
 ٢٤٦الرسـالة 
 

لكلكينب غِِغ ينبى التسبيحى التسبيحي كللتَكللتَ.. .. ا اُهللاا اُهللا يالس نَنَ السة بجوِدوِدة بجكك  
 

(Arabic – Praise awaits You. You crown the year with your bounty.) 
 

    كللتَ السنَة بجوِدككللتَ السنَة بجوِدك.. .. لك ينبِغى التسبيح يا اُهللالك ينبِغى التسبيح يا اُهللا :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
  

  :س والستيناِمور الخَمز المن ِمرشَدى عِا الحددالعل و األوِدد العن ِم الجزء األوَلأ نقراميرزفر الم ِسنوِم
 

  ١.""ماًس د تقطرك وآثاركوِدة بجنَ السكللتَ ..ا اُهللا يبيح التسى ينبِغكل" 
 

 االحتفاَلإن بتو ديع عام مضاَلى واستقبع ديٍدام جي بِههتم م عاس النّظم.نَ وهالفٌ اخِتاكب ياألسلوِبن  
 نينؤِم الم قلوِبن ِم فيِهداعم تتصو اليكذِلى فِف . اِهللاالد أوُلحتِف يى بِهالم واألسلوب الِذ العالد أو بِهُلحتِفى يالِذ
تسابيح الحكر والشُِدمِلجيِد والتم و .ِهالِلجتتصاعأبشَد أ ععال الشّمروالم ون ِمجنالِد أوِةملكَ مِة الظلم.ِم ونعتاِد الم 
أنتظه كّلر ِةاشَام على شَ عالتليفزي ونص لشّ ِلاًرووِبعِةفَختِل المِه وبِتُل تحتِفى لكنَ الماسِه على طريقِت كلٌّ.ةب 
وعو.ِهاِتاد قدع برب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رة األوميصحلاح األو عنلوِك سالِد أوى بقاع الم ِف الع
  الذينالذين  ..يليقُيليقُ  ا الا الفعلوا مفعلوا مفوض ليفوض ليررن من مهه إلى ِذ إلى ِذ اُهللا اُهللاممهه أسلم أسلمهمهمرفِترفِتععى مى م ِف ِف اهللاََ اهللاََ أن يبقوا أن يبقوانوانواسِِسستحستح ي يا لما لممموكَوكَ" :ِه بقوِلانيلدا
  ٢."ملونملونعع ي ي بالذين بالذينونونررسس ي يضاًضاًييأأ  ها فقط بْلها فقط بْل ال يفعلونَ ال يفعلونَتَتَوو الم المونونجبجبستوستو ي يهِِه هِذ هِذثَلثَل ِم ِمملونملونعع ي ي الذين الذينننأأ   اِهللا اِهللاكمكمرفوا حرفوا حذ عذ عإإ
 

ى  ِفقبَل منتصِف الليل ِة الظلمالد أوعجتِمي .ارص األبفُِطى تخْ الِتاِءو واألضيناِت بالز امتألتْناِكى أموِف 
أزهم اِئينْ وِع.ِةالخليعدم الليِفنتص طِفل يئوناألنو ارثم لونَِعشْ ياه.و همي صيحونص ياٍتحتص ماآلذان .ثم  
ِميندجِفون غَقص على أنْى الراِنوسيقى واألغَام المبتذلِةى الم.وي حتسالخَون مشَب ررِمٍةاه نز جاٍتاجثُِد تح 

اتٍِفرقعتطيب له و.م ستِميرى احتفاِل ِفونهمطلع الفَ حتى منْ وِع.رجدع وِتدهمازِلنَ إلى مهمي بشَأ نَداط رجوليس ال الب
 لٍةلي ى ِفِةعور الممآِسى الِةهاجوم ِلاِفسعإل وانقاِذ اإلاُلارع رجسيو .مهابووا ص فقدورينمخْم ن ِماِءري األبِةايمِحِل

تْلعبا أجنَ فيهالشّاد رالر أشَِةوحي ر أداروفذتْ ونَ.اهططاًخَ مأع سقاٍط  إلدتهأكثرع ِمٍدد نالض حايخْا المد٣.وعين  
 

