
 ٢٢٩سـالة لرا
 

  !!فلم أجدفلم أجد.. .. طلبتُ ِمن بيِنهم رجالًطلبتُ ِمن بيِنهم رجالً
 

(Arabic – I looked for a man among them. but I found NONE!) 
 

 !!فلم أجدفلم أجد.. ..  رجالً رجالًِمن بيِنهمِمن بيِنهم  طلبتُطلبتُ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 الفر ِسوِمنزقياح الث ححشْ والِعىاِناألصأ نَرينقر ددالعالثالثين   : 
 

 ١." دد أج أج فلم فلم..ااربهربهال أخْال أخْض ِلكَيض ِلكَين األرن األر ع عىىاِماِمر أمر أمغْغْ الث الثىى ِف ِففُفُاراً ويِقاراً ويِق جد جدىىنِِنبب ي ي..الًالًجج ر رهمهمنِِنيي ب بننتُ ِمتُ ِمببوطلوطل"
 

 اَهللا  إني طلبرفهْل أنَ. الًجُل المجا الرال؟.؟طلوب ؟ وِلى أِختَ أنْ وهْل. وِلملِكو: ُلقد تقو . ال؟مأنَن نا  م
 ِة إرادام بإتمديراً ج يكون أنورجيئاً وي نفسه شَِسب ال يحىالِذ  إن:ةبااإلج .؟ الربن ِمبطلو أكون الرجَل المىحت
 ب الرهطلب يىالِذ ُلج الروه .الِلِهام جاِضعاً أمتو م الربى إلىيأِت نكلُّ م: ر آخَبيروبتع .طلوب المُلج الرو ه.اِهللا
ِنليبالجى ويِقد ر الثغْى ِففَارأم هام عكَض ِلن األريخْال يهشَا ِلربهبْل.ار  ِسنحا وياركَهبليإلي اه.ألو نَهلٍةل و ظن 
 ٢.ِةحي والتض الذاِتارا إنكَلهوأ نَاِدرٍة ٍةنَيع مفاٍت ِص يتطلبر ولكن األم.ؤهلونال مج الرمعظم وأن ه ميسورأنّ
 

 إنم ا طلبهالر ِمب نح ال النّزقيبىس وشَقَب ارإشَ  بِهكعاِءيأ  و. النّبىاِلنقرختبإشَار عيالنّباء ذكَى الِذى  هر
أل  تمهع وأذيالاٍل ومرتِف عىِسر كىاِلساً علتُ السيد جأي رِكِة وفاِة عزيا المِلنَ سىِف" :ساح الساِدحص األِهفر ِسىِف

 وهذا .طير ينِه وباثنَيي رجلىِطغَ يهه وباثنَينج وىن يغَِط باثني.ةح أجِناِحٍد ِستةلِّ وك ِلهفون فوقَ واِقسرافيم ال.َلالهيك
ِت  صونِب ِماتُ العتاستْ أس فاهتَز. ِمْلء كلِّ األرضهدج موِدب الجنُوس ردوس قدوس قد ق ذاك وقاَلىادنَ

 : فقاَلرب الجنوِد رضحى م ِفداجليتوء فْ الرجَل الك يكن لم أنّهٍذ وقتِئاءيعفَ إشَرع ."اناًتُ دخّي البمتألا والصارخ
"وهلكتُ ألنِّىى إنِّ إنِّىىيٌل ِليٌل ِلو هلكتُ ألنِّ قد ىى قدإنس نَ إنس نَان انالشّفَتي ِجسالشّفَتي وأنَ وأنَننِجس ا سا سب اِكنب اِكنييشَع نشَع جسجسٍب نٍَب نَنالشّفَتي الشّفَتي ن ألنن ألنع ع ينَنَيىىقد قد ر ر ر أتا المِلكر أتا المِلكبب  

  ٣.وسد القالعِلى  اإللِهرضح مىد ِفاج ليتوقاًالِئس  ليه أنّاءيع إشَىأر ."الجنوِدالجنوِد
 

