
 ٢٥٧سـالة لرا
 

أليأليسسهذا ه هذا ه والنّ النّو ججار؟  ....؟؟ارميرم ن؟ابميرم ناب!!  
 

(Arabic – Isn’t this the carpenter? Isn’t this Mary’s son?) 
 

 !! ابن مريم؟ ابن مريم؟....؟؟أليس هذا هو النّجارأليس هذا هو النّجار :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ثاِلثَ والِنىاين الثالعدد أ نقرساِدسوِمن إنجيل مرقس األصحاح ال
 

 "ا كَولمانالس تُب.ابتد علِّأ يى ِفمالم جعم.وكثير إ ونِمذ سعهتوا قاِئوا بِم:لين أ ني؟ِههذا هِذ ِلن. ا وم
و خُأ و.؟مير من ابارج النّو هذا هسألي .؟ِه هذِِثُل ِماتٌ قوِهيد على يىر حتى تج.؟ لهتْطي أعى الِتِةكم الِحِههِذ
يعقوبىوِس ويوي وذا وِسهمع؟ان. أوليخَأ تْسواتهفكَ .؟ادنَنْا ِعنَ ههانوا يعثر١." بِهون 

 
 بعاس  النّضخْيدع مهالمظهر ونعسويور االٍة اءبم وند باهلجوره.ليم يإلى كلِّون م ا هوم خْزذا وإ.فٌر 

لمكذِل يكن كقام اِد خَِهرفِتخْوا بزعينأنفس هبأنفِسم هم.خْ وزاألشْفةر اِءيِن تعى إظهاراه اءسنَح. فيظهالشّر ىءب عد 
آخَيئاً شَِهرفِتخْز رعيداً بع عتاد الِه أصِلنو .ماولونحإخفَ ياءع يأو إنكَوبهم ارنكَا وإهار ماآلخَناِسح رينأو  

  حتى لو. فيِهاهونَر ياوئسم ارى إظهعِنء يى الشّيهووتشْ .هى ال يقبلونَ الِذِءىويه الشّ تشْضاًوا أيواعتاد .إخفَاءها
عذِلاد التشْك ويه عليهمبالض رر. فيظهالشّر ىءب عأخَيئاً شَويهِه تشْد بعيداًر ع عتاِد ِه أصِلنالم. ألناهِتّل ج اِممهم 
هاكِتو سابا  رضاآلخَرينعلي هم.وم ا يفِدهإ ونِهليه وأن ي حوزوا إعجابوتقدير الم ع الِذجتمعيشُى ي٢. فيِهون  
 

 وإنر ا إلى الكتاِبنَجعالم س نَقدفأبشَ.لة لهؤالءى أمِثر الوم بن داواوَلك المِلديوشْت  حهص أبيِهةور أم ام 
 اء وأثنَ. أبيِهاِدع باستبِةلكَموذ على المستح حتى ي.ةعاِئ الضوقهمحق همطاِئ بإع الكفيُله أنّعياًد م اإلسراِئيلىِبعالشّ

محِةاكمي سوعج بِهاء الي هودإلى د ةار الوالي.ولم ي ِتخلوا دلككَار ِل الدنَيت  الىجسوا فيالِفأكلون صح.ا في ِمله ن 
 ُل فاِع يكن لم لو:قالوا له .؟ان على هذا اإلنسونمة تقدايكَ ِشة أي: وقاَلهم إلي بيالطسجر خَوحين. فياع وزدِخ
  ٣.ار البوعس يصلب يوا أن وطلب.عتقَ ليلص اِلاساباروا ب اختارِةايهى النِّ وِف. إليكاها سلمنَا كنّ لمرشَ
 

