
 ٢٠٦سـالة لرا
 

الوالوطـنطـناألفض ـُلـُل األفض  
 

(Arabic – They desire a better country) 
 

ائىأحب ..موديثنَا اليح وموعضه: الوالوطـنطـناألفض ـُلـُل األفض 
 

الر وِمنالِة إلى العبسانيرشَراِدى عاح الححين األصددأ العاِمين الخَ نقرسشَ عراِد والسرشَس ع: 
 

 "فلووا ذِل ذكرى خَ الِذكروا ِمجنهلكان له مفر ة ِلصلرولِك..وعج ن اآلنبتغُ يونطناً أفضَل وأى س ماًاوي 
 ١."ةينَِد مم لهد أعه ألنّمهى إلهعد ي أن اُهللاى بهمستِح ال يكلذِل

  

 و هييتُا حم بقىيى وسِنه بِذلقَا ع مزر أبنِم  ولكن.ولِة الطفاِتيكر ِذ كّلىِعال ي ىِنهِذأن  ِدكؤملا نِم 
إجةاب علىىأم ؤال سوج هإلته ياه. وقدِن حرى ويا ولكنّقتهأقنَه ِعى ِنعندامز ادإد اِكرى ألمور الحى  ِفكنتُ. اِةي
 ن ِمى بأكثرِنرتكب تْكانَ .ٍةر مر آلِخىى شقيقِتام ألر األيِد أحرفجى  أمى أخذتِن حينرى تقريباًم عن ِمِةساِمالخَ
 داًسا جأيتهر .ةماِئا نَوكأنّه اه على شفتيتةاِهبة امن وابتسضتيمغْن مينيميل بعا الجههج وأيتُر .اماً عة عشْرسمخَ
 اب تنسوعمى والدابتِنفأج. ى؟ أخِتنأي: ى أمفسألتُ.  قبلن ِمهده أع لمريٍبع غَض فى واهِترجش بحع فى نَىوث

ى  وِهاذا تبكينلم: اسألته. معى بنَابتِنأج. ؟كة بذِلعيدى س ِههْل: افسألته. !طن األفضل إلى الوتْبذه: اهديعلى خَ
سة؟عيد .ِنألنّ: ىابتِنأجزينَى حاِقة لفرِنولكنّ اهى مئنّطمة أنّها سعيداكنَة ه.ثم ب أتْددثِن تحى عنانفصلتْى الِتوح  الر 
عن الجوقٍت ِلِدسم نعي. وأن رالقىها ستوح الجسدري الِذى سِع تغيند جىءمالر طاَل .ى الثاِنبثُدي الح وكان 
باأللماًوبشُم .الشّلتْخَ حتى د عاألولى ِماتُاع شَن س ِممصررقةشْ الم.ِت وإذا بالبيُئمتِل يبالم عينز. 
   

 مكتوببسفر أع مال الرسل األصحاح السا بِها بِهنَنَنّنّألأل" : رشَابع عنح نح ييا ونتحا ونتحررككونوج ونوج دد".و وجا ِفنَودذا ى ه
المالع ّ ى  الِذىِضطن األر الوكا فى ذِلنَجد أوه على أنّ اَهللا نشكرا أننَاجبوِلذا كان .  اِهللان ِمموضوعٍة طٍةبخُ تم
 انَ بوطِننهتمكى  وثاوس األولى إلى تيمِهالِتى رسِفول سولس الرا بنَحنصوي.  فيِهعيشَ نَة أنحاِل الصته إرادتْاءشَ

سب واألرضىئوالمأأفف":  بقوِلِه فيِهلينطلبشَ شَ كّل كّلوَلوَلأأ  طلب ىأأ  ءٍٍءىننتقام ِط ِط تقام لباتٌاتٌلبوص وص لواتٌاتٌلووابته االتٌاالتٌ وابتهوتشكر جلجل أل ألاتٌاتٌ وتشكر  جميع ميع ج
   ٢."قارقاروووو  ىى تقو تقو كّل كّلىىفف  ئةئةاِداِدئنة هئنة هطمطماة ماة ميي ح حىى نقِض نقِضىى لك لكبٍٍبنِصنِص م مىى ف فمم ه هميع الذينميع الذين وج وجلوِكلوِكجل المجل المألأل  اساسالنّالنّ
 

