
 ٢٨٩سـالة لرا
 

هذا ابنى الحهذا ابنى الحبيببيب .. ..""لهلهاس اس ممعواواع""  
 

(Arabic – This is my Son, whom I love. Listen to Him.) 
 

 ""معوامعواله اسله اس"".. .. هذا ابنى الحبيبهذا ابنى الحبيب :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ساِمالعدد الخَ  نقرأرشَبع عاالسوِمن إنجيل متى األصحاح 
 

 "ا وفيمبطرسإ  يتكلمذا سحابة نيرة ظللتهموص ِمتٌو نالس الً قاِئابِةح:هذا ه ى ابِنو 
الحبِهى الِذبيب س تُرر لهاس م١."واع 

 

 أخَ.  عاٍلبٍلعلى جذ يسوعالم ثالثة ِمسيح ِه تالميِذنو هم :بطرسوي عقوبوي انّوح .نَوهغَ تاكرتْيه يئته 
قدامهموأض اءو جهالشَ كَهسم.وص تْارثياب هب يضالنور كَاء .وإذا موسى وإيليا قدظه را لهمي تكلمان معه .عَلفج 
بطرِل يقوُلس لرِبي سوع :"ييا را رببج ج ييدأأ  دنننكون نكون ه ه هإإفف. . اانَنَهننَ نَئتَئتَ ِش ِشن صنَنَصعا ثالثَا ثالثَ هنَ هنَعم ظاّلظاّل م . .لكلكو اِحاِح ودة وِلة وِلدمموسى ى وس
واِحاِحودة وإلة وإلديلييليا واِحاِحا ودةةد . .وفيموفيما ها هوويتكلم إإ   يتكلمذا سذا سححابابة نية نيررة ظللتهة ظللتهمم..وص وص وِم ِمتٌتٌو ننالس الس ححابالًالً قاِئ قاِئةِِةاب::هذا ه هذا ه وواب ىىنِِن ابالح الح بيبىى الِذ الِذبيب  
  ٢.بل الجك على ذِلوعس يبى الرة تجلِّعاِقولوقا و رقس متى ومشيرين البن ِم كلُّر ذكَلقدو ."واواععمم اس اسلهله  تُتُرررر س سبِهبِه
 

 تبل إذ كَاح األوحة األص الثانيِهالِتى رس ِف.اني عِداِهشَ كَوعس يبى الرة تجلِّعاِقول وُلس الرسطرب ارأشَو 
نَنَنّنّألأل": قوُليا لمنَ نَا لم تبتبعخُ خُع رافاٍتافاٍترم م صنّنّصعإإة ة عذ عفنَذ عفنَرراكماكمبقو ةِِة بقور ر بنَنَبا يا يسسوعوعالم سيسي المح ومبْل بْلهِِهجيِئجيِئح وم قد كنّ كنّ قد ا ما مععاينيناينينع ظمتَظمتَ عهنّنّألأل. . ههه  
  ..تُتُرررر س س بِه بِهىى الِذ الِذبيببيب الح الحىى ابِن ابِنووهذا ههذا ه  ::ىىنَنَسس األ األدِِدجج الم المننهذا ِمهذا ِم كَ كَتٌتٌوو ص صهِِه علي عليقبَلقبَلأأذ ذ إإ  داًداًججة ومة ومامامرر كَ كَ اآلِب اآلِب اِهللا اِهللاننذ ِمذ ِمخَخَأأ

 نا ِمنَى إلي اآلِتوِتى الصل ِف وبالتأم."سسقدقدبل المبل الم الج الجىى ِف ِفههععا ما مذ كنّذ كنّإإ  اِءاِءمم الس السنن ِم ِمقبالًقبالً م متَتَووا هذا الصا هذا الصنَنَععمِِم س سننححونَونَ
الماألِدج ىنَس ُِلناًعِلم لعالم منه وي سوعالم سيح، نتبينثالثة أم ور هامة عنالِذ ذاك ى أحنَبا وأسلمنفس انَ ألجِله. 
وعنا ِتنَوقِف مجِهِصخْ شَاهالم ب٣.كار 
 

