
 ٢٤٧سـالة لرا
 

  أفـراح السماءأفـراح السماء.. .. ـُلـُلنَدخُنَدخُهيا بنَا هيا بنَا 
 

(Arabic – Come and share your Master’s happiness.) 
 

  أفـراح السماءأفـراح السماء.. .. ـُلـُلنَدخنَدخهيا بنَا هيا بنَا  :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  اِدى والِعشْرينالحالعدد   نقرأالخَاِمس والِعشْرين األصحاح متىوِمن إنجيل 
 

 كأقيم فس. على القليل أميناًتَ كنْ. واألمينحاِل الصدبا العه أي فعلتَسناًح:  األمينِهبِدع ِلدي السفقاَل " 
     ١."كِديح س إلى فرخْل اد.على الكثير

 

 إنأفر احالس اِءمال يتم تعا إال به :العبدِلا الصح وهتَ  نَاَل الِذىوِماًريرح نر ِطبإبليس والج ِدسالم  والع
وارتبط بالرِمب ى يقوالِذ. ِهقلب  كلِّنمأجِلِهىرض الِذغَ الِة بتأدي ِمن أو جدانٍَة على األرض اُهللاهالِذى . بأم يرفُع 

فَكيلُّستِغ يالم وة والوقتَهبواإلم اِتكانيالم عطاة لهِلٍةانَ بأم مِدجم اِهللا اس. الشّإن طرثَى والثاِل الثاِنني ن على ايترتب
 عنْه كتَب ى الِذوعس يبالر ررح المتَو صعمسنَا يتنَل ؟ررحم إلى الليستْ حاجتنَاوأ .رير التحوهل واألو تحقيق

 ِهِلوخُدوعند  .ِةريه الجِهمِتد ِخاستهّل حين  الجليلعاِمجى م ِفمعِل يان كَ أنه. من إنجيِلِهابعاح الرحصاأل بلوقا البشير
إلى مجع املياِص بالنّوِدهِةرح كَثُي انقد تر ى بسحبِهادِت عي وم السِتب. قامقرأ ليِف فدعِسِه إلي إشَفر عيالنّاء بى. 
"ولمولما فتحالِس الِسا فتح فرفرو و ججددالم الم وضِِضوعى كَى كَ الِذ الِذعانفيِه فيِه مكتوباً مكتوباًان ::  رروحوحالر الر ببعلى ألنّ ألنّ على ههم م سحِنحِنسى ألبشِِشى ألبررالم الم سساكيناكين..أر ى ى سلِنسلِن أر

   وأكرز وأكرز..ةِِةييرر إلى الح إلى الحقينقينحِِحسسنْنْ الم الملََلسِِس وأر وأر..ررصصى بالبى بالبمملعلعق وِلق وِل باإلطال باإلطالورينورينأسأسلملمى ِلى ِلاِداِد ألنَ ألنَ..رى القلوِبرى القلوِبسِِسنكَنكَ الم المىىفِِفألشْألشْ
بسةِِةنَنَبسالر الر ببالمقب ولِةولِة المقب..ثم ثم طو طو ى السى السفرفروس وس لملمهاِداِد إلى الخَ إلى الخَهم وجم وجلس٢."لس  

 

 تْانَ كَلقدع يونميع الذ جى  ِفينمجاِص النّعماِخ شَِةرصِهة إلي.أ يقوُل فابتد الربي سوعله إنّإنّ" :مهاا  هليليووممقد قد   
تمتمهذا المكتوب ِف ِف هذا المكتوب ى مى مسككعِِعاِماِمسمم".لقد ج اء اِدنَليباإلطالقى .أى نَاقطِل لي ِة قيوِد ِمنملكِة الظلمو. مليحرر اللغْأنَا ِمن 
: وعس يب الرن قوَلاح الثاِمحص األجيلِهنإى  ِفشيرا البوحنّ يسجَل لقد .خَدعنَا بِه إبليس وأعوانهالِذى  لباِطلا
"وتعوتعرفونرفونالح قّقّ الحوالح قَقَ والحي ي ححرررركمكم". ثم ِهبقوِل أكدع ِه نفِسن: "فإنفإنح ح ررركمركماالب االب ننفبالح قيقِةقيقِة فبالحتكونون تكونون أح أح راراًاراًر"..  

