
 ٣٤٤سـالة لرا
 

كَيفَفَــكَييكون ؟؟ذاذاــ ه ه يكون  
 

(Arabic – How will this be?) 
 

 ؟؟يـفَ يكون هـذايـفَ يكون هـذاكك :ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنإنجيل لوقا األصحن الريددأ العاح األول نقرابعاِم والخَ والثالثينسوالثالثين :  
 

 س القدوح الر:ا له وقاَلالك المابجأف .الًج ررفُ اعتُا لسنَأ و.؟ هذا يكونفَ كي:الِك للممير مفقالتْ" 
عليِكّلِحي .وقو ِلة العفلذِل.لِك تظِلى أ كضاًيالقد وسالم نِك ِمولود.ي دعى اب١." اهللان 
 

 أحياناً تونَاجها أماِم غَورضة يعجزإد اكنَرا دون استيعا فنَابهتسُلاء :"كيفَفَكييكون والِك." هذا؟ هذا؟ يكون تابالم قدس 
حيني سِقرد صصاِء األنبيوالر َلساِئ وسرالقد ظ أنّ نال ِحيسينلو ِق ال تخهصِهِدة أحِمم نفًوِق مكان م حراًيله ولم  

يسعهإال أن ي تسالً قاِئَلاء :"كيفَفَكييكون وِف ." هذا؟ هذا؟ يكونديثنَى حا اليومس نذكرأر بِص شخْعِماٍتي نالع ِدهديِد الجو جوا ه
 الِف باخِتهماِل أفعودد رتْ اختلفَنإ و.سَؤاِلِهة على اب وتلقى إجٍةنَيع مٍةباسنَى م ِفالهَؤ سهج ومهنْ ِموكّل. ؤاَل السكذِل
 ٍةوحي روسر داطنب اسِتاوُلحن ٍةال حكلِّ ِلِةاحبص الموِفى الظرس ِفقد المتاِب بالِكدرا و فيمتأمِلالوب .هماِتيِصخْشَ
س اِماح الخَحومية األصى رِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بَلا قام بسح .اهردس نٍَةص ِق كلِّن ِما بهستفيدنَل

ن كّلن كّلألأل": رشَعم م ا سكِتكِت ف فبقَبقَا سبكِت كِتب بنَنَجل تعليِمجل تعليِم أل ألبا حتى بالصا حتى بالصببر والتعر والتعزيةِِةزيبم الكتِب الكتِبىىا ِفا ِف بم يكون لنَ لنَ يكون ا را رججاء٢."اء  
 

ِمن العهِد  اِتيِصخْشَال ِفى ِقصص درى والِذ ." هذا؟ هذا؟ يكون يكونفَفَكيكي" :وهو ؤال السك لذِلِةابجاإلى ِف وبالتأمل 
 .ور العصى كلِّر ِفالبشَ ِةنَوام على ألِسعلى الدالسؤاُل هذا  يبقىسو .هم ِللحديِث عنْمهار اختي تم الذينالجديِد

ى ِنؤِم األولى إلى مِهالِتى رسول ِفس الرولسب َلكما قاا ألننَ .سوح القد الرادرشَإ  طالبينا إلى اِهللانَ قلوبنرفعوس
كورنثوس األصاح الثاِلحرشَث ع :"اآلنأأ  اآلنعرفُرفُعب ب ععضضالم الم علِك لِكرفِةرفِةع نذٍٍذ حينِئ حينِئنس أأ سعرفُرفُعكم كم ا عرفتُرفتُا ع" .وسنبدالًأ أو 
 ٣.رشَ البنا ِمرهيغَ ِل تقديرلهاِدع ال يزيتم ما تقدير قلوبنَىا ِف لهٍةيِصبشخْ

 

  أن:لاح األوح لوقا األصل بإنجيلجسمن كلماِت الوحى ال وِم....ممييرر م ماءاءذرذرة العة العيسيسالقدالقد: : ة األولىة األولىصيصيخْخْالشَالشَ 
جبائيَلرالم ِمَلِسالك أر إ  اِهللانِمٍةدينَلى م نالجليل اس ماِصا نَهإ ةرلى عذراءخْ مِلٍةطوب رِمٍلج نب ِتيد اوداس مه 
يفُوس. واسمالع اِءذرم ريم إ خَلفدليها الموقاَلالك :س أ  لِكالميتهنْا المعمع لياه. الربم ِكع.م ى ِفِتنْأاركة ب 

