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1والُهحعث الحقٌقٌّث هو َهىعوِر الهسٌحٌّث( الةهجث)هعىى المَّذت : َهسّرُت اهلل
 

 

 : 41 -36:  32إؿيٖث 

ََْذ ِل 36 َِث َكِؽ ُؽٔف ًَ ِإَّ ٍٔ تْهَئؽٌَٖٔد تهَّٔرٕ َرُلُّهّ ًِ ُٔؾ ٍَ َُ ِإِقَؿتِةَٖل  ًَ ِهؾِهَم َُنَؾت َكثَل تهٖؿٗج ِإه ََّحِئَٖٔؽ َئؤم َحثِحَل َّتٗ َّتْه  ًِ َّتْهُضّ ِٖٔف    :ِحثهٖق

37 ٍُ ََّأُؿٗؽ ٍَٔيٍٖى،  َِّحُقْؼٕى  ِٖٔيٕ  ََّغ َِث ِحَغَوِحٕ  ِٖ ُِِى ِإَه ًِ ُنلِّ تأَلَؿتٔوٕ تهَّٔرٕ َىَؿِؽُر ُِِى ٔي َُ ٌََؾت َأِضَي ًََُأ ُِِى آٔئٌٖ َُّأَقنٌُِّ  ،ٌِ ِّٔو   .ِى ِإَهٓ َُؾت تْهَي

ََّأٌَث  38 َِّحث  ًَ ِهٕ َل ِّثََُّٖنٌُّّ ُِِى ِإه ًُ َه  .َأُنّ

ََِؽ 39 ُِٔى َح ِّاَلٔؽ ِِٖؿ َأ ََّؼ ُِٔى  ِِٖؿ َّتٔعّؽت ِهََٖؼثُفٌّٕٔ ُنلَّ تأَلٖٖثِى، ِهَؼ ََّىِؿًٖلث  َّتٔعّؽت  ِِِى َكْوّحث  ٍِٔىٖ  .ُُِىَُّأ

40 ٌَ ََّأِض ِِِى،  ِٖ ًَ ِإَه ُِِى أُلِعٔق ٌْ ٍَ  ٌُ ِِّؽت َأَحٔؽٖ٘ث َإِّٔ اَل َأِؿِض ٍَ ُِِى  ٌُ َه ٍَََِّّٕأْكَى  ًَ ِِِى َفاَل َٖٔعُٖؽّ   .ُل َيَؼثَفٔرٕ ٔفٕ ُكُوِّح

َِّحُنلِّ ٌَْفٔقٕ 41 ٍٔ تأَلِؿِه ِحثأَلَيثٌَٔد ِحُنلِّ َكْوِحٕ  ُِِى ٔفٕ ُٔؾ ََّأْغِؿَق ِِِى،  ِٖ ًَ ِإَه ِِِى أُلِعٔق  .ََّأْفَؿُط ِح

 

 ًِ ٍّ"هلؽ َأَلؿُذ ؾتَذ يٖؿٕخ إهٓ يّوّ ٕٖ أعُؽ تٗحثء ٔيً أٍوثء 2ٍٔيثٔذ ِّٖى تألعؽفٕ إعؽْ " تهُيرَد ٔيً َيٌيٍّؿ يقٖع ، ّحَؽُث ضثء إه
ًِ تهيقٖعٖٓد تهّسٌٖٓد"تهنٌٖقد ّكثل هٕ  ًٓ  تحٌَرٌث تهٓنغٖؿخ  يٌّذ أٌّم ُنٌَذ ررعٖؽُز ٍ  ، ّهٖف تهوَّؾخHeathenism ُل رََوى أ

Hedonism"تهَحَه تؼرَوى ٍوَٖ تأليؿ،  "؟ ًٓ ٍَٔوِيُذ أٌَّ حثهٗؿغى يً ٔعؿنٕ تهلَّؽٖؽ ٍوٓ ّوّعٕ هألهفثي تهرٕ أقرؼؽُيِث، إاّل أ هلؽ 
 ًٓ ًٓ تهيٌَٓ تهُيرَثَؿف ٍوَٖ هنويد . فٕ تهعٖثخ" ّسٌٖٓد"ُٕ فوقفد " تهّوؾخ"ألٌَّ ؿٓحيث َٖرلؽ أ ُُِى ٍوٓ َنّتج، أل  Hedonism تهّوؾخ"ّؿٓحيث 

ُّٕٓ َىَل ًَ "، يً أٌَّ فٕ تألٖٓثى تألؼٖؿخ قٖنًّ تهٌّثف 4: 3رٖيّسثّف  2ُٖعّؾؿ حّهف تهٓؿقّل فٕ . ُج تهُيرَد، ّتالٌعالل تألؼالك ؼثِةٌٖٔ
ًَ َيعٓحٕد هلل ًَ هوَّؾَّتذ ؽّ ًَ ُئعٓحٖ ًَ ُيرَنوَِّفٖ ٍٔ تألٖٓثى" ُيلَرٔعيٖ   .ّحثهّرأنٖٔؽ ٌعً فٕ ُؾ

 

 فً الهسٌحٌّث ؟" الحقٌقٌّث الّحمذُّذ وَظَمُب الُهحعث" هفهون 

 

ٌَُّتً  ٍَٔلج": تهلّتٍؽ تْهضؽٖؽخ"ٌََلَؿ ؽتٌٖثل ٖثٌنوّفٖرك نرثحًث ُيٌؾ ٍثَيًٖ ح   تهحعُز ًٍ رعلٖٔق تهّؾتٔذ فٕ ٍثَهٍى َيلوٍّج ؿأقًث ٍوٓ 

“New Rules: Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down." ََّل فٕ ُؾت تهنرثج ُيعٚنَوَد   رٌث
ّٗالٕذ ّرغٖٗؿتٕذ ُثةوٕد َعؽَسْذ فٕ سلثفرٌث َّؽ َِؿْذ رع ََْذ إهٓ ٍٔٓؽخ ُيلثَحالٕذ ّإعنثءتٔذ تألنّتٔذ ٍوٓ ُيقرّْ تهُلىؿ ُنوَِّ، ّتهرٕ أي ف