وباألصحاح الرشَابع عقاَلر  وعسي بنَنَأأ" :الرا ها هوطريقُطريقُ ال الووالح قُّقُّ والحوالح والح ياةاةي..لي لي سأأ  سححددي ىىال بال بإإ  لى اآلِبلى اآلِبإإ  ىىأِتأِت ي" . لقد
جاءسيحالم بشِّ يبملكوِتر الس وِف .اِتموذكَثٍلى م رهمتى الب اح نجيلِهإى  ِفشيرحشْس والِعاِم الخَاألصشَرين به 

الرملكوتَب الس اِتمو بإنسان ماِفسر استدعى عبيدوسله مهمأم والهأع خَداًاِحطى و مسو ِماٍتنَز الِفن ِةضطى  وأع
 اِتنَزذ الوى أخَى الِذضال مى الح وِف.افر س ثمِهر طاقِت على قدٍداِح وة كّلداِحة ونَث وزطى الثاِلوأعن نتي وزرآخَ
  ٣.نريين أخْنتي وزبحن فرنتيزذ الوى أخَ الِذثله ِمَلِم وع.ىر أخْاٍتنَز وسم خَبحا فر بهرس وتاجمالخَ

 

 عج ر طويلٍةٍةد مدع وب.ِهِدي ساَل مرض وطمى األرة ِففر حرفَى وحض مةَداِحة الونَزذ الوى أخَ الِذنولِك 
  تَتَ كنْ كنْ.... واألمين واألمينححاِلاِل الص الصددببا العا العهه أي أي فعلتَ فعلتَسناًسناًحح" :ى والثاِناألول ن ِمكلل ِل يقو فإذا بِه.مهاسبح ليماهع واستدديسال

 ديا سي": الً قاِئِهِديس ِل اعتذر فقدثُ الثاِلدبا الع أم.."ككدِِدييح سح س إلى فر إلى فرلْْلخُخُدد ا ا..ثيرثيرك على الكَك على الكَأقيمأقيم على القليل فس على القليل فساًاًأمينأمين
عرفتكر قاسياًالًج  تحصِمد نثُ حيلم تز رع.وتج مِمع نح ثُيلم تب تُف فِخذر.فذه تُبوطم تُرزنَ وى  ِفتك

األرض فهذا هوم الك.فأج ابهس يده:أي ها العبالشِّد رالكَير وُلس.ع أنِّفتَر ى أحصِمد نح ثُيلم أز رعوأج مِمع ن 
حثُيلم أب فكَ.ذر اني حسنبك توِد أن عنْى ِعاِل مدالص كَ ِلارفِةياستَى ردنْ ِعهدع وِتدى مفاِئع ِهِتد.ِل قاَل ثم ِهبيِدع: "أما ا أم

هذا العهذا العببدنَنَ  ى الى ال الِذ الِذدفعنْنْ ِم ِمفعهه..فأطر فأطر ححوهِف ِفوه ى الظلمالخَ الخَةِِةى الظلم ارجيةِِةارجي..ه نَنَ هاكاكيكثر يكثر الب كَكَ الباءاءوص وص ريرانان األسنَ األسنَرير".وحين ذِلُل نتأم ك 
 ٤.سمى خَا ِفه نوجزاِءماح الس بأفرتع التم لهقُِّحى ي الِذالح الصدب العو هن من عةام هقَقاِئ حهنْ ِمصستخِل نَالمثَل

