
 ٣٤٥سـالة لرا
 

    ـُلـُل اإلي اإليشتَـاقُشتَـاقُييا ا ممكَكَ
 

(Arabic – As the deer pants for streams of water) 
 

 ـاقُ اإليـُلـاقُ اإليـُلشتشتييكما كما  :ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنِسفر المزددأ العنامير نقري والثاِنى ِمَلاألو نالم زور الثاِنمى واألرعينب: 
 

"كمشتاقُا يإ ُل اإليلى جإ ى نفِس هكذا تشتاقُ.اِهداول الميليكا اُهللا ي. لِهلى اإلإ .لى اِهللاإ ى نفِستْشَِطعالح متى .ى 
 ١." اهللامى قداءترأ وءىِجأ
 

 زي وتتم.ردها الوعُلواألياِئُل ومفردها اإليُل ِهى الوعوُل ومف .ارىر والباِتابى الغَ ِفُلاِئ األيتعيشُ 
بالسرقة الفاِئِةع .قدتص بروع إذ  على الجنمِكيهتقتاتَا أن على م ا ياِدصافٍةافهشَاٍب جِف من أع ى البِة دريونذل  ب
مجولكنّ. بير كَوٍدهها ال تصبرعلى الع ا طش ألنّهِلال تجد لمديالًاء بتْشَِط إذا ع .ويبدص اِحو أنبالم زور لفتَم 
 ميناً ي يتلفتُ اإليُلفبدأ. أ الظمِه علير وقلق إذ اشتد ذعالِةى ح ِفأى إيَلرأن  ديداً شَهر حام كان األين ِمماًوي هظرنَ
وياراًس. لِف إلى الخَثمثم ح ل وهرصبعيِد إلى األفق البأم اموإذا بِه .هي رى سس فاباًرحبهم اءفاند فعم رعاًس٢.ِه إلي  
 

 عاًتطِل مصيحذ ي أخَ اإليَل أنِدؤكَ المنِمو .بشَغَف  اإليلاِتركَح تتابع يأخَذ ورمز المباِح صيُلأتخَإنِّى  
ِمِهفقاِئإلى ر نلاِئ األي.ا تشَ لعلهاركهالس عىو راءج ِموٍلد نج دالِتاِهاول المي ى اعتادوا اللجوءإلي ِفاه ى البرى ِف .ِةي
ِةالبقعالم تواجدينا خَ بهة إذا شَاصحالم طر. ِمونع ِةادل أنّاِئ األيها تجرى دتوقٍفون كلم ا اشتدظم وال . اؤه

 اء فهى على الم تعثر لما إنه أنّ تعلمِةريزيا الغَهِتاسا بحهألنّ. اده واإلجبا التعها أصابمهى مرن الج عتتوقفُ
اِلهكة ال مو.الةح لنتبقى ح ة ِفيالِتى حا ِتهلكذِلِل.  طويلٍد ألمكتر اهذُلا تبأقص ى جهدتستنِف بْل.اه كّلد  نْا ِعمدا ه
 ٣.هنْ ترتوى ِمٍلود ج أواٍءوع منبلى ي إَل حتى تِص. طاقةنِم
  

 م تعلّنؤِمالمف ."الًالًووأأ  اانَنَببححأأ  وو ه هههنّنّ أل ألههحبحب ن نننححنَنَ": ا ِهللانَبِتح من األولى عِهالِتى رس ِفوُلسا الروحنّ ييقوُل 
 تْسلي  فهى.انى اإلنسة ِفوعطبة مريزغَ ةبح والم الودفِةاِط عن عبيرالتعو. الًوأ انَبحأ و ههنّأل  اَهللابِح ييفَك
مصةنوع.والتع ابيرنْهع يكون بالع أل مبالكِلو اتم.وال ي صقُد التعبيرو ال يصقُدإال إذا كان بهم وال. عاًا مي دوم 
 تْس إال إذا تأسِهِقاِلان وخَ اإلنسنيالقة ب ع تقوموال. ينلادتب الم والودِةبح بالمان إال اإلنسان وأخيِهنساإل ني بتآلفُال

على المحوِم.ةب صلذِلاقاًد كم ا سجالِكله تابالم قدسأن الر بي سوعحين ِئَل عس ِصن الوِةيالع تْكانَى ظمإج ابته :
"تحبتحبالر الر بإإ  بلهلهكِم ِمك نكلِّ كلِّن قلبك قلبك ..و مِِم وننفِس نفِس كلِّ كلِّن كك..  ومِِمونِف ِف كلِّ كلِّن كركِه ِههِِههِذهِذ  ..كرك ىىالو الو صية األة األصيولى والعولى والعظمىىظم".و ا ديثنَح
اليوماوُلتنَ يى األ ِفٍتال تأمال اليِبساِئرى الِتِةعع بربه اِهللااُلا رج ع نع مق مبِتحِه وتلذِذ ِهللاهمشْ بِعم٤.ِهِتر 
 

