
 ٢٨٧سـالة لرا
 

وه ثقْ قموه ثقْ قمنَاديكذا ينَاديكذا ي!!  
 

(Arabic – Cheer up! On your feet! He’s calling you.) 
 

 "!ثقْ قم هوذا ينَاديك" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  العدد التاِسع واألربعين وِمن إنجيل مرقس األصحاح العاِشر نقرأ
 

 ١."!اديكنَذا يو ه قمقْ ِث: لهلينى قاِئمعوا األادى فنَادنَ ينأ رمأ ووعس يفوقفَ" 
 

 يثنَِدحا مالرقس شيرى إنجيلِه ِفباألص حراِشاح الع."أنالر بي سوع جألى إ اءريحا وفيما هخَو ِمارج ن 
 هنّأ عِما سفلم. ىِطستع على الطريق يساًاِل جساو تيمنى ابمع األساوارتيم بان كَفيرغٌَع مج وِه تالميِذعا مريحأ
يسراِص النّوعىابتد أ يصويقوُلخُر ي ا يسوعاب ند اودار حىِنم .فانتهرهكثير ونسكتَ ليفص أ خَركثيراًكثر :ي ا ابن 
داودار فوقفَ. ىمِنحي سوعأ ومأ رننَ يى فنَادوا األادعى قاِئملينقْ ِث: لهقم ه ونَذا ياديك .فطرحرد اءهوقام و جاء 
 وعس ي لهفقاَل. رِصبأ نأ ىِديا سى يمع األ له فقاَل.؟ بكفعَلأ نأ اذا تريد م له وقاَلوعس يابجأف. وعسلى يإ

اذهإ .بيمانكشَ قد أ لوقِت فِل.فاكبصوتَر بعي س٢." الطريقى ِفوع     
 

  أنثَدح و.ةمى بكِلشِف ي أن سلطان له وأنوعس ين ععِمى سم األعساوارتيم ب أن المكتوِبن ِمحواِض 
جاءي سوع مِه تالميِذعو جغٌَع مألى إ فيركَو .اريحانب ارتيماوس الساًجعلى الطريق ي وىِطستع جاءالخَه برأن  
يسراِص النّوعخَ ىِمارج نكَ.ا أريح ِمان ن العِهسير عليأن ي رذِل ِلاهوت كص ماستَخْدٍة هقو ِمن ا أوِتىكَبكلِّ م عِةاد 

 .رىد ال يوه وهنْ ِم قريباًوعس يب الرانكَ .ىِنمح ارداو دناب وعسا يي: الًاِئاخ قرى بصاِدنَأ ي وابتد.رصى البِدفاِق
ى  وِفوعس يب الروَل حلتفينانوا م كَثيرين كَجعا أزم ِم.اخر الصن عتوقفْ يفلم ِةصاع الفري ضن ِمىِش خَهنّولِك
 ىراِصالنّ  أنه قلبنطمِئر ليص البد فاِقبارتيماوس سيلة وِهى الصراخَ  أنهمهِن ِذن عاب غَكن وِل.ؤيتِه رهمِتطاعاسِت

يسمعه. فانتهره كثيرونولِك .سكتَ ليكَن فَي؟سكتُ ي.إن حققْ يت لمأذنَ أن ىالر بتْغَ أصإلى ص ٣.ِهاِخر 
 

 صخَر اربتيماوأ سثيراً كَكثر: يا ابند اودار ىمِنح. تأمى ِتِعلوا مالكِللك الِتاِتم ى جقاَل: ص بالنّتْاءله  
يسوعم أ اذا تريدفعَلأ نفقاَل.؟ بك األ له عمى يا سأ ىِديأ نِصبفقاَل. رله ي سوع: يسوعاذه إ .بيمانكشَ قد فاك. 

 اٍتاع سِةمعش النِّرى ع ِفكوثه مةحِل مٍةاج حباِح ص نلوما أن لنَوزجال ي . الطريقى ِفوعس يبع وتَرصبأ لوقِتفِل
ر ضحى م ِف اِهللاالدا أوقضيهي اٍتاع سا طيب في.ب الرِةرضى ح ِفرستِم مو فهب الرن ِماجته حاَل نَحتى لو. طويلة

 .سين القدي اِهللاالِد أوعة إال مبح ص ال تحلو لهب الررفِةع بنور مه قلبُئمتِل ين مإن .ابب األرب ورلوِك المِكمِل
وِميكون حورِهديِث ح حسباِدشَ إروح اِهللا رله ه والر بوعسي خِل مصه.م أهلع ِهيِت بوم اآلخَع رين .إنم ني تبع 
يسوعال ب دأ يت أنِهِصخْ بشَثرالم اربك ويعلى اآلخَؤثر رينِب الِهلوِك بسطيوم ِهبِتح٤.قة للجميعاِد الص 
 

