
 

 ١٣٤سـالة لرا
 

  رىرىــككذا لِذذا لِذــوا هوا هــععاصنَاصنَ
 

(Arabic – Do this in remembrance of me.) 
 

 اصنَعوا هذا لِذكرىاصنَعوا هذا لِذكرى:  موضوعهحديثنَا اليوم.. أحباِئى
 

 رينشْالِع و الثالِثناد ِمدأ األعر نقرشَى عاِداح الححص كورنثوس األىِنؤِمملى ول األولى إسولس الر بالِة رسنوِم
 : رينشْس والِعاِم الخَإلى

 

ذ ذ ا أخَا أخَ فيه فيهممى أسِلى أسِل الِت الِت فى الليلِة فى الليلِةوعوعسس ي يبب الر الرإنإن: : ضاًضاً أي أيا سلمتكما سلمتكم م مبب الر الرنن ِم ِمتُتُسلمسلمى تى تنِِنألنّألنّ"" 
   الكأس الكأسكك كذِل كذِل..كرىكرىوا هذا لِذوا هذا لِذععنَنَ اص اص..كمكمور ألجِلور ألجِلى المكسى المكسدِِدسسو جو جذوا كلوا هذا هذوا كلوا هذا ه خُ خُ:: وقاَل وقاَلرر فكس فكسبزاًبزاًخُخُ
أيضاًضاًأيب ب ععددمما تعهِِه هِذ هِذالًالًوا قاِئوا قاِئشُّشُّا تعالكأس ِه ِه الكأس ىىالع الع ههددالج الج ديدديدبد ى اصنَى اصنَمِِم بدععوا هذا كلما شَا شَوا هذا كلمربتم١.""كرىكرى لِذ لِذربتم 
 

 ىدثِنحأح دبقاء ِد األصٍةقص أدىتِنشَهقاَل فلقد  :عتُدي ماًًوم عز ى وطفِلجِتوغير إلى ى الصانَنزلمب عد 
غير  الصانَفلِط َلِم أحى أننّى ِمِتجو زتْزل طلبنْ الماِب بدنْ وِع. ِمن السوقناعيشِت بمِةاص الخَاِتاج الحضع باِءرِش
  إلى المنزلىِتوجز لتْخَد .اأنَ لهِمح ألى بِقا تاركة م.اهنَ اشترياظم معلة ماِم ح ِهىتْعر أس ثم.ارِةيائم بالسالنَ
مسلتِعةرع دام الطع.ا فا أنَ أمبعدأن قفَلتُ أحكم أب اِبوالس يِةارأس رإلى المنزلائداع تُع  ما تبقى ِمالًاِمح ا م

 سغير ليا الصفلنَِط  أنىجِتوز تُركَد أٍةقصيرب تْس لي فترٍةدع وب.ام الطعاِددع فى إىوجِتز داِعسأ تُبدأو .ينَااشتر
 !.؟ولد الن أيتْاحفص .! بدوِنِهتُدى عِنوأنّ ِةاري السَلاِخا دنَطفل تُ تركىِن أنّتْفَواكتشَ.  بِهاصن الخَفى المكا

وهاولنَرم سإلى رعين السشَانَفلِط بانَ وأتي.ِةيار اكرينالم ة اإلونَعِةلهي .لقدو جانَدماًاِئ نَهح نَ تركثُيإنّ. اها ِذهى كر
ٍثاِدلحكلم ا تذكرتهى على نَ نفِس ألومسى هو الِذىفلذة كبِد ىاِني لنااِهللا ةهب .وأي ؟ن.فى س يخَ ٍةارارجنزل الم.  
 

 .ىسنْي  الن م وجّل.اناًيا أحنَع مثُدحا يهذا مو .حيوى ر أمن عوىر ثانَ بأمَلِغنشَ نَ أنِةورط الخُنِم 
النَ على آفِةولنتغلب سيان وجعلينَب ا أننرتب ونَ.انَ أفكار ضعنص بنَيِن أعا األمي الرئورِةسيالً أو.األخْ ثم ى ر

 ورألم اتبر يوعس يب الر أنجد نَ. كورنثوسىِنؤِم مول األولى إلىسولس الر بالِة رسنا ِمأنَا قر وفيم.ةويالثانَ
 طوها ليعهم أهمهام أمعض وي.ِة بالكنيسؤمنيناع الم اجتمدنْا ِعهاِتاعر مِهتالميِذعلى ِمن الضرورى جداً  الِتى

ِةاألولويليتذكر ألنّ .وههح جراألس اس لحاِتيهموِح الروقاَل.ِةي له م "اصنَنَاصعكرىكرىوا هذا لِذوا هذا لِذع". لقدو ضعاتقهم  على ع
 ٢.ِدس بالجمهتركَ ي أنعاًِمز م كانهألنّ .ء الِذى أتمهامل الفدبعو كرا المبِهِصخْ بشَرتبطاًم مهكر ِفرستِملي تهتأِدي

  
 رتبالر بي سأنِّهتالميِذل وع هنْ ِعمدمجتِما يعونر الخُ لكسز الب بدله مأن ي ذكروا جسدهالمكس ألجِلور هم. 

