
 ٢١٣سـالة لرا
 

المالمذبذبححالذه الذه بىبى....واآلني ة الخَة الخَ واآلنيزفيةةزفي  
 

(Arabic – The golden altar and the earthen vessels) 
 

 ةةزفيزفية الخَة الخَ واآلني واآلني....بىبى الذه الذهححذبذبالمالم: هضوعموم حديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 :رينشْ والِععاب والسرينشْ والِعساِدن السيددأ الع نقرعيناح األربحصوج األر سفر الخُنوِم
"ووضعم وسى مذبحى خَ ِفِب الذهيِةماالجتم اع قدالِحام اِبج.و خّبرِه عليخُ ببِطور عر كما أمرالر بم ىوس". 
 

 :ابعاح الرحص األن ِمابع السددأ العنثوس نقر كورىِنؤِم م إلىِةول الثانيسولس الر بالِة رسنوِم
١."انّ ال ِم ِهللاِة القو فضُل ليكونٍةفيزان خَى أو ِفزنْا هذا الكَ لنَنولِك"

 

 

 إنم ذبحِب الذهإار شَ المى النّ ِفِهليالِذص الكتابى أنَى قراه.ِم ى األصلو ِف هِبشَ خَنِطنْ السطى  تغَ ثم
 إن .ىوسم ب الررأمما راً كِطوراً عخُى بوس مِه عليدِعصئاً لييه محب أصك وبذِل.ى نِقٍب ذهن ِماٍءشَب بِغشَالخَ
 التكوين رف ِسستهّلى م ِفاءا جا بمنَرذِكوهذا ي .بى الذهحذب المب الراهع دى النِقِبى بالذهشّغَ المِطنْ السبشَخَ

األصحاح األول عخَن إذ مكتوإذ مكتو" .انلق اإلنسباُهللا اُهللالقَلقَفخَفخَ  ب اإلنس اإلنس انانعلى ص على ص ورهِِهتِِتور..  على صعلى صوراِهللا اِهللاةِِةور خلقه ذكراً وأنثى  ذكراً وأنثى .. خلقه 
خلقهخلقهمم".وم ا جباألاء صالتكوينرسفب ىاح الثاِنح تو ضيحاً ألصل اإلنسان إذ مكتوب. "ووجبَلبَلجالر الر بباإلله اإلله آد آد ممتر اباً اباً  تر

  وقعوقعأأفف" .هظير نَعيناً م ِفى جنِّة عدنجد ي لمم آد ولكن."ةةيي نفساً ح نفساً حمم آد آدارار فص فصاٍةاٍةيية حة حممسس نَ نَهِِهنِفنِفى أى أ ِف ِفخَخَفَفَ ونَ ونَ..ضض األر األرننمِِم
الرالرباإل اإلب لهلهس س باتاًاتاًبعلى آد على آد مفنَ فنَم امفأخَ فأخَ..ام ذ واِحاِحذ ودة ِمة ِمدنأأ  نضهِِهالِعالِعضو و مأل مكانَأل مكانَمهها لحماًماًا لح..  ووبنَنَبى الرى الربب  اإللهالِض الِضاإلله لعخَخَأأ  ىى الِت الِتلعذهمِِما ا ذهنن  
آدآدممام ام رأأأة وأة ورححضضررهإإا ا هلى آدلى آدمفقاَلفقاَل  ..مآد آد مهِِه هِذ هِذماآلن اآلن ع ع ظمِم ِمظم نىىظاِمظاِم ِع ِعنولح ولح مِم ِمم ننلح ٢."ىىمِِم لح   
 

  إنآدموح وِم اءنأصل تر تْكانَ ابىشيئة اِهللا مم نذ البِءدأن  يتمب اتعمحرِهضالم و .اركبيتلذذ  اُهللاكان 
بتوِهِداجما معف .هلقدج ُلو ق بسفر األمثالاء الرولذاِتولذاِت" :بى مى معبِن بِنع ى آدى آدمِم."م ننَ ها ندركاذ لما أحاُهللاب اإلنس ان 
 اةَيحال  لهاًنِما األولى ض إلى مكانتِههعيدلي .ِهاِتيِد تعن تكفيراً عحيد الوبنالً االاِذ باه وافتد.ِهِتور على صلقه خَىالِذ
ى وس م بِهرى أمالِذك .راًِطوراً عخُ بهعا ممِهِد تواجن ِم اُهللام يتنسِب الذهحذبممثالن يِفى جنِّة عدن  ا كانَ.ةديباأل
ليِعصدهعلى م ذبو ِبح الذهكانيتنس مى خَ ِفهيِةماع اإلجتم. شَ خَإنب ِطنْالسى بالشّغَ المالنِقِبذه ىد عاهالر ب 

