
 ١٨٦سـالة لرا
 

العالعههـدـداألفض ـُلـُل األفض  
 

(Arabic – The Better Covenant.) 
 

 ـُلـُل األفض األفضـدـدههالعالع :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

ال وِمنالِة رسإلى العبرانيأ يننقر ددوالع شَرع ن التاِسعشْ والِعالثاِنىيرين اح السحاألص كت( :ابعِمن ياِةِمناِب الح( 
 

   اُهللا اُهللاععضض و وككذِلذِلوِلوِل. . الالمم الكَ الكَاِتاِتججررى دى د إلى أدنَ إلى أدنَا ولوا ولوبهبهسسبحبح  ون اَهللاون اَهللاددببعع كانوا ي كانوا يالذينالذين  صْلصْلووتت  لملم  شّريعةشّريعةالالفف"" 
.""فضَلفضَلأأ  دٍٍدههعع ِل ِلناًناًاِماِم ض ضوعوعسس ي يارار ص صمم القس القسككاس ذِلاس ذِلأسأسعلى على فف  ..فضَلفضَل أ أاءاءججا را ر لنَ لنَماًماًقدقد م مهِِه إلي إلياِباِب لالقتر لالقترديداًديداً ج جاساًاساًسسأأ

١ 
 

نقل  ِل.ةمخْة الضالمية العاريج الِتو السفنسث تر حيNorth Vancouver .ىاِد الهحيِط المئاِطعلى شَ 
الباِئضع المصدِمِةر نَ كَنو .ادترا اهمكدسة على ساِحواِبا كاألخشَلهوالقم ح والفحو .ريِتم والكبعلى  اكى هنَتر
 هماِمم واستجهماحِت راِتاع س فيِهون يقض.فةختِلهم الماِت بجنسيِةارحال الب الستقبئ أنِش.عاًتِس مميالّ جادياً نَئاِطشّال
يزاولوناباً ألعم ةسلي.أو جِل يسِلون شَماهِةدأفالم م ة سيحينْ ِمبلغَاِتهمها فيلم حسيح اِةيوع المسي.أو يقر أونالكتب  

الروحينَة المةاسبمله .أو جالِت الماالجتم اعية المةفيد.نبذاً أو اِل تعجم واضيعر ة بطريقٍةوحيوقةشَ م.خَ ي أواطبون 
مختِلفة  بالتليفونذويهاِت المِفى القار نظيرأج ضخفَر م. أو يتجاذبونافَ أطرديِث الحم عؤِم المنينالم تطوعين 

الماجِدتوين و .ِةبالقاعاولتنَيالشّون اىأو القه ى ةوع حلوم مقدة ِمماِد النّنى كتحية تراٍبحبالب حالغُِةار رب٢.اء   
 

 حثَدي ِفتُكنْ ماًو ى زيو ىاِد النِّةاردخل أحدالب حارينة الصيني.اَل وجج فيِهولته ولم وقبَل. طويالّمكثُ ي  
غَماِدلنَ ِلِهرِتادى قدإتُم ف ِهِت بلغَ إنجيالًِهليراًاِك شَقبله.وب عدأن اإلنجيلالِفغُ إلى  نظر و  وهبقرى ى سألِناِد النّاِب ب
 ربع: الًى قاِئابِنأجف .؟ىنَع الم لكحر أشْ بأنحمس يقتٌ ويك لدهْل:  له فقلتُ.؟ديِد الجِده العِةمى كِلنَعا مم: الًقاِئ
 .اًوذي ب كان فقدثله ِمينوذي بمهظمعكان م. انَعوا مة وجلسارح البِهفقاِئ رضع باءجو. جلوس لِلوتهع فد تقريباًِةاعسال
بأتُدىديِث حم عهم اوالًحاب االقتضفقلتُ. انمكَر األ بقدم وجهإديثَا الح بنَِهلي اصع خّو :ِل كَإنمة العِدهة  المكتوب

  اِهللاده عو هِب الكتيك بذِلودقص المده والع.اماه على رضاءن بنَي طرفني ب ميثاقاً أوى اتفاقاًِن تع اإلنجيلِفالغُعلى 
ِداألباى عرلبشَ م.واس مه العهدديِد الجييزاً تمِل. له وِدوجالع ِدهِهللاضاً القديم أي م شَع ٣. القديمبِهع  

 

