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الموضوع يتعلق بتجربة يسوع عظة اليوم. و نعمة وسالم ومحبة من هللا أبينا والرب يسوع ومرحبا بكم إخوتي في 

ه االن تأملا اللي نهذو  .بريةفي اليسوع    ناحيين ذكرى صوم ربللمسيصيام تطوعي  يوم هذا األحد هو  و . بريةفي ال
 اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:إنجيل مّتى، االصحاح الرابع واالعداد األول اللي الحداش.    في  تناعظي ف

 
ِمْن ِقَبِل ِإْبِليَس. َوَبْعَدَما َصاَم َأْرَبِعيَن َنَهارا   وُح ِبَيُسوعَ ِإَلى اْلَبرِّيَِّة، ِلُيَجرََّب  َأِخيرا ، ُثمَّ َصِعَد الرُّ  َوَأْرَبِعيَن َلْيَلة ، َجاعَ 

َلهُ: ِإْن ُكْنَت اْبَن هللاِ، َفُقْل ِلَهِذِه   َم ِإَلْيِه اْلُمَجرُِّب َوَقاَل  َل ِإَلى ُخْبز  َفتََقدَّ َأْن َتَتَحوَّ َلْيَس   .اْلِحَجاَرِة  َقاِئال : َقْد ُكِتَب:  َفَأَجاَبهُ 
َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمة  َتْخُرُج ِمْن َفِم هللاِ  َسِة َوَأْوَقَفهُ َعَلى حَ   .ِباْلُخْبِز َوْحَدهُ  ِإْبِليُس ِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ اَفِة  ُثمَّ َأَخَذهُ 

ُيْوِصي َمالَ  َنْفَسَك ِإَلى َأْسَفُل ألَنَّهُ َقْد ُكِتَب:  اْلَهْيَكِل َوَقاَل َلهُ: ِإْن ُكْنَت اْبَن هللاِ َفاْطَرْح  ِئَكَتهُ ِبَك َفَيْحِمُلوَنَك َسْطِح 
ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإلَهكَ َفَقاَل َلهُ َيُسوعُ: َوَقْد ُكِتَب أَ   .َعَلى َأْيِديِهْم ِلَكْي الَ َتْصِدَم َقَدَمَك ِبَحَجر   ِإْبِليُس   .ْيضا : الَ  ُثمَّ َأَخَذهُ 

َوَسَجْدَت    َأْيضا  ِإَلى ِقمَِّة َجَبل  َعال  ِجّدا  َوَأرَاهُ َجِميَع َمَماِلِك اْلَعاَلِم َوَعَظَمَتَها َوَقاَل َلهُ: أُْعِطيَك َهِذهِ  ُكلََّها ِإْن َجَثْوَت 
َتْعُبدُ   ،َشْيَطانُ  ْب َياَفَقاَل َلهُ َيُسوعُ: اْذهَ  .ِلي َوِإَذا َبْعُض   .َفَتَرَكهُ ِإْبِليُس   .َفَقْد ُكِتَب: لِلرَّبِّ ِإلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاهُ َوْحَدهُ 

 اْلَماَلِئَكِة َجاُءوا ِإَلْيِه َوَأَخُذوا َيْخِدُموَنهُ.  
 هذه كلمة هللا

 

  17يوم األحد   كون ي سيلاستعداد ا لعيد الفصح الفي العالم العديد من المسيحيين  تطوعي عند  م  ياص هو  اليوم 
بأربعاء و عر هو مم التطوعي يوم األربعاء الماضي و ياأبريل. بدأ هذا الص  من شعب    جاءتفكرة الرماد  الرماد.    ف 

  همتوسلو  عن توبتهمبالصوم    ينعبر مفي مناسبات خطيرة   في المسوح والرماد  ن و جلسيكانوا الذين  إسرائيل القديم
هي كسر شريعة هللا تسلطن على االنسان و الخطية   .أعدائهم المحيطين بهمينقذهم من يغفر لهم و أن  إلى هللا 

ما  القدوس.  انفصال عن هللا والخوف والبغضاء. واالنسان ما يقدر يتحرر منها ويرجع نقي الى هللا    وهي جعلت
بشرا. دخل في الزمان البشري ليكون لنا هو الطريق الحقيقي  يقدر سوى بيسوع المسيح الذي جاء من هللا وصار 

