
 ٣٦٦سـالة لرا
 

فتيلة مفتيلة مدخِّخِّدنة ال يئُُئطِفطِفنة ال ي  
 

(Arabic – A smoldering wick He will not snuff out) 
 

 "ئُُئطِفطِفنة ال ينة ال يخِّخِّددفتيلة مفتيلة م" إذ مكتوب ِه عليبرص بل يَئاِط الخَالك هاُهللا اءشَال ي :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 األإنجيل متى وِمنصالثاِناح حرشَى ع نقرأ األعدِماد الثاِمن رينشْر إلى الِعشَن ع:   
 

 "هذا فتاوى الِذىاخترته .ى الِذىبيب حتْ سأ .ى نفِس بِهرضعىوِح رِه عليخْ فياألبر ممال .قِّ بالح 
اِصخَيموال ي صيحوال ي سمأ عحالشّى ِفد وارع صوته. قصبة مرضفُة ال يقِصوض. وفتيلة منَِخدحتى  .طفُئة ال ي
خْيرجإ قّ الحلى النص١."ِةر  
 

 ميُليب عضالو اِظعثّ إلى حستِم مل عيهميوا ِفسيراِهللاِةى طاع مِل والعبوص اِعبإقنَ .اهايهماِضغَ  اَهللا أنب 
عليهملتم ِهِدروِعم صاِنيهمِهاِدنَِع وو .مأحة قلِب اِهللااناًيورص تغيب ِظهمعِفى و ِحبو . المغُباِليى  ِفونوير اِهللاتص 
 جر ويخْ.ىح الولهجا سى مزغْم وقُ ال تتِفٍة حقيقيرية غَور صلكوِت .رشَ البن ِمأسيى ضيق و ِف وكأنّهباِضالغَ
ستِمالمعبذِلون كريِباع الغَ االنطبو هالخَو فُووالر عِمب نالتع امل مِمِباِض الغَ اإللِهع نر الشَ البمتمِدرِه علي. 

 ع مالقٍة عمِل بعختص يٍثدي حاع إلى أى لالستمِداجى التو ِفٍةغبم ردع و المستِمِعينن ِم إال نفوراًى ال تجدوبالتاِل
  وحوح ر ر بْل بْللِِل الفشَ الفشَوحوحا را رنَنَعِطعِط ي ي لم لم اَهللا اَهللاألنألن": الً قاِئة الثانيِهالِتى رس ِفسوثاو تيم تلميذهباِطخَي وَلس الرولس بإن .اهللا
القوةِِةالقووالم والم ححبةِِةبوالنص يال   .."حح والنصأن جوزنص رلآلخَو اَهللارين وكأن ِئ يِمس خَن الص بْنَاس لشَض النّعِةاعم ا اقترفوه. 
 ٢.؟ِهاِت وطول أنَهربص وتهمعلة وِنتفاِض المهبتح مهمع مَلِمتعسيل اٌلج ماك هنَدع ي لمهوأنّ

 

 اَهللاإن  رضيِهال ينرتِك أن الخَب ةطي .ال   اَهللاولكنيسرقاٍب ِع ألىاإل على  يقعاننس. خلق اَهللاألن ال  ه
ليعذببُله وِف ليرأ  لهسبابالس عِةاد.على ذِلالدليُل و أنّك هِف خلقه ِةنّى جع و .ندلقاِتالى على  القاِضإذا حكمباإلع ام د
سِفيذكر ى حاِتيثي اب ِهكِمحباألس .ولنِم يكون ناألس اِببالقاِض أن ى يكربْل.ل القاِته  يكونىالقاِض سى  ِفاًفتأِس م
أل لِهاِخدناناً إنسأج م ِفريقوُل .ه نفِسقِّى حالر بِس بفر حقْلقْل": الزقيله له مم . . حي ا يقوُلا يقوُلنَنَأأحيالس الس ييددالر الر بأأال ال   ىىنّنّإإ  بسسرر  

بمبموأأ ب ب بْل بْلريررير الشِّ الشِّتِِتونني ي ررجعالشِّ الشِّجع رير عرير عنهِِه طريِق طريِقنوي وي ححيااي . .ارارجعجعوا اروا ارجعجعوا عوا عننطر قِِق طركمكمالر أ لقد ."ديئةديئة الرحالاُهللا ب عالم 
سَلوأرنَ ابهالو حيدخَ ليلصكّل.الم الع الم الع.أجلناأجلنا من  من ة مات المسيحة مات المسيحااونحن بعد خطونحن بعد خط " : إذ مكتوب". إن دى  الفاِدم

