
 ١٤٩سـالة لرا
 

الجالجميعأخْ أخْميع طأوا وأعطأوا وأعوزوزههممم م ججداهللا اهللاد   
 

(Arabic - All have fallen short of the glory of God) 
 

  اِهللا اِهللاددجج م مممههوزوزطأوا وأعطأوا وأع أخْ أخْميعميعالجالج: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

وِمنرسالة ب ولس الرسؤمِنول إلى مى راح الثوميحالثاِلة األص ددأ العوالِعشْرينثَاِلث نقر  : 
 

  ١."" وأعوزهم مجد اِهللا وأعوزهم مجد اِهللا....الجميع أخْطأواالجميع أخْطأوا  إِذإِذ"" 
 

 ونينجس المضع بضماع ى اجتم وِفVancouverمدينة ون بج السِد ألحٍةارى زي ِفىاِضوع الماألسب كنتُ 
 المسجونين إلى شاد إرظيفتهو نؤِم ممسيِحىة اقشَنَ المدير ي وكان.سد المق الكتاِبن ِماًتابي ِكالًأنا فصقر اكهنَ

الحاألفضلاِةي .ي عاونهم تطوعوعونببانتظام كّل أس أتوني .عل مامعلى التع ونبردم مهو  ونينجسالم.وقد  ا دثنَتح
عِة اِهللا نبحمةوِن لِةتفاِض المِتِه الغنيمع. واستعاِددالر بقلبِهب الص فوح أنكّلقبَل ي م إى  يأِتنازماً على ِهليناِدماً ع 

: ى ِلالًِئقا مهدى أحاع استوقفِن االجتمِةهاي ِنىوِف .ِئهما بآرِةناقشَ الملكى ِت ِف المسجونونارك وشَ.التوبِة الصاِدقِة
لياِه هِذتْس لماألولى ألةَر عزمِة على التوب.ِم فكم نالم اِترِم سثَل ِمتُعهذا الكالم و بِهتُتأثر و عزعلىتُم أن  

 حين و.اِتردخَان المم وإداِد والفسر الشّاِةية ثانية لحر مبِذنجأ وى أفشُلِن ولكنّ.ةديداة جيأ حدا ألبنَ هن ِمجرأخْ
أعودإلى الس جن ياِلعىِنجاءاألطب الم ختصِمون ناإلد وانم اِظأوعلى ب حور ِتضاالجِتلك ماِتاعالر ِةوحيبالس نج 
  ٢.ى؟الِتالج لح ِعن ِم هْل.!؟اذا أفعُل فم.نج السن ِمجر أخْ حينرى تتكراِتأس م ولكن.ِةبى على التوعِنجيشَ كذِلو
 

 أحسالص ذِلخْإ بتُساب ِف الشّكِهديِثى حىِع م.ِقتُ وتذكر ةص سجلها مرقسالر ِهنجيِلإى ول ِفسع ذِلن ك 
 ِهيلإ ظر فنَ.؟ةدياة األبيى الح ِل لتكونُلمالح أع ص أىحاِل الصعلما المهأي: الً قاِئوعس يب إلى الراءى ج الِذابالشّ

يسوعوأحب تُ .هسسقلِبب أحي سوعِح المبعلى ذِلشفاقاًإ قُخِف ي اِب الشّكى شُ وتملكِن.ِهعلى أمثاِل وعورقوى بأن  
اس س وبإح.ىارِحو ج بكّلِه إليغياًص متَم أص أنتُدم وتع. الشفيق األب لقلِبةاس مٍةاجى حى ِفحدثِن يى كانالِذ

األبنح وستِمأ ذتُ أخَِهِن ابعوأخَ.ِه إلي ذ يسرد ِقعلى نتِمأى ِنإنّ: الً قاِئصتهى ألسٍةرٍة ثري.متِل فأبى يشَك ة ركة كبير
لها فروعمتع ِفدٍةد ى جاء ميع أنحCanada.ولقد  قَأغدى  علىأبى وأمبح بهماِل وموكّلهم اِت إمكانيهم.  علقوا فلقد

علىاالً آمأِت منذ نشْة كبيرِدتُى حتى أنهي ىاسِتر.ولكن لي كّلس ا يتمنّ ماهالم رءي د٣.ركه  
 

