
 ٣١٣سـالة لرا
 

  ِفى وقِتِه أسرع بِهِفى وقِتِه أسرع بِه
 

(Arabic – In its time I will do this swiftly.) 
 

  بِه بِهِفى وقِتِه أسرعِفى وقِتِه أسرع :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 فر إشَِسوِمنعيأاءال  نقر ددىثاِنالعِم والِعشْرين اح الِسنحاألص تين: 
   

 "الصغيري لفاًأ صيرأ  والحقيرمنَأ .ةة قويا الرأ ِه وقِتى ِفبس١." بِهرع 
 

 اَهللاإن ي علمنَعِف بضشَا البألنّرى خلقنَ. اقنَاِل خَها وهوي علمرقدوي ح تنَاجذِل ِل.ِها إليكال ي خلىا وال يتكنَتر 
وِم. انّعالِتِه كلمِتالِل ِخن ى بيدفتن اِبلكتَ اىالم نَ ،سقدنَستِمد حن أوالدهةَ القوبو ة الثمينَِهوِدعطما و ،نَةِئ المُلمعنَبه 
شيئتمونه طيع "وصوصاياه وِهاه وِهايىى  ليليسثقيلة ثقيلةتْتْس " .ِموِتن لكالو الِتوِدع ى يخَزرا الِك بهتابالم قدسم ا جبِساء ِةفر التثني 

األصحى والثاِداح الحتشَتشَ": الثيندددوا وتشَوا وتشَدججعال تخَال تخَ ."واواعافوا وال ترافوا وال ترههببوا ووا وججوهوهههمالّ الّم ننالر الر بإإ  بلهكلهكس اِئاِئ سررم م عكال  ال ..عك 
يهِمهِميلكلكوال ي وال ي ترككتركك .يقوُلثم  :الرالرببس اِئاِئ سرأأ  رممامامكك..ه ه وويكون يكون م م عكعك..ال ي هِمهِم ال يلكلكوال ي وال ي ترككعِِعتترر وال تَ وال تَفْفْ ال تخَ ال تخَ..ترككب٢."ب 
 

 ولقدو رفر إشَ بِستْدعيب اءاألصالِساح حة تيناآلي ِتلك :"الصالصغيرغيري ي صيرلفاًلفاًأأ  صيروالحقير أأ   والحقيرممة قوينَنَأأ  ..ةةة قويا الرا الربب  
 وعس يب الرَلقا رشَى عاح الثاِنحنثوس األصرى كوِنؤِم إلى مِةسول الثاني الرولس بالِة وبرس."  بِه بِهرعرعسسأأ  هِِه وقِت وقِتىىفِِف

 ِدع الوك وعلى ذِل."مُلمُل تكْ تكْفِِفعع الض الضىى ِف ِفىىتِِت قو قونن أل ألىىتِِتممعع ِن ِنتكفيكتكفيك": ِهِدسجى ة ِفكَو شَهنْ عرفع ليلهأ س حينِلبولس
  ررسسأأ  ككذِلذِللِِل. . سيحسيحة المة الم قو قوىى عل عللَّلَّتِحتِح  ىىكَكَ ِل ِلىىعفاِتعفاِت ض ضىى ِف ِفىىرر بالح بالحررور افتِخور افتِخررسس  فبكلِّفبكلِّ": وقاَلوُلس الرولسب داستنَ
بالضشتاِئشتاِئ وال والاِتاِتعفَعفَبالضم والضم والضرروراِتاِتورواالض طِِط واالضههاداِتاِتادوالض أل أليقاِتيقاِت والض جل المحينَ حينَىىنِّنِّألأل..سيحسيحجل الم منَنَأأا ا ما ضا قوا قو انَ انَذٍٍذ فحينِئ فحينِئعيفٌعيفٌا ضى٣."ى 

ِفِلوبالتأم ى ووِدعالر وخَ.ة الثمينَب اصة ما جفر إشَ بِساءعياءاألص اح الِسحنَ.تين ى أرمريشَن يجع بهما الرب 
هِموهْل. أوالد نشَ مستِنع نَجد ِمِهاِلعلى أقو ثل الرالِذ.؟ب ى جاءنْ عبِسه فر العِدد األصشْث والِعاح الثاِلحذِلرين ك 
 ."؟ىى وال يِف وال يِف يتكلم يتكلمووأأ   وال يفعُل وال يفعُل يقوُل يقوُلهْلهْل. . ممددنْنْان فيان فينسنسإإ  نن وال اب وال اب..بب فيكِذ فيكِذاناًاناًنسنسإإ   اُهللا اُهللاسسليلي": بارك المالقوُل

 

