
 ٢٤٣سـالة لرا
 

اآلنبد تطلقُ تطلقُاآلنبد عع كالمكبس دا سيالم يبس دا سيي   
 

(Arabic – Sovereign Lord, You now, dismiss your servant in peace.) 
 

  اآلن تطلقُ عبدك يا سيد بسالماآلن تطلقُ عبدك يا سيد بسالم :ضوعهمو م اليوناحديث.. ىأحباِئ
 

 اح الثا إنجيل لوقاوِمنحأىناألصنقر  األعدِماد ابع والِعنشْ السإلى رينىاِد الحوالثالثين   : 
 

ِة اد حسب عا لهعصنَلي.. اهو أبوعس يى بالصبا دخَلمدنْ وِع.يكل بالروح إلى اله)يخُعان الشّمِس(فأتى " 
تا رص أب قدىنَي ع ألن.الم بسسب قوِلك حدا سيبدك ي عقُ تطِل اآلن: وقاَلارك اُهللا وبِهياعر على ِذذه أخَ.شّريعِةال
 ١."وبع الشُّميعِه جج قدام ودتهد أعى الِذكالصخَ
 

 ماذا بعدالم ؟ِتو.ؤاٌل ال تَ سله إج جدالِذةاب تريح هم والقلب عاً ِمنتَا ثلمهاِهللامةَِ كِلىا ِفجد ِةعلنَ الم 
 بكلِّ ونعس ي.المور العص بأمختَا ي كلِّ مى ِفاءمكَ حماه تر.ىِد األبهمستقبِلن مئاً عِْي شَونرد ال يون كثير.باإلنجيل

جِدِههمو ِل وقِتهمزيوتوفير  ِةاد خِلهمداحتياِتاجهمالم ادولكنّ.ةي همج هفيم الءخْا يتصديِت بأبواهم حتياِتاجهمالر ةوحي. 
 ليكون ىِدالِك األب الهن ِمرشَ البنقاِذ إلىبير اإللهقيقة التد حهلونج ي.مارِهم أعاِء انتهدعب ستقبِلهم بمكترثينر ميغَ
لهاة ميح أبِمكننَا نَ و.ةدييم اجدي اِعسذِلتعليلا ِلنَد الج فيهل ككتبها مولسب سى فوُل الرا الثالِتِه رسِةنيىِنؤِم إلى م 
ر ر  إله هذا الده إله هذا الدهمم فيه فيه الذين الذين..كينكيناِلاِل اله الهىى مكتوم ِف مكتوم ِفهها مكتوماً فإنّا مكتوماً فإنّ إنجيلنَ إنجيلنَانان كَ كَ إن إنننولِكولِك" : قاَلإذ اح الرابعحنثوس األصركو
قدقدأع أع ممى أذهغَى أذه غَان انييِر المؤِمؤِمِر المنينىىئال تِضئال تِض ِل ِل..نينله ءله ءمنَنَ إ إمارنجيلنجيلة إة إارم م ججِد المىىسيح الِذسيح الِذِد المه ه ووص ص ور٢."ة اِهللاة اِهللاور  
 

  هِِهجج و وىى ِف ِف اِهللا اِهللادِِدججرفِة مرفِة مععِة مِة مارارا إلنَا إلنَنَنَ قلوب قلوبىىرقَ ِفرقَ ِف أشْ أشْىى الِذ الِذوو ه هةٍٍة ظلم ظلمننرقَ نور ِمرقَ نور ِمشْشْ ي ي أن أن قاَل قاَلىى اَهللا الِذ اَهللا الِذننإ" 
ييسسالم وعالم و."سيحسيحوع أكَاذيب علىسكتُال ي الِت  إبليسى يعخْدِلُل ويضا  بهِئافرسِلو .هعِةظمم ِلِهبِتح شْرقُ بنور  رشَلبي

