
 ٣٣٣سـالة لرا
 

  تُتُخْخْ ِش ِش فتى وقد فتى وقدكنتُكنتُ
 

(Arabic – I was young, and now I am old.) 
 

 كنتُ فتى وقد ِشخْتُكنتُ فتى وقد ِشخْتُ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
  

وِمن المزورم نابع والثالثيالس.. ددأ العاِمالخَ نَقررينشْوالِع س  : 
 

 ١."زاًب خُس تلتِمة لهي وال ذر.هنْ عىِل تخُيقاًد ِصرأ  ولم.تُخْ ِش فتى وقدكنتُ "
 

ات نَاويالح لقَخَ و. الخليقة تاجوهى الِذ اننسإل اثَلة ِمي الحاِتنَالكاِئ نموهذا يتض .ءى شَ كّل اُهللالقَخَ 
ا ه لبقاِئورىر ضوا ه وعلى م.اهذاِئول على ِغصلحى ِلع تسِةريز بالغَةي الحاتُوالكائنَ .فةختِلا المهاِعاتات بأنوبوالنّ

 عتهِم سألوفٌ مى مثٌلعجبِنوي. اه رزِقِبكس ِلضاًى أيعاء تسمور السي حتى طِه رزِقِبسكَى ِلعس يكلُّال. اهسِلولبقاء نَ
اَهللاأن ي زقُرطي ورالس معتِناء وينّ ولكاى بههال ي ضعله ا طعاما ِفهاِششَى أعِه بْل.اه ى تسى ِلعتجدٍذ وحينِئهتلتقطه  
نَبمااقيره. اهللاُ  خلقَولقد اإلنسانلي مَلع.وباألص ى ِماح الثاِنحنسفر التكوين الع اِم الخَِددر شَس عجذِلاء النّك ص: 
  ٢.همِق رزِبسكَ ِليهمعى س ِفثالثة سوالنا ."اافظهفظهححا ويا ويلهلهممععن لين ليدد ع عةِِةنّنّ ج جىى ِف ِفههععضض وو وومم آد آدلهله اإل اإلببذ الرذ الروأخَوأخَ"
 

 عالنّوعاألوُلاألوُل  النّو : :ييسسععى سى سععييهويكتِن ويكتِنه ززالم اَلاَل الملي لي صيرِم ِمصير نناألثري هذا ....اءاء األثري عِمالنّو نشَ البر يرى المال هفاًدعيشُ ي 
 رِطتسيال  المِةبح مإن. ِهرِت ألسِةورير الضاِت على االحتياجقَ وينِفسكن ويى ويكتِس ليقتاتَسيلٍةو س وليِه أجِلنِم

  ..ننديدييي س سممدِِدخْخْ ي يننأأ  ددححأأ  ررقِدقِدال يال ي": بل بإنجيل متى على الجِهظِتِعوبمالسيد المسيح  قاَل. هاِتي ح وكلِّ وقلبِهكرِهعلى ِف
 وكتب. "الال والم والموا اَهللاوا اَهللاممدِِد تخْ تخْننأأ  ونونررال تقِدال تقِد  ..رر اآلخَ اآلخَررحتِقحتِق وي ويدداِحاِح الو الوالزمالزم ي يووأأ  ..رر اآلخَ اآلخَببحِِح وي ويدداِحاِح الو الوضضغِِغبب ي يننأأا ا ممإإ  ههنّنّألأل

  ..اءاءنينيغْغْأأ يكونوا  يكونوا ننأأ  ونونريدريد ي يا الذينا الذينممأأوو": س يقوُلاِد الساألصحاح سوثاواألولى إلى تيمِفى رسالِتِه بولس الرسوُل 
فيسقطونىى ِف ِففيسقطونتج تج ربوشَ وشَ وفخِّ وفخِّةٍٍةرب ههواٍتاٍتوكثير ةٍٍة كثيرغبي ةٍٍة غبيوم ضِِض ومرتغَ تغَ..ةةر رالنّ النّقُقُر اسىى ِف ِفاسالع طِبطِب العواله ألأل. . الكالك والهننم م ححببة المصٌلصٌلأأال ال ة الم  

