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ه،ّتّ وثروّ ّه ّزّ مركّ ّمهماّكانّ ّةّ ن ّيّ معّ ّفيّأوقاتّ ّشجيعّ للتّ ّالّيحتاجّ ّرضّ األّعلىّوجهّ ّنسانّ إّدّ الّيوجّ 
ّصحاحّ انيّاألالثّ ّلوكّ المّ ّفرّ فيّسّ ّنقرأّ ّ.وفّ والخّ ّمّ شاؤّ هاّللتّ تّ بطبيعّ ّتميلّ ّةّ نسانيّ اإلّفسّ النّ ّكونّ 
ّذّكانّ .ّإبّ الرّ ّضاءّ بقّ ّهّ خبارّ واّ ّكّ لّ المّ ّقاءّ ل ّل ّّشجيعّ للتّ ّحتاجاّ مّ ّيلياّكيفّكانّ إّبيّ النّ ّعنّ ّولّ األ
كانواّّذينّ الّ ّكّ لّ يّالمّ لّ رسّ مّ ّهالكّ إلّلكوتّ المّ ّةّ قوّ ّمّ ويستخدّ ّلّ بّ جّ الّ ّةّ مّ علىّقّ ّس ّوهوّيجلّ ّباّ ت عّ ّرمّ 
ّقبلّ ّالمسيحّ ّيسوعّ ّ)الربّ ّبّ الرّ ّمالكّ ّوتّ صّ ل ّّهّ ماعّ استّ ّلحينّ ّ،كّ لّ المّ ّلقاءّ ّضّ لغرّ ّزولّ للنّ ّهّ نادونّ يّ 

ن ه [ّ:هّ ل ّّ(ّليقولّ دّ سّ جّ التّ  ّم  ّم ع ه .ّال ّت خ ف   "١ّ:١١ملوك٢ّّّ]ان ز ل 
 
ّرّ غّ صّ ّوحّ بالرّ ّرتّ استشعّ ّةّ يّ روحّ ّعنّأمورّ ّالحديثّ ّثناءّ ،ّوأةّ عائليّ ّةّ لسّ فيّجّ ّساّ جالّ ّكنتّ ّي امّ أّقبلّ 
ّيّ هّأب ّّمّ علّ الّيّ ّفّ يّبموقّ فيّالماضّ ّاللّ ّهّ مّ خدّ استّ ّدّ قّ ّالذيّكانّ ّعمالّ األّجالّ رّ ّحدّ أّعندّ ّفسّ نّ 

ّّرتّ ،ّفاستشعّ وّ غيريّوالّحتىّهّ ّشخصّ  ّنّ هوّمّ ّكانّ ّهّ ن ّأّهّ خبارّ بإّهّ بتشجيعّ ّبّ غّ ارّّبَّّالرّ أنَّ
ّنسانّ إّوكلّ ّيسوعّ ّبّ الرّ ّهوّشخص ّّعّ جّ شّ والمّ ّنّ مئّ عزائيّ...ّالمطّ .ّأفّ الموقّ ّفيّذلكّ ّهّ مّ خدّ استّ 
ّعكس ّّرّ خّ اآلّبناءّ ّهيّعّ جّ شّ المّ ّةّ غايّ ّنَّّألّمعّالوقتّ ّةّ فّ الصّ ّنّتلكّ مّ ّئّ لّ سيمتّ ّوحّ بالرّ ّكّ يسلّ 
 .دمّ الهّ ّهّ تّ الذيّغايّ ّس ّسوّ وّ يّوالذيّيّ كّ شتّ المّ 
 
ماّالذيّّ.ةّ راسّ الدّ ّنيّأوقاتّ عّ جّ شّ ديّيّ والّ ّمّكانّ كّ ّرّ ذكّ .ّأناّأهّ ألوالدّ ّشجيعّ التّ ّمّ دائّ ّحّ الّ الصّ ّبّ األ

ّرّ مشاعّ ّلَّّكّ ّزيلّ ي ّّفكانّ ّا ،بطالّ ّزالّ وأناّالّأّلّ رينيّالمستقبّ ؟ّكانّيّ شجيعّ التّ ّوقتّ ّيّبهّ ن ّرّ كّ ذّ كانّيّ 
ّيءّ الشّنفس ّّي.لّ قبّ ستّ علىّمّ ّأّ يتنبّ ّكانّ ّةّ ،ّهوّبالحقيقّ صرّ النّ ّرّ هاّبمشاعّ لّ بدّ ويستّ ّوالقلقّ ّوفّ الخّ 

