
 ١٦١سـالة لرا
 

  ةةنَنَؤِمؤِم م مة ألمة ألمررطِِطى عى عكركرذِِذ
 

(Arabic – A memory of true believer mother) 
 

 ةةنَنَؤِمؤِم م مة ألمة ألمررطِِطى عى عكركرذِِذ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولس الرول الثانيِةسإلى تيم اح األ وثاوسحأ األصول نقراألعدِماد ساِمالخَ  إلىِثلثاِل ان : 
  

  الًالً لي ليىىاِتاِت طلب طلبىىطاع ِفطاع ِف بال انِق بال انِقككذكرذكرأأا ا  كم كم..ررمير طاِهمير طاِه بض بضىىاِداِدددججأأ  نن ِم ِمههددببععأأ  ىى الِذ الِذ اَهللا اَهللاشكرشكرأأ  ىىنّنّإإ"
ونَنَوهاراًاراًه..  مأأ  شتاقاًشتاقاًمنأأ  نرراكراًراً ذاِك ذاِكاكد د مموعوعكئََئمتِلمتِلأأ  ىىكك ِل ِلكفر أأذ ذ إإ  ..حاًحاً فرتذكراإلاإل  تذكريميمانانالع الع ديمديمالر الر يىىالِذالِذ  اِءاِءيفيك فيك  . .

 ١."ااضضييأأ   فيك فيكههنّنّأأ  ننوِقوِق م مىى ولكنّ ولكنّ..ىىفنيِكفنيِكأأ  ككممأأ و و.. لوئيس لوئيسككتِِتدد ج جىى ِف ِفالًالًووأأ   سكن سكنىىالِذالِذ
 

 سألوا يماًوأح دتخَ المصى الت ِفصينِةربيع أنْن سب محلٍةرللب الِطئِةى تنِش ِفِءد اِئفل على الفضل المِةسيحي 
فأجِه بقوِلاب :أنْإن سبم لٍةحرتب أ قبَلدالطفلِدوِل م بم ا يقرِمب ن سينخَماماً ع.نظري أ  كاننداِد إعالج ِةد 

الصِةالحوه إع دالألم ل اداِلصِةحإلع اِددكانتْ. صالحاً الطفل ليكون وج أة نظرِهه نإع داألاد م الزملتكون ؤهلة  م
ديِدِءشْلنَا ِةلتربيالج .إ ولكن عداداألم ي ستوجبراً أمسبق يهو هوإع دادألم اهو هِس الذا يتطلبخَمين٢. تقريباًاماً ع    

 

 ِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس بهكتب ا م أتأمُلتُ كنْ حين.ة الحكيمةاب اإلجلك وِتؤاُل السكى ذِلِنه على ِذطرخَ 
  ديمديم الع العانانيميم اإل اإلتذكرتذكرأأذ ذ إإ" :الرسوُل بولس يقول .انى االيمريح ِفن الص باالبهى لقب الِذوثاوس تيمِهِذ لتلميالثانيِة

الرالريىىالِذالِذ  اِءاِءيفيك ىىالِذالِذ  .. فيكسكن أأ   سكنوىى ِف ِفالًالًوج ج دتِِتدككلوئيس لوئيس ..و أأ وممكىى ولكنّ ولكنّ..ىىفنيِكفنيِكأأ  كم وِقوِق مننّنّأأ  نههفيك أأ   فيكييضِم ."ااضهنَن ا ندركأى  
 غيراً صاًبي صوثاوس تيميُلى أتخَإنّو .اللبن عديم الِغشِّ انيمى اإل ِفريح الصن االبك ذِلوثاوستيم ِمنْه استقى بعنَ
جِليسبجو ىفنيِكأ ِهار أمو بيني ديها الكتابالمقد وأتخيُل. مفتوحاًس ج دتهلوئيس تتطلع إلي ِفاه ٍل كاِماٍءغَى إصا  لم

تقرؤهبِن ال األماه.وعلى فم الج ِةد  ابتسامة الرضا والسعوِفِةاد ى عينيهريقُا بالب هِةثق والِةج٣.اءج والر   
 

