرا ه برل ِلرن إنسانه عّن الهيكل ال اديد الال ألاله اللسيح هرا اسردله اهرا ُله 

م هرال الحاراّة  بنيّ  على أساب الّسل ااعنبيا  ايساْ نفسه حاّ الءااير . اعنردلا نُم رّدِ حااّة حيّ  ّاحيّ ه ل 

لها لل فرري يررام العلرراد انصررلٍّي لررابلين:  لررن بنرريهم الرربلهم إليررن علررى لررابحن النرراطك  الرراين ل ررد لاا»للبنررا ه نُمررّدِ

 في مبل الّّل ايستايله للاد اسله ابنيان كنيسته اللمدس .« السلابي

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(50) 

 سبت الفرح

-9- 

 صالة الملن سلٌمان )صالة التكرٌس(

التي دخل ْح لماِدب المديّه حينلا الؾ سليلان ابسرط يديره علرى لثرال الصرليله  هال الصوة اللستااب    

ّّ ال يُنط ك به. عب رّ عنره  لتدشين الهيكل الال بنال بحسل التدبيّ اإللهيه بتفاصيل ألهلها الّاح المدب لدااد بِِس

لُّ »لال لسرليلان: دااد النبّي حينلا س ل م لثال الهيكل اّساله اتفاصيل لبانيه اأااني الخدل ه ا  ّ نِري الر ل  ل رْد أ ْفه 

ه أ ْل ُكل  أ ْشؽ اِل اْلِلث الِ  (. الهيكل ّاحاني في كّل شي ه ابه تكُلن كّل 19: 28أخ1« )ُكل  اِلن  بِاْلِكت اب ِ  بِي ِدِل ع ل ي 

ل الّلء االلثال اأشبال السلااياح اظلّها.  تفاصيل الكنيس ه تحح الشكل اللاّدِ

 الهيكل الاديده ها اسد اللسيحه االكنيس  علاد الحّك الاعدته.الحّك في   

صوة التكّيب هال هي بلثاب  ت خصيي هاا الهيكل لل. هي دخال في عهرٍد برين اإلنسران اهللاه أّن هللا   

ا إلرى يسُكن لاُدل في البيح الال ُدِعي  باسله. اأّن اإلنسان يستلّد خيّاح كثيّة إاا التاؤ إلرى الرّل إلهره  ًّ نراِظ

 هاا البيح.

إّن البيح بيح صوةه بخاّ اابابحه لااسم اأعيراده كلّهرا ُلم د لر  لله هرا لكران الفرّح الردابم االلحّلر    

الدابل  االبخاّ الدابم صرباًحا السراً اه االخبرء الاديرد كرّل يرامه خبرء الاارال. الكرن ش رّط  ااحرد  ُاِير  تارال 

رٍمه أ لس رم الرّلُّ  اإلنسانه ها ع هد  ل طع هُ الّلّ  اا »ل  دااد بم س  ُّ ت رى ي ِسري ل ُهْم ح  ُّ إِْن ك ران  ب نُران  إِن لرا  ي ْحف ُظران  ُطر

اِلي ح  أ ْنح  أ ل  ّْ ا ِس اِلي ك ل   (.. ِحفظ الاصاياه اِحفظ طّيك الّّل لستميًلا.25: 8لل1« )أ ل 

ل عن السُّ    كن ى فري لصرناعاح اعيرادل. اهري تُلمري االصوة فيها اتّياْ كثيّه اإدّان عايل لل الُلن ء 

ياً ا على اتياْ المديّه كيؾ يتناءل حتى إلى حماّتناه بل أن نصيّ نحن لسكنهه بل اتّحد بلسركننا التّابري 

ّّ بؤْن يسُكن فيناه ايحّل بينناه انصيّ  ااعله ااحًدا ل  الهاته. استااب  الصوة كانح تؤكيًدا ِلن نحا هللا أنّه يُس 

 ميم  هيكله.نحن بالح

لمد استاال اللسيح اللصلال االناءل إلى الاحيم االمابم لن اعلرااح.. اسرتاال صروة سرليلان التري   

ل ه لتصيّ بميالته حااّة حيّر ه فري هيكلره  ّّ يصلِّيها في هال الليل . فدّشن هيكله بسكل دِلهه األام الحااّة اللتف

االمّديسرر  الطرراهّة لررّيم كشررفح ألؽرراء لرردب اعلررداب السررلااله االّسررل اعطهرراّ صرراّاا أعلرردة اإليلررانه 

د ْح تحميمها اكلال لعناها الّاتها في ابيحر  اللسريح.  ا  اللصناْ بيد. اكّل الابابح التي لّدلها سليلان للتدشين ا 

ّش دم يسراْ الررال يررتكلّم أفيررل لررن دم   ّ اّّش الردم للتمررديبه البيررح ااعاانرري االكترل أيًيرراه االثيرراله صرراّ 

 .هابيل
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بنءال ناّ لمبال الابيح ه ثّم التأل البيح دخانًا حتى لم يستِط  الكهنر   –لديًلا–كانح االستااب  اللإلّت  

نّرراه ال بِررل نرراّ اأاارراْ  أن يكّللرراا الخدلرر . اهررا كلررال التحميررك نعيشرره فرري الكنيسرر  اليررامه عّن فِصررحنا اُبِررح ع 

اله برل بنراّ حيراة أبدير  اإشرّاق فارّ الميالر  الرال ال الصليله اأّلا لاد ليالته فلم يحُصل في دّخان أا سرح

ل. ُّ  ي ؽ

 صالة دانٌال النبً )صالة االعتراف والتضرع(

  «  ّ لُّ ٱس ِه  ّ ِّّ ٱع ل ى  ل ل ْين اه ِع ن   لش  ل ب هُ ع  ا  ل  ٱا   ّ اِلِه  ل ٌّّ فِي ُكّلِ أ ْعل  ن ا ب ا رْات هُ.  ل تِيٱإِل ه  ْ  ص  ا إِْا ل ْم ن ْسل  ع ِلل ه 

ا  آْلن  ٱا   ّ  بِي ٍد ل اِ  ل ِالٱإِل ُهن اه  لس يِّدُ ٱأ يُّه  ِو ِلْص ّْ ْاح  ش ْعب ن  ِلْن أ   ّ ع ْلح  ِلن ْفِسن   ي ٍ هأ ْخ ا  را ا  ْسًلاٱا  را ُهرا  ه   ْلي رْام هٱك ل 

س   ا.  ي ا س يُِّده ح   ّ ؤْن اه ع ِلْلن ا ش  تِن  ل ْد أ ْخط  ْحل   ّ ؾْ ٱل  ُكّلِ  ِّ ه  ْص ب رِل لُْدِسرن  رِليم  ا  ش  ُّ ِدين تِن  أُا ب ن  ع ْن ل  ؼ ي  ط ن  ا  س خ 

ا آِلث اِم آب ابِن ا ص  ط اي ان ا ا  حْ إِْا ِلخ  ِلي ِ  ّ  ا ِعْند  ا  ًّ ا ش ْعبُن  ع  ش ِليُم ا  ُّ ْال ن ا. ف   ل ِاين  ٱأُا ْبرِدن   آْلن  ٱ ْسل  ِ ٱح  ة  ع  و  ن ا ص   ي ا إِل ه 

ْمِدِسن   ْاِهن  ع ل ى ل  أ ِيْا بِا  ع اتِِهه ا  ُّّ ت ي  لِ ٱا  ِّ ْين ْيرن  ا  ْسل  ْ ٱ. أ ِلْل أُاُن ن  ي ا إِل ِهي ا  لس يِّدِ ٱِلْن أ ْاِل  ْلخ  ّْ ٱ. اِْفرت ْح ع   ْنُظر

ب ن ا ا    ّ ِدين    ٱِخ ّ   ْسُلن  ٱُدِعي   ل تِيٱ ْلل  ن را ن ْطر ِّّ اه ِع ن رهُ ال  ِع ْارِل بِ ل ْيه  اِحِلرن  ع   ّ ه ب رْل ِع ْارِل ل  ْاِهرن  رام  ا  ع اتِن ا أ ل  ُّّ ر ُح ت ي 

ّْ ٱ. ي ا س يُِّد ْسل  ْ ٱ. ي ا س يُِّد ْلع ِظيل  ِ ٱ ْصػِ ا  ْؼِف
ّْ ِلرْن أ ْارِل ن ْفِسرن  ي را إِل ِهريه ِع ن  ْصن  ْ ٱ. ي ا س يُِّد أ  ّخِ ن  ٱ. ال  تُإ  ُدِعري   ْسرل 

ع ل ى ش ْعبِن   ِدين تِن  ا   (.19–14: 9)دا« ع ل ى ل 

أ ثِ  أ يُّه ا» ؤْن ا ا  اي الُ. أ ْخط  ص  افِِظي ا  ح  ِ  ِلُلِحبِّيِه ا  ْحل   ّ ال افِظ  اْلع ْهِد ا  ُهاُله ح  لُّ اإِللهُ اْلع ِظيُم اْلل   ّ ع ِلْلن ا ال ْلن ا ا 

ص   ِحْدن ا ع ْن ا  ْدن ا ا   ّ ت ل  ه ا   ّ ه أ ل  الش  ُّّ . ل ن  ي ا س يُِّد اْلبِ ع ْن أ ْحك اِلن   «ل ن ا ف ِخْءُل اْلُاُاالِ  ااي ان  ا 

ر  ّاحره للسربي اال إلرى لحظر . برل كران فري أّو  هاا دانيال النبّيه نبّي أّو السبيه الال ل رم ت خي 

لِّرك نحرا أاّشرليم نراِظّة إليهرا بعرين اإليلران خرول ُكراّ  ةه السبي باسدل بينلا ّاحره تُح  ّّ ي ر . ابالصروة الحرا ة ُعلِّ

 خول ساعاح النهاّ االليل. 

 دانيال الال احتاال ُاّل اعساده الكن لم تُكن لألساد لّاة لليّّ ااإلياا . هاا

 

 لالا سيداّاب الملي
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(51) 

 ما أشبَه الٌوم باألمس   

لِّ »  ّ و ُن ال إِا ا ل  أ ْيم ظ هُ ل ابِوً: لُْم ع اِاوً. ف س م ط ِح  ا  ب  ا  ُّ ْنل  بُْط ل  ا   ّ ا   فِي اْلب ْيِحه ف ي  ّ  أ ي  نُا ه ا  أ ْلب ل 

را ا. ف م رال  ل رهُ: اْلرب   . ف ف ع رل  هك  اْلب ْب ن ْعل ْين  ْنط ْك ا  و ُن: ت ل  ل ال  ل هُ اْلل  ْيِه. ا  ْلِسل ت اِن ِلْن ي د  ن  الّسِ د ا   ِّ ج   ْب   ّ ر اتْب ْعنِري. ف خ  ا 

 ُّ  ُّ ه ب ْل ي ُظنُّ أ ن هُ ي ْنُظ ِميِميٌّ و ِن ُها  ح  اِسط ِ  اْلل  ى بِا   ّ ك ان  ال  ي ْعل ُم أ ن  ال ِال ا  ل  ي تْب عُهُ. ا  ب  اع ا   ّ ْحر ا اْلل  راء  ْإي را. ف ا 

ل إِل ى ّدِ ِديِد ال ِال يُإ  أ ت ي ا إِل ى ب اِل اْلح  ه ا  الث انِي  ْلِح  ا  ِلْلا  اِحًداه ا  ا ُءل الًا ا  ت م د ل  ا ا  ا   ّ ا ِلْن ا اتِِهه ف خ  ِدين ِ ه ف اْنف ت ح  ل ُهل  اْلل 

س رل  ل   ّْ ل  أ   ّ ِلْلرُح ي ِمينًرا أ ن  الر ا    إِل رى ن ْفِسرِه: اآلن  ع   ّ ُها  ل ْد  ُبه ا  ُّ و ُن. ف م ال  بُْط ل هُ اْلل   ّ أ ْنم را نِي ِلرْن ف ا ي رِد و ك رهُ ا 

ِّ ش ْعِل اْلي ُهادِ  ِلْن ُكّلِ اْنتِظ ا ه ا  اُدب  ُّ  (.11–7: 12)أْ« ِهي

لعّل هال المّص  العايب  االلرإثِّّة ارد ا تُلمري ِظرو  علرى الحميمر  التري عاشرتها نفراب اعبرّاّ فري سران 

د لون الّّله لا أن دخل إلى بيح السان حتى تبّدد الظوم اأيا  ناّ في بيح السان.  ّّ  الاحيمه فهاا لا

االسراكن فري النراّ الرال ال يُردنى أّلا حيناانه فالّّل يساْ بااته الال هرا نراّ اآلله نراّ لرن نراّه 

ّ  فري بيرح السران. أّلرا السوسرل االميراد  لنهه عندلا نءل إلى الاحيم هّب ح لّااح الظلل ه اأيا  اأشرّق نرا

ّ النفرابه ُلخلِّري اللسربيّين لرد اّطل ر  علرى عبيردل  ِّ ِظرو ِل »فسمطح في الحال عّن ُلحر رِ  ا  اِلِسرين  فِري الظُّْلل  اْلا 

ْاحِ   (.79: 1ا)ل« اْلل 

االنفاب الُلثم ل  بالنام العليكه ؼفل  اللاح اسلطانه انتفيْح إا سلع ْح صراح العرّيبه أيمظهرا نراّ 

ل»ااهه ابها  سلطانهه استيمظيه  ِّ (ه اُنفيي تّال المباّه هااا اا  فادل نفراب 1: 60)إش« لُاِلي اْست نِي

 عبيدل ليؤخاهم إلى ناّ ليالته.

  ّ اب اعشّاّه فؤنرح ترّاهم لّتعردينه لنطرّحينه عنرد لبرّ يسراْ عنردلا ارا  أّلا عساكّ الظلل ه الُح

احٍ »لررون الررّل لررن السررلا  يرردحّج الحاررّه  ررؤ ْلا  اا ك  ُّ ررا ص  اُب ا   ّ ت ع ررد  اْلُحرر ّْ ْافِررِه ا ِق... ف ِلررْن خ  ّْ رراْلب  لُ ك  ُّ رر ْنظ  « ل 

ل ك  4ه 3: 20)لح اب الاحيم اشياطين الظلل ه اّتاعااه ل  ّّ  ُهم اعّ اخاؾ ال ينتهي.(ه فلا بالن بُح

+ ليل أّن اللون ألسن بيد بطّبه االتادل حتى أخّاه لن السانه لن البال الخاّاي. ِلرن أّاْ اعيمانراح 

ّ لا صنعه الّله أيمان  نءال اللسيح إلى الاحيم:  التي تصّاِ

 الّّل ناءل إلى الاحيم بالصليله -  

ف  لّإياله -  نفاب اعبّاّ ُلتلّهِ

 في أسفل اعيمان ه االّل ناءل إليه يُميله ُللِسًكا بيدله آدم أبانا -

 يد آدم صؽيّة كيد طفل في يد أبيهه -
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عينا الّل لتّاه  نحا آدم في شفم  احنان أبال أبدله بينلا عينا أبينا آدم ال تاُسّان أن تتطلعا إلى  -

 فاق. بل كابن ُاِاد  لن أبيه بعد سنين هاا عددهاه

ى الميال  افرّح االنطروقه انراّ ااره بينلا يمؾ في اع -  ّ يمان  نفاب كثيّة اد اه تكسا اااههم بُش

 يساْ لنعكب عليهم اليعًاه حتى يلكن للناظّ أن يّاهم اليعًا في ناّ ااهه.

 لا أبدعها أيمان ه ّسلها الفنّان اعّثااكسي بحاّسته الّاحيّ ه اإلهام الحياة االعبادة في الكنيس  اللايدة.

 

 لالا سيداّابالملي 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(52) 

 المدٌس ٌوسف البار

-1- 

الّاح المدب ها الال أعطى المديب ياسرؾ لمرل البراّه هكراا اصرفه اإلنايلري لراّ لتّرى فري بشراّته 

ه ل ْبل  أ ْن » ْخُطاب  ً ِليُاُسؾ  هُ ل  ي ُم أُلُّ ّْ ا ك ان ْح ل  را إِْا ك ران  لل  ُالُه   ّ احِ اْلمُُدِب. ف يُاُسرُؾ  ُّّ ي ْات ِلع اه ُاِاد ْح ُحْبل ى ِلن  ال

ا  ّ ا ِس اد  ت ْخِلي ت ه   ّ ه اه أ   ّ ل ْم ي ش ؤْ أ ْن يُْشِه اه ا   ّ  (.19ه 18: 1)لح« ب ا

ْح عليها «ُاِاد ْح ُحْبل ى»يمال اإلنايلي لاّ لتّى عن العاّا  المديس  إنّها   ّ لولح الحلل لدى ه أل ظه

الاين يّانها لن اعهل أا الايّان. فلن اهر  هرإال  فلعرّاؾ أنّهرا لخطابر  لياسرؾه اهري ُلميلر  لعرهه فرو 

ؼّاب  إن ُاادح ُحبلىه حتى اإن تكن لّاسم الءااج لن ُكتُِل اِّق الءااج بشهاد لن العابل  احياّ اعهل 

ال  ه اعل ل حفل العُّب الا إلى الرن.. لرم يكرن شري  لرن الرن لرد ااعلاّله اتسايل الءااج في سّاوح الل 

حدث. الكن لن اه  أخّى فإّن التمليد يمال أّن العاّا  دخل ْح إلى الهيكل فري سرن الرثوث سرنااح ابمي رْح إلرى 

نّ  ألها لد ّلدا اهي بعرد صرؽيّة. فكران البرد فرى حرال خّااهرا  سّن اثنتي عشّة سن ه إا كان يااليم أباها اح 

ل أن تصيّ علّل الّي لن سبطها. اللا العح المّع  على ياسؾ أخا العاّا  المديس  إلى خاصتهه لن الهيك

 ااعتُبِّح أنّها لخطاب  له إلى أن تكلل لّاسم الءااج.. هكاا كانح العاداح في تلن اعيام. 

ا»  ّ ا ِس اد  ت ْخِلي ت ه   ّ ه اه أ   ّ  (19: 1)لح« ل ْم ي ش ؤْ أ ْن يُْشِه

ْلررل علررى  + للررا كشررؾ  الررّاح المرردب فرري اإلنايررل عّلررا داّ فرري ِاهررن ياسررؾ النّارراّ عنرردلا ّأى عولرراح الح 

العاّا  الطاهّة.. اايح  أنّه لم يفاتح العراّا  المديسر  فري الرن اعلرّه ال عاتبهرا اال اللهرا.. برل تفّكرّ فري 

ؾ. اهنا الن ُلنط ل ك هاا التفكيّ للكن أن نستدل على لدى  ّّ النُّبل في اعخوق االسلّا في نفِسِه كيؾ يتص

الّاح. كان للنالاب ُحكم اايح لن اه  هاا اعلّ. اكران لرا أسرهل أن ينحراء اهنره إلرى النرالابه اهراا 

رن تّتكرل هراا اعلرّ.. يشرهد  ليب فيه عيل  اال لول . الكنره تارااء أاالرّ النرالاب التري تميري برّام ل 

لل أكبّ دليل ال يحتاج اعلّ لعه إلى عليها شهاد في حالِ  إن أُلسكح في ااح الفعل ه أا تكان عولاح الح 

 شهاد. الكن على عكب الن اا  تفكيّ المديب ياسؾ الباّ.

ا علرى المرديب ياسرؾ نفسرهه اكرم   ًّ د أن يُشِهّها.. إن أُخا اعلرّ بحسرل الظرااهّ فرإّن هراا يكران عرا ِّ + لم يُ

 ام احتى المتل. ينشا هاا اعلّ لن الؽيظ الن الؽيله بل الن االنتم

ا  –لرا كران صرحيًحا  –أال يصيّ هاا اعلّ     ًّ ة كانرح أعلرى لرد ّّ خيانر ً ااصرل  عراّ؟ الكرّن نفس ره البرا

د  ِّ اأسلى شؤنًا. لمد تاااء ااّتف  فاق اللشاعّ الطبيعيّ  ااععّاؾ البشّيّ ه افي كٍّم بالػ انبل فابك لم يُ

ا عليمًا أن ال يُع ًّ يوً لاي ا اشعا و العاّا  عّل لكّال لهلرا بلرػ اعلرّ. إنّره أن يشهّها. ااد في نفسه ل  ِّّ

ها نفسه لم يفاتحها في اعلّه اإن كان لد بلػ به االيطّال أّل لبلػ. لمد فااا باعلّ فؤاهلرهه الرا ّأتره 

هرا إالّ   ّ عينال أبعد عن التصديك. لنا أن استلم العاّا  اهي ِطفل  ااح اثني عشّ ّبيعًا إلى هاا اليام.. لرم ي
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ل أفيل لن لونه الم يوحظها إال ُلشّل  كالصباحه اليل  كالملّ لرن كثرّة الصروة االتؤلرل. لمرد لوًكا ب

فاّلح الهيكله الكن ّآها ياسرؾ فري تلرن الفترّة لرن الرءلن كؤنّهرا لرم تترّن الهيكرل اال فاّلتره.. برل ّآهرا 

 كؤلدب لن الهيكل اأطهّ لن الطُّهّ ااته.

تفراّق البيرح اال خلطر   لهرا لر  النراب؟ إّن لرا يرّال اآلن لرن عولراح فكيؾ إانه فلااا حدث؟ إنّها لم    

ْلله الد الحظه ّبّلا بعد ثوث  أا أّبعر  أشرهّ لرن ءيراّة ّبريب اللوبكر  ابّابيرله التري احتفظرح بهرا  الح 

ّّ إلهّي الم تُطِل  عليه ألرّل اعلرّبين. نعرم لمرد اهبرح للردة ثوثر  شرهاّ لءيراّة ءكّيرا ال كراهن العاّا  ك ِس

رح تخردم اتعيرد الرّأة لتمّدلر  فري  ي  اءااته أليصاباح. اهال الءياّة كانح لمدس  لن كّل اانله فهري ل 

أيالهاه اءااها شيخ الاّ لف هُ الصلح اعدم الكوم. لمد ب د ح الحيّة اداّح اعسربل  التري لريب لهرا اراال 

ل اايح يُّيح الفكّ. الكن أّل في ّأب المديب ياسؾ. سإال األؾ سإاله اليب لن ااال شاٍؾه أا سب

ها؟ كيرؾ اّتراح لهراا الفكرّ النبيرل فري اسرط عاصرف    ّ د أن يُشرِه ِّ عمل هااه الال فيلا ها لفتكّ بهرااه لرم يُر

 اعفكاّ اعخّى؟! لمد كشؾ هاا عن هال الّاح العالي ه االشهال  الفابم  لهاا الّال الباّ.

     ّ اه فهراا ألر  ّ ا برو  أّلا أنّه أّاد تخليتها ِسر  ّ فراق لِّلر  أخروق البشرّ.. أّاد أن يُخِلري سربيلهاه ايُطِلمهرا ِسر

افًا على شعاّها.. إنّه لؽء   ا.. هل خ   ّ يّا  ابو لعّف  للناب. تُّى لااا اال في خاطّ هاا الباّ؟ للااا ِس

لمد كانح الااهّة  ليب له حّل؟ كيؾ هدال الفكّ إلى الّستّ اعدم الفييح ه أا إلى عدم اإلسا ة ااإلياا ..؟!

هاه اإن يُكن الفكّ يلّح عليره ايعاّبرهه ف ّكرّ أن يرد ع ها تراهله الكرن فري  ّّ ؾ ِس ِّ الؽالي  الثلنه فإن لم يكن يع

ل ب  . لمد كشؾ هاا الفكّ الفايل عن للل ّال فابو بالسومه اءيل الحّل االؽفّان.  سوم افي عدم ا 

ل ٍ  لن أ    ّ  في إصرداّ االعايل أنّه لم يُكن في ع ا  ؾ الّطياش  االتسّْه اال تها  ُّّ ؾ تص ّّ له اال ت ص  ِّ ل

ا  ًّ ر اعحكامه أا دفع هُ الشعاّ الماسي بسبل لا ّآل إلى اّتكال اهال  أا فِعل ال يليك. بل برالعكب صراّ لتفّكِ

ا ع ص ى عليه إدّاكه. ّبّلرا أخرا هر  ّ اا اعلرّ ِلنره أيّاًلرا.. لتؤنّيًاه ابالتؤكيد ُلصلّيًا طالبًا أن يكشؾ له الّل ِس

طاّ لنه النام اصاّ في يمظ  العمل االّاح لعًا. على أّن الّّل ال يتّن صفيّه ن هبًا لألفكراّه لربوّ يسرتثلّ 

 عدا الخيّ هال الظّاؾه ايعلل علله الُلشين فيُسي  لأللّ كلّه. 

ّ  ل هُ فِري ُحْلرٍم ل رابِوً: ي را»    ّلِ ل ْد ظ ه   ّ و ُن ال . ع ن   إِا ا ل  أ ت رن   ّ ي م  اْل ّْ ر رْؾ أ ْن ت ؤُْخرا  ل  يُاُسرُؾ اْبرن  د اُاد ه ال  ت خ 

احِ اْلمُُدِب  ُّّ ا ُها  ِلن  ال ِال ُحبِل  بِِه فِيه 
رْن ِلرن  اللوبكر  أّسرله الرّّل إلرى 20: 1)لرح« ال  (. لرم ي مُرل الكترال ل 

إا كان هرا اللاّكرل بالبشراّة اللفّحر ه المديب ياسؾ. الكن ؼالل الظن أن يكان ّبيب اللوبك  ابّابيل؛ 

بًا أن يخاطرل اللرون المرديب  حين انفتحح السلااح بعد لباح السنين لن الافاؾ اانِعدام الّإيا. اليب ع ا 

ياسؾ داعيًا إيّال ابن دااده حم ا إّن ياسؾ ينتِسل لدااد بحسرل النسرل الاسردل. الكرن ِاْكرّ دااد هنرا يُسرلِّط 

ام لللكر  دااد حسرل اللكتراله فالرال فري بطرن العراّا  هرا الللرن ابرن دااد بحسرل اليا  اإللهي على لي

 الاسده الكابن على الكل إلًها لباًّكاه اها الال ال يكان لُللِكِه انميا .

فطررابى لياسررؾ ابررن دااد إا بلررػ إليرره ءلررن الخرروي ااصررل إليرره للكرراح هللا.. بررل طابررال عنّرره صرراّ    

ًكا بالِفعل في است ِّ  عون الللكاحه اصاّ صاحل االسم الحسن "ابن دااد".ُلشا

د ا على لا كان ياسؾ يتفّكّ فيه:      ّ ْؾ ي ا يُاُسؾُ »لال اللون  الال اللون هنا كان لصرحابًا «.. ال  ت خ 

بمّاة إلهي ه طرّد ْح الخراؾ االارءْه اطرّدح الحيرّة ااالّتبران. فحرين يُعطري اللرون السروم فهرا لرّاة ال 

 ن يمال ال تخؾ يكان الخاؾ لد الّى اهّل.  كومه احي
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أ ت ن  »  ّ ي م  اْل ّْ ْؾ أ ْن ت ؤُْخا  ل  فهي على لا عهدت ها لن الطُّهّ االنما . بل ءادح بحلال الكلل  في «.. ال  ت خ 

 ّّ ن ره  الّسر أحشابها على نمرا  السرلا ه ااّتفع رْح أعلرى لرن الشراّابيم. كشرؾ ّبريب اللوبكر  لياسرؾ البراّ ك 

ب ل اللمّدب ها لن الّاح المدبه فرالانين فري بطنهرا هرا لرن اعل ا. إّن الح  ًّ دب لن اه  لا ّآل ياسؾ ظاه

رْعب هُ ِلرْن »الّاح المدب الن العاّا ه ها الكلل  صاّ اسًدا  لِّرُي ش  ْ . ع ن رهُ يُخ  هُ ي ُسرا ت ْدُعا اْسرل  ت ِلُد اْبنًا ا  ف س 

ط اي اُهمْ  نُاط أن يسّليهه كلا ها العُّؾ اللؤلاؾ أّن االد الطفرل فياسؾ ظاهّي ا ُدِعي  أبً «. خ  ا ليساْ اها الل 

ن نادى االسم اللباّنه اسم الخوي.   يسّليه. لمد صاّ لياسؾ هاا الشّؾ العظيمه فها أّال ل 

ل اللسريح الخوصري اُؼفرّان  لمد أ طل    اللون المديب ياسؾ الباّ على كّل تدبيّ التاسُّد اإللهيه اعل 

اياه كّل هاا في كللاٍح بسيط  لليل . اهكراا خيرع ْح نفرُب البراّ لتردبيّ الرّل اإللرهه كخيراْ المديسر  الخط

ِّ اإللكران  ْح ِلنه علرى لرد ح  فللرا اسرتاثم ْح أّن «. ك ْيرؾ  ي ُكراُن هرا ا؟»االدة اإلله لّلا بّشّها اللونه ااستاي 

ه أحن ررْح ّأسررها ُلاِعن رر ً فرري التسررلي ّلِ. ِلرري ُكْن ِلرري »م الكالررل بمالهررا: الترردبيّ اإللهرري حاصررل   ّ رر ُ الرر ا ا أ ن ررا أ ل  ُهررا 

 «.ك م ْاِلن  

في تسليٍم كالل سكن ْح ألااج اعفكاّ اصاّح سفين  المديب ياسؾ في السوم الكالله بل لُْل لمد حلّرح 

ى إلرى سرل اااح الع ِلرّيه السلا  في بيته افي للبه في آٍن ااحد. تحّال البيح الصؽيّ الال احتاى ؼيّ الُلحا 

 اس لعْح أاان الّاح تسبيحاح الشاّابيم.

ْلررل اإللهرري تكتنفهررا اعسررّاّ الترري ال يلكررن اصررفها. فرراعلّ يفرراق ف ْهررم   اهكرراا صرراّح بميّرر  شررهاّ الح 

اللوبك  الاين في السلااحه فك م بالحّّل اإلنسان؟! الكننا ننحاء إلى أّن بسراط  الفكرّ انمرا  اإليلران ياعرل 

ًدا عن اّتبان العمله إا أّن ألاّ هللا يستاعبها البسطا  بدان فحي العمله الال في لعظم اعحيان اعلّ بعي

وً اُلفِسًدا لبساط  اإليلان. اهاا ياعلنا نّى أّن المديب ياسؾ الباّ استاع ل  ببساط  اإليلان لا  يصيّ ُلعّطِ

رل  برنفٍب تؽلّهرا  بّشّل به اللون في الّإيا. اهكاا صاّ فري ّاح التصرديك االفرّح ااسرتمبال الحردث اعا 

 أنااّ الليود العايل.

 )يُتّب  (
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+ لّلا صدّ ألّ االلبّاطاّ باالكتتاله اأّن كرّل ااحرد يُكت ت رل فري لدينترهه كران البرد للمرديب ياسرؾ االعراّا  

اللباّك  أن ياهبا إلى لسمط ّأسيهلاه إلى بيح لحم لدين  الللن دااد. اسلان اعبرّاّ لرن اهر  خيراعهم 

لنرا الِمرد مه هرا ّاح هللا الرال يمراد للللان االّإسا  االماانين االتنظيلاح اكرّل تّتيرل بشرّل.. لعرّاؾ 

ْلل العاّا .. لم يكن  خطااتهم لكي يمياا أيام ؼّبتهم في السوم الكالل. اّؼم أنّها كانح اعيام اعخيّة لح 

هاا عراّ يلرنعهم عرن تكليرل اعلرّ. كران علرى المرديب ياسرؾ أن يصرطحل العراّا ه ابحسرل االلكانيراح 

ا ظاهّي را  -ى لردّ اإللكرانعلر-المليل  كفمّا ه أن يهيّا لهرا  ًّ .. اإن بردا اعلرّ يسري أسربال الّاحر  فري الس رفّ 

بحسل الظّاؾ الُلحيط ه الكّن الحميم  أّن التدبيّ اإللهري لرن اهر  دخرال ابرن هللا الظراهّ فري الاسرد إلرى 

ّاؾ.. بل كان العالمه كان لعّافًا سابمًا بكّل تفاصيله لبل كان العالم. فلم يكن شي  خايعًا للصدف  أا للظ

 الكّل ُلهي ؤ ءلانًا الكانًا اكيفيّ ً بكّل إتماِن التدبيّ اإللهي. 

ّ  الاحي أنّهلا حال اصالهلا إلى بيح لحمه كانح الساع  التي كان الّل ُلءِلعًا أن يدخل عرالم  كلا ا ك 

ا لرن كرّل لكران. الرم يكرن اإلنسان ُلتاّسًدا لد حلّْح. اكانح المّي  بسبل االكتتال لد اءدحلح بالاافدين إليه

رل هللا الرال يحلرل  ل  للّل لكان في اللنءل فاستيرافه عرال م الحيراانه ليالرد بحسرل التردبيّ فري اللرااد.. كح 

خطيّ  العالم. اليب ُاءافًا أن يمال الاحي إّن العاّا  الدته الّلطته بيديها الطاهّتين اأياعته فى اللااد. 

ن السراع  أحرد  ل رّط. عّن اللعرّاؾ أّن فري سراع  الراالدة ياتلر  اعهرل اهاا لعنرال أنّره لرم يكرن لعهرا فري تلر

ن  لد ْح ابمي ْح عاّا ه اليب ل  اعلّبان حال الاالدة يساعدان ايساندان ايعتنان باللالاد. الكّن العاّا  ا 

ّّ اععظم ال البشّ اال اللوبك . افري لحظر  االدة ابرن هللا اللتاّسرد انفت حرح السرلاااح.. يط ِل  على هاا الس

 ُالد للن الللان اّل اعّبال.. أالّ تتهلّل اللوبك .. نمال الخليم  كلّها تهلّلح بلايبن.

ا. سررب حال  ًّ ررن يادانرره سرراه ررّاا ل  ناًطررا بهررم أن يُبّشِ كرران العررالم الهيًررا فرري ليررٍله أّلررا اللوبكرر  فمررد كرران ل 

اه اتسبيحهم لسلاًعاه عّن ابن  ًّ ايسبحانه على الداام بو فتاّ أا سكاحه الكن صاّ اآلن ااادهم لنظا

 هللا طؤطؤ السلااح انءل. 

ا اإلهام سلااله لينظّاا طفل اللااد العايله ّأاا الال كران لنرا الّلا اا  الّعاةه تمادهم لّااح ُعلي

ن به العرالمه االعرالم لرم يعّفره. كانرح أّلره االمرديب ياسرؾ يسرلعان لرا اصرفه  البد ه الال دخل العالمه اُكّاِ

سرل   العراّا   الّعاة البسطا  عن لنظّ اللوبك  اتسبيحهمه الم يكن هراا بحرال لرن اعحراال اديرًدا علرى ل 

المديس ه عّن الشاّابيم االسيّافيم كاناا لنا اللحظ  اعالى للتاّسد يظللان عليها يسبّحان خالمهم في بطنها. 

 فمد أِلف ْح أانها الطاهّة سلاْ لا ال يلكن أن يدّكه بشّ لن أصااح السلابيين الاد السلااح العلّي.
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ها اإلنايل.. اليام الثالن يام الختانه يا  ّ م دخال الهيكل بعد أّبعرين ياًلرا. كران للمرديب ياسرؾ + لحّطاح ا ك 

ي الطفرله اهرا الرال يراهل بره إلرى  اه فهرا الرال يسرّلِ ًّ بحسل ايرعه الظراهّ كرؤل للطفرل أن يكران حاير

الهيكله ايمدم ابيح  التطهيّه يشتّيها أا تُعط ى لره لّاانًرا إاا لرم تُكرن تلتلرن يردال. كرّل هراا االمرديب براعي 

علرم أنّره يُلثِّرل داّ اعل دان أن يكرانه االرءاج دان أن يعّفهرا. االلسربال اهرا ي عل رم كالل اإدّان كلّي ي

ّّ بالمّااح ؼيّ اللّبي .  تلاًلا اللظلّ  اإللهيّ  التي ت ُحاط الس

ّّ فري ُصرلل الِخّطر  كارء  ّبيسري لتكليرل المصرد اإللهريه اصراّ  + ثُّم الهّال إلى لصّ.. صاّ ياسؾ البرا

ن بإلهام بحسل ّّ ّ  »لا يُعل ن له بالّإيا اإللهي ..  يتح ْل إِل ى ِلْص ُّ اْه هُ ا  أُل  بِي  ا  ُخِا الص  (. 13: 2)لرح« لُْم ا 

ٍّ طايل لللا  باعخطاّه عنّهم عياٍم اشهاّ بو ءاد ابو لؤاى. الكن كلا للنرا  فمام ااّهء كّل لا يلءم لسف

ءنًا. إنّه باإليلان بلا ّأى اسل  اشاهد ااختبّ لم يعد يُِمي  م لتلن اعلاّ ا 

حال اساّ لاصًدا لصّ. الِصي التمليد كثيّة ااعلاكن لتعرّددة.. ت ن مّرل فري لصرّ هرا اعابلتره  ِّّ ش ّد ال

ابًحا فري اسرط أّو لصرّه اأّسرب كنيسرته ابراّن لصرّ أًّيرا اشرعبًا. ثرم  بحسل اإللهامه األام الّّل ل 

إِن رهُ »ان في ناصرّة الاليرل لكري يرتّم لرا ُكترل عرن يسراْ: أُاِحي  لياسؾ أن يّا  إلى اليهادي .. اس ك ن  هن

ي ا ِّ (. اها لمل ال للتكّيم االتبايل بل لوحتماّه عّن الاليل ها أحمّ لا فري برود 23: 2)لا« س يُْدع ى ن اِص

ؾ عليره  ّ أن ال  اليهاد في تلن اعيام. الم ي مُم اال نبّي ااحد في تاّيخ إسّابيل لن الاليل. اكران لرن اللتعرا

ي خررّج لررن الاليررل )الناصررّة( شرري  فيرره صرروح. الكررن كرران الررّل ُلءلعًررا أن يُخررّج لررن الاررافي حررواة 

 الللكاحه الن لكان الحماّة صاّح كّال  ّسل اللسيحه اأؼلبهم لن الاليل.

ا. ايمال التمليد إّن الّ ًّ ل عاش + هكاا استمّح العابل  اللمدس  في الناصّة. اكان ياسؾ بحسل صناعته نّاا

في الناصّة بعد ّااعه لن أّو لصّ إلى سّن الثوثين عاًلاه لّلا بدأ ِخدل  الخروي عونير ً بعلرادل لرن 

ّّ انيّم إلى آبابهه اّلد اكان الّل في ُعْلّ   17أا  16ياحنا اللعلدان. ايمال التمليد أيًيا إّن ياسؾ البا

 سن  على اعكثّ. 

ل اإلنايل عن هال الفتّ ُّ ة شي  لليله فؽاي  اإلنايل ها الصليل االميال . لمد أخبّنا الراحي االال ي اُك

ًارا للشرياطين اُلميًلرا لللراتى اُلف تًِّحرا  ِّ عن أعلال الخوي التي عللها الّل كاًّءا اشافيًا لأللرّاوه اُلخ

كرّل سراع   أعين العليانه اُلعافيًا كّل الاين تسلّط عليهم إبليب. اللا التّل إلى الصليل صاّ التّكيء علرى

 اكّل حدث ال لعنى لخوي البشّي .

ا سرّيعًاه عّن الرّّل فيهرا شرا  أن يعريش  ًّ ّ  علرى السرنااح اعالرى الثوثرين عبرا ب ر فإن كان الاحي لد ع 

 اإلخو  بكالل لعنال.

 

 )يُتّب  (
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 سنة 21فً الهٌكل ابن 

ة  س ر»    ّ ا ك ان ْح ل هُ اثْن ت را ع ْشر ل ل  ش ِليم  فِي ِعيِد اْلِفْصحِ. ا  ُّ ن ٍ  إِل ى أُا ب اِن ُكل  س  الُ ي ْاه  ك ان  أ ب ا  رِعُداا إِل رى ا  ن  ً ص 

اُ  ُّ لُراا اع ي رام  ب ِمري  ِعْنرد   ْكل 
ا أ  ب ْعرد ل  ةِ اْلِعيِد. ا  ش ِليم  ك ع اد  ُّ رهُ ل رْم أُا أُلُّ يُاُسرُؾ ا  رِليم ه ا  ش  ُّ ُْ فِري أُا ربِيُّ ي ُسرا را الص  اِعِهل 

ع ر اْلل  ب راِ  ا  ِّ ك ان ا ي ْطلُب انِِه ب رْين  اع ْل ة  ي ْاٍمه ا   ّ ِسي ب ا ل  ْفم ِ ه ا ه  ُّّ ن الُ ب ْين  ال إِْا ظ  ا. ا  ع را إِل رى ي ْعل ل  ا   ّ الُ  را ل رْم ي ِارد  ل ل  ِؾ. ا  ِّ ا

ش ِليم   ُّ ي ْسرأُا عُُهْم ا  ه ي ْسرل  ْسرِط اْلُلع لِِّلرين  اِلًسرا فِري ا  ْيك رِله ا  رد الُ فِري اْله  ا  ب ْعد  ث و ث ِ  أ ي اٍم ا  ُكرلُّ ال رِاين  ي ْطلُب انِِه. ا  ؤ لُُهْم. ا 

ل ال ْح ل هُ أُلُّ  الُ اْند ه ش ا. ا   ّ ا أ ْبص  أ ْاِاب تِِه. ف ل ل  ا ا أ بُران  س ِلعُالُ بُِهتُاا ِلْن ف ْهِلِه ا  را ا؟ ُهرا  راا ا ف ع ْلرح  بِن را هك  ه ِلل  هُ: ي ا بُن ري 

ا أ ن هُ ي ْنب ِؽر ا ت ْطلُب انِنِي؟ أ ل ْم ت ْعل ل  اا ا ُكْنتُل  ا: ِلل  أ ن ا ُكن ا ن ْطلُبُن  ُلع ا ب ْيِن. ف م ال  ل ُهل  را ا  ل  را ع بِري؟. ف ل رْم ي ْفه  ي أ ْن أ ُكران  فِري ل 

لِ اْلك و م  ال اِ  هُ ت ْحف ُظ ا  ك ان ْح أُلُّ ا. ا  اِيعًا ل ُهل  ك ان  خ  ةِ ا   ّ ا   إِل ى الن اِص ا  ا ا  ع ُهل  ل  ل  ا. ثُم  ن ء  ِّ ل ل ال هُ ل ُهل  ي   هِاِل اعُُلا

ِ ه ِعْند  هللاِ  النِّْعل  ِ  ا  اْلم ال  ِ  ا  ُْ ف ك ان  ي ت م د ُم فِي اْلِحْكل  ا ي ُسا أ ل  ا. ا  الن اِب فِي ل ْلبِه   (.52–41: 2)لا« ا 

ُكتل كثيّة دخيل  تكلّلح عن طفال  الّله اأحاطتها بؽّابل العاءاح األاّ فابمر  لطبيعر  اعطفرال   

رد الرال  أ ْخل رى »حتى في اللعل.. الكّن الكنيسر  لرم تمبلهرا اّفيرتهاه عّن اإلنايرل هنرا يرتكلّم عرن الكللر  اللتاّسِ

ْبٍده ة  ع   ّ ْيب رِ  ك إِْنس رانٍ  ن ْفس هُه آِخاًا ُصا ا فِري اْله  ًّ ابِ (. فهرا طفرل فري اسرط اعطفراله اهرا ؼيرّ 8ه 7: 2)فري« ص 

لنعءل اال ُلختِلؾ.. ل  أطفال اعلاّل االلعاّؾ ّفيمًا لهم العهم. الشي  الاحيد الال يال االنتبال إليره هرا 

رْيٍ  ِلثْلُن راه بِرو  »اا لابوً: خلُّا حياة المداب لن عنصّ ااحد اها الخطي .. عّن الاحي اإللهي يإّكد ه فِي ُكّلِ ش 

ِطي  ٍ  اشرابهتنا )اشرتّكح  لعنرا( فري كرّل شري  لرا خرو »(. اكلا نمال في المرداب الؽّيؽراّل: 15: 4)عل« خ 

با االشبال حياة بشّي  كالل  طبيعيّ  في كّل شي  تتّصرؾ «. الخطيّ  احدها على الن كانح سنّا الطفال  االّصِ

ّ  )ؼش(»ك الوبك بّبّنا المداب بالكلال اللطل ْك ال  ُاِاد  فِي ف ِلِه ل  ِطي  ًه ا   (.22: 2بط1« )ال ِال ل ْم ي ْفع ْل خ 

ظ في اعطفاله    ل ْح طفال  الّّل اِصبال لن نمي الطفال ه اظااهّ الطبيع  السالط ه التي تُوح  هكاا خ 

ى الرن. فهرا بطفالتره لرّدب لالر  الطفالر  فري ااترهه لن اعنانير  االؽيرل االصرياح االشّاسر  أحيانًرا.. الرا إلر

 اأظهّها اديدة كّل الِاّدة إا كان ها الالال اللطل كه الال على صاّته كان ُلءِلعًا أن يخلك إنساننا الاديد. 

با احّكاته الياعتهه اكّل لا يخّي هال اللّحل  لن العلّ    ق الّصِ ل ْح حياة الّل لن ن ء  اهكاا أيًيا خ 

له ا أيًيا إلى الكلال ااالنيباطه كنلااج إلهري لفترّة لرن العلرّ يفتِمرّ فيهرا اإلنسران إلرى االترءان اّااحر  أدخ 

 العمل ايبط اللسان ابالي أنلاط السلان.

هاا اعلّ يال أن يكان اايًحا للاين يمتّبان بالفكّ أا التؤلل في طفال  الّل أا لّاحل نلرّال فهرا   

النِّْعل  ِ ك ان  ي ت  »كلا لال الكتال:  ِ  ا  اْلم ال  ِ  ا  (. أليب ها الكلل  الرااتي الااحرد لر  اآلل 52: 2)لا« م د ُم فِي اْلِحْكل 

في الّبابيّ . الكرن لّلرا اتّخرا لره اسرًدا كران كطفرٍل كالرل اصربّي كالرل اإلره كالرل فري ااح الالرحه عّن اتّحراد 
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ّ  نلِال بمدّ الحكلر  التري ت ظهرّ للنرابه كران بتردبيّل الخراي  الهاته بناساته ها اتحاد بؽيّ افتّاق.. الكّن أ ل

ن ِه طبيعته.. عّن أفكراّ هللا اطّلره تعلرا عرن أفكراّ البشرّ كعلرّا السرلا   الال ال يُلِكن إدّاكه أا االلتّال إلى ك 

 عن اعّو.