ٕٓ حثإلٌضثـ، ٔيٓيث َأَّضَؽ  يضيًٍّد ٔيً تهلّتٍؽ َرعُنى ذّتهحعٔز تهنحِٖؿ  ٍَٔؿ تأليؿٖنًٖٖٓتهّلثٔيل ّتهٓقثٍٕ ٌعّ تإلعقثف تهلؼن . فنَٖؿ ّيلث
َُِؽ إٌنثُؿ تهّؾ: "هلؽ كثل تٔذ َفوٖود حرَىٗؿٕف َيوعّٕي، هلؽ َكَوحٔذ تهلّتٍُؽ تْهضؽٖؽُخ حُنلِّ حقثىٕد تهلّتٍَؽ تهلؽٖيَد تهرٕ نثٌذ فٕ ؿؤّقِى، فَوى َٖ

ًٓ هٌَفقٕ عقٌّ إ " : ل تٌىالكًث يً يحؽٍإ ٌٖثؽٔحل ٍوٓ تهٌّلٖه ٌَضؽ َيً َٖؿفوًّ إٌنثَؿ ؾّتٔرِى ال حقحِج لَِّؿُى حفؿتٔغِى تهَيٖق ج
ٖٕ   ."ٍو

 

ٕٓ ّرلّل َِث هىحٖحِث تهٌّفق َُيؿ، ٌٍؽيث نثٌذ رلنّ عثه أٌِّث أنحعذ  ُيرّرِّؿخ ُّيوىِؿحد ضٓؽًت، : هلؽ ؿّْ ٔكٓنَد تيؿإٔخ فٕ تهّسالسٌٖثذ يً ته
ٍَُىل ٌِثٖد تأُلقحًّ، ّتهَؽٖؽ يً عفالذ تهٓؿكم، تهنسٖؿ ٔيً تل ََؽٖؽ ٔيً  َّٖلد، ففِٖث ته ًٓ عٖثَرِث َغَؽْذ ُئيوًَّد ُّيَل ٓقثٍثذ تهُيرأؼِّؿخ ٔيً أل

هيثؾت ال ررّكَّفٕ ًٍ "إؾً " ٌٍّؽُث تقرَّكَفِث ىحُٖحِث، ّقأهِث . تهوَّٖل فٕ تهٖقِؿ، ّتهسَّؿسؿخ، ّتهلُّؿج حئفؿتى، تهنسٖؿ يً تهَالكثذ تْهِضٌقٖٓد
ُِِث فٕ تقرٌثؿٕخ َيوعّيٕد، ّقأَهْرَ ٍوٓ تهَف". ُنلِّ ُؾت؟ ٌَ ّض ُل رٌَٕ أٌَّ فَاًل أٌث هقُذ : "ّؿ  حَؽُلٕدفٌيَؿْذ إهَٖ فٓ ُؾُّل سى َهَي

ََّرٍؿ ََٖرحؿٌَّ ٔلَثَؿُى  ِّفَق يحؽإ إلحثً تهّؾتذ َٖوؿحًّ ٍوٓ   ًََّ ًٓ تهؾًٖ َٖق ًٗ إٌٔ أؿُٖؽٍ؟، إ َّؿ ُّيوىؿًخ أً أفَل يث ُنٌُذ أي ٔيع
ًٓ تالعرٖثضثذ ّتهلَِّّتذ تهَثىفٖٓد حيسثحد ألٖثَء ُيلٖؽقد، عّرٓ أٌَّ". ٍلٖؽرِى ٍَٗؽ ضؿٖيًد وٖؽ تهّىحَٖد إً َرّتٌٌَٖث فٕ أً ٌُلِحٌ ُؾٍ ُت إ

ّٓل يً ٌٍَّ تهؾٔ فَٖ ٍلؿتذ تهيالًٖٖ يً تهٌّثف تهؾًٖ َٖؼرٔولًّ ُيَحٚؿؿتذ (". 59نفعد )تالعرٖثضثذ تهَثىفٖٓد  ًٓ ٍنَؿٌث ُّ تأل إ
ٕٓ ُّ تهعلٖلد تهرٕ ٖضج أً ُٖنٖٚفّت أّ ًٓ تهَنٖثً تهٓؽتؼو ٕٓألٍيثهِى، ُيَرلؽًٖ أ ٍَِى يَِث فٕ تهيضريٌ تهؼثؿض   .وث
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ـّٓتش ًٍٖٔ ّؿتء إلحثً تهّؾتذ ّتألؽّتؿ تْهضؽٖؽخ تهرٕ قٖححْذ فٕ ٔؼالٕف ُثةٍل ُٕ ٍالكد ته هلؽ َأنثَج . ُؿٓحيث تهَالكد تهرٕ ٖرالكٓ فِٖث تهٓقث
ًَ ٖثٌنوّفٖرك حلّهَ  ًّٖ يً تهنسٖؿ يً ُؼّٖٔى ت"َّأعَق ـٖٚضثُذ تهٌّثِضعد ُٕ تهرٕ ررن ًِ َؿَغحثٔذ ته هٖؿَغحثٔذ تهيوحّىٔد َّيـٖٕؽ يً إلحث

ًِ إعحثىثٕذ، َرضُّج ُيّتَضِثٕذ، إٍىثٔء ُفَؿٍم هرضٌُِّج تهغوج، ؼفِه تهٓنّذ  ٌٍؽ تهىَّؿف تَٗؼؿ، كحِّل روعٖثٔذ ؿغحثٔذ تهّؾتذ، تحرال
ٍّ ٔيً رعلٖٔق تهّؾتذ. تهّرَحٖؿ ًٍ تهّؾتذ ُّنؾت ِّاًل تإليقثم حلحند ُؼِه ُؾٍ ت. هوّنّل إهٓ ٌيّؾٍش كّ هَيوٖٓد حأؼؾم ٍنث ٔينٌقد ُيعث

ـٖق ََُٖنل تهٌّقٖص تهُيرٖحلٕ فقٖري ََنث، أٓيث  ًٓ ُيََيَيِث  قٖورٔنُق حثه  (76نفعد ! ) ٌقٖص تهٌَنحّذ تهّتُٖد، فئٌّم قَرِضؽ أ

 

