
 ٢٩٠سـالة لرا
 

ا قَاَل لكُم فَافعلوهمهما قَاَل لكُم فَافعلوهمهم  
 

(Arabic – Do whatever He tells you.) 
 

 مهما قاَل لكم فافعلوهمهما قاَل لكم فافعلوه :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح إنجيل يوحناوِمنحأثانىال األصنقر   ددِساِمالخَالع  : 
 

 ١." فافعلوه لكما قاَلمه م:امدلخُ ِلوعالقديسة مريم أم يس قالتْ " 
 

 إج إنراءم عٍةجزح سبالم ابىتوم الِكفهعِن يى إجراءع ارق ِل خٍَلمال يتَ.ِةلطبيع نّسى ألىإنس ان أنيقوم  
ِهاِئبأدم هتْانَا كَمقو تهشَ البةري.فإن ع جصخْشَ زد ونإنج از عٍلمم عواستَ.ني آخَطاع رإنج ِه بقوِتِهازفال ي عتبر 
 وعس يَلو حثُيحليل ا الجس قانَرى ع ِفا تموم. ةجزع مىمس يهاز إنجا تم مس وليازاًج إعذوُلب المده الجكذِل

المسيحالم إلى خَاء رمم عارقة ِلة خَجزِةلطبيع. وقدس جلهوحنّ يا الباح ِهبإنجيِل شيرحىثاِنال األص.و اِضون ِم ح
ا م سباء حان بالمر األجلء موهن ويعل مم بعامد الخُ يقوم أنتطلب يان كَليلا الجس قانَرى ع ِفر األمأن المكتوِب

ل ال م عِةون على تأديعترضا يمب رامدؤالء الخُ ه أنميرة ميسالقدت يش خَوقد.  يفعلوهأن هم عليوعس يب الرارأشَ
تقبلهع قولهم.فلي تْسو ظيفتهمملء األج راء أثنَان بالماءالع ِل.سر ذا سارتْعأم ي سلخُ ِل وقالتْوعامد :"ممههما قاَلا قاَلم  
لكملكمفافعلوه فافعلوه ". فأطاعاتْوا وتم لمعجزاَلة وزالح ر٢.ج    

 

 لقدتْ طابِف  النفوسى العواحتفَلسر الم دعووناج بابته.وتم الع رعلى أكس مل وٍهج استراحِه إلي 
العريسو رئيستكَ المأ والقديسة مريماِئ وسرالم دعوين .وال يغيبع نانَاِن أذهأن ي وسعالم سيحه وه وساً أموالي وم 

ِدوإلى األب .إن يسوع حوقاِدى رعلى إنج از المعِفاِتجز ى حانَاِتي كَ إذا.اآلن اناألم رذِل يتطلب لِك. كننَ هاكا  م
يُلِطعإنج ازالم عاِتجزأو ي اناً اوقفهيأح.وأكب رم ٌلِطعه وع مُ دِلابِةاالستج مذا نَ ِل.ا بِهوصينَا يحِفن ى حإلى ٍةاج 
 لمإذا و.. " فافعلوه فافعلوه لكم لكما قاَلا قاَلممههمم": ما لهتهصيح نَتْانَكَ لقد. ليلا الجس قانَرى عام ِفدلخُم ِلير مِةيس القدِةصيحنَ
ِفى  ال والطلِبَؤى السا ِفنَاحلحإ انا كَمهم .اُلا الحة يقتضيهجزع مم تِتفلن اب لنَل الرقوِل ِةالطاع وعم بالسجبستَنَ

  قد إبليسألن. ةريبى غَر أخْاٍتو أصن ِمب الرِتوييز صتما ِلنَ آذاِنريب تدتطلب يراألمإن . مشِكلٍة استعصى حلها
خْيدانَع ور كَيظهنورالِكم  .والعالمقد ؤِث يرعلى اتج انَاِتاهغْ بمِهاِتري .والجسدقد تحكَ يبشَم ه٣.ِهاِتو 
 

