
 ٢٩٥سـالة لرا
 

  عزيز ِفى عينَى الرب موتُ أتقياِئِهعزيز ِفى عينَى الرب موتُ أتقياِئِه
 

(Arabic – The death of the saints is precious.) 
 

 ءءااــتقيتقياألاألوتُ وتُ ــمم :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالمزماِدور السشَس عرب عأائِة الِمدال  نقر ددخَاِمسالعشَرع   : 
 

 "ـزيعى ِفزع نَييالر بم أ تُو١.".ِهاِئـتقي 
 

 فِكيرع الِطاِءلم بج ِفى اياًد لواضول إلصراألم ِة ِمنساِئَل أفضَل ِللوقايى و .فهمي عنَملون اراًهى  ِفالً ولي
بوِثحهمويقوم ونبإج اِءرارِب التجالم لةاِصتو .وقدأعلن ب عضهأنّم همقار بوا الوِفوَلص ى أباِثحإلى إطالِةهم ع ر م

اإلنسان وإعشَِةاد وِحابِهب محتى ِمِهِتاي نالم وِف. ِتوى تصرِهومأنّه لِمم الِع بالتقدىس أِتيى اليوى فيِه الِذملن ي ى ر
أحدالم إال تَو عنطريق الح ِثاِدوأفاجئِة الم طاِء األخْوالِتة الذاتي ى يتعرا  ضلهاإلنسوتوِدان ى بحِهاِتي .غَلقد اب 
عِذن هى  الِذن هؤالء أنيفكرفيِهون ه وض رِمب نالو م والخَهاِتفكَ. اليبلِةساَ الرإلى العب رانييني جُلسبالو ى ح

ذِلاإللهى النّك صباألص ع ِماح التاِسحنالر الِةسو هو :"أنّهأنّه  وضِِضوعأأاس اس لنّلنّ ِل ِلعنني ي مموتوا موتوا مررة ثمة ثمب ب ععدذِل ذِلد ككالد الد ي٢."ةِِةنونَنونَي   
 

 مهتوا يم كَِتولمض ِلر تعون د.دض إلى األب على األرعيشَ يان أنإلنس ِلرقد لو: قاِءِد األصدى أح ِلقاَل 
بعض اءالعلم.كَ وإن ذِلان كَك ا قلنَمفُخاِلا يالمكتوب  .ستكونح ياتهعلى األر ذاباًض عأب وذِل. اًديكالع ذاب 

سيتزايدوي تزايِتد اًلقائيبم رور األعوام والقرون واألجيِهال علي .ِمن سولير ِفاٍءج ى الحاِةياألب ِةديع السةيد .ا فم
أشقى اإلنسان بحاٍةيعلى األر ٍةض على وتيراِح وٍةدبال ر ِفاٍءج ى حأو . أفضلاٍةيم عيٍدستقبل سفالشّ. إليِه ليتطلع ر 
ؤالء  هدد تهوبقاِت المِةسارمم وماِئر الجاِب الرتكَِةيرران الشِّول اإلنسيوم. ضان على األر مكَى كلِّواألشرار ِف

الذيني ريدونالع شَياِل الصحوالع مِبل الطي على الدامو .ولقدكتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسى ِنؤِم األولى إلى م
كورنثوس األصاِماح الخَحشَس عإإ":  يقوُلرنكَ كَن انهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِف لنَ لنَانالح الح ياِةاِةيفقط ر فقط ر ججاءىى ِف ِفاءالم أأا ا نَنَنّنّإإسيح فسيح ف المشقى جميع ميع شقى ج

  ٣."ةةينونَينونَ الد الدكك ذِل ذِلددعع ب بة ثمة ثمرروتوا موتوا ممم ي يننأأاس اس لنّلنّ ِل ِلععضِِضوو" :ه أنّابىتَِك القِّن الح عافَلنتغَ  أنناًس حسلي. "اساسالنّالنّ
 