ٖٔ َرَثُىف ٍيٖق يٌ تهُيرعٚؿؿًٖ حثهٖؽؿضد تهنثٔفٖد يً ُكّٖؽ سلثفرٌث، ّٔيً ز ٖى ٖرّٖضًِّ إهٓ نّٔذ َىَوِج تهُيرَد تهَثهيٖٓد، ّٖلّهًّ ِهؾت، هؽ
ُُى ال "هِث  ََِث ررعىَّى يً ٓضٖؿتٔء تهٖقِٖؿ ؼوف ىثِهحٕ ُيرَٔد رعلٖق تهّؾتذ، ّ َٖيُونًّ َنفثٌث يً ُؾت؛  فحَّٖرٌث، ّيؽتؿَقٌث، ّأٍيثَهٌث، ضيٖ

َُٖنَل تهعٖثخ تهلَّضثٍَد تألؼالكٖٖد، ّال إٌنثَؿ تهّؾتذ، ّال تهّرلؽَٖؿ هيٌ ًٓ ُنّل ُؾٍ يًَث ُريسُِّل  ٓٓ تهّروعٖد، يٌ أ ٌٓ تالهرـتى، ّال تإلؼالَم عر
تالقرلثئد، ّتهّرَلُِّل، ّتهِحٚؿ، ّتالعرلثِى، ّتهّسحثٔذ، : ال ٌؿُٖؽ حَُؽ تهُيرَد تهَثهَيٖٓد، هنً ٌؿُٖؽ ٍّؽًخ إهٓ. تهٌّفٖقد، ّرأرٕ حَيَثٌٕ تهُّحِل هسلثفرٌث

كٌّٕ، ؿٓحيث ٌنًّ أكؿجُ إهٖم أنسؿ ٔيٓيث ُنٌذ رَرلؽ؛ فُنّل يث أىُوحَ ٔيٌم أً ُرَىٌٖٕ آؾتًٌث يفرّعًد ُّييٖٚـًخ هُيٖؽٔخ ٔرقَٔد نٚؽ. ّتهّرَفُّٔف
ٕٓط أقثحٌٖ كحل أً َرٔنَل إهٓ ُعنٔيم تألؼٖؿ ٍوٓ   .ََهِج تهُيرَد ّتهّروؾُّؾ يً َيٌيٍّؿ َيقٖع

 

  :والُهحعث هو وجَهِث ىَعِر الهسٌحٌّثاألهِثمث الِكحاةٌّث لَظَمِب الّحمذُّذ 

 

َّوًث ًٍ رلؽٖيٕ هرَؿٖٕف ؽكٖٕق  ٍٔ  ًِ هووَّؾخ  يً يٌيٍّؿ "أعٖثًٌث ٖرىوَُّج َلؿط ّرّوٖظ حَه تهّرَؿٖفثذ تهَؽَٖؽ يً تهنويثذ ، ّهن
ٕٓ ٕٓ ٌٍؽيث كثَل فٕ هلؽ َعزَّ تهٌّحٕ ؽتّؽ ٍوٓ َيؾ.  ، ؽٌٍٕ أحؽأ حرلؽٖيٕ أئسود نرثحٖٓد هِؾت تهيّوًّ هوّرّوٖظ"يقٖع َُِج تهّروؾُّؾ تهيقٖع

ََِؿ ُهٖج ُؾت تهَيؾُج ٌٍؽيث نؿَغ فٕ تهيـيّؿ ". َروؾَّْؾ حثهٓؿٚج فَُٖىَٖم ُقؤَل كوحم"  4: 37تهيـيّؿ  َنيث ٖلرثُق "  2-1:  42نيث أٌَّ أي
ٍَٕٚٔىَلْذ ٌَفقٕ إهٓ تهلِل. تإلُٖٖل إهٓ َضؽتِّل تهٔيٖثٍ ُنؾت رلرثُق ٌَفقٕ إهٖم ٖث تهلُل َٔ تهع هلؽ نثً يّقٓ يً ُؾٍ تهٌٍّّٖد، نيث ".  إهٓ تإله

ٍٔحؿتًٌٖٖٓ ٕٖ حثهؼىٖٓد"، ألٌَّ َؿَفَه  27 -24: 11ضثء فٕ  ٌَ تهّكر ًِ ٔينؿ ألٌَّ نثً "، ّ"تهّريرُّ ّٓ أٍيَى يً َؼـتة َعٔقَج ٍثَؿ تهيقِٖظ ٔغٌ
ٍٔحؿتًٌٖٖٓ ". ٌُٖيُؿ إهٓ تهُيضثـتٔخ ًََّ  ىثِهحًٖ تهُيرََد 34 : 10تهلٚؽٖقًّ تهيؾنّؿًّ فٕ  يقٖعَٖٓد ألٌِّى تؼرثؿّت أً ال نثٌّت َٖق

ٍَٔويّت فٕ أٌُفِف ًَ يقٖعًٖٖٓ، حل َّكِحوّت حَفَؿٍط َقْوَج ُييرونثٔرِى أٖوًث، عٖز أٌِّى  ُِى ُٖؼثٔىؿّت حعٖثٔرِى ٌٍؽ ـٖثؿٔرِى هيقضٌّٖٔ ًٓ ه ُى أ
ٕٓ ٌٍؽيث كثل فٕ ّأّنٓ تهٓؿقّل حّهف أٖوًث ج. ُييرَونثٌذ أفوُل، ّحثٔكٖد (" 8:12ؿّيٖد )َىَوِج تهٗقؿّؿ ّتهّروؾُّؾ ٔيً تهَيٌيّؿ تهيقٖع

ًٓ ". تهٖؿتٔعُى فِحُقؿٍّؿ ٕٓ أل َُج َىَوج تهّروؾُّؾ ّتهٗقؿّؿ تهيقٖع ٌَ حٌَفٔقَ أٍيَى تهيلثٖٖف هَيؾ ّٖقًّ تهيقٖظ، ؿةُٖف إٖيثٌٌٔث ُّينٚيوَ، َّو
ًِ "، ّ(3: 11ٍٖثء إك" )َّهؾَُّرَ رنًّ فٕ َيؼثَفٔد تهٓؿٚج" ِٔ فَضَوَف فٕ َٖيٖ ـِ ًِ أيثَيَ تعَريَل تهٓنوَٖج ُيقَرًٌِٖث حثهٔؼ ٔيً َأِضِل تهٗقؿِّؿ تهيّوّ

  (.2:  12ٍٔحؿتًٌٖٖٓ " )ٍَؿِك تهلل

 