ناّزّ ريناّمركّ ويّ ّاتّ يّ ماوّ ناّللسّ عّ يرفّ ّهّ ظّ نالحّ ّ.وحّ يّالرّ رّ نكسّ مّ ّيّونحنّ لّ ماّنصّ معناّحينّ ّالربّ ّهّ عّ يصنّ 
وناّفيّذلكّوّ قّ ليّ ّةّ كّ مالئّ ّاّ أشخاصّلّ يرسّ نا،ّاللّ نّخّ بهاّمّ ّالقيامّ ّعّ المزمّ ّعمالّ األّناّعنّ يلإّمّ لَّه،ّيتكّ بّ 

 .نالّ قبّ ستّ لمّ ّؤّ نبّ ناّعلىّالتّ ثّ كماّيحّ ّ،فّ الموقّ 
ّانأّربّ ّ...ّياّدتّ نّأرّ إّلّ عي؟ّصّ مّ ّالةّ بالصّ ّبّ ما؟ّهلّترغّ ّمرّ نّأمّ ّوفّ وخّ ّةّ يرّ حّ ّةّ بفترّ ّرّ هلّتمّ 
يّنّ بأّنّ علّ اناّأّ ّ.الةّ الصّ ّاللّ نّخّ نيّمّ عّ جّ شّ ليّ ّفيّهذاّاليومّ ّهذاّالمقالّ ّبّ كاتّ ّأرسلتّ ّكّ ألنّ ّكّ اشكرّ 



علىّّكّ درّ سأّ ّ.سيحالمّ ّةّ لصورّ ّرّ ي ّغّ التّ ّشوارّ فيّمّ ّحّ نجّ ها.ّسأجلّ نّأيّمّ نّ قتّ التيّخلّ ّعمالّ األّمّ مّ تّ سأّ 
؟ّسأتذكّ لّ عي،ّفمنّعّ مّ ّكّ ولكونّ ّ.كّ فيّملكوتّ ّثّ ووارّ ّلكّ ّنّ يّابّ ن ّأب ّّوامّ الدّ  ّةّ بيعّ للطّ ّيّشريكّ نّ بأّرّ ي 

ّرّ اهّ الطّ ّكّ نيّبدمّ ن ّأّكاّ درّ بقىّمّ .ّوأخيراّسأوسّ دّ القّ ّكّ روحّ ّةّ بقوّ ّزاتّ عجّ مّ ّنعّ علىّصّ ّرّ وقادّ ّةّ اإللهيّ 
،ّأرىّمّ دائّ ّبشكلّ ّكّ رّ حضّ فيّمّ ّوأكونّ ّوقتّ ّمسألةّ ّالّ وماّهيّإّوتّ علىّالمّ ّرتّ صّ قدّانتّ ّمينّ الثّ 

 مين.ّآطهارّ األّيسينّ دّ القّ ّرّ ناّالعذراّوسائّ مّ معّأّ ّكّ بهاءّ 
 
 

ّهّ نفسّ ّالمسيحّ ّويسوعّ ّنبياءّ واألّلّ سّ الرّ ّساسّ علىّأّا ّيّ بنّ مّ ّرتّ صّ ّيسوعّ ّفيّالمسيحّ ّكّ ن ّأّكّ درّ هلّتّ 
ّةّ رادّ واإلّاألشواقّ ّدّ ل ّوّ ّ؛ولىاألّهّ لّ فيّمراحّ ّالّيزالّ ّالبناءّ ّنَّّأّرّ قدّتشعّ ٢ّ:٢٢ّفسسّالز اوي ة ؟ّأّرّ حجّ 

عطائّ ّللكثيرينّ ّةّ بركّ ّكّ جعلّ ّهوّلغرضّ ّهذاّالبناءّ ّنّ ألّ،يّ الروحّ ّكّ بنائّ ّالستكمالّ  نّمّ ّامجادأّكّ وا 
دّدّ ،ّرّ وامّ علىّالدّ ّبّ قّ رّبهذاّاللّ كّ "ّفّ هوّ"قديس ّّديدّ جّ الّ ّكّ ب ّق ّل ّّنَّّأّيومّ فيّّرتّ هلّفكّ ّ.الملكوتّ ّلّ ب ّقّ 