  االإنحصاءات العة تشْالميهدأن ج اِئرموالنّلِب الس ِت واالغِْبهوالقتل واالنِت،اِبص حار وحِثاِدوالع وان د
الواالغتي،رتِف يع معدلٍةى ليا ِفلهر ِةنَأس السِة الميالديع نم عِلدا ِفهى أىي ر ِمم آخَونأي ةنَام الس.إ إن بليسي رفُع 

ض را بعأنَد ب لقد.محري  الٍديس ِلِهِتاد قيرهل أم بجواركَ تينالِذخاصة  .رىشَ الجنس البد ِضايدالمكَ ربد يفَيكَ
صقاِتٍةور ةٍِما نَنَنّ ولِك.ِةفَؤِس معِلود نتحثَدع نص ٍةورميلٍة ج الحتفَ،رقةشْم اِهللاالِدال أو بر ِةنَأس السِة الميالدي 
البِل ،ِةهيجمنم أل الربقلوب هِمم نِهالِم سو وضعأم امأع ِنيهمر جاءح اًيم ِفاركاًب ى حياة أبٍةديس ِظ تنتَِةعيدره٤.م  
 

إنإنأو أو الدإذ إذ اِهللا اِهللاالد ي مِِمجتَجتَ يععونل لون ييلة رلة رأس السِةةِِةنَنَأس السِة الميالديالميالدي ي ي ععرفونخَ خَرفون ممسسة مة مبئََئاِداِدبوعلى أس اِساِس وعلى أسهها يحتِفحتِفا يلونلون::  
 

 أوجت ::الًالًأوجتيي ِمع ااِمعلممِِمؤؤلمنونلل  نونيقديقدمل لوا تسبيحاًوا تسبيحاًم وعسيوعسيم م ننأحب أحب ههمم  وافتدوافتداهاهم بدنّ إ....هِِهمِِمم بدهم أحبجت  اؤهجتييونِمعونى  ِفِمع
حضِتِهر ليتمبوا تعبيح ِلالتسِك مِل وهو.ِهالِلجِكلو المور باألر ىالِذ اِبباشتر اهمم ثمين كَ بدا ِممن حل مبال عٍبي. 
مرددين المزمائِة الِمورسينوالخَم  هاتفيناق قلوبهممأع ِمن  :"  هلِللِلهويااوي . .سسببحىى ِف ِفوا اَهللاوا اَهللاحقد هِِهسِِس قد . .سسببححوهفلِك فلِكىى ِف ِفوه قو هِِهتِِت قو . .
سسببححوهوهعلى قو هِِهاِتاِت على قو  سسببححوهوهح ح سسبكَ كَب ثرةِِةثرع هِِهظمِتظمِت ع . .سسببححوهوهبص بص وتِِتوالص ور ور  الصسسببححوهوهبر بر باٍباٍببوع وٍدوٍد وع..  سسببححوهوهبد ورقص ورقصفٍّفٍّ بد  . .
سسببححوهوتار وِموتار وِمأأ ب بوهززمارارم..  سسببححوهوهبص بص نوج التصويِتويِتنوج التص..  سسببححوهوهبص بص نوج الهنَ نَكلُّكلُّ  ..تاِفتاِفنوج اله سسمفلت فلتةٍٍةم سسببححالر الر بب..  هلِللِلهوي٥."ااوي 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،                        ١١ & ١: ٦٥ سفر المزامير ١
   ٣٢  &  ٢٨: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
                          ٢٦: ٧  ،  سفر األمثال                  ٣٢: ٢٣مثال  سفر األ٣
   ١١: ٢رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس            ،           ٤٤: ٨ إنجيل يوحنا ٤
 ٦ – ١: ١٤٨ ،  سفر المزامير ٢٠: ٦  ،  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١٩: ١ رسالة بطرس الرسول األولى ٥
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 ك ذِلثَلِم . اِهللاِةمعِنِل هدشْ يإن المؤِمن ....هِِهرفِترفِتععمم ِل ِلممههونَونَيي ع عححى فتَى فتَ الِذ الِذببلرلر ِل ِلنوننونووييدد م مممهه أنّ أنّرفونرفونععيي: : ثانياًثانياً 
 .ررصِِص أب أبى واآلنى واآلنمم أع أعتُتُكنْكنْ: وقاَل ِهني عيوعس يبالر حى فت الِذعاح التاِسحا األصوحنّذكور بإنجيل يالم ابالشّ
ويطلبركَ بة الربوه و يودعاماً عستقبُل ويو اماً عيرفعصالة كالة  صيالِتعبيص ى جفر أخْ بِستْاءبام ار األي

