
 ٣١٩سـالة لرا
 

  لبتْ األعِمـدةلبتْ األعِمـدةــإذا انقإذا انق
 

(Arabic – When the foundations are being destroyed) 
 

 دةدةــلبتْ األعِملبتْ األعِمــإذا انقإذا انق :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  العدد الثاِلثَ ِمن المزمور الحاِدى عشَر وِمن ِسفر المزامير نقرأ
 

 ١."؟فعُلاذا ي ميقُد فالصِّ..ةدِمع األتْقلبذا انإ" 
 

. اءلبنَ ِلِة الالزمِةدِم األعاءى إنشَ ِهيوناريمعا الِم به يقومٍةملي عوأوُل. اه علية يقومدِم أعهم يلزاٍء بنَكّل 
وقنِفيونعلي ها أما كَانتْاالًومهطاِئلة م ِلهذا. ظة التكاليفاِه ب كى يضمنوا سوالبنَ. ه كِلاِءة البنَالمى  الِذخُاِم الشّاء

نراهناِط يحالس حابعتِم يأ على دِمعدِةغَاِلة بِة القووالص وكلُّ. ةالبم جتماِنع إنسيقوم ىِم على أعبشٍَةد ةري .
مونَهنتخبرِط بشَيي أن تميوازق ِف بالتفوى الخبِةروالد رِةايباألم ور المِةختصاِت باحتياجالم وِت. عجتملكِم األعة د

 ام أموداًم وصاتاًوثب. ةريم كَآِمنَة اةي حاًارغَِص واءسِن واالًرجع جتم الماِد ألفرنم تضِةصخِلها الماِتودهج بمةريالبشَ
اِكشَالمحتمل ل الممواجتهوبذِل.اه كى ذِلرتِق يكالم جتمعح ضاًاريم ناًاِمتضم عالم جتمظيرهرى نَ األخْاِتع. 

 

ة وحية الردِماألعو. اًوحي رِهاِئ لبنَريزى الغَهاج احتي لهٍد فروكلُّ. دس وج ونفسوح ران اإلنس أنا نعلمموكَ 
 ِهاِنى إيم ِفان جيل قوىمضِل.  روحياًجيِه والتووالتقويِة  والِحراسِةِةاية الرعسئوليم الهاِه على كَقعيع جتمى المِف

ة دِم األعتْانَا كَوكلم. اء أكفَينوحي راٍتمعِل وممينعِل وماء أتقياٍته وأماٍءبآ نا ِملياط بمثل عحم م جيل قاِدئِةوتنِش
 ن ِم اِهللاِبعشَ ِةالمان سمض ِلِةالزم التحصينَاِت العيمتد على درينانوا قِاك.  باهللاة قويلة وِصاط بارتبة تتميزوحيلرا

ِثالتلووالع دى ِمونالم العخاًاِم شَيقفَ ِل.راِض الحداًاِم صأم امالع دالِذو توقفُى ال ي عنر ى ِسمِهاِمهالم نَِةلتهب حو 
الِدأويقوُل.  اهللااِتنَ وبب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى أفسإإفف ": سننم م صصارعتنَعتنَارا ليا ليستْتْسم م ععد د م ولحبْل بْل..ممم ولح م م عع  
الرالرؤساِءاِءؤسم م ععالس الطينالطين الس..م م ععو الِةالِة والع الع الم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد هرره..م م عأأ  عجالشّ الشّاِداِدنَنَج ررالر الر وحيىى ِف ِفةِِةوحيالس الس مماوي٢."اتاتاوي  

 

 إننص ةَرؤِم المن مضة بْلونَمو عوُل ف. ةظيمسالر ولسؤِمِنى ى ِفبالِتِه إلى مرسرومية األصن اح الثاِمح
يعددم يادينالص اع الِترى ياِدصفهؤِما المنثم خِت يمهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِفنَنَنّنّولِكولِك": ا بالقولهج ميِعميِع جهها يا يععظمظمانتص انتص ارأأ  ىىا بالِذا بالِذنَنَارحباانَنَحب . .
 وال  وال لولووال عوال ع  ..ستقبلةستقبلةة وال مة وال مرراِضاِض ح حورورممأأ وال  وال اتَاتَ وال قو وال قواءاءؤسؤسكة وال ركة وال رالِئالِئ وال م وال ماةَاةَيي وال ح وال حتَتَوو ال م ال مههنّنّأأ  تيقنتيقن م مىىنِّنِّإإفف

