
 ٢٨٠سـالة لرا
 

  لََلالِسالِس فى س فى سا سفيرا سفيرأنَأنَ
 

(Arabic – I am an ambassador in chains) 
 

  أنَا سفير فى سالِسلأنَا سفير فى سالِسل :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

 وِمن سؤِمِنى أفسول إلى مسالر ولسالِة باح رسحاِدساألصأالسإل  نَقر شَرالثاِمن ع ِمن ادداألعى الِعشْرين  : 
 

 "مبكلِّصلين ِف وقٍت كّللبٍة وِطالٍة ص وحى الر .اِهوسِلرين يبكلِِّهِنهذا بع وِطواظبٍة م ٍةلب .ميع ألجل ج
القدكَِل. ى وألجِليسينىي ى ِلِطعنْ ِعى كالمىتاح فِم افِتد .ِلألعمج بِساراًه أنَ. ِهى ألجِلنجيل الِذ اإلرى ِف ا سفير
كَِل. َلالِسسىاِه أجكَ فيِهر ما يجبأن ١." أتكلم 

 

 ة أتُقرِقصِفرةؤِث م ى إحدى المالِتجاألم ِةريكيالم ِلِةسيحي زوٍةجتقوُلتْ كتب  :اسمِلح ى أنأقد مإليك  
  معروفٌوض ع.وببح م لطيفٌ أب.نَاجحال م أعُلج ر.ننيي العقُر أزِة القام طويُلهإنّ: الج الرِدحأل اٍتفَِص

ال.ِةبالكنيس  أظنِت أن لكفاِت الصتع طيكأنّاعاً انطب هأح دالم جولِك.رمين نإن قد أخْاٍتفَ ِصتُم أنّ: هِذِه ثَلى ِمره 
ٌلاِطعفقير م حتاجم تمرقِذد رغَ حقير يرثقف م.لم ْلكِم يأى م حلٍةرذِل فهْل.ة تعليمي كي عطيك؟اعاً انطبآخَر . وهو 
 حتى رمينج المنى عِتكر ِفتْانَ كَِه هِذ.؟ااهى ذكرنَل الِتاِكشَ الملك ِتمهدنْ ِعس ليِة الرفيعِة ذوى المكانَاس النّنأ

طرق يماًوأح درج ال البوليس بابب اِخى الفَِتيِنر وسلمى ورقة تشيرإلى أن ز وماً كَجى اختلسِمماًخْ ض ن٢.ال الم  
 

 تبتُنْي فجأة أنالم جرمشَ المإ اروتزوجته ِهلي بتهبُل الِذى أحجالر وه.ه و  اِلدالوالعالِدى زيزألو .ركتُأد 
ا  مدع ي ولمدم تجكمِلا نَ م فكلُُّلاِكشَ المالتْ وتو.يُل أتخَتُا كنْم كَس وليونادي عرشَ برمينج الم أنظِة اللحلكِت
ود جال و ولوِةطلوباتير المفع الفودى وِلالِد على أوقَى ألنِف نقوِدظِةاِفا بحى مو ِس.هنْ ِمفاقُا اإلننَ حِقن ِمكهمِلنَ

  لقد.ا صليتهدع ب أكن لمالٍةصة ِلابا استجهودج وان كَ.بواِقأ العو أسفتُادى لصارِتزي ِل الوقِتكذِلى ى ِفِعى مدِتواِل
بآالم شَتُأصب رىةديددفى ص تنقِط لم ع.ولم على اسِت أكن عاٍددأن أر نَِلِكاشَى ما معرة ةوضذاعِفوم ى الص٣.فح  

 

 كثيراًدثتُتح م ى نفِسع.وم إلهىع .فَ كيح وِل.؟ هذاثَد أ .؟اذامِن أنّذكرلة قاِئ قلبى إلى اِهللاتُى رفع :رى ب
أينْ ِعتَ كنْندما حذِلثَد ِل.؟ك متوِقاذا لم فهر ِل.؟ىب ماذا يحذِلثُد كد فاذا باإل. ؟ىلِم ِعونى تأتيِنابِةج :هذا ما حثَد 