 فيِه إقامة هوأن إقامت ارر واألشْرى الشّ بقوراصحم ه أنّعلمي هلكنّو  فيِهمقيى يالِذ ه وطنَحبي ىسيِحمإن ال 
 ."رير الشّى ِفعِض و قد كلهالم والع اِهللان ِمنحا نَنَنّأ علمنَ" : يقوُله األولىالِتول فى رسسوحنا الريو .مؤقتة

يشَوجا نَعبطرسالر ِف وُلسنَولكنّ" :ِهقوِل به األولىالِتى رساِهللاِةا بقو م حروسإب ونان لخَيمالص مسأ ٍدتعني ى فعلن 
الزخيراألان م". الم سيِحإنى الِذى ِلووال دانت ثانيةة دِمتْزع قلبِهن م حبالحاضرلماة الع  ألنّه نتِسمبطن  إلى الو

  الدالدوا أووا أوصيرصير ي ي سلطاناً أن سلطاناً أنممطاهطاه فأع فأع قبلوه قبلوه الذين الذينا كّلا كّلوأموأم:  إذ مكتوبِهللاة  بنويناَلى  الثاِنبالميالِدف. اوىمالساألفضل 
   ٣. اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْللٍٍلجج ر رشيئِةشيئِة م منن وال ِم وال ِمدٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننم وال ِمم وال ِم د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و و الذين الذين....ههمِِم باس باسونونؤمنؤمن الم الم أى أىاِهللاِهللا

 

 ْلقدأوض حالر بي سوقي لنوعديموسِة مِم الميالِداهي نإذ قاَلق فو له : "الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لك لك إن إن كان كان أح أح دد  
ال يال يولدِم ِمولد ننفو ال يقِدال يقِدق ق  فوررأن أن ير اِهللا اِهللاى ملكوتَى ملكوتَ ير ..الم الم ولودِم ِمولود ننالج الج سدِِدسج ج سسدده ه وو وو المالمولودِم ِمولود ننالر الر وح هوح هوور وحوح ر" . ثمأكد 
الربله ض رينبِغينبِغ": ِهبقوِلى  الثاِن الميالِدةَورى أنتول تولى أن دوا ِموا ِمدننفو قاَل."قق فو ي نّوحا الرولساألولىِهالِت فى رس  :
   لكم لكمددى ألِعى ألِعضِِضمما أا أأنَأنَ":  قائالًسيحالم وعس يبالر ادنَع وو." اِهللا اِهللاالدالدى أوى أوععدد حتى ن حتى نا اآلبا اآلبطانَطانَعع أ أةٍٍةببححة مة موا أيوا أينظرنظراا"

مكاناً وإنمكاناً وإنم م ضيتُتُضيوأع وأع دددتُتُدلكم مكاناً آِت مكاناً آِت لكم ى أيضاً وآخُضاً وآخُى أيذكمإ إذكم لىلىحتى ح يثُيثُ حتى حأكون أنَ أنَ أكون ا تكونونا تكونونأنتم أنتم أي ضاًضاً أي". ما أسعا نَد
 نعر شَى عاِداح الححاألصين اني إلى العبرالِةسالر باء ج ولقد.طن األفضلى الوِف  حين كّلهع منكونس: أنّنَاب

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،    ١٦ – ١٥: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ١
                               ٢ – ١: ٢تيموثاوس إلى  األولى الرسول بولس رسالة ،                ٢٨: ١٧سفر أعمال الرسل  ٢
  ١٣ – ١٢: ١ يوحنا  إنجيل   ،        ٥: ١ الرسول األولى بطرس رسالة     ،    ١٩: ٥ الرسول األولى يوحنا رسالة ٣
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ؤمنالمينخَ الذين رِمواج ذِلن كأنّ ىالم الفاِن العهم: "اآلنبتغُ ياً وناويمس طناً أفضَل أىوبال ."وِلفى ذل تأمال كطنو 
 : قائق حا ثالثُنَام أمفُ تنكِشتع بِه للتممهتلهى أ الِتاِتاز واالمتينينؤِم المِهألتقياِئ  اُهللاهدى أعالِذ األفضل

 