 ٣."ةةاع كثيراع كثيروجوجأأ ب بممههنفسنفسأأنوا نوا ان وطعان وطعيميمن اإلن اإلوا عوا علل ض ضمم قو قواهاهذ ابتغَذ ابتغَإإ  ىى الِذ الِذ..وروررر الشّ الشّكلِّكلِّلِِل
 

  شَر لقداح الثاِنى عحبإنجيل لوقا األص دروثالم ضربه سيحالم ديبالغَالِت  الس هضتْ أربأخْص غَِنى نع
 ب وحِةانيع األنَ بداِفِه نفِسى ِففكر ه ألنّ.اهاع وأضِهلى نفِسإ اء أساً غبيكان الغَِنى  ذِلكأن بالر ارأشَو .الوفيرة
  ظمظمععأأ  ىىبِنبِنأأ و وىىازِنازِنخَخَ م مممدِِدههأأ هذا  هذا لُُلممععأأ" :وقاَل ىارثمأ  فيِهعمجأ عِضو مى ِلس لين أل.؟ُلمعأاذا  م: قائالًالذاِت

  ىىاستريِحاستريِح  ..ةة كثير كثيرسنينسنينة ِلة ِلوعوعوضوضة مة م كثير كثيراتٌاتٌررييخَخَ   لِك لِكا نفسا نفس ي ي::ىىنفِسنفِس ِل ِلقوُلقوُلأأوو  ..ىىاِتاِترريي وخَ وخَىىالِتالِت غَ غَميعميع ج جاكاكنَنَ ه هععممججأأوو
ا  ي: اُهللا لهفقاَل . هللااً غنيس وليالِهبم ستغنياً ماء األثرينِم  ليكونِهنفِس ِلزيكِنل وعاًرمشْربد ."ىىحِِح وافر وافرىىببرر واشْ واشْىىوكِلوكِل
 حوض ليثَلالم ك ذِلسيح المدي السبرض. "؟ تكوننما ِلدتهدعأ ى الِتِهفهِذ كنْ ِمك نفس الليلة تطلبِه هِذ!.بيغَ
 ٤.هِِهاِلاِلموموأأ  نن ِم ِماتهاتهيي ح حتْتْسس فلي فلي كثير كثيردٍٍدحح أل أل متى كان متى كانههنّنّإإفف  ..عع الطم الطمننوا وتحفظوا ِموا وتحفظوا ِمانظرانظر :مه لَلاق حين هتحيصنَ عيِهاِمسِل
 

 عالنّوعىىالثاِنالثاِن  النّو : :ال يال يسسعبْل بْلهِِهرزِقرزِق ِل ِلىىع ي طِعطِع يممنفس نفس هِم ِمه ننحص اِداِد حصس س عى اآلخَى اآلخَعرينإنّ....رين كالنَه الطفيِلاِتب الِذى تسلقُى ي 
 ن عحثاًض بى األر ِفقِةِمتعا المذوره بجارجاألشْ انتهى كوا الِتهِتارص على عداًعتِم م.اهذاِئ ِغن ويتغذى ِمارجاألشْ

  بباذهاذه": الً قاِئِه أمثاِلن ِمساِدساح الح باألص الحكيمهحنصي. ٌلتكاِساس مس اإلحدتبِلر م البشَنِم النّوعهذا  .اهزِقر
ا ا ههامام طع طعفِِفيي الص الصىى ِف ِفددوتِعوتِع  ططتسِلتسِل م مووأأ  ريفٌريفٌ ع عووأأ  ددا قاِئا قاِئ له لهسس لي ليىىالِتالِت  .. حكيماً حكيماًا وكنا وكنقهقه طر طر تأمْل تأمْل..النالنسسا الكَا الكَههييأأ  ملِةملِةلى النَلى النَإإ

وتجوتجممعىى ِف ِفعالح الح صإإ  اِداِدصكلهلى متى تنَلى متى تنَإإ  ....ااكلهامأأ  امييها الكَا الكَهسسالنمتى تنْ متى تنْ!.!.الن ههضِم ِمض نننو مِِم نوكو. "؟؟كباألصشْاح الِعحِمرين ِه أمثاِلن 
بولس الرسوَل ِفى رسالِتِه الثانيِة إن . "ىىطِِطعع وال ي وال ياِداِدصص الح الحىى ِف ِفىىطِِطستعستع في فيتاِءتاِء الِش الِشبِِببب بس بسثُثُررحح ال ي ال يالنالنسسالكَالكَ": يقوُل

