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المقدمه
كيف ننال القبول لدى هللا ؟
وجودنا في هذا العالم ليس صدفه او بدون هدف ولكن لكل منا رساله ودور لنقوم به بعيدا عن
االهداف التي ينشغل بها العالم الذي يركزعلى االشياء الوقتية وينسى االبدية  ..و نحن غير
ناظرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى الن التي ترى وقتية و اما التي ال ترى فابدية
(2كو )18 : 4
هللا يحبك وقد خلقك واختارك أنت بالذات ألن له قصدا ً صالحا ً فى حياتك وأنت هنا على األرض.
وهذا القصد ليس فقط أن تخدمه أو تقوم بأعمال معينة ،ولكن أيضا ً أنه يعمل فيك ويشكلك لتكون
بحسب فكره كما يشكل الفخارى كتلة الطين ليصنع منها إنا ًء خزفيا ً
سن فى عين الفخارى أن يصنعه» (إرميا )4 :18
«فعاد وعمله وعا ًء آخر كما َح ُ
عدَّهَا أل َك ْي
ع َملُهَُ ،م ْخلُوقأينَ فأي ْٱل َمسأيحأ يَ ُ
سو َ
سبَقَ ٱهللُ فَأ َ َ
وأيضا ً « أألَنَّنَا ن َْح ُن َ
صا أل َحةٍ ،قَ ْد َ
ع أأل َ ْع َما ٍل َ
نَ ْسلُ َك فأي َها(».أفسس )10 :2
حياتنا على االرض قليلة مقارنة باالبدية
يجب ان نستعد للقاء الهنا بدون خوف وهذا اللقاء حتمي والبد ان يكون نحن نرث الديانة من ابوينا
ولكن المسيحية عالقة شخصية مع هللا
المسيح فريد في كل شيىء من مولده العذراوي الى القبرالفارغ وحياته الحافله بااليات والمعجزات
جاء طبيبا ً شافيا ً المرض من اساسه وليس معالجا ً االعراض الجانبية كما الذين من قبله
ب
ب ْٱل َح َج أر أم ْن لَ ْح أم ُك ْم َوأُع أ
ْطي ُك ْم قَ ْلبًا َجدأيدًاَ ،وأَ ْجعَ ُل ُرو ًحا َجدأيدَة ً فأي دَ أ
َوأُع أ
ْطي ُك ْم قَ ْل َ
اخ أل ُك ْمَ ،وأ َ ْن أزعُ قَ ْل َ
ضيَ ،وت َ ْح َف ُ
امي َوت َ ْع َملُونَ
ظونَ أ َ ْح َك أ
وحي أفي دَ أ
لَ ْح ٍمَ .وأ َ ْج َع ُل ُر أ
اخ أل ُك ْمَ ،وأ َ ْج َعلُ ُك ْم ت َ ْسلُ ُكونَ فأي فَ َرائأ أ
أب َها(.حزقيال )27-26 :36
نصلي ان هللا يعلن لك محبته ونعمته وتعرف الحق والحق يحررك
و تعرفون الحق و الحق يحرركم (يو )32 : 8
عازر مشرقي  -جون الظواهره
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الموضوع االول
 - 1كيف نُرضي هللا ؟
ما هي الطريق التي بها ننال القبول لدى هللا ؟
بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه (عبرانيين)6 :11
توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت (امثال )25 : 16
نرضي الرب عندما نحفظ وصاياه
ت َكالَ أمي أفي ُك ْم تَ ْ
طلُبُونَ َما ت ُ أريد ُونَ فَ َي ُك ُ
ون لَ ُك ْم .أبهذَا
ي َوثَبَ َ
قال الرب يسوع في يوحنا  : 15إأ ْن ثَبَت ُّ ْم فأ َّ
اآلب َكذ أل َك أَ ْحبَ ْبت ُ ُك ْم أَنَا اُثْبُتُوا فأي َم َحبَّ أتي
ير َفت َ ُكونُونَ تَالَ أميذأي َك َما أ َ َحبَّ أني
ُ
يَتَ َم َّجدُ أ َ أبي :أ َ ْن تَأْتُوا أبثَ َم ٍر َك أث ٍ
اي تَثْبُتُونَ فأي َم َحبَّ أتيَ ،ك َما أَنأي أَنَا قَ ْد َح أف ْ
أإ ْن َح أف ْ
صا َيا أ َ أبي َوأَثْبُتُ فأي َم َحبَّتأ أه.
ظتُ َو َ
ظت ُ ْم َو َ
صا َي َ
قال ايضا ً انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي (يوحنا )6 : 14
الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال ياتي الى دينونة
بل قد انتقل من الموت الى الحياة (يوحنا )24 : 5
االيمان هو العملة الوحيدة المقبوله التي يتعامل بها هللا مع االنسان النشاء عالقة شخصية معه
ليحل المسيح بااليمان في قلوبكم (افسس )17 : 3
البار فبااليمان يحيا (رومية )17 : 1
نرضي الرب ايضا ً عندما نطلبه بكل قلوبنا
سالَ ٍم الَ شَر،
ع ْن ُك ْم ،يَقُو ُل َّ
ار الَّتأي أَنَا ُم ْفت َ أك ٌر أب َها َ
في ارميا  11: 29ألَنأي َ
ار َ
الربُّ  ،أ َ ْف َك َ
ع َر ْفتُ األ َ ْف َك َ
آخ َرة ً َو َر َجا ًء.
ْط َي ُك ْم أ
ألُع أ
ي فَأ َ ْس َم ُع لَ ُك ْم.
فَت َ ْد ُ
عونَ أني َوت َ ْذ َهبُونَ َوت ُ َ
صلُّونَ أإلَ َّ
طلُبُو َننأي َفت َ أجدُو َننأي أإ ْذ تَ ْ
َوتَ ْ
طلُبُونَ أني بأ ُك أل قَ ْل أب ُك ْم
الربُّ
فَأُو َجد ُ لَ ُك ْم يَقُو ُل َّ
نرضي هللا ايضا ً بسجودنا له بالروح والحق
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اجد ُونَ ْال َح أقي أقيُّونَ
ي اآلنَ  ،أحينَ ال َّ
سا َ
في يوحنا  4قال الرب يسوع في عدد َ 23ول أك ْن تَأْتأي َ
س أ
عةٌَ ،و أه َ
اآلب َ
ق ،أل َ َّن
اجدأينَ لَهُ .اَهللُ ُرو ٌحَ .والَّذأينَ يَ ْس ُجدُونَ
ب أمثْ َل ه ُؤالَ أء ال َّ
طا أل ٌ
ب أب ُّ
يَ ْس ُجدُونَ ألآل أ
َ
س أ
الروحأ َو ْال َح أ
ق َي ْن َب أغي أ َ ْن َي ْس ُجدُوا».
لَهُ فَ أب ُّ
الروحأ َو ْال َح أ
فاذ قد تبررنا بااليمان لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح (رومية )1 : 5
اذا االيمان بالخبروالخبر بكلمة هللا (رومية )17 : 10
الننا بااليمان نسلك ال بالعيان (كورنثس الثانية )7 : 5
النكم جميعا ابناء هللا بااليمان بالمسيح يسوع (غالطية )26 : 3
س ْل َ
َوأ َ َّما ُك ُّل ٱلَّذأينَ َق أبلُوهُ فَأ َ ْع َ
ْس
طا ُه ْم ُ
ص ُ
طانًا أ َ ْن َي أ
يروا أ َ ْو َالدَ ٱهللأ ،أَي أ ْٱل ُمؤْ أمنُونَ أبٱس أْم أه .ا َلَّذأينَ ُو ألد ُوا لَي َ
سدٍَ ،و َال أم ْن َمشأيئ َ أة َر ُج ٍلَ ،ب ْل أمنَ ٱهللأ ( .يوحنا12 :1و)13
أم ْن دَ ٍمَ ،و َال أم ْن َمشأيئ َ أة َج َ
النكم بالنعمة مخلصون بااليمان وذلك ليس منكم هو عطية هللا (افسس )8 : 2
و اما االيمان فهو الثقة بما يرجى وااليقان بامور ال ترى (عبرانيين)1 : 11
كما امن ابراهيم باهلل فحسب له برا (غالطية )6 : 3
ناظرين الى رئيس االيمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب
مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش هللا (عبرانيين )2 : 12
و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له
(يعقوب )15 : 5
السلوك المسيحي
في رومية  8نقراء من عدد 8
هلل.
س أد ال َي ْست َ أطيعُونَ أ َ ْن ي ُْر ُ
ضوا ٱ َ
فَٱلَّذأينَ ُه ْم فأي ْٱل َج َ
ْس لَهُ
س أد بَ ْل فأي ُّ
وح ،أإ ْن َكانَ ُرو ُح ٱهللأ َ
َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَلَ ْست ُ ْم فأي ْٱل َج َ
سا أكنًا أفي ُك ْمَ .و َل أك ْن أإ ْن َكانَ أ َ َحدٌ لَي َ
ٱلر أ
ْس لَهُ.
أيح ،فَذَ أل َك لَي َ
ُرو ُح ْٱل َمس أ
عندما نقبل المسيح يسكن روح هللا فينا
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الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خالصكم
الذي فيه ايضا اذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس
(افسس )13 : 1
ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من هللا و انكم لستم النفسكم
(كورنثوس األولى )19 : 6
فيجب علينا ان ال نحزن روح هللا القدوس الذي يعيش فينا
وال تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء (افسس )30 : 4
ألننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع ألعمال صالحة قد سبق هللا فأعدها لكي نسلك فيها
( أفسس ) 10 :2
فاهلل في رحمته ومحبته ونعمته ولطفه يُسر بأن يعمل في النفوس الميتة
مانحا ً إياها حياة جديدة وطبيعة جديدة
وينتشلهم من الجسد ويضعهم في المسيح أمامه مما يجعلهم أشخاصا ً مختلفين في حياتهم على
األرض.
ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض
ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية (يوحنا األولى ) 7 :1
ألنكم كنتم قبالً ظلمة وأما اآلن فنور في الرب.
اسلكوا كأوالد نور ألن ثمر الروح هو في كل صالح وبر وحق ( أفسس )9، 8 :5
ألن هذا يتطلب أن نقطع شركتنا مع الشر ،سواء كانوا أشخاصاً ،أو ما ينتج عنهم من أعمال
وانفصالنا عنهم هو دينونة لهم ولذلك ال نتوقع سوى الرفض
السلوك بالتدقيق اترك الماضي بشرورة وشهواته وصداقته
فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء.
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مفتدين الوقت ألن األيام شريرة .من أجل ذلك ال تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب
(أفسس)17-15 :5
وسلوكنا وسيرتنا يجب أن يكونا مصحوبين بالحكمة
هذه الحكمة التي من جهة تقتنص كل فرصة سانحة لخدمة الرب
ومن جهة أخرى تفهم مشيئته ودواعي سروره
إن الخدمة المرضية للرب ليس أننا ننفذ العمل كيفما اتفق ،ولكن أن ننجزه وفق مشيئة الذي نخدمه.
« َّ
ألن هذ أه هي إرادة هللا :قداستكم» (تسالونيكي األولى ) 3 :4
نقراء في ( تسالونيكي االولى :)8 - 1 :4
ٱْل ْخ َوة ُ نَسْأَلُ ُك ْم َون ْ
ب أ َ ْن ت َ ْسلُ ُكوا
ْف َي أج ُ
َطلُ ُ
ب َي ُ
سو َ
ب أإلَ ْي ُك ْم فأي َّ
ٱلر أ
ع ،أَنَّ ُك ْم َك َما ت َ َ
سلَّ ْمت ُ ْم أمنَّا َكي َ
فَ أم ْن ث َ َّم أَيُّ َها ْ أ
صا َيا أ َ ْع َ
ي أإ َرادَة ُ
َوت ُ ْر ُ
ب َي ُ
سو َ
ط ْينَا ُك ْم أب َّ
ٱلر أ
ضوا ٱهللَ ،ت َ ْزدَاد ُونَ أَ ْكث َ َر .أألَنَّ ُك ْم ت َ ْعلَ ُمونَ أَيَّةَ َو َ
ع .أأل َ َّن َه أذ أه أه َ
س ٍة َو َك َرا َمةٍَ ،ال فأي
ف ُك ُّل َو أ
ست ُ ُك ْم .أ َ ْن تَ ْمتَنأعُوا َ
ي إأنَا َءهُ بأقَدَا َ
ٱهللأ :قَدَا َ
ع أن أ
ٱلزنَا ،أ َ ْن يَ ْع أر َ
اح ٍد أم ْن ُك ْم أ َ ْن يَ ْقتَنأ َ
ط َاو َل أ َ َحدٌ َويَ ْ
ش ْه َوةٍ َك ْٱأل ُ َم أم ٱلَّذأينَ َال َي ْع أرفُونَ ٱهللَ ،أ َ ْن َال يَتَ َ
علَى أ َ أخي أه فأي َهذَا ْٱأل َ ْم أر ،أأل َ َّن
ه ََوى َ
ط َم َع َ
س أة .أإذًا َم ْن
ٱلربَّ ُم ْنتَ أق ٌم أل َه أذ أه ُك أل َها َك َما قُ ْلنَا لَ ُك ْم قَب ًْال َو َ
ش أه ْدنَا .أأل َ َّن ٱهللَ لَ ْم َي ْد ُ
َّ
س أة َب ْل فأي ْٱلقَدَا َ
عنَا أللنَّ َجا َ
سانًاَ ،ب أل ٱهللَ ٱلَّذأي أ َ ْع َ
ُّوس.
طانَا أ َ ْي ً
ي ُْر أذ ُل َال ي ُْر أذ ُل إأ ْن َ
ضا ُرو َحهُ ْٱلقُد َ
ضوا هللا» (عدد)1
كيف يجب أن تسلكوا وتُر ُ
(ْ )1لرضاء هللاَ « :
ينبغي أن يكون إرضاء هللا هو الحافـز األساسي في الحياة المسيحية.
فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء (افسس )15 : 5
المسرة» ( فيلبي ) 13 :2
والروح القدس يعمل في حياتنا لكي نُريد ونعمل «من أجل
َّ
سار أخنوخ مع هللا ،ولكن «قبل نقله ُ
ضى هللا» ( عبرانيين ) 5 :11
شهدَ له بأنه قد أر َ
لقد َ
( )2لطاعة هللا« :ألنكم تعلَمون أيَّة وصايا أعطيناكم بالرب يسوع .ألن هذه هي إرادة هللا:
قداستكم» (عدد:)3 ،2
( )3لتمجيد هللا (عدد:)5 ،4
هذا هو الجانب اْليجابي لوصايا هللا .فالمتوقع من المؤمنين أن يختلفوا عن غير المؤمنين .فغير
ال ُمخلَّصين ال يعرفون هللا ،لذلك يحيون حياة غير نقية (عدد .)5أ َّما نحن فنعرف هللا
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( )4للنجاة من دينونة هللا« :ألن الرب ُمنتق ٌم لهذه كلها» (عدد)8-6
فاهلل ال يُحابي أحد ،وهو يُعاقب أوالده عندما يُخطئون
ي أن َها َيةُ ٱلَّذأينَ َال ي أُطيعُونَ أإ ْن أجي َل
اء أم ْن َب ْي أ
ض أ
أألَنَّهُ ْٱل َو ْقتُ ِلأ ْب أتدَ أ
اء ْٱلقَ َ
ت ٱهللأَ .فإ أ ْن َكانَ أَ َّو ًال أمنَّا ،فَ َما أه َ
ئ أَيْنَ َي ْ
ان؟»
اج ُر َو ْٱلخ أ
َاط ُ
ار بأ ْٱل َج ْه أد َي ْخلُ ُ
ٱهللأ؟ َو«إأ ْن َكانَ ْٱلبَ ُّ
ص ،فَ ْٱلفَ أ
ظ َه َر أ
(بطرس األولى .)18 ، 17 :4
الن هللا يحب اوالده ويريد لهم السلوك بالتدقيق لذلك عندما يخطئون يأدبهم حتى ال يكررون الخطأ
النه
ب
َال َ
ع ،ٱل َّ
علَى ٱلَّذأينَ ُه ْم أفي ْٱل َمسأيحأ َي ُ
سو َ
س َ
س َ
ش ْي َء أمنَ ٱلدَّ ْينُونَ أة ْٱآلنَ َ
س أد َب ْل َح َ
ب ْٱل َج َ
ْس َح َ
سا ألكأينَ لَي َ
ٱلروحأ( .رومية)1 :8
ُّ
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كيف تصبح ابنا ً هلل ؟
َّللا ؟
من هم أَ ْوالَدَ َّ أ
ّللاِ
سدٍَ ،والَ أم ْن َمشأيئ َ أة َر ُج ٍل ،بَ ْل ِم َن َ
س أم ْن دَ ٍمَ ،والَ أم ْن َمشأيئ َ أة َج َ
اَلَّذأينَ ُو ألد ُوا لَ ْي َ
( يوحنا )13 ، 12 :1
ضا يحتاج كل إنسان إلى
إذا كان على المرء أن يُولَد قبل أن يُصبح إنسانًا بمعنى الكلمة ،هكذا أي ً
والدة ثانية من فوق ،لكي يُصبح واحدًا من أوالد هللا .ويُعرف هذا بالوالدة الجديدة أو اختبار
الخالص.
ضا الطريقة الوحيدة التي تحدث
يذكر لنا هنا ثالث طرق ال تحدث بها الوالدة الجديدة ،ويذكر لنا أي ً
بها.
أوالً :الطرق الثالث التي ال تقودنا إلى الوالدة الجديدة:
جرد أنه ُولد في عائلة مسيحية.
« -1ليس من دم» :هذا يعني أن اْلنسان ال يُصبح مسيحيًا ل ُم َّ
فحتى لو كان الوالدان مؤمنين حقيقيين فإن أوالدهم ال يرثون اْليمان عنهم ،فاْليمان
عبر مجرى الدم.
والخالص ال ينتقالن من الوالدين إلى الطفل َ
« -2وال من مشيئة جسد» :هذا يعني أن اْلنسان ال يملك في جسده القوة الالزمة أو القدرة على
إحداث الوالدة الثانية .صحيح أنه يحتاج للرغبة في نوال الخالص ،إال أن هذه الرغبة أو
المشيئة الذاتية غير كافية لتخليصه .ومهما حاول اْلنسان  -بإرادته الشخصية أن يحصل
على الوالدة الجديدة فإنه ال يستطيع.
« -3وال من مشيئة رجل» :فليس بوسع إنسان آخر مهما بلغ من التقوى والقداسة واالقتراب إلى
هللا او االعمال الحسنه أن يفعل شيئًا ألجل شخص آخر ليُصبح مسيحيًا حقيقيًا.
إذًا كيف تحدث هذه الوالدة؟
وما هي الطريقة اْللهية الوحيدة التي يستطيع بها اْلنسان أن يُصبح ابنًا هلل؟
إن الجواب عن هذا السؤال المصيري َيك ُمن في العبارة االخيرة في اآلية السابقة
«بل من هللا».
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هذا يعني ببساطة أن القدرة على إحداث الوالدة الجديدة ال تعتمد على أي شيء أو أي شخص ،بل
على هللا وحده .إن تغيير الحياة عمل إلهي ،يفعله روح هللا للخاطئ المسكين الذي يأتي إلى المسيح
بالتوبة واْليمان.
إن الرب يسوع ينتظرك اآلن لكي يُجري فيك هذا التغيير
ص؟
في اعمال  16وعدد َ 30وقَا َل سجان فيلبي « :يَا َ
ي َماذَا َي ْن َب أغي أ َ ْن أ َ ْف َع َل أل َك ْي أ َ ْخلُ َ
س أيدَ َّ
ت َوأَ ْه ُل َب ْيتأ َك «
ص أ َ ْن َ
ب يَ ُ
سو َ
فَقَ َاال « :أآم ْن بأ َّ
ٱلر أ
ع ْٱل َمسأيحأ فَتَ ْخلُ َ
ما اهمية الوالدة من فوق؟
س ٌ
ع لَي ًْال َوقَا َل لَهَُ « :يا
يس أل ْل َي ُهودأَ .هذَا َجا َء أإلَى َي ُ
سو َ
وسَ ،ر أئ ٌ
ان أمنَ ْٱل َف أريس أأيينَ ٱ ْس ُمهُ أنيقُودأي ُم ُ
َكانَ أإ ْن َ
ت تَ ْع َم ُل إأ ْن لَ ْم
ْس أ َ َحد ٌ يَ ْقد ُأر أ َ ْن َي ْع َم َل َه أذ أه ْٱآليَا أ
ت ٱلَّتأي أ َ ْن َ
ُمعَ أل ُمَ ،ن ْعلَ ُم أَنَّ َك قَ ْد أَتَي َ
ْت أمنَ ٱهللأ ُمعَ أل ًما ،أأل َ ْن لَي َ
سوعُ َوقَا َل لَهُْ « :ٱل َح َّق ْٱل َح َّق أَقُو ُل لَ َك :أإ ْن َكانَ أَ َحد ٌ َال يُولَد ُ أم ْن فَ ْو ُق َال يَ ْقد ُأر
اب يَ ُ
يَ ُك أن ٱهللُ َم َعهُ» .أ َ َج َ
ش ْي ٌخ؟ أَلَ َعلَّهُ َي ْقد ُأر أ َ ْن
سانَ أ َ ْن يُولَدَ َو ُه َو َ
أ َ ْن َي َرى َملَ ُك َ
وت ٱ أ
هلل» .قَا َل لَهُ أنيقُودأي ُم ُ
ٱْل ْن َ
وسَ « :كي َ
ْف ي ُْم أك ُن ْ أ
يَ ْد ُخ َل بَ ْ
اء
سوعُْ « :ٱل َح َّق ْٱل َح َّق أَقُو ُل لَ َك :إأ ْن َكانَ أ َ َحد ٌ َال يُولَد ُ أمنَ ْٱل َم أ
اب يَ ُ
طنَ أ ُ أم أه ثَانأيَةً َويُو َلدَ؟» أ َ َج َ
وح ُه َو ُرو ٌح.
ٱلروحأ َال يَ ْقد ُأر أ َ ْن يَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
سد ٌ ُه َوَ ،و ْٱل َم ْولُود ُ أمنَ ُّ
َو ُّ
س أد َج َ
وت ٱهللأ .ا َ ْل َم ْولُود ُ أمنَ ْٱل َج َ
ٱلر أ
َال تَتَ َعجَّبْ أَنأي قُ ْلتُ لَ َكَ :ي ْن َب أغي أ َ ْن تُولَد ُوا أم ْن فَ ْو ُق.
( يوحنا )7-1 :3
ومن المهم جدا ً أن نتمسك بهذه الحقيقة في بساطتها وهى أن اْلنسان كإنسان محتاج إلى الوالدة
الثانية لكي يؤهل لملكوت هللا ولذلك يجب أن نصغي جيدا ً ألما قاله الرب يسوع لنيقوديموس ذلك
المعلم الديني
"ينبغي أن تولدوا من فوق"
ينبغي تعني من الضروري
عمق شديد فهي تحدأثنا عن ما هو حتمي وضروري لكل
«ينبغي»  ..كلمة صغيرة ولكنها ذات ُ
انسان وال يمكن االستغناء عنه
نحن نقرأ قول الرب يسوع ل أنيقوديموس« :ينبغي أن تولدوا من فوق»
وإن لم يُولد اْلنسان ثانيةً فليس له الحق في الدخول إلى السماء فالوالدة الثانية هي ضرورة حتمية
للدخول في عالقة مع هللا
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سوعُ َوقَا َل لَهُ:
اب يَ ُ
أ َ َج َ
وت ٱهللأ».
« ْٱل َح َّق ْٱل َح َّق أَقُو ُل لَ َك :أإ ْن َكانَ أ َ َحدٌ َال يُولَد ُ أم ْن فَ ْو ُق َال يَ ْقد ُأر أ َ ْن َي َرى َملَ ُك َ
ش ْي ٌخ؟
سانَ أ َ ْن يُولَدَ َو ُه َو َ
قَا َل لَهُ أنيقُودأي ُم ُ
ٱْل ْن َ
وسَ « :كي َ
ْف ي ُْم أك ُن ْ أ
أَلَ َعلَّهُ َي ْقد ُأر أ َ ْن َي ْد ُخ َل َب ْ
طنَ أ ُ أم أه ثَا أن َيةً َويُولَدَ؟».
ٱلروحأ ُه َو ُرو ٌح.