يشْوحين ربِمون نالكأس أن ي ذكرخُوا دولهم عاًده اًديدجِهِم بدِمفوِكس الم أجِلن وبذِل.هم كي بقى فكرهعلى الدوام م 
بِسالًِغنشَم ِفر دوانتقاِلاهم ِمهم نملكِة مِة الظلمو .ور النّملكِة إلى مواليذكرذاك ى الِذ  أن"إذ كانِف ِفإذ كان ى صى صوراِهللا اِهللاةِِةور لم لم   
ييحسِِسحبخُ خُب لسلسة أنة أنيكون يكون م م علكنّ لكنّ.. ِهللا ِهللاالًالًاِداِدع هأخْ أخْه لى نفسلى نفسهذاًذاً آِخ آِخهص ص ورةَةَورع ع بدٍٍدبص فى ِش فى ِشراًراًاِئاِئ ص باساس النّّ النّّهِِهب..وإذ و جِِج وإذ وددفى اله يئِةيئِة فى اله  

كإنسان ان كإنسووضضعع  نفسنفسهوأ وأه طاعطاعحتى الم حتى الم وتَتَوم م والصليِب الصليِبتَتَو ". وأنغْ هذا هو مذكار الِفى ِتزنَ انلنَ بِه ى الِذاِءداة ِمجن 
   ٣.ىبِدعيم األالنَ  فىب الرع حين م كّل لنكوناًانمض ونلنَا .ِهالئكِت ومبليس إلدعمال األبِدى ذاِبعال
 

 .ب الرِةداِئ على مهمركِت فى شَنينؤِم الم إخْوِتِهعا مهتذكر ي أنِمن حقِهى ن الِتؤِم الماِتا امتيازذا تأملنَوإ 
تسطعأم نَاميلذ لكّلقَقاِئا ح ؤِم من أنيتذكر ا على الدوامه.نْ ِم نذكرا ثالثَه قَقاِئح:  

                                                
– ٢٣: ١١لى مؤمنى كورنثوس إرسالة بولس الرسول األولى  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع              ،                      ٢٥ 

  ٩٣ & ١٦: ١١٩ سفر المزامير      ،     ١١: ٨سفر التثنية    ،       ٥٨ – ٤٧: ٦ إنجيل يوحنا  ٢
  ١٣ -١٢: ١كولوسى لى مؤمنى إول رسالة بولس الرس ،             ١١ – ٥: ٢فيلبى لى مؤمنى إ رسالة بولس الرسول ٣
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بن ال اِدسا بتجاه إيناًعِل ماة لنَجيب العبتهح مالله ج جّلر أظهقدْْلة وبح م اَهللا أن مكتوب....هِِهبِتبِتحح م متدبيرتدبير: : أوالًأوالً 
داِء لِفحيِدالوشَ البالينَإ أتىو نازَلت الذى ِةريسلي ف ستحقين ألننا مما كانأل مكافأةالص  الخَ تدبيرعمال حٍةنَس .ولكن 

الحقيقة أنتد الِفبير اِءدكان م داًعل ذ األزلنْ ميقوماِهللا ابن مل  بتحخَِةينونَد اناطاي. "ألنهألنههكذا أح هكذا أح باُهللا اُهللاب الع الع المى  الِذ"الم
خلقهه قدرِتِة بكلم. قال لقدب ولس الروُلس: "ولكناَهللا اَهللاولكن ب ب ييننم م ححببتهألنّ ألنّاا لنَ لنَته هونَونَ  هححننب ب ععدخُ خُد طاة ماتَاتَطاة مالم الم سيح١."اانَنَ ألجِل ألجِلسيح   

 

