
 ٢٩٨سـالة لرا
 

د وهذا هد وديدِمىِمىهذا هِد الجهديد الِذى ِللعِد الجهالِذى ِللع   
 

(Arabic – This is my blood of the New Covenant.) 
 

  " الِذى ِللعهِد الجديد الِذى ِللعهِد الجديدِمىِمى هو د هو دهذاهذا" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  رينشْ والِعناِمثالعدد ال  نقرأرينشْس والِعاِداألصحاح الس وِمن إنجيل متى
 

 ١."اطاي الخَِةرغِفم ِلجل كثيرينأ ن ِمسفك يى الِذ.ديِد الجِدهلع ِلى الِذىِم دو هذا هنأل"  :وعس يب الرَلاق
 

 كِلإن مة عٍدهى اِتِن تعفاقية بينارتميثاقٌ. ن طرفي ضى طرفان أنِفنَ يذا نصوصها وتعهعلىاد مل بِه الع 
دخْ اإلونشَالل بأى ِمٍطر شُن تاَ والِك.ِهوِطربالم قدال  أسفار علىُلِم يشتسعهدأسفار: ني العأسفار القديم ِده ثم 
العِدهِمُل علىتشت ى األول.ديد الجع اِهللاِده م ع اهيمبِسفر التكوين  الخليلإبر .النّوكان اس ِتهمادع ى ِتِف ِمنلك 
العصةفَاِلور الس حينيقطع ونع داًهب نَيهة موا ذبيححذبي أنوي ونَقطعطعاً قَِاه.ثم ي مرالطرفان الم اِقتعان على ذِلدك 
العِدهب يِتن ذِل وِل.طع الِقلككى ذِلمِّ سكاالتفاق بقطع الع و .ِدهالعه  الذىِدهمع  اهللا قطعِدِه إبربعاهيم  اعيدويشْمُل م

  ٢.رشَس عاِماح الخَحفر التكوين األص بِسٍةذكور مٍةاص خَاصفاٍتو بماٍتانَويم ح دسفِك بوتم .نسِلِه ِمن بعِدِهاِهللا له وِل
   

 أما العهدالج ديدفقد تم ن اِهللا ببذل ابالم تجِدسي سوعالطاِهر سيح الم همعلى صليِب دثة الجلج .كتولقد ب 
بولسالر ذِل ِل توضيحاًوُلسِف كِهالِتى رسِنؤِم إلى مى فيلبى األصذ كَذ كَإإ  ىىالِذالِذ":  يقوُلىِناح الثاحانىى ِف ِفانص ص وراِهللا اِهللاةِِةور لم لم   
ييحسِِسحبخُ خُب لسأأة ة لسننيكون يكون م م عنّنّلِكلِك. .  ِهللا ِهللاالًالًاِداِدعهأأ  هخلى نفسخلى نفسهذاًذاً آِخ آِخهص ص َورَةَةَورع ع بدٍٍدبص ىى ِف ِفراًراًاِئاِئ صشب إإوو. . اساس النّ النّهِِه شبذ وذ وجدىى ِف ِفجداله اله يةِِةئََئي  
 ا مأ نقرسيح الموعس يو هن من ع أكثررفَ نعىكَوِل. " الصليب الصليبتَتَوو م متَتَوو حتى الم حتى المطاعطاعأأ و وهه نفس نفسععضضان وان ونسنسإإكك
سجكاِت لهبالر الِةسإلى العب رانيب يناألصحىىذِِذالال": ل إذ قاَلاح األوو و ههووب ب ههاءاءم م ججِد اِهللا((  ..هِِهدِِدججِد اِهللامم((ور ور سسممج ج ووهرِهرِهه..  
وحشْشْ األ األ كّل كّللُُلاِماِموحيبكِل بكِلاِءاِءي مةِِةمقد ههرِترِت قد..ب ب ععددمما صنَنَا صعخَخَ ِل ِل تطهيراً تطهيراًهِِه بنفِس بنفِسعطايااانَانَطاي..جلس ىى ِف ِف جلسي ي مين العمين العظماأل األىى ِف ِفةِِةظم عا  و."ىىاِلاِلعم

  انان وكَ وكَ.. اهللا اهللاددنْنْ ِع ِعانانة كَة كَمم والكِل والكِل..ةةمم الكِل الكِلانان كَ كَءِِءدد الب البىىفِِف": عن الرب يسوع إذ كتب يقوُل  إنجيلهشيرا البنّوح ي بِهاستهّل
  ٣."انانا كَا كَمم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهيي وبغَ وبغَ..انان كَ كَ بِه بِهءٍٍءىى شَ شَكلُّكلُّ. .  اهللا اهللاددنْنْ ِع ِعءِِءدد الب البىى ِف ِفانانهذا كَهذا كَ. . ة اَهللاة اَهللاممالكِلالكِل
 

