
 ٢٨٦سـالة لرا
 

نمنم  يخْخْيرجِمرج ِم رجلى رجلى ن؟؟بكِةبكِة الشَّ الشَّن    
 

(Arabic – The Lord will release my feet from the snare.) 
 

  ؟؟ يخْرج رجلى ِمن الشَّبكِة يخْرج رجلى ِمن الشَّبكِةمنمن  :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنور الخَاِمس والِعشْرينمزأالمال  نقر ددخَاِمسالع عشَر  : 
 

 "باِئماً إلى الرد نَاىيالشّبكِة.ع ِمن رجلى خْرجي وه ١." ألنّه 
 

 نْمذ ما يقرِمب وخَ آالِف ثالثِةن مِةسشَ عرتقريباًاماً ع  .حسبم ا جِفاء ى بعض المكت. اجعربد اود 
 ىى ِه الِتِهاِتمى كِل ِفأمَل الت.ةنَؤِمن ومؤِم م كلُّنع أمذا لوب حاوي. رينشْ والِعساِم الخَورمزى اإللهى المح بالوبىالنّ
 ن ِما نتعلمليتنَو .هجيِئى م ِفبى الرا وتأنّنَشِْع وب الراء شَإن .اة الحيِهى هِذ ِفانَستقبِلا ومرنَاِضحِل نير ماجرِس
.  اهللاع مالقة الع تكونفَيكَ داود النّبى اتبِه كَنِموليتنَا نتعلم  .ىاِنع الموم سن ِماها احتومِمو ورمزم الك ذِلاِتمكِل

فقد جبِستْاء فر أعمسلال الر األصاح الثاِلحشَث ععلى ِلر سان بولس الراِتولسالكِلم أأوو:  ِتلكقاماُهللاُهللا((  قام((له م م  لهدداواودد  
  ٢. "ىىشيئِتشيئِت م م كّل كّلععنَنَصصيي س سىىالِذالِذ  ..ىى قلب قلبببسس ح حالًالًججسى رسى ر ي يننبب  دداواو د دتُتُددججوو""  ::))اُهللاُهللا((  ذ قاَلذ قاَلإإ  ضاًضاًييأأ   له لههدهد شَ شَىى الِذ الِذكاًكاًمِلمِل
 

ى استقى ع الِذبر النَيع غَب نَن ِم.ستقيِهلم نَ ِع أىنى ِمودال ج نولِك. ختلفة مابعنَ من ِم الكثيرتعلم نَنحنَ 
 هراِصنَ عْل تكتِم لمام طعو هبى النّداوامير دز منلو ِمخْا ينَاحو أرام تشتهيِه طعأىو. بى النّداو د اِهللاُلج رهنِْم

ا  ماِبال استيعمة إهاصوخَ. ة السليمِةوحي الرذيِة التغْوِء سن ِمىوِح الراُلز والهفُع الضمهاب أصونكثير. ةذائيالِغ
ِسِهحتويي فرالم فليتنَا ن .اميرزعاًلتأمم الم زماِمالخَ ورشْ والِعسستخِلنَِل رينص فواِئدج وهة ةريامفيِهه : 
 

 أوالًالًأو : :إنإنعِلني بالر عِلني بالر ع ع نن  طرِل ِلهِِهقَِقَِطر يسلكَسلكَيهااهاإلنسان وو   اإلنسانالحشِِشسترستريي ِل ِلقّقّالحدبِه بِهد ....كَ حين انآد موح وِةى جنّ ِفاءع ن د
عاهللافا طريقَر .إلى أن ايَل تحإبليس علي حاًا فاِتهمع نَيِم كلِّى نهرا على طريق آخَما فيِههل سلكو وبج.فأد ا ى بهم

الخُاِبإلى ب وج ِمرِة الجنّن .نَوها بأتْدالم انَعاة وواجهآد ونَ مسلهص عاِتوبالح اِةياشقاِت ومر  اآلخَطريقالى  ِفه
 دفوعاً م أوارِه باختياءوس ِه برجليِه إليْلخُد ي لمان إنسدجيو  ال إبليس طريقَإن .دى األبالكاله  الحتميةهايتهِن ىالِذ
الكلُّ .ِهإلي خَلدوبكٍةشَ ىِف ِه برجلي لمي جدلخُ ِلبيالّ سنْالص ِملخَوج وارِل.اه ِهقوِعوب ينى الشّ قوربِه حيطة الم 

ولةبسه. على ذِلزد ك الِتَلاِكشَالم ى يحالعقُلار شَ البرىى  والِتا فيهقد قِحينَاما  فيهعدالخَو ري. 
 