 ىألِنفس :إأريد احاًيضرفَ ألعقَ الفرب ينالع هأ ف.نديجبته :كانالم اِهتعدِفون ى العصنْ ِعِةور القديمإد بام ر
اتفاقية بينهم. َيذبحونح واناًيونَ ويقطعِعه طع ة ِقدويمرالم اِهتعدونبي و.انه العهالِذى األوُلد  قطعاُهللا هكان م ع 
رجل بار يدى أعبى األ فِف.مارصحاح السشَابع عِمر ِسن فر التكوين وهأ أوُلو سفار العالقديمِده  )استعنتُوقد ٍةخَ بنس 
ع ع سس ِت ِتنن اب ابامامرربب أ أا كانا كانولمولم": اِت الكلمِهلهى هِذ اإلىح الوَلج س) واإلنجليزيِةِةن الصينية باللغتيس مكتوبدق المتاِبن الِكِم
  ككررثِِث وأكَ وأكَنكنكييى وبى وبنِِنييى بى بدِِدهه ع علََلعع فأج فأج..الًالًاِماِم كَ كَى وكنى وكناِماِم أم أمرر ِس ِس..يرير القِد القِدا اُهللاا اُهللاأنَأنَ: :  له له وقاَل وقاَلامام ألبر ألبربب الر الررر ظه ظه..ةةنَنَ س سعينعينسسوِتوِت
  امامرر أب أبددعع ب بككممى اسى اسععدد فال ي فال ي..مم األم األمننور ِمور ِمههممجج ِل ِل أباً أباً وتكون وتكونككععى مى مدِِدههذا عذا عووا فها فها أنَا أنَأمأم: : الًالً قاِئ قاِئههعع م م اْهللا اْهللا وتكلم وتكلم.. جداً جداًثيراًثيراًكَكَ
  ككنْنْ ِم ِملوكلوك وم وم..ماًماً أم أمعلكعلك وأج وأج جداً جداً كثيراً كثيراًككرر وأثِم وأثِم..ممِلجمهور ِمن األمِلجمهور ِمن األم   أباً أباًعلكعلكى أجى أج ألنِّ ألنِّ..اهيماهيمرربب إ إككمم اس اس يكون يكونبْلبْل
يخْخْيررججونوأ وأ..ون قيمقيم   نكيِنى وبيِدى بهع نكيِنى وبيِدى بهعوبوبيينسِلسِل نَ نَنكِم ِمك ننب ب عدِِدعكِف ِفك ى أجى أجياِلاِليهمهم..ع ع هداًداًهأب دياًدياً أبألكون إلهاً إلهاً ألكون لك سِلسِلنَنَ وِل وِل لككِم ِمك ننب ب عدِِدعكك..  

وأعطِِطوأعى لكسِلسِلنَنَوِلوِل  ى لككك   ِدكعب ِمن ِدكعب ِمنأرأرضربِتربِت غُ غُضككّل كّل..ك أر نْنْض كَض كَ أرعلكاًلكاًان ِمان ِمعأب دياًدياً أبوأكون وأكون إله إله ههم٤."م  
 

 قُحِقي بذلك قهحِقي ِلاهيمربإ على طاًر شَنم تتضاهيمرب إِهِدبع اهللا ونية بمرب المة االتفاقي أىده العك ذِلنإ 
  لها اُهللاقهِقحي س بها اُهللاهدع والِتى  البركَاِت فكلُّالًاِم كَ يكونكَى رص وحاِهللا امأمإبراهيم  ار س فإن: بِهدها تع ماُهللا

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                           ٢٢ & ١٩: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ١
   ١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢
         ١٣ – ٨: ٨ الرسالة إلى العبرانيين ٣
   ١٨ – ١: ١٧  ،   سفر التكوين ١٧ – ٩: ١٥ سفر التكوين ٤
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 ة اِهللاصي والفَ وخَطلوبط المر الشَقْحِق يلم  مناهيمبرسل إ نَه جاء ِمن أنِّفألسيدعو لا م  ولكن.ِهِدع بن ِمِهسِلنْوِل
نِْمف .إلبراهيمهمم ذ آلهة أخْ اتخَنى غَرياِهللار ِداِح الوو ِد األحعبدَو لوقاِتخْوا المنَصعأ باثيَلوا التميديهمليع بد١.اوه  

 

 ن ع التكفير كانك وكذِلاِتانَيوم الح د بسفِكتم تة القديمِةنَزِمى األ ِفدوهعوال قُواثيموال تفاقياتُاال تْكانَ 
ى لتكفير الِت ِلِةويمح الداِئ الذبتقديم أبطَلف. ِدستجالم ن اِهللا ابسيح الموعسي مد  بسفِك تمفقد ديد الجدها الع أم.اطايالخَ