 ".بّ قّ هذاّاللَّّلعيشّ ،ّلذلكّسأسعىّاّ قديسّماءّ السّ ّنّ مّ ّوّ دعّ ناّمّ :ّ"أباستمرارّ 
 

نّمّ ّا ّيّ تّنبّ عّ نّ صّ ّةّ القصّ ّول،ّهذهّ األّصحاحّ باألّلّ وّ األّموئيلّ صّ ّفرّ تّفيّسّ وردّ ّةّ عّ رائّ ّةّ صّ قّ ّهناكّ 
ّم رَّةّ ّيّ بّ النّ ّموئيلّ صّ ّةّ والدّ ّةّ كيفّكانتّحنّ ّولّ األّصحاحّ إذّنقرأّفيّاألّ؛تشجيعّ ّكلماتّ ّعّ ضبّ 
هاّهاّزوجّ يلإّثّ ماّتحدّ هاّبعدّ يانّ فيّكّ ّلّ حصّ ّشيءّ ّهناكّ ّنّ ولكّ ّ،اإلنجابّ هاّعلىّتّ درّ قّ ّمّ دّ لعّ ّفسّ النّ 

ل ه ا:ّ"ّ:قائال ّل ه اّأ ل ق ان ة ّر ج  اّأ ن اّ»ف ق ال  ؟ّأ م  ّق ل ب ك  ت ئ ب  اذ اّي ك  ل م  ّو  اذ اّال ّت أ ك ل ين  ل م  ّو  اذ اّت ب ك ين  نَّة ،ّل م  ي اّح 
؟ ّع ش ر ة ّب ن ين  ّم ن  ّل ك  ي ر  ّ«.ّخ  ال يّال ك اه ن  ب ع د م اّش ر ب وا،ّو ع  يل وه ّو  اّأ ك ل واّف يّش  نَّة ّب ع د م  ّح  ف ق ام ت 

ّبّ  ب ك ت  ،ّو  ّإ ل ىّالرَّب  لَّت  .ّف ص  النَّف س  ّم رَّةّ  ،ّو ه ي  ّالرَّب  ن د ّق ائ م ة ّه ي ك ل  ّع  ي  س  ل ىّال ك ر  ّع  ال س  ك اء ّج 
: ق ال ت  ّن ذ را ّو  ن ذ ر ت  ّ»ّو  ّب ل  ّأ م ت ك  ّت ن س  ل م  ت ن يّو  ذ ك ر  ،ّو  ّن ظ را ّإ ل ىّم ذ لَّة ّأ م ت ك  ت  ّن ظ ر  ،ّإ ن  ن ود  ّال ج  ي اّر بَّ

ل وّر أ س ه ّم وس ى ي ات ه ،ّو ال ّي ع  ّح  ّأ يَّام  ّك لَّ يه ّل لرَّب  ط  ،ّف إ ن يّأ ع  ر ع ّب ش ر  ّز  ّأ م ت ك  ط ي ت  موئيلّصّ ١ّّ«.أ ع 
١١-١ّ:٨" 
 



ّمّ عظّ ماّأهّ اّأيّ لهّ ّيقولّ ّيسوعّ ّالربَّّّ،ّوكأنَّّبّ الرّ ّليّكلماتّ ّةّ كانتّبالنسبّ ّةّ نّ حّ ّزوجّ ّةّ ألقانّ ّكلماتّ 
ّلتقولّ ّكرّ هاّالبّ نّ ابّ ّتّ رّ حينماّنذّ ّالّ و ّأّبَّّالرّ ّتّ عّ ؟ّفوضّ الّ و ّأّعينّ نّتضّ ؟ّمّ فلّ الطّ ّمّ ؟ّأناّأيكّ فيّعينّ 

ّ.واكّ سّ ّلبيّشخص ّعلىّقّ ّكّ ملّ فيّحياتيّولنّيّ ّلّ وّ تبقىّاألّولكنكّ ّفسّ النّ ّة ّرَّناّمّ أّ"صحيحّ ّ:له
بلّّ،زينّ يّ الممّ ّاللّ ّجالّ رّ ّدّ حّ أّبّ نجّ هاّتّ لّ هاّجعّ زوجّ ّاللّ نّخّ مّ ّةّ المرأّ ّهّ لهذّ ّالربّ ّتشجيعّ ّظّ فنالحّ 
 .قّ حّ الال ّّصحاحّ فيّاألّدّ هاّالوارّ نّنشيدّ مّ ّطّ نبّ مّتستّ ريّ مّ ّناّالعذرامَّّأ ّّلّ وجعّ 