 الحلفاء ني بىِدر البن ِمطٍٍفَى س ِفوهى ووس منع و.نلو المِه وقميِصفَوس ين عله أقرت ىفنيِكأأمه  كانت 
ى ِف اه صبنمز ٍةنَ إلى سٍةنَ سن ِمه أما لههدِع تصتْى كانَ الِتِةغير الصِهِتبج ووئيَلم صنع و.ر النيله نَافِةى حعل

هيكل الربم عنى الكاِهاِل ع.و عند اودقالع الِذ الِماحِب صى بحجٍداِحر وأسقط ج اراًبي دعى جاتلي. لقدر تْخَس 
  سكن بْل.اناً إيمهمتأل قلبفا. س المقدا الكتاب بهرذخَا ي عليثٍلم بتهر ذاِكتْعبوتشَ. انطال اإليم أبصص ِقِهِنهى ِذِف

ن طويل نذ زم مولس بهسا لم هذا م.ى أفنيِكِهأم و لوئيسِهِتدى ج ِفالًأو ى سكن الِذاِءي الرديم العانيماإل فيِه
واستعادفذكَه رِفه ِهالِتى رس.و هووِق منأن ا م لمسِة واألم هدِفى الج.لم سهِفضاً أي ى تيموثاوساالب ٤.بيبن الح  

 

 كان تيمذِلوثاوس الشّك ابالص ِفريح ِذِهاِنى إيم اعاًرأي مِلن رسول الجاِده .لقد لِخعاًاِف نَ كان دِةمالس ِديم ع 
بولس الرذِلِل .ولسخِتك يم ولسبالت رسهوثاوسِه بقوِل إلى تيم: "باِداِدبررأن أن تجىء إإ   تجىءلىلىس ريعاًريعاً س".لم يكن إيم انالج ِةد 

واألمرد اءي ونَرتدِفه نَى الماساِتبالد ِةينيام  وأيوِفاِداآلح اِكى أمن العببْل.ِةاد ه إل اويماناِك السنفيه ِف.ام اِمى قيا هم
 ن االبوثاوس تيموهاء يديم الران الع اإليمكة ذِلر ثمتْ وكانَ.ساِكن فيهما اهمواِلى تج وِف.ناِكا سمِهوِدقعى وِف

الحبيبالص ِفريح يقوُل.انى اإليم  بولس الرِف وُلسِهالِتى رس :"إذ أتذكرإنّ."!!إذ أتذكر ا ِذهكرِطى عرة ألمو جدة مى ض
عهدهما ولكنِذتْ بقي كراهما بأريجهيقوُل.رِطا الع الِصالِص":  الكتابديقُيقُديكون كر أبِدكر أبِد لِذ لِذ يكونىوالشَ."ى ىبالشَء ِءىذكَ ير 

كما يقولون.إن وإفنيكى  لوئيس ذكِّيِنانَرى انتقلتْى الِتى بأمإلى األم اِدجاألب ِةدي.احتِفزلتُ ا وم جيل لكِلظ بتساٍتم 
قالتها قبَليحيِل رهِها واِط تخَىبأح فادا بكلِّه اان ويقينإيمنّنّإإ" : بقوِلههها ذاهبا ذاهبة لتبة لتبقى مقى مععي ي سسوعوعالح الح بيب وأنبيب وأنع ع ينَنَيييهااه 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،                   ٥ – ٣: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١
  ١٧ & ١٥: ٢٩ & ٣١ – ١٠: ٣١ سفر األمثال ٢
  ٢: ١  رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس     ، ٢: ٢ولى  رسالة بطرس الرسول األ٣
   ٥٠ – ٤٩: ١٧  &٢١ – ١٨: ٢ ،     سفر صموئيل األول     ٥ – ٣: ٢   سفر الخروج     ،   ٣٣ – ٣: ٣٧ سفر التكوين ٤
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  وستكونوستكون  ..سيحسيح الم الموعوعسس ي يالفاِدىالفاِدى  ةِِةببحح بص بصععمِتمِتا ستستا ستستهه وأنّ وأنّ..ةِِةائيائيمم الس الساِداِدججى األمى األم ِف ِفةةهيهي الب الببب الر الرةِِةععرأى طلرأى طلالن بمالن بمكتِحكتِحستست
هعمهعحين حين كّل كّلم ".  لقدِمتُتعلم نأم ِةى التقيد س وساًرها ِفأوجزى سبو ٍةعأذكرا ِفهى عالٍةج١:ة قصير   

