
 ١٩١سـالة لرا
 

  ممأبونَا السماوى يعلأبونَا السماوى يعل
 

(Arabic – Our heavenly Father knows.) 
 

 ممأبونَا السماوى يعلأبونَا السماوى يعل :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح إنجيل متى وِمنحاألصأ نَساِدالسقرِمن  ددالع اِدالحِث إلى الثاِلى والثالثينوالثالثين :   
 

 اكمبأ نأل .مما األها تطلب كلهِه هِذنإف .ساذا نلب موأ برشْاذا نَ موأ أكُلاذا نَ م:لينوا قاِئمفال تهتَ" 
الساومى ينّأ علمتحتَكم اجكِلِهلى هِذإ ون لِك .اهاِهللا ملكوتَوالًأوا ن اطلب وبر ِه وهِذ.هكله ا تزادلكم ".

١ 
 

 إن حسنالظن ب  التفكيرإلىا نَ يقودا أنضم الحالتقدرفة يعِدرى وانتشَار الِعلم والمتَثُ ححِفىاًنس القاِت الع 
شَالبرِةي. ب وأنّهتعٍُددو اإلُلاِئس الم عيستطيعم ني األهُلج القويم فى التع سلوبلامأن ي ِميئاً شَتعلم متَن علم.وي ستنير 
مخلفَ تَنع نخالقى واإلحاطة بالسلوك األ الثقافِةِبكْ ر ناستنَِمم ولِك . وتثقفَارِلن ِفألسا نَ مراهانَيِن بأع أن وه 

 ن ِمقَبا سمع انَِم تقدعم ىاِل الحانَ جيِلنِم من سبقونَا كانوا على مستوى أفضَل ِفى عالقاِتهم اإلنسانيِة واألسرية
أجى ِفاٍليلوم والفنون  العبما ال يالبيئات.قاس اِت أو بيئة ِمنجتمعالم جتمعاً ِمنم تثِنىنس أن ٢. وال نَستطيع   
 

 ويهى ِفِنمديِثى حى اليواءماِئى القرأحب عأنَاِقشَ م أن ع اِءبنَ باألاِءالقة اآلب.األبنَاِءالقة  وعى  فِف.اِء باآلب
العكور القديمِةص اناألبنَاِء قوقُ عاذاً شَراً أم.والو ِلالء اِللودين هواألم طبيِع الرىوهولِك. الِذى اعتاد ِفن ى عا رنَص
ديِثالحنالحظ أن قوقَ الع راألم والِذى هنَ اعتدن  .اهاِلديِللو الءوالوأصبحع ملة صعو .ةبلقد ور ى  ِفكانصالع

ا رنَصى عا ِفأم. انثنَإ  فيِهفُختِلي  الر أمهم أجِلنفس والنفيس ِمة بالنَحي والتضمِهالِد على أواِء اآلبصرِحِة القديم
ر فاِضالحالتزاماِء اآلببرع ِةايِهالِد أوموقي اماِل الودياجِبن بالوالم فروض علينَهم حوم أ ننجبوهمأم فيِهقُيتِف  الر  

 ِةالبي الغَضمتِع يِةو واألبن اآلِب عديثُرى الحج يحينو .اًقيدلة تعشِك الماددة تزارض حى أكثر البالِد وِف.إثنَان
ويصارحبالقولون  :أياألن بوأي ناألب إنّ.؟ِةو أا هسماءبال م ىنَع.أنّ أو ها أسماءبم نَع٣.فُؤِسى ي  
 