 إن انَاٍة ِل ىأقسعمشَلنفس البِه ِةريالِح ىرمِمان نع زيز لديإذااه فار قهالًنتِقا مذِلِل .رم اآلخَال إلى العك 
 ىى ِه الِت األم بفقِدأو. ؟ضيع الرمهنِْم وأطفاٌلا  فيهٍةرل ألساِئ بانتقال ع اُهللاحمس يفَيكَ: ٍةريى ح ِفمهضع بُلاءسيتَ
مصدرغَِصص ِلِلاان الخَنَ الحا؟اره .فقِدأو ن الشّ االبابو هِفو ى مقتبل العر؟م .أوبر ِةنَحيل االباِف اليِةعِه وى  ِفى
ا نَرحيي. ؟رين أجل اآلخَنة ِمحيض ممُل تعٍةعاِف نٍَةصيخْقال شَ انِتأو. ؟ىِفورحيل صديق مخِلص  أو. ؟ضا الغَابهبشَ
اَهللاأن ي ْسمبذِلح نَألنّ. كا أحنْ نَاناًيىسالقدي اَهللا أن ر هوكلِّ ِل اآلبي تيم والزوأكلِّ ِلج ملةر .ِلُلاِئوالع منلي سله  
ٌلاِئع.ي شبعاِئ الجعروي وى الظمآنوي قيماِث العر .هالكلِّقُاِل خَو ولي ِسس واهكَاًر قاد ىي ٤. الكلِّعين    
 

 إنؤِم المنم وزعبي نغْ رشَ:نبتي هة قلبِهوأن يكون م عالم أ و. جداً أفضُلسيح ذاكنبقى ِف يى الجِدسم ع 
ِهاِئأحبِل  ِلتشْجيِعهمدام وهِحفرمم عاإلى ِفه انيم.لقد كتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى فيلبى األصاح ح

بقى بقى أأ  ننأأ  ننولِكولِك. .  جداً جداً افضُل افضُلذاكذاك. . سيحسيح الم المعع م مكونكونأأ و وقَقَطِلطِل انْ انْننأأ  هاءهاءتِِتاشْاشْ  ىىلِِل. . ننثنيثني اال االنن ِم ِمورورصصحح م مىىنِّنِّإإفف" : يقوُلاألول
. "انانيميم اإل اإلىى ِف ِفكمكمحِِح وفر وفركمكممِِمجل تقدجل تقد أل أل..كمكمميِعميِع ج جععبقى مبقى مأأ و ومكثُمكثُأأ  ىىنِّنِّأأ  علمعلمأأ بهذا  بهذا قٌقٌا واِثا واِثنَنَأأذ ذ إإفف. . كمكمجِلجِلأأ  نن ِم ِممم الز الزدِِدسس الج الجىىفِِف

 ٥.األفضل جداًب عِتستم لنَِدجار الم إلى دي.ولس با ارتحَلم كَُلِحرت نَى فيِهالِذ. موى اليأِت ي أند ال بهنّولِك
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،            ١٥: ١١٦ سفر المزامير ١
 ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٢
   ١٩: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
  ١٤: ١٠٤  &٥ – ١: ١٠٣& ١: ٢٣  &٥: ٦٨ سفر المزامير ٤
    ٢٦ – ٢٣: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٥
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 اءا جم سقد المىح يعِلن الوى نفس الوقِت ِفولكن. ِدج فى المهع مهاؤأتقي ع يستمِت أنبِح يإن اَهللا 
َبالمزماِدورالسشَس عر بعائِةلِم ادالع اِمد الخَدشَس عر: "عزيزيعزىى ِف ِفزع ع يىىنَنَيالر الر ببم م وأأ  تُتُوتقيف ."هِِهاِئاِئتقياذا نفَبمسذِلر ك 
أ. ر؟األموليسالس ماءِل. ؟ جداً أفضَلِهاِئ ألتقيماذا عِفزيز ى عيِهنيم وته؟م .إنأم ا الِفنّعوالتَكر ستخِلنَسوف  َلأمص 
أسة اباًبريهوا  جبهالحقيقةر نفس ِتلك ى ثالثةها ِفونوجز: 

 

 أوالًالًأو : :أتقيأتقياؤهاؤهعلى األر ضض على األر  ""ههممج واِهواِه جررهالثمينَ الثمينَه ة فيهوكَ ....""ااة فيهفَيتقد رواِه الج؟ر .اإلجةاب :تقدربم ِفا دعا  فيه
ا نّ ِمعَلج ليالياً غَناً ثمالرب فعد.  الثمينَة ِفى عينيِهراِهو الجِه هِذىى أن الرب دفع ثمناً غَاِلياً ليقتِنسنْ ال نَ.ن ثمنِم
لآلِبالداًأو الس مذِلِل. اوىكنْ يصح بولسالر ِف وُلسِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى مى كورانثوس ألصحس اِداح الس