   حتى ال حتى الرر الشّ الشّننى ِمى ِمى وتحفظِنى وتحفظِنعِِع م مككدد ي يى وتكونى وتكونوِموِم تخُ تخُععى وتوسى وتوساركِناركِن تب تبتكتكليلي": الًة قاِئركَ الب طالباًا اَهللاع إذ د.األول
ييتعبو"ىىنِِنتعب اِدىنَيؤِم المنون معولس بالر ِة ولساضوكرشُبال بقلوٍب في نِطيبِت قونالشّلك ها نَا نَننا كنّننا كنّألأل" :ِةادححنأأ  نيضاًضاًي  
قبأأ  الًالًقبغبيغبياءغَ غَاء ييرطاِئ طاِئر عينعينض ض الينالينم م ستعستعببدينشَشَ ِل ِلدينههواٍتاٍت ولذ ولذاٍتاٍتوم فٍةفٍةختِلختِل م..ع اِئاِئ عشينالخُ الخُىى ِف ِفشين بثِِثبوالح والح سدِِدس..م م ممقوتينقوتينم م بغِِغبضينضين  
ببععضنَنَضا با بعولِكولِك  ..ضاًضاًعننحين حين ظه ظه رلطفُ لطفُر م إإ و وا اِهللاا اِهللانَنَصِِصخِلخِل مححسأأال بال ب  ..هِِهاِناِنسععمىىال ِفال ِفمبر بر ع لنَلنَمِِم عاها نَا نَاهححنبْل بْل..ن بم بم قتضقتضى رى رححمهِِهتِِتم..  
ا ا نَنَررررذا تبذا تبإإحتى حتى   ..اانَنَصِِصخِلخِلسيح مسيح م الم الموعوعسسا بيا بينَنَى عليى علينَنَ بِغ بِغههبب سكَ سكَىىالِذالِذ  ..سسوح القدوح القد الر الرديِدديِد وتج وتج..ىى الثاِن الثاِنل الميالِدل الميالِدسسا بغُا بغُنَنَصصخلخل
 ١١.."ةِِةبديبدي األ األاِةاِةيي الح الحاِءاِءجج ر رببسس ح ح..ثةثةرر و وصيرصير نَ نَ..هِِهمِتمِتععبِنبِن
 

لة  ليبر الرضحى م ِفونيس القدداجتو يحين ....ىىنقِضنقِضام المام المال العال الع طو طوهمهم علي عليبب الر الراِتاِتانَانَسس إح إحونونذكرذكريي: : ثاًثاًثاِلثاِل 
رِةنَأس السي تملكهموقتذاك إح ساسقوى قٌاِد صبع و .قاقم االستحدشْيعرأنّون هوا مسالً  ليذِل ِلأهكالفي جيِبض الع 
ى ضام مى ع ِف،ىصى ال تح وِههم علي اِهللااِتانَس إحونذكريإنّهم  .اهنْ عربعي ى ال الِتِهبِتح وملِةتفاِض المِهمِتع ِننِم
ى  ِفبى النّداو دِةود بأنشُونمنَ يتركذِل ِل.هماِنى أذهة ِفومسر م. قلوبهماِتحفَة على صوعطبا مه إنّ.مارِهم أعنِم
مزورِهمقائلين م عه :"بارِكارِكبى يا نفِسا نفِسى يى الرى الربوكلُّ وكلُّب م ا ِفا ِف مى بى ِلى ِلنِِناِطاِطى بييبارِكارِكباس اس مهِِهمالقد وسوس القد..  بارِكارِكبى يا نفِسا نفِسى يى الرى الربوال وال   ب
  لِكلِكلِِلكَكَى يى ي الِذ الِذكِِكاتَاتَ حي حيةِِةفرفر الح الحننى ِمى ِمفِدفِدى يى ي الِذ الِذ..كِِكاِضاِضرر أم أمى كّلى كّلفِِفشْشْى يى ي الِذ الِذ ذنوبِك ذنوبِكميعميع ج جررغِفغِفى يى ي الِذ الِذ..هِِهاِتاِتنَنَسس ح ح كّل كّلىىسستنْتنْ

