
 ٢٩٩سـالة لرا
 

    ""عهد سالِمى ال يتزعزععهد سالِمى ال يتزعزع""  :: الرب الربقاَل راِحمِكقاَل راِحمِك
 

(Arabic – My covenant of peace will not be removed.) 
 

   ""عهد سالِمى ال يتزعزععهد سالِمى ال يتزعزع"" ::قاَل راِحمِك الربقاَل راِحمِك الرب :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمناءيِسفر إشَع اح األصحسينابع والخَمأالرال  نقرددنعاِشر يشَرالعابع عوالس    : 
 

 ِكماِح ر قاَل.ععز ال يتزىالِم سد وعه.نِك عوُلز فال يىاِنسحإا مأ .عزع تتزام واآلكَوُل تزاَل الجبنإف" 
الرآلٍةكّل. ب ص وِضتْر ال تنِْكد جِل وكلُّ.ح ان يسقومى ِفِك علياِء القضتحكمين ِه علي .هذا هواثُ ميربيِد ع 
الرب.وبر هِمم يقوُلىنِد ِعن الر ١."ب 
 

 اآلفة الِتإن مُلى تعإلض اِفعان وتنْ اإليمزعالس ئنَ واالطِمالمِمان قلِبن ان ِه اإلنسىخْأو . الشكطر 
 ى قلبِه ِف الشِكع وضوه .اءا شَكيفم ركهحغة وياِئ سهلٍة سٍة كفريسهصِن ويقتَ.ان باإلنسعوِق لينطاي الشّلهِمستعالح يِس

 ِةنّ جن ِماءو آدم وحاجر إخْطاني الشّ استطاع.سيلِة الولك بِته أنّ اِهللاِةم كِلن ِمعلما نَوكم. الم اهللاى كَ ِفحتى ال يثقَ
عند وهامي جارِخال َل أذياَنالى وزنَالار وعإذ أقنَ .مدعهان ِعا بميصال اِهللاأقوله ف .املقدب طتَأ خُده اِكالمبِحةَر ارو 
ن خلوقيان أول مصي بِعارو الِحك ذِلهى وانت."أحقا قال اهللا؟": ا لهِها بقوِلهراد به إذ أنّ بمفرِدهااءو حع مدِّلِن ِلدِّالنِّ
شَبريِهللاني وتس بِفب ِهِدى طرا ِممنالح ضِةرِة اإللهي .قدِلهْل: اءُل نتس حٌل الشِكلِةشِكم م يسوِعور الجم ضم؟ون .
. أمو التَ لهقاُل يى الِذرشَ عىثنَ اإلن ِمداِحا وتوم و ههربض نَ مثٍلريوخَ.  اهللاِةم كِلن ِمك على ذِللُّستِدونَ. مع بنَجيبن
 غلقة مابو واألب.وعب األس أوَلِةام القيدع بوعس يبالر مهاء جحين تالميِذالى  باِقع م يكن لما توم أنثَد حلقدف
حكَثُي انجتِم التالميذ معينبس الخَِبب ِمِفو نالي وده ."ووقفَوقفَوي ي سسوعِف ِفوع ى الوى الوسوقاَل وقاَلطِِطس له له مم : :سسالمالملكم لكم  . .وأروأراهاهممي ي دديهِِهي  

 ٢."اانَنَأأ  لكملكمسِِسررأأ   اآلب اآلبىىسلِنسلِنررأأا ا كمكم  .. لكم لكمالمالم س سضاًضاًييأأ  وعوعسس ي يببالرالر  مم له لهقاَلقاَلوو  ..ببا الرا الرأوأوإذ رإذ ر  الميذالميذ التَ التَ ففرح ففرح..وجنبِهوجنبِه
 

ثر أ ى ِفىبِعصإ عضأامير وس المثرأ ِهيد يى ِفرِص أب لمنإ ": مله  فقاَلبا الرأو رمها أنّ التالميذ تومربأخْ 
المأامير وسضعى ِفىِد يال أؤِمنبِه ج ن .وبعدثم أ ِةانيام كَيتالميذال ان الًاِخدوتوم ا معهم. فجاءي سواألوع بواب 
مى ِفوقفَغلقة و الووقاَلِطس :س الملكم . قاَلثم ا لتوم:إ اِت هصبعلى هنَإ كِصا وابري دى.اِت وهي دكو ضعىا ِفه 
ىبنْج.غَ وال تكن يرن بْلؤِم مأ. ناًؤِم مجابا وقاَل تومله : رربقاَلقاَل. . ىىلهلهإإ و وىىبله له ي ي سسوعأل أل::وع نكنكر ىىأيتِنأيتِن ري ي ا توما توما آمتَتَنْنْا آم..  

