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أكٌى زون جطزز اوي وازم مً . 2004 غاميىايط شهط جىفيذ أدتي اهجي في 

بل يػني ..وال يػني هصا اوي ال ادؿئ ..ليؽ بمػني ضياض ي مػحن..ال ال.وفتها

لىً اهجي ماجذ ,,وأها لؼذ مػطىم...هصا ان املىث ال يذػؼ للطياغياث

...    بالفػل

اها ..اضحى ان حؼامحىوي اشا جم ػطز مػلىماث جفطيليت غً وفاة ادتي)

فاهخم ال حػطفىن هم افخلسها ..فلـ ازضحها الهميتها في الؿطح واملؼئلت

 (واحبها

 غً اللطت
ً
... اػمحىا لي ان ادبرهم كليال

غىسما هىذ غلي الؿطيم الؼطيؼ ..جلليذ مياملت هاجفيت مً الؿبيب الشطعي 

. في زالاغ"635"

.. لىً احبذ غلي أي حاٌ..مً املخطل..الحليلت لم احػطف غلي الطكم

. الازلت غلي وفاة ادتي ملابل ازلت الليامت
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معي ماييل باجىن؟ ...فأشا باملخطل يلٌى 

ٌ ...وػم اها هى..كلذ له  .. للس كمذ بالطز هدييت للفػى

هل اهذ في ػياضجً؟  ..فلاٌ 

... والفػٌى يمخلىني وزضحت مً الخىف جخطاغس..وػم ...كلذ له

هل غاةلخً مػً؟ ..فلاٌ

... والخىف يتزايس...فللذ وػم 

... هل يمىً ان جخىكف غً الليازة..فلاٌ

.. هىذ اغطف ماشا ػييىن الخالي..غىسما كاٌ هصا

 
ً
فلم يؼبم ان اجطل بي شخظ ميهٌى ..اػمحىلي ان اجىكف هىا كليال

ولم اجللي مياملت مثل هصه مىص شالً ...الهىيت وػألني جلً الاػئلت

فلاٌ كف بياهب الؿطيم؟ ملاشا ...فهصا الشخظ يؿلب مني الخىكف ..الححن

غىسما هىذ اهظط الي مطآه الطؤيت الخلفيت ..؟ وضز في شهني فىطة غابطه

لىً الشطؾت ال جفػل هصا ..لخفلس هل هىان ػياضة شطؾت وضاتي..بالؼياضة

ولم ..غلي الػمىم للس جمىيٌذ الشيئ الادط..فيىفيها فلـ ضىث الؼطيىه

.. يىً

... لجرحؼ للمحاززت مطة ادطي 

لم يؼمح لي الخىف ...! كلذ له هل هي جخطل بي الحل ادتي اليؽ هصالً

.! هل ماجذ..بفاضل فأشا بي الحم الؼإاٌ بؼإاٌ ادط
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 ..ضمذ املخطل
ً
...! وػم ػيسي...زم كاٌ.. وكخا