ى ى  ِف ِفجدجدوإذ ووإذ و" :ُل يقوىاح الثاِنح األصىى فيلبِنؤِمإلى م ِهالِتبرس  ابن اِهللانع وُلس الرولسب كتبو . لهزاًم ركانتْ
الهكإ كإيئِةيئِةاله نسنسان وان وضضععنفس نفس ههوأطاع وأطاع حتى الم حتى الم وتَتَوم وأشَ." الصليِب الصليِبوتَوتَ م ارمتى البشير  عنهِد العِه بإنجيِلديِد الج 

األصحشْس والِعاِداح السرينإلى م ا قاله وعساي لمِه لتالميِذسيحوكانوا قد أع وا ودقتهالِفا عيد حص.ذ  أخَ فحين
الكأسوأ وشكر عطاهقاَلم  :"ألنألنهذا ه هذا ه وود ى ِلى ِلى الِذى الِذمِِم دلعالِذ الِذ الجديِد الجديِدهِدهِدلع ى يى يسفكِم ِمسفك ننأجل كثيرين ِل ِل أجل كثيرين مغِفغِفمرالخَ الخَةِِةر طاي٢."ااطاي  

 

  إنيسوعالم سيح هو"ببههاءاءم م جاِهللا اِهللادِِدج ور ور سسم جم جووهرِهرِههوح شْشْ األ األ كّل كّللُُلاِماِم وحيبكِل بكِلاِءاِءي مةِِةمقد قد رشَ شَ كلُّ كلُّ..هِِهتِِتر ىهِِه ب بءٍٍءىكان كان   
   أن أن سلطاناً سلطاناًممطاهطاه فأع فأع قبلوه قبلوه الذين الذينا كلُّا كلُّ وأم وأم.. تقبله تقبله لم لمتهتهاصاص وخَ وخَاءاء ج جهِِهتِِتاصاص إلى خَ إلى خَ.. كان كان ِمما ِمماءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهييوبغَوبغَ

يصيريصيروا أوالداِهللا اِهللاوا أوالد أى أى الم ؤِمؤِم المنونهِِه باسِم باسِمنون". لقد كتبب ولس الرِفوُلس إلى ِهالِتى رس ِنؤِممى رةومياألص ث الثاِلاحح 
يسوع  وقاَل ."هِِهمِِمان بدان بديميمة باإلة باإل كفار كفار اُهللا اُهللاههممى قدى قد الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسسى بيى بي الِذ الِذاِءاِءدد بالِف بالِفهِِهمِتمِتعع بِن بِناناًاناًجج م مرينرينررتبتبمم": يقوُل

 سيحالملبولسالر أنَأنَ": وَلسا اآلنا اآلنأر لِِلسِِس أركتفتَتفتَ ِل ِلكححع ع يونَونَيههمكَ كَم ىىي ي ررجعوا ِموا ِمجعننظلم مِِم و و.. إلى نور إلى نوراٍتاٍت ظلمننس لطان الشّلطان الشّ سيطان إلى طان إلى ي
 :ىا يِل فيماه وقلنَقَبا س مصونلِخ ٣."ننيسييسيدد الِق الِقعع م مصيباًصيباًا ونَا ونَطايطايان الخَان الخَفرفران بى غُان بى غُيميمنالوا باإلنالوا باإل حتى ي حتى ي..اِهللاِهللا
 

 ٍة كذبيحسيح الموعس يحيد الون االبم قداوىم الس اآلبوه و اَهللا أنو ه....ديِدديِد الج الجدِِدهه الع العونونممضضمم: : أوالًأوالً 
ٍةكفاريالصليِبوِد على ع  ألنّه ون سفِكبدد صُلم ال تحِفغْ مةر.و منآم الصاًً خَاَل نَ بِهنريراً وتبوح اة أيبةدي. 

