
 ( 2)    طريق االرتباط نوار كتابية في أ

 أخي وأختي أعضاء العائلة المسيحية  

  اااي يرياااا أظ رهارااااا الاااروم الااااا  أ ا ناااا عاااع  عاااا االااا ا  التاااي العاااال الساااا   تكلمناااا  اااي   
 :واي 24سفر التك يع أصحام   ع خالل الفصل الكتا ي الرائع  ي   ض ع اال تباط

الحياا  وال تعتماا علاى اختياا  شاريك   ي الروم الاا  لك  شال وت جيها على إاعتما تما    .1
 خريع. شاعرك أو آ اء اآل

قااال  أظ يرشاااك  ااي اللرياا  الصااحي  ااا  و  رعماال لحسااا ك الاا   وقااا   ه  حبااة ثاا   ااي .2
 خالص والعزم لتفعل  شيئته وليس  غبتك الخاصة. تى ت  ر لارك اإل

 التحاا يرام  نااه تمااا الكتااا   مااي ع النياار المتخااالر با تباااط المااي ع  ااع غياار الراااك و إ .3
جعلناا والنتاائ  المار   اع خاالل الاصاي التاي الرااا الكتاا  لناا لا ياة لت  ،الماا   عااره

  ر لا ا.لر ا حتى  جرل التفكير  ي أ

 .ا ليا لك الر  لفكرهاال تباط  الصال  واستمر  صلي   ا اأ الشروع  ي .4

 هذا الفصل: الموجودة في خرىاألفكار األهذا العدد بعض  ونستكمل في   

 ااال واإلصااارا  علياااه، ع عاااي       أوعاااام التمساااك  ااار  كاااره  لتماااا التهاااا  الااار  و م االتااا لي وتعلااا   .1
العبااا لاااا صاالى  . ا آخاارلاار   أراا  لأظ  م  تااى ت  ااا  شاايء عااع أ  االسااتعاال الكا اال للتخلااي
ظ الفتاا  أ  اع الاك وأ ثار ،احاات العال ة لما حالاا اا  تما ا  وت  ،ووضع عال ة ليست سالة

لاارأ  ناالكن  ،27ال ة ليست غريبة  لاا اااه الر  إلاى  يات إخا   ساياه بعالتى تحاات  اا الع
لاارأ   21 في بع  .  غم تحاي  لل العال ام  اظ العبا لم ركع  تسرع   ي ا ا الفصل أ   رتيع

ه  اع لال ا  ايا أرضا  و  «ال؟ أم طريااه الار   ألجا أ :لايعلم اصاا ت    يااا يتفر   والرجل»الا ل:  
 لنااتم إظ واآلظرااا ل: »  49  ااي بع ،وبعااا شاارحه لكاال  ااا  تبااه الاار   ااي اللرياا  أااال الفتااا 
 ااا   .«شاماال   أو ارمين   الصرف   خبرولي وإال   خبرولي  سيا   إلى  وأ الة  ا عرو     تصنع ظ 

مااا الااك   قااا ظ   .ظ الاار  يريااا الااكأ   رحلااة إاا ت  ااا أ  كااره  ااي لتغيياار اااظ لارااه االسااتعاال 
لوظ ترياث لمعر اة لعالتاه  ا ع ا نا حيث لااظ  10: 29تكب له رعا    ى   قر  شا ه  ي ع



تللاام  شاايئة ه  لاات  كاال إخااالص وع اال تباااط وأ شاار  : ااال تتاااام إلااىصاااراي  . كاار الاار  
 ر  تاى استشاعرم أظ الار  ال   رحلة ولوظ حسا  للخسائأ   يظ تتراجع  أستعاال  االولارك  

حتاى  «لاتكع  شايئتك» :ل للر   صاقااخلي   ظ تا  ك االقتناع الوال لار  ؟يريا ا ا اللري 
وجاااك   ااا يرااا ساايا  إظ لاام رساار أ الماارلم:ليتنااا لااا ل  ااع  ؟اتما اا   لاا  لالاات عكااس إ التااك

      .ا  اما ركع ش ظ البري  ا   لع أسير أ  اللري 

 يااتكلم  ،الرااة  ااي اال تباااط اا   المتاا ثير اا لااىإ ااا ا الفصاال واضااحة  اايلتا يااة شااا   إاناااك  .2
اا لاه  اع ر اساتغالللاه تااجر ويجياا أالتالياة  تا  عاع ال ااظ، واا  لماا لعارف  اع الفصا لكال

 والس ا يع الخزا ة  أى إا  أله وحاث » 31&  30 ى عال  را ل الكتا   ،لمصلحته الشخصية
 وإاا الرجال لاىإ جااءأله  ،الرجل للمني اك ا: قائلة أخته   اة لالم سمع  وإا   ،أخته  يا   على
 قااا  وألااا اخا جاا   تااار لمااااا  .الاار    بااا ك رااا الخاال:  اااال العاايع علااى الجمااال عنااا  واقاار ااا 

طبيعتنااا البشاارية، ولسااتمر  تاا ثير ااا ا العا اال علااى ليتنااا لااا ك «للجمااال؟ او كالاا   البياات  هياا م 
تصاانع زائلااة وال و  اا   وقتيااة  ت  ااايع أظ لاال ااا ه اا لااا،قرا  ياايثر الااك علااى  حتااى ال   صااليع
 السعال .

: قا لام  57 الفتاا   يا لر الكتاا   اي بع إشاا   واضاحة إلاى أامياة  أ ا ا الفصل   ا  يأرض   .3
:  االااات  الرجااال؟ اااا ا  اااع تااا ابيع اااال: لااااا وقاااال ا   ااااة  ااااع ا ،اشااافاا   ولسااا لاا الفتاااا  لااااع »

 شاعر اااي ااا أظ ت  اال ،الفتااا  لفسااا  اي قاارا  اال تبااط امياة  أ  واقتنااعواا ا ييلااا أ  .«أااام 
 إلخ  .ال الايع واالخليم و حة  اط  ا ركفي  الراحة وال

ت   عاوااي  ،اق، حياث   اع عينياه  رآاااساحا الفصل الرائاع  ر ااة تتاا ال  اع إا    أخير ا ينتاي .4
،  غام ألاه لام ركاع  اهأتعازى  ااا  عاا  ا م و  خ اا وصاا م لاه زوجاة وأحباااعينياا  رأته.    

ا  كاال المااااييس.، ولاا ينامااا  عر ااة أو عالقااة قباال الااك  إلااه  شااروع إلاااي  اظ زواجامااا لاجحاا 
ال   صممه وأشرف عليه حتى الناارة.  قا تختلر اللرياة التي  اا را ل ه لل طارف وا   

 وع اااا ا المشااااا  عاااا لااال أا  اااا حاااا   . لآلخااار، لكاااع الااا    ااااأ  عمااال صاااال  ال  اااا أظ ركمااال
 .امصحه الروم الاا   ي ا ا ااالتخليط العهيم ال    سم



 التنااا و اباتنااا إويشااكل  ، تباااطعااة ولحااع لفكاار  ااي االااا ه الااا و  الرائ نااا ي لياات الاار  رعماا    
 يتمجاا  ،لياهولابل  كال  رولاة  اا ي جاناا إ ،ه ا ال  ا يريا تت ا    ع  كره و غبته  ال لريا إحتى  
  .هعال  الحيا   ي  ضاولختبر لحع س ،حياتنا  ي

   على البريا االلكترولي:ال رمكنك  راسلتنا  إاا لاظ لارك أ  استفسا  أو سي 

seldabaa@gmail.com 
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