َُٔحٌد ٔيً  ًَ يقؿّؿًت فٕ تهٓؿٚج، ُؾٍ  ًٓ ُيضٖؿؽ تهٖؿغحد فٕ أً رنّ ٕٓ َُٖوِّى أ َُُج تهّروؾُّؾ ّتهٗقؿّؿتهيقٖع تهلل، ّال ُٖئنً أً ُرٌٔنَؿ، ّال َيؾ
ٍِٔث َِّى، حل رّٖضَ إهٓ تهلل حَغَؿِه إلحث ًٓ تهلل ُٖؼِحؿم يث ُّ نثِهظ، . ُرلث ًٓ ُنّل يث رقريرٌ حَ ُّ نثِهظ، حل ٖلّل إ ال ٖلّل  ُؾت تهَيؾُج إ

ًِ َفَْوَرَ، إٌّيث َٖضُوج هم َفَؿعًث  ًٓ ٔفََل يث ٖؿُٖؽٍ تهلل َٖص(. 8: 6يٖؼث )ّإ ََٗؽ ُضـءًت أقثقًٖٓث يً ُنلِّ ّحيث أ ُهج تهَفَؿط؛ إؾً  َىَوُج ُؾت تهَفَؿط ُٖ
ٕٓ، حعقج ُؾت )هّ رؼوََّٖذ ًٍ َىَوِج تهَفَؿط . تهَيقثٍٕ تهَيٌَّٖٓد ًَ ىثِهحًث هوٗقؿّؿ ّتهّروؾُّؾ يً تهَيٌيّؿ تهيقٖع ّحِؾت َرؿُفه أً رنّ
ٍَحؿ تألضٖثل تنرلفّت أٌَّ ال َرَثُؿَه إؾت كثهّت . ٍ؛ فئٌّم هً رريّنً ٔيً َرريِٖى يلٖةٔذ(تهُينَىوظ تْهضؽٖؽ ًٓ تهلٚؽٖقًٖ تألرلٖثء  ُؾت تهٔفنؿ ُٖؤنِّؽ أ

ًٍ، ّأكُّل أٖوًث "، سٓى ٖلّهّت (36:  8ؿّيٖد " )ٔيسَل َغٌٍَى هوؾَِّحِظ ْ نأيً أِضٔوَم ٌُيثُذ ُنلَّ تهٌِّثِؿ، كؽ ُعٔقج" تفَؿعّت فٕ تهٓؿٚج ُنلَّ ٔعٖ
ٕٓ، ؾهم تإللحثً (. 4: 4ٔ فٖٔوٓج" )تفَؿعّت ٕٓ ال ٌٖريٕ ألّهةم تهؾًٖ ٌُٖثؽًّ حثإللحثً تهّؾتر ًٓ ٔفنَؿ َىَوِج تهّروؾُّؾ ّتهَفَؿط ٔيً تهَيٌيّؿ تهيقٖع إ

ََوَم ٍحؽًت هَؿَغحثرم تألسٖيد ًِ ال ٌُلثٔنل ُؾت تهٓؽُؿ، حل ٌرغٖٓؿ ًٍ َلنٔوٌث حَرضؽ. تهؾٔ ٔيً لأٌَ أً ٖض ًٓ ُؾت تهٔفنؿ ّٖنٕ حأ ٖٔؽ أؾُثٌٌث نيث أ
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َِِل إؿتؽخ تٗج تهؾٔ فٕ تهٖقيّتذ( 2:  12ؿّيٖد ) ُِِص هٔف ًٓ تهَفَؿط فٕ تهٓؿٚج هٖف حَيسثحٔد . ّحؾهم ٌحر تؼرٖثؿٖٕٓد " ـٌٖٕد"ٔىحلًث هِؾت تهٔفنؿ، إ
ٕٙ فٕ ٔعفي تإلٖيثً( رّؿرد)هَنََنٔد    .تهيقٖعٖٓد، حل ُّ ضـْء أقثق

ٌُُث أً أنٔلَف تهِّلثَج ًٍ  ُٕٓأؿُٖؽ  ِّل أً أفَل ؾهم يً ٔؼالل سالٔز ُيالَعيثٕذ . ُقؿُّؿ تّهؿٚج: أقثِف ٔفنِؿ َىَوِج تهّروؾُّؾ تهيقٖع ّقُأعث
ٕٓ ألٌَّ ( 3. تهلل يقؿّْؿ ألٌَ  تهٓقٖٚؽ( 2. تهلل يقؿّْؿ ألٌَّ َُٖقٗؿ فٕ ؾترَ ( 1: نرثحٖٓد قؿُّؿ تهلل ُّ أقثُف ٔفنؿ تهّروؾُّؾ ّتهَفَؿط تهيقٖع

  .ُٖه ؿعيًد هٌثَٖقُنُج َّٖف

 

 :اهلل ٌُسَّرُّ فً ذاحه

 

ّٓاًل، تهلل يقؿّْؿ ألٌَّ َُٖقٗؿ فٕ ؾترَ ًَ تهلل غَٖؿ ٍثٔؽٍل إؾت أٍىٓ هلٕٕء كٖيًد أٍوٓ يً نثعج نل ّأنحؿ كٖيد ٍوٓ . أ عثلث أً ٖنّ
ِٔ ُّ ؾتُرَ َّ، قُٖنحظ غَٖؿ ٍثٔؽٍل، ّ. تإلىالق، أ ُُ عثلث حثهّىحٌ أً ٖنًّ نؾهم، ألٌَّ ٔيً علَِّ أً هّ َهى َٖغرِحى ٔغحىًد ُيىَولد فٕ َيضؽٍ 

ٍََييرَ َّيضؽٍ ِِص فٕ َيث َٖرٌثَقج يٌ  ٌِ تهيعٓحد هَيضٔؽٍ . َٖحر ًٓ تهلل ؽتةيًث ٖرنٖؿف حؽتٔف ِِؿ نٖف أ ََيد حثٖٗثذ تهرٕ ُري تهُّنّم تهنرثحٖٓد ُيف
َّ ُُ" .ًٖ   (11: 48إلَٖثء ." ) ُف تِقيٕ َّنؿتيرٕ ال ُأٍىِٖث َٗؼؿٔيً َأِضِل ٌَْفقٕ، ٔيً َأِضِل ٌَْفقٕ َأفَُل، ألٌَّ نٖف ُٖؽ