 ا ذكَومرهم رقساألِهنجيِلإى  ِف البشير صحساِداح الس.  هذكَراألِهنجيِلإى  ِفمتى البشير صث اح الثاِلح
شَعو .ريطينَعا صوراِضة وة ألنَحاس لمي سعوا وراءالج وبْل.ره اكتفوا بالم ور ظهانطلى عليهمز فُيل اِط الب
 :وعس يب الرن ع البشيررقس مها قالم  متى البشير قاَل.وه ففقدقِّن الحي وبمهنَ بي كثيفاًاجزاًوا حعض وو.وهبعفتَ
  ةِِةكمكم الِح الِحهِِها هِذا هِذوموم  ..؟؟هِِههذا هِذهذا هِذ ِل ِلننييأأ  ننمِِم  ::هتوا وقالواهتوا وقالوا فب فب..همهمعِِعممججى مى م ِف ِفممههممعِلعِل ي يانان كَ كَهِِهطِنطِن إلى و إلى والرب يسوعالرب يسوع  اءاءا جا ج لم لمههأنّأنّ"
  ىىوِسوِس وي ويعقوبعقوبو يو يخُخُأأ و و..؟؟ممييرر م منن اب ابارارجج النّ النّوو هذا ه هذا هسسأليألي  ..؟؟هِِه هذِِ هذِِثُلثُل ِم ِماتٌاتٌ قو قوهِِهييدد على ي على يىىرر حتى تج حتى تج..؟؟ له لهتْتْطيطي أع أعىىالِتالِت
ويويهوذا وِسوذا وِسهممععان؟؟ان..  أوأوليليسخَخَأأ  تْتْسواتاتوهههه فكَفكَ  ..؟؟اادنَدنَنْنْا ِعا ِعنَنَ ههانوا يانوا يعثرعثرونبِه بِهون ..  وأموأما يا يسسوعفقاَل فقاَلوع له له مم::لي لي سنَ نَس بىبال كَ بال كَبى ررامإال  إال ةٍٍةام 

   ٤."همهماِناِنم إيمم إيمددعع ِل ِلةٍٍة كثير كثيراٍتاٍت قو قواكاكنَنَ ه هععنَنَصص ي ي ولم ولم..هِِهيِتيِتى بى ب وِف وِفهِِهطِنطِنى وى وفِِف
 

 وبالتأمل فيما جاءبالو اِدس ىحاح السحاألص رقساِدسبإنجيل مل إلى الساألو اد ِمندباألع .  ها ذكَروم
  ثالثَرك ند أنستطيع نَ.سينمن والخَ إلى الثاِمسينمابع والخَ الرنمتى البشير ِفى إنجيِلِه األصحاح الثاِلث عشَر ِم

قَقاِئحه لنَفُ تكِش.ةام النّ هؤالِءل قلوِبا بداِخا م اس الذينوا اإل رفضيمانوح رموا أنفسهِمم ناٍتركَ بع ىظم. 
 

 أودثَ : : الًالًأواذا حدثَ ماذا حململما جا جاءاءالر الر ببي ي سسوعوعإلى و تْانَ كَ....؟؟هِِهطِنطِن إلى ور ة النّؤياس لهنَ هتنْاك ِصحى ثالثِة ِفر ورأم. 
 .ه نفس البرسم شَمههرب ي ولم.س البرم شَن ِماعع شُمهره ب.؟ِههذا هِذ ِلن أين فقالوا ِم....ممييرر م منن اب ابارارجج النّ النّههأنّأنّ: :   ))١١((

أكبوا الِحرة الِتكمِمى سوعاه.ولم ي ركوا أنّدهة ِما خارجكَى بِه فم الِذن شَ  كلُّانوبغَ.ٍءى رِهيلم شَ يكن ىِمء ا كَمان. 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،                   ٣ – ٢: ٦ إنجيل مرقس ١
  ٢٧ – ٢٦: ١٩ سفر صموئيل الثانى  ٢
  ٤٠ – ٢٨: ١٨      ،          إنجيل يوحنا  ٦ – ٣: ١٥سفر صموئيل الثانى   ٣
   ٥٨ – ٥٤: ١٣   ،          إنجيل متى              ٦ – ١: ٦ إنجيل مرقس ٤

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


 2 

 ِةم بكِلاِءيشْ األ كلُِّلاِم وحرِههو جمس ور اِهللاِدج ماءه بوا هاهر أجن م أنمهاتَفو.  أجراههاتٌقو ابهم بألبذتْأخَ
قد٢٢(( ِهِتر((   : :سمِِمسعوا الِحوا الِحعكمكمة ورة ورأوأوا القووكَ....اتاتا القو ان كَافياً كَذِلك ىولِك.نواؤِم ي نالس معوالر ؤية همال.سيلتانا و  نفع 

 . قِّلح الستقبال اضاًاِف ر أو متحجراًداًوص م القلبانا كَطالمان  لإلنسِمن وراِئهما
 مه أنِّةجرد ِل.مهوا أنفس احتقر.مة لهثر عحب أصمهدنْ ِعنم ِلهاب انتس إن....؟؟اادنَدنَنْنْا ِعا ِعنَنَ هه ههاتهاتهووخَخَأأ  تْتْسسليليأوأو: : قالواقالوا: :   ))٣٣((