 

 أوالالأو : :قربقربهِم ِما الوثيقُا الوثيقُه ناِهللا اِهللان ه ه ووأو لُُل أوم م ا انفتحتْتْا انفتحعلي هِِه عليع ع يوقلبى وعقلى وقلبى وعقلىناىناىي ....تُ كنْ لقدص اًبيغيراً صحين  
 اًخصان شَاطبخَا يمه أنّالعميقُى اِسس إحكانو .اءس الموقِتر واِكاح الببى الص ِفعاًان مصليا وأبى يهعم أستُكنْ

ا مهعم اسا أنى وقتهِندِعس ي وكانِةرى األسابع ِف ترتيبى الس كان.قة فيِهمتأل ِثا قلبى ن ولِكاهأر  التُ كنْ وإنمرئياً
يان ِمصليأجِلن ِمى وأجل إخْن وأخَىِتو ىاِتو.وإن كان ِم اسر القاِئى آِخى ِفأِتى يألنِّةم رغَى األص.  
 

 .ِةحيالتض وِةبحذور الم بنِم ر األكبىى أِخ ِفى أمعتهرز ا مإن ....ررغَغَألصألص ا ايِهيِهة ألِخة ألِخوو قد قدرر األكب األكباألخُاألخُ: : ثانياًثانياً 
 قدأثمكلِّى ِفر  منِم تاله وأِش شقيقاٍتن ة أِخى قاء إذ كاناِلحة صولنَقد ميعاًا ج. وكانيكب شْى بِعِنرريناماً ع.  
 تْى كانَى الِت أخِتِه علي وتضيفُه تعيدكانَتْ أمى تقصه وكّل ما .سلمقد اص الكتاِب قصن ِم علىى تقص أمتْكانَ
ى بخَرِنتكبمِةسشَ عرِم.اماً ع ما ساععلى تسكين كالم اِهللاد  ق أكثرمعلمتِن.ى قلبى ِفبع ى أمى أنأقو اٍطى ربي بط ر
أفراداألس ِةرعاً ماِح ليكونوا بنفس وٍةدور اِحوح وٍةد هوم رفة عاإلله الحىإنّ.ىقيِق الح ى أدينبم ن  ِم بِها أتمتع
اراٍطتباِد بأفرأس ِترى ألمو ضِل على كاِهتْعها أنِم فرٍدبط كّل تر ناِد أفرا باإللِههالح ا لنَى خلقنَ الِذ.ىحا بِهيو ٢.له  

 

ى  ِفِدجى إلى الم شقيقاِتر أكبفارقتنَا ة حينع التاِستُ بلغْ قد أكنلم ....تِِتوو الم المددعع ب باِةاِةييلحلحى اى اعنَعنَممعلمتِنى علمتِنى : : ثاًثاًثاِلثاِل 
رشان يعباابه.تتركِن لم رها ى ليلة وفاِتى أميحالم راألم ذِلك اجهبْل.أو  سماى ِلتْحاهأر تُ . أنأيفرو جهاهكو هِِِج 
وأ.الكم فهتِنمى أنهذا ج سوال أكثر  دأما الروحفح ةي.لقد و ضِفتْع ى قلبى حاًبللس الِتى اِءمفيه نَا إلهظيم ا الع

 حيُلى رخِتأ حيَل تال رإذ .ياتهاى ح ِفاقُ الفررتكرو .م لهاءج ال ر الذيناقينى كالب أمن تحز لم.ى أخِتِهى برفقِتالِذ
 ٣.اهذ نفس القدير تلِذ اإللِهاتُزي تعتْ كانَ.اقين كالبنز تحا لمه ولكنّ.فبكته البكر ن االب تاله ثم. فبكتهطساألو نباال

 

 رابعاًابعاًر : :عنْنْتُ ِمتُ ِمرفرفعهاىااهنذ ِصباى منذ ِصبم أن أن الج شَشَ الجععوالطم والطم ععه ه ما ا مأهمأهمأس أس باِباِببالم الم ججاعوأخْ وأخْاِتاِتاع طرطرهااه ..لقدا عصى  ِفتُر
  علىى تقص أمتْكانَ. ِةعيشَى المستوى م ِفاًالمي عوطاًب هدثتْ أحِتلك الحربو. ة الثانيةالمي العبراى الحبِص