 طاب أنتَس واِةِة الظلمراِئ دىعيشَ ِف يار أن اختن منولِك . األبدىِمن الهالك هذلينِق ِلمن يفتح قلبه ِللمعرفِة معرفِتِه
ىبقى ِفيم داًملكِة إبليسقينَ. م مرح هفسِمِد وإلى األب ِنن عِةغَال ِة اِهللامال نيمِةاِنجالِتىي تْ أعِلد ِةشَلبريمج إ.اءع ن 
  ىىرر ال ي ال يههس أنّس أنّ بالروح القد بالروح القدهِِه إلي إليىى أوِح أوِح قد قدانانكَكَ" :ىاح الثاِنح بإنجيل لوقا األصهنْ عديثُ الحدر وى الِذخَيان الشَعمِس
المالموتَتَوقب لََل قبأن أن ي ي ررى مى مسيحسيحبالر بالر " .وحلقدأتى بالر ىيكل ِف إلى الهأور نْ وِع.شليمدمخلتْا دم رالع يمذراءفُ ويوس 

  قُقُ تطِل تطِلاآلناآلن" : وقاَل اَهللاكار وبِهياعر على ِذانع ِسمه أخَذ.ِةبالشّريع عتاد وقتذاك موا هم كَا لهصنَع ليوعس يىبالصب
ععي كبدي كبدا سيا سيددح ح قوِلك بسقوِلك بسبس المالم بس..ألن ألن ع ع ينَنَيىىقد قد أب أب صصرتا خَتا خَرالصالصكالِذ الِذ..ك ى أعى أعتهددتهددو امقد و امقد ججِه جميع الشُّميع الشُِّه جع٣."وِبوِبع   
 

  اله أنّس بالروح القدِه إليى أوِح قدانكَ ى الِذ.خَيان الشَعم ِسنعى األصحاح الثاِن بإنجيل لوقا اءا جل فيممأوبالت
يىرالم قبَلتَو أن ي رى مبالر ِم نتعل.سيح منح اِة ذِليكجل البالتِقار  الرى.رةوساً دوحير نوجز خَىا ِفه مةس: 
  

 أوالًالًأو : :وحالروحالرالقد القد سسي أتِمأتِم يم نم ننني ي ححيوا با بي والبر البرالتقوىىالتقو.... لقدِس اشَ عمعو بان البرلذِل.ىالتقو أوِح كىِه إلي 
وح القدس أنه بالر"ال يال يررى المى المووتَ قبتَ قبل أنل أني ي ررى مى مبالر سيحبالر حققَوت. "سيحالو عد.ِس أى ورمعانم بالر سيحا أوِح كمى 

ِهإليالقد وحا النَإنّ .س بالرؤِممى ِفعيشُ نَنين عٍدهوه ع النِّه دعستَ نَ.ةمطيعنَ أن تمتعكنَ بسى الرا قلوبنَىس ِفوح القد. 
 ر ينتِظيخُ الشّانعم ِسانكَ .اتار ملكوِت السمور على أسسالقدنَنا الروح أتِمي ِةوحيا الرنَواِقر أشْعلى قد نولِك
 . الكتاِبارسفَى أ ِفاء األنبيهجل وسأ بِهبتنَ ىك الِذاربِد المعقيقَ الور تحنتِظ يانكَ ى أ.ائيَلرةَ إسزي تعار حقوبشَ
  ألنّهألنّه" :الً قاِئاءيعشَ إهنْ تنبأ عى الِذ ذاك.اءميع األنبيهد جشْ ي من لهرنتِظ يان كَ.سياى المر ي أناِتِهي حة أمِنيتْانَكَ
يلنَي لنَولد ا ا ولدووونع لدونع لدطى ابطى ابناً وتكونناً وتكونيالر يالر اسعلى كِتِفِه على كِتِفِهةةاس ..دوي دوي عىىعاس اس همهمع ع جيباً مالم إلهاً قدي إلهاً قدي..شيراًشيراًجيباً مالس ا رئيسالمراً أباً أبِديالس ا رئيس٤."راً أباً أبِدي 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                                         ٣١ – ٢٧ : ٢ إنجيل لوقا ١
    ٣: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس ٢
    ٦: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس ٣
  ٢٦ – ٢٥ : ٢  إنجيل لوقا      ،      ٦: ٩    ،      سفر إشعياء ٤٣: ١٠ سفر أعمال الرسل ٤
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 باإليمان بِه ظىحنَ ِل.انَألجِل  على الصليِبِتوم ِلله نفسيقدمأن هو  .داًستج مِهجيِئ ومن اِهللاازل اب تنَرإن ِس 
  .دية أباةيح ا لنَنمضولي .ر نفتِك أوطلبا نَم ِمكثر أوحيٍة رباِهواٍت ومامتياز ناَلنَو .اانَطاي خَن ِمالصخَال
 