بالمذبح الذهو .بىالِذاإلنسان ى األصل ِمو ِفى هناِب ترض  األرخَواُهللالقه على ص ِهِتور شَخَو هبِطنْ الس ى شّغَالم
النِقِببالذه ى الِذ.ىد عاهالر ببالم ذبح الذهبى.وأم رالر ب موسى أني ِعصدِه علي خُبراً ِطوراً ععلى الد٣.امو  

 

:  القائُلائِة الِمدع بعينن واألرب المزمور الثاِمباِحصكان حسبي ِفى جنِّة عدن اءوح وم آدتخيُلإنّى أ 
"سسببححوا الروا الربِم ِمب ننالس الس ممواِتاِتوس س ببححوهىىعاِلعاِلألأل ا اىى ِف ِفوه..  سسببحوهوهحي ي ا جا جميعميعم هِِهكِتكِتالِئالِئ م  سسببحوهوهحي ا كّلا كّل يج هِِهوِدوِدنُنُ ج..  سسبهِِهييححبي أأا ا  يييتها ا ته

ح ح ببتستسلِِل  ..اِتاِتوومم الس الس فوقَ فوقَىى الِت الِتاهاهييا الِما الِمتهتهييأأا ا  وي وياِتاِتوومم الس الساءاءمما سا س ي يهِِهييححببسس  ..ورور النّ النّبِِباِكاِك كو كوميعميعا جا ج ي يهِِهييححببسس  رر والقم والقمسسممالشّالشّ
اساسممالر الر بنّنّ أل ألبهأأ  هممرقتْقتْلِِل فخُ فخُر..  وثبوثبتهإإا ا تهلى الدلى الدهر واألر واألهبدِِدب..و و ضضععله له ا حا حداًاًدفلن تتَ تتَ فلن ععداا..  اهاهدلولوحوكّل وكّلوشُوشُح الب الب هاِئاِئهم الدم الدبباباتُاتُاب  

والطيوالطيورورذو األ األاتُاتُ ذو جنِِنجحِل ِل..ةِِةح ييسسببححوا اسوا اسما ام لرلربنّنّ أل ألبههقد قد تع تع الى اسالى اسممههو و ححددهتخَأو ."هيلهام يقدك انم نّما ترمداود النبى 
  لينليناِعاِعة الفَة الفَ قو قورينرينقتِدقتِد الم المههكتَكتَالِئالِئا ما م ي يبباركوا الراركوا الربب  ..ودودسس تَ تَ على الكّل على الكّلملكتهملكته وم ومههسيسي كر كرتَتَ ثب ثباِتاِتوومم الس السىى ِف ِفببالرالر" :وقاال

  ٤."بب الر الرىىا نفِسا نفِس ي يىىارِكارِك ب ب..هِِهلطاِنلطاِنع سع ساِضاِضوو م م كّل كّلىى ِف ِفهِِهاِلاِلممععأأ  ميعميعججا ا  ي يبباركوا الراركوا الربب  ..هِِه كالِم كالِمتِِتوواع صاع صمم س سددنْنْ ِع ِعههررممأأ
 

 اأسفَوأغْ!. اهراهإا مبليسِةالفَخَ بمو اِهللاِةصي له بقولِهام لح وال تأكال ِم اُهللا قاَلأحقاً: اء شَ كّلن ج؟ ِةنّر الج
فأجتْابح وِم: اءنر شَ ثمجأكُل نَِةنّر الج أوما ثمالشّر جى ِفى الِتِةرو ِطسنْ ال تأكال ِم: اُهللا فقاَلِةنّ الجهوال تم اهس 

                                                
– ٢٦: ٤٠سفر الخروج  ١

．
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،          ٧: ٤  كورنثوس مؤمنىرسالة بولس الرسول الثانية إلى     ،     ٢٧ 

  ٧: ٢  &  ٢٧: ١  التكوينرسف      ،       ٧ – ١: ٣٠سفر الخروج  ٢
  ١٦: ٣             ،     إنجيل يوحنا ٣١: ٨مزامير سفر ال ٣
  ٢٢ – ١٩: ١٠٣سفر المزامير       ،   ١٣ – ١: ١٤٨سفر المزامير  ٤
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 .رر والشّين الخَارفي عان كاِهللانَ وتكو.اينكمعأ ح تنفِتهنْ تأكالن ِمموه ينّأ ماِل ع اُهللابْل .وتا تملن: لها  فقاَل.وتاال تمَئِل
كّل  ىنَيى عا ِفتهمرو صتْهوتشَ  ِهللااِتهمصيعبم .ا فأكَلعه مضاًيأا لهج رطتْعأ و.كلتْأا وره ثمن ِمرأةالم ذتْفأخَ