ى   ِفاِةانَعان والممر والِحار والفاقِةمن الد عالِتج والمِفح الصن ِمراًو صوقتذاك ىاِم أمرضتعو. ِبر الحصصِق
 اِت باحتياجة الكفيلِة الطبيعيوارِد الم كّل وفر قد اَهللاى أنمتِنأفه. رصى ِم ِفاالً حنسا أحنَى أنّ ِلحض وتو. العالمبالِد

جرشَميع الب .األغْالظة قلِب غَولكن على إخْاِءني ِتوهماء الفقر يحرمهِمم خَن يلِت ا اِهللاِترى وفره٤.ميعا للج 
 

  كّل صباحى أوالِد اعتادلقدو. الِةيكل الص هما اسها أحفاده علي أطلقَ....ااهه أحفاِد أحفاِدووحح نَ نَةٍٍةددا كجا كجههاجباجبوو: : ساًساًاِماِمخَخَ 
نذ طفولِتمهمرفِت إلى غُخوَل الدها ليقرال ِمأوا فصس الكتاِبنالمقد ثم ي صلونم عاه .بعذِلد كخْ يرجإلى ون 
مارِسدفإذا. همقص رأح دهماًمتْ كانَ يوتوج هاٍبت بِعهر قيق بعدع وِمِهِتد نم دِهسِتر.م وضحة لهس بِعب ٥.اتابه 
 

 سساًساًاِداِدس : :اختياختياراأل األار صتْكانَ ....ءءقاقادِِدصص ديقاتها وصااحبا ِمتهنى  الالِتاِتنَؤِم الموايظبِد على نرالكتاِبِةاس  
سالمقدو تشَتْكانَو الِةالص جعهنوكن جعنَشَ ياه.وكان اختي ارأم ديقاِتى لصألتخَال احتذيِها مثه ير الذينقاِد أصمه. 

 

 ستْتْكانَكانَ: : ابعاًابعاًسم وِضوِض معقةقة ِث ِثع.... لقداستر تْاحبه شَا أحالِقاء ديسين.واكتس قة  ِثتْبجاِدميع أفرلِةاِئ العكبيرهم  
وصتْ ِثقة  .غيرهمبواكتسمارِفعفا هكانوا يقصونَدا طلباًهشُ للمِةورِة الحكيمِة والنصيحخِل المِةصالِة والصقتِد المِةر. 

 

 ا نليتنَ.. زيزى القارئعتمسكياءان باإليمديم الرع لنكون قد وة ألجيٍةستقبلال م.أد عالِةى ل أِخوكلصعاً م :
انَأبا السماوى.. نشكرِمك نأجل قد يسيكالذين  ممثٌل هحتذى ي. قوْلكِمأا وعفنَى ضانَ نقص.ا ِنبنَ هعة لنَمحا ونَيمَلع 
لمِدجِم اسنصلى ِف.ك ى اسم يسوعارالب بنَاا لنَ فاستجبر . يا م نوخَارجاً: الًا قاِئتنَدع هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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 ٦: ١١٢  ،  سفر المزامير ٩ & ٧: ٤س   ،  وفى رسالته الثانية إلى تيموثاو٣٠: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١
 ]١٤بالرسالة: تسجيل لكلمات قالتها والدتى قبيل رحيلها إلى المجد[  ، ٢٠ –١٩: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٢
  ١٩: ٩٤  ، سفر المزامير ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٣
  ٢٢: ٤  ،  سفر أعمال الرسل ٥: ٢  &  ٢٧: ١         ، رسالة يعقوب ١٨ – ١٧: ٦ل األولى إلى تيموثاوس  رسالة بولس الرسو٤
      ١١: ١٧  سفر أعمال الرسل    ، ٩: ٥ ،     إنجيل يوحنا   ٢٩: ٢٢  إنجيل متى    ، ٨: ٨   ،    سفر نحميا  ٩: ٤ سفر التثنية ٥
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