
 ٢٣٣سـالة لرا
 

 اءوع تَصنَع بالر دي اءوع تَصنَع بالر ديآخَرآخَردب داالًالً ب ا ِمن لفَاِسِدلفَاِسِد ِمن  
 

(Arabic – The Lord can shape another vessel.) 
 

  بدالً ِمن الفَاِسِدبدالً ِمن الفَاِسِديد الرب تصنَع وعاء آخَر يد الرب تصنَع وعاء آخَر  :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 فر ِسوِمناح  ىا النّبإرميحالثاِماألصشَن عأرن الثاِل  نقريددثَالعابعوالر   : 
 

ه ِمن  يصنَع كَانىاء الِذد الوعفَس ف. يصنَع عمالً على الدوالِبو وإذا ه.ىِت الفخّاريزلتُ إلى بفنَ" 
 ."عه يصنَ أنىخّار الفَى عينَىا حسن فماء آخر كَاد وعِمله وع فع.ىخّارِد الفَين بيالط
 

 إلرمي بقاَل الرا النبى: " قمإنزْل إنزْلقم إلى ب إلى ب يِت الفخّارِت الفخّاريىىوه أنَنَ وه أاك كالِماك كِمعكالِمس كِمعييوحوح. . ىىسنزَل إرمزَل إرم نَ نَنييا إلى با إلى بيِت ِت ي
  لهلهاد وعِماد وعِم فع فع..ِدِهِدِهن بين بي الطي الطينن ِم ِمههععصنَصنَيي   كان كانىى الِذ الِذاءاءد الوعد الوعسس ففَ ففَ.. يصنَع عمالً على الدوالِب يصنَع عمالً على الدوالِبىى فإذا بالفخّار فإذا بالفخّار..ىىالفخّارالفخّار
وعوعآخر اءآخر كَ كَاء مما حا حسِفس ِفن ىىنع ع يارار الفخّ الفخّىىننيىىأن أن   ييصصهنَعهقا."نَع َل ثمله  :"أما أستا أستأمأن طيعأن طيعأص بكم كَ أص بكم كَنَع هذا الفخّارهذا الفخّارنَعىو. . ؟؟ىوهذا ذا ه
  قكمقكموا طروا طرححء واصِلء واصِلىىدِِد الر الر طريقِه طريقِهنن ع عدٍٍداِحاِح و ووا كلُّوا كلُّفارجعفارجع": الً قاِئمهحصنَ  ثم."ىىدِِد هكذا بي هكذا بي أنتم أنتمىى الفخّار الفخّاردِِدن بين بيالطيالطيكَكَ
  ١.نَعهص يأن الق المبِدع الخَىنَي عى ِفنسحا يم كَرد إناء آخَ إذا فساِء اإلنَن ِممَلع ي إن الرب قاِدر أن."الكمالكمممععأأوو
 

 لقدج اءباألص اح األول ِمحِسن فر إرميا ا مبثَ الردل اهللا رج إلى بِهتَح إرع .اميليلنله اإلر ة الِتالسىي 
أعله هدا وأعهدا له.لنَ ويذا لو تأمبا حا بإمقوَلانع الر بِدِهبل. لع قدإر كتب كِلتْانَفكَ:  يقوُل بِسفرِهامي اةم بإللر ى 
ا جد إرمي و لقد."وِبوِبلشّعلشّع ِل ِلياًياًك نَبك نَب جعلت جعلت.. قدستك قدستك من الرِحم من الرِحما خَرجتَا خَرجتَبلمبلم وق وق..ككطن عرفتطن عرفت الب البىىا صورتك ِفا صورتك ِفقبلمقبلم " :الًقاِئ
أنّهلي سِلالً أه اإلر تلكةسِل فقاَل.الي بآِهآِه" :لري ي بالر ديا سبالر ديىىإنِّإنِّ. . ا س  ال أعال أعرفُ أنأتكل أتكلرفُ أن مول ولىى ألنِّ ألنِّم دفقا."د بَل الرال ال " : له