ى  الِتَلاِكشَ المام أمغيراً صهى نفسر ين مى أنِنعهذا ي ....ةةة قوية قويممأأ   والحقير والحقيرلفاًلفاًأأ  صيرصير ي يغيرغيرالصالص: : أوالًأوالً 
اِدتصففه الرب وعد بأنمنَ يحه "قوألٍف ألٍفةَةَقو ".و مني رى نفسحقيراًه ال ي اوى شَسئاًي فالربي نَمحه "سلطاناًلطاناًسي ي علُُلدِِدااعم ا ا  م
ألمتفتِخ تفتِخةٍٍةألم رربقو تِِت بقوهها وجا وجببروِتوِترها على غَا على غَهييرها ِما ِمرهننأم أم م األرضضم األر".لي س بكَس وفُ هداله قداٍترب درنَا نَ ِلٍةنيقَ على غَيتفو

 ال ِمنو. رشَبلقدكتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسى ِنؤِم إلى مأفسساألص حإإفف":  يقوُلساِداح السننم م صصارارعا ا تنَتنَع
ليليستْتْسم م ععد د م ولحم بْلم بْلم ولحم م ععالر الر ؤساِءاِءؤسم م ععالس الس الطين مالطين مععو الِةالِة والع الع الم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد ههر مر معالشّ الشّاِداِدجنَجنَأأ  ع ررالر الر وحيىى ِف ِفةِِةوحي  

السالسمماوياِتاِتاوي" .ِف وكتبِهالِتى رسِة الثانيإلى تيم وثاوساألص ألأل": اح األول يقوُلحناَهللا اَهللان لم لم   ييعنَنَطِِطعا را روحالفشل بْل الفشل بْلوح   
رروحوحالقو ةِِة القووالم والم ححبةِِةبوالنص حح والنص".ر وحغِلى نَلِت اِة القوبا الِش بهرير.ور وحالم حى  الِتِةبنقدم ابهالة رسالم صِةالحم ع 

 ِه سقطِتن ِمراِث الععيفَ الض األخَابه نقيمى الِت ح النصروح و.سلى الع ِفم السم لهسود  إبليسمهعد خَ للذيناِهللا
فَهِتليمِتمِتال تشْال تشْ": ار بانتصى بى يى بى يا عا عددوسقطتُ سقطتُذاذا إ إ..ىىتِِتو أقوم أقوم "  إنيوحنا الروَلس األولى ِهالِتبرساألص حابعاح الر 

كتبشَ يجعؤِم المأأ": ِهقول بنيننتمِم ِمنتم نأأ   اِهللا اِهللانييها األا األهووالدالدوقد وقد غلبتم غلبتم وهوهمأل أل..م نىى الِذ الِذنفيكم أأ   فيكمععظمِم ِمظم نىى ِف ِفىىالِذالِذ  نالع ٤."المالم الع  
 

علم ويقدر  خلقنَا وهو ي.ا البشَرى ألنّه خَاِلقنَااَهللا يعلم بضعِفنَ  أنا قلنَ.... بِه بِهرعرعسسأأ  هِِه وقِت وقِتىى ِف ِفببا الرا الرنَنَأأ: : ثانياًثانياً 
 دجميتَا  به"ةٍٍةجزيجزيعع م ما بطريقٍةا بطريقٍةنَنَتِِتونَونَععبمبم  ا القديرا القديرنَنَ إله إلهرعرعسس ي يهِِهى وقِتى وقِتوِفوِف". خلى عنّا ال يتركنَا وال يتِلذِلك. حاجتنَا إليِه

اسمف .هلقدجَل سالو حبسفرى  صاألول وئيَلم األصحابعاح الس شَعأنّ رخَ هررجٌلج م بِمارز نج يوش الفلسطينيين 
                                                

               إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  ،                          ٢٢: ٦٠ سفر إشعياء ١
                                                  ٨ & ٦: ٣١                                        ،     سفر التثنية ٣: ٥ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
  ٨: ٧       ، سفر ميخا ١٩: ٢٣        ،     سفر العدد ١٠ – ٩: ١٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كوررنثوس ٣
   ٤: ٤ ، رسالة يوحنا الرسول األولى ٧: ١ ، فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس ١٢: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٤
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اسمهج وأخَ .اتُليذ يايعرإ فوفَ صسالً قاِئائيَلر :ىطوِناعر فنتالًج حاربعاً م.ولم ِما سشَع ُلاوِل المكوج ميع 
سى  يفقاَل. ماًو يعينبرأ اءس وماحاًب صفُ ويِقم يتقدىطيِنلسالِفوكان . افواوا وخَ هذا ارتاعىطيِنلس الِفالم كَرائيَلسإ
 هرمأا م كَبذهارس و حع ممنَ الغَك وتراحاًب صداو دفبكر .كوِتخْإة الم سوافتقد حلِةلى المإ اركض :ِهِن ابداودِل

