
 

 ٢٨٣سـالة لرا
 

ععطاءطاءالر الر بِل ِلب لمننؤِمؤِملموه وآِخ آِخ ه ررة وة وررججاءاءم ؤكَؤكَ مدد  
 

(Arabic – The gift of God for the believer is hope and a future.) 
 

   آِخرة ورجاء مؤكَد آِخرة ورجاء مؤكَد هو هوعطاء الرب ِللمؤِمنعطاء الرب ِللمؤِمن :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :   رشَ عِث إلى الثاِلرشَى عاِدالح ن ِمداعداأل  نقرأرينشْ والِعع األصحاح التاِسافر إرميوِمن ِس
 

 �ِ�	َ�ُ���ْ�. اءجرة ور آِخطيكم ألع.رشَ الم ال سار أفكَ.ب الر يقوُلنكما ع بهرفتِكا مى أنَ الِتار األفكَفتُرى عألنِّ"
�َ�ْ�� �ّ��إ  و��ّ�	َن	َنُ�و��َهُ�ْ��$#�ِ�	َ�ذ � �ُ�إ �ِ�وَ� ��!ُ��ِ�	َ�و� �ُ�.  �% �ْ���& ".١ 

 

  ..فتكفتكررطن عطن عى البى الب ِف ِفرتكرتكووا صا صقبلمقبلم: : الًالً قاِئ قاِئلىلىإإ  ببة الرة الرمم كِل كِلتْتْانَانَفكَفكَ":  يقوُلفرِه ِسستهلِّى م ِفبىا النَ إرميتبكَ 
وقبلما خَا خَوقبلمررجِم ِمتَتَج ننالر حِِح الرم قدم قدستكستك..ج ج علتكنَ نَعلتك بيلشُّلشُّ ِل ِلاًاًبيعآِه آِه:: فقلتُ فقلتُ..وِبوِبع ي اا ي  سسييدى الى ال إنِّ إنِّ..!!د  أعرفُرفُأعأن أن أتكلم ألنِّ ألنِّ أتكلم ى وى ولدفقاَل فقاَل..لد   

الرالربإنِّ إنِّتقْلتقْل   ال ال::ىى ِل ِلب ى وى ولدألنّ ألنّ..!!لد كإلى كلِّ إلى كلِّك م م ننأر سِِس أرلكإ إلك ليهِِهليتذه تذه ببوتتكلم بكلِّ بكلِّ وتتكلم م م ا آما آمرركِم ِمفْفْ ال تخَ ال تخَ.. بِه بِهك ننو و جوِهوِهجهمهم..  
  فتُفتُررعع": الًا قاِئيِم إلى إرب الرتكلم فرِه ِسن ِمرينشْع والِعاح التاِسحص وباأل.."بب الر الر يقوُل يقوُلذكذك ألنِق ألنِقككععا ما مى أنَى أنَألنِّألنِّ


َ	�ُُ���ْ���ْ�. . اءاءججررة وة ورر آِخ آِخطيكمطيكم ألع ألع..ررشَشَ  الم الالم ال س سارار أفكَ أفكَ..بب الر الر يقوُل يقوُلنكمنكما عا ع به بهررفتِكفتِكا ما مى أنَى أنَ الِت الِتاراراألفكَاألفكَ	َ
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قوَلالحكيم الر ولذاِتولذاِت": بى مى معبِن بِنع ى آدى آدم٢"م.وبالتأم ا ِما اسلفنَل فيمنكتَاٍت آي ستخِل نٍَةابيصثالثة أم ور هةام: 
 

)١(و ضعالر خُب طة معكلِِّلة نَينّ ِمٍداِح وا قبلما صوا فِِنَرطنى الب.  
)٢( دبر بالرنْ مبيراًذ األزل تدِمحاًاِل ص أجل آخِِن نَِترستقبلنَا ومِدا األبى. 
)٣(تلذذ ي بالِه بخليقِتالر  سيا نَا بنَمْحى بِننرشَ الب.  

 .اها استخلصنَ مضيح تواوُل نحِة القصيرالِةج العلكى ِتوِف
 

 أولِِل: : الًالًأولرلربخُ خُب طة مطة مععينَنَية وضِِضة وعكلِّكلِّ ِل ِلتْتْعو اانّنّ ِم ِمدٍٍداِحاِح و..  قبلمقبلما صا صوورِف ِفاانَنَر ى البطنطنى الب....  اُهللالقَ خَلقد ب اليينشَ البر وام 
اَلزقُِلخْ ي.والع أنّجيب هلي ِهلِقى خَ ِفساِح ودي كلِّ بْل.ر اآلخَُلاِثم  نّ ِمٍداِحواٍتفَ بِصا فريدتم يزهفال . رخَن اآل ع
يوجدولم  دوجي  دوجي على اإلولنطالق صوران تطابقُة إلنسص ألخَةَور ر.ا استخْ وإال مدنَما الصودليالًر  
 رشَ البن ِماليين الب هؤالِء كلِّن ِمران آخَ إنسعبة إصمصل باِثان تم إنسع أىبة إصمص بتْس ولي.ةصيخْتحقيق الشِّل