اب يَ ُ
سد ٌ ُه َوَ ،و ْٱل َم ْولُود ُ أمنَ ُّ
أ َ َج َ
س أد َج َ
سوعُ :ا َ ْل َم ْولُود ُ أمنَ ْٱل َج َ
ثانيا ً  :الوالدة الثانية عمل يجريه الرب فينا ولكن هناك عمل آخر يجريه الرب لنا
«وكما رفع موسى الحية في البرية ،هكذا ينبغي أن يُرفع ابن اْلنسان ،لكي ال يهلك ك ُّل َمن يؤمن
به بل تكون له الحياة األبدية» (يوحنا .)15 ،14 :3
نعم كان ينبغي أن يُرفَع سيدنا على الصليب
ألنه كان يجب دفع أجرة خطية اْلنسان فالناس ال يمكنهم الذهاب إلى السماء في خطاياهم
وكما رفع موسى الحية النحاسية على راية في البرية ،عندما لدغت الحيَّات ال ُم ْح أرقَة جميع بني
إسرائيل
(عدد « )9- 4 :21فك ُّل َمن لُدغ ونظر إليها يحيا»
هكذا كان ينبغي أن يُرفع ابن اْلنسان لكي أحصل على حياة جديدة ،وهذه الحياة هي في ابن هللا،
ولكن ال يمكن أن تكون لي إال بواسطة موته على الصليب .
ثالثًا  :وإذ أُولد ثانيةً ويصير المسيح مخلصي تواجهني « َي ْن َب أغي» للمرة الثالثة ان احيا حياة القداسه
ينبغي ان اُولد ثانيا ً  ..ينبغي ان يُرفع ابن االنسان  ..ينبغي ان احيا حياة القداسة
خلص الوحيد
إنه من امتياز كل مؤمن أن يُعلن المسيح لآلخرين باعتباره ال ُم أ
الوالدة الروحية تكون بواسطة كلمة هللا
ورة ً أم ْن خ ََال أئ أق أه.يعقوب18: 1
ق أل َك ْي َن ُكونَ َبا ُك َ
شَا َء فَ َولَدَنَا أب َك أل َم أة ْٱل َح أ
َم ْولُودأينَ ثَا أن َيةًَ ،ال أم ْن زَ ْرعٍ َي ْفنَىَ ،ب ْل أم َّما َال َي ْفنَى ،أب َك أل َم أة ٱهللأ ْٱل َحيَّ أة ْٱل َباقأ َي أة أإلَى ْٱأل َ َب أد
(بطرس االولى .)23 :1
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ت بأقَ ْلبأ َك أ َ َّن
عَ ،وآ َم ْن َ
في رسالة رومية االصحاح العاشر عدد  9أألَنَّ َك إأ أن ٱ ْعت َ َر ْف َ
ب َي ُ
سو َ
ت بأفَ أم َك بأ َّ
ٱلر أ
اب
ص َ
ٱهللَ أَقَا َمهُ أمنَ ْٱأل َ ْم َواتأَ ،خلَ ْ
ف أب أه أل ْلخ ََال أ
ب يُؤْ َم ُن أب أه أل ْل أب أرَ ،و ْٱلفَ َم يُ ْعت َ َر ُ
ص .أأل َ َّن ْٱل أكت َ َ
ت .أأل َ َّن ْٱلقَ ْل َ
َيقُولُ:
« ُك ُّل َم ْن يُؤْ أم ُن أب أه َال ي ُْخزَ ى ».
ثم يتابع ويقول  :إذًا اْليمان بالخبر والخبر بكلمة هللا ( رومية )17 :10
وقال الرب يسوع المسيح :
الحق الحق أقول لكم  :إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة ٌ أبديةٌ وال يأتي إلى
دينون ٍة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ( يوحنا ) 24 : 5
إذًا الوالدة من هللا تتم بكلمة هللا
اخي ...اختي
"الوالدة الجديدة" أو "الوالدة الثانية" ،أو "الوالدة من فوق" تتم بعمل الروح القدس في نفس
اْلنسان بكلمة هللا (يو  ،)5 :3فهى تحدث في لحظة اْليمان بالرب يسوع المسيح
هللا "شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه" (يو )18 :1
فقد "ولدنا ثانية" لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من األموات" (1بط )3 :1
فقد " أُسلم ( المسيح) من أجل خطايانا وأقيم ألجل تبريرنا (رو )25 :4
" :مولودين ثانية ال من زرع يفنى بل مما ال يفنى بكلمة هللا الحية الباقية إلى األبد" ( 1بط .)27 :1
ظ َه َر لُ ْ
" َول أك ْن أحينَ َ
ضى َر ْح َم أت أه
ع أم ْلنَاهَا ن َْح ُنَ ،ب ْل أب ُم ْقت َ َ
ط ُ
سانُهُ ،الَ أبأ َ ْع َمال أفي أبر َ
ف ُمخ أَل أ
صنَا هللاأ َو أإ ْح َ
الروحأ ْالقُد أُس" (تى  4 :3و. )5
صنَا أبغُ ْس أل ْال أميالَ أد الثَّا أني َوتَ ْجدأي أد ُّ
خَلَّ َ
صلي معي
أبي السماوي  ..آتي إليك باسم يسوع المسيح
تقول كلمتكَ ":من يقبل إلي ال أخرجه خارج" .يوحنا 38:6
فأعلم أنك لن تخرجني خارجا ً بل تضمني إليك وتجعلني ابنا لك
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فأنا أطلب أن يأتي يسوع إلى قلبي ليكون سيدا ً وربا ً على حياتي أؤمن بقلبي أن يسوع المسيح هو
ابن هللا أؤمن أنه أقأيم من األموات ألجل تبريري أعترف بك اآلن ربي والهي
في اسم المسيح آمين
لقد أصبحت اآلن ابن وابنه هلل
وصرت مولودا ً والدة ثانية والمسيح اآلن يسكن في قلبك والذي فيك أعظم من الذي في العالم
(يوحنا األولى .)4:4
أسلك من اآلن بوعي لحياتك الجديدة في المسيح يسوع
أنت اآلن إبن هللا
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الخطية ونتائجها والخالص منها ومعالجتها
أي» (يوحنا األولى ) 4 :3
أي أَي ً
ضا َوالخ أ
« ُك ُّل َمن َيف َع ُل الخ أ
ي الت َعد َ
َطيَّةَ َيف َع ُل الت َعد َ
َطيَّةُ أه َ
خطاياكم منعت الخيرعنكم ( إرميا  ) 25 :5الخطية خاطئة جدًا ( رومية ) 13 :7
س َال ٌم قَا َل أإلَ أهي أل ْْل َ ْش َر أار(.اشعيا )21 : 57
ْس َ
لَي َ
اذن
الخطية تسلب األفراح  ..الخطية تُسبب الجراح  ..الخطية تجلب االفتضاح
تولد األتراح
الخطية تُعطل الصالح  ..الخطية تَعوق النجاح  ..الخطية أ
الخطية تفصلنا عن هللا
إنها التعدأي على هللا  ..انها فعل اْلرادة الذاتية
التعدي هو رفض المخلوق لحق الخالـق عليه بعدم الخضوع الحقيقي ْلرادته
التمرد على اْلرادة اْللهية حتى لو تظاهـر بالخضوع أو أُجبرعلى ذلك خوفًا من العقاب.
إنه
ُّ
المجرات الدوران في أفالكها أو رفضت
إذا أردنا أن نتخيَّل ما تفعله الخطية تخيَّل معي لو رفضت
َّ
كواكب المجموعة الشمسية الدوران حول الشمس أال تَحدث كارثة َكونية؟
اْلنسان الطبيعي يسير بحسب الطبيعة في طريق إتمام إرادته الذاتية النابعة من الخطية الساكنة فيه
دون الخضوع الحقيقي ألي ضابط إلهي داخلي (الضمير) أو قانون خارجي وهو غير ُمبا ٍل باهلل بل
هو ُمتع ٍد عليه بعدم خضوعه ْلرادته.
الخطية تزيل كل بركة  ..أما طردت آدم وحواء من الجنة وسلبتهما ما كانا فيه من راحة تامة
وسبب طردهما عصيان وصية هللا  ..الن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم
المعيشة ليس من اآلب بل من العالم (يوحنا األولى )16 : 2
شوهت جمال الخليقة « ..كل الخليقة تئن وتتمخض معًا» ( رومية .) 22 :8
أنها َّ
«اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع» ( رومية ) 21 :5
الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس وال واحد (رومية )12 : 3
][13

كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا (اشعياء )6 : 53
كانت السبب في انفجار ينابيع الغمر وانفتاح طاقات السماء وهالك العالم بالطوفان؟ (تكوين.)7
نارا أحرقتهما وتركتهما ال يسمع فيهما صوت إنسان أو حيوان
جلبت على سدوم وعمورة ً
( تكوين )20 :18
مرارا (كورنثوس االولى .)10 -8 :10
قتلت األلوف ودحرتهم أمام األعداء
ً
أما رأينا أجسا ًما قد أصبحت هياكل عظمية بسبب الخطية؟
ضا عن الخطية؟
وماذا نقول أي ً
كم أذلت ..كم أضلت  ..كم حطمت  ..كم بددت  ..كم سلبت
وهل يُرجى من الخطية غير المصائب والويالت والحروب والقتل والذبح وسفك الدماء
هل من سبيل إلى النجاة واْلنقاذ من هوتها السحيقة التي يتردَّى فيها العالم يوما ً بعد يوم
غير التوبة الصادقة ؟
وهل من دواء ناجح يكفل البُرء من الخطية وأوحالها إال االغتسال بدم المسيح
«دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية» (يوحنا األولى ) 7 :1
هل ترغب في التحرير من الخطية ؟
الخطية مثل الفخ الموضوع في طريقي وبينما أنا أسير فإذا بي أقع في الخطية كما يقع العصفور
في الفخ يظل حيًا ولكنه غير قادر على الحركه ألن رجليه ممسوكتان في الفخ وهكذا حال الخطية
فإذا سمحنا لخطية معينة أن تصبح عادة في حياتنا
فأننا نكون قد وقعنا في الفخ
ما هو الفخ هو خطايا بالفعل اوالقول اوالسهو اوالفكر
خطية بالفعل ..اثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم (ارميا )25 : 5
لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش بفمه يكلم صاحبه بسالم وفي قلبه يضع له كمينا(ارميا )8 : 9
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و فمهم مملوء لعنة ومرارة (رومية )14 : 3
او بالسهو او بالفكر  ...السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني
(مزامير )12 : 19
الخطية بالتأكيد ستعرقلنا قد نستمر نؤدي وظائف الحياة األساسية ولكننا لن نتقدم روحيًا
هل سمحت لخطية ما أن تعرقلك؟
هل نظرت إلى المرآة (كلمة هللا) لترى ما هي الخطية التي تعوق ركضك في السباق الذي وضعه
هللا أمامك؟
سؤال مهم  ...هل تريد أن تتحرر؟
تعال بخطيتك إلى يسوع إنه ينتظرك ليحررك
يقول الكتاب المقدس:
أحرارا» ( يوحنا .) 36 :8
«إن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون
ً
إن الرب يسوع هو الوحيد الذي يستطيع أن يحررك من فخ الخطية.
طايَانَا َويُ َ
عا أدلٌَ ،حتَّى َي ْغ أف َر لَنَا َخ َ
إأ أن ٱ ْعت َ َر ْفنَا أب َخ َ
طايَانَا فَ ُه َو أ َ أم ٌ
ط أه َرنَا أم ْن ُك أل أإثْ ٍم.
ين َو َ
(يوحنا األولى ) 9 :1
إن عدل هللا قد اكتفى تماما ً بصليب المسيح
فبواسطة االعتراف يتطهر ضميرنا ويتجدد شعورنا ونرجع إلى هللا وهكذا ت ُ َّرد نفوسنا فتنقشع
السحابة التي تلبدت أمام بصرنا الروحي
كان المسيح فوق الصليب يدفع نيابةً عنا أجرة الخطية التي هي موت.
هل يمكننا بعد ذلك أن نتساهل مع الخطية ؟
إنك مرفوضة ايتها الخطية عند كل القلوب التي
إن كل الذين يحبون الرب يبغضونك أيتها الخطية أ
ت سببا ً في صلب سيدنا ومعبود قلوبنا
ملك المسيح بالحب عليها فلقد كن أ
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َّ
تملكن الخطية في
احسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطية ولكن أحيا ًء هلل بالمسيح يسوع ربنا إذً ال
جسدكم المائت لكي تُطيعوها في شهواته ( رومية )12 ، 11 :6
قبل دخول الرب يسوع المسيح حياتنا كنا أمواتًا بالنسبة هلل وأحياء للخطية لم يكن لنا اهتمام بشيء
يخص هللا لم نكن نفهم أموره
أما اآلن بنعمة هللا فقد تغير الوضع تما ًما
علينا أن نُخضع ذواتنا هلل حتى تتم إرادته عمليًا في حياتنا.
ولكوننا أمواتًا عن الخطية ليس لدينا رغبة لها علينا التزا ًما أن نرفض أن تكون للخطية أية حقوق
علينا فيما مضى كانت الخطية تسود على جسدنا المائت وكنا دائ ًما نطيعها في شهواته المختلفة هذا
لم َيعُد له مكان اآلن فقد ُمتنا عن الخطية لم َيعُد لها سلطان علينا فنحن ننتمي هلل وبكل سرور
نعترف بسلطانه علينا ولذلك نُقدم ذواتنا هلل
فلنسأل أنفسنا بأمانة :هل قدمنا ذواتنا هلل فعالً؟
هل أخضعنا ذواتنا وأعضائنا هلل لتتميم مشيئته؟
اآلن وقت مقبول
اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل اْلثم أفكاره وليتب إلى
الرب فيرحمه وإلى إلهنا ألنه يكثر الغفران ( إشعياء )7، 6 :55
لماذا رفضوا مشورتي  ...و هذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر
من النور الن اعمالهم كانت شريرة (يوحنا )19 : 3
الفرصة اآلن اليوم هو يوم خالص واآلن وقت مقبول
ال عذر لإلنسان فالنعمة مقدمة للجميع.
"ليترك الشرير طريقه ورجل اْلثم أفكاره ول َيتُب إلى الرب فيرحمه".
التوبة ليس معناها أنك تمتنع عن الخطية بل تغير اتجاهك عنها
لكن معناها أنك تكره الخطية وتتجه نحو هللا وتفعل ما يرضيه ولكنك غير قادر وهذه هي نقطة
الرجوع إلى الرب وهو الذي يخلصك منها أنت تُبدي الرغبة والرب يتوبك ويخلصك.
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توبني فاتوب النك انت الرب الهي (ارميا )18 : 31
اشفني يا رب فاشفى خلصني فاخلص النك انت تسبيحتي (ارميا )14 : 17
هذه الدعوة الجميلة يقدمها الرب للجميع دائما ً وذلك من محبته لهم.
والتوبة في حقيقتها هي تغيير الفكر أي بدالً من أن يجد اْلنسان لذة ومسرة في فعل الخطية فإن
التائب يعتبر أن الخطية أبغض شيء لنفسه وفي فعلها مرارة وعذاب له
"ليترك الشرير طريقه" أي يغير طريقه.
ما معنى القول إنه "يُكثر الغفران"؟
معناه أنه مهما كانت خطاياك كثيرة فالرب عنده غفران كثير لخطاياك كلها
حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا (رومية )20 : 5
في كولوسي ُ " 13 :2مسامحا ً لكم بجميع الخطايا ".
لك خطاياك اذهبي بسالم وهذا ما سيقوله لك أيضا ً إذا طلبته بتوبة
قال للمرأة الخاطئة "مغفورة أ
حقيقية.
ش ْك َوى أ َما َمه
ض َر ُك ْم أقدأيسأينَ َو أبالَ لَ ْو ٍم َوالَ َ
صالَ َح ُك ُم اآلنَ أفي أجس أْم َبش أَريَّ أت أه أب ْال َم ْو أ
ت ألي ُْح أ
قَ ْد َ
( كولوسي )22 ، 21 :1
صولحنا مع هللا بموت ابن أه وقد ظهرت في هذا الموت قوة المحبة اْللهية وهي تشق طريقها إلى
لقد ُ
الصليب ْلتمام المصالحة
مصالحة َمن هم في عداء مع هللا.
ولكننا نرى عامالً آخر ْلتمام هذه المصالحة هو دم المسيح
أي الدم الذي خرج وسال من جنب المسيح وهو على الصليب ( يوحنا ) 34 :19
لكن الكل من هللا الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة
(كورنثوس الثانية )18 : 5
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النه ان كنا و نحن اعداء قد صولحنا مع هللا بموت ابنه فباالولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص
بحياته(رومية )10 : 5
اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة االشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا
(كورنثوس الثانية )17 : 5
صالحين مع هللا
هذه الخليقة الجديدة هي نحن المؤمنون الذين صرنا في وضع ال ُم َ
ال نخاف من الموت ونحن في المسيح «الموت هو ربح» ( فيلبي .) 21 :1
أب َ
وأنار الحياة والخلود بواسطة اْلنجيل» ( تيموثاوس الثانية .) 10 :1
ط َل الموت
َ
لقد دخلت الخطية إلى العالم بواسطة اْلنسان األول وأخطأ الجميع وألن أجرة الخطية هي الموت
هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس ( رومية ) 12 :5
ولكن اْليمان بشخص الرب يسوع المسيح الذي مات يعطي الحياة األبدية ألم يَقُل بفمه الكريم عن
خرافه «وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى األبد ( يوحنا .) 28 :10
من جهة الحاضر « ..نحن نعلم أن كل األشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون هللا»
( رومية .) 28 :8
من جهة المستقبل « ..ألننا نعلم أنه إن نُقض بيت خيمتنا األرضي ،فلنا في السماوات بناء من هللا،
بيت غير مصنوع بيد ،أبدي» ( كورنثوس الثانية .) 1 :5
فالمؤمن ال ينتظر الموت بل ما هو أسرع منه وهو مجيء الرب
لكن إذا سمح الرب برقاد المؤمن فهذا ال يُخيف المؤمن إطالقًا
ألن اْلنجيل أعلن لنا ما بعد الموت وإلى أين سنذهب وماذا سنكون
ومع َم ْن سنكون في األبدية ،األمور التي أصبح الموت أمامها ليس مرهوبًا ،بل مرغوبًا
«لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدًا» ( فيلبي ) 23 :1
قد «أبط َل الموت وأنار الحياة والخلود» ( تيموثاوس الثانية ) 10 :1
بمعنى أنه أزال ُرعبه وره َبته ولم َيعُد له سطوة أو سلطان علينا بعد أن كسر شوكته بقيامته المجيدة
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ضامنًا قيامة جميع المؤمنين في لحظة مجيئ أه.
فالموت انتصار وليس انكسار
فنحن نعرف أن بالموت نخلع هذه الخيمة ( الجسد ) الضعيفة القابلة للفناء لنلبس مسكنًا سماويًا
مجيدًا
حيز الجسد المحدود
( جسد ممجد) بيتًا غير مصنوع بيد أبديًا ،عند مجيء المسيح .وبه ننطلق من أ
لنكون مع المسيح
المؤمن الذي يرقد فهو يرقد بمشيئة يسوع وتحت إشرافه وبين يديه
أنت معي» ( مزامير .) 4 :23
شرا،
ضا إذا أسرتُ في وادي ظل الموت ال
ألنك َ
َ
«أي ً
أخاف ً
ُ
إنه في تلك اللحظة يرى المسيح وج ًها لوجه ،ويرى المالئكة من حوله تحمله في كرامة سماوية إلى
المجد ،ليظل هناك حيًّا إلى األبد ( لوقا  ) 38 :20مع ربوات المفديين الذين سبقوه فهو لن يشعر
بالوحدة أو الوحشة هناك.
األموات في المسيح سيقومون أوالً عند مجيء الرب ،ونحن نتغيَّر ،ونُخ َ
طف جميعًا معهم في
سحب ل ُمالقاة الرب في الهواء ،وهكذا نكون كل حين مع الرب بال افتراق بطول األبدية .وبهذه
ال ُّ
القناعات ال نحزن كالباقين الذين ال رجاء لهم.
سم الخطية الفتَّاك يسري في
لقد مات ليهبَك الحياة وأنت في حاجة شديدة إلى هذه الحياة االبدية ألن ُّ
دمك
فلماذا تؤجل؟ لماذا تَدَع أعظم فرصة تفوتك ؟
ُكلفك سوى نظرة باْليمان إلى المسيح المصلوب.
إن الخالص لن ي أ
تتحول عن الكل ،وباتضاع تنظر إلى المسيح فتنال الحياة األبدية.
ليتك
َّ
اذن العالج هو في الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته ،الذي لنا فيه الفداء
بدمه ،غفران الخطايا( كولوسي )14 ، 13 :1
راينا ان مشكلة اْلنسان مستعصية ولكن العالج الوحيد لهذه المشكلة هو شخص الرب يسوع
المسيح فهو الذي
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1ـ أنقذنا:
والكلمة تعني "أنقذ من خطر داهم" والرب لم ينقذنا فقط من ذنب ودينونة الخطية
ومن سيف عدالة هللا ال ُمسلَّط على رؤوسنا ،ولكن خالصه امتد ليشمل التحرير من سلطان إبليس
وقوى الظلمة
2ـ نقلنا:
والكلمة تعني "نقل شعب من بلد إلى بلد بغرض التوطين" فالمسيح لم يحررنا ويتركنا نسيرعلى
غير ُهدى ،بل نقلنا إلى ملكوته ملكوت النور ملكوت المسيح ملكوت ابن محبته
الن ليس ملكوت هللا اكال وشربا بل هو بر وسالم وفرح في الروح القدس
(رومية )17 : 14
 3ـ افتدانا:
يرا بدفع فدية كانت عليه " والرسول بولس لم يقصد بالطبع أن المسيح دفع
والكلمة تعني "حرر أس ً
ثمنًا للشيطان ليحررنا بل أنه بموته وقيامته قد وفى مطاليب ناموس هللا .وأن الشيطان عندما يحاول
أن يشكونا أو يستعبدنا ألننا كسرنا ناموس هللا ،فلن يجني سوى الفشل ألن الفدية قد د ُفعت على
الجلجثة وباْليمان بالمسيح نفوز بالحرية.
 4غفران الخطايا:
ضا " يلغي دين" .اي يسدد الدين والمسيح محا كل دين ،حتى ال نعود
وكلمة "غفران" تعني أي ً
نُستعبد من جديد .وعندما يفحص الشيطان في ملفاتنا ،لن يجد لو ًما أو شكوى أمام هللا.
هل دخلت في هذه الدائرة دائرة اليقينيات؟
هل تمتعت بسالم مع هللا وبسالم هللا؟
هل تشعر بالراحة من جهة ماضيك وحاضرك ومستقبلك؟
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هل يتم الحصول على الخالص
بااليمان فقط أم بااليمان واألعمال؟
ربما يمثل هذا السؤال أهم األسئلة في االيمان المسيحي.
وهو المسألة التي تسببت في حركة االصالح وأيضا يمثل اختالف رئيسي بين المسيحية المبنية
علي أساس كتابي (الكتاب المقدس) وجميع االفكار األخرى
هل الحصول على الخالص يتم بااليمان فقط أم باالعمال فقط ام بااليمان واألعمال ؟
هل أنا مخلص ألني آمنت بالمسيح أم أنه هناك أشياء أخري يجب علي أن أفعلها؟
االجابة عن السؤال في انجيل يوحنا االصحاح السادس:
في عدد  28فَقَالُوا لَهَُ « :ماذَا نَ ْف َع ُل َحتَّى َن ْع َم َل أ َ ْع َما َل ٱهللأ؟»
سلَهُ».