 إنؤِم المالِذن ى يجيد تمييزص ِتوالر بستَ ويطب جيبووثقٍة ٍةاع انإيم .يققُتحو عدالر بله وي رى ج
.. "نن باالب باالب اآلب اآلبددججمم ليتَ ليتَ أفعله أفعلهككى فذِلى فذِلمِِم باس باسألتمألتما سا سممههمموو": ا لنَُل القاِئو هسليأو. ِةلطبيع ِلارقٌ خَوا ه مِهاِتيى ح ِفاُهللا
ُ دع ود أكّامكَ ا  مفعُلاه ونَايصوب عمُل ونَبشيئة الر معرفُا نَ ليتنَ."ى أفعلهى أفعلهى فإنِّى فإنِّمِِم باس باسئاًئاًيي شَ شَألتمألتم س سإنإن": ِهبقوِله
يف. ضيِهرلقدتْ تمالم عى قانَة ِفجزالخُا الجليل ألن داموا أطاع.ِي ولم سملِفوا ِلحشَكر البرىاج العز أني َلِطعمَل الع 

اإللهىالم عتَالِكو .جزىابالم قدسي قدا لنَملةِث أماِئ رِل ةعمنوا أطاع. ويا حبحتذ نَذا لووأخْ.ايه رى سئة ِليمنلم  
يوا طيعوسوا ِفارٍلاِطى طريق ب. ويا حبجنّتَ نذا لوباه.وأص وا لنَبحوالتَلتنبيِه على الطريق ِلاٍتا عالم ٤.ذيرح  
 

: له قاَل ب الر أنرشَى عاح الثاِنحفر التكوين األص بِساء جفلقد. ِةلطاع أعلى ِلثالً م اِهللا خليُلاهيمر إبانكَ 
"اذهاذهبمِِم  بننأر ضِِض أرككو مِِم وننع شيرِتشيرِت عككو مِِم وننب ب يتِِتيأبيك أبيك إلى األر ض الِتض الِت إلى األرى أريكأأفف  ..ى أريكججعلكأأ  علكممة عة عظيمأأة وة وظيمببارككأأ و وارككعظِِظعمم  

اساسمكمك..وتكون وتكون ب ةةركَركَ ب" .لمي اعِتِدب اضاًرأو اؤالً تسع ِه هِذنذ بْل.ض األر هبإلي ها بقيِةادالر إ تابعاًب رادته 
يئشوموبِس. تهشُفر يوعاألص حس نَاِداح السرفَى كيأن شُ يوعورج الهأطاع وا الرباماً تم .وداروَلوا حأس ار و

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع           ،                 ٥: ٢ إنجيل يوحنا ١
        ١١ – ١: ٢ إنجيل يوحنا ٢
  ٨: ١٣ الرسالة إلى العبرانيين ٣
       ١٤ – ١٣: ١٤ يوحنا  إنجيل٤
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أريحا حسبا أشَ مارالر بعلي هم.د واٍبن ارتيأو ِف شك ى نصٍةرتأتيه مبالد وروَلان حأس ودينَار مة ة قوي
محةنَص.أطاع تْوا فتمالم عجزة وسقط السِهى مكاِن ِفور .وصعالشّد عإب ِةدينَلى مأريح ١.راًنتِصا م

 
 

 ريضاً مانكَوام  آرِكش مِلي جئيسى راِنيران السمة نع قصتْاءس جاِماح الخَحى األص الثاِنلوِكفر المبِس 
بالبصر .جاءإلى ر أليشَل اِهللاج ى أشَ الِذععار كَ ِهليىي ذهبَلغتِس ويس بعم ِفاٍتر ى األردنلي طهاعتَ. ررض 
نعمِفان اِدى بِضر وغَئ األمبوم ِلى يشكوض من اصطحبوه اًمحتج :فَكيأن اِهللاجَل ر لم خْ يرجفَ ويِقِه إليوي دو ع