 ولقدج ِذ اءكرد م العِدهبإنجيل متى اديِد الج ألصحشْس والِعاِداح السرينأ:  يقوُل إذ كتبعالتالميذد  
  لكمقوُلأ قّ الح:مه لَ قاَلكلونأ يما هوفيم. رشَ عىثنَ اإلع اتكأ ماءس المانا كَولم. وعس يب الرمهرمأا م كَحصالِف
 ى الِذ: وقاَلوعسي ابجأف. ؟با ر يوا هنَأ  هْل: له يقوُلمهنْ ِمٍداِح وأ كلُّتد وابزنوا جداًفح. ىِنمسلِّ ينكم ِماًداِح ونإ
ِمغْيسي دهى ِفىِع محفِة الصه و سِليىِنم ."وفيموفيما ها همأأ ي يمكلونخَخَأأ  كلونذ يذ يسسوعالخُ الخُوع ببززوب وب اركوكَ وكَارك سسرأأ و ورعطى التالميذ وقاَلطى التالميذ وقاَلع::  
  دِِدههلعلع ِل ِلىى الِذ الِذ..ىىمِِم د دوو هذا ه هذا هننألأل. . ا كلكما كلكمههنْنْوا ِموا ِمببرر اشْ اشْ::الًالً قاِئ قاِئممطاهطاهععأأ و و وشكر وشكرسسأأذ الكَذ الكَخَخَأأوو. . ىىدِِدسس ج جووهذا ههذا ه  ..ذوا كلواذوا كلواخُخُ
الجىى الِذ الِذ..ديِدديِدالجي ي سفكِم ِمسفك نأأ  نجل كثيرينِل ِلجل كثيرين مغِفغِفمرالخَ الخَةِِةر طاي٤."ااطاي 
 

 جد  نَابع الراح حفر التكوين األصوع إلى ِسجوبالر. ض على األر أريقَرىٍءم ب دُل أووه ابيَل همد انكَ 
ن  الولدين ِم واِحٍد كلُّم قد أنثَدوح. ابيُل وه قايين:امن هي بولدا اُهللامزقه ر.ند عِةنّ جن ِماءو وحم آدِد طردع بهأنّ

هللااناًقرب  .ولعلها أخَمذا عنو الديهما عةَادابين هللا تقديم القر .قدمابيُل ه انَهِمقرب م وِمنَار الغَ أبكَنِسن اِنما إلى ه
الرب .أمفابتكَا قايين ِه لنفِسرسيلة أخْ ورى ليتقربا بهإلى الر ب .فقدِمم نأثم ِضار األرقر اناًب .جداًاغتاظ قايين  
ألنالر نَب إلىظر  ابيَلهوقر إ وِهاِنبِهليلم نْ يفقاَل. ظرالر ِلب ِل": قايين؟اذا اغتظتَم .فإنأح تَنْسأفال ر ؟فع".لم  
ِمستيع ِلقايين قول الربله وتم ى شَى ِفادِهروأقد نْ شَعلٍة على ِفمعأخَ إذ قتَل.اء اهابيَل ه .فسألهالر الً قاِئب :"أين 

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                          ،              ٢٨: ٢٦ إنجيل متى ١
  ١٨ – ٩: ١٥ سفر التكوين ٢
  ٢ – ١: ١     ،    إنجيل يوحنا ٣: ١     ،     الرسالة إلى العبرانيين ٨ – ٦: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٣
            ٢٨ – ١٩: ٢٦ إنجيل متى ٤
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أخُابيُله فقاَل. ؟وك :ال أعلم .أحفقاَل. ى؟ا ألِخ أنَارسله الر ب :؟اذا فعلتَم .صتُود م أخيكِمارخٌ ص إلى ن 
ضاألر.ملع ِمتَ أنْون نض األر" .شَ َأولقداِت كَاربالر الِةسإلى العب رانيين باألصاح الثاِنحشَى عرم إلى د ابيَله 
"ابيَلابيَل ه هنن ِم ِمفضَلفضَلأأ  تكلمتكلم ي يشٍّشٍّم رم رلى دلى دإإ و و..وعوعسس ي يديِدديِد الج الجدِِدهه الع العسيِطسيِطلى ولى وإإ  تمتم أتي أتي قد قدبْلبْل": انيينربلع ِلِهبقوِل

١.ىل ِف وبالتأم 
 :ةام هقَقاِئ ح ثالثَصستخِل نَ.اريرنَا وتبنَالِصخَ ِلابيَل هن ِمفضَلأ يتكلم ىم الِذ الدك ذِلفاعليِة

 