 ٣.ةريشَ البة النفسطي الخَ بِهثتْ لوسنَ د أىنى ِمم أقوة الدليفاِعألن  .ِه إليرجعي  أثيم كّل.و آثام األثيمح بمكفيٌل
 

 كتبوحنّ يى إنجيلِه ِفا البشيراألص ناح الثاِمح،الكتب أن ين قدة والفريسيموا للسِديالم سيح وهِفو يكلى اله 
امأأة رازنَى  ِفكتِْسم.ولم ا أقاما ِفوهى الوقالوا لهِطس  :ي ا مِه هِذ.علمأأة ر المكتِْسمِه وعل الِفى ذاِتى ِفِن تزى. 
ومى الشّى ِفوسِةريعأو ِمانَص ِههِذ ثَلا أنتر جم.؟تَنْأ اذا تقوُل فم .أما يسوعى إلى أسنَ فانحفل وكانِه بإصبِع يكتب 

ضعلى األر.ولم ا استمرسألونَوا يهانتص وقاَلب له م :"ممنِم ِمن نكمبال خَ بال خَنكم طيطية فلية فليرمِِمرهها أوالًالًا أوبح بح جررج".وأم ا هم ا فلم
ِمستْوا وكانَعض اِئمرهمتبكته م خَورجداًاِحوا واًداِح فوبتِد مِمئين الشّن وخ إلى اآلخَيرين.بِق وى يسوعو حده 

والمرفة ِفاِقأة وى الوفقاَل .طسا له :"يأةا امر .أينه مالم شتكون؟ِك علي .أمِكانَا دأح لتْفقا. ؟د :ال أحدي ا سيد .
 ن ِمساًاِئي كاطايخَى  ِفاًَارقغَ تَ كنْإن:  القارئعزيزى ."ضاًأي ىِئِطال تخْبى واذه. ا أدينِكوال أنَ: وعسا ي لهفقاَل
الح نفِسإصأنّاًظانّ ك ال أمَله ي رى ِفجاالِحى صه. إ اَلتعلى الربوعلى فه قادر  الحإصاَهللا.   ما فسد يقوُلإن  
   تصير تصيرىىوِدوِد كالد كالداءاءررمم ح حتْتْ كانَ كانَ إن إن.. كالثلج كالثلجيضيضز تبز تبمِِمرر كالِق كالِقاكماكمطايطاي خَ خَتْتْ كانَ كانَإنإن  ..بب الر الر يقوُل يقوُلججاجاج نتح نتحهلمهلم: اءيعفر إشَبِس

كالصاَهللا. وفوفكالص إنال ي شُِطببم ِت يأنف. .ِهى إليقاَللقد  :"ي نمي نخَام هال أخْرج خَاقبْل إلى هال أخْرج ٤ ."رجاًرجاًقبْل إلى 
                                                

– ١٨: ١٢إنجيل متى  ١
．

– ١: ٤٢ إشعياء  ،         سفر      ٢٠ 
．

 �� ا������ ا����إإ  ا	���ا	���           ،    ٤ 
  ٧ :١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٢
 ١١: ٣٣ سفر حزقيال   ،                ٩ – ٧: ٢ سفر التكوين ٣
  ٣٧: ٦ إنجيل يوحنا      ،            ١٨: ١  سفر إشعياء        ،        ١١ – ٢: ٨ إنجيل يوحنا ٤
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 طبيِبال إلى ٍةاجى ح ِفئاِط خَ كّل أنىِهو. ةحيحالص ةَئ النظراِطخَ إلى الننظر ؤمنين المنحا نَليتنَ 
المختصلي شفيه.ولكن  ذِلِت وال أنْتَ أنْ والا أنَتُلس إنّ. الطبيبك هالر بو حدف. هقاَل قدع أنَأنَ": ِه نفِسنا الرا الربب  
 . وروحاًسداًج وا نفساًالجنَ بِع الكفيُليرِدالق  اإللهوه  بْلِةديسالجاض ر األمن فقط ِمسا لي شافينّب الرإن. "افيكافيكشَشَ