مه لمد ظرّل المرديب ياسرؾ االعراّا  الطراهّة يبحثران عرن يسراْ بعرد لرا ّاعرا إلرى أاّشرليم ثوثر  أيّرا  

في يميني أّن الخليمر  باللتهرا لرن لوبكر  ابشرّ لرم تتعرّؾ «. ُكن ا ن ْطلُبُن  ُلع ا ب ْيِن!»ابحسل تعبيّ المديس  اعم 

على هللا أا تدّكه كلا أدّكته المديس  العاّا  لّيم. عّن التاسُّد اإللهري خّصرها بلرل  النعلر ه احلرال هللا فيهرا 

ل . بل اأّيعته لن ثديها الطاهّه انلا ناساته بعد أن ُالد لن لبنهراه فهري اُسكنال في أحشابها تسع  أشهّ كال

دح بهرراه اصرراّح لاِصررّة عليهررا ال يشرراّكها فيهررا  ّّ إان تعّفرره لعّفرر  اعم فهررا ابنهررا اإلههرراه اهررال لعّفرر  تفرر

 لوبك  اال بشّ.

هكراا نطمرح «. بُرن  ُلع را ب ْيِن!ُكن را ن ْطلُ »الكن ّؼم كّل هاا فعاطفر  اعم فري المديسر  ؼالبر .. فهرى تمرال:   

بصدق لشاعّ اعلال . اهاا يُلمي ياً ا على حميم  العول  الفابم  التي ّبطح اعم المديس  بابنها اإللهي. الد 

أ ن را ُكن را ن ْطلُبُرن  »بدا لن كوم العاّا  المديس  أّل تاليّ تمّدله للمديب ياسرؾ البراّ حينلرا لالرح:  الرد «. أ بُران  ا 

 لح المديب ياسؾ على نفسهاه ل  العلم أنّها اّتفع ْح أعلى لن السلااح اصاّح أّلى لن السيّافيم.لدّ 

 اأنا أتعال لن صلح الباّ ياسؾ الال يّف  لكانته ايُعلي لدّل اًدا.  

ا أ ن هُ ي ْنب ِؽي أ ْن أ ُكا»+ لال الّل عله:  ا ت ْطلُب انِنِي؟ أ ل ْم ت ْعل ل  اا ا ُكْنتُل  ا ع بِي؟ِلل  تمال لره لاراًءا "أبران" «. ن  فِي ل 

ء  الاال  اللنظاّه اهلاه  اها فى اال  اعلّ االؾ في بيح أبيه. للااا كنتلا تطلباني؟ سإال الّل هنا تااا 

كرر  كررّل اإلدّان ّسررالته ااّسرراليته اترردبيّل الررال ُالررد عالرره. الكررن نعرراد لللشرراعّ  ِّ ابرراعكثّ المديسرر  لد

 التي عاشاهاه اهي التي سادح خول ثوث  أيام البحث التي أّهم ح شعاّهم الطبيعي. البشّي  الصادل  

أ ن را ُكن را ن ْطلُبُرن  »هنا ّد اللسريح ابرن االثنتري عشرّة سرن  علرى كللر  العراّا      فري الاالر  هرا «. أ بُران  ا 

ل للمال  العاّا  إا كان ها في )بيح أبي( اها كابن فيلا عبيه فك ِّّ ؤنّه يمال لها: تمالين أبي كان تصحيح ِس

يبحث عنِّيه هاا ايد الكّن الحميم  إنّني في بيح أبيه اأبي في  اأنا كابن ل  اآلل كّل حينه اها أنا في بيح 

ا ع بِي»أبي الال اعله اليهاد لؽاّة لصايه   «. ي ْنب ِؽي أ ْن أ ُكان  فِي ل 

ا ع بِيأ ن هُ ي ْنب ِؽي أ ْن أ ُكان  فِ »الال الّل:     ّد الشعاّ البشّل اعاطفر  اعلالر  إلرى «. ي ل  ُّ في الاال  ي 

الهدؾ اعسلى الال لم ي ِؽل لحظر ً عرن حيراة الرّل بالاسرده ّؼرم حداثر  السرّنه الكرن لارد اآلل اتكّيلره 

ْدتُن  ع ل ى اع  »اطاعته كانح هي بد  اؼاي  التاّسد. حتى في نهاي  أيام الخدل  لال لآلل:  ا  ِو... أ ن ا أ ن ا ل  ّْ

ن  ِللن اِب  ُح اْسل  ّْ بِيُل ال رِال »(. النا البد  شهد اآلل لن السلا  لابوً: 6ه 4: 17)يا« أ ْظه  ها ا ُها  اْبني اْلح 

حُ  ّْ ِّ  (.17: 3)لح« بِِه ُس

ا»+ يمال الاحي:   ا اْلك و م  ال ِال ل ال هُ ل ُهل  ل  ِلير   أ  »(. ثم يعاد فيمال: 50: 2)لا« ف ل ْم ي ْفه  ي ُم ف ك ان ْح ت ْحف ُظ ا  ّْ ا ل  ل 

ا ةً بِِه فِي ل ْلبِه   ّ (. ّبلا اختلط اعلّ فري كروم الرّله اعسرّ فهلره علرى المرديب 51: 2)لا« ها ا اْلك و ِم ُلت ف ّكِ

ررّي العرراّا  بِحفررظ اعلررّ فرري الملررل كؤسررّاّ هللا الترري  ياسررؾه فميررل إنّهلررا لررم يفهلررا. الكررن عرراد الررّاح فخ 

ق برين ياسرؾ االعراّا  فالعهلرا فري كللر  اليدّك ِّّ ها أحد  ؼيّها. الم يكن ُللِكنًا فري سرياق الحرديث أن يُف ر

 أنّهلا لم يفهلا.. إان لن ؼيّ اللعمال أن يُنس ل عدم الفهم إلى المديب ياسؾ احدل.
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ك ران  »+ ثم أّن الّل بعد أن كشؾ ك ن ه عللره اإللهري اّسرالتهه اهرل لعهلرا إلرى الناصرّة   را ا  اِيرعًا ل ُهل  «.. خ 

ن يُطيك لثل هال الكلل .. فها الال ت خي   اتسُاد له كّل ّكب  لرا فري السرلا  الرا علرى اعّو. الكرن  ال 

 هاا ها اإلخو  الال صنعه الّل عال خوصنا. 

 السٌر بحسب التدبٌر:

ب ل اإللهي   ّّ الح  .. نمال لنا تلرن اللحظر  لنا اللحظ  التي ظهّ فيها اللون للمديب ياسؾ ليخبّل عن ِس

كاته خايعًا لتاايهاح السلا .. يسلعها ايتبعها بطاع  اخياْ ابساط  شرديدة.  ّّ صاّ المديب ياسؾ في تح

اكران الرّاح يمرراد خطااتره فرري الِخّطر  اإللهيّرر  لخروي العرالم. الررم يُكرن ُلعانررًدا للّإيرا السررلاايّ  كمرال بررالب 

ّّ اعلدب.  الّساله بل لد انحاء بكّل كيانه خادًلا  للس

ّ  بفكّل الخاّي أن يسؤل.. للااا لصّ؟ اإن كان ثّل     ث وًه كان للكنًا إاا ف ك  فتدبيّ الهّال إلى لصّ ل 

هّال لن ااه هيّادب فاعلاكن كثيّة الّيب . شي  لثل هاا لرم يخطرّ علرى برال المرديب ياسرؾ.. برل فري 

حلو لشاق الطّيك ابُعد اللسافاح.. اهكاا إا أترى إلرى الحال لام اأخا الصبي اأّله ااا  إلى أّو لصّ. فت

وً النبّااحه اتنمّل فيها لن شلالها إلى انابها الن شّلها إلى ؼّبها. لمد بدا كآل  طيِّع  في يد  أّو لصّ ُلكّلِ

كها كلا يشا  احيثلا يشا  اأينلا يشا .  ّّ  الّاح يح

 

 )يُت ب  (
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 ّاحيّ  للحياةكللاح 

 للمّلي لالا سيداّاب

(55) 

 المدٌس ٌوسف البار

- 4 - 

 فً خضوع الرب:

ّ بره أا    اعلّ الال يُّبِن الاهنه كيؾ احتلل المرديب ياسرؾ خيراْ الرّّل االتثالره لرهه لكرّل لرا يرإل 

ه إليره. فراعلّ لريب ياًلرا أا بعرو أيرام.. برل سرنااح اسرنااحه لنرا اللريود إلرى أن أكلرل ا  المرديب ياسرؾ  يُا 

ؼّبته على اعّوه اهال بحسل التمليد تّبا على سب  عشّة سن . عاش الّل خولها كابن لر  أبيره بكرّل لرا 

 تحلل هال الكلل  لن لعنىه في الحياة اليالي ه افي النلا الطبيعيه في كّل اعطااّ.

كّ أّن الّل لم يلّوه اإن كان فري + بالطب  يااء اعطفال في أيّام الصّح  االلّو.. الكنّنا ننحاء إلى الف 

أيّام خدلته لخوصنا حلل ألّاينا عليهه احلرل تؤديرل سرولناه برل احلرل لات نرا علرى الصرليل. فرإن كران 

اللّو شي  طبيعي للطبيع  السالط  التري تحِلرل اللراح فيهراه إا ااتراء اللراح إلرى الير  النرابه اهكراا 

 ه أل اللاح.ي ظه ّ اللّو كعول  لن عولاح يّد الحياة

لالن نمال إّن اللسيح له اللاد في تاّسردل اتّحرد بطبيعتنرا البشرّي  دان أن يكران عنصرّ الخطير  فيهرا.    

بّ  الّّل سنااح الطفال  بكّل لرا  فالّاح المدب حّل في أحشا  البتاله لد سها اطه ّها الألها نعل . لالن ع 

ك الال ال يشابه عااّ. الكن كطفل طبيعي سهّ عليره فيهاه الكن بدان لّو أا نميه فها الكلال الُلطل  

 المديب ياسؾ ااعم العاّا  الالا بكّل لا تتطلّبه ّعاي  الطفال . 

رنع  الناراّةه اصراّ يلاّسرها   + عاش الصبي يساْه انلا في النعلر  االمالر ه اتسرلّم ِلرن المرديب ياسرؾ ص 

ّ  بها حتى لالاا:  ؟ )لا»حتّى ُدِعي نّااّ الناصّةه ااشتُِه اّ اْبن  يُاُسؾ  (. 55: 13ه لرح2: 4أ ل ْيب  ها ا الن ا 

اعخشال اياّهءها.. ايلسن بطّفها عند نشّهاه في البداي  كان يساعد المديب ياسؾ كصبّي نااّه يحلل 

رل لر  طلبراح  رلّم تفاصريل الصرنع . اتعال  ايساعد في تثبيتها.. يميي ُلعظم نهاّل يّالل ايساعد إلى أن ت س 

الناب يلبّيهاه الم يخُل اعلّ لن تفاُاح ألِءا  النابه فلنهم الطيّل اللساِلمه النهم ؼيّ النه النهم اعلين 

ن يشكّ ايلدح العلله النهم ؼيّ الن. الللتِءمه ا  لنهم على ؼيّ الن.. النُهم ل 

انحن يتللّكنا العال حينلا ياهل بنا الفكّ إلى تفاصريل الحيراة اليالير  آنراانه العرالوح النراب علرى    

م.. اختوؾ أنااعهمه احين نفّكّ أّن الّّل فاحي الملاله اُلختبّ الُكل ى الرال عينرال تختّلران أسرتاّ الظرو

ل  لعهم كلن  اكّل شي  لكشاؾ اعّيان ألالهه حتّى نيّاح الناب اخفيّاح أسّاّهم كانح ألاله. الكنّه تعال 

ُ  )يبصرّ(»أخلى ااته آخاًا شكل العبد  ال  ي ْسرل  ْفتُاُح اعُاُن ْيِن )العينين( ا  ال  يُو ِحُظ. ل  ا ا  ًّ ثِي ّ  ك  كلرا تنبّرؤ « ناِظ

ى اال يعّؾه االن (. فني اح ا42عنه إشعيا  )إش ن ال يّ  لناب اأفكاّ للابهم لكشاف  ألالهه الكنّه كان كل 

 بحسل تدبيّ اإلخو  الال أكلله بإّادته احدل.
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رن ُدعراا أخراة   + ليل عن المديب ياسؾ الباّ إنّه كان لد ترءّاج فري شربابهه اإنّره أنارل أاالًدا ابنراحه اُهرم ل 

عالينه بينلا عاّيره آبرا  آخرّانه الرالاا ببتالير  المرديب ياسرؾه الّل. الد أيّد هاا الّأى بعو اآلبا  ا

افس ّاا ألّ أخاة الّل أّن العادة في تلن اعيام أن يلم رل أاالد الخالر  إنّهرم أخراة. الرالاا لرثوً إنره لكترال: 

اْ » ي ُم ء  ّْ ر ِه ل  أُْخُح أُّلِ هُه ا  ْ ه لّيم أُلُّ ِليِل ي ُسا الِف اٍح ِعْند  ص  ك ان ْح ا  يُاِسريا  ر ُ ِكلُاب را أُمُّ ي ْعمُرال  ا  : 19)يرا« ا 

(. فليب لن اللعمال أن تكان لرّيم أم يسراْ الرّيم اعخرّى أخت رْين برنفب االسرمه فهلرا أاالد خراالحه 25

الالن ُدِعي  أاالد لّيم ءاا  كلابا أخاة ليساْه باعتباّ إنّهم أاالد أخت رْين. الرد لالرح الكنيسر  الكاثاليكيّر  

لّأله اهكاا لعظم آبا  كنيستنا. على أّل اعحااله ساا  كان الن الّأله أا الّأل اآلخّه فاعلّ إلى هاا ا

ال يؽيّّ شيبًا لن الّسال  العظلى التي ايطل  بهاه االرداّ اللحراّل الّاحري الرال اختراّل الرّاح المردب 

نءل  لنفّدة لم يشراّكه فيهرا أحرد  لرن المديسرينه كحراّب للسرّ لتكليلهه االال بسببه صاّ للمديب ياسؾ ل 

اإللهرريه كُلعررتٍن اُلررّّلٍ الررابم بالعنايرر  االتّبيرر ه ابررداّ ّّل البيررحه كّاررٍل للسرريّدة البترراله اكررؤٍل للطفررل 

 اإللهي. 

 لائمة نسب المسٌح:

اُاد  اْبرِن إِْبرّاِهيم  »المديب لتّى اإلنايلي بدأ إنايله هكاا:     ِسيحِ اْبرِن د  ْ  اْلل  ابردأ يتتبّر  «. ِكت اُل ِليو ِد ي ُسا

التناسل لن أل اآلبّا  إبّاهيم حتّى دااد الللنه الد ّصد أّن هال الحمب  أّبع  عشّ ايوً. ثم لرن دااد إلرى 

لن سبي بابل إلى اللسيح أّبع  عشّ ايوً. اتتبّ  المديب لترى لرا كران  أيام سبي بابل أّبع  عشّ ايوًه ثم

ُلس ّاوً لن اعسرلا  ااحرًدا فااحرًدا دان إؼفرال أّل اسرم لهلرا كران شرؤنهه فبعيرهم لديسران لشرهاد  لهرم لرن 

 الّاح المدب في اعسفاّه ابعيهم كاناا ؼيّ الن. الد س ّال برالّاح أيًيرا بعرو التلليحراحه لثرل يهرااا

الد فاّي لن ثالاّ ]ثالاّ كنّته.. أل ءاار  ابنره عنردلا ّفرو أن يءّااهرا البنره خافًرا عليره لرن اللراحه 

هنًاه اإا لِيرل أّن   ّ ّ  يهاااه اءنى لعهاه اأخا ْح ِلنه  ب  ْح كؤنّها ءاني ه االسح على الطّيك حينلا ع   ّ فتظاه 

هن ّّ ح ال  ّ الرّهن -ه الالح ِلن الُّال الال له هرال أنرا ُحبل رى ثالاّ حالله لال يهااا أن تُّام.. الكنّها أظه

ّّ ِلنِّي[. لم ي عبُّ الّاح على هال ّؼم آالؾ السنين!! هكاا -كان خاتله اعصابته اعكاءل . فمال يهااا أنِح أب 

ل د سليلان.. لال الّاح:  ي ا»عندلا سّال أّن دااد ا  ِّ لرّؼم لرن أل ِلن التي ليس ْح لره. علرى ا«.. ِلن  ال تِي عُا

لح هرال الاالعر  اؼيّهرا فري سراوّح  رْح. لكرن ت س را  ي  التاب  التي لّدلها دااد.. اعلى الّؼم لن ألؾ سن  ل 

 اعبد. 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(56) 

 نحو أُسرة أرثوذكسٌة ممّدسة

-1- 

يس  فرى صرلااح اإلكليرل اللمردب لتمرديب الرءااجه عّن كرّل لنبدأ بفصل اإلنايل الطاهّ الال تمّأل الكن

 شي  يتمّدب بكلل  هللا )اإلنايل( االصوة )ّف  البخاّ اطلل حلال الّاح المدب(.

أ ت هُ ِلُكّلِ »  ّ لِّك  اْل ُاِل أ ْن يُط   ّ بُالُ ل ابِِلين  ل هُ ه ْل ي ِحلُّ ِلل ِّّ يِسيُّان  ِليُا  ِّّ ا   إِل ْيِه اْلف  ا  ل رال  ل ُهرْم س  ا  ال  ا  ب ٍل. ف ؤ ا 

ُارر  ّ ُن ال ُّ ل ررال  ِلررْن أ ْاررِل هررا ا ي تْرر أُْنث ررى. ا  ا ا  ًّ رر ررا ا ك  ل م ُهل  ل ررك  ِلررن  اْلب ررْدِ  خ  أْتُْم أ ن  ال ررِال خ   ّ ررا ل رر ي ْلت ِصررُك أ ل  ررهُ ا  أُل  ُل أ ب ررالُ ا 

رر اِحررًدا. إِاًا ل ْيس  ررًدا ا  س  ي ُكرراُن االثْن رراِن ا  أ تِررِهه ا   ّ رران  بِاْل لُررهُ إِْنس  ِّّ ع ررهُ هللاُ ال  يُف  ل  اِحررد . ف ال ررِال ا  ررد  ا  س  « ا ب ْعررُد اثْن ررْيِن ب ررْل ا 

 (.6–3: 19)لح

 فالّّل يساْ يعاد بنا ّااعًا إلى البد .. إلى اعصل.   

ّّ االمداس ه هاا ها البد .   حينلا ُخِلك  اإلنسان على صاّة هللا في البِ

ل ْحررم  ِلررْن ل ْحِلرري»نظيررّل الررال أبانررا آدم احينلررا صررن  هللا آلدم لعينرر   رراِلي ا  « هررِاِل اآلن  ع ْظررم  ِلررْن ِعظ 

 (. هاا ها البد .23: 2)تن

أّلا لا صاّ بعد الن ِلن لص  السماط اللّيّةه ادخرال اللراح إلرى العرالمه اُسرلطان الخطيّر ه اسريادة   

 خلاق على صاّة هللا.ّاح الظلل .. فمد ش ّال اعيمان  الاليل  التي هي اإلنسان الل

 لساوة الملب:

بين إيّال:    ِّّ يسيّين حينلا سؤلاله ُلا  ّّ اا ا أ ْاص ى ُلاس ى أ ْن يُْعط رى ِكت راُل ط رو ق »لال الّل لالاع  الف ف ِلل 

ةِ لُلُابُِكْم أ ِان  ل ُكْم أ ْن »ف تُط ل ُك؟ ل ال  ل ُهْم الّل  ُكمْ إِن  ُلاس ى ِلْن أ ْاِل ل س اا  لِّمُاا نِس ا    (.8ه 7: 19)لح« تُط 

اه حترى صراّ يُربِؽو اال    ًّ ر فاعلّ يّا  إلى المسرااة التري أصرابح الملراله فصراّ الملرل لاسريًا ُلتحّاِ

 يصفحه اال يطيك العيش ل  لحله اعظالهه كلا كان لنا البد . 

ن يُطلِّك الّأته يكا ن لد أبؽيها أاالًه اها حينلا تصرل اإن أّدنا أن نتعّلك اللعنى باعكثّه ناد أّن ل 

رن  ِلرْن ُكرّلِ »به البؽي  إلى هاا الحده يكان لرد كسرّ أال الاصرايا اأعظلهرا التري هري اللحبّر   ل  إِله   ّ تُِحرلُّ الر

ن ْفِسن   يب ن  ك  ِّ ل  ... ا   «. ل ْلبِن 

ل النالاب فاللاياْ أصوً ها المسااة االعدااة.. التي لد ت ِصل باإلنسان إلى المتل ااإليا ا . فلّلا ت ع ال 

را هرا  لِّك الّأته تفاِديًرا ِلل  ل في هال المسااة بسبل للكاح الظلل ه أِان  النالاب للّال أن يُط  ل  اإلنسان اللتّّدِ

ا.  ّ  أساأ اأكثّ ش
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 نعمة الخالص: 

ِّ ِلْن ل ْحِلُكمْ »تنبـؤ حءليال النبّي عن ءلن اللسيا لابوً:    ا  ُْ ل ْلل  اْلح  أُْعِطيُكْم ل ْلل  ل ْحرمٍ  أ ْنِء : 36)حرء« ا 

ّد آدم ابنيه إلى الفّداب اأعاد ِخلمتنا لن اديد 26  ّ ِديرد ة  »(. اللسيح  ِليم ر   ا  ِسريحِ ف ُهرا  خ  رد  فِري اْلل  « إِْن ك ران  أ ح 

ٍْ ي ْفن ررىه ب ررلْ »(. فررنحن لخلالرران فرري اللسرريح يسرراْه ا17: 5كررا2) ّْ ْالُرراِدين  ث انِي رر ًه ال  ِلررْن ء  ررا ال  ي ْفن ررى ل  « ِلل 

 (. الد اتّحدنا باللسيح كلا كان لنا البد .. 23: 1بط1)

ِلررْن ِعظ اِلررهِ » –عررّاب اللسرريح  –لمررد صرراّح الكنيسرر   ررا  ِاْسررِلِهه ِلررْن ل ْحِلررِه ا  ( 30: 5)أؾ« أ ْعي 

للسرريح يسرراْ بحسررل تعبيررّ أبينررا آدمه إا صرراّ اللسرريح آدم الثررانيه الررال التنررى كنيسررته ااشررتّاها بدلرره.. فرري ا

ّل.  صاّح لنا أحشا  لّاحم اّأفاحه ب د ل الملل الحا 

رن هرا لالراد لرن هللا يحيرا فري    ن يحيا في اللسيح يساْ ال يستطي  أن يُربِؽو أا يُع رادل.. كرّل ل  فكّل ل 

ْالُاد  ِلْنهُ أ يْ »اللحبّ .. لحب  هللا الحب  المّيل  اِلد  يُِحلُّ اْلل  ْن يُِحلُّ اْلا  ُكلُّ ل  ال  »( فو 1: 5يا1« )ًياا  يُْخِطا  ا 

ع هُ ي ثْبُُح فِيهِ  ّْ  (. اءّْ هللا ال تااد فيه بُؽي   اال كّاهي  اال عدااة.9: 3يا1« )ي ْست ِطيُ  أ ْن يُْخِطا  ع ن  ء 

االنحّاؾ أصال الخليم  اعالى بسبل الخطيّ  التي دخل ْح إلى العرالم بحس رد إبلريبه االنرالاب لرد ءيرد   

 التعّدياح اكثّة الخطايا.. االنالاب ها لانان للعماباح على التعدياحه اليب له لدّة على الخوي. بسبل 

 أّلا نِعل  الخوي فهي في اللسيح يساْ الال فدانا لن لعن  النالاب.

ررل لوتّحرراد    النررالاب أ ِان  بررالطوق لإلنسرران العتيررك السررالط تحررح عباديّرر  اللرراح. أّلررا النعلرر  فهرري ت عل 

 االُحّل اعبدله اهي تتناسل ل  اإلنسان الاديد اللتاّدده االلخلاق االلالاد ثاني ً لللكاح هللا.

يشكا لن كثّة حاالح الشماق االنءاْ اعس ّله ااالنفصاله االتلءيك  –بكّل أسؾ  –+ فإن كان االعنا اليام  

 االطوق أيًيا. فلااا نحن عاللان؟ 

 المديل  االملال اللتحّاّة؟ هل صاّح للابنا إلى المسااة  -

 هل فمد ْح ِخلمتنا الاديدة اصاّتنا الاديدة اإنساننا الاديد لّاتها افاعليّتها؟  -

ّّ اللمّدب؟  -  االسإال اعكثّ يّاّة: اأين الس

ّلِ ؟  - د ايُا   اأين علل الّاح المدب الال يُاّحِ

لُهُ إِْنس ان  »اأين لال الّل  - ِّّ هُ( هللاُ ال  يُف  ا  ع هُ )أ ْءا  ل   (؟ 6: 19)لح« لا ا 

ّّ الال في اللسيح؟  - و البِ ل ك ْح الخطيّ  ثاني ًه ِعا   هل ل 

ااععااّ كثيّةه االبحث عن كسّ اصي  اللسيح ااهّي را ااالبمرا  علرى الشركل حرادثه االتحايُرل فري 

طل بًا كّيًها..  التفسيّ االتؤايل صاّ  ل 

الكن كّل هاا لن يعفي اإلنسان اللسيحي لن الالاؾ ألام كّسى اللسيح. االلطلال اليام ال أن نبحث 

بنيّ  على أساب  لشاكل اعسّة على أنّها لشاكل ااتلاعي  بل لنّا  إلى البد ه فهي في اعصل أسّة لسيحيّ  ل 
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لِّري الاسرد. فرإن ت ع ّلرك هراا اللسيحه اعلى لثال اتّحاد اللسيح بالكنيس ه اك   ان اللسريح ّأب الكنيسر  اهرا ُلخ 

س د لُ ل طُّه ب ْل »اللفهام الّاحي فى اعسّة اِعشنال باعي اإدّانه لم ي بك  لاي  لللشاكل  د  ا  ف إِن هُ ل ْم يُْبِؽْو أ ح 

نِيس  ِ  لُّ أ ْيًيا ِلْلك   ّ ا ال بِّيِهه ك ل   ّ يُ  (.29: 5)أؾ« ي مُاتُهُ ا 

ل م رهُ  فإن كان ّبنرا يسراْ اللسريح لرد ّّد اإلنسران إلرى ّتبتره اعالرىه الّكرءل اعاله اصراّته التري خ 

ن ع ه بصليبه ها بعينِِه إعادة ِخلم  اإلنسان  ّّ االمداس ه اإن كان الخوي الال ص  د  فِري »عليها في البِ إِْن ك ان  أ ح 

ة : اع ْشي اُ   ِديد  ِليم    ا  ِسيحِ ف ُها  خ  ِديًدا.اْلل  ّ  ا  ا ا ا اْلُكلُّ ل ْد ص  ْحه ُها  ي  (. لرالن فاإلنسران 17: 5كا2« )اْلع تِيم  ُ ل ْد ل 

ْح له.  ّ  الاديد االخليم  الاديدة صا

الحاا  لاس  اليام للعلل الااّده إلّااْ صاّة اعسّة اللسيحي  إلى أصلهاه بؤعلال التابر  االّاراْ 

االدة اإلنسران كلعلاديّر  ثانير ه عنردلا أهللنرا اللنراداة بالتابر  الحميميّر  بالصام االصوة. التاب  لهرا لُردّة علرى 

ْح اللشاكله عّن الشيطان يباُّ بااّ الءاان االناب نيام.  تفال ل 

رده حينلرا  حلال لشاكل اعسّة تبدأ بالتاب  االّااْ إلى هللاه اهراا هرا علرل الكنيسر  الّبيسري ااعاح 

اِح »إلنايل التي كانرح لرن البرد  اتمرال: تدُخل كّل بيح اتنادل لناداة ا ل ُكراُح الس رلاا  ل  ل   ّ تُابُرااه ع ن رهُ ل رِد اْلت ر

رُل الكراهن يختلرؾ اراّي ا 2: 3)لح« )للكاح هللا( (. فالكاهن يِال أن يكان تاببًا يمراد النراب إلرى التابر .. فعل 

ل الدا  ها الخطيّر ه التري يُؽِفلهرا فؤص   Marriage Counselingعن العلل االاتلاعي االطّل النفسي االـ

الالي  إالّ الكاهن.. اسربل البويرا هرا أّن الرّءااين ال يعيشران حيراة تابر  حميميّر ه اال حيراة اللحبّر  ااالتيراْ 

ؾ عليره   ّ اإنكاّ الااح.. بل يتلّسكان بعناد شديد بالكّال ه االتعلُّك باللاّديّاح اللاّاح الدنياه اكرّل لرا هرا لتعرا

 العالم.  عند أهل

د بالتاب  الاين يكّء لهمه كلا كان الّسل اعطهاّ يؽيِّّان اعلم  الكاهن بسلطان الّاح يستطي  أن يُاّدِ

اا ع ْن ش ْكِلهْم بِت ْاِديِد أ ْاه انِهمْ »الاثنيينه فيِّاعان عن الطب  الاحشيه االعاداح الّديب ه احياة الاسد  ُّ « فيت ؽ ي 

ق نعلرر  هللا باعسررّاّه فتُثِلررّ (. الكرراهن يمرراد نفرر2: 12)ّا اب أاالدل إلررى التابرر  ااالعتررّاؾ اللتررااتّه ات ررا اُّ

ى. ّ  الّاح احياة التّما   اعسّة ثل

 

 )يُتّب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(57) 

 نحو أُسرة أرثوذكسٌة ممّدسة

-2- 

 ثمر األسرة الممدسة:

االمّديسررران االنُّّسررران االعُبّررراده االبطاّكررر  المديسرررانه العِلّلرررا البيعررر ه اُلم رررِدّلا الشرررعله الشرررهدا  

ان في السلا  اعلى اعّو.. كّل هإال  نشؤاا في أسّة لمدس . كّل لنهم يُمال عنه إنّه ُالد لن أباين  االلعتبّ 

ْين تميّين فّبيال في خاؾ هللا. ّّ  با

ح لللسرريح!! فاليرر  الشررهدا  اعبررّاّ كرراناا ثلررّة + ايكفرري أن نترراّكّ أن اعسررّة ا عّثااكسرري  اللمدسرر  كررم لررد ل 

ى. االير  اآلبرا  المديسرين ألثرال أنطانيراب الكراّياب اآبرا  الّهبنر   ءااج لمدب انشؤاا في بيراح تمرا 

يعر ه لرّدلهم انُّسان العالم اللسيحي تّبّراا فري بيراح لمّدسر . االير  اآلبرا  البطاّكر  ااعسرالف  اُلع ِلّلري الب

 للكنيس  أل اأم لسيحيّان عابشان في لخاف  هللا.

هررال كلّهررا هرري ثِلرراّ ءااج طرراهّه اأسررّة تميّرر  عابرردة بررالّاح. االعكررب صررحيحه فانهيرراّ اعسررّة أا 

انحّافها ي خِلؾ اّا ل ِايوً لن الحطرامه ااعاالد العرادلي اللبرادئ االِمري مه االراين يصريّان ُحءنًرا للكنيسر  

فبااّ المداس  االلحبّ  اعخايّ  ااالتياْ اإنكاّ الااح االتعفّؾ اكّل أنااْ الفيابله هال البااّ الحيّ  كلّها. 

اءّعراا فريهم »التي يءّعها الاالدان في الصؽاّه بحسل اصايا الكنيس  لألشابين بعد اللعلادير  اللمدسر : 

اّة. اءّعاا فيهم الطاع  االلحب  االمداس  الخصال الاليل . اءّعاا فيهم البّ االتسبيح. اءّعاا فيهم الطه

 «..اءّعاا فيهم الّحل  االصدق االعدل. اءّعاا فيهم التماى االصبّ االصوح

ج لرن الثلرّ الكالرل النيراج.. فرإن عراش   ّ اهال البااّ تنتثِّ طبيعي ا لن الحياة اليالي .. فالبرااّ تُسرت خ

بِررااّ اللسرريحيّ  تمرر  فرري اعّو الايّرردة الترري هرري للررال  الاالرردان الحيرراة اللسرريحيّ  اأنيررااا ثلّهرراه فررإنّ 

ا طبيعي اه إلى أن تؤتي بثلّ الّاح في اعاالد.  الصؽاّه فتنلا نلا 

فالتعليم للصؽاّ ليب ها تلمين اللعلالاح االلحفاظاح فحسله بل ها باعكثّ لداة الحيراة. االلاالرؾ 

شرؾ عرن علرك اإليلران ااالتكرال علرى هللاه الرد تكشرؾ في الييماح تُظِهّ الاالردين علرى حميمتهلراه فمرد تك

يسيّين. ّّ  تءييؾ الحياة اتلثيل الف

 العمبات والتحدٌات:

ل الكنيسرر   ِّ يمررؾ الشرريطان يحرراّل ابررو هرراادة كيرران اعسررّة اللبنيرر  علررى أسرراب اللسرريحه كلررا يحررا

ه »( اهرا 44: 8)يرا« ب رْد ِ ك ران  ل ت راالً ِللن راِب ِلرن  الْ »ايحاّل كّل نفب تتعلّك بللكراح هللا.. هرا  ٍّ ابِر رٍد ء  ك ؤ س 

انِ  اِسِخين  فِي اإِليل   ّ . ف م اِاُلالُه  ْن ي ْبت ِلعُهُ ُها   (. هال اصي  اإلنايل.9ه 8: 5بط1« )ي ُااُل ُلْلت ِلًسا ل 
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ّّ بها اعسّة اللسيحي  االتحدياح التري تاااههراه فلرثوً الظرّاؾ  ايستِؽل عدا الخيّ الظّاؾ التي تل

يشيّ  اااللتصاديّ ه فإن كانح اعسّة في ِييك الحال اتلّ بظّاؾ ييّم  صعب  فإنّه يستؽل هاا ليخِلك اللع

يىه االتطلُّ  إلى اآلخّين الاين فري  ّ ِّ ّ االشكاى اعدم ال ة االتالُّ  ّ س اه لن الييك النفسي االح  ًّ ا ُلكف ِهّ اا 

ّ اعدم االحتلاله ثم إلى الِعّان  ِسع   العيش.. اهاا يثيّ في النفب الملكه ثم يتحّال هاا ّ ِلن اآلخ  ا  إلى ي 

ُهال ال يلكن حصّل. د ل حال اعلاّ اللاّديّ .. شي  ل   اكثّة الا 

الكن كلا لُلنا سابمًا.. فاعسّة اللسريحيّ  ّصريدها اإليلران باللسريح ااالتكرال عليره احردله اهراا ياعرل 

لريب »يعال  الملل في سوم يتؽنّى بكللاح اللسيح ااعادل.. إنه ال  ت ْحُصرُد ا  ُْ ا   ّ اِ  الترى ال  ت رْء ِّ الس رل  ُطيُرا

اِءن   خ  (.. أفرو 31–26: 6ه ايُلبِب الءنابك التري فري الحمرل أفيرل ِلرن ِلربب سرليلان فري لاردل )لرح«لها ل 

ِل؟ ِّ  ي عتني بنا.. أ ل ْسنا أاالدل اعحبّا ه األسنا أفيل لن طياّ السلا  اءنابك الحمل في نظ

 ياعل الشكّ االفّح حتى ل  ألّل المليل..اهاا 

ا»ألم ي مُْل الكتال..  ة ه ف ْلن ْكت ِؾ بِِهل  ِكْسا   (.6: 8تي1« )إِْن ك ان  ل ن ا لُاح  ا 

اا ِلْلؽ دِ »ألم ي مُْل   (.34: 6)لح« ال  ت ْهت لُّ

ن ْحررُن ل ررهُ »ألررم ي مُررل إنّرره  إُ »( احتّررى 16: 2تررب2ه 6: 8كررا1« )أ بُان ررا ا  ُّ  ُّ ررا ُشررعُا ِليعُه  اِسررُكْم أ ْيًيررا ا 

اة    (.7: 12)لا« ُلْحص 

رّيه حرابءةً علرى الِؽنرى الحميمري الرداخلي اكنرء  هاا ها ّصريد اعسرّة التري اعل رْح اتّكالهرا علرى هللا الح 

ِ  اْلف س اِد )  (.4: 3بط1الّاح فِي اْلع ِديل 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 سيداّابللمّلي لالا 

(58) 

 ٌــوم الخمسٌن وعمل الروح المدس
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ِلّ ع ل ي  » -  ّ اُح الس يِِّد ال  (.1: 61)إش« ُّ

- « ٍّ اِحي ع ل ى ُكِلّ ب ش  ُّ  (.17: 2)أْ« أ ْسُكُل ِلْن 

هال النعل  التي سكبها الّّل على البشّ ال تُدانيها نعل ه نعل  اعطيّ  الّاح المردب لإلنسران. انسركب ْح 

د حياة.. برل ل فرّ لراِحش  –س كبًا لن السلا   النعل  كانسكال اللطّ على اعّو العطشى.. بدان اللا  ال تاا 

 اصحّا  بو حياة. هكاا تكان النفب بدان الّاح المدب.

يٍّ + » اٍ  ح  ُّ ل  ا ل ِلْن ب ْطنِِه أ ْنه  ِّ ن  بِي... ت ْا ْن آل  ا.. يتفّاّ (. الّاح الال لبلنال اصاّ ساكنًا فين38: 7)يا«. ل 

 كؤنهاّ لا  حياة لن باطننا.. فيّال ايُؽني ايُنلي ايؽيّّ ااه الملل. كلا تُؽ يِّّ ينابي  الليال ااه اعّو.

يرران الليررال فرري اعاديرر  اللنخِفيرر . أّلررا اللتشررالخ الررّاح   ّ الررّاح يّترراح فرري الملررال اللتاايررع .. كا 

 خاليًا لن الّاح.. عّن اعلاكن اللّتفع  ال ياّل إليها النهّ.االلتكبّّ االُلعتّد بااته فإنّه يكان خاايًا 

الملل اللتااير  االلنكسرّ يصريّ لسركنًا للرّاح. الرّاح المردب هرا ّاح اللسريح الادير  االلتااير  

اِيعُان  ف يُْعِطر»الملل. لالن ال يساكن اللتكبّين.. عّن  ا اْلُلت ا  أ ل  ه ا  ين  ِّ ر ً هللا  يُم اِاُم اْلُلْست ْكبِ : 5برط1« )يِهْم نِْعل 

 ( ايسكن فيهم.5

را لُْلتُرهُ ل ُكرمْ + » ُكْم بُِكرِلّ ل  ُّ يُرا ِكّ (. الرال يُخِير  نفسره لرّاح هللا.. ايُطير  برو 26: 14)يرا« يُع ِلُّلُكْم ُكل  ش رْيٍ ه ا 

ِكّله بحكل  إلهيّ  ليسح ِلن هاا العالم . تعليم الناب اعلام شّطه اال يعانده فإّن الّاح يُع ِلّله كّل شي ه ايُح 

 العالم شي ه أّلا لا يُع ِلّله الّاح فها شي  آخّ.. الحكل  البشّيّ  شي ه احكل  الّاح شي  آخّ.

ل ْيرن  ( »8: 32+ لال الّل في اللءلاّ ) ْينِري ع  . ع  رُحن  ا. أ ْنص  يك  ال تِري ت ْسرلُُكه  ِّ ِشُدن  الط  ّْ ُ أ فرالّاح «. أُع ِلُّلن  ا 

علاق هللاه فها الال ينيّ الملل االِاّهن االبصريّة لرن الرداخله ايكشرؾ ألرام العرين يفحي كّل شي  حتى أ

ّّ اإليلرانه ايصريّ  لعّف  اعسّاّ. الال ي خي  للّاح المدب يعلل الّاح في داخله إناّة إلهيّ  فيعّؾ ِس

ّّ اللسيح عنّره  لٌّ إِال  بِر»له دّاي  بس  ّ  ُْ ُّ أ ْن ي مُرال  ي ُسرا رد  ي ْمرِد احِ اْلمُرُدِب ال أ ح  ُّّ (. فرالّاح 3: 12كرا1« )ال

د لللسيح لن داخل الملل ايُمنِ  الملل ايؽنيه باإليلان.  يشه 

+ أسّاّ اإليلان اللسيحي بدان فحي العمل يُعِلُّلها الرّاح للعابرد.. أسرّاّ الصروة يُعِلّلهرا الرّاح.. هرا لعلرم 

ِلّي ع ْالِ »الصوة  ا نُص  اع ن ن ا ل ْسن ا ن ْعل ُم ل  اح  ن ْفس هُ ي ْشف ُ  فِين ا بِؤ ن اٍح ال  يُْنط ُك بِه  ُّّ لِكن  ال ا ي ْنب ِؽي. ا  : 8)ّا« ِه ك ل 

(.. ها الال يُشِعل ناّ الملل لحب  في اللسيح. اها الرال يفريو كروم الصروةه ايُفِعرم اللشراعّ برالحّك 26

 االحّل.
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الال يُحِفّء اليليّ ليماام االنفعاالح الشرّيّة.. الرّاح + الّاح ها الال يُحبِّل للنفب كّل لا ها صالح. اها 

ن آالم الؽّب . بِِه عن اطنه السلاال.. الّاح ها الال يُهِاّ ُّّ ى اإلنسان عن تؽ  ها الال يُعِءّ

لرره  ِلّ ِّ »+ الررّاح المرردب يُعِلّررم اإلنسرران فرري البرراطن ايُا  ةِ الت رراِا  ّ ب (.. هررا الررال يررءيِّن الررنف6: 3)نررش« بُِكررِلّ أ ِا

 بالصبّ ااالحتلال.

رن   النُس رانه ايربط حيراتهم الفابمر  علرى الطبيعر  فري سرلاكها بيربط الرّاحه فري الحيراة  + الّاح ها الرال ص 

النسكيّ  الشالّ ه اها الال لادهم في دّال االتياْه بحاق احكل  إلهيّ ه دان الاناح إلى العيال النفسريّ  

 ي.االخلل الاهني أا انؽوق النفب أا التعال

 + الّاح المدب ها الال علل في الّسل الكاّءين بمّاة اإلنايل لتؽييّ العالم اّّد اليالين.

ِليُ  ُلت ع ِلِّلين  ِلن  هللاِ » ي ُكاُن اْلا   (.45: 6)يا« ا 

ال يحتاج اإلنسان إلى لعّف  الناب اتعليم الناب.. بل تُعِلّله اللسح  التي له لن المداب.. ال يحتاج إلى 

 سبل ه اإلى إِشؽال العمل االفكّ الاسدل في السلااياحه بل بالّاح يدّن الّاحيّاح.كثّة اع

الّاح المدب ال يُعط ى بكيل.. بل يفريو ايءيرد. يلرأل إلرى كرّل الِلرل ه فريو الصروة اسرخا  العطرا ه 

 الالاح المديسين تشهد على الن.

علرا فراق حسراباح النراب اتردبيّ النراب. الّاح ي ُهلُّ حيث يشا  بحسل إّادته اإللهير . أفكراّ الرّاح ت

 حين ي ُهلُّ يُِسيُل الليال .. حين يلأل الملل تاّل الدلاْ كالنهّ.

هبال الّيح العاصؾ كان يام الخلسين لللاًسا لحساًسا ل  ألسن  الناّ اللنمسل . لاءال الّاح يهّل 

 الح تيطّم.اسيظّل إلى يام لاي  اللسيح. االناّ التي أُلميح على أّو البشّ لاء

ال حداد للّيح اال حداد للناّ.. هاا ها لصد هللا.. ايل يعبّ اايل ياي .. االّاح ها العالله انراّ 

 الّاح تشِعل الملال لن ايل إلى ايل.

ر  طابعًررا.. يّتمري اإلنسران بررالتعليمه  الرّاح يُعِلّرم برو تالُّررؾه اعلرى اإلنسران أن يسررتلِهم الرّاحه اي خي 

 خّ.. هكاا نلا المديسان في الفييل  االلعّف ه بمدّ لا أعطاهم الّاح لن ِعلم إلهي.اينتمل لن طاّ إلى آ

 .الّاح يخلك الملل االكيان

ِديررد ة  » ِليم رر   ا  ْ  ف ُهررا  خ  ِسرريحِ ِي ُسرا ررد  فِرري اْلل  (. الرّاح هررا الررال يصررن  الخليمرر  17: 5كررا2« )إِْن ك ران  أ ح 

ّ.. لّلرا لريب بظراهّ.. لرن اليرعؾ الاديدة. للبًا نمي ا اخلك في  يرا هللا.  لرن العردم ي خِلرك الرن ال شري  يُصرِاّ

ةِ »الشديد يخلك لّاة.  اْلمُرا  احِ ا  ُّّ راِن الر ه  ّْ تُُكْم... بِبُ ّْ ر س ِد ب ش  ْعِؾ اْلا  ل رْم ي ُكرْن (. »4: 2كرا2ه 13: 4)ؼرل« بِي 

اح  ِ   ّ س ِدن ا ش ْي   ِلن  ال  .( الكّن الّاح كانح لتؤّاا 5: 7كا2« )ِلا 

أُْعِطيُكْم ل ْلل  ل ْحمٍ » ِّ ِلْن ل ْحِلُكْم ا  ا  أ ْنِءُْ ل ْلل  اْلح  (ه اش تّان بين الحاّ االلحم. ِلن أين 26: 36)حء« ا 

لّرر  االحنررّا؟ ِلررن أيررن حرراء بررالب الّسررال كررّل هرراا بعررد ترراّيخ الملررل الحاررّل  ّ ِّ الحاسرريّاح اللتناهيرر  فرري ال

ن؟ الرّاح ي خِلرك ايردعا االمساةه حتّى المتل السراة التعرايله الن ِّ ظرّ ّارم اسرطفاناب اهرا ّاٍو البرا

كه العمال. ِّ  اعشيا  ؼيّ اللااادة للاااد داخل النفب البشّي .. شي  لهال ال تُد
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ل افافه إلى انّ  احين تاّل أنهاّ اللا  الحّي.. يا لإلبرداْ فري  إاا علل الّاح في داخل اإلنسان يحِاّ

 تّى اتشب ! الخلك لن كّل لا تشتهي النفب أن

ن    ُلْؽل م    » اُب ا  ُّ ن تِِه... أُْختِي اْلع  بِيبِي إِل ى ا  ( أبدعها الّاح المدب خالمهرا. 12ه 16: 4)نش« ِلي ؤِْح ح 

ن يستطي  أن يصفها لن اه  اللحبّ  الملبيّ  التري هري ألراى  الطالاح التي تتفّاّ لثل فيياناح في الداخل ل 

ىه لظى ناّ الّل. اِلن اهر  النشراط االِؽيرّة علرى خروي الرنفب. الرن ِاهر  البرال االخدلر  اسركل  المُا 

النفب. الن اه  اإليثاّ اتفييل اآلخّ. الن اه  العطرا  االسرخا . اِلرن ِاهر  التمرديب اتكرّيب الكرّل.. 