  ممييررا ما م ي يىىاِفاِفال تخَال تخَ" :الكا الم لهفقاَل .؟ة التحيِه هِذ تكوننأى سا ع متْ وفكرِه كالِمن ِمتْبطر اضأتها رفلم .اءسالنِّ
ى ى ععدد ي يىى العِل العِلنن واب وابظيماًظيماً ع عهذا يكونهذا يكون  ..وعوعسس ي يههينَينَمم وتس وتسناًناً اب اب وتلدين وتلدينبلينبلينتحتح س ستِِتننأأا ا وهوه  ..د اهللاد اهللانْنْة ِعة ِعممعع ِن ِنتِِتددجج و و قد قدكِِكنّنّألأل
ويويعطيِهطيِهعالر الر باإل اإلب لهلهكر ىىسِِس كرد د اواودبيهبيهأأ  د..  ويمِلمِلويككعلى ب على ب يتِِتيي ي عقوبلى األلى األإإ  عقوببدِِدبوال يكون ِن ِنهِِهملِكملِك ِل ِل وال يكون ههايفقالتْ ."ةةايم ريم 
الِكللم: كيفَفَكييكون نَأ و.؟؟ هذا هذا يكونعرفُأ تُا لسر أف .الًججاب الموقاَلالك ا له: الروحالقد سعليِكّلِح ي وقو ِلة العى 
 فقالتْ .ى اهللان لدمِك مري غَءى شَس ليهنّأل: ا له قاَلثم . اهللانى ابعد ينِك ِمولود الموس القدضاًيأ ك فلذِلِكلتظِل

مريم: "ههونَنَأأذا ذا وا أما أمة الرة الربب..ليكن ىى ِل ِل ليكنكقو لِِل كقوكك". فمى ِمضِدنْ ِعنها الم٤.الك  
 

 إنالد رى  الِذسيجدربنا أن نتعلم ِمه القن دِةيسالع ذرنَاء جدى الكِل ِفهالِت األخيرِةاِتم ى أجتْاب ابهالم الك 
 . بى الرِدير سة ألمعاِضة خَدبا عى أنَتعِن بة الرا أمنَأ: ةم كِلإن .كِل كقوى ِل ليكن.بة الرا أمنَأذا وه: إذ قالتْ

  ولسولسبب": هميلإ ِهالِتة رسمقدى م ِهوهِذِه. ىى فيلبِنؤِم إلى مهالتَ رسوُلس الرولس باستهّل وبنفس األسلوِب
وتيموتيموثاوسوثاوسع ع ببددا يا يسسوعوعالم سيحسيح الم" .كّلتَفلي ؤِم مخَر ن اختبالصالر بي قدمنفس هكم ا قدم  وثاوسوتيم ولسأنّبهام :

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                     ٣٥ – ٣٤: ١ إنجيل لوقا ١
   ٤: ١٥بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية  رسالة ٢
  ١٢: ١٣بولس الرسول األولى إلى مؤِمِنى كورنثوس  رسالة ٣
          ٣٨ – ٢٦: ١ إنجيل لوقا ٤
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ة ا أمنَأذا وه :اهنفسالقديسِة العذراء  تْما قدم كم تقدب الر خالصتْر اختبٍةنَؤِم م كّلتَولي. عبدا يسوع المسيح
الرب. ة خَاِضعدبِلةأنَا ع ما يبِهشير  رأموي ّبِدى الري١.س 

 

 ِكِل مسودام هيريأ ى ِفكان: هاح األول أنّحإنجيل لوقا األصجاء ب ....اا زكري زكريههمم اس اسننكاِهكاِه: : ةةة الثانية الثانيصيصيخْخْالشَالشَ 
اليهوكانَتْ ةوديام رِمأته ناِتنَ بهر ونواس ملإا هيصا ِكوكانَ .اتُابالهما بارأن يمساِل  اِهللاامى ِفكينوص ا ايالرب 
 ن يكهوا هفبينم .اهماِم أيىن ِفيمتقد مامالهِكا  وكانَراًاِق عاتُابليصإ تْذ كانَإ ا ولدم له يكنولم .م بال لوِهحكاِمأو
ور هم ج كّلوكان .رخِّب ويبيكل الرلى هإ خَلد ينأة ع القرابتهصأ  الكهنوِتِةاد عبسح  اِهللااممأ ِه فرقِتِة نوبىِف