 أوالًالًأو : :ييسسوعوعالم الم سيحسيحه ه وواب اب ناِهللا اِهللان ....تكَ ولقد ررهذا اإلع ِمالن اآلِبن الس ماوىع ِه ابِننالِذِدحي الو ى بذله 
ل متى جي بإنىبل التجِل على جوراًقص مالن اإلعك ذِل يكنلمف ."م صليبِهم صليبِه بد بدلحلح الص الصالًالًاِماِم ع عهِِهنفِسنفِس ِل ِل الكلِّ الكلِّ بِه بِهححاِلاِليصيصلل"
  حينِه ابِنن عاوىم الس اآلِبن ِمالناإلع اء ج بْل.ةول الثانيس الرسطر بالِةرسبو لوقابإنجيل  ورقسمبإنجيل و
تعمدي سوعِد على يانوحنّ يدمعا الم .وجاءشَ كَضاً أيهة ِمادنِمٍداِح و ِه تالميِذنو هِسو معانب طرِف.س اِقى الوِةع 
المِةذكوربإنجيل متى األص حاحاِد السشَس عب .راألعن الثاِلاد ِمدشَث عرحتى الس شَابع عر. حينأَل سي سوع 

الً قاِئتالميذه :"مالنّ يقوُلن ى أنَ إنِّاسا ابنفقالوا. ان؟ اإلنس :قومي نّوحا المعموآخَ .اندريإ ونوآخَ .اليرإ ونرامي. 
 ."ىى الح الح اِهللا اِهللانن اب ابسيحسيح الم الموو ه هتَتَنْنْأأ" : وقاَلسطر بابجأف. ؟انَأ ىنِّإ  تقولونن منتمأ و:م لهفقاَل .اءنبي األن ِمداِح ووأ
 ."اتاتوومم الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  نن لِك لِك.. لك لكننعِلعِليي   لم لمماًماً ود ودماًماً لح لحننإإ  ..ااونَونَ ي ينن ب بانانععمما ِسا ِس ي يى لكى لكطوبطوب" : له وقاَلوعس يابجأف
 

 ذكَولقد روحنّ يا البِهى إنجيِل ِفشيراألص حشَلاح األو هةَادوحنّ يا المعمان إذ قاَلدع نالر بي سا ا نَنَأأوو": وع
لمأأ  لمكنأأ  كنععرفهلِكلِك. . رفهنأأ  ىى الِذ الِذنرأل ألىىسلِنسلِنر عمِِمعددبالم اِءاِء بالم..ذاك ىى الِذ الِذىى ِل ِل قاَل قاَل ذاكتر تر ى الرى الروحازالًازالً نَ نَوحوم راًراًستِقستِق ومعلي هِِهِِ علي..فهذا ه فهذا ه وىى الِذ الِذو  
ييععممددبالر بالر وح القدنَنَأأوو. . سسوح القدا قدا قدر ر أيوشَ وشَتُتُأي هدأأ  تُتُهدننهذا ه هذا ه وواب اب ناهللا اهللان " .وجاءوحنّ بإنجيل يا األصحساِداح السأن  :اليهود 

 أكُل ينم . لكمقوُلأ قّ الحقّ الح:وعس يم لهفقاَل. اكَلنَ ِلهدسا جينَطع ينأ هذا ر يقِدفَ كيلين قاِئضاًع بمهضع بماصخَ
جِدسشْي ويربىِم دفله ح أاة يبنَأة وديا اقيمى ِفهالي فقاَل. خيرم األوكثير ِمون ِه تالميِذنِم اذ سإ :واعهذا الكَن الم 

صعب .ميقِدن أ رني سمعن هذا الوقِتِم .؟هر جعكثير ِمون إ ِه تالميِذنلى الواِءرولم ي عودوا يشُمونم عفقاَل .ه 
                                                

  اإلنجيل اإلنجيلإلىإلى  استمعاستمع    ،    ٥: ١٧ إنجيل متى ١
        ٣٦ – ٢٨: ٩      ،      إنجيل لوقا ٨ - ١: ٩ إنجيل مرقس              ،      ٧ – ١: ١٧إنجيل متى   ٢
 ٢٠: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى        ،                                     ١٧: ١ رسالة بطرس الرسول الثانية  ٣
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يسلالثنَوع ىشَ عر: أ ألعلكمأ نتمضاًيتريد أ وننتم أف. ؟واضجابِسه معانب طرس: "ييا را ربإإ  بلى ملى منننذه نذه بكَكَ. . ؟؟بالمالم  
الحالحياأل األاِةاِةي ببدينْنْ ِع ِعةِِةديددكونَونَ  كححننقد قد آمنّا وع نّنّأأا ا فنَفنَرر آمنّا وعكتَتَنْنْأأ  كالم الم سيحسيحاب اب ناِهللا اِهللان الح الح ى١."ى 