ععمخْخْأأ وال خليقة  وال خليقة قَقَمرى تقِدى تقِدررأأ  رنلنَلنَ تفِص تفِصنا عا عننم م ححبىى ِف ِفىى الِت الِت اِهللا اِهللاةِِةبالم الم سيح يسيح يسسوعوعر ر بونَ. "اانَنَبحنبص ِددديثَ الحع ن 
ِماألعِةدالر الِت ِةوحيى يقومعلي ا البناَهءكله و هوتُ نلِف.ة اهللا كنيسالنظر أن ة ِه الكنيسالبنَ ىاءالهنْميُل الج ِسدوال ى 

ِذ الالمكانى يالبنَحتله ِفاء ِةدينَى المأو عيشُى نَ الِتِة القريإنّ. ا فيها نَهحاأل نعضاء.ة الكنيسِهى أع ضاءالج ِدس 
الِذِداِحالو ى رأسهالم أشَ.سيح ار إليها الوحبِسى فر أعمال الروكَوكَ": ى بالقولحاح الثاِنسل األصانانالر الر بلّّل ك كبي ي وم م و

ييضضمإإ  ملى الكنيسالذ الذةِِةلى الكنيس ينيني ي خلصوأشَ. "ونونخلصارإلي ها الوحى باألصاح الثاِمحبالقولن : "وحذِلى ِفثَد كالي وِطم اضهاد 
عظيمأ ى ِفى الِتِة على الكنيسورفتشتتَشليم الج ى ِفميع كور اليهِةودياِم والسِةر". الكنيسة ليطاِئتْس فة مها ة ألنّنَعي
ِنتعى جمة اعؤِمالمى  ِفنينِفيع الطواِئمجالذين قبلوا الس يدالم خَ ِلصاًخِلسيح مطاياهِلياً وفاِدم حاِتي٣.هم  

 

 وبالرتابى الِذص الِكوع إلى النّجإإ" :اه أنَى قرذا انقلباأل األتْتْذا انقلب عمِِمعدفالصِّ فالصِّ..ةةد ديقُيقُدم م اذا ينِْع "فعُلفعُلاذا يد قوِطساه .
سنرنَى أنفسا أمأوّلام ِم األعالِتِةد اقطتْى سمهو آد و محواُهللاخلقَ. اء  مآدو وضعِةى جنّ ِفهع ن د"ليعا مله
ويحافظه".ة وِه آلدم قرينَ اُهللا خلقَ ثمىح ولف اءاُهللا  قاَلقد :"ليليسسجي داًداً جيأن أن يكون يكون آد آد ممو و ححددهه . .فأصفأصنعنعله له   معيناًعيناًم  

نظيرخَ."ههنظير لقها اُهللامحقاًفهْل .ااونَ ليتع نَ. ا؟اونَ تععمااونَ تع .وقداءُل نتس :عالمعلى الخَهْل. ا؟اونَ تع ياونَر تعا أم 
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  ،                                ٣: ١١ ِسفر المزامير ١
   ١٢: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
   ١: ٨ & ٤٧: ٢        ،       سفر أعمال الرسل ٣٩ – ٣٧: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
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. ةنّ الجنا ِمجهمارخْبإ ىانته اراًم دامهاتي حإبليس رم ود. إبليسن ِمٍةبمكيد را على الشّاونَ تعِفلألس. ؟رعلى الشّ
. ؟ب الذنْاِبن ارتكَ ِماءوح وم أد اُهللاعنَ يماذا لملم:  قائلين إلى اِهللاتاباً ِعهج نو قد.ا اُهللامهن أقاميودم ع أوُلانقلبو
  أنِةدِمألع ِلاُهللا حمساذا يلم. ةدِم األعصوباألخَ .؟هواقب حتى نتالفى عطأى الخَ الوقوع ِفن ِما اُهللانَعنَماذا ال يمِل