 با اضطر زكريا رآهفلم .ورخُح البذبمين م ين عفاً واِقب الرالك م لهرفظه .ورخُ البقتَ وارجاً خَصلّون يِبعالشّ
ووقعخَِه علي فقاَل فٌوله الم فْفْال تخَال تخَ" :الكي ي ا زا زكريأل أل..ااكري نِط ِطن لبلبتكتكقد قد س مِِم سعتْتْعوام وام رأتكإإ  رأتكليصليصابستِل ستِلاتُاتُاب ددلك لك اب ناًناً اب  

وتسوتسميِهيِهمي ي وحوخَوخَ  ..ناناوحمراًراًموم راًراًسِكسِك ومال ي شْشْ ال يرربب..  ومِِموننب أأطن طن  بمهِِهمي ِم ِمئُُئمتِلمتِل ي ننالر الر وح القدسسوح القد  ووييررددكثيرين ِم ِم كثيرين نإإ  ىى بِن بِننسرائيَلائيَلسر  
 الك المابجأف اهاِميأ ىة ِفمتقدِّ مىأِتر وامخٌيا شَنَأ ىنِّ أل."؟؟ هذا هذاعلمعلمأأ  فَفَكيكي" : الِكا للم زكريفقاَل ."لههملههمإإ  ببلى الرلى الرإإ

لى إ  تتكلمنأ ر وال تقِدتاًاِم ص تكونتَنْأا هو . بهذاكربشِّأ وكمكِل أللتُِس وأر. اهللام قدفُاِق الوائيُلربا جنَأ : لهوقاَل
اليىم الِذوأل. هذا فيِه يكون نكلم تص ى الِذى كالِمقْد سيِتيِتسمىى ِف ِفمو ههقِتقِت و. إنالد رالِذس ى نتعلمِمه ِقن ِةصا زكري هو 
 ٢.حتى لو نَسينَا ما صلينَا ألجِلِهلنَا يستجيب  .ةع الطبيالِف على ِختْ كانَى حتى لور بأخْ أو بطريقٍةستجيب ي اَهللانإ
 

اء إلى ج. ثاح الثاِلحنا األصوح بإنجيل يتهص ِقتْدر و....ودودهه الي اليئيسئيس ر روسوسنيقوديمنيقوديم  ::ةِِةثثاِلاِل الث الثةِِةصيصيخْخْالشّالشّ  
الربي سوعِف وفوجَئالً لي ِهديِثى حع  م وعسي بالرقاَلأن له  :"الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الحلك إإ   لكننكان أأ   كانححددال ي ال ي ولدِم ِمولد ننفو ق ق  فو

 خَلد ينأ ر يقِد ألعله....خُخُيي شَ شَووهه و وولدولد ي يننأأ  اناننسنس اإل اإلننمِكمِك ي يفَفَكيكي  ::نيقوديموسنيقوديموس   له لهقاَلقاَل ." اهللا اهللاى ملكوتَى ملكوتَرر ي يننأأ  ررال يقِدال يقِد
بِهمِّأ طنثاني ة ويأ .؟ولدجابي سوع: "الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الحلك إإ   لكننكان أأ   كانححددال ي ال ي ولدمِِم  ولدننالم اِءاِء الموالر ال يقِدال يقِدوح وح  والررأأ  رنن  ييدخَلخَلد  

  ننمِكمِك ي يفَفَكيكي"" : له وقاَلنيقوديموس ابجأ ."وحوح ر روووح هوح ه الر الرنن ِم ِمولودولود والم والموو ه هسدسد ج جدِِدسس الج الجنن ِم ِمولودولودالمالم  .... اِهللا اِهللاملكوتَملكوتَ
 سر د.انَهإن الدرس الِذى نتعلمه  .؟ هذا تعلمتَ ولسائيَلرسإ علّم منتَأ : لهوقاَل وعس يابجأ "؟؟اا هذ هذ يكون يكونننأأ