  ليفينَس ا منلم ي ِففاج طنتَأ بأنهلم ِع تسفهاِد إليجالص ِملخَ ِلاٍب بنو طٍةرو  بِهتْ ألملميكن ي مُلعا  له
ى ا ِفنَلوِكم سدعة ِلتمية ح نتيجو ها فيِهطنَا تور أن مجد نَ. إلى المزمور الخَاِمس والِعشْرينِةدو بالعنولِك. اباًسِح

طريق الرانخَو .با ِمنَعدنو  إبليسِها إلى طريِقنَذبانجالم ؤدالِكى إلى الهِد األبى.ال ِن لوعاى افتقدتنَ الِتة اِهللام 
: الً قاِئهورمزهل مستَ يكذِلِل. تهونَع م وطلب إلى اِهللا االقترابوه  األمثَلن الحّلأ بى النّداو دفَ اكتشَ.اوانتشلتنَ

 نابع ِم الرِددى الع ِفا قاله مهع مددونر اهط خُمسترا نَليتنَ ." توكلتُ توكلتُ عليك عليكىىلهلهإإا ا يي  ..ىىفِسفِس نَ نَرفعرفعأأ  ببا را ر ي يككليليإإ"
مزورِهم :"طرطرقكقكي ي ا را رببع فِن عفِنرىىر . .سسببلكعِل عِللك موِف."ىىنِِنم ى العالثاِمِدد ا عطينَن يالرجى ا الِذى إلهنَِف اءخْال يطى زالبوه 

  ٣."قهقه طر طراءاءععدد الو الوممعِلعِل وي ويقِّقِّ الح الحىى ِف ِفاءاءععدد الو الوببرردديي  .. الطريقَ الطريقَطاةَطاةَ الخُ الخُممعِلعِل ي يككذِلذِللِِل. . ستقيمستقيم وم ومححاِلاِل ص صببالرالر": إذ يقوُل
 

 اِف واكتشَحقاِئقَ رفِةع مدرج مسلي ....طلبطلب نَ نَفَفَييكَكَرفة رفة ععا ما منَنَمم ويلز ويلز ِمن اِهللا ِمن اِهللاطلبطلب نَ نَا أنا أننَنَى عليى عليبِغبِغنْنْيي: : ثانياًثانياً 
 م لهتْس ليمه ألنّ.واطلب يهم أنى عليبِغ ينْهأنّرفون ع ال يمهنّ ولِك.ن اهللا ع الكثيررفونع يون كثير.ى يكِفالطريقَ

 بإنجيل متى اء ج لقد.طلب ينم ِل اِهللااِتظم هب أعن ِممهوا أنفسمر فح.نطلبوا ي ممعطيه يه أنّى إلههمة ِفافيقة الكَالِث
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع          ،                ١٥: ٢٥ سفر المزامير ١
٢
  ٢٢: ١٣ سفر أعمال الرسل 
٣
           ٩ & ٨ & ٢ & ١: ٢٥ سفر المزامير 
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األصحوابعاح الس بإنجيل لوقا األصحاِداح الحشَى عقوُل رالر بي سوع: "اساسألوا تعألوا تعطوااطو..اطلب اطلب وا تجدواواوا تجد..  اقراقرعوا وا ع
ييفتحفتحلكم ألأل  .. لكمنكّل كّلن م م نني ي سأُلأُلسي ذذأخُأخُ ي..وم وم نني ي طلبطلبي ي جدجد..  ومومننيقر يقر ععي فتفت يح لهوقاَل."ح له الر ِهتالميِذ ِلبا وحنّ بإنجيل ي