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،         ٢٥: ٣٧ فر المزاميرس ١
  ١٥: ٢ سفر التكوين ٢
  ١٠ – ٩: ٦ ،    رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٢٤: ٦ إنجيل متى ٣
  ٢١ – ١٣: ١٢ إنجيل لوقا ٤
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  ئاًئاًيي شَ شَلونلونشتِغشتِغ ال ي ال ي بال ترتيٍب بال ترتيٍبنكمنكم بي بيسلكونسلكون ي يماًماً قو قوننأأ  ععممسسا نَا نَننَننَألأل":  يقوُلث كتباح الثاِلح األصإلى مؤِمِنى تسالونيِكى
١."ممههنفِسنفِسأأ  ززببأكلوا خُأكلوا خُ وي ويوٍءوٍءددلوا بهلوا بهشتِغشتِغ ي يننأأسيح سيح  الم الموعوعسسا يا يبنَبنَ بر برممظهظهعِِع ونَ ونَممثل هؤالء نوصيهثل هؤالء نوصيهفِمفِم  ونونوليولي فض فضمم ه هبْلبْل

    
 

 إن دالنَاود ى ِفبىم زورِهمالس كنتُكنتُ":  يقوُلابع والثالثينفتى وقد تُتُخْخْ ِش ِش فتى وقد..ولم أأ   ولمرِص ِصر دلِِل تخُ تخُيقاًيقاًدىىع نْنْ عهوال  وال ..ه 
ذرذريية لهتلتِم تلتِمة له سخُ خُس بزاًزاًب". ثمخِت يِه بقوِلميق عن الِصد :"الياليووممكله كله ي ي ترأفُأفُترويقرض ونَ ونَ ويقرض سلهِل ِلسله لبوبا. "ركةركةلبا قاَللتأمل فيم 
 الِصديق ..اتاتانَانَممبضبض  حفوظة لهحفوظة لهة مة مددصِِص أر أرككمتِلمتِليي  اوىاوىمم الس السنِكنِكى البى الب ِف ِفهِِه علي عليننممؤََؤ م مالِصديقالِصديق  ::أوالّأوالّ: ور ثالثة أمصستخِلنَ
المذ المالذينحتاجين ي ه ِفنَدوقصى أزاِتمهم .لهشَ أحاءأفاٍت رال ي ربْل. طالباًد ي سنَ ِلارعجاآلخَِةد ريناٍءخَ بس 

وسواألرِص واألرِصاتُاتُالتأمينَالتأمينَ: : ثانياًثانياً. ورر ددة الميق ِفحفوظة ِلحفوظة ِلة الميق ِفلِصدى البنِكى البنِكلِصدالس الس مماوىاوىس س اريارية المة المفعفعول مول ممتدمتدة األجتشْ....للة األج ُلم 
ِفى ِفى   حفوظةحفوظةة المة المددصِِص واألر واألراتُاتُالتأمينَالتأمينَ  ::ثالثاًثالثاً. "زاًب خُس تلتِمة لهيوال ذر": ِهبقوِل هدؤِكا ي هذا ماٍتنَ بنين وبن ِمهذريت

 اوىمالبنِك الس اوىمالبنِك السمروطة بشَروطة بشَشْشْمرطٍٍطروه وه وأنّ أنّو ها ِلا ِلهيق وليلِصديق وليلِصدسغَغَ ِل ِلسيرِهرِهي .. ..وقدي أُلسٌلاِئ س :منه أولِئم ك يقونإنّ. ؟ الِصدهم 
األتقياءالذين يتحلون بالص ال :نفتيتقوى مقنَال عو .ةاعيأل قلموبهمح وخَ اِهللاب فهو .يحفظون وصاياه ويطيعون 
كالمه .يعملونشيئت مهوي سلكونح ساِد إرشَبِهوِح روس القد. "أسأسخيخياءِف ِفاء ى العطاِءطاِءى العكر كر مماءى وبالتاِل. "ى التوزيعى التوزيع ِف ِفاء