جوهرىو هواألس الِذاس ى تقومِه عليم تنَسيحيا أال وهوى الثاِن الميالد.كال إن مالس ِدي سيح ِلالموسنيقوديمكان  
رولِك.اًوحي ن وسخَنيقوديم لط ما بيال نوِحرىوم ا هوج ِدسفليتنَ.ى ا نتعلمالد رسصِّ ونورين لآلخَله :أنالميالد  

  ٣. اِهللا ملكوتَخَلد ينأ دأح ر ال يقِدالميالِد الثاِنىون  وبد.نؤِمى يان الِذى اإلنسس ِفوح القد الرُلم عوه ىالثاِن
 

 .رينشْابع والِعاح الرح األصلوقاا بإنجيل مه ذكراءجلقد  ....اساسووممى تلميذى ِعى تلميذى ِع ِف ِفتتمثُلتتمثُل  ::ةةابعابعررة الة الصيصيخْخْالشّالشّ 
ظهرله ما يسوعب عدِهامِت قيو ا ِفهما ِمى طريقهمِعن مواسإلى قر ٍةيم جٍةاورأ .ا لهتْكَِسمأع ينهما عنهرفِت مع .
رآهما يسوعيتكلم ان ويتحإذ أنّ.اناور همِما سعا عنقي ِهِتاملكن ساو رتها شُمقاَل .كوكله ما يسوع :"ما هذا الكالم 
ر  القبدنْ ِعراًاِك بكن إذ ..اانَنَرنَرنَييا حا حنّنّة ِمة ِمووسس الِن الِنضضعع ب بإنإن  ::ااهمهم بقوِل بقوِلاهاهابابأجأج ." ؟نابسيان عاشيا م وأنتمان بِهحى تتطارالِذ

ولما لمي جدنج سدهأتي نّإ الٍت قاِئنهر نأيننْ مظرنّإ قالوا ٍةكَالِئ مهح فقاَل .ىله أأ :امييها الغَا الغَهبيىى ِف ِفان والبطيئا القلوِبان والبطيئا القلوِببي  
 نى وِموس منأ ِم ابتدثم  ..؟؟هِِهجِدجِدلى ملى مإإ  خُلخُلدد بهذا وي بهذا ويتألمتألم ي يسيحسيح الم المننأأ  ىىغِِغ ينب ينبا كانا كانأمأم  ....اءاءنبينبي األ األ بِه بِها تكلما تكلمميع مميع مان بجان بجيميماإلاإل
ميع األجيفسِّاِءنبي رله ما األمورالم ى ِفة بِهختصميع الكتب ج.ثم خَل دبيته ا مفلما اتكأ معهذ خُخَأا مزاًبوب ارك 

رونَوكس اولهام. أ تْفانفتحعينهمرفَا وعاهثم نْ اختفى عهفقاَل .امبع ضها ِلمبعض ألميكن نَ قلبإا  فينَهباًلتا مذ كان 
يىا ِفنَكلمالطريق وي وضلنَح ؟ا الكتب.إن الد رِلس نتعلمِمه ِقن ِةصِع تلميذى مون ِلاسواجهالح يرؤاَلة والس :"كيفَفَكي  

يكون؟؟ هذا هذايكون"..أن نَ ِلأ إلى المكتوب نلجِشسترونَد فِم.ستنير ا اُهللا يرينَِهالِل ِخنذاته .وي وضا طريقَ لنَحالح اِةي٤.ِة األبدي  
 

 زيزى القارئع ..أدعِلوك تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأ.. اوىشكرِمك أجل كالِمن كالح ى 
الفعال فهوِل نور ىبيِلس .ِمونوِح أجل ركالقد وس فهو ماعترفُ. ىِدِشرعِف بضى فأيِندِتى بقوواغْك ى بِنرِنمعِتمك. 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. متِكالً على وعِدك الصاِدق.أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع البار
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزالقارئ العى أِخ
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    ١: ١لرسول إلى مؤِمِنى فيلبى  رسالة بولس ا١
  ٢٥ – ٥: ١ إنجيل لوقا ٢
    ١٣ – ١: ٣ إنجيل يوحنا ٣
  ٣٥ – ١٣: ٢٤ لوقا  إنجيل٤
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