
 

 ١٦٩سـالة لرا
 

  !!ابابقَ البقَ البـِـِوأغلوأغل
 

(Arabic – And the door was shut!) 
 

 !!ابابقَ البقَ البــوأغِلوأغِل :ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 إنجيل متى وِمناألصشْس والِعاِمالخَاح حددأ العرين نقر راِشالع:  
 

""وفيموفيما ها هننذاهب اتٌاتٌ ذاهبليبتع ليبتع نزيتاً زيتاًن ..ج ج اءاء  العالعريسريسوالم ستِعستِع والمداتُاتُدد د خلنخلنم م ععههإلى الع إلى الع رقَقَ وأغِل وأغِل..سسرالب الب اب١.""اب 
 

 لقدض ربالس يدالم سيحثالَ مع شَر نعع خَ.ىذار مسنِمنه وخَاٍت حكيم مسنْ ِم كّل.الٍتاِه جهنُلِم تح 
  المثل أنك بذِلوعس يب الرد قص.ملن فأهالتُاِها الج أم.هنِتى آني ِفٍتي زوِدج على واتُ الحكيمتْرص ح.احاًبصِم
يوضلنَح ا منه ماءكمخُول  الحِلد ونرشّحملكوِتالم م الساِتو.وم نبج هل يحرمونأنفس م ِمهنِهوِلخُ د.  إن

العذاررشَى الع ِفكن ى انتظار قدريسوم الع راِءياألزي أفخر تِدين.ليكون له شَن فُرح ضور العرإذا  و.جيِدس الم
أمالنَانّع ِف بالتأملظر ى الماِنعاِمى السالِتِةي ى جتْاءثل بالم.س نربنَ يليقُوراًى أم نا أن ِعستوباهج ا  بنَ ويليقُ.داًي
 على نرصح ى الالِتاِتكالحكيم دتِع نس بْلالِتاِه كالجعِدخَنْ فال نَ.امو الدا علىنا بهنفِسأ ستَعيد تذكير ن أنضاًيأ
ووِدجز فى آنيِتٍتي فُ نحظى بل .هنجيِدشَرس المرور العضح. ِتونوجز لكالم اِنعى السِفِةامي ى سبِةع٢.ور أم 
 

 أوالًالًأو : :لقدكانتْ كانتْلقد الع الع ذارذارى العررشَشَى الع  هميعجهميعجننر ر اغبفِِف  اٍتاٍتاغبى مقابلِةقابلِةى مالع تْكانَ ....ريسريس الع ِصتنحرأح المى التمتع ن ِفه
بحضور العراس وهذا م نرالغَف .انَِساِئ بكنَاهة ِمالبينر اِدوا تشتاقُهقلوب هل ِلمالثاِنى ِلجىِءم لربي سوع.ِم ولكن ن 
  لقد.ىيكِف ى ال الثاِنب الرجىِءى انتظار ما ِفنَ كوِنن عتصريححتى الو .اقة واالشتيغب الردرج م أنم المثل نفهكذِل

  هها قلبا قلبممأأ و وهِِه بشفتي بشفتيىىنِِن ويكرم ويكرمهِِه بفِم بفِمببعع هذا الشَ هذا الشَىىللإإ  يقتربيقترب":  األصحاح الخَاِمس عشَر بإنجيل متىقاَل الرب يسوع
  يِضىءى الِذوه اِبح على السِعنْد مجيِئِه ب الرقابلِةتع بم التممتياز ا لهيكونل شتاقُى ي الِذإن ."عيداًعيداً ب بىى عنِّ عنِّددفمبتِعفمبتِع
نورهقد النّاس ام ويتمجد اآلبالس اومؤيِة ىأل  النّاسبرعِهاِلمالح ِةنَس.كثير وني ِمحلونم صالابيح  يسطعنور ا ه

 .ذأخُ يسأُل ينمف بال استثنَاء جميع للرتوِفم  اِهللاِةمع ِنتَي ز إن. نوراًعِشي اح البص ِمةا قيم فم.ِتي الزنا ِمهخلوِل
ومني طلبي جد.و متى توفرز النِّتُي عِةمالقلِبَلاِخ د  بأد ِشيعاِء بالضي.وكان ص احبِل نوراًه لعلحاًِمالم و٣.ض لألر     