في شالً ..غلي الطؾم مً اهه لم يىً مخىفط لسي اي زليل..غطفذ انها ماجذ

..! اهخحطث...فأهجي ادتي...الىكذ لىني هىذ مخأهس مما حسر

 لطؤيت الجثت لىً ادبرووي بانها وحسث في 
ً
فىسق "لم اشهب حليلخا

وغلي الفىض .لم اهً بحاحت الي ان اشهب الي هىان لفحظ املشهس"زييخىن 

وبػس ..كس جيلمت مؼ أمي وكلذ لها ما حسر...بػس جللي اضػب مياملت هاجفيت

للحطٌى غلي .جىكفذ غىس مجزلي في فطيؼيى..ان اهتهيذ مً مياملت امي

زالر ...بػؼ املالبؽ زم شهبذ الي مؼلـ ضأػىا في مسيىت اوهالهىما 

ول هصا فػلخه الوي وازم بالطىث .للحػىض والحساز مؼ الػاةلت...ػاغاث

. غلي هاجفي الخلىي مؼاء يىم الاضبػاء..الصي ولمني

وبػس يىمحن جىحهذ اها وظوحتي الي واليت جىؼاغ وهجحىا للىضٌى ملىخب 

 ....الؿبيب الشطعي
ً
 حسا

ً
فصهبذ ظوحتي لخفػل ما ييب ..للس هىذ داةفا

كالذ انها ..!غً ماشا شاهسة..وغىسما غازث ػألتها بفاضؽ الطبر..غمله

احػطث ضىض ملشهس مىث اهجي وكالذ ال يمىىىا ان هىظط الي الطىض لىً 

 غً ....وهي ضىضة ليس اهجي غلي البىسكيت..يمىىً ضؤيت ضىضة واحسه 
ً
بػيسا

.. فلـ يسيها واهذ غلي البىسكيت فلـ..ضؤيت وحهها وال حؼسها وال زم

هل اهتي مخأهسة ان جلً يساها؟ ووان هصا الؼإاٌ يحخىي غلي هبرة مً 

كالتها لي ظوحتي مؼ هظطة غلي وحهها .. وػم ...فلس هىذ اغطف انها هي.اليأغ

فاجطلذ غلي الفىض .هأنها شػطث انها جإدص كؿػتي الىحيسه مً الامل

وحؼاةلذ هل يمىً ان اشهب لطؤيت .بالؿبيب الشطعي مً مىكف الؼياضاث
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 فلس وان يفىط في هيفيت الطز غلي .الطىض بىفس ي
ً
فخىكف الؿبيب كليال

ولىىني ال اغخلس اهً .فلاٌ لي وػم يمىىً ان جأحي لتراهم. شخظ ياتؽ

وجصهطتها غىسما .شػطث ان كلبي يؿطق بػس هصه اليلماث..! جطؾب في شلً

واغؿيذ ..فبىيذ.فخابؼ الؿبيب اللٌى ال جفػل هصا بىفؼً..واهذ مىحىزه

الصي ادطج لي ضىسوق ابيؼ مً املفترع اهه ..اكىالي للمحامي هطيؼتي 

وحتي اليىم هحخفظ بهم غلي الطف في مجٌز .يحخىي غلي حاحياث اهجي

.. غلي بػس ازني غشط دؿىة مً ؾطفت اهجي.والسحي

 ملؼطح الجطيمت.ما ضأيذ حؼسها.للس ماجذ اهجي
ً
 .لم اشهب ايػا

ً
لم أض ابسا

 البىسكيت التي اػخذسمتها.اي ضىض 
ً
 زليل بطماث .لم أض ابسا

ً
لم أض ابسا

 في الطىسوق الابيؼ ...الاضابؼ غليها
ً
حتي اهني لم اضي ..ولم اجؿلؼ هثحرا

الؿبيب "لىً غلي أػاغ محاززت واحسة مؼ ضحل ال اغطفه,الفحظ الؿبي

اللىاغت بىفاة اهجي .التي غايىت ضىضة البىسكيت..وشهازة ظوحتي ".الشطعي

 
ً
 حسا

ً
واها اغخلس هصا  .2004 يىايط 4والحليلت ان اهجي ماجذ في .وان كىيا

..! فليؽ هصا حلم

 

الحليلت املطهعيت للمؼيحيت هي كيامت املؼيح هما كاٌ بىلؽ اهه لى وان لم 

 15وىضهثىغ .. فباؾل ايماهىا..يلم
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 ....السليل وكيامت املؼيح

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=14&vmax=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=15&vmax=15
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واللبر ..وهحً وػخلس بهصا.زون كيامت املؼيح..فااليمان املؼيحي ال كيمت له