ى اللماال  ال تستطي  الالاؾ في ااهها.. أنهاّ تاّؾ الكّل اال تتالّؾ عند حّد.  أنهاّ لا  حيّ .. لُا 

ن ل  يعؾ الطبيعر  السرالط   ّّ أ ْسرت ِطيُ  ُكرل  ش رْيٍ  »الخليم  الاديدة لها إلكانيّاح فابم . ال يلكن أن تما

ينِي ِسيحِ ال ِال يُم ِاّ  (.13: 4بّاحه المداب. )في« فِي اْلل 

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(59) 

 ٌــوم الخمسٌن وعمل الروح المدس

-2- 

ي  الــــروح المعّزِ

لُّ »    ّ . ي مُراُل الر ْان  رِليم  تُع رء  ش  ُّ فِري أُا يُكْم أ ن راه ا  رّءِ را ا أُع  هُ هك  يِه أُلُّ (. أاّشرليم 13: 66)إش« ك إِْنس اٍن تُع ّءِ

ْان  »الاديدة هي كنيس  هللا التي التناها بدله.. التعءي  في داخلها برو حرداد  ا  ّْ ... ي ر رل  )الرال( ب ْيتِرن  ح  أ ْحب ْبرُح ل 

ِم ب ْيتِن    (.8: 36ه 8: 26)لء« )سنشب ( ِلْن د س 

خبء الحياة في الكنيس  أعد ل الّاح المدب. لا  الحياة ينب  لن الكنيس  لن اّن اللعلادير  الرن كرؤب   

 .. تفريو لرن أعلراق الملرله اتارّل كردلاْ اإلفخاّستيا.. ساالي هللا لآلن  لا .. ينابي  تفيو إلى حياة أبدير

ّ اتؽسل اتنمِّي اتعلل على الصرفا .. نردخل إلرى انّر  الكنيسر ه  على اللآلي )لااّل الدُّلاْ لن العين(.. تُط ّهِ

ي ءّعهرا.. لللرا ة لرن الخيرّاحه ؼرّاب الءيتران تنلرا فيهرا.. ءيرح  الد أؼناها الّاحه عّن هللا ها الال ينُّلِ

؛ دهرن الرّاح الّاح ينيّ سّاا ّّ ها. شبّانها ابناتهرا ءينر  المداسر  تاعلهرم ؼرّاب الرّاح.. كهنتهرا يلبسران البر

 النين  الليّان.

 ّاح العءا  كالطيل الناءل على ّأب الكنيس ه يلسح في كّل يام العااّى االشبان االشياخ لعًا.  

ق التسبيح التري ألفّهرا     ّ الرّاح المردب. الرّاح هرا ّاح اإللهرام التسبيح في الكنيس  أنؽام  لنسال  لن فِ

 صان  اللااهله لااهل التسبيح في الكنيس  هي ينباْ العءا  لكّل النفاب.

... إلل ِهنا ي لاُّ الت ْسبيحُ »   ل  فإن   ّ  أابي (. 146)لء« س بِّحاا ال

ديًدا»   ل  ت ْسبيًحا ا   ّ ن نفاب أابي ( هاا ها لءلاّ اععياد في الك 97)لء« س بِّحاا ال ِّّ نيس . الّاح يح

اللسيحيين ايُؽني الكنيس  بعءا  التسبيح. اللإلنان في الكنيس  ال ي حيّان كلستلعين للتسبيح برل لشراّكين. 

اين.. بل الكّل شّكا  في النعم االلااهل. الشعل له داّ كبيرّ فري العبرادةه الره  ّّ ليب في الكنيس  ألاكن لللتف

ي كّل أنااْ  الخدلاح الليتاّايّ .  ألحان الّّداح تؽّطِ

رن   + لااهل لتناع  يعطيها الّاح في الكنيس ه كلّها عطايا اهدايا. اأنااْ ِخد م يُنشبها الّاحه ايُميم عليهرا ل 

ا.  ًّ  يعِطيهم اللااهل لتكليلها. الُلعِطي يعطيه الّاُح ّاًحا اسخاً ه االّاحم يعطيه ّاًحا اسّا

 روح العــزاء 

ااه العالم اّاح العالم بكّل لا فيه ِلن ُظلم اُظلل ه البح انااس ه اكبّيا  االي  اإلنسان اللسيحي يا   

أنررااْ الخطايررا. اهررا بررالّاح المرردب السرراكن فيرره يشررهد يررّد العررالم اّاح العررالمه لرريب بررالكوم الكررن بالسررلان 

 بالحّك.
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(. اهراا هرا سربل 13: 3يرا1« )مْ إِْن )كران( اْلع رال ُم يُْبِؽُيركُ »اهال اللاااه  هي التي لال عنهرا الرّّل   

ل ْسُح أ ْسؤ ُل أ ْن ت ؤُْخا ُهْم ِلن  اْلع ال ِم ب ْل أ ْن ت ْحف ظ ُهْم »االيطهاد اللعل ن االُلخف ى. الد سؤل الّّل يساْ اآلل الال: 

 ِّ ي ِّّ (. الرد 4: 4يرا1« )ال مِ ال ِال فِيُكْم أ ْعظ ُم ِلن  ال ِال فِي اْلع ر»(. ابحسل لا ها لكتال: 15: 17)يا« ِلن  الّشِ

ٍّ »تؤّكد لآلبا  المّديسين أّن هال الحّل  ْا ٍّ إِل رى د  ْا ّلِ ِلْن د   ّ ل  ِلل ّْ رن يرإلن 16: 17)خرّ« ح  (. اأينلرا ياارد ل 

د هال الحّال الّاحي ه ابكّل تؤكيد إّن لصاّعتنا ليسح ل  لحٍم ادم.. ابكّل تؤكيرد  باللسيح ايحيا بالّاح تاا 

 لنهاي  تكان لحسال اللسيح الاى لام لن اعلااح اأبط ل  ِعّء اللاح.فإّن الؽلب  في ا

ل السراكن فينرا. فرإْن الر   على أّن هال الحّل الدابّة االلستلّة ال نااءها بردان عرءا  الرّاح الُلع رّءِ

ن هرا الرال يسرتطي  أن يمبرل الظلرم؟ إّن الظُّلرم لراٍب علرى الرنفب أيّلرا لسراة. فراللظلام يار اء فري علينا ظلمه فل 

له اياعرل ّسرم الصرليل  لّاّة نفٍب ال يلكن التعبيّ عنها. الكّن الّاح المدب في الرداخل يعلرل عللره الُلعرّءِ

ّّ الال  ّّ الال ُصلل عن يعؾ اها الماله اِس ل ْم ي ْفت ْح »ألام عين اإلنسانه اي كِشؾ له ِس ا ُها  ف ت ا ل ل  ا  ُظِلم  أ ل 

ّّ هاا الظلم الرال الر  علرى اللسريحه فمبل ره بإّادترهه احلرل  (.. ايماد النفب7: 53)إش« ف الُ  إلى التعلك في ِس

 الخطايا اها ؼيّ الخاطاه اب ا ل  نفسه لللاحه اها ؼيّ اللابح.

ريِِّدلِ »ثم يُمنِ  النفب بمناع  كالل  أن  رل  ِلرْن س  ال  اْلع ْبرُد أ ْفي  رِمه ا  ل  ِلرن  اْلُلع لِّ : 10ح)لر« ل ْيب  التِّْلِلياُ أ ْفي 

اا ا ي ُكاُن بِاْلي ابِِب؟»(ه 24 ْطِل ي ْفع لُان  ها اه ف ل   ّ (. ايِلّح الّاح على النفب 31: 23)لا« ع ن هُ إِْن ك انُاا بِاْلعُاِد ال

ل على هاا اللنهج تابع ً لخلّصهاه ايسكل عرءا ل الفرابكه فتتراّاق الرنفب حرواة العرءا ه اشريبًا فشريبًا  ّّ أن تتد

ةه إّلا بِصرؽّ ت خي   إليحا ا  ّ ته اإللهيّ ه ات خي   الاّاح التي تطاِلل بحمّها اتثيّ في النفب إحساساح سلبيّ  اُل

النفب االيؤب في حال عدم استّداد حمّهاه أا ّؼب  االنتمام لن الظالم االتفكيّ فري كيرؾ تنرتمم لنفسرهاه عراو 

 الظلم الال لحمها.

سرلبيّاح فري الملرل االفكرّه ايعرّاِو الرنفب عرءاً  ّاحي را هنا يكان عءا  الّاح المدبه يلؽري تلاًلرا ال

ل يكان لثل لال إشعيا   ِّّ اهكاا يكان اعلّ «. لثل الد تعّءيه أّله»فابمًا ال يعّفه النابه عّن علل الّاح الس

في بالي اهراداح حفرظ اإلنسران نفسره لرن النااسراح التري تلرأل العرالمه اِلرن الحرّال فري لسراتها اإؼّا اتهرا 

 ءيِّين الشيطان للخطيّ ه اُلؽاالته في تيخيم عدم المدّة على الالاؾ حيالها.ات
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ّ  ن ِاٍب » ْي ُ  ؼ  ْيا  اْلل  اِحٍده ا  ًلا ِعْند  ُكّلِ ا   ّ اُج ُلك  ا   (.4: 13)عل« ِلي ُكِن الّءِ

ّّ لن أسّاّ البيع  اها علل    الءااج في إيلاننا اعّثااكسي.. ُلمّدب بكّل اللماييب االلعاييّه إا ها س

 هللا.

مّرّان لرن شرؤن    ليب لن حّك أل أحرد أن يحتمرّ الرءااج.. لمرد لرام أنراب لبترِدعان فري المرّن اعال يُح 

لانه ايلنعانه. فعُِمد ْح يّدهم الل ّّ  اال ه احّلهم اآلبا  الن يمال بمالهم.الءااج ايُح 

اان االريعُهم أعيرا  فري اسرد الكنيسر     د اللتءّاِ د اللتبتّلان االّهبانه اياا  في كنيستنا اللمّدس  ياا 

 ّّ الااحدة. االلتبتّلان ال يحتمّان الءااجه بل كاصي  الّسال يكّلانهه ااآلبا  اعسالف  يباّكان ايمّدسان ِس

 بتاليان.الءيا  اهم ّهبان 

د اللااهل اللختِلف ه تخِدم الّاح الااحده االلسريح الااحرده بإيلران ااحرد لبنرا     في الكنيس  الااحدة تاا 

ْن ال  ي ؤُْكلُ »للكاح هللا..  ْن ي ؤُْكُل بِل  ِّ ل   (. هاا لانان عاشح به الكنيس  كّل أايالها.3: 14)ّا« ال  ي ْءد 

يه ظّل للخطيّ  أا ِشبه الدنب. أفكاّ أهل العالم الاسدانيّين بعيردة فِّاش الءيا  لمدب طاهّه ال يااد ف  

هكاا اتخا سابّ اآلبرا  اللرإلنين الرّأة ااحردة بُطهرّ »كّل البعد عن حياة أاالد هللا.. في صلااح اإلكليل نمال: 

ل رؾ يّ  اايااد الخ  ّّ ط النمرااة االطهرّ حيراة اآلبرا  الم«.. انمااة لطلل الا ديسرينه ابكرّل ايراح فلنرا البرد  تحرّاِ

لِّي الكنيس  لابل ً:  ب لياعهلا نمي ا»تُص  ُّ  «.اح

رن يحيرا  ِسيّة أهل العالم اطّلهم اأفكاّهم الؽتهم شي  ُلءّله تاءْ لنه النفبه ايشلبء لنره كرّل ل 

نمااة االطهراّة بالّاح. أّلا ِسيّة اآلبا  المّديسين الاين عاشاا في الّءيا  اللمّدس ه في شتّم اإلنسان لنها ّابح  ال

 االتعفُّؾه اثلّهم كان لباًّكا اءّعهم كان نسل  باّكه الّّل.

 لغة الروح:

ّد ا على لا كت ب ره أهرل كاّنثراب إليرهه  –لن اه  العولاح الءااي   –ياصي المديب بالب الّسال   

ا »يستايحان هاا اعلّ كيؾ يكانه لابوً:  م ه  أ ة  ح  ّْ ُاُل اْلل   ّ . ل ْيب  ِليُاِؾ ال ُال   ّ أ ةُ أ ْيًيا ال ّْ ك اِلن  اْلل  ه ا  اِال  اْلا 

س ِدِله ب   ُاُل أ ْيًيا ل ْيب  ل هُ ت س لُّط  ع ل ى ا   ّ ك اِلن  ال ُاِل. ا   ّ س ِده اه ب ْل ِلل أ ةِ ت س لُّط  ع ل ى ا  ّْ ُدُكُم ِلْلل  أ ةِ. ال  ي ْسلُْل أ ح  ّْ ْل ِلْلل 

ه إِال  أ ْن ي ُكرران  ع    ّ رر ررْي ال  اآلخ  عًررا ِلك  ررو ةِه ثُررم  ت ْات ِلعُرراا أ ْيًيررا ل  الص  ررْاِم ا  ُؼرراا ِللص   ّ ررْي ت ت ف  ل ررى ُلااف م ررٍ ه إِل ررى ِحرريٍنه ِلك 

بِيِل اع لْ  بِيِل اإِلْاِن ال  ع ل ى س  لِكْن أ لُاُل ها ا ع ل ى س  اه تُِكْم. ا  ِم ن ء  ب ُكُم الش ْيط اُن ِلس ب ِل ع د  ِّّ  (.6–1: 7كا1« )ّيُا 
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و لهاا اعلّه يتكلّم كروم التعفُّرؾ الؽر  الطهراّةه اشرتّان برين كروم الرّاح    ّّ فالاحي اإللهي حينلا يتع

اكوم أهل العالم. فالّاح يي  إطاّ الحشل  االالراّ علرى كرّل كللر ه اهكراا يرتعلّم أاالد هللا أن يكران فكرّهم 

ي  ل  الّاحه كلتعلِّلين لن الّاح.. ألّ  رم  الؽتهم لتلّشِ ر ُه ال تِري ال  ت ِليرُكه ف رو  يُس  اْلم ب اح  ْءُله ا  اْله  ا ك و ُم الس ف اه ِ ه ا 

.. )أؾ يِسين  ا ي ِليُك بِِمّدِ  ( هكاا ياصي الّسال بالب.3ه 4: 5ب ْين ُكْم ك ل 

اها الاحي    ّك ااال»فِلن ِاه  العولاح الءاايّ  أسل  ّ كيرؾ اكؤّن الااحد لديان  لآلخّ. انظ« إيفا  ح 

رّك ااِارل السرداده فرو لكران لألنانير  اال  رّ؟ الرن اهر  أنّره ح  ل الرّاح اإلنسران عرن ااتره لكري يكران لآلخ  يحّاِ

 للااتي .

ررلل عررن ؼيررّ إّادة أا لاافمرر ه لرربوّ ي سررمُط اإلنسرران فرري ؼاايرر   ثررم ياصرري الّسررال أالّ يكرران هنرران س 

بّرّينه الربو ي فِمرد احتّالره لآلخرّ حرين ي سرِلبهه أا كؤنّره اابتءاء ااشباْ نءااحه كؤهل العالم الُلؽتِصبين االلتا

 يهينهه إا لم يعُد شّيكه بل كؤنّه أداة أا آل  لتكليل الشهااح الاسديّ .

ؼراا للصرام االصروةه    ّّ الد أاصى الّسال أيًيا في إطاّ الّاحه أن يكان االاتلراْ إلرى حرينه ليتف

لصوة. اإن يكن هاا اعلّ أساسي ا في حيراة اعءااجه الكرن لريُكن اكؤّن المصد االهدؾ لن الحياة ها الصام اا

ؼان للصام ناظّين إلى لا ها للّاحه الهتّلين اهتلاًلا سلااي ا لكي يحياا في ِلل   ّّ بليال  أل إلى حينه ثم يتف

العردا  خاؾ هللاه ايبط الاسد االفكّ االلسان اكّل الحاابه لتمّاين بالصوة االصام على هردم كرّل حصران

 الشّيّ.

اهكاا يحُصل اإلنسان الّاحي في حياتره علرى اإلفرّاء ااالتّرءانه عنّره إن اختلّرح اللرااءين لرن ِاهر    

ل اإلنسان لرن الشريطان كمرال الّسرال:   ّ رب ِل »الاسده اصاّ اإلفّاط اعدم النءاه ه يُا ب ُكُم الش رْيط اُن ِلس  ِّّ ر يُا 

اه تُِكمْ  ِم ن ء  العدا الشيطان لتى ااد اإلنسان عديم النءاه  التِّديًا فري اإلفرّاط فري شرهااح اهاا لعنال أّن « ع د 

به باعكثّ بؤاااْ اِحي ل اتااُاءاح تُحِدّ النفب إلى لستنم  لن احل الخطاياه بحسل لا هرا  ّّ الاسده فإنّه يا

 حاصل في حياة أهل العالم الاسدانيّين.

 فاليابط إان ها الصام االصوة.  

 )يُت ب  (
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 صالة ِسّر اإلكلٌل الُممد س

ّّ اللعلاديّ  التي هي الاالدة الثاني ه    ّّ لن أسّاّ الكنيس ه كِس الءااج بحسل إيلاننا اعّثااكسي ها ِس

ّّ اإلفخاّستيا )الشكّ( الال  ها شّك  اسد اللسيحه ابالي اعسّاّ التي تتم بِفعل الرّاح المردبه اتتمرّدب اِس

 بكلل  هللا االصوة.

د ايإلِّؾ اي خِلك لن االثنين ااحًداه فيحُصل االثنان على نعل     ّحِ ّّ الءيا  يحّل الّاح المدبه فيُا  في ِس

 «.أءااه( هللالا العه )»اتّحاد فابك لإلدّان البشّل. اي كُلل لال اللسيح فيهم 

لبرر  أن يحررّل    التّكيررء فرري صرروة اإلكليررل علررى حيرراّ اللسرريح لرره اللاررد فرري ُعررّب لانررا الاليررله االّطِ

ا حميمي را بسرلطان الهاترهه يحرّل ايبراّن هراا الرءااجه  ًّ اللسيحه اكلرا براّن فري الرن العرّب احرّال اللرا  خلر

ّّ )الّال االلّأة( ايخلمهلا كيا ل بمدّته لاّدة الس  نًا ااحًداه نفًسا ااسًدا اّاًحا.ايحّاِ

اكلررا يسررتلّد المررداب اإللهرري لررن علررل اللسرريح فرري يررام الخلرريب الكبيررّه حينلررا شرركّ ابرراّن اكسررّ   

ّّ للتّد االّاح حراّل افاعرله ااسرد  ن. فالس ِّ اأعطى.. فيمال الكاهن كلا باّكح في الن الءلان اآلن أيًيا با

ا لعنا على اللابدة اللمدس . اللسيح الااحد اللكساّ عن العالم كلّه ي ًّ  صيّ حاي

كررالن بالتلررام يصرريّ حيرراّ اللسرريح فرري ُعررّب لانررا الاليررل بالنسررب  لكررّل إكليررل. فاللسرريح )العررّيب    

. فليب الكاهن إالّ أداة يعلل اللسيح بها علله العايل. ّّ م الس  الحميمي( حايّ افاعل بمّاته اإللهيّ  اها لتّلِ

ل في ُعلك الصو  ن لرا اّا  الحّكراح اللنظراّة ِلرن االلتؤّلِ ِّ ة اإبداْ الطمب الكنسي اإللهري يسرتطي  أن يُرد

 نِعٍم ؼيّ لنظاّة:

إل أُاّا.. يرا للرن السروم »اهم يمالان بلحن الفّح  –خاّب الشلالس   –( يدخل بالعّيب إلى الكنيس  1) 

رل إلرى الكنيسر ..«. أعِطنا سولن ل  اهرا يُعبّرّ عرن حيراّ اللسريح فري  اهاا اللحن يُم ال اهرم يردخلان بالح 

 كنيستهه إا ها للن السوم اّبيب السومه ااسله علانابيل إلهنا في اسطنا يباّكنا كلّنا.

فالكنيس  تّى في كّل عّيب شخي اللسيح العّيب الحميمي. فإْن أدّن  العّيب ايرع ه كإنسران حرّي 

اكلسريح لألسرّةه ابراال نفسره حترى  باللسيحه اكحاصل علرى نعلر  تلثيرل اللسريح كعرّيب اّأب للاسرده

ردى النعلر  التري يحصرل عليهراه لعراش  لِّي.. لا أدّن العّيب الرداخل إلرى العُرّب ل  اللاح لكي يمتني ايُخ 

ّّ اللسيح بدّاي  اإدّانه اصاّ لنءله حم ا كنيس  لمدس  لسكنًا لل ل  الناب!!  حياة اللسيحه االتنى س
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فكلرا « افّحي يا لّيم الللك ..»الس  اهم يءفّان العّاسينه ايمالان لحن ( بعد إتلام اإلكليل يخّج الشل2) 

رد  ت ن الحميمي الّل يساْ إا تّال في كّل عّيبه كابن كلصدّ للفّح.. هكاا تلّاِ د الكنيس  عّيسها الخ  ّاِ تُل 

ّانمها االالهرا  العّاب الحميميّ  ؼيّ الدنس  الهادب  االدة اإلله المديس  لّيمه إا تستلد كّل عّاب ّاحيّ 

ا سلابي ا حّل فيها للن الللان اّّل اعّبال. ًّ  لن الال الللك  الحميميّ  االدة اإللهه التي صاّح ِخد

ح هررا اللسرريح بحيرراّل كعررّيبه ااختيرراّل لاررنب البشررّ ككنيسرر ه اعررّاب لهيّررؤة   ّ فاعصررل فرري الفرر

ل  له افيه ابهه لابل  عن يلينه في ا ّلِ  لسلااح. الءيّن  بالفيابله ُلك 

اها تللين الّال لللّأة االلرّأة للّارله إا بعرد الرن لرن « عمد اعلون»( الاء  اعّال لن الصوة يُدع ى 3)

يعاد للّال سلطان على اسدل بل لللّأة اال اللّأة سلطان على اسدها برل للّارله صراّ كرّل لنهلرا للًكرا 

ن باْ نفسه اإّادته ااسدل لكي ال يعيش بعد  ّ كل   لااتهه بل لآلخّ.لآلخ 

ؾ بنصرؾ اإلكليرل. فرإن حردث   ّ كانح هال الصلااح تُم ام عند بداير  االتفراق برين الخطيبرينه اكانرح تُعر

فكانرح هرال الصرلااح « ف رّن النرالاب حرّام»خوؾ أا عدم ّيا لا كاناا يفّكان هاا العمد اكراناا يمالران 

االّتبراط الكالرل يرتّم باالتحراد الءياري بصروة كؤنها ّباط اّتبط به الخطيبران يسرتحيل لعره التفّيركه اكران 

 اإلكليل.

اصلااح عمد اعلون تُشبِه إلى حّد كبيّ صلااح اإلكليله فهى تبدأ بالّشالاح ثم بصوة الشكّ اّف  

ال  »البخاّه االبالب لن كاّنثاب يتكلّم عن االتفاق في الّأل االفكرّ ا اِحرًداه ا  ِلريعُُكْم ل رْاالً ا   أ ْن ت مُالُراا ا 

 ... ر ُ..»(ه ثم فصل اإلنايل 1: 10كا1« )ي ُكان  ب ْين ُكُم اْنِشم ال اح  (. فاللسريح 1)ياحنرا« فِري اْلب رْدِ  ك ران  اْلك ِلل 

 ها البد  االبداي  اها ّأب العلل اصان  السوم.

لعرّابه ثم بعد الن الطلباح.. ثم صلااح على الثيال التى يلبسها العّيب اعلرى الحلرّي التري تلبسرها ا   

 ثم صوة شكّ لل لن أال علله.

ان إلى علل اإلكليل على ؼيّ افراق كالرل خافًرا  ّّ فللا ءادح الحاالح التي يحدث فيها خوفاح اييط

اا صرلااح عمرد  لن كسّ النالاب.. انتيار ً لرالن كانرح ترتّم ءياراح ؼيرّ سرعيدةه فمرد ّأى اآلبرا  أن ييرلُّ

لّاها لعًا في الح اإلكليل.. االن تفاديًا ِللا كان يحدث لرن لبرله اعلون إلى صلااح اإلكليل اللمّدبه ايص

أبانررا »يرره بررين يرراح" أل  چ Ge Peniwtااستعايرراا بعلررل صرروة إلعررون الِخطبرر  اهرري لررا يعررّؾ بررـ "

رد « الال.. د صروة شركّه ايمرال "أبانرا الرال.." كبداير  لوتفراق ااإلعرون ألرام النراب.. اال تاا  ّّ ر اهري ُلا 

 سخ الِخطب  إن لم يحُدث االتفاق.ؼياي  في ف

رّد بءنراّه اياير  علرى ّأسره إكليرله ايُلسرح 4) ( أثنا  صلااح اإلكليله يلبب العرّيب بُرّنُب الكهنراحه ايُش 

 بالءيح.

ج اللسراح بالءيرح كلختراّ هللا السريح  االطمب هنرا يير  علرى العرّيب لولرح اللسريحه كللرن ُلت را 

م ابيح  نفسهه ا ن ب ا ل نفس ه اللتنرا  الّله اككاهن يمّدِ ٍّ في الحّله اكل  كلشداد بءناّ لّلءل لثل لنتص

الكنيس . االعّيب إا يتّحد بالّأتِِه كلثال اللسيح االكنيس ه يال أن يكان فيه صاّة اللسريح. فرإن كران لرد 

ل رن  بالحرّل ال  برالحّله لبب اإلكليل فلي عل م أّن للكاح اللسيح يختلؾ اراّي ا عرن للكراح النرابه فاللسريح ل 

ل ن  باتياٍْ عايله الال:  ل ن  بالصليل أل بالباله ال  ْلل ك تِي ل ْيس ْح ِلْن ها ا اْلع ال مِ »ال   (.36: 18)يا« ل 
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فررإن للنررا إّن الّاررل ّأب اللررّأة فهرراا حررّكه الكررن علررى لميرراب أّن اللسرريح ّأب الكنيسرر ه اإن للنررا إّن 

ِلررُن البيررح اّلُّ البيررحه الكررن علرر ى ليرراب للكرراح اللسرريح االصررليله اإن للنررا إّن العررّاب العررّيب هررا ل 

تخيرر  لعّيسررهاه لكررن علررى لميرراب خيرراْ الكنيسرر  للررال فررداها. اإن كرران العررّيب يلرربب بدلرر  الكهنرراح 

 فكهناح اللسيح ليب إال ابيح  نفسه فها الكاهن االابيح  لعًا.

س ح حياته لتكليل ع ّّ عى أحد هاا السّ فمد تمّدب فِكّله اتك لل هللاه اإظهاّ نلااج علل االتحاد فإن ا 

 اإللهي للاد اللسيح االكنيس . 

( في ااح الالح تلبب العّاب إكليلها.. فهي لابل  عن يلين عّيسها بثيال بييا  ُلكلّل  باللاد االكّال .. 5)

ِسريُح أ ْيًيرا» رل  اْلل  ا أ ح  ّلِ ه فك ل   ّ ُاِل فِي ال  ّ أ ةُ ل يسْح ِلْن ُداِن ال ّْ رهُ  فاْلل  أ ت رهُ كن ْفس   ّ ر   يُِحرلُّ الّارل اْل نِيس  « اْلك 

ِلًكا في بيته ككنيسر  صرؽيّةه فرإّن العرّاب 28ه 25: 5ه أؾ11: 11كا1) (ه فإن صاّ العّيب باإلكليل ل 

لرر  ككّالرر  كنيسرر  اللسرريح فرري السررلا . فاللسرراااة لابلرر  علررى أسرراب الاسررد الااحررد  ّّ الُلكلّلرر  هرري لِلكرر  لك

يان الااحد. الكن كِلثرل الرّأب فري الاسرد الااحرد يكران العرّيبه الثرل الاسرد للرّأب االّاح الااحد االك

تكان العّابه اليب بين أعيا  الاسد الااحد انشرماق برل الترءاج كالرله اإن اختلفرح اظرابؾ اععيرا  

 الكّن الّاح الال يُحيي ها ااحد. 

ّّ اإلكليررل تحترراج إلرر6)  لهررا الررّاح فرري ِسرر ى للاّسرر  افهررم ّاحرريه االررال ييررلن داام ( الاحدانيرر  الترري ي عل 

ْعرل الحيراة فري  ّحد االثنين بحلالهه داام الخياْ للّاح المدب اا  الاحدانيّ  ها الّاح المدب الال ل ّدب اا 

ن تؤصُّل االتحاده اتعليك االلتءاج اكلالهه االعكب صحيح فإن عاش الءاج االءاار  بلفراهيم  ليادته ي يل 

 مام الاحدانيّ  بينهلا اعلى أل أساب؟عالليّ  اسدانيّ  فكيؾ ت

لالن تاصي الكنيس  كّل عّيب اعّاس ه أن يحياا بالّاح في الصوة اللتااتّة ااعصاام اللاّس  

 الفيابل احفظ اصايا اللسيح.

فإن كانح الاصايا للعّيبه فهي تختّي بعلل الّأب اأن يكران بنِيّر  خالصر  اللرل سرليم ياتهرد فيلرا    

ّل الكنيسرر  بلسررباليّته عررن اسرردل )عّاسرره( بعررد  يعرراد لصررالحهاه ّّ للبهرراه ايكرران حنانًررا عليهررا. اتُررا ّكِ ايُِسرر

 االديها.

ح الملل االخياْ ااداع  الحكل  ا ِّّ احِ »الن اه  العّابه فهي في لاي  الُلِعين االُلف  ُّّ ِءين    الر

 ُّ ثِي اِدِئه ال ِال ُها  لُد ام  هللاِ ك  ِدي ِ اْله  نِ اْلا   (.4: 3بط1« )الث ل 

ْمح  هال الاصاياه تادها تاسريًدا لحيراة ّاحيّر  سراا  لرن اهر  الّارل أا اللرّأة.. فثلرّ الحيراة  فإن ت ع ل 

 بالّاح يكان أكثّ لن هال الاصايا بلا ال يُماب. 

 

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(62) 

 المسٌحًكرامة الزواج 

- 3 - 

 من صلوات اإلكلٌل

 * فصل البولس:

  « ِّ ررا ال  اع ْعل  ت ُكانُرراا ِطررا  ه ا   ّ ْيرر ررْي ي ُكرران  ل ُكررْم خ  ّلِ... ِلك   ّ ررا ِللرر رراِلُكن  ك ل  ا  ِّ ررْعن  ِل رراُ  اْخي  ررا النِّس  ل ررى  أ يُّه  ع 

ِو  ّْ  (.3–1: 6الخه 22:  5)أؾ« اع 

ّّ االتحاد الءيايه كلا يبدا في هاا الفصل ها اتحراد اللسريح بالكنيسر   اللثال الكالل الال يُبن ى عليه ِس

 فاللسيح ها ّأب الكنيس  الخلّصها.. –

 ها أحبّها اأسل م  نفس ه عالها..

 ها يماتها ايّبّيها..

 ها طّهّها بؽسل اللا  بالكلل ..

 ها أحبها أاالً الاح عالهاه االتناها بدله الطاهّ..

اإللهي الفابك خيع ْح له بعبادة اشكّ اطاع  اتمديب.. اإا سكل عليها لن افي الُلمابل كنتيا  لعلله 

 حبّهه أحبّته لن كّل الملل الن كّل الِفكّ كلستحك اعادل.

 عنّه ليب آخّ أحبّها هكاا.. إا أحبّها إلى اللنتهى..

 هاا ها الكلال في اإلنسان اللسيحي اها نلااج اللسيح االكنيس ..

 نيس  هي اسدل الطاهّ.اللسيح ها الّأب االك

رردِ » س  لِّررُي اْلا  ُهررا  ُلخ  ررِ ه ا  نِيس  أُْب اْلك   ّ ِسرريح  أ ْيًيررا  ررا أ ن  اْلل  أ ةِ ك ل  ّْ رر أُْب اْلل   ّ ُاررل  ُهررا    ّ (. 23: 5)أؾ« ال

 التناها بدله بؽسل اللا  بالكلل ه أل ب ا ل ااته عنها ليمتنيها.

فدابه ادم صليبه يشهد أنّه لستحك  العبرادةه اهري لمّدسر  فسلطانه على الكنيس  ليب ت س لًُّطاه الكّن علل  

 فيه ابهه اال تشيخ اال تفتُّ.

ّّ اللسيح االكنيس ه ايال  أ فصل البالب لتمديب العّاسينه يال أن يّتمي اإلدّان إلى س  ّ فعندلا يُم

 أن يكان اإليلان على لستاى الاعيه الينظّ كّل ااحد إلى اعساب الال يُبن ى عليه.
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ح به اإلنسانه اها في بداي  لشااّ الحيراة الءاايّر . فرإن كران الّارل كلثرال  هاا  ّ اإلدّان الّاحي ي ف

اللسيحه يصيّ ّأب اللّأة باستحماقه إا ها يتب  خطااح سيدل فري الحرّل الونهرابيه االعطرا  السرخيه ابرال 

 الااح لن أال الّأته.

ّاحه فلااا يكان لن الءاا  ساى الخياْه فإن صاّح فيه لولح اللسيح بالحميم  اعاش اسلن بال

 على صاّة الكنيس  عّاب اللسيح.

اهنا تنتفري كرّل السرلبياح فري الفهرمه لرن الخيراْ االمهرّ االلالّر  االهراان االتسرلُّط لرن اهر  الّارل 

اة االتابُّّ االمساة.. كّل هال اللفاهيم الا ينتج عنها لن لصابل. حاصل  لرن عردم الفهرم الّاحريه اعردم الحير

 بحسل اإلنايل.

 * فصل اإلنجٌل:

أ تِهِ »    ّ ي ْلت ِصُك بِاْل هُ ا  أُل  ُاُل أ ب الُ ا   ّ ُن ال ُّ  «ي تْ

ررا»عررن االتحرراد اإللهرري لررن اهرر  اللسرريح االكنيسرر  لررال الررّل:    ن  أ بًررا أ ْا أُل   ّ ررْن ت رر (. 29: 15)لررح« ل 

 فالشّط بالتّن لابم بل ها أساب االتحاد. 

ل  أ بًا» ْن أ ح  ّ  ِلنِّي ف و  ي ْست ِحمُّنِي ل  ا أ ْكث   (37: 10)لح« أ ْا أُل 

هُ » أُل  ْن ال  يُْبِؽُو أ ب الُ ا  ل   (.26: 14)لا« ا 

لّرى عرن الكرّل لكري يلتصرك باللسريحه  رك  برالّّل صراّ ّاًحرا ااحرًدا.. أل ت خ  رن التص  كّل هاا لعنرال أّن ل 

ي اة  هِ »ايصيّ ااحًدا لعه افيه ايمال:  ِسريحُ ِلي  اْلح  (. هنرا علرى هراا اللثرال يحرُدث أن يترّن 21: 1)فري« ي  اْلل 

الّال أبال األه ايلتصك بالّأته كمال الّل. اهنا يادّ أن يُدّن اإلنسان ناْ اك ن ه هاا االتحاد الءياري أنّره 

اِحًدا. إِاًا ل ْيس ا ب ْعُد اثْن يْ »على لثال الكلال..  س ًدا ا  ي ُكاُن )يصيّ( االثْن اِن ا  اِحد  ا  س د  ا   (.6ه 5: 19)لح« ِن ب ْل ا 

 وتمدٌس الزواج بهذه الكلمات اإللهٌّة ٌعنً:

+ أّن الّال االّأته صاّا ااحًدا.. اسًدا انفًسا.. ككيران اديرد لخلراق بكللر  اإلنايرل االصروة احلرال ّاح 

 هللا.

ل ااعم بكرّل لرا فيهرا لرن ُحرّل فالعولر  براع –لرم الرن يحردث  -+ لا كان الّال ياًلرا.. ااحرًدا لر  أبيره األره 

اُعلك ال ياصؾه اّباط اللحم االدمه تختلؾ تلاًلا عرن اتحراد الّارل بالّأتره كشرّيع  الرءااج اللسريحي؛ 

 الال ي اعل لنهلا ِاحدة ااحدة اكيانًا ااحد.

الرءاج + فُحّل اعل ااعم شي .. اُحّل الءاا  شي  آخّ.. ال يتعاّيان برل يختلفران فري النراْه فرإن أدّن 

 هاا اعلّ س ل ن بو اّتبان. 

 لمد صاّح الءاا  اسدل الخاّي.. أخاها لن يِد الّل االتّن بها باتحاد ال ياصؾ.

ّّ اإللهري هرا حميمرّي إلهرّيه ال  ل الرال يحرُدث بالسر + الحل الءياي الال يسكبه الّاح لن اه  االتحاد االتحراُّ

 يدّكه ساى كّل لن يحيا بالّاح.
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ّّ اإللهي  ن بحااب الاسد.. فيبمرى الشركل الّسِ  ّ كبالي اعسّاّ.. العلل االتحال االتؽييّ ااهّّل ال يُد

ّّ كلا ها بينلا يكران التؽييرّ لرد حردث ااهّي را. كِلثرل الصروة فري لُرّداب اإلفخاّسرتيا..  الخاّاى للاّدة الس

 لتحايل الخبء االخلّ إلى اسد الّل ادله.

ه اأخي   اإلنسان نفس ه للاصايا اإللهيّ  كاااب  النفراا السرتحم  لكرّل فإن أُخا اإلنايل لؤخا الاّد للحياة

لباله فإنّها تصيّ لكّل ااحد كناّ يهدل اإلنسان إلى الحياة اعفيرله لريب فري يرام اإلكليرل فمرط برل احتّرى 

 آخّ يام في الحياة. 

ررا »فاصرريّ  اإلنايررل للّاررل:  ُكْم ك ل  ررا   رراُله أ ِحبُّرراا نِس  ا  ِّّ ررا ال ررهُ أ يُّه  أ ْسررل م  ن ْفس  رر   ا  نِيس  ِسرريُح أ ْيًيررا اْلك  ررل  اْلل  أ ح 

ا  (. 25: 5)أؾ« ع ْاِله 

ل.   ّ  تصيّ كِلّآة لملل الّاله يميب نفسه عليهاه اتكِشؾ له كّل ياٍم تمصي

 اهل ب ل ػ لبلػ الحّل اإللهي في حياته العللي ؟

 اهل بلػ لبلػ البال اللتنا  ءااته؟

اإلنايل عن الّاله فإنّه يتال في لتاهاح لدح الااح اتؤليههاه حاِسبًا نفسه أنّه لرد بلرػ أّلا إاا ؼال هاا 

الكلاله اها دابًلا صاحل الحّك االلاني عليه. افي تبّيّاح الااح تؽيل الّإيا الحميميّ ه ايلتلب اإلنسان 

ِل إالّ العيال. ِّ ي ى في ؼ   لنفسه اععااّه اال يّ 

لِّ »ّأة: اهكاا الاصي  بالنسب  للل  ّ را ِللر راِلُكن  ك ل  ا  ِّ رْعن  ِل ا النِّس اُ  اْخي  (. فرإن أشرّل ْح 22: 5)أؾ« أ يُّه 

هال الاصي  على ِاهن اللرّأة اللبهراه فإنّهرا فري نراّ الاصري  ترّى ااتهرا فري تمصريّ شرديد فري عردم إكلرال 

ي هي لّدام هللا كثيّة الثلن. الاصي  في خياْ الّاحه افي الاداع ه ااالتياْ الال ها الءين  الحميميّ  الت

 فكم بالحّل ألام الناب!

فإن ؼابح الاصي  عن الاهن االملله فإّن الاّاح ت ردف   إلرى االعترداد االنفراّ لرن أّل أعلرال االتيراْه 

ؾ عليه لن أهل العالمه اي نس ى اإلنسان كيانه الّاحّيه ايسلن كلثل الاسدانيين.  ّ  اتطاِلل باللتعا

لين النااحه في حياة الّال االلّأة على حّدٍ ساا .إان اإلنايل ها ي  ابط السلان النيّ الطّيك اي 

 * المّا اح في ع مد اعلون:

ِلريعُُكْم »فصل البالب في ع مِد اعلون:     ِسريحِه أ ْن ت مُالُراا ا  ْ  اْلل  بِّن ا ي ُسا  ّ ةُه بِاْسِم  ا اإِلْخا  أ ْطلُُل إِل ْيُكْم أ يُّه 

ال  ي ُكان  ب ْين ُكُم اْنِشم ال اح  ل ْاالً  اِحًداه ا   (.10: 1كا1« )ا 

هال الاصي  الّساليّ  تستادعها الكنيس  لسال  العّاسينه لكي يتلّسكا بها في اتفاق الرّأل ااحدانيّر     

ن لهم إيلان ااحد العلادي  ااحدة اّل ااحد االتصماا بهه فيارل أن يكران لهرم ّأل ااحرد  الّاح. عّن ل 

 ال ااحد.ال

رران  »( فهررا بررد  إنايررل المررديب ياحنررا: 17–1: 1أّلررا فصررل اإلنايررل فرري ع مررد اعلررون )يررا    فِرري اْلب ررْدِ  ك 

ك ان  اْلك ِلل  ُ هللا ...  اْلك ِلل  ُ ك ان  ِعْند  هللاِه ا   «اْلك ِلل  ُه ا 
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ل ّّل الصرباإاح الابحره فها بداي  كّل بداي  اها لبرل كرّل بداير . فرإن كران الءااران يمفران ألرام هيكر   

 اللمدب فإّن ابن هللاه الكلل ه ها بد  اّتباطهلا في الاسد االّاح لعًا.

الا أاللها بداي  الا ألدسه ّباط في اللسيح. اهاا إن انفتح له الراعي الّاحري للعّاسرينه فرإّن الرال    

 بدأ فيهم علوً صالًحا يمدّ أن يكلل..

رل فري إلنّه إن كان اللسيح ها الباكا    ّة لهرال الحيراة الاليردةه فثلرّ صرليل اللسريح اليالتره هرا اللتحص 

 الحياة كلها.

ها إان حاّ ءااي  البيحه اها بد  كّل نهاّ ابد  كّل علرل ابرد  كرّل خطراة احّكر .. هرا الكرّل فري    

 الكل.
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(63) 

 لماذا الناموس وِلَمن الناموس؟

-1- 

اْلُلسْ » اْلُخط اةِه ِللد نِِسين  ا  ِّ ا  ا ه ِلْلفُا  ِدين  ِّّ اْلُلت ل  ِ  ا  ه ب ْل ِلأل ث ل  ِّّ ْ  ِلْلب ا ه ِلم اتِِلي اآلب اِ  الن اُلاب  ل ْم يُاي  ت بِيِحين 

ن اةِه ِلُلي   اِحه ِلم اتِِلي الن اِبه ِللءُّ ه  ل اتِِلي اعُل  إِْن ك ران  ش رْي   ا  ه ا  رانِثِين  ه ِلْلح  را ابِين  لِي الن راِبه ِلْلك  ِّ را ه ِلس  ِّ اِاِعي الاُُّكا

ِحيح   ُّ يُم اِاُم الت ْعِليم  الص   (.10ه 9: 1تي1« )آخ 

نرره بررالّاح بالتفصرريل.. هررا لررانان  إّن النررالابه أل المررانان كلررا اسررتلله لاسررى ّبرريب اعنبيررا ه ادا 

ل علرى  عماباح ادينان .. ب   على الي  أنااْ الخطايا.. اُلبيِّن  ُاّم اللخالف  ادّاتها ااستحمالهاه كتعرّدِ ُلنص 

اِح »هللا االخّاج عن طاعته. افي نهاي  تصنيؾ النالاب اتفصيل الاصايا ك ت ل  لابوً:  ْن ال  يُِميُم ك ِلل  ْلعُان  ل  ل 

ا ل  بِه   (.26: 27)تث« ها ا الن اُلاِب ِلي ْعل 

ى ال  ّ د تبيّن بتحميٍك أّن الي  البشّ ابو استثنا  لد فشلاا في تكليل النالابه الد صاّاا اليعًا كؤسر

عًرا. »النالاب االاصايا. الال الاحي اإللهي:  رُداا ل  ف س  اُؼراا ا  ِليرُ  ء  عًا فِي اْلِعْصري اِن... اْلا  ِلي ِ ل  ْؼل ك  ع ل ى اْلا 
أ 

و ًحا ل يْ  ُل ص  ْن ي ْعل  اِحد  ل ْيب  ل  ال  ا   (. 12: 3ه 32: 11)ّا« ب  ا 

ا لّدام هللا بحسل النالابه اعلى حسل شرهادة المرديب بطرّب عرن  ًّ  ّ ن كان ُلب  الم يكن إنسان  كابن  ل 

ال  ن ْحُن أ ْن ن ْحِلل هُ »النالاب   (.10: 15)أْ« ل ْم ي ْست ِطْ  آب اُإن ا ا 

ياح هاا عددهاه الكرّن السرابد أّن ُحكرم اللراح الرال اإا كان النالاب أظه ّ عماباح كثيّة لخطايا اتعدّ 

ِطي رِ  »ها أاّة الخطيّ ه صاّ بحسل النالاب يستحّك اااال النفاا على الالير ه ابرو اسرتثنا   ة  اْلخ   ّ ع ن  أُْار

ْاح    (.  23: 6)ّا« ِهي  ل 

ل. ل ْبل  النالاب كانح الخطيّ  االلخالف  ل ااادةه الِكن لرم يُكرن المرانان حيث ال نالاب ال ي ظه ّ التعّدِ

 الال يعالِل لد ظهّ بعده اهاا ليب لعنال أّن الخطيّ  ليب لها عمال. 