  نكمنكمألأل  ..؟؟كمكمنفِسنفِس أل أل لستم لستمنكمنكمأأ و و اِهللا اِهللانن ِم ِم لكم لكمىى الِذ الِذ فيكم فيكمىىس الِذس الِذوح القدوح القدلرلر ِل ِليكٌليكٌل ه هوو ه هدكمدكمسس ج جننأأ  ونون تعلم تعلم لستم لستمممأأ": ِهبقوِل
قدقداشتريتم اشتريتم بثم نن بثم . .فمفمججدأأ  ىى ِف ِفوا اَهللاوا اَهللادججساِداِدسكمأأ  ىى وِف وِفكمررواِحاِحوكمِه ِهىى الِت الِتكم ىِهللا ِهللاى ".  كَلقدانتد بير اوىماآلِب السنْ مذ األزل أن 
يقدماالب نالو ِفحيد ة ِمديأجل خَن وكَ.المالص الع انالد الزِكم الطاِه ىالِذر ِفى سعلى الصليِبك ه ى الِذالثمن  و
ِفدِمع جل النأ نفوس العكَكَلِِل"  على قلبِهِةزيزىهِلهِل ال تَ ال تَىكبْل بْلك تكون تكون له ا الا ال لهححيياة األباة األبديوكت."ةةدي ب بولسالر ى ِف وُلس

ِهالِترس كولوِسىِنؤِمإلى م ى األصحنّنّألأل" :لاح األوهفيِه فيِهه س س  ر أأرنني أأ و و..ءِِءلْْل الِم الِم كلُّ كلُّلّّلحِِح ينني ي صاِلاِلصحهِِهنفِسنفِس ِل ِل الكّل الكّل بِه بِهحع الًالًاِماِم ع  
الصالصلحلحبد تُ أتق. "م صليبِهم صليبِه بدوم بالر نَىيِفى ع زيزاِئِهعنّأل يهمج اِهورهاشتَ  الذينراهم بدم االب١.ىاِل الغَحيِدن الو 

 

 اِبر الخَنالم ِملعة ِلة ووقايايم ِحم ه....""رر الشّ الشّععر مر ميي الخَ الخَةِِةركَركَععى مى م ِف ِفلُُلفاع األوفاع األوط الِدط الِد خَ خَممهه""  ههاءاءأتقيأتقي  ألنألن: : ثانياًثانياً 
والدإنّ.ارم هخَم ط الدل ِففاع األوى المِة الِةركَعحتِدمالقاِئم ِةمب ينى الخَ قوْير المِفلِةِثم ِهاِئى أتقيالذين ض على األر. 
ى الشّوقورالم ارى  ِفثلِةماألشْرأتب اع مِةلكَمة الظلم .ولقدس ِسَلج فرالتكوين باألص اح الثاِمحشَن عِقر فع ة تشُص

 فحص وال تان المكَكأفتهِل. ةدينَ المى ِفاراً بونسم خَ يكوننأى سع": الً قاِئومد أجل سن ِم اِهللاام الخليل أماهيمربإ
نْعِمه جل الخَأ نمسيناراً بفقاَل. ؟ فيِه الذينالر إ :بنو جىت ِفدس دخَوم مسينى ِفاراً بىنِّإ فِةدينَ الماص فحن  ع

 ونسم الخَا نقصمبر .ادم ورابا ترنَألى وو الممكلِّأ تُعر شَ قدىنِّإ : وقاَلاهيمربإ ابجأف .همجِلأ ن ِمِهن كلِّاالمكَ
خَاراًب مأتهِل.ةس كّلك بالخَِةدينَ الم مهِلأ ال :فقاَل. ؟ِةسإ كنو جتُدنَ هخَاك مأة وسربعين .فعادلِّك يمأ هوقاَلضاًي : 

عأى سني وجدنَ هأ اكربعِمفعُلأ ال : فقاَل.ون جل األأ نربفقاَل. عين: عأى سني وجدنَ هاك فعُلأال  :فقاَل. ثالثون 
 نأى سع :فقال. رينشْل الِعجأ نِم كهِلأال  : فقاَل.رونشْ ِعاكنَ هدوج ينأى سع :فقاَل. ثالثين اكنَ هتُدج ونإ
يوجدنَ هاك شَعهِلأال  : فقاَل.ةرِمك جل أ نشَالعِةر".كَ لو ِفى ان سدوم شَعةرأتقي اُهللا ا أنزَلاء معلي ريتاً اهِكب 
اراًنَو.إن و جودِفاِء األتقي الم ِحى العمة وواية ِمقاينالد مفِع بتشَ.الكار والهِمهم ٢.طاِة أجل الخُن 
 