احتقروا مني إ تُّمليلٍة بِصهم.لِة ِصتْانَ كَ حتى لوِب أوالنَس أار  الجوو الو١.داحِِطن الو  
 

 لمِت تكن لكالم رة الوة الِتحيدى يواجهفيه ا الربي سوعفض ِم بالرنالي وِدهو عدولم القب.م أنّع خَ ِلهِهِتاص 
جولِكاء اصتَ خَنهلم تقبله .لقد ج اءا األوحنّ بإنجيل يصحاح األول أنفيلب تقابَلس م وقاَلائيَل نثنَع له : "وجوجدا ا نَنَد
 ِهاِعم سدنْ ِعائيُل نثنَ فوجَئ لقد."ةِِةرراِصاِص النّ النّننى ِمى ِم الِذ الِذفَفَوسوس ي يننبباا  وعوعسس ي ي..اءاءنبينبيوس واألوس واألامامى النّى النّى ِفى ِفوسوس م مههنْنْ ع عببى كتَى كتَالِذالِذ
 ض اعتركذِل ِل. أفضَلٍةدينَ من ِم يكون أنأمُل يان كَ لعله.اسيلمى ِلرة أخْور صِهاِليى خَ ِفمس ره ألنّ.ِةراِصة النّمكِل

على فيلبأِمأِم" :ِه بقوِلسناِصاِص النّ النّنرةِِةري مِكمِك ينن  أنأنيكون شَ شَ يكون ىىءءص اِلاِل صحفقاَل"؟؟ح فيلب س :"تعاَلاَلتعوانظر كَ." وانظر ان سفيلبي علمأن  
حة نثنائيَلاجلي سفقط أن ي سمعع ني سبْل.وع َل تكتَِح أنينَ عاهبم نه وأب رعج ِماالًم بِنن رشَى الب. جائيُل نثنَاء 

 ٢."ائيَلائيَلررسسأأ  كك مِل مِلتَتَ أنْ أنْ اِهللا اِهللانن اب ابتَتَ أنْ أنْممعِلعِلا ما ميي": وعس ليالً قاِئهانَ إيمناًعِل معترفَ ي إال أنهعس ي فلموعس يع موتقابَل
 

 همِعمجى م ِفِه تعليِمنهتوا ِم وب.ِةكم بالِحوا لههد شَلقد  ....اناناإليماإليم على  على ليالًليالًددا ا سس لي ليابابجج واإلع واإلعاراراالنبهاالنبه: : ثانياًثانياً 
وبهرتهمالِتاتُ القو ى أجتْريعلى ي دولِك. ِهينالو حىي سُلج أن الراكتفَ بى بمنَا صعم عهم.فلم شَ يأ أنصنَ يع 
 اِتركَ البُلِطعان ييم اإلمد وع.ةظيم عكَثيرٍة اٍت لقوابو األبح يفتَانيم اإل إن.هماِنم إيمدع ِلٍة كثيراٍت قواكهنَ
تدفقَفُوِقوي إح اِهللااِتانَس على النفوس الم ِمفاِء إلى الِشِةحتاج سقام األن.رير ِم والتحنوِد قيالع دو.كثير ون 

ينْبهرنّ ولِكونهالم  يحصعلى شَلون ءى.وقل  ألناب متْلغَنشَهتْى واِنالم الفَ بالعحبأصم حبة العمَل قاًاِئالم عأوقفَ ع 
 ؟ِةمع الِنلك على ِتْلص أحاذا لمم ِل:ُلاء تتس القارئى أِختَ كنْإن . اِهللااءمكن إرضان ال يون إيمبدف .ان اإليمِنعمِة

 قلبكأل م ليقاًتدِف مِةمع النِّارا تيهدع بتجد س.يررالم الشِّ العاِتري مغْنِم لهشِغا يم ِمهغْ فر.ك قلبص تفح بأنكحصأنْ
اناًإيموحاً وفر الماًس.اإل إن يمانسيِح المىه وإع النس مِماوى لقلِب ِل اآلبنتَ المش ِلِطعمرفِةع٣.قِّ الح 

 