اب َي ُ
أ َ َج َ
سوعُ في عدد َ 29وقَا َل لَ ُه ْمَ « :هذَا ُه َو َع َم ُل ٱهللأ :أ َ ْن تُؤْ أمنُوا أبٱلَّذأي ُه َو أ َ ْر َ
س ٍد َال يَتَبَ َّر ُر
فان قمنا بمقارنة ما هو مكتوب في رومية  20: 3أأل َنَّهُ أبأ َ ْع َما أل ٱلنَّا ُم أ
وس ُك ُّل ذأي َج َ
َطيَّ أةَ .وأَ َّما ْٱآلنَ فَ َق ْد َ
وسَ ،م ْش ُهودًا لَهُ أمنَ
وس َم ْع أرفَةَ ْٱلخ أ
ُون ٱلنَّا ُم أ
أ َ َما َمهُ .أأل َ َّن أبٱلنَّا ُم أ
ظ َه َر أب ُّر ٱهللأ أبد أ
علَى ُك أل ٱلَّذأينَ يُؤْ أمنُونَ  .أألَنَّهُ َال فَ ْرقَ إأ أذ
وس َو ْٱأل َ ْن أبيَ أ
ان أبيَ ُ
سو َ
ٱلنَّا ُم أ
أيح ،إألَى ُك أل َو َ
ٱْلي َم أ
اء بأ ُّر ٱهللأ بأ ْ أ
ع ْٱل َمس أ
ْٱل َج أمي ُع أَ ْخ َ
طأُوا َوأَع َْوزَ ُه ْم َم ْجد ُ ٱهللأ
ان بأدَ أم أه ،أ أْل ْ
ار أب أرهأ،
ُمتَبَ أر أرينَ َم َّجانًا بأ أن ْع َمتأ أه بأ ْٱل أفدَ أ
اء ٱلَّذأي بأيَ ُ
سو َ
أيح ٱلَّذأي قَدَّ َمهُ ٱهللُ َكفَّ َ
ظ َه أ
ٱْلي َم أ
ارة ً بأ ْ أ
ع ْٱل َمس أ
سا ألفَ أة أبإ أ ْم َها أل ٱهللأ أ أْل ْ
ع أن ْٱل َخ َ
ار أب أر أه فأي َّ
ارا َويُبَ أر َر
طايَا ٱل َّ
اض أر ،أليَ ُكونَ بَ ًّ
أم ْن أ َ ْج أل ٱل َّ
ان ْٱل َح أ
ص ْفحأ َ
ظ َه أ
ٱلز َم أ
َار؟
ان أب َي ُ
سو َ
ع فَأَيْنَ ٱِل ْفتأخ ُ
ٱْلي َم أ
َم ْن ُه َو أمنَ ْ أ
وس ْٱأل َ ْع َما أل؟
قَ أد ٱ ْنتَفَى أبأَي أ نَا ُم ٍ
وس؟ أ َ أبنَا ُم أ
وس:
ان إأذًا ن َْحس ُ
ُون أ َ ْع َما أل ٱلنَّا ُم أ
َك َّال .بَ ْل أبنَا ُم أ
ٱْل ْن َ
ان بأد أ
ٱْلي َم أ
سانَ َيت َ َب َّر ُر بأ ْ أ
أب أ َ َّن ْ أ
ٱْلي َم أ
وس ْ أ
من رومية 1 : 5
ار لَنَا ٱلدُّ ُخو ُل
ع ْٱل َمسأيحأ ٱلَّذأي أب أه أَ ْي ً
س َال ٌم َم َع ٱهللأ أب َر أبنَا َي ُ
سو َ
ان َلنَا َ
ص َ
ضا قَ ْد َ
ٱْلي َم أ
فَإ أ ْذ قَ ْد ت َ َب َّر ْرنَا أب ْ أ
اء َم ْج أد ٱهللأ.
علَى َر َج أ
ان إألَى َه أذ أه ٱلنأ ْع َم أة ٱلَّتأي ن َْح ُن فأي َها ُم أقي ُمونَ َ ،ونَ ْفتَ أخ ُر َ
ٱْلي َم أ
بأ ْ أ
ع.
ان أب ْٱل َمسأيحأ َي ُ
سو َ
ٱْلي َم أ
وغالطية  26 : 3أألَنَّ ُك ْم َج أميعًا أ َ ْبنَا ُء ٱهللأ أب ْ أ
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ْس
بالمقارنة بما هو مكتوب في يعقوب َ 14 :2ما ْٱل َم ْنفَعَةُ يَا أإ ْخ َوتأي إأ ْن قَا َل أ َ َحدٌ إأ َّن لَهُ إأي َمانًا َولَ أك ْن َلي َ
ٱْلي َم ُ
صهُ؟
ان أ َ ْن يُخ أَل َ
لَهُ أ َ ْع َمالٌ ،ه َْل يَ ْقد ُأر ْ أ
س َال ٍم ،ٱ ْست َ ْدفأئَا
ع ْريَا َني أْن َو ُم ْعت َازَ ي أْن أل ْلقُو أ
أإ ْن َكانَ أ َ ٌخ َوأ ُ ْختٌ ُ
ت ْٱليَ ْو أميأ ،فَقَا َل َل ُه َما أ َ َحدُ ُك ُمْ « :ٱم أ
ضيَا أب َ
َوٱ ْش َب َعا»َ ،ولَ أك ْن لَ ْم ت ُ ْع ُ
سدأ ،فَ َما ْٱل َم ْنفَ َعةُ؟
طو ُه َما َحا َجا أ
ت ْٱل َج َ
ت لَ َك أإي َم ٌ
ٱْلي َم ُ
انَ ،وأَنَا ألي
ضا ،أإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ أ َ ْع َمالٌَ ،م أيتٌ فأي ذَاتأ أه .لَ أك ْن يَقُو ُل قَا أئلٌ« :أ َ ْن َ
ان أ َ ْي ً
َه َكذَا ْ أ
سنًا ت َ ْف َعلُ.
يك أبأ َ ْع َما ألي أإي َما أني» أ َ ْن َ
ُون أ َ ْع َما أل َكَ ،وأَنَا أ ُ أر َ
ت تُؤْ أم ُن أ َ َّن ٱهللَ َو أ
احد ٌَ .ح َ
أ َ ْع َمالٌ .أ َ أر أني أإي َمان ََك أبد أ
َوٱل َّ
س ُ
اط ُ
ُون أ َ ْع َما ٍل
ين يُؤْ أمنُونَ َويَ ْق َ
ان ْٱلبَ أ
شيَ أ
ٱْل ْن َ
ٱْلي َمانَ بأد أ
اط ُل أ َ َّن ْ أ
ش أع ُّرونَ َو َل أك ْن ه َْل ت ُ أريدُ أ َ ْن ت َ ْعلَ َم أَيُّ َها ْ أ
َم أيتٌ ؟
علَى ْٱل َم ْذبَحأ؟
أَلَ ْم يَتَبَ َّر ْر إأب َْرا أهي ُم أَبُونَا بأ ْٱأل َ ْع َما أل ،إأ ْذ قَد ََّم إأ ْس َحاقَ ٱ ْبنَهُ َ
ٱْلي َم ُ
اب ْٱلقَا أئلُ:
ان َوت َ َّم ْٱل أكت َ ُ
ٱْلي َمانَ َع أم َل َم َع أ َ ْع َما أل أهَ ،و أب ْٱأل َ ْع َما أل أ ُ ْك أم َل ْ أ
فَت َ َرى أ َ َّن ْ أ
أب لَهُ أب ًّرا»
«فَآ َمنَ أإب َْرا أهي ُم أبٱهللأ فَ ُحس َ
ٱلزانأيَةُ
اب َّ
س ُ
ان َو ْحدَهُ َكذَ أل َك َرا َح ُ
ٱْل ْن َ
ٱْلي َم أ
انَ ،ال أب ْ أ
ي َخ ألي َل ٱهللأ تَ َر ْونَ أإذًا أَنَّهُ أب ْٱأل َ ْع َما أل َيتَبَ َّر ُر ْ أ
َود ُ أع َ
س َل َوأ َ ْخ َر َج ْت ُه ْم أفي َ
ضا ،أ َ َما تَ َب َّر َر ْ
ق آخ ََر؟
ت أب ْٱأل َ ْع َما أل ،أإ ْذ َق أب َل أ
أ َ ْي ً
ٱلر ُ
ت ُّ
ط أري ٍ
ٱْلي َم ُ
ُون أ َ ْع َما ٍل َم أيتٌ .
ان أ َ ْي ً
أألَنَّهُ َك َما أ َ َّن ْٱل َج َ
ضا أبد أ
سدَ أبدُونَ ُروحٍ َم أيتٌ َ ،ه َكذَا ْ أ
فيكون للقارىء ألول وهلة أن يعتقد أن بولس ويعقوب غير متفقين
اذ يقول بولس (الخالص بااليمان فقط) ويعقوب (ان الخالص بااليمان واألعمال)
ولكن في الحقيقة أن بولس ويعقوب متفقين تماما.
ولكن نقطة الجدال التي يدعي البعض وجودها هي حول العالقة بين االيمان واألعمال.
ويؤكد بولس أن التبرير بااليمان فقط
أألَنَّ ُك ْم بأٱلنأ ْع َم أة ُمخَلَّ ُ
ع أطيَّةُ ٱهللأ
ْس أم ْن ُك ْمُ .ه َو َ
انَ ،وذَ أل َك لَي َ
ٱْلي َم أ
صونَ  ،بأ ْ أ
ْس أم ْن أ َ ْع َما ٍل َكي َْال َي ْفتَ أخ َر أ َ َحدٌ .أألَنَّنَا ن َْح ُن َع َملُهُ
 .لَي َ
عدَّهَا أل َك ْي نَ ْسلُ َك أفي َها (أفسس .)9 – 8:2
َم ْخلُوقأينَ أفي ْٱل َمسأيحأ َي ُ
سو َ
س َبقَ ٱهللُ فَأ َ َ
صا أل َحةٍ ،قَ ْد َ
ع أأل َ ْع َما ٍل َ
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بينما يقول يعقوب أن التبرير بااليمان واألعمال
حل هذه المعضلة متوافر ان دراستنا بعمق ما يقوله يعقوب.
اذ أن يعقوب يفسر لنا اتجاهه بأنه ليس من الممكن أن يكون للشخص ايمان ان لم يظهر ذلك من
خالل أعماله
ويركز يعقوب على أن االيمان بالمسيح يغير حياة المؤمن ويأتي بثمرا واضحا للعيان
فهو ال يقول ان التبرير يأتي بااليمان واألعمال ،بل أن
كنتيجة لاليمان تتغير أعمال االنسان لتعكس ايمانه
والعكس صحيح اي انه ان كان الشخص مؤمنا وال ينعكس ذلك على أعماله ففي الغالب هذا يبين
لنا عدم حقيقة ايمانه بالمسيح
االعمال الحسنة ال تصنع مسيحي حقيقي
ولكن المسيحي الحقيقي يصنع اعماالً حسنة
ويقول بولس نفس الشيء من خالل ما كتبه عن ثمر االيمان في غالطية .23 – 22:5
طو ُل أَنَاةٍ ،لُ ْ
س َال ٌمُ ،
ص َال ٌح ،أإي َم ٌ
ف.
َوأ َ َّما ثَ َم ُر ُّ
عةٌ ،تَ َعفُّ ٌ
ط ٌ
انَ ،ودَا َ
وح فَ ُه َوَ :م َحبَّةٌ ،فَ َر ٌحَ ،
فَ ،
ٱلر أ
وبعد أن يقول لنا بولس أننا مخلصون بااليمان وليس األعمال
يخبرنا أننا ُخلقنا لنقوم بأعمال حسنة
هناك تغيير في الحياة الناتج عن االيمان بنفس المقدار الذي يتوقعه يعقوب فيقول في كورنثوس
الثانية " 17:5اذا ان كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة األشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد
صار جديدا".
فبولس ويعقوب ال يختلفا في تعليمهم عن الخالص والتبرير ولكنهم يوضحون جوانب مختلفة لنفس
الموضوع أي أن بولس يوضح أهمية االيمان للحصول على الخالص في حين أن يعقوب يوضح
أن األعمال الحسنة تأتي كنتيجة طبيعية لاليمان بالمسيح.
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النبي المرسل من هللا والنبي الكذاب
من هو النبي الكذاب ؟
من الكتاب المقدس في سفر ارميا النبي االصحاح  23من عدد 6
َه َكذَا قَا َل َربُّ ْٱل ُجنُو أد
ع ْن فَ أم
اء ٱلَّذأينَ َيت َ َنبَّأُونَ لَ ُك ْم فَإأنَّ ُه ْم َي ْجعَلُو َن ُك ْم بَ أ
َال ت َ ْس َمعُوا أل َك َال أم ْٱأل َ ْنبأيَ أ
اط ًال يَتَ َكلَّ ُمونَ بأ ُرؤْ يَا قَ ْلبأ أه ْم َال َ
ٱلربُّ يَ ُك ُ
أير أفي أعنَا أد قَ ْل أب أهَ :ال
ي قَا َل َّ
َّ
س َال ٌم َويَقُولُونَ أل ُك أل َم ْن يَس ُ
ٱلر أ
ون َل ُك ْم َ
ب  ...قَائألأينَ قَ ْو ًال أل ُم ْحت َ أق أر َّ
س أم َع َك أل َمتَهُ؟
ف أفي َم ْج أل أس َّ
ٱلر أ
َيأ ْ أتي َ
ب َو َرأَى َو َ
علَ ْي ُك ْم شَر ..أألَنَّهُ َم ْن َوقَ َ
س أم َع؟
َم ْن أ َ ْ
صغَى أل َك أل َمتأ أه َو َ
ع ْن َ
ع ْن ش أَر أ َ ْع َما أل أه ْم...
َ ...ولَ ْو َوقَفُوا أفي َم ْج ألسأي َأل َ ْخبَ ُروا َ
ٱلرد أ
ط أري أق أه أم َّ
أيء َو َ
ش ْع أبي أب َك َال أمي َو َردُّو ُه ْم َ
ب؟
ب ْٱأل َ ْن أب َي أ
اء ْٱل ُمتَن أَبئأينَ أب ْٱل َك أذ أ
َحتَّى َمتَى يُو َجد ُ فأي قَ ْل أ
َ
بَ ْل ُه ْم أ ْن أبيَا ُء أخدَاعأ
ٱلربُّ َ ،و َك أم ْ
س ْ
ص ْخ َر؟
ط َرقَ ٍة ت ُ َح أط ُم ٱل َّ
َار ،يَقُو ُل َّ
أَلَ ْي َ
ت َه َكذَا َك أل َمتأي َكن ٍ
ض
ٱلربُّ  ،ٱلَّذأينَ يَس أْرقُونَ َك أل َمتأي َب ْع ُ
علَى ْٱأل َ ْنبأيَ أ
ض ُه ْم أم ْن َب ْع ٍ
اء يَقُو ُل َّ
 ..ألذَ أل َك هَأَنَذَا َ
علَى ٱلَّذأينَ َيتَنَبَّأُونَ
علَى ْٱأل َ ْن أب َي أ
اءَ ،يقُو ُل َّ
سانَ ُه ْم َو َيقُولُونَ  :قَال الرب هَأَنَذَا َ
هَأَنَذَا َ
ٱلربُّ  ،ٱلَّذأينَ َيأ ْ ُخذُونَ أل َ
ش ْع أبي بأأ َ َكاذأيبأ أه ْم َو ُمفَاخ ََراتأ أه ْم َوأَنَا لَ ْم أ ُ ْر أس ْل ُه ْم َو َال
ُضلُّونَ َ
بأأ َ ْح َال ٍم َكا أذبَةٍ ،يَقُو ُل ٱل َّربُّ  ،ٱلَّذأينَ يَقُ ُّ
صونَ َها َوي أ
سأَلَ َك َهذَا ٱل َّ
أ َ َم ْرت ُ ُه ْم .فَلَ ْم يُ أفيدُوا َهذَا ٱل َّ
ي أَ ْو َكا أه ٌن قَائأ ًالَ :ما
ش ْع ُ
ب فَائأدَةً ،يَقُو ُل َّ
ش ْع َ
ٱلربُّ َ ...و أإذَا َ
ب أ َ ْو َن أب ٌّ
ب؟
ي َّ
ٱلر أ
َو ْح ُ
ي َو ْحيٍ؟
فَقُ ْل لَ ُه ْم :أ َ ُّ
ب
إأنأي أ َ ْرفُ ُ
ض ُك ْم ُه َو قَ ْو ُل َّ
ٱلر أ
ي أ َ أو ْٱل َكا أه ُن أ َ أو ٱل َّ
سا ُك ْم
عاقأ ُ
ش ْع ُ
ب ذَ أل َك َّ
ي َّ
ٱلر أ
ب ،أ ُ َ
ٱلر ُج َل َوبَ ْيتَهُ ....ألذَ أل َك هَأَنَذَا أ َ ْن َ
فَٱلنَّبأ ُّ
ب ٱلَّذأي يَقُولَُ :و ْح ُ
ض ُك ْم أم ْن أ َ َم أام َو ْج أهي ،أ َ ْنت ُ ْم َو ْٱل َمدأينَةَ ٱلَّتأي أ َ ْع َ
ارا
نأ ْسيَانًاَ ،وأ َ ْرفُ ُ
ع ً
علَ ْي ُك ْم َ
ط ْيت ُ ُك ْم َوآبَا َء ُك ْم أإيَّاهَاَ ...وأ َ ْج َع ُل َ
سى  ..من هنا نتيقن ان االنبياء الكذبة يخدعون ويضلون الناس السلماء
أ َ َب أديًّا َو أخ ْزيًا أ َ َب أديًّا َال يُ ْن َ
البسطاء الن هللا لم يرسلهم النهم لم يطلبوا وجه الرب فهم يتكلمون من افكار قلوبهم الشريرة
لتحقيق ضاللهم حتى ال تعود الناس الى الرب ليتوبوا عن شرورهم
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شاَ ،وتَ ْخ أد ُم َه أذ أه ٱل ُّ
ض خ ََرابًا َودَ َه ً
وب َم أل َك بَابأ َل
شعُ ُ
ص ُ
ير ُك ُّل َه أذ أه ْٱأل َ ْر أ
من كتاب ارميا َ 11 : 25وت َ أ
سنَةًَ " .ويَ ُك ُ
ع َلى
ون أع ْندَ ت َ َم أام ٱل َّ
عاقأ ُ
ب َم أل َك بَا أب َلَ ،وتأ ْل َك ْٱأل ُ َّمةََ ،يقُو ُل َّ
ٱلربُّ َ ،
سنَةً أ َ أني أ ُ َ
س ْبعأينَ َ
س ْبعأينَ َ
َ
ض ُك َّل َك َال أمي ٱلَّذأي تَ َكلَّ ْمتُ أب أه
ض ْٱل َك ْلدَا أن أيينَ َ ،وأ َ ْج َعلُ َها أخ َربًا أ َ َب أديَّةًَ .وأَ ْج أل ُ
علَى أت ْل َك ْٱأل َ ْر أ
ب َ
أإثْ أم أه ْم َوأ َ ْر َ
علَى ُك أل ٱل ُّ
ب.
ب فأي َهذَا أ
شعُو أ
ٱلس ْف أر ٱلَّذأي تَنَبَّأ َ بأ أه إأ ْر أميَا َ
علَ ْي َهاُ ،ك َّل َما ُكتأ َ
َ
ولكن في ارميا  3 : 28تنبأ نبي كذاب اسمه حننيا بن عزور قائالً :
سنَتَي أْن أمنَ َّ
ص ُر َم ألكُ َبا أب َل
ضعأ ُك َّل آ أن َي أة َب ْي أ
ب ٱلَّتأي أَ َخذَهَا نَبُو َخ ْذنَا َّ
ت َّ
ٱلر أ
ان أ َ ُردُّ أإلَى َهذَا ْٱل َم ْو أ
فأي َ
ٱلز َم أ
يم َم أل َك يَ ُهوذَا َو ُك َّل
َب بأ َها إألَى بَا أب َلَ .وأ َ ُردُّ إألَى َهذَا ْٱل َم ْو أ
ض أعَ ،وذَه َ
أم ْن َهذَا ْٱل َم ْو أ
ضعأ َي ُك ْنيَا بْنَ َي ُهويَاقأ َ
ير َم أل أك بَا أب َل "لكن نجد في عدد  15من
س ْبي أ يَ ُهوذَا ٱلَّذأينَ ذَ َهبُوا أإلَى بَابأ َل ،يَقُو ُل َّ
َ
ٱلربُّ  ،أأل َ أني أ َ ْكس ُأر نأ َ
ت
ٱلربَّ لَ ْم ي ُْر أس ْل َكَ ،وأ َ ْن َ
ي أل َح َننأيَّا ٱلنَّ أبيأ " :ٱ ْس َم ْع َيا َحنَ أنيَّا .أإ َّن َّ
نفس االصحاح 15 :28فَقَا َل أإ ْر أم َيا ٱلنَّ أب ُّ
ٱلربُّ  :هَأَنَذَا َ
ت َهذَا ٱل َّ
ضَ .ه أذ أه
قَ ْد َج َع ْل َ
ب .ألذَ أل َك َه َكذَا قَا َل َّ
ع ْن َو ْج أه ْٱأل َ ْر أ
علَى ْٱل َك أذ أ
ارد َُك َ
ب َيت َّ أك ُل َ
ش ْع َ
ط أ
سنَ أة فأي ٱل َّ
سابأع
ش ْه أر ٱل َّ
ي فأي تأ ْل َك ٱل َّ
ب " فَ َم َ
سنَةَ ت َ ُموتُ  ،أألَنَّ َك ت َ َكلَّ ْم َ
ٱل َّ
ت أب أع ْ
علَى َّ
ٱلر أ
ان َ
صيَ ٍ
ات َح َننأيَّا ٱلنَّبأ ُّ
وهذه عاقبة كل نبي كذاب
فقال الرب ..الني انا ساهر على كلمتي ألجريها (ارميا )12 : 1
كالم الرب ال يتغير ابدا ً
قال الرب يسوع السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول (متى )35 : 24
ال انقض عهدي وال اغير ما خرج من شفتي (مزامير )34 : 89
احبائي علينا ان نصدق هللا ونمتحن االرواح ,,,جربوا انفسكم هل انتم في االيمان امتحنوا انفسكم ام
لستم تعرفون انفسكم ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين
(كورنثوس الثانية )5 : 13
امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن (تسالونيكي األولى )21 : 5
ايها االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من هللا الن انبياء كذبة كثيرين قد
خرجوا الى العالم (يوحنا األولى )1 : 4
و كل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من هللا وهذا هو روح ضد المسيح
الذي سمعتم انه ياتي واالن هو في العالم (يوحنا األولى )3 : 4
النبي الكذاب في األيام األخيرة موصوف في رؤيا 15-11 :13
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إن المضللين والمعلمين الكذبة الذين نراهم اليوم هم من يعدون الطريق للهالك فال ننخدع بهم
هؤالء المعلمين الكذبة كثيرين وهم يدفعوننا نحو مملكة شيطانية يجب أن نعلن بأمانة إنجيل
الخالص بيسوع المسيح وننقذ النفوس من الكارثة القادمة
ليس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان
نخلص(اعمال ) 12: 4
مهمة النبي الكذاب على األرض التي هي قيادة البشر على البعد عن المسيح
"ثم نسألكم أيها األخوة من جهة ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه.
أن ال تتزعزعوا سريعا ً عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنها منا أي أن يوم
المسيح قد حضر ال يخدعنكم أحد على طريقة ما ألنه ال يأتي إن لم يأت االرتداد أوالً ويستعلن
إنسان الخطية ابن الهالك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها ً أو معبودا ً حتى أنه يجلس في
هيكل هللا كإله مظهرا ً نفسه أنه إله"( تسالونيكي الثانية .)4 - 1 :2
في موعظة المسيح على الجبل في انجيل متى االصحاح السابع في عدد 15
َاطفَةٌ! أم ْن
اخ ٍل أذئ َ ٌ
اب خ أ
ب ْٱل ُح ْم َال أنَ ،ولَ أكنَّ ُه ْم أم ْن دَ أ
«ا ْأحتَ أر ُزوا أمنَ ْٱأل َ ْنبأيَ أ
اء ْٱل َكذَبَ أة ٱلَّذأينَ يَأْتُونَ ُك ْم أبثأيَا أ
ار أه ْم ت َ ْع أرفُو َن ُه ْم .ه َْل َي ْجتَنُونَ أمنَ ٱل َّ
صنَ ُع
س أك تأينًا؟ َه َكذَا ُك ُّل َ
ش َج َرةٍ َج أيدَةٍ ت َ ْ
ش ْو أك أعنَبًا ،أ َ ْو أمنَ ْٱل َح َ
ثأ َم أ
ارا َج أيدَةًَ ،وأ َ َّما ٱل َّ
ارا َر أديَّةً،
ارا َر أديَّةًَ ،ال ت َ ْقد ُأر َ
ش َج َرة ٌ َج أيدَة ٌ أ َ ْن ت َ ْ
ٱلر أديَّةُ فَت َ ْ
ش َج َرة ُ َّ
صنَ َع أَثْ َم ً
صنَ ُع أَثْ َم ً
أَثْ َم ً
صنَ ُع ثَ َم ًرا َجيأدًا ت ُ ْق َ
ار فَإأذًا أم ْن
ارا َجيأدَةًُ .ك ُّل َ
َو َال َ
ش َج َر ٍة َال ت َ ْ
ش َج َرة ٌ َر أديَّةٌ أ َ ْن ت َ ْ
ص َن َع أَثْ َم ً
ط ُع َوت ُ ْلقَى فأي ٱلنَّ أ
ار أه ْم ت َ ْع أرفُو َن ُه ْم.