رّ إالّ بالنرالاب الرال أد ان  الخطيّ  نابع  لن ّاح الظللر  اهراا يرّد طبيعر  هللا. لرالن فالخطيّر  لرم ت ظه 

 الخطيّ  بمانان لكتال. 

ّ  ااستُ  ل رْم »عِلن  لّلا أعطال هللا للاسى. فالمديب بالب الّسرال يمرال: النالاب كابن ِلن لبل الكنّه أُظِه

ة  ل ْا ل ْم ي مُِل الن اُلاُب ال  ت ْشت هِ  ِؾ الش ْها  ِّ ( أل لّلا لال النالاب ال تشت ِه.. ظه ّ أّن الشهاة ُلخال ف  .. 7: 7)ّا« أ ْع

ال فر  لهرا عمرال. لثرل لرانان ياراءل علرى فاإلنسان الطبيعي كان يسرمُط فري الشرهاة دان أن يردّل أّن هرال اللخ

السّل ه ايحّدد عمابها بحسل لوبساح الاّيل .. فمبل صداّ المانانه لرم يكرن عمرال السرّل  لكتابًرا اُلعل نًرا. 

 الكن فِعل السّل  كان بحسل اليليّ في اإلنسان الباطن لإث ًلا. 

ِّّ أ  »افي ّسالته إلى تلليال تيلاثااب كتل المديب بالب يمرال:  رْ  ِلْلب را : 1تري1« )ن  الن راُلاب  ل رْم يُاي 

( بل ُاي  النالاب ليدين الخطايا ايحكم على اعشّاّ. اكت ل  لابل  التعرّدياح الصراّخ  لثرل المترل االءنرى 9

د االكرال..الخه ثرم أّدؾ لرابوً:  ّّ ر»االشااا ااإلثم االتل ُّ يُم راِاُم الت ْعِلريم  الص  ر إِْن ك ران  ش رْي   آخ  ِحيح  )أل ِيرّد ا 

 (.10ه 9: 1تي1« )اصايا هللا(
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نرى يسرتحمها الءنراةه اعمابر  السرّل  يسرتحمها السراّلانه  إان عماب  المتل تم  على المتل ه اعمابر  الّءِ

ّ  )أخطرؤ( »اهكاا.. الكن ال يظن أحد أّن هال الاصايا تؤتى فّاد ىه فالمديب يعمال الّسال يمال:  ث ر رن ع  إِّن  ل 

ةٍ  اِحد  لِكرنْ فِي ا  . ع ن  ال ِال ل ال  ال  ت ْءِنه ل رال  أ ْيًيرا ال  ت ْمتُرْل. ف رإِْن ل رْم ت رْءِن ا  ًلا فِي اْلُكّلِ ِّ ّ  ُلْا ا ه ف م رْد ه ف م ْد ص   ل ت ْلرح 

يًا الن رراُلاب   ح  ُلت ع ررّدِ ّْ ّ  النررالاب اتعررّدى المررانانه اإن لررم يكررن فرري 11ه 10: 2)يرر « ِصر رر (. أل أّن اإلنسرران ك س 

ا للنالاب.خطيّ  ًّ    بعينها فهنان خطايا بو عدده لاا لد صاّ كّل ااحد كاِس

اللسيح افتدانا لن لعن  النالاب. اللسيح احردل هرا الرال أكلرل النرالاب برو نمصرانه اأكلرل الشرّيع  

د اآلل ااي  النالاب اأكلل العلله فحاء سّاّ اآلل نحا البشّيّ  في شخصهه  الد سها بالِفعل االماله الا 

ج الكتال:  ّْ ِشيب ت ن  ي ا أ للُ »لكتال هكاا عنه فى د   (.7: 10)عل«. هن ا ا أ ِايُ ... ع ْفع ل  ل 

فإن ُااد إنسان لم يكسّ النالاب فؤين يمر  النرالاب لنره؟ الرا هرى عولتره بالنرالاب؟ النرالاب يردين 

م الخطي ! فلااا عن الباّ؟ ِّّ  الخطاة ايا

ّّ الال بو    ن فإن ُاِاد البا خطيّ  ف م ْد ف م د  النالاب لّاته. فمانان السّل  يُطب ك على الساّلينه فإن ُاِاد  ل 

ّّ اللسيح الداسرته  ها بّل  لن السّل  الن ها لصدّ اعلان  االحّكه فليب للمانان لّاة عليه. اهكاا صاّ ب

د في فله ؼشه ن ألؽى النالابه عّن الّّل يساْ لم يفعل الخطيّ  الم ياا  ّّ  كل  رْن ِلرْنُكْم »الم يمتّل إليه الشر ل 

ِطي ٍ ؟ تُنِي ع ل ى خ   (.46: 8)يا« يُب ّكِ

دنا فيهه  نا اللسيح إليهه ااح  ل اكلاله اإللهي. الكن أين أنا؟ فمد يل  ّّ الكن يمال لابل هاا ها اللسيح اب

له ابِفعل ّاِحِه الّاة ليالته. ّّ  اخلم نا فيه إنسانًا اديًدا بحسل ب

ن ياا   ّّ اللسريح يكسراله ايكران لرد نارا لرن نرالاب الخطيّر  االلراحه انارا لرن فل  د في اللسيح فإّن ب

 عمال النالابه ادينان  النالاب.

ّان.. نحرن   ّ ا افرداً  انعلر ً اؼفّانًرا.. نحرن بالطبيعر  ُخطراة الكرن فري اللسريح لبر  ّ اللسيح صاّ لنا بِ

ٍّ يررللنا  يِمرر»كبشرر ِّ اِحررٍد إِل ررى ط  ِليِعن رراِلْلن ررا ُكررلُّ ا  ل ْيررِه إِثْررم  ا  رر   ع  ي  لُّ )اللسرريح( ا   ّ الرر ررل  6: 53)إش« ِهه ا  ل  ( اح 

ّّ هللا فيرره.  ّ  هللاِ فِيررهِ »خطايانررا.. اصررّنا نحررن بِرر ّ  ن ْحررُن بِرر ِطي رر ً ع ْاِلن رراه ِلن ِصرري ِطي رر ًه خ  ْؾ خ  ِّ ع ررل  ال ررِال ل ررْم ي ْعرر « ا 

ّ  21: 5كا2) ن اختبؤ  في اللسيح صاّ ُح ّ لردى (. فكّل ل  ّّ ا لن النالاب. ابدان اللسيح ال يستطي  أحد أن يتب

 النالابه بل ها ُلدان دينان  اللاح.

 في آدم لاح الالي .. في اللسيح يحيا الالي .

ا. ًّ  في آدم ُاِعل الالي  ُخطاةً.. في اللسيح ُاِعل الكثيّان أبّا

 اِثب ْح في اللسيح اُكْن فيه.. تناا لن الدينان .

س رل   ال  ش ْي   » رِد ب رْل ح  س  س رل  اْلا  ْ ه الس راِلِكين  ل رْيب  ح  ِسريحِ ي ُسرا ِاين  ُهرْم فِري اْلل 
ْينُان ِ  اآلن  ع ل ى ال  ِلن  الد 

احِ  ُّّ  (. 1:  8)ّا « ال

 )يُت ب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(64) 

 لماذا الناموس وِلَمن الناموس؟

-2- 

 * اإليلان باللسيح.. لااا ُكنّاه الااا أصبحنا؟

ل ا اٍح ُلخْ »   اٍح ا  ا  ه ُلْست ْعب ِدين  ِلش ه  الِّين  ه ي  ّ  ط ابِِعين  ْي ه ؼ  ت ِلف ٍ ه ع ابِِشين  فِي ع ن ن ا ُكن ا ن ْحُن أ ْيًيا ل ْبوً أ ْؼبِي ا  

ه ُلْبِؽِيين   ْلمُاتِين  س ِده ل  اْلح   ب ْعُين ا ب ْعًيا.اْلُخْبِث ا 

لِكْن(  )ا 

تِرهِ    ْحل   ّ رى  را ن ْحرُنه ب رْل بُِلْمت ي  ّّ ع ِلْلن اه  رال فِري بِر رانُهُ ال  بِؤ ْعل  إِْحس  لِِّصرن ا هللاِ ا  ّ  لُْطرُؾ ُلخ  رن ا  ِحين  ظ ه  ل ص  خ 

ب هُ بِِؽنًى  احِ اْلمُُدِبه ال ِال س ك  ُّّ ت ْاِديِد ال لِِّصن ا.بِؽُْسِل اْلِليو ِد الث انِي ا  ِسيحِ ُلخ  ْ  اْلل  ل ْين ا بِي ُسا  ع 

ي اةِ اع ب ِدي  ِ   اِ  اْلح  ا   ّ س ل   ث  ً ح   ّ ُّ ا  تِِهه ن ِصي ن ا بِنِْعل  ّْ  ّ ت ى إِا ا ت ب   (.7–3: 3)تي« ح 

هكاا ُكنّا بحسل الطبيع  العتيمر  الفاسردةه هرال هري السريّة المديلر  التري كانرح تحرح النرالاب لحكاًلرا   

رن ا بِؽُْسرِل اللرا  االرّاح... »باللاح  عليها ل ص  تِِه بالخطراةه خ  ْحل   ّ لِِّصن ا ّبنا يساْ اللسيح ا ّ  لُْطُؾ ُلخ  ا ظ ه  فلل 

ا ال  ي ْفن ى ٍْ ي ْفن ىه ب ْل ِلل  ّْ ْالُاِدين  ث انِي  ًه ال  ِلْن ء   (.23: 1بط1ا 5: 3)تي« ل 

 فانتملنا لن اللاح إلى الحياة..  

 إلى الناّ.. الن الظلل   

 الن آدم إلى اللسيح..  

 الن طبيع  اسديّ  إلى طبيع  ّاحيّ ..

 الن عباديّ  إلى بنّاة..

لِّ »  ّ ّ  فِي ال ا اآلن  ف نُا أ ل   (.8: 5)أؾ« أ ْنتُْم ال ِاين  ُكْنتُْم ل ْبوً ُظْلل  ًه ا 

ط اي ا أ ْحي ان ا ل  » اْلخ  اتًا بِالاُّنُاِل ا  ِسيحِ إِْا ُكْنتُْم أ ْلا   (.5: 2)أؾ«    اْلل 

ُحاُلان  » ّْ ا اآلن  ف ل  أ ل  ه ا  ُحاِلين  ّْ ّ  ل  ْي  (.10: 2بط1« )ُكْنتُْم ؼ 

نا إليهه لكي نكان فيه اله..  ّّ ع ِلْلن اه ا »هاا ها الخوي الال صنعه الّل بناه ايل  ال فِي بِ ليب بِؤ ْعل 

تِهِ  ْحل   ّ ى  ّلرا حلرل خطايانرا علرى الخشرب ه األراح اللراح بلاترهه اأيرا  لنرا احبّه الحرانيه ل« ن ْحُنه ب ْل بُِلْمت ي 

 الحياة االخلاد بميالته.
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ال  ُظْلل  ٍ »في اللسيح نحن  ٍّ )ليال (. ل ْسن ا ِلْن ل ْيل ا  ا أ ْبن اُ  ن ه  ٍّ ا   (.5: 5تب1« )أ ْبن اُ  نُا

 * بين أعلال النالاب اأعلال الّاح في اإلنسان الاديد:

اِل ال»   ابِؤ ْعل  س د  ل  ُّ ا   ّ ( كمال الّسرال. الرال يعلرل أعلرال النرالاب كانرح 16: 2)ؼل« ن اُلاِب ال  ي ت ب 

ن يافي ِلن الرد ين الرال  تُحس ل له اعاّة على سبيل د ْينه فالال يعلل أعلال النالاب اأحكام النالاب كان كل 

د إنسان استطاْ عليه تاال هللا.. فيُكّلل اللفّاو عليه إن استطاْه أا على لدّ ال لستطاْ. االنتيا  أنّه ال ياا 

أن يافي الديان. الن عّن الدين نحا هللا كان دين خطاياه اأاّة الخطايا لاح. فاسرتعاو النرالاب عرن لراح 

رّ فمرط ّؼبر  اإلنسران فري  ها النرالاب.. لت ظه  س رل   ّ اإلنسان بالِفدي ؛ الكف راّة فري الرابابح الحياانير  اللتعرّددة كلرا 

 ُّّ ّ اتُمّدِب ّاح  اإلنسان انفسه.التم  ل لن هللاه أا إّيا  هللاه الكنّها لم تكن بحاٍل ِلن اعحاال تُطّهِ

يح يليّ اإلنسان    ِّ ّ داخل اإلنسان. اهكاا كّل أعلال النالاب كانح تُ إا أّن دم تياب اعاال ال يطّهِ

ّّ أا خوي  ل بها إلى هللا. الكن لم يحُصل أحد على ب ّّ بؤعلال النالابه عنّه إن كان الخوي بؤعلال أنّه يتم

 النالاب فللااا تاّسد اللسيح؟

لِّريه    ل إلرى هللا.. النرالاب ال يُخ  ُّّ النالاب لانان  للعماباح؛ فالعلل بالنالاب فيه إظهاّ للطاع  االتمر

ّ بها اإلنسان.  ّّ  اأعلال النالاب ال يتب

 ّّ ل الخاّي.. الال ها با ّّ ّ الكثيّين للا تبنّاهم في شخصهه الّلرا اعتلردنا ليسراْ  للا اا  اللسيح ببِ ّّ ب

ا الداس ه لنثلّ لحسال للكاتهه بعلل ّاحه المداب فينا.   ّ  البسناله اصاّ لنا فيه بِ

لالن اختلؾ لفهام اععلال ااّي ا. باإليلران بيسراْ اللسريح انتفرى االفتخراّ بؤعلرال النرالاب التري لرم   

لِّيه اصاّ   لإليلان باللسيح ثلّ أعلال ّاح الحياة في اللسيح. تمدّ أن تُخ 

ْ  »اإليلان باللسيح إيلان حّي.. االتحاد باللسيح ألّ اال  ليب نظّي راه  اُح ال رِال أ ل رام  ي ُسرا ُّ فرإِْن ك ران  

راِكنًا فِينرا اِح س  ران  » ( فهرا يميلنرا ايُحيينرا. اطاللرا اإليلران حرّي فهرا عالرل الثلرّه11: 8)ّا« ِلن  اع ْلا  اإِليل 

يِّح   ال ل   (.20: 2)ي « بُِداِن أ ْعل 

فؤعلال اإلنسان اللسيحي السالن بالّاحه تختِلؾ ااّي ا عن أعلال النالاب. أعلرال اإلنسران اليهرادل   

لنساب  له أنّه علل هاا ااانه صام اصلّى ال د م المّابين.. أّلا أعلال اإلنسان اللسيحي فهي ؼيّ لنسراب  لرهه 

ِسريُح ي ْحي را فِري  »ح الساكن فيره الللسريح الرال يحيرا بره.. بل للّا هللا  ُهرا  »(ه 20: 2)ؼرل« ف ؤ ْحي را ال  أ ن راه ب رِل اْلل 

ةِ   ّ س  لُاا ِلْن أ ْاِل اْلل  أ ْن ت ْعل  يُداا ا  ِّ  (.18: 2)في« اْلع اِلُل فِيُكْم أ ْن تُ

اّحل  اإحسان الطرؾ اتااير  اطرال أعلال اإلنسان اللسيحي هي إظهاّ أعلال اللسيحه ِلن حّل   

رّ فيره ثلراّ الرّاح: لحبر ه  رن الرتأل برالّاح ت ظه  ن لبب اللسيح تظهّ أعلرال اللسريح فيره.. كرّل ل  ّاح.. كّل ل 

ا»فّحه سوم.. إلخ.  ا تعللانها اأ ْعظ م  ِلْنه  لُه  اُل ال تِي أ ن ا أ ْعل  ( هكراا لرال لخلّصرنا. لرالن ال 12: 14)يا« اع ْعل 

اآلل  »وفتخاّ عنّه لكتال: داعي ل ين  هللا  ا  ِّ راِك ْ ه ش  ّلِ ي ُسرا  ّ لُاا اْلُكل  بِاْسِم الر ا ع ِلْلتُْم بِم ْال أ ْا فِْعله ف اْعل  ُكلُّ ل 

 (.17: 3)كا« بِهِ 



164 
 

اإِلْنس ان  الط بِيِعي  ال  ي ْمب ُل »+ اإلنسان الطبيعي بدان اللسيح عااء بطبيعته عن أن يُّيي هللا أا يُثلّ للّاح.  

ال     ه  احِ هللاِ ع ن هُ ِعْند لُ ا  ُّ ا ِل س رِن تِينًرا(. »14: 2كا1« )ل  : 7)لرح« ه ْل ي ْات نُان  ِلن  الش ْاِن ِعن بًاه أ ْا ِلن  اْلح 

 هل تستطي  الطبيع  السالط  أن تُثلّ للّاح؟ (؟16

شري  فيره صروحه أّلرا اإلنسران فري اللسريح  -أل فري اسردل-اإلنسان الطبيعري يمرال لريب سراكن فري      

ؾ أنّه  ِّ اُح هللاِ ي ْسُكُن فِيه»في ع ُّ  (.16: 3كا1« )ه ْيك ُل هللاِه ا 

لِّي الُخطاة اي خِلك  اعلّ الفاصل بين المديم االاديد.. ها اإليلان بيساْ    ّ الفااّ ايُخ  ِّّ اللسيح الال يب

 اإلنسان اديًدا.

ح    ّ + اصايا العهد الاديد اا ح ُلتناِسب  ل  اإلنسان الاديده اها بالنعلر  ارديّ أن يُظِهرّ علرل هللا فيرهه اي فر

لها.  بالاصايا ايُك ّلِ

 

 )يُتّب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 ياةكللاح ّاحيّ  للح

 للمّلي لالا سيداّاب

(65) 

 لماذا الناموس وِلَمن الناموس؟

- 3 - 

 الطهارة والنجاسة بحسب الناموس:

ت م عمابها.. ِظّل الخطيّ  اال  على كرّل شري     ءها ايُظِهّها ايُح   ّ النالاب ي ت ت بّ  الخطيّ  أينلا ُاِاد ْحه ي ف

ع   للبُْطل..   االخطيّ  لحيط  باإلنسان.بحسل النالاب.. الخليم  كلّها ُلخي 

ااعلّ يصيّ اايًحا اد ا عندلا يتاب  اإلنسان ِكّليّر  التطهيرّاح الااابر  بحسرل النرالابه االلكتابر    

ن  بالتفصيل. االطماب الاااب  على اإلنسان لكي يتطّهّ. فكلل  "ن ِاب" ا"نااس " كلل  شابع  في الشّيع ه ال 

ق التطهيرّه التطلّباتره لرن ابرابح برؤنااْ يتصفّح سفّ الوايين يندهش لهاا ال ُّ مدّ لن أاصاؾ النااساحه اُطر

 ش تّىه ان يح الدمه االحليم باللا ه اعءل الخاطاه اإبعاد اللتنّاب.. إلى آخّ هال اعلاّ.

ث رل اعّال هرا تطهيرّ اللرّأة    انحن ُهنا نساق لثالين اثنينه إلدّان حميم  لعنى النااسر  االتطهيرّ: الل 

يِّح.التي ت  ِلده االلثل الثاني ها اللتنّاب لل 

 (7–2: 21الَمثَل األول: )الوٌٌن

ك ل م  »    لُّ ٱا   ّ بِل ِح  ل ابِيل  ل ابًِو إِا ا ح   ّ ِلّْم ب نِي إِْس أ ة  ٱُلاس ى ل ابًِو: ك   ّ ْبع    أ ي اٍم.  ْل اه ت ُكاُن ن ِاس  ً س  ًّ ل د ْح ا ك  ا  ا 

ا فِي أ ي اِم ط ْلِث عِ  فِي ك ل  ا ت ُكاُن ن ِاس  ً. ا  ل تِرهِ يُْخرت ُن ل ْحرُم ؼُ  لث راِلنِ ٱ ْلي رْامِ ٱل تِه  ِم ّْ ثِرين  ي ْاًلرا فِري د  ث و  ث ر ً ا  . ثُرم  تُِمريُم ث و 

إِل رى  ه ا  رب  ه ا. ُكل  ش ْيٍ  ُلم د ٍب ال  ت ل  ِّ ْمرِدِب ٱت ْطِهي ل رد ْح أُْنث رىه ت ُكراُن  ْلل  إِْن ا  را. ا  ه  ِّ ت رى ت ْكُلرل  أ ي راُم ت ْطِهي ال  ت ِارْا ح 

ا فِي ط ْلثِ  ْيِن ك ل  ان ِاس  ً أُْسبُاع  را ِع ْارِل ه  ه  ِّ ت ى ك ُلل ْح أ ي راُم ت ْطِهي ل  ه ا. ا  ِّ ِم ت ْطِهي ِستِّين  ي ْاًلا فِي د   ْبرنٍ ٱ. ثُم  تُِميُم ِست  ً ا 

ِ   ٍ هْبن ٱأ ِا  ْيل  ِطي ٍ  إِل ى ب اِل خ  ٍ  ا بِيح    خ  ال  ٍ  أ ْا ي ل  ال  ل  خِ ح  ّْ ف  ل  ًه ا   ّ ْاِليٍّ ُلْح اٍؾ ح  ُّ اِْهِلِٱت ؤْتِي بِخ   ْلك اِهِنهٱإِل ى  ْاتِل 

ام   ا أ ل  لِّ ٱف يُم ِدُّلُهل   ّ ا ل ُّ ِلْن ي ْنبُاِْ د ِله  اه ف ت ْطُه ْنه  ُّ ع  ِفّ يُك   «.ا 

 (21)سفر العدد، األصحاح  الثانً: المثل

ااعلّ الاديّ باالنتباله أّن الابابح االتطهيّاح كلّها تكان لن أال اّتكال خطيّ ه أا ك ْسرّ شري  ِلرن   

 لناِهي الّّله أا اّتكال إثم لن اعلاّ التي ن ه ى الّّل عن عللها.

لد ْح الّأة  طفوً فهي ناس  للّدة  أّلا أّبعين أا ثلانين يامه ثّم البرد أن تُم رِدّم في اللثالين السابمينه فإن ا 

تها  يتًاه أخ أا أل أا لّيل.. فها ناب  لسبع  أيام. االابيح  التي ّسل  ا ل  ّب إنسان  ل  ابيح ً عن تطهيّها. اإن ل 

ش على اللتنا به ايحتال على ّلاد البمّة هاالشّيع  للتطهيّ ؼّيب  اد ا في تفاصيل  ّ .. الا  النااس  الال يُ

ن تلد؟ ن يلّب الليح؟ أا لا هي خطيّ  ل   الحلّا . فلا هي خطيّ  ل 

م تمديم ابابح لتطهيّ اإلنسان؟!    سان اإلنسان!! اي لء   فالاالدة االلاح يُن ِاّ
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الاال  أّن النالاب يشيّ هنا إلى الخطيّ  الكاِلن .. الفاِعل  فعل اللاح دان إّادة لن اإلنسان.. برل هري    

 ن ِشط   في الطبيع  السالط  نفسها. 

باآلثاِم ُحبرل  »فاالداح الطبيع .. فيها فعل الخطيّ  انشاطها. الاح الطبيع  فيه فعل الخطيّ  انشاطها.   

ل   طاي ا ا  يبِيه ابال خ   هكاا لال اللّنم. لالن لءم تمديم الابيح  الءم التطهيّ بحسل الشّيع .«.. دتْنِي أِلّ

 * الوالدة والموت فً المسٌح:

 لمد حصلنا في اللسيح على الطبيع  الاديدة. 

و  الليود الاسدل في الطبيع  المديل ه االلحتِال على فعل الخطيّ  اآثاّها اللليت . اِعا 

ي ِ  اْلب الِي ِ  إِل ى اع ب دِ الدنا ث انِي  ً »   ِ  هللاِ اْلح  ا ال  ي ْفن ىه بِك ِلل  ٍْ ي ْفن ىه ب ْل ِلل  ّْ  (.23: 1بط1« )ه ال  ِلْن ء 

اِلح  ٍ »   ال ص  ْ  ع ْعل  ِسيحِ ي ُسا  (.10: 2)أؾ« لالادين فِي اْلل 

ه اْشت ُهاا الل ب ن  اْلع ْمِلي  »   ْالُاِدين  اآلن  ؤ ْطف ال ل   (.2: 2بط1« )ك 

ل ُكاح  هللاِ »   ُّ أ ْن ي ْدُخل  ل  احِ ال  ي ْمِد ُّّ ال اِ  ا  د  ال  يُال ُد ِلن  اْلل   (.5: 3)يا« إِْن ك ان  أ ح 

رل هرا خطايانرا علرى اسردله الردم ااتره كف راّة عرن  أّلا ل  ِلن ِاه  اللاحه فمد لراح اللسريح ع نّرا حرين ح 

ْارِد ف دُ »الخطايا. اأعطانا لّاة لاته الكفّاّل  اِحه بِل  ِسريُح ِلرن  اع ْلرا  ا أُلِريم  اْلل  ت ى ك ل  ْاِحه ح  ْعُلاِدي ِ  ِلْلل  ع هُ بِاْلل  فِن ا ل 

ي اةِ  ْسلُنُ اآلِله هك ا ا ن   (.4: 6)ّا« ن ْحُن أ ْيًيا فِي ِاد ةِ اْلح 

ى البشرّي  لاسىه أل الاصايا ااعحكام التري سرلّلها الرّّل للاسرى ّبريب اعنبيرا ه العرح علر نالاب

ّّ اأنااْ الخطايا.   لال  لانان العماباحه على أفعال الش

د باّ ليب اال ااحده الا كانح حياته ياًلا  الّلا كان لد أُؼِلك  على الكّل تحح الخطيّ ه الّلا كان ال ياا 

ثِّل  ف ص ل ِلن لِب ل الطبيع  البشّيّ  الُلت ل  ي اعصل الال ها أبانا آدم ااحًدا على اعّو.. عّن التعِدّل على هللا ح 

 األنا حاا .

آدم ُحسل لاتًا للبشّ الاين كاناا في ُصلبِِهه عّن البشّيّ   كلّها كانح فيه. هكاا ااتاء اللاح إلى  فلاح

 الي  الناب.. إا ُحِسل  الالي  في آدم لتعّدين.

ررّ أّن الخطيّرر   لّلررا ظهررّ النررالابه أعل ررن  عررن العمابرراح الترري تسررتحمّها اليرر  الخطايررا. النررالاب أ ظه 

ْاحِ »لستاِاب  لللاح. لكن  اْلل  ِطي ِ  ا  ْ  ل ْد أ ْعت م نِي ِلْن ن اُلاِب اْلخ  ِسيحِ ي ُسا ي اةِ فِي اْلل  احِ اْلح  ُّ :  8)ّا « ن اُلاب  

2.) 

 

 لالا سيداّاب الملي

 



167 
 

 حيّ  للحياةكللاح ّا

 للمّلي لالا سيداّاب

(66) 

 المربان والتمدمة 

     -1- 

ْن ي ِحثُّهُ ل لْ » ابِيل  أ ْن ي ؤُْخاُاا ِلي ت ْمِدل  ً. ِلْن ُكّلِ ل   ّ لِّْم ب نِي إِْس لُّ ُلاس ى ل ابِوً: ك   ّ ك ل م  ال تِي. ا  بُهُ ت ؤُْخاُان  ت ْمِدل 

هِاِل ِهي  الت ْمِدل  ُ ال تِي ت   ان  ا  ُاا  ّْ ُ أ اْنُاانِيٌّ )حاّ كّيم يشبه اليالاح( ا  أ ْسل  ه ا  اب  نُح  فِي    ا  ا ِلْنُهْم: ا ه ل  ا  ؤُْخاُان ه 

بُراي   ِلرء  )صربػ لانره أحلرّ لراٍن فري لران الردم(ه ا  ّْ لِ )لان صباؼ  يشلل البنفسراي االمّلرءل أا اعحلرّ( ا 

ُالُرراُد ِكب رر ىه ا  ُّ ِلْعررء  ررْع ش  ْيررح  )الكترران النمرري(ه ا  ء  ررْنٍطه ا  ررُل س  ش  خ  ررٍب )حياانرراح بحّيرر ( ا  ُالُرراُد تُخ  ة  ا   ّ رر ل  اٍش ُلح 

ا ِحا  ْءٍْ )حااّة كّيل  أا ءلّد سلمي( ا  ةُ ا   ّ ا ِحا  ه ا  ِّ ِّ اْلع ِط ِلْلب ُخا ِ  ا  ْسح  أ ْطي ال  ِلُدْهِن اْلل  ةِ ا   ّ ن ا ِصي ٍ ِلْلل  ّْ ةُ ت   ّ
ةِ   ّ ْد الصُّ د اِ  ا  ِّّ  (.7–1: 25)خّ« ِلل

م بملل كالل. ا لّلا شّْ دااد في تهيِب  لا يلءم لبنا  هيكل الّّله انتد ل  ها االشعل الّدلاا كّل لا ي لء 

 الال دااد:

ت رى ن ْسرت ِطي   أ  » رْعبِي ح  رْن ُهرا  ش  ل  رْن أ ن راه ا  لِكْن ل  . ا  ِليل  ن  اْلا  بُِّح اْسل  نُس  ُدن  ا  ن ا ن ْحل  ه ي ا إِله  اآلن  ْن ن ْنت رِدل  ا 

ال ُ  ِلثُْل ُكّلِ آب  هك   نُء  ه ا  ن  ال  ب اُ  أ ل   ّ . ع ن ن ا ن ْحُن ُؼ ْين ان  ِلْن ي ِدن  أ ْعط  ِلي   ا  رّلِ ع ل رى ا ا؟ ع ن  ِلْنن  اْلا  ابِن را. أ ي اُلن را ك الّظِ

ي ؤْ  ةِ ال تِي ه  ا  ّْ لُّ إِلُهن اه ُكلُّ هِاِل الث   ّ ا ال . أ يُّه  ا   ا   ّ ل ْيب   ِو ا  ّْ ه اع  ا ِهي  ِلْن ي ِدن  ه إِن ل  ن اه ا ِلن ْبنِي  ل ن  ب ْيتًا الْسِم لُْدِسن 

ِ . أ ن را بِاْسرتِم ا ُّّ بِاالْسرتِم ال  ر تُس  ل ْد ع ِلْلُح ي ا إِلِهي أ ن رن  أ ْنرح  ت ْلرت ِحُن اْلمُلُرال  ا  . ا  ل ن  اْلُكلُّ ْبُح بُِكرّلِ هرِاِله ا  ِ  ل ْلبِري اْنت رد  ل 

اآلن  ش ْعبُن   ابِيل  آب ابِن راه احْ  ا   ّ إِْسر اق  ا  إِْسرح  اِهيم  ا   ّ لُّ إِلره  إِْبر  ّ . ي ا  حٍ ي ْنت ِدُل ل ن   ّ أ ْيتُهُ بِف   ّ ْاُااُد ُهن ا  ف رْظ هرِاِل إِل رى اْلل 

ن   أ ِعد  لُلُاب ُهْم ن ْحا  ه ا  ِّ لُلُاِل ش ْعبِن  ا ِّ أ ْفك  اُّ  (.18–13: 29أخ1« )اع ب ِد فِي ت ص 

لخطاط العّيي  في التمدل  لبنا  الخيل  االهيكل فى العهد المديمه ايبدا باياح شديد كانح هال هي ا

 أّن الملل ها لّكء اهتلام هللا في هاا اعلّ. فالعطيّ  اللمبال  هي ثلّة للل لستميم ألام هللا.

كه اي دفعه(. ّّ  + العطا  إان ها حّك  الملل )يحثّه للبهه أل يح

ُّ اصريّ   العُشراّ  + التمدل  تُم د م ال عن ء هراا اعلر إاباّ أا ايطّاّه بل بكالل الحّيّ  ااالختيراّ. الرد تاراا 

فها كّل ااحد.  ِّ  التي ي ع

سِكنًا..  هنا في تنصيل الخيل  أا بنا  الهيكله يبدا فيو الملله أل الُحّل أن يكان لل ل 

ه »فإن كان لسكنه في الملله إان فمد صاّ كّل الملرل لل.  لُّ  ّ ْاِير   ي را  ل  رل  )الرال( ب ْيتِرن  ا  ح  أ ْحب ْبرُح ل 

ْاِدن   ْسك ِن ل  (. لالن نبع ْح التمِدلر  لرن للرال ُلِحبّر ه أن يكران للرّل لسركنًا فري اسرط شرعبه. 8: 26)لء« ل 

ْعنا فري بنرا  كنيسر  لللسريح   ّ ر الاءال هاا الداف  إلى يالنا هاا عليمًا لاي ا في داخل شعبناه يظهّ الي را إاا ش 

 سم أحد لّديسيه. فكثيّان يُعُطان لن أعااءهم بسخا .. الاين أعطاا نفاسهم أاالً للّّل المّديسيه.با
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+ تنّاعح التمِدل  لن اهل أا فّي  أا نحاب.. إلى الاد لاعء االاد تُِخب إلى خشل إلى خياط إلى حاراّة 

ل ك رْح يردل. اهراا ياعرل  الخيلر  أا الهيكرل نسريًاا لرن كّيل .. كّل ااحد بحسرل طالتره يعطريه ابحسرل لرا ل 

 عطايا كّل أحد.

ْح الي  العطايا الفميّة االؽنيّ  لعًاه كط حرين حبّراح الملرح اللختلفر ه لتصرن  دليمًرا ااحرًداه لنعلرل  التحل 

ل سبيك  اليل  هري لسركن هللا. اانتمل رْح الِللكيّراح لرن يرد  لنها لّبان  ااحدة لل. هكاا انصهّح العطايا لتعل 

 ى يد ااهل العطايا.اإلنسان إل

ْين ان  »+ لا أالل لال دااد:  ِلْن ي ِدن  أ ْعط  ِلي   ا  (. اال  اعلّ أنّنا دخلنا العالم برو 14: 29أخ1« )ع ن  ِلْنن  اْلا 

 شي ه ااايح أنّنا سنتّن العالم بلا فيه. فِلن يد المديّ يؤُخا اإلنسان لن الح أن ُاِاد.. فلااا إان؟

لاادنا أنّنا لن يدل نستنشك الرن ف ب انسرتِلد الحيراةه فلرااا تكران التمدلر ؟ اللرااا يشرعّ لا تعّلمنا اعلّه 

ى اأعطى؟ ليح لرال دااد النبري يرالِظ اينيرّ فري الرداخله فنمرال لعره للرّّل:  ع ن  »اإلنسان كؤنّه لّدم ايح 

ْين ان   ِلْن ي ِدن  أ ْعط  ِلي   ا   «.ِلْنن  اْلا 

ل الشعل ل  ظّل السرلااياحه فلرااا نحرن عراللان الرد بل ؽنرا فإن كان هكاا في العهد الم ديمه اهكاا تعال 

السلاااح عين ها. فإن كان ثّل  عطايا اليامه لاءالح تُّى بعين اللادة أنّها عطايا لاديّ  يمّدلها اللإلنران فري 

ك لنا بالّاحه اسلكنا بالّاحه عدّكنا أسّاّ السلاايّاح.   الكنيس . فإن ح 

ي ن ات كران فيلرا كانرح عليهرا لرن لارد فإن كانرح  ْح لتُبن رى بِهرا الخيلر  االهيكرله اتُرء  ل  العطايرا لرديًلا لُرّدِ

ابها . فإن عطايا اليام يال أن تتفّاق على المديم في اللعنى االلبنى. فمد صاّ الهيكل اسد اللسيح انحن 

 أعيا ل أفّاًدا. 

لكاح اللسيحه فإّن اعلّ يتؽيّّ تلاًلا عن كانه عطايا فإن ّؼبح في تمديم لاِلن  لبنيان الاسد االتداد ل

لاديّ . فؤنح تعطي للبن انفسن افكّن اكّل لا لن.. الا كران لرن فري حسرال اللكس رل تحسربه خسراّة لرن 

رّؾه برل بؽنرى الرّاح  أال لعّف  اللسيح. بل أّن التخلِّي االتّن ال تحّدل حداد اصرايا العشراّ بحسرل الح 

إِل ى ا ان  ال ِال »للّّل. ايُس ّ بؤن يبال اينِفك ايُنف كه ااستعدادل للعطا  ينلا ياًلا فياًلا يعِطي اإلنسان نفسه 

ِسيحُ  أُْب اْلل   ّ  (. 15: 4)أؾ« ُها  ال

 ابمدّ الطال  بل افاق الطال  أيًيا..

ْيتُُلانِيأ ن هُ ل ْا أ ْلك ن  ل م ل ْعتُْم ُعيُان كُ »ألم ي مُْل المديب بالب الّسال عهل ؼوطي   أ ْعط  (. 15: 4)ؼل« ْم ا 

لا هاا العال..؟! لمد اّتبطنا بالرال برال ااتره علرى الصرليله اِصرّنا نرءّْ بالبّكراح.. لنتظرّين حصراد 

 البّكاح في السلاايّاح.

 

 )يُتّب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(67) 

 المربان والتمدمة 

     -2- 

 مدمة خدمة المّدٌسٌن:* ت

ي ح فرري الكنيسرر  اللسرريحيّ  لنررا اعيررام اعالررىه حررين حصررلح اللااعرر  فرري أاّشررليمه اصرراّ    هكرراا ُسررّلِ

لان تمدل   فيِو اللحبّ  لن أعيا  الاسد الااحرد؛ اّؼرم أّن كرّل اللسريحيّين اعاابرل كراناا لرن  اللسيحيّان يُمّدِ

هم العليك فاو ؼنرًى اسرخاً  ال  فمّا  الشعله ابعيهم لن العبيد اللعد لينه  ّ الكن شهد الّسال بالب أّن فم

ياص ؾ. اُشبِّه  عطاإهم عخاتهم تشبيًها ّاحي ا اسرتلّدل لرن ّلرء الكنيسر  فري المرديمه الرال هرا شرعل إسرّابيل 

رال تُُكمْ »الخاّج لن العبادي ه لماًدا بالّاح إلى حيث ليرّاث أّو الليعراده فمرال:  اِءِهمْ  ِلك رْي ت ُكران  فُي  « إِلْعرا 

: 14: 8كا2) ْكتُرال  را ُهرا  ل  ر   »(.. ِلثل كيل اللّن الناءل لن السلا ه كيؾ أُعِطي  بحسل اللسراااة ك ل  ل  ال رِال ا 

ل    ل ِليوً ل ْم يُْنِميْ  ال ِال ا  ا ل ْم يُْفِيْله ا  ًّ ثِي ه فمرال «بّك »(. الد أسلاها المديب بالب الّسال 15: 8كا2« )ك 

ؤ ن  »ثاب: عهل كاّن را ا ك  ت ُكُم... ِلت ُكران  ُلع رد ةً هك  ك   ّ يِّبُراا ل رْبوً ب ر يُه  ةِ أ ْن ي ْسبِمُاا إِل ْيُكْمه ا  ر   أ ْطلُل  إِل ى اإِلْخا  ك   ّ را ب  «  ه 

را ي ْنرِال »الال لهم أيياً:  اِحرٍد ك ل  ك اِح أ ْيًيا ي ْحُصرُد. ُكرلُّ ا   ّ ك اِح ف بِاْلب   ّ ُْ بِاْلب   ّ ْن ي ْء رْن ُحرْءٍن أ ِا ل  بِم ْلبِرِهه ل رْيب  ع 

 ٍّ ا  ّ  (.. بل بسّاّ الملل. 7-5: 9كا2« )اْيِط

لان للّّله اكان لن ثلّ التمدل  أن اءداد الشركّ االتسربيح لل فري كنيسرتهه إا لرن اهرٍ     هكاا كاناا يُمّدِ

لاا اعشيا    اللنظاّة.ُحِسل  الاين لدلاا أّن للب هم فاو لن لل  الحّل لبل أن يُمّدِ

رًدا فريهمه العل نًرا ألرام عيران    ِخدل  احتياااح المّديسين تبلػ كلال لعناها عندلا نّى الّل يسراْ لتاّسِ

أاالدل؛ إا أّن اععيررا  المبيحرر  نعطيهررا كّالرر  أفيررله إا هرري لتّصررل  بررالّأب احيّرر  برره افيرره. اعّن اللسرريح 

يِّء اععيا  ع  ن بعيهم لا دالح  الحياة التي تسّل فيهم اليعًا ااحدة. بالحميم  ها ّأب الكنيس ه فلااا يُل 

د ِخدلر  35:  25)لح« ُاْعُح ف ؤ ْطع ْلتُُلانِي»    ّ (.. إان هل ّأينا اللسيح ااعانًا فؤطعلنرال؟ أم أنّهرا لار

ررل المررابلان عليهررا كؤنّهررا إحرردى لإسسرراح العررالمه الترري تخرردم الفمررّا  االيررعفا  االلّيررى فرري  ااتلاعيّرر ه ي عل 

 اللاتل  العاللي. الا أكثّها الا ألدّها الا أيخم أّصدتها؟

 اعلّ لختلؾ تلاًلا.. إّن التمدل  يال أن تكان ّاحيّ  بكّل اللماييب:  

..  الداف  للعطا  ّاحىٌّ

 االاسيل  ّاحيّ .. 

 االّإي  كالل  اايح .
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 * ملكٌّة هللا:

لح فري المرديم لعلرل ال   خيلر  أا بنرا  الهيكرله ِلرن للرن النراب إلرى للرن هللا.. لمد انتملح العطايا التري لُرّدِ

صاّح اليعها تنتسل إلى هللا. فالخيل  بكّل لا فيهاه االهيكل بكّل لا يحتايهه ها هيكل هللا.. كرّل لرا فيره لُردب  

 للّّل. 

م لل هرا بااتره لُردب  للرّل. فمرد تمّدسرح العط   ايرا لرن فلااا عن عهد النعلر ؟! إْن كران الرال يُعِطري ايمرّدِ

ؾ فيها كؤلين ِلن لِب ل هللا. اعندلا تُعط ى لخدل  الكنيس   ّّ ؾ اإلنسانه كان يتص ُّّ أساسها. فبينلا كانح تحح ت ص 

ل ْح الؽّو الال كانح لن أاله لاياع  تحح يدّل للتصّؾ.  ااحتياج المديسينه تكان لد أ كل 

كراناا يبيعانهراه اييرعانها تحرح أّارل في بداير  اللسريحيّ ه كران كرّل الراين عنردهم ألرون أا حمراله   

الّسله اكّل ااحد كان يؤُخا بمدّ احتيااه. لم يطلل الّسل لن أحد أن يبي  أا يتّنه اال طلباا عنفسرهم شريبًا 

سراا نفاسرهم لخدلر  الكللر ه حترى خدلر   ّّ ِلن أحد عّن الال أّسلهم بو كيب ابو لااد كان يعتني بهمه اهم ك

رّط الرال ّسرله لهرم لخلّصرنا فؤطراعال حترى  اللاابد لم تشؽلهم عن د لن ألاال الدنيا هرا الخ  ّّ هدفهم.. كان التا

 النهاي .

رأل  »ل ّلا فعل حنانيا فعلتهه ااختلب لن ثلن الحمل الال باعه.. لال له المديب بطّب:    راا ا ل  ن انِي راه ِلل  ي اح 

ُها  ب اق ك ان  ي بْ  ... أ ل ْيب  ا  رْعح  فِري ل ْلبِرن  هرا ا الش ْيط اُن ل ْلب ن  ي  را ب الُرن  ا  ؟ ف ل  ه أ ل ْم ي ُكْن فِي ُسْلط انِن  ا بِي   ل ل  ؟ ا  م ى ل ن 

؟  ّ (. ظ ّن حنانيا أنّه اللاِلن.. اأْن ليب للّّل اال للكنيس  أن تؤخا الُكّله فرؤبم ى لنفسره ارءً اه 4ه 3: 5)أْ« اع ْل

ّ  اختوًسا في ُعّؾ الّاح.  اعتُبِ

ن هم في عاٍء أنّها لُْل أنا    ِللُن اللسيح الال اشتّانيه فلا عسال أن أللن؟ الُْل حين تلّد يد ن للتمدل  لل 

حااتهم عندل.. تّكها هللا لهم طّفي فؤنا أعطيهم لا لهم. اهاا حّكه فلا ها عنردل هرا اديعر ه ليس رح لري فرإن 

ن هي لهم فو فيل  لي.  أعطيُح لل 
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(68) 

 الرؤى واألحالم

-1- 

اثِمُران  »ُؼول  الاسد كثيف  ت ْصعُل الّإيا لن خولهاه حتّى ععاظم المّديسرين.. كمرال الّسرال:    ن ْحرُن ا 

ع اِلُلان  أ ن ن ا  س ِده  -اطاللا  –ُكل  ِحيٍن ا  ن ْحُن ُلْست ْاِطنُان  فِي اْلا  ُّّ بِراع ْال ى أ ْن ا  ر ّلِ... نُس   ّ بُان  ع ِن ال ِّّ ف ن ْحُن ُلت ؽ 

لِّ   ّ ن ْست ْاِطن  ِعْند  ال س ِد ا  ل  ع ِن اْلا   ّ (ه فاآلن نحن ننُظّ إلى اعلاّ السلاايّ  كلا في ِلرّآة 8–6: 5كا2« )ن ت ؽ 

آةٍه فِري لُْؽرءٍ »كلا في لُؽءه  ّْ ُّ اآلن  فِي ِلر (. الكنّنرا نتالّر  بالصربّ االّارا  اسرتِعون 12: 13اكر1« )ف إِن ن ا ن ْنُظ

ي   لسرتاّة بؽطرا  الاسرد  ِّّ لاد بنّاتنا لل.. عنّنا اآلن نحن أبنا  هللاه ال م ي ظهّ بعد لا سنكانه عّن بنّاتنرا لل ِسر

 الال نلبسهه الال اّثنال لن آدم الاسدل أبي انسنا.

ة في اللسيح يساْه آدم الثانيه فسيُستعل ن في حينِِهه اي ظهّ أّلا لا اّثنال لن طبيع  اديدة اخليم  اديد

ا ُها  »في لاد لايبه عنّنا  الُ ك ل   ّ ن   (.2: 3يا1« )سن ُكاُن ِلثْل هُه ع ن ن ا س 

التعلُّرك بالسررلااياح يارال ّاح اإلنسرران بؤشرااق ال يُعب ررّ عنهرا.. فيظررّل اإلنسران طرراال أيالره لناررِابًاه   

ح اللُّميا ل  الحبيله احيث يكان الكنء هنران يكران الملرل. لمرد كران بانتظاّ العباّ   ّ إلى أّو ليعادله حيث ف 

حنين المّديسين إلى السلا  حميمي اه اشالهم كان يعاّبهم كّل يام اهم لناابان نحا الاطنه حيث لارد المديسرين 

 الاين سبماهم إلى هنانه اُهم في حال انتظاّ الاصال. 

