
الر١٠١الة ـس 
 

ـالوتعـالوتعا إلىا إلى  
 

 (Arabic - Come to me.) 
 

  لىلىا إا إالوالوــتعتع: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحباِئى
  

 إنجيل متى األوِمنصحاِداح الحأ األر نقرشَى ععدِماد شْن والِع الثاِمنالثالثينإلى رين . 
 

""تعتعالوا إا إالولىلىي اا ي  ججميعميعالمتع المتع بينقيِلقيِل والث والثبينى األحى األحمال وأنَال وأنَما أريحا أريحكمكم....اح مِِم احلوا نيرى علوا نيرى عليكموتع وتعليكم لمىىنّنّوا ِموا ِملم....  
  ١١..""فيفٌفيفٌى خَى خَمِلمِل وِح وِحننيي نيرى ه نيرى ه ألن ألن....كمكمة لنفوِسة لنفوِساحاحوا روا رددجج فت فت.... القلِب القلِبععاِضاِضتوتو وم ومديعديعى وى وألنّألنّ

 

 ؤِمن ٍباِتك ل كتاباًأتُقرسيِح ممى ستْلي سيِحيتهاثِة مبالور..الً كانقب ي قاومالم سيحية والمبكّلينسيحي ا  م
 ِهاِتمج تر مقارناً.. فيِهطاٍءخْ أن عثاًاِح بس المقدأ الكتابيقركان و ..فِةق والفلسِطنْ فى المٍةاعر وب ذكاٍءن ِمىأوِت
العِةديد..م لجالًس ا يرماهِمن  ماٍتتناقضغالطاٍت وم..م اوالًحوماً يب عدي أِدلةافَم اكتشَو قِن يعبه ا نفسهقِن ويع 
المسيحيين الذينامُل يتعم عهمأن سيِح المة يبنَدين اه المسيحيوناألو لونغالطاٍت على مافاٍت وإضال أس اسا فى  له
  .أ اإلنجيَل للمعرفِة ال للنقِدوابتدأ يقر قّ الحفِةرعمل إرشَاده سأَل اَهللا م يواء ج إلى أن..ِة األصلياجيِلاألنَ

 

 رفع ذلكالكاتب قلب ه فى اتضاع وانكسار أماإللِهام الع ظيم الحِم نوراً طالباًى نالس فُ يكِشاِءمله بيَل الس 
السو وىدأ بإنجيل متىب..فص ادفتهاتُ الكلمالتى فاه به ا السياد سيح قائالًلم :تعالووأنَا إلى ا أريحنَا ..كمه ِمنو 

 ابتدأو ن المتناقضاٍت والمغالطاٍت عِثحال يضيع وقتاً فى الب..  إلى رجل آخَرالمنِْطق والفلسفِة وفُ فيلستحوَل
ي بالرصِححله م فهومهِة عو..ن المسيحي أصبح ذلك دعغَب ير حتاجمإلى الب وِثحالع ِةقيم فلقداستج اُهللا اب له.. 

وأعلنله  أن "ييسسوعوعه و الطريقُو الطريقُ هوالح قّقّ والحوالح والح ياقتنَو.. "اةاةيعأن األم رز ال يعلىيد  إعالن سماوىلم نى إلى اِهللاأِت ي 
ار ساع وانكسفى اتض هافعاً قلبائالًرع فف" ..قّن الحاالشياااالشيءءالع الع تيقة قدتيقة قدم م ضهوذا الكّلهوذا الكّلوو  تْتْضقد قد ص ص ارارج ٢."يداًيداًدِِد ج    

 

   إنما جأل بإنجيل متى ااءصحاِداح الحشَى عر لمس قلبوفكْ الكاتِب ذلك ره.. لقدو جفيِهد ض الته 
نشُالمةود..وأد ركَلقا  الذى أن:  وأنَا أريحكم ا إلىالوتعخْو شَهالص  ير بآخَقارن.. ومن يِلمكأس بابالر ِةاح 

ِلكميأثم نا م تحتاجهشَ البف ..ةريليفى الس شَبر ملتْ خَنح يِم اتهنم والذى.. اٍةانَعي ى متاِعاِنعبالح ال اِةي قدةَرله  
على توفير الرة لغَاحرِهي ألنالشَ فاقد ِءىال ي طيِهع.. ِم استدّلثم نذلك قاَلالذى  أن : وأنَا أريح ا إلىالوتع كمليس 