:  الرب يسوع إذ يقوُل.ابعاح السحصإنجيل متى األى  ِفوعس يب الراِتمكِلأتأمُل ا  كلمةشَهدال تَعتريِنى 
""فإنفإنكنتم وأ وأ كنتم نتمأشْ أشْنتم ررارارتع تع رفونأ أرفون ننتع تع طوا أوطوا أوالدكمالدكمع ع طايطايا جا جييدةةد"".فكم بالح رىأب ى ِف الِذوكمى السماِتو.ي هب 
 دع وب.ةديا جطاي عمهالدطوا أوع ين أرفونع يمهنْار ِمرشْ حتى األاء اآلبانة كَنَ سىنذ ألفَ م.هسألونَ يلذين ِلاٍتريخَ
 .ةديا جطاي عمهالد أوطوا وهو أن يعمهاجب ورفونع ي الذينم هاِء اآلبن ِم قليٌل.سيح المِدي السيالِد ِمنة ِمنَ سىألفَ
ِمستُعس يدة مة تقوُلسيحي:إن م حة اآلِببالس متختلفُاوى ع نم حا كآنَِتبٍءابوأم اٍته .أجالفَِتاخْ ال: ىا بقوِلبته. 

ألناآلب الس مى  ِف خلقَاوىاِءاآلباِط عفة األبلقَ وخَ.ةو األمومة وأودعهاا قلب ألمفى أب دع صإنّ.ةور ا غَهة الريز 
  ٤.نيسالجنْ ن ِم بها كلُّولدة يريز غَ بْلهونَتعلمي  جهنْة موم األمة أوو األبستْ لي.ِةطرا بالِفهى بالتعليم ولكنّتأِت
 

  زالتْالات نَاوي الح أنجيبالعو .اهاِع أنوالِفِت باخْاِتانَويى الح ِفا اُهللاهعدة أوزييرة الغَفَاِطلك العوِت 
 زِهاِئرى غَذ ِف وشَفَر انحاننس اإلأن فُؤِسا ي من ولِك.ا بها اُهللااهبى حا الِتهِتريزظ بغَ تحتِفِةا الطبيعيهطرِتبِف
ا هكَارنتدا ِلهركَ ند أنجب ي الِتىةمؤِلقيقة الم الحاهنّ ولِك.هذاكَ ديٍثى ح ِفَلِسر استَ أند أوتُا كنْ م.ِةطري الِفِهاِتعزونَ

وإال هبستَط ما اإلانَوى ونَاِننسحنَ  النالرى إلى دستَماألىو ى ِمنَدنستَ موخلوقاِتى الموهْل.ىنَ األد نَ هاكستَ مىو 
ن ىنَأداِلديِمِللو ناإلس االعِتب .اِناِتا وبنَنَاِئ ألبنَِةاءعلى شَاِءد ِفروكَهم رِتامهمم نذ نعِم.؟ أظفارهمِةوم مبعضاً َلعا ج 

ِمناألجي ديثة ِمال الحناِت والبنَالِد األو ونستقبحي نديثَ عالحاِتهمهوأم اِئهمآب منَة لهسةَ الحووا القدسلي موأنّه . 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،                        ٣٣ – ٣١: ٦ إنجيل متى ١
  ١٦: ١ رسالة بولس الرسول إلى  تيطس ٢
  ٤ – ١: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى  تيموثاوس ٣
          ١٢ – ٩: ٧ إنجيل متى ٤
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ر صعة ال قضيى الجنِسذوذ الشّ فيِهبحَأص الِذى ديثا الحى عصرنَ ِفوِةلألب اءم األسضغَ واباِتفَ الِصع أبشَونبينِسو
  ١ .فاِصُل بين الحالل والحراموتاه الخَط ال. اسِةر بالتحليل والدالم اإلعائُلسا واولهى تتنَالِت
 

سيح ى المة ِفديدليقة ج خَبحنص ِل.النَِمكَل لياِمى إلى الكَا نأِت ليتنَ.انَقِص بنَعترفينى ما نأِت ليتنَ.ريا نتغَليتنَ 
يسوع.بع فَاِطوج ة ديدوبمحبة جِم .ةديدِباأل ننَ واألم حوِهالِد أوِم و.اهمن نَالِداألو حواِئ آبهموأم اِتهو .مهليس 
 ِده العاِتفحر صى آِخى ِفالِخفر م بِساءا جم كَ"همهماِئاِئ على آب على آباِءاِءنَنَبب األ األ وقلب وقلبناِءناِءببعلى األعلى األ  اِءاِء اآلب اآلب قلب قلبددررليلي " بى الروِس