 نم وآ.س بالروح القدِه إليىوِحا أمبان عم ِسكستم  لقد....ىىالتقوالتقوالبر والبر وببا ا ييحح ي ينند مد مقوقو ي يسس القد القدالروحالروح: : ياًياًثانثان 
أني وماً ما سيرى بعيِهنيوِحا أ مإى بأنِّهلي هس يراه.وحين ج الوقتُاء  رضِسح معخُ انالشّيبقي ادوح القدس إلى ِة الر
يكلاله.أى ورم بالر سيح.لقد و عبالر فر إشَ بِسدعياءاألص لخَن وااح الثاِمحمسينأن : "ي امسالد الظالمي امسالد الظالمجعلعلجهه  
 ١.؟ا فيِهادِتنَب بقيا الردنَعان و مكَ يكون ظالماًفَيكَإذ  . على الدوام لنَاِة الربادع بقيتمتنَسأنّنَا  و."ةِِةثَل الظهيرثَل الظهيرمِِم
 

ى  ِفل األواححوحنّا األص بإنجيل ياءج  لقد....ىىالتقوالتقوالبر والبر وببا ا ييحح ي يننا ما مظى بهظى بهحح ي يةةمائيمائيؤى السؤى السالرالر: : اًاًثثثاِلثاِل 
ِههِلستَمع نبالر ي سهذا القوُلوع : "كانىى ِف ِفكانالع الم وكالم وك العنونالَ الَو عع الم بِهبِهالمولم ولم ي ي عرفرفعههالع الع المالم".كثير ِمون نى انوا ِفكَ هوِد الي

نِْع كلالهيدخََل الما دبصىي سوعي ِمحلهأب واه.ولكن لم ي ظ بنورحم رفِةعم نه بوالص إال ِسى معالشّي خُان.فحين  
تا تا ررصص أب أب قد قدىىنَنَيي ع ع ألن ألنالمالم بس بسسب قوِلكسب قوِلك ح حددا سيا سيبدك يبدك ي ع عقُقُ تطِل تطِلاآلناآلن" :قاَل ثم  اَهللاارك ب.ِهياعر ِذني بهاحتضنَ

 ٢."همهمتعليِمتعليِم ِل ِلدهدههه وع وعفيِهفيِهاِئاِئخَخَ ِل ِلالربالربر ر سِِس": رينشْس والِعاِم الخَورِهمز مى ِفىب النّداو د قاَل لقد."ككالصالصخَخَ
 

 راالنطالقُاالنطالقُ: : اًاًابعابعرإلى األم إلى األم جاِداِدجه ه وشَ شَو وونقَ قلِب منقَ قلِب مي ي ححيوببا ا ي والبر البرالتقوىىالتقو....  قالقد دوحالر القد ِسس مإلى ع ان
حيثُ.يكلاله احتض بنالص ىي سوع.ألتْ ومالم ةسرهقلب إذ ح بققَ الرو عهد بذِلله كاالمتي جيباز الع.حققتْ تَ لقد 
لهأع ظمٍة أمتمنّني ااه.فم اذا بعذِلد ؟ك. رِسفع مع انعينَِهني حوموقاَلاِء الس : "اآلن تطلق عبباآلن تطلق عك يدك يدا سيا سيدقوِلك د بسقوِلك  ح بسح 

واظباً على  مله أتخيى بالبر والتقواشَ عى الِذخُ الشّيكذِل و.بها جد اَهللام يالة رس لهنفُ أرع ينؤِم الم إن."بسالمبسالم
اءِة المكتوبقر.ىناً ِفعِل ماله يكل أماماِدِه روم ا جبالمكتوِباء  عنا المسي. منتِظنتِظمراً وطالباً سراً وطالباً سررعةَةَعم جيِئهجيِئه مم بسا  ح
سجلهاألنبي سفارِهأى  ِفاءتْانَ كَِه هِذ.ملتا رسى الِتهآم به نِماشَا وع نا أجِلهِهؤيتَ وبر بىالصي سوع حققتْ تَقد. 
ورهغَأى نفس ضريباً على األرطالقَن اال فطلبإلى األم لق .اِدجشَتْنَكا د اِداالنطالقَ بِهقل ةَوهِج٣. إلى األم  
 

