
 ٢٩٣سـالة لرا
 

  وعـام أقبـَلوعـام أقبـَل.. .. عـام مضىعـام مضى
 

(Arabic – Happy New Year) 
 

 وعـام أقبـَلوعـام أقبـَل.. .. عـام مضىعـام مضى :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  الرابعالعدد   نقرأالتاِسع والثالثينوِمن المزمور 
 

 "عىفِنري ا رِنب وِم.ىايِته قدأ اركَىاِمي أ ف.ى ِهمكَعلم نَأ فَي١."ٌلاِئا ز 
 

 النّاعتاد االحتفاَلاس بالع امني .يودعونع ِهاِحاماً بأفرِهو. ِهاِح وأترصلوا عليا حم رنْ ِمخَيأنّه همأح ياء 
يرزقون . مإنّهحتِفيبانِتلون اِءهع ام محِموباًس نأع ارِهمم .حتِفويلونباستقب ال عديٍدام ج.م افاًضإلى أع ارِهممإن  

ة قيقيالقة الح العدع ببرختَ ي لمر األخَريقُوالفَ.  اِهللاعة مالقة حقيقي ع لهفريقٌ. ام لهثَ ال ثاِل فريقانالنّاسو.  اَهللااءشَ
مالِقخَ عهم.وم نّا أتماهقارِئ أن زيزى العقد ب ِتأد لكالقة العأنّ أو هع زمدِئ على باه.فلي سم ا ينَماً إطالقعأن تكون  
 إلى ِه تكويِنن ِمسقد المابتَ والِك.ارتنَى آِخانا وِفنيى د ِف بهادعسنَِل الرغْبة الجادة لنَاا  طالم.حيحة الصالقة العلكا ِتلنَ
راه ال ؤييزيدوال ي نقصع ِهكوِن ند عة ِمواِهللان لإلنس ان أنأِت يىف .ِه إليهىإر ادته٢.ابِهتى ِكة ِفعلنَ الم 
 

 إنالع بِنُلحتِفى نَ الِذام كَايتِهه ِنان عة ِمماِهللان انَ علي .وهبا ِل لنَا اُهللاهنقضيهى قاَلض الِتا على األرآلد م 
ام ا بع لنَحمساَهللا  ن يقين إوبكلِّ. "ااوهوهععضِِضخْخْأأ و وضضألوا األرألوا األروا واموا وامرروا واكِثوا واكِثررثِمثِمأأ": امهاركَ ب أندعا بهنْ عاءوحو
ستمِتنَ ِلديٍدجبِهع . وهوإح سانج ِمديد اِهللان ال ي اِدعلهإحس ان .إنالتم سكاِة بالحيه غَو ة طبيعريزخَةي ا فينَا اُهللالقه .

ا نَزجا أنْم إلى نظر نَ وأن.؟عيشُ نَنحاذا نَ لمر نفِكا أن بنَديروج. هاتي ح اُهللاطيَل ي أنبِح ننما ِلاه نتمنٍّةني أمريوخَ
ا نَسبا كَم ِلاٍبس ِحفَشْ كَمَلع نَ أنكى بذِلِنع أتُلس. قبلام الملعخطيط ِلا على التعيننَ يك ذِل ألن.ىاِضام المى العِف
 التُِطعا الم وم.ِةوحيا الرنَاِتيى ح ِف أو تأخُرنَاانَم وتقدِةوحيا الرنَاسب مكَو هنيِها أع منولِك. ارنَِس خَمال وكَو أمنِم

. ما يئٍةه ِلهمنقد ِلاِبس الِحِفشْمل كَ عن ِمودقص المس ولي.؟لاِكشَ المضعى باِنعنا ا زلنَ م أم.؟اها علينَ تغلبوهْل
 ٣.اس لنَوح القد الراِد وبإرشَ. اهللاِةمء كِلو وعلى ض.الةوح الصى ر وِف.ر اهللاضحى ما ِفنَ ألنفِسنولِك

 

  ِحفَشْكَإن اِبسالع اِضام المى يوضا  لنَحما قدا ِمنَمنإح آلخَان ِلسرينقد ع ادعلي بالنَهم فع فنداومِه علي. 
وما قصِلى تأديتِها ِفنَر نعالجه.ا ارتكبنَ ومِماه طاٍء أخْنس بتْبض ا  .راًرمربنتجنْ عاآله ابا أصخَ مريناء  وأس
إليظ ونَ فنتِع.همعترفُ ونَعتبروِت.  ونتوبخُلك طوا النَة أولى تليهظرإلى الع أفضَلطريقاً فُا نكتِشقبل لعلنَام الم  
  ٤.ضوة ال تعوبسحا منَام وأيرر يتكَ الداِح ورمن العأل .ةاضي المطاء األخْبنتجنّ ِل أفضَلجِئا بنتا تأتينَ.َل أفضحياٍةِل
 