وهلى الِمإتى أ وأبترخَشُاس والجي ارإ جوهتفوا ِلاِففَِطلى االص لحِبر واطفّواص فاًصقابَل مفِّ ص. وفيما هو 
  .داود عِمالم فسثل هذا الكَ بِموتكلم ينالفلسطيني فوِف صن ِمداِعص ىطيِنلسالِف اتُلي جهماسارز بل مجذا برإ مهميكِل

 

  إنإ اَلرجرائيَلسلم ا رجَلأوا الره رنْوا ِمبافوا وخَه. فكلم داودالر اَلجالو اقفينم عالً قاِئه:م فعُلاذا ي 
 فوفَ صرعي حتى يغلفُ األىطيِنلسلِفاذا  هو هن مهنّ أل؟رائيَلسإ ن عار العزيُل ويىطيِنلسالِف ك ذِلقتُل يىجل الِذلرِل

  سقط قلبسقط قلبال يال ي :َلاوشَ ِلداو دفقاَل هرض فاستح.ِكِلالم َلاوشَ وا بِهرب واخْداو د بِه تكلمى الِذالم الكَعِم وس.ى؟ الحاِهللا
  ووهه و والمالم غُ غُككنّنّ أل ألههارباربتحتحلِِل  بب تذه تذهننأأ  ال تستطيعال تستطيع :داودِل ُلاوشَ فقاَل .ىىطيِنطيِنلسلسالِفالِف هذا  هذا ارباربحح وي ويببذهذه ي يككددعبعب. . بِهبِهبب بس بسدٍٍدححأأ

رجُلجُلرح ح ربٍٍبرم نذ ِصنذ ِص مبباهفقاَل. اه داود: كانكانع ع ببددككي ي ررعماًماًنَنَ غَ غَبيِهبيِهى ألى ألعفج فج اءأأ  اءسسددم م ععد د باة ِماة ِمذ شَذ شَخَخَأأ و وبنفخَ فخَ.. القطيع القطيعن ررجتُتُج  
وورراءاءههوقتلته أأ و و وقتلتهنقذتها ِما ِمنقذتهنفيِه فيِهن ..ولم ولم ا قامعل علا قام ىأأ  ىممسكتهِم ِمسكته نهِِه ذقِن ذقِننوض وض رربتهبتهفقتلته وقاَل وقاَل.. فقتلته   دداواودا ا::د لرلربِم ِمىىنقذِننقذِنأأ  ىى الِذ الِذب نني دِِد ي  

 داودذ خَأو ..ككعع م مبب الر الر وليكن وليكنبباذهاذه :داودَِ لُلاو شَ فقاَل.ىىطيِنطيِنلسلسالِفالِف هذا  هذا دِِد ي ينن ِم ِمىىذِنذِننِقنِق ي يوو ه هبب الد الددِِد ي ينن وِم وِمدِِدسساألاأل
عصاهوانتخَِهِد بي بخَ له مة ِحسجٍةارلس  موجِفنْ ِكىا ِفعلهالر ى الِذاِةعوِم . لهقالعهِهِد بيوتقد نَم حالِف وطيِنلس١.ى  
 

 ا نَلمالِف ظرطيِنلسىأى ور داود استحقرنّ ألهكَه ِلقاَلو .الماً غُان داوا كَا كَنَنَأأ  ىىللألعألع :دلبنّنّأأ حتى  حتى لبكللإإ  ىى تأِت تأِتكىى  
 داود فقاَل ِةيروش البحو واِءمور السطي ِلمك لحىِطعأ فىلإ اَل تع:ه ل وقاَلداو دىطيِنلسالِف نولع  ..؟؟ىىصِِصبِعبِع
  ..ممههيرتَيرتَ ع ع الذين الذينائيَلائيَلررسسإإ  فوِففوِف ص صلهلهإإ  نوِدنوِد الج الجببم رم ر باس باسككليليإإ  ىىا آِتا آِتنَنَأأ و وسسح وبترح وبترمم وبر وبرفٍٍفيي بس بسىىللإإ  ىىتِِتأأ ت تتَتَنْنْأأ :ىطيِنلسلِفِل

هذا اليهذا اليووممي ي حبسبسحككالر الر بىى ِف ِفبي ىىدِِد يفاقتلك أأ و و فاقتلكقطعقطعر ر اسكفتفت. . اسكعلماأل األ كلُّ كلُّعلم رنّنّأأض ض رههي ي وجوجدإإ  دلهإل إلله سسروتوت. . ائيَلائيَلرعلمهِِه هِذ هِذعلمالج الج مماعة ة اع
كلهنّنّأأا ا كلهههلي لي سسبس بس يفٍٍفيوال بر وال بر ممح يخِلخِلح يصصالر الر بألأل. . بننالح الح رربِل ِلب لرلرببو و ههووي ي دفعكمدفعكملي وكَ.انَنَدِِد لي انلم الِف ا قامطيِنلسىوذه ب 