. وألازاض املترجبت غلي الليامت هاةلت..الفاضؽ 

 هصا .ومؼ شلً لم يىً احس مىا غىسما كام املؼيح
ً
وال احس شهس شخطيا

.. وهصا ٌيصهط في بؿطغ الاولي . الحسر الػظيم

 شلً و ان لم جطوه جحبىهه شلً و ان هىخم ال جطوهه الان لىً جإمىىن  8: 1

به فخبخهجىن بفطح ال يىؿم به و مييس 

فالليامت ال يمىىً البحث غنها في للؿاث مطىضه لها غً ؾطيم 

لصالً غليىا ان هىظط الي ازلت مباشطة الزباث كىاغخىا بها هما هى .اليىجيىب

هطيس ان وػطف بطماث غً الليامت الغافت .الحاٌ في زضاػت الخاضير اللسيم

. كىاغت الؿب الشطعي اليماهىا

... كيامت املؼيح ووفاة ادتي

 غً وفاة ادتي ػىت 
ً
وكلذ لىم ان لسي كىاغت كىيت  .2004جيلمذ مؼبلا

يمىً ان جعيس كىاغتي وجيىن اكىي أشا .ولسي ما يبرض هصه اللىاغت .غً هصا

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=70&chapter=1&vmin=8&vmax=8
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هىذ شهبذ بىفس ي الي مىخب الؿبيب الشطعي الحػاض املعيس مً الازلت 

 هدييت لحػىضي بىفس ي غىسما .والطىض 
ً
وكس جخيىن اللىاغت ايػا

.. فاهجي ماجذ.لىني لؼذ بحاحت لهصه الاشياء .ماجذ

للس ادصث حياتها الػسيس .اهجي واهذ حػيش معي لػسة اشهط كبل ان جيخحط

فلبل ػىت مً مىتها واهذ حػيش في حالت .مً املىػؿفاث املإػفت

فاها غلي غلم بهصه .لىنها فشلذ..وكس ادبرجني انها حاولذ الاهخحاض.اهخئاب

املحاوالث الوي وحستها في احس الايام مللاه غلي الؼطيط في حالت 

 الي الؼياضة .اغياء
ً
وشهبذ بها الي املؼدشفي .فحملذ حؼسها مؼطغا

فالليلت التي ولمني فيها .مىص شالً الىكذ والػاةلت حػيش في واكؼ مطيط.للػالج

 ؾحر صحيح .الؿبيب الشطعي
ً
هىذ ابحث غنها .هىذ اغخلس ان هىان شيئا

غلي الطؾم مً الثلت التي لسي .في الىكذ الصي وضلني فيه دبر وفاتها

حليلت ..فحاحياث اهجي في الطىسوق املىغىع في مجٌز والسحي..لىفاتها

اهني لم ..وظوحتي التي احػطث الطىض فالحليلت..والفحظ الؿبي يإهس هصا

وهصا يمىً ان وؼميت ازلت ..اضي اهجي مىص شلً اليىم لىني وازم مً كىاغتي

حسزت هدييت ..فهىان بػؼ الاشياء التي هىذ اجىكػها.ظطفيت وشىاهس 

 
ً
مثل حالت الاهخئاب والخللباث واملىػؿفاث التي ."لالغطاع التي ضؤيتها مؼبلا

" مطث بها

او ضىضة .بيىما  اها واهذ هىا ؾحر كازضيً غلي ضؤيت ازلت مباشطة

فهىان .فىحً هخؿلؼ الي ازاض اكسام مً الخاضير.لليامت املؼيح.فىجىؾطافيت

. ازلت يمىً الػثىض غليها في مؼئلت الليامت
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.... زغىها هإدس اللليل منها

 