 بر أخْفَ كيوى هادفِنر صأ أمو أسان وكَ.ام عِةدمجى ِلوى زاختفَ. ِكِك أتر لن. أنا فىِكى ثقِتِع ض.هيير تغْنمِكي وال
 .ٍةفتر ِل بعيداًبذه يأى أن ورَلاِكشَ بمس أحماه أب إال أنم لهه أقولباًناِس مئاًي شَ أجد لم. أبيهماِء اختفَنى عأوالِد

 إلهى  بأنتُسس وأح.اتنوا بنَ اعينحباس ما بأنَاطنَ وأحنَاازوأع  كّلرس ي.ا بنَحيماً ر اُهللاان كَ.مهحب يه أنّم لهوأكَدتُ
حيطِنيى بحِهايِتنَ وِعِهبِم أكثر نوقٍت أى م ىض.لقد ألقوا القب ضعلى ز وجى فذهإ تُببالطاِئِهلي ٤.ةر  
 

 ألول مة ِفرى حاِتيى أذهبإلى الس وال.نج  ى ِف وقوِفطالِقى على اإلأنسرِفى الصصِة البوأنَا ِفى . تاِئه 
ا  من ولِك.هع م أتقابَلى أنِل أمان وكَتظار اِن طوَلدع وب.لِة والِذ والِخزىاِك باالرتبتُرع شَ.رىو درنتِظأ ذهوٍل

حثَدِم أنّه ِخن الل حاجز زجالاجى  رى أكَأدانهذا الح ِح ِلاجزنْى ِمايِتمهِح ِل أوىنِّ ِمِهايِتم.وع نطريق س مِةاع 
التليفون داريِثِد حى معوِم .قَدقاِئِل هخْى شَ خلِفنآخَص رنتِظ يرد وره.ِم وستُعوتاً صارداً بنَ يِنبهى انت وقِتى أنى ه

بعذِلد كنقلوا ز وأخٍْةجى إلى والي رى دِذون كر األساببب عذِلد كإلى ِس نقلوه ن أخَجح ِلِمر سِمِهارِتى بزي الل  ِخن
الحواجز الزجوبإستخِْةاجي وِم.ام التليفوند نستَ المحيل التعبيرن اإل عحاس األليمس.أ  حينسماألع بوابخْ الضة م
  ٥.ى خلِفِةاري الزفِةر غُاب بقونغِل إذ يرتجفُ قلبى يان كَ.ضع بعم اهضعب طكة تصديدي الحانضب والِق. وتغلقُحتفتَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،               ٣٢ – ٣١: ٢٢ إنجيل لوقا ١
  ٦: ١٢ إنجيل يوحنا ٢
   ٢٤: ٦٥ سفر إشعياء ٣
  ٩: ١ سفر يشوع ٤
  ٢٤ – ٢٣: ١٦ سفر أعمال الرسل ٥
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 حضأخيراًتُر الم حة النِّاكمة الِتهائيى استمتْرشَ عرقاِئ دالن أق بإعنز وجى وجدذنباً مم ماًته 
 امُل أتعفَيرى كَ أد أكنلمو .ة الوالين سجوهعدى أوالِدستقبل أوى ومستقبِلم ِل ترتيٍباع أودوون  وبد.تالسباالخْ

معلطاِت السالم ةختص.كان على أن أتعلم ىا بنفِسه.تُ تعلمأن  أذهكّلب م ِلٍةر لزيِفِةار ى زىح سن وأظهى ِن أنّر
مكَاِلتمة األعاِبص.وإال د فعالس جينالثم بفقِدن االمتي اِتازالم ِةمنوحله .مِن وأفهى قسيسجن أنّ السِمه األفضل ن 
اركَشَمة زجى ِفوى بعض األمور العِةائليد إغْون فِهاِقر ايه.وح ى ِمِنذرنح ِبجور الخَ األمالِتِةطير ى تحى  ِفثُد