 

 عب أشْىهو الِذ ِدل وإلى األبذ األزنْم . اِهللان ابسيح الموعس ي إن.... اآلب اآلبة قلِبة قلِبررسسمميسوع المسيح هو يسوع المسيح هو : : ثانياًثانياً  
شْويبعاآلِب قلب . ألمهوي ملؤهروراً س .واآلبالس مِد .اوىل وإلى األبنْذ األزا م وه قلب شْبعوي علِذى أشْبن اإلب
روراً .حيدالوس ملؤهوي ألهاِت كَيقوُل. مبالر الِةسإلى العب رانيين باألصاِظاِظنَنَ": رى عشَاح الثاِنحرينإإ  رينلى رئيس ئيس لى ر
مين مين  ي يىى ِف ِف فجلس فجلس..ىىزز بالِخ بالِختهيناًتهيناًسس م م الصليب الصليب احتمَل احتمَل..ههامامممأأوع وع ضضووور المور المررجل السجل السأأ  نن ِم ِمىى الِذ الِذ..وعوعسس ي يلهلهممكَكَان ومان وميميماإلاإل
ععرش اِهللاش اِهللار".بيَل ال سألى ان ِل إنسلواآلِبول إلى قلِبص الس ماوى إال عنطريق االب حيِدن الوي سوعى الِذ. سيح الم
هو موضوعس ع  اآلِبوررلف. قلبِه وشبقدأعلن  اآلبالس ماوىأن الر ب الم وعسيسيحه واالب نالح ى بِه الِذبيب 

رس .فمني جافُلغَؤ ويتَرع نِلالن اِهللا إع شَلبِةريليتب غَع ير الربوعسي  موضوع س٢.؟ور اآلِبر  
 

 وحنّبإنجيل يا األصحاح الرشَابع عراءج أن أح تالميِذد  الربي سوع ويدعا ى تومأَلسديالس  المسيح 
  سسليلي  ..اةاةيي والح والحقُّقُّ والح والح الطريقُ الطريقُووا ها هنَنَأأ" :وعس ي لهقاَل. ؟ الطريقَرفَع نَنأ ر نقِدفََ فكيب تذهنيأ علما نَنَلس: الًقاِئ

   كّل كّلفعفع د د وقد وقدنن االب االبببحِِح ي ياآلباآلب": ال األقوِه هِذشيرا البوحنّ يجَل سِثاح الثاِلح وباألص."ىىال بال بإإ  لى اآلِبلى اآلِبإإ  ىىأِتأِت ي يددححأأ
 ٣." اِهللا اِهللاببضض غَ غَهِِه علي عليمكثُمكثُ ي ي بْل بْل..اةاةييى حى حرر ي ين لنن لن باالب باالبننؤِمؤِم ال ي ال يىىلِذلِذواوا. . ةةديديببأأاة اة يي ح حن لهن له باالب باالبننؤِمؤِم ي يىىالِذالِذ  ..هِِهدِِديي  ىى ِف ِفءٍٍءىىشَشَ
 

 ن ابهأنّ ))١١(( .وعس يبص الرخْ شَن عاوىمس الالن اإلعنم تضلقد ....ععممسس نَ نَى أنى أنغِِغنبنبيييسوع المسيح يسوع المسيح لل: : ثالثاًثالثاً 
 ِءدى الب ِفانى كَ الِذذاك ِلعمسنَ. واعم اسله: ك هذا القوَلذِل كَنمضوت ))٣٣((.  اِهللا قلِبِةرس موعوض مهأنّو ))٢٢((. اِهللا
 نأة لس خُبِسح ي لم اِهللاِةور صى ِفانذ كَإ ىالِذ. انا كَم ِمءىشَ  يكن لمرِه وبغي.ان كَ بِهٍءى شَكلُّ ىالِذ.  اهللادنِْع