ان  باإليمه قلبار استنَبعد أن ب الر تالميِذيكون ِفى صحبِة ال ساوارتيم ب أنروتصنَ ال أنح المنِم 
 ساِلجال ساو تيمنى ابمع األساوارتيمب أن. أةفاج منا ِمهعورأا مو. ةعاِطا السس أريحم شَءو ضهانَي عتْستقبلاو

على الطريق يُلِحتكتَى ِطستعاينَ عه ألول مِةربم أى شَرمِفاِءفَ والِشس البر ِنى أجِتح٥.اه  
 

 ال يجلنَوز ا أننلوم اِح صال بحال ِةاجِلمةح .أينَإذا راهي صأ خُركثيراًكثر : يا ابند اودار و. ىمِنحا م
مِةى نَعِلحِة الماجتخيْل. ؟الحاَل ح أعىمكان عيشُ ينذ ألفَ منٍَةىس . فَ كَانكَي ُل على قوِتِهيصى بالٍد ِفحاستع مرا ته

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،                   ٤٩: ١٠ إنجيل مرقس ١
           ٥٢ – ٤٦: ١٠ إنجيل مرقس ٢
 ٢٠: ١٠٧ سفر المزامير ٣
  ٣٤: ١٦ سفر أعمال الرسل ٤
  ٢: ٤ سفر مالخى ٥
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 وِبعال الشّوا بأموم ررص قيناِئز خََئتمتِل ِل.رِه على أمغلوب المبع الشَاءم ِدتصتم ِل.ةانيوم الرِةاطوريمبراال
المقهِم هْل.ِةور نِلسيلٍة و لعيش يلجأ إليها األعى غَميراالستج ؟اِءد .انتهُه ركثيرليسكتَون فص كثأ خَركثيراًر . 
قفَفوي سأ ووعمأ رننَ يادوا األى فنادعى قاِئملينقِْث : لهقم ه ونَذا ياديك .وحينِم سعص تَوي سوعقيقَ الريِهاِدنَ ي 

ِهِمباس..ا ي بارتيماوس اَلتع.فاِق و.تَكَ سدالب رص ن مبأذنَيدرنبتيعلى تم ييز مصدر الصِتوأس رع إلى يسوع 
اِنمح البصر والبال .ةصيرؤِمني نِلكلِّ م ظمأع وا هم نَحمغُ.ِذى ي فرالخَان صيباًا ونَطايم عالم قد١.سين  
 

 تأكيٍدبكلِّ: زيزى القارئع ِم سِق تَعةصآد موح واءحين ِم ساعالوتَ ص رِفب ِةنّى جع ند. ِلا يِفألس .
يُلِجسالو حبِسى فر التكوين األصأنّ.ثاح الثاِلح ها ملمِما ساع صتَوالر اإللِهب ِفاشياً م اخْةنّى الج نْ ِمأ كلُّتبها م
 ِةنّى الج ِفتكو صتُعِم سفقاَل. ؟تَ أنْنأي:  له وقاَلم آدإلله ابى الراد فنَ.ةنّر الجج شَِطسى و ِف اإللِهب الرِهج ونِم

  تقعور كاألطفال حينر والساِبحا بالترمهبان ريالقي اءوح ومة أن أداد العِتانَكَ لقد. أتُ فاختبانريى ع ألنِّشيتُفخَ
أعنيهعلى أم م أٍب طوٍفع وٍدأودقيق وانَ كَ. را يِتستمعان بمضرِهحاإللهى الم قدس بصٍةورم اٌلحأن الخََلِص ي اُلي 

الوِتإلى حها وعِتذوباه .ولكنواأس فاه .لقدد برله ما إبليسم ا دبرليفِس..ه دح اة كَيمكتوباًان له ا أني دنَوم عيما إلى ه
داألب .جاءإلي كر ِشبِفا همرالنّاَلير أح عيمونَ .حيم إلى جخُفذ إبليس ونَطته جِفح ى هم دأوآِمشِّل ع ن ألول رل ج
وأول اماَلاحت .أةرإبليس على آد و األوَلم حواألولىاء اللذي ن بداإلنْا التاريخُأ بهم اِنسى.وألو ل مٍةرأ تقع عينها م

بتُض تنْعلى أرله ا شَموسكاًكا وح.وألو ل مٍةريتص ببالع بين على قُرجآد مو هوفِل يحاألر ٢.ض  
 

 اشتلقد تْهح وِتاء الشّلك هِةوالر ِةديِة اآلثم ثمآد ة .موأغْشّه راهما بها إبليسا ِف فوقعى المعِةصيوأح ا س
 تْ وانته.بةَاسح المقتُ واء حتى جِةنّر الجج شَسِطى وئا ِف فاختب.ةاس القدى كِل اِهللاام أم البرنان ِمانَيرا عمهبأنّ