ٓٔ ًٓ ُضَِؽٌث . ٖرَّٔوُظ تهلُٕء ؾتُرَ ٌٍؽيث ٌرأٖيل فٕ ٍالكد تهلل تٗج يٌ تهلل تالحً؛ فٌِثم ُغيّْه ٖرَٖؽْ ُعؽَّؽ تهَفِى تهحلؿ إٌّٕ أٍرؿُف أ
َّنف تهلل تهّتٍٕ حؾترَ ، ٍّالكرَ حثهّسثهّز، ُٖلِحَ ٕٓ فٕ  ٍٔ تألىفثِل . ؿوًَٖث ُٖعثّل فلى أً َُٖرئرَى ِحثِقى أحَٖ تهالُّر إاّل أٌَّ عّرٓ ٔيً َأفّت

ًُ تهلل، ُّ تهلل ؾتُرَ  ًٓ ٖقًّ تهيقٖظ، تح ٌَِث تهنرثج تهُيلٓؽف تهؾٔ َُٖوِّيٌث أ ٍٔحؿتًٌٖٖٓ ( 1: 1ّٖعٌّث )ؿٓحيث رأرٕ ٔعنيٌد إؾت يث ترَّح :  1)، ّفٕ 
َّ َحِثُء َى: "ٖلّل( 3 ُُ ٍٔتّهؾٔ ّ َُِؿ ٍٔ َّؿِقُى َضّ َّ نّؿُخ تهلل4: 4نّؿٌسّف  2أٓيث فٕ ". ضٔؽ ُُ ٔيً ُؾٍ . ،  فٖرعٖؽُز ًٍ َيضٔؽ تهيقٖظ تهؾٔ 

ٌَ نّؿَخ َيضٔؽٍ حَنيثٍل رثىٍّ فٕ َلؼِم تحٌَ ََّو  ٓٔ ًٓ تهلل تٗج تألحؽ ًٓ ّتعؽخ ٔيً أفوِل تهُىُؿق تهرٕ . تٖٗثٔذ تهٔنرثحٖٓٔد، ٌرَوَّى أ ّٔيً سٓى، إ
ٌٍؽيث ؽؼل تهيقٖظ تهَثَهى، . ُقؿِّؿ تهلل فٕ تحٌَ، ُّّ نّؿُخ  ؾهم تهَيضؽ في ؿ حِث فٕ ُقؿِّؿ تهلل تهِثةِل فٕ َيضٔؽٍ ُٕ أً ٌُفنِّؿٌُفٚم

ٌٍؽيث َٖٔعلُّ تهلل تٗج حُنلِّ َيضٔؽٍ تهؼثٓم حَ فٕ َلؼِم تحٌَ، ( 17:  3يّرٓ " )ُؾت ُّ تحٌٕ تهعحُٖج تهؾٔ حَ ُقِؿؿذ"كثل تهلل تٗج 
َٔ تهؾٔ ُقٖؿْذ حَ ٌَْفقٕ. " تهّرأنٖؽ ُّ َيقؿّؿفج ٍُ، ُيؼرثِؿ ٍَحؽٔ تهؾٔ أٍُوُؽ َّؾت  ًٓ (. 1:  42إلَٖثء " )ُُ هؾت تهُيالَعيد تأُلّهٓ َرنُيً فٕ أ

ََرَ ًٓ تحٌَ ََُٖنُف ىحٖ   .تهلل َيقؿّْؿ ألٌَّ َُٖقٗؿ فٕ ؾترَ، ّؼثٓنًد أ

 

  :اهلل هو السٌَِّّد

 

ًٓ ٌَ"  3:115ٖلّل تهيـيّؿ . ٍ تهٓقٖٚؽ سثًٌٖث، تهلل َيقؿّْؿ أل ٌَِث فٕ تهٓقيثء ُنوَّيث لثَء َنٌَ ًٓ إه ًٓ ٔقٖثؽخ تهلل ". إ ََؽؽ ُّ أ ًٓ يث ٖروٖيٌَ ُؾت ته إ
ََل ُنلَّ يث ُٖٔقٗؿٍ ّٖرَ هَٖف ًٓ تهلل أٍوٓ يً ُنلِّ تأللٖثء، ّال ُٖقَأل ٔيً أعؽ. ُريسِّل علََّ ُّك ٍل ُنّل يث ُٖٔقٗؿٍ، هؾت، ُّ ٖف. تهلل فٕ تهٓقيثء، أٔ أ

ًٓ تهلل َيقؿّؿ أَلِضل أٍيثِل ِحٚؿٍ تهٓؽتةى تهرٕ رَيل أٖوًث حثقريؿتؿ ٌرثضًث يً يعحرَ هيضؽٍ، . حل ؽتةيًث َٖيل هُٖعثٔفي ٍوٓ نثٔيل َيقٖؿرَ إ
، ّفٕ "ٌٔلَؾ ٔيً َٖؽٔ َأفَُل َّيً َُٖؿٗؽ؟أٖوًث ٔيً تهّٖى أٌث ُّ ّال ُى" 13:  43فٕ إلَٖثء .  ّتهرٕ الُ ٖئنً أٖوًث أً ُرؼٖٚج ّررَٓؽْ إؿتؽرَ

ًِ تألؿِه َناَل لَٕء ُّّ ٖفَُل َنيث َٖلثُء "  35: 4، ّفٕ ؽتٌٖثل "أفَُل ُنلَّ َيقٖؿرّٕؿأٖٕ َٖلُّى " 10:  46إلَٖثء  ٌُ ُقّنث ُّعٔقَحْذ ضيٖ
ًِ تألؿِه ّال َّٖضُؽ يً ٔ ٍُ أّ ٖلُّل هَ يثؾتْ منفٕ ُضٌٔؽ تهٖقيثٔء ُّقّنث ًُ َٖؽ ًٓ َهَ ". رفَُل؟ َ ًٓ تهلل حعقٍّ َيقؿّْؿ أل هَوٌَّث تًٗ ّتٔسلًٖ أ

ًِ ٖرغوَّج ٍوٓ ُنلِّ ٍثةٕق ٔيً َأضل َيَقٖؿرَ ّٓخ ّتهعّق حٔنَفرَ تهؼثِهق َّهَ أ   .نثٔيل تهل

 

