
 ٣٢٥سـالة لرا
 

  اتاتووممى السى الس ِف ِفتْتْببأسماؤكم كِتأسماؤكم كِت.. .. افرحواافرحوا
 

(Arabic – Rejoice. Your names are written in Heaven) 
 

 ماؤكم كِتبتْ ِفى السمواتماؤكم كِتبتْ ِفى السمواتأسأس.. .. افرحواافرحوا :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح ال إنجيل لوقاوِمنحاألصأراِشعنقر   ددشْالِعالعرين  : 
 

 ١."اتوم السى ِفتْ كتبكماءمسأ نأ ىروا بالحح افر بْل. لكمعض تخْاحور األنأوا بهذا ح ال تفرنولِك"
 

 كانب ولسالر وُلسيتمتع ِة بالجنسيالر ومةاني .وحماًثَدوي أن الي هودر أوا بولسي خُلدنّ أاوظنو يكَل الهه 
خَلأد َمعهَلاِخ دليكَ الهديقاً صله اِنونَ ياألصلى  .فصخُروا يستغيثونم دعينأن ب نَولس جسف. يكَل الهبِهسكوا أم 

وجرخَوه ارجيكل اله .وينَبما همي طلبأ ونننَ يقتلوه ا خَمبألى إ رأ ِةمير الكتيبأ نوركشليم لها اضطرتْب .فلمى أا ر
اليهاألود ميرسكَ والعكَر فوا عنض ِبرٍذحينِئ. ولس باقتر األب أ وميرسكَمأ وهمأ رني قيلِس بِسدِلو. نلتيسِبب 

 ئِة الِمِدقاِئ ِلولس ب قاَلاِطلسي ِلوهدا مفلم. اتبر بضصفح ينأ الًر قاِئسكَعلى المإ  بِهبذهن يأ مير األر أمِبغَالشّ
ِفاِقالو: "أيأيججوزوزلكم أأ   لكمنتجِل تجِلن دإإوا وا دنساناًاناًنسر ر ومومانيغَ غَاًاًاني ييررم قِضقِض مىىعلي ف ."؟؟هِِه عليذهقاِئب ميرلى األإ ئِة الِمد المِم سعأن  بولس 
الروَلسيتم تعِة بالجنسيالر ومخْأ وِةانيبرالً قاِئه: "انظرانظرم تَتَننأأاذا اذا  مم زِمزِم معأأ  عنأل. "؟؟ تفعَل تفعَلننجَل هذا الرر اِنومى .فجاء 
 ِه هِذتُبير اقتنيبلغ كَا فبمنَأا مأ" مير األابجأف ."ممععنَنَ" :ولسب فقاَل "؟؟ىىاِناِنوموم ر رتَتَنْنْأأ. . ىى ِل ِلقْلقْل" :ولسب ل وقاَلميراأل
الرعفقاَل. "ةويب أأ" :ولسمنَنَأأا ا ما فقدوِل وِلا فقد دتُتُدفيه تنَلوقِتوِل "اا فيه حنْى عهكَ الذين زِمانوا مأ عينني فحصو.وه سجُليسفر  
أعمسل ال الر األأنى اختشَ ميرلمِلا عم ِة أنانيومِة الربالجنسي تعوَل يتمسالر ولسنّ وألبهقد قي د٢.ه  

 

 تمتَلقد ع وُل وقتذاكسالر ولسب بامتية اِتازانيومِة الرالجنسي .ا أنقذتهِمإذ أنّه نض راِتبالس اِطيالم ةوجع. 
 ولس ب بأنِههِلج ِل.ر بتقييِدِه ومدِه ِللسياط حين أم فيِهى وقعطأ الِذ بالخَ األميرس وأح.ِهوِد قيوا بفكعرم أسها أنّمكَ

ِهلديم ِمحميِها ي نوِد القيوالس اطي .فإنكان ب تمت ولس قد المكفولِةِهبحقوِقع كَ له واِطمن راِنومى.فال ي ألنّ. جلده 
تمبسك ة ِتِهجنسيانيومالِت.الر ى اكتسبتمت وِةها بالوالدعبامتي اِتازاه .فكمباألح رؤِمى المنسيِح الممتتى  الِذىع 