طوبى ِلى ِلطوبلذينلذينآم آم نوا ولمنوا ولمي ي رواوار".  إنالرب يعكّلالج م نلِةاِك على شَ كانا توم .ولكن  طوبى ِلى ِلطوبلذينلذينآم آم نوا ولمنوا ولمي ي ر٣ ..واوار 
 

 إنالشك لةشِك م.ولكن الم اشِك تلكحٌللة له .  ووهى  نأِتأنا ِمنرها كَغيبهل ونَشاِك المطرحها أمامالر ب 
يسوعسيح الم. فقدبحلِّ قام ا ِلهو.اتوم عاراسال و تومِفى الح أعلنانَ إيمِهِصخْبشَ هالم بارك أماملقد . ميع التالميذ ج

 عا م تومد إن تواج."كمكمريحريحأأا ا نَنَأأال وال وممحح األ األىى والثقيِل والثقيِلبينبينتعتع الم المميعميعا جا ج ي يىىللإإا ا الوالوتعتع":  بإنجيل متىالرب يسوع قال
 ٤.هنْا ِمنَريحوي هجاِلعيس. وعس إلى يأِت لنَانَ إلي الشكبر تسإنف .قِّ الحرفِةعم ِلاهاي نوِقد على ِصالتالميذ دليٌل

 

 ٍة نفس أمينَكلِِّل. اًدؤكَ ماًوثق ماًده ع.انَع مالم سده عب الراألصحاح الرابع والخَمسين قطع ِسفر إشَعياءبو 
 ال هالِم سد وعه.انّ عوُلز فال يهانَسحإا مأ .عزع تتزام واآلكَوُل تزاَل الجبنإف .ريمالكَ ِهِصخْشَا ِلهِتعيى تبِف

يتزعزقاَل.ع اِح رنَامالر الِذب نتهنَا إلى الموِف. ىى أحبى اسم مانَن افتدآلٍةكّل ِهِما بد ص وِضتْر ال تنْنَاد جوكلُّ.ح  
مجداً الِسِمِه . نَابر  يقوُلِهنِد ِعن ِمنَا وبر.هبيد عنَا نَحناثُ ميروهذا ه. ِهعلي حكمنَ اِء القضى ِفنَا عليم يقواٍنسِل

 :ى ثالثا ِفهرصحة نَريهو جقَقاِئ حفُ نكتِش. الثمينِدعلو اكى ذِلل ِفوبالتأم. العظيم
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،  ١٧ & ١٠: ٥٤ِسفر إشَعياء  ١
  ٢١ – ١٩: ٢٠  إنجيل يوحنا  ،      ٢٤ – ١: ٣ سفر التكوين ٢
               ٢٩ – ٢٤: ٢٠ إنجيل يوحنا ٣
  ٣٠ – ٢٨: ١١ إنجيل متى ٤
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. طانياوس الشَس لوونضرعر مشَا كبنَ إنّ....دد إلى األب إلى األبدداِماِمصص  بب الر الرالمالم س سددههعع  نن ولِك ولِك..وُلوُل تز تزاُلاُلالجبالجب: : أوالًأوالً  
 ِةكماهين الِحر وباِت بإثبسلي. ثابتةوة ؤكدا مهنّ بها ألقُ ونِث. لنَا نَحن عبيدهب الراعيِدو بمسك نتما أننَم يلزكذِلِل
شَالبولكنّ.ِةري هل ؤكدة بأقواا ثابتة ومالرتاِبى الِكه ِف نفِسبالم سقدبع هدِهيديد القديم والج .ولقدجَل سمتى الب شير 
 ."وُلوُلزز ال ي ال يىىالِمالِم كَ كَنن ولِك ولِك..والنوالنض تزض تزرراء واألاء واألممالسالس": وعس يب الر قوَلرينشْابع والِعالراح حاألص ِهى إنجيِلِف

وسجلهم رقس ِفى إنجيِلِه األص شيراح البالثاِلحث عشر .جلهاح  لوقا وسحِفى إنجيِلِه األص شيرالبى اِدالح
  ننوال ابوال اب. . بب فيكِذ فيكِذاناًاناًنسنسإإ   اُهللا اُهللاسسليلي": رينشْث والِعاح الثاِلح األصِددفر الع بِستابىص الِك النّكذِل ءاجو. رينشْوالِع
  ١.اهد أكّا وقد لنَاعيد اِهللاو مقْد نص لم إن.ذر عبال نَحن. "ى؟ى؟ وال يِف وال يِفتكلمتكلم ي يووأأ  ..  ؟؟فعُلفعُل وال ي وال ي يقوُل يقوُل هْل هْل..ممددان فينْان فينْنسنسإإ
 