ِملِةاِئالع ثل موإ . األقاربِدت أحنب عضالم سوِنينجي حثُدله تغْم ِفاتٌيير ى األمِةزجوالطب َلاِخاع دالس ١.نج  
 

 لمي ِنثِدحى أحدع نكي ِةفيالتع امل معفتُواكتشَ .ىالِد أوقوَل أن أفضُلقيقِة الح فقلتُ.سيلٍة و له مأن أب اهم 
 رشَ عم له قلتُ. حتى متى؟:ىألوِن س.نج بالسض الوقِتع باِء قضن ِمدب  الان كَكذِل ِل.ِه حِقنِم س لياالًذ مأخَ
نَسنْ وِع.اٍتودا نَمإوا ظرلىقلتُوٍل بذه له م:ت قد نقصالم دة لوأح سنالتع َلامهْل: سألونى.جن بالس ي حعلى ُلص 
  هْل.؟ِدر البن ِم يقيِهطفٌع ِمِه لدي هْل.؟لالِس بالسدقي موه  هْل.؟ارجاً خَوجر الخُِه حِقن ِم هْل.؟ام الطعن ِمِهفايِتِك

 انبى إن بجمه أجد.ىوِعمى داركوِن شَون كثير.؟ِهارِت لزيبمتى نذه .؟نج السن ِموجِهر خُدنْ ِعصيتهخْ شَفُختِلست
طلبتهموإن لم أطلب  .زلتُ امأتعلم فَ كيعلى األلم والخَ أتغلب ِفووالح يةر.  نبِننَحعاِهللاِةم و حدهعلى ا نتغلب 

الصعوِم.اى تالقينَ الِتاتِِوب نقر ى اِتاءعفتُرأن الس جِمُلقِل ت الون نالج ماِئر.ِم كم ناٍل ليقض نَيى انتظار ا ِفاه
المِةكالمالم سموح بها دل طاِئون.ألن ز انَذ مكَجى أخَوِفه فِّى الصألنّعيداً ب هج إ اءِهليراًتأِخ م.إن الس جنلي س 
  على أىنح نَ.اءدع سعيشُا نَنَ وأنّتْنته اى قدصِت ِق أن أقوَلى أن أتمنّتُكنْ .ِهائلِتع وِلط بْل فقجين سو هنم ِلقاباًِع
ِفاٍلح ى بالطريقِءد تُ ولسولِك أعلم اُهللان ي شَ كّلعلم ولِك.ٍءى نم ا أعلما نَنَنّأ هستطيعم واجِدة الغَهألن نَ إلها ح٢.ى  
 

ى سيح ِف الماءد أع بهمزج  الذين.ائُل األوونيسيحيى المانَ ع كمتُسس أحةَرؤِث المِتلك الِقصة أتُ قرينح 
السِل  ال.ونجسإال ألنٍّبب هم أباوأن نِك يرانَوا إيمهبم نَ وإلى وقِت.فاديهما هذا كثيرِمون نالم سيحيشتى ى بالٍد ِفين 

 هدي سمدخَ وَلس الرولس بإن .فوا يتوق ولن.سيحم المشير باسن التبفوا عتوق ي لممه ألنّ.ونج بالسموهعالم وض العنِم
توا  يثبى كَيسين القدثُّحي و.ساِئلكنَة ِلعجشَ الملهاِئس رِهقاِئِدى على أصمِلل يالِس بالسكبٌل موه وان كَ لقد.نجى السِف
  وِدوِد حتى القي حتى القيشقاِتشقاِت الم الماحتمَلاحتمَل" ى فيِه والِذ."لََلالِسالِسى سى س ِف ِففيرفير س سوو ه ههِِه أجِل أجِلننى ِمى ِمالِذالِذ" .بى الروا ِفحان ويفريمى اإلِف