ا معك ا معك  أنَ أنَىى ألنِّ ألنِّوِههموِههموجوج  نن ال تَخَفْ ِم ال تَخَفْ ِم..ك بِهك بِهررا آما آم بكلِّ م بكلِّ م وتتكلم وتتكلم تَذهب تَذهب..هِِهِسلك إليِسلك إلي أر أرنن ألنّك إلى كلِّ م ألنّك إلى كلِّ م.. ولد ولدىىتقْل إنِّتقْل إنِّ
د د وموم" : يقوُلكتبإذ . ارن اختب ِمهعوا أرم راِئعاً ووصفاً ِلما حدثَ واراًاختبا  قَدم إرميثم. "ك يقوُل الربك يقوُل الربذذألنِقألنِق

ي بالري بالرهدهفِمد سفِم ولم سِل."ىى ولم بى وقاَل الر: "هها قدلتُ كَالِما قدعلتُ كَالِم جعىى ف فىى جفِمك اا. .  فِمكنظرنظرقد قد و كلتكلت وهذا الي كهذا الي كوومعلى الشُّ على الشُّم عوب وب ع
موعلى المموتَبللتقتق ِل ِل..كِِكاِلاِلوعلى الم وتنقض وتهِلك ِدموتَه وتَبع وتنقض وتهِلك ِدموتَه غْرغْر وت وتىىنِِنعسس".قاَل ثم أنَأنَ":  لها سِتاِهاِها سعلى كَِلم ِترعلى كَِلم ىىرألج ألج ريريه٢."ااه   

 

  ررشَشَ الب البعُلعُلجج وي وي..اناننسنس على اإل على اإللُُل يتِك يتِكىى الِذ الِذجُلجُل الر الرونونملعملع": ا إلرمي الرب قاَلرشَابع عاح السحباألصو 
  صص فاِح فاِحببا الرا الرنَنَأأ. . ؟؟رفهرفهعع ي ينن م م..جيسجيس نَ نَووهه و وءٍٍءىى شَ شَ كلِّ كلِّنن ِم ِمععددخْخْأأ  القلبالقلب":  قاَل ثم."هه قلب قلبحيدحيد ي يببن الرن الرعع و و..ههاعاعررذِِذ

ى  الِتِةور الصلكان بِت اإلنس قلبانإذا كَف. "الِهالِهممععأأر ر  ثم ثمببسس ح ح..هِِهقِِق طر طرببسس ح حدٍٍداِحاِح و و كّل كّلىىطِِطعع أل أل.. الكلى الكلىختبرختبر م مالقلِبالقلِب
شِّال تببخَر ري.ِمِه ولكنداً السجف  مقلبهة  كلهبحمنَ وحانِهبيِد على ع.فلقد  جاءباألص شْع والِعاح التاِسحذِلرين ك 
الوعالِذد بشِّى يالخَ بكلِّر ىىنِّنِّألأل": ريع ع رفكَفكَ األ األفتُفتُرارنَنَأأ  ىى الِت الِتارا مفتِكفتِكا مرربه به ا عا عنكميقوُل يقوُلنكم الر الر بفكَفكَأأ  ..بارارس الم ال شَالم ال شَ سرر  
   قلبكم قلبكم بكلِّ بكلِّىىنِِنونَونَذ تطلبذ تطلبإإ  ىىنِِنونَونَ فتجد فتجدىىنِِنونَونَوتطلبوتطلب  .. لكم لكمععممسسأأ ف فىىللإإ  ونون وتصل وتصلونونبب وتذه وتذهىىنِِنونَونَعع فتد فتد..اءاءججة ورة وررر آِخ آِخطيكمطيكمععألأل