َصاَر  أيضا  َهَكَذا  والحي الى هللا االب.   ُل آَدُم َنْفسا  َحيَّة  َقْد ُكِتَب:  َوَأمَّا آَدُم األَِخيُر َفُهَو روٌح َباِعٌث  ،  اإِلْنَساُن األَوَّ
وِحيُّ  وِحيَّ َلْم َيُكْن َأوَّال  َبْل َجاَء اْلَمادِّيُّ َأوَّال  ُثمَّ الرُّ ُل ِمَن األَْرِض َوَقْد ُصِنَع ِمَن    .لِْلَحَياِة. َعَلى َأنَّ الرُّ اإِلْنَساُن األَوَّ

َماِء. ،لتُّرَابِ ا  َأمَّا اإِلْنَساُن الثَّاِني َفُهَو ِمَن السَّ

يسوع ، ء بني آدمفي بداية خدمته لفدا والصيام عند اليهود قديما كان عبارة عن  أربعين يوما وأربعين ليلة. صام 
كذلك، لما  د من الروح القدس.  و ولمن أجل التوبة النه مصومه  لم يكن أما يسوع فو إذالل النفس بسبب الخطية.  

إلثبات أن معمودية يوحنا كانت من   إنما،  النه قدوس  ن أجل مغفرة الخطايام يكن ملالمعمدان،  يوحنا  من   عمدت
الخطايا    هللا وأنه ه االيمان ببحياة جديدة  لويعمدهم بالروح القدس بموته الكفاري  ويطهرنا  هو الذي سيغفر ويرفع 

األبدية. بعد معموديلهو الملك فينا ل وُح ِبَيُسوعَ ِإَلى على يد يوحنا المعمدان، يقول الكتاب:   تهحياة  ُثمَّ َصِعَد الرُّ



اللي استعملها مع والدين البشرية واللي بها هو مسيطر على   هوجّرب اْلَبرِّيَِّة ِلُيَجرََّب ِمْن ِقَبِل ِإْبِليَس. بنفس التجارب 
المال وحب  و  حب الذاتب العالمفي    مسيطرعدّو هللا    .في كل مكان وزمان الناس وأعطى الفكرة  ة  لسطالحب 

الخليقة. و عارض  .  الخاص  مجهدهالدين و بهللا   واأن يرض   ينقادر  مأنه لناسل حاول قتل الطفل عمل هللا منذ فجر 
الوقت يسوع  جّرب  يسوع بالملك الخبيث هيرودس. ولما جاء  بل و   بكل قوته.  الرب  كّسر  يسوع ما سقط في فخه، 

من أجلنا الن هللا يحبنا وهو يعرف أننا عاجزون عن  بآالم لعار  وكل ارب  اتلك التجيسوع تحمل  قّوته في البرية.
 بلوغ ما يمجد إسمه القدوس.  

َسِمْعُتْم َأنَّ َنْبعا  َواِحدا  ُيْعِطي  َهْل لكن هل هللا خلق الشيطان؟ وهل الشر والخير يجوا من هللا القدوس؟ ال حاشا.  
َعْذبا  َوَماء  ُمرّا  ِمْن َعْين  َواِحَدة ؟ الحياة.  و  محبةالنتصار و اإلفرح و السالم و الجود و الخير و الهو  هللا مستحيل.    َماء  

  .ذبالرب ما خلق الجن واالنس ليعبدوه وال أمر المالئكة أن تسجد آلدم وأنهم سجدوا عدى إبليس. هذا كو 
المبغض للحياة م المتهَ الشيطان هو إبليس الملعون المخاصم   ورتبهم . هللا خلق مالئكة  والناس والحق  المفّرق 

اْلَكُروِبيِم َماَلِئَكةُ من المالئكة اللي يذكرهم الكتاب المقدس: جبرائيل وميخائيل و   .صفوفهم  على  رؤساء ووضع  
رَاِفيِم هللا أرسل المالك جبرائيل ليبشر .  َخاِدَمة  ُتْرَسُل ِلِخْدَمِة الَِّذيَن َسَيِرُثوَن اْلَخاَلَص وأرواح  َكاِئَنات  . وهي السَّ

 العذراء مريم أنها ستحبل من الروح القدس في ضّل العلي والقدوس المولود منها يدعى إبن هللا العي.