 كاِتإن ب  وهور ومزِفالمالِةى حأ ا الظموِحلرىإلى التو ِفِداج ى حضِةرالر ب.ي عبرع أشْ نهاقو ِهطِشوتع 
إلى المجىء ليتراءى أملِهاإل امالح ى. ليتمتعِة الثمينَظاِت باللحِة الفريدو هوه فضالاجى نَ يمن أحب. يَل اُلِثامإلي 

تلهفَالماِت إلى قطرِلاء  الميروى ظمإنّ .أههتع بيربليغ ع نإلى ِتِهطِش تع لكل .ظات اللحقَيتذوفيه ا سعة ال اد
فُتوصشْ ي حينعِةبالسكينَ رو هونسِك مبأم ل. القديرام يرتوى بعِةذوبو حالبقاء ِةالو ِمِببالقر ن العش الر٥.جيِدم  

 

ة مس بِةؤي برِهاِنا إيمنَي علتْح اكتقدو .اءم إلى الس واشتياق بحنين يتطلع وهوكاِتب المزمور أتخَيُلى إنِّ 
الرةا ضرتِسممعلى و ِهجر ِبالع انت ف.شرتْشَعر وحنور ب هشْع أاِطسِهقَرِم علي نالم حايِن السو .ىرأى أن 

                                                
          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،              ٢ – ١: ٤٢ ِسفر المزامير ١
  ١٤ – ١٣: ٤إنجيل يوحنا  ٢
   ٣٧: ٧إنجيل يوحنا  ٣
    ٤٠ – ٣٦: ٢٢  إنجيل متى      ،    ١٩: ٤رسالة يوحنا الرسول األولى  ٤
 ٤ - ٢ :١٢ إلى مؤمنى كورنثوس ثانيةرسالة بولس الرسول ال ٥
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 عورور أمز المباِحص جد يلمو اء ولهفة لالرتووقٌشَو نينى به حالِذ ن الظمآ اإليُلهو هاسيسأح  بِهشَبها ي مأفضَل
داول داول لى جلى جإإ  لُُل اإلي اإليشتاقُشتاقُا يا يكمكم": الً قاِئِهودِت بأنشُماًنِّو مترشد يبِه فإذا .هورمزا م بهستهّل ليِةربع الماِتمكِل اللك ِتنِم

الميإإ  ىى نفِس نفِس هكذا تشتاقُ هكذا تشتاقُ..اِهاِهالميليكليكي ا اُهللاا اُهللا ي..  علِهلِهلى اإللى اإلإإ  ..لى اِهللالى اِهللاإإ  ىى نفِس نفِستْتْشَشَطِِطعالح الح ىى..م ىىجِِجأأتى تى  مءأأ و وءترتراءاءى قدى قدام١." اِهللا اِهللام   
 

 تُلسرى  أدإلى أىم ى داسِتكان متاعاألتقي ِفاء ى محضر الرإنِّى ف .بلذة حيأجد نأقر أ مبِهتْا فاض  
قلوبهموس طربأقالِموه هم.وي ِلطيب ى أنأختار ب ِمضاًع ما سجلوه.وأب دأ بداوالنَد بىِميئاً شَ وأقتبس نم زورِهم 
  ارككارككببأأم م وو ي ي كلِّ كلِّىىفِِف  ..دِِدببر واألر واألههلى الدلى الدإإ  مكمك اس اسركركااببأأ و وككلِِل الم المىىلهلهإإا ا  ي يرفعكرفعكأأ": فيِه َل قاائِة الِمدععين ببس واألراِمالخَ
  ببالرالر: : الًالً قاِئ قاِئههورورممزز م مختمختموو  ..اءاء استقص استقصهِِهظمِتظمِتعع ِل ِلسس ولي ولي جداً جداًميدميد وح وحبب الر الروو ه هظيمظيمعع  ..دِِدببر واألر واألههالدالدلى لى إإ  مكمك اس اسححببسسأأوو

قريبلكلِّ لكلِّقريب الذين الذين ي ي ددعونَونَعهه..الذين الذين   ييددعونَونَعهبالحقِّ بالحقِّه ..  ييععملُُلمرض ائفيِهائفيِهى خَى خَ رضوي وي سسممععتض تض ررععههممفي في خلصخلصههمم..  ييحفظ الرحفظ الربكّل كّلب   
ممحبيِهيِهحبوي هِلهِل ويككج ج ميعشْشْ األ األميعرارارر..  بتسبتسبيح الربيح الرببي ىى فِم فِمقُقُنِطنِط ي . .وليوليبباركبشَ بشَ كّل كّلارك ر اسر اسممههالقد لى لى إإوس وس  القدالدالدهر واألر واألهب٢."ددب 
 