 تزوبفتاٍةتُج ألق وة الخُ كريما ولداًنَنجب.خَ  ولكندىِنعإبليس إذ و ضأخْى فتاةى طريِق ِفع ىرأظه ى  ِلتْر
حاًاًبجم وتطو تْرالقِت عى معها إلى صاقٍةد. ِههِذوالع تْالقة قلبح اِتيملِتى بجهسلكتُ.بِق على عأساًا ر م عا ه
ماِلسكتخْ لم طر يماًوىاِل على ب.فهى م نَِمدخَة للمداِترو ى ِفرفتِنجى تيااره.تُ فقدأم اِلوى بعدا هحتُرمِمن  
زوِتجىولِدى و.ا وم عأ تُدستطيعحتى االتص اِلال بودىكانَ وإن ا يتمنيان عوإى ِتدلياهم.لي سم ني صِن أنّقُدى ابن 
 ورعى شُِنتملكييى ع إلى وتُدا ع وكلمحيقِة السِةوهالى ى ِفِننّإ .بِة الطيهعِتمسن وس الحِهوف بصيِترعل المج الركذِل
 تهفرر حى قبى ِفِن إنّ. ثانيةِهليإ ودأعى ى نفِس أرهنْ ِمتُجرخَا وكلم .نجى ِس ِفوعوضم اِتو األمن ِمداِحوى ِنأنّ
بيدِمفهْل ى نالص؟خَلل سيلٍة و .ى ذلِّ ِف أعيشُفَكيو ضاع وأنَيا ربيب أسٍةرتتم تع بسمٍةعطي ٤.!ٍةب 
 

 ذِلكان الشّك ابالس جيني صوِلر ى الحِشالة البعة المرة الِتعبإ صَلى ولياه.. فهو ياِنعى مرةَارل أس قاِت ي
 اعفةض مَلالِس بسندومقير و أكبنج ِسمهعمج ي. إبليسِةوديبعى رأس ِهأمثاِل ن ِماليين الما أتخيُل وقتهى كنتُِنولكنّ

 بيد ع.اطاي والخَ بالذنوِباتٌواك أما هذا وذ طالم.ئاِطئ وخَاِط خَني ب أوٍةطي وخٍَةطي خَني بقَفر  إذ ال.د أشَبعذاٍبو
د قاس اللسي يرحفالخُ.م طاة سوكانوا ِفاء ى سجون مشية ِمدنأر بِةعج دران مٍةرئيأو اِخ بدل سجون بجدان غَرر ي

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،           ٢٣: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
 ٢٢: ٢ رسالة بطرس الرسول الثانية ٢
   ٢١: ١٠ إنجيل مرقس ٣
  ٢٧ – ٥: ٧ سفر األمثال ٤

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

مٍةرئي .هى ا ِفمو ِةلظلمدمقيالسَل خَطايبس ناهعلهذا ينطبقُ و.م اِهللاإِذ  .ميعى الج دجم مهوزأخْطأوا وأع ميعالج. 
ى هذا الشّألِنسابكم بقَا سأال ِم:  قلتُ أن؟صال خَن.فأس رباإلتُع جبلى :ِةاب يوجخَد ١.الص  
 

  خَالص دوجألينهي وجدم خلص .له  قلتُثم :ليى الِذا فينَسلم نَف ْئِطخْ يحن طاة خُميعاًج. ومى طأ ِف أخْن
 .اهارج خَون أوج السُل داِخان سي.اطئ كبير وخَغيرئ صاِط خَدوج ال ي.ى الكّل أخطأ ِف فقدا اِهللااي وصن ِمٍةدواِح
ولقدباُهللا أح  الجميع.وه و ينظربع ين محلكّلِهِتب نّ ِمٍداِح وا سواءبس اٍءو.لقد أع وانَزميعاً جح به ورحمته.أع وا نَز