ان ان اعاعببان يان يفورفورصص ع عسسأليألي": وعس يب الرر قوَلاِشاح العحصإنجيِلِه األى  ِفالبشير  متىر ذكَ لقد.ِفى العالم أجمع
 فال  فال ..اةاةصصحح م مميعاًميعاً ج جكمكمسِِسووؤؤ ر رورورعع فحتى شُ فحتى شُا أنتما أنتم وأم وأم.. أبيكم أبيكمونونبدبدض ض سقط على األرسقط على األريي  ا الا الممههنْنْ ِم ِمدداِحاِحوو و و..بفلسبفلس

ا نَصص خَ أى.اسنَم قدِح الرنا ِمنَجرا خَ وقبلم.طنى البا ِفنَرو ص أن قبَلنينؤِم المنح نَعرفنَا ب الر إن."افواافواتخَتخَ
ى ِف كذِل .ا لنَرِفغْ يِها إليأنَا ولجطأنَ أخْ وإن.انَثرِت عنا ِمنَقيما ينَقط سإذا .كارب المهم اسدجنمِل ولهو  بِهايحنَ ِلِهذاِتِل

استحقاق الدِمسفوِكم الكريم الم ا أجلنَن.قاَل لقد ب ولس الرِفوُلس ِهِتاِلى رسِنؤِم إلى مى أفسساالص ىاح الثاِنح: 
 ٣."اا فيه فيهسلكسلك نَ نَىىكَكَ ِل ِل..ااههدد فأع فأع اُهللا اُهللاقَقَبب س س قد قدةٍٍةححاِلاِلال صال صمم ألع ألع..وعوعسسسيح يسيح يى المى الم ِف ِفخلوقينخلوقين م م..ملهمله ع عننححا نَا نَنَنَألنّألنّ"
 

إرميا النَبى  َلج س لقد....ىىدِِدا األبا األبستقبلنَستقبلنَا وما ومنَنَتِِترر أجل آِخ أجل آِخنن ِم ِمحاًحاًاِلاِل ص صبيراًبيراًاألزل تداألزل تددبر الرب منْذ دبر الرب منْذ : : ثانياًثانياً 
 ب الرقاَل: ب الركر ِفرفِةعم ِلشتاقِةلنفوس الم ِلهنَعِل ليِه إليهجو المب الركالم فرِه ِسن ِمرينشْع والِعاح التاِسحصباأل

  إن."اءاءججررة وة ورر آِخ آِخطيكمطيكم ألع ألع..ررشَشَ  الم الالم ال س سارار أفكَ أفكَ..بب الر الر يقوُل يقوُلنكمنكما عا ع به بهررفتِكفتِكا ما مى أنَى أنَ الِت الِتارار األفكَ األفكَفتُفتُررى عى عألنِّألنِّ  ": اإللِه
 . آن وكّل اآلن بِهرفتِك مِو هبير وهذا التد.هِتورا على صلقهى خَِلنفوس الِت ِلاحاِل صبيراًتد ربد ِةجيب العِهبِتحى مَِ ِفاَهللا

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع   ،     ١٣ – ١١: ٢٩ سفر إرميا ١
             ٣١: ٨   ،             سفر األمثال                 ٨ – ٤: ١ سفر إرميا ٢
  ٩: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس            ،              ٣٠ – ٢٩: ١٠ إنجيل متى  ٣
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 هإنّ. انَ جهِتن ِمري خَ إال كّل اِهللاس بقلِب ليها أنّنَاِن أذهن عغيبوال ي. ةداِح لحظة وِه ذهِنن عتغيب  الكرِهى ِفا ِفهإنّ
   ١.ر شَ كلِّنة ِمهزنَالم م سارا أفكَهإنّ. ةديا األباحتنَا وراتنَجا ونَنَالص خَا بْلنَاعيا وضالكنَى هبتِغي ال
 

 لقدد باُهللار نْ مبيراًذ األزل تدِلحاًاِل ص شَلبرِةيج معاءد اءثنَ اسِتون.و هوأن فِد يا نَيِكم زبدىوي ضا إلى نَم
 .؟رنس  القك طررفِةعا بمنّ عدع أب: له نقوُل أوِهى اليأِت نَ هْل.؟رفض نَ أو نقبُل فهْل.ةدي األباةَيا الحنَحنَم ويِهملكوِت
  ككددحح و وتَتَ فأنْ فأنْأتَأتَزز استه استه وإن وإنككنفِسنفِس ِل ِل حكيم حكيمتَتَ فأنْ فأنْ حكيماً حكيماًتَتَ كنْ كنْإنإن": عاح التاِسحصفر األمثال األ اإللهى بِسىح الويقوُل

