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 همتِع تمن ِممهعنَتم ِلِةينونَ الدنع ِمو نَ أىهم عليسفلي. ظة وفاِتهم لح األطفاُلبذهماء ي إلى السبكلِّ تأكيٍد 

ؤكّد ذلك ي فالكتاب المقدس .اَل وفاِتهم حاِء السمى ِفلهيِة اإلرِةض الحى ِفداجتو ت واألطفالعالرض حاوأرإن  .هاب
بكلِّ ووحض.فكلُّ الهب اِت واإلمتياِتازالم لِل ِةقستحشَبر بموِت الري بسليِبوعِمى ِه على الص ع حقِّ كلِّ نضالر 

 :ىا يِلا فيمدهرس نَ.سموظاتٌ خَا ملح لنَوعوض المك ذِلأن وبش١َ .الصة الخَبها همِتقدى مِفو واألطفال
 

 أوالًالًأو:: ححاجةةاجالع الع الم أجالم أجما نَإنّ.. الصالص إلى الخَ إلى الخَععمأبنَاءآد موح وبالطاء ِةبيعاِل هتكون حٍةينونَتَ دوم علي ا نَحكوم
 إلى ىرشَ البة الجنساج حو ه كلهستاب المقد الِكِهشير إلي يا مرك أنبدئياً أن ندزم من الالوِم. ىِدقاِب األببالِع
 لقد .اناهيِة اإليماك مر إدمنهمِك ال يلذين اعَ الرضشملت الصإلى الخَ ةاجحال و.ار األطفال الصغَا فيهم بمالصالخَ
جاأل لوقا  بإنجيلاءصاح التاِسحشَع عرع نألأل: الص للخَبير اِهللا تدنناب اب ناإل اإلن نسنسان قدان قدج ج اءكَكَ ِل ِلاءىىي ي طلبطلبوي خِلخِل ويصصم م ا قدا قد  
ههلكو  ..لكجاءوحنّا األ بإنجيل يصنّنّألأل: ثاح الثاِلحهأأذا ذا  هكَ هكَهححباُهللا اُهللاب الع الع المالمحتى ب ذَلذَل حتى باب نَنَ ابههالو الو حيدكَكَ ِل ِلحيدىىال ي هِلهِل ال يككلُّ كلُّك م م نن  
يؤِمؤِمينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح يةبدبداة األاة األيةيىىالِذالِذ .يي ؤِمؤِم يننباالب باالب ن لهن لهح ح يأأاة اة يببديىى والِذ والِذةةديال ي ؤِمؤِم ال يننباالب باالب ن لنن لني ي ررى حى حياة بْلاة بْليي ي مكثُكثُم  

عليغَ غَهِِهعلي ضضبن ولك . اِهللا اِهللابما القوَلنَِكنال ياألطفالغَ ِص أن ارؤِمنوا أوي لم تم دوروبنَ.طأوا أخْا أو ِه اءعلي أصِمب حن 
غير حإذاقِّ الصفالًاتَ ِط مأن ت يتمب عصليِبازاِت امتيسيح الم أىي أن بقى ماع لرحين ِف كّلب ى األب٢.ِةدي 
 

الص ر خَبر أم إذ د.ةجيبمته العع ِنبِح الم اُهللار أظه لقد..ةِِةشريشري الب البالصالصخَخَلِِلذ األزل ذ األزل نْنْ م مبير اِهللابير اِهللاتدتد ::ثانياًثانياً 
رشّالجنس البِمى نالِك الهِد األبى. ة إنمِة الغَ اِهللانعى الِتنيأج زا بكلِّ ِحلهٍةٍة وفطنَكم عبر نْعها بولسسأبلغَ وُل الر 

  ههامامم قدم قد وبال لو وبال لويسينيسين قد قدنكوننكونالم ِلالم ِل تأسيس الع تأسيس الع قبَل قبَلا فيِها فيِهنَنَا اختارا اختارممكَكَ: إذ مكتوب .س أفسىِنؤِم م إلىالِتِه رسىبير ِفعالت
  ىىا ِفا ِفنَنَا عليا علي به بهممعع انْ انْىى الِت الِتهِِهمِتمِتعع ِن ِندِِدججح مح مددلملم  ..هِِهئِتئِتشيشي م مةِِةررسس م مببسس ح حهِِهنفِسنفِسسيح ِلسيح ِل الم الموعوعسس بي بيىىنِّنِّلتبلتبا ِلا ِل فعيننَ فعيننَقَقَببذ سذ سإإ  ..ةِِةببحح الم المىىفِِف

