
ـالة الر٢٠٣س 
 

لملميكن يكن الع الع المالمم ستِحستِح مقاً لهقاً لهمم  
 

(Arabic - The world was not worthy of them) 
 

 ممقاً لهقاً لهستِحستِح م مالمالم الع الع يكن يكنلملم: ضوعهحديثنَا اليوم مو.. أحبائى
 

الرس الِةوِمنإلى العبر ين األانيصحاِداح الحشَى عرنقر أ العددابع و السالثالثينوج ءاً ِمزنالع ن والثالثين الثاِمِدد: 
 

 "رِش نُ.واجموار.رج واب.م اتوا قتالً بالسِفي.نَ غَلوِد طافوا فى جِملوِدم وج عىز.م عتازين.م كروبين. 
مذلين.و هملم يكن الع المستِح م١."مقاً له 
 

  اإنؤِمنعِتِه لممبِةبستِهصيو  الطينسِه وسلوِك الحبتدقيق ي رل ِلاًنور اهالالم عمظِلم.ي فتحأع يالنّ نعلى اس 
الطريق الصلكاِم القّحيح والحوالح يت  وبهذا األفضلاِةيمجد الِذنَا وأبى فى السملف .اتوقاَلقد الر بي سوع :

ى عسال ي نؤِمالم ."اتاتووممى فى السى فى الس الِذ الِذاكماكموا أبوا أبددججمم وي وينةنةسس الح الحالكمالكممم أع أعااوورر ي ياس لكىاس لكى النّ النّامام هكذا قد هكذا قدكمكم نور نورئْْئفليِضفليِض"
. ن فيِهاِك السسوح القد الراِدإرشَبيسلك و . اِهللاِفوا فى خَاهحي التى يِهاِتي لح طبيعيكاسنِعا  هذاألن نس حلصيٍت

اس اس  النّ النّميعميع ج ج فيكم فيكم إذا قاَل إذا قاَل لكم لكميٌليٌلوو": ِه لتالميِذب الرقاَل فلقد .اسميع النّ جاِءبإرض انسستحال ا ذلكيأِتى لنو
ححسناًناًس". سلكا ولكن ذلك يأتى عندما يؤِمنلموح اهللا وليِة رادة بقيسديج واِفعاٍت ودؤثربم س.  النّإنورحين ِض يىء 

  ٢.دم رِهنيي بع كانن مريح ال يه ولكنّمهدِعس ويمهبهج ويمهريح يألنّه ليمر السص البابح أصليِه إبجِذ يِهِت قوِلبكاِم
 

م إلى هذبى ج إبليس الِذِتااءر إغْأثير تتَ تحنوعاِق وم ألنّه.ونرِصب ال يمه ولكنّوني عم لهناس م النّنِم 
رير وأغْم الشّالالعواهِهِدفاِسم بمماهمأع أن دعب .رِهموبد مهو  َوضِحاوع جاباً بنَيهموب يور النّن.قاو وا النّمور 

واستبعودألنّه هماستم رأوا العفى الظالمشَي .ولذلك منَراه  يسيئوناِهللاِدال إلى أو وي طهضدكّلون م ني ُلِمح 
يحاوُل ف .دونَهضطهي الذين ن ِمِبع والرِفوالخَب  يتملكه شُعورىوِح الرعِفضَال  حالِة فىؤِمن الم إن.اجاًرِس
إرقّضاءالن الحإع نِت عمبالص مه وإنكان ذلك الفاًخَ ملص ِتومير فيِه الض.بُئخَ يالس راجِض المىءِملهحالذى ي  
ِمالت تحكينّال ليتجأذى األشْب ارر.لكن الر بيح ذرالخَؤالِء ه مِِمافوا افوا وال تخَوال تخَ": ِهقوِل بائفينننالذين يقِت يقِت الذين لونلونالج الج سسدد  
   ٣."ممنّنّهها فى جا فى جهمهم كلي كليددسس والج والجفسفس النّ النّككهِلهِل ي ي أن أنررى يقِدى يقِد الِذ الِذنن ِم ِمرىرىافوا بالحافوا بالح خَ خَ بْل بْل..االوهلوه يقِت يقِت أن أنونونررقِدقِد ال ي ال يفسفس النَ النَننولِكولِك

 