تتحتتحمقاَل."لُُلم الر با إلرمي :"  �ْ���ْ���ُُ�	َ
	َ
�ِِ���إإ   و��ّ�
َن و��ّ�
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َن
َن�ُُ� و��َه و��َهّّ� � ���ْْ��ََ��ُُ��ْ�� �
َ	و�!�ُ�و�!�ُ�. .  ��ْ	َ
�ِِ��ِِ�وَ	وَ	 ��"ُ� ��"ُ�
َ	ذ �!�ُ�ذ �!�ُ�إإ  	َ
�ِِ�$%�& $%�&   
�ْ���'�ْ���' ".ال ي رفضالر طالبيِهب الص ارخينِه إلي.إن ع طاياه وإحكلِّ ِلِهاِتانَسم نتم تدي ده ضةارعتَنق فِل.ِه إليربِه إلي 
  اِهللان ابسيح الموعس يب الروا هنَرِت آِخاءج ر إن."من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً " :الً قاِئدع ولقد . ثقٍةبكلِّ
الحالِذ.ى ى أرسلهل اآلب ا ِمنَيفتدينالِك الهِد األباَلننَ وِل.ىالح األاةَي بِةديِه ببرِهالِح وص ٢.ر الثمين الطاِهِهِمود  

 

 كتَلقد بي نّوحا الرِفوُلس األولى األِهالِتى رس صحيقوُلل اح األو :"إنا إنُّا إنُّ قلنَ قلنَإنههلي لي سا خَا خَ لنَ لنَسطيلُّلُّضِِضة نَة نَطيأنفس ا ا نَنَ أنفس
وليوليسسالح اا فينَ فينَقُّقُّ الح..إن إن اع ا بخَا بخَترفنَترفنَ اعطايااانَانَطايفه فه ووأمين أمين وع لٌٌلاِداِد وعحتى ي فِِفغْغْ حتى يرا خَا خَ لنَ لنَرطايانَانَطايا ويا ويطهرا ِما ِمنَنَطهرنإثم إثم كلَّ كلَّن ".وس َلجكاتب  
  ..الصالص الخَ الخَرِهرِهيي غَ غَدٍٍد بأح بأحسسوليولي" :سيح الموعس يبن الر عوَلس الرسطر ب قوَلابعاح الرحص باأللس الرالمأعفر ِس

ألنألنلي لي سساس اس مآخَ آخَم ررتح تَتَ تحالس الس ماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِه النّ النّني ي نبغِِغنبى أننَ نَى أن خلصوذكَ."خلص رمتى الب إنجيِلِه األى  ِفشيرصَاح ح
اِدالحشَى عقوَلر الر بي سوع :"تعتعالوإإا ا الولىلىي اا ي  ججميعميعالم الم تعتعبينوثقيِل وثقيِلبين ى األحى األحمال وأنَال وأنَما أريحا أريحكمكم". اءالِة وجبرس يعقوب 

 ." إليكم إليكم فيقترب فيقترب..وا إلى اِهللاوا إلى اِهللا اقترب اقترب..نكمنكم ِم ِمببررهه في فيوا إبليسوا إبليس قاوم قاوم..وا هللاوا هللاععضضفأخْفأخْ":  قولهابعاح الرحصِفى األ الرسوَل
 ٣.اءجة وررا آِخطينَعيو. قُاِد الصهدعا و لنَحققُيتَو.  يقترب هو إلينَا إلى اِهللافباقِترابنَا

 

ا جنَو ع.؟اظيرنَاس نَتلذذ بأنَ ي اَهللا أنجيباً عسلي أو....ررشَشَ الب البننححا نَا نَا بنَا بنَممسيسي   وال والهِِهليقِتليقِتتلذذ بخَتلذذ بخَ ي يبب الر الرننإإ  ::اًاًثالِثثالِث  
المأو. وِملنَا كلُّ واِحِد إلى طريقِه؟ ستقيمليسجيباً عجّل اَهللا أن ج اللهي ما طريقَ لنَهدالع ِةود؟ِه إلي.عاًاِف دن أغلى ثم 