شَهد  بإعالن ِمن اآلِب السماوى ....اوىاوىممعالن السعالن الس بعينَى اإليمان واإل بعينَى اإليمان واإلةِِةحيححيح الص الصةِِةؤيؤي الر الراتُاتُامتيازامتياز: : ثاًثاًثاِلثاِل 
بطرسأن  وعسيوعسيه ه و المسسو الميحيحاب اب ناِهللا اِهللان الح الح ىوشهد. ىب أأوو: الً قاِئولسعفكم عفكم رأأرييهخْخْا اإلا اإلهوىى الِذ الِذنجيَلنجيَلة اإلة اإلوب شّشّ برنَنَأأ   بِه بِهتُتُرهه  
ليليسسبح بح سإإ  بِِبسنسىىنِّنِّألأل  ..اناننسلم أأ   لمقبلهِم ِمقبله نإإ  دِِدنْنْ ِع ِعننسنسان وال عمِِملِّلِّان وال عتهإإ ب ب بْل بْلتهععالن يالن يسسوعوعالم سيحسيح الم.وي عنَوزنقدِّ ِلقتُا الوشَم هةَاد 

ع  مالماً وسريراً وتباهاهطايطايخَخَلِِل  اناًاناًفرفر غُ غُاَلاَلنَنَ:  )١(. بِهن وآمب الرفَرعالِذى  اِتاز امتيرفَع نَا أننَم يلزن ولِك.نكثيري
 حب وأص اِهللا اِهللا إلى ملكوِت إلى ملكوِتةِِة الظلم الظلم ملكوِت ملكوِتنن ِم ِمانتقَلانتقَل:  )٣(. ةدي األباةَي الحنم وضاِةاِةييفر الحفر الحى ِسى ِس ِف ِفههمم اس اسببكِتكِت:  )٢( .اِهللا
 فيراًفيراً س سححببأصأص:  )٥( .ة الثانيِة بالوالدة ِهللاة ِهللاويوي بنَ بنَاَلاَلنَنَوو   قلبِه قلبِهلََلاِخاِخس دس دوح القدوح القدى الرى الركنَكنَسس: )٤( .ِه عليِةينونَ الدن ِمءىشَ ال
 اٍتاٍتارارة بانتصة بانتصمماِئاِئ د داحاحأفرأفر:  )٦( .اع إبليسدِخ ِلِةنقاد المِةطيلخَ ِلِةدبستعلنفوس الم ِلةَار السارب األخْنعِل يوعس يبلرِل
مٍةجيدى الشّ على قورخِْت باسدام الرب٧( . له(  :مة داًداًستِعستِعمعرنتِظراً وطالباً سة  ومعرنتِظراً وطالباً سوم مجىِءجىِءمالر الر بىى الثاِن الثاِنبى  ِف ليكون
حضلِه اإلِةرالقد اآلِدوس إلى أب بدين. هذا ههذا هوالنّ النّو ججاراراب اب ننم م رريإنّإنّ. . مميههي ي سسوعوعم خلِّخلِّ مصصالب شَشَ البريةِِةريوفاديه ٤.اا وفاديه  
 

 وكعِلأِخى  أدالِةتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأ ..أبشكركر ىب يا منى ذِلِنببت أحكالح ب 
العإذ . جيبسلتَاراب نكالو حيدالًر باِذ الطاِهِهِمى بِدِن ليفتدينفس كَ ِل. الصليبوِده على عال أهِلى كم عاِل الهبْلكين  

ِلتكون ى الحياة األبدية معاِئ سر األبريسينار والقد .ِظأعماس مكإلهى ي ا منقلبى ِلتَ أنر مرفِتعرتِن واختكى ألكون 
لكناً اب.ألتَ ومالِم قلبى بسكِلعلتَ وج ى ِس ِفماًى اسفر الحاِةي.أس ِح ألككمة ة وقوا وفقَألحيإر ِتادكم ييتُا ح .
خَاًنعِلم الصِلك حتَلنفوس المةاج .مجداًمِم السكالع وس ظيم القدوطالباًراًنتِظم س رعجىِءة مىِصخلِّ م . أرفع

فاِدى وعسم يالِتى ِفى اسواِثقاً .صابِتكِمن استج .ِدكعِسكاً بوتمقلتَ. م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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   ٣: ١الرسالة إلى العبرانيين     ،  ٣: ١  إنجيل يوحنا  ،                ٢: ٤ سفر مالخى ١
  ٢: ٤٥سفر المزامير     ،       ٥١ – ٤٣: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ١٧: ١٦ إنجيل متى     ،  ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٣
 ١٢: ٣ رسالة بطرس الرسول الثانية  ، ١١ & ١: ٨إلى مؤمنى رومية و ، ١٢-١١: ١ غالطية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
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