األصاححالر شَابع عر: "ومومههمما سا سألتمألتمباس فذِل فذِلىىمِِم باس ككافعله افعله ليتم ليتم ججدداآلب اآلب باالب إإ  ..نن باالبننسألتم سألتم شي ئاًئاً شيباس ىى فانِّ فانِّىىمِِم باسافعله ١." افعله 
 

 لقدرفع د اوالنّد ِطبى ِفلبته ى مزشْس والِعاِم الخَورِهمو رينالعِدداِد الحشَى عمِِم": الً قاِئرنأأ  نجل اسمِِمجل اسككي ا ا  ي
ررباغِف اغِفب رأل ألىىثِمثِمأأ  ر نهنهع ع ظيمظيم".ِه هِذ إنترتِكِة الطلب على ثالثِةز أس س ه١١(( :ةام((  اساسمف .... اِهللا اِهللامداوالنّد مِِم" يقوُل بىنن  
 م اِهللاى اس علنرتِكيداود النّبى إن  .ته بجسارٍة وجرأٍةلبم ِطيقد لحيد الوهفيعشَ و ه اِهللاماس ف."ببا را ر ي يككمِِمجل اسجل اسأأ

وليعلى غَس ٢٢(( رِهي((  ممضضمون الِطون الِطملبةِِةلب.... هاغِفاغِف" وريُل وأتخَ"ىىثِمثِمأأ  ر  النّبى داوديضعإثم ى كفِة ِفهان ميزثم إلى يتطلع  
األخْى الكفِة ِف اِهللابر ىر فيىر .ويَلوا هم ا ي٣٣(( .ىر((  فدفداحألأل" ....هِِهة إثِمة إثِماحنهنهع ع ظيم٢."!ظيم  

 

ن  بالثمااهى اقترفنَا الِتا وآثامنَاهى ارتكبنَا الِتانَطاي خَ نقارن أنىنصِل ِلر اِهللاضحى م ِفداجنتو حين اليتنَ 
 ن االبم دبذَل ي أناوىم الس اآلبى كلفَر الِذ بالقدظيمظيما عا عنَنَ إثم إثمإنإن.  الجلجثة على صليِبسيح الموعس يهفعى دالِذ
كَ ِل.حيدالوىهِل ال يكّلك م نؤِم يبْل. بِهن تكون له الح يةاة األبدي .لم خْيإشَ قلِب علىطر عيالنَاء بىحين ر أى السيد 
الربساًاِل جِس على كرىرتفعلا عوم وأذي الهتم أنّيكَلأل اله هر ِم بهذا القدنع م االسِتدةحقاق واألهلي .و وهأمام 

ِةالطلعالب ِكمِل ِلِةهيلوِك المور باألر ابب.فلم ي سعهإال أن  يصِم خَرنأع الًقاِئ اق قلبِهم :"وى هلكتُى هلكتُى إنِّى إنِّ ِل ِليٌليٌلو.!.!  
  ٣."نوِدنوِد الج الجبب ر رككأتا المِلأتا المِل ر ر قد قدىىنَنَيي ع ع ألن ألن..ننجس الشفتيجس الشفتي نَ نَبِِبعع شَ شَننيي ب بنناِكاِكا سا س وأنَ وأنَ!.!.نن الشفتي الشفتيجسجس نَ نَانانى إنسى إنسألنِّألنِّ

 

 رغِف يى كَِهؤاِل وسِة الحقيقيرفِةع المِهرفِتع م وطلِبب طريق الراِف اكتشَدع ب....اانَنَررتنتِظتنتِظى ى  الِت الِتاتُاتُركَركَالبالب: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ن يددى الع فِفِهِقا طرنَ بتعليِمةابستجالهى اف: ة األولىرك الباأم. ب الراتُركَا ب علينَتفيض. ِهِم أجل اِسنِم اانَايطخَ

  سلهسلهنَنَ و ور تبيتُر تبيتُى الخيى الخي ِف ِفهه نفس نفس..ههختارختار ي ي طريقاً طريقاًههممعِلعِل ي ي..بب الر الرفُفُاِئاِئ الخَ الخَانان اإلنس اإلنسوو ه هننمم":  يقوُلرشَ عِث والثاِلرشَى عالثاِن
يرثُرثُياألر األر ضض" .ى ِه:ركة الثانيةالب أنالر فَ يكِشبقَقاِئ الحاإللهي ة واألسرارة ِل األزليمفِف يتقيِهن ى العِددابع  الر