 ن ِمِةق الصاِدِةوم األمطِف عبرؤيِة ةنَاالبو .أبيِه ن ِمةرة طاِه نقيوِة األبِةبح مرؤيِةن باالب انَي عْلِحتَ تك لمإنف .القديم
  ٢.ونزيج التليِفاِمرى ب ِفهونَداِهشَى يوان الِذي الح طباِئعالمى عوح ِفضا بواهنَع مما وفههسيكتفيا بمرآ .أمها

 

 "لٌٌلاِماِم كَ كَوو ه هواِتواِتممى السى السى ِفى ِف الِذ الِذاكماكم أب أبا أنا أنمم كَ كَلينليناِماِم كَ كَنتمنتمأأفكونوا فكونوا " :بل على الجِهظِتِعوى م ِفوعس يب الرقاَل 
اآلإن باألشْ حتى اءنْار ِمرهمعرف يونأن ي طواعأو مالده ْعطايا جيدة فكم باألحى ننتِظرِمر اآلِبن الس مى  الِذاوى
يعلمحتَا نَ مإ اجِهليَل قبنَ أن سف. ألهقاَلقد الر ضاً بأل :أيأ نباكمالس اومى ينّأ علمتحتَكم اجكِلِهِذلى هإ ون اه قاَلثم : 
"اطلباِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَوالًوالًأأوا وا اطلب وبر وبر ههِِه وهِذ وهِذهكله كله ا تزا تزادادلكم لكم "

 :ى ثالثٍةا ِفه نوجزةام هاًورى أم نرةابق السوصالنص انَِلتأموب ٣
 

اذا اذا  م م أو أوببررشْشْاذا نَاذا نَمم  ووأأ  اذا نأكُلاذا نأكُلمم" :لينوا قاِئهتم ي أن اِهللاالِد ألووزجي  ال....علمعلم ي ياوىاوىمم الس الساآلباآلب  ::أوالًأوالً 
نلبنلبسأل "ساآلن ب السماوىي رفُعسئوليتَ مههالدأو وال. نَح  يتركهماعاً جيطاشاً ِع أوأو  ِكس وناٍءد.فإن ج ازأن  
 أكون معك: الً قاِئدع وقدل و.الله ج جّلُلاِم الكَوه واوىم السآلِب ِلهبِسنْأن نَ وزج فال يباٍء أرِضيين آل نقصاًبِسنْنَ

ِملكالو ال أه أتركك.إن طي ورالس اء الم تزوالرع  تحصوالد  تجمعخَ إلى مازن واآلبالس ماوىا نَ ألِس.ا يقوته
بالحنْ ِم أفضَلرى؟اه. يجبنستِن أن دقِّ إلى الحعلن المأن اآلب الس ماوىع يقبَلا احتياجنَ لمأن نس ألهوي وفر٤.ا لنَه 

 

 ن م كّل ألن.واوا تجد اطلب إذ مكتوبطلب نَ أنعاِنم ال ....هه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَ أوالً أوالًطلبطلبالمؤِمن يالمؤِمن ي: : ياًياًننثاثا 
يطلبي جد.ِل ولكن نتعلمأن نض ِطع ا ِفنَِتالبقا الالِئى ترتيبهألن  نَهاكأو قوتَب للمؤمن أن يهتم يجوز الو ةلوي 

الجِدس َلقبأن  يطلبالطع امى ِلاِق البلحاِةيِد األب؟ِةي.اِهللا ملكوتَ إن وبر هأم الً  رى أوعا من أجله ونسخلقنَا اهللا لنحي
 إلى ِهالِتى رس ِف قاَل.ِهِتادع سر وِسهابر وشَهام طعىِهسيح  المِةبح متى كانَ الِذالرسول ولس بن ِمنتعلم ِل.لدخُوِلِه