المالمحبا الِفا الِف لنَ لنَ فيِه فيِهىىالِذالِذ  ..وِبوِبحبدداءاءبد غُ غُهِِهمِِم بد فران الخَان الخَفرطايااطاي..ح ح سسبى ِنى ِننَنَ ِغ ِغبعأأ  ىىالِتالِت  هِِهمِتمِتعججزلهكْكْ ِح ِحا بكلِّا بكلِّا لنَا لنَزلهمو ..ةٍٍةطنَطنَ وِف وِفةٍٍةممكتوب 
اَهللاأن  يأ ريدن::ج ج ميعالنّ النّميع اس ياس يخلصخلصونلىلىإإ و وونم م عرفِةرفِةعالح قِّقِّ الحيقبلون األطفاُل فهْل.. يقبلون وصلوا إلى م احلِةر لمال . ؟رفِةع

  ٣.هنّم؟ى لهيِب جار ِفغَح األطفال الص بطرنية الغَمتهع ِنحم تسهْلو .كأظن ذِل
 

 إناَهللا لي طاِل سقاسياً حتى ياألطفاَل و بضالرلوععما شَ ليِميئاً أوحل يمهة ِف مسئوليعل ما ليى ِفس 
 ارالصغَو .وعسسيح ي المىالص ِفان الخَإيماِب ة الستيعر القدهمي لدس ليرغَاالص إن األطفاَل .ِه ِفعِلِتهمطاعاسِت

الذين غَ  فى حياتهمانواكَو اتواميقاِدر رينعلى و ضلصغرهمارع قر . اآلن مالى ِفه ساِءمم ستريحيناءدعس ب ين 
 رشَابع عد الرد العرشَع عاح التاِسح بإنجيل متى األصاء جلقد . الفريد بحبِهونعستمِت ينّان الرقيقى الرب الحاعرِذ

 ٤.مهاركَ بثم ..اتاتمومو الس الس ملكوتَ ملكوتَمثل هؤالِءمثل هؤالِء ِل ِلننألأل  ..مموهوهعع وال تمنَ وال تمنَىىللإإ  أتونأتون ي يالدالدوووا األوا األععدد: ِهتالميِذ ِلوعس يب الرقوُل
 

 نَهالع اكِمديد ناألس ِةاِببقِنعى الت المتؤي دوج ة النّظر ِتهوِم.لك نح اِض الو أن كّلأنم ا جِمتاِب بالِكاء ن 
أواٍف ِلصجال تهنّم جدإطالقاً م بِها تستطيع أن تقر رع أنضاً أو أطفاالً طر رحاوا فيه.م ا جِذاء ألطفال ه نَكراك. 

                                                
     ى اإلنجيلى اإلنجيلإلإل  استمعاستمع،             ٣٦  &  ١٨  &  ١٦: ٣   ،    إنجيِل يوحنا ١٠: ١٩ إنجيِل لوقا ١
  ١٧: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٢
 ٤: ٢     ،    رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٨ – ٤: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ١٥: ٢٥  ،    إنجيل متى                                   ١٤: ١٩ إنجيل متى ٤
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ار ع القرض وى ِفادِتهملوا بإرفشَ وهم أن يضعوا قراراٍت ألنفِسهمِنا إمكى ِفان كَالغين باركب ِلو هكره ِذاءا ج منولِك
 .ِةلدينونَض ِليبش األرام العار وقفوا أمغَأطفاٍل ِص نأ إطالقاً ع نقرلما نّنَا أم كَ.ا فيهمصيره محب أصكذِل ِلالسليم

ينونَدواِتة األمالذين س يدانونسكلُّ واحٍد ح م ا بهباألسفارو مكتوب . حسب ام اءفربِس ج رَى يوحنّا الالهوِتاؤي 
ليٌل قاطع  دىِدذاِب األب العى ِفطفاٍلأ  أوضعِد راجتوقدس ِل المتاِب الِكى ِفَلاِمفاَل الكَ اإلغْإن .رينشْاح الِعحصاأل