ْح أيّام ؼّبتهم لن النهاي ه اكانح أاسادهم تنحّل.. انفتحْح لهم السلا ه انظّاا بالّإيا لن خول فللا لّب        

الاسررد الررال برردأ يتلررّءق كؽولرر  كثيفرر ه تسررتطي  أن تررّى لنهررا شرريبًا فرري حررال ت ف تُّررك أنسرراتهاه فت لتّعرراا فرري تلررن 

كلمّدلر  لكلرال الترنعُّمه اكتعءير  عّلرا يعانيره  اعحاال برالنظّ إلرى لرا ال يلكرن أن ترّال العرين.. انرالاا العّبران

اإلنسان اها يحتيّ في ساعاته اعخيّة.. فتسلح النعل  أن تفت ح ألالهم طالاح السلا ه فيّاا اللارد اعسرن ىه 

 االفّح الال ال يساغ إلنسان أن يصفه أا يتحّدث عنه.

وبك  بؤاانهم البشّي ه اكثيّ لنهم عاين اللارد فكثيّ لن المّديسين سل  أصااح التسبيح السلابي انؽم الل      

االناّ الال ال يُدن ى ِلنره. فكران اُهرم لرد اصرلاا إلرى حافّر  اللينرا .. احرداد كراّة اعحيرا .. أّن ّاابرح أّو 

ررّل علرريهمه لي نع لرراا بِلررا اصررلاا إليرره باهرراداح الصرروة االسررهّ االصرربّ  ّس ررى السررلابي ه  الليعرراد انسرريم الل 

 اِحفظ النفب االاسد االّاح في المداس ه االثم  بلااعيد هللا.. هاا ها ليّاث المديسين.ااالنتظاّه 

أّااح اعبّاّ تسبك بالّإيا لبل انحول الاسده لتعاين لااي  المديسين في السلا ه كاستطوْ ّاحي   

ن اعحبا ه ااالّتباطاح الّاحيّ  التي تستاال اااد  اإلنسان برين لرن اّتربط ِللا سيكانه عال العءا  في تّ 

 بهم في اللسيح. 
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ُم ِلْن أ ْاِلُكمْ »لال المديب بالب الّسال:    س ِد أ ْلء  ّ  ِلْن »ه لن أال الن لال: «أ ْن أ ْبم ى فِي اْلا  ْحُصا أنا ل 

 ( الكن شهاة انطوله كانح تتؤّاج في للبه كّل يام. 24ه 23: 1)في« االثْن ْينِ 

 راء:* مؤازرة أّمنا السٌّدة العذ

العراّا  أّلنررا الشرفيع  اعلينرر  لانسررناه النراظّة إلينررا لررن اللسراكن العلايرر ه كررؤّم تنتظرّ كلررال خوصررناه   

ااصالنا بسوم إلى لينا  الخوي. لإاءّتها اشفاعتها تسندنا عند كلال لشااّنا كلا تُعلِّلنا الكنيس  اللمّدس . 

حيّل عندله اللإالّة اععدا  اهءلريه اعبراال عند لفاّل  نفسي لن اسدل ا»نمال في صوة الؽّال: 

 «. الاحيم اؼلمي

فابك عرن الاصرؾ هراا اعلرّه أن ترإاِءّ العراّا  ااعم الاهراد اعخيرّ لخرّاج الرن ْفب لرن يريم  هراا         

يِّل ّاا  النفب فري الخر وي العالمه اتااهد عنّا لّااح الظلل ه التي تحاال ااهدةً أن تكسل اال  أخيّةه اتُخ 

ن يستطي  أن يصِفها.  الال صنعه لنا ابنها اإلهها. اشفاعتها دابًلا لمبال ه ادالّتها ل 

كرران أبانررا بيشررال كالررل فرري أيّررام لِّيررِه ييرر  ألالرره أيمانتهررا ينظررّ إليهررا كررّل حررينه حتّررى حررين كرران   

ء نظرّل عليهراه يستشرِف  برااح الشرفاعاحه لعردن الطهرّ  يعتصّل اعلم فو يستطي  الصوةه كان يكتفي بؤن يُّّكِ

االااد االبّكاح. إلى أن استادْ ّاحه الطاهّة في يد الّّل الال أحبّهه لستنًدا على صدّ اعم الحنانه التى 

ن صاّ لها ابنًا بالحّكه ابالتصاله بابنها الال ها الحّك االحياة. ى بعاطف  اعلال  الفابم  كّل ل   ت ع ء 

 

 )يُتّب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(69) 

 الرؤى واألحالم

-2- 

 * أرواح األبـــــرار:

على أّن لا س ّال التاّيخ لن لإاءّة أّااح الصرّديمين لألبرّاّه الراين يرؤتي الرح انطولهرم لرن العرالم   

شي  ال يُحصىه فالمديب العظيم أنبا أنطانيراب االمرديب لمراّياب الكبيرّ اآبرا  الّهبنر  العظرامه كراناا خيرّ 

ل انطولهرمه حينلرا تحلرل اللوبكر  سند لخلفابهم في الح انطولهمه فرّأاهم يحيطران بفّاشرهمه ايءفّران لاكر

أّااحهم الطاهّةه لي صع داا بها إلى السلا . االشهدا  اعبّاّ لراّاّاب اأبرا سريفين الاّلينرا اؼيرّهم لرن 

 اعبطاله ُاِاداا لإاِءّين لّفمابهم في الشهادةه فسنداا اهاد هم بمّاة إلهيّ  حتّى أكللاا شهادتهم. 

له لره براْ كبيرّ فري صرّاْ الشريطانه الرال يحراال ااهرًدا فري اللحظراح بل أّن ّبيب اللوبك  ليخابير  

ربا اخطايرا  ا اإلنسران باهرل الّصِ ًّ ا الخطايرا االيرعفاحه اُلرا ّكِ ًّ اعخيّة أن يءّْ شركاكهه ايكثِّرؾ حّبره ُلظِهر

خِفي ا.. اّؼم أعلال التاب ه االحصال على الؽفّان بدم اللسيحه اؼسل اليرلي ّ بردلاْ الشبال اكّل لا كان ل 

التاب  اِصدق لااعيد هللا. الكنّه الكاّال إا يُظهّ ألام النفب الرديان التري كانرح عليهراه االصركان التري كانرح 

يّدهاه الا أنّها لدفاع  تلاًلاه الا أّن اللسيح يكان لد لحاها بدم صليبه. الكّن الشيطان كراّال اأبرا الكراّال. 

 يسينه ااطلؤنّاا بحلاي  ّبيب اللوبك  الاليله اؼلباا العدا.فلالن تشّدد  اآلبا  ااعبّاّ بّإى المدّ 

 * تسلٌــم الروح بٌــد الـــرب:

إّن التعبيّ الال استللته الكنيس  لن فم الّّل يساْ عندلا أسل م  الّاح على الصليل ُؼفّانًا لكّل العالم.   

اِحري»لال لآلل:  ُّ  ُْ ْين  أ ْست ْاِد (. الرد صراّ هراا المرال العايرل فري فرم اعبرّاّه 46: 23ا)لر« ي ا أ ب ت الُه فِي ي د 

ردُ »اهم يّلدان في اللسيح ؼيّ لنفصلين عنه. فرإن ُكنّرا  نُاا  ُن ا   ّ ر ن ت ح  (ه كرالن أييراً 28: 17)أْ« بِرِه ن ْحي را ا 

د  ي ُلاُح ِلا اتِِه. ع ن ن ا إِْن ِعْشن ا » ال  أ ح  د  ِلن ا ي ِعيُش ِلا اتِِهه ا  ّلِ ن ُلاُح. ف إِْن ِعْشن ا ل ْيب  أ ح   ّ إِْن ُلتْن ا ف ِلل ّلِ ن ِعيُشه ا   ّ ف ِلل

ّلِ ن ْحنُ   ّ إِْن ُلتْن ا ف ِلل (. فإن كانح الحياة في الاسد لحساب  الل  اتفصيوً أنّهرا للرّّله فحتّرى 8ه 7: 14)ّا« ا 

يؽِلرل سرطاة اللراح اخراؾ لاح الاسد يُحس ل لحسال اللسريح. لرالن فرإّن لراح اعبرّاّ فيره لرن العرءا  لرا 

اللاح اّعبتهه عنّهم في الاال  يستادعان أّااحهم في يد أبيهم كطفٍل يّيد أن ينامه فيير  ّأسره علرى كترؾ 

 أبيهه في لّل  السوم االطلؤنين  اّاح  الملله لالن أيًيا يُحس ل أّن اعبّاّ يدخلان إلى الّاح . 

ّ  آسرٍؾ عليره»   لرى أبانرا لتّرى اللسركينه نريّح هللا نفسرهه الرال كران بنعلر  هكراا لرال « سؤتّن العالم ؼير

ّ لن كّل لا يّبطه باعّو اترّال اعّو االنراب الارد النراب. الرال لرى:  ّّ أنّره ال يلءلنري »اللسيح لد تح

د لا يّبطني به أّل ناٍْ لن الّباطاح  «.شي ِلنه اال اشتهي أن آخا شيبًا اال ياا 
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ايرعُح لردلّي علرى »هكاا تحمّك ّؼم فاّق المّان لن اعءلان لال المرديب أؼسرطيناب الرال لرال:   

( لُيُراِدل. »يمال اللّنم: «. لِّل  هاا العالم حينلا أصبحح ال أخاؾ شيبًا اال أشتهي شيبًا ِلّلا فيه ل ْلرح  )لطعرح  ح 

ْلٍد )التسبيح(  . (17ه 16: 116)لء« ف ل ن  أ ْاب ُح ا بِيح    ح 

يّ  لارد أاالد هللا.    ّّ إّن الخّاج لن الاسد يُع ّد بالنسب  عاالد هللاه آِخّ المياد التي تنمِط ه لتنال كلال ح

ردى  ّنرا اللسريح بهراه ايااهرد أالّ يّتبرن بنيرّ عبادير  ل  ّّ يّر ه التري ح ّّ يعيش اإلنسان في اللسيح في اختبراّ الح

  دابًلا للعبادي ه بسبل السماط اعال.. فلا أسهل أن يسمط اإلنسان الحياةه عّن طبيع  اإلنسان اليعيف  لستهد ف  

يّتره فري  ّّ ّ  لهرا. الكرّن اللااهرد اللسريحي حرّيي علرى التلسُّرن بح لثوً فري االدلران االعبادير  عشرياٍ  ال حصر

ا الللكاح اللسيحه حتى لحظ  خّااه لن هاا العالم.. عالًلا أّن العبد ليب له نصيل في ليّاث البنينه الال ه

 اعبدل.

 * االنطالق:

و ص ن  »   ت ا خ   ّ ْين ي  ل ْد أ ْبص  س ل  ل ْاِلن  بِس و ٍمه ع ن  ع  ْبد ن  ي ا س يُِّد ح  (. هال صوة 29: 2)لا« اآلن  تُْطِلُك ع 

اه يساْه عندلا حلله على اّاعيرهه اهرا لرد ألبرل  برال اح سلعان الشيخ الكاهنه الال عاي ن  خوي هللا في ا  ّّ

إلى الهيكل بعد سنااح انتظاّه كانح لد طالح عليه اد ا. الد أحّب بإحساب ّاحي عليك أنّره ظرّل فري الاسرد 

ْن ُحِكم  عليه لساانًا فيره. فصراّح طلبتره اعالرى ِلرن اللخلِّري أن يطلمره بسروم لرن سران  كّل هال السنينه ك ل 

 للّنم. الاسده ليطيّ كلا باناحي حلال  ايؤتي إلى هللا كمال ا

الد اّث ْح الكنيس  هال الصوة النميّ  االطلب  الطاهّةه ااستادعتها كاخيّة لكّل اللإلنينه يتلانهرا فري   

الصوة لسا  كّل نهاّ لبل أن يستادعاا أاسادهم للنامه الال ها بلثاب  اللاح الصرؽيّه حيرث يّتخري الاسرد 

 بِشبه اللاحه اتصيّ الي  أعيابه اؼّابءل في ُسب اح.

لا أالل تدبيّ الكنيس  هااه حينلا تي   الؽايّ  ألام اإلنسران كرّل يرامه لكري يسرع ى ااهرًدا للبلراغ إليهراه   

ٍل في شي  ءلنيه لادام الءلن يؤتي إلى النهاي ه كلثل لا يحيا كّل  ؼيّ ااي ٍ آلاله في ءاال الدنياه اؼيّ لإّلِ

ق يعمبه الليل اللظلمه اهكاا ي ِّ ن أنّه ؼّيل كسابّ آبابهه لالن يطلل أن يبلػ إلى الاطن يام.. فالصباح الُلش ِّ د

 السلابي.
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 الـــعدّو األخٌر
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ِّ »اّد ْح كلل  اللاح في أال اصيّ  أاصاها هللا لإلنسان اعاله لابوً له:    ِلير ِ ش را  ن رِ  ت ؤُْكرُل ِلْن ا  اْلا 

ْاتًا ت   ا ل  اه ع ن ن  ي ْام  ت ؤُْكُل ِلْنه  ِّّ ف و  ت ؤُْكْل ِلْنه  الش  ِّ ا  ْي ف ِ  اْلخ  ِّ ْع ةُ ل   ّ ا ش ا  أ ل  (. الرم يُكرن 17: 2)ترن« ُلراحُ أ ْكوًه ا 

ؾ اللاحه إن لم يُكن لد دخل في ِعبّة العصيانه الخالف  الاصيّ  اللمدّ  ِّ س . هكاا دخرل اللراح أبانا اعّال يع

 باإلنسان اعّال إلى الي  انب البشّ.

بإنسان ااحد دخل اللاح اُحِسل  كّل انب البشرّ ألااتًرا.. إا صراّ اللراح يسرّل فري اسرد البشرّيّ ه   

ج.. هكاا أخا اللاح الشكل الابّل.   ّ خ  اال لوا اال ل 

رل  اإلنسران إّادتره احميم  اللاح هي االنفصال عن لصدّ الحياة.. االنفصرال عرن  هللا الحرّي. فلّلرا ف ص 

 عن هللا دخل اللاح.. اساد اللاح على كّل إنسان.

اللسيح ها الحياةه ها لصدّ الحياة.. فلّلا اتّحد باإلنسان في بطن العاّا .. دخل ْح الحيراة إلرى اإلنسران   

ة أخّى. الال الاحي  ّّ حْ »ل  ّ ي اة  أُْظِهر لسريح آدم الثراني.. أبرا الارنب البشرّل (. لرالن ُدعري ال2: 1يرا1« )اْلح 

 اإللهي الاديد. 

في آدم لاح الالي ه افي اللسيح يحيا الالي . لّلرا لراح اللسريح ألراح اللراحه الّلرا لرام اهرل  الحيراة 

 لللاتى.

ًاا عن اللسيح    ِّ ليال  اللسيح لن اعلااح هي حاّ أساب إيلاننا. نحن نإلن بالميال  في اللسيحه اخا

يراة اال ليالر . اللراح اآلن يعلرل فري الاسرد فمرطه أّلرا أّااحنرا اللتّحردة باللسريح المرابم فرو تلرراح.. ال تاارد ح

 اللسيح أناّ لنا الحياة االخلاده ااهل لنا الحياة لن اللاح. 

 كٌف ٌموم األموات؟

ن هكاا تسا ل المديب بالب الّسرال فري لعرّو حديثره عرن الميالر . الرد نط رك  بكروم الحكلر  ابّهرا  

ُعرهُ ال  يُْحي را إِْن ل رْم ي ُلرحْ »الّاح لابوً لناكّل الميال :   ّ (.. فالميالر  تنبرح لرن 36: 15كرا1« )ي ا ؼ بِيُّ ال ِال ت ْء

 اللاح؟ يا للعال.

إنّنا نلاّب النه انّال كرّل يرام فري الحيراة اللاديّر ه الكرن نفشرل فري التطبيرك عنردلا نمترّل لرن ألراّ   

 الّاح.

 

ْ حبّ     ّْ ب   الِحنط  تُلم ى في اعّو اتلاح.. هكاا لال الّله اإن لاتح ء  الحنط  ها لّل  التفسيّه فح 

تررؤتي بثلررّ كثيررّ.. اإن لررم تُلررح ت بم ررى احرردهاه أْل ال تكرران لهررا ليالرر . اعنرردلا تلرراُح حبّرر  الحنطرر  فرري برراطن 

لنها. االاسم الال ينبح هرا ؼيرّ  اعّوه ايفن ى شكلها الخاّاي ااسلها الظاهّه حينبا تنبُح الحياة الاديدة

بّ  المديل ه عندلا تنبح الحياة لن اللاح.  الال نءّعه الكنّه نابح لنهه أا لُْل ها الهيب  الاديدة للح 
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هكاا إنساننا الخاّج الال البد أن ي فن ى اي بل ى ايلاحه الكن بسبل الحياة الداخلي  التري فيره فرإّن الحيراة   

اسيُؽ يِّّ هللا شكل اسد تاايعنا هاا. الاسد المابم أا اسد الميال  ستكان هيبتره لختلفر  الاديدة تنبح لن لاته. 

 تلاًلا عن هيب  اسدنا التّابيه كاختوؾ هيب  النباح عن هيب  الباّة. 

 سنلبب صاّة الن الال لن السلا .. كلا لبسنا صاّة الال لن التّال.  

 هُ عندلا نلبب هيبتنا الاديدةه به افيه سيُبت ل   اللابح لن الحياة. + اللسيح ها الميال ه اسنكان شكل هُ الثل  

ستن بُح حبّ  الحنط  نبت ً اديدةًه ااسًلا اديًداه اهيب  اديدة . سنتؽيّّ.. سيتؽيّّ شكلنا اصاّتنا اهيبتنرا. الكرن 

 لن اللإّكد أنّنا نحن اكيانُنا ها ها.

نسراني الخراّاي سريفن ى ايلراح اييرلحله حينلرا تم ر  حبّر  اعندلا أتكلّم عن نفسري لرثوً.. ألرال إّن إ   

الحنط  في براطن المبرّ.. فري الترّال. الكنّنري سرؤظّل حي راه بسربل نعلر  الحيراة التري فرّي داخلريه اءّْ هللا 

.  الُلخف ى في 

د دُ »    الد اِخُل ي ت ا  ُج ي ْفن ىه ا  ِّ ا  (.16: 4كا2« )اْلخ 

 ل .الخاّج يعيؾ االداخل لاّل بالنع

 الخاّج لابحه ألا الداخل فو يلاحه بل ها لتّحد باللسيح الحياة.   

الخاّج لثرل لشرّة البيير .. الحيراة داخلهرا.. احينلرا يكتلرل نلرّا الف رّخ داخرل هرال المشرّة الليّتر  فإنّره 

 يفمب.. ينمّها.. ايخّج لنها.. عنّها ل م تعُد تصلُح لحياته الاديدة.

ا الّاحي سنتّن هاا الاسده هاا اإلنا  الخءفي التّابري. فهرا صرالح لنرا طاللرا حينلا يكتِلل نلّا إنسانن

نحن نحيا في عالم التّال االلادة. اإنساننا الداخل ينلرا كرّل يرام.. اينلرا فري كرّل شري  إلرى أن يبلرػ كلرال 

 ماته.نلّال السلاال.. فيال د في عالم الّاحه إا يخل   اإلنسان الخاّج ل  كّل أعلاله اكّل لتعلّ 

 هٌئة اإلنسان فً المٌامة:

ن الّاحيّراح     ِّ ال تسعفنا الكللراح اللاّديّر  أن نصرؾ بهرا الّاحيّراح. الكرن لميراب الرّاح هرا الرال يمرا

ن الّاحيّراح بالعمرل   ّ ى برالعين اللاّديّر ه كرالن ال تُرد  ّ ايدّكها. كلا ال تُلل ب الّاحيّاح باليد الاسديّ  اال تُر

 الاسدل البشّل. 

رْين  »عندلا يستنيّ العمل بناّ الّاح المدب يااق عّبان السلااياح. الكرن يظرّل يمرال:     ل ع   ّ را ل رْم ت ر ل 

راٍن )يحيرا فري العرالم( ّْ ع ل ى ب اِل )للل( إِْنس  ا ل ْم ي ْخُط ل  ْ  به أُاُن  )بشّي (ه ا  ل ْم ت ْسل  (. 9: 2كرا1« ))لادي (ه ا 

ل لرن أالره أدّكهرم اللسريحه حينلرا عاشراا برالّاحه ادخلراا إلرى الكن أدّكه الّاحيّانه حينلا أدّكاا الرا

الحّك االناّ االحيراة بالصروة الخالصر ه االعبرادة االسرااده ااعصراام اللترااتّةه اخلراي النيّر  اطهراّة 

اليليّه اتكليل لطالل التاب . اشيبًا فشيبًا صاّاا كلااطنين سلابيّين.. أحّساا بإحسراب حميمريه اتيمّنراا 

 يا العمليّ  لن لاد السلا ه اليّاث أاالد هللا في اللسيح.بالّإ

 )يُت ب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب
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 الـــعدّو األخٌر
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 أعطانا عربون الروح:

آةٍه )كلرا( فِري لُْؽرءٍ » ّْ ُّ اآلن  )كلرا( فِري ِلر (. الكرن بالّارا  الّاحري 12: 13كرا1« )ف إِن ن ا )نحن( ن ْنُظر

 ننتظّ أن نعاين للكاح هللا.. انتالعه بالصبّ في يمين اإليلان. 

 اآلن نعّؾ بعو اللعّف ه لن اه  أسّاّ الّاحه الستمبلنا اعبدله االلاد الُلع ّد لنا.

ال رِال »بالكاد عّبان الفّح اعبدله حرين ينفعرل الملرل بالُحرّل الخرالي نحرا الرّّل يسراْ  اآلن نتااق

أ ْسل م  ن ْفس هُ ع ْالنا ب نا ا   (.20: 2)ؼل« أ ح 

احين يصيّ فينا الحنين نحا الاطن السرلااله الرا أنّره يؤُخرا صراّة الردلاْه انحرن نسرلن فري اادى 

 ايدفعنا داف  الاهاد لنُكِلل سيّتنا الشااّ حياتناه بِحفظ اإليلان اتكليل السعي.اآلالمه يشّدنا التالُّ  ااالنتظاّه 

لا ينتظّنا في السلا  ها الّّل نفسه.. لكافؤة اعبّاّ انصيبهم هرا الرّّل بااتره.. فرّح الصرّديمين هرا 

 كانهم ل  الّّل كّل حين.. شهاة الملل أن نعاين لادل انشب  لنه.

ْ الليل االنهاّه لعلّنا ن ِصل إلى لينا  الخوي.هال كلّها ننال عّبانها  ّّ  انحن ال نءال نسعى انتي

د االسم فمط؛ أنّه فّحه الكن هنان فّق شاس  ّهيل بين   ّّ + فحين نتكلّم عن الفّح اعبدله أعتمد أنّنا نفهم لا

 لا ها لادّل يخّي العالم الحايّه الا ها ّاحّي يخّي حياة اعبد. 

اللرادله فري أالراح عديردة فري حياتنرا علرى اعّوه عنردلا نلنرا شريبًا لرن خيرّ هراا  فمد اختبّنا الفرّح

العالمه فحين يناح اإلنسران فري دّاسر  أا علرله أا عنردلا يرّبح فري بير  أا شرّا ه أا حينلرا يحصرل علرى 

هرال لّكء أا ِؼن ىه أا يفّح بعلرل يرناح فيرهه أا برءااجه أا االدة بنرين أا ناراحهم أا شرفابهم.. إلرى آخرّ 

 اعلاّ التي تُدِخل الفّح إلى للل اإلنسان.

بنا هاا اِعشنال اسعدنا به اطال للبنا. الكن حين نمال "فّح سلاال" أا "فّح أبدل" أا     ّّ ألال لمد ا

"فّح الللكاح".. فهاا صنؾ آخرّ لرن الفرّح ال ي ُلرّح إلرى الحيراة الحايرّة بِصرل .. اهكراا إن تحرّدثنا عرن 

 ّ السلابي.اللاد االبها  االنا

 جســد المٌامــة:

لا نعلله يمينًا أّن هنان أاسام أّييّ  اأاسرام سرلاايّ ه الكرّل ااحرد لرن الكابنراح اسرله.. انحرن كلرا 

لبسنا صاّة أبينا آدمه الال لن التّاله الال ها أصل ِخلمتنا التّابيّ ه سنلبب صراّة الرال لرن السرلا ه الرال 

دة. لالن نعل م أنّنا سنؤخا صاّة اللسيح المابم لن اعلااح. اهاا ها اسد نحن لخلالان فيه بحسل ِخلمتنا الادي

ؾ لديره كلرا عّفنرا   ّ الميال  في لولحه اإلكانياته اطبيعته اخلادل.. سنكان لثله عنّنا سرنّال كلرا هرا.. اسرنُع

 ها.
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ال  اعُ »اعلاّ اللاّديّ ه ااعّو اللاّديّ ه االسلا  اللاّديّ  تءال.. ايُمال عنها:    رْح ا  ي  ّ  اعُال ى ل رْد ل  ُلا

ا ب ْعدُ  (. أّلا اعلاّ العديل  الفساده اعديل  الءاال.. فهي فابمر  عرن كرّل اصرؾ لراّدل 4: 21)ّإ« تُكاُن فِي ل 

 أا أّيي.

ل إن ُكنّا لرد ّأينرا اللسريح لابًلرا لرن اعلرااح.. يردُخل إلرى حيرّة التوليرا فري ُعلّيّر  صرهيان    فو ع ا 

ررل إْن ّأينررا اللسرريح المررابم لررن اعلررااح ااعبرراال  ُلؽلمرر ه ثررم يرراهل عررنهم كلررا ّأال ااعبرراال لؽلمرر . اال عا 

ا فراق كرّل اسرم اسرلطان الرّاة  ًّ رؤ كرّل لرا فري العرالمه صراب صاعًدا إلى السلااح إلرى حيرث ارا  أاالً.. اهرا ي ط 

ى فري هراا العرالم.. صراعًدا ؼالبًرا كرّل ااابيّر  اعّوه ال ارد العرالم الءابرله الّتفعًرا إلرى أعلرى اابّاح يُس رل 

 السلااح.. لنفصوً عن الخطاةه اؼالبًا العالم اّبيسه اسلطانه.

على هال الهيب  سنصيّه اسيُؽ يِّّ اللسيح شكل اسد تااُيعنا )التّابي( لنصيّ على صاّة اسد لادل   

ّ سابمًا عالناه صراعًدا ااالًسرا )السلابي( بحسل علل استطاعته أن يُخِي  لنفسه كّل شي . هاا ها الال صا

 عن يلين اآلله اهال هي الطبيع  الاديدة التي أنعم  علينا بهاه بلاته اليالته اصعادل.

اُح  -ثِي اٍل بِيٍو »  ّ ةً  -لِيث ا ِديد  نِيل  ً ا  ّْ  (.5ه 4ه 3)ّإ« ت 

ي ْلس ُح هللاُ ُكل  د ْلع  » ي ٍ ه ا  اٍ  ح   (.17: 7)ّإ« ٍ  ِلْن ُعيُانِِهمْ ي ْمت اُدُهْم إِل ى ي ن ابِي ِ ل 

 )أاشي  الّالدين(.« اللاي  الال هّل لنه الحءُن االكآب ُ االتنهُد ااا  الملل»

هال اعلاّ الصادل  االلااعيد اعلين ه ليسح هي ألاني خياليّ ه اال نسيج عمل البشّه الكنّها لا أعرّدل   

 هللا للاين يحبّانه ايحفظان اصايال.

د الميال  نتحّصل عليه بميال  اللسيح.. اها اسد ّاحاني يُشبه اسد اللسيح. فلرااا تكران فإن كان اس  

الثيال البيو؟ ليس ْح لستّْ الاسد كلا الثيال اللاّديّ  للاسد التّابيه بل ليتسّب ل اإلنسان الّاحي الاديرد ببهرا  

اح البًسا اللسيحه كُحلّ  ناّ فابك للعم ّّ  ل.لاد هللاه ايصيّ كلا في ال

ه ف رو  »لمد أشاّ الّّل على لرون الكنيسر  لرابوً:    رْي ت ْلرب ب  ل  ِلنِّري.. ثِي ابًرا بِيًيرا ِلك  ِّ ل ْيرن  أ ْن ت ْشرت  ُّ ع  أُِشري

ي تِن   ّْ ُّ ِخْءُل ُع  (.18: 3)ّإ« ي ْظه 

لادي  كساني الّّل لباب الخوي.. ثيال السلا  ليسح كثيال اعّو. لمد لبسنا ُحلّ  ّاحانيّ  في اللع  

 اللمدس ه أشاّح إليها الثيال البيو التي لبسناها بعد خّاانا لن اّن اللعلاديّ  اللمدس . 

 لُْل إنّها النمااة ااالستناّة االمداس ه االخليم  الاديدة اللللا ة لن الفّح اطهاّة السيّة.

 فإن حفظناها على اعّو كلا هي ُلم ّدس  استُعِلن ْح في السلا .

ّّ اللبراب السرلابيه ل ّلا ُكنّا ف خفي راه اعنردلا نخلر  الاسرد سيُسرت عل ن ِسر ّّ الثيرال البريو ل  ي الاسد كان ِس

 اللؽسال االُلب ي و في دم اللسيحه بالصبؽ  اللمّدس  االتاب  الدابل .

 

 )يُت ب  (
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 * ٌكلِّل لدٌسٌه بالكرامة:

ُلان نِي»لال الّّل:    ِّ ُم ال ِاين  يُْك ِّ ّ  اّبرح فري الاءنراح التري 39: 2صم1« )أُْك (. الرال للعبرد الرال تراا 

اع ِليُن. ُكْنح  أ ِلينًا فِي اْلم ِليِل ف ؤُلِيُلن  ع ل ى اْلك ثِي»أُعِطي ح له:  اِلُح ا  ا اْلع ْبُد الص  ا أ يُّه  ريِِّدن  نِِعل  حِ س   ّ . اُْدُخْل إِل رى ف ر ِّ »

ت ع رال ْاا ي را »(. ايمال الللن للخّاؾ الناطمر  الاالفر  عرن يلينرهه فري يرام لايبره اظهراّ للكاتره: 21: 25)لح

ل ُكاح  اْلُلع د  ل ُكْم ُلْناُ ت ؤِْسيِب اْلع ال مِ  ثُاا اْلل  ِّ ِكي أ بِيه   ّ  (.34: 25)لح« ُلب ا

ع بّ  عنها بالفّح الدابم االلاد الُلفاو لن هللا. الد اعرد الرّّل أحبرا ل باعكرل لرن إان الحياة اعبدي  لُ   

 اللن الُلخف ىه اعشا  ابن الللن أا عشا  الخّاؾ.

ّّ اسرروم. فؤاصرراؾ اللاررد أا الفررّح أا الثيررال أا    للكرراح هللا كلررا نعررّؾ أنّرره لرريب أكرروً اشررّبًا بررل برر

ن طبيعرر  اللاررد السررلااله أا الفررّح  اعكررل.. كلّهررا ال ت ُلررّح إلررى اللررادة ِّ بِِصررل . لررالن ال يسرراغ إلنسرران أن يُررد

 السلااله أا السوم السلااله إالّ الاين االاا عّبان الّاح.

صحيح أنّنا نمال إنّه لاد .. الكن أّل لارٍد هرا هراا؟ نحرن عّفنرا لارد اعّوه الارد للران اعّوه   

ت ل  ُّّ دهم العالم.. الاد أؼنيا  اعّوه الاد أصحال ال  االلّاكءه الاد الاين لا 

ل لراهننا اعلرّ. أّلرا فري الحميمر ه فهرا لارد   ِّّ أّلا لاد السلا  فها شي  آخّ.. لفظ اللاد يُع بِّّ عنه ليُمر

 ليب لن هاا العالمه الم تّل عين إنسان اال خطّ على بال الناب.

حِ س  »اهكاا الفّح.. حين يمال الّل:     ّ ن كان لره هراا النصريل اإللهري فإنّره فري «.. يِِّدن  اُْدُخْل إِل ى ف  فل 

الحال يصيّ فيه ايدخل إليه ايتنعّم به. اال يمِدّ أحد  أن يِصؾ طبيع  هاا الفّحه إنّه يختِلرؾ عرن كرّل اعفرّاح 

ه فمرط للتعبيرّ عنرهه بينلرا يعارء فكرّ اإلنسران عرن إدّان كلالرهه إ نره التي ِعشناها بالاسد. الكن يُمال أنّره فرّح 

ِايدٍ » ل  حٍ ال  يُْنط ُك بِِه ا   ّ  (.8: 1بط1كمال الّسال )« ف 

 * مفارلة النفس من الجسد:

ن يتف ك ّ فيهاه أا أن يعلرل حسرابهاه لكري    هال الساع  الحاسل ه اهي كلال ااادنا على اعّو.. ل ل  ل 

رت ان برين إنسران لسرتعّد  ؤ برؤن تكران اعلراّ علرى ؼيرّ لرا يّيرد. اش  اُلهي رؤ للخرّاج لرن الاسرد الولراة ال يُفاا 

او للُحبلى.. فو يناا. خ  ن تؤتيه الساع  على ؼيّ انتظاّه كالل   اللسيح.. ابين ل 

عاش اآلبا  المّديسان في حياة التؤهُّل ااالستعداد لدى الحياة. اكاناا في انتظاّ لحظر  انطولهرم علرى   

ّّ لن الالّ. لم يكاناا يسيّان نحا اللاهال.. ل  الن هّل عنهم الخاؾ االّعل.أح 
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إّن اللاح ألّ لخيؾ.. اعنرد الربعو لثرل الكراباب الّهيرله أا الفرخ الرال يصرطاده اهرا يُنِشرا فري   

النفب ع تل  ً اّعب  ً ابإًسا شديًدا ايؤًسا.. اتُظِلرم الردنيا فري داخرل اإلنسران.. هكراا فري كثيرّ لرن اعحيران يشرعّ 

رن يفرا ّق الحيراة. إنّهرا فِعروً لحظراح ّهيبر ه فيهرا تخرتلط فري الرنفب أحاسرريب الراين يكانران لحيطرين بفرّاش ل 

يِّرّة.. ايبكري اإلنسرانه اال  ّ  لها ِلرن فُمرد ان انهاير  اإحسراب براللاهاله ات كثُرّ اعسربل  الُلح  الشاعّه ال حص

ُّ »يّيد أن يتكلّم اال يمدّ أن يسل  ..  ا ا ي ْعُظُم اْنتِص  ِليِعه  لِكن ن ا فِي هِاِل ا  ب ن اا   (.37: 8)ّا« ن ا بِال ِال أ ح 

رن    فإّن البعو بحسل يعؾ الطبيع  البشّي  ااإلنسران العتيركه ياراء فري لثرل هراله فإنّره باإليلران بل 

ل رن   ؼلل اللاح اكسّ شاكتهه يستطي  أن ياااه اللراحه إن كران فري أحبّرا  أا فري نفسره.. فرإن كران اللراُح ل 

اؾه فإّن الحياة في اللسيح ااإليلان بالميالر ه اعرل اللسريح يللرن علرى للابنرا على اسد اإلنسان ااستعبدل بالخ

ا ألرام نراّ  ًّ مهرا بالسوم. فالتلسُّن بالحياة فري اللسريح هرا هرا التلسُّرن بالميالر ه حيرث يكران اللراح لرد سرمط ل 

 الميال  الاِدها. 

ينا بإّادتنا عن لّاة الميال  العالل  فينرا. فإن أسللنا أنفسنا لإلحساب بالخاؾ لن اللاحه نكان كؤنّنا تخلّ      

فإن كان الخراؾ لرن اللراح بسربل الخطيّر ه فالثمر  االسروم هلرا ثلرّة الميالر  االحيراة فري اللسريح. اإن كانرح 

ق بناّ ليال  الّّل  ِّ ل ك ْح في اللايي.. فالحايّ ُلش ف ر»الخطيّ  لد ل  ِّ ْع ةِ ل   ّ ق  فِي لُلُابِن راه إِلن را  ّ ْارِد ال ِال أ ْش ِ  ل 

ِسيحِ  ْ  اْلل  ْاِه ي ُسا  (.6: 4كا2« )هللاِ فِي ا 

ل لويين    اعلثل  بو حصّ ِلن الاين سبماناه اااءاا اللاح  بو ّعب ه بل بثِم  اللتلّسكين بالميال . تؤل 

اا أعلرال الشهدا .. لم يخشاا اللاح اال العااله بل فري تهليرٍل افرّحٍ انتصرّاا للميالر .. الويرين النسرانه لبلر

اا بو أدنى خاؾ. بل لويين  النسن ااإللات  كعّبان لمبال اللاحه بل ؼلباا بحياتهم كّل لفاعيل اللاح اع بّ 

بو عدد لن الاين سلكاا في العالمه الكن ناّ ليال  اللسيح لم تنطِفا شعلتهه اُهم في لشاؼل العالم.. بل حللاا 

يّ. شعل  الميال ه اشهداا أنّهم ؼلباا اللاح ا ّّ  لال في العالم الال ُاِي  في الش

اإن كانح أاّة الخطيّ  هي لاحه الكن هب  هللا هي حياة أبدي  باللسيح يساْ ّبنرا. اإن كران اللراح 

ااتاء إلينا عبّ آدم في اسم بشّيّتناه فباعالى ااتاءح الحيراة إلينرا فري اللسريح يسراْ ّبنرا. عّن الترداّ الحيراة 

 سطاة اللاح. ألاى بلا ال يُم اب لن

لِّم أاسادنا لللاح.. يكان هاا ها تكليل علرل إلاتر  الشرهااحه اإبطرال لرّاة الارال نحرا    إان حينلا نُس 

اعّو االعالم.. اتكليل للصليل الرال بره لرد ُصرلل العرالم لنرا انحرن للعرالم.. الراح الاسرد هرا آخرّ فصرال 

حنا اللتحّدة باللسيحه االمابل  لعهه فري يردّل اآلل الاهاد الّاحيه حين نلفظ آخّ نفب نكان لد استادعنا أّاا

 السلااله كؽالبين ل  اللسيحه النتصّين على الاسد االعالمه لحسال الال ؼ ل ل  العالم. 

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 * سـاعة الخـروج:

 البّد أنّها ساع  ّهيب .. إاا ت ف ك ّ اإلنسان فيها بطّيم  اّديّ :    

 أاالً: عنّها البد حادث .

 ثانيًا: عنّها تكان فاصل ه يتحد د فيها لصيّ اإلنسان اعبدل.

ّ  لن اآلبا  المّديسين بخصاصها. تُّى كيؾ سيااِاه اإلنسان اللاح؟ الد ثبح  بلا ال ي د ْ  الد ت ك لّم كثي

 ااالً للشّن أن هال الساع  يكان فيها حصاد السنينه بل احصاد الحياة كلّها.ل

س  بالكالرل للرّّله نفًسرا ااسرًدا اّاًحراه  ّّ ك ى لى أحد اآلبا ه اكان نيّح هللا نفسه.. يحيا حياة لك الد ح 

الخلسيناح لن علرّل..  اكان اا للل طاهّ احياة نميّ .. حم ا كان هاا اآلل كلون هللا. الد انتمل إلى الّّل في

في لحظٍ  شرعُّح أّن ّاحري تفراّق اسردله اأنّنري سرؤتّن  –الد ااء في لٍّو لاّل فيه اللاح  –لال لي 

ْح ألالي كشّيط سينلابي كّل السنين التي عشتها بتفاصيلها: الي  اعيام االي  اعفعال  ّّ الحياة.. في لحظتها ل 

 كّل شي ..  ااعلاال االظّاؾ االلوبساح.. كّل شي ..

ينِ »ألم ي مُْل الّل:  رابًا ي رْام  الرّدِ را ِحس  ْنه  را الن راُب س رْاؾ  يُْعُطران  ع  ل ُم بِه  ٍ  ب ط ال ٍ  ي ت ك  : 12)لرح« إِن  ُكل  ك ِلل 

ل ؟ اسيااءل هللا كل  ااحٍد بحسل أعلاله؟36  (. ااععلال أليسْح ُلس ا 

د في حياة اإلنسران كلّهرا أصردق لرن رد  + ال ياا  هرال اللحظراحه إا يكران اإلنسران فري لاااهر  الحرّك.. فرو ياا 

لاررال للباطررل الررال فرري العررالمه ِلررن كررال اؼررش أا ّيررا  أا لااللرر ه أا لحاالرر  إلخفررا  الحررّكه أا اللررّؾ 

د له أثّه إا يكان اإلنسان في هال السراع ه يُنِهري كرّل  االداّانه أا تبديل أا تءييؾ الاال .. كّل هاا ال ياا 

يّه اّبيب هاا العالم يساد عليه.عو ّّ  ل  له بالعالم.. االعال م لاياْ في الش

+ ابسبل كثّة الخطاياه احياة اللها االسها ااالنؽلاب فيلا للعالمه يخاؾ اإلنسان ساع  اللاح اد اه ايّتعل 

ه لعها. اإاا حدثه يحاال الهّل بكّل اسيل .  عند اكّهاه ايتفاد ى لدّ إلكانه أن يتااا 

 + الكن ليب هاا ها الحّل.. فكّل هإال  يفاابهم هون  ب ْؽت  ًه كاللخاو للُحبلى فو يناان. 

ْلررل  ررل يكرران باالسررتعداده بالتابرر  اإّيررا  هللا احفررظ اصررايال. االسررعي فرري الطّيررك اليرريكه اح  + الكررّن الح 

ل اللحبّ  االخيّ.  الصليل اعل 
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يه ففيها ي ؽِدق الّّل عليهم لن التعءياح لا ال يُعبّ  عنره.. لرن ّإى + أّلا ِلن ِاه  المّديسين الاين أكللاا السع

رع   لألنبيرا ه هكراا تكران أّااح  اأحوم اُصحب  المّديسين الاين سبماهم. اكلا ليرل أّن أّااح اعنبيرا  ُلخي 

 الصّديمين ُلحاط  باالاح لن المّديسين لللإاءّة.. 

رّ فكان ي ظه ّ المّديب أنطانياب االمديب لك اّياب لثوًه آلبا  الّهبنر  فري سراعاح انتمرالهم.. أا ي ظه 

أليررّ الشررهدا  االشررهيد أبررا سرريفين ااعليررّ تررادّبه لّبررااح الشررهدا  لتعررءيتهم الررح كلررال شررهادتهمه عنّرره 

لعّاؾ  أّن أّااح المّديسين تكان طؽلاح سلابيّ ه كسحاب  شهاد لتآلف  التاانس .. كمبابله كّل لبيل  علرى 

ا كان لديًلا. ِحدتِه  ا كاصؾ اللءلاّ ِلل 

ّنا دابًلرا بؽرّال حياتنرا فري  لالن نطلل في الصوة لإاءّة اعم المّديس  في صوة الؽرّاله التري تُرا ّكِ

حرريِم أْؼلمرريه لرربوّ ي ْبت لعرراا »الاسررد انمررال:  ررّل ِعْنرردل... اعْبررااِل الا  س رردل اْحي  ِعْنررد  ُلفاّل ررِ  ن ْفسرري ِلررْن ا 

 «.ن ْفسي

ديب اسطفاناب ها باكاّة الاين ّأاا السلااح لفتاحر  فري سراع  استشرهادله اخّااره لرن هراا العرالم. + الم

 هاا لا دّانه الّاح في سفّ أعلال الّسل اعطهاّ.

ل  صليبهه ينتظرّ هرال اللحظراح السرعيدةه لكري يسرتّيح لرن تعرل  ل  ل  سعي هه اح  + اِلّلا الشّن فيهه أّن الال أكل 

 الّاح  التي ليب بعدها تعل أا صّاْ. الاهاده ايدخل إلى

ا ه رل  )لراح( »+ أّلا ِلن اه  لاح اعشّاّه فيكفي لا سّاله الاحي اإللهي عن أحد للران بنري إسرّابيله أنّره 

ل ْيهِ  ؤُْساٍؾ ع  ّ  ل  ْي ّّ في عينّي الّّل.20: 21أخ2« )ؼ   (.. إا صن   الش

ر ِ »فكم يكان فإن كانح شناع  اللاح الاسدل اطّيمته لإاي  للنفبه  ْن ّفو النِّْعل  ّ  لل  : 10)عرل« ِعم ابًا أ ش 

(.. هنان يكان البكا  الال ليب فيه ّاا ه اصّيّ اّعدة اعسنان إلى دهّ الردهاّ. فِلرن ِاهر  النراّب 29

ل ْيرهِ »يمال الاحي:  ؤُْساٍؾ ع  ّ  ل  ْي أّلرا ِلرن ِاهر  اللصريّ اعبردله فرالؽ ني الرال لرال الرّل عنره فري «. لاح ؼ 

ف    عينيه إا ها في الاحيم يتعراّله ايتلنّرى لرا أّن لعراءّ اللسركين ي عبرّ إليرهه ايبرّل ا  ّ ه  ث ل أنّه لاح اُدفِن  لل 

 طّؾ لسانه عنّه ُلع ا له ايتلنّى أيًيا أن ال يؤتي أحد  لن أخاته إلى لاي  العاال هاا.