باسم الرإلهِهب  .ويرددي دهقَ فوالم ِضوشِفع فيى األبر؟ص .ورجعوم ى بغَضٍظي .فتقدمع بيدهوكلم وها  وقالوا ي
 ى ِفطس وغََلزفنَ. ر واطهْلِس اغتَ لكذ قاَلإ ىر بالح فكم.؟لهم تعتَا كنْ أمظيماً عراًمأ ىب النّ لك قاَلا لوانَبأ

  اِهللامَل عُلِطعاذا يم: اءُل نتسقد. رغير وطه صىبم ص كلحهم لحعج فرل اِهللاج قول ربس حاٍتر معب سندراأل
منَعا ويحا ِمنَرمآ نِهاِتيوع ؟ائبِهج .بالروع إلى كِلجخِلستَ نَ اِهللاِةمأخْص طرالم والِتِطع نوجزى خَا ِفه٢:سم  
 

 أوالًالًأو : :الكبالكبريرياءاء....لقد ج بِساء فر أعمال الرل ساألصحشْس والِعاِداح السأنّرين أثنَه اءم اكَحِةمب ولس 
الرسول أمِك المِلامأغريب استح ثَد بولسالر وُلسع ارِهن اختبكَفَ كي انم ِلطهداًض لمِةسيحيوالم ينحتى .سيحي 

 لى اِهللاإ ىصلِّأ تُ كنْ:ولس بفقاَل "؟؟اًاًسيحيسيحي م مصيرصيرأأ  ننأأ  ىىنِِنععبقليل تقِنبقليل تقِن": ِه بقوِلك المِلض فاعتر.سيح المِدي السع متقابَل
  ٣.ود القيِهال هِذا خَا منَأا م هكذا كَونصير ي.مو اليىِنونَعمس ي الذينميع جضاًيأ  فقط بْلتَنْأ س لي. بقليل وبكثيرهنّأ

 

 وعس يب إلى الراءى جاب الِذة الشّص ِق.رشَع عاح التاِسح بإنجيل متى األصتْدر و....الالة المة المببححمم: : ثانياًثانياً 
اغباًراَل نوالح اِةياألب ل فقاَل.ةدي هالر ب :اذهبأ  وبعمالككِط واعالفقر اءفيكون لك ى ِف كنزالس ماَلاء وتع 
ولكنّ .ىعِناتبه لمِما سالكِل عة م"ممضضى حنّنّألأل  ..زيناًزيناًى حهكَ كَه انأأ ذا  ذا انممووال كثيرةةال كثير".أشَ لقد ارالر بإلى ب ِتيى قلبِه ِفاِء الد. 
 . حباً للمالمن كا  ألنّه.ةدي األباةَيالح اب الشّرِس خَ لقد.فاه واأس.محر ال يٍدسي ِلبداًستع مانكَ
 

 ان كَ لقد.رشَع عاح التاِسحفر التكوين األصا ِسجلهس لوط يأِةر اماةَأس م إن....رراِضاِضالم الحالم الح الع العاتُاتُووههشَشَ: : ثاًثاًثاِلثاِل 
الكَالمان يعلوط قاِئ اِهللاجَلجالن ر لين :"قمخُ خُقم ذ امذ امررأتكأتكواب واب نتيكنتيكالم الم ووججودتيئال تهِلئال تهِلن ِلن ِلودتيكإإ ب بكثم المةةدينَدينَثم الم" .ولمى انَا تو

 على ب الرطرمأف. ةدينَ المارج خَاهعضو واهجرخْأ و.ِه عليب الرفقِة لشَِهنتي ابِد وبيِهأِتر امِد وبيِهِدالن بيج الرسكمأ
سدوموع مورِماراً ونَريتاًة كب ِدنْ ِعنالر ِمب نالس نَو .اِءمتْظرام رِمأته نو ِهاِءرفص تْارع مقاَل.لح ِمود  بولس 