َٕ نثِهٍظ أً َُٖقٖؿ فٕ ّكٕذ فَٖ تهَثَهى حأقِؿٍ َيوؿّْج حثهُى: تهٓقؤتل تْهَضؽٖؿ حثالُريثى ٌُث ُّ ٖث َهَ يً ُقؤتٍل وؼٍى . ٍثٌثخ ّتهّلٓؿ؟نٖف إله
ّٓل ُّ!. َّنَج ٍٔؽتٌٌٕ فٕ تإلضثحد، تْهَلُٕء تأل ًِ ٌُث ُٖقث ًٓ تأليؿ ال ُٖؤسِّؿ قوحًث ٍوٓ َيً ُّ تهلل هّ ُكوٌث إٌَّ غٖؿ يقؤّل ريثيًث: لٖةث . إ

ـٌٖٕٚ ّكٔذ عثٔؽٔز َيلَرل ُأٓيٕ فٕ ؽٖقيحؿ  َّل أعُؽُى أً َُٖ هى َٖلٔنؽ تهلل هِؾت أً َٖعؽز، إاّل "عثفود، حَلّهَ يساًل  ، فٕ عثؽٔز 1974هّ عث
ًٓ تهلل وٌَٖف، عثلث، : "هُنٌُذ أَضحُرَ ٍوٓ تهَفّؿ...". أٌَّ ُٖئنٌم أً رقريٓؿ فٕ ٔسلرم حَ، ُّ نثِهْظ ًِ ُأفنِّؿ فٕ أ ـَِٖرٕ ال رأٔذ يً أ ًٓ َرَ إ
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ًَ روم تهلَّضؿخ ًِ ُٖغَٖٚؿ َيقثؿ ِضؾ ًٓ تهلل ُّ تهٓقٖٚؽ ". فّهنف ّتضً"هَرقُلى حَٖؽًت ًٍ روم تهعثٔفود تهلّٖٓد، نٌثٍد  عّرٓ أٌَّ هى َٖقرٔىٌ أ إ
ًُ تًٗ ج ًٍ ، ّأٌث ُأؤٔي ًٓ ؾهم نثً هوَؼٖؿ، ألٌّٕ رَوَّيذ فٕ ٖقًّ   أّن ُّّ تهُيَرقوِّى، ُّ أؼَؾ ُأٓيٕ فٕ ّكٕذ ُيَٖٖ ّٖيًث يث قأٍؿُف أ

ًٓ تهلل نثِهظ ًٓ تهَعلَّ ت. تهيقٖظ أ ًِ ال ٌَقُوج تهلل قٖثؽَرَُنؾت، فئ ٕٓ هُيلٔنود تهّلٓؿ ُّ أ  .هٔنرثح

 

ًٓ ترِّضثٍ تهلل ٌَعّ تألعؽتزِ تهَيأقثّٖٓد ََٖريؽ ٍوٓ َيؽْ ٔوٖق ّترِّقثً : أٓيث تأليؿ تهّسثٌٕ تهؾٔ ٌٌَُُٖٖٕ هإلضثحٔد ٍوٓ ؾهم تهٗقؤتل ُّ إ
َََؽقد ٍََؽف. ته ِِص حثألَهى ّتهّلٓؿ، ّإؾت ؿنَّـ  ًٓ تهلل ال َٖحر ٍََؽقرَ إ ـِ ّتألَقٓ، ّهنٌَّ ٌٍؽيث ٖفَرُظ ٌٔىثَق  رَ فلى ٍوِٖيث؛ فقٖيَرٔوُب حثالليةـت

 أنحؿ َُٖقٗؿ حَ هُٖغّىٕ ُنلَّ يث ٖرَوَّق  ِحَعَؽٕز يث، ُّنّل رأسٖؿترَ، عّرٓ إهٓ تهُيٌَرِٓ، فقُٖنِحظ ُؾت تهَعَؽز ُضـءًت فلى يً لٕٕء أّ ُيؼىَّٕى
ًٓ َيّذ تهيقٖظ ُّ ٍيُل تهلل تٗج . ٍتهلل، حل َُٖٚحؿ أٖوًث ًٍ إؿتؽذ ٍُ ُينثحًث َيوؿّحًث يً تهلل "ٍوٓ قحٖل تهٔيسثل، إ ٌّعً َعٔقحٌث

ًِ.... َّيؾهّاًل ـَ َُ حثهَع ًِ َٖقَعَل ًٓ تهلل تٗج ٌٍؽيث ٌيَؿ تحٌَ تهعحٖج َٖرٔنُؿ َأَهيًث ّؿأْ َّلٓؿ (. 10، 4: 53إلَٖثء " )أٓيث تهٓؿٗج َفُقٖؿ حأ إ
ًٓ تل. هٓنوٖج، َهى َُٖقٓؿ حِؾٍ تأللٖثء فٕ َعٚؽ ؾترِثَيً قثكٍّ إهٓ ت ٌَُد هوٓؿٓجخطيإ ُُيث َينؿ إاّل أٌَّ حَعقج يث ضثء . ّخ، ُّيَثٌثخ تهحؿٔء، 
ٍٔحؿتًٌٖٖٓ  ًِ ُٖنٚيل ؿةَٖف َؼالٔنٌث حثٗالى 10:  2فٕ  ًٓ تهلل ؿأْ أٌَّ َضؽْٖؿ أ ًِ َٖعُؽز، ُّؾت ُّ يث . أ ٌلنؽٍ هلؽ أؿتَؽ تهلل ِهيث ُٖحغُوَ أ

ًِ ٔيً ٔؼالل ـتّٖٕد أَّقٌ رُوٗى تألحؽٖٓد ُنوَِّث فٕ ٌٔىثٔكِث، نثً ُؾت ُّ تهّىؿٖق تهالةق إل َََؽقد ؾتذ تهِّىثق تهوٖٚق، هن يِثؿ ِحٚؿٍ حثه
ٍْٔؤيَ غٖؿ تهَيعؽّؽ(. 10: 2ٍٔحؿتًٌٖٖٓ . )ّهَٖأٔذ حأحٌثةَ إهٓ تهَيضؽ( 25: 3ؿّيٖد ) ، ٔيً تهِحؽتٖد إهٓ ٌٍؽيث َفعَم تهلل تهّرثؿٖػ، فٕ  