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 نهاٌــة الــزائـل:

ْصررنُاٍْ بِي ررٍده أ ب رر» ُّ ل  ْيرر اِح بِن ررا   ِلررن  هللاِه ب ْيررح  ؼ  اا  ه ف ل ن ررا فِرري الس ررل  ِيرريُّ ّْ تِن ررا اع  ْيل  « ِدلٌّ إِْن نُِمررو  ب ْيررُح خ 

 (.1: 5كا2)

فِي  ٍ » ء  اٍن خ  ْنُء فِي أ ا  ةِ لِلِ ال  ِلن ال ن ا ها ا اْلك   (.7: 4كا2« )ه ِلي ُكان  ف ْيُل اْلمُا 

«  ّ ي  ْلُح اْنِحو ِلي ل ْد ح  يل  (... »6: 4تي2« )ا  ِّ ْسك نِي ل  ْل  ل   (.14: 1بط2« )خ 

ْاحٍ » م  ل  ابِح  ي ْلب ُب ع د  ال ها ا اْلل  م  اْلف س اِد.... ا  ُث اْلف اِسد  ع د  ِّ  (.53: 15كا1« )ال  ي 

ّ  الال سيصيّ إليه الاسد.. فها لن تّاٍل اإلى تّاٍل يعراد.. بهال  ح  الّاح اعل  ّ اعاصاؾ اإللهيّ  ش 

رل الاسرد لرن  ص  ْ اإلنسان اسد له لهلا كان شؤن الاسرد لرن الرال أا كلرال أا هيبر  أا شركل.. الهلرا ح  ايُاّدِ

ر ّ عراش فري فالرٍ  أا إهلرال أا ألرّاو أا كّال  أا ّفاهي  أا عناي  ُلك ثّف .. سيتسااى تلاًلرا لر  كرّل اسرٍد آخ 

ى لصيّ اعاساد كلّها في تّال المباّ. ستسكن كّل حّكراح الاسرده ي ُكرّؾ  عاهاح أا ااْ أا ُعّل.. سيتساا 

النظّ االسل  االللب اكّل حّك .. استلاح ل  الاسد الشهااح ااعطلراْ االحّكر  ااإلحسراب.. كرّل شري  

 سينتهي في لحظ .

عل  ّاا  ن ا  ل فل  رن اعرل كنرء  ل ااتكاله على الاسده فإنّه يسمط في يؤٍب شديده اخيب  ألرل النهابير . ال 

ع ل  الاسرد  ب د  الاسد اعاش  يُع لِّله بالعُل ِله اا  ن ع  في الاسد يءّْ للاسد كّل ياٍم. فِلن  الاسد سيحصد فساًدا. ال 

سراال.. فلرااا عسرال أن ي فع رل حرين يرؤتي  لحاّ حياتهه له يعيش افيه يفكّ ابه يعتنيه اليب له ّاا  في شي 

 الاسد إلى النهاي  اللحتال ؟

اح اللررّاح.. كيررؾ أهللرراا ألررّ أاسررادهمه  ّّ ررل حررين نتؤّلررل اآلبررا  المّديسررينه الرراين عاشرراا بررال يررا للع ا 

اّه اعاللاا الاسد بخشان  الللبب انسن اللؤكل ااعسهاّ ااعصراامه اكرؤنّهم كراناا ي سرُكنُان أاسرادهم باإليار

فلم يعطاا الاسد ساى الكفاؾ في كّل شي . الكن عندلا فاّلاا أاسادهم باللاحه فإاا اعاساد هال تفاح ِلنها 

ّاابح ِطيله ات اّل لنها آياح اعاابل اأشفي . بينلا أاساد الناب اللّفّهر  االُلعتن رى بهرا باللؤكرل االللراّاح 

رن يمترّل  اكثّة التدليل.. عندلا تلاح تصيّ في نتانر  ّهيبر ه اينملرل الالهرا إلرى بشراع ه يهرّل لنهرا كرّل ل 

 ليّاها.

فلنتبّصّ في اعلّ ايًّداه فالاين بحسل الظاهّ كؤنّهم يهدلانه صراّاا هرم فري الحميمر  يبنران. االراين 

 اهتلاا بالاسد كؤنّهم يبنانه ظهّح الحميم  أنّهم يهدلان. 
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لرى ألصرى طالتره لحيراة الرّاح اخدلر  الرّاح لالن حّي المّديسان على تمديب الاسرده ااسرتخداله إ

ّان الاسد للخدل ه في السهّ االصام االصوة االتمديب.   اتمديب الّاح. اأفناا أيّالهم يُسّخِ

ُّ أّن البابا كيّلب السادبه نيح هللا نفسهه كان لد أُصيل  بالطٍ  في سرالِِه لبرل نياحتره بسرنتين. فلّلرا  أ اُك

ره عليره.. فكران اهرا سلح له اعطبّا  أن ينءل إل ى الكنيس ه كان يالب على كّسيّه اييعان له شيبًا يّف  لدل 

اِلرن  فرإّن  ِّ بينه يرا سريدنا أشرِفك علرى  ّّ يطاؾ الكنيس  اللّلسيّ  باعءبكيّر  برالبخاّه أْن لرال لره ااحرد لرن اللمر

نستادعها التّال.. فطاللا فيها المدّة الكنيس  كبيّة.. فانتهّل البابا لابوً: يا ابني د عن ا نستخدلها للخدل  لبل أن 

 على اللشي فإنّنا ال نبخل بها على الّل.

هاا ها فكّ اآلبا .. لمرد أدّكراا إدّاًكرا كرالوً أّن أاسرادهم سرتنتهي إلرى العردمه فصراّاا لاتهردين فري 

أهررل العررالم الرراين البرراله اتمررديم أاسررادهم لّبانًررا الحّلرر ً لرراان الررال بررا ل  ااترره عررنهم. لررا أبعررد هرراا الفكررّ عررن 

ّ  الؽرِد الرا بعرد اليرام. يعيشران اللحظر   ي حس بان تنعُّم  ياٍم لاةً.. فهم يعيشران لليرامه الرد أُخِفري  عرن عيرانهم ألر

ىه باللاد الءابل االلاّة الءابل  االتنعُّم الالتي.  ّ  الحايّة اهم سكا

ُؾ ي مينًا أّن هيب  هاا ا ِّ ن يسلُن بالحكل  الّاحيّ ه ي ع لعالم ترءاله اأّن الراين يسرتعللان هراا العرالم إّن ل 

ن يي  ّاا ل في هاا الءابل؟  كؤنّهم ال يستعللانه. فكّل لا يُخّي العالم ها لإل ح ابالنتيا  ءابله فل 

ل فري السرلاايّاح. اإلنسران  لالن يصيّ اإلنسان اللفتاح العين االاهنه يتااّ في السلاايّاح ايكنِء كنء 

ّ  ااٍْه ل كّل يام لا ي ِصل إليه لن لمتنياح الءااله إلى ّصيد حّي سلااله حينلا يعلرل لله  اللسيحي تاا يُحّاِ

 اينظّ إلى لا ها فاقه ايهتّم بلا ها فاق.

ط في لا ها ؼال  ِّّ عينُهُ على ّصيدل السلاال لكي يءداد كّل ياٍمه بالبال االلمايي ه فها لستعّد أن يف

ل براإلّادة الكاللر  عرن الكّالر  االراّاحه ايُنِفرك ثلين في أعين النابه لكي يمتني له  كنًءا في السلا . فها يتناء 

رن يوِكررم الهرراا ه برل يسررعى نحررا الاعالر  العُليررا. يررُّكو فري الليرردانه لرردفاًعا بّاررا   ايُنف رك لااهررًداه لرريب كل 

ا ها أفيل لن التّال.  اإلكليله االليّاث الال ال ي فن ى. يستهين بالتّال اكّل لا يخّي التّاله عنّه يحيا  ِلل 

 * الهـذٌـذ بالمـوت:

رال باليرؤب أا االكتبراله ايصريّ بابًسرا يابًسرا ِلرن    يظّن البعو أّن اإلنسان حينلا يتفّكّ في اللراح يُص 

ه االّؼبرر   فرري الحيرراةه االررداف   ُّ الاهرراد  االطلرراح  ّ  ّاؼررٍل فرري شرري . اي متِررل فيرره هرراا الفكرر ط ًلرراه ؼيرر الحيرراة ُلح 

 اح.للنا

اا  ُّ الاال  الّاحي ها العكب لالن تلاًلاه فمد حّي اآلبا  المّديسان على لدى سنين اهادهمه أن ي فتِك

في اللاحه افى سراع  اللراح اخرّااهم لرن الاسرد. اكران هراا الفكرّ بالنسرب  لهرم إياابي راه لرادهم إلرى ءيرادة 

الاهرراد اعلررل الصررلااح االسررهّ دان كلررل. الاهرراد ااّديّرر  السررلان بررالّاح اافترردا  الالررح. اظلّرراا فرري نشرراط 

رى ف هرا ا »االاين كاناا في الخدل  ظلّاا إلى آخّ ن ف رب يخردلان بكرّل الاهرده عراِللين أّن  ُّ إِل رى اْلُلْنت ه  ال رِال ي ْصربِ

 (.13: 24)لح« ي ْخلُيُ 
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ةه اهي أحدى المّديساح اللشهاّاح بالاهاد الّاحيه كانرح تير  اللراح نصرل ّّ عينيهراه  المّديس  سا

إنّني عندلا أي  لدلي على السلّم عّفعها إلى الدّار  اععلرىه ال أيرلن حيراتي فري تلرن »الها لال  لشهاّ: 

الد اعل ها هاا الفكّ في الصحا الّاحي االيمظر ه التري بهرا ّبّرح «. اللحظ .. بل لد يفاابني اللاح في لحظ 

 س .بناتها في الّاحه ااّتفعح بهّن إلى أعلى لّاتل المدا

فنحن ال نفكّ في اللاح على أنّه كاّث ه نحاال أن نتفاداها اأن نفلح لنها. اال على أنّهرا نهاير  أسريف   

 لحياة اإلنسان انشاطه:

 بل هي لحظ  لما  العّيب بالعّاب.. 

 اساع  اإلكليل اناال الااابء..

 انهاي  لللحاّباح الشاؼباح الاسد..

ّّ بانتهرا  ياِلرِه كمرال الكترال. االردخال إلرى الترنعُّم كلثرل اعاير –اكلال الاهراد ااعتعرال  ر ّ الرال يُس 

 بِعشّة اعحبّا  ِلن المّديسينه الاين عاشّناهم باإليلانه فلا أحلى ّإيا االستعون.

رُل ِارد ا»+ حين لال المديب بالب الّسال:  ِسريحِه ا ان  أ ْفي  أ ُكان  ل    اْلل  ا   أ ْن أ ْنط ِلك  ا  (. 23: 1)فري «ِلي  اْشتِه 

م مر   ى كانرح ُلح   ّ لالها بكّل الصدق ااإلخويه عّن شرهاة السرلا  كانرح لتؤّاار  فري للبرهه اّإير  لرا ال يُر

 ُلعاش  .

ل رر  اإليلرراهن  ا بررين أن يبمررى فرري الاسررده عاررل بنيرران اسررد اللسرريح الررال هررا الكنيسرر ه اد فرر  ع ا  ًّ كرران لحصررا

.. ااّتباطه بؤحبّا ه ُهم ّفاق اهاد اصلااح.. ابين أن ينطلك لن االكّاءة باسم الال أحبّهه االتداد للكاته

 ّباطاح الاسده اكثّة الحّاله االت ث مُّل كّل ياٍم بالخدل  االسعي.

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 التعــزٌـات األخٌــرة:

إى ّاحيّرر  اإعونرراح سررلاايّ ه لبررل    ُّ اتّسررلح حيرراة لعظررم اآلبررا  المّديسررين باإلعونرراح اإللهيّرر ه لررن 

اإِليم راُن »انطولهم لن هاا العالم. االن عنّهم لياا حياتهم سالكين باإليلان.. ا رى ا  ا  ّْ را يُ راُن ف ُهرا  الثِّم ر ُ بِل  اإِليل 

ى  ّ ٍّ ال  تُ اا أنّهرم  (.. لِيل عن1: 11)عل« بِؤُُلا ّّ لِّديسي العهد المديم أنّهم ّأاا اللااعيد لن بعيده احي ْاهاه األ

 ؼّبا  انءال . فكان إيلانهم ها عيان الّإيا الداخليّ ه التي يسيّان بها نحا اعال  هللا العليا في السلاااح. 

يسرلكان ؼيرّ نراظّين  اكان الاسد الكثيؾ ها الال يحال الّإياه عنّه ُلعتم بطبيعته. فكاناا بإيلرانهم

ٍّ كثيّه اّااٍ  يِمٍظه ينظّان ّإيا االستعونه حين يخّاران لرن  ى. اكاناا بصب  ّ ى بل إلى لا ال يُ  ّ إلى لا يُ

الاسده ليصيّاا ااًها لااه ل  الحّك؛ الال ها شخي الحبيل. في الن الالح سيبُطل اإليلان عنّهرم ي ردُخلان 

ْال كلا ها.إلى االستعونه فيكان التصديك الملب  ّ  ي لد لادهم إلى الحّك ااتهه لي 

ح أّااحهرم     ّ أ اي بل رى ايتلرّءق.. فصرا ّّ افي أيّالهم اعخيّة في الاسده يكان الاسد كلثل ثاٍل بردأ يتهر

ل  تنظّ في تلن الساعاح ِلن اّا  هاا الال يتلّءقه فتبدا لن اّابه اللناظّ التي ال تّاهرا عرين البشرّ.  الُلك ل 

م ّأى السلااح لفتاح ًه اكثيّان ّأاا لوبك ً اشرهدا ه اكثيرّان أُنِعرم  علريهم بّإير  اعم الطراهّة فكثيّ لنه

ل. بل اكثيّان لنهم ّأاا ّّل اللاد ااتهه فعّءاهم الّااهمه اأعللهم بنصيبهم الصالح.   تإاءّ اتُعّءِ

للسيحه كان الّّل يّسل لهرم افي كثيّ لن لصي الشهدا ه الاين االاا ألاان العاال لحب ً في الللن ا  

اللون ليخابيل ّبيب اند الّّله فيللب اّاحاتهم ايشفيهاه ايعطيهم السوم ايِعدهم بالااابء الُلع رد ة لهرم لرن 

 لِب ل الّّل. 

+ اّؼم آالم الفّاق التي تعتِصّ النفبه حرين نرّى أحبّا نرا يتّكران العرالمه اينطلمران إلرى اللارد.. فرإّن فري  

رلاا عليره ارءا   ثبراتِِهم داخل الملل  ص  اللنكِسّ تااد ينابي  عءا ه كلّلا تطلّعنا إلرى النصريل الفراخّ الرال ت ح 

ه التي تشهد لهم أنّهم كاناا أاالد هللا. ّّ  على اإليلانه اِحفظ اصايا اللسيحه احياة التماى االبِ

ُّ أحد  اعحبّا ه كان الّّل لد سلح بانتمال احيدل اهرا فري ّيعران  سرن  فري أبّيرل سرن   18الشربال ابرن  + أاُك

رد ا يعلرا الاصرؾ. الرد احتيرن 1968 .. اكانح أحءان هاا الاالد اءااته ابيته ابالي أسّتهه لرد بلؽرح ح 

أبانا بيشال كالله ني ح هللا نفسهه هال اعسّةه ّؼم أنّهرا لرم تُكرن لرن اعُس رّ المّيبر  فري ّعاير  كنيسر  لراّ 

لظّاؾ الماسي ه لّلا سل  بلرّو الشرال بالسرّطانه اكران يالهرا ؼيرّ اّاب باسباّتنج.. الكن بسبل ا

لنتشّ بالصاّة التي بلػ إليها في هال اعيّام.. اكان ليباًسا لن العوج تلاًلرا.. فلّلرا سرل  أبانرا ءاّ الشرال 

فح إلى أبينا  ّّ بيشرال بعرده باللستشفى اعليّل باإلسكندّي ه لبل انتماله بشهّ أا ألّل. الم تُكن أسّته لد تع
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ابعدلا الب لعهم اصلّى لهمه طلل أن يالب ل  الشاّل بلفّدل. فخّج الالي ه ابِمي  أبانا بيشرال سراع  

ة اها على سّيّ لّيه. ّّ  كالل  ل  الشاّله الال كان يّال عّال ل

صروة. ابعد أن انتمل الشاّل اّلد في الّّله اصاّح تّبطنا بهال اعسّة عولاح لايّ  لن اللحب  اال   

 اصاّ هاا البيح لنا كبيح عنيا.. ن خلُد إليه بعد عنا  الخدل ه فناد تعءي  الحبّ . 

 الد تحّالح حاّة هاا الشال إلى حاّة للصوةه الد خّصصها الّال اءااته للصوة فمط. 

بعد سرنااح كنرح أالرب لر  هراا اعل الحبيرل.. احكرى لري عرن اعيرام اعالرى التري عاشرها فري لّصر  

يدل اانتماله.. لال لم أكن أعّؾ أبانا بيشال.. فللا ءاّنا فري اللستشرفىه ثرم الرب لر  ابنري لرّدة لّو اح

ساع  اليىه اندهشُح عنّي اادُح ابني لد تؽيّرّ تلاًلرا. لرم يُكرن الالرد لترديّنًا للتصرمًا بالكنيسر ه الره حيراة 

ءاليرّ. لكنّره كران شراب ا فري لمتب رل ّاحيّ  باللعنىه الم يكرن كثيرّ المرّا ة فري الكترال اللمردب اصرلااح الل

العُلّه ابسبل أنّنا ليساّا الحال.. فكان ُلد لّوً.. لإّدباً لر  الالير ه لليرل الخلطر  بالنراب. اكنّرا نراهل إلرى 

الكنيس  لعظم أيّرام اآلحراد.. نحيرّ المرداب اعال فنتنراال اننصرّؾ.. اعنّري أعرّؾ ابنري ايّرًدا.. أعرّؾ 

. اُكنّرا فري حرال لِّيرِه فري كاّثر  احرءنه طباعه اإلكانيّاته الال ته في الّاح.. كّل هاا لم يُكن خافيًا علي 

اد ْل  ال يكّؾ النهاّ اال الليل.. اُكنّا نصلِّي الليل االنهاّ انطلل لعاءة الشفا . اكان ابني يتراب  كرّل هراا. 

 اكان يصلِّي ها أيًيا عال ااح اللعاءة.

ا تلاًلا.. لرم يُكرن يعاّيرنا فري الصروة لرن فلّلا انصّؾ أبانا بيشاله ال    ًّ ن ساعتها اادُح ابني لتؽيِّ

ا.. كان كثيّ الصرلح اكثيرّ  ًّ ه نحا االنطوق. لم ي عُْد يتكلّم لعنا كثي ْن ثب ح ااه  أال لعاءة. الكنّه كان ك ل 

 الصوة. كوله صاّ لختلفًاه اشخصيّته الفاهيله كلّها صاّح لتؽيّة.

ُّ  يُْعِطي»أهكاا     ال  يُع يِّ اح  بِدان ك ْيل ا  ُّّ  (؟34: 3)يا« هللاُ ال

 أهكاا للكن أن يلتلا اإلنسان..   

ا لن ألّل!!    ًّ  هكاا كنح لتحي

الال لي هاا اعُل اللباّن بعد عباّ السنااح.. إنّني أتاّكّ هرال اعيرام اعالرىه اّؼرم المسراة الشرديدة 

ّ  للبي.. أاُكّ هال اعيام التي فيها سك ل  الّلُّ علي  لن ّاح العرءا  اِطيرِل  للظّاؾه االحءن الال اعتص 

لني إنّني أاكّ هال اعيّام بالخيّ.  الملل.. صّدِ

ح  بهررا علررى     ِّ د اّاحاتهررا باّاحرره؛ الترري ُارر عايررل هررا هللا الررال يحتيررن الررنفب اللاّاحرر ه اييررّلِ

 الصليل.

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 فً ٌـدٌـن أستـودع روحً:

هال آخّ لا ينطمه لسان اإلنسان الللتِصك باللسيحه االحّي به افيه. فنحن نستادْ أنفسنا في يدّل اآلل   

 الحنان.. انلفظ آخّ نفب بهال الكللاح التي لالها االبن الاحيد عبيه.

نا الللتصم  بيساْ الميال  ال اإن كان في لحظ     االنطوق يعاء اللسان اللاّدل عن النطكه الكّن أّااح 

فِري »تلاح. فإن لاتح الكللاح على الشفاله االاسد ياال اييلحّله فالملل ناطك بشهادة الحياةه يمال لآلل: 

اِحي ُّ  ُْ ْين  أ ْست ْاِد  (.46: 23)لا« ي د 

ُّ عدد النفاب التي الفُح باانبها في ساع  احتياّها.. اأشهُد كرم + ايُد هللا حاني ه بل هي الحنُّا ك  لّه. ال أاُك

.. في ساع  نياح  االد "أبانا بيشال" كان أبانا يحتينهه ايمال اسم الخروي فري أان أبيرهه  ّأيُح عاابل 

ل يسراْ لال يا يساْ يا بابا..  لال يا ّبي يساْ.. يساْ بيحبن.. يا ّل يساْ اّحلني.. يا ّ»ايمال: 

ره فري يردّل اآلله «. اللسيح خلصني كران بردان صراحه إلرى أن أسرل م  ّاح  ّّ اكانح شفتا الّال الطيّرل تتح

 اها ينطك باسم ابنه الحبيل فادل نفاسنا.

ة في الح احتياّها..هلسُح فري أانِهرا لرابوً كللراح اللءلراّ )  ّّ لُّ ع ن رن  (: »1: 30+ سيّدة با  ّ ُلرن  ي را  أُع ّظِ

نْ  ل ْم تُْشِلْح بِي أ ْعرد ابِي»فؤكللح بإعااء.. «.. ت نىِ اِحت ي  حتّرى تعّارل الحايرّانه إا كانرح فري ؼيبابر  «. ا 

 كالل .

+ سيّدة أخّى فايل .. الفُح إلرى ارااّ سرّيّها فري اللستشرفى.. احالهرا كرّل اعُسرّة يبكران.. فلّلرا صرلّيناه  

بُح الصليل اللمّدب نحاهرا.. لبّلتْرهُ اأسرلل ح ّاحهرا اختلنا الصوة بالصوة الّبانيّ ه اّشلتها بالّءيح ال ّّ

ح اهي حالل  للصليله الحتيرن  الصرليل   ّ بيِد الّّل.. فكانح لُبل تُها اعخيّة للصليل أكبّ عءا ه أنّها عب 

 بمبوح الحّل االنصّة االفّح.

رفّ  بالسريّاّةه الكنّره + أل فايل ءّتُهُ لبل ياٍم لرن انتمالره.. لرم أكرن أعّفرهه اكران يسركن علرى بُعرد سر  اع  س 

أّسل إلي  أحد ألاّبهه فاهبح.. الب  لعي على انفّاد الال لري: أنرا اشرتهي هراا اليرام عنطلركه إنّنرى أحرّل 

اللسيح إلهي ُحب ا فابمًا لدى حياتيه اأّن شهاة للبي أن أّال ّإى العين.. عشُح باإليلان اأتطلُ  إلى العيان. 

ة خرراؾ.. الكنّنرري أشررفك علررى ءااترري اأاالدل. اأاصرراني أن أصررلِّي أن أّلررا اللرراح فررو يااررد عنررد ّّ ل ا

هُ اإللهي. ّأيُح في الُّال شااع  الشهدا ه اعللُح أّن الحّل اإللهري لترى تلل رن  الملرله  يعطيهم الّّل سول 

ْح النفب االنطوق بو خاؾ.  اشته 

نِ * » ّْ ن ُلان  ت   ّ ُهْم ي ت  ... ا  اح   ّ ل ُهْم لِيث ا ةً ا  ِديد   (..9ه 8: 5)ّإ« يل  ً ا 
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كان لّاّ التسبيح في العهد المرديمه هرا ُشركّ هللا عنّره صرالحه اأّن إلرى اعبرد ّحلتره.. فلرااا يُم رال عرن 

 ليثاّاح التسبيح السلاال؟

 لمد أدّن المّديسان صوح هللا اّحلته على بني آدم.. فخل صهم خوًصا أبدي ا.

 ه الحن التسبيح اعبدله االلؽ  االكومه كّل الن ليب لادي راه اال يم ر  تحرح فلاسيمى الميثاّاح السلابيّ 

الءلن اال لياساح الاسرده فاللوبكر  يسربّحان بؤصرااٍح ال تسرُكحه الكنّهرا ليس رح أصرااح حنرااّ اسرديّ ه 

فديّينه ليس ح ِلن كللاح البشّ اال لن ت دان لن اللاّدة. االتّنيل  في أفاال الل  ّّ ؤليفهمه الكن كّل لا عنّهم لا

يُم ال عنها أنّها اديدة. الم يمدّ أحد  أن يتعلّلها إالّ الراين علّلهرم الرّاح المردبه اهري اديردة الديلر  فري آٍن 

ااحرد. اليررل عنهررا أنّهررا تّنيلرر  لاسرى عبررد الررّل فرري يررام عبرراّ البحرّ. حينبررا سرربّح لاسررى االاعرر  بنرري 

اهري تسربح  الخرويه تسربح  العبراّه يّنّلانهرا الراين «. تلّاردتعالاا نسبّح الّّل عنّره باللارد »إسّابيل 

عبّاا لن هنا إلى هنانه اكانح يلين الّل تصرن  لعهرم المرّاة. طبعًرا لريب هنران ءلرنه فالتسربيح أبردل ال 

ينتهي اال يتالّؾه بل كدلّاح للل الاسد بالنسب  للحياة اعّيري .. فطاللرا هنران ااراد فري حيرّة اللسريح 

 لد االشكّ على لعّاؾ الّّل ي بم ى ايدام.الادله فالح

ي  ٍ * » اٍ  ح   (..17: 7)ّإ« ي ْمت اُدُهْم إِل ى ي ن ابِي ِ ل 

اللسيح ها اللا  الحيه ها لا  الحياة اعبدي  فها يمتاُدُهم إلى االّتاا  لنه افيه.. شي  يعُسّ اصرف ه. 

 لى اعبد.يا للفّح اعبدله ايا للنصيل الصالح الال لن يُنءْ ِلنّا إ

اإن لِيل أّن لهم ليثاّاح لن اهله فإن كان الاهل على اعّو ها أؼلى اللعادن اأثلنهاه اإن كانرح 

ها خلااِح النفب. فلااا تكان ليثراّاح التسربيح التري  ُّ ن أاتا ِّّ الميثاّاح على اعّو هي اللعاِءؾ التي تُح 

الؽلبر  االخرويه ايعطران الشركّ االلارد االكّالر  تُعط ى للؽالبين فري السرلا ه التري بهرا يّنّلران تّنيلر  

للارالب علررى العررّشه فرري شررّك  لرر  ألرراؾ ألراؾ اّبررااح ّبررااح اللوبكرر  اّإسررا  اللوبكرر ؟! فررو هرري 

أصااح بشّيّ  احنااّ اسديّ ه اال هي آالح لاديّ ه اال هي كللاح لن هاا العالم.. إنّها السلاايّاح بعينهاه 

رن ُكتِب ْح لنا بحّاؾ لاديّ  ك بل  ل سعي ناه حتّى ن لح   ه حتّى تتشّاق نفاسنا إلى الليّاث السعيده انشتهي أن نُكّلِ

 سبمانا إلى اللاد.

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 ِلن اعسبل  الشابع  التي تخطّ على بال الكثيّين عندلا ينتمل أحد أحبابهم: 

 هل سيعّفان بعيهم هنان؟

 اهل هم عاللان اآلن بؤحاالنا؟

ث رل  في الاال ه إّن لعّفتنا بهال اعلاّ لليل . الكن لرا يلكرن أن نعّفره يكران لرن خرول اللكترال؛ فالل 

ؾ علرى أبينرا إبرّاهيم.. الال لاله الّّل عن الؽنّي العاءّ يكش ّّ ؾ على لعراءّه اتعر  ّ ؾ لناه كيؾ أّن الؽنّي ت ع 

 ّؼم شاس  اللساف  بينهمه اأيًيا فاّق الءلن الكبيّ بين الؽنّي اإبّاهيم. 

ر  لرن هللا فري اعبديّر . علرى هراا فالراين يُحس ربان لسرتحمّين للحيراة اعبدير ه سراؾ ال  هنا اللعّف  ُلف اي 

اه  كّل شي  اكّل أحد. فسيكان هللا ها الكل في الكل.. اسيّبط الالي  بّباط الّاح في تنمصهم اللعّف  لن 

ل  . د لّاباح اسديّ  اال ّباطاح اسديّ ه فّباط الّاح ها الال يال  اعّااح الُلك ل   الكلال. صحيح أنّه ال تاا 

فهاا أبي اهال ألي اهاا أخي  نحن هنا يّبطنا الاسد االااح )اعنا(ه احالها تداّ اتتعلّك كّل اعلاّ.

باط ها ّباط اللحم االدم.. االلحبّ  تستند في أصالها على ّباط الاسد.  ِّّ  اأختي.. اكلّها تخّي اعنا. اال

باط الكلال كمال الّسال. اهنان تبلُػ اللحبّ  إلى الكلراله ففري السرلا  ال  ِّ أّلا في السلا  فاللحبّ  هي 

د نميه بل لحبّ  اللسيح ا  لفابم  اللعّف . فاّتباطنا بعينا ببعو سيبلػ إلى حد الكلال بعيًدا عن الاسد. ياا 

هللاُ فِيهِ » ب ِ ه ي ثْبُْح فِي هللاِ ا  ح  ْن ي ثْبُْح فِي اْلل  ل  ب   ه ا  ح  (. هي أعظم لن اإليلان االّاا .. افي 16: 4يا1« )ا للُ ل 

  في كلالها اعبدل الال ال يُعبّ  عنه. فسنحّل بعينا بعًيا السلا  اإليلان يبُطله االّاا  ينتهيه اتبمى اللحبّ 

ه اأهل  بيح هللا.   كؤعيا  الاسد الااحد في اللسيحه اسنصيّ ألاّل 

إان سنّتمي في اللحبّ ه افي المّاب ه افي العاطف  االلشاعّ. هنان الحّل الصافي اإللهريه بعيرًدا عرن 

ؾ بعُيررنا الرربعو لعّفرر ً علررى لسررتاى أعلررى سررلاال. االتهررا اعنانيرر  اشرراابل الاسررد االررااح. التهررا سررنعّ

 سيؽلّنا الحّل اإللهي الال أحبّنا به اللسيح.

+ اسدنا التّابي فيه نسل  حياةه يحيا بالنفب التري أخراها لرن هللاه االرنفب كابنر  فري الردم كمرال الكترال: نفرب 

ى لحرم الحيراان. أّلرا نفرب اإلنسران فهري نفرب (. فحينلا يُاب ح تنتهي نفُسهُه ايبم ر11: 17الحياان في دله )ال

عالل  ناطم ه ال ت فن ى بخّااها لن الاسد. عند لاح اإلنسان تنفصل نفُسه عن اسِدل. االنفب العالل  لتّحدة 

ص ل على التاديد االتمديب االاالدة الاديدة.. هاا الكيان ال يلاحه إا هرا نِتراج  بالّاحه اهي كيانُنا الال ح 

ِسيح  »لن اعلااح..  ليال  اللسيح ِسيحِ ل ْد ل بِْستُُم اْلل  ْدتُْم بِاْلل   (.27: 3)ؼل« أنتم ال ِاين  اْعت ل 
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افي الميال  يمام الاسد بو فساده فب د الً لن أن كان يحيا بالردم الرال يارّل فري عّالره.. فسريمام اسرد  

 ؼيّ لادّله يحيا بالّاحه االّاح يحيا إلى اعبده فو يلاح بعد.

الاسد اللادل يعيؾه اللاح يعلل فيه.. لللا  باليعؾ االعاء اها بالنهاي  ّاِا  إلى التّال الال 

 أُِخا  لنه.

ابِّيِ )الال لرن »الاسد الّاحاني ليب فيه عاء اال نمي اال لّو اال لاح..   ّ ة  التُّ  ّ ا ل بِْسن ا ُصا ك ل 

اِاّلِ )ا ة  الس ل   ّ ن ْلب ُب أ ْيًيا ُصا  (.49: 15كا1« )لال لن السلا (التّال(ه س 

 إلكانيّاح الاسد اللادل لحدادةه أّلا إلكانيّاح الاسد الّاحاني ففابم  تليك بالسلا .

 * اللاي  الاى هّل لنه الحءن ااا  الملل:

 في السلا  ال تاكاّ للُحءن ااعلمه بل الفّح اعبدله الال ال يشابه ك د ّ.   

اعلررم ااعنررين االتعررل اعررّق الابررين.. هنررانه لِيررل  يسررتّيحان لررن نحررن هنررا فرري عررالم الشررما ه حيررث 

 أتعابهمه فو يااد تاكاّ لأللم اال تاكاّ للشّاّ.. الحءن ال يااد فيلا بعد.. بل فّح أبدل بالّّل.

فهل يفّكّ المّديسان الشهدا  في آالم االيطهاده ابشراع  المترل االتنكيرل؟ حاشرا.. برل بهرا  لاردهم فري    

اأكاليل الؽلب  ااالنتصاّه افّح الحياة اعبدي  يؽلّهم إلى أبد اعبدين. فإا كاناا اهم على اعّو  السلا ه

لد استهاناا باآلالمه اأسللاا نفاسهم طااعي ً لّبانًا لل.. فلااا يكان لادهم ِلن الال شهداا له بالحياة؟ اإن 

اا للاين آااهم بالعااباحه فهل ياكّان في ا  لسلا  ااعًا أا حءنًا؟كاناا لد ؼ فّ 

حِ س يِِّدن  »هكاا يكان فّح اعبّاّ الال اعد به الّل لابوً:      ّ  (.21: 25)لح« اُْدُخْل إِل ى ف 

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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 صلـوات التجنٌـز:

بإلهام ّاحّي اختاّ اآلبا  لعللا البيع ه الفصال اللناسب  لصلااح التانيءه فلرثوً فري تانيرء الّاراله   

أ فصل البالب عن ليال  اعلااح لن الّسال  إلى كاّنثابه ثم فصرل اإلنايرل عرن اآلل ااالبرن االعولر    ّ يُم

 الااهّي  االاحداني  في الكّال  االسلطان. 

 ّ ْ أبًرا لرد ّلرد فالميال  هي حا  أساب اإليلان.. اهي ّاا  اعحيا  ااعلااح. اإن كانح الكنيسر  تراّدِ

نران التي راه الكرن كلرال البنرّاة هري فري  في الّّله فلصدّ اعبّاة الحميميّ  هري هللا اآلل.. اإن كران اعبنرا  ي حء 

ن لاد اعبّاة االبنّاة يستطي  أن يلؽي ِظل  اللسيح؛ الال يُعِلن أنّه ااحد  ل  اآلل باحدانيّ  ال يُنط ك بها. فاستعو

ررهُ أاالدل يتررالى.. فرراآلل هررا أل اعيتررام الايرري اعّالررل. االتلتُّرر  بررالل أبينرراه هررا التعررايو  لرراح اعله اتّك 

 الاحيد لفمد اعل الاسدل.

أ فصل اإلنايل عن اللّأة التي سكب ح الطيل على اسد الرّّله الر    ّ ال الرّّل: افي تانيء السيّداحه يُم

ا ل ه ا» ًّ ا ا ف ع ل تْهُ هِاِل ت ْاك  ّْ أ ْيًيا بِل  ْء بِها ا اإِلْنِايِل فِي ُكّلِ اْلع ال ِمه يُْخب   ّ ا يُْك ْيثُل   (. 13: 26)لح« ح 

اسد الّّل ها كنيسته. اتطييل هاا الاسد اال سيلا اععيا  اليعيف  االلحتاا ه يُخلِّد ِاكرّ النفراب 

أبرد اعبردين. فؤعلرال اعّلهراح اللسريحيّاح الآلتري يّلردن فري الرّّله هرا بلثابر  سركل  إلى لاي  الرّّله اإلرى

 الطيل؛ يلأل الكنيس  بّابح  اللسيح الءكيّ . 

أ إنايل إلال  ابن أّللر  نرايينه الرال ألالره الرّل ُلتحنِّنًرا علرى اعّللر . لكري     ّ افي تانيء الصبيانه يُم

 اللسيح المابم في اسطها.تسُكل الكنيس  عءا هاه لن ااح شخي 

أ إنايل إلال  ابن  يايّابه بنرح االثنترّي عشرّة سرن ه التري ألالهرا لاسرًكا بيردها     ّ افي تانيء البناحه يُم

بِي  ُه لُاِلي»لابوً:   (.54: 8)لا« ي ا ص 

إِل ى اع ب دِ » اْلي ْام  ا  ِسيُح ُها  ُها  أ ْلًسا ا   ه اليالتنا كلّنا حايّة فيه.(ه اها الميال  ااتها8: 13)عل« فاْلل 

أ لاُل الّّل يساْ:     ّ د  »افي تانيء الشلالس ه يُم إِْن ك ان  أ ح  اِدِلي. ا  ْيُث أ ُكاُن أ ن ا ُهن ان  أ ْيًيا ي ُكاُن خ  ح 

ُلهُ اآللُ  ِّ  (.26: 12)يا« ي ْخِدُلنِي يُْك

أ لاُل بالب الّسال:   ّ رُم... أ ْنرتُْم إِل رى هرِاِل الس راع  »افي تانيء الكهن ه يُم نُْلك  ى ا   ّ ن ْعر ن ْعط رُش ا  ُْ ا  ِ  ن ُارا

ال  ٍ   ّ ا ن ْحُن ف بِو  ك  أ ل  ه ا  ُلان   ّ م الكراهن لللسريح لرال 11ه 10: 4كا1« )ُلك  أ إنايل الاءناحه حيث يمرّدِ  ّ (. ثم يُم
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ر»اإلنايل  بِْحتُه   ّ  ُّ ر ن اٍح أُخ  ء  ْلُب ا  ا ا خ  ل ْلت نِي. ُها  ن اٍح س  ء  ْلب  ا  را اْلع ْبرُد خ  را أ يُّه  را... فيسرل  لرال الرّل نِِعل  ا ف ْال ه 

حِ س يِِّدن    ّ . اُْدُخْل إِل ى ف  ِّ ثِي اع ِليُن ُكْنح  أ ِلينًا فِي اْلم ِليِل ف ؤُلِيُلن  ع ل ى اْلك  اِلُح ا   (.21ه 20: 25)لح« الص 

ن هاا التدبيّ الّاحيه تتعّءى نفُسهُ تعءياح ليس حْ    ِّ ن يد  بمليل . اهكاا ل 

 * الصالة من أجل الرالدٌن:

نستطي  أن نماله أّن الاين ّلداا في الّّله اااءاا لن هنا إلى هنانه ااستاد عاا نفاسرهم عنردله هرم   

 في حاِل الصوة الدابل ه إا هم يحيان حال  حياّ ل  الّل اِعشّة ل  المّديسين. 

رلُّاا ب ْعُيرُكْم ع ْارِل ب ْعرٍو »فإن كانح الاصري :  فإن كان الحال كالنه فهم ُشف ع ا  عنّا ألام اللسيح. « ص 

ٍّ بِِشد ةٍ »(ه 16: 5)ي  (.. اأنّنا بالِفعل أعيا  الاسرد الااحرد؟ 22: 1بط1« )أ ِحبُّاا ب ْعُيُكْم ب ْعًيا ِلْن ل ْلٍل ط اِه

دة يُءيد ِصل ت نا بهمه ااهتلالهم بنا. ا   فإّن اااد هم خاّج الاسد كؤعيا  ُلل 

صوة ت ال   اععيا  في الّاح االلحبّ .. إن كانرح شرّك  لرا فري اللحبّر ه فالشرّك  فري الرّاح لابلر ه + اال 

اِعشّة المّديسين ليس ْح خياالً. لرالن اارل الصروة عالهرم فري كرّل المُّداسراح االتراكاّاح. فرِاكّهم ألرام هللا 

د للشّك  ل  اللسيح في الرّاح. هرم يشرفعان فينرا بلرا لهرم لرن لُ  ّب رى احيراّ احالر  االسرتعون التري ي شه 

ِليُْعِطرِه »يحيانها. انحن نطلل لهم ّاح  في نعيلهمه كلرا طلرل المرديب برالب لرن أارل أُنيسريفاّب لرابوً: 

ْحل  ً   ّ لُّ أ ْن ي ِاد    ّ ه «ت ف ي ل يا ّل نيِّح نفاسرهم»(. لالن يمال الكاهن في أاشي  الّالدين: 18: 1تي2« )ال

ل أن تنمط  الشّك  االصل  بؤعيرا  اسرد الرّل بلارّد خرّااهم لرن الاسرد. برل علرى إا ليب لن اللعما

لرر  اُلررنع م عليهرراه بعررد أن أكللرراا السررْعي   ّ العكررب تلاًلرراه تررءداد ِصررل تُنا بهررمه اشررّكتنا لعهررمه كؤعيررا  لك

 اللمدبه احفظاا اإليلانه اصاّاا سابمين لنا في الاصال إلى اللينا  بسوم.

 

 اّابالملي لالا سيد
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(79) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن 

 12أصحاح 

-1- 

لُّ ٱ ْفت م د  ٱا  »   ّ ف ع رل   لر ه ا  را ل رال  ة  ك ل   ّ را لُّ ٱس   ّ اِهيم   لر  ّ ل رد ْح إِلبر ا  ةُ ا   ّ را بِل رْح س  . ف ح  ل رم  را ت ك  ة  ك ل   ّ را فِري  ْبنًراٱِلس 

تِِهه فِي  ْلحِ ٱش ْيُخاخ  اِهيُم  للُ ٱت ك ل م   ل ِالٱ ْلا   ّ د ع ا إب ْالُرادِ ٱ ْبنِرهِ ٱ ْسم  ٱع ْنهُ. ا  ةُ  ل رِالٱل رهُه  ْلل   ّ را تْرهُ ل رهُ س  ل د  اق  »ا  «. إِْسرح 

اق   اِهيُم إِْسح   ّ ت ن  إب خ  ُها   ْبن هُ ٱا  لُ  ْبنُ ٱا   ّ ر ا أ ل  انِي ِ  أ ي اٍم ك ل  اِهيُم للُ ٱث ل   ّ ك ران  إبر اُق  ْبرن  ٱ. ا  رن ٍ  ِحرين  ُاِلرد  ل رهُ إِْسرح  ِلب رِ  س 

ن    إِل ي  ْبنُهُ ٱ ةُ: ل ْد ص   ّ ا ل ال ْح س  ِيرُ   للُ ٱ. ا  ّْ ةُ تُ  ّ را : س  اِهيم   ّ رْن ل رال  إِلبر ل ال ْح: ل  ُن ِلي. ا  ُ  ي ْيح  ْن ي ْسل  ِيْحًكا. ُكلُّ ل 

ل ْدُح  ت ى ا  . ح  ّ  فِي ش   ْبنًاٱب نِين  بِ تِِه. ف ك  ل دُ ٱْيُخاخ  اق   ْلا  راِم إِْسرح  ر ً ي رْام  فِط  ر ً ع ِظيل  ِليل  اِهيُم ا   ّ ن    إب ص  . ا  فُِطم  : 21« )ا 

1–8.) 

لُّ ٱ ْفت م د  ٱا  + »   ّ ل رم   ل را ت ك  ف ع رل  ك ل  ... ا  را ل رال  ة  ك ل   ّ را لااعيرد هللا ثابتر  اأكيردةه صرادل  األينر ه ترءال دانهرا «. س 

عّو.. الرا يلءلنرا فمرط هرا الثمر  االتصرديك الملبري للااعيرد هللا.. بهراا ننرال تحميرك اللااعيررد السرلااح اا

ى االثلين ه ليب فمط لا يتح ع د   مّكالعُظل  ِلنها ءلني اه الكن باعكثّ لن اه  لا أعد ل هللا للاين يحبّانهه الا ا 

لرى فكرّ بشرّ.. هراا هرا اإليلران االّارا . به لن لاٍد ال يءال اأكاليل ال تيلحله الن ألاّ ال تخُطرّ ع

ة المدّة على إنشا  نسرله ابعرد لاعرد السر –في كلل  هللا الااعيدل-بهاا اإليلان  ّّ ل رد ْح. آلن رْح  نّ أخاح سا ا 

ع د  ها صادق..  بلا ليل لهاه اصّدل ح اتؤّكدح بيمين شديد أّن الال ا 

ْلرح   ِلُكرلِّ »+ لن اعلاّ التي يِال أن ننتبِه إليها.. أّن  اِح ا  اا  رْيٍ  ت ْحرح  الس رل  (ه فري تردبيّ المرديّ 1: 3)ارا« ش 

 هنان ءلان االح لمبال؛ فحينلا ياي  ِلل  الءلانه يحُصل تحميك اللااعيد..

بحسررل طبِعرره البشررّّل كثيررّ الملرركه لليررل الصرربّ يتعّاررل اعلرراّ.. يررّى دابًلررا بعررين لحرردادةه  اإلنسرران

ا لا تكان نظّتره لاصرّةه لن ًّ حِصرّة فري لصرلح  ااتير ه أّلرا التردابيّ اإللهيّر  فهري تهرِدؾ إلرى أعلرال اكثي

 أعظمه اإلى سنااح ادهاّه بل أنّها تنتهي دابًلا إلى الخيّ اعبدل.

بحسل لحداديّ  كيانهه ينحصّ دابًلا فري الرءلنه بينلرا تردابيّ هللا تتخّطرى الرءلن اتتعرّدال إلرى  اإلنسان

ن اإلنسان اللماصد اإللهيّ  لا لم يتعلّك للبي ا باعبدّله اإلله المديّ ؼيّ الءلني؟!  ِّ  اعبده فكيؾ يُد

ّ السرإاله  + لد يحُدث أّن اإلنسان يتمّدم إلى هللا بسإال الصوةه لن نحا ِطلب  ِّّ أا ألني ه ايُِلّح فري الطلرل ايكر

ل ءلران التنفيراه  ى في تدبيّل أن يإّاِ ايكان هللا في تدبيّل أنّه استاال الصوة الم يّفو الطلب ه الكنّه يّ 

ْ  لرن اليرؤب لعردم تحميرك ألنيترهه ايفتِكرّ فري نفسره أّن الرّّل لرم  لحكل  ياهلها اإلنسانه فينتال اإلنسران نرا

بِب يستِال لطل ّد صوتهه فيكّؾ عن الصوة إا لد تاااء الالح ءلن التحميكه اتلاح الّؼب  أا تنح  بِِه اص 

داخل اإلنسان. اإا ياي  ءلن التحميك على ؼيّ تالُّ ه يتكّدّ فّح اإلنسان بالشّن اعدم التصديكه إا يكان 
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ّ  في اعلله فو يحصل على كلال الفّح ّؼم تحميك الاعده االن عنّه يكا لدكفا ن لد ك ّؾ عن الصوةه افت

 لااا  الطلله ادخل في يبال ألّل لا يكان إلى اليؤب..