راًشَبر النّاِئ كساِءاس أو األنبيوإال م كالا كان مهم بْلوالًقب ه و أسى ِممكّلن رشَ الب. .وأيقنكّل أن ا  مسجله 
 اه وأنّ..اٍتافَ أو إضريٍف أو تحاٍتاقضتنَ أو مطاٍء أخْن ِماب ارتي وال فيِهشك وع الس يبص الرخْ شَن عاإلنجيُل

إدعو إبليس اتُاءبهضلُلا ي الذينيص قدونأكاذيب وينخِده عِهيِل بِحون.. ازَلتنَ لقداِهللا ابن  وجاء انَِضإلى أركّلياًاِع د  
المتعِمبين نَن سل آدم وحاء قائالًو: وأنَا أريح ا إلىالوتعوِم..كم ا أشْ هنَنقَرقلب ذلك الم قاوم للمبنور ِةسيحي 

اناإليموكتب كتاب هب عداختب ار للحاِةيالم و ِةسيحيإيمان أنالد الطاِهم روِد علىاَل الذى سع ليِب الصه و الضمان 
الوىىلكلك" حيدال ي ال ي هلككّل كّلهلك م م نيؤِميؤِم  ننبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الحي بِدبِداة األاة األ الحيينّنّ أل أل....ةةيههلم لم ي ي رابنَ ابنَ اُهللا اُهللالْْلسِِسر ههالى الع الى الع الم ليدِِدالم ليينينالع الع المبْل بْلالم   
ليللخْخْليصبِه بِهص الع الع المىى الذ الذ....المي ؤِمؤِم ينبِه بِهن ال ي ال ي ددانىى والذ والذانال ي ؤِمؤِم ال يننقد ِد ِد قد ينالنّ النّين ههلم لم ي ؤِمؤِم يننباس باس م ابن اِهللان اِهللام ابالو ٣.ِ"يديدحِِح الو   
 

 : قاَللقدف ..ىاب التعنحا نَ لنَبة الروعد. ؟وِةع الدِه هِذا فيهق نتأمُل دقاِئع بضى نقِض إلى أنٍةاجحبا نَلسأ 
  ننأأ   االبن االبناداد ار ارنن وم ومال االبنال االبنإإ   اآلب اآلبرفُرفُعع ي يددححأأوال وال   ال اآلبال اآلبإإ  نن االب االبرفُرفُعع ي يددححأأ  سسوليولي  ىىببأأ  نن ِم ِمىى ال الععفِِف د د قد قدءٍٍءىى ش شكّلكّل"
ييعلنعلنله قاَل." له ثم : "ال وأنَا أريحموالثقيِلى األح بينالمتع ميعا جي ا إلىالوتعال وأنَا أريحموالثقيِلى األح بينالمتع ميعا جي ا إلىالوتعكموا ِمنّى ....كموتعلم ليكمِملوا نيرى عوا ِمنّى  احوتعلم ليكمِملوا نيرى عاح 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                          ،           ٣٠ – ٢٨: ١١ إنجيل متى ١
١٧: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٢  
   ١٨ – ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٣
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ة لنفوِسكماحوا رالقلِب فتَِجد اِضعتووم ديعألنّى وة لنفوِسكماحوا رالقلِب فتَِجد اِضعتووم ديعوِحمِلى خَفيفٌ  ....ألنّى و نينيرى ه وِحمِلى خَفيفٌألن نينيرى ه ألن"".. نَحِة اِهللا سموبنعصرا نَالِت تأم
  :وعس ي وحبيبنا ومخلِصنَاانَبر فاِت ِصن كثير ِمن ِم قليٌل السبعِهِذ وِه..ِها لنأتى إليانَع دنمص خْ لشَفاٍت ِصعب سفى
 

أوالًالًأو : :ععلوهِِه مكانِت مكانِتلو....إن  يسالذىوع ي دونَعان إا إلى اإلتيطلباًِهلي للر ِمِةاح نابنَ اتعا هاِهللاو ابن الم تجسإنّ..د ه "ببههاءاء  
ممجهِِهدِِدجور ور سسممج ج وهرِهرِهوهوح األ األ كّل كّللُُلاِماِم وح شياِءاِءشيبكلم ةِِة بكلمقد قد رهِِهتِِتر". .هّلتسويبشير إا الوحنّ يِه بقوِلنجيلهع ني سفى فى " : المسيحوع
البالبدءِِءدكان كان الكلم ةة الكلم....والكلم والكلم ة كاننْنْ ِع ِعة كانداِهللا اِهللاد ....وكان وكان الكلم بِه بِه....ة اَهللاة اَهللا الكلم كان شَ شَ كّل كّل كان ىءٍٍءى....وبغي رِهرِه وبغيلم لم يكن يكن شى شى ءِم ِمء مما كان١."ا كان 

 ب الراعد.. ِكمار السغَ ِصن ِم وقليٍلفٍةِغ أرِةعبة اآلف بسعبرألاع ا إشبِةجزع ماِء إجر قبَل....هِِهانيِتانيِتة إنسة إنسععوورر  ::ثانياًثانياً
يسوعالم سيحوقاَل تالميذه له ى أشفقُى أشفقُإنّإنّ" :معلى الج على الج مععمألن ألن اآلن ل ل اآلن ههممثالثة أي ثالثة أي ام يام يمكثونمكثونم عِِع مى وليى وليسسله له ممم م ا يأكلونا يأكلون..  