همي ختبرونخَ ساءِهاِئِط عله م.وكر مهوج ودوإِغه ادقهعلي هسِل وعلى نَهمِمم نب ِهِدع٢.م  
 

. ى إلهِه ِفهقت ِثعض وه ألنّ.اًم هُلِمح وال يقاًى قِلعس ال ي.... على اهللا على اهللالٍٍل كاِم كاِماٍلاٍلكَكَ باِت باِتهِِهرزِقرزِق ِل ِلىىععسسيي: : ثُثُالثاِلالثاِل  ععووالنّالنّ 
لقدأَل ستالميذ الس ِديالم سيح أنعِل يمهمكي ف يصلون.فإذا بالر بي سوعي قدمله ثاالً ِممنم ِفاًوذجي الةى الص مذكور 

ا ا ا كفافنَا كفافنَنَنَززببخُخُ ": ىصِل ي حينىسيِح م كّل بِهى يلتزم الِذاءع هذا الدنم تتضىِه و.ساِداح السح متى األصبإنجيل
  وخَاصة ما جاء. باألناجيلةذكورمة ذهبيا ايصاليم وو تعبس حسلك يى الحقيِقىسيِح المإن. "ممووا اليا الينَنَطِِطععأأ

باألصحكر الِذِفاِلاح سوفه   حيوضموضحديثنَوع ا اليوونَ.م صى كاآلِتاه: "ال تهتمحياِتحياِتلِِلوا وا ال تهتمكمكمبم أأا تا ت بمكلونكلونوبم ا ا  وبم
لى لى إإوا وا ظرظرانْانْ" ."؟؟اساسبب الِل الِلنن ِم ِمفضَلفضَلأأ  ددسس والج والج..؟؟امام الطع الطعنن ِم ِمفضَلفضَلأأاة اة يي الح الحتْتْسسأليألي  ....ونونسسا تلبا تلب بم بمكمكماِداِدسسجج وال أل وال ألونونببررتشْتشْ
طيطيور السور السمنّنّإإاء اء مهها ال تزا ال تزررععوال تح وال تح صصددوال تج وال تج ممعإإ  على مخَخَلى مازنأأ و و..ازنببوكموكمالس الس ماواومىىيقوته اا يقوته". "فال تهتمقاِئ قاِئواوافال تهتم لينلينم اذا اذا  م
  هِِهلى هِذلى هِذإإ  ونونتاجتاج تح تحنكمنكمأأ  علمعلم ي يىىاواومم الس الساكماكمببأأ  ننألأل  ..مممما األا األهها تطلبا تطلب كله كلههِِه هِذ هِذننإإفف  ..سساذا نلباذا نلب م مووأأ  ببررشْشْاذا نَاذا نَ م مووأأ  أكُلأكُلنَنَ

  دد يفِس يفِسثُثُييض حض حرر األ األ على علىاًاً كنوز كنوزوا لكموا لكمززال تكِنال تكِن.".""" لكم لكمادادا تزا تز كله كلههِِه وهِذ وهِذهِِه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَوالًوالًأأوا وا  اطلب اطلبننلِكلِك" ."اههكِلكِل
السالسوسوسوالص والص ددأ وحأ وحيثُثُيينقب ينقب الس الس ارقونارقونوي وي سرقوناكِن اكِنبْلبْل. . سرقون ززوا لكمىى ِف ِف كنوزاً كنوزاًوا لكمالس الس مماء حاء حيال يفِس ال يفِسثُثُي ددس س وسوسوال ص وال ص دأأد..  
وحوحيثُثُيال ي ال ي نقبنقبس س ارقونارقونوال ي وال ي سرقوننّنّألأل. . سرقونههح ح يثُثُييكون نْنْ كَ كَ يكونززككه نَنَ هاكاكيكون يكون قلب قلب كأأ  كي٣."ضاًضاًي    

 

رير الص والتح الخَِةارتوصيل بشَِل هع مملونع يالذين اِتاج وحِهاِتاج بتوفير ح يقوموُلس الرولس بانكَ 
  لينليناِماِم ع عببونتعونتع": يقوُل ابعاح الرح األصنثوسى كورِنؤِم األولى إلى مِهالِتى رس ِف كتبلقدو. ةحتاجالملنفوس ِل
ا ا تهتهممدد خَ خَىىعِِع الذين م الذين ماِتاِتاجاج وح وحىىاِتاِتاجاج ح حننأأ  ونون تعلم تعلمنتمنتمأأ":  يقوُلرينشْاح الِعحل األصسال الرمفر أعوبِس .."اادينَدينَييأأبب