وتقدلقاِء ِلم داوأ دند اوأ دسروركَع نَض حوالِف لقاِء ِلفِّ الصطيِنلسى.وم د داودي دنْذ ِمخَأ وِفنْلى الِكإ ههح راًج 
ورمبالِماه قالع وضربِجىِف ه ِههِتبفار الح تزجى ِفرِههِت جبوس قط على ولى األإ ِههجضر .فتمكن داوِمد ن 
 ىطيِنلسالِف على  ووقفَداود ض فركَداود ِد بيفٌي س يكنولم.  وقتلهىطيِنلسالِف برر وضجقالع والح بالِمىطيِنلسالِف
  ٢.وابر هاتَ م قدمهارب جنأ ونيلسطينالِفأى ا رفلم. هسأ ر بِه وقطع وقتلهِهِدم ِغن ِمطه واختريفهذ سخَأو
 

 الّي خَىب النّعليشَأ قيم يثُي حوثان دِةدينَ ملىإ سَلرأ امرأ كمِل  أنى الثاِنلوِكالمبسفر  ىح الوجَل سلقدو 
ومكَراٍتبوج ليقِض ثقيالًشاًي ىألنّ.ِه علي ه ِمسبأنّع ه خْيمِلبر إ كسطِطخُب ائيَلرهمالح رالِتِةبي ى يدبونَرا ِلههِةزيم 
 فقاَل. يٌل وخَِةدينَحيط بالم مشٌيذا جإ وجر وخَ وقامجل اِهللا رماِد خَفبكر ِةدينَاطوا بالمحأ والًوا لياءجف . اهللاِبعشَ

غالمهآِهآِه : لهي ي ا سا سيىىدِِديكي فَفَ كينع أل ألفْفْال تخَال تخَ :فقاَل. ؟؟مُلمُل نع ننالذين الذين م م عأأا ا نَنَعكثرِم ِمكثر ننالذين الذين م م ععههمليشَأ وصلى .موقاَلع : يا ا ي
ررببافتح افتح ع ع يينيهِِهنيفي بِصبِص فيرففتَ.ر حالر بع نَيأالم ف الغُىبصاذإ وربُل الجم خَ ملوءالّيوم كَرنَ اِتبار حليشَأ َلوع.  
 

 إزلوا ا نَولمليشَأ صلى ِهليإ على الروقاَلب :اض هؤالء األرب مم بالعىم .فضربهمبالع ى فقاَلمله م 
لى إ  بهمارفس. ِه عليون تفتشُىجل الِذلى الرإ  بكمسيرأ فىوِنعاتب. ةدينَ وال الم الطريقُى ِهِه هِذتْس لي:عليشَأ

اِمالسِةر .ا فلملوا خَداِمالسليشَأ  قاَلةَرع:ي ا ربأ  افتحعيهؤالِءن ِص فيبففت.وار حالر أ بعنَيهأ فمبصإوا ورذا هم 
. رب ال تض: فقال.؟ىبأا  يربضأ  هْل.ربضأ  هْل:مآها ر لمعليشَ ألائيَلرسإ ك مِل فقاَل.ِةراِمالس ِطس وىِف

تضالذيرب نبيتَ سهبسيِفم كِس وبقوك .ضخُع زاًبوم أ اءمامهمفي شْأكلوا ويربوا ثمإقوا طِلنْ يِهِدلى سيم .فأولمله م 
وليمة عة فأكلوا وشَظيمربأ وا ثمطلقهلى إ فانطلقوا مِهِدسيم .ولمتع أ دضاًيج أ وشُيرامأ ُلخُ تدرإ ضس٣ .َلائير 

 

 قِةاِد الصكوِدع أجل ون ِمكاشكر.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
  .ىِنى وقونِّى فأِعب ركِتونَعى إلى ماجِتح. ى وتِفدتِع.  وتفعُل تقوُلتَ فأنْ.ا إلهنَكتانَ أمُلِطبيا ال نَانِت أممدفع. ةاألمينَ

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدكمتِكالّ على.  فاِدى ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٤٠ – ١: ١٧ سفر صموئيل األول ١
  ٥١ – ٤٠: ١٧ سفر صموئيل األول ٢
  ٣: ٣مية   ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رو ٢٣ – ٨: ٦ سفر الملوك الثانى ٣
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