َتَضرَُّعاُتكَ   قال: عن أمالك الذي دانيالونقرأ في سفر النبي   َغْيَر َأنَّ َرِئيَس َمْمَلَكِة    ُسِمَعْت  َوَها َأَنا ِجْئُت َتْلِبَية  َلَها. 
ِلَمُعوَنِتي َؤَساِء  َقاَوَمِني َواِحدا  َوِعْشِريَن َيْوما . َفأَْقَبَل ِميَخاِئيُل َأَحُد ِكَباِر الرُّ أن حكام العالم هم   مهنف  نان هم .َفاِرَس 

ل َتْعَلُموَن َأنَّ ُحكَّاَم األَُمِم َيُسوُدوَنُهْم َوُعَظَماَءُهْم  تالميذه: لا من ربنا يسوع حين قال  ذهشياطين. ونعرف  خاضعين 
َيُكْن ذِلَك َبْيَنُكمْ   ،َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهمْ  واالسوء  المالئكة الساقطة تمارس تأثير شنيع وخبيث على الناسو . َوَأمَّا َأْنُتْم َفالَ 

الحكام   فيكن  اسالروح الهذا  هو  : ما  تساءلوتوأنت تشوف  الهم سيئة ومع هذا يعملوها  هو أنهم يعرفوا أن أعم
يتكلمون بلسان الشيطان أن هللا  ؟  ن ويدمرو   ن ويحرقو   ن يقتلو  األشرار الذين  يأمر بقتـل الكفار. كذابين.ومعظمهم 

اَلَح فَ   :مكتوب الصَّ ُهَو َلْيَس ِمَن هللاِ  َهَذا ُهَو اْلِمِقَياُس الَِّذي ُنَميُِّز ِبِه َبْيَن َأْواَلِد هللاِ َوَأْواَلِد ِإْبِليَس. َمْن الَ ُيَماِرُس 
 ْن ُيْبِغُض َأخا  َلهُ َفُهَو َقاِتٌل.  َوُكلُّ مَ   ،َفالَِّذي الَ ُيِحبُّ ِإْخَوَتهُ َفُهَو َباق  ِفي اْلَمْوتِ .  َوَكَذِلَك َمْن الَ ُيِحبُّ َأَخاهُ 

. لكن  ويسيطر على الكون  كان رئيس مالئكة. وكان معجب بجماله وقوته فأرد أن يأخذ مكان هللا العلي إبليس
ه في تعلى األرض مع المالئكة اللي تبع الخبيث  له المجد ال يعلو عليه شي وال يفاجئه شي فطرحاالله الرب  

لمعارضة  الظالم ي  رؤساء  واتمرده وأصبح يحتاج    القدوس ما  . الربلواالنجي المسيحعملون في أبناء العصيان 
الرؤيا آخر الكتب المقدسة قول يوحنا رسول  .  نار جهنمالنها أرواح نجسة مصيرها    عبادة الشياطينل نقرأ في سفر 

له مال ِعْنَد َقَدَمْيِه ألَْسُجَد َلهُ َفَقاَل ِلي: الَ تَْفَعْل!  ك ليخبره برسالة من الرب. قال يوحنا:  المسيح حين ظهر  َفَجَثْوُت 
ِبَيُسوعَ: لِلِ  ةُ  اْلُمْخَتصَّ َهاَدةُ  َة َفِإنَّ ا  ، اْسُجدْ ِإنِّي َعْبٌد لِلِ ِمْثُلَك َوِمْثُل ِإْخَوِتَك اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َلَدْيِهِم الشَّ اْلمْخَتصَّ َهاَدةَ  لشَّ

 . صادقة كلمة هللا. ِبَيُسوعَ ِهَي ُروُح النُُّبوَءةِ 



ليس و  شركة بين الخير والشر، بين النور والظالم،  ليس هناك شياطين مؤمنة وأخرى شريرة. هذا أيضا كذب. 
لكن ليس له وال  لوا العالم.  لسفر الرؤيا يعلمنا أيضا أن إبليس يقـّلـد هللا وعنده رسوله ليض بين الحق والكذب.  

َماِء ِإْذ ُطِرُحوا ِإَلى األَْرضِ مكان للراحة.  تبعت إبليس الساقطة اللي مالئكة لل .  اْنَهَزُموا َوَلْم َيْبَق َلُهْم َمَكاٌن ِفي السَّ
ْيَطاَن الَِّذي ُيَضلُِّل  نِّيُن اْلَعِظيُم ُهَو اْلَحيَّةُ اْلَقِديَمةُ َوُيَسمَّ ــَهَذا التِّ كشف لنا سفر الرؤيا أيضا يقول:   ى ِإْبِليَس َوالشَّ