لؽباط  هي النفب التي تتلّسن بالصوةه فو تُكّؾ عنها. الهلرا طرال الرءلنه فهري تثِرك أنّره لرال  الكن

 ااع د ه اأنه سي في باعِدل حتى لا طالح السنااحه احتى لا ليل لن آخّين أنّه ال ّاا . 

رد  لرادّ أن يُكِلرل.. فلّلرا ارا  ءلران  هكاا ع  كران إبرّاهيم.. إا لرم يُشرّن فري اعرد هللاه احسرل  أّن الرال ا 

 التحميك التأل بالفّح االشكّ الال ال يشابُهُ ك د ّ.

ًاا لن لار ِّّ ّ  فيها ُلتد ّّ اإليلان.. إا عاش حياة اإليلان اعب  د + عول  الختان صاّح في حياة إبّاهيم ختًلا لبِ

ت م  هللا على هاا اإليلان بخاتم البرّه لسرفن دِم العهرِد الرال  ا صاّ له هاا النصيل الفاخّه إا خ  ًّ إلى لاد. أخي

 .  ها ّلء لختان اللسيح بخل  اسم خطايا البشّيّ 

ث ث لّة حياة اإليلان هال لختال  بخاتم العهد إلسحكه اها ابن ثلاني  أيام حسل ألّ  اها ِّّ إبّاهيم يا

هللاه فصاّ إسحك اها بعد ابن ثلاني  أيّام حاِصوً على عهد الحياة بالله لختانًا في لحم بشّيّتهه كعولر  ال 

 تءاله اكعهد بالدم. 

ابرن ثلانير  أيّرامه فكيرؾ يُنِكرّ الربعو علرى اعطفرال حرديثي  كان ع هد الختان يحُصل عليره اللالراد فإن

الرراالدة حصررالهم علررى نعلرر  اللعلاديّرر  اللمّدسرر ؟ إّن هبرراح هللا هرري بررو ندالرر ه اعطايررال تُعط ررى لألطفررال 

ا »الصؽاّ باعكثّ  ُدن  أ يُّه  لُّ  ْعلٱأ ْحل  ا ِ ٱّ  ِوهٱا   لس ل  ّْ را ِ ٱِع ن ن  أ ْخف ْيح  ه ِاِل ع ِن  ْع  را ِ ٱا   ْلُحك ل  ل  را  ْلفُه  أ ْعل ْنت ه  ا 

 (.25: 11)لح« ِلأْل ْطف الِ 

ن    إِل ي  + » ةُ ل ْد ص   ّ ا ل ال ْح س  ُن ِلي للُ ٱا  ُ  ي ْيح  ْن ي ْسل   «.. ِيْحًكا. ُكلُّ ل 

هراه إله اللستحيوح دابًلاه لاِدّ على كّل شي  اال يعُسّ عليره ألرّه اأعلرال هللا لرن ف رّط إعااء إلهنا

ينعِمد لسان الب ش ّ إاا لا تؤّللها. فؤنح تمّأ في اعناايل عن انفعراالح البش رّ إءا  لرا صرن  الرّل يسراْ لرن 

ِلي ُ »آياح اعاابله كيؾ أنّهه  ل ع ْح د  »ه أا «بُِهح  اْلا  ِلير ِ  ْهش    ا  را »ه أا تعّارل الالير  «ع ل رى اْلا  ل رابِِلين  ل 

أ ْين ا ِلثْل  ها ا ل طُّ! ل ِلنه في اللاد في كّل لا ي صن ..36: 4ه لا12: 2)لّ« ّ   (. اهكاا أعلال هللا اللتعا 

ن ينُظّ إلرى هراا اللسرتاد ْ  فكلّ  ةه اللتمّدل  في أيام كثيّةه اءااها لد شاخه اكّل ل  ّّ ن ي سل  عن سا ل 

ج لنره الحيراة؟ ينردهش اينراهل عملره لرن فرّط الدهشر ه ابحسرل ت ُّ اح كيؾ تخ عبيرّ أّلنرا اللحسال أنّه ُلل 

د هللا صان  العاابل احد ل. ن لها.. دهش ً اعابًاه ايلّاِ ةه ييح  ّّ  سا

 

 )يُت ب  (

 

 لالا سيداّاب الملي
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- 2 - 

 فِطام إسحك: 

اليل ً عظيل ً يام فطرام إسرحكه فرإن ُحِسرل إسرحك أنّره ثلرّة اإليلران فكبّ الالد افُِطم ه اصن  إبّاهيم   

ثًا عظيًلراه ي اِلرل الفرّح  رد  اعالىه اثلّة الّاا ه اباعكثّ ثلّة الحّل لل االثم  فيهه فإّن فطاله يعني ّاحي ا ح 

 اتُال م له الاالبم.

لبرالؽين؛ الراين صراّح لهرم لمد ش ّل الّيي  اتخط ى لّحل  الّياع ه صاّ لرن اليرام يطلرل طعرام ا

ب  كمال الّسال بالب.  ّ  الحااب ُلد 

أ على اإلنسان الّاحيه فينمله لن طفال  الّاح حيث كان يؽتال على اللبن   ّ هاا يعني التؽييّ الال ي ط

ث ل  في آبابها العلّليها كمال المديب بطّب ا عه لن أّله التي هي الكنيس ه ُلل  ي  لّسال: العملي العديم الؽّشه يّ 

رْي ت ْنُلراا بِرهِ » ه اْشت ُهاا الل ب ن  اْلع ْمِلي  اْلع رِديم  اْلِؽرّشِ ِلك  ْالُاِدين  اآلن  ؤ ْطف ال ل  (. ثرم الردخال فري خبرّة 2: 2برط1« )ك 

ب ه اأّااحهم لادّة على التلت  بطعام البالؽين.  ّ  المّديسين الاين صاّح حااّسهم ُلد 

ثِّل هال الل ا ُكْنُح ِطْفوً ك ِطْفل »ّحل ه يام أن يُكّؾ اإلنسان عن طلل لا للطفال  لن اه  أخّى لد تُل  ل ل 

ا ِللطِّ  ُاوً أبط ْلُح ل   ّ ُح  ّْ ا ِص لِكْن ل ل  . ا  ُّ ك ِطْفل ُكْنُح أ ْفت ِك ك ِطْفل ُكْنُح أ ْفط ُنه ا   (.11: 13كا1« )ْفلِ ُكْنُح أ ت ك ل ُمه ا 

لطفال  افكّ الطفال ه ايدُخل اإلنسان في لال  أخرّىه لتعرالوً فهاا ها اليام الال فيه تبُطل حّكاح ا

 ل  هللا بنيج الّاح االعمله الكوم االفكّ اليعًا.

لن لظاهّ الطفال  هاله الفّح بالعطايا االنظّ إليها.. كّل لرا ي شرؽ ل برال الطفرل هرا لرا يحصرل عليرهه 

ح إ  ّ ى يؤكلهراه ايرّلُي الا يتالّعه لن أبيه ال يتخّطى لتطلّباح السااا ه يف اا أتال أبرال لعبر ً يلهرا بهراه أا حلرا 

ن ايبكي إاا لم ين ل ِلنها شيبًا. هال اعلاّ هي التي تتحّكم فري سرّاّل  بًا لنااله تلن العطايا الصؽيّةه ايحء   ّ ط 

 أا ُحءنِِهه في فِّحِه أا شمابِِه اتعاستِِه.

ج العولرر  بؤبيره لترردخل لّاحرل النيرراج أّلرا إاا فُِطرم  لررن هراله تسررمط هرال االعتبرراّاح الطفال ّّ يّر  اتترد

 الااعي االاعي النايج.

أا لد يُعبِّّ الفطام عن الالح الال تُفط م فيه الرنفب عرن ط ل رل العالليّراحه اتُكرّؾ كف را نهابي را عرن الحيراة 

يرام لشرهاده تكران التي تتؽاّى على شهاة الاسد اشهاة العيان اتعظُّم اللعيش . اإا تُفط م النفب عن هال فري 

ْح عن كّل خيّاح لصّ الاهليّ . ّن الناءل لن السلا ه إا تكان لد فُِطل  ْح فاها لتمتاح بالل   لد فتح 
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اساا  كان هاا أا اانه فإنّه في الي  اعحاال ي ِحّك أن تُصن   الاليل  لهاا الِفطام لن أل اآلبا ه فًّحا 

ِل الال ش ّل عن طاق الّياع ه اصاّ له  ِّ الردخال إلرى لّاتِرل النرالين فري النعلر ه النرالين فري المالر  بصؽي

 لدى هللا االناب.

ْد هررِاِل الْ » ُّ اِهيم  اْطرر  ّ ُحه ف م ال ررْح عبرر اِهيم  ي ْلررء   ّ تْررهُ عبرر ل د  ي ِ  ال ررِال ا  ِّ ّ  اْلِلْصرر رراا  ةُ أبررن  ه   ّ ررا أ ْح س   ّ ي رر   ا  ِّ ا ا 

ي ِ  ال  ي   ِّ ا اه ع ن  أبن  هِاِل اْلا  أبن ه  رب ِل أبنِرِه. ف م رال  هللاُ ا  اِهيم  ِلس   ّ ْين رْي أبر . ف م بُح  اْلك و ُم ِارد ا فِري ع  اق  ُث ل    أبنِي إِْسح  ِّ

ةُ   ّ را را ت مُراُل ل رن  س  . فِري ُكرّلِ ل  ي تِرن  ِّ ا ِلرْن أ ْارِل ا  ْين ْين  ِلْن أ ْاِل اْلؽُو ِم ا  اِهيم  ال  ي ْمبُُح فِي ع   ّ راه ع  عب ْ  ِلم ْاِله  ن رهُ اْسرل 

ؤ ْاع لُهُ أُل  ً ع ن هُ ن ْسلُن   ي ِ  أ ْيًيا س  ِّ ا أبُن اْلا  . ا  اق  يُْدع ى ل ن  ن ْسل   (.13-9: 21)تن«. بِإِْسح 

يُدان  أ ْن ت ُكانُراا ت ْحرح  »ك ت ل  الّسال بالب في ّسالته إلى أهل ؼوطي  يمال:    ِّ لُالُاا ِليه أ ْنتُُم ال ِاين  تُ

ُّ الن اُلاِب أ   ر اآلخ  ي رِ  ا  ِّ ا اِحرد  ِلرن  اْلا  اِهيم  ابن راِنه ا   ّ ْكتُال  أ ن هُ ك ان  إلبر ؟ ف إِن هُ ل  عُان  الن اُلاب  ةِ. ل ْستُْم ت ْسل   ّ ِلرن  اْلُحر

ُكررلُّ  ْاِعررِد. ا  ةِ ف بِاْلل   ّ ررا ال ررِال ِلررن  اْلُحرر أ ل  ررِده ا  س  س ررل  اْلا  ي ررِ  ُاِلررد  ح  ِّ ا ررا  لِكررن  ال ررِال ِلررن  اْلا  ررات ْيِن ُهل  ه ع ن  ه  ْلررء   ّ اِلررن  

ب رُل ِسرين  ّ  ا  . ع ن  ه راا  ُّ اِلرُد ِلْلعُبُاِدي رِ ه ال رِال ُهرا  ه راا  ه اْلا  ب ِل ِسين ا   ا ِلْن ا  ُدُهل  لِكن رهُ اْلع ْهد اِنه أ ح  بِي رِ . ا   ّ ا   فِري اْلع 

ا ُلْست ْعب   ة ه ف إِن ه   ّ اِي ش ِليم  اْلح  ُّ ة ... ن ْحرُن يُم ؤبُل أُا  ّ ِليعًراه ف ِهري  ُحر ن را ا  تِي ِهي  أُلُّ
ش ِليُم اْلعُْلي اه ال  ُّ ا أُا أ ل  ا. ا  ة  ل    ب نِيه  د 

رِد ي   س  س رل  اْلا  را ك ران  ِحين بِرٍا ال رِال ُاِلرد  ح  لِكرْن ك ل  ْاِعرِد. ا  ه أ ْاال ُد اْلل  اق  ُّ إِْسرح  ةُ ن ِظير ا اإِلْخا  س رل  ْيرط ِهُد ال رِال ح  أ يُّه 

ُث ابُن اْلا   ِّ اه ع ن هُ ال  ي  ابن ه  ي    ا  ِّ ا ِد اْلا  ُّ اا ا ي مُاُل اْلِكت ال؟ اْط احِه هك ا ا اآلن  أ ْيًيا. لِكْن ل  ُّّ ةِ. ال  ّ ي ِ  ل    ابِن اْلُح ِّ ا

ةِ   ّ ي ٍ  ب ْل أ ْاال ُد اْلُح ِّ ا ةُ ل ْسن ا أ ْاال د  ا  ا اإِلْخا    (.31–21: 4)ؼل« إِاًا أ يُّه 

لم يُكن الصبّي إسلاعيل لد تاااء سّن الطفال  بعده عّن هااّ كانح تحلله. الِكرْن هرل تُخف رى حّكراح   

 اإلنسان الطبيعي الؽّيءله على ساّة التي باإليلان عاشح لشااّ الحياة ل  هللا؟ 

لراح اإلنسران كلا ت حِلل الباّة كّل صفاح الشاّةه هكاا ب رد ْح علرى إسرلاعيل الرا فري سرّن لبّكرّة عو  

ْح بعين اللستمبله بعين اإليلانه اأدّك ْح كم يكران الخطرّ علرى إسرحك   ّ حه نظ الحياانيه إا ّأته )ساّة( ي لء 

د الااّي  ل  ابنها. ُّ  ابن اللاعد لن ابن الاسده اللالاد حسل الاسد. فمالح إلبّاهيم: اط

باا أاالدهم   ثر  الللكراحه كيرؾ يحّصران علريهم لرن  هنا يصيّ الدّب نافعًاه للاين ياّدان أن يُن ّشِ  ّ ك ا 

ى لرااا يكران اعلرّ عنردلا يصريّ   ّ ح! تُر ة الصبّي ي لرء  ّّ اللعاِشّاح الّديب  التي تُفِسد اعخوق الايدة. ّأ ْح سا

ؾ الاسد؟ ْح ّاح اللءاح االهءل اس خ  ُاوًه لااا إاا ن ل   ّ  الصبّي يافعًا ثم 

ْح اعلّ بّاح اإليلانه ا   س ل  اه اّاح التلييء ااإلفّاء. لمد ح  ًّ ّّ حتى لا كان صؽي  ّاح عدم لبال الش

كان    ل باليررّاّة إلررى أخطرراّ اسرريل ه أّن اآلبررا  ااعّلهرراح ي يررح  ِلررن اعخطررا  الشررابع ه االترري تررإّدِ

ان بؤفعال الصؽاّه الد تكان فيلا يفعله اعطفال  ّّ ِعيبر  اؼيرّ البمر . الرا أ –ببّا ة الطفال   –ايتند ّن ألاّ ل 

ررّؾ اعاالد عررن الررن اانصررلح لسرراّ حيرراتهمه الكررن  اعبررا  بّكترراا أاالدهررم انهرراهمه أا علّلرراهم اانتهررّاهمه لك 

و التؤديل ااالنااّ ي سل   الطفل اليحن ااالستحسانه فيتلادى فيلا يفعل ايشّل على الن. ايكبّه ايكبرّ  ِعا 

لطبيع  ؼيّ اللهاّب ه اتصيّ اءً ا ال يتاّءأ لرن لعه الشّه اتتؤّصل فيه العاداح السلا ه اتنلا لعه حّكاح ا

 شخصيّته اسلاكه.

د أّن الّّل    ة إاحافًا اعدم ش ف م  ه الكن لااا إا ا كان الاحي اإللهي يإّكِ ّّ لد يّى البعو في لّاّ أّلنا سا

ا»نفس ه لال إلبّاهيم أبينا:  ْ  ِلم ْاِله  ةُ اْسل   ّ ا ا ت مُاُل ل ن  س   «.فِي ُكّلِ ل 
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ؾ لرن اهر  أّلنرا سراّةه كران يخرتي برؤلّ ؼاير  فري الخطراّةه هرا    ُّّ لن اه  أخرّىه فرإّن هراا التصر

الاّاث ه اّاث  البّك ه الاعده االاعد اإللهي لتكليل الخرويه فكيرؾ يترؤتّى أّن إسرحك يصريّ ااّثًرا إلبرّاهيم 

 لادام إسلاعيل لاااًدا يناءعه اعلّ بدان ااه حّك؟! 

ك لن فكّ البشّ. فإسلاعيل اعلّ ال يتعلّك لُ    طل مًا باللاّديّاح اليّاثهاه كوّه بل ها يّلي إلى أبعد اأعل 

ث بّك  الاعد  ِّ ث لا ها ّاحّي اال يستطي  أن يّثه. أّلا إسحك اللالاد بالاعد في  ِّ الال ُاِلد  حسل الاسد ال ي 

اق  يُْدع ى ل ن  ن ْسل  »ابّك  النسل اللاعاد   (.12: 21)تن« بِإِْسح 

ر»  تِِفه  را ع ل رى ك  اِيرعًا إِي اُهل  ه ا   ّ راا  را ِله  أ ْعط اُهل  راٍ  ا  ب ر   ل  ّْ لِ ا  ُخْبًءا ا  أ خ  ب اًحا ا  اِهيُم ص   ّ ّ  إب ل رد هٱاه ا  ف ب ك   ْلا 

غ    ّ را ف ر ل ل  ِّ س ْب ٍ. ا  ي ِ  بِبْ ِّّ ت اه ْح فِي ب  ْح ا  ي  ا. ف ل  ف ه   ّ ص  را ُ ٱا  ب ر ِ ٱِلرن   ْلل  ّْ رحِ  ْلِم ح   ّ ل رد  ٱ ط  هٱت ْحرح  إِْحرد ى  ْلا  ِّ ا  ْع ْشرا 

ْاح   ُّ ل  ا ل ال ْح: ال  أ ْنُظ ْلي ِ  ل ْاٍبه ِع ن ه   ّ ل س ْح ُلم ابل هُ ب ِعيًدا ن ْحا   ا  ْح ا  ي  ل  ل دِ ٱا  ا ْلا  رْات ه  ف ع رْح ص   ّ ل س ْح ُلم ابل رهُ ا  . ف ا 

ب ك ْح. ف س ِل    ْاح   للُ ٱا  ِمهٱص  و   ْلؽُو  ن اد ى ل  ّ  ِلن   للِ ٱ نُ ا  ا ِ ٱه اا  افِيه ِع ن   لس ل  ؟ ال  ت خ  ُّ ا ل ِن ي ا ه اا  ا: ل  ل ال  ل ه   لل  ٱا 

ْاِح  مِ ٱل ْد س ِل   ِلص  . لُاِلي  ْلؽُو  ْيُث ُها  م  ٱ ْحِلِليٱح  ف ت ح   ْلؽُو  ؤ ْاع لُهُ أُل  ً ع ِظيل  ً. ا  ل ي د ِن بِِهه ِع نِّي س  ُشّدِ ْين يْ  للُ ٱا   اه  ع 

أل  ِح  ل  اٍ ه ف ا ه ب ْح ا  ّ  ل  ْح بِبْ  ّ ب    ٱف ؤبص  ّْ س م ِح  ْلِم اً  ا  م  ٱل  ك ان  ْلؽُو  مِ ٱل     للُ ٱ. ا  س ك ن  فِي  ْلؽُو  ه ا   ّ بِ ي ِ هٱف ك  ِّّ ك ران   ْلب  ا 

ْاا  ً  هُ ء  ا ْح ل هُ أُلُّ أ خ  ه ا  ان   ّ ي ِ  ف ا ِّّ س ك ن  فِي ب  اِلي  ل ْاٍب. ا   ّ ّ   ِلنْ ي ْنُلا  ِو ِلْص ّْ  (.21–14: 21)تن« أ 

ؾ أبانا إبّاهيم هكاا لا لم يسل  كلل  لرن هللاه اهرا إا سرل  أ سرل م ااتره لطاعر     ّّ لم يكن للكنًا أن يتص

ا صّفها لم يصّفها فاّؼ ه برل ءّادهرا بخبرٍء الراٍ  ااسرتادعها بيرد هللا اللعتنري بالخليمر  الكلل  كعادتِِهه اها إ

يّ  يعالها. اهكاا  ّّ ّّ ااحاش الب فّؼ ْح ِلن هااّ لعان  البشّ لن خبرء الرا ه الترّدْح  إاكلّهاه حتى حياان الب 

فرالل ُلرنِعم حتّرى علرى ؼيرّ الشراكّينه فإنّره  إليها يُد اللعان  اإللهي  تعالها اتّبِّي طفل هاه حتى لرا كران اسردي اه

ق شلس هُ على اعبّاّ ااعشّاّ.  ِّ  يُش

م لن نِع م الاسد االعطايرا الاسردانيّ ه عّن هللا يعرال الكرّل     ّ فإْن كان إسلاعيل ابنًا بحسل الاسده فو يُح

اينّلريهمه احيراة الاسررد انلرّاله اكثرّة النسررل ااءديرادله هرال كلّهررا بّكراح اإحسراناحه اإن كانررح تُعت ب رّ التيّرر  

ل ن   حساناحإاءلنيّ  أا لاّديّ ه فإنّها ال تءال لحساب  لن فيو  هللا ابّكاتهه عنّه لا تخل ْح النعل  عن عطابها له 

 كّل ال اسده الع ِدم  اإلنساُن المدّة  على الحياة نهابي ا. 

 

 )يُت ب  (

 

 لالا سيداّاب الملي
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(81) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن 

 12أصحاح 

- 3 - 

 عتاب إبراهٌم:

ع ن  فِي » اِهيم  ل ابِل ْيِن: هللاُ ل   ّ ا إب ْيِشِه ك ل ل  بِيب  ا   ّ فِيُكال   اِلن  ا  اِن أ ن  أبيل  ل  د ث  فِي اِلن  الء  ح  را أ ْنرح  ا  ُكرّلِ ل 

ي تِيه ِّّ اُ ال  بِن ْسِلي ا  ُّ بِي ا  . ف اآلن  اْحِلْؾ ِلي بِاللِ هُهن ا أ ن ن  ال  ت ْؽُد انِ   ن ْعُح إِل ْين  ت ْصن ُ  إِل ري   ص  اِؾ ال ِال ص  ُّ ْع ك اْلل 

ب ِل بِبْ  اِلن  ِلس  اِهيُم أبيل   ّ ع ات ل  إب اِهيُم: أ ن ا أ ْحِلُؾ. ا   ّ ا. ف م ال  إب ْبح  فِيه   ّ ِو ال تِي ت ؽ  ّْ إِل ى اع  ا ا  رب ه  اِ  ال تِي اْؼت ص  ِّ اْلل 
اِلنُ  . ف م ال  أبيل  اِلن  بِيُد أبيل  ى اْلي رْامِ ع  رِلْعُح ِسرا  ال  أ ن ا س  نِيه ا  ّْ . أ ْنح  ل ْم تُْخبِ  ّ ْن ف ع ل  ها ا اع ْل : 21)ترن« : ل ْم أ ْعل ْم ل 

22–26.) 

إّن أاالد هللا ظاهّان.. كلا يمال المديب ياحنرا اإلنايلريه اأهرل العرالم يتحمّمران لرن الرن براعكثّ لر    

أاالد هللا السررالكين بحسررل الررّاح ي ظهررّ الي رراه حتررى أّن الخرراّاين لررّاّ اعيّررامه اترراالي الحرراادثه فبُّهرران 

احِ »يشهدان بالن  اا  ُداا أباُكُم ال ِال فِي الس ل  ّاِ ن   ه فيُل  س  ال ُكُم اْلح  ل الن اِبه أ ْعل   ّ  (.16: 5)لح« ي 

أحّساا هاا السرند  هكاا شهد أبيلالن اّبيب ايشهه أّن الّّل كابن ل  إبّاهيم في كّل لا ها صان . لمد  

اإللهي اأدّكال باياحه إا ّأاا بّك   الّّلِ حالّ   على إبّاهيم في كّل شي ه االسريّلا عنردلا ُاِلرد  إسرحك بعرد 

لّْح نعل  هللا الحالّ  على إبّاهيمه ااستُعِلن ْح اليلين التي كانح تسندل. اإا صاّ  الِكبّ  االشيخاخ ه ففي الحال تا 

اه الع ْح خِ  ًّ ع رل  »شي  إبّاهيم عليهمه فصاّاا ي طلبان أن يسراللال الن ظاه راٍنه ا  ُق إِْنس  ُّ ل  ُطر  ّ رِح الر ي  ّْ إِا ا أ 

لُ أ ْيًيا يُس اِلُلان هُ   (.7: 16)أم« أ ْعد ا  

أّلا استعداد إبّاهيم أن يحيا في سوم ل  ايّانهه فهراا ألرّ ال ي مب رل النِّمراشه فرؤاالد هللا عاشراا فري كرّل   

انِِعي الس و ِمه ع ن ُهْم أبن ا   هللاِ يُْدع ْان  »سوم  ايل صانعي  (. 9: 5)لح« ُطاب ى ِلص 

ف م رال  »هكاا لِمي  عّو أبيلالن لُصن  لعاهردة سرومه لِمري  لرن إبرّاهيم اسرتااب ً فاّيّر  اتّحيبًرا للبي را.   

اِهيُم أ ن ا أ ْحِلؾُ   ّ  «.إب

هلررا حيرراة أّل اآلبررا ه عات ررل  أبيلالرن بسرربل الببررّ الترري كانررح لرره فري لؽرر  اعُلفرر  االلحبّرر  الترري اتّسرلح ب  

بًا عن  ِّّ ااؼتصبها ّعاة أبيلالن. بادئ اعلّ عندلا حدث النه ِّيي  إبّاهيم باالؼتصاله هاا الال صاّ ُلتؽ 

 كل شي ه عن اعل ااعهل ااعّو االعشيّةه هل كان يإايه اؼتصال ببّ؟ كوّ.. 

ج اها ال يعلم إلى أين يلييه ساكنًا الخيام إا لم يكن له بيح س ك نه بل خيل  لمد تّن كّل شي .. اخّ

سهل  االلتوْه اسهل  االنتمال لن لكان إلى آخّه فلم ي عُْد يتعلّك حتّى بلكان ُسكن ال.. لمد صراّ بحرّك ِعبّانرّي.. 
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ا لكّل عبّانّي حميمرّيه أبًرا لكرّل عابّ لن ُهنا إلى هنانه لن اعّو إلى السلا  بل ها بسلاكه اإليلانّي صاّ أبً 

بني اإليلان.. اصراّ اللإلنران يفتخرّان أنّهرم بنري إبرّاهيم فلرم يكرن لايراْ الِللكير  لببرّ ااح ليلر  أا ااح 

د إبرّاهيم أن يخفري  ِّ لعنى بؤّل حال لن اعحاال. الكن إا اي  يدل ل  أبيلالن ليعلل عهد  صلحٍ اسومه لرم يُر

 لبه باللحبّ ه اأفصح عّلا ف ع ل هُ ّعاة أبيلالن لن اؼتصال لببّ اللا . هاا اعلّ بل أنّه فتح ل

رر  لايرراْ  ل ررؾ  عبيلالررنه لررم يي  اهرراا السررلان الهررادئه اررا  بعررد أن عمررد إبررّاهيم عهررد السرروم اح 

االؼتصال هاا لاياًعا لللنالش ه اال لللساال  الم ييعه شًّطا لن شّاط السوم بين االثنينه الكرن كشرفه 

ا كنمااة للبهه إا ال يليك برؤل اآلبرا  عْن يُخِفري فري للبره حتّرى ِشربه الك رد ّ فري اللحبر ه برل أّادهرا  ًّ إبّاهيم لإخ 

فُّظ.  لحبّ  سوليّ  اسوًلا للبي ا بو ت ح 

خِفي ا عن أبيلالنه استؽّبه اد ا اأنكّل على ّعاته. لمد كران العلرل االؼتصرابي أصروً    اإا كان اعلّ ل 

ن علل الّعاة دان إيعاء لرن أبيلالرنه برل ادان عللره براعلّ. فللرا صراّحه إبرّاهيم أبانرا ُلعاتبًرا إيّراله لرال ل

ال إنه لم يسل  باعلّ لن لبل. اهكاا في بساطٍ  اليل  افي ثِم   اإليلان لبل إبّاهيم كللر  الّارل برو شرّن  ّّ ال

 . ابو لاادل .. لا أالله أسلال يليك حم ا بؤل اآلبا 

ع اتِْبرهُ ب ْين رن  »فإن كان هنان البد لن عتاله فاعادّ بنا لا لالره الرّل:    رؤ  إِل ْيرن  أ ُخران  ف اْاه رْل ا  إِْن أ ْخط 

ران   بِْحرح  أ خ   ّ ا. إِْن س ِل   ِلْنن  ف م ْد  ْحد ُكل  ب ْين هُ ا  (. هرا أخطرؤ ااهرل أنرحه اعاتبره عترال اللحبّر  15: 18)لرح« ا 

لنفِسهاه االهدؾ االؽاي  اللايراع  ألالرن أن ترّبح أخران بكرّل اسريل  حترى  الرا كران علرى التي ال تطلُل لا 

 حسال النفبه عّن اللسيحيّ  تمام أساًسا على إنكاّ الاّاح اطلل لا ها آلخّين. 

ا هِ » اِهيم  ل   ّ اِلُن إلب ْحد ه ا. ف م ال  أبيل  اِهيُم س ْب   نِع اجٍ ِلن  اْلؽ ن ِم ا   ّ أ ل ام  إب را ا  ي  هِاِل الس رْبُ  النِّع راجِ ال تِري أ ل ْلت ه 

  ّ ُح هِاِل اْلبِبْ ّْ ف  ةً بِؤ نِّي ح  اد  ْحد ه ا. ف م ال  إِن ن  س ْب   نِع اجٍ ت ؤُْخاُ ِلْن ي ِدله ِلك ْي ت ُكان  ِلي ش ه  ْاِير   ا  . ِلاِلن  د ع ا اِلرن  اْلل 

ل ف ا ِكو   ا ُهن ان  ح  ّ  س ْب ٍه ع ن ُهل  ع را إِل رى بِبْ ا   ّ ْيِشرِه ا  بِريُب ا   ّ فِيُكاُل  اِلُن ا  ِّ س ْب ٍه ثُم  ل ام  أبيل  ا. ف م ط ع ا ِليث الًا فِي بِبْ ُهل 

ل   ّْ ر ّلِ اإِللرِه الس   ّ د ع ا ُهن ان  بِاْسِم ال ِّ س ْب ٍه ا  اِهيُم أ ثْوً فِي بِبْ  ّ ب  إب  ّ ؼ  . ا  ِو اْلِفِلْسِطينِيِّين  ّْ ّ  أ  ت ؽ ر اِهيُم ِدّلِ. ا   ّ ل  إبر

ةً   ّ ثِي ِو اْلِفِلْسِطينِيِّين  أ ي اًلا ك  ّْ  (.34–28: 21)تن« فِي أ 

ُّ ِلرن  اع ْخراِ »ّاح  الّاحيّين تكان دابًلا في العطا  أكثّ لن اعخا    راُ  أ ْكث ر ْؽبُاط  ُهرا  اْلع ط  : 20)أْ« ل 

ح بهلراه فرإّن حّكراح النعلر  (. فإْن كانْح الطبيع  البشّيّ  السالط  تتليّء دابًلا بُحّل 35  ّ اعخا اااللتون ات فر

ل  عليهاه بمدّ لا تعلُا السلا  عن اعّو.  تكان دابًلا ُلياّدة لحّكاح الطبيع  التفّاِ

ّ  بررالّاح الُلِحررّل    ررله حتررى برراد  را أْن الحررظ إبررّاهيم أبانرراه اسررتعداد  أبيلالررن أن يررّّد لرره الببررّ اللؽتص  ف ل 

األالها احد هاه ادفعها ليد أبيلالن. لمد ّفو إبّاهيم سابمًا أن يؤُخا شيبًا لرن اعلرون للعطا  فؤفّء سب  نعاج 

« لبو تمال أنّن أؼنيح إبّاهيم»التي استّّدها يام  كسّة الللانه حتى اال شّان نعله الال لللن سدام يالها 

ِلن اليد التي تُفت ح فتُشبِ  اتعطيه ( فِؽن ى إبّاهيم ليب لن يد الناب اال لن عطايا النابه بل 23ه 22: 14)تن

 الكن ليب بكيٍل.

د إبّاهيم أن يكان في لاي  اآلِخا ِلن يد أبيلالنه حتى لا كان هاا الببّ ِللك هُ لن البداير ه    ِّ هكاا لم يُ

ل إلبرّاهي م الكن صاّ إبّاهيم فري لّكرء الُلعِطري براعكثّه حتّرى لرا لرم يسرؤله أحرد. ابهرال السرب  النعراج ت س را 

ّ  اسرُم الببرّ  ْح هال الحادث  عول ً اختًلاه يُاك ّ كلّلا اُِكر  ّ ّصيد فابك لن لحبّ  العطا  االبال االختياّل. فصا

ل ْح له صيتًا حسنًا إلى أبد الدهاّ. « ببّ سب »  فيُاك ّ لا ف ع ل هُ إبّاهيم لن صني  سوليه الحبّ  للعطا  س ا 
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ّ  الببرّه فصراّح لره شرهادة اها إا طلل لن أبيلالن أن يؤُخاه ل     ف ر رد  برالن أن تكران لره شرهادة أنّره ح  ص 

 أعظم لن شهادة أبيلالنه إا شهد ْح اعايال كلّها بحواة ّاِحِهه احسن لعاللته للناب.

ا فري تلرن    ًّ كانح باكاّة استّداد ببّ سب  هي أّن ءّْ أبّاهيم أثلّه ايبردا أنّره أصرال لحصراالً افير

لّّل اإلله السّلدل كابيح  شكّ. فإّن اللناداة باسم الّّل االكّاءة به كانح في حياة إبّاهيم السن  ه فدعا باسم ا

د هللا العالرل لعرهه  ّد الفيل لصاحبهه ايُلّاِ ُّ كابيح  طاهّة لمبال  لدى هللا. افي كّل لا أصال لن نااح كان ي 

ء بك م صن  به الّّله إا ها في حياة إبّاهيم اعال ااآلِخّ ِّ ه البداي  االنهاي ه ِلنهُ تبدأ اععلال اإليه ينتهي اي ك

 كّل نااح.

 

 الملي لالا سيداّاب
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(82) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن 

 11أصحاح 

ن  إبّاهيمه » ِّ أ ن  هللا  اْلت ح  د ث  ب ْعد  هِاِل اعُُلا ح  ه ا  ِحيرد ن  ف م ال  ل هُ ي ا إبّاهيم. ف م ال  هؤ ن ا ا. ف م رال  ُخرِا ابن رن  ا 

رِد اْلِاب راِل ال ر ل ر ً ع ل رى أ ح   ّ أ ْصرِعْدلُ ُهن ران  ُلْح ي راه ا  ِّ ِو اْلُل ّْ اْاه ْل إِل ى أ  ه ا  اق  ّ  ال ِال تُِحبُّهُه إِْسح  ر . ف ب ك  ِال أ لُراُل ل رن 

ش د  ع   ب اًحا ا  ا ه  إبّاهيم ص  ل ام  ا  ل ٍ ه ا   ّ ط بًا ِلُلْح ش م ك  ح  اق  ابن هُه ا  إِْسح  ع هُه ا  انِِه ل  ا  اثْن ْيِن ِلْن ِؼْلل  أ خ  ِله ا  ِّ ا ل  ل ى ِحل 

ْاِير   ِلرْن ب   ّ  اْلل  ر ابص  ْين ْيرِه ا  ف ر   إبرّاهيم ع   ّ فِري اْلي رْاِم الث اِلرِث  ْاِي ِ ال ِال ل ال  ل هُ هللاُ. ا  ٍده ف م رال  إبرّاهيم ِعيرإِل ى اْلل 

ن ْسُاُده ثُرم   اْلؽُو ُم ف ن ْاه ُل إِل ى ُهن ان  ا  ا أ ن ا ا  أ ل  ه ا  ِّ ا ا هُهن ا ل    اْلِحل  ْيِه اْاِلس ا أ ْنتُل  راِلؽُو ل  ارُ  إِل ْيُكل  ّْ -1: 22)ترن«  ن 

5.) 

لبل إبّاهيمه الم يحردث بعرد لم ي ُاْء إنسان لثل هاا االلتحان الال التحن به الّّل إبّاهيم!! فلم يحدث   

د ث في تاّيخ البشّيّ ه إا ل د م اآلل السلاال ابنه  ة ااحدة احيدةه إا أنّها كانح ّلًءا ععظم ح  ّّ إبّاهيم.. إنّها ل 

ل  هللاُ اْلع ال م  »الاحيد اباله حتى اللاحه إا كان   «.هك ا ا أ ح 

   ّّ ر ه الرّدم نفسره ابيحر ًه فهي إان حادث  فّيدة احيدةه عّن اللسيح ترؤلّم لر ّّ لرن أارل اعث ل  ة ااحردةه البرا

ه  ل  ِّّ ل إبّاهيم إسحك حين ُار  ّ ابال لللاح نفسه كلا ُكتِل  عنه. الد كان االلتحان التحانًا لإليلان؛ باإليلان ل

 الالن ُدِعي إبّاهيم أّل اإليلان إا لم يااد ل ّط إيلان كهاا.

ّّ إيلان إبّاهيم ها الّ   ل رل  )اشرتهى( »ّل يساْ نفسهه حين لال لليهاد: االال كشؾ س أباُكْم إبّاهيم ت ه 

ح   ِّ ف  أ ى ا   ّ ى ي ْاِلي ف   ّ أ ْيح  إبّاهيم؟»فااابه اليهاد لابلين: « أ ْن ي   ّ ن  ً ب ْعُده أ ف  ْلُسان  س  فمال الرّل: « ل ْيب  ل ن  خ 

 (.58-56: 8)يا« ل ْبل  أ ْن ي ُكان  إبّاهيم أ ن ا ك ابِن  »

فاعلّ إان كان شهاةً في للل إبّاهيم أن يّى يام الخويه يرام الفردا ه يرام اللسريحه يرام الصرليل.   

ا السرإال الردااًلا الطلبر . الرم  ًّ ايبدا أنّه إا التهل للبه شالًا لهال الّإيراه ألرّح علرى هللا فري طلرل الّإيراه ُلكثِر

ّّ هاا اليرام العايرل ه اإا لصرد الرّّل أن يّي رهُ نرادال لخاِطبًرا إيّراله ُللتِحنًرا يُْخِؾ الّّل عن خليله الال أحبّهه ِس

 إيلانهه إا كان لد بلػ حّد الكلال. 

فإن كان هللا التحن إبّاهيم اأظهّ إيلانه الحبّتهه الد خّج لن هاا االلتحان باراابء فابمر  اإنعالراح   

رن ياراء التح رٍمه فلريكن هراا دًّسرا نافعًرا لكرّل ل  ن اءيل  ل  لااعيد بم س  رْن ِلرن  البشرّ ال يُلرت ح  انراح اإليلرانه ال 

 إيلانه؟!

ح ي بالناّ كلثل الاهل    د أّن اإليلان يُل  ِهري  »فالمديب بطّب الّسال يإّكِ انُِكْمه ا  ِلك ْي ت ُكان  ت ْءِكي  ُ إِيل 

 ِّ ُن بِالن ا ُن ِلن  الا ه ِل اْلف انِيه ل    أ ن هُ يُْلت ح  ب ه المديب بطّب إلرى نراّ اللحري هرال إنّهرا (. الد ن 7: 1بط1« )أ ثْل 



203 
 

اااب  الحداث. الد أشاّ إليها بؤنّها التااّل اللتناع ه التي يال أن نحءن بها. الكّن اعلّ الُلط لبِن لنفاسرنا 

ا»أنّنا  ًّ  (. 10: 5بط1«  )نت ؤ ل ْم ي ِسي

حٍ ي ا إِْخا  »الد لال الّسال يعمال أيًيا:     ّ راِلِلين  اِْحِسبُالُ ُكل  ف  رٍ ه ع  ع  ل  ُلت ن ّاِ ِّ را ا ت م عُان  فِي ت ا  تِي ِحين ل 

ا ًّ ْب انُِكْم يُْنِشُا ص  ان  إِيل   (.3ه 2: 1)ي « أ ن  اْلتِح 

كين لماصد  هللاه نسؤل لا ها لصد هللا اّا  هال االلتحاناح االتااّل. اهل    ِّ الكي نصيّ فاهلين الد

؟   ّ ى لنها خي  يُّا 

ا ااتره لنرا. اعنردلا ي كُلرل الااال اعكيد أّن  ًّ رد فينراه ُلظِهر ا  لصد  هللا صالح  لن نحاناه اها بالنهاير  ُلل 

دين انااحين اّافعين ّإاسهمه حينبا نعلرم أنّره بردان االلتحران ال ناراح اال  االلتحانه اي خّج أاالد هللا للا 

 ّ الُلظِلم. إكليل.. فالنااح ينبثك لن االلتحاناحه كلثل ناّ الميال  يشّق لن المب

ل رح    رن ِلرن المّديسرين خ  د هللا لختاّيهه يسلح لهم بلّاّ لثل هال االلتحانراح.. العلّنرا نسرؤل ل  ّاِ فلكي يُل 

حياته لن التحاناح اتااّل؟  فإن لم يااد أحد لن المّديسين لد ناا لن لثل هاله فللااا الخاؾ إان؟ أا للرااا 

ّ أا طلل اإلعفا  لنها؟   التالُّ

ّ اللعّءل اد اه أنّه في تاّب  إبّاهيم كان ّبنا ها الشرّين ؼيرّ اللنظراّه إا أُخِفيرْح لّصر  ابرح ااعل  

 إسحك تحح ؼطا  البشّ. 

 

 الملي لالا سيداّاب
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في سلسل  اللماالح البديع  التي كتّبها لدب أبينا اللتنيِّح الملي لالا سيداّابه  الممال األخٌرها ها 

اعخيّ.. اهاا اللمال كتبه في بداي  هاا الشهّه اأّسله لي أّساني الحبيل لنرا حراالي عشرّة في فتّة لّيه 

 أيّام.

لمد بدأ أبانا كتاب  هال السلسل  لنا حاالي عامه فعندلا ءّح لدسه في بداي  أؼسطب اللاييه كران يتؤّلرل      

اتّصرل بريه اكلّفنري  2019ديسرلبّ  في حياة المّديب ياسؾ النّااّ ايكتل عنهه اتاالرح اللايراعاح.. افري

بؤن أنشّ هال اللماالح على صفحتيه اكانح بّك  لي الكثيّين.. الم أكن أتصّاّ أن عدد اللمراالح سريتاااء 

 الثلانين.. الكنّها ثلّة نعل  هللا الفابي  العالل  في ّاحه النشيط على الّؼم لن يعؾ الاسد اآالله..!

لرن الترؤلوح المصريّةه فري أناايرل أيّرام اعسرابي  الثوثر  اعالرى لرن الصرام  يتبمّى لرن كتاباتره لالاعر       

 اللمّدب.. ساؾ ألام بنعل  اللسيح بنشّها في التها اللناسل ل  بداي  الصام الكبيّ.

بلعان  الّّل يساْ ؼًدا في الّابع  بتاليح شيكاااه الحادي  عشّة لسا  بتاليح لصّه سؤتكلّم على هرال      

ه عن ااانل لتعّددة فري شخصريّ  أبينرا الحبيرل المّلري لالرا سريداّابه لر  بعرو اكّيراح شخصريّ  الصفح 

 لعه.

 بّك  صلااته اللمّدس  تكان لعنا آلين.

------ 

 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(83) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن 

 :  12أصحاح 

 * موت سارة:

ك ان ْح »   ينا  ِّ ِعْشر رْبعًا ا  س  ة  ِلب ر ً ا   ّ را ي راةُ س  (. بعرد هرال السريّة اللّيري ه ااإليلران الرال 1: 23)ترن« ح 

ك ً أّل اآلبا ه إا  ِّ رّنِ »عاشته ساّة ُلشا ْلرِح )هرال( الّسِ ب ْعرد  ا  راِ  ن ْسرله ا  ةً ع ل رى إِْنش   ّ را ْح لُرْد ةُ... أ خ   ّ را اِن س  بِاإِليل 

ل د حْ  ع رْح فري إسرحك ُحرّل الفيرابله اسرلّلته الطاّعر  لر   ( إسحك ابرن11: 11)عل« ا   ّ اللاعرد.. ابعرد لرا ء 

ي ا.. ِّ  الّياع ه حتّى أنّه التثل لسكين الابح فاق ابل اْلُل

رث وًه حترى أّن المرديب بطرّب الّسرال  ْح ل   ّ ل رْح الّسرال  كؤكلرل لرا يكرانه فري طاعرٍ  صرا هكراا إا أكل 

ا ك ان ْح )ألنا( س  »يدعاها أّلنا  ةُ تُِطيُ  )أبينا( إبّاهيم د اِعي  ً إِي الُ ك ل   ّ يِّد ه ا»ا (. االال دعرا النسرا  6: 3بط1« )س 

في اللسيح بناتهاه إا ِصّن  ااّثاح العهده فإن ليل عن الاين صاّ لهرم إيلران إبرّاهيم لرن اهر  ليالر  اللسريح 

ة ِصّن  بناتهرا اللتراّكوح علرى هللا الوتري لن اعلااحه ليل عنهم أنّهم أبنا  إبّاهيمه فالوتي تشبّهن بحياة ساّ
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ِفري  )اإلنسران» اِدِئ )الّاح المدب(ه اءينر  إِْنس ران  اْلم ْلرِل اْلخ  ِدي ِ اْله  احِ اْلا  ُّّ يِّن  أ ْنفُس ُهن  بِءين    ال الرداخلي( فِري  يُء 

ِ  اْلف س ادِ   (. 5ه 4: 3بط1« )اْلع ِديل 

 ه التري صراّح أيمانر  عايرال النسرا  اللتعاهرداح بحرّل هللا احمالره نمال أنّه بعدلا أكلل ْح هال الّسال

اطاعته.. أسل ل ح ّاحها اّلدح في الّله اهي الاحيدة بين النسا  الوتي س رّال الرّاح افاتهراه حاسربًا ِسرنِّي 

فِع ر ُّ ْح إليرهه إا حياتها على اعّو.. اهاا لا ياعلنرا نُردّن لمرداّ الكّالر  التري نالتهراه االلّكرء الفّيرد الرال 

 صاّ لدُحها لن هللا.