 كان .؟واتمى الس ِفهم اسبِت وكاوىم الس الملكوِتِدال أون ِمحب وأص.ةاويم السِة الجنسيبواكتس ق فون ِمبالوالدِة
ى  ِفتْتب كمهاءم اسنأ م له قاَلحين. ر الطاِهِهاِنس على ِلمهاء جب يسوع المسيح وقد الرتالميِذ ِلفاجئاً ماراً سراًبخَ

السماتو.وه جّلو الل جهالعليم بأس رار السواِتمض واألر.كتب نْ عهب ولسِفسوُل الر ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى ى فيلب
 بِسح ي لم اِهللاِةور صى ِف كانذإ ىالِذ .ضاًيأوع سسيح ي المى ِفى الِذكر هذا الِف فيكمفليكن" :ى يقوُلاح الثاِنحألصبا
  ٣."اس النِّه شبى ِفراًاِئ صٍدب عةَور صذاً آِخهخلى نفسأ هلكنّ . ِهللاالًعاِدم  يكوننأة لسخُ
 

 إني وحنجيلإ ستهّلنا البشير يهنَريِف بتعا منه وي سوعالم ىىفِِف: ِه بقوِلسيحالب الب دءِِءدكان الكِل الكِل كان ملِِلة والكة والكممة كَة كَماننْنْ ِع ِعاندد  
 الِةس الرباِتوكَ. ا كانا كانمم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهيي وبغَ وبغَ كان كان بِه بِهءٍٍءىى شَ شَكلُّكلُّ. .  اهللا اهللاددنْنْ ِع ِعءِِءدد الب البىى ِف ِفهذا كانهذا كان  ..ة اَهللاة اَهللامم الكِل الكِل وكان وكاناِهللاِهللا

إلى العبينرانيأ أوَلستهلُّ ي صحاُهللاُهللا: ِه بقوِلاهاِتاحب ب ععددم م ا كلما كلماآلب اآلب اءباأل باألاء نبيأأ ب ب قديماً قديماًاِءاِءنبينونواع وطراع وطرق كثيرةةق كثير . .كلمىىا ِفا ِفنَنَكلم  
  ممسسرر و وهِِهدِِدجج م ماءاءهه ب بووهه و وىىالِذالِذ. . المينالمين الع العلََلمِِم ع عضاًضاًييأأ   بِه بِهىى الِذ الِذءٍٍءىى شَ شَكلِّكلِّ ِل ِلارثاًارثاً و وعلهعله ج جىى الِذ الِذهِِهنِِن اب ابىى ِف ِفةِِةخيرخيرام األام األيي األ األهِِههِذهِذ
ججووهرِهرِههوح شْشْ األ األ كّل كّللُُلاِماِم وحيبكِل بكِلاِءاِءي مةِِةمقد قد رههتِِتر..ب ب ععددمما صنَنَا صعخَخَ ِل ِل تطهيراً تطهيراًهِِه بنفِس بنفِسعطايانَانَطايا جلسىى ِف ِفا جلسي ي مين العمين العظمىى ِف ِفةِِةظماألع ٤.ىىاِلاِل األع 
 

 الذين كإن تْتبأس اُؤمهِفم ى السماِتوح ٍةصلوا على إقاماِئ دى ملكوِت ِفةمالس مِم و.اتوهؤالءن الذين  
ى  ِفالًجس مهم اسحب أص أندع باه عليريباً غَدع يهنّولِك. ض على األرْقيماً مُلازي تبتْ أسماُؤهم ِفى السمواِت الك
 .رشَى عاِداح الححباألص وسجَل أسماءهم .وده الشِّةابح سنا عثنَدح رانيين إلى العبالِةس الرباِتكَ إن. اةيفر الحِس