ن م ِمال العوجرى خُِنعي ك وذِلارراألشْ ن عاله وانفص....المالمالعالعى فى ى فى اء الِتاء الِتييباألشْباألشْن ن ؤِمؤِم الم الماطاط ارتب ارتبممددعع: : أوالًأوالً 
 ١:قيقِة الحلتوضيح تلك تناقضتينصيتين مخْ شَن عسقد الما الكتابمه ذكرنثلي مربض ونَ.نؤِم المقلِب

 

نصحها   أٍةمرى الوالثاِن .فأطاع يريهى ض الِتإلى األر بذه يأن نهِم  اُهللاطلب لقد :: اِهللا اِهللا خليُل خليُلاهيماهيمبربرإإ  ))١١((  
 كِتشير عن وِمكِض أرن ِمب اذه:الً قاِئب الراهع د حيناهيمبر إان يتولم. انتْ فتو من الهالكاهقاِذن إلوجرلخُبا اهللا
 ِتي وبِهشيرِت وعِهِض أرة فى ترِكوبع صجد يلم . ِلماذا؟اَهللا اهيمبرإ يسأْل لم. ى أريكض الِت إلى األر أبيكِتي بنوِم
 ب الرهصصى خَكان الِذ المِهنفِس  أوِهفكر  أوِهقلب ن ِمحتّل ي أنقّ الحٍءى لشَ أوٍد ألحس لي أنّهعلم ي كاننه أل.أبيِه
 جر خَ لقد. واألهمية فيِهةراد الص مكانالمالع حتَل ي أن لقلبِهحم سن ما كّلالقيهة يوبع الصإن .ه خلقحين ِهلذاِت

  أنب الرد قصوذا ههف .بم الرى باسعحاً ودذبى م بنَاكنَه وانض كنع إلى أرب وذهب الرهرا أماهيم كمبرإ
تزَلنعالع رير الشّالمله ٍفدأس و ىمهِهِصخْ بشََلِغشَنْ نَو أنالم بك ونَارستمتعبح ونَورِهض لِعغَتفر ٢.ِهِتباد   
 

عيداً ب امى خي ِفاهيمكإبر شَيا العمهجبع يلم .ةارساهيم وبر إنا لوط عهجو وزلتْ انفص::إمرأة لوطإمرأة لوط  ))٢٢(( 
عنم سِتاراخ و.الم العاتار العى ِفشَيس دوم وعمةور.ر أياهِةنّا كجالر كب ض ِمأرصر.اَهللا ولكن لم ي ركذِلا هك. 

رآهقيقِتا على حها وِمسعص اخَرهاِعا الصإد كَ .ِهليتبب طرسالر وُلسع الً لوط قاِئن :"إذ كانإذ كانالب الب اربالنَ بالنَار ظر والسظر والسمع ع م
ووههووس اِكاِك سننب ب ينَنَيههممي ي ععذبذبنفس نفس ههالب الب ارة بأفعاِلة بأفعاِلارهمهماألثيم ةة األثيم".  لقدكلم لوط أصهاراآلِخه نَ وِهاِت بنَذينصحهخُ بالموجرألن  

الربم ِلهكةدينَ الم.فكان أى ازح ِف كمعين أصارِهه ولمخْ يرواج.انتظر الر بخَل حتى دِةدينَ لوط إلى مروغَ ص. 
بعدها أمطرالر بعلى س دوموع مورِماراً نَريتاً وة كبن السنَ.ءام إتْظر مرأة لوط بحسٍةرعلى س دوموع مةور 

فصتْارع ملح ِمود.كان قلب ها مالشِّةدينَتعلقاً بالم فلِح ِةريرا غَقهضكاِت يقوُل. اِهللاب سفر ب العبرانيينع نطال  أب
اناإليم :"فلوفلوذكر وا ذِلوا ذِل ذكركى خَى خَ الِذ الِذكررجننوا ِموا ِمجههلكان لكان له له ممفر فر صصة للرة للرجوعوعج". إ يتعلقْلم برى خَ بالمكان الِذاهيمرنْ ِمجه 

   ٣."!!أة لوطأة لوطررمموا اوا ااذكراذكر": وعس يب الر قاَل.رير فهلكتْالم الشّلع لأسيراًا ه قلبأة لوط فكانرماا  أم. اُهللااركه بكلذِل
 