بالربالرححمةِِةموالر الِذ الِذ..أفِةأفِة والر ى يى يشبعبالخَ بالخَشبع يير عر عممركِِكرفيتج فيتج دددالنّ النّثَلثَل ِم ِمد سر شَر شَسببابو .."كِِكابيرددَلقو ونعق يِفوب ِهالِتى صالم ِةذكور 
  ٢."ككدِِدبب إلى ع إلى عتَتَععنَنَى صى ص الِت الِتةِِةانَانَيع األميع األممم وج وجككميع ألطاِفميع ألطاِف ج جا عنا عن أنَ أنَغيرغيرصص" :ى والثالثيناح الثاِنح األصفر التكوينبِس
 

 رابعاًابعاًر : :رروحفَفَ التثقل والشّ التثقل والشّوحاعةِِةاعتدفع تدفع ههمملي لي رفعرفعوا قلوبوا قلوبههمِم ِمم نال ....طاِةطاِة أجل الخُ أجل الخُن ينسالى أوفاِلى احِتِف  اِهللادهم 
نَِةأس برالسأن ي وا إخْذكروة لهم.أع ىم أإبليس انَذههفا منقادوا لههل بجلي إنّ.يليقُ ا الفعلوا م هم  صلوين الةَص 
  ةِِةممحح والر والردِِدههظ العظ العاِفاِف الح الحوفُوفُخُخُ الم المظيمظيم الع العلهله اإل اإل..اِءاِءمم الس الس إله إلهببا الرا الرههأيأي": ل إذ قاَلاح األوحص األفرِه بِسةَورذكُا الميمحنَ
  الّالّ ولي ولياراًاراًهه نَ نَككى إليى إليصِلصِلى يى ي الِذ الِذككدِِدبب ع عالةَالةَ ص صععممتستس ِل ِلفتوحينفتوحين م ماكاكنَنَيية وعة وعغيغيصص م م أذنك أذنكتكنتكن ِل ِل..اهاهايايى وصى وصظِِظاِفاِف وح وحيِهيِهحبحبمملِِل

  ددييسس  اا ي ي..ااايايصصظ الوظ الوحفَحفَنَنَ   ولم ولمككاماما أما أمنَنَدد أفس أفس لقد لقد..ااطأنَطأنَ أخْ أخْ أبى قد أبى قدتُتُييا وبا وبى أنَى أنَ فإنِّ فإنِّ.. إليك إليك بها بهاااطأنَطأنَى أخْى أخْ الِت الِتويعترفُ بالخَطاياويعترفُ بالخَطايا
  ٣."ككمِِمافة اسافة اسخَخَ م مونونريدريد ي ي الذين الذينككبيِدبيِد ع عالِةالِة وص وصككدِِدبب ع عالِةالِةة إلى صة إلى صغيغيصص م م أذنك أذنكتكنتكنلِِل
 