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،       ]كتاب الحياة  الطبعة الرابعة  [٢١: ٢٥ إنجيل متى ١
  ٣٢ – ١٦: ٤ إنجيل لوقا ٢
          ٦: ١٤   &  ٣٦  &  ٣٢: ٨ إنجيل يوحنا ٣
      ٣٠ – ٢٤: ٢٥ إنجيل متى ٤
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 شيئته مَلم وع.ٍةانَ بأمِهى طريِق ِفار وس....ةةرفة الحقيقيرفة الحقيقي المع المعبب الر الرفَفَرر ع عنن م موو ه هححاِلاِل الص الصددببالعالع: : الّالّووأأ 
 .الِك الهى طريقوا ِفار وس.هم عليهى أمال الِذلاِطوا بالب اقتنع.ا إبليس بهمهعدار خَأفكَأسرى  ون كثير.الصبإخْ
ابتعدى الِذن اِهللاوا عأح بهمسَل وأرنَ ابهالو حيدلي َلِمحع نهخَم طاياهف .ماَلاستحعلي همأن ي عرفوهالم عة رفة الحقيقي
كَوإن انوا يدعونم عإنّ.رفته هماِل هِمكون نع دم الموِه.رفِةع ىلي تْسب عيدنْة عهم.فالكتاب الم قدسه طريقُو  
المرفِةع. عتِذ نَقدِلر ِباِحصالو ِةنَزاِح الوِةد أنم فهومها كَِةانَ لألمنم حوداًد.ونتس ِل ُلاءماذا يحِهب على فهِماس 
 وٌل مقباضر االعِتك ذِل إن.؟ان نقصونلة داِمة كَنَز الوداَ إذ أعاًني أم يكنلمأ .؟اِتال بالنيم األعتْسلي أو.؟صاِقالنّ

فيمكَا لو ذِلان كالع ببعيداًد ع نم اِدصر المولِك.رفِةع نبالع نَ. إلى المثل المذكورِةود جدأن الس يى كَ الِذدانم راًاِفس 
استدعى عبيدوكَه اننْ ِمداً واِح هوهم.لقد ع ان فَراآلخَرس يدهمم عرفة صألنّ.ةحيح هكَم عيشُانوا يونم ه ع
بأراِحوهمِهرا وأفكَ وقلوبهمم وأدوا عملهمح سبِد قصس ِهِديم.ذِلا  أمكالع بدفقد أس اءفه م ومرفِةعقص دس ١.ِهِدي 

 

ى ة ِففر حرفَة وحنَزذ الوى أخَ الِذ ذاكبطأ ارتكَ خَ أى:ُلاء نتس قد....اِتاِتنَنَزز الو الورر طم طمةِِةانَانَ األم األمنن ِم ِمسسليلي: : ثانياًثانياً 
األرض وطمرفيه اَلا مس ؟ِهِدي. اإلجةاب :لقد ذِلاشَع كالع دبح اتَيهم عس و.ِهِدي لم يرفْعع نس إال أنِّهِدي هس يد 
  اِهللاالد أوهموِني بعدوناِهشَ ي. قاسدي سه أنّ إالهمِقاِل خَن عرفونع ال ي.ِدبك العثل ذِل ِممهاتَي حون يعيشُونكثير. قاس
اِلالسانَِة بكيننّ ولِك.األمهاختا موا ألنفِسرهمالس لوك الفاِسد. ليِم سناألمانة أن نطم را ِفواهبنَ ماِبى ترالم الع 

والمخْح الشّاِلصِةصيوالس عى وراءطم اِتوحشَ النفس البِةريد وناِهللاملكوِت ِلٍداِئ ع .لي ِمس أل انِةانَمأن ي حيا عبيد 
 ٢. إبليسِةض قبنا ِمهإنقاِذ وِةطيلخَ ِلِةدبستع المِةكَاِل الهح النفوسرب ِلمِهِده وجهموقِت ِلار استثمون دالمى الع ِفاِهللا

 

  ارتكابوه ر والشِّةطي الخَريفَ تعإن ....ة لهة لهطيطي خَ خَكك فذِل فذِللُُلممععيي   وال والسناًسناً ح حلََلممعع ي ي أن أنرفُرفُعع ي يننمم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
المىاِصع.نّ ولِكقٌ وهذا حهلي كّلس ِمف .قِّ الحنالِة رسي األعقوب صحابعاح الرنفه م أن :ممنني ي عرفُرفُعأن يَِ يَِ أن عمَلمَلعح سناًسناً ح  
 فَ اكتشَهنّأ عترفْ ي لمامِهِدسي ِلِهميلي زن ِمةمقد المريرا التقعِم س أندعد بب العك ذِل إن.ة لهة لهطيطي خَ خَكك فذِل فذِلمُلمُلععيي  والوال