 الم بالعاطه ارتبفكو بط بالرارتبن ؤِم مكلُّ بتغيِهيا هذا م .... األفضل األفضلهمهمطنطنوو ِهى  ِهى ينينننؤِمؤِم للم للماءاءممالسالس: : اًاًثانيثاني 
 ه وأجلسهقامأو لِةتفاِض المِهِتمعِن به وخلصهمح رب الرلكن و.الًا قب فيهسلك ىا الِتطايتاً بالخَي مكانلقد . راِضحال
معِفه ى السمِفاِتاوي ى المسيح يسوع .أشْإن قلِباقَو ؤِم المنينَن وحهِلظِة إلى لح بيِبقاء الحعلى الس اِبحا  كم
وعإنّ .ده ِهى وطِن ِفعيشُيِض األرى و وهينتظرة الِتدينَ المى لها األسات الِتاساِنى صعها وبارئه٤.اُهللاو ا ه   
 

 إلى  فيِهنِطستوا لنَفضل لنَ األكان المدأعو ....ننييعع م ملٍٍل ألج ألج فيِه فيِهببررض لنتغَض لنتغَ على األر على األراا لنَ لنَ مكاناً مكاناً اُهللا اُهللاددأعأع: : اًاًثالثثالث 
يقوُل.ِداألب وحنا ال يال  سفر فىىوِتالهراؤي: "وِمستُعوتاً ِم صنالس الً قاِئاِءم: ههوذا مسِكسِكوذا مناِهللا اِهللان م م عنّنّ ال العاس وهو و اس وه
سسييسكنسكنم م ععههممو و ههمميكونون يكونون له شَ شَ له عاُهللاُهللاباً وباً وعنفس نفس ههيكون يكون م م ععههممإلهاً له إلهاً له مم..وس وس ييممسسحكّل كّل اُهللا اُهللاح د د ممعِم ِمةٍٍةع ننع ع يوِنوِنيهمهم..والم والم وال  ال تُتُو 

يكونيكونفيم فيم ا با بععدد..وال يكون وال يكون ح ح ززننوال ص وال ص راخٌاخٌروال و وال و ججعِفى  ِفى ع مما با بععدد..ألن ألن األم األم وراألو األوور لى قدلى قدم م ضويقوُل."تْتْض ب ولس 
الرا نَا نَنَنَألنّألنّ": وُلسعلمأنّ أنّعلم ههإن قِِق نُ نُ إنضضب ب يخَ خَتُتُي ينَنَمِتمِتيا األرضِِضا األرىا ِفا ِف فلنَ فلنَىى السى السموبنَ بنَاِتاِتمو اءِم ِماء ناِهللا اِهللان ب ب يغَ غَتٌتٌي يير مر مصصنوع بيدٍٍدنوع بيأب دِِد أبىى..  
   ٥."اِءاِءمم الس السننى ِمى ِما الِذا الِذنَنَنَنَسكَسكَا ما م فوقه فوقهسس نلب نلب إلى أن إلى أنشتاقينشتاقين م مننئِِئضاً نَضاً نَ أي أيهِِهذِِذى هى ها ِفا ِفنَنَفإنّفإنّ

 

 ى كى ِلكوِتع د أجِلن ِمكأشكر: اوىما السانَأب: الِة الصلكِتى ى ِفِع متشتركل وكعأد: عزيزى القارئ 
ى ِديى سنّأِع .ونكحب يينا للذ إلهنَدتهد أعا بمتع أستمثُي ح.طن األفضلالً للو أهرير ألكونالم الشّ العِن عَلأنفِص
ألحيا حسبادِت إرك.أرفع الِت صى فى اسم يسِصقاً فى واِث.وع قدو ِدعلالقاِئ ك :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه.  

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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                           ٣ -١: ١٤          &  ٨ -١: ٣ يوحناإنجيل  ١
     ٨ – ١: ١٢سفر التكوين  ٢
  ٣٢: ١٧إنجيل لوقا  ،              ٢٩ – ١٢: ١٩  &  ١٣ – ١٠: ١٣ سفر التكوين ٣
  ١٠: ١١ نالرسالة إلى العبرانيي        ،      ٦ – ١: ٢إلى مؤمنى أفسس الرسول  بولس رسالة ٤
  ٢ – ١: ٥ثانية إلى مؤمنى كورنثوس الرسول ال بولس رسالة        ،                  ٤ – ٣: ٢١ يوحنا الالهوتى سفر رؤيا ٥
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