 تْانَ كَلقدر اءية إشَعِلحقيقِة نفِسِه ؤياِدقة صدِذِههو .ق كّل الص الرىى الِتِه ةؤي رتياضيهبى ِف الرالر لج 
طلوِبالم هامويِقفَ ِفى الثغْر أم ارالجد ِنىوِهليب افُ ىوِه قيقِةحالب االعتركالًأ ى الشّ"نّا  ِمن نجسنفتيس ب اكنين 
 ىا ِفاِتنَ ذوريرا لتبنَودهوج ىاِتا الذنَبرأن  وؤهلينر ميا غَ أنّنَى النّباءيعشَا كإ أنفسنَى نرحينو ." الشّفتينجسٍب نَعشَ
مرحال ت ِهضشَح بشَا ِلنَؤِهلوال تئاً يسءى.يقوم الر قيل  بنفِسِهبدا ونَسِلانََؤِهلي لعمظيم الِذِل العى يمجاس ده٤.م  
 

ا هذ أخَ قدرةمِدِه جي وبالسرافيم ند ِماحِِ وىفطار إل" :ِهارى اختب يقوُل ِفوفه .اءيع إشَعا حدثَ مذا مه 
تُ عِم س ثم."ككتِِتطيطي خَ خَننر عر ع إثمك وكفِّ إثمك وكفِّععنتزنتزك فاك فاييستْ شفتستْ شفت م م قد قدهِِه هِذ هِذإنإن":  وقاَلىا فِم بهس ومحذب المى علنلقٍط ِمبِم

وصتَ السالًِد قاِئي: "ممنن  ُأرُأري نِسُل ومي نِسُل ومبذهبِم ِمذه نذا أذا أهأنَهأنَ" :فقلتُ. "؟؟اا أجِلنَ أجِلنَنرىىِسلِنِسلِنر". لقدأج ىربى ِف الر اءيراً يي تغْإشَع
جيباً فعأصَلحَ بجالرالم ال؟ وِل.طلوب م. "لقدانتز انتزلقد عوكفِّع هوكفِّ إثم هإثم ع رع رنطط خَ خَنيف فِتِهِتِهي أصالًببأصؤهم الًحؤهم خِِخ ِل ِلحددم٥."ِة القديرِة القديرم  
 

 .نانا وعدم صالحيت أهِليتن بعدميفن معتَرين منكَِسرياضع متو.ا النِّجسةفاِهنَ بِش القديرى اإللِه إلنحفلنَأِت نَ 
فُ توقير  األم إن.؟ك بذِلالًيِب كفيل الصىعل ا أجِلنَن ِمسفوك المن اِهللام ابس ديل أو.اانَ خطاينر ع إثمنا ويكَفّنتَزعيس
ووضعنَا ِثقتنَا ِفى شَخِْصِه نّا  آمإن .ا لنَوِدِهعى وا ِف وِثقِتنَ الربالا ألقونَِقيد وتصن اِهللابم  دِةلي فاِعا بقوِةاِننَميإ ىعل

جنَا الرارك ِصربفينَاالم ببِثقِة الر ديرينال الج. لقدج اءبإنجيل لوقا األص حلاح األو الِق أنديسة العذراءم ريم 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،             ٣٠ : ٢٢ سفر حزقيال ١
      ٦: ٤رسالة يعقوب  ٢
    ٥ – ١ : ٦ سفر إشعياء ٣
       ٢٣: ٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  ٤
     ٨ - ٦ : ٦ سفر إشعياء ٥
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حينخلتْ دب تَيا زكري أ على تْوسلمليصأ  قالتْ.اتابليصِلاتُاب لقدِةيسالع ذراء: "طوبأأ  تْتْ آمنَ آمنَىىلِتلِتى ِلى ِلطوبنيِت يِتن ممم ا قيَلا قيَل م  
لها ِما ِملهنِق ِقن بل الربل الربفقالتْ ."بم ريم: "تعظِِظتعمىى نفِس نفِسمالر الر بوتبتَوتبتَ  بهجهجر باِهللا باِهللاىىوِحوِح ر م نّنّألأل  ىىصِِصخِلخِل مههنظر لى اِتلى اِتإإ   نظرضأأاع اع ضم١."هِِهتِِتم  
 

 لقدا المِل قاَل آسى ِفكالع نَنَألنّألنّ": مي القدِدها قدا قدطلب نَنَ طلببا الربا الرإله اانَنَ إله..طلب نَنَ طلباهاهفأر فأر احا ِما ِمنَنَاحنكَ ." كلِّ جهٍة كلِّ جهٍةنانا  آس
جالرَل المى ِفطلوبع ِدهه. مكتوبنْ عه :"وعلََلمِِموعآس آس ا ما ما ها هووص اِلاِل صوم حوم ِفييستقستقح ِفم ىىمع ع ينَنَيىإلهِهى بإلهِه الر بقاَل.. " الرا ل آسيوذا ه