ثأ َم أ
س َم َاواتأ .بَ أل ٱلَّذأي يَ ْف َع ُل إأ َرادَة َ أَبأي ٱلَّذأي فأي
وت ٱل َّ
ْس ُك ُّل َم ْن يَقُو ُل أليَ :يا َربُّ  ،يَا َربُّ ! يَ ْد ُخ ُل َملَ ُك َ
« َلي َ
ْس أبٱس أْم َك تَنَبَّأْنَاَ ،و أبٱس أْم َك
ٱل َّ
س َم َاواتأَ .ك أث ُ
يرونَ َ
سيَقُولُونَ ألي فأي ذَ أل َك ْٱليَ ْو أم :يَا َربُّ  ،يَا َربُّ ! أَلَي َ
صنَ ْعنَا قُ َّوا ٍ
يرةً؟
أ َ ْخ َر ْجنَا َ
ش َي أ
ت َك أث َ
اطينَ َ ،و أبٱس أْم َك َ
ص أر ُح لَ ُه ْم :أإ أني لَ ْم أَع أْر ْف ُك ْم قَ ُّ
ٱْلثْ أم « َف ُك ُّل َم ْن يَ ْس َم ُع أ َ ْق َوا ألي َه أذ أه َويَ ْع َم ُل
فَ أحي َنئأ ٍذ أ ُ َ
ط ٱ ْذ َهبُوا َعنأي يا فَا أع ألي ْ أ
ص ْخ أر.
علَى ٱل َّ
عا أق ٍلَ ،بنَى َب ْيتَهُ َ
أب َها ،أُش أَب ُههُ أب َر ُج ٍل َ
هناك مفارقات بين النبي الحقيقي المرسل من هللا والنبي الكاذب الذي يعمل اعمال الجسد التي كتب
سةٌ،
ارةٌَ ،ن َجا َ
ي :أزنًىَ ،ع َه َ
عنها الكتاب المقدس في رسالة غالطية الفصل الخامس العدد  19ٱلَّتأي أه َ
س َخ ٌ
ب ،أشقَ ٌ
صا ٌمَ ،
سد ٌ ،قَتْلٌ،
ط ،تَ َح ُّز ٌ
اق ،بأ ْد َ
ان ،أس ْح ٌرَ ،
دَ َ
عةٌَ ،ح َ
غي َْرةٌَ ،
عدَ َاوةٌ ،أخ َ
ع َ
ارةٌ ،أعبَادَة ُ ْٱأل َ ْوث َ أ
س ْك ٌر ،بَ َ
ط ٌر
ُ
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ضا إأ َّن ٱلَّذأينَ يَ ْفعَلُونَ أمثْ َل َه أذ أه َال َي أرثُونَ
سبَ ْقتُ فَقُ ْلتُ أ َ ْي ً
َوأ َ ْمثَا ُل َه أذ أه ٱلَّتأي أ َ ْسبأ ُق فَأَقُو ُل لَ ُك ْم َ
ع ْن َها َك َما َ
وت ٱهللأ.
َملَ ُك َ
طو ُل أَنَاةٍ ،لُ ْ
س َال ٌمُ ،
ص َال ٌح ،أإي َم ٌ
ف .وهو
َوأ َ َّما ثَ َم ُر ُّ
عةٌ ،تَ َعفُّ ٌ
ط ٌ
انَ ،ودَا َ
وح فَ ُه َوَ :م َحبَّةٌ ،فَ َر ٌحَ ،
فَ ،
ٱلر أ
ثمر يأتي به الرب يسوع ليسكن في قلوب المؤمنين به ويغرس فيهم روحه القدوس الذي يثمر فيهم
ثمر الروح وضد كل هذا ليس من هللا
صالة
يارب اعطنا روحك القدوس لنميز بين كالمك وكالم الجسد الذي نسمعه من المضلين اعطنا اآلذان
التي تميز كالمك واعطنا نية الطاعة لكالمك لنسلك السلوك الذي يرضيك في حياتنا حتى نلقاك
وجها ً لوجه ونحيا معك كل حين
آمين
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السلوك في أمان
« الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية وال يأتي إلى دينونة
بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يوحنا )42: 5
«كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن هللا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية»
(يوحنا األولى)31: 5
إذا كنت في غير أمان فلماذا ال تؤمن فتخلص؟
و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه (عبرانيين )6 : 11
وإذا كنت مؤمنا فلماذا ال تتيقن من خالصك؟
طفُ َها أَ َحد ٌ أم ْن يَدأي .أ َ أبي ٱلَّذأي أ َ ْع َ
ْطي َها َحيَاة ً أَبَ أديَّةًَ ،ولَ ْن تَ ْه أل َك إألَى ْٱألَبَدأَ ،و َال يَ ْخ َ
طانأي إأيَّاهَا ُه َو
َوأَنَا أُع أ
ظ ُم أمنَ ْٱل ُك ألَ ،و َال َي ْقد ُأر أ َ َحد ٌ أ َ ْن َي ْخ َ
أ َ ْع َ
ف أم ْن َي أد أ َ أبي) يوحنا ) 28: 10
ط َ
وإذا كنت مخلصا ومتيقنا فلماذا ال تبتهج؟
افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات (لوقا )20 : 10
أنت بكل يقين مسافر من هذه الحياة إلى األبدية.
ومن ذا الذي يدري قربك إلى النهاية في هذه اللحظة؟
لذلك أسألك بكل محبة « :اين انت االن في مسيرك مع هللا ؟»
ال توجد إال ثالث حاالت .وها أنا أصفها لك لكي يمكنك أن تمتحن نفسك في حضرة ذاك الذي معه
أمرك.
الحالة األولي :الذين قد خلصوا وهم يعرفون ويدركون ذلك
الحالة الثانية :الذين ليسوا متيقنين من خالصهم لكنهم في قلق ورغبة في أن يخلصوا.
الحالة الثالثة :الذين هم غير مخلصين وال يبالون بأمر خالصهم .
وها أنا أكرر عليك هذا السؤال الهام  ..اين انت ؟
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كم من ألوف من ذوي البصيرة والرأي الصائب في هذا العالم ,الذين يُحسنون تدبير أمور هذه
الحياة لكنهم في جهل تام من جهة األبدية التي أمامهم.
فإنه رغما عن محبة هللا غير المحدودة نحو الخطاة الهالكين التي قد أظهرها في صليب الجلجثة
ورغما عن بغضته المعلنة ضد الخطية
ورغما عن التأكد من قصر حياة اْلنسان هنا على األرض
ورغما عن أهوال الدينونة المريعة بعد الموت
ورغما عن الحسرة التي ال تطاق على مافات بعد الدخول إلى العذاب األبدي في بحيرة النار
رغما عن هذه كلها نجد أن البشر مسرعين راكضين إلى تلك النهاية المرة جدا
وهم غير مبالين كأن هللا ليس بموجود وكأنه ال موت وال دينونة وال جحيم وال أبدية.
إن كانت هذه حالتك عزيزي فليت هللا يرحمك اآلن ويتحنن عليك وبينما أنت تقرأ هذه األسطر
يمنحك بصيرة لترى الحال الخطير الذي أنت فيه وأنك واقف على حافة مزالق الويل األبدي.
إن صدقت ذلك أو لم تصدقه
ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك وان استهزات فأنت وحدك تتحمل (امثال )12 : 9
فإن حالتك شقية جدا فأطلب إليك أن ال تتغاضى عن األبدية.
إني أتضرع إليك أيها القارئ العزيز أن ال تسير بعد في طريق التأجيل
النه يقول في وقت مقبول سمعتك و في يوم خالص اعنتك
هوذا االن وقت مقبول هوذا االن يوم خالص (كورنثوس الثانية )2 : 6
ولكن ربما يقول أحد إني لست متهاونا بخالص نفسي ولكن حالتي يعبرعنها بكلمة أخرى وهي:
عدم إليقين فكأني من المسافرين الغير واثقين الى اين نمضي
إن التهاون وعدم إليقين ناتجان من ينبوع واحد وهو عدم اْليمان.
وعدم تصديق العالج اْللهي الذي أعده هللا لإلنسان.
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لقد كتبت ْلفادة النفوس التي ترغب صادقة أمام هللا في أن تكون متيقنة من خالصها بالتمام وبدون
أدنى شك
وإني متأكد أنه كلما ازداد اهتمامك بهذا األمرالخطير تعاظم عطشك إال إذا عرفت بكل يقين أنك
نلت خالصا حقيقيا أبديا ألنه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها
(لوقا )25 : 9
اريد بمعونة الروح القدس أن أوضح لك بكل بساطة ثالثة أشياء مهمة
وها أنا أذكرها لك باللفظ المعبر به عنها في الكتاب المقدس وهي :
طريق الخالص  -معرفة الخالص  -بهجة الخالص
اوالً  :طريق الخالص
ليس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان
نخلص(اعمال )12 : 4
الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال ياتي الى دينونة
بل قد انتقل من الموت الى الحياة (يوحنا )24 : 5
قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي (يوحنا )6 : 14
أنك ال تقدر أنت أن تجد من يسد احتياجك
ولكن هللا قد سده بشخص ابنه الحبيب ,إذ قدمه حمالً بال عيب قال يوحنا المعمدان لتالميذه لما رأى
ذاك القدوس البار:
«هوذا حمل هللا الذي يرفع خطية العالم» (يوحنا.)29 :1
لقد تقدم إلى الجلجثة كشاة تساق إلى الذبح وعلى الصليب تألم مرة واحدة من أجل الخطايا.
«البار من أجل األثمة لكي يقربنا إلى هللا» (1بطرس,)3:81
«الذي أُسلم من أجل خطايانا وأقيم ألجل تبريرنا» (رومية.)25: 4
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وهللا عندما يبرر الخاطئ الشرير الذي يؤمن بالرب يسوع ال ينقص شيئا البتة من مطاليب عدله
وحكمه ضد الخطية فالشكر والحمد له على هذا المخلص العجيب وعلى هذا الخالص الكامل.
أتؤمن بابن هللا ؟
ثانيا ً  :معرفة الخالص
ان شئت أيها القارئ العزيز أن تتيقن من خالصك وأنك في أمان تام فاصغ ليس إلى شهادة
إحساسك الداخلي المتقلب بل إلى شهادة كلمة هللا الثابتة الصادقة.
«الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية» (يوحنا )47:6
ليس هللا انسانا فيكذب وال ابن انسان فيندم هل يقول وال يفعل او يتكلم وال يفي
(عدد )19 : 23
كيف أعرف؟
ولكن ربما تسأل قائال  :كيف يمكنني أن أتأكد أن لي إيمانا حقيقيا ؟
ليس لسؤالك هذا إال جواب واحد وهو :
هل لك ثقة بالشخص الحقيقي الذي هو ابن هللا المبارك ؟
الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد هللا (رومية )16 : 8
ليس المهم هو النظر إلى مقدار إيمانك بل النظر إلى استحقاق الشخص الذي آمنت به واتكلت عليه
فالحذر الحذر أن يكون اتكالك على إصالح نفسك أوعلى أعمالك الدينية
أو إحساسك الشخصي التقوي
أو على تربيتك األدبية منذ طفولتك
أو ماأشبه ذلك ألنه ممكن أن يكون لك كل الثقة بأي شيء من هذا ومع ذلك تهلك إلى األبد .فال
تخدع نفسك بمنظر حسن في الجسد مهما كان.
فإن أضعف إيمان بالمسيح يسوع يخلص إلى األبد بينما أقوي إيمان بأي شيء خالفه إنما هو ثمر
القلب الخداع وما هو إال حيلة العدو ,وكشيء له منظر حسن يبسطه أمامك ساترا به هوة الهالك
األبدي التي يجتهد أن يطرحك فيها.
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إن هللا في انجيله يضع أمامك الرب يسوع المسيح وحده ويقول لك
«هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»
ويؤكد لك أنك تستطيع أن تثق في محبته .أما إذا اتكلت على نفسك فال اطمئنان لك ابداً.
في المسيح وعمله طريق الخالص ,وفي كلمة هللا معرفة الخالص.
ثالثا ً  :بهجة الخالص
لقد رأينا في تعليم الكتاب المقدس أنك قد نلت الخالص بعمل المسيح ,وتيقنت ذلك بكلمة هللا وأنك
محفوظ بالروح القدس الساكن في قلب كل مؤمن.
فإذا كان المؤمن سالكا كما يحق للرب ,فالروح القدس يثمر في نفسه ثمره المبارك وهو محبة فرح
سالم ..الخ (غالطية  .)22: 5ولكن إذا سلك سلوكا جسديا عالميا يحزن الروح فيه.
ٱلروحأ ت ُ أميتُونَ أ َ ْع َما َل
ست َ ُموتُونَ َ ،و َل أك ْن إأ ْن ُك ْنت ُ ْم بأ ُّ
س َ
س أد فَ َ
ب ْٱل َج َ
من رومية  13 : 8أألَنَّهُ أإ ْن أع ْشت ُ ْم َح َ
ست َ ْح َي ْونَ  .أأل َ َّن ُك َّل ٱلَّذأينَ َي ْنقَاد ُونَ أب ُروحأ ٱهللأ ،فَأُولَ أئ َك ُه ْم أ َ ْبنَا ُء ٱهللأ.
س أد فَ َ
ْٱل َج َ
يقال عن الكنيسة قديما في أعمال 9:13أنها
«كانت تسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس»,
وأيضا في أعمال « 52 : 13وأما التالميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس» .
فالفرح الروحي يكون بعد أن يخلص اْلنسان ألن أمانك متوقف على عمل المسيح ألجلك.
ويقينك متوقف على كلمة هللا لك وبهجتك متوقفة على عدم إحزانك الروح القدس الذي فيك.
فإذا عملت شيئا وأحزنت روح هللا القدوس ,تفقد عمليا شركتك مع اآلب ومع االبن إلى حين وال
تعود لك بهجة الشركة إال إذا حكمت على نفسك واعترفت بخطيتك.
رد لي بهجة خالصك و بروح منتدبة اعضدني (مزامير)12 : 51
عندما يخطىء االبن يظل ابنا ً ولكن يحتاج الى اعادة الشركة بالتوبه والغفران
من رسالة يوحنا االولى االصحاح الثاني في العدد االول
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ب إألَ ْي ُك ْم َهذَا أل َك ْي َال ت ُ ْخ أطئُواَ .وإأ ْن أ َ ْخ َ
ار.
طأ َ أ َ َحدٌ فَلَنَا َ
يَا أ َ ْو َالدأي ،أ َ ْكت ُ ُ
ب ،يَ ُ
سوعُ ْٱل َمسأي ُح ْٱلبَ ُّ
ش أفي ٌع أع ْندَ ْٱآل أ
طا َيانَا فَقَ ْ
طَ ،ب ْل أل َخ َ
ْس أل َخ َ
ارة ٌ أل َخ َ
ف أَنَّنَا قَ ْد َع َر ْفنَاهُ :أإ ْن
طا َيا ُك أل ْٱل َعالَ أم أ َ ْي ً
ضاَ .و أب َهذَا نَ ْع أر ُ
َو ُه َو َكفَّ َ
طا َيانَا .لَي َ
َح أف ْ
صايَاهُ.
ظنَا َو َ
وإذا ذهبت الى الرب بإرادة مكسورة وقلب منسحق واعترفت له بكل شيء من األول إلى اآلخر
فحينئذ يحملك على ذراعيه ويقبلك قبالت المحبة وبذلك يتجدد فرحك ألن الشركة قد تجددت.
من لوقا  15نجد قصة رائعة من جملة القصص الرائعة في الكتاب المقدس قصة ابن ترك بيت ابيه
وذهب الى العالم ولكنه ندم وقررالعودة الى بيت ابيه فقال في نفسه :
َب إألَى أَبأي َوأَقُو ُل لَهُ :يَا أَبأي ،أَ ْخ َ
اء َوقُدَّا َم َكَ ،ولَ ْستُ ُم ْستَ أحقًّا َب ْعد ُ أ َ ْن
طأْتُ إألَى ٱل َّ
س َم أ
18أَقُو ُم َوأ َ ْذه ُ
ام َو َجا َء أإلَى أ َ أبي أهَ .و أإ ْذ َكانَ لَ ْم َيزَ ْل َب أعيدًا َرآهُ أ َبُوهُ ،فَتَ َحنَّنَ
عى لَ َك ٱ ْبنًا .ا ْأج َع ْلنأي َكأ َ َح أد أ َ ْج َر َ
أ ُ ْد َ
اك .فَقَ َ
عنُ أق أه َوقَبَّلَهُ .فَقَا َل لَهُ ٱِلأب ُْن :يَا أَبأي ،أ َ ْخ َ
اء َوقُدَّا َم َكَ ،ولَ ْستُ ُم ْست َ أحقًّا
طأْتُ إألَى ٱل َّ
س َم أ
علَى ُ
ض َو َوقَ َع َ
َو َر َك َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ٱج َعلُوا خَات َ ًما أفي َي أدهأ،
سوهَُ ،و ْ
َب ْعد ُ أ َ ْن أ ْد َعى لَ َك ٱ ْبنًاَ .قَا َل ْٱأل َ ُ
ب أل َع أبي أدهأ :أ َ ْخ أر ُجوا ٱل ُحلَّةَ ْٱألولَى َوأَل أب ُ
اش،
َو أحذَا ًء فأي أر ْجلَ ْي أهَ ،وقَ أد ُموا ْٱل أع ْج َل ْٱل ُم َ
س َّمنَ َوٱ ْذبَ ُحوهُ فَنَأ ْ ُك َل َونَ ْف َر َح ،أأل َ َّن ٱ ْبنأي َهذَا َكانَ َم أيتًا فَ َع َ
ض ًّاال فَ ُو أجدَ .فَٱ ْبتَدَأُوا يَ ْف َر ُحونَ .
َو َكانَ َ
فعندما يخطئ المؤمن تنقطع الشركة إلى حين,
ويفقد الفرح إلى أن يأتي بقلب مكسور إلى اآلب ,ويعترف بخطيته ,وحينئذ يتمسك بقوله  ,ويتيقن
أنه نال الغفران ,ألن كلمة هللا عن ذلك واضحة
«إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم»
(1يوحنا األولى.)9: 1
صالة
اشكرك يارب النك خلصتني من خطاياي وجعلتني ابنا ً لك واعطيتني سالما ً وفرحا ً قلبيا ً ساعدني
اعيش لك كل حياتي واعمل ما يرضيك في اسم يسوع المسيح
آمين
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اللعن وضبط اللسان
باركوا وال تلعنوا (رومية )14 : 12
ب ْال َحا َج أة ( أفسس ) 29 :4
س َ
ان َح َ
الَ تَ ْخ ُرجْ َك أل َمةٌ َر أديَّةٌ أم ْن أ َ ْف َوا أه ُك ْم َب ْل ُك ُّل َما َكانَ َ
صا أل ًحا أل ْلبُ ْن َي أ
يعلق أهمية كبيرة على ما يتكلم به المؤمنون وكيفية
إن المتأمل في كلمة هللا ال يفوته على أن هللا أ
كالمهم
هللا يريدنا ان نبارك وال نلعن ابدا ً
خطية افواههم هي كالم شفاههم وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به
(مزمور )12 : 59
واحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه (مزمور )17 :109
ما أعمق الجروح التي تنتجها كلمات جافة أو تلميحات قاسية على اوالدنا او ذوينا
وكم من سهام تصدر أحيانًا من شفاه بعض المؤمنين وتكون النتيجة انحناء النفوس؟
ليتنا نتبع آثار خطوات سيدنا الذي إذ ُ
ضا وإذ تألم لم يكن يهدأد ،بل كان يس ألم
شتم لم يكن يشتم عو ً
ل َمن يقضي بعدل (بطرس األولى ) 23 :2
لم تخرج كلمة ردية من فمه ولم يلعن احدا ً
نعمة المسيح الذي يحيا فينا تستطيع منعنا من أن نخطئ بألسنتنا لندافع عن حقوقنا او ان نلعن احدا ً
نقرأ في لوقا« 22 :4وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه».
تعلمنا كلمة هللا «ليكن كالمكم كل حين بنعمة ُمصل ًحا بملح  »..ولنتذ َّكر دائ ًما أن
وفي كولوسي 6 :4أ
«الجواب الليأن يصرف الغضب»( أمثال .) 1 :15
عا من أي منطق
إن النعمة أشد قوة من أقوى ُحجة وأكثر إقنا ً
« ُ
ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه ،كشاةٍ تُساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه»
( إشعياء ) 7 :53
ليتنا نتعلم من ذلك الشخص العجيب المملوء نعمة الذي قال وهو فوق الصليب
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«يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون» ( لوقا .) 34 :23
لنسهر أيها األحباء على كيفية كالمنا ونضع الطبيعة العتيقة في حكم الموت باستمرار
ألن اْلنسان الجديد يجب أن يكون هو المتكلم دائ ًما لنَدَع المسيح يتكلم فينا ذاك الذي ُ
شهد عنه
«لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا اْلنسان» ( يوحنا ) 46 :7
والروح القدس يستطيع أن يستخدم ألسنتنا لجلب الراحة للتعابى والتعزية للحزانى ،والسالم للقلقين.
ليكن شعار حياتنا:
ي»( غالطية .) 20 :2
«مع المسيح ُ
صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا ف َّ
س ُ
اس أ َ ْن يُذَ أ َِّلُ ( يعقوب ) 8 :3
أ َ َّما أ
ان فَالَ يَ ْست َ أطي ُع أ َ َحد ٌ أمنَ النَّ أ
الل َ
احترس اللسان هو ذلك العضو عظيم التأثير في كل من الخير والشر
هو تلك األداة التي بها نستطيع أن نُقدم عبارات اللطف والعطف والمواساة
أوأقوال العنف والتحقير واللعن فما أعظم الحاجة إلى تطبيق نعمة ضبط اللسان ..؟
اُشهد عليكم اليوم السماء واالرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي
تحيا انت ونسلك ( تثنية )19 : 30
يتفوه في ساعة غفلة
يمكن اللسان أن يعمل في لحظة واحدة
ً
أضرارا ال تُص ألحها سنوات ،يُمكنه أن َّ
بما ال يمكن محو تأثيره أو رفع ضرره
ضا».
س أد أ َ ْي ً
أإ ْن َكانَ أ َ َحد ٌ َال َي ْعث ُ ُر فأي ْٱل َك َال أم فَذَ َ
اك َر ُج ٌل َك أ
املٌ ،قَاد ٌأر أ َ ْن ي ُْل أج َم ُك َّل ْٱل َج َ
( يعقوب .)2 :3
ف َم ْن يستطيع إذن أن يضبط اللسان؟
ُذِّلُ»
«ال يستطيع أحد ٌ من الناس أن ي أ َ
ولكن المسيح يستطيع وما علينا إال أن ننظر إليه باْليمان البسيط داللة على ضعفنا التام
فيجب علينا أن نتعلق بذراع الرب يسوع كما يتعلق الطفل بذراع أمه
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وال نتعلق بذراع الرب في وقت الحاجة فقط بل باالستمرار ،وبهذا وحده يمكننا أن ننجح في تلجيم
اللسان والكف عن اللعن بل نبارك وال نلعن ولنتذ َّكر في كل حين:
ُلجم لسانه ،بل يخدع قلبه ،فديانة هذا باطلة»
«إن كان أحد فيكم يظن أنه دَ أي ٌن ،وهو ليس ي أ
( يعقوب .)26: 1
صا في أيامنا الحاضرة .يا ليتنا نتمسك بها ،ويا ليت تأثيرها المقدَّس
هذه كلمات نافعة جدًا خصو ً
يظهر في طرقنا وحياتنا الن الكتاب يقول
أما الضابط شفتيه فعاقل ( أمثال ) 19 :10
نفكر مرتين قبل أن نتكلم مرة وهو ما نتعلمه من كلمة هللا الكتاب المقدس
هي حكمة عظيمة أن أ
في سفر األمثال يقول الحكيم:
«كثرة الكالم ال تخلو من معصية ،وأما الضابط شفتيه فعاقل» ( أمثال ) 19 :10
ضا« :ذو المعرفة يُبقي كالمه ،وذو الفهم وقورالروح» ( أمثال ) 27 :17
وأي ً
ضا « َمن يحفظ فمه ولسانه ،يحفظ من الضيقات نفسه» ( أمثال .) 23 :21
وأي ً
ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب (يعقوب )19 : 1
وآيات أخرى كثيرة مثلها.