 

 َل المثإنيتح ثُدع س  نخَمعذاراِهى جالت توفرله ناُل المليبتع نتاّي زو مذِلع كأه ملن.لم ينفع هن 
مالهن.لقد فوجئن بالع ى أتريس وقد.ستِع الماتُدخَ دوغَلن يرالم تِعساِتدذه بإلى األن سواق ليبتعن.ابتع ولِكن ن 
 .ِهاِحبصِم ِلتاًي زُلِمح ياحاًًبص ِمُلِمح ين م كّلس لين ولِكابيحص ملونِمح يون كثير.اب البقَ أغِل لقد.ر األوانيغَى ِف

اح أُلقد تسباِمَل ِمصحلي قدشَم هادة عنم ب ِهرفِتعالربوعسي وع نِهالقِت عبم تفا نشَدِةى البِمِهريعلى صليِب بد  
وهْل .لجثِةالجله شركة حقيقي ة بمنأح بهب ِمِل وصِه أجِلن.فتجد فُ يِقهالراًاِئ ح  يداذا يقوُلرى م.نَ  ال قدى ر
الزألنّتَي هالِمَلاِخ د صاحب.ولكن النور حين ي سنْ ِمطعه هدليٌلو على و وِدجالز ِتيد ونى شَنَ أدك.إن سيِح المى 
قيِقالحىه ونور للع مظِلالم الم.ألن ل قلبِهاِخ بديتو فرز النِّتُي عالغَِةم الِذِةني ى هنَو بالنّع ٤.قنبِثور الم  

 

 اَل الم إن.هناِل بمنع ينتِف ولمنابيحص م فأنطفأتْ.نبهى حقاِئال ِف من ِمنهيلد اع م بوضالتُاِه الجاكتفتْ 
ه قالَا مب عتِفننْ ا ليتنَ.؟رالم األخَالم إلى الع العك ذِلنا ِمنَالم حتى انتقاِل العوِكنى ب ِفاهنَكنز ذا إاهودج ا م ولكنعناِف

ببل ِفىالروِعظِتِه على الجتكِنتكِن  الال" : مززوا لكمعلى علىوزاًوزاً كنُ كنُوا لكم  األربْل بْل..ضضاألر اكنز اكنز وا لكمِف ِف كنوزاً كنوزاًوا لكم ى السى السمنّنّ أل أل..اِءاِءمههح ح يثُثُي  
يكونكنْ كنْيكون ززككه نَنَ هاكاكيكون يكون قلب قلب ككأي ضاًضاً أي".كثير ونلدي همالم عرفة عِد  نعبالوجىِءمالر داِد  الثاِنبة االستعوررى وض

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،                                          ١٠: ٢٥ إنجيل متى ١
  ١٢: ٩فر األمثال س ٢
               ٦: ٧ إنجيل مرقس     ،   ١٦: ٥&    ٨: ١٥ إنجيل متى ٣
  ٨: ٥رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٤
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 ا لمم .انَخلص ال ياانَياطخَ نِمالص ة فى الخَغب الردرج مإن. ِةمع النِِّت زينة ِماويهم خَ قلوبالتْز ا مولكن. مجيِئِهِل
 ١.رير للتطهير والتب على الصليِبسفوِك المِهِمة دبفاعلينين ؤِم مِهالِصا إلى خَاجتنَح نينعِلم ب إلى الرنأِت

 

ى  ِفوعس يب الر قاَل....انان األو األواِتاِت فو فوددعع ب بههينَينَواشترواشتر  تِِتييراء الزراء الز ِش ِشرر أم أمالتُالتُاِهاِهى الجى الجذارذار الع الع أجلتْ أجلتْلقدلقد  ::ثانياًثانياً 
المثل أنذ العِعى نَارسنج ميعوِنهن من.ولكن شتان  بيِة  امتأل  قلٍبنمِت النِّعوآخَبزير يِم .لٍء إلى ِمحتاجصاح ب