 * بكاء إبراهٌم:

ُكرْن ك راِلوً »في شيخاخته الصالح ه إا لد ساّ لر  هللا لشرااّ الحيراة فري دعراة الكلرال    راِلي ا  ّْ أ ل  « ِسر

ةه اعنردلا تتؤّصرل الحيراة لر  هللا تسرلا 1: 17)تن ّّ (. اراء إبرّاهيم أبرا اآلبرا  فري دّال الحرءن إا لاترح سرا

تنمّى اعحاسيبه فالبودة االمساة اكّل الصفاح السالبيّ  في البشّ تؤتي نتيا  كثّة الخطايا االتّاؾ اللشاعّ ات

رياح الّالير  االّليمر  لرن العطرؾ االحنران االحرّله إا  اآلثام.. أّلا حياة المّديسرينه فكرّل اللشراعّ النبيلر  االحاّسِ

ل ك اح بحياة الصوة ااإليلان ااال ن اا الال ااق حرّل هللا تمّدسح فيهم كّل الل  لتّال لن هللا اِعشّة اللحباله فل 

 لثل إبّاهيم الال أحبّه حتى ل بِل ابح الاحيد؟ 

لّ  دااد اللبه الحراني ي عل رم    ِّ فؤّى للٍل صاّ له. لمد اصؾ هللا للل دااد أنّه بحسل للبه. الن يمّأ عن 

أ ةُ الت مُاعِ  ّْ  (.. فكم يكان للل إبّاهيم أبيه؟17: 14صم2ي  ُ )أنّه كان كلون الّله كلا اصفته اْلل 

را»لالن لال الكتال عن إبّاهيم أنّه    ل ْيه  ي ْبِكري  ع  ة  ا   ّ را (. إنّهرا شرّيك  2: 23)ترن« أ ت ى إبّاهيم ِلي ْنرُدل  س 

 علّل اشّيك  اهادله بل اشّيك  إيلانه احياته ل  هللا. 

ة لات ْح ع   ّّ لى أثّ لعّفتها بمييّ  ابح احيدها إسحكه اُهم يدلِّلان بالن أّن في أحد تماليد اليهاده أّن سا

ي را. إا كران ّلرًءا لللسريح الرال ل رد م  نفسره  ِّ لر  علرى ابرل الُل  ّ إسحك كان يناهء الثوثين عاًلا لّلا لّدلره أبرال ُلح

 ابيح  طاع  لل أبيهه حين لبل الصليل اأطاْ حتى اللاح. 

 * اتضاع ابراهٌم:

ل ام  »   ن ِءيرل  ِعْنرد ُكما  يرل  ا  ِّ ك ل م  ب نِي ِحث  ل ابِوً أ ن ا ؼ  يِّتِِه ا  اِم ل  (. كران أل 4ه 3: 23)ترن« إبّاهيم ِلْن أ ل 

رْن »اآلبا  يي  نفسهه اكان هللا يّفعهه حسل لانان الّاح الال لالره ّبنرا يسراْ:  ل  ف رْ  ن ْفس رهُ ي ت ِيرْ ه ا  ّْ رْن ي  ل 

ت ِف ْ  ّْ ْ  ن ْفس هُ ي   (.12: 23)لح« ي ي 

بِيب  ِلن  هللاِ ب ْين ن ا»فها يمال لبني ِحّث أنا ؼّيل بينكم اهم يمالان:     ّ انظّ إلى هراا اتعارل!! «. أ ْنح  

 «.س يِِّدل»فها يساد لهم كعبد اكاعصؽّ اهم ينادانه: 

ّّ علرى شرّا  االرتون لطعر  اعّو.. لر   أّن دعراة إبرّاهيم + االال يستّعي االنتبال هنا أّن أل اآلبرا  يِصر

ا  ًّ بًا عاب ِّّ السلابي  كانح لاثل  ألام عينيه لدى الحياة.. أنّه خّج لن اعّو الن العشيّةه اعاش تابًها لتؽ

 اعبّاني ا.. فلااا حدث حتّى إنّه يطلل بإلحاح أن يشتّل ايللن؟

اثًرا ل رْم يُْعِطرِه )»لمد لال المديب اسطفاناب شهيد اللسيحيّ  اعّال أّن هللا      ّ ِو  ِلي ّْ إبرّاهيم( فري هرِاِل اع 

ْطؤ ة  ل د مٍ  ال  ا  عّن ليّاثه كان ثابتًا في السلااح اطنه اعصليه االلدين  التي لها اعساسراح كانرح نصرل « ا 
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رّح التعبيرّه هراا الرال لرن  عينّي إيلانه اعكلل. الكّن اعلّ هنا يخرّي اإلنسران الخراّج فري إبرّاهيمه لرا ص 

بررح ّاُحررهُ لتنمِّلرر ً فرري أيّررام ؼّبترره لررن لكرران إلررى لكررانه فررو التررّال اإلررى ال ّّ تررّال يّارر  ايعرراد.. فررإن تؽ

ًعا المبّ إلى ليعاد الميال . فو يُعت بّ  أنّه يسرعى  ؼياي  في الن.. أّلا الاسد فإنّه يسكن على الّاا  لستاد 

يِّتِِه أظهّ  للللكي  أا االستمّاّه فلا سكن إبّاهيم لطلمًا في الن اللكان اال اعله لدينته.. الكنّه لن كّال  ل 

ٍّ اشررتّال بالفيرر  لررن شررعل اعّو.. الررم ي ررّو  بحرراٍل لررن  هرراا االاتهرراده حتررى يررّيح اسررد سرراّة فرري لبرر

 اعحاال أن يستاِدْ اسدها في أّو الؽّبا ..

فِِه هاا أّسى لبدأ تكّيم أاساد المّديسين..    ُّّ الد أتح اعايال بعدل  بِمي  أن نتؤّلل كيؾ أّن أل اآلبا  بتص

يسريِّين للرا عللراا  ّّ ي بنان لباّ اعنبيا  ايءيِّنان لدافن الصّديمين.. الد بك ح الرّّل يسراْ سرلان الكتبر  االف

الن ّؼم فساد حيراتهمه اافتكرّاا أنّهرم بتكرّيم المّديسرين علرى هراا النحرا فرإنّهم يّيران هللا الّديسريه.. فُهرم 

م إان لن كوم الّّل أّن بنا  لباّ اعنبيرا  بؤعلالهم اللنافي  للنالاب أ كللاا لكيال آبابهم لاتلي اعنبيا .. يُفه 

 اتءيين لدافن اعبّاّ علل للداحه إاا علله ااا الحياة اللّيي  ؼيّ اللّابين اؼيّ اللنافمين.. 

م  لا     ّ ح  ساّةه اسعى سعيه هكاا صاّ إبّاهيم أل اآلبا ه صاحل الُلب اد أة في هاا العلل الاليله إا أك

  ّ ّ  لردفنًا ليعمرال أبري اعسرباط فيلرا بعرد. الرن اللعرّاؾ أّن لبرا الصالح في شّا  لبّ اللكفيل ه الرال صرا

م حتّى أيّام اللسيح له اللاده فمبّ أليش  النبي الشهيّ ألرام ليتًرا حرين تولسرح   ّ كثيّين لن اعنبيا  كانح تُك 

ل   ّ المديب بطّب الّسال في يام الخلسينه حين شهد عرن اللسريح الرال لرم ل  عظام أليش ه البّ دااد ا ك 

 يلكث في المبّه اال ّأى اسُدل الطاهّ فساًدا.

ْبتُن  إِي الُ * » ه  ْمُل ا   «الح 

ؾ ع فّان الحثِّي ؼاي  في اعدل االلاالل ه إا لال إلبّاهيم:     ُّّ ْمرُل »كان ت ص  ْعنِي. ا ْلح  ال  ي ا س يِِّدله اْسل 

ه   اا  ْبتُه  ه  ةُ ال تِي فِيِه ل ن  ا   ّ ؽ ا اْلل  ف ْعُح ي ِدل »(. الكّن إبّاهيم الال لال لللن سدام: 13: 23)تن« ْبتُن  إِي الُه ا   ّ

ال  ِلرْن ُكرلِّ  ان  ن ْعرل ا   ّ ال  ِش ْيًطا ا  ِوه ال  آُخا ن  ال  خ  ّْ اع  اِ  ا  اِلِن الس ل  ّلِ اإِللِه اْلع ِلّيِ ل   ّ رإِل ى ال ه ف رو   ل  ا ُهرا  ل رن 

ام    ّ (. أفيؤخا ِهب  ِلن عفّان؟ ال.. هال نفرب ؼنيّر  برالل لالرن السرلا  23ه 22: 14)تن« ت مُاُل أ ن ا أ ْؼن ْيُح اب

 ااعّوه فلا لها األون الناب اتّال اعّو؟ 

الردّب أنفر  لرا الال ّف   عينيه إلى يِد هللاه ال يطلُل لرا فري يرِد النرابه اال يشرتهي لرا للنراب. إّن هراا 

د ّسرله اعطهراّ لرن لمتنيراح الردنياه إا صراّاا  ّّ يكان عاالد إبرّاهيم السرابّين لر  هللا.. فرالّّل يسراْ ار

رٍد ل رْم »يلتلكان اللسيح نفسه. االمديب بالب الّسال يمال بنفٍب لتعفِّف   ر   أ ْا ا ه رل  أ ْا ِلب راب  )ثيرال( أ ح  فِي 

 (.33: 20)أْ« أ ْشت هِ 

بّاهيم أن يؤُخا ِلرن الؽنيلر  التري حصرل عليهرا بنفسره اباّاعرهه فري كسرّة الللران.. اهري لمد ّفو إ

كانح كلّها له.. فكيؾ يؤخا ِهب  لن ُللِن إنسان؟ لمد تّن اعّو كلّهاه فكيؾ يطل  في لِطعر  أّو يللكهرا 

 أحد بني حّث؟!

+ دف  إبّاهيم أّبعلاب  شرالل فِّير  للّارله هري ثلرن الحمرل االلؽراّة ااعشرااّه لُرّدام الير  شرعل اعّوه 

لّا التي في حبّان.  ل  حمل اللكفيل  إلبّاهيم ُللًكا لهه الام ادفن ساّة في اللؽاّة هنان ألام ل  ا   فا 

 عند بلاطاح للّا سلع ْح ساّة اعد هللا باالدة إسحك..
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 ااد ْح ساّة ّاح ً لاسدها الليح في لؽاّة اللكفيل .  األام للّا

 عند بلاطاح للّا سلع ْح الاعد بالحياة..

 األام للّا ّلد ْح على اعد الحياة اعبدي .

ل    هال الاكّياح لللكان الااحد..؟ ى لااا كان في للل إبّاهيمه الال ا   ّ  تُ

ّ  فراق التحران ابرح إسرحكه اأيًيرا فراق بكّل تؤكيد كان إيلانه بالميالر  هرا سرندل الاحيرده الرا ب ر ل بره ع 

 التحان اللاح الال االته ساّة كلثل سابّ البشّ. الكّن ّاا   الميال  كان ها المّاة االعءا . 

 

 الملي لالا سيداّاب
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 مفاجأة ساّرة

أؼسررطب اللايرريه آِخررّ لررا لرردّل لررن سلسررل  لمرراالح أبينررا الحبيررل اللتنرريّح المّلرري لالررا  27نشررّح يررام      

سيداّابه الد ظننح أنّه لم يكتُل شيبًا بعدها.. الكن فااؤني أخي الحبيل أّساني بإّسال لالاع  اديدة لن 

نياحته بؤيّام.. ل  لالاع  تؤّلوح أخّى في التؤّلوح في أصحاحاح ِسفّ التكاينه كان أبانا لالا لد كتبها لبل 

ّّ الءااج اللسيحّي..  لُدسيّ  س

 لمد كانح نعل  هللا لتاّهِا  في ّاحه النشيط على الّؼم لن يعؾ الاسد اآالله..!      

 لالن يسعدني أن أستكلل نشّ هال اللماالح البديع  تباًعا..

 بّك  صلااته اللمّدس  تكان لعنا آلين.

------ 

 لاح ّاحيّ  للحياةكل

 للمّلي لالا سيداّاب

(84) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن          

 13أصحاح 

- 1 - 

لُّ إبّاهيم فِي ُكّلِ ش ْي ٍ * »  ّ ن  ال  ّ ب ا ت م د م  فِي اع ي اِم. ا  ش اخ  إبّاهيم ا   .(1: 24)تن« ا 

ك ر ً »هاا اعد هللا الرال كران لنرا البداير ه حرين لرال إلبرّاهيم:      ّ ت ُكران  ب  ً ... ا  ك رن  ِّ أُب ا (. 2: 12)ترـن« ا 

لُّ إبرّاهيم  فِري ُكرّلِ ش رْي ٍ »الااعيد هللا تءال دانها السلااح ااعّو.. اهنا يمال   ّ ن  الر  ّ فري كرّل «. ب را

ًكا   ّ لن هللا. االبّك  في المديم كانح تعنري كرّل لرا هرا ظراهّ؛ ِلرن اتّااله افي كّل لا تلتّد إليه يدل كان لبا

 نسٍله اِللِكي احه اسوم بدان حّله اِخصل في اعؼنامه اك ثّة الُلمتن ياح. االعكب صحيح. 

سيّ ل     ك  الل   ّ لِّيه اب  ن االت خ  ّْ ك  الت   ّ ك  اإليلانه اب   ّ ك  إبّاهيم كانح أعلك لن الن.. إنّها ب   ّ  الكن ب 

ك   الاعد اإللهي االم س م االعهد. في هال النِّعم ت م د م إبّاهيم في اعيّام اشاخ.  ّ  هللاه اب 

لا أالل الشيخاخ  التي ت خت ِءن هراا الّصريد اللبراّنه ِلرن الِعشرّة لر  هللا االحيراة فري اإليلران. بينلرا        

ص   ل إلى شيخاخٍ  سربم تْها أيّرام ُلُاران اخوعر ه أا ت صيّ حياة اإلنسان ِعببًا بابًساه اُسخًطا اؼيبًاه إن ا 

بها  أيّام تبعثّح في اهتلالاح الاسد االتّال. فإّن الشيخاخ  التي تعمُل هرال الحيراة يلألهرا الخراؾه ايُع راِّ

ع ه في هاا الاسد البابد.  ي  س ده ي فِمد اإلنسان الّاا  الال ا  ى الا  ّل لُا   االنتظاّ بالخاؾ. اإا تنح 
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ليح كثّة اعيّام تُءيد ّصيد اإلنسان لن خرءين الرّاح ابّكر  الرّاحه فتصريّ شريخاخته صرالح ًه فيا    

 كحمٍل باّكه الّّل في أيّام حصاٍد افيّ.

 

إِلرهِ * » اِ  ا  ّلِ إِلِه الس رل   ّ ْ  ي د ن  ت ْحح  ف ْخِاله ف ؤ ْست ْحِلف ن  بِال ِّ ب ْيتِِه... ي  بِي ِو أ ْن ال  ت ؤُْخرا  اع   ل ال  إبّاهيم ِلع ْبِدِل ك  ّْ

ْنع انِيِّين  ال ِاين  أ ن ا س اِكن  ب ْين ُهمْ  ْاا  ً البنِي ِلْن ب ن اِح اْلك   (. 3ه 2: 24)تن« ء 

ْ  يد ن على ُصلبي(. كانح عول  الختان هي العهد بين إبّاهيم ابين هللا. هرال        في التّال  المبطيّ  )ي 

. لرم يكرن كترال  اال نرالاب اال شرّيع . الكرّن العهرد  كران لابًلراه ااثيمر  هي عول  العهد في لحم إبّاهيم

العهد ليس ْح على اّقه الكن بدم العهد في لحم إبّاهيم. اكلثل لا يي  اإلنسان يد ل على الكتال اللمدبه 

ر  يرد ل علرى ايتعّهد ألام هللاه أا يي   يد ل على اللابح اينِطك بتعّهدله هكاا ط ل ل  إبرّاهيم لرن عبرِدِل أ ن يي 

عولرر  الختررانه الترري هرري اللنظرراّ االلللرراب لررن عهررد هللا ؼيررّ اللنظرراّ اال لللرراب. اهكرراا اسررتحل ؾ  

 إبّاهيُم عبد له كبيّ خدله االلتسلِّط على كّل بيته. 

الّلا ي ندِهش لره اإلنسرانه أّن صراّة إيلران إبرّاهيم لرد انطبع رح علرى ُخّدالره اكرّل بيترهه اهكراا تكران    

ى الحميميّر  ااإليلران العالرل.. فوشرن أّن كرّل لرن كراناا حرال إبرّاهيم اعايشراا لثالره الحرّي اترابعاا ال تما 

ْْ لكانًا للشّنه كيرؾ كانرح يرد هللا لعرهه اكيرؾ باّكره فري الير   خطااح لسيّته ل  هللاه شهداا بلا ال يد 

 أعلالهه اهل تختفي أعلال هللا ابّكته عن عين أحد؟!

ُّ إيلررانِهم فرري اللحيطررين بهررم االمررّيبين لررنهم؛ فُخررّدام  هكرراا كرران       ّاررال هللا فرري كررّل ءلررانه ي سررّل أثرر

ُكّنيليرراب عنرردلا عرراش خابفًررا هللا اصرران  إحسرراناحه بالتررالي صرراّاا أتميررا ه الررنهم أّسررل  إلررى بطررّب 

ث    لاا بحياتهمه اهكاا..الّسال يستدعيه. اتوليا اعنبيا  صاّاا أنبيا ه اتوليا النسان اّثاا نسك هم ات ل 

أّلررا التكليررؾ الررال كلّررؾ  برره إبررّاهيم عبررد له أن يخطررل ءاارر ً إلسررحك ابررن اللاعررده لرريب ِلررن بنرراح        

الكنعانيينه الكن ِلن عشيّة إبّاهيم. فإن كان إسحك ّلًءا لللسيح الال فيه تتباّن الير  لبابرل اعّوه 

ن يكان عبد إبّاهيم هاا ِساى الاين يخطبران  اإن كانح الكنيس  التي التناها بدِلِه هي عّاب اللسيحه فل 

 العّاب اللختاّة )النفب( للعّيب الحميمي!!

ِسيحِ »    ِفيف  ً ِلْلل  ا   ع   ّ ْا م  ع  ْبتُُكْم عُل ّدِ ط  (. اهل تصرلح بنرح كنعران )بنرح اللعنر ( أن تتّحرد 2: 11كا2« )خ 

 باللسيح اللباّن؟!!

كترال أّن سراّة اهرااّ كانترا ّلرًءا للعهردينه إحرداهلا هرااّ العبردة التري اهاا لا يتلش ى ل  لرا هرا ل   

ةه اهري تُّلرء عاّشرليم العُليراه  ّّ تّلء لابل سرينا ه أل العهرد المرديمه عهرد العبادير .. االثانير  سراّة الُحر

 اأبنابها اللالادين لن هللا باعٍده نظيّ إسحك.

اللكل فين لن لِب ل هللاه لت مِدل  النفاب اللختاّةه اِخطبتِها لكي تصيّ عّاًسا لالن تصيّ لسباليّ  الُخّدام          

ٍد ال س مه حين ايعاا أيديهم ال علرى عولر   ت ن الحميمي؛ لسبالي  خطيّةه الد بدأح بعهٍد اتعهُّ لللسيح الخ 

ّسرعي برو فتراّه الختانه بل صراّ اْيرُ  اليرِد لحلرال الرّاح المردبه السرح  التكرّيبه اعهرد الِخدلر ه لل

 اإحياّ كّل إنساٍن كالوً لللسيح.
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اهنا أيًيا ُاِيع ح الماعدة اعالى لوّتبراط الءياري عاالد هللاه الراين هرم نظيرّ إسرحكه فكيرؾ يترآل ؾ   

ِّ اْلُلرْإِلِن؟»إسحك ل  بنح كنعان؟  ْير ر   ؼ  ك ٍ  ِلْلُلرْإِلِن ل  ِّ ر أ ي  ُ ش  ُكانُراا ال  ت  »(. لرالن لرال: 15ه 14: 6كرا2« )ا 

ِّ اْلُلْإِلنِين   ْي ٍّ ل    ؼ   ه اال يااد نيّ يّبط اثنين لثللا يّبطهم نيّ الءااجه ااالتحاد الاسدل.«ت ْحح  نِي

أّن اّتباط أاالد هللاه يكان ل  اللسااين لهم لن اه  اإليلران االعميردة  –الن البد   –فؤصبح اايًحا   

ررن أّاد أن اُحررّل هللاه االلررّتبطين بعهرردل االحررافظين اصررا يال. اإن لررم يكررن اعلررّ كررالن فالعاالررل اخيلرر . ال 

ن يتلاث لن  ل  بنح كنعانه لد أاد ى بحياة كثيرّين كراناا أبطراالًه  يسؤله فليسؤل التاّيخه اكيؾ أّن االّتباط ل  ل 

ا لن هللاه ايكفي أن ناُكّ شلشان اسرليلان. اإن أّدح  أن تّار  فري الرن اعلرّ ا ًّ ّار  بل بعيهم كان لختا

ْلي ا؛ فها لد شهد بعينِِهه اللب بيدله الخّال االؽيل الال حّل بالشعل عندلا اتخااا نساً  ؼّيب ه الرد  إلى نح 

 شّدد  الّلُّ يد ل للعلل على الخوي لن هاا الدا . الد شهد أّن أبنا  كهن  لد العاا في هاا الفّخ أيًيا. 

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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ْارح  * »  ّ ِو ال تِري خ  ّْ اُ  بِابنِن  إِل رى اع  ّْ ِو. ه ْل أ  ّْ أ ةُ أ ْن ت تْب ع نِي إِل ى هِاِل اع  ّْ ا ال  ت ش اُ  اْلل  ب ل  را؟ ف م رال  ل رهُ  ُّ ِلْنه 

ا   بِابنِي إِل ى ُهن ان   ّْ ْء ِلْن أ ْن ت  ِّ  (.6ه 5: 24)تن« إبّاهيم: اْحت 

هكاا عّو عبُد إبّاهيم هاا االحتلال؛ أنّره فري حالر  لعاّير  اللرّأة أن تتبعره إلرى إسرحك لتكران لره    

ابوً: ءاا ه هل يّا  بإسحك إلى اعّو التى خّج لنها إبّاهيم؟ فكان ااال أل اآلبا  لاطعًا لانعًاه لر

. ِا   بِابنِي إِل ى ُهن ان  ّْ ْء ِلْن أ ْن ت  ِّ  اْحت 

ل          ِّ لمد خّج إبّاهيم لن أهله اعشيّته بؤلّ إلهيه فكيؾ يّا ؟ لمد خّج خّاًاا نهابي اه بكّل للبِه افك

ى اكيانِهه خّج لن الكثيّين ليلتصك بالااحد. فكيؾ يّار  إلرى هنران؟ إّن هراا الّاراْ يعنري االّترداد إلر

الاّا ه إلى السيّة اعالى. لمد كانح عول  المديسين في كّل ءلانه هي اعلان  للعهد الال لطعاله فكاناا 

لن اإلخروي بلكران حترى أنّهرم ّيراا براللاح الرم يّيراا أن ينميراا العهرده أا أْن يخانراا اعلانر  أا 

 يتنّكّاا لإليلان. 

ن س ل ن هاا السلانه الرال يُظِهرّ إيلانره األانتره لل.. الد كان إبّاهيم أبانا بهاا الااال الح        اسمه أّال ل 

رل لسريّته. إّن هللا ال يُس رّ  لمد لال ال ّااْ إلى الخلؾه اليب لنفسه فمطه برل االبنره اّيرث إيلانره اُلك ّلِ

ُّّ بِِه ن ْفِسي»باالّتداد..  ت د  ال  تُس  ّْ إِِن ا اِن ي ْحي اه ا  ُّّ ف بِاإِليل  (. ل سنا لن االّتداد.. برل لرن 38: 10عل« )اْلب ا

 اإليلان.

ّ  هللاُ »لّلا اّتد بنا إسّابيل ّااعين بملابهم إلى لصّ.. ليل عنهم         ِهْم ل ْم يُس  ِّ (. لمد 5: 10كا1« )بِؤ ْكث 

حتى لن صاّ االّتداد ُلشينًا اُلخِءيًاه على لدّ لا صاّ اإليلان ّاسًخا األينًا. كثيّان عاداا إلى الاّا  

ررل  اْلع ررال م  »الرراين كرراناا لحسررابين أنّهررم توليرراه الررم يعرراداا يلشرران لعررهه اليررل  نِرري إِْا أ ح  ك   ّ رراب  ل ررْد ت  ِديل 

  ّ اِي (ه اكثيّان لن الاين كان المديب بالب ياّكّهمه اّترّداا اصراّاا أعردا  صرليل 10: 4تي2« )اْلح 

 (. 18: 3يساْ )في

ُكررْن أ ِلينًررا إِل ررى »العبررّة إان بالثبرراح إلررى النهايرر ه االتلسُّررن حتررى الررن ف ب اعخيررّه عّن الررّّل نفسرره لررال:        

ي اةِ  ْاِح ف س ؤُْعِطين  إِْكِليل  اْلح   (. 10: 2)ّإ« اْلل 
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ا* » ِو ِليو ِدله ا  ّْ ِلْن أ  ا نِي ِلْن ب ْيِح ابي ا  اِ  ال ِال أ خ  لُّ إِلهُ الس ل   ّ رم  ِلري ل رابِوً ِلن ْسرِلن  ا ل ال رِال أ ْلس  نِري ا  ل رِال ك ل ل 

ْاا  ً البنِي ِلْن ُهن ان   ه ف ت ؤُْخاُ ء  ن  ال  و ك هُ أ ل  ِسُل ل  ّْ ه ُها  يُ و  ّْ  (.7: 24)تن« أُْعِطي هِاِل اع 

د إلرى صرخّ الردهاّه يحلا للنفب أن تتؤّلل لمداّ الثم  في هللا التي حاءهرا إبرّاهيم أبانراه فهرا إا اسرتن      

ا لعناه عندلا ناااه ظّفًا لن  ًّ اصاّ صاحل خبّة ل  هللاه فكيؾ ينسى لااعيد هللا؟ إّن هاا لا يحدث كثي

ظّاؾ الحياةه ايبدا علينا االيطّال.. اإا يبدا اللسرتمبل ؼالًيراه ت ردُخل الرنفب فري حيرّة اللركه الرد 

ا لا ننسى أعلال هللا لعنا!! ًّ  تفمد اتّءانهاه اكثي

أين خبّتنا المديلر ه ايرن أعلرال هللاه الااعيرد هللاه الرّاة هللاه الردّة هللا؟ إّن نسريان الخبرّة اعالرى فري       

ا ِلن النِّع م  ًّ رن اتِهِ »أالاح الشّدة يُفِمدنا كثي س  ال  ت ْنس رْي ُكرل  ح  ه ا  ل   ّ ِكي ي ا ن ْفِسي ال ِّ (. يارل 2: 103)لرء« ب ا

ررم ِلررن لرآءقه اكررم لررن يرريماحه برل اكررم ِلررن فخرراخ أن نتراّكّ دابًلررا اليررد  ا لتري سررندتنا إلررى هررال السراع . ك 

 الشياطينه الن اليعها نّاانا الّّل. 

ث ل ْح ألام عينيه اللسريّة كلّهرا لنرا البداير ه        لالنه إا اعل إبّاهيم أُل اآلبا  الّل  ألاله في كّل حينه ت ل 

ع د لُ بم س ٍم أنّه ُلعطيه الليّاث. فلّلرا اكيؾ كانح يد الّّل لعهه اكيؾ ساّ لعه ه اكيؾ تكلّم لعهه اكيؾ ا 

ه  ل  ألرّ ءااج إسرحكه اإحيراّ ءاار  لرهه اهري ألراّ ؼيبيّر  ُلسرتمبليّ ه افيهرا احتلرال ّيرى أا  تااا 

ر ّلِ ْح الخبّة الّاحيّ  إلى اهنه الرااعيه اّأى أّن هللا الرال ابتردأ علروً صرالًحا يمردّ أن يُك   ّ له ّفوه تباد 

ج عن تدبيّ هللا اإّادته اللّييّ  الصالح . ُّ  اأّن اعلّ ال يخ

فيا ليتنا ن ِعي هاا الدّب انحيا بهاا الاعيه اناعل خبّاتنا السابم  ل  هللا اأعلالهه الااعيرد هللاه هري        

 أساب ّاسخ يءيد ثمتنا بهه ااتكالنا عليهه اتمديم لشيبته.

ررّك اللعّفرر –لعبرردل إّن هللا  افرري ثِم ررٍ  لررال إبررّاهيم        ل   -الررال يعّفرره إبررّاهيم ح  يّسررل ألالررن لوكرره يُسررّهِ

الطّيرركه ايُررالِّل العمبرراحه ايهرردل الخطررااح. فلسرريّة اعبررّاّ لحفافرر  باللوبكرر  الخدالرر  لررنهمه كمررال 

ؤ ن به الّّل لاسى بعد الرن بلبراح السرنينه حينلرا لرال لاسرى للرّل: ال » الّسال بالب. بل اهاا لا ط ل 

يُحن   ِّ ُ ُّ ف ؤ ْاِهي ي ِسي ه ف م ال  ا  ْاُهن  ّْ ا   (.14ه 15: 33)خّ« نسيّ إِْن ل ْم ي ِس

 

 )يُت ب  (

 

 الملي لالا سيداّاب
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ا  اْلع ْبُد » ْاال لُ فِي ي ِدلِ ثُم  أ خ  اِح ل   ّ ْي ِليُ  خ  ا  ل ي ى ا  ْاال لُه ا  اِل ل  ال ِلْن ِال  ة  ِال   ّ  (.10: 24)تن« ع ش 

أال  اآلبا  المديسان لعلِّلا البيع ه أّن إسحك كان ّلًءا لللسيح العّيب الحميميه اأّن الرنفب البشرّيّ     

اللسرريح هررم الرراين يخطبرران الررنفب لتصرريّ عّاًسررا هرري عررّاب اللسرريح الترري التناهررا بدِلررِهه اأّن ُخررّدام 

ِسريحِ » ِفيف ر ً ِلْلل  ا   ع   ّ رْا م  ع  اِحٍده عُل ّدِ ُال ا   ّ ْبتُُكْم ِل ط  (ه هكراا لرال اللؽبراط برالب الّسرال. 11: 2كرا2« )خ 

 اعلى هاا ال يسع ى العبُد لنفِسِه اال لحسال نفسهه اال يخُطل ِاّد العّاب لتكان لهه اال يطلر  فري شري ٍ 

هر   ا  لها للعّيب هي ليس ْح لهه اُكّل لحبّ  أا إكّام أا ...إلخ هري ُلا  ِلن الن؛ فالنفاب التي يخدلها لياّصِ

لللسيح اليب للخادمه اليب للخادم أن يستؤثِّ بُحّل النفاب لحسابه؛ هال خيان .. الكّالر  االِعرّء االسرااد 

ح عندلا تكلل ّسالتهه أنّه بلعان  النعل  استطاْ أن االعبادة االلحبّ  تليك باللسيحه أّلا خاِدم اللسيح ف  ّ يف

م العّاب  للعّيب.  يُم ّدِ

االله لن خيرّاح لراالل.. هرا عبرد ال يللرن شريبًاه برل ال يللرن   + لالن نفهم أّن الهدايا التي يحللها العبد هي لل 

أا عطايرا أا فيرابله أا حترى نفسه.. كّل الخيّاح هي للراالل. فرإْن اسرتُإِلن  العبرد علرى نِع رم أا إحسراناح 

لها  آيرراح العاررءاح.. هرري فرري يرردل كعولرر  ُحررّل العررّيب للعررّابه هررا حالررل عطايررا العررّيب الترري يُم ررّدِ

 لعّاِسِه كهدايا اإحساناحه فو يتفاخّ العبُد بهاه اال يتباه ى كؤنّها له.

 هذا لانون ُخّدام المسٌح الحمٌمٌٌّن: 

لِكْن نِعْ » ا أ ن ا... ا  ِعيأ ن ا ل   (.10: 15كا1« )ل  ُ هللاِ ال تِي ل 

لُاا )نعلل(» أ ْن ت ْعل  يُداا )أن نّيد( ا  ِّ  (.13: 2)في« هللا  ُها  اْلع اِلُل فِيُكْم )فينا( أ ْن تُ

 (.5: 3كا2« )ل ْيب  أ ن ن ا ُكف اة  ِلْن أ ْنفُِسن ا... ب ْل ِكف اي تُن ا ِلن  هللاِ »

ال  » ْيبًا ا  ُب ش  ِّ  (.7: 3كا1« )الس الِيه ب ِل هللاُ ال ِال يُْنِلي ل ْيب  اْلؽ ا

ْدتُْم؟»  (.13: 1كا1« )أ ل ع ل  بُالُب  ُصِلل  ع ْاِلُكْمه أ ْم بِاْسِم بُالُب  اْعت ل 

هكرراا يُِّارر  الخررادم الحميمرري الف يررل لصرراحل الفيررله االعطايررا االِهبرراح لصرراحبِها. فررإْن سررؤلح  عبررد        

رن هرال؟ لرا هرا إبّاهيمه اها حالل خ يّاح سيّدل على عشّة ِالاله شي  لهال اكثيّ ارد اه لرا سرؤلته ِلل 
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رل   كهردايا للعرّاب التري  ال ابو تّدُّد: هال ليسح لي؛ هي خيرّاح لراالله ُلّس  كّل هاا الال تحِلل؟ عا 

ي ى أن تؤتي إلى سيدله تتبعه اتلتصك بهه تاّك ً اعصل االعشيّة.   تّ 

العّابه اف رّء النفرابه عنرد الببرّ اباللرا ه فهراا تردبيّ إلهرّي؛ فاللرا  فري المرديم هرا ّلرء أّلا اختياّ       

ّْ كيررؾ لررال هللا لارردعان عررن النفرراب الترري ن م اهررا هللا اأفّءهرراه لي صررن  بهررا  الررّاحه الررّاح المرردب.. ااُكرر

اِ  ف  »خوًصاه ال بِي ِد إنسانه بل بيدله لال له:  !!اِْنِءْل بِِهْم إِل ى اْلل  ي ُهْم ل ن  ُهن ان  (. فلّلرا نءلراا 4: 7)لرو« ؤُن مِّ

طاا في الاسد فانبطحاا على اعّوه ؼيّ أالبن الاين يعللان   ّ صاّ الاين لهم الملال الناّي ه االاين ف

ى ّاكعينه أل ال هم االفران بعيرًدا اال هرم لنبطحران لّيبًرا   ّ ّان اعُخ اوً ايإّخِ ِّ لان  العلل بتحفُّظه يُمّدِ

 اللا . لن 

ح ِصرردق النيّرر  احميمرر  العطررشه ال إلررى اللررا  بررل إلررى ّاح          ّ كرران اللررا  اطّيمرر  االلتررّال إليررهه أظهرر

 -العلل؛ فالّاح ال يحّل إالّ في النفاب الُلخِلص ه العطشان  بالحّك.. اباعكثّ في اللتّيعين )اللنبطحين( 

ال ن ْفِسي»  ّ  (.25: 119)لء« ل ِصم ْح بِالتُّ

ّْ لّص  السالّيّ ه كيؾ لال لهرا الرّل:         ل  »اكاا أيًيا ااُك  ّ ط رل  نفس رها 7: 4)يرا« أ ْعِطينِري ع ْشر (. اخ 

الؽالير  عنررد الببررّ االلررا ه اإن كانررح السررالّيّ  كثيرّة الارردال اكثيررّة الحررااّ االلحررااّةه الكررّن العررّيب 

 صاّح أّال كاّءة باسلهه حالل ً صليبه. الحميمي أنماها لن سا  الحياة ل  خلس  ّااله إا التنى نفسها ف

 

 )يُت ب  (
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 كللاح ّاحيّ  للحياة

 للمّلي لالا سيداّاب

(87) 

 تأّمالت فً أصحاحات من سفر التكوٌن          

 13أصحاح 

- 4 - 

 * صالة عبد إبراهٌم:

   « ّْ لُّ إِله  س يِِّدل إبّاهيمه ي ّسِ  ّ ا ال رْيِن  أ يُّه  الِرؾ  ع ل رى ع  را أ ن را ا  اْصن ْ  لُْطفًا إِل ى س يِِّدل إبّاهيم. ه  ِلي اْلي ْام  ا 

را: أ   راً . ف ْلري ُكْن أ ن  اْلف ت راة  ال تِري أ لُراُل ل ه  راح  ِلي ْسرت ِمين  ل  ا  ِّ ا ِدين رِ  خ  ب ن اُح أ ْهِل اْلل  اِ ه ا  ه اْلل  ل   ّ ت رِن ع ْشر  ّ ِليِلري ا 

  ّ : اْش رن ْعح  لُْطفًرف ت مُال  را أ ْعل رُم أ ن رن  ص  بِه  . ا  اق  را ِلع ْبرِدن  إِْسرح  ي ْنت ه  ال ن  أ ْيًياه ِهي  ال تِي ع  أ ن ا أ ْسِمي ِال  ا إِل رى ْل ا 

 (.14–12: 24)تن« س يِِّدل

ر    لِّ رل م ّاح الصروة ِلرن سريّدل. فري بسراط  اعلرك اثِمر  يخاطرل هللا. هرا يُك  م إلره سريّدل لمد ت ع ل م العبد ات س 

 إبّاهيمه الال يثِك أنّه بينهلا الدالّ  االُحّله الدعاة ااالختياّه الِعشّة االثِم ه الخياْ االطاع .

اهكاا ت س ل لنا لن الكنيس  أن نصلِّي انمال: يا إله أبابنا المّديسرين ال تتخرل  ع نّراه يرا إلره المديسر  العراّا     

ارّاب.. اهرا حرين ط ل رل  لرم يطلرل لنفسره شريبًاه هرا ُلك ل رؾ بعلرٍل  لّيمه يا إله لاّ لرّلبه يرا إلره لراّ

رِه لرا  ن بحااّسِ  ّ ؾ بها يرد  هللاه ايُرد ِّ ايّاا أن يُنِاح  الّلُّ طّيم هُ. الن عايل اعلّ أنّه اي   عول ً ي ع

ة اُلع   دُعا  ب  للل  العّابه اهي ل  ى بالحاابه اأّن هللا العالل في الملال لد ل ل   ّ ي نر  دان أن تردّل.. ال يُ

رر  السررإال الررال يسررؤلهه بررل  رر   العولرر ه ااي  ي  ررب ك  اللعّفرر  ااإلدّان. هررا ا  الكررّن االختيرراّ االتعيررين س 

ااي  الااال ااالستااب  لن نحا العّاب الُلع ي ن .. الد كان كلا طلل بإيلان. ألريب اإليلران هرا أكبرّ 

 سيّدل أل اإليلان.عول  ّآها في س يِّدِل.. بل اإليلان ها حياة 

أ ةِ ن راحُ * »  ّ ْفم  ُ ال تِي ُاِلد ْح ِلب تُابِيل  ابِن ِلْلك    اْلر ِّ ْغ ب ْعُد ِلن  اْلك و ِمه إِا ا   ّ إِْا ك ان  ل ْم ي ْف ر   ا  ا  ِّ ا ّ  أ ِخري إبرّاهيمه خ  ا

ا تِِفه  ا ع ل ى ك  تُه   ّ ا   (.15: 24)تن« ا 

ا أسّْ االستااب  عّن لابل الصوة ها فاِحي الملال. فمبل لا أالل الصوة حين تصدّ لن الملله ال   

 أن نسؤل ها يعّؾ طلبتنا.

ل إلى اختباّ االستااب  الفاّيّ ه إا لم يك د ب عد يفّغ لرن كللراح الصروةه اإا اعلرّ     الكن هاا العبد د خ 

ا لرن المّديسرين اّارال الصرو ًّ رح بصريّتهه يتحمّك.. ياللعال. لمد فاق هاا العبد اعلرين كثير ة.. فلّلرا انفتح 

فم  عّاب إسحك الُلع ي ن  ِلن هللاه ّكو للمابها.. فلنظّ عرّاب ابرن سريّدل أدخرل إليره فًّحرا  ِّ اّأى في 

 لن اّا  الدهاّه فخادم العّيب يفّح فًّحا كمال اللعلدان.

فيّ  االاد ّاحي داخليه أيفى على حّكاح العبد بها  ؼيّ     عاديّ ه فرّكو هنا صاّ الفّح طال  خ 

ن الرّاح أيًيرا العرّاب العتيردةه فؤسرّع ْح لخدلر  سرْمي هراا الؽّيرله الرال يحلرل  ّّ لِلما  ّفم . اهكاا ح

ف ْح بررااح الفررّح بنشرراط خدلرر  الؽّيررل  ّّ فمرر  بحاّسررتها الداخليّرر ه تصرر ِّ ّابحرر  إيلرران إبررّاهيم. اإا أدّكتْررهُ 

 االييؾ.



216 
 

لها إلسحك االبن الاحيرده تحم ك العبد لن اكتلال لااعيد هللا لسيّد    ط ل  العاّا  العفيف  ليمّدِ له اأسّْ اخ 

ح فري بهراٍ ه كلرا   ّ بخءال  اهل اسااّين على اليدين. اهكاا تءيّن ْح عّاب اللسيح بُحلّي الاهله اصرا

 (. 16اصفها حءليال النبّي فيلا بعد )حء

ّ  اساد للّّل الال: الّلا تحم ك العبد ِلن ن س ل الفتاة إلى عشيّة إبّاهيمه     لُّ إِلرهُ س ريِِّدل »خ   ّ ن  الر  ّ ُلب را

لُّ إِل    ّ يِكه ه د انِي ال ِّ م هُ ع ْن س يِِّدل. إِْا ُكْنُح أ ن ا فِي الط  ح  اِهيم  ال ِال ل ْم ي ْلن ْ  لُْطف هُ ا   ّ ةِ س يِِّدلإِْب  «.ى ب ْيِح إِْخا 

اثمتن فري إلره سريّدنه اطرابى للنفراب التري ت مب رل أن تردخل فري طابان أيها العبد اعلينه اطابى إليلانن      

عهد ءيا  أبدل ل  االبن الاحيد الانبه الال اشتّانا لنكان لهه ال بفّي  اال باهله ِلن سيّتنا الباطل ه 

 بل بدله الخاّي الال باله فداً  عنّا.

 * إٌمان رفمة:

ّ  كان لحاّ كروم العبرد هرا الرّّله اعلرل هللاه اإحسران    ر ن  اعهرل اه ا   ّ اح هللا إلبرّاهيم.. هراا الرال تر

فم  إا سلع ْح آلن ْحه ثم إا ُدِعي ح  ِّ العشيّةه اساّ ل  هللاه ثم النسل الال أعطال هللا إلبّاهيم بعد الالح.. ا

م   له؟ اع رء  رح  طّيمري اسرّهِ فمر : للرااا تعالرانيه االرّّل لرد أنا  ِّ  أطاعْح. اللا لال عبد إبّاهيم عهِل بيح 

فم  شرفاًهاه هرل تّيرد أن تليري لر  عبرد إبرّاهيم هكرااه  ِّ على الليّي في اليام التالي.. لال البان: نسؤل 

ل؟ الّلا سؤلاها أاابح باإليااله ابو ترّدُّد. ألريب هراا هرا   ّ ن لم ت  ن بل  ِّ ابهال السّع ؟ اهل تمبل أن تمت

 ال يُّى؟! اإليلان في أبسط اأعلك لعانيه؟! أليب ها التصديك االثم  بلا

ا. اها هي ّفم  الّأة إسحك أبيناه      ّ إبّاهيم خّج اها ال يعلم إلى أين ياهله اُحسل له هاا اإليلان بِ

ج لن اعّو االعشيّة لكي تلتِصك بابِن اللاعده ابن اإليلان لكي تحيا حياة اإليلان.. فخّاح اهي  ُّ ت خ

لُ.   ّ ن ل م ت   ال تعلم إلى أين تلييه اأحبّح ل 

لِ »*  ل  ل ْح ع ِن اْلا  اق  ف ن ء  أ ْح إِْسح   ّ ا ف  ْين ْيه  ْفم  ُ ع  ِّ ف ع ْح   ّ  (.64: 24)تن« ا 

ثِّرل الرنفب البشرّيّ ه التري تظرّل ّاكبر  ااالسر  فراق   فم  تُل  ِّ + لّلا ّأته ِلن بعيد.. لال أحد اآلبا  المّديسين: إّن 

ْ إل ِّ ها. فحين نتمابل ل  الالله إلى أن تّى العّيب ِلن بُعٍده فحينبٍا تُس ى النءال ااالتياْ اتستُّ ااه 

 ي  اد ا انشعّ بعدم االستحماق.عّيب نفاسناه يتؽيّّ حالنا اتتبّدل أفكاّناه انتّ 

اِلِه )نش    ِلُن إِل ى ِحا  ل نِي اْلل  (ه فيُدِخل اللسريح الرنفب اللحبابر  4: 1أّلا ها فكلا تمال عّاب النشيد أ ْدخ 

 اهنان يكشؾ حبّه للنفب ايُطِعلها لن ثلاّ الللكاح.إلى ِخبا  اعسّاّ. 

ن    »    ِّ ال تِي ص  اق  بُِكّلِ اعُُلا د ث  اْلع ْبُد إِْسح  الّلرا »على نفرب اللميراب كترل المرديب لالرا يمرال: «.. ثُم  ح 

د ثالُ بلا ف علاا ُسُل ح  ُّّ ا   ال ح  الّلُّ طّيم هُه يعراد (. فالعبد إا فّغ لن تؤدي  اإلّساليّ ه اأنا  19: 9)لا« ّ 

م له كشؾ حسرال الاكالر . هراا ألرّ حتلرّي ااارل علرى كرّل الُخرّدام؛ الراين هرم  ل لسيِِّدِله ايُمّدِ  ّ فيعطي تمّي

لاا العاّا  العفيف  لللسيحه ايُحِيرّاا كرّل إنسراٍن كرالوً لسريّدهم. فلرا يصرادفه الخرادم لرن  ُلك ل فان بؤن يُم ّدِ

ح  طّيم هه فيُِّا  الفيل لل ايظّل لسان حرال الخرادم يمرال: نااح يكان الّّل ها الا را أ ن را... »ل أنا  أ ن را ل 

ِعي لِكْن نِْعل  ُ هللاِ ال تِي ل   (.10: 15كا1« )ا 
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