ا ا مم كَ كَفٌفٌيي س س أم أمطرطر خَ خَ أم أمىىرر ع ع أم أموعوع ج ج أم أمادادههطِِط أض أض أم أم ضيقٌ ضيقٌ أم أمةةددسيح أِشسيح أِش الم المةِِةببحح م مننا عا علنَلنَيفِصيفِص س سننمم" :ومية رىِنمؤِم
ههووم م كتوبا ِما ِمنَنَنّنّ إ إكتوبنأجِل أجِلن ككنم النّ النّ كّل كّلاتُاتُ نم ههار قدار قدح ح سبم ِلم ِلغنَغنَا كَا كَنَنَسبلذبهِِهى هِذى هِذا ِفا ِفنَنَنّنّح ولِكح ولِكلذبج ميِعميِع جهها يا يععظمظمانتص انتص ارا بالِذا بالِذنَنَارى أحى أحب٥.اانَنَب 
 

ا  كلهالماِدياِت أن ب يسوعبا الرنَد وعلقد .... بتواجِدِه ِفى محضر الرب بتواجِدِه ِفى محضر الربههالمالم وس وسههععبب وِش وِشتهتهاحاح ر رننؤِمؤِمالمالم  ::اًاًثثثاِلثاِل 
تزا لنَاد.إن ؤِم الملحقيِق انىحينم ا يُلخُدقاِد إلى المس ويتواجدأم امع ِف ويمثُلش اِهللار ى حالعِلرِةض ى.ي جداحتَ ره 

وشبعهور احتهوس ُالمه.ألن الم راِلكز ذى يتمبِهتع ؤِم المنحين يتو اجِفد ى محضر الرالب  اِدتعلهكنوز الم  الع
 ِدس الجاِتاجا بحنَ عليخُلب ي الىوِحع الربا بالشِّنَ عليقُغِدى ي الِذ ذاك إن.ِهاِت زينَعد وأبابِهر وأحلى شَِهِتمطِع أروأفخَ

ا ا نَنَتِِت سير سيرنن ِم ِمبٍٍب ذه ذه أو أوةٍٍةضضى بِفى بِف تفنَ تفنَاٍءاٍءييبأشْبأشْ  الال"ا انَى افتد الِذ.لوِك المِكِل وماِببر األب رنا ِم لنَادا تز كلهِه فهِذ.ىاِنالفَ
الببْل بْللِةلِةاِطاِطالب بد ريم كَريم كَم كَم كَ بدما ِما ِممننح ح ممل بال عل بال عيوال والبٍٍبي   دنَنَدس دس دم المسيحسيحم الم . .ممععراًاًوفوفرس ابقاًابقاً سقب لََل قبتأسيس الع ٦."المالم تأسيس الع 
 

 أدعِل  أخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. كأشكر  نا ميسألتكوإذ طلبت.ىبتِن فأج ك 
اع رى م ِف.ىيتِن احتوكبِتح مىاعر وبِذ.ىمتِنح فركليإ تُخْر ص.ىنِتوع بمتَعر فأسوتكعدو. ىرتِنمك غَوِدجفب
ى ِحاِنوم. الِك الهنى ِمِصخِلى وم فاد ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى ..ىدتِنر أوِةاح الراِه وإلى مي.ىضتِنبر أرضخُ
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ.. الصاِدق على وعِدك متِكالً..ِةدي األباةَي والحالملسا

   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٣٠ – ٢٦: ١ى  مؤمنى رومية  رسالة بولس الرسول إل١
  ٦ – ٥: ٤سفر مالخى   ،     ١٧: ٥ كورنثوس مؤمنى  الثانية إلى رسالة بولس الرسول٢
 ٤٨: ٥ إنجيل متى ٣
        ٥: ١ يشوعسفر   ،       ٣٤ – ٢٥: ٦ إنجيل متى ٤
         ٣٧ – ٣٥: ٨ إلى  مؤمنى رومية رسالة بولس الرسول       ،  ٢٧: ٦إنجيل يوحنا  ،           ٨ – ٧: ٧إنجيل متى  ٥
  ٢٠ – ١٨: ١     ،     رسالة بطرس الرسول األولى ٣٨: ٧٣ سفر المزامير ٦
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