  ننيي ب بىىطِِطأعأع  اء قداء قدممسس ال التَتَ تح تحرر آخَ آخَمم اس اسسس لي لي ألن ألن..الصالص الخَ الخَرِهرِهيي غَ غَدٍٍد بأح بأحسسوليولي": ذِلك النص سلال الرمفر أعبِس اءجو
  إنإن":  األولىِهالِتى رس ِفوُلسنا الروح ي قاَل.هد الجديد مبِنى على دم ابن اِهللاعالإن  ." ينبِغى أن نَخلص ينبِغى أن نَخلصاس بِهاس بِهالنّالنّ

 ٤."ةٍٍةطيطي خَ خَ كلِّ كلِّننا ِما ِمنَنَطهرطهر ي يهِِهسيح ابِنسيح ابِن الم الموعوعسس ي يممض ودض ودعع ب بععا ما منَنَضضععة بة بركَركَا شَا شَى النور فلنَى النور فلنَ ِف ِفووا ها هى النور كمى النور كما ِفا ِفسلكنَسلكنَ
 

: سيح الموعس ينع ابعاح السحرانيين باألص إلى العبالِةس الر كاتبقاَل ....ديِدديِد الج الجدِِدهه الع العةِِةليلية فاِعة فاِعقوقو  ::اًاًنينيثاثا 
 دهإن الع .." فيهم فيهم حين ليشفع حين ليشفعكلِّكلِّى ى  ِف ِفىى ح حووإذ هإذ ه. .  إلى اِهللا إلى اِهللا بِه بِهونونمم يتقد يتقدام الذينام الذين إلى التم إلى التمصص يخِل يخِل أن أنرر يقِد يقِد ثم ثمننفِمفِم"

الجديده والع هاألفضُلد ألن الع هدالقديم يتض مالشّن اإلى وقفَة الِتريع نساناجزاً ع أمامالشّو .اهة وقفتْريع 
عاجزة دبْل. تبريرِهون أظه تْرض اإلفَع نسان وعزِهج.أم ا العهدالج انَل ِن فبِهديدريراً تبجانياً ماينَسيح فاِد بالم. 

بالِنبالِن" :مكتوبععمةِِةمأنتم أنتم م م خلصخلصونباإل باإلون يموذِل وذِل..انانيم ككلي لي سِم ِمس نكمنكمه ه ووعطي ة اِهللاة اِهللا عطي..لي لي سِم ِمس ننأع أع مال كَال كَمييفتِخيفتِخ  الاليررأح أح د٥."د 
 

  ارار ص صقدقد" : إذ مكتوبه نفسب الرنهاِم ضديد الجده العإن .... الجديِد الجديِددِِدهه الع العنناِماِم ض ضسيحسيح الم الموعوعسسيي  ::اًاًثثثاِلثاِل 
ييسسوعوعض لِِل  ناًناًاِماِم ضععهوو ." أفضَل أفضَلدٍٍدهههووم م عنَنَعا على الدا على الدوام ألنّام ألنّوههأكد أنَأنَ"": :  قائالّ قائالّ أكدا ما معكماأل األ كّل كّلعكم ييام إلى انقضاِءاِءام إلى انقضالد الد هوبكلِّ."رره  

: وعس يب الر قاَلولقد ..""ىىقويِنقويِنى يى يسيح الِذسيح الِذى المى الم ِف ِفءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلستطيعستطيعأأ": وُلس الرولسب  قاَلةعينَ المب الرِةى قوِف ثقٍة
"بدى ال تقِدى ال تقِدوِنوِنبدررونونأن تفعلوا شَ تفعلوا شَ أن يئاًئاًي" .لقدص اري سكلِّ ِلوعم نيتب عهِلناًاِم ض عأفضَلٍده أى  ِلناًاِمض اِةلحياألب ٦.ِةدي 
 

 أدعِل  أخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. أشكرِمك نالِتاِت أجل االمتياز هبتَى وى ا ِله
أرفع  ..ِنى قوة ألحيا شَاِهداً ِلعمِل ِنعمِتكبه ..وعس يىبر ِدهن العاِم أجل ضن وِم. األفضُلده العكِل ذ.ديِد الجكهِدعب

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً.. ومخِلِصى فاِدى  ِفى اسم يسوعصالِتى
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
     ٢٥: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
   ٢٨: ٢٦     ،     إنجيل متى  ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢
  ٢٥ – ٢٤: ٣  ، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣: ١    ،   الرسالة إلى العبرانيين ١٣ – ١١  &  ٣ – ٢: ١ إنجيل يوحنا ٣
   ٧: ١  رسالة يوحنا الرسول األولى  ،      ١٢: ٤سفر أعمال الرسل           ،       ٢٢: ٩سالة إلى العبرانيين الر ٤
          ٩ – ٨: ٢ الرسول إلى مؤمنى أفسس رسالة بولس       ،  ٢٠: ١٣ &   ٢٥: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ٥
      ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى    ، ٥: ١٥   إنجيل يوحنا   ،٢٠ : ٢٨ل متى  إنجي  ، ٢٢: ٧الرسالة إلى العبرانيين  ٦
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