 
،ّكّ ت ّلّ بعائّ ّأّ بدّ ،ّاّ شجيعّ للتّ ّةّ بحاجّ ّا ّيّ مّيومّ قيهّ نّنلتّ مَّّمّ ّهناكّالكثيرّ ّ.عتّ طّ ماّاستّ لَّّكّ ّرينّ اآلخّ ّعّ جّ شّ 

لكّّبّ ويجلّ ّلكوتّ المّ ّة ّوّ بقّ ّكّ ّؤملّ سيّ ّرينّ لآلخّ ّكّ تشجيعّ ّنَّّ،ّألرينّ خّ واآلّ،ّاالوالدّ ياةّ الحّ ّشريكّ 
مّهّ معّ ّالةّ ىّوالصّ رضّ المّ ّةّ بزيارّ ّهّ زناتّ ىّوّ حدّ ا ّّرّ يستثمّ ّشخصاّ ّفّ عرّ .ّأةّ الحاجّ ّعندّ ّهّ تشجيعاتّ 
ّعلىّاألّبَّّالرّ ّنَّّ،ّألمهّ وتشجيعّ  ي   .ماءّ السّ ّنّ ناّمّ عّ فيّمخادّ ّهّ لّ ماّنستقبّ ّرضّ ي دعوناّدوما ّلن عط 

 
ّذلكّ ّبإيجابياتّ ّةّ باإلشادّ ّدّ اقّ النّ ّأّ فيبدّ ّ.شجيعّ بالتّ ّدءّ البّ ّاللّ نّخّ هوّمّ ّاءّ نّ البّ ّقدّ النّ ّنواعّ أّلّ أفضّ 
ّرّ المشاعّ ّزيلّ ي ّّهكذاّطرحّ ّ.بهّ ّةّ دّالئقّ عّ هاّلمّتّ ن ّأّناّ ي ّب ّمّ ّةّ يّ لبّ السَّّّمورّ األّأّبسردّ يبدّ ّمَّّث ّّخصّ الشّ 
 .رّ وّ طّ لهّبالتّ ّبّ اغّ الرّ ّدّ اقّ النّ ّةّ بمحبَّّّه ّرّ شعّ يّويّ ق ّل ّتّ للمّ ّةّ يّ لبّ السَّّ
 

قدّّلهّبقلبّ ّمّ ؟ّهلّتتقدّ هّ لصوتّ ّعّ مّ هلّتستّ ّ.فيّهذاّاليومّ ّعّ عزيزيّالمستمّ ّكّ بتشجيعّ ّيرغبّ ّالربّ 
كيّّهّ لصوتّ ّكّ استماعّ ّبتكثيفّ ّلكّ ّبّ ؟ّهوّراغّ هّ يانّ علىّكّ ّحيدّ الوّ ّكّ والمالّ ّهّ ل ّكّ تَّّمّ ّالربَّّّجعلّ 
ّفلّ كالطّ ّعّ ارجّ ّبلّ ّالةّ الصّ ّوقتّ ّكثيراّ ّبّ ّتطلّ الّ أّهوّيدعوكّ ّ.يّ اليومّ ّشجيعّ التّ ّبعباراتّ ّكّ رّ يغمّ 

نّهاّحتىّمّ بتطبيبّ ّويقومّ ّكّ جراحاتّ ّظّ الحّ نّسيّ هاّهوّمّ ،ّحينّ هّ تّ بمحبَّّّعّ متّ تّ واسّ ّهّ حضانّ فيّأّمّ تّ ارّ وّ 
 .لّ نّتسأّ أّدونّ 
 

ّ.بّ الحّ ّلَّّيّكّ نّ مّمّ ،ّلكّ لّ قبّ ناّالمّ ئّ لقاّدّ موعّ ّنّيحينّ إلىّأ
ّللمزيدّمنّالمقاالتّالمسيحية,ّيرجىّزيارةّموقعناّااللكتروني
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