ضا»
ُلجم كل الجسد أي ً
«إن كان أحد ٌ ال يعثر في الكالم فذاك رج ٌل كاملٌ ،
قادر أن ي أ
( يعقوب  .) 2 :3وعبارة «رج ٌل كام ٌل» تعني ”رج ٌل ناضج“ ،وليس مثل األطفال الذين ال يعرفون
ضبط ألسنتهم.
عندما يكون منبع الفكر روحيًا يكون اللسان عامالً على الخير فقط ،وتكون الطباع هادئة ووديعة.
ينظم كل شيء ،وبدونه ال قيمة ألي شيء.
عندما يكون المسيح ساكنًا في القلب باْليمان ،فهو أ
سس على اْليمان.
وضبط النفس الحقيقي مؤ َّ
لنتذ َّكر أن اآلية تقول « :قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة » (بطرس الثانية )5 : 1
فاْليمان أوالً كالحلقة الوحيدة التي تربط القلب بالمسيح الذي هو المنبع الحي لكل قوة.
فعندما يكون لنا المسيح ونكون ثابتين فيه
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وصبرا وتقوى ومودَّة أخوية ومحبة“ ألن هذه هي األثمار
نستطيع أن نقدأم ”فضيلة ومعرفة وتعففًا
ً
الثمينة التي تنتج من الثبات في المسيح .أما أنا بنفسي فال أستطيع أن أضبط طباعي وال لساني وال
أفكاري ،وإن شرعت في ذلك فال بد لي من السقوط كل ساعة .ويجب أن ينظر المسيحي دو ًما إلى
يقصر في هذا النظر حينئذ يغتنم العدو الفرصة.
المسيح ،ألنه عندما أ
لننظر إلى المسيح حتى نستطيع أن نضبط أفكارنا ولساننا وطباعنا.
لنبذل كل اجتهاد مقدأرين قيمة القول:
صيركم ال ُمتكاسلين وال غير ُمثمرين لمعرفة ربنا يسوع
«ألن هذه إذا كانت فيكم وكثُرت ،ت ُ أ
نسي تطهير خطاياه السالفة»
المسيح .ألن الذي ليس عنده هذه ،هو أعمى قصير البصر ،قد
َ
(بطرس الثانية .)9 ، 8 :1
« لذلك باألكثر اجتهدوا أيها اْلخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين .ألنكم إذا فعلتم ذلك لن
ومخلصنا يسوع المسيح األبدي»
تزلُّوا أبـدًا .ألنه هكذا يُقدَّم لكم ب أس َعة دخو ٌل إلى ملكوت ربنا
أ
(بطرس الثانية )11 ، 1 :10
جرد صياغة لغوية.
نحول وظيفة اللسان  -التي هي التعبير ع َّما في القلب  -إلى ُم َّ
فلنحذر من أن أ
لقد شهد عنه صاحب المزمور بالقول:
«ألنه ليس كلمةٌ في لساني إال وأنت يا رب عرفتها ُكلها» ( مزامير .) 4 :139
تعبيرا عن مشغولية القلب
فما أجمل أن تكون كلمات اللسان
ً
وما أجمل أن تكون العبارات المنطوقة صورة ظاهرة للعواطف الخفية ،فنُبارك الرب وكل ما في
باطننا يبارك اسمه القدوس ( مزامير ) 1 :103
فالعواطف الداخلية والكيان الباطني لإلنسان يجب أن تتجه بالشكر واالعتراف بالجميل السم الرب.
فاهلل غني وغناه ال يُستقصى ،ولكنه مرات يريد أن يمتحن حالة قلوبنا :هل هي شاكرة أم ناكرة
للجميل؟
هل هي شاكرة على كل شيء ،وفي كل حين ،أم أنها جاحدة ال تشعر ب أن َعم الرب؟
هل تشغلنا عطاياه عنه ،أم ننشغل به ونحن نتمتع بعطاياه؟
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إن لم تمتلئ قلوبنا بالشكر للرب سيستخدمها إبليس بمهارة في التذ ُّمرعلى معامالت الرب معنا
والتذ ُّمر واللعن
ان يَ ْش َب ُع بَ ْ
طنُهُ ،أم ْن غَلَّ أة َ
شفَتَ ْي أه َي ْشبَ ُع .ا َ ْل َم ْوتُ َو ْٱل َحيَاة ُ فأي َي أد أ
انَ ،وأ َ أحبَّا ُؤهُ
ٱلل َ
ٱْل ْن َ
س أ
س أ
" أم ْن ثَ َم أر فَ أم ْ أ
َيأ ْ ُكلُونَ ث َ َم َرهُ(امثال )20 :18
شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح هلل و االب (اف )20 : 5
شاكرين االب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور (كو )12 : 1
و ليملك في قلوبكم سالم هللا الذي اليه دعيتم في جسد واحد و كونوا شاكرين (كو )15 : 3
و كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين هللا و االب به (كو )17 : 3

][38

من هو الشيطان ؟
أخطر أكاذيب الشيطان أنه يقول لإلنسان أنه غير موجود
ولكن الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الشيطان شخصية حقيقية ألنه :
يتكلم (لوقا  - )3:4ويقاوم (يهوذا  - )9ويفكر (كورنثوس الثانية )11:2
 ويمكر (كورنثوس الثانية  – )3:11وعالم ان له زمانا ً قليالً (رؤيا  - )12:12ويريد (تيموثاوسالثانية  - )26:2ويتكبر (تيموثاوس األولى  - )6:3ويغضب (رؤيا )12:12
 ويغربل (لوقا  - )31:22ويلقي في السجن (رؤيا )10:2ثانيا :الشيطان وسقوطه
 -1في الحديث عن ملك بابل  :يتحول الحديث إلى الشيطان في كبريائه ثم سقوطه
"كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى األرض يا قاهر األمم وأنت قلت
في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق كواكب هللا وأجلس على جبل االجتماع في أقاصي
الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل
الجب" (اشعياء )17-12:14
 -2في الحديث عن المرثاة الموجهة لملك صور:
يتحول الحديث من ملك صور إلى الشيطان في غروره ثم آثامه وسقوطه
"أنت خاتم الكمال مآلن حكمة وكامل الجمال كنت في عدن جنة هللا  ..فأخطأت فأطرحك من جبل
هللا وأبيدك أيها الكروب المظلل بين حجارة النار قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك ألجل بهائك
سأطرحك إلى األرض" (حزقيال )17-12: 28
يصف الكتاب المقدس الشيطان انه إله هذا الدهر (كورنثوس الثانية . )4:4
رئيس هذا العالم (يوحنا . )11:16 ،30:14 ،31:12
رئيس سلطان الهواء (أفسس . )2:2
بعلزبول (متى )24 :12أي إله الذباب صورة لإللحاح والنجاسة
سلطان الظلمة (كولوسي  . )13:1العدو (متى . )39:13
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الشرير (متى ( )37:5أفسس  . )16:6ال ُمجرب (متى . )3:4
ال ُمضل (2يوحنا  .)7الكذاب (يوحنا  . )44:8السارق (يوحنا . )10:10
الذابح (يوحنا  . )10:10المهلك (يوحنا  . )10:10القتال (يوحنا . )44:8
اذن توجد قوتان روحيتان
أحدهما قوي جدا ً وهو هللا سبحانه الخالق القدير واآلخر ضعيف إذا قورن بالرب اْلله وهو
الشيطان عدو هللا وعدو اْلنسان اللدود
للشيطان أتباع من األرواح الشريرة الساقطة الذين يعملون معه ضد إرادة هللا محاولين إيقاع
الضرر بأوالد هللا.
يشير الكتاب المقدس ان الشيطان كائن حقيقي أعلى شأنا ً من اْلنسان وأنه رئيس األرواح الشريرة
بحسب ما ورد في بشارة متى.24:12
الشيطان خبيث ويعمل ضد إرادة هللا وضد اوالد هللا كما يحرض العصاة أيضا ً أن يخالفوا هللا
ويعملوا ضد إرادته ولهذا يُشار إليه بأنه قائد العصاة على هللا وهو يعمل ضد البر والقداسة ومملوء
بالكبرياء والمكر والقساوة هو عدو لدود لإلنسان:
"اصحوا واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا ً من يبتلعه هو"
(بطرس األولى) 8:5
و"لئال يطمع فينا الشيطان ألننا ال نجهل أفكاره" (كورنثوس الثانية.)11:2
ففكر الشيطان يعمل دائما ً ضد مقاصد هللا وأعماله.
عمل الشيطان بين الناس هو الغدروالمخاصمة والظلم والقساوة
وهو بشخصه أو بواسطة مالئكته الساقطين يًعرض الناس للتجربة والوقوع في الخطية ويحاول أن
يبعدهم عن الطهر والقداسة وعدم الثبات نحو بعضهم ونحو هللا
منذ بداية الخليقة خدع الشيطان آدم وحواء وقادهما إلى العصيان على أوامر هللا فظهر لهما بشكل
حية وحرضهما على عدم االتضاع ألوامر هللا وكانت نتيجة ذلك أن سقط أبوانا األوائل في الخطية
فطردهما هللا من الجنة(تكوين )3
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ويحاول الشيطان دائما ً تشويش البشر فعندما تُبذر كلمة هللا يحاول أن يسرقها (لوقا )12:8ويحاول
أن يزرع معها أزوانا ً ومعنى هذا أنه يبذر الشر وسط الخير وينشر األعمال الفاسدة في وسط حقل
هللا الصالح (متى.)38:13
سوعُ ٱلَّذأي
ويحاول أن يتسلط على الناس بخبثه وخداعه ،ولكن المسيح يخلصهم منه ألن هللا معهم َي ُ
س أل أط
ٱلروحأ ْٱلقُد أُس َو ْٱلقُ َّو أة ،ٱلَّذأي َجا َل َي ْ
س َحهُ ٱهللُ أب ُّ
أمنَ ٱلنَّ أ
صنَ ُع َخي ًْرا َو َي ْش أفي َج أمي َع ْٱل ُمت َ َ
ْف َم َ
اص َر أة َكي َ
يس (أعمال)38:10
علَ ْي أه ْم إأ ْب أل ُ
َ
عيُو َن ُه ْم َك ْي يَ ْر أجعُوا أم ْن ُ
ش ْي َ
س ْل َ
ان ٱل َّ
ظلُ َما ٍ
ان
ألت َ ْفت َ َح ُ
ورَ ،و أم ْن ُ
ت إألَى نُ ٍ
ٱْلي َم أ
ان إألَى ٱهللأَ ،حتَّى يَنَالُوا بأ ْ أ
ط أ
ط أ
غ ْف َرانَ ْٱل َخ َ
أبي ُ
َصيبًا َم َع ْٱل ُمقَدَّسأينَ (.اعمال )18: 26
طايَا َون أ
وكل من يتأثر بأعمال الشيطان ويسير في طرقه يصبح وكيالً له في التغرير باآلخرين
وإيقاعهم في حبائل الشر والخطية والرذيلة
فعلى هذا األساس يشير الكتاب المقدس إلى أن كل من يعمل أعمال الشيطان يصبح ابنا ً
للشيطان(يوحنا  44:8ويوحنا األولى  8:3و.)10
كما أن الرب يسوع المسيح قال عن تلميذه الخائن "يهوذا اْلسخريوطي
" الذي سلمه ألعدائه مقابل ثالثين من الفضة بأنه شيطان (يوحنا.) 70:6
طرق الشيطان لإليقاع بالناس
يخبرنا الكتاب المقدس أن الشيطان وأعوانه ال يستخدمون طريقة واحدة معينة ْليقاع الناس في
شرك الشر والخطية بل يستعملون طرقا ً تختلف من شخص آلخر ومن حادثة ألخرى ولكن في
النهاية ترمي كلها إلى غواية الناس وإيقاعهم في الشر والخطية
لقد ظهر الشيطان آلدم وحواء بشكل حية وصور لهما أن عصيان هللا هو لخيرهما
(تكوين .)3
وجرب أيوب الصديق بقتل أوالده وأفراد عائلته ثم القضاء على ممتلكاته حتى يكون ذلك وسيلة
كي يبتعد أيوب عن عبادة هللا غير أنه فشل (أيوب  1و.)2
وحاول أن يجرب المسيح بثالث تجارب مختلفة
وانتصر المسيح عليه بكلمة الرب
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نقرأ في انجيل متى االصحاح الرابع ما يأتي :
اب َوقَا َل:
ب َوقَا َل لَهُ« :إأ ْن ُك ْن َ
3فَتَقَد ََّم إألَ ْي أه ْٱل ُم َج أر ُ
ارة ُ ُخب ًْزا» .فَأ َ َج َ
ت ٱبْنَ ٱهللأ فَقُ ْل أ َ ْن ت َ أ
ير َه أذ أه ْٱل أح َج َ
ص َ
س ُ
يس أإلَى
« َم ْكت ُ ٌ
ان ،بَ ْل أب ُك أل َك أل َم ٍة تَ ْخ ُر ُج أم ْن فَ أم ٱهللأ» .ث ُ َّم أَ َخذَهُ أإ ْب أل ُ
ٱْل ْن َ
وبَ :لي َ
ْس أب ْٱل ُخب أْز َو ْحدَهُ َي ْحيَا ْ أ
ت ٱبْنَ ٱهللأ فَ ْ
س َك أإلَى أ َ ْسفَلُ،
علَى َجنَاحأ ْٱل َه ْي َك ألَ ،وقَا َل لَهُ « :أإ ْن ُك ْن َ
س أةَ ،وأ َ ْوقَفَهُ َ
ٱط َرحْ نَ ْف َ
ْٱل َمدأينَ أة ْٱل ُمقَدَّ َ
صد َأم أب َح َج ٍر أر ْجلَ َك» .قَا َل لَهُ
أألَنَّهُ َم ْكت ُ ٌ
ُوصي َم َال أئ َكتَهُ أب َك ،فَ َعلَى أ َيادأي أه ْم َي ْح أملُونَ َك أل َك ْي َال ت َ ْ
وب :أَنَّهُ ي أ
ٱلربَّ إألَ َه َك» .ث ُ َّم أ َ َخذَهُ أ َ ْي ً
وب أ َ ْي ً
سوعَُ « :م ْكت ُ ٌ
يَ ُ
ب َّ
عا ٍل أجدًّاَ ،وأ َ َراهُ
ضاَ :ال ت ُ َج أر أ
ضا إأ ْب أل ُ
يس إألَى َج َب ٍل َ
ْت ألي» .أحي َنئأ ٍذ قَا َل َلهُ
س َجد َ
يك َه أذ أه َج أمي َع َها أإ ْن خ ََر ْر َ
ْط َ
َج أمي َع َم َما أل أك ْٱل َعالَ أم َو َم ْجدَهَاَ ،وقَا َل لَهُ« :أُع أ
ت َو َ
ش ْي َ
ط ُ
يسَ ،و أإذَا
سوعُ« :ٱ ْذهَبْ يا َ
ان! أألَنَّهُ َم ْكت ُ ٌ
َي ُ
وب :أل َّ
لر أ
ب أإلَ أه َك ت َ ْس ُجدُ َو أإيَّاهُ َو ْحدَهُ ت َ ْعبُدُ» .ث ُ َّم ت َ َر َكهُ أإ ْب أل ُ
ار ْ
َم َال أئ َكةٌ قَ ْد َجا َء ْ
ت تَ ْخ أد ُمهُ.هكذا نجد نًصرة بكلمة هللا
ص َ
ت فَ َ
والشيطان كلمة من اصل عبري وتعني الخصم أو المقاوم ويسمى كذلك بأبليس وهي كلمة من
اصل يوناني تعني المشتكي أوالواشي وهاتين الكلمتين أكثر شيوعا وأستعماال الواردة في العهد
القديم والجديد
قد يستغرب الكثير من هذا الموضوع الذي يعتبر مهما جدا لكل انسان ان يعرف عدوه وشعار
اعرف عدوك
هو من الزم الضروريات في المعركة انها معركة وحرب روحية تتطلب منك دراسة العدو وحيله
الماكرة
احذر الشيطان النه كأسد يجول باحثا عن فريسة يبتلعها (بطرس األولى .)8 :5
فأثبت بااليمان واطلب القوة من الرب يسوع المسيح لتنتصر عليه
وعلى المؤمن أن يقاوم بشدة وال يخضع له (افسس  27 :4ويعقوب .)7 :4
فإن الشيطان منذ أن أخضع آدم وحواء في جنة عدن أخضع كل جنسنا ألنه خدع الجميع
ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تُفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح
(كورنثوس الثانية ) 3 :11
يمكننا أن نجد خمس ُمشابهات على األقل بين الحية والشيطان:
 -1الحية جذابة :كلمة حية في األصل العبري هي "ناحاش" وتعني حرفيا ً "الالمع" أو"البهي".
والشيطان يحب أن يختفي خلف كل ما هو جميل وجذاب لدى الناس ليؤثر فيهم .إنه يستخدم الفن
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والفلسفة والعلم ،بل والدين أيضا ً لمحاربة هللا .بل يقول الكتاب المقدس «الشيطان نفسه يغيأر شكله
إلى شبه مالك نور( » ...كورنثوس الثانية .) 14 :11
 -2الحية ماكرة  :لقد اختارها الشيطان في الجنة لتنفيذ مآربه ألنها أَحيَل جميع حيوانات البرية
( تكوين .) 1 :3
والمحتال يُظهر من الحقيقة فقط الجزء الذي يخدم أغراضه ويخفي الجزء اآلخر وهذا النوع من
الكذب هو أخطر أنواع الكذب وهذه هي خطة الشيطان في حربه معنا أن يُظهر جزءا ً من الحقيقة
ُجمل الخطية أمامنا ،ويخفي عنا نتائجها المروعة .وهذا هو معنى ما
ويخفي الجزء اآلخر لكي ي أ
قالته أمنا حواء «الحية غرتني» ( تكوين .) 13 :3
 -3الحية منظرها ال يوحي بالخطر :فهي ناعمة الملمس وتبدو عليها البراءة فهي ليست مثل األسد
أو النمر وال حتى الكلب والطفل بالغريزة قد يخاف من الكلب ،لكنه على األرجح ،لن يخاف من
الحية فشكلها ال يُخيف ،وحجمها ال يُرهب وفحيحها ال يُنذر بالخطر وهكذا الشيطان يعرف كيف
يأتينا دون أن يشعرنا بالخطر.
 -4الحية توجد حيث ال نتوقع :فال أحد يعرف خط سيرها ( أمثال .) 19 :30
وهي ال تستأذن قبل الدخول إلى مكان واألدهى أنه ال توجد حواجز تعيقها فتتسلق أعلى الجدران
المرتفعة وتزحف من تحت األبواب ال ُمغلقة ولهذا فأنت تجدها حيث ال تتوقع « َم ْن ينقض جدارا ً
تلدغه حية»
( جامعة  8 :10قارن عاموس.)19 :5
 -5الحية قاتلة ُمهلكة :فنتيجة السم الذي تنفثه مات الماليين من البشر وأما الشيطان فقد قيل عنه
«ذاك كان قتاالً للناس من البدء» ( يوحنا ) 44 :8
كيف ننتصر على الشيطان ؟
لقد أتى المسيح نسل المرأة وسحق رأس الحية فهل تُسرع إليه وتحتمي فيه ذاك الذي
«ليس بأحد غيره الخالص»( أعمال .) 12 :4
تذ َّكر أنه ال توجد حيلة من حيل الشيطان ال نجد في كلمة هللا ما يكفي لمواجهتها وعندما تنتهي هذه
الحياة العابرة سيبقى فقط كل ما هو من ثمر الكلمة.
][43

بالرجوع إلى اْلنجـيل نجد أن الرب يسوع المسيح تغلب على الشيطان واألرواح الشريرة بقوته
اْللهية أما نحن البشر فال نستطيع مقاومة أي روح بدون اْلستعانة بروح أقوى من الروح الذي
نريد أن نقاومه وبديهي أننا يجب أن نستعين بروح هللا القدوس لكي نقدر أن نقاوم الشيطان
والكتاب المقدس يقول إن كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح يحل عليه الروح القدس (أي روح هللا
العلي) ويسكن فيه دائما ً إذن بواسطة روح هللا الساكن فينا نحن المؤمنين نستطيع أن ننتصر على
الشيطان وأعوأنه إذ نلتجيء إلى هللا ونتكل عليه إتكاال كليا ً فعندما يكون هللا معنا فمن يقدر علينا؟
كما يقول الكتاب المقدس " :إن كان هللا معنا فمن علينا؟" (رومية .)31:8
والكتاب المقدس يحذرنا من الشيطان ويعلمنا كيف نحاربه فيقول
"إصحوا وإسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا ً من يبتعله هو ،فقاوموه راسخين
في اْليمان" (بطرس األولى )8:5،9
ويقول أيضا ً محذُرا ً إيانا من مكايد إبليس:
"إلبسوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس .فإن مصارعتنا ليست مع دم
ولحم ،بل مع الرؤساء ،مع السالطين ،مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر ،مع أجناد الشر
الروحية في السماويات .من أجل ذلك ،إحملوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم
الشرير ،وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا .فإثبتوا ،ممنطقين أحقاءكم بالحق ،والبسين درع البر،
وحاذين أرجلكم بإستعداد إنجيل السالم ،حاملين فوق الكل ترس اْليمان ،الذي به تقدرون أن
تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة .وخذوا خوذة الخالص وسيف الروح ،الذي هو كلمة هللا"
(أفسـس 11:6ـ.)17
هذا هو السالح الذي يرشدنا إليه الكتاب المقدس ْلستعماله ضد إبليس الشيطان ومالئكته
علينا أن نثبت في حياتنا برئيس اْليمان ومكمله الرب يسوع المسيح القادر أن يحفظنا من كل شر
ويخلصنا من مكايد إبليس ويخلص حياتنا ،ويفدي نفوسنا ،فهو الكلمة المتجسد ،اْلله الذي ظهر في
الجسد ،الذي أحبنا إلى أقصى درجات المحبة المضحية لدرجة أنه وضع نفسه ألجلنا بموته على
الصليب .فعلينا أن نثبت في المسيح وهو فينا ،وعندها ال تستطيع قوة الشر أن تغلبنا
إذ أن الرب يسوع المسيح "في حضرة هللا ،حي على الدوام ليتضرع من أجلهم (المؤمنين به)
ويحامي عنهم!" (عبرانيين .)25:7
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غلَ ْبت ُ ُمو ُه ْم أأل َ َّن ٱلَّذأي فأي ُك ْم أ َ ْع َ
أ َ ْنت ُ ْم أمنَ ٱهللأ أَيُّ َها ْٱأل َ ْو َالد َُ ،وقَ ْد َ
ظ ُم أمنَ ٱلَّذأي فأي ْٱلعَالَ أم.
(يوحنا االولى )4:4
س ْل َ
ب َو ُك َّل قُ َّو أة ْٱل َعد أُو َو َال
سوا ْٱل َحيَّا أ
نقراء في انجيل لوقا 19 :10هَا أَنَا أُع أ
طانًا ألتَد ُو ُ
ْطي ُك ْم ُ
ار َ
ت َو ْٱل َعقَ أ
ض ُع َل ُك ْمَ ،ب أل ٱ ْف َر ُحوا أب ْٱل َح أري أ أ َ َّن أ َ ْس َما َء ُك ْم ُك أت َب ْ
ت
ض ُّر ُك ْم َ
يَ ُ
ش ْي ٌءَ .ولَ أك ْن َال تَ ْف َر ُحوا أب َهذَا :أ َ َّن ْٱأل َ ْر َوا َح ت َ ْخ َ
ت
س َم َاوا أ
فأي ٱل َّ

صالة
نشكرك ابانا النك اعطيتنا سلطان وان اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باسم يسوع على هدم
حصون وكل فكر وظنون يضعها الشيطان في اذهاننا ولنا الغلبة على مملكة الشر و على كل علو
يرتفع ضد معرفة هللا و مستأسرين كل فكر الى طاعة المسيح وشكرا هلل الذي يعطينا الغلبة بربنا
يسوع المسيح أمين
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من هو يسوع ؟
في انجيل متى االصحاح السادس عشر :
سأ َ َل تَ َال أميذَهُ قَائأ ًال:
سوعُ أإلَى ن ََو أ
َولَ َّما َجا َء َي ُ
ُّس َ
احي قَ ْي َ
ص أريَّ أة فأيلُب َ
ان؟»
« َم ْن يَقُو ُل ٱلنَّ ُ
ٱْل ْن َ
س أ
اس أإ أني أَنَا ٱب ُْن ْ أ
فَقَالُواَ « :ق ْو ٌم :يُو َحنَّا ْٱل َم ْع َمدَ ُ
اء»
احدٌ أمنَ ْٱأل َ ْنبأيَ أ
انَ ،وآخ َُرونَ  :إأي أليَّاَ ،وآخ َُرونَ  :إأ ْر أميَا أ َ ْو َو أ
قَا َل لَ ُه ْمَ « :وأ َ ْنت ُ ْم َم ْن تَقُولُونَ إأ أني أَنَا؟»
ان ب ْ
اب أس ْم َع ُ
س َوقَا َل:
ُط ُر ُ
فَأ َ َج َ
هلل ْٱل َحي أ».