شَعسِِس":  يقوُلرررالر الر بائفيِهائفيِهخَخَ ِل ِلبوع وع هدهدهتعليِمتعليِم ِل ِلههمهم". ثةركة الثاِلالب :التحِم ريرنالِتباِك والشِّوِد القي ى ينصبها العدو 
 بىد النّاو دىنَي ع إن."ألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِةألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِة. . عينَاى داِئماً إلى الربعينَاى داِئماً إلى الرب":  يقوُلرشَس عاِم الخَِددى العفِف
لينَتَس حووِف الظربْلحيطِة الم إلى الر إنّ.ب ِفه ى سغْالم رِس مهام العدوالم ِةلتهباِك وشبهالم نص٤.ِةوب  
 

 إن داود نَىيع النّبى  باِئماً إلى الردانزلقتْ حتى لوا بكٍةشَ ىِف ِه رجليهنَصب ودكَالع مصنّ إ.ِهة إلذالِليده 
ستِميدس المهوقو ِمته نالر ب. ووهي صبرغْ رألنّ. الضيقاِتم ه نيثقٍة القدير بكلِّ اإللِه إلىظر وإيم خِلان حتى يصه 

 .عينَاى داِئماً إلى الرب:  يقوُلن م إن." ألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِة ألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِة..عينَاى داِئماً إلى الربعينَاى داِئماً إلى الرب":  يقوُلكذِلِل ِمنْها
قُِّحيله أن ي ردكِلد اِتمالم زشْبع والِعامورالسرينو هوأي ِل( اضداود(: "الرالربِم ِمىىالِصالِص وخَ وخَىى نور نورب ممنافُافُخَخَأأ  ن . .الرالربب  
  ٥."ننطمِئطمِئا ما منَنَأأ  كك ذِل ذِلىى فِف فِفببرر ح حىى عل علتْتْ قام قامننإإ. . ىى قلب قلبافُافُخَخَ ال ي ال يشٌشٌيي ج جىى عل عل نزَل نزَلننإإ  ..!!ببرتِعرتِعأأ  ننمم ِم ِمىىاِتاِتيي ح حننصصحِِح
 

ا نَود قيليفكو لخالصنا اِءم السن ِماء جى الِذى ذاكقة ِفا ِث قلوبنَأليملان ن نور اإليمض ِمفي ِلحما نسليتنَ 
ويحرا نثبتُتنَ لي.انَرربنَاا على نَونَ عيي سوع. فهور ى  الِذااؤنَجخْيِمحنٍَةا ِمنَرج أى  نَنّنَا  أل.نحبِهاي ِهبعوِنو  وله 
 ." ألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِة ألنّه هو يخْرج رجلى ِمن الشّبكِة..عينَاى داِئماً إلى الربعينَاى داِئماً إلى الرب" :بى النّداو دع منقْلِلو .نورنتِص منوظافر نحنَ

 

 أدعتشتِلأِخى  وكالِةركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السك أ ..أبألنّشكركىصِنوِح. اتى الضيق ِفىالِم س 
إ المنيعنعلتْ قام ى حرستِنأ. بعلى د ووِدعكِفقِةاِد الص ى كتابكالم سقد. اسمك برجح أ صينإ ركضِهلي 

 .البار  ِفى اسم يسوعىالِت صرفعأ .ىذِننِقت ىاوِفخَ م كلِّنوِم .ريستنأف كليإ نظرأ .ى ِلبيستجت فكطلبأ .تمنّعأو
ق الًتِكمعلى ِصد ِدكعقلتَ.و نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ١٤ – ١٣: ١٤    ،   إنجيل يوحنا ١٠: ١١  ،   إنجيل لوقا ٨ – ٧: ٧ إنجيل متى ١
           ١٥: ٢٥ سفر المزامير ٢
  ٥: ٦ سفر إشَعياء ٣
             ١٥ & ١٤ & ١٣ & ١٢: ٢٥ سفر المزامير ٤
            ٣ & ١: ٢٧ سفر المزامير ٥
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