مجهو زسطعنور نْ ِعهدجىِء موآخَ ريس العر يإلىحتاج  ٍتزي. جاءالع ريسفو جداِت الحكيمِعشْ يلنم يابصحهن 
  بباطأ الراطأ الريتبيتب  الال": وُلس الرسطر بقاَل !ِتي الزاِءر بِشوالٍتغُشْاق موى األسْ ِفالِتاِه الجدجو و.ر بالنوتْجهى توالِت
ععننو و عهِِهدِِدعكم كم ا يا يحسِِسحببقو قو ممالتب نّنّ لِك لِكاطَؤاطَؤ التبهى علينَى علينَ يتأنّ يتأنّها وا وههوال الو   يشَشَياءاءأن أن ي هِلهِل يكأنَ أنَك اسبْل بْلاس أن أن ي قبَلقبَل يالج الج ميعميعإلى التو إلى التو بةِِةب". 

  ةِِةبب إلى التو إلى التوككا يقتادا يقتادممنّنّإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَم أنم أن عاِل عاِلرريي غَ غَهِِهاِتاِتطول أنَطول أنَ و وهِِهاِلاِلههإمإم و وهِِهنى لطِفنى لطِف بِغ بِغننيي تسته تستهأمأم": الرسوُل ولس بوقاَل
ولكنِم ِمولكن ننأجل قس اوِتاوِت أجل قسككوقلبك غَ غَ وقلبك ييرتذخَ تذخَبِِب التاِئ التاِئر رنفِسنفِس ِل ِلركغَ غَك ضِف ِفباًباًض ى يى يوم الغَم الغَوضبِِبضواستع واستع الن داِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن د الع ٢."لِةلِةاِداِد الع 

 

 حين ونثلهر ِمشَ على ب اتكلن لقد.... بهن بهنطنطنارتبارتبوو  اِتاِت الحكيم الحكيمالعذارىالعذارى  علىعلى  التُالتُاِهاِه الج الجالعذارىالعذارى  اتكلتْاتكلتْ  ::ثاًثاًثاِلثاِل 
فوجئنبقد ريس قالتْوم العللحالتُاِه الج اِتكيم:ا ِمنَطينَ أعنز ِتياإلتْ فكانَ.كن جةاب:ى لنَيكِف  ال لعلها ولكن! 

كثيرونيتم سون بالِقحدو يسينيزورونم قابرهموأد ِتيرذا فإ.هم  يسينيساِتوبالِقدِمبالِقد نو اِءرالقب ر وهمي ونتمتع 
 ح أناِضووِمن ال .ولكملعله ال يكِفى لنَا : م لههمِل بقوديِد الشّهمِف تأس خَاِلصع ممهابتَ إجلونرِس ي.ى األسنَِدجى المِف

البابس ِفغلقُي ظٍةى لحا م.ينفَ ولن عقر نَعاٍبا على بأغلقه الر ب. 
 

  رِف ِف::ابعاًابعاًر ى نصالل اللفِِفى نص ييل صل صارارص ص راخٌاخٌره ه وذا العوذا العريسريسم فاخْ فاخْقبٌلقبٌل م ررججنهِِهلقاِئلقاِئ ِل ِلن....خُ إن داِهللام ي نادعلى ون 
الدستِعنَام ِلوالح دبإصم ا وِمنَابيِحصنِة كثرم ا نسمال تأثير ع.ا وم زال كثيرِفون الِةى حتر اخ وإهال ِلمصيرِهمم 

 ."اناننسنس اإل اإلننا ابا اب فيه فيهىىأِتأِت ي يىى الِت الِتةةاعاع وال الس وال السوموم الي اليرفونرفون ال تع ال تعنكمنكم أل ألذاًذاًإإوا وا ررههفاسفاس": وعس يبلر اقاَل. ىاألبِد
 