  ننيي ب ب اَهللا اَهللاولكنولكن" :س يقوُلاِماح الخَحصومية األرالرسوَل ِفى رساِلِتِه إلى مؤِمِنى  بولس  إن.؟وهو دم االبن الوحيِد
ممحبتَبتَحها ألنّا ألنّ لنَ لنَههونَ ونَه ححننب ب ععدخُ خُد طاة ماتَاتَطاة مالم الم سيحاانَنَ ألجِل ألجِلسيح".ويكتب ى األى كولوِسِنؤِم إلى مصحألنّألنّ": الًل قاِئاح األوهفيِه فيِهه   
))أىِف ِفأى ى المسيحسيحى الم((س س ررأن أن ي ءِِءلْْل الِم الِم كلُّ كلُّلّّلحِِح ي..وأن وأن ي ي صاِلاِلصحهِِهنفِسنفِس ِل ِل الكّل الكّل بِه بِهحع الًالًاِماِم عالص الص لحلحبد ٤."م صليبِهم صليبِه بد  

 

 قدي أُلسٌلاِئ س :اذا أنَبما مكَطالب تمتَأ ىٍةركَ بشَعم ؟ اِهللاع.أ  إنبسط إجٍةابقد و رَفر األمثال  بِستْد
ا م كَه نحبا إال أننّو ِمجري  ال اَهللا إن."ىىقِِق طر طراكاكنَنَييظ عظ عتالِحتالِح وِل وِلككى قلبى قلبنِِنطِِطععأأى ى نِِنا ابا ابيي": رينشْث والِعاح الثاِلحصاأل
أحِهِههِذو .انَب ى الوصية األولى والعىظم.ومتى أح نَبباهكم ا أحنَبا هكَ.و ان ميلنَاوراًس أن نتب عهونطيع ى  ونبتِغه

رضمِته فينَااهمل ِنعِلع دبسفر األمثال األا إذ نتأمُل إننَ. ونشْه صن قوَلاح الثاِمحالر ولذاِتولذاِت" :بى مى معبِن بِنع ى آدى آدمم" .
ندرك سبألنّألنّ" :ما قيل بإنجيل يوحنا بههكَ هكَه ذا أحذا أحباُهللا اُهللاب الع الع المالمحتى ب نَنَ اب ابذَلذَل حتى به الوه الوحيدكَكَ ِل ِلحيدىال الى   يهِلهِليككلُّ كلُّك م م نني ؤِمؤِم ينبِه بِهن   
ا ا طانَطانَ أع أعةٍٍةببححة مة موا أيوا أينظرنظراا": ثاح الثاِلحص األولى األِهالِتى رس ِفوُلسا الروحنّ يوما كتبه ."ةةديدياة األباة األبيي الح الح له له تكون تكونبْلبْل

اآلباآلبحتى ند حتى ند ععى أوى أوالداهللا اهللاالد " . سلياًبيجعانَ يتلذذ ب اَهللا أن. يتلذذ إنّه  بنَا ألنّهأحنَبنتا إلى الم٥.ىه 
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب ..اشكرإلهى ك إظم ِع بترفُوأعحاِنسكلىع .ا ي 
مأ نوغَظيرى  نَئاًاِط خَ وقبلتَ.ى فضالّبتِنحبذنوبىتَفر . وى الى ِفبتِنهمالًاِم كَفواًسيح عوح ياة أبأ .ةديسألكس ى ِدي

أنبِن تهة كَى قوعِلأ ىخَن الصاِد بإرشَكوِح ركِلوس القد حلنفوس المالصاً خَاَلتنَ ِلِةتاجور جاءم ِخى اآل ِفاركاًبِةر. 
أرفع صالِتى ِفى اسم . ك العظيم القدوس إلى األبدجداً السِممم. ك ما حييتُألحيا وفقَ إرادِت. أسألك عوناً وِحكمة

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  بوعِدك يا من قلتَسكوأتم .اِثقٌ ِمن استجابِتكى و وإنِّ.يسوع فاِدى ومخِلِصى
 

 :ِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسال.. أِخى القارئ العزيز
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 ٤: ٢الرسول األولى إلى تيموثاوس  ،  رسالة بولس ١٩: ٢٣ ،  سفر العدد  ٢٧: ١ سفر التكوين ١
  ٣٧: ٦، إنجيل يوحنا ١٢: ٩ ،  سفر األمثال  ١٤: ٢١ سفر أيوب ٢
       ٨-٧: ٤، رسالة يعقوب الرسول ٢٨: ١١، إنجيل متى ١٢: ٤  ،  سفر أعمال الرسل     ٩ – ٨: ١ رسالة يوحنا الرسول األولى٣
       ٢٠ – ١٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى كولوسى  ،     ٨: ٥ول إلى رومية  ،       رسالة بولس الرس ٢٧: ٣٣ سفر أيوب ٤
          ١: ٣ رسالة يوحنا الرسول األولى   ،                       ١٦: ٣ إنجيل يوحنا    ،    ٢: ٢٣ سفر األمثال ٥
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