 زلوا بِهار نَتج ِلماه أخَفَوسوة ي إخْاع ب لقد....""قلقل الح الحىى وِف وِفتِِتيي الب البىىفِِف  ةِِةركَركَبالببالب  بب الر الرررأمأم""هِِهاِئاِئأتقيأتقيألجل ألجل : : ثاِلثاًثاِلثاً 
 ِبببس ِةركَبالب ةاده شَُلِجسالتكوين ي فر وِس. لهانا كَ م وعلى كلِِّهيِت على بكلهو ى الِذ فوطيفاراه واشتر.رصإلى ِم

يوكَوكَ": ِه بقوِلفَوسانِم ِمان نحيِن حيِنن و لََلكّكّ و  فوطيفارفوطيفار  ييوسفَفَوسعلى ب وعلى كلِّ وعلى كلِّهِِهيِتيِت على ب م ا كَا كَ مانانله أأ   لهننالر الر ببب ب ارارككب ب يالِم الِمتَتَي صررصىى  
بسبسببِِبب  ييوستْتْانَانَ وكَ وكَفَفَوسب ركَركَ بة الرة الربعلى كلِّ على كلِّب م ا كَا كَ مانانله ىى ِف ِف لهالب الب يىى وِف وِفتِِتيالح قِلقِل الح".إن  بالري باركأتقي اءهوي جعلهمة ركَ ب

ليتمجداس مهبهم  .وياِتا كَثنَِدحفر  ِسبأعالمسل الر ريحاً أنز وبةعيه تْاج تَتْانَ كٍَةفينَعلى س ُلِمح بولسم ع 
ماِفسخَآ رينوكَرين تْادة تغْينَف السفوقفَ.قُر ول بِفس ى وِطسوقاَلهم له نّنّألأل": مههِِه هِذ هِذىى ب ب وقفَ وقفَهاللي لِةلِة الليم م الكلِهلِه اإل اإلالك  

  ميعميع ج ج اُهللا اُهللابكبكهه و وذا قدذا قدوو وه وه..ررصص قي قيامامممأأ  فَفَ تِق تِقننأأ   لك لكىىغِِغينبينب. . ولسولسا با ب ي يفْفْ ال تخَ ال تخَ::الًالًقاِئقاِئ  ..ههددببععأأ  ىى والِذ والِذا لها لهنَنَأأ  ىىالِذالِذ
المالمساِفاِفسرينرينم م عكذِلذِللِِل  ..عكككس وا  سوا رأأرييها اا اهلرلرجؤِمؤِمىأىأنِّنِّ أل أل..اُلاُلجننّنّأأ   باِهللا باِهللانهيك يكه ونهذا كَ هذا كَون مكَ."ىى ِل ِلا قيَلا قيَلم يُل نتخَفَيا العاٍء بال لم؟أتقي .
أوليس الجحيمبع اِئِه" .؟ِهِنيتُ أتقيوم بالر نَىيِفى ع زيزع" ألنح اتَيهموة ركَ بِلنور الم وِملعلح٣.ض لألر 
  

 تشتَأِخى  ليتكالِةركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأب.. أشكرِمك نأجل ح بكطاةَ الخُمَلى شَ الِذجيِب الع 
وراً ِللعالم وِملحاً لألرض ن انوا فكَمهمتد واستخْمهاركتب  الذينكاءتقي أمَل وشَ.ىِد األبالِك الهن ِمهماِت ونجهمالِصخَِل

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: ِدك يا من قلتَوعب متمِسكاً.  صالِتى ِفى اسم يسوع أرفع. اسمك بحياِتهمومجدوا
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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    ١٦: ٣وحنا  ، إنجيل ي٢٠-١٩: ١  ،  ورسالته إلى مؤمنى كولوسى ٢٠-١٩: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٣٣ – ٢٣: ١٨ سفر التكوين ٢
     ١٦ – ١٣: ٥ إنجيل متى     ، ٢٥ – ٢٣: ٢٧ سفر أعمال الرسل  ،  ٥: ٣٩ سفر التكوين ٣
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