وإنوإنص ص ررفتهفتهممإلى ب إلى ب ييوتهموتهمص ص ائمينائميني خُخُ يررونفى الطريق فى الطريقون ..ألن ألن قو نْنْ ِم ِمماًماً قوههممج ج اءوا ِموا ِماءننب عيٍدعيٍد ب".م قّا أرقلبه .!وم ا أروع 
إنسانيته!. الذى ذاك: "اخلىاخلىنفس نفس هذاًذاً آِخ آِخهص ص ورورة عة عبدٍٍدبص ىى ف فائراًائراً صشب اساس النّ النّهِِه شب"..أال ي جدبنَر نُا أن لبىد عو٢.؟ته 
 إلى ِه تكويِنن ِمس المقدالكتابف ..محبِة اِهللالى  إتشير  الالمعتقداِت واألديانر اِئ ستْ كانَ إن....هِِهبِتبِتححة مة مظمظمعع: : ثالثاًثالثاً
رؤياه يتحثُداِهللا عن الذى ه و محو.ةب سالمة ِميحينألفه ا إلى يائها تلهجبم حوبقلٍب. اِهللاِةب م فعم بمحالٍةب  َليثما  له

  كلفتهتهبحم إن ."كمكمتعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيِلى األحمال وأنَا أريحتعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيِلى األحمال وأنَا أريح" :وعس يب الر يقوُلرىشَس البللجنْ
دمهالطاِهر لي ابذله ا عنِّهللا ابن.ولي سا ِسنَ عليوى أننفتح نَ قلوبا ونسستمِتا ونَتقبلهع بحالواته.لقد و ضعاِهللا ابن  

نفسهحتى الم وت متَوقاَل .ليِب الصي سوع: "ليليسسألح دٍٍد ألحح ح ببأع أع ظمِم ِمظم ننه ه ذا أنذا أني ي ضضععأح أح ددنفس نفس هِم ِمه ننأجل أح أجل أح ب٣."هِِهاِئاِئب 
 

  ونونععدد وي وي ابناً ابناً وتلد وتلدبُلبُل تح تحذراءذراءوذا العوذا العهه":  بالقوِلوعس يب الرِة والدنة عو النبتْاء ج لقد....هِِهتِِتببحح ص صاُلاُلممجج: : رابعاًرابعاً
اساسممهِع ِعه ممانوئيل الذى تفسيرانوئيل الذى تفسيرهاُهللا اُهللاه م م عاانَنَع". إنّهو عدثمين .!اَهللا أن م ف .انَععيشَ لنَلقْ نخْلمعيداً بفف" .ن اِهللا عإنإنكان اُهللاُهللا   كان  
ممعاانَنَعفم فم نو."!!ا؟ا؟ علينَ علينَن و هيدونَعا لنكونم عِه لتالميِذ قاَل إذه: "بدتقِد تقِدى الى الوِنوِنبد ررونونأن أن تفعلوا شي ئاًئاً تفعلوا شي". وبعدقي ِهِتامظه ر 

 ٤.ِهبِتح بصدع ونساحته راَل لننَتهوعى دا نلبليتنَف "ررهه الد الداِءاِءقضقضام إلى انام إلى ان األي األي كّل كّلعكمعكما ما مأنَأنَ  ااهه" : قائالًمهدوعو ِهلتالميِذ
ا رأى  فلم. ودلوهِتي البوا سقفَنقب اش على فروحاًطر مفلوجاً ماملين حرجاٍل ةعبأر هاء ج....هِِهرِترِت قد قدقُقُتفوتفو: : ساًساًخاِمخاِم
إيمانهثقْثقْ" : للمفلوج قاَلمي اا ي  بنّنّبى مى مغفورغفورة لكة لكخطاي خطاي اكاكثم قاَل قاَل ثم له له ::قم قم اح لْْلمِِم احفر اشَاشَ فرككواذه واذه ببإلى ب يِتيِت إلى بكى إلى كضوم ى إلى  فقامضوم فقام 
 ٥."تعالوا إلى وأنَا أريحكمتعالوا إلى وأنَا أريحكم" :َل الذى قاوعس يه إنّ.!؟ٍةبكلم ِدس الجفاِءِشو رير النفستح  علىر قاِدثله ِمنم. ""!!بيِتِهبيِتِه
سساًساًاِداِدس : :سسمموورس هِِهالِتالِت رس....لقد ج اِهللا  اء لخَالِصنَاابنماًا إتملتد بير أزلى .خَلدوماً يم جمعالي رِة بالناِصوِدهولم ِفا دع 
ى ى سلِنسلِن أر أر..ساكينساكين الم المررى ألبشّى ألبشّنِِنححسس م مهه ألنّ ألنّ على علىبب الر الروحوحرر" : فيِه مكتوباً الذى كانعِضو المدجوو اءيع إشَ سفرِهليإ