 ينانير إلى العبالِةس بالراء جفلقد. دستج المن اِهللام اب بد عهدهألنّ .... األفضُل األفضُلددهه الع العوو ه هديدديد الج الجددههالعالع: : أوالًأوالً 
األصاح الثاِمحن عنأنّن اِهللا اب ه :"وسيط ِلسيط ِلوععهأأ  دٍٍدهععظمظم . .قدتَقدتَ تثبتثب على م على م واعيدا ."فضَلفضَلأأ  واعيدكَمكتب ول بسى  ِفسوُل الر
اِهالِترس ألولى إلى تيموثاونّنّألأل":  يقوُلسههي ي وجوجدإإ  دلهلهو اِحاِح وددوو وو سيط واِحاِحسيط وددب ب ييناإل اإلاساس والنّ والنّ اِهللا اِهللان نسنساناني ي سسوعوعالم الم سيحسيح" ..
كثيرونوض قتَوا ِثعهِفم ى األعماِلال الصِةحاس أنّ على أسهى بِهسيط الِذا الويتقر بإلى اهللاون  .ِةبتأديض ِماِئ فرن 
أصَواٍتام وصلووص قاتد.ع ساهمبه ا لوز تْادح نَساتهميئاِت على سهمأن  ماهاُهللا خَطاي غفَرو .ييوا بملكوِتفوز 
ان ان يميم باإل باإلونونخلّصخلّصمم  ةِِةممعع بالنِّ بالنِّنكمنكمألأل" .اانَطايخَ ِلاناً غفرناُلنَ ا بهس لينة ولِكاجب وةحاِل الصاَلماألعإن . ىِد األباِهللا
 .ظمعأل اِدهلع ِلحيدسيط الو الوو هوعسيإن  ."ددححأأ  ررخِِخفتَفتَال يال ييي كَ كَاٍلاٍلممععأأ  نن ِم ِمسسليلي  ة اِهللاة اِهللاطيطي ع عووهه.. .. نكمنكم ِم ِمسس لي ليككوذِلوذِل
"وليوليسأأ ب بسحغَ غَدٍٍدح يالخَ الخَرِهرِهي الصألأل  ..الصننلي لي سساس اس مآخَ آخَم ررتح تَتَ تحالس الس ماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب يينس بِهس بِهاا النّ النّني ي نبأأ  ىىغِِغنبنخْخْ نَ نَنلص٢."لص   
 

 بإنجيل وعس يبن الران عدمعنا الموح ي قاَل....مل اهللامل اهللام حم حدد ِل ِلززممة ورة ورارار إشَ إشَ القديم القديمدِِدههح العح العاِئاِئذبذب  ممدد: : ثانياًثانياً 
يوحنا األصاح األولح: "ههوذا حىى الِذ الِذ اِهللا اِهللامُلمُلوذا حي ي رفعخَ خَرفع طيطية العاِتكَ و."المالمة العبالر ِةالسإلى العب رانيينب  كتباألصاح ح

 ِهم نفِسبد  الِذى كَانوعس يبالراء فدو .ولجوس وعم تيبد  الِذى كَان القديمِدهى الع ِفاِءد الِفنيق بن الفرعع التاِس
 تْانَ كَ لقد."اًاًديديببأأ  اءاءدد ِف ِفددججاس فواس فوقدقدى األى األللإإة ة دداِحاِحة وة ورر م مخَلخَل د دهِِهم نفِسم نفِس بد بدول بْلول بْلججوس وعوس وعم تيم تي بد بدسسوليولي": قاَل .اًديبوأ
اِئذبحالع ِدهالقديم م تكررة ولكنلي سكذِلاُل الح كم عاِتفكَ. مل اهللا حب  ينانيرالِة إلى العبسيقوُلالرباألص اح ح
ألأل": ساِدالسننالذين الذين استنير استنير وا موا مررة وذاقوا المة وذاقوا المووهبهبة السة السماواوميية وصة وصارركَركَوا شُوا شُاراءاءالر الر وح القدوذاقوا كِلوذاقوا كِل. . سسوح القدمة اِهللاة اِهللام  
الصاِلاِلالصححة وقواِتاِتة وقوالد الد هىىر اآلِتر اآلِته  وسقطواقطواوس..ال ي مِكمِك ال يننتج تج ديدديدههمأأ  ميِل ِلضاًضاًي لتولتوبإإ  ةِِةبذ هذ هممي ي صلبصلبوننفِسنفِس أل ألونهمهماب اب ناِهللا اِهللان ثاني ة ة  ثاني
ويشَشَويههرونَونَرهه". ى ذِلعِنوال يأنّك هال ر جاِطخَ ِلاءئ إذا رعترفاً  إلى اِهللاجعبْل. باًتائ ماًاِد نَمس اُلنَيخَ ِلاناً غفراه طاي