 نؤِم ين م لكّل ولتكون.ىِد األبِتو المنا ِمهفتدي ليداًستج ماء فج.ىنتهة إلى المريشَ الببى أح الِذن اِهللا ابصخْشَ
ى ى ا الِتا الِتطايطاي والخَ والخَ بالذنوِب بالذنوِباتاًاتاًوو أم أم كنتم كنتم إذ إذوأنتموأنتم" :س أفسىِنؤِمم اطباًخَ موُلسالر ولس بقاَل .ةاة األبديي الحِهالِصبخَ

سلكتمسلكتمفيه فيه ا قبالًالًا قبح ح سسببد د ههر هذا العر هذا العالم حالم حسسببر ر ئيس سئيس سلطان الهواءاءلطان الهو..الر ح الِذح الِذوو الرى يى يعمُلمُلعاآلن بنَبنَأأى ى  ِف ِف اآلناء الماء المععصياُهللا اُهللا..ةِِةصي   
  ٢."سيحسيح الم المععا ما مانَانَ أحي أحي..ااطايطاي بالخَ بالخَاتٌاتٌوو أم أمننححا ونَا ونَا بها بهبنَبنَى أحى أح الِت الِتةِِة الكثير الكثيرهِِهبِتبِتحح أجل م أجل منن ِم ِمةِِةممححى الرى الر ِف ِفىىو غِنو غِنى هى هالِذالِذ

 

 أخْإن الحيل الِتطر ِدستخْى يمها إبليسلي ضمنأتب اعِهه غلقُى ِذاِفنَ المأم اماِم العِفلين ى كرم الرب. 
ِعنْلمِمهم نالو وِلصإلى ض حاهاي.ا أنّ كميشَه جعض حاياه على االلتصاق بأعِهاِنوو عِهالِئملي ستبقيهِفم ى حوِهِتز.لم  

ذِليكن الشّك ِفاب ى حٍةاجِمزيٍد إلى م نالو ِظعلي رفَعم حِةبالم ل وأ .سيح لهبخَعترفَي طايِفقَيِثاه و ِهِمى دالم ر طه
فقدذِلرفَ ع كو ولكنّ .قبلههِف كان ى حٍةاجناِف إلى فتح مذ أغلقها إبليسوِفِه علي ى حٍةاجإلى غلق أب اٍبوأو سعا ه
أملذِل .هامكنص حتهأن ي عِه هِذودالم ةرب عخُد ِموجِهر نالس نجإلى ب أبيِهِتي ولي سِهقاِئِد إلى أصالقد ىام.فأب وه 
مِليكت اٍت إمكانيرفعهإلى م ستوى العقلتُ.ش األفضلي له :أر ى أنأب اكلن ِض ينعلي كاٍل بمتنفقه فيم ا ينفعك. 

ِف بقيتَوإن ى بِتي أبيكستض مت الجاً ِعنِمالًكاِمم اإلن دان كفيٌلمِة بتنقيِم دكاماً تم.وتض منالح اةَيالنظيفة ب ين 
 ع لتستمِت اِهللاِتي وإلى ب.مهراِش لتعؤمنين الم اِهللاالِد إلى أو تصَل أن تستطيع أبيكِتي بنِم و. النظيفةةرسألان اضحأ

  ٣. األفضَلاةَيا الح لتحيعليك أن تفتح هِذِه المناِفذ .بر الرضحى م ِفيسين القدع مٍةسقد مٍةكربشَ
 

 ِمونغلقْار  األخَِباِن الجاألب وا وابقطعالر ى ط الِتبدتكبِت قيالِتفتاِة اللك ى انحدتْرإلى  بك اويِةه 
اإلدانم. وعدإلى ز جِتوِتك ِة الفتاِةلككريم الخُلق واب تَنْأ .انكملتحلقَخلوقٌ م ر ِف كالنسى أجاِءوالح رفال تنفقْ.ِةي  

ام شَأحلى أيِفبابك وٍدى قيَلالِس وس.ا اُهللا خلقنَ لقدِهورِت على ص.الخَتْ كانَ فإن ة شَطيوِتهالص ةَورالم ا فينَةَجيد. 
ِف اَهللاولكن ى مِهبِتحتفاِض الملة دبرأم رع دتنَوا إلى الملنَ ا اُهللاى خلقنَ الِذِدجحليتنَ .ا فيِهيرا ندِع كظمم نَا صعاُهللاه  