 ١.  ثاِلثاً ِللبشَراناًمكَ اُهللا دا أع م.ام لهثَار وال ثاِلر لألشْحيمار وجر لألبعيم نَدوج ي.اكنَ هماجِدِه عدم توٍةقويَؤيد ب
 

األطفال  إلى عوسب يا الرهفي ار أشَىاالِت الِتتأمُل الحا نَمحينَ..  األطفال األطفالننسيح ِمسيح ِم الم المفُ السيِدفُ السيِدقِِقوومم ::ثاًثاًثاِلثاِل 
أيامتج نَ.ِهِدس راألطفاَلى أن له ة ِفة خَانَ مكَمىاصف .لكوِتِه ملقد جبإنجيل متى األاء صاح الثاِمحشَن عرتالميذ  أنه 
تقدِهلإ وامي ألونَهسي: "فمفمننه ه وأأ  وععظمملكوِت ملكوِتىى ِف ِفظم الس الس مو؟؟اِتاِتمو".. فدعا يسإ وعِهليأ ولداً وقامى ِفهو ِطسوقاَلهم : 
"الحالحقّ الحقّ الحقّ أقوُل لكمقّ أقوُل لكم..إن لل   إنمجمج ترتر ععوا وتصيروا ِموا ِموا وتصيرثَل األوالِدالِدثَل األو..فلن فلن تد خُخُ تدمولوا ملكوتَ السمواِتاِتلوا ملكوتَ الس".. قَبل وو":  قاَلثم نقَبل م نم
ولدلدواً وداً ِمداً ِماِحاِحاً وثَل هذا باسىىمِِمثَل هذا باسفقد ىىلِنلِن قَب قَب فقد"..  إنأعتِقام هدوه أنّه ال ي ألمكن ىان  إنسأ ذِلإذا قراألك صحاح يستطيعأن  
ِمفّستِشي لمكتوِب اناالّ  أناحِتم نَاكهأن بالر ي سلِقوعى يثال هؤالِء بأمغَ الص٢.حيمار إلى الج 
 

 ررج" ::ابعاًابعاًرفال ي وا هِه وأمإلي رجأنا ذاهبفال ي وا هِه وأمإلي أنا ذاهبععإلى كَ.."" إلى المِلان كد اويؤِمد بأنّه نس فَوم يكون غير  ابِنِهعالص 
اِت  كلمىحلول اسج يىاِنوئيل الثمفر ص ِسن ِمرشَ عىاح الثاِنحص األىفِف. اكنَة ه ثاني سيالقيِه وأنّهاتَ مىالِذ
  واآلنواآلن. . لدلدا الوا الوييححب ويب وي الر الرىىمِنمِنححررا يا يبمبم ر ر..علمعلم ي يلتُ منلتُ من ق قىى ألنِّ ألنِّ..يتُيتُتُ وبكَتُ وبكَلد حياً صملد حياً صم الو الوانانا كَا كَلملم" :إذ قاَلمِلِك داود ال
قدقدم فِلفِل. . اتَاتَ ممماذا أصاذا أصومأقِد أقِدهْلهْل. . ؟؟وم ررأن أن دأر دأر ههب ب ععد؟؟د..  إلى رجعفال ي وا هِه وأمإلي أنا ذاهبإلى رجعفال ي وا هِه وأمإلي أنا ذاهب".لقد آم ن داود ى ِفالمِلك 
الحاِةيب عدالم ِتوا كَ ومانِهقُ إلى قلب يتطر ى ِفشكأنّه ى يقِضوفَ ساألب ة مديذِلع االك بق فارى الِذبيِبن الح٣.ه 

 

 إن خَالص ..ماِلهمماِلهمأعأع  حسبحسب وهو  وهو  األسفار األسفارىى مكتوب ِف مكتوب ِفالكينالكينة الهة الهينونَينونَ د دهِِه تقوم علي تقوم عليىىاس الِذاس الِذاألساألس ::ساًساًاِماِمخَخَ 
ؤكّداألطفال م.بِن وهذا مالقاِع على ىىة الِتدعلي تقوم ينونِةها داله الكين.ي اِئ إذ أنىوحنّا الرُل بسفر يسجؤ الرا ي