ريراًوتح.وي عودِه إليس الِذ اِهللاالم فكاِت.  عقٍل كّلفوقُى يبالر إلى الِةس ينانيرالعبباألص حاح السؤِكابع يذِلد ك 
 ٣." فيهم فيهمععشفَشفَ حين لي حين لي كلِّ كلِّىى ِف ِفىى ح حووذ هذ هإإ  ..لى اِهللالى اِهللاإإ   بِه بِهونونمم يتقد يتقدام الذينام الذينمملى التَلى التَإإ  ضاًضاًييأأ  صصخلِّخلِّ ي يننأأ  رر يقِد يقِد ثم ثمننفِمفِم": ِهبقوِل

 

  األولىِهالِتى رس ِفولسروحنا ال ي كتب لقد....ةةطيطي خَ خَ كلِّ كلِّننمِِم   ابن اهللا يطهر ابن اهللا يطهرسيحسيح الم الموعوعسس ي يممدد: : ثاِلثاًثاِلثاً 
األصحإإ":  األول يقوُلاحننس الن النىىا ِفا ِفلكنَلكنَ س ور كمور كما ها هوركَركَا شَا شَ النور فلنَ النور فلنَىى ِف ِفوة بة بعنَنَضِِضعا ما مععب ب ععض وض وددممي ي سسوعوعالم هِِهسيح ابِنسيح ابِن الم  

ييطهطهرا ِما ِمنَنَرنخَ خَ كلِّ كلِّن طيإإ. . ةةطيننّنّإإا ا  قلنَ قلنَنههلي لي سا خَا خَ لنَ لنَسطينَنَنفِسنفِسأأ  ة نضلُّة نضلُّطيا وليا وليسسالح إإ"". . اا فينَ فينَقُّقُّ الحنا بخَا بخَ اعترفنَ اعترفنَنطايانَانَطايا فها فهوأأ  ومينمين  
وعلٌٌلاِداِدوعحتى ي غِفغِف حتى يرا خَا خَ لنَ لنَرطايانَانَطايا ويا ويطها ِما ِمرنَرنَطهنإإ". "ثمثمإإ   كلِّ كلِّنننَنَنَنَإإا ا  قلنَ قلنَنا لمنَ نَئْْئطِِط نخْ نخْا لم ججعلهوكِل وكِلاذباًاذباً كَ كَعله متهمتهلي لي ساا فينَ فينَتْتْس". 

وباألصى ِماح الثاِنحن نفس الريقوُلالِةس  يوحنا الروُلس :"يأأ  ىىالِدالِدووأأا ا يكتبإإ  كتبليكمكَكَ هذا ِل هذا ِلليكمىإإوو. . ئوائواطِِط ال تخْ ال تخْىنطأ طأ خْخْأأ  ن
 ."ضاًضاًييأأالم الم  الع العا كلِّا كلِّطايطايخَخَ ِل ِلا فقط بْلا فقط بْلانَانَطايطايخَخَ ِل ِلسسليلي  ااانَانَطايطايخَخَة ِلة ِل كفار كفارووههوو  ..ارار الب البسيحسيح الم الموعوعسس ي ي اآلِب اآلِبددنْنْ ِع ِعفيعفيعا شَا شَ فلنَ فلنَددححأأ

وكتب بولسالر ِف وُلسِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رومية األصاح الثاِمحن عن الربي سوع سيحالم :"ممننه ه وىى الِذ الِذو  
ييدين؟؟دين . .المالمسيحسيحه ه وىى الِذ الِذوم بْل بْلاتَاتَ م بالح رر بالحىىقام أأ   قاميىى الِذ الِذ..ضاًضاًيه ه وأأ  ويضاًضاًيع ع نني أأ  ىى الِذ الِذمين اِهللامين اِهللا ييضاًضاًيي شفَشفَ يع٤."اا فينَ فينَع  
 

  زيزىليتكتشتَ عركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأجل .. اوى ِمن كأشكرمداالب حيِدن الوي سوع 
ِلى الِذ.سيحالم لعِدهديِد الج. وقد ِفسِمك أ نغِفجل مخَ ِةرىاطاي. فد أجل أنّك ِمن كأشكرِدىالِك األباله يتِنى ِمن. 

 داًجم ماكاي بوصالًاِما عية ألحمع ِنأسألك.  سالِمك الِذى ال يتزعزععهِد ِمن أجل ك أشكر.ووهبتِنى الحياةَ األبدية
ِمالسكوس القد.  صالتىأرفعفاِدى وعسم يتِك . ِفى اسقلتَالًم نا مي عِدكخَارجاً:  على و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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