 لم مْلتعشَ البةريِمقّ تستِح بهالحاً ص ِه أجِلن سفكم ابن اِهللا د.وأى الِذىح هذاال ص قّستِح يسفك م ابن  د
ا ونَح نَن ِم اِهللاِةبح مِةظم ع إن."ليس من يعمُل صالحاً ليس وال واِحدليس من يعمُل صالحاً ليس وال واِحد  .. معاً معاًواوادد وفس وفسواواغُغُاا ز زميعميعالجالج" :مكتوب. !؟اِهللا
 "هِِهاِئاِئ أجل أحب أجل أحبنن ِم ِمهه نفس نفسدد أح أحععضض ي ي هذا أن هذا أننن ِم ِمظمظم أع أعببحح  دٍٍدألحألح  سسليلي" :سوع يب الر قاَل.ستحقينا ما جعلتنَهدحى وِه
 بالجهد يموت أحد ألجل البار ربما ألجل الصالح يجسر  بالجهد يموت أحد ألجل البار ربما ألجل الصالح يجسر ههنّنّفإفإ" :روميةلى مؤمنى رسالته إ  فىوُلس الرولس بكتبو

 ذكرتا نليتنَ ."ونونخلّصخلّص م منتمنتمأأ  ةِِةممععبالنّبالنّ  ..سيحسيحمم ال الععا ما مانَانَحيحيأأا ا طايطاي بالخَ بالخَاتٌاتٌووممأأ  ننححونَونَ": أيضاً كتبو ."أحد أيضا أن يموتأحد أيضا أن يموت
 ٢.ِهبِتحبير م أجل تدنِم ظيماًتعو داًموح وداًجس م ونقد.ب الرِةداِئ موَل حعا نجتِمم حينَصوعلى األخَ ك ذِلكّل

 

 بس حتسيرو .ةريشَ باٍت تنظيممِدتخْة وا نفسيهعاِفو د.ٍةبح مونة دحي تضاك هنَ....هِِهبِتبِتححة مة محيحيتضتض  ::اًاًثانيثاني 
هذا  جُلسي  فى كورنثوس األولىِةحب الماححأصإن  .ٍةحيتض وند ةبحم  توجد ال ولكن.ِة الظلماِت قو وتوجيِهتأثير
ازل ابن ى تنَا ِف لنَة اِهللابحم تمثلتْلقد  ."يئاًيئاً شَ شَععنتِفنتِفة فال أة فال أحبحبى مى م ِل ِلسس لي لي ولكن ولكنحترقُحترقُى حتى أى حتى أدِِدسس ج جتُتُ سلم سلموإنوإن": القوَل

  ا كّلا كّللنَلنَا ِما ِمللنَللنَم ضم ضنَنَا كغَا كغَكلنَكلنَ  اافينَفينَ شُ شُرِهرِهبب وبح وبحهِِها عليا علينَنَالِمالِم س سديبديبأأا تا تنَنَجل آثاِمجل آثاِم أل ألوقٌوقٌححسسا ما ماصينَاصينَععجل مجل م أل ألوحوحررججمم"و وه اِهللا
وهِِهلى طريِقلى طريِقإإ  دٍٍداِحاِحووالر والر ببو و ضضعععلي إإ  هِِه عليثمثمج اانَنَميِعميِع ج".ا ي ِماله نم حٍةبا وي ا ِملهنتض ٍةحي.  تنازَلفلقدو اِهللا ابن  اءج

ا نَعطي ولي.ار والفجِة األثمنحا نَنَفعر ي كى.انَاِنيصا وِعنَِدرا بتماهنَسنّى دض الِت إلى األرِهِشر عاِءم سن ِمإلينَا
 ِهرِش عوَل حارطه األِهالئكِت ومِهيسيقدر اِئ سع ملنلتقى ِهِدج ماِءمول إلى سصة الو أحقيانَ أجِلن ِمةِِحيضمال ِهبِتحمب

تحلو وتكمُلساك هنَو .جيِدالموتد وم أفرسنهتفُو .نَااحبتس الجيٍدبيح وتم ِهِمسىظيم الِذ العوه كلِّقَ فو ٣.م اس 
 

 التى عطايا محبِتِه ثَل ِمِدمابيح الشكر والح بتس ليشدونؤِمالم  قلبيلهبا م سلي ....هِِهبِتبِتححا ما مطايطايعع  ::اًاًثالثثالث 
  فباستحقاق تلك.انّ عاءبذول فد الكريم المِهِم ودانَ أجِلنور ِم المكسِهِدسى جِف ى تمثلتْالِت وعسا ينَ حبيبا بِهانَرمغَ
المانلنَ ِةحب الروحالقد سنلنَو .اسكن فينَ ليا بنوية وحييقوُل. ةاة أبديي وحنا الحبيب :"انظرانظروا أيوا أية مة مححبةٍٍةبأع طانَطانَ أعا اآلبا اآلب  