  اإللِهبالر ِهج ون ِمأتهر واممأ آد اختب.ارهالنّ ريح وِبب هدنْ ِعِةنّى الجاً ِفاشي م اإللِهب الرتَوا صعِما سلمف .ِمنْهما
ى  ِفتكو صتُعِمس:  أسيٍفوٍت بصم آد قاَل.؟ أنتَنأي:  له وقاَلمآد  اإللهبالرى ادا نَ ولم.ِةنّر الجج شَِطسى وِف

ألنّ.شيتُ فخَِةنّالج ى عرياناُهللا فقاَل.أتُ فاختب  :من أعلمأنّك كع ريِم أكلتَ هْل.؟ان الشّن جالِتِةر ى أوصيتكال  أن 
   ١.ا فأكلتْهار أغْهأنّ )إبليس أى( ِةي بالحاءو حتْ واعتذر..تهرا أغْه أنّاءو بحم آد فاعتذر.ا؟نه ِمتأكَل
 

 يقبْللم الر ب اإللهم ا بِها اعتذرليب را رما ِهللاصيعِتهم.ر أى الرأنّب همستِحا ال يقان التواجب دمحى  ِفرِهض
ِةنّالجب عوكانتْ.د ا أعلنَ النتيجة مهفأخْ:  بالقول الكتابرجهالر بِم اإلله نِةنّ جع ند.لي عَلماألر ذ ى أِخ الِتض

ى  ِفدَلرى العج يٌلاِد وع. اإلثم ال يقبُلوس قد اَهللا إن.د الحك ذِلعند  اِهللاعان م اإلنسِةالقة عص ِق تنتِه لم.انهِم
 .عاً مُل وتتكاممتتالء الثالثُ الِصفاتُ بْل .ِهدِل وعِهاسِت قدعمافى ى ال تتنَه الِتمِتح برامُل يتعحيمركما أنّه  .ِهأحكاِم

ولقدد بر الرِف بى مِهبِتحالع و ِةجيبالصاً خَلِة المتفاِضِهمِتبنعآلد أرسَلف ..ِه ولنسِلماإلبن الو حيدمَل ليتحاص  قص
ما البشَرى واِصعو .خَطايخْليرجآد مِم ونسله نس ِةاحِةينونَ الدم برو .الًريراً كاِمراً تبذِلتم كليِب على صالج ٢.ثِةلج  
 

 إنا الورتنَ صشَموة بالخَهِةطيى قِطالقة الِت والعالِع بتْعصاني با استعيدالمسيح يسف .وعاآلبالس ماوى 
يى اا ِفانَرلمسيح بال عألنٍّبي هص يقوُل. ا فيِهنَالح بولس الرِف ولسإلىِهالِتى رس ألنّألنّ": ىكولوِس ىِنؤِم مهى ى فِِف   فيِه فيِهه

سسررأن أن ي ءِِء المْل المْل كّل كّللّّلحِِح ي..وأن وأن ي ي صاِلاِلصحالكّلالكّل   بِه بِهحلنفس هِِه لنفسع اِماِم عالً الصالً الصلحلح  بدبدم صويقوُل ."ليبِهليبِهم صِف ضاً أيإلى األولىِهالِتى رس  
كورنثوسىؤمِنم  :"أمأما تعلمأأون ون ا تعلمنكم هاِهللا اِهللايكُليكُلنكم ه ور ور وحاِهللا اِهللاوح ي ي سكنيقوُلو ." فيكم؟ فيكم؟سكن إلىِهالِتفى رس ىؤمِن م وميةر :
"الرالروحوحنفس نفس هه  أيضاّضاّأيي شْشْ يههددألر ألر وا أنّا أنّنَنَاِحاِحونا أونا أوالداِهللا اِهللاالد ". وكتبوحنّ يا الرِفوُلس األولىِهالِتى رس  :"انظرٍةانظربحة مٍةوا أيبحة موا أي  

أعحتىطانَطانَأع حتىا اآلب ا اآلبند ند ععى أوى أوالداهللا اهللاالد ". اُهللاإن ي ِبشَ إلى خَنظرِطنْ السشّغَ المالنِقِبى بالذه أنّى هِبذ مالذه حف .بلقد 
ى اُهللارتضذو الج الل أني فينَسكن ِهوِحا برإنّنَا .وس القد شَخَ . اِهللايكُلهبِطنْ السبذِلى شّغَ المكِب الذه٣. النقى   