فأوجفأوجددلكم لكم ". حاَوباألصل ِمح األوفر إشَ ِسنعييقوُلاء الر لوا تنَلوا تنَتِستِساغْاغْ": بقوقوا اعزلوا شَزلوا شَا اعرأأ  رفعاِلاِلفعكمِم ِمكم نأأ  نممامامع ع ينَنَيىى  
كفوا عكفوا عنعل الشّعل الشّ ِف ِفنرر . .تعلمالخَ الخَعَلعَلوا ِفوا ِفتعلم يرري..اطلب اطلب وا الحانِص انِصقّقّوا الح فوا المفوا المظلومظلوماقض وا ِلوا ِل اقضليتيم حليتيم حاماموا عن األن األوا عررملِةلِةم"" ."ههلملم  

  ٣."وِفوِفالصالص كَ كَصيرصير تَ تَىىوِدوِدالدالد كَ كَاءاءررمم ح حتْتْانَانَ كَ كَننإإ. . الثلجالثلج كَ كَضضييز تبز تبرِمرِمالِقالِق كَ كَاكماكمطايطاي خَ خَتْتْانَانَ كَ كَننإإ. . بب الر الر يقوُل يقوُلججججااتحتحنَنَ
 

. ألعظمِفى عينَى الفَخّارى ا إلى آخَر يحسن ٍة جديدٍة ألى إنَاٍء فاِسٍدما زالتْ ِنعمة اِهللا تعمُل بقوٍة ِلصياغَ 
 نموا وهد شَن م الساِلفِةورص كلِّ العىا ِفمر كَاِضا الحرنَص عى وِف.ك ذِلدة تؤِكديدقدس أمثلة ع المتاِبوبالِك

يشهدِلون نعتفاِضلِةِة اِهللامى الِت المتهرغَي إنجيل لوقا نأخُذ .م وِمنزكّا ر ئيسالع شّارينكَ .ثالً مِمازكّ ان نا  أريح
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،              ٣١: ١ سفر التكوين                         ،      ١١ & ٦ : ١٨سفر إرميا  ٢
    ١٢ – ٤ : ١ سفر إرميا ٣
      ،١٨ – ١٦: ١سفر إشعياء     ،  ١٤ – ١١ : ٢٩ & ١٠ & ٩ & ٥: ١٧ سفر إرميا ٤
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ئيساً ِلرجاِةب رِتى ِفِباِئالض لكِةدينَ الم.ي جمعغَا كَهرِهيخَ بأس اليبٍة ِمالينالع الِةدرفُ وال تعحالر كلُّ.ةم ا كَ مان 
ينيِهعأن ي ِضرىالر ِمرينستعالم انال.وموٍب  بسلِب أمشّع غلوٍبمرِه على أم .ليما خَأل بهاِئزي القنى ِفرصر ١.اوم  
 

 لم .اه من هور ي فطلب أن المسيحوعس ينع زكّا ع سِم. وقتذاكِباِئاِة الضرب جن ِمرِهيغَ كَنياً زكّا غَانكَ 
قِديِمزكّا ر نالج فير ألنّع الغَمكَه انالقام ذِل.ِة قصير ولكن ككَ شّار العانم دفوعاً برٍةٍةغبقوي رالشّخْ لي ص ى ذاك

جيب الِذىالعع ِمعنْ سىوالِذ. هله أن لطانس وم قيمشُ يىِفتى ويضرر.ى مجى ويم عاٍت كإشْجزِة آالٍف اعبسخَم 
ِعد إلى تقدماً وصض م فركَ.وقاِتعمب على كلِّ التغل يى كجعتهة شَية القوب الرغْلك ِت.نكتيفٍة وسمِغِة أرسمبخَ
يزٍة ِلجكَمىي ره نى مي وسوكَ.وع انبالر ي سذِلى ِفوع لوقِت اكزِم معاً أنرمِم ي ننَ هاك.ا جفلم ي اءسإلى وع 

   ٢."ككتِِتيي ب بىىم ِفم ِفوو أمكثَ الي أمكثَ الي أن أنىىغِِغنبنب ي ي ألنّه ألنّه..لْْلزز وانْ وانْرعرع أس أس..ا زكّاا زكّايي ": اه قائالًفدع. أى زكّاق ورظر إلى فوان نَالمكَ
 