«أَ ْن َ
ت ُه َو ْٱل َمسأي ُح ٱب ُْن ٱ أ
ع َوقَا َل لَهُ:
سو ُ
اب يَ ُ
فَأ َج َ
« ُ
طو َبى لَ َك يا أس ْمعَ ُ
س َم َاواتأ.
ان بْنَ يُونَا ،إأ َّن لَ ْح ًما َودَ ًما لَ ْم يُ ْع أل ْن لَ َك لَ أك َّن أَبأي ٱلَّذأي فأي ٱل َّ
( متى )17-13: 16
الحق اعلنه هللا على لسان بطرس ان يسوع المسيح هو ابن هللا
وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب اال بالروح القدس (كورنثوس االولى )3 : 12
ال يقدر احد ان يقُبل الي ان لم يجتذبه االب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم االخير
(يوحنا )44 : 6
الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون (تيموثاوس االولى )4 : 2
من هو يسوع ؟
اء قَدأي ًما ،أبأ َ ْن َواعٍ َو ُ
يرةٍَ ،كلَّ َمنَا فأي
في العبرانيين  1العدد االول :ٱهللُ بَ ْعدَ َما َكلَّ َم ْٱآلبَا َء أب ْٱأل َ ْن أبيَ أ
ق َكثأ َ
ط ُر ٍ
ع أم َل ْٱل َعالَ أمينَ  ،ٱلَّذأي َو ُه َو
ير أة فأي ٱ ْب أن أه ،ٱلَّذأي َج َعلَهُ َو أارثًا أل ُك أل َ
ش ْيءٍ  ،ٱلَّذأي أب أه أ َ ْي ً
ضا َ
َه أذ أه ْٱألَي أَّام ْٱأل َ أخ َ
صنَ َع أبنَ ْف أس أه تَ ْ
يرا أل َخ َ
طايَانَا،
ام ٌل ُك َّل ْٱأل َ ْشيَ أ
بَ َها ُء َم ْج أدهأَ ،و َر ْس ُم َج ْوه أَرهأَ ،و َح أ
ط أه ً
اء أب َك أل َم أة قُد َْرتأ أه ،بَ ْعدَ َما َ
ين ْٱل َع َ
عا ألي (عبرانيين) 3-1: 1
ظ َم أة أفي ْٱأل َ َ
َجلَ َ
س فأي َي أم أ
جاء االنبياء وكلمونا باقوال هللا ولم يصنعوا لنا خالصا ً
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النهم مثلنا في ضعفنا تحت اآلالم ولم يأتوا من السماء كما جاء المسيح
من هو يسوع ؟
ور ،ٱلَّذأي أ َ ْنقَذَنَا أم ْن
يرا أ
من كولوسي  : 1شَا أك أرينَ ْٱآل َ
ب ٱلَّذأي أ َ َّه َلنَا ألش أَر َك أة أم َ
ث ْٱل أقدأيسأينَ أفي ٱلنُّ أ
ان ُّ
ان ْٱل َخ َ
س ْل َ
ت ٱب أْن َم َحبَّتأ أه ،ٱلَّذأي لَنَا فأي أه ْٱل أفدَا ُء ،بأدَ أم أه ُ
غ ْف َر ُ
طايَا .ٱلَّذأي ُه َو
ٱلظ ْل َم أةَ ،ونَقَلَنَا إألَى َملَ ُكو أ
ُ
ط أ
غي أْر ْٱل َم ْن ُ
ورة ُ ٱهللأ َ
ضَ ،ما
س َم َاوا أ
ور ،أب ْك ُر ُك أل َخ أليقَةٍ .فَإأنَّهُ فأي أه ُخ ألقَ ْٱل ُك ُّلَ :ما في ٱل َّ
ُ
علَى ْٱأل َ ْر أ
ت َو َما َ
ص َ
ظ أ
ع ُرو ً
سا ٍ
شا أ َ ْم أس َيادَا ٍ
س َال أطينَ ْ .ٱل ُك ُّل أب أه َولَهُ قَ ْد ُخ ألقَ .
س َوا ٌء َكانَ ُ
ت أ َ ْم َ
ت أ َ ْم أر َيا َ
ي َُرى َو َما َال ي َُرىَ ،
(كولوسي)16- 12: 1
من هو يسوع ؟
قبل والدة المسيح ب  700سنة تنبىء اشعياء النبي في االصحاح التاسع العدد :6
أألَنَّهُ يُولَد ُ لَنَا َولَد ٌ َونُ ْع َ
طى ٱ ْبنًاَ ،وتَ ُك ُ
أيرا،
أيرا ،أإلَ ًها قَد ً
ع أجيبًاُ ،مش ً
عى ٱ ْس ُمهُ َ
علَى َك أت أف أهَ ،ويُ ْد َ
سة ُ َ
ٱلر َيا َ
ون أ
س َال أم
يس ٱل َّ
أَبًا أَبَ أديًّاَ ،ر أئ َ
عو ٱ ْس َمهُ " أع َّمانُوئأي َل " .
َولَ أك ْن يُ ْع أطي ُك ُم ٱل َّ
سهُ آيَةً :هَا ْٱلعَ ْذ َرا ُء تَ ْح َب ُل َوتَ ألد ُ ٱ ْبنًا َوت َ ْد ُ
سيأد ُ نَ ْف ُ
الذي تفسيره هللا معنا
وجاء في يوحنا 14: 1
بَ ،م ْملُو ًءا نِ ْع َمةً َو َحقًّا.
َوٱ ْل َك ِل َمةُ َ
ار َج َ
سدًا َو َح َل بَ ْينَنَاَ ،و َرأ َ ْي َنا َمجْ َدهَُ ،مجْ دًا َك َما ِل َو ِحي ٍد ِم َن ْٱآل ِ
ص َ
ش ْيءٍ بأ أه َكانَ َ ،و أبغَي أْر أه لَ ْم َي ُك ْن
َو ْٱل َك أل َمةُ َكانَ أع ْندَ ٱهللأَ ،و َكانَ ْٱل َك أل َمةُ ٱهللََ .هذَا َكانَ فأي ْٱلبَد أْء أع ْندَ ٱهللأُ .ك ُّل َ
ٱلظ ْل َم أةَ ،و ُّ
ُضي ُء فأي ُّ
ت ْٱل َحيَاةَُ ،و ْٱل َحيَاة ُ َكان ْ
ٱلظ ْل َمةُ لَ ْم
َ
ش ْي ٌء أم َّما َكانَ  .فأي أه َكانَ أ
اسَ ،وٱلنُّ ُ
ور ٱلنَّ أ
ور ي أ
َت نُ َ
تُد أْر ْكهُ (.يوحنا )3-1 :1
ماذا قال المسيح عن نفسه؟
انا هو نور العالم (يوحنا )12 : 8

انا هو خبز الحياة (يوحنا )48 : 6
انا هو الطريق و الحق و الحياة (يوحنا )6 : 14
انا هو الراعي الصالح (يوحنا )11 : 10

انا هو الباب (يوحنا )9 : 10

انا هو القيامة و الحياة (يوحنا )25 : 11

انا هو االلف و الياء (رؤيا )8 : 1
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وماذا يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ؟
دعونا نلقي نظرة عامة على كلمات يسوع المسيح الموجودة في يوحنا 30:10
"أنا واآلب واحد" يوحنا .30:10
قال توما للمسيح "ربي والهي" في (يوحنا )28:20
لم يقم يسوع بانتهاره أو تصحيح ما قاله.
أن االيمان بأن يسوع المسيح مجرد معلم صالح او نبي هو ليس اختيار وارد
اذ أعلن يسوع المسيح بنفسه وبكل وضوح وجهارة بأنه هللا الظاهر في الجسد.
السماء و االرض تزوالن و لكن كالمي ال يزول (متى )35 : 24
الفداء متاح لنا فقط من خالل االيمان بيسوع المسيح
وتجسده والوهيته وااليمان بأنه الطريق الوحيد للخالص.
الوهية المسيح هي سبب اعالنه
"أنا هو الطريق والحق والحياة .ال يقدر أن يأتي أحد الي اآلب اال بي(يوحنا )6:14
لماذا جاء المسيح ؟
لكي نحيا به(يوحنا األولى )9 : 4
أأل َ ْج أل َهذَا أ ُ ْ
يس( .يوحنا االولى )8 : 3
ظ أه َر ٱب ُْن ٱهللأ أل َك ْي يَ ْنقُ َ
ض أ َ ْع َما َل أإ ْب أل َ
في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببنا هللا بل انه هو احبنا و ارسل ابنه كفارة لخطايانا
(يوحنا األولى )10 : 4
ان اردت ان تأتي اليه االن فهو يرحب بك اذ يقول
كل ما يعطيني االب فالي يُقبل ومن يُقبل الي ال اخرجه خارجا (يوحنا )37 : 6
صالة :يارب آتي اليك معترفا ً بأنك ارسلت ابنك يسوع المسيح من اجلي لكي يعطيني حياة ابدية
فأنا االن اقبله ربا ً ومخلصا ً لحياتي واعترف بأنه ابن هللا الحي سيدا ً وربا لي
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الخالص
ألنكم بالنعمة ُمخلصون باْليمان وذلك ليس منكم هو عطية هللا ( أفسس ) 8 :2
إيمان الخالص هو اْليمان بكفاية عمل المسيح وحده لنوال الخالص ويعبَّر عن إيمان الخالص في
الكتاب المقدس بـ "قبول المسيح"
"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ً أن يصيروا أوالد هللا ،أي المؤمنون باسمه"
( يوحنا ) 12 :1
ألننا من اللحظة التي فيها قبلنا الرب يسوع مخلصا ً صرنا مؤمنين وأوالدا ً هلل
سلَنأي فَلَهُ َحيَاة ٌ أَبَ أديَّةٌَ ،والَ يَأ ْ أتي إألَى
«ا َ ْل َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :أإ َّن َم ْن يَ ْس َم ُع كالَ أمي َويُؤْ أم ُن بأالَّذأي أ َ ْر َ
ت أإلَى ْال َحيَا أة» ( يوحنا .) 24 :5
دَ ْينُونَةٍ ،بَ ْل قَ أد ا ْنت َ َق َل أمنَ ْال َم ْو أ
"إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن هللا أقامه من األموات خلصت"
(رومية ) 9 :10
يتساءل اْلنسان أسئلة كثيرة وينتحل أعذارا ً مختلفة ولكن هللا قد جعل موضوع الخالص سهالً
للغاية إن محبة هللا أرسلت المسيح من السماء الذي مات على الصليب وأكمل العمل وقام من
األموات وأرسل الكلمة وجعلها قريبة منا جدا ً " في الفم وفي القلب" بنفس اللغة التي نتكلم بها.
لقد كتب البشر كتبا ً كثيرة عن طريق الخالص وصوروه طريقا ً طويالً يستدعى جهادا ً مريرا ً ثم في
النهاية قد يفوز اْلنسان بالخالص وقد ال يفوز لكن هللا يقول
"الكلمة قريبة منك" (رومية ) 8 :10
وأنك ال تحتاج إال إلى اْليمان بالقلب واالعتراف بالفم وفى الحال تنال الخالص
صحيح أنه بعد نوال الخالص هناك "جهاد اْليمان الحسن" ولكن ليس لنوال الخالص وال لحفظ
الخالص ألن المسيح يسوع هو ُمعطى الخالص بموته على الصليب وهو ضامنه بحياته عن يمين
هللا ولكن الجهاد في طريق خدمة الرب بعد نوال الخالص له أجرته كما يقول الرسول
في تيموثاوس الثانية االصحاح الرابع وعدد 7
يَ ،ح أف ْ
ض َع ألي أإ ْك ألي ُل ْٱل أب أر
سنَ  ،أ َ ْك َم ْلتُ ٱل َّ
ٱْلي َمانَ َ ،وأَ أخ ً
يرا قَ ْد ُو أ
قَ ْد َجا َهدْتُ ْٱل أج َهادَ ْٱل َح َ
ظتُ ْ أ
س ْع َ
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ْس ألي فَقَ ْ
ط ،بَ ْل أل َج أميع ٱلَّذأينَ ي أُحبُّونَ ُ
ٱلربُّ ٱلدَّي ُ
ٱلَّذأي يَ َهبُهُ ألي أفي ذَ أل َك ْٱل َي ْو أمَّ ،
ورهُ
ظ ُه َ
َّان ْٱلعَا أدلَُ ،ولَي َ
أ
ضا.
أ َ ْي ً
أما اْلنسان الخاطئ المسكين الميت بالذنوب والخطايا فأي جهاد يستطيعه وأي عمل يمكن أن
يخلـص به نفسه؟
لقد جعل هللا بره قريبا ً وخالصه ال يبعد كما يقول الكلمة في فمك كما يصور للناس سهولة الشيء
باللقمة التي وصلت إلى الفم وما على اْلنسان إال أن يأكلها ويتغذى بها.
قد يعترض البعض بالقول هل طريق الخالص سهل بهذا المقدار؟
نعم إنه سهل جدا ً ألن هللا من محبته للبشر احتمل كل التكلفة وجعل الخالص بسيطا ً وميسرا ً ألنه
يشتاق لخالص الخطاة  ..هو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة
(بطرس الثانية )9 : 3
ام تستهين بغنى لطفه وامهاله و طول اناته غير عالم ان لطف هللا انما يقتادك الى التوبة
(رومية )4 : 2
هكذا الطريق إلى المسيح طريق الهروب من الغضب اآلتي طريقا ً سهالً جداً.
تستطيع أخي  ...تستطيعي اختي ..
أن تخلُص اآلن في هذه اللحظة إذا سلمت قلبك للمسيح واعترفت به بصدق مخلصا ً شخصيا ً لك
وربا ً على حياتك ال يحتاج األمر إلى وقت طويل بل تنال الخالص في الحال بموجب كلمة هللا
الصادقة.
إذا كان خالصي يعتمد ولو لساعة واحدة على استحقاقي فإنه لن يكون عندي أي أمل في الخالص.
صا بالنعمة وقبل الغروب في
كان اللص التائب في الصباح ُمجر ًما في السجن وقبل الظهر ُمخلَّ ً
الفردوس مع الرب يسوع المسيح
ُعي ”خالص هللا“.
الخالص لم يشترك فيه هللا واْلنسان معًا وإال لَ َما د َ
فكونه خالص هللا يقتضي أن ال يكون لإلنسان يد فيها اال بقبوله
” ُمخلَّصون باْليمان“
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ليس معناه أن اْليمان هو ثمن الخالص
لكن معناه أن اْليمان هو الوسيلة التي ننال بها الخالص
وبهذا فإننا عندما ننال الخالص من هللا باْليمان ال نكون قد دفعنا ثمن الخالص بل نكون قد نلناه
أهبَة مجانية منه ومن ث َّم يكون الفضل وكل الفضل هلل وحده.
ال نجاة من العقاب ل َمن يهمل الخالص اْللهي العظيم
ال مفر من الدينونة ل َمن رفض بإصرار األمر اْللهي بالتوبة المو َّجه إليه كما هو مكتوب:
«والذي ال يؤمن قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد» ( يوحنا ) 18 :3
«فما هي نهاية الذين ال يطيعون إنجيل هللا؟
«في نار لهيب ُمعطيًا نقمة للذين ال يعرفون هللا والذين ال يُطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح»
( تسالونيكي الثانية .) 8 :1
ليتك تقبله اآلن ولت ُكف عن الرفض والعصيان.
هل َحصلت على هذا الخالص؟  ..أم أنت ُمرتاب في ذلك؟  ..أم لم تنَله بعد؟
هللا يطلب إليك أن تهتم بخالص نفسك
تعطي مجاالً للعوائق حتى تمنعك عن اْلتيان اآلن كما أنت إلى ذلك
أزال كل الصعاب أمامك فال أ
صا مجانيًا
ال ُم أ
خلص المحب الواقف في انتظارك وهوعلى استعداد أن يُعطيك خال ً
تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال وانا اريحكم (متى )28 : 11
صالة
ربى و إلهي ومخلصي يسوع المسيح آتى إليك ُمقرا بذنوبي ألتجىء إلى رحمتك
آتى اليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي ارحمني يارب اغفر
لي وسامحني اعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي قلت اعترف للرب بذنبي و أنك رفعت اثام خطيتي
 .امين.
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الروح القدس
القراءة من سفر االعمال االصحاح الثاني
ص ْوتٌ َك َما أم ْن
ار َب ْغتَةً أمنَ ٱل َّ
س َم أ
ض َر َي ْو ُم ْٱلخ َْمسأينَ َكانَ ْٱل َج أمي ُع َمعًا أبنَ ْف ٍس َو أ
َ 1ولَ َّما َح َ
اء َ
ص َ
احدَةٍَ 2 ،و َ
ْث َكانُوا َجا ألسأينَ َ 3 ،و َ
ت َحي ُ
ظ َه َر ْ
َار
اصفَ ٍة َو َم َْل َ ُك َّل ْٱل َب ْي أ
ُهبُو أ
ع أ
ب أريحٍ َ
ت لَ ُه ْم أ َ ْل أسنَةٌ ُم ْنقَ أس َمةٌ َكأَنَّ َها أم ْن ن ٍ
َوٱ ْستَقَ َّر ْ
ٱلروحأ ْٱلقُد أُسَ ،وٱ ْبت َدَأُوا يَتَ َكلَّ ُمونَ بأأ َ ْل أسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى
علَى ُك أل َو أ
اح ٍد أم ْن ُه ْمَ 4 .و ْٱمت َ َْل َ ْٱل َج أمي ُع أمنَ ُّ
ت َ
َك َما أ َ ْع َ
ٱلرو ُح أ َ ْن َي ْن أطقُوا.
طا ُه ُم ُّ
من هو الروح القدس ؟
و متى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند االب ينبثق فهو يشهد
لي (يوحنا )26 : 15
لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق النه ان لم انطلق ال ياتيكم المعزي و لكن ان ذهبت
ارسله اليكم (يوحنا )7 : 16
و كانت االرض خربة و خالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا يرف على وجه المياه
(تكوين )2 : 1
الروح القدس هو مصدر الحركه في كل الكون والحركه اوجدت الزمن
ض( .مزمور )30:104
ت ُ ْر أس ُل ُرو َح َك َفت ُ ْخلَ ُقَ ،وت ُ َج أدد ُ َو ْجهَ ْٱأل َ ْر أ
أير أ َ ْح َيتْ أني(ايوب )4:33
ص َن َع أني َونَ َ
ُرو ُح ٱهللأ َ
س َمةُ ْٱلقَد أ
عمل الروح القدس
بُ ،رو ُح ْٱل أح ْك َم أة َو ْٱلفَ ْه أمُ ،رو ُح ْٱل َم ُ
ب.
ورةأ َو ْٱلقُ َّوةأُ ،رو ُح ْٱل َم ْع أرفَ أة َو َم َخافَ أة َّ
علَ ْي أه ُرو ُح َّ
ٱلر أ
ٱلر أ
َو َي ُح ُّل َ
ش َ
( اشعياء ) 2:11
روح الحكمة
ور أم ْن أسب أْط َي ُهوذَا أبٱس أْم أه َو َم َْلْت ُهُ أم ْن
َو َكلَّ َم َّ
سى َقائأ ًالَ :ق ْد دَ َ
ٱلربُّ ُمو َ
وري بْنَ ُح َ
ع ْوتُ بَ َ
ص ْلئأي َل بْنَ أ ُ أ
عا ٍ
ض أة
ب َو ْٱل أف َّ
ت أل َي ْع َم َل فأي ٱلذَّ َه أ
ص ْن َعةٍِ ،ل ْأختأ َراعأ ُم ْخت َ َر َ
ُروحأ ٱهللأ أب ْٱل أح ْك َم أة َو ْٱلفَ ْه أم َو ْٱل َم ْع أرفَ أة َو ُك أل َ
ص ْن َعةٍ ( .خروج ) 5-1:31
ار أة ْٱل َخ َ
ش أ
َوٱلنُّ َح أ
ار ٍة أللت َّ ْر أ
ب ،أل َي ْع َم َل أفي ُك أل َ
صيعأَ ،و أن َج َ
اسَ ،ونَ ْق أش أح َج َ
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واهب القوة
كذلك من سفر األعمال االصحاح االول عدد 8
علَ ْي ُك ْمَ ،وت َ ُكونُونَ ألي ُ
يم َو أفي ُك أل ْٱل َي ُهو أديَّ أة
ور َ
ستَنَالُونَ قُ َّوة ً َمتَى َح َّل ُّ
ش ُهودًا أفي أ ُ ُ
ٱلرو ُح ْٱلقُد ُ
ُس َ
لَ أكنَّ ُك ْم َ
ش أل َ
ض».
َوٱل َّ
س أ
صى ْٱأل َ ْر أ
ام َرةأ َوإألَى أ َ ْق َ
يهب قلب جديد بالوالدة الروحية
ب
ب ْٱل َح َج أر أم ْن لَ ْح أم ُك ْم َوأُع أ
ْطي ُك ْم قَ ْلبًا َجدأيدًاَ ،وأَ ْج َع ُل ُرو ًحا َجدأيدَة ً فأي دَ أ
َوأُع أ
ْطي ُك ْم قَ ْل َ
اخ أل ُك ْمَ ،وأ َ ْن أزعُ قَ ْل َ
ضيَ ،وت َ ْح َف ُ
امي َوت َ ْع َملُونَ أب َها.