  ةِِةنَنَ بس بس وأكرز وأكرزةِِةييرر فى الح فى الحقينقينحِِحنسنس الم الملََلسِِس وأر وأر..ررصصالبالبى بى بمم باإلطالق وللع باإلطالق وللعورينورينأسأسى للمى للماِداِد ألنَ ألنَ..رى القلوِبرى القلوِبسِِسنكَنكَ الم المىىألشِفألشِف
الرالرببالمقب ولِةولِة المقب".  اثمأ يقوُلبتدله إنّإنّ" :مههالي الي ووممقد قد تم تم ه ه ذا المكتوبذا المكتوبفى م فى م سعِِعاِماِمسكمكم". ة  تلكاليسوعإرسي اا أماهم٦!.س 
سكَكَ: : ابعاًابعاًسماُلاُلمر هِِهاحِتاحِت ر.... لما رجإع ِهليتالميذه الذين ج بشّالوا مريناجتم عبهم .ولم ا أخبرشَ بكّلوه قاَلٍءى له م: 
"تعتعالوالوا أنتما أنتمم م نفرديننفردينإلى م الٍءالٍءع خَع خَوِضوِض إلى مواستريح واوا واستريح".لقد أح سبح اجتهمالم ِةاساحِة إلى الرفأص طحبهمع وِض إلى م
 ٧.همسِط فى وهو مكانَ هحتلُّ ي حينمتهاح رونجدوا ي تعب الذين تالميذه إن.هُعوا مستريح ليالٍءخَ
 

 ِهالِت رسوم وسِه مكانِتا علوفنَر ع.اريحنَ ليِهليا إونَعد يالذى فاِت ِصن ِمضاًعا بفنَر عقدل ..ئ القارعزيزى 
وعظمة مِهبِتحور وِةعإنس ِهِتاني وتفوق قدفليتنَ.ِهِتر ا نسارعِة بتلبيد ِهوِتعلنح ظى بجمال صِهبِتحوكم ِهاحِتال ر. 
ا  وه.ليِبى فى الصالِص خَر أمتَرب إذ د.كِتحبظم م لِعكأشكر ..اوىما السانَأب :لياًص مىِع م تشتركى أِخليتكو
أرفع  .."تعالوا إلى وأنَا أريحكمتعالوا إلى وأنَا أريحكم" . القائلِهِدع بوسكاًتم م.سيحى الميِد سليِب صندى ِعاِلى وأثقاِلم بأحلقياً ما آٍتأنَ

ِتكابِتجاثقاً ِمن اسار ووع البسم يالِتى فى اسص. قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : فى ذلكا ستجدره أو غيالِةس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ٣ – ١: ١إنجيل يوحنا      ،                ٣ – ١: ١  الرسالة إلى العبرانيين١
  ١١ – ٥ :٢ فيلبىرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى       ،                        ٩ – ١: ٨ مرقسجيل إن ٢
     ١٣: ١٥إنجيل يوحنا             ،        ٨: ٤ الرسول األولى  يوحنارسالة ٣
 ٥ :١٥إنجيل يوحنا  ، ٣١ :٨ روميةبولس الرسول إلى مؤمنى رسالة   ،  ٢٠: ٢٨ &   ٢٢: ١إنجيل متى   ، ١٤: ٧سفر إشعياء  ٤
                                                                           ٢٦ – ٢٠: ٥ لوقاإنجيل     ،   ٨ – ٢: ٩ متىإنجيل  ،     ١١ – ٥: ٢ مرقسإنجيل  ٥
  ١٨ :٤ لوقاإنجيل       ،                            ١: ٦١سفر إشعياء  ٦
   ٩ :٢٠إنجيل يوحنا  ،    ٢٠: ١٨ متىإنجيل       ،                           ٣١: ٦ مرقسإنجيل  ٧
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