َقيََّد ِبَها التِّنِّيَن، َأِي اْلَحيََّة اْلَقِديَمَة، جاء و   ِسْلِسَلٌة َعِظيَمةٌ بيده  وَ أيضا أن مالك من عند الرب    يقول. و اْلَعاَلَم ُكلَّهُ 
ةَ أَْلِف َسَنة    ْيَطاُن َوَسَجَنهُ ُمدَّ َوَطَرَحهُ ِفي اْلَهاِوَيِة َوأَْغَلَقَها َعَلْيِه َوَخَتَمَها َحتَّى َيُكفَّ َعْن َتْضِليِل َوُهَو ِإْبِليُس َأِو الشَّ

الرَِّفيِع، َبْل َتَرُكوا َمْرَكَزُهْم،   األَُمِم ِإَلى َأْن َتْنَقِضَي األَْلُف َسَنة . فمصيرهم  َواْلَماَلِئَكةُ الَِّذيَن َلْم ُيَحاِفُظوا َعَلى َمَقاِمِهِم 
 ؟هذا مكتوب في الكتاب المقدس الموحى به من هللا لكي يعرف االنسان ما يمكن أن يكون مصيره نار جهنم.  

االنسان حّر في إختياره حتى يكون هو الوحيد المسؤول أمام هللا. إال أن الرب يدعوه أن يختار المسيح الحياة.  
الذي عرفنا إبنه الوحيد والمجد لإلبن الذي عرفنا   اْشَتَرَك َأْيضا   في الجسد الذي إبن هللا  اآلب. فهو  المجد للرب 

َبَشِرّيا  َوَهَكَذا َتَمكََّن َأْن َيُموَت ِلَيْقِضَي َعَلى َمْن َلهُ ُسْلَطةُ  ِم ِباتَِّخاِذِه ِجْسما   َر   ِفي اللَّْحِم َوالدَّ َأْي ِإْبِليَس َوُيَحرِّ اْلَمْوِت، 
َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن فهو  ِفيَما ُهَو َقْد تَأَلََّم ُمَجرَّبا    هو غلبتنا. يسوع.  ْعِبُدُهْم َطَواَل َحَياِتِهمْ َمْن َكاَن اْلَخْوُف ِمَن اْلَمْوِت َيْستَ 

ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِطيُعوَنهُ َسَبَب    َتَعلََّم الطَّاَعَة ِممَّا تَأَلََّم ِبِه.فهو   ،َمَع َكْوِنِه اْبنا    ،اْلُمَجرَِّبينَ  َأَبِديّ  َوَصاَر   .َخاَلص  
ِمْنُكْم. ِ. َقاِوُموا ِإْبِليَس َفَيْهُرَب  ِ َفَيْقَتِرَب ِإَلْيُكْم.   َفاْخَضُعوا لِلَّ  ِاْقَتِرُبوا ِإَلى َّللاَّ

وا الى حق وال يحتاجدين العلى  مأنه وايعتـقدالبعض يجعل  هو إبليس المنهزم يهيج الناس على القتل والخراب و 
  يعطي لهم الفكرة أن الخطية ليست بالوراثةإبليس  و   .مرفوع وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهمفادي، وأن يسوع 

يجعل  و يعتقدون أنه غير موجود،    كثريون جعل يإبليس و   وهذا كذب.  وأنهم يقدروا يرضوا هللا بأعمالهم الحسنة.
الديني  بهذه يستغلهم  إبليس    والحقيقة أن.  على ثالثة جدرانالجمرات  رمي  يرجموه بأنهم   ون يضنواآخر  األسلوب 

يتكلم على  فهومتسلط عليهم بالبغضاء والرياء؟  هو روح شرير  كيف االنسان يقدر يرجم إبليس اللي .  الباطل
الكتاب المقدس يسميه إله هانالناس تحت سلطحتى يقبض  ويتحدث عن هللا بعبارات دينية ناعمة  نفسه بالسوء    .