 رح الب اِهللابع شَ واجتازرص ِمنوعر ِفن ِمهى خلص الِذبا الر بهحبى سوسم ِلٍةنيم ترن ِميئاً شَقتبسأو 
األحمرا ِف كمى اليةابس.األم الِذر ا شَى لمرفيِهع فر عونورج فر الخُ فبِس.رقوا غَالهروج جتْاءتر نيمة مىوس :
  ىىلهلهإإ هذا  هذا ..ىىالِصالِص خَ خَارار ص ص وقد وقد..ىىشيِدشيِد ونَ ونَىى قوِت قوِتببالرالر  ..ررحح الب البىىا ِفا ِفممههحح طر طرههاكباكب ور ورسسالفرالفر  ..ظمظم تع تع قد قدههنّنّإإ ف فببلرلر ِل ِلممنِّنِّررأأ"
  فضُلفضُلأأ  رقَرقَ فغَ فغَ..ررحح الب البىى ِف ِفمامالقاهلقاهأأ  ههيشُيشُ وج وجننووععرر ِف ِفاتُاتُببركركمم  ..ههمم اس اسبب الر الر..ببرر الح الحجُلجُل ر رببالرالر  ..ههرفعرفعأأ ف فىىببأأ  لهلهإإ  ..ههددجّجّممأأفف
جهِِهنوِدنوِدجالم الم رِةرِةكبيىى ِف ِفكبيب ب ححر سطيطيتغَتغَ  ..وفَوفَر سههمماللج اللج جج..قد قد ه ه باألاأل  ىىطوا ِفطوا ِفبععمماق كحاق كحجررج..  ييمينكمينكي ي ا را رببم م ععة بالقدتزة بالقدتزرةِِةر..ي ي مينكمينك  
ييا را رببتح طِِط تحممالع الع ددوو . .  وبكثرةِِةوبكثرع ع ظمتِِتظمككته دِِد تهممم م قاوميكقاوميك..تر لُُلسِِس ترس خْخْ سطكطكفي أأ فيكلهكلهم٣." كالقشِّ كالقشِّم 
 

وا وا اطلباطلب" .ِةرقتِد المِهِتن كلمعر واِفا الغَ إلهنَنسين عملخَواس اِماح الخَحاء األصيعفر إشَ ِسن ِميئاً شَقتبسأو 
الرالرببم م ا داما دامي ي وجدوجد..اد اد ععوهوهو و ههووقريب الشِّ الشِّيترِكيترِكلِِل  .. قريب ريرريرطريقه طريقه و و ررجأأثم ثم  اإل اإللُُلجفكارفكارهه..ولي ولي تبإإ  تبلى الرلى الرببفي في ررححممهلى لى إإ و و..ه
  نن ع عاتُاتُوومم الس السا علتْا علتْ كم كمههنّنّألأل  ..بب الر الر يقوُل يقوُلىىقِِق طر طرقكمقكم وال طر وال طر..فكاركمفكاركمأأ  تْتْسسيي ل لىىفكارفكارأأ  ننألأل  ..انانفرفر الغُ الغُرركِثكِث ي يههنّنّا ألا أللهنَلهنَإإ
ان ان جعجعرراء وال ياء وال يمم الس السنن ِم ِم والثلج والثلجطرطر الم المنزُلنزُلا يا يه كمه كمنّنّألأل  ..فكاركمفكاركمأأ  نن ع عىىفكارفكارأأ و وكمكمقِِق طر طرنن ع عىىقِِق طر طرلتْلتْض هكذا عض هكذا عرراألاأل
  ىى الِت الِتىىتِِت كلم كلمهكذا تكونهكذا تكون  ..لل لآلِك لآلِكزاًزاًببارع وخُارع وخُلزلز ِل ِلعاًعاًرر ز زىىطِِط وتع وتع وتنبتُ وتنبتُدد تِل تِلااههالِنالِنععججض ويض ويرران األان األويويرر ي ي بْل بْلاكاكلى هنَلى هنَإإ
 ."ا لها لهسلتهسلتهررأأا ا  فيم فيمححجج وتنْ وتنْ.. بِه بِهتُتُررررا سا س م ملُُلمم تع تع بْل بْل..ةة فارغَ فارغَىىللإإ  جعجع ال تر ال تر..ىى فِم فِمنن ِم ِمججررتخْتخْ
 