على و . اهللاعة مقيقية قوي حالقٍة بعاًعتمِت ملقد كَان .ع والثالثينور التاِسمزبالم هب راجىنَ يبى النّداود انكَ 
اِسأسفَشَكَا ه  النّبى داودما يدِفور ى أعِماق قلبِهم نالً قاِئاؤالٍت تس :"ععرىىفِنفِنري ي ا را ربِن ِنب هوِم وِم..ىىايِتايِته قدقدارأأ  اريكَ كَىىاِماِمي مم  
ل اد على تب دليٌلهذا و.هتاب إجرضع يى نفس الوقِت وِفؤاالً سسأُليداود النّبى ى ب وكأنِّ."لٌٌلاِئاِئا زا زنَنَأأ  فَفَيي كَ كَعلمعلمأأ ف ف..ىىهِِه

ودم عر ِهبع النظيرنقِط م. ى كِلل ِفوبالتأماِتم المزنَ ورمستطيعفَتِش نك أن وراًأم جوهةرينوجز ى ثالثٍةا ِفه : 
 

  أنورج ي التاِسع والثالثينورِهمزى مِفداود النّبى  إن ....هههايتهايت ِن ِنىىا ِها ِه م مانان اإلنس اإلنسرفَرفَعع ي ي أن أنةِِةكمكم الِح الِحننمِِم: : الًالًووأأ 
  ءءىىال شَال شَ كَ كَىىررمم وع وعاراًاراًببشْشْأأ  ىىاِماِمييأأ  علتَعلتَوذا جوذا جهه": بالمزمور ى التاِلِددى الع ِف يقوُلهنّ ولِك.ِهاِمة أيايه وِنايتهه ِنيعرفَ

قدقدامامكنّنّإإ  ..كمإإ  ة كلُّة كلُّفخَفخَا نَا نَمنسنسان قدان قدج نّنّإإ. . عَلعَل جمخَخَا كَا كَمياٍلاٍلييتم ى اإلى اإلشّشّ يتمنسنسانأ تْانَ فإذا كَ."انياماإلنس بالشِّان تقاس رب .وعمر 
ال شَان كَاإلنساألزِل ظر اِهللاى نَ ِفٍءىىِد األبفِم .ىالِحن ِةكمأن الثابتَ نطلب ِد األبالِذى ى يدوم .ونتععلى فَر 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ،             ٤: ٣٩ سفر المزامير ١
  ٢٠: ٣ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى    ،   ٢٨: ١١ إنجيل متى                   ،     ١٤: ٧م الثانى فر أخبار األيا س٢
   ٢٨: ١ سفر التكوين ٣
  ١٢ – ٩: ٣٣ سفر حزقيال ٤
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ر الِذفيل القاِدن الكَاِمالضلنَقُحِقى ي ا نَا مرجوه.قاَل  لقدب طرسالر وُلس ِهالِتبرسِة الثانياألص ولِكولِك": ثاح الثاِلحنال  ال ن 
يفَفَخْخْيعليكم هذا الشّ هذا الشّ عليكم ىىءءالو اِحاِح الودأأ  دييها األا األهحبحباءأأ  اءنني ي وماًماًوو نْنْ ِع ِعداًداًاِحاِح ودال الد رربلِفلِفأأ كَ كَبس لفَلفَأأ و وةٍٍةنَنَ سس كَ كَةٍٍةنَنَ س ييووم و١."دٍٍداِحاِحم و  
 

ى ا ِفعها نضتنَة ليكمِح ."رضرض األ األىىا ِفا ِفنَنَأأ  ريبريبغَغَ": ِةاَئ الِمدع برشَع عور التاِسمز المباِحص قاَل لقدو 
ِل.اراالعتب اذا نَمضعر جا ِفنَاءى عالم أيا فيِهنَامبالشِّ تقاس ؟رب .إن زالنا ِمونعلى األر ض أمرأكيد فيِه ال شك . 