ومؼ ظوحتي في مىكف .محاززتي مؼ الؿبيب الشطعي في جلً الليلت 

مؼ شهازحي غً حالت .واغؿاتي ازلت مً دالٌ مػاضطيً الحسر.الؼياضاث

 للحسر.!ومحاولتها الاهخحاض.اهجي املخللبت 
ً
وأن هىذ لم ."حػلخني مػاضطا

. وكس هخبذ غً شلً غسة مطاث .اشاهس اهجي وهي جيخحط

فشخظ .هخىكؼ ان هحطل غلي املعيس حٌى هصا الحسر.فليامت املؼيح

زون شهازاث .ػييىن مً الطػب الخطسيم .يسعي ابً هللا يمىث ويلىم 

. مػاضطه

جذبرها "يىحىا ,لىكا , مطكؽ,متي"في الىخاب امللسغ هىان اضبؼ حؼاباث 

اي باالدباض ..غً حياة ومىث املؼيح وحؼمي هصه الحؼاباث الاضبػت باالهييل

لىنها ؾحر وافيت اشا وان الشاهس .فيل الاهاحيل جذبرها بىفؽ اللطت.الؼاضة

لىً حيىما يىخب ازىان .هى اهييل مثل متي فلـ كس هلٌى ان هىان مإامطة

مً شهىز الػيان مثل متي ويىحىا والادطآن مطكؽ ولىكا مً دالٌ جسويً 

هصا ييػلىا هإمً بثلت بالخحطي غً ول شيئ ..شهازاث مً شهىز الػيان 

.. ضاحؼ لىكا الاصحاح الاٌو .بالخسكيم

 
ً
 ومإضخ ضةيؼيا

ً
وهصا ما هىا هخىكػت غً كيامت .فهصا ييػل لىكا شاهسا

. املؼيح مً اللبر

 

 ...ازلت مً دالٌ الخىزيم املػاضط
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وان هىان الػسيس مً الحىاضاث مؼ ميمىغت مً الىاغ .مىص وفاة اهجي

ىها
ٌ
 يمثلىن غسم .مً الاهل والاضسكاء .الصيً واهى يػطف

ً
فانهم حميػا

 لم يخحسزىا ..!هيف شلً.وحىزها والاغخلاز بىفاتها
ً
مً دالٌ انهم حميػا

فمػطفت هإالء الاشخاص غً .اليها مىص شالً اليىم الصي جىفيذ فيه

وهصا ما .جاضيذها ومطوضها بحالت اهخئاب في املاض ي هى حػاون ومشاضهت لالزلت

... يمىً جىكػت بىفاة اهجي

 غىس هعوٌ حجط في بطهت ضاهسه جحطل زوامت 
ً
فالخىكؼ بحسور زوامت .جماما

ييػلىا هخىكؼ مىحاث مً املس والجعض .هدييت لؼلىؽ هصا الحجط في البرهت 

فىحً ليؽ لسيىا فلـ .لحسور حسر مثل الليامت لشخظ يسعي بابً هللا

ولىً لسيىا الػسيس مً الىزاةم التي حػىز .شهازة الاهاحيل الاضبػت فلـ غىه

فلسيىا ازىحن وغشطيً ضػالت ..لللطن الاٌو والتي حشطح وجلٌى بالليامت

وايػا داضج الػهس .شخطيت وغامت غً جازحر الليامت في هصا امليخمؼ

الجسيس هىان الػسيس مً الىزاةم مً اللطن الٌو واواةل اللطن الثاوي حشحر 

وهصه الىزاةم مً كبل مإمىحن وؾحر مإمىحن .الي حليلت الليامت

 ..وهى ما وان مخىكؼ مً كيامت شخظ بلسض يؼىع.وحتي الخطىم.فالػفت.

 

 

فلس اجيلم غً اماهً واوكاث مؼ كسض ال بأغ مىه ..! غىسما اػطز مىث اهجي

وشهط  .2004مً الخفاضيل فللذ ان ما حسر وان يىم الطابؼ مً يىايط 

. واملشاضهت والخازط...املػاضطيحن اللطبحن والخػاون 

 

. الدؼلؼل العمني واملػلىماث الجؿطافيت
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وجىضيف  .635الػىىان همطفم ملا حسر وهى الؿطيم الؼطيؼ بسالاغ 