 على ا بهفيضى ي الِت اِهللااِتانَس إن إح....اانَنَ ألجِل ألجِلذلهذله ب ب بْل بْلهِِهنِِنشفقْ على ابشفقْ على ابأن اَهللا لم يأن اَهللا لم ي  ..انانسس إح إحظمظمأعأع: : ثانياًثانياً 
 حيناِل الصاءوس .ِهبيِد عن عوَل تزا لنه أنّ اُهللادأكّلقد و. ااؤهص إحا أوهرص حنمِك ال ياِء استثنَون دميعاًر جالبشَ
األشْأو ولِك. اررننَ هاكإح اٍتانَسع ِتى تفوقُظم لكالز مةني .وقدأو ضحالر بي سِفوع ِهظِتوِعى مأنّبل على الج ه 
يجدا أ بنَرننطلب ا أوالًه.ونس ى ِلعلحصول عليقبَلاه أى ر نَ أمسى ِمعه أجِلن .فبإنجيل متى األصحس قاَلاِداح الس 

الربي سفال تَفال تَ": وعهتموا قاِئوا قاِئهتملينلينم أأ  أكُلأكُلاذا نَاذا نَ مووم شْشْاذا نَاذا نَ مرربأأ  بووم اذا نَاذا نَ ملبلبسإإفف. . سنهِِه هِذ هِذنكله كله ا تطلبا تطلبها األا األهمأل أل..ممم نأأ  نبباكماكم  
السالسماواومىىي ي علمأأ  علمنكمنكمتح تح تاجتاجونكِل كِلهِِهلى هِذلى هِذإإ  ون هلِكلِك. . ااهنناطلب اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَوالّوالّأأوا وا  اطلب وبر هِِه وهِذ وهِذهِِه وبركله كله ا تزا تزادادلكم لكم ". هتَا نَتنَليونتأكَ مد 
 ِةلياِعبفَ نينؤِم مقِحنسوح مورر ِسنكَ م بقلٍباانَطايا بخَنَاعترِفب .ا لنَهدى أع الِذبالص الرا على خَنَوِلص حنِم أوالً
دم المثِةسيح الملجأجِلنَا على صليِب الج غُ ِل.سفوِك ِمنان خَفرتَا وانَطايِمنَاريرح نوِد قيوالخَ إبليس ِةطيالم  والع

  ٢.يِة األبداِةيا الح لنَتكون  بْلكهِلى وال نَِد األبِهى ملكوِتا ِفقبلنَي و اِهللا براُل ننَكبذِل .ريرالشِّ
 

ان حتى ال س اإلحناِم ضو هنم ....اهاهايايصصى وى وظِِظاِفاِف ح حعع م مةِِةممحح والر والردِِدههظ العظ العاِفاِف ح حووهه  ..بب الر الرنَانَامماِحاِحرر: : ثاِلثاًثاِلثاً 
؟وُليز .وعهدالم حتى ال  السعزعتزإنّ. ؟يهالر بنفس ه ..ذِلإن كالو ى  الِذدعسإشَجله عيالنّاء ِتختَبى يمبِته لك 
العبقاَلقاَل": ةارر اِحاِح رمكِِكمالر الر بب" .ثمؤِك يد وِحِهفِظ ِحِةفاعلي بِتِهايِتم النّلك بآلٍة آلٍةكّلكّل": ِةو ص ص وورِض ِضتْتْر دال تنْ ال تنْكِِكد ججحوكلُّ وكلُّ..ح   
  اَهللاإن. "بب الر الر يقوُل يقوُلىىنِدنِد ِع ِعنن ِم ِمممهه وبر وبر..بب الر الربيِدبيِد ع عاثُاثُ مير ميرووهذا ههذا ه. . هِِه علي عليحكمينحكمين تَ تَاِءاِء القض القضىى ِف ِفكِِك علي عليمم يقو يقواٍناٍنسسلِِل
قدوسٌلاِد وعو هورحيم ضاً أي .قداسالخَقبُل ال تَته ِلة طيانَذا أدهِهِلدا بع.واستوفى اآلب الس ماوىم صليِب بدِهِن اب 
مطاليبقد ِهِتاسِهدِل وع .وقطعع هدالر حةموالس الم معم نأح بهم وافتداهِنِهمم بداب .وم أل قلوبهالماًمو  س٣.حاًفر  
 

 لقدرفع د النّاُلاني بىالت صالِت هى جفرِه بِستْاءاألص ذاِكراً  عاِساح التحروِحة اهللامح ِلفظه عِهِدهم ع 
افِظحى وصايفاه و:  يقوُلكتبإ تُصلّيلى الرىلهإ بأأ : وقلتُفتُ واعترييهها الرا الرباإل اإلب لهلهالع الع ظيمظيمالم الم ههوبوبح اِفاِف حظ العظ العهدِِده  