 

  ""ةٍٍةفيفيززان خَان خَى أوى أوا هذا الكنز ِفا هذا الكنز ِف لنَ لنَننولِكولِك":  يقوُلوُلسالر ولس بكتب  كورنثوسىؤمِن مإلى ة الثانيِهِتالرس ىِف 
ليكونفضُل فضُلليكون القو ننَإ ."اانّنّ ال ِم ال ِم ِهللا ِهللاةِِة القوان خَا أوزفيِفمُلة تح اِخى دا كنزاً ال تلهلاِدعكّله كنوز الع الم وذهبهو جاِهوره. لو 

بحنَرا العالمكله  فلنٍءنفعنَ يا بشَىي وا بسكنَ لنَِهللاة اازى هبِهوِحى راوس فينَ القد. وكتبىِف ضاً أي إلىِهِتالرس ىؤمِن م 
يقوُل سأفس: "لقد أحبالم سيحالكنيس ة وأسلمنفس ألجِله اهلكى ي قدسها مطهراً إيا بغَاهسبالكِلاِءل الم لكى ِةم 

يِضحرِها لنفِسهكنيس ة مجيدنَة ال دسا وال غَ فيهضنشَ أو ىِمء ثل ذِل ِمنبْلك تكون م قدسة وبال ع٤."ٍبي  
 

  ..بب الح الحننمم ز زنِكنِكمم وإذا ز وإذا زأيتِكأيتِكرر و و بِك بِكتُتُررررفمفم": ِهِما بداه التى اشترِةن الكنيس عب الريقوُل الزقيحبسفر و 
فبى عليِكى عليِك ذيِل ذيِلسطتُسطتُفبو و سترتُتُسترع ع وورتِكتِكروح لِك لِكلفتُلفتُ وح ود لتُلتُخَخَ ودم م عِف ِفكِِكع ى عيقوُل يقوُلهٍدهٍدى ع الس الس ييددالر الر بفِص فِصب رىى ِل ِلتِِتر".يقوُل ثم  
نْعاه :"فتحليتِِتفتحليبالذه والِف والِفبِِب بالذه ضةِِةضولباس كِِك ولباسالكتان الكتان والب والب ززوالم والم طرطرزوأكلِت وأكلِت..ز الس الس ميذ والعميذ والعسلََلسوالز والز يتَتَيو و ججملِتلِتمجد اً اً  جدجداً اً جد

فصفصلحلِِل  تِِتلحمملكٍةملكٍةم..و خَخَ وررجلِك لِكج اس اس مِف ِفم ى األمى األمم لجم لجمألنّ ألنّكِِكاِلاِلم ههكان كاِم كاِم كان الً ببالً ببهىىى الِذى الِذاِئاِئهج ج ععلتهلتهع يقوُليقوُل  ليِكليِك عالس الس ييددالر الر ب٥."ب   
 

 زيزى القارئع :إنؤِم المنهشَبخَإناٍءب  م ز فىولكنّه ُلِميح و . ثميناًكنزاً لِهاِخبدهو هشَبِبشَخَب مٍطنْ س 
ب ىشّغَمٍبذه ى نظر وِف نقىالرهوب  مذبحال ِب الذهمعدإلص اِدعخُ بيتنَ رِطور عسمه اإلله هبالِذى أحإلى الم ىنته .
أدعأِخوك ى أن ترفعقلبك م ىِعصلياً م :انَأبا الساومى : دجنَسأمامالِل جك  مينقدمِمنَاشكر نل اإلبن  أجل تناز

غَى حيد الِذالوا ِملنَسخَن انَطايِهِما بد.وكهنَاًا ملوكعلنَ وج ة لعِتظمك.ي ا منلك  المجدوالسلطان ِد إلى أباآلبدين . 
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ الصاِدق وعِدكمتكلين على. ادينَافى اسم يسوع  ِفنرفع صالتنَا

 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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    ١٩ – ١: ٣  التكوينرسف ١
   ٧ – ٣: ٣تيطس  رسالة بولس الرسول إلى ٢
    ١: ٣األولى  ، ويوحنا١٦: ٨ رومية إلى، و١٦: ٣كورنثوس  إلىته األولىرسالو  ،٢٠&١٩: ١كولوسى  رسالة بولس الرسول إلى ٣
  ٢٦: ٥ أفسس  مؤمنىرسالة بولس الرسول إلى  ، ٢٦: ١٦ ،  إنجيل متى ٧: ٤  كورنثوس مؤمنىرسالة بولس الرسول الثانية إلى ٤
  ١٤ – ٨: ١٦  سفر حزقيال٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