 بِح م قلٍبن ال ِم.ِهِدي سن ِمرتجٍف مٍفاِئ خَ قلٍبن ِمابع نَا فعله م بأنرعتِذ وي.ِةو بالقسهدي ستُنعي اح ر بْلطأهخَ
 ٣.م األخيروى الي ِفاه عليباسنحاقة مهل ح بالجسِك والتمَِرفِةع المفض ر إن.ِهالِِريص على م حِهِديسِل

 

 رخَ خَسُلسُلالكَالكَ: : ابعاًابعاًر طيةةطيتع لنَلنَطِِط تعا عا عن التمن التمتع بأفرتع بأفراح الساح السماِءاِءم....اكتفَ لقد ى العبدذو الو ِةنَزاِح الوِةدبر غَِةؤي رِهي 
عمُلي.وطم رزنة ِف الوى ترى أِخ.ضاب األر: تَ كنْإنقد صلتَ حعلى نور م رفِةعالر بفال ِهالِص بخَتَ وتمتع 

 الِةتوصيل رس ِل ووقتككهد جر استثِم.ِةطير والخَى ظالم الشِّ ِفونعيشُ يون كثيركِلو حن فِم.ندي اليكتوفَ متقفْ
 ن م على ملكوِتودع يٍداِئ عون دالم العنوِكى ب ِف هْل؟ةنَز الوتَ دفنْن أي.اك فدنم م اسِدجمرير ِلالص والتحالخَ
أحبإنّإنّ. ؟كهها اآلنا اآلنس س اعوِلظظستيِقستيِقنَنَة ِلة ِلاع مَلنعد ونتر تكَاخ أو ى ِخل ِفاسدِةمس ا نَِديممفتدينالوقتَ الوقتَفتدين ألن ألن األي األي امِش ِشام ررير٤.ةةير 

 

 ِهِديح س إلى فرُلدخُيل ساِستكَمال ري غَمين األحاِلالص دبعال  إن....اءاءألمنَألمنَ ا ا بِه بِهتعتعتمتم ي يىى الحقيِق الحقيِقححالفرالفر: : ساًساًاِماِمخَخَ 
 ارن اختبنتيز ذا الودب والعاٍتنَزس وم ذا الخَدب الع إن.م أميناِد خَكّل  قلب اآلنمألي ح الفربونرعو .اِءمى السِف

الفروقتَح اِب غيس ِهِديل.م قدرفا أنّ عهقد وسٌلاِد وعور فكَ.حيم ذِلان كعاًاِف دشَ معاًجله ا وقتَمابِه غيم هأل قلبيا م
الماًسحاً وفرِلوقاًة وتشَنأني وطم عوِةدس ِديهم .ال اضطرابخَ أو ِمفَو نِهجيِئ م.وحين ج تحققَاء أمله مور جاؤهم 

نْ ِمكلٍّل ِل قاَلقدهام :سناً فعلتَ أيحسناً فعلتَ أيحواألمين اِلحالص دبا العهواألمين اِلحالص دبا العك على الكَثيركنْتَ أميناً عكنْتَ أميناً ع. . هأقيمك على الكَثيرلى القليل فسأقيمخُْل إلى . . لى القليل فسخُْل إلى اداد
ِدكيح سفرِدكيح سفر..إن الر ب ليسس قاسياًداًي . إنّهأتِم يكّلكّل نو دٍٍداِحاِح وعلى قد هِِهر طاقِتر طاقِت على قد.فم قّا أرقلب هوم ا أعظمح ب٥.ه 

 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأ ..أبكشكرى ربسبتِن إذ حِخ ِلالًى أهمِتدو .كى تِننأتم
ستثِم ألٍةزنَبوراه.ِح أسألك اداًة وإرشَكموِح بركوس القد.ِفاًأمين  ألكون ى استثمار مو .ىهبتِنا وقلبى ليكون 
أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع . وسظيم القد العكِم اسِدجم ِلكا امتِل مكلُّوى فاِدى وأحالِدى وأواِتيى وحكرى ونفِسوِف

 فاِدىابِتكوإنِّ .ارالباِدق.ى واِثقٌ ِمن استجالص ِدكعبو كسقلتَ. ألنِّنى أتم نا مخَار:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نجاًم . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
   ٩: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٢
   ١٧: ٤ رسالة يعقوب ٣
  ١٦: ٥رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس    ،  ١١: ١٣سالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ر٤
  ١٠: ٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٥