هاتان اليهاتان اليدشَ شَ كلِّ كلِّىىفِِف  ..اناند ىأأ  ءٍٍءىريتكمنّنّأأ  ريتكمهههكذا ي هكذا ي نبأأ  ىىغِِغنبنكمنكمتتع تتع ببونونوتع وتع ضضددونونالض الض ععفاءمتذكِّمتذكِّ  ..فاءرينكِل كِلرين مات ات م وعسي بالر وعسي بالر
   نوصيكم نوصيكمثمثم":  يقوُلى كتبالونيِك تسمؤِمِنى إلى ِة الثانيرسالِتِهى وِف.. "ذذخْخْ األ األنن ِم ِمكثركثرأأ  طاءطاء الع العوووط هوط هغبغبمم""  :: قاَل قاَلههنّنّأأ
ذ ذ إإ  ..اانّنّ ِم ِمذهذهخَخَأأ  ىى التعليم الِذ التعليم الِذببسس ح حسس ولي ولي.. بال ترتيب بال ترتيبسلكسلكخ يخ يأأ  وا كّلوا كّلنبنب تتج تتجننأأ  ..سيحسيح الم الميسوعيسوعا ا نَنَببم رم رة باسة باسووخْخْا اإلا اإلههييأأ
  لُُلشتِغشتِغا نَا نَ كنّ كنّ بْل بْل..دٍٍدححأأ  نن ِم ِماناًاناًجج م مزاًزاًببا خُا خُكلنَكلنَأأوال وال   .. بينكم بينكم بال ترتيٍب بال ترتيٍبسلكسلك نَ نَا لما لمننَننَ أل أل..اا بنَ بنَ يتمثَل يتمثَلننأأ  جبجب ي يفَفَ كي كيرفونرفون تع تعنتمنتمأأ

بتعدٍّدٍّ وكَ وكَبٍٍببتعلي ونَ ونَالًالً لي هكَكَ ِل ِل..اراًاراًهىأأ على  على لُُل ال نثِق ال نثِقىحِم ِمدٍٍدح نكمنكم."."  ""ليليسأأ  سننال س ال س لطانكَكَ ِل ِل بْل بْل..اا لنَ لنَلطانىىنع نع طيكمأأ  طيكمنفسنَنَنفسا قدا قدوة حتى ة حتى و
 ٤."ضاًضاًييأأ  كُلكُلأأ فال ي فال يلََل يشتِغ يشتِغننأأ  ريدريد ال ي ال يددححأأ   كان كانننإإ  ههنّنّأأ  .. بهذا بهذااكماكمينَينَوصوصأأ  ندكمندكما ِعا ِع كنّ كنّ حين حينضاًضاًييأأا ا نَنَنّنّإإفف  ..ااتتمثلوا بنَتتمثلوا بنَ

 

 ليتك.. زيزى القارئع تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى..أشكر ِمك ناخَ أجل سء مبِتحى  الِتك
ال يعبرنْ عِههِذ. اهالم حة الِتبقْ تشِفى لمعلى االب حيِدن الوبنَ را يسوعبْل.سيح الم س منَ ألجِللِه ببِذتْحا أجمعلى عين 

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ على وعِدكمتِكالً. البار  ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى. ثةلج الجصليِب
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٢ – ١١: ٣        ،       رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى تسالونيكى٤: ٢٠  &  ٩ – ٦: ٦ سفر األمثال ١
  ٦: ٦رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس            ،       ٢٦ &   ٢٥: ٣٧ فر المزاميرس ٢
   ٢١ – ١٩&    ٣٤ – ٢٨  & ٢٦ – ٢٥  & ١١: ٦ إنجيل متى ٣
 ٢٥ -٢٤: ٢ ،  أعمال الرسل ١٠-٦: ٣ ،  رسالته الثانية إلى تسالونيكى ١٢: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤
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