والروالرححمِل ِلةِِةم ممحبحبيه وحىىظِِظاِفاِفيه وحو و صصاياياهمنَمنَثِِثأأا وا وطأنَطأنَخْخْأأ. . اها وعا الشّا الشّملنَملنَا وعرروتم وتم رردنَنَدا وا وححدنَنَدا عا عننو و صصاياياكاكوع وع ناِماِمحكَحكَأأ  نكك . .لكلكي ا ا  ي
سسييددالبر أ أ.. البر ما فِخا فِخا لنَا لنَمزىىزالو الو جكَ كَ..وِهوِهج مما ها هووالي الي وم ِلم ِلورجرجال يال يهأأان ان سكّسكّوذا وِلوذا وِلهورورشليمإإ  كلِّكلِّ وِل وِل..شليمسرائيَلائيَلسرالقريبين القريبين والب والب عيدينىى ِف ِفعيدين  
ا ا نَنَاِئاِئؤسؤسررا ِلا ِلنَنَوِكوِكململلِِل  ..وِهوِهجج الو الوىىززا ِخا ِخ لنَ لنَددييا سا سيي. . اااهاهييإإ  انوكانوك خَ خَىى الِت الِتهمهمتِِتانَانَجل خيجل خيأأ  ننا ِما ِمههليليإإ  ممههدتَدتَ طر طرىى الِت الِتىىاِضاِضرر األ األكلِّكلِّ
وآلبإإخطأنا خطأنا أأا ا نَنَنّنّا ألا ألنَنَاِئاِئوآلبليكلِِل. . ليكلرلربلهنَلهنَإإ  با الما المراِحاِحرم والمنَنَنّنّ أل ألرِةرِةغفَغفَم والما تما تمرردنَنَدا عليهِِها علي . .فاسفاسممع اآلنع اآلني لهنَلهنَإإا ا  يا صالةَالةَا صع ع بدِِدبكك  
وتضوتضررعهِِهاِتاِتع . .وبنَيأا نَأا مبخَرفُعتَأ وىلِّصأ وتكلم وخَىتِِطي شَِةطي ذا بالإ .ىبعرجل جبى الِذائيَلرر ى ِفأيتهالر اؤي .
وتكلموقاَلىِع م :ي ا دخَىنِّإ اُلاني رتُجعِل أل اآلنمالفَك هىِف. ماِء ابتدتض راِتعخَك راألج مخْ ألا جئتُنَأ وربرك 
  لبرسلي. يتزعزع ال داًها عنَع موقطع. وُلز ال ياناًسا إحنَ إلي اُهللانس أحلقد.. عزيزى القارئ .وببح متَنْأ كنّأل
نَصنَعاه .أوخَافأة ِلكَ ميولِك. ا بِهنَر قمألنّن هغَ إله و فورنّحانور طويُل.حيم الر وح وكثيرالر حِةمفلم ي ٤.اكنَتر  
 

 زيزى ليتكتشتَ عركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأجل.. اوى ِمن كأشكرإح اِنسالِذك ى ال يُلوز .
وعِدهالِم سالِذك ى ال يتزعزع .أجل أنّك ِمن كأشكرِدىالِك األباله يتِنى ِمنهب. فدة وودياةَ األبيتِنى الح. أسألك 
ى اسم يسوع  ِفىلبِتِطأرفع  .ىِنمتح بى ورتَعنَ ص بكمبروأخْ. وس القدكوِح راِد بإرشَب أذهىكَ. ةكمة وِحمعِن
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  على وعِدك يا من قلتٌَلمتِكألنِّنى  .إلهى كابِتن استج ِمقاًاِثو. ىِصِلمخَ وىفاِد
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِة ِتلك الرإن أردتَ سماع.. زى القارئ العزيأِخ
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  ١٩: ٢٣   سفر العدد     ،  ٢٣: ٢١ إنجيل لوقا  ،               ٣١: ١٣يل مرقس    ،         إنج      ٣٥: ٢٤ إنجيل متى ١
  ٣١ – ٣٠: ١٧سفر أعمال الرسل    ،          ١٧ - ١٦: ٣يوحنا إنجيل   ،           ٣٣ – ٣١: ٦ إنجيل متى ٢
   ٢٠ – ١٩ & ١٣ – ١٢: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ٣
  ١٧: ٩ سفر نحميا  ،                                       ٢٣ – ٢٠ & ١١ – ٤: ٩ال  سفر داني٤
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