ََُؽ َعرٔيًٖٓث فٕ . تهِِّثٖد، َُٖقٗؿ ِحيث َٖؿتٍ هؾهم، َأؼُرى حَلّهٕ أٌَّ ال َلَٕء ٍوٓ تإلىالق فٕ تهَثَهى حَأقِؿٍ ُٖحٔىُل أّ َُٖعٗؽ ُقؿَّؿ تهلل تهؾٔ َٖق
ًَ فٕ ٔقٖثؽرَ، ُّ ٖفَُل أٖوًث يث ُٖٔقٗؿٍ. َيضؽٍ   .َنيث أ
 

  :َرحهًث َلىا ُسرور اهلل ٌَسُكُب وٌَفٌُض

 

ٌَُث إهٓ تهُيالَعيد تألؼٖؿخ ًٓ ُقؿّؿ تهلل َٖفٖه َؿعيد: ُؾت ٖؽف ٕٓ أل َُج َىَوج تهّروؾُّؾ ّتهَفَؿط تهيقٖع ًٓ ُقؿَّؿ تهلل ُّ أقثُف  َيؾ ُل . إ
ِحقًث، ُيغرٓيًث، ُيقرثّء، َعـًٌٖث، يثؾت هّ نثً تهلل كثٌٔىًث، ٍث. ررؼٖٓل نٖف قُٖنحظ تهعثل إؾت نثً تهلل تهؾٔ َٖعُنى تهَثَهى حَأقِؿٍ غٖؿ يقؿّؿ؟

ََـٖيد؟ ٖث تهلُل إهِٕ أٌَذ إهَٖم ُأحنُِّؿ : " ، ّعثلث َهَ حثهّىحٌ أً ٖنًّ نؾهم، ُل ُنٌّث ٌقرىٌٖ ٌٍؽةٕؾ أً ٌٌوٖى إهٓ ؽتّّؽ عٌٖيث كثل3ُيسٖحى ته
َّهّ نثً نؾهم، هَنثً تؿرحثَىٌث . ؟ حثهىحٌ ال(1: 63يّؿ يـ"  )ٖثحقٕد حال يثٕءٍَّٔىَلْذ إهَٖم ٌَْفقٕ ٖلرثُق إهَٖم َضَقؽٔ فٕ أؿٍه ٌثلفٕد 

ُٔؽًٖ ٍوٓ حثهلل وَٖفًث، ٔيسل تؿرحثى أىفثٍل حَأٍج كؽ ٖرعوَّٓ حٔيسل ُؾٍ تهٚنفثذ، ّٔيً سٓى، ال ُٖئنٌِى تالقريرثً حَ، حل ؿٓحيث ََٖيوّت ضث
َّهد إؿوثءٍ ّرضُّحَ فلى َُج ىَوج تهّروؾُّؾ . ُيعث ًٓ أقثَف َيؾ ٕٓ تهىهؾت، إ َُج سيحتهعلٖل ًٓ تهلل يقؿّْؿ ضٓؽًت، ّتهِؽف يً ُؾت تهَيؾ ٔٓ، ُّ أ

ًْ، ُيسٖحُى . ُّ أً رنًّ أٌذ أٖوًث يقؿّؿًت فٕ تهلل، ّرحرِص فَٖ، ّررَوَّق حَ، ّرقريرٌ حَلِؿَنرَ أٓيث تألىفثل تهؾًٖ َهِى أْج ُيقرثْء، َعـٖ
ََـٖيد، فَوً ٖقرىَّٖت أً ٖقريرَّت حَ، ُّؾٍ ُٕ كثٍؽ ًَ تهلل ُّ تألٍَيُى ُقؿّؿًت ٔيً تْهضيٌٖته ٕٓ، أ َُج ىَوج تهّروؾُّؾ تهيقٖع  .ُخ ّأقثُف َيؾ

  

 

ًٓ ت هلل َهً ُٖغٔوق تهحثج ُث ُٕ ىؿٖلد ُأؼؿْ هٌَلَّل تهلََّٕء ٌَْفقَ، عّرٓ ٖرقٌّٓ هؼثٔىٍب أً ٖىُوج تهَفَؿط فٕ تهٓؿٚج، الُحٖؽ هَ أً َٖٔسَق ريثيًث أ
ًٓ تهلل قٖرَثيل يٌَث حَؿعيد عٌٖيث ٌرّج ًٍ ؼىٖٖرٌث . َيغٔفؿخ ّتهلَِّؿند يََأيثيَ عًٖ ٖأرٕ هىَوج تل إاّل أٌَّ نٖف هٌث أً ٌرلٓؽى ّتٔسلًٖ أ

ٌُ َؿعيًد "  24: 9ٌّأرٕ ٌّىُوج تهَفَؿط فَٖ؟ ُأٌيِؿ إهٓ ُؾٍ تهسِّلد ّتهرَّلضٌٖ تهؾٔ فٕ إؿيٖث  ٍَؽاًل فٕ تألؿِه َّكوثّء ّأٌث تهٓؿٗج تهٓنثٌٔ
َُ ألٌَّ َُٖقٗؿ حِث". ُؾٍ ُأَقٗؿ ٖلّل تهٓؿٗجألٌّٕ ج ُِِؿ ؿعَير ٍٔؽٕخ أّ َيحؽٍإ يث، ألٌَّ ُّ . تهٓؿٗج ُٖي ًٓ تهلل ال ُٖلٚنُؿ ًٍ أً ُٖؼوِّم حقحِج كث إ

َُّخ ُؾت تهٗقؿّؿ فٕ َفِٖه ؿعَيرَ َهٌث ًٓ أقثَف سلرٌث فٕ َؿعئد تهٓؿٚج ُّ أٌَّ. تهعٖثخ، ُّّ َينؽُؿ تهٗقؿّؿ، ُّؾؿ . نثٔيُل تهٗقؿّؿ فٕ ؾترَ إ
ٍََييرَ تإلهِٕ ًٓ َحَِضَرَ أٍوٓ يً ضيٌٖ تأللٖثء فٕ  ُّقؿَّؿٍ فٖٓثْه ض٘ؽت عّرٓ أٌَّ َُٖٚحُؿ ًٍ ٌَْفقَ يً ٔؼالل ُيلثَؿنرَ هِؾت  ّنة،َنيث أ

 .تهٗقؿّؿ يٌ آَؼؿًٖ

 