 ا م ِلذِلكثاٌل ِم.دِشر ويلهمي ا بمسقد المتابى الِكا أغنَ وم....ممام قاِدام قاِدعع ِل ِلداًداًرِشرِشمم  لهماًلهماً م ماراًاراًعع ِش ِشونونععضضيي: : ساًساًاِماِمخَخَ 
كتبه بولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم لمى أفسنْنْفافا":  إذ يقوُلسظرظروا كيفَفَوا كيتسلكون بالتدقيق ال كَ بالتدقيق ال كَ تسلكون ججههالءكَ كَ بْل بْلالء حكَكَحمماءاء..  
ممفتدينالوقتَ الوقتَفتدين ألن ألن األي األي امِش ِشام رريرِم ِم..ةةير نأجل ذِل أجل ذِلن كأغْأغْتكونوا تكونوا    ال الكبيبياءفاِه فاِه بْل بْلاء مينمينم ا ِها ِه مى مشيَئشيَئى مة الرة الربتسكَتسكَ   وال وال..بروا وا ر

  مينميننِِنترتر م م..ةٍٍةوحيوحي ر رىىاِناِن وأغَ وأغَابيحابيح وتس وتساميراميرزز بم بمضاًضاًعع ب بكمكمضضععن بن بييمكلممكلم. . وحوحئوا بالرئوا بالر امتِل امتِلة بْلة بْلالعالع الخَ الخَى فيِهى فيِهر الِذر الِذممبالخَبالخَ
ومومرتِِترلينِف ِفلين ى قلوبكمِل ِلى قلوبكم لرشَ شَبِِبلر اكرينشَ شَ حين على كلِّ حين على كلِّى كلِّى كلِّ ِف ِفاكرين ىِف ِف..ءٍٍءى ى اسى اسم رم ربنَنَبا يا يسسوعوعالم واآلِب واآلِبسيح ِهللاسيح ِهللا الم ".ا ومج اء 
الِةبرس يعقوباألص الاح حابعر :"ههلملماآلن اآلن أي أي ها القاِئا القاِئهلوننَ نَلون ذهذهببالي الي ووممأو هِِه إلى هِذ إلى هِذداًداً غَ غَ أوالم ةِِةدينَدينَ المأو ِت ِت أو لكلكوه نَنَ وهاكنَ نَاك صرفُرفُص  
سنَنَسة واِحاِحة وددة ونتجرونَ ونَة ونتجر ربربحأأ  ..حنتمنتمالذين ال ال الذين   تعتعرفونرفونأم أم ردِِد الغَ الغَر..ألن ألن م ا ِها ِه مىىح ح يياتكمإنّ إنّ؟؟اتكم هها بخَخَا باراري ي ظهظهرقليالً قليالًر ثم ثم ي ي ضضملُّلُّحِِحم  
 ٤."ة لهة لهطيطي خَ خَكك فذِل فذِللُُلممععيي   وال والناًناًسس ح حمَلمَلعع ي ي أن أنرفُرفُعع ي ينن فم فم.. ذاك ذاك هذا أو هذا أوا نفعُلا نفعُلنَنَ وعشْ وعشْبب الر الراءاء شَ شَ إن إن:: تقولوا تقولوا أن أنضضووعِِع
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب .. كِمأشكرأجل كّلن م بِهتَسنْا اح على ع ِدبك. 
ليِفس ى عام مضى وحسِم بْل.ب إ أجل كلِّن حاِتانَسى ِه الِتكىِم أكثر نأن تح صى أوتع الِذتَ فأنْ.د ى ترى اِنع
منذ وذِلإلىى وِدج كالي مو.و سترإلهىى نِّأِع .ىاِنعو بِنهة وِحى قوة كَكمأخْى دمكِلٍةانَ بأم مِدجِم اسك.  أرفع

وعسى يم ربالِتى ِفى اسصاِدق.  فاِدىالص عِدكتِكالً على وقلتَ.م نا مال:  ي قبْل إلىي نخَارجاًم هأخْرج  . 
   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ٧ – ٣: ٣ تيطس رسالة بولس الرسول إلى،    ١٠: ٤سفر أخبار األيام األول  ،                                 ٢٥: ٩ يوحنّاإنجيل  ١
  ١٠: ٣٢ سفر التكوين   ،                      ٥ – ١: ١٠٣ سفر المزامير ٢
                                          ١١ – ٥: ١سفر نحميا  ٣
   ١٧ – ١٣ :٤ رسالة يعقوب   ،                                ١٩ – ١٥ :٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٤
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