ض ض  هربِت األر هربِت األرهِِههه وج وجنن ِم ِمىى الِذ الِذهِِهس عليس علي والجاِل والجاِل..ضضيي أب أبظيماًظيماًشاً عشاً عررتُ عتُ عأيأي ر رثمثم": اِتم الكِلِه هِذرينشْاح الِعحصاأل
موالسموالساءاء..وال ي وال ي وجوجددله له مموا موا مِضعِضع..و و ررأيأيتُ األمااغَغَواتَ ِصواتَ ِصتُ األمراً وكبراً وكبأم اراً واقفينأم اِهللااراً واقفين اِهللاام وانفتوانفت. . امحوانفتَ أسفَ أسفَتْتْح وانفتَار ارحِس ِسح فرآخَ آخَفر رر  

ههوِس ِسو الح فرالح فرياِةاِةي..األم ودين األم ودين واتُ ِماتُ ِموا هما هموِف مكت مكتو ِفوب ِبىىوبسِب األسفار بحساألسفار بح أع أع مماِلهموسلوسل. . اِلهمممالب الب ححاألم راألم رواتَ الذينفيِه فيِهواتَ الذين  وسلم  وسلم 
المالمووتُ والهتُ والهاويةةاوياألم األم وواتَ الذيناتَ الذينفيهم ودينوا  ودينوا ..اا فيهم كلُّ واِحاِحكلُّ وِب أعسٍد بحِب أعسٍد بحماِلِهاِلِهم".ينونَ إنالد ةَ العتيدة أنتكون وفقاً  ستكون 

 ىاس الِذ واألس.ما اقترفوه مكتوب ِفى األسفار وجميع .مارِهض اختيح وبمهمادِتا بإرلوهِمى ع الِتألعمال األشْرار
تقومِه عليالةينونَ دمعلى أع أنّه اِضحو ارِش األشْر يرارتٍةر كبثنَا أوهوج وِدِهاءمض على األر .ثِمن ممِك ال ينأن  

ه نَيكوناكال أىاحتم غَ هؤال أنِء الصار يتقع ونحألنّ.ٍةينونَتَ د هاًمبديهي لي سوا مسئولينع نأفع ٤.اِلهم 
 

 إنم جدرتشِْه هِذثَلة ِم دينونَ التفكير أن ُل األطفالمال ي جو . إطالقاًوزهووأهزلة م ىالِئٌلوال .هزلٍة مد 
  الذينارغَ الصإن .وِتهم مظة لحاِء إلى السمةراشَب منوبذه األطفال يارغَ وِص الرضعوح أنضتابية تبين بوكال

قوافارالح اةَيه مم عالئكَ المارِة األطهي حسباَهللاون وي نِشدالب أناشيد ونهِةجوالفر ح حوَل العشر٥.ىجيِد األسنَ الم   
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم انَا: تشتَركأباوىمالس .. إنمواتَ تح السثُ بمدجِدكي خْ والفلكبع برلم 
يديك.ي وإلى ي مموكَ ي الماًذيع.ل وليل إلى ليلماً ِعىبِد ي.م ا أعظمِمىلِذ اتَفأنْ .ك نالاِه األطفَ أفوضوالر ع هأتَ ي

بيحاًتس .نَإنشَا تتطل قلوب عوقاً إلى يفسنَ.لقاِء اِلمو راى حنَتماً أحبءا مغَا ِص فارقونَنو. اراًاراً وكبنَسى ِفشترك 
اجيِدتم ِمسكظيم الع.آمين .تع اَل أيها الري بيا. سوع نعدت منَوا صخَارجاً: اِدقاً بقوِلك هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 
 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِة إن أردتَ سماع ِتلك الر..يز القارئ العزىأِخ
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  ٤٦: ٢٥ إنجيل متى ١
  ٥ – ١: ١٨ إنجيل متى ٢
   ٢٣ – ٢٢: ١٢سفر صموئيل الثانى  ٣
  ١٣ – ١١: ٢٠سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤
  ١٠: ١٨ إنجيل متى ٥