عرف أن  يفهو  . يسوع أَْعَمى َأْذَهاَنُهْم َحتَّى الَ ُيِضيَء َلُهْم ُنوُر اإِلْنِجيِل اْلُمْخَتّصِ ِبَمْجِد اْلَمِسيحِ الَِّذي  هذا الدهر
الكتاب المقدس و و يسوع هو إبن هللا  ه يستعمله بمكر مثلما يعمله البعض بقولهم أن الكتاب المقدس لكنيعرف 

الشيطان والجن له. محرف.    والرب يسوع ال يحتاج الى شهادة 

:  2في مزموره  بالروح  ث يقول  حيداود لنبي با أوالمن الروح القدس الشهادة أن يسوع هو المسيح إبن هللا جاءت  
األَُمَم ِميرَاثا  َلَك َوأََقاِصَي    ،َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتكَ  ،الرَّبِّ َقاَل ِلي: َأْنَت اْبِنيِإنِّي ُأْخِبُر ِمْن ِجَهِة َقَضاِء   ِاْسأَْلِني َفُأْعِطَيَك 

 هيعطيأنه   لربقال لوإبليس  يسوع هو مولود من هللا غير مخلوق.    له المجد.  هللاقول   صادق  األَْرِض ُمْلكا  َلَك.
له. َوالَ َشْيَء    في السماء وعلى األرض.وكل المجد  كل السلطان  يسوع للرب  و  كل ممالك العالم إذا جثا وسجد 

 إبن هللا.    ِفيإلبليس الملعون  



األيام حيث يعيش العالم في هو  يسوع  وملجأنا األمين في كل يوم وكل حين والسيما في هذه  فادينا وحارسنا 
 سوعيى كل من يلتجئ الخوف حرب نووية من روسيا ونحن نعرف أن الروح الشرير هو يبغي الخراب والدمار.  

اْلُمْحَتِمي ِبُقْدِس أَْقَداِس    كما هو مكتوب: يخلص وال يخيب أبدا باسم الرب يسوعمن يدعو كل  يكون في ضمان و 
ِإَلِهي الَِّذي ِبِه َوِثْقتُ أيضاُقوُل . ونحن نَ اْلَعِليِّ ِفي ِظلِّ اْلَقِديِر َيِبيتُ  َأْنَت َمْلَجِإي َوِحْصِني،  ألَنَّهُ ُيْنِقُذَك َحّقا  ِمْن    .: 

يَّاِد َوِمَن اْلَوَباِء اْلُمْهِلِك. نقلنا الى يسوع حررنا من قوات الظالم و َمْسُتوَرٌة َمَع اْلَمِسيِح ِفي هللاِ.  نا هي  َحَياتُ   َفخِّ الصَّ
نوره العجيب. وكل من له هذا الرجاء في إبن هللا يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر.  ملكوت 

 الزوجين األولين  كما عمل معيسوع مع   اء غو اإلاستعمل نفس إبليس نالحظ في نص االنجيل اللي قرأناه أن 
الناس الى اليوم وهي:  اْلَعْيِن َوَتَرِف اْلَمِعيَشةِ ومع  لطيف  نفسه ظهر  ي  إبليس الملعون .  َشَهَواِت اْلَجَسِد َوَشَهَواِت 

َنْفَسهُ ِبَمْظَهِر َماَلِك ُنور  وهو .  ومسالمظريف  و  اُمهُ  حتى و   .ُيْظِهُر  اِم اْلِبرِّ   ون ُيْظِهرَ ُخدَّ حذرنا  . َأْنُفَسُهْم ِبَمْظَهِر ُخدَّ
اِليَن الَِّذيَن َيْأُتوَن ِإَلْيُكْم اَلِبِسيَن ِثَياَب اْلُحْمالِن َوَلِكنَُّهْم ِمَن اليسوعسيدنا  اِخِل ِذَئاٌب َخاِطَفٌة!  : ِاْحَذُروا األَْنِبَياَء الدَّجَّ دَّ

يسوع الى فرصة   َتَركَ يقول الكتاب أنه و   .سقط أمام يسوع ها البشرية نجح، لكنوالدين  مع.  ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهمْ 
روح  الوكانوا مدفوعين من   قتله  علىوا  صممو   إبن هللايسوع   او الدينيين الذين عارض   الرجال في  اوجدهف  .أخرى

ِ َفاْنِزْل  وقالوا إبليس مثل واتكلمستهزئوا به و او  بإتفاق مع الوثنيين ا إبن هللافصلبو   الشرير اآلَن : ِإْن ُكْنَت اْبَن َّللاَّ
ِليبِ   زرع نفس التعليم في كثيرين حتى أنهم لما يسمعوا القول إبن هللا يهيجوا وعدّو هللا .َفُنْؤِمَن ِبهِ   َعِن الصَّ

 .من روح العداء فيهم دون سماع وال بحث في معرفة االمر. وكأن هللا يحتاج الى من يدافع عنهويتجننوا  