وا فى اشُ عاٍل رجاِءمراً بأس ذاِخجالً ِسدج نَينرانيب إلى الِعالِةس الرن ِمرشَى عاِد الحاححاألصب وبالتأمل 
 .واران فانتصوا باإليمتسلح. اِدطه واالضذاِب العنوفَلوا صمتح. دس الجلون يقِت الذيننِمافوا خَ ي ولم اِهللاِفوخَ

  هه بأنّ بأنّننؤِمؤِم ي يى إلى اِهللاى إلى اِهللاأِتأِتى يى ي الِذ الِذ أن أنجبجبيي  ههألنّألنّ  اؤهاؤهضض إر إرننمِكمِكان ال يان ال ي إيم إيمونون بد بدولكنولكن :ينالِعبرانيإلى  الِةس الر كاتبويقوُل
ممووججودوأنّ وأنّود ههي ي ججازى الذينازى الذيني ي طلبونَونَطلبهه .ثمي تحثُدع ناؤالِء ه لذينانوا اشُ عنّنّإإ: الً قاِئباإليمههممباإليم باإليم ان قهان قهرروا موا مماِلاِلمكك  

صنَنَصععوا برنَنَ. . اًاًوا برالوا مالوا مواِعاِعويديد  سسددوا أفووا أفواهاهأس وٍدوٍد أسأطفأوا قو ار نَار نَ النّ النّةَةَ أطفأوا قوججوا ِما ِموننح ح ددالس الس يفِِفي .ثمي حثنَدا عنَن ع آخَوِمر نطال  أب
وآخَوآخَ: قاِئالًان اإليمررونونع ع ذبذبوا ولما النّا النّ يقبلو يقبلووا ولمجاةَاةَجلكى لكى ي نَنَ يالوا قيالوا قياموآخَ وآخَ..ة أفضَلة أفضَلام ررونونتج تج ررببوا فى هوا فى هزءٍٍءزوج لٍدلٍد وجثم ثم فى قي وٍدوٍد فى قي  

أيأيضاً وحضاً وحبسسب..ر ر جموا نِشوا نِشجمرروا جوا جررببوا موا ماتوا قتالً بالساتوا قتالً بالسيفِِفي..  طافوا فى جنَنَ غَ غَلوِدلوِدطافوا فى جم وجِم ِملوِدلوِدم وج ععزىىز..م م عتازينعتازينمكر مكر وبينوبين  
ممذلينذلين..   إن هؤالِءهؤالِءإنمه مة   هابحةسابحالشّ الشّس هوِدوِده  أبطاُلطاُلأباإليم انان اإليم  لملميكن يكن الع الع المالمم ستِحستِح مقاً لهقاً لهموو  مسالالنَنَييسونِدونجِد أكاليَل المجِة أكاليَل المديِة فى األبدي٤.. فى األب   
 

راً أم اهنر اناًيأح ."هِِهاِئاِئ أتقي أتقيتُتُوو م مبب الر الرىىنَنَيي فى ع فى عزيززيزعع": ائِة الِمدع برشَس عاِدر السومز المباِحص يقوُل 
محيراً أنتنتهى  ريعاًسح اةيب ضعؤِم المنينالذين .اء األتقي كان ا أنّلنَأمهملو  اشُعوا حألاة أطوَلي ضبنور وااء 

إن  . وتقواه اِهللاوِفا فى خَهنَوشُيعي اٍةيحب جيِب العِةمالنعمل  لع أكثر كثيراًواهدشَل و. اِهللاِدج لم أشَدانعبلم إيماِنهم
 اِبب الشِّدى ألح توديِعدعى بزِلنْماً إلى مو يتُدع: مهد أحقاَل .؟مقاً لهستِح مالم العا كانأم يعاًرحلوا س ر الذينهؤالِء

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                     ،                             ٣٨ – ٣٧: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ١
  ٧: ١رسالة يوحنا الرسول األولى    ،  ٢٦: ٦إنجيل لوقا   ، ١: ٨  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ،   ١٦: ٥ إنجيل متى ٢
  ١٦-٤ & ١٢-١٠: ٣ ،     رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس     ٢٨: ١٠ إنجيل متى        ،   ١٦-١٤: ٣إنجيل يوحنا  ٣
  ٤: ٤                         ،     سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣٨ – ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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الغيور العامل إلى ماألخير وأنَاِهثو ا ممالقلِبقُز زيناً ح .أوجتاباً ِعهلر إلهى:ىب!.لم اذا سمتَحاب حيل هذا الشّ بر
 رم عتُيهأنْ هذا وتُاذا أبقيى لمألِن أتس: يقوُلاًتو صعِمس ِهاِمنَ م وفى.فع؟و بال نَ وههري غَتَ وأبقيِةسبالكني افعالنَ