 ٤.ِهالِل لجقّوح والح بالروداًجظيم وس العِهِمة السام وكرزاًِع وداًج مم نقدا إال أنعنَسي فلن اهركنَ أدفإن. انَ أجِلنِم
 

 اطأنَخْأ لقد وأعونَزا مجى ِع ِف واُهللا. اِهللادظم مِهبِتحي لم تكثرسنَ عليا مجدبْل.ه انَ أرا مجِفده بيرِهى تد 
يقوُل.انَالِص لخَاألزلى ب ولس الروُلسع نم اِهللاِةحب الع الِذالِذ" :ا لنَِةجيبى لمى لمي عل علقْقْشِفشِف ي ى اببْل بْلهِِهنِِنى اب ب ب ذلهِم ِمذله نا ا نَنَ أجِل أجِلن

أجأجمعينعينمكي ال الفَفَ كي   يهبنَهبنَيا ما مععهشَ شَ كّل كّله ىليتنَ."!!ءٍٍءى ا ندنَ أنّركلوقوخا مستمِت لنَنعاِهللاِدج بم ولنم جاَهللاد م عاِئ سِهخلوقاِتر م. 
 كورنثوس ىِنؤِمم وُلسالر ولس بعجيشَ و."ىىذِنذِن تأخُ تأخُدٍٍدجج إلى م إلى مددععببى وى و تهديِن تهديِنأيكأيكبربر" :ورِهمزى م ِفافُ آسيقوُل

  ههعع م ما نتألما نتألم كنّ كنّإنإن" :ومية يقوُل رىِنؤِمم ول."اًاًديدي أب أبدٍٍدججقل مقل م ِث ِث فأكثر فأكثرا أكثرا أكثر لنَ لنَئُُئة تنِشة تنِشا الوقتيا الوقتيفة ضيقتنَفة ضيقتنَ ِخ ِخألنألن": بالقول
لكى نتملكى نتمججددأي ضاًضاً أيم م ععهه". عيشَجو ىِنؤِممالًى قاِئ فيلبع ن الرالِذالِذ" :بى سى سييغيغيرشكَل شكَلر ج ج سدِِدستواض نَنَعِِع تواضا ليكونعلى  على ا ليكون 

صصورةِِةورج ج سدِِدسم م جيقوُلو ."هِِهدِِدجبطر سالر وُلس: "ومتى ظهومتى ظهرررئيس رئيس الر الر عتنَ تنَاِةاِةع الونإكليَل إكليَلالون الم الم جى الى ال الِذ الِذدِِدج  ي٥."بلىبلىي 
 

 الِةى  أِخليتكالص مِعى ِفى ِتلك تشترك: انَأبا السماوى.. نقدمإلي شُك ِما قلوبنَكر نأجل الح رى ى ِف الِتِةي
المسيح يسِةالِذ وعوِد الخَطيقي نا ِم. ى خلصنَا ِمنرروحنالع الِتِةبودي ى فرضا علينَهِمو .ا إبليسنأجل األم اِدج 

التى نرا نَاهحنأوالدك بع ينىان اإليم.ه نَبا معرفة أعنَق لمحيا محققينم وِل.شيئتك يتمجداس ماا وبنَ فينَك..  نرفع
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  على وعِدك يا من قلتَمتِكلين. ى اسم يسوع البار ِفاصالتنَ

 

 :ك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غيرها ستجد ذل.. أخى القارئ العزيز
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   ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل ١
   ١٠ – ١: ٢ أفسسرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى       ،     ١٦: ٣يوحنا إنجيل          ،      ١٠: ٢رسالة يعقوب  ٢
  ٣ – ١: ١٣٣   ،     سفر المزامير ٣٣: ١٥كورنثوس  إلى مؤمنى  األولى رسالة بولس الرسول٣
   ٤: ٥ األولى  الرسولطرسرسالة ب    ،       ٢٤: ٤يوحنا إنجيل           ،      ٢٧: ١سفر التكوين  ٤
٥
 ٢١: ٣ ، إلى مؤمنى فيلبى ١٧: ٤  كورنثوسالثانية إلى مؤمنى ،  ١٧: ٨ &  ٣٢: ٨رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  
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