  إلبليستْحم ساءو حإذ أن. م إلى اِهللا لو أواٍبتَ ِعجيِهتو ِلراًرب مجد نَ فلن.رى األم ِفا النظرنّع أمذا إنولِك. ؟بتنقِل
أنغَ ييِفر كرهِه  بقوِلن اِهللاا ع؟ اُهللا قاَلحقاًأ: ا له.ِم وهنَن ا جتْاءالم عو.ةصي بإرٍةادح اخت ٍةران طريقاً اإلثنَار 
رسمهله ما العدو.س حا لمهأن كَِكشَ يهى أقوال اهللاا ِفم.ِم وننَ ها جِحاء رمانها ِممنالتم تع بمحالى  ِفر اِهللاض١.ةنّج 
 

 ا اُهللا خلقنَلقدلنح يا مبِهرتبطين د إلى األب .وبمحارنَض اختيا نكونن ِم قريبينهأو ب عيدينن عه.فاألم ر 
متروكإلر نَِتادا وما نقرره .لقدج بِساء ِةفر التثنيباألص اِهللااح الثالثين قوُلح  :"قدقدج علتُعلتُ جقد قد امامككالح الح ياةَاةَيوالم والم وتَتَو . .
البةةركة واللعنَركة واللعنَالب..فاختر فاختر الح الح يىىكك ِل ِلاةَاةَيتح تح يونَ ونَتَتَننأأا ا ي سلكنَ ."سلكحننَة ورفضنَا اللعنَذر إذا اختر بال عركَا البة والحاةَي .إن 

الربي وجا النُّ إلينَهصِه بقوِلح: "فاخترفاخترالح الح يىىكك ِل ِلاةَاةَيتح تح يونَ ونَتَتَنْنْأأا ا ي سلكسلك". اذا تَفلمِمسقط األعكَِل. ة؟دِنوها أستْاء 
أكيد ت بكلِّ.اراالختيس ِمقوط األعدة يحزنفليتنَ.  اهللا قلبا ندطأ ونتَ الخَركاشَحاهونم يزالص وابونتم ٢. بِهسك 
ل ِفوبالتأمى المزمىاِدورالحشَ عرو هومُلشْ يس بعة أعنَ.اِدد راِف نَوراًى أمة ِلعحنَاِتيا الرِةوحينوجز ى ثالثةا ِفه : 

 

 ن ِمد وال ب.انيان ال بالعا باإليميح نَفَ كيا فيهة نتعلمسردة موحياة الري الح....يقَيقَ الصد الصدننحِِحمتَمتَ ي يببالرالر: : أوالًأوالً 
. ىنته الم إلىمهبى أح بالِذمهار انتصظمعا ي وفيه.مهانَ إيمقَ تفو تظهراٍتجرا على دوهريج ِخوزح يان كىحاالمِت

قدلنَذِه يا أحاناًيفو زم كنّن فشَا نتوقع لِةحتى أسِئ. لهاالمتح ان قدتح يانَرفم نكان يتوقع أن ؤاالً سكهذا ي وجِمه ن 
الرإلى  بإبراهيمخليله  .فباألصشْى والِعاح الثاِنحِمرين ِسن فر التكوين جذِلاء كلؤا الس :"ووححدأأ  ثَثَدنامت امت اَهللا اَهللان ححنن  

  دِِدححأأقة على قة على ررحح م ماكاكنَنَ ه هههددعِِعصصأأيا ويا وررض المض المررأألى لى إإ  بب واذه واذه..حقَحقَسسإإ  هه تحب تحبىى الِذ الِذككحيدحيد و ونكنكذ ابذ ابخُخُ: :  له لهالًالً قاِئ قاِئاهيماهيمررببإإ
الجبقوُلقوُلأأ  ىىال الِذال الِذالجبلك لك " وحتى االستجابة الفوة ِمرينإبر اهيميتوقع نم ا؟ه .إذ مكتوب :"فبكّرفبكّر  اهيمإبراهيمإبرص ص بذ ذ خَخَأأ و واحاًاحاًب