القضيِهِدة بطرا ِممنٍةنّ أحلى جأع دا اُهللاهسكنَ لينّأوفوجئا ب. اا فيههما حا ِمرماع متَ االسِتنبمحر اِهللاضجيد الم .لم 
غَييرطت خُ إبليسهوِل. ا هذانَوِم حتى يماذا يغيرهحققتْا وقد م أربإ. ؟هنإبليس ي إقنَاوُلح اعشَ البر بأنال اِهللا أقو 
ا رهسا بكَنَا ألنفِسنَحمس ول نولِك .ااه أطعنَذاا إنَِحاِلص ِلا ال تكونمبان رسإلنْ ِلا اِهللاايص و وأن.ا فيهِك الشُّلحتِمتَ

نَسِمجد وبالتاِل. ة ولذةتعنَ ألنفِسقُنحِقى سا عتشٍْةانَأن وارتفاع مكَ شَلو بعكب ريانَاء.م ا استطاعآد مأن يتب أر.إذ لم  
يجداإلج ابة المة الِتناسبى تبرئ ساحتهحين أ سذِل اُهللاله كِم أكلتَهْل: ؤال الس الشّن جالِتِةر ى أوصيتكال تأكَل أن  
 ٣.اهنْ ِمفرى ال م الِتِةينونَة الداعى سِتأ ت حين اِهللاام أمطاةخُ كفُِقا نَمدنْ ِعارئنَبا ي مجدا نَا لسنَورنَ بدنحونَ. ها؟نِْم
 

 لقدج اءوحنّ بإنجيل يا األصس ذِلاِماح الخَحالنّك نّنّإإفف" :صهىى تأِت تأِتهس س اعاعة فيهة فيها يا يسسممععج ج ميعميعالذين ىى ِف ِف الذينالقب ور ور  القب
صصوتهفيخْفيخْ  وتهررججالذين الذين فعلوا الص اِلاِل فعلوا الصحإإ  اِتاِتحلى قيلى قيامةِِةامالح الح ياِةاِةيوالذين والذين ع مِِم علوا السيإإ  آِتآِتلوا السيلى قيلى قيامةِِةام  الدةةينونَينونَالد".إن م ني رفض 
تلبية دالص ِملخَِل  اِهللاِةوعقل خَِث نل وا وذنوبِهاِهطايتحِميرر نع بِةوديإبليس س يندى وقٍت ِفمال ي النّ فيِهنفع دولِك.م ن 

نَهأخْاك اراًبس ارنعِلة يا ِم تعفينَا اإلنجيُلهناإلج ا حتى ِم تعفينَبْل. ةابني وِةينونَم الدهيب الر .كَلقد سرآدم و ة صي
اِحودة وليفينَس ا منيكِس لم رِم أكثر نو نَ. ةصيحنم دانونفم ني نَ. ا؟رئنَبحخُن طاة فمنا ِمعفينَ ي؟قاِب الِعن .

اإلجاُهللا:ةاب نفس ه.فلقد د برأم ا ِمنَالِص خَرخَن اانَطاي .سَل ألقداُهللار م ن يُلِمحنّ عا وزخَ راانَطاي .ذَل فلقدبنَ ابه 
الوحيددف ليععلى صليِبالًاِم كَ الثمن لحثة الج .وهوذا اآلنى كّلاِدنَ يانّ ِمٍداِح و.أِت ليىقاِبلِع ال ِلِه إليبْلِةينونَ والد  

وح ى الركنَ بستع تتمفَو س،خِلصاًم و لكفاِدياً ب الروَلقب رقرا تى فيهظة الِت اللحإن: أِخى .ريرالص والتبلخَِل
القدَلاِخس دقلبك . ستوختبرس اِهللاالم جيِب الع. عمُلوسي الروحالقد سِلاِخ بدك فتتبُلدم يولكواتج اهِم.اتك تلذٍذن  
  ٤.ب الررفِةعى م وِفِةمعى النِّ ِفوتنمِل .ٍة بقو فيكمُلستعى  الِت اِهللاِةم كِلِةاءى قر ِفِمتعة جد وست.ا لهِةاهيركَ ِلِةطيبالخَ

 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب.. أشكرقبلتَك ألنك ستقيماناً إنسالم جوظيرى نَ ع. 
وسمى ِلتَحوِدكستِحق لجر المأنَا غَي . وِنى كىعِلتدأتب أنَف .عكا ترِماب ناِب ترض األر.ة ِمفخَال نَ لونكى طتِن أع
 .فاِدى الأرفع صالِتى ِفى اسم يسوع. ن أغلى ثمعاًاِفى دتِني افتدنا مي. كِتورى على صبلتِن جنا م ي.اةية حمسنَ

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.ِدكوعمؤِمناً ومتِكالً على ِصدق 

 
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ١٨: ٢٦ سفر أعمال الرسل ١
  ٢٤ – ٨: ٣ سفر التكوين ٢
  ١٥: ١٦  إنجيل لوقا  ،             ١٨: ١٦ سفر األمثال ٣
  ١٩: ٦   ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ٢٨: ١١  ،        إنجيل متى         ٢٨: ٥ إنجيل يوحنا ٤
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