؟ذاك.ألِن اساذا أى لمبقي؟ أنتَتك.إن كان غَ  لكيةرح نَسكِةاِلة على النفوس الهتَأنْ  قمبواجبك .وقد مالة ال رسحاِةي 
لهؤالء الذين تراهفع بال نَم.فلهذا أبقي تَ أنْتك.ِح إن ة اِهللاكملتْ عع ا أفكارنَنكم لتْا عالس ماءع ن١.ض األر   

 

 كاتب سفر  إنأعالمالر لس يقدب ماألصعاح التاِسحتلميذةة  قصاف سيح للمالذى  اسمها طابيثااكانَتْ فى ي 
غسلوها ووضعوها مرضتْ وماتتْ فا هنّأ ثَدح فلقد .ٍةجزع بمِتو المنول ِمسالر سطرا به أقام.)غزالة( ترجمته
 نى عانَتو ال ينأ ِهليإان طلبن يليجلوا رسرأافا  ينة ِم قريب وهى لدةى ِفكان س بطرنأ التالميذ عِمس ذإو .فى عِلية

 رين ويبكينل ياِمر األميع جِهي لدتْ فوقفَليِةلى العإ وا بِهدع صَلصا وفلم. امهع ماء وجسطر ب فقام.همليإ تازج ينأ
   ثم ثم..لّىلّى وص وصهِِهكبتيكبتيثا على رثا على ر وج وجرجاًرجاًاا خَ خَميعميع الج الجسسطرطر ب بججررخْخْأأفف" .نهع مىِهالة وز غَمُل تعتْا كانَم ِماباًة وثيصقِمأ

     ٢."ااههقامقامأأ و وههددا يا ياولهاولهفنَفنَ  تْتْلسلس ج جطرسطرس ب بتْتْررصصببأأا ا  ولم ولم..ااههينييني ع عتْتْححففتففت. . ىىا طابيثا قوِما طابيثا قوِم ي ي وقاَل وقاَلدِِدسسلى الجلى الجإإ  تَتَالتفَالتفَ
 

 ة كاناناً وقولواً إيمم م الذى كانانوسفَ اسِتس أنادِِاح السحصباأل أيضاً لسال الرمسفر أع  كاتبذكريو  
ينَصعع اِئجباٍت وآيع ة فى الشّظيما. ِبعمِعنْدفى تكلم م جمع اليوِدهلم ي ستطيعوا أني وا الِحقاومكموح ة والر

الذى كاني بِهتكلم  .ولما بدأ يكلمهبكِلم ِةمالح ظاً واِعاِةي إياهظٍة بِعمس جلها الوحاِب بالكتَى.ِن حقوا بقلوبهموص وا ر
اِننَبأسهمِه علي.وأم خَو فشَا هصإلى الس اِءموه و مِمتلٌئم نالر سوح القد.فر أى مجاِهللاد وي سماّ قاِئوعمين  على ي
  ممههوا آذانَوا آذانَدد وس وسظيمظيم ع عوٍتوٍتوا بصوا بصاحاحفصفص. . ةِِةظمظممين العمين الع ي يننماً عماً عان قاِئان قاِئ اإلنس اإلنسننة وابة وابفتوحفتوح م مواِتواِتمم الس السا أنظرا أنظرأنَأنَ  ااهه : فقاَلاِهللا
وهوهججمموا عليبنَ بنَهِِهوا علي فس واِحاِحفس ودخْخْ وأ وأةٍٍةدررججوهخَ خَوه ارجارجالم ةِِةدينَدينَ المور ور ججمموهوه..كانوا ي كانوا ي رجمونَونَرجمهه  وهوهو يو يددعقوُلو و عقوُلويوي : :أيأيهها الرا الرببي ي سسوعوع  