يكونم نّلِك.  هللاالًاِدعأ هخلى نفسذاً آِخهص ةَورع ٍدبى ِفراًاِئ صإو .اسه النّ شبذ وى ِفجدإ كيئِة الهنسان وضعنفس ه 
واطاعحتى الم تَوم ذِلِل.  الصليبتَوكرفع أ  اُهللاهأ وضاًيعطاهماً اسكلِّقَ فو كَِل. م اسىتجثو باس م يسكلُّوع  

رِمٍةكب مى ِفنالس اِءمو معلى األن ض ورمتن األتَح ضر .ِل كّلعترفُوي أان سني سوعالم سيحه ور ِلب مِدج 
 ٤. على رجاءاقدين الريقيم ويننؤِممال طاِفى ثانية الخِتأِتي وس.انَالِصخَ ِلاءجى  الِذذاك ِلعمنس.  اآلِباِهللا

 

 ِه بإنجيِلا البشيروحنّا يه قصتَرذكَولقد  . تستقىِةراِم السنأة ِمر امع موعس يب الرتقابَلار وخَ بئر سدنِْع 
األصحابعاح الر.استم تْعاِم السةريالبشَخلص  إلى مكَ وقبلتْ.ةري المهبِهتْنَ وآم .ا ت وإذا بهتركج رتا وتهىِضم 

ا و وأتِةدينَ المنوا ِمجرفخَ. سيح المو هذا ه ألعّل.ا فعلتُ م كّلى ِل قاَلاناًنسإوا وا انظرهلم: اسلنّ ِلةلئقا ِةدينَلى المإ
 .ا فعلتُ م كّلى ِلقاَل :هنّأ ده تشْتْانَ كَى الِتأِةرالم الم كَِبب بسينرياِم السن ِمون كثيرِةدينَ الملك ِتن ِم بِهنفآم .ِهليإ

فلما جإ اءِهلياِم السريونس أ ألوهننْ ِعمكثَ يدهفمكثَ.م ي ومني. فآمبِهن جداً اكثر بس كَِبب الملوقالوا ِل .هما نَنّأ أِةر
نَلسا بعدبس نؤِمِكالِم كَِبب ا نَنَنّ أل.نحنقد ِم سا ونَنَعأ علمن: "هذا ههذا هوبالحقيقِة بالحقيقِةو الم الم سيحسيحم خلِّخلِّ مصصالع ٥."المالم الع  

 

 زيزى القارئع ..إنالر بي سوعه الطريقُو ولي س طريقٌ أخَر نَاكه.و هوقُّ الحفم شَن اءم عقِّرفة الح 
ى  أِخه قبلت فهْل.اةيى حر يفلن ىاِد الفَسيحمال ن ععيداًة بدي األباةَي الحطلب ينمو.  لهعِمك وسارب المهصخْ شَبعت
ِلصاًخلِّم حاِتيفتَهْل. ؟ك تَحله قلب كلي جددوه يِه فيسكنالر وحإنّ. س؟ القدهادنَ يالً قاِئيك :أنَاَلتع إلى فهْل .ا أريحك 

تلبى دوتع؟ه .اَلتع لِهإلي يمأل حياتكوت. ِهالِم بسضمنلك ح ياة أبةديس ةعيدبص ِةحاِب بباألر بِفر ى السماء البِةهي .    
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :انَا السأباوىم.. اس أعظممك وأحمدِصالخَِل ككإذ قبلتَ .جيِب الع 
 الِد أويِةر إلى حِةطيالخَلطان  سن وِم.ور إلى النُِّة الظلمنى ِمى نقلتِن الِت.كِتمع أجل ِنن ِمك أشكر. نظيرىاًئاِطخَ

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: وعِدك يا من قلتَِصدق  على تكالًم .أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع .اِهللا
 

 :ها ستجد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَير.. أِخى القارئ العزيز
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    ٦٩ – ٥٢: ٦    &٣٤ – ٣٣: ١ إنجيل يوحنا ١
  ٢: ١٢ الرسالة إلى العبرانيين ٢
           ٣٦ – ٣٥: ٣    & ٦ – ٥: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
  ١٨-١٣: ٤ورسالته األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ، ١١-٦: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى   ،       ٢-١: ١ إنجيل يوحنا ٤
  ٤٢ – ٥: ٤ إنجيل يوحنا ٥
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