الروُلسع نى الِخ ِفِهركاِئ شُِد أحدِف.ِةم ِهالِتى رسِة الثانيإلى تيم وثاوس :ديماسإ ى تركِن قدذ احبالع الم٤.راِض الح 
 

 راًاًابعابعر : :البرِف....ىى الذاِت الذاِتالبر ثل الِذى المى ضربه وعسيالم سيحع ريِس الِفنىارشّ والع،وقد ج ِذاء كراهبإنجيل م 
لوقا األصاح الثاِمحشَن عأنّ. رهمِعا صدا إلى الهيكل ليذكَ. اصليريِس الِفرِفى أنِّهالِتى ص ه :"ليليسثَلثَل ِم ِمسب اس اس ى النّى النّاِقاِق ب

ا مأو. ا يقتنيِه م كلِّن ِمراًشْ عدفعوع ويبى األسن ِفتير مومص ي."ارارشّشّ هذا الع هذا العثَلثَلاة وال ِماة وال ِمنَنَ الز الزمينميناِلاِل الظ الظاطفيناطفينالخَالخَ
شّالعِم فوقفَار نعيٍد بشَ ال يأ اءني رفعع ينَِهني حوالس بْلاِءم قر ععلى ص الً قاِئرِهد :"اللهاللهممار ار ححمئََئاِطاِطا الخَا الخَنَنَأأ  ىىنِِنم". 
قاَللقد الر بي سإإ": وعنذِلذِل  نككالع شّشّ العارإإ  زَلزَل نَ نَارلى بهِِهيِتيِتلى بم م ببرراًراًر..د د ونذِل ذِلون كك  الفرى الِذى الِذيِسيِسالفرى رى رأى نفسأى نفسهكفئاً كفئاًه ببر ٥."ىى الذاِت الذاِتهِِه ببر 

 

  أنّهساِد الساححبل بإنجيل متى األص على الجِهظِتِعوى م ِفوعس يب الر قاَل....انانفرفر الغُ الغُممددعع: : ساًساًاِماِمخَخَ 
اَهللانسأُلوين نصلى ا حنَيلزم أن اا ذنوبنَر لنَغِف ييلز نَما أنغَ نكون ِل افرينمقاَلاطأ إلينَ أخْن نّنّإإفف":  ثمهإإ  هننغفرتم غفرتم   

 ."كمكمالِتالِت ز زضاًضاًييأأ  وكموكمببأأ   لكم لكمررفِِفغْغْ ال ي ال ي..همهمالِتالِتاس زاس زلنَلنَوا ِلوا ِلرر تغِف تغِف لم لمننإإوو. . ىىاواومم الس السوكموكمببأأ  ضاًضاًييأأ   لكم لكمررفِِفغْغْ ي ي..همهمالِتالِتاس زاس زلنَلنَلِِل
 

  أِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم الِةتشتَرك :اوىمانَا الساخ ..أبىِنتبرا اُهللا يىنِّ امتِح.ى قلبرفْ واعرفْ واع 
ن ِنى ِممن أنقذ .ار البأرفع صالِتى ِفى اسم يسوع. اًديبأ  طريقاًىِنِد واه.ٌلاِط ب طريقٌى فان كَنأ ظروانْ .ىارفكَأ

ِدىالِك األبب. الههاةوويِنى الحِة األبق . ديؤِمناً بِصدمِدكعقلتَ.و 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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               ٢٠ – ١: ٦     ،    سفر يشوع   ٥  – ١ :١٢ سفر التكوين ١
  ١٥ – ١: ٥ سفر الملوك الثانى ٢
  ٢٩ – ١: ٢٦ سفر أعمال الرسل ٣
  ٢٦ – ١٢: ١٩ سفر التكوين ٤
  ١٤ – ٩ :١٨ إنجيل لوقا ٥
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