وا رب عان الذينطال اإليم أبن عرشَى عاِداح الحح األصينراني إلى العبالِةس الرباِت كَ قاَل لقد.اه علياءبر غُنحفنَ
  عيٍدعيٍد ب بنن ِم ِم بْل بْل..واعيدواعيدالوا المالوا المنَنَ ي ي لم لمممهه و و..ونونععممؤالء اجؤالء اج ه هان ماتَان ماتَيميم اإل اإلىىفِِف": طن األفضَلى الووا ِف واستقراِةي الحرهنَ
  ٢."ضضرر على األ على األالءالءزز ونُ ونُاءاءببرر غُ غُممههنّنّأأوا بوا بقرقرأأ و و..ااوهوهييححا وا وقوهقوهددا وصا وصوهوهظرظرنَنَ
 

 بإنجيل لوقا ذكورالمى المثل  ِفوعس يب الرقاَل ....ااههممضض ي يننرى مرى مدد وال ي وال يرراِئاِئ ذخَ ذخَررذخَذخَ ي يانانسساإلنْاإلنْ: : ثانياًثانياً 
األصاح الثاِنحشَى عِلر جع ِممانوا اس كَ النّنيسمونَعه،إ  أنن غَاًاننسخْأ اًيصتْب هضأر الً قاِئِه نفِسى ِفففكر: "ماذا اذا م

  ميعميع ج جاكاكنَنَ ه هععممججأأ و و..ممظظععأأ  ىىنِِنببأأ و وىىازِنازِنخَخَ م مممدِِدههأأ  :: هذا هذامُلمُلععأأ  وقاَلوقاَل  ..ىىارارثمثمأأ   فيِه فيِهععممججأأ  ععضِِضوو م مىى ِل ِلسس لي لينن أل أل..؟؟مُلمُلععأأ
  ىىببرر واشْ واشْىى وكِل وكِلىى استريِح استريِح..ةٍٍةيرير كث كثسنينسنينة ِلة ِلوعوعضضووة مة م كثير كثيراتٌاتٌرريي خَ خَ لِك لِكا نفسا نفس ي ي::ىىنفِسنفِس ِل ِلقوُلقوُلأأوو. . ىىاِتاِترريي وخَ وخَىىالِتالِتغَغَ

 ب الرهج وولقد ."؟؟ تكون تكونننمما ِلا ِلههتَتَددددععأأ  ىى الِت الِتهِِهفهِذفهِذ  ..!!ككنْنْمِِم  كك نفس نفس الليلة تطلب الليلة تطلبهِِه هِذ هِذىىببا غَا غَيي  :: اُهللا اُهللا له لهفقاَلفقاَل. . ىىوافرِحوافرِح
يسصيحتَ نَوعِله لجالً قاِئعم :"انظروا وتَوا وتَانظرحفظوا ِمفظوا ِمحننالطم نّنّإإفف  ..عع الطمهى كَى كَ مت متهانأل ألان حدٍٍدحكثير كثير فلي فلي ستْتْسح ح يياتهِم ِماته نأأ  نمموهِِهاِلاِلو" .
ى  ِفوعس يب الرقاَل. اِءمر الساِئذخَ  إلىنَاظارأنْو نَاقلوببتطلع ننا تلي و.المر العاِئ ذخَن عوُلحعيوننَا تتَو  قلوبنَاليتَف
مِهظِتِعوعلى الج بل المذكورة بإنجيل متى األصحال تكِنال تكِن": ساِداح السززوا لكمعلى األ على األ كنوزاً كنوزاًوا لكم رضضر..ح ح ييفِس يفِسثُثُي دد  

السالسوسوسوالص والص ددأ وحأ وحيثُثُيي ي نقبنقبالس الس ارقونارقونو و ييسسرقوناكِن اكِنبْلبْل. . رقون ززوا لكمىى ِف ِف كنوزاً كنوزاًوا لكمالس الس ماِءاِءم..ح ح يثُثُيال ي فِسفِس ال يددس س وسوسوال ص وال ص دأأد..  
وحوحيثُثُيال ي ال ي نقبنقبس س ارقونارقونوال ي وال ي سسرقوننّنّألأل. . رقونههح ح يثُثُييكون كَ كَ يكون نزنزككه نَنَ هاكاكيكون يكون قلب قلب كأأ  كي٣."ضاًضاًي  

 