  كان.قدقد هذا ر هذا ر وإذ قاَل وإذ قاَل..ةةطيطي الخَ الخَهِِه هِذ هِذمم له لهمم ال تِق ال تِقببا را ريي: : ظيمظيم ع عوٍتوٍت بص بصخَخَرر وص وصهِِهكبتيكبتيثا على رثا على ر ج ج ثم ثم..وحىوحى ر رقبْلقبْلاا
ا ا ووججضاً نَضاً نَعع ب بأنأن" ينراني العب إلىالِةالرسا فى ا قرأنَم ِمحيتِض .مقاً لهستِح مالم الع يكن لملذين ان ِمداً واِحانوسفَاسِت
 تلبق حمس وثابيطا ب الرامأق فَكيل قوال برضعتنَ ن أانَل سلي ."فِِفيياتوا قتالً بالساتوا قتالً بالس م مررضاً آخَضاً آخَعع وب وب..فِِفيي الس السدد ح حننمِِم
  ٣.فيلسبا الًقت رخَ آضع باتَمو ِفيلس ادح ن ِمينيسقدال ضعبا جنَا اذمِل  اَهللاأَلسنَ ن أانَل سي ل.سنوفاِتسا
 

 جِسب اءفر أعمال الرلس األصأنّىاح الثانَح ه وم الخَفى يمسينكلم ب طرسالر وُلسالج موعِة بكلمالح اِةي.  
فلمِما سوا نِخعسوا فى قلوبهموقالوا لب طرسولس ائر الرلس:اذا نَ منَصعأي ها الراإلاُلج فقاَل. ؟ةخوله مب طرس: 
وا ولتوبعتِميكّلد ِمٍداِح و نكمْعلى اس م يسوعالم الخَاِنسيح لغفر اطاي.فقبلوا كالم هبفر ح واعتموانْ.واد ضفى ذِلم ك 
الينَوم حنفس آالِف ثالثِةو .و جب اءاألصابعاح الحر :"فألقوا األياِداِدفألقوا األيى على بى على بطرطرسسوي وي وحنَنَوحا ووا ووضضععوهوهمما فى حا فى حب٤."سسب 
 

 ى الذين ِف ِهللاِةسيح الذكي المِةائحا رنَألنّ: نثوس كورىِنؤِمم إلى ِة الثانيِهالِت فى رسولس بوُلس الريقوُل 
يخلصوِفون ى الذينهِل يكون.له اِئؤالء رحة مٍتولم ٍتووألولئك ر ائحة حٍةايلح اةي.وم نِه لهِذو كفٌؤ هور األم. 
لياة ِما كفَنَ أنّسنَ أنفِسننفتِكا أن شَر ئاً كأنّيِمه ا ِم كفايتنَا بْلنَ أنفسِِنالِذ . اِهللانى جنَلعا كفاة ألنخُ نكون دامع ٍده 
ويقوُل.ديٍدج  ضاًأي :لنَولكن ذا الكنْا هخَان ز فى أوزٍةفيفضُل ليكون انّ ال ِم ِهللاِة القو.إن  سحة الشّابوِدهطاُل أب 

اإليمان الذينلم ي حبوا حياتهمحتى الم ِتوِص يفهكاِتم ِسب فر العبرانيبالقولين  :وهم لميكن الع المستِح مقاً له٥.م   
 

 زيزى القارئع :ليتكتشترك ِع مى فى تلكالِة الص :نَاأبا السماوى..أشكر ك  أجلِمنم حب ِتكالعى ِل ةجيب
  لكايح أكى ىنّ أِع.ٍةدي أباٍةياً لحانماى وضطاياناً لخَفرى غُوهبتِن. م ثمينى بداشتريتِن. قّستِح المري غَُئاِط الخَاأنَ
قاً ِلحِقمشيئِتمك.أر فعالِت صى فى اسم يسوع. تِكمالً على وِدعك. يا مقلتَ ن :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه.     
 

  :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ٩: ٥٥سفر إشعياء          ،   ١٨: ٤مؤمنى غالطية رسالة بولس الرسول إلى      ،            ١٥: ١١٦المزامير فر س ١
 ٢٣ – ١٨: ٢١    إنجيل يوحنا  ،   ٤٣ - ٣٦: ٩سفر أعمال الرسل  ٢
  ٦٠ – ٥٤: ٧  & ١٥ – ١٠: ٦  سفر أعمال الرسل٣
  ٣: ٤  &  ٤١ – ١: ٢ سفر أعمال الرسل ٤
٥
         ١١: ١٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ، ٧: ٤  &٦ – ٥: ٣ & ١٧ – ١٥: ٢  كورنثوسمؤمنىالرسول بولس فى رسالته الثانية إلى  
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