                                                
          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                    ٢٠: ١٠ إنجيل لوقا ١
  ٢٩ – ٢٢: ٢٢ &   ٣٦ – ٢٦: ٢١ سفر أعمال الرسل ٢
   ٨ – ٥: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٣
   ٣ – ١: ١ نالرسالة إلى العبرانيي    ،            ٣ – ١: ١  إنجيل يوحنا٤
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ووفَصهبأنّ مهماشُ عضوا على األر.وقد اعتب روا أنفسهغُم ربوناء زالءع ليانتقاِلقبَل .اه همإلى األم اِدجاألب ى  ِفِةدي
السماتو .لقداإل اإلىىفِِف" : يقوُل كتب يميمان ماتَاتَان مه أأؤالء ؤالء  هججممععونون..وه وه مملم ينَ ينَ لم الوا المالوا الموواعيدِم ِم بْل بْلاعيد ننب نَ نَعيٍدعيٍد ب ظرظروهوها وصا وصدقوها ا دقوه
وحوحييوهأأ و و..ااوهقرنّنّأأوا بوا بقرههمغُ غُم رربباءاءونز ونز الءعلى  على الء األرإإفف  ..ضضاألرننالذين الذين يقولون ثَلثَل ِم ِم يقولونهذا ي هذا ي ظهرظهروننّنّأأ  ونههممي ي طلبطلبونفلو فلو . .  وطناً وطناًون

ذكروا ذِلوا ذِلذكركخَ خَىى الِذ الِذك رجنْنْوا ِموا ِمرجهلكَ لكَه انانله له ممفر فر صة ِلة ِلصلرلرجولِك ولِك..وعوعج ن اآلنيبتغ يبتغن اآلن ونونو افضَل افضَلطناًطناً و   أىأىس س مماويذِلذِللِِل  ..اًاًاويككال ي ىىستِحستِح ال ي  
بهمأأ   اُهللا اُهللابهمنني ي ددعإإى ى علهلهههمنّنّ أل ألمهأأ  هععله دله دممم ١.."ةةدينَدينَ م إنالم سيحييني عنَرفون وِةعيى ت الِتالقِة العربطهباِهللام وي عرفون 
امتياِتازوِم.اه ن ادير بنَالجأن نو ضِة حعينَوباِهللاالقِة الع وامتي اِتازا هونوجزى ثالثِةا ِفديثنَ حور أم: 

 

بْل هو . قهو تحقيجر ي حلماً أونؤِم الم يتخيلهاالًي خَتْسالقة لي العِه هِذإن .... اهللا اهللاالدالد أو أو هم همونونسيحيسيحيالمالم: : أوالًأوالً 
قٌحاء بكتابِه جالم سقد.فبإنجيل ي وحنا األصحاح األول يجُلسالو حىن عالر ب يهِِهاصِتاصِتلى خَلى خَإإ": وعسج ج اءاء  

  سسوا ليوا ليددلِِل و والذينالذين  ههمِِم باس باسنوننونؤِمؤِم الم المىى أ أ اِهللا اِهللاوالدوالدأأوا وا صيرصير ي يننأأ   سلطاناً سلطاناًممطاهطاه فاع فاع قبلوه قبلوه الذين الذينا كّلا كّلممأأوو  .. تقبله تقبله لم لماصتهاصتهوخَوخَ
اح حومية األص رمؤِمِنىإلى وُل بولس الرس وكتب ." اهللا اهللاننمِِم  جل بْلجل بْل ر رشيئِةشيئِة م مننمِِم وال  وال دٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننمِِم دم وال  دم وال ننمِِم

 :يقوُل األولى رسالِتِهى  ِفالرسوُلا وحنّ ي وكتب." اهللا اهللاالدالدووأأا ا نَنَنّنّأأا ا نَنَاِحاِحوورر أل ألددشهشه ي ييضاًيضاًأأ  ههوح نفسوح نفسالرالر": ن يقوُلالثاِم
"انظرأأوا وا انظريية مة مححبأأ  ةٍٍةبعطانَطانَعا اآلبا اآلبحتى ند حتى ند عأأى ى عووالدمِِم. .  اهللا اهللاالدنجل جل أأ  نهذا ال يهذا ال يعرفنَرفنَعا العا العالمنّنّ أل ألالمههال ي ال ي ععرفه٢."رفه 
 