ان ان نسنسإإ  ا كلُّا كلُّممنّنّإإ": ِهورمزى مِفداود النّبى   قاَللقد ....زيٌلزيٌلنَنَ) ) ٣٣((.. .. ريبريبغَغَ) ) ٢٢((  ....ةةفخَفخَنَنَ) ) ١١((  وو ه هاناناإلنساإلنس: : ثاِلثاًثاِلثاً 
  ارارخَخَا با بههنّنّإإ..؟؟كمكماِتاِتيي ح حىىا ِها ِه م مههنّنّألأل. . دِِد الغَ الغَررممأأ  رفونرفونعع الذين ال ت الذين ال تنتمنتمأأ": ابعاح الرحعقوب األص يالِة برساءوج .."فخةفخةنَنَ
ييظهظهرقليالً قليالًر ثم ثم ي ي ضضملُّلُّحِِحم". اء بِسوجفر أيوب األصحابع قولهاح السمخاطبا ر بقدقد": هذب لى األلى األإإال ال . . تُتُ ذببأأ  دِِدبححيفّفّكك. . ااي  

عأل ألىىنِّنِّع نأأ  نيتْانَ إذا كَ."ةةفخَفخَ نَ نَىىاِماِميأي ما قاَلة كَفخَا نَنَاماِهللاجُل ر أي نَاوإذا . وبامشْأ كَانَتْ أيكَما قاَل اراًبد اوالنَد بى .
 نَاالِت غَميع جافيه عمجنَِل .اهن ِممظعأ ىِنبنَِل ازنخَ ممِدهونَ. ؟ةضي أر كنوزاًز نكِنرم العىقِض نَ أنِةاوب الغَن ِمسليوأ

  ٤.؟ تكوننما ِلهانَددعأ ى الِتِهفهِذ. انِّم انَسو نفتطلب. تى تكونرى مد ال نٍَةنَيع مظٍةى لحوِف. ؟نَاِتاريوخَ
 

  إنؤِم المني دركأن أي امةفخَ نَه .هذا بالقياس إلى األبالِتِةدي ى سيحيى النّا ِفاهعيم معالر بي سألنّ. وعه 
ِمؤينأن األب دية ال تحسا ببام والشُّأليوالِسوره نين .فمة ِحا قيماِبسالز مام والشُّن باأليور والِسهِفنين ى األبِةدي .
 وددحا منَ هه بقاءألن .انَ هريب غَهأنّ ركد ينؤِمالمإن  .ةايها ِن لهس لية ولكنايا بدله نَا لِةسب بالنِّاألبديةالحياة و
وآجالًُلينتِقس أو ِلاجالً ع لوطن السماألفضلاوى  . ركدي ؤِمنالم ِفزيٌلنَأنّه ض ى أرلنكمتِل يهو. ِدا إلى األبلقد 
جاءالِة برسب طرسالر سول األولى األصحاح األول قوله :"ممبباراركأأ   اُهللا اُهللاكببو رو ربنَنَبا يا يسسوعوعالم ىى الِذ الِذ..سيحسيح المح ح سسببر ر ححمهِِهتِِتم  

الكثيرةِِةالكثيرولد نَنَ ولدا ثانية ِلة ِلا ثانيررجاٍءاٍءجح ح ىىبقي بقي امةِِةامي ي سسوعوعالم سيح ِمسيح ِم المناأل األن ممولِِل. . اتاتوميرنّنّى وال يتدى وال يتد ال يفنَ ال يفنَاٍثاٍثميرسسوال ي وال ي ضضملُّلُّحِِحم..م حفوظ حفوظ  م
      ٥."خيرخيران األان األمم الز الزىى ِف ِفعلنعلن ي يننأأ  دٍّدٍّعِِعستَستَالص مالص مخَخَان ِلان ِليميمإإ ب ب..ونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِة بقو بقو الذين الذيننتمنتمأأ. . كمكمجِلجِل أل ألاِتاِتوومم الس السىىفِِف
 

 أِخى  ليتكالِةتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأجل ..أب ِمن كأشكرع ام مغَ .ىضفيِهىرتِنم  
ا  ممَلع أىة كَمعى ِنِنب وه.ىب ركوِحى برألِنام .ماِئى الدفيِق ر فيِهتَأنْ. ام أقبَل أجل عن ِمكشكرأ. كاِنسإحب
يرضيك. وعسم يالِتى ِفى اسص فاِدأرفع قلتَ. ى نا مي ِدكعِسكاً بوتمخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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 ٨: ٣ رسالة بطرس الرسول الثانية ١
            ١٣: ١١           ،         الرسالة إلى العبرانيين ١٩: ١١٩ سفر المزامير ٢
  ٢١ – ١٩: ٦         ،         إنجيل متى ٢٠ – ١٥: ١٢              ،         إنجيل لوقا ٦: ٣٩ سفر المزامير ٣
  ١٦: ٧              ،         سفر أيوب ١٤: ٤ رسالِة يعقوب ٤
  ٥ – ٣: ١ رسالة بطرس الرسول األولى ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