كذلك الذي يكره أخاه فهو مولود من إبليس. قد يقول احد: انا احب هللا  َمْن َيْرَتِكُب اْلَخِطيَئَة َيُكوُن َعْبدا  َلَها.  
ولكنه يكره أخاه، فهو كاذب النه كيف يقدر يحب هللا اللي ما شافه ابدا ويكره أخوه اللي يشوفه؟ وااليمان أن هللا 

يقول  َياِطيُن َأْيضا  ُتْؤِمُن ِبَهِذِه اْلَحِقيَقةِ   ،َأْنَت ُتْؤِمُن َأنَّ هللاَ َواِحٌد؟ َحَسنا  تَْفَعلُ   الكتاب:واحد ال يكفي أيضا.    ،َوالشَّ
بالحكم االبدي عليها لنار جهنم.    َوَلِكنََّها َتْرَتِعُد َخْوفا .  لمذا ترتعد؟ النها تعرف أن يسوع إبن هللا جاء 

هللا   ي؟ لماذا ال يمحناسالالباطل يقهرون  ثم و اإل، لماذا ال يزال إبليسانتصر على  يسوعا: إذا أحدنقد يسأل 
لكني أذكر فقط مثل ؟ سؤال نهائيااألشرار جميع  و إبليس  :  قديماالذين سألوا   المؤمنون يحتاج الى جواب عميق. 
َنَعْم يَ ِلَماَذا  اْلُمَتَكبِِّريَن  ُقْم َياوسألوا هللا:   َيْزَداُدوَن ُقوَّة ؟  َوَيَتَجبَُّروَن ُقوَّة ؟ْحَيا األَْشرَاُر َوَيِشيُخوَن  َديَّاَن األَْرِض َوَجاِز 

ِإَلى َمَتى َيا األَْشرَاُر َفِرِحيَن؟ ِإَلى َمَتى َيْهِذُر ُعمَّاُل اإِلْثِم َوَيَتَواَقُحوَن َوَيَتَباهَ   َعَلى أَْعَماِلِهْم.    ْوَن ِبَأْنُفِسِهْم؟َربُّ َيْشَمُت 
اْلَقْمحِ ؛  َزَرعَ َزْرعا  َجيِّدا  ِفي َحْقِلهِ والرب يسوع أعطانا الجواب بمثل إنسان   الكل .  َوَجاَء َعُدوُّهُ َوَبَذَر َزَوانا  ِفي َوَسِط 

الحقل هلسأل  ؛ و نمى في الحقل َوانَ يقطعوا  وَ  واْذَهبيَ ِريُد َأْن يُ  خدام صاحب  المّرة المشّوكة.  الزَّ ؟ أي االعشاب 
َواَن َأوَّال  فُاْتُرُكوُهَما ِكَلْيِهَما َيْنُمَواِن َمعا  َحتَّى اْلَحَصاِد    .َأَجاَبُهْم: الَ  َأمَّا اْلَقْمُح  وأربطهاْجَمُعوا الزَّ ِلُيْحَرَق.  ُحَزما  

اْلَحقِّ يُْقِبُلونَ ُيِريُد َأنَّ َجِميَع النَّاِس َيْخُلصُ هللا .  َمْخَزِني فيَفاْجَمُعوهُ   َوإَِلى َمْعِرَفِة   وكثيرون رفضوا خالصهم. .وَن 

 



ِلي َلَدى األَُمِم َجِميعا  قال يسوع:  ُيَناَدى ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َهِذِه ِفي اْلَعاَلِم ُكلِِّه َشَهاَدة   . َوَبْعَد َذِلَك تَْأِتي النَِّهاَيةُ   ،َفَسْوَف 
  نحنهللا ال يبطئ في إتمام وعده كما يضنه بعض الناس. الرب يصبر مع الجميع النه ال يريد الحد الهالك.  

ُقوِط َحتَّى ُيوِصلَ نا  لَقاِدِر َأْن َيْحُرسَ نبقى ثابتين في هذا االيمان الحقيقي في إبن هللا ا ِإَلى اْلُمُثوِل َأَماَمهُ   ناِمَن السُّ
ْلَطةُ ِمْن َقْبِل   ؛ناِفي اْلَمْجِد ُمْبَتِهِجيَن َوالَ َعْيَب ِفي ِبَيُسوعَ اْلَمِسيِح َربَِّنا اْلَمْجُد َواْلَجاَلُل َواْلُقْدَرةُ َوالسُّ اْلَواِحِد ُمَخلِِّصَنا  لِلِ 

الزََّماُن َواآلَن َوَطَواَل األَْزَماِن آِمين  .  َأْن َكاَن 

 