وجحسزذ اهني كس شهبذ .مً فىسق زييخىن .الحطٌى غلي الفحظ الؿبي 

وبصلً فخحذ .مسيىت اوهالهىما.في دالٌ زالر ػاغاث الي مؼلـ ضأس ي

فلى هىذ ادخللذ هصه اللطت ليان شابها .لللاضب باب لخبحن صحت ازغاتي

 ما مً الؿمىع في الاماهً والاوكاث ولم جىً بهصه الخفاضيل 
ً
وبهصا .هىغا

. كس ييىن هىان غسم  جطسيم ملا حسر ألهجي

 جاضيذيا
ً
 ان هطسق اهه جم في .غىسما ازعي حسزا

ً
فمً الطػب حسا

 مً الىاحيت الخاضيذيت او .الخفاء
ً
فاملػلىماث حٌى املسن التي ليؽ لها شهطا

 
ً
املػلىماث غً امللىن الصيً حىمىا وليؽ لهم جىضيف او شهط جاضيخي ايػا

التي ليؽ لها اػاغ غامً ...هصالً الحاٌ مؼ املػلىماث الجؿطافيت

هصا ما هىذ ػخفػله اهذ اشا هىذ .ييػل كطخً حشبه الاػؿىضة..لصحتها

لىً الشهازة الطازكت يخىكؼ املطء ػطز املعيس مً .جىخب اػؿىضه

 لىشف ..!وشالً لػسم الشً في شهازة الشخظ ما..الخفاضيل 
ً
وايػا

فالشخظ الطازق يخىفط لسيه املعيس مً .دساغت اشا وان مذخلًم لللطت

والازلت املحيؿت بالليامت جحخىي .ُيمىً الادطيً مً فحظ زكتها.الخفاضيل

وهىان حيام .وهىان اشخاص .فهىان اػماء مسن .غلي معيس مً الخفاضيل

واشياء ادطي مً .وهىان جىضيف لخفاضيل بشأن جىكيذ هصا الحسر .

. املػلىماث التي حشحر الي شهازاث ضازكت مىزلت

 
.. غسم وحىز زافؼ وضاء الخلفيم والخساع
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فليؽ لسي اي اغخلاز ..! اها وال اهذ لسيىا زليل بان كطت مىث اهجي ملفلت

 بالؿب الشطعي يخطل بي ملػايىت الفحظ الؿبي و يلٌى ان ادتي 
ً
ان ؾبيبا

ال يىحس ػبب لالغخلاز ,فال يىحس اي زافؼ لهصا وغالوة غلي شلً .ماجذ

 في ادخالق اللطت وادخالق ضىضة اهجي
ً
 ان ظوحتي جيىن شطييا

ً
..! ايػا

 ما السافؼ وضاء 
ً
غىس جؿبيم هصا املػياض حٌى الليامت هيس الؼإاٌ ايػا

ملاشا ٌيشيلىن هصه اللطت؟ فالسوافؼ في الػمىم جيىن ..! جلفيم مثل هصا

لىً مً الطػب الػثىض غلي زافؼ وضاء الخلفيم .هدييت مياػب شخطيت

 ..فلم وؼمؼ ان اضابهم الؿني.بحن الصيً كالىا ان املؼيح كام
ً
وال الفىظ بشيئا

خاب الاهاحيل لم يخػمً ؾالف الاهييل .ما
ٌ
فمػظمهم جىفي واػدشهس حتي ه

اغلم ان هىان مً ػيلٌى .فهصا يسٌ انهم ال يؼػىن الي الشهطة.اػمائهم 

هظطياث جلفيم لىً هصه الىظطياث جؿلب ازباث مً شػىض اغمي الي اغخلاز 

. وضسق

 

كسمذ جفاضيل واهذ ؾحر غطوضيت غً محاززت .غىسما كلذ كطت اهجي 

 635احطيذ بيني وبحن الؿبيب الشطعي كلذ اهىا هىذ غلي الؿطيم الؼطيؼ 

وشهطث اهه ضبما ييىن املخطل هى ظابـ شطؾت يسغىوي للخىكف ليؽ .