أى قلباً ى إطالقاً إذا رتوانَال يذِلك الفخّارى القدير إن . الرب يسوع ع يتقابَل م أن مشتاقاًشّار زكّا العانكَ 
ض عَأ بابتد.  فرحاً وقبلهزَلع زكّا ونَرأسف .ِهِم باسهال ونَادا الحى ِفلقد أتى إليِه . كقلِب زكّاصاً مشتاقاً لرؤياهِلمخ
 د إذا فساء الوع أندركون كانوا يا م."ئئاِطاِط خَ خَ رجل رجلددنْنْبيتَ ِعبيتَ ِعَل ليَل ليخَخَ د دإنّهإنّه": لين قاِئهمادِتعون كَ يتذمرعم الجنِم

 يير التغْك ذِلميعأى الج ور.هعصنَ ي أنِهنيي عىن ِفسحا يم كَر آخَاء وعهنْ ِمجعَل ي قاِدر أنظم األعىفالفخّار
العى الِذجيبف .أ على زكّا طروقفَ زكّا وقاَل ِللقد بلري سوع :"ا ا أنَهييا را رببِنىِط أع صِلىواِلفَ أم لماكينس. 
تُ كنْوإنو شيتُ بأحٍد أرأر دبعةَ أضيقوُل."اٍفع بفإذا بالر أم اماِض الحرين: "الياليووممصح صِلَل خََل خَ ح ِلالص الصهذا البهذا البيإذ  إذ ..تِِتي 
ههووأي أي ضاً ابضاً ابإلب نإلب نرراهيماهيم".قاَل ثم  الربع ا" :ِهفِس نَن األن ألنببنناإلنس اإلنس ان قدان قدج ج اءكَكَ ِل ِلاءىىي ي طلبطلبوي خِلخِل ويصصم م ا قدا قده ه لكلك". 
 

  ىى ِف ِفهلهل فعلتُ بج فعلتُ بجتُ ألنِّىتُ ألنِّىمم رِح رِحىىنِِن ولكنّ ولكنّ..فترياًفترياًطهداً ومطهداً ومضضفاً ومفاً ومددجج م م قبالً قبالًتُتُنْنْ ك كىىا الِذا الِذأنَأنَ" :وُلالرس ولس بقاَل 
ععددم إيملتْ ِنلتْ ِن وتفاض وتفاض..انانم إيمععمةةمر ر با جا جنَنَبعاً مدعاً مداإليم اإليم ان والمِةان والمِةحبىى ِف ِفىى الِت الِتحبالم ييسس المح يح يسسوعوع".لقد أصب حب ولسب عتقابلِهد م ع 
 إلى ُليتحو ِداِس الفَئاِط الخَاننس اإلى القدوس ِف اِهللاوح رملبعف ."عاً للسيِدعاً للسيِداِفاِفقدساً نَقدساً نَممِة ِة امامررلكَلكَاء ِلاء ِلإنَإنَ"  األعظملفخّارىا

آخَاِءوع ر ساً ناِفمدعاً ِلقدييقوُل .لس بولس سوُلالر: "إذاً إنكَ كَإذاً إن انان  أحِفأح ِفد ىىدالم الم سيح فهسيح فهووخليقة ج خليقة ج ديدةةديد..اإلشي اإلشي اءقة قة  العتي العتياء
قدقدم م ضتْتْض . .ههذا الكلُّ قدوذا الكلُّ قدوص ص ج ارج ا."ديداًديداًار عترفَ إرميِهعِفا بض.فم بالر دي دهولم فم سوقالََه  له :"هها قدا قدج علتُ علتُ  ج
  يٍديٍدددود حود حمم وع وعةةصينَصينَة حة حدينَدينَم مم مووعلتك اليعلتك الي ج جدد ق قذاذا هأنَ هأنَ..همهموِهوِه وج وجنن ِم ِمعع ال ترت ال ترت.. بِه بِهككررا آما آم بم بمممههمم وكِل وكِل قم قم..كك فِم فِمىى ِف ِفىىالِمالِمكَكَ