5 
 

ٌِ إهٓ ٌَحِه كوِج تهلل تهيقؿّؿ تهنثٔيل فٕ إؿيٖث  ل تهٓؿٗج تإلعقثً؟ نٖف أٌَّ نثِهْظ فٕ ٔفَل تهَؼٖؿ ، هيثؾت ٖفٌ 41-40:  32تقري
  :ّتهيعٖحد يَم؟ تكؿأ

 

ِِى ّأضَُل َيؼثَفرٕ فٕ ُكوِّحِى فال َٖعٖؽًّ ٌٍّٕ" ًَ إهٖ ٌُ ٌٍِى أُلَعٔق ٍَِؽًت أحؽًٖٓث إٌّٔ ال أؿِض ٌُ َهِى  ِِى . ّأكى ًَ إهٖ ِِى أُلِعٔق ّأفؿُط ح
ُِى فٕ ُؾٍ تألؿه حثأليثٌٔد حُنلِّ كل  ."حٕ ّحُنلِّ ٌَْفقّٕأغِؿَق

 

ٌُ حِؾت ضٓؽًت ًٓ تهٓؿٖج ٖفَُل تهٖنالَط يََم ألٌَّ ٖقرير ًٓ ُلغَوَ تهّلثٔغل ُّ أً ُٖعٖحم يً ُنلِّ كوحَ ُّنلِّ ٌَْفقَ! إ ًٓ ُقؿّؿ ؾتم . حل إ ُنؾت إ
ٕٓ   .تهؾٔ َٖفٖه يعٖحد َّحِضد ُّ أقثْف ّٔيسثٌل هوّروؾُّؾ تهيقٖع

 

ًٓ ُؾٍ  َّخ، إ ٔٚ لؼمَأؼُرُى حَؽٍ ًِ تهلل ال ررَوَّق حأ ُٔود القٔرعقث ٍُّّؽ تهلٖٚيد ّتهُيؾ ًٓ َهِث لؿى، ُّؾت تهلَّؿى ال ٖرَوَّق حََيٍل أّ . ته إاّل أ
ًٓ تهٓقٖٚؽ ؾّ تهٗقؿّؿ تهنثٔيل ال ٖعرثش أٍيثهم، ألٌَّ حثهٔفَل ٖيُوم تهُنّل. يحَوٍغ رؽفََ ًٓ تهلَّؿى تهؾٔ ٖضج ٍوٖم أً رورـى حَ إؾت أؿؽ. إ ذ إ

َّهد أً رنل إهٓ ؾهم يً ٔؼالل رحٗؿٍثٕذ، أّ رلؽٖى أٍيثٍل يً  أضوَ أً رنحظ يقٖعًٖٓث ُيقريرًَث تقريرثًٍث علٖلًٖٓث ُّ أً رُنفَّ ًٍ ُيعث
ٔٚ َف ٕٓ، َفَؿعًث الُ ٖئنً ُيلثَؿٌرَ حأ َّوًث ًٍ ؾهم، تحؽأ حأً رىوج يً ُنلِّ كوحم َفَؿط تهلَِّؿند يٌ ؾهم تإلهَ تهع ٍٔ   .َؿٍط آَؼؿفلى، حل 

 

ِٕ تهٖؿُضِل" ّٖٔخ تهَؼِٖل ال َٖؿوٓ حَقثَك  ."ال َُٖقٗؿ حل

"َُ ًَ ؿعَيَر  ."َٖؿَوٓ تهٓؿٗج حأرلٖثِةَ حثهٓؿتِضٖ

  (.11-10: 147يـيّؿ )

 

ّٚل َيقثَؿ َفَؿعم تهُيرلٚحز حَ فٕ ٌَْفقم، ّفٕ ً ًِ ُرع ََوَ ُّ أ ًِ َرِؿَز ُنلَّ ٍّّؽ تهلل ُؾٍ؛ فُنّل يث ٍوٖم أً رف تةورم، ّفٕ إؾت أؿؽَذ أ
ًَ ؿعَيَرَ، "ٍيوم، ّفٕ ّكذ فؿتغم، إهٓ تهَفَؿط فَٖ ُّ،  يـيّؿ ." )كوحم روؾَّْؾ حثهٓؿٚج فَُٖىَٖم ُقؤَلَّٖؿَوٓ تهٓؿٗج حأرلٖثِةَ حثهٓؿتِضٖ

37 :4.)  

 

 

1
  ٌٍّتً ُيلَرَؿط يً تهُيَرؿِضى ، ّهوُيعٚؿؿ تهٓؿأٔ تألؼٖؿ  

2
  هوُيعٚؿؿ تهٓؿأٔ تألؼٖؿ أٖوًث فٕ إحلثء أّ عؾف ُؾٍ تهَحثؿخ حيث ٖرىوَّحَ ُؽف تهيّوًّ  

3
ًٓ تهلثؿا تهَؿحٕ هؽَٖ رعفُّيثذ ٍوٓ م" عثلث"تهنثرج ٖرضٓؿأ أعٖثًٌث هُّٖٚوظ  حَه أفنثؿٍ، ييث توىَّؿ تهُيرؿِضى إلوثفد    سٖؿُت، أل

ََذ ُؾٍ تهيثؽخ ٍوٓ نفعثذ تإلٌرؿٌذ، يً عٖز تهيّوًّ َنُنّل، ّتألهفثي  ُّٔو ؾهم، ّؿٓحيث ٖعرثش نثٌٌ تهلؿتؿ أً ٖفنِّؿ يٓؿرًٖ إؾت 
  .َيوعّيد يً تهُيرؿضى . –تهُيقَرؼؽيد يً تهنثرج فٕ تألنل حثإلٌضوٖـٖد
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ٍوٓ أً ال ٖرى رغٖٖؿ تهنٖغد حأٔ لنل ّأً ال ررضثّـ نوفد تالضّؿ , ٌقيظ هم ٌّلضَم ٍوٓ أقرٌقثغ ّ رّـٌٖ ُؾٍ تهيثؽخ فٕ أٔ ُٖةد يرّفؿخ: صاجحرخً
 . ؽأٔ أقرسٌثءتذ تهٓ تهيؾنّؿتٍالٍ ٖضج تً ٖرى حيّتفلد ؽٖـتٖـٌم نّ.  ٖفول ؿحى تهيوعق تهٓ يّكٌَث, هوٌلؿ ٍوٓ تالٌرؿٌذ.  رنثهٖف تالقرٌقثغ
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