ظونَ أ َ ْح َك أ
وحي أفي دَ أ
لَ ْح ٍمَ .وأ َ ْج َع ُل ُر أ
اخ أل ُك ْمَ ،وأ َ ْجعَلُ ُك ْم ت َ ْسلُ ُكونَ فأي فَ َرائأ أ
(حزقيال )27-26:36
يُعلم ويرشد
ش ْيءٍ َ ،ويُذَ أك ُر ُك ْم أب ُك أل َما
ب أبٱس أْمي ،فَ ُه َو يُ َع أل ُم ُك ْم ُك َّل َ
سي ُْر أسلُهُ ْٱآل ُ
َوأ َ َّما ْٱل ُم َع أزيُّ ،
ٱلرو ُح ْٱلقُد ُ
ُس ،ٱلَّذأي َ
قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم ( .يوحنا )26:14
ق ( يوحنا ) 13 :16
َوأ َ َّما َمتَى َجا َء ذَ َ
ق ،فَ ُه َو ي ُْر أش ْد ُك ْم إلَى َج أميعأ ْال َح أ
اكُ ،رو ُح ْال َح أ
الروح القدس يسكن في المؤمنين
اما تعلمون انكم هيكل هللا وروح هللا يسكن فيكم (كورنثوس االولى )16 : 3
وح ْٱلقُد أُس ٱلَّذأي أفي ُك ُم ٱلَّذأي لَ ُك ْم أمنَ ٱهللأَ ،وأَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم أأل َ ْنفُ أس ُك ْم؟
سدَ ُك ْم ُه َو َه ْي َك ٌل أل ُّ
أ َ ْم لَ ْست ُ ْم ت َ ْع َل ُمونَ أ َ َّن َج َ
لر أ
(كورنثوس االولى ،) 19 :6
يقود المؤمنين
نقراء من رومية  8من عدد  5الى 17
ام
وح فَ أب َما أل ُّ
ب ُّ
س َ
س َ
س أد يَ ْهت َ ُّمونَ َ ،و َل أك َّن ٱلَّذأينَ َح َ
س أد فَبأ َما أل ْل َج َ
ب ْٱل َج َ
فَإ أ َّن ٱلَّذأينَ ُه ْم َح َ
لروحأ .أأل َ َّن ٱ ْه أت َم َ
ٱلر أ
ْس ُه َو
ام ُّ
عدَ َاوة ٌ أ أ
س أد ُه َو َ
ام ْٱل َج َ
وح ُه َو َحيَاة ٌ َو َ
ْٱل َج َ
ِّل ،أإ ْذ لَي َ
س َال ٌم .أأل َ َّن ٱ ْهتأ َم َ
س أد ُه َو َم ْوتٌ َ ،ولَ أك َّن ٱ ْهتأ َم َ
ٱلر أ
ضوا ٱهللََ .وأ َ َّما
س أد َال يَ ْست َ أطيعُونَ أ َ ْن ي ُْر ُ
وس ٱهللأ ،أألَنَّهُ أ َ ْي ً
َاضعًا ألنَا ُم أ
خ أ
ضا َال يَ ْستَ أطي ُع .فَٱلَّذأينَ ُه ْم فأي ْٱل َج َ
ْس لَهُ ُرو ُح
س أد َب ْل أفي ُّ
ٱلروحأ ،أإ ْن َكانَ ُرو ُح ٱهللأ َ
أ َ ْنت ُ ْم فَلَ ْست ُ ْم أفي ْٱل َج َ
سا أكنًا أفي ُك ْمَ .ولَ أك ْن أإ ْن َكانَ أ َ َحد ٌ لَي َ
َطيَّ أة
ب ْٱلخ أ
سبَ أ
سد ُ َميأتٌ بأ َ
ْس لَهَُ .وإأ ْن َكانَ ْٱل َمسأي ُح فأي ُك ْم ،فَ ْٱل َج َ
ْٱل َمسأيحأ ،فَذَ أل َك لَي َ
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ام
ع أمنَ ْٱأل َ ْم َوا أ
ام يَ ُ
سو َ
َوأ َ َّما ُّ
سبَ أ
ت َ
ٱلرو ُح َف َحيَاة ٌ بأ َ
سا أكنًا فأي ُك ْم ،فَٱلَّ أذي أَقَ َ
ب ْٱلبأ أرَ .وإأ ْن َكانَ ُرو ُح ٱلَّذأي أَقَ َ
ٱْل ْخ َوة ُ ن َْح ُن
ْٱل َمسأي َح أمنَ ْٱأل َ ْم َوا أ
وح أه ٱل َّ
سادَ ُك ُم ْٱل َمائأتَةَ أ َ ْي ً
ضا أب ُر أ
سي ُْح أيي أَ ْج َ
ت َ
سا أك أن فأي ُك ْم .فَإأذًا أَيُّ َها ْ أ
ستَ ُموتُونَ َ ،و َل أك ْن أإ ْن ُك ْنت ُ ْم
س َ
س َ
س أد فَ َ
ب ْٱل َج َ
سدأ .أألَنَّهُ أإ ْن أع ْشت ُ ْم َح َ
ب ْٱل َج َ
يش َح َ
ْس أل ْل َج َ
س أد أل َن أع َ
َم ْديُونُونَ َلي َ
ست َ ْح َي ْونَ  .أأل َ َّن ُك َّل ٱلَّذأينَ َي ْنقَاد ُونَ بأ ُروحأ ٱهللأ ،فَأُولَئأ َك ُه ْم أ َ ْبنَا ُء ٱهللأ إأ ْذ لَ ْم
بأ ُّ
س أد فَ َ
ٱلروحأ ت ُ أميتُونَ أ َ ْع َما َل ْٱل َج َ
لرو ُح
تَأ ْ ُخذُوا ُرو َح ْٱلعُبُو أديَّ أة أَ ْي ً
ص ُر ُخ« :يَا أَبَا ْٱآل ُ
ضا أل ْلخ َْو أ
ف ،بَ ْل أ َ َخ ْذت ُ ْم ُرو َح ٱلت َّ َبنأي ٱلَّذأي أب أه نَ ْ
ب» .ا َ ُّ
ضاَ ،و َرثَةُ ٱهللأ َو َو أارثُونَ َم َع
احنَا أَنَّنَا أ َ ْو َالدُ ٱهللأ .فَإ أ ْن ُكنَّا أ َ ْو َالدًا فَإأنَّنَا َو َرثَةٌ أ َ ْي ً
سهُ أ َ ْي ً
ضا َي ْش َهد ُ أأل َ ْر َو أ
نَ ْف ُ
ضا َمعَهُ( .رومية  8من  5الى .)17
ْٱل َمسأيحأ .إأ ْن ُكنَّا نَتَأَلَّ ُم َمعَهُ أل َك ْي َنتَ َم َّجدَ أ َ ْي ً
يسكن في الكنيسة كجماعة المؤمنين
ٱلروحأ ( .أفسس .) 22 :2
ٱلَّذأي فأي أه أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
ضا َم ْبنأيُّونَ َمعًا َم ْس َكنًا أِّلأ فأي ُّ
الروح القدس َيحزن
اء( افسس .) 30:4
ُّوس ٱلَّذأي بأ أه ُخ أت ْمت ُ ْم أليَ ْو أم ْٱل أفدَ أ
َو َال ت ُ ْح أزنُوا ُرو َح ٱهللأ ْٱلقُد َ
الروح القدس ينطفيء
َال ت ُ ْ
ٱلرو َح( .تسالونيكي االولي )19:5
ط أفئُوا ُّ
يجب ان نسلك بالروح
و انما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد (غالطية )16 : 5
يقود المؤمنين
أأل َ َّن ُك َّل ٱلَّذأينَ َي ْنقَاد ُونَ أب ُروحأ ٱهللأ ،فَأُولَ أئ َك ُه ْم أ َ ْبنَا ُء ٱهللأ(روميه .)14:8
يشهد لنا
احنَا أَنَّنَا أ َ ْو َالدُ ٱهللأ( .رومية)16: 8
سهُ أ َ ْي ً
ضا يَ ْش َهد ُ أأل َ ْر َو أ
لرو ُح نَ ْف ُ
ا َ ُّ
يجب على المؤمن ان يمتلىء بالروح
وال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا بالروح (افسس )18 : 5
نتائج االمتالء بالروح القدس
ضا بمزاميروتسابيح وأغاني روحية
امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بع ً
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ُمترنمين و ُمرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء  ...خاضعين بعضكم لبعض
في خوف هللا
( أفسس )21 - 18 :5
ذكر الرسول في أفسس 21 -19 :5ثالث حاالت للمؤمن يمكن أن نعتبرها نتائج للملء بالروح
القدس
هي :الترنيم ،والشكر ،والخضوع.
ولكننا من باقي أجزاء الوحي نجد نتائج أخرى لهذا الملء:
( )1الترنيم:
وهناك فرق بين أن نرنم ألن أصواتنا جميلة وأن نرنم ألننا ممتلئون بالروح القدس وواضح أن
عطية الصوت الجميل هي للبعض بينما الملء بالروح امتياز كل المؤمنين
ضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحيةُ ،مترنمين و ُمرتلين في قلوبكم للرب»
« ُمكلمين بعضكم بع ً
( أفسس ) 19 :5
( )2الشكر:
الممتلئ بالروح ال يشكر فقط عندما تكون هناك أسباب ملموسة تدعو للشكر،بل أن كلمات الشكر
تُصبح هي لغته ال ُمعتادة ف َم ْن يشكر في الظروف الحلوة ليس بالضرورة ممتلئًا من الروح القدس
بخالف الذي يشكر في الظروف الصعبة والمسيح ال ُممتلئ من الروح القدس عندما ُرفض من
المدن التي صنع فيها معظم قواته رفع عينيه إلى السماء وقال:
«أحمدك أيها اآلب  ...ألن هكذا صارت المسرة أمامك»
( متى .)25 - 20 :11
( )3الخضوع:
وعندما يقول الرسول بولس:
«خاضعين بعضكم لبعض في خوف هللا» ( أف ) 21 :5
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فإنه يتبع ذلك بالحديث عن العالقات العائلية ويطلب من الزوجة أن تخضع لرجلها واألوالد أن
يطيعوا والديهم والعبيد أن يخضعوا لسادتهم هذه كلها مظاهر جميلة للملء بالروح القدس وقبل أن
نخضع بعضنا لبعض علينا أن نخضع كلنا لربنا وسيدنا أوالً ولقد أشرنا منذ قليل إلى قدوتنا األعظم
تحول إلى اآلب خاضعًا ُمسل ًما
المسيح عندما ُرفض من المدن التي ُ
صنعت فيها معظم قواته كيف َّ
هذا هو االمتالء بالروح حقًا.
( )4المشغولية بالمسيح:
َص إلى السماء ليس لكي ينظر إلى
لقد كان استفانوس مملو ًءا من الروح القدس ولذلك فقد َ
شخ َ
المالئكة بل لينظر المسيح ( أعمال  .)56 ، 55 :7ويوحنا المعمدان الذي كان من بطن أمه ممتلئًا
من الروح القدس سجد للمسيح وهو ما زال في بطن أمه وعندما كبر قال ل َم ْن حاولوا أن يثيروا
غيرته من المسيح:
«ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص» ( يو .) 30 :3
( )5الفرح:
كقول الكتاب:
«وأما التالميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس»( أعمال .) 52 :13
حين يمْلوني الروح القدس فإنه يستحضر المسيح إلى قلبي وبالتالي فإني أبتهج بفرح ال يُنطق به
ومجيد (بطرس األولى .) 8 :1
ويقول الرسول« :وأما ثمر الروح  ...فرح» ( غل .) 22 :5
( )6التشبُّه بالمسيح في سلوكه األدبي
نتيجة مشغوليتنا بالمسيح ،فإننا ،ودون أن ندري ،نتغير إلى تلك الصورة عينها .لقد رأى اليهود
وجه استفانوس كأنه وجه مالك ( أعمال  ) 15 :6يُشبه المسيح في سلوكه األدبي عندما طلب
المغفرة لل ُمسيئين إليه وغابت منه الرغبة الطبيعية في النقمة ( أعمال ) 60 ، 59 :7
ونحن عندما نمتلئ بالروح القدس سيمكننا أن نُظهر في حياتنا ثمر الروح
المذكور في غالطية 23 ،22 :5والذي هو تلخيص لصفات المسيح األدبية.
( )7الخدمة:
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ال ُممتلئ من الروح القدس ،شخص ال يستطيع أن يمنع نفسه من الكالم عن المسيح.
وهذا ما حدث مع شاول الطرسوسي ،فبعد أن عمده حنانيا بالماء وامتْل من الروح القدس ،ذهب
إلى مجمع اليهود ليتكلم عن المسيح ،وليكرز بأن هذا هو ابن هللا ( أعمال الرسل .)22 - 17 :9
ولقد قال المسيحَ « :م ْن آمن بي ،كما قال الكتاب ،تجري من بطنه أنهار ماء حي .قال هذا عن
الروح الذي كان المؤمنون به ُمزمعين أن يقبلوه» ( يو )39 - 37 :7
وهذا تعبيرعن فيض القلب بالخدمة والشهادة لآلخرين.
صالة
اشكرك الهي من اجل دم ابنك الذي سفك من اجلي تعال بروحك القدوس واملء قلبي وفكري
وقدني المجدك في حياتي واعيش لك واخبر بمحبتك ونعمتك العظيمة
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الصالة المقبولة
ضعٍ لَ َّما فَ َر َ
احدٌ أم ْن ت َ َال أمي أذهأ:
غ قَا َل َو أ
ص ألي أفي َم ْو أ
في لوقا َ 1 :11و أإ ْذ َكانَ يسوع يُ َ
ضا ت َ َال أميذَهُ».
علَّ َم يُو َحنَّا أ َ ْي ً
ي َك َما َ
« َيا َربُّ َ
ع أل ْمنَا أ َ ْن نُ َ
ص أل َ
ت َملَ ُكوت ُ َك ،ألتَ ُك ْن َمشأيئَت ُ َك
س َم َاواتأ ،أل َيتَقَد أَّس ٱ ْس ُم َك ،أليَأ ْ أ
صلَّ ْيت ُ ْم فَقُولُوا :أَبَانَا ٱلَّذأي فأي ٱل َّ
فَقَا َل لَ ُه ْمَ « :متَى َ
ْطنَا ُك َّل َي ْو ٍمَ ،وٱ ْغ أف ْر لَنَا َخ َ
ضا
طا َيانَا أألَنَّنَا ن َْح ُن أ َ ْي ً
َك َما فأي ٱل َّ
ضُ .خبْزَ نَا َكفَافَنَا أَع أ
س َم أ
علَى ْٱأل َ ْر أ
اء َكذَ أل َك َ
ير»
نَ ْغ أف ُر أل ُك أل َم ْن يُ ْذنأ ُ
ب إألَ ْينَاَ ،و َال تُد أْخ ْلنَا فأي ت َ ْج أربَ ٍة لَ أك ْن ن أَجنَا أمنَ ٱلش أأر أ
هذه كنموذج للصالة تبدأ الصالة بكلمة ابانا وهذه هي العالقة الجديدة مع هللا كأب وهي ال مثيل لها
خارح المسيح فنحن نخاطب هللا كأب محب  ..ثم بما انكم ابناء ارسل هللا روح ابنه الى قلوبكم
صارخا يا ابا االب (غالطية )6 : 4
هناك شرط لكي تكون صلواتنا مسموعة عند هللا  ..فَإأنَّهُ إأ ْن َ
ضا
اس زَ َّال أت أه ْمَ ،ي ْغ أف ْر لَ ُك ْم أ َ ْي ً
غفَ ْرت ُ ْم أللنَّ أ
ضا زَ َّال أت ُك ْم.
اس زَ َّالتأ أه ْمَ ،ال َي ْغ أف ْر لَ ُك ْم أَبُو ُك ْم أَ ْي ً
أَبُو ُك ُم ٱل َّ
يَ .و أإ ْن لَ ْم تَ ْغ أف ُروا أللنَّ أ
س َما أو ُّ
(متى )15-14 :6
إن الصالة هي غذاء النفس وقوتها
إنها الدرع المنيع الذي يقي المؤمن تلك السهام السامة التي يصوبها إليه العدو
إنها السالح القوي الذي يستعمله الجندي المحارب فيغلب به
هل تشتاق إلى فرح أعمق ،ورجاء أقوى ،وقوة ً أكثر ،وشركة مع هللا أثبت وأحلى؟
إن كنت تريد ذلك ف أعش في جو الصالة
هل تريد أن تشعر بنار المحبة المقدسة تتقد بشدة في نفسك؟
بدون الصالة تجوع النفس وتضعف
حيث ال صالة ال يوجد فرح وال تعزية ويصبح القلب كصحراء جرداء
إذا كنت تريد النصرة خالل اليوم فابدأ اليوم بالصالة.
فكم نحتاج إلى ان تكون قلوبنا نظيفة إذا كنا نريد أن نصلي بالطريقة السليمة
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والصالة في الروح القدس يجب أن تكون أيضا ً طبقا ً لكلمة هللا
كلما عرفنا الكتاب بصورة أفضل كلما أمكننا أن نصلي بفطنة
عرضة للصالة ألجل أمور ليست في توافق كامل مع فكر الرب
وإذا أهملنا كلمة هللا فإننا سنكون ُ
عندما نصلي نقدم مشيئة هللا
في رسالة يوحنا االولى االصحاح الخامس عدد 15-14
ب َمشأيئَتأ أه يَ ْس َم ُع لَنَاَ .وإأ ْن ُكنَّا َن ْعلَ ُم أَنَّهُ َم ْه َما َ
ي ٱلثأقَةُ ٱلَّتأي لَنَا أع ْندَهُ :أَنَّهُ إأ ْن َ
طلَ ْبنَا
طلَ ْبنَا َ
س َ
ش ْيئًا َح َ
َو َه أذ أه أه َ
يَ ْس َم ُع لَنَاَ ،ن ْعلَ ُم أ َ َّن لَنَا َّ
ت ٱلَّتأي َ
طلَ ْبنَاهَا أم ْنهُ
ٱلطلَبَا أ
كذلك في رسالة يعقوب االصحاح الرابع العدد : 3
طلُبُونَ َولَ ْست ُ ْم تَأ ْ ُخذُونَ  ،أألَنَّ ُك ْم ت َ ْ
تَ ْ
طلُبُونَ َر أديًّا أل َك ْي ت ُ ْن أفقُوا فأي لَذَّاتأ ُك ْم.
كل شيء مستطاع عند هللا  ..وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها (يعقوب )16 : 5
علينا اللجاجة في الصالة
أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَسْأ َ ُل يَأ ْ ُخذَُ ،و َم ْن َي ْ
ب َي أجد َُ ،و َم ْن يَ ْق َرعُ يُ ْفت َ ُح لَهُ
طل ُ ُ
( لوقا ) 10 :11
اللجاجة تُعبأر على األقل عن اربعة أمور هامة:
)عمق االحتياج  :فكلَّما شعرنا بأهمية ما نطلب نصلي بلجاجة
( 1أ
صدق االتضاع  :ال بد أن تمتزج صلواتنا باتضاع حقيقي أمام هللا
( )2أ
إذ إن الصالة هي لجوء الضعيف للقوي
وسؤال الفقير من الغني والرب ينظر إلى صراخ المسكين ويسمع صالة المضطر.
وكثيرا ما يظهر إيماننا في لجاجتنا فكلَّما
( )3قوة اْليمان :من المستحيل أن نرضى هللا دون إيمان
ً
الطلبة
ازدادت ثقتنا في َمن نطلب منه ازداد إلحاحنا في أ
( )4الثبات في الرب  :في يوحنا 10-7 :15
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ت َك َال أمي فأي ُك ْم ت َ ْ
طلُبُونَ َما ت ُ أريدُونَ فَيَ ُك ُ
ون لَ ُك ْم.
ي َوثَبَ َ
" أإ ْن ثَبَت ُّ ْم فأ َّ
ب َكذَ أل َك أ َ ْح َب ْبت ُ ُك ْم أَنَا .اُثْبُتُوا أفي
ير َفت َ ُكونُونَ ت َ َال أميذأيَ .ك َما أ َ َحبَّ أني ْٱآل ُ
بأ َهذَا يَتَ َم َّجدُ أَبأي :أ َ ْن تَأْتُوا بأثَ َم ٍر َك أث ٍ
اي تَثْبُتُونَ فأي َم َحبَّتأيَ ،ك َما أَنأي أَنَا قَ ْد َح أف ْ
َم َحبَّ أتي .أإ ْن َح أف ْ
صا َيا أ َ أبي َوأَثْبُتُ فأي َم َحبَّتأ أه.
ظتُ َو َ
ظت ُ ْم َو َ
صايَ َ
إعاقة استجابة الصالة
ان راعيت اثما في قلبي ال يستمع لي الرب (مزامير )18 : 66
اصلَةً َب ْينَ ُك ْم َو َبيْنَ أإلَ أه ُك ْمَ ،و َخ َ
ست َ َر ْ
ار ْ
ت َو ْج َههُ َع ْن ُك ْم َحتَّى
ت فَ أ
طا َيا ُك ْم َ
ص َ
في إشعياء  : 2-1 :59آثَا ُم ُك ْم َ
َال يَ ْس َم َع
لست اطيق االثم واالعتكاف (اشعياء )13 : 1
وفي الموعظة على الجبل في متى  5قال الرب يسوع
َاك قُ ْربَان ََك قُد ََّام
يك َ
علَي َْك ،فَٱتْ ُر ْك ُهن َ
ت أَ َّن أأل َ أخ َ
َاك تَذَ َّك ْر َ
ت قُ ْربَان ََك أإلَى ْٱل َم ْذبَحأَ ،و ُهن َ
" فَإ أ ْن قَد َّْم َ
ش ْيئًا َ
ص َ
يكَ ،و أحينَئأ ٍذ تَ َعا َل َوقَ أد ْم قُ ْر َبانَ َك.
ط أل ْح َم َع أ َ أخ َ
ْٱل َم ْذ َبحأَ ،وٱ ْذهَبْ أ َ َّو ًال ٱ ْ
اعطى الرب يسوع مثالً في لوقا 9: 18
ارَ ،و َي ْحت َ أق ُرونَ ْٱآلخ أَرينَ َهذَا ْٱل َمث َ َل:
" َوقَا َل ألقَ ْو ٍم َواثأقأينَ بأأ َ ْنفُ أس أه ْم أَنَّ ُه ْم أَب َْر ٌ
ع َّ
ص ألي فأي
ص أليَاَ ،و أ
ش ٌ
ي َو ْٱآلخ َُر َ
« أإ ْن َ
ف يُ َ
ص أعدَا إألَى ْٱل َه ْي َك أل أليُ َ
َان َ
ي فَ َوقَ َ
سان أ
ار .أ َ َّما ْٱلفَ أري أس ُّ
احد ٌ فَ أري أس ٌّ
نَ ْف أس أه َه َكذَا:
َاطفأينَ َّ
ٱلظا أل أمينَ ُّ
ٱلزنَاةأَ ،و َال أمثْ َل َهذَا ْٱلعَ َّ
صو ُم
اس ْٱلخ أ
ار أ َ ُ
اَللَّ ُه َّم أَنَا أ َ ْش ُك ُر َك أَنأي لَ ْستُ أمثْ َل بَاقأي ٱلنَّ أ
ش أ
َم َّرتَي أْن فأي ْٱأل ُ ْسبُوعأَ ،وأ ُ َعش ُأر ُك َّل َما أ َ ْقتَنأي أهَ .وأَ َّما ْٱل َع َّ
ف أم ْن َب أعيدٍَ ،ال يَشَا ُء أ َ ْن يَ ْرفَ َع َع ْي َن ْي أه ن َْح َو
ش ُ
ار فَ َوقَ َ
صد أْر أه قَائأ ًال:
ٱل َّ
س َم أ
اءَ ،ب ْل قَ َر َ
ع َ
علَى َ
سه ُ
ئ أَقُو ُل لَ ُك ْم :أإ َّن َهذَا نَزَ َل أإلَى بَ ْيتأ أه ُم َب َّر ًرا د ُونَ ذَ َ
ٱر َح ْم أني ،أَنَا ْٱلخ أ
ٱلل ُه َّم ْ
اك ،أأل َ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْرفَ ُع نَ ْف َ
َاط َ
سهُ َي ْرت َ أف ُع»
ض ُعَ ،و َم ْن َي َ
َيت َّ أ
ض ُع نَ ْف َ
اخوتي واخواتي
اء َم َع ٱل ُّ
ش ْيءٍ  ،بَ ْل فأي ُك أل َ
َال تَ ْهت َ ُّموا أب َ
ع أ
ش ْيءٍ أبٱل َّ
س َال ُم ٱهللأ
ص َالةأ َوٱلدُّ َ
ش ْك أر ،ألت ُ ْعلَ ْم أط ْلبَات ُ ُك ْم لَدَى ٱهللأَ .و َ
ع ْق ٍلَ ،ي ْح َف ُ
ٱلَّذأي َيفُ ُ
ع( .في )6 : 4
ار ُك ْم أفي ْٱل َمسأيحأ َي ُ
سو َ
وق ُك َّل َ
ظ قُلُو َب ُك ْم َوأ َ ْف َك َ
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الصالة
إنها ببساطة الحديث الخاص بين اْلنسان وهللا
هى وسيلة الدخول فى شركة و أعشرة مع هللا يوما ً بعد يوم.
و َم ْن هو ذلك اْلنسان الذى يستطيع أن يدخل فى عشرة مع هللا؟
هو صاحب القلب الذى تطهر من خطيته وسكن فيه هللا بروحه.
واآلن دعنى أسألك :هل أنت هذا اْلنسان؟
هل ينطبق عليك هذا الشرط؟
هل تطهر قلبك بدم المسيح؟
هل سكن هللا بالروح القدس فى قلبك؟
ص أل اآلن أول صالة مقبولة عند هللا طالبا ً منه أن يرحمك ويطهرك من كل خطية
اشكرك ابي السماوي النك جعلت امامي بابا ً مفتوحا ان اتقدم اليك باسم يسوع ان تقبلني وتجعلني
ابنا ً لك إذا ً ثق أنه إستمع لطلبتك وأنك منذ اآلن إنسان جديد بل أصبحت إبنا ً هلل ولك الحق أن تدخل
فى عشرة وشركة مستديمة معه أنت تتكلم وهو يستمع إليك.
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مجيء المسيح الثاني
قال الرب يسوع المسيح
ي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا
وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم إأل َّ
(يوحنا )3 : 14
نعم سيأتي المسيح ثانيا ً
لتعبدوا هللا الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء  ...يسوع ( تسالونيكي االولى )10 ، 9 :1
إن لموضوع مجيء ربنا يسوع أهمية عظيمة
ليس فقط من حيث كونه تعليماً ،بل لكونه جزءا ً رئيسيا ً من المسيحية نفسها.