ا  مرفُ نعنح ونَ"هه ابنَ ابنَذبحذبح لي ليكينكينذ الِسذ الِسخَخَأأ و وههدد ي يبراهيمبراهيمإإد د  م مثمثم  طِبطِب الح الحقَقَح فوح فوذبذب على الم على المههععضضوو و وههبطبطرروو  ههنَنَ اب ابسحقَسحقَإإ
حثَدب عذِلد ك .روإجع اهيمسحقَ إبران والغالمإلى بئر س عب.لقد إ تَ ثباهيمبراِم الشِّد كالطوِسخ لذا حبله ٣.اّ بر 
 

. .  القوس القوسونونددمِِم ي يارارررشْشْاألاألذا ذا وو ه هههنّنّألأل": ور مكتوبمز المنى ِم الثاِنِدد بالع.... يرمى بالِسهام يرمى بالِسهامديقُديقُالِصالِص: : ثانياًثانياً 
قوا السفوقوا السفوههمالوتر الوترىى ِف ِفم ..لي لي ررمىىوا ِفوا ِفمالد الد ججى مبال شَ. " القلوب القلوبىىستقيِمستقيِمى مكص وتْبى الشّ قوِسر هاما ِضهد اهيمخليل إبر 

ة عب سىِمى ح كاألتون الِذ ولهيباًاراً نَ بْل.الماً وسداًر بِهاِنى امتح ِفِه عليتْرى م الثالثة الِتام األي تكنفلم. اهللا
أضاٍفعِة للفتيالثالثة الذين ج ذَاء كرهمانيال بسفر د. ومعدل ا يِفألسِم أعانقالباًنقلبة تد ك هيباً رآدموح وِماء ن 

سهم أصابها ِممنع دوو للفخر و .ر الخيعدما يِمأعدانةخَاِسة تبقى رِفى اإليم ر وخَسال ك الجباهيم٤. خليل اِهللاإبر 
 

على " :ورمز المن األول ِمِدد بالعبىد النّاو ديقوُل .... على اهللا على اهللاالًالًاِماِم كَ كَلُُلكِِكتتيي  ))١١(( !.!.؟؟يقُيقُدد الِص الِصفعُلفعُلاذا ياذا يمم: : ثاِلثاًثاِلثاً 
الرتوكلتُب .فَ كيىنفِس ِل تقولوناه رإوا باِللى جبكم٢٢((. فورص كع((  يقُقُثِِثيبالر بالر ببالج اِلاِل الجس على عس على عرهِِهشِِشرو و عينَينَعاهاه  

تنظرف ....انانتنظربالعددابع يقوُل الر :"الرى ِفبيكل ق هِهِسد.الر ى ِفبالس اِءمسيِه كر .عنَياه٣٣(( ."ان تنظر((  يطمِئطمِئينإلى  إلى ن 
عدل اِهللادل اِهللاعوح وح بِل ِلهِِهب لعف..دلدللع بالعِددأل" :ابع يقوُل السنالر بٌلاِد عوي حبالع َلد .المستقيمي ِصبرو جهه".إن الكتاب  

المقدسيقد لنَم ثالًا مع نقتِدا ِلليبهى كم اهيمإبروي فَوسو انياَلدية الثالثة وكثير والفتيأخَن رين .وثلنَما األعظمه و 
الربي سوع.عنْ كتب هب طرسِفسوُل الر ِهالِتى رساألولى األص كَكَ ِل ِلثاالًثاالًا ِما ِم لنَ لنَتاركاًتاركاً" :ى يقوُلاح الثاِنحىىتتب تتب عوا وا ع
 .ِهدِل إلى عنطمِئي و.هالِلى ج ِفِه ثقِت كّلعض ويب على الر يتوكُليقُدِصلة فادِم األعتْفإذا انقلب ."هِِهاِتاِتطوطوخَخَ
 

 أدعِل  القارئ العزيز أِخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. ما أعظمكي ا قدير .عليك 
أرفع . أسألك ِنعمة تعينِنى ألحيا حسب ما يرضيك. وكب طاِلداً أبد ال تر ألنك.وكحب م يثقُ وبك.ارفوك عيتوكُل

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدك متِكالّ على. فاِدى ِفى اسم يسوعصالِتى
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةع ِتلك الرإن أردتَ سما.. زى القارئ العزيأِخ
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