  اآلناآلن"  :الًد قاِئشَ فأنْ.ريِةشَ البىا فاِدؤياه برينَ عحلتْاكتََ  لقد.انعمِس عدها أسم .ا؟ه علياءربا غُا كلنَلسنَوأ 
 إلى ِهِتلا رسى ِفوُل الرسولس ب قاَل لقد.."ككالصالصتا خَتا خَررصص أب أب قد قدىىنَنَيي ع ع ألن ألن..المالم بس بسسب قوِلكسب قوِلك ح حددا سيا سيبدك يبدك ي ع عقُقُتطِلتطِل
ى فيلِنؤِممىىفإنِّفإنِّ ": ىب  ممححصصورِم ِمور نناإلثني ىى ِل ِل..نن اإلثنياشته اشته اءاءأن قَ وأكقَ وأك أنطِل أنطِل أنم ونم ونععالم سيحسيح الم..ذاك ا ذاكا أفضُل جدولِك ولِك.. أفضُل جد ننأن أن   
 ٤. أفضُل جداذاك .؟سيح المعكون مي  أن.ميناألن ؤِممال قلِب وقُ شَسليوأ ." أجِلكم أجِلكمنن ِم ِممم ألز ألزدِِدسس الج الجىى ِف ِفىىأبقأبق
 

 .. اِهللاع مالم سىِف خُي الشّانعمِس اشَ علقد ....ىىالتقوالتقوالبر والبر وببا ا ييحح ي يننمملِِلالزم الزم  م م العجيب العجيبالم اِهللاالم اِهللاسس: : اًاًسساِماِمخَخَ 
عاًتمِتمبقي ِةادوح القدس الر. وطلبينطِل أن قَ مصحوباً بسالم الربجيب الع. إنِم الس المنقِّ كلِّ حنؤِم م. ألنّه 
"ال سقاَلال س قاَلالم الم  الرالربلألشْ لألشْب رتأكيٍد أقوُل بكلِّ و."ارارر:ِس  إنمعالِذ انى شَهدنْ عالِكه بأنّتاب كَكَ" :هانانب ت تاراًاراً ب  قياً ينتظر قياً ينتظر

تعزيِةيِةتعزإس رائيلرائيل إسوحوالر وحوالر القد القد سكَ كَس انانعلي هٍٍه علي".  اآلنهوي تمتع برِةؤياألم ِفاِدج وسى الفرد. راًنتِظم عاِئرمس يسينالقد  
 دنْن ِعي ع طرفِةى ِفظٍة لحىِف ثُدحي كوذِل .ِةاويمس الادسوا األجسلبلي .وره ظهدنِْع هعم وعس يبالر هرِضح يحتى
نّنّإإفف " .خيروق األالبههس س ييببوقُقُوفي في قاماألاأل  قاممموىى عديِم عديِماتُاتُوفس ونَونَ  اٍداٍد فسححننرنتغي رطفُ ونخْ." نتغيِلميعاً ج القاِةمالر علب ى ساِبح 
المِدج. وأمالع ىرش األسنَام سيقدِس ممعالشّان خُي سو وداًجداًتسمِل بيحاً وحلج٥.رشاِلس على الع 
 

 ى أِخليتك تشتركِتى ى ِفِع ملك الِةالص :انَأبا السماوى.. أشكرك فقدخَىتِن أري كالصجيب الع. فلقدج اء 
  أنىقُ قلبو شَ.قّستِحر الميا غَ أنَىِع مكظم صنيِعا بِعانَ أبى قلبتَر أس لقد.ة الفريدبتكح مر ليظهحيد الونباال
أرىوقُ قلب شَ.اكأنطِل أن م قَ وأكونعأفضُل .سيح الم جداًذاك  .ِلولكن م شيئتتكنى إلهك.الِتى  أرفعم صِفى اس 

وعسي راً ِلاِك شَ.ارالبنعمِتكداً ِلاِم حفضِلكتِك مالً على واِدعِدكقلتَق الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 
   
 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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    ١٠: ٥٨ سفر إشعياء ١
   ١٤: ٢٥      ،     سفر المزامير ١٠: ١ إنجيل يوحنّا٢
   ٢٤: ١٢ ،    إنجيل مرقس     ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ٣
  ٢٣: ١  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى٤
  ١٨ – ١٣: ٤  ،  األولى إلى تسالونيكى ٥٨ – ٥١: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى كورنثوس  ،       ٢٢: ٤٨ سفر إشعياء ٥