ملون حيو ام اِهللاد خُاِتذيربتح الونبي  الون كثير....هنهنهِِهووججى وى و ِف ِفغلقُغلقُيي  اِباِب بالب بالبالتُالتُاِهاِه الج الج فوجئِت فوجئِتلقدلقد: : ساًساًاِماِمخَخَ 
مصنّ ولِكابيحاهئةِفنط م. مكتفينظهر  بمحنساسام النّ قد. "لهلهممص ص ورة التقوى ولكنّة التقوى ولكنّورههم منِكنِكم مررونونقو قو تهااته".ي ظهرون 

كمسيحيولكنّن هالم  عيشُيونحي اة مةسيحي.إن هؤالء ثاَل أم يفاجئونسي غلقُ  ماًواِب يِفبالبى ووِهجهم.  
 

 سخِِخآلآل  ::ساًساًاِداِدسر لحظِةظِةر لحي بقى بقى  يكثيركثيرونون  مخْخْمددوعينكالجاهالت كالجاهالتوعين .... يتردداِئ على الكنَونس يصلون ويصومون 
ويتصدقوند ونتسليم قلوبهم و ياِتحالفاِدىل  بالكاِمهم ِحبالم بِللر.س يفاجبالحقيقِةأون أن الر الب  يعرفهوالم  

جدواى وقته. لقد جتْاءِة بقيالع أى ذارالٍت قاِئضاًي:ا ي سيدا ي سيدأف .ا لنَ افتحجوقاَلاب : "الحقوُلقوُلأأ  قّقّالحلكن ىىنِّنِّإإ   لكنم ا ا  م
 ٣.كمريحأا  وأنَلىإا الوى تعاِدنَ ياَلز ا موتُ يسوع وصفتوحاً ماَلز ا ممو الياِءج الراب فب ِهللاكراً شُ ولكن."رفكنرفكنععأأ

 

 سابعاًابعاًس : :ي نمي نمعلم؟؟علم..  قدقدتطلب تطلب الي الي وموم  نفوساانّنّا ِما ِمنَنَنفوس....نفارقُ قد ياةَ الحالثاِنى نيا قبَل الد بجىِء الرقبلنَا  فهل .م
 .؟ا قلوبنََلاِخس دوح القدى الرا بسكنَ تمتعنَ هْل.؟هانَ وغفرهالصا خَلنَِنهْل  .؟انَالص نفوِسخَِل ِهمِتع ِنَلمعباإليمان 

 ى أنعِن فهذا يا اآلنني الداةَيا الحقنَ فار إن.؟انَ أجِلن ِمه نفسا وأسلمنَب أحنا بمرير وارتبطنَالم الشِّن العا علنَ انفصهْل
البابفهْل.قَ أغِل قد سنكون اِخ بالدل معانَريِس ع وعسي بالرأم سنقر ِفع ى يأس قائلين :ديا سلنَا. ي و .افتحا أتينَي

الصِمتُو ل إنِّ الداِخنأا ى معنَ ِل.رفكمسهأِحر نَ ا ال ألننَىاِئبرفُعالي وموال الس نَ ِل.ةاعتِعسقبَلد أن غلقَ يالب ٤.اب   
 

 زيزى القارئع..أدعِل وكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السماوى.. أشكركألنك تَ فتحاباً بى ِما أم
إلى ملكوِتخَلألد و .كوِتبصكلو نَ الحإى ى آلِتتِناديليف. كغَى إذ تِنحأرخَتَفر اىطاي.وأس دتِنعى إذ وى دتِنعبالحاِةي 
أرفع  ..اكمى س ِف ألقاكى فيِه الِذعيِدم السو إلى اليكِصخْى شَى ِف وتحفظِن.كوِحى برِن تقوي أن أسألك.ِةديباأل

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: صالِتى ِفى اسم يسوع البار متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ
 

  :ىك ِفها ستجد ذِليرسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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            ١٩: ٦ إنجيل متى ١
  ٦ – ٤: ٢     ،    رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٩: ٣ رسالة بطرس الرسول الثانية ٢
              ٢٤ :١٣ إنجيل لوقا ٣
              ٢٠: ١٢ إنجيل لوقا ٤
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