   أ ثماألخْقتبس بارالس ِمةَار نالِة رسب ولس الرول األوسِنؤِملى إلى مى كورنثوس األصس اِماح الخَح
إإ": ر إذ يقوُلشَعن كانهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِف لنَ لنَن كانالحي اِةاِة الحيفقط ر فقط ر ججاءىى ِف ِفاءالم أأا ا نَنَنّنّإإ ف فسيحسيح المشقى جاساسميع النّميع النّشقى ج..  ولكن اآلنولكن اآلنقد قد قام قام الم الم سيحسيح  
  وتُوتُمم ي يمم آد آدىىا ِفا ِف كم كمههنّنّألأل  اتاتووممة األة األامام قي قيضاًضاًييأأن ن اانسنسإإان بان بنسنسإإ ب بتُتُوو الم المذِِذإإ  ههنّنّإإفف  ..دينديناِقاِقة الرة الراكوراكور ب بارار وص وصاِتاِتوومم األ األننمِِم
الجالجميعىى هكذا ِف هكذا ِفميعالم الم سيح سسيح سييححييا الجا الجميعميع  ولكنكّل كّلولكن و ىى ِف ِفدٍٍداِحاِح ورتب هِِهتِِت رتب  المالمسيحسيحب ب اكوراكورة ثمة ثمالذين ِل ِل الذين لمىىسيح ِفسيح ِفلمم هِِهجيِئجيِئ م".       
 

 أ  أخيراًثمِميئاً شَقتبس ما كتبهي وحى ِفاِئنا الرى رؤياه األصشْى والِعاح الثاِنحنَنَأأوو": رينا يا يوحىىنا الِذنا الِذوحكان كان   
ينْنْيظرظروي وي سسممعهذا هذاع  . .ووحينحينس مِِم سعونَ ونَتُتُع ظرخَ خَتُتُظر رررأل ألتُتُر سسججدأأ  دممامامرج لل رجىىالم ىى الِذ الِذالِكالِك المكان كان ي انْ انْ::ىى ِل ِلفقاَلفقاَل  .. هذا هذاىىريِنريِن ي ظرظر  

 على  على مم ال تخِت ال تخِتىى ِل ِلوقاَلوقاَل  .. هللا هللاددججاساس. .  هذا الكتاب هذا الكتاباَلاَلقوقوأأ  حفظونحفظونيي   والذين والذيناِءاِءنبينبي األ األككتِِتووخْخْإإ  ععمم و وككعع م مددبب ع عىىنِّنِّألأل  ..ال تفعْلال تفعْل
ا ا نَنَأأ  ..ملهمله ع عا يكونا يكون كم كمدٍٍداِحاِح و و كّل كّلىىازازجج أل ألىىعِِع م مىىتِِتررججأأ و وريعاًريعاً س سىىا آِتا آِتنَنَأأا ا ههوو  .. قريب قريب الوقتَ الوقتَنن أل أل هذا الكتاِب هذا الكتاِبوِةوِةال نبال نبقوقوأأ
  ىىا آِتا آِتنَنَ أ أ..ممعع بهذا نَ بهذا نَدداِهاِه الشّ الشّيقوُليقوُل  ..اهاهاياي وص وصونونصنعصنع ي يى للذينى للذين طوب طوب..رر واآلِخ واآلِخوُلوُلاألاأل  ..ةةهايهاية والِنة والِنايايالبدالبد  ..اءاء والي واليفُفُلِِلاألاأل
سريعاًريعاًس..  آمينآمين..  تعأأ  اَلاَلتعييهها الرا الرببي ي سسوعنِِن  ..وعععممة ربنَبنَة را يا يسسوعوعالم الم سيح مسيح مععج ميِعميِع جكمكم..  آمين٤."آمين  
 

 زيزى القارئع ..أدعوكلتشترك ِهى هِذى ِفِع مأ: الِة الصانَبا السمأ.. اوىشكرِمك نأجل فضل م رفِتعك. 
بِنهى إلهى أنأع رفكأكثر .ِفقْمِّ ع ِلاِخى دى كالماةكيحو وحو ِلى رفه . وه راجى ورجِل ِلالسِلالنّور ا ىبيِلسم 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.صاِدق متِكالً على وعِدك ال.ار صالِتى ِفى اسم يسوع الب أرفع.حييتُ
 

� ا��� ِ�إْن أَرْدَت َ�َ��َع.. ���� ا��رئ ا�َ�أِ�َ�� ِ()'ُ& ذِ�#�َه� َ�َ���! أو َ�َ�: 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٤ – ١: ٦سفر إشعياء  ١
 ٢١ - ١٨ & ٣ – ١: ١٤٥سفر المزامير  ٢
  ٧  - ١: ١٥ سفر الخروج       ،        ٢٩: ١١الرسالة إلى العبرانيين  ٣
  ٢٠ & ١٤-١٢& ١٠-٨ :٢٢ رؤيا يوحنا الالهوتى ،٢٣-٢٠: ١٥ إلى كورنثوس لى  رسالة بولس األو ،١١ – ٦: ٥٥ سفر إشعياء ٤

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