ى  ِفقوِط السنِمو. ررح يواِتهى الشّ ِفاسم االنِغنِم و.ىيشِف اِتردخَان المإدم ن ِم.ىشِف ياٍء د كّلنِما وقنَاِلخَ هألنّ
نَالدُلنتِشس ي.ن االنِحِم وار إلى دزيلِةالري رفعينِق وى ويطهر. ِموأشَن الخَر الشّو اطايور رغِفيرو يبررو يقدس. لقد 
جاءوحنّ بإنجيل يا األصك النَث ذِلاح الثاِلحص :ألنّهألنّهلم لم   ييرابنَ ابنَ اُهللا اُهللالْْلسِِسر ههإلى الع الم ِلالم ِل إلى العييديندينالع الع المبْل بْلالم لي خْخْ ليلصبِه بِهلص الع الع الم١.الم 
 

  وإن.ئواِط لكى ال تخْ هذا إليكمى أكتبالِدا أوي": ىاح الثاِنح األولى األصِهالِتى رس ِفوُلسا الرنّوح يبكتَ 
الم  العا كّلطاي لخَ بْل.ا فقطانَطايخَ ِلس لي.اناطايخَة ِلار كفّو وه.ار البسيح الموعس ي اآلِبدنْ ِع فلنا شفيعدطأ أحأخْ
أِتفلنَ. "ضاًأيإلى ي سأِت ولنَ.وعنَاِئ بأحبعترفُنَا وقد امخَب هانَطايا وترفُنع نيابنْة عهم كنَ.ضاًأي حمِد  ايهِفى الع

ة ة ببقصقص: هنْ عديع مكتوب الو القلِبباِح صوعس ي إن. بِسفرِه األصحاح التاِسعالانيد ولاح األوح األصفرِهبِسالقديم 
ممررضضوضفُفُة ال يقِصة ال يقِصوض . .وفتيلة موفتيلة مدنَنَخِِخدة ال يالفتيلة ا. طفُئطفُئة ال ي لإنمنَِخدة يراها بعالنّض ال أمَلاس أن رت ينْى ِمجاه.وتمتد  

إليها أيديهملي إلنقاِذس بِقا  مبْل.ى اِء للقضبِقا  على مىا فيه .ولكنالر بي سوعي رى بقايخَا الدان المِمِداِعتص ن 
 ثَعبا ليه إلي يقترب الشفيقِةِةاني الحِهِدبي و.فاِصيح الِع الروِبهب نا ِمميهح في. لهاةوجر مياٍة حراِئشَب هأنّ  الفتيلِةلكِت

ا ِمفيهِءفْ ِدنم ِهبِتحح رارِعا لتشْة تكفيهفتِض.اله ىءضي اءي بهرالع يونوي بهج٢. القلوب 
 

  خُ كّلإن ٍةطوخْ يُئاِطا الخَطوه ونَح السِديطاِةى الخُ فاِدسيح الم جيعاً تشْتجدو حيباًترتأييداً و.ألن الر ب 
 ناة ِمجنَ واناًفر وغُفحاً صاَلنَ لي.ةدو إلى طريق العهوس يقود القدِهوِحبرف على العكس  بْل.ئاِط الخَالك هاءشَ يال

الِكالهِد األبى.و حياة أبةدي معاِئ سر القدِفيسين لكوِتى المِد األبى .لقد ضربالس يدالم سيحثَل مام الكرذكور  الم
ذا و ه:ام للكر فقاَل.جد ي فلمراًا ثم فيهطلب فأتى ي.ِهِمى كروسة ِفرغْة تين مرج شٍَداِح لو كانتْأنّه :بإنجيل لوقا

 .ديا س ي: له وقاَلاب فأج.؟ضاً أيض األرطُلاذا تب لم.اه اقطع. أجد ولمِة التينَِهى هِذ ِفراً ثمى أطلب سنين آِتثالثُ
اترِها هِذكهنَ السضاًة أي.حتى أنقب ح ولها وأضعالً زب.نَ فإذا صتْعراً ثموإال فيم ا بعدتقطع اه.إن قتَ وِةينونَ الدلم  