حتى ندحتى ندععى أوى أوالديقوُلو " اِهللا اِهللاالد بولسالر وُلس: "الرالروحوحنفس نفس ههي شْشْ يههددألر ألر وا أننَا أننَنَنَاِحاِحوا أوالدفىو ." اِهللا اِهللاا أوالد لى إ  األولىِهالِترس
يقوُل كورنثوس ىِنؤِمم: "ماام  لملمتر تر ع ع ييننولم ولم تس تس ممعبِه بِهع أذن أذن ولم ولم ي خْخْ يطرطرعلى ب على ب ال إنسال إنسان مان ما أعا أعددهاُهللا اُهللاه للذين للذين ي ي حبههونَونَحب".  
 

  وعسي بالر إنطانَأعا سالمإذ قاَل ه :الماًسأترك لكم ى أالِم سعطيكملي سكم ا يِطعى العأ المعا أنَ طيكم
 ا أنطانَ أع.اركب المِهِصخْى شَا ِفنَا وأفكارنَحفظ قلوبقل ي ع كّل يفوقُالم سه إنّ.بهتر  والكم قلوبطربتض ال
بثقٍةخَلند إلى ع ش ِنرةناَل لنَِهِتمعمحة رمِنع ونَجد ع و .ِهى حيِن ِفناًويفنَ  الا ميراثاًطانَأعنّى وال يتدوالس ي ضّلِحم 
محفوظ فى السء برسالةكما جا ا ألجلنَواِتمب سطر الرقاَللقد .األولى ولس بالر :اص وإلى .كرىوا هذا لِذنع 
متى؟ إلى أني جىء.طانَ أعا وداًعاِن الثِهجيِئ بمى وحينذاكطفُنخْ سو ثُحييكون ه نَو نكون حناأل.ضاً أي مفى اتُو 

المسيح سيقومونال أونَ ثم حاألن حياء البطفُنخْاقين س القاِةلمالر بواِء فى الهكّل وهكذا نكون حين م عالر ٤.ب 
 

 تَقبل هْل ..زيزى القارئعالس يدالم فادياًسيح لخلصاً وم اِتكيهْل. ؟حتو جتهر كاً ومِلاًبعلى ع ش ر
؟قلبك. أدعأِخوك ى كىتشترك ىِع مفى تلك الِة الص :انَأبا السماوى.. أشكرِمك نأجل م بِتحالِتك ى أدئاًاِط خَكتْر 
 نة ِمى قوبِن ه.نى بأغلى ثمِنت اشترينا مي .كمِتعمل ِنع وكمِتحال ر لوقاِب للِعقاًستِح مى كنتُا الِذ أنَ. نظيرىأثيماً
ا هأرفعى ِن ألنّإلهى صالِتى  اقبْل..قّستِح المريا غَى أنَلِنم وشَميع الجمَل شَالِذى بكميع بح للجدهألشْة كم وِحكلدِن
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  وعِدك يا من قلتَ علىتكالًم..  الكريمماستحقاق الدى وِف اسم يسوع البار ىِف
 

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

                                                
  ٨: ٥رومية لى مؤمنى ، وإ٩-٨: ٢أفسسلى مؤمنى  ، رسالة بولس الرسول إ٨: ٤ الرسول األولى  يوحنا، رسالة١٦: ٣نا  إنجيل يوح١
   ٥: ٢سأفسلى مؤمنى   ،  رسالة بولس الرسول إ١٣: ١٥نا إنجيل يوح  ،   ٧: ٥ & ١٢: ٣رومية لى مؤمنى رسالة بولس الرسول إ ٢
    ٩: ٢ كورنثوس لى مؤمنىإ بولس الرسول األولى    ،   رسالة ٣: ١٣ كورنثوس لى مؤمنىإ بولس الرسول األولى رسالة ٣
٤
رسالة بولس الرسول  ،  ٢٧: ١٤ ناإنجيل يوح  ،١: ٣ الرسول األولى  يوحنارسالة   ،١٦: ٨ روميةلى مؤمنى رسالة بولس الرسول إ  
   ٤: ١بطرس األولى رسالة، ١٦: ٤الرسالة إلى العبرانيين،  ١٨-١٣: ٤ تسالونيكى لى مؤمنىإ األولى  ورسالته، ٧: ٤فيلبى لى مؤمنى إ

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