نثوس مؤِمِنى كور إلى  األولىرسالِتِهفى بولس الرسوُل إن  .... اهللا اهللاوحوح ر رمملهلهاِخاِخ د دسكنسكن ي يالمسيحيونالمسيحيون: : ثانياًثانياً 
  نن ِم ِم لكم لكمىى الِذ الِذ..؟؟ فيكم فيكمىىس الِذس الِذالقدالقدوح وح لرلر ِل ِليكًليكًل ه هوو ه هدكمدكمسس ج جننأأ  ونون تعلم تعلم لستم لستمممأأ": الً قاِئمهخاطبس ياِدس الاألصحاح

 رسالِتِهى وِف " هللا هللاىى ِه ِهىى الِت الِتكمكماِحاِحووررأأ  ىى وِف وِف..كمكماِداِدسسججأأ  ىى ِف ِفوا اَهللاوا اَهللاددججفمفم  ..نن بثم بثمشتريتمشتريتمأأ   قد قدنكمنكمألأل  ..كمكمنفِسنفِس أل أل لستم لستمنكمنكمأأ و و..اِهللاِهللا
الثانية إلياح همحاألصخَ ل األواطبهولِكولِك": الً قاِئمنىى الِذ الِذني ثبتنَثبتنَ يا ما معكمىى ِف ِفعكمالم سيحسيح الم..وقد وقد م م سسحنَنَحا ها هوا ا تمنَتمنَ خََ خََىىالِذالِذ  .. اهللا اهللاو

  ىى ِف ِفمم ه هفالذينفالذين": ن يقوُل الثاِماألصحاحومية ى رِنؤِم إلى مِهالِتى رسوِف. "اا قلوبنَ قلوبنَىىوح ِفوح ِف الر الرونونربربطى عطى عععأأ و وضاًضاًييأأ
الجالجسدِِدسال ي ال ي ستطيعستطيعونأأ  وننني ي رضأأوو. . وا اَهللاوا اَهللارضمأأا ا منتمنتمفلستم ال الىى ِف ِف فلستم ججسىى ِف ِف بْل بْلدِِدسالر إإ  ..وحوح الرننكان كان ر ر وحاِهللا اِهللاوح س ناًناًاِكاِك سفيكم ولِك ولِك.. فيكم نن  

  قامقامأأ  ىى فالِذ فالِذ.. فيكم فيكمناًناًاِكاِك س ساِتاِتوومم األ األنن ِم ِموعوعسس ي يقامقامأأ  ىى الِذ الِذوحوح ر ر كان كانننإإوو. .  له لهسس لي ليككسيح فذِلسيح فذِل الم الموحوح ر ر له لهسس لي ليددححأأ   كان كانننإإ
المالمسيحِم ِمسيح ناأل األن ممواتاتو..س س ييحأأ  ىىييحججسسادكمادكم  المأأ  تةتةاِئاِئالميضاًضاًيبر هِِهوِحوِح برالس اِكاِك السن فيكم٣."ن فيكم  

 

 حبفروا جعا رلم والً رسنيعبالس أن مكتوببإنجيل لوقا ف ....واتواتمم الس السىى ِف ِفتْتْبب كِت كِتممؤهؤهااممسسأأ  المسيحيونالمسيحيون: : ثاِلثاًثاِلثاً 
  ننأأوا بهذا وا بهذا ححال تفرال تفر" :وعس يب الرم لهقاَل. "ككمِِما باسا باس لنَ لنَععضض تخْ تخْاطيناطينيي حتى الشّ حتى الشّببا را ريي" :لين قاِئهماليِت إرسنِم

 األولى رسالِتِهى  ِفالرسوُل سطروب. "اتاتوومم الس السىى ِف ِفتْتْبب كِت كِتكمكماءاءمم اس اسننأأ  ىىرروا بالحوا بالححح افر افر بْل بْل لكم لكمععضض تخْ تخْاحاحوورراألاأل
سيح سيح  الم الموعوعسس ي يةِِةامام بقي بقييي ح حاٍءاٍءججررة ِلة ِلا ثانيا ثانينَنَ ولد ولدةِِة الكثير الكثيرهِِهمِتمِتحح ر رببسس ح حىىسيح الِذسيح الِذ الم الموعوعسسا يا ينَنَببو رو رببأأ   اُهللا اُهللاككارارببمم": يقوُل

  ونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِة بقو بقو الذين الذيننتمنتمأأ. . كمكمجِلجِل أل ألاِتاِتوومم الس السىىحفوظ ِفحفوظ ِف م محُلحُلمِِمضض وال ي وال يسسنَنَى وال يتدى وال يتد ال يفنَ ال يفنَاٍثاٍثميرمير ِل ِل..اتاتوومم األ األننمِِم
 ىالونيِكتس مؤِمِنىإلى   األولىرسالِتِهى ِفبولس الرسوُل  و."خيرخيران األان األمم الز الزىى ِف ِفعلنعلن ي يننأأ  دٍٍدستعستعالص مالص مخَخَان ِلان ِليميمإإبب

ا ا  كنّ كنّننإإ  ههنّنّألأل. . مم له لهاءاءجج ال ر ال ر الذين الذيناقيناقينالبالبنوا كَنوا كَزز ال تح ال تحىىكك ِل ِلدينديناِقاِق الر الرةِِة جه جهننة ِمة ِموَوَخْخْا اإلا اإلههييأأهلوا هلوا تجتج  ننأأ  ريدريدأأ ال  ال ثمثم": يقوُل
ا ا نَنَنّنّأأ  بب الر الرةِِةمم هذا بكِل هذا بكِل لكم لكما نقوُلا نقوُلنَنَنّنّإإفف. . ههعع م مضاًضاًييأأ   اُهللا اُهللاممههررضِِضححيي س سوعوعسس بي بيونوندداِقاِقك الرك الرذِلذِل فكَ فكَ وقام وقاماتَاتَ م مسوعسوع ي يننأأ  نننؤِمنؤِم

   اِهللا اِهللاوقُوقُ وب وبةٍٍةكَكَالِئالِئ رئيس م رئيس متِِتوو بص بصاٍفاٍف بهتَ بهتَهه نفس نفسبب الر الرننألأل. . دينديناِقاِق الر الربقُبقُسس ال نَ ال نَبب الر الرءِِءىىججلى ملى مإإ  اقيناقين الب الباءاءييحح األ األننححنَنَ
سسوفَفَوي ِم ِملُُلنزنز ي ننالس الس مواأل واألاِءاِءم مموىى ِف ِفاتُاتُوالم الم سيح سسيح سيقوميقومونوالّوالّأأ  ون..ثم نَ نَ ثم ححناأل األن ححياءياءالب الب اقيناقينس طفُطفُنخْنخْ سج ميعاًميعاً جم م ععههمىى ِف ِفم  

السالسحِل ِلبِِبح مالقاِةالقاِةمالر الر بىى ِف ِفباله اله واِءاِءو..  وهكذا نكونكّل كّلوهكذا نكون حين م حين م ععالر الر بذِلذِللِِل. . بككع ع ززوا بوا بععضضكمكمب ب ع٤."المالم بهذا الكَ بهذا الكَضاًضاًع  
   

 أدعِل  أِخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمجيبأ.. اوىالع كبأجل ح ِمن كالِذى.شكر ب َلد 
حى ِماِتينوِم. إلى نورٍة ظلم نس لطان عدالخَو ر إلى ملكوِتياب ن مبِتحك.فأص ح ِلبى اسمِف مكتوب ى السماتو. 

أشكركر ى فى اسِتِنى ألنّبحقاق الدأجِلى سفوِكم الم الصاً خَلتُِن . على الصليبِمنريراً وتب وحياة أبةدي . أرفع
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً.  فاِدى ومخِلِصى ِفى اسم يسوعصالِتى

   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زلعزيى القارئ اأِخ
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١ ينرانيالة إلى العبس١٦ – ١٣: ١١ الر  
  ١: ٣   ،    رسالة يوحنا الرسول األولى ١٦: ٨،    رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ١١-٨: ٨ مؤِمِنى رومية  ، وإلى٢٢-٢١: ١ ، وفى رسالته الثانية ٢٠-١٩: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
  ١٨-١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  ،٥-٣: ١ ،  رسالة بطرس الرسول األولى ٢٠-١٧: ١٠ إنجيل لوقا ٤
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