أن يطلبإله بوا الراِئ آبهموأن  يعلوا حالشّرم بيسِةعص والوِمِةي عونز ن ندكلِّ م يهرتوذا الماِتفعَلياث وتم 
سالشّم.واستر تْاحملكة المأم امأر بالر ألن هاحه.فعلنَ إن كنَاا ا كآسالر اَلجيطلوب المِمن نبولِك. الر نإن لم  

نفعْل أضنَنَعا أنفسنَا وأوالدا وأضةانَعاالً قاِدميأج .ا ك فعلنَ إنآسذ نفوساً ِمننِقا سنقب نفوساً . إبليسةَِضها  اقتنص
   ٢.ِهكِتالِئ ومسي ألبلعدِةمال .ِةيدباأل  النَارى ِفرهايص م وإن لم نفتقدها اآلن ستواجه.ِه طوع أمرتْار فصداِعِهبِخ

 

 زق ِحإنال النّبياألب ىصيرشْ والِعىِنااح الثحِمن فرِه ِسن شّال فُِصيعالذب ى تمداِهللاى علر فَ وانحرداً ي بع
نْعه.أنب أن يائهمعس وا ورالشّه اءِةركانوا .ال والم خْيدعالشّون عبِةملكَ بمي وذا بقوِلههكذاهكذا :همبقاَل الر بقاَل الر  . . بوالر بوالر
لميقْل يقْللم .هنَا الكَ أميالفوا الشّر خَة فقدةع.ولم  يميوا زبينا  مِحيا ال لُّ وملُِّحي.ور ؤساؤهم ِصيفهمالو حى اإللهىبأنّه م 
 ريوا الفقدطهباً واضصوا غَبصلماً وغَوا ظ ظلمِب الشّعراِئس و. النّفوسالِك وإهاِءمسفِك الد ِلٍةعير س.اطفٍةئاٍب خَِذكَ

  جالً فلمجالً فلم ر رهمهمنِِنيي ب بننتُ ِمتُ ِمطلبطلب": مهنْعِحزقياَل النّبى لقاَل الرب لذلك  .ةزنَحة مفَؤِسة مبي كئةورا صهإنّ .نيسكوالِم
أجدكَ."أجد ان بالر نتِظيرنْداً ِماِح وهم إلىأِتي ِهيت معتنكَِضعاً مرِسراً مونَِتِهاسفاً بنج ٣.اسِة الشَّعِبج  

 

 ِمن على المذبح فانتزع طتْجمرة التِق مستْ شفتيِه  أندع باءيع إشَا قاله ميقوُلالً ج ررنتِظي الرب انكَ 
 فُِقي ونير بآخَىأِتي ى أ.اراً جدىِنبي همِني بنالً مخِلصاً ِمج ر."أرِسلِنىأرِسلِنى  ببا را رذا يذا يهأنَهأنَ" :إثمه وكفِّر عن خَطيِته 

الجميعص ِميداً طالباِحفاً و بن الرأجل ن ِة اإلثمى لارق ِفِب الغَالشّعج .يِفا لألس.إن  بقوُلي الرع ذِلن كِب الشّع 
ِدينالعالم تحر القلِبج: "طلبتُ ِمتُ ِمطلبنب بن ينِِنيهمهمر ر جالً الً جييبىىنِِنبالجد الجد ارو وار يغْغْالثالث  ىى ِف ِففُفُقِِقير أمىىاِماِمر أمع ع ن األركَكَض ِلض ِلن األريررال أخْال أخْيهبهبا فلما فلم  

أجدأجد".ال  اَهللا إن يعملة ِلي وسدىأِتيجبالر طلوبل الم .لقدأو جدى ِفهع ِدهىن ِفاِه الكَىاِل عاِخ أور عصاةر القض.لقد  
سل الوجحىع ذِلن كالع صكّلر أن ماِح وٍد عِفَل م نسا حى عيِهني.وس لكاِه الكَىاِل عنه وو لدِهويم شيناًسلكاً م. 