 .ِهاِتي على حهلكَ مفض رن مقاِضى العاِدل ال اِهللاِةينونَ دن ِموجنْ ي ولن.ىأِتي سه ولكنّ.ىأِت متى يعلم وال نَ.دعب أِتي
نَاى  يتأنّ اَهللاإنلييت و.عالً قاِئهُلم :"هوذا وذا هاآلنوقتٌ وقتٌاآلن مقب وٌلوٌل مقب . .وذا اآلنهوذا اآلنهي ي ووموا..الصالص خَ خَموا فال تقسبكبكوو قل قل فال تقسم٣."م 

 

م م ووة إلى ية إلى يحفظ األثمحفظ األثميي و وةِِةربرب التج التجننمِِم  اءاءذ األتقيذ األتقينِقنِق ي ي أن أنبب الر الرعلمعلميي": ِة الثانيِهالِترس ىِف وُلسالر سبطر قاَل 
الدالدين مين مععاقبيناقبين" .ويِذحرو بلسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رومية األصِهى بقوِلاح الثاِنح :"أمأمتس تس تهينى ى نَنَ بِغ بِغتهين

ر ر يي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِت قس قس أجِل أجِلنن ِم ِمكك ولكنّ ولكنّ..؟؟ةِِةببالتوالتو إلى  إلى ككا يقتادا يقتاد إنّم إنّم اِهللا اِهللام أن لطفَم أن لطفَاِلاِل ع عرريي غَ غَهِِهاِتاِت أنَ أنَ وطوِل وطوِلهِِهاِلاِلهه وإم وإمهِِهلطِفلطِف
 ٤."هِِهاِلاِلمم أع أعببسس ح حدٍٍداِحاِح و وازى كّلازى كّلججييى سى س الِذ الِذلِةلِةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن دالن د واستع واستعبِِبضضم الغَم الغَووى يى ي ِف ِفباًباًضض غَ غَكك لنفِس لنفِسرر تذخَ تذخَبِِبالتاِئالتاِئ

 

  اآلنوه و.اهشَ أنع بْلبا الرطفئه يى لم الِتنِةخِّدى الفتيلة المِنإنّ: ى نفِسن عأقوُل..  عزيزى القارئ 
يرعاهقوياًا ماهإي ا ماركاًبو اظاًاِفحله .و ماَلا زي تعهدها بإحِهاِنس.الًتفاِض معلي ا بِنهراًاِم غَ.ِهمِتعاهِما بسكيٍب إي ن 
وسِهوِحرالقد .لي سص نَ لبرعته.و ِلااشَح ِعى أنى ذِل أدفأنَ.ك اِلا عمبض ِفعى وعولكنّ.زىج هامُل يتعى نَى بِغِع م
 ن ِمسفوِكم الم الد قوِةامو د.ماِئوع دنب ين الفياض ِمب الحك بذِلييتُا حى مِع مامُليتعس و.ِهاِله وإمِه ولطِفِهمِتعِن

 .طفُئطفُئة ال ية ال ينَنَخِِخددوفتيلة موفتيلة م. . فُفُة ال يقِصة ال يقِصوضوضضضررة مة مببقصقص . قيَل عنْهى الِذ ذاك على صليِبىأجِل
 

 أِخليتك ى المحبوب تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..صغيرأنا ع نلطاِفأميع  جك.و عن 
جالِتِةانَميع األم نَى صتَعبِد إلى عك .ليتكىاركِن تب. وتوسىوِم تخُع.وتكون ي دكو.ىِع م ى ِمفظِنتحالشّن ى  حتر

ىِنال يتعب. ألكِنأس عمأ ة كىحيا حسبم ا يرضيك .ِنكةوقولد كى أخْ ِمن دمكم مِصخْ لشَداًجكبفضِلعترفاً م ك. 
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  على وعِدك يا من قلتَمتكالً.  يسوع البارى فاِدأرفع صالِتى فى اسم

 

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
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                 ١٧: ٣ إنجيل يوحنا          ،                       ٢٦: ١٥ سفر الخروج ١
  ١٠ – ٣: ٩       سفر دانيال ،        ٧ – ٥: ١      ،             سفر نحميا   ١: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
     ٢ :٦ ورنثوس كرسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى                                 ٩ – ٦ :١٣ إنجيل لوقا ٣
  ٦ – ٤ :٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ،                ٩: ٢ رسالة بطرس الرسول الثانية ٤
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