كملكنّ لكنّ..""بٍٍبذِنذِنكم ههي ؤِمؤِم يننأن كِلكِل""   أنمة اِهللاة اِهللام  ال تقيال تقيدد".لقد كتب ِنؤِم إلى مى أفسصلوا ِمس ليكَ ِلِه أجِلنىي عطيهالر كالماًب  
 ِه إلى تلميِذالثانيِة ِهالِتى رس وِف.َلالِسى س ِفوهع وضِه أجِلنى ِمنجيل الِذ اإلر بِساراً جهمِلع لي.م افتتاح الفَدنِْع

تيموثاوس يشيرالّ قاِئوِد إلى القيبشَ بشَجْلجْلتخْتخْ  الال" : له ههادةِِةادر نا وال بى أنَنا وال بى أنَبِِّبِِّ را أسيرا أسيرهاشْ اشْ بْل بْل..ه تركِف ِفترك ى احتمى احتمال المألجل  ألجل شقاِتشقاِتال الم 
 ٣."ىىلِتلِتلِسلِس بِس بِسجْلجْلخْخْ ي ي ولم ولم..ىىاحِناحِنررأأة ة  كثير كثيراراًاراًرر ِم ِمههنّنّ أل أل..سسنيسيفورنيسيفورأأ  تِِتيية لبة لبممحح ر ربب الر الرطِِطععليلي":  يقوُل ثم."نجيلنجيلاإلاإل

 

 إنَلالِس السنو ان نَعوعرِئ مىي ضعاهالح البشَاكم ِفرى ِدى أيى منوا أذنب.وأح ِفاناًي ِدى أيى منلم  
يي و.وا ذنباًرتكبلقونِف  بهمى السجون األرونَ.ةضي وعغي ررِئ مى.بِه يقيد إبليس   ِمن اسالنّكثيرين.ب عضهمُلاِخ د 

السجون وبعضهِم أفلتَم نِد يدالِة العاألر ةضي.تِظ تن ولكنرهجميعاًم الِس سل يقيدونبه ا بأمر العالِةدالس مةاوي. 
حسبا م جبإنجيل متى اإلاء صشْى والِعاح الثاِنحرينإذ ي سمكلُّع ِمدٍِاِح و نهمص ِك مِلتَولوِك المور باألر اِبب 

 ٤."انان األسنَ األسنَريررير وص وصكاءكاء الب الب يكون يكونناكناك ه هةِِةارجيارجي الخَ الخَةِِةى الظلمى الظلمفِِف  وهوهححطرطر وا واذوهذوه وخُ وخُهِِهديدي وي ويهِِهطوا رجليطوا رجلياربارب": يقوُل
 

 غُفراناً ِلخَطاياى أسألك. منكَِسراً آِتى إليك ..أبانَا السماوى: مِعى ِفى ِتلك الصالِة شتركأدعوك أِخى ِلت 
ريرى  تحأناُل فبواِسطِتِه .كحبِتن م اب أجل صليِبنك ِماشكر .داً ِمن أثاِمى وِهى ال تع وتطهير. ال تحصىالتى

وتنفكِيا .ىوِد قيوأحعاًتمِت مبح ِةريجِد مال. اهللاالِد أووم ىوكجأر وِحكِة رِنى بقوتؤيد اع . أنبكّل اِتضالِلكام جأم  
 أرفع .مِنى ِلمجِد اسِمك هأنذا أرِسلِنى واستخِْد.ِنكة ِمن لدكمى ِحبِن وه.بىزد إيماِنى ر: بقلٍب مرفوع إليك أقوُلو

ارالب وعم يسالِتى ِفى اسص.ابِتكقلتَ. واِثقاً ِمن استج نا مي  :يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج  . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٣٦: ٢٥ إنجيل متى ١
  ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢
 ١٠ - ٩: ٢  &  ١٦  & ٨: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٣
   ١٣: ٢٢ إنجيل متى ٤
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