افجءر ُل اِهللاجاِل إلى عييواآلن واآلن " :ى ليقوَل لهح بقوُل الرح بالذىى فإنِّ فإنِّىىا ِلا ِلاشَاشَقوُل الر الذ أكرم يي أكرمنن  يكركريميي والذ والذىىنِِنونَونَمنن  يحتِقحتِقيرىىنِِنونَونَر  
ييصغُغُصررونون..ه ه وأ أىىذا تأِتذا تأِتو يفي أقطع فام أقطع ييامها ِذا ِذهرركاعكوِذ وِذاع ررب اعب اعيييِت أبِت أبيكيي ال  ال ىى حت حتككونىىخٌ ِفخٌ ِفيي شَ شَكونب ب يتِِتيكاأل األ كّل كّلك ي٤."امامي 

 

 شَ نَلقدأ صُليوئمب الصغىي الصى ِفري الهكل معناِه الكَىاِل ع.وأح بالر بص يُلوئمغيرأ شَى نَ الِذ الص
خافُ اهللاي.وكلّم بالر ص وتغََليوئم ىاضع نناِه الكَىاِل ع.وأنذر ع باِه الكَىاِل الرنع طريقن ص وئيَلمبىالص  

 عم ج فقد.طلوبَل الم الرجان وكَوئيُلم صرب كَ.لرب ِلاًي نبُليوئم صنؤتِمأ  قد أنّهَليائرسإ عيم جفَر وع.الصغير
الشّعى إلبلصفاِة الم ى إلىصِليبِم الر أجِلن هم.وص ذِلىوا ِفام الك يام وقالووىا إلطأنَ أخْ قدبالر .فاستج اب 

بىد بنَ لق.الرص ُليوئمغْى الث ِفاراً ووقفَ جدر عب كلّن الشّعقاَل .طأواا أخْمص ُليوئمأم امى الِذِب الشّعطلب ه 
  ....كمكم أجِل أجِلنن ِم ِم الصالِة الصالِةننفَّ عفَّ ع فأكُ فأكُربرب ال الىى إل إلئََئطِِط أخْ أخْ أن أنىىا ِلا ِلاشَاشَا فحا فحا أنَا أنَوأموأم" :هنْ عأثور هذا القوَل المِه أجِلنِم ىصِليل

غر  الثى ِفقفُي وار الجدىِنبي ىل الِذ بالرجىأتيلة ليس ومدعي ال  اَهللا إن."ممييستقستق الم المححاِلاِل الص الصقَقَيي الطر الطركمكممم أعِل أعِلبْلبْل
 الص الجنسخَلة ِليس ومعدي ة لمري الكثمِتِهح رسب ح اَهللا إن.ِهِض وأرِهِبع أجل شَناناً ِمفرحاً وغُف صطلبيو

 ٥."ةةييدداة األباة األبيي الح الح له له تكون تكون بٍل بٍل بِه بِهننؤِمؤِميي  نن م مك كلُّك كلُّهِلهِليي ال  ال ىىكَكَلِِل" هامأم غر الثىفَ ِفِقي لديح الونبسَل اال أر فقد.ىرالبشَ
 

 أدعِل ى أِخوكترفعم كِركاً شت قلبى ِفىِعم ِتلك الِةالص :انَأبا الساومإلىآِت..ى يكنكَِست مِضعاً مفاً عترراً م
هأنذا  .جِدكم ِلىِنِدماستخْ. اناً وتطهيراًفر غُك أسأل.ى عنِِّكسفور الم الدم الطاِهىاثقٌ ِف وىِن ولكنّ.قستِحر ميى غَِنبأنّ

 .  ال أخْرجه خَارجاًىقبْل إليمن :  من قلتَاي إلهى كجابِتن استاثقاً ِمار و البسوعي  اسمى ِفى أرفع صالِت.إرِسلِنى
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز  
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  ٤٨ – ٣٩: ١ إنجيل لوقا ١
  ٤١: ٢٥  إنجيل متى   ،                              ٧ – ٢ : ١٤الثانى   سفر أخبار األيام٢
   ٣١ – ٢٣ : ٢٢ سفر حزقيال ٣
  ٣١ – ٣٠ : ٢ األول سفر صموئيل                                              ،     ٦: ١٧سفر القضاة  ٤
   ١٦ : ٣ إنجيل يوحنا        ،     ٢٣: ١٢ &   ٩ - ٥ : ٧  &٢٠: ٣  سفر صموئيل األول٥
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