واملعيس .وكلذ اهني شهبذ الي الؿبيب الشطعي الللاء هظطة غلي الطىض .اهثر

ولىنها في بػؼ الاحيان .مً الخفاضيل هي مإشط حيس ان اللطت حليليت

فما اضيس كىله ان الىاغ غىسما جىخب .كس جيىن غىطط حشىيش للمؼخمؼ

 ملفلت تهخم باملػمىن فلـ والهسف التي جىخب الحله الخلفيم 
ً
كططا

. الخفاضيل الػطغيت والؿامػت
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ففي حياة املؼيح وكيامخت جصهط .ليؼذ الخفاضيل التي ال جمذ بطله الحس.

الاهاحيل الىثحر مً الخفاضيل التي ال جمذ بطله مً وحهت هظط املؼخمؼ الي 

شهط اهييل يىحىا غً الخلميص الصي وان يؼىع .غلي ػبيل املثاٌ.املػمىن 

" وجم هخابت هصا بىاػؿت يىحىا هفؼه.."يحبت

 وهصه املػلىماث ليؼذ لها ضلت 4 : 20وشهاب بؿطغ الي اللبر في يىحىا 

. همػمىن لحياة املؼيح بل هي غالماث جاضيذيت لالحسار

ومثاٌ ادط غً هىع مذخلف مً الخفاضيل هي غىسما جحسر املؼيح غً 

 ال جىحس داضج اهييل متي ولىكا وهي ليؼذ 12 :32في متي .دؿيت ال حؿفط

وواهذ ؾامػت وحسر ادخالف في هىغيت الخؿيت .مىغىع لالهاحيل الادطي 

فالصي يذخلم ػيذخلم شيئ ػهل ويفهم بؼهىلت وال ييىن به .التي ال حؿفط

. شىاةب او ؾمىع لاليطاٌ لهسفت وهصه هي مً غالماث الطسق

 

آملي هي اهه مً دالٌ كطاءة .للس دسشذ غلي ػؿح ازلت لليامت املؼيح

 مً الازلت غلي الليامت وامللاضهت بحاززت وفاة 
ً
هصا الجعء الطؿحر حسا

. ان جطي ان لسيىا لالغخلاز بالليامت.شليلتي

 
ً
هل حػخلس ان ادتي .بىاًء غلي ما جم كطأجه هىا:اػمحىا لي ان اؾطح ػإالا

 ؟اجطىض اهً جإمً؟لىً ملاشا؟ الهً بالبسيهييت لم 2004اهجي جىفيذ ػىت 

في النهايت هىذ جثم بشهازحي املليئت .جحخاج لشطح ملا ػطزجه غً الىفاه

. بالخفاضيل

اػخيخاج 
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لىً هل حػطف ملاشا؟اغخلس ان الازلت التي ػطزتها لىفاة ادتي واهذ اهبر مً 

واغخلس اهه هىان ازلت اهثر حىهطيت لالغخلاز بليامت ..حجم دبر وفتها

يمىث الىاغ ول .والؼبب اهىا هطي الليامت بؿبيػت داضكت للػازة.املؼيح

ال يمىً ان جيىن كىاغخىا مً .لىنهم ال يلىمىن ول يىم.يىم وهذخبر هصا

. دالٌ افتراغاث

باليؼبت لبػؼ الىاغ هصا الىىع مً الازلت ال ييىن باليؼبت لهم ؾايت في 

غليً بالسضاػت ...ان هىذ حػخلس اهً بحاحت الي هصا ام ال .الاهميت

 لليامت املؼيح 
ً
اغخلس ان ايماهً .واػخىشاف الازلت والسضاػاث وجحسيسا

ولىً ػييىن . يمىً ان جيىن كىيت باليؼبت ل2004ًان ادتي جىفذ ػىت 

 ...الاغخلاز بليامت املؼيح ػييىن اكىي بىثحر
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