مجيء ربنا يسوع هو ركيزة أساسية في إيمان كنيسة هللا
سنرى كيف أن هذا األمر واضح تماما ً في الرسالة األولى إلى تسالونيكي فمجيء الرب هو الطابع
المميز للمسيحية
"نحن األحياء  ...ال نسبق الراقدين"
في تسالونيكي االولى االصحاح الرابع من عدد 13
ٱلراقأدأينَ  ،أل َك ْي َال تَ ْحزَ نُوا َك ْٱلبَاقأينَ ٱلَّذأينَ َال َر َجا َء لَ ُه ْم .أألَنَّهُ
ٱْل ْخ َوة ُ أم ْن أج َه أة َّ
ث ُ َّم َال أ ُ أريد ُ أ َ ْن تَ ْج َهلُوا أَيُّ َها ْ أ
ضا َم َعهُ .فَإأنَّنَا نَقُو ُل
ض ُر ُه ُم ٱهللُ أ َ ْي ً
ع َم َ
ٱلراقأد ُونَ أبيَ ُ
أإ ْن ُكنَّا نُؤْ أم ُن أ َ َّن يَ ُ
سو َ
ام ،فَ َكذَ أل َك َّ
سو َ
سي ُْح أ
عَ ،
ات َوقَ َ
سه ُ
ب :أإنَّنَا ن َْح ُن ْٱأل َ ْح َيا َء ْٱل َباقأينَ أإلَى َم أج أ
ٱلراقأدأينَ  .أأل َ َّن َّ
بَ ،ال نَ ْس أب ُق َّ
يء َّ
لَ ُك ْم َهذَا أب َك أل َم أة َّ
ٱلر أ
ٱلر أ
ٱلربَّ نَ ْف َ
سيَقُو ُمونَ
ص ْو أ
ف َي ْن أز ُل أمنَ ٱل َّ
س َم أ
ت َر أئ أ
اء َو ْٱأل َ ْم َواتُ فأي ْٱل َمسأيحأ َ
ق ٱهللأَ ،
بأ ُهتَافٍ  ،بأ َ
س ْو َ
يس َم َالئأ َك ٍة َوبُو أ
سنُ ْخ َ
ب فأي ْٱل َه َوا أءَ ،و َه َكذَا
ف َج أميعًا َم َع ُه ْم فأي ٱل ُّ
ب أل ُم َالقَاةأ َّ
ٱلر أ
س ُح أ
ط ُ
أ َ َّو ًال .ث ُ َّم ن َْح ُن ْٱأل َ ْحيَا َء ْٱلبَاقأينَ َ
نَ ُك ُ
ضا أب َهذَا ْٱل َك َالم ".
ض ُك ْم َب ْع ً
ع ُّزوا َب ْع ُ
ين َم َع َّ
ٱلر أ
ب .ألذَ أل َك َ
ون ُك َّل أح ٍ
ولكن َمن هم هؤالء الذين سيأتي الرب يسوع ألجلهم؟
جميع الذين آمنوا وارتبطوا بالمسيح هم الذين سوف يأتي إليهم ويأخذهم معه
الذين يؤمنون بموته ،وقيامته ،وصعوده المجيد
ضا».
وهكذا قطع هذا الوعد الرائع ألحبائه« :آتي أي ً
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تغييرا واض ًحا في حياتهم
فعندما قَ أب َل األخوة هذا الحق بكل كماله وقوته أحدث
ً
فانفصلوا عن العالم وعن كل شره واجتمعوا معًا في بساطة إلى اسم الرب يسوع ليسجدوا له
ويعبدوه
هل أنت مستعد لمجيء المسيح؟
ولكي تكون مستعدًا لمجيء المسيح يجب أن تكون
كمخلص شخصي لك الذي وحده يقدر أن يغسلك من خطاياك بدمه وهكذا
أوالً قد تقابلت معه
أ
مخلصك َمن مات على الصليب ليمحو ذنوبك
يمكنك أن تعيش بشوق شديد لرؤية أ
قال بولس لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا (فيلبي )23 : 1
الخائف من الموت صار مشتاقا ً ان ينطلق ويكون مع المسيح
"إنها اآلن ساعة لنستيقظ من النوم" (رومية . ) 11 :13
فلم يَعُد هناك وقت للنوم هوذا العريس ُمقبل.
إنه آ ٍ
ت وأجرته معه ليجازي كل واحد كما يكون عمله
وطوبى ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين
هذ ا الحق البد أن يحكم تصرفاتنا في مدة غياب الرب عنا وهذا سيجعلنا ساهرين ومنتظرين.
سيأتي سيدنا الخذنا معه وهذا يسمى االختظاف
ينتظر المؤمنون األتقياء في كل أنحاء العالم مجيء المسيح ليختطفهم في أيَّة لحظة.
القدأيسين في زمان الرسل كانوا ينتظرون مجيء المسيح في أيامهم ،فكانت تحيتهم المعتادة لبعض
ماران أَثا“ أي ”ربنا قادم“.
هيَ ” :
وكان هذا الرجاء حيًّا في قلوبهم
نعم كان انتظار مجيء الرب هو شغل القدأيسين ال َّ
شاغل
كيف رجعتم إلى هللا من األوثان لتعبدوا هللا
ولقد قال الرسول بولس للمؤمنين في تسالونيكيَ « :
الحي الحقيقي ،وتَنتظروا ابنَهُ من السماء» (تسالونيكي األولى .)10 ، 9 :1
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ضا عن المؤمنين الذين خلَّصتهم النعمة:
وقال أي ً
خلصنا يسوع المسيح»( تيطس .) 13 :2
« ُمنتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد هللا العظيم و ُم أ
عديمي فساد،
«هوذا ٌّ
سر أقولُهُ لكم :ال نرقد كلُّنا ،ولكننا كلَّنا نتغيَّر  ...فإنه سيُ َب َّوق ،فيُقَام األموات َ
ونحن نتغيَّر» (كورنثوس األولى .)52 ، 51 :15
ضا وآخذكم إلي  ( ...يوحنا )3 ، 2 :14
وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا ،آتي أي ً
إن مجيء الرب يسوع المسيح الشخصي هو أحد األجزاء ال ُمتممة لإليمان المسيحي وعندما تحدث
هذه الحادثة سيكون لها أعمق النتائج بالنسبة لجميع َمن يكونون على هذه األرض عند مجيئه
وتختلف هذه النتائج باختالف حالة الناس أمام هللا في الوقت الحاضر.
فبالنسبة للمؤمن المسيحي فإن مجيء الرب هو تحقيق ألعز أمانيه وهو إتمام لوعد الرب:
ي»
«وإن مضيت  ..آتي أي ً
ضا وآخذكم إل َّ
االختطاف هو الخالص التام الكامل للمؤمن من الطبيعة القديمة والخطية والسقوط فسوف يدخل
ضا سيقوم جميع الذين ماتوا في
إلى محضر سيده دون أن يرى الموت وعند مجيء الرب أي ً
اْليمان
أما بالنسبة ألولئك الذين سمعوا إنجيل نعمة هللا ورفضوه فإن مجيئه سيكون للدينونة االبدية
عند سماع صوته يستيقظ القديسون الراقدون البسين األجساد الممجدة
سحب لمالقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل
«ثم نحن األحياء الباقين سنُخطف جميعًا معهم في ال ُ
حين مع الرب»
وال يوجد شيء يستطيع ان يمنع إتمام هذا الحادث العظيم

صالة
يا سيدي وربي ومخلصي نشتاق لك ولمجيئك انتظارنا عيوننا ليست إلى القبر ولكن إلى السماء هذا
هو رجاؤنا المبارك الذي ينتظره جميع المؤمنين بك .آمين
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آيات مشجعة للحفظ
ا َ ألديَانَةُ َّ
ضيقَ أت أه ْمَ ،و أح ْف ُ
ان
ٱلطا أه َرة ُ ٱلنَّ أقيَّةُ أع ْندَ ٱهللأ ْٱآل أ
ي َه أذهأ :ٱ ْفتأقَاد ُ ْٱليَتَا َمى َو ْٱأل َ َر أام أل فأي أ
ٱْل ْن َ
س أ
ظ ْأ
ب أه َ
سهُ أب َال دَن ٍَس أمنَ ْٱل َعالَ أم.
نَ ْف َ
(يعقوب )27 :1
ي أ َ َّو ًال َ
ارا
سا أل َمةٌُ ،متَ َر أفقَةٌُ ،م ْذ أعنَةٌَ ،م ْملُ َّوة ٌ َر ْح َمةً َوأَثْ َم ً
طا أه َرةٌ ،ث ُ َّم ُم َ
َوأ َ َّما ْٱل أح ْك َمةُ ٱلَّ أتي أم ْن فَ ْو ُق فَ أه َ
اء.
ب َوٱ ألريَ أ
عدأي َمةُ َّ
ٱلر ْي أ
صا أل َحةًَ ،
َ
(يعقوب )17: 3
ون لَهُ ْٱل َح َياة ُ
أألَنَّهُ َه َكذَا أ َ َحبَّ ٱهللُ ْٱل َعالَ َم َحتَّى َبذَ َل ٱ ْبنَهُ ْٱل َو أحيدَ ،أل َك ْي َال َي ْه أل َك ُك ُّل َم ْن يُؤْ أم ُن أب أهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ْٱألَبَ أديَّةُ.
(يوحنا )16 :3
يرت ُ ُك ْم خَا أل َيةً أم ْن َم َحبَّ أة ْٱل َما ألُ .كونُوا ُم ْكتَفأينَ أب َما أع ْندَ ُك ْم ،أألَنَّهُ قَا َل « َال أ ُ ْه أملُ َك َو َال أَتْ ُر ُك َك»
ألت َ ُك ْن أس َ
(عبرانيين )5 :13
اء،
عا أل أمينَ أَنَّ ُك ُم ٱ ْفتُدأيت ُ ْم َال بأأ َ ْشيَا َء ت َ ْفنَى ،بأ أف َّ
اطلَ أة ٱلَّتأي تَقَلَّ ْدت ُ ُموهَا أمنَ ٱ ْآلبَ أ
ير أت ُك ُم ْٱلبَ أ
ض ٍة أَ ْو ذَ َه ٍ
َ
ب ،أم ْن أس َ
ب َو َال دَن ٍَس ،دَ أم ْٱل َمسأيحأ،
بَ ْل أبدَ ٍم َك أر ٍيمَ ،ك َما أم ْن َح َم ٍل أب َال َع ْي ٍ
(بطرس االولى )19-18 :1
احد ٌ َو َو أسي ٌ
احدٌ
ط َو أ
ق يُ ْقبألُونَ  .أألَنَّهُ يُو َجد ُ إألَهٌ َو أ
اس َي ْخلُ ُ
ٱلَّذأي ي أُريد ُ أ َ َّن َج أمي َع ٱلنَّ أ
صونَ َ ،وإألَى َم ْع أر َف أة ْٱل َح أ
س ُ
ع ْٱل َمسأي ُح،
سو ُ
ان يَ ُ
بَيْنَ ٱهللأ َوٱلنَّ أ
ٱْل ْن َ
اس ْ :أ
(تيموثاوس االولى )5-4 :2
س ْل َ
سلَنَا أم ْن َخ َ
ط ُ
ٱلَّذأي أ َ َحبَّنَاَ ،وقَ ْد َ
ان إألَى أَبَ أد
طايَانَا بأدَ أم أهَ ،و َجعَلَنَا ُملُو ًكا َو َك َهنَةً أِّلأ أ َ أبي أه ،لَهُ ْٱل َم ْجد ُ َوٱل ُّ
غ َّ
ْٱآلبأدأينَ
(رؤيا )6-5 : 1
ش ْيءٍ أفي ْٱل َمسأيحأ ٱلَّذأي يُ َق أوي أني
أ َ ْست َ أطي ُع ُك َّل َ
(فيلبي )13: 4
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ي ْٱل َمسأي ُح َو ْٱل َم ْوتُ ُه َو أر ْب ٌح.
ي ْٱل َحيَاة َ أه َ
أأل َ َّن أل َ
(فيلبي )21 :1
ٱْل ْج َماعأ َع أظي ٌم ُه َو أس ُّر ٱلت َّ ْق َوى :ٱهللُ َ
ٱلروحأ ،تَ َرا َءى أل َم َال أئ َكةٍُ ،ك أرزَ أب أه
سدأ ،تَ َب َّر َر أفي ُّ
ظ َه َر أفي ْٱل َج َ
َو أب ْ أ
ومنَ بأ أه فأي ْٱلعَالَ أمُ ،رفأ َع فأي ْٱل َم ْجدأ.
بَيْنَ ْٱأل ُ َم أم ،أ ُ أ
( تيموثوس االولى )16 : 3
اء َم َع ٱل ُّ
ش ْيءٍ َ ،ب ْل فأي ُك أل َ
َال تَ ْهت َ ُّموا أب َ
ع أ
ش ْيءٍ أبٱل َّ
س َال ُم ٱهللأ
ص َال أة َوٱلدُّ َ
ش ْك أر ،ألت ُ ْعلَ ْم أط ْل َبات ُ ُك ْم لَدَى ٱهللأَ 7 .و َ
ع ْق ٍلَ ،ي ْح َف ُ
ٱلَّذأي يَفُ ُ
ع.
ار ُك ْم أفي ْٱل َمسأيحأ يَ ُ
سو َ
وق ُك َّل َ
ظ قُلُو َب ُك ْم َوأ َ ْف َك َ
(فيلبي ) 7-6: 4
ب أإلَ ْي ُك ْم َهذَا أل َك ْي َال ت ُ ْخ أطئُواَ .و أإ ْن أ َ ْخ َ
ار.
طأ َ أ َ َحدٌ فَلَنَا َ
َيا أ َ ْو َالدأي ،أ َ ْكت ُ ُ
بَ ،ي ُ
سوعُ ْٱل َمسأي ُح ْٱل َب ُّ
ش أفي ٌع أع ْندَ ْٱآل أ
( يوحنا االولى )1 :2
س أد َب ْل
إأذًا َال َ
ع ،ٱل َّ
علَى ٱلَّذأينَ ُه ْم فأي ْٱل َمسأيحأ يَ ُ
سو َ
س َ
ش ْي َء أمنَ ٱلدَّ ْينُونَ أة ْٱآلنَ َ
ب ْٱل َج َ
ْس َح َ
سا ألكأينَ لَي َ
ٱلروحأ ( .رومية )1 :8
ب ُّ
س َ
َح َ
ص أدهأ.
اء ت َ ْع َم ُل َمعًا أل ْل َخي أْر أللَّذأينَ ي أُحبُّونَ ٱهللَ ،ٱلَّذأينَ ُه ْم َم ْد ُ
َ 28ون َْح ُن َن ْعلَ ُم أ َ َّن ُك َّل ْٱأل َ ْشيَ أ
ب قَ ْ
س َ
ع ُّوونَ َح َ
( رومية )28 : 8
ْف
علَ ْينَا؟ اَلَّذأي لَ ْم يُ ْش أف ْق َ
فَ َماذَا نَقُو ُل أل َهذَا؟ أإ ْن َكانَ ٱهللُ َم َعنَا ،فَ َم ْن َ
علَى ٱ ْب أن أهَ ،ب ْل َبذَلَهُ أأل َ ْج ألنَا أ َ ْج َمعأينَ َ ،كي َ
ش ْيءٍ ؟
ضا َمعَهُ ُك َّل َ
َال َي َهبُنَا أ َ ْي ً
( رومية)32- 31: 8
اض َرة ً َو َال ُم ْست َ ْق َبلَةً،
فَإأنأي ُمت َ َي أق ٌن أَنَّهُ َال َم ْو َ
ور َح أ
ت َو َال َح َياة ََ ،و َال َم َالئأ َكةَ َو َال ُر َؤ َ
سا َء َو َال قُ َّواتأَ ،و َال أ ُ ُم َ
ع َربأنَا
ع ْل َو َو َال ُ
َو َال ُ
ع ْن َم َحبَّ أة ٱهللأ ٱلَّتأي فأي ْٱل َمسأيحأ يَ ُ
سو َ
صلَنَا َ
ع ْمقَ َ ،و َال َخ أليقَةَ أ ُ ْخ َرى ،ت َ ْقد ُأر أ َ ْن ت َ ْف أ
 (.رومية ) 39-38: 8
ي أ َ ْم َخ َ
ْف؟
ْط َهاد ٌ أ َ ْم ُجوعٌ أ َ ْم ُ
ضي ٌْق أ َ أم ٱض أ
سي ٌ
أيح؟ أ َ أشدَّة ٌ أ َ ْم أ
س َي ْف أ
ط ٌر أ َ ْم َ
َم ْن َ
ع ْر ٌ
صلُنَا َع ْن َم َحبَّ أة ْٱل َمس أ
( رومية )35 : 8
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أأل َ َّن ُك َّل ٱلَّذأينَ َي ْنقَاد ُونَ بأ ُروحأ ٱهللأ ،فَأُولَئأ َك ُه ْم أ َ ْبنَا ُء ٱهللأ ( رومية)14 :8
س َما أويَّا أ
وحيَّ ٍة فأي ٱل َّ
ار َكنَا بأ ُك أل َب َر َك ٍة ُر أ
اركٌ ٱهللُ أَبُو َربأنَا يَ ُ
سو َ
ع ْٱل َمسأيحأ ،ٱلَّذأي بَ َ
ُمبَ َ
ت فأي ْٱل َم أسيحأ
(أفسس )3: 1
لَ أك أن ْ
وت ٱهللأ َو أب َّرهَُ ،و َه أذ أه ُكلُّ َها تُزَ اد ُ لَ ُك ْم .فَ َال ت َ ْهت َ ُّموا أل ْلغَدأ ،أأل َ َّن ْٱلغَدَ َي ْهت َ ُّم أب َما ألنَ ْف أس أه.
ٱطلُبُوا أ َ َّو ًال َملَ ُك َ
يَ ْك أفي ْٱليَ ْو َم ش َُّرهُ.
(متى )34-33 :6
عوا يُ ْفت َ ْح لَ ُك ْم .أأل َ َّن ُك َّل َم ْن يَسْأ َ ُل يَأ ْ ُخذَُ ،و َم ْن َي ْ
ط ْوا .ا ُ ْ
«اأسْأَلُوا ت ُ ْع َ
ب َي أجد َُ ،و َم ْن
طل ُ ُ
طلُبُوا تَ أجد ُوا .اأ ْق َر ُ
ع يُ ْفت َ ُح لَهُ(.متى)8-7:7
َي ْق َر ُ
ي أب أغنَاهُ.
" َه َكذَا قَا َل َّ
ٱلربُّ َ :ال َي ْفتَ أخ َر َّن ْٱل َح أكي ُم أب أح ْك َمتأ أهَ ،و َال َي ْفتَ أخ أر ْٱل َجب ُ
َّار أب َج َب ُروتأ أهَ ،و َال َي ْفتَ أخ أر ْٱلغَنأ ُّ
عد ًْال أفي
ٱلربُّ ٱل َّ
َب ْل أب َهذَا أل َي ْفتَ أخ َر َّن ْٱل ُم ْفت َ أخ ُر :أبأَنَّهُ َي ْف َه ُم َو َي ْع أرفُ أني أ َ أني أَنَا َّ
صا أن ُع َر ْح َمةً َوقَ َ
ضا ًء َو َ
ٱلربُّ ( .ارميا )24-23: 9
س ُّر ،يَقُو ُل َّ
ْٱأل َ ْر أ
ض ،أألَنأي أب َه أذ أه أ ُ َ
***
ختاما ً
المسيحية الحقيقية هي ليس انك مولود في عائلة مسيحية وليست ذهاب الى الكنيسة وليست
عبادات وممارسات خارجية.
المسيحية الحقيقية هي سكنى روح المسيح (الروح القدس) في اْلنسان.
والروح القدس يصفه الكتاب بأنه روح المسيح وهو طبيعة المسيح.
ففي اللحظة التي أقبل فيها الرب يسوع مخلصا ً شخصيا ً أولد والدة ثانية بواسطة روح المسيح.
آتي بتوبة صادقة فيطهرني ويسكن في روح المسيح وأولد من جديد.
الرب يريد أن يعطيك قلبًا جديدًا ورو ًحا جديدة.
هذه هي المسيحية الحقيقية وهذه قائمة على كلمة هللا وروح هللا
ضا والدة من الماء (كلمة هللا).
هذه الوالدة هي من الروح القدس وهي أي ً
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الحظ حين يتكلم عنها يقول:
"شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه" (يعقوب  .)18:1فالذي يولد والدة روحية
ضا في 1بطرس
من فوق يرغب أن يطيع كلمة اْلنجيل فيعيش كما يحق ْلنجيل المسيح .ثم نقرأ أي ً
" 23:1مولودين ثانية ،ال من زرع يفنى ،بل مما ال يفنى ،بكلمة هللا الحية الباقية إلى األبد" .هنا
إشارة أخرى بأن الوالدة من الماء ترمز إلى غسل الماء بالكلمة أي كلمة هللا.
يقول في 1كورنثوس " 16:3أما تعلمون أنكم هيكل هللا ،وروح هللا يسكن فيكم"؟ هذه هي المسيحية
الحقيقية :سكنى الروح القدس ،أو سكنى روح المسيح فينا.
كنا في ظلمة وعتمة روحية ونأتي إلى نور المسيح بعد أن نولد والدة جديدة من الروح.
أحرارا" (يوحنا .)36:8
"فإن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون
ً
الوالدة الروحية تأتي نتيجة اتحاد اْليمان بالنعمة
"بالنعمة أنتم مخلصون ،باْليمان ،وذلك ليس منكم .هو عطية هللا .ليس من أعمال كي ال يفتخر
أحد" (أفسس ).)9-8:2
حين يلتقي إيماننا بنعمة المسيح تحصل الوالدة الثانية.
صا.
الوالدة الروحية تحصل في لحظة بالتوبة وقبول المسيح ربًا ومخل ً
كثيرا ما كنت أقول :نحن متدينون ومسيحيون ...ولكن في لحظة حين سلمت قلبي
في أول شبابي ً
تغيرت حياتي في تلك اللحظة إذ ولدت والدة ثانية
"فإذا تواضع شعبي الذي د ُعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ،ورجعوا عن طرقهم الرديئة
فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأُبرئ أرضهم" (2أخبار .)14:7
بعد أن يولد الطفل يطعمونه الحليب (أي اللبن الطبيعي) من ثدي األم لكي ينمو ويحيا .كذلك نحن
حين نولد والدة روحية ،نحتاج إلى كلمة هللا لكي ننمو روحيًا ونحيا بالروح.
هذا ما تقوله كلمة هللا في (1بطرس " )25:1أما كلمة الرب فتثبت إلى األبد .وهذه هي الكلمة التي
بُشرتم بها" .ثم نقرأ في (1بطرس " )2:2وكأطفال مولودين اآلن ،اشتهوا اللبن العقلي (أي كلمة
هللا) العديم الغش لكي تنمو به".
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يا لها من نعمة ويا له من امتياز أن نولد والدة ثانية روحية ونختبر الحياة الجديدة واألبدية في
المسيح
تعال إلى الرب وقل له" :اغفر لي يا سيدي فأنا أتوب عن خطاياي وأرجع إليك.
طهرني وحررني وغيرني واجعلني أولد والدة ثانية روحية إذ أقبلك يا سيدي المسيح كمخلصي
وربي وسيدي .تربع على عرش حياتي واجعلني ذلك اْلنسان الجديد الذي تريدني أن أكونه لكي
أنال هبة الحياة األبدية وأصير بالفعل واحدًا من أوالدك في المسيح يسوع".
انت اخي وانتي اختي صرت وصرتي ابن وابنه للرب
س ْل َ
َوأ َ َّما ُك ُّل ٱلَّذأينَ َق أبلُوهُ فَأ َ ْع َ
يروا أ َ ْو َالدَ ٱهللأ ،أَي أ ْٱل ُمؤْ أمنُونَ أبٱس أْم أه.
طا ُه ْم ُ
ص ُ
طانًا أ َ ْن يَ أ
(يوحنا )12: 1
اخي واختي
ان كنت قد قبلت الرب يسوع المسيح ربا ً ومخلصا ً لحياتك
وقررتم ان تعيشوا الحياة الجديدة كمسيحيين حقيقيين لتضمنوا الحياة االبدية مع الرب يسوع
عيشوا حياة االستعداد النه سيأتي قريبا ً ويأخذنا اليه
ان قررت ذلك اخبرنا لكي نصلي الجلك ونمدك بوسائل روحية ونجيب على اسئلتك ونشاركك
افراحك بالحياة الجديدة مع المسيح
تمنياتنا لك ان تكون مظلل بنعمة ومحبة الرب يسوع المسيح

يطلب من :
في امريكا  :عازر مشرقي او جون الظواهرة :
johndawahare@yahoo.com
في مصر  :االخ طلعت فكري :
تليفون :

talaatfikry@yahoo.co.uk

01222329343
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