وأسوأسوونح ارنح اراس على كلِّ األرضضاس على كلِّ األر..في في ححاربوال يقِدارب وال يقِدونَك ونَكررعلي ونعلي ألنِّون ألنِّك أنَ أنَىىك ا ما مبيقوُل الر عكبيقوُل الر ذذ ألنِق ألنِقعكك٣."ك  
  

 لقدج اءبالر وعسكَ لَ يى "ييطلبطلبوي خِلخِل ويصصم م ا قدا قده ه لكفهْل"لك صلتَ  حالص على خَزيزى القارئعب؟  الر
إننتَ آمبقلبك  ا صنَبمعهالر تَبخلص أجِلك لتَِنو  ِمنالح اةَياألب ةدي.لقد ج بِساء فر إرا ميالنّص ذِلك: "أما ا أم

أن أستطيعأن أستطيعأص نَنَ أصبكم عبكم هذا الفخّارهذا الفخّار كَ كَعىيقوُل يقوُلى بالر ب؟؟ الر" .لقداستطاع بالر أن صنَ يىنِّ ِمعوع آخَاء ر.وم التْا زي د 
ال ال . . ىىن فِمن فِم مِْ مِْججرر تخْ تخْىى الِت الِتىىمِتمِت كِل كِلهكذا تكونهكذا تكون" : النبىاءيع إلشَب الر قاَللقد .مو يدعماً بو يىظم تشكُّل ِف األعىارالفخّ
ترترجعللإإ  جعىة بْلة بْل فارغَ فارغَىتع مُلمُل تع  مما سا سرربِه بِهتُتُرر ..  وتنجوتنجححفيم أأا ا  فيمررسلتهسلتها لها له". إن الرب غَيٍة يبكِلمجوي الفاِسد اِلحاًرص عله. 
ِهِدوبيغَ ييرالوع ى ال نَ الِذاءنْ ِمفعهعاِف نَاٍء إلى وع. إن يسوعالم سيح "ههه وه وووأم وال والاًاًسس أم ييوومموإلى األب دِِد وإلى األب".إنّه  
  ٤. من اشْترانَا بدِمِهاانَير أن يِهكَما يحسن ِفى عينَ .راء آخَنّا وع كلِّ ِمن ِمعصنَ ي أنرقاِدال .جيب العىخّارالفَ
 

ا  مى تصنَع ِمنِّن تستطيع أأنتَ اإلله القدير ..اوىما السانَأب: الِةالص لكِتى ى ِفِع متشترك ىليتَك أِخ 
يِفح نىسع نَييك.ا أنَ ها بيي ندِدى يكإلى .سي أحتاج  ِمللتيِدكىِنس ديٍدوتشَِكلِنى ِمنوِل. ج وِحرك عمَل فىو .ليخلقَلي 
فاِدى  ِفى اسم أرفع صالِتى. ولتمجيِد اسِمك .ألحيا حسب مشيئِتك .كمِتدِخ ِلصاِلحاً يئاً شَى فحاِل صغَير ما أصبحِم

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: كبقوِلدتَ ع و يا من.ى تستجيب ِلاثقاً أنّك و. ربى يسوعِصىومخِل
   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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١
 ١٠ - ١: ١٩إنجيل لوقا  
٢
       ١٧: ٥                                           ،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٥: ١١إنجيل متى  
٣
    ١٩ – ١٧ & ٩ : ١سفر إرميا      ،    ٢١: ٢إلى تيموثاوس      ،  الثانية١٤ – ١٣: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  
٤
  ٨: ١٣ ا������ إ�� ا���ا
ّ��� ،                                                 ١١: ٥٥سفر إشعياء  
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