
 بقلم:ُليثُمقادسيُ–ُمورُ األُفحص ُ

ه ُُبُ نُبسبَُولكُ ُ،هاببعضُ ُرَُوتأثُ ُسيحُ المَُُخالقَُأُهُ تُ فولَُطُ ُمنذُ ُا كَتَسبَُُيُ المسيحُ ُنسانُ اإل اختالط 
ُةُ مسيحيُ ُغيرُ الُاتُ لوكيُ السُ ُ،ُفتبدأُ ا ُيُ طبيعُ ُيئاُ شُسيكونُ ُابهُرَُأثُ التُ ُفإنُ ُيسوعَُُبُ الرُ ُفُ لمُتعرُ ُقوامُ أب

ُرورُ الشُ ُهُ هذُ ُرُ مصدَُُكونُ ُ،بُ فيُمطَُُعَُقدُوقَُُهُ نفسَُُدُ يجُ ُجأةُ وفَُُ،فَُعرُ نُيُ أُنُدونُ مُ ُهُ لحياتُ ُلُ تتسلُ 
 .ةُ طيئَُبالخَُُذينَُذُ المتلَُُاصطيادُ ُضُ لغرَُُعمَُلقيُالطُ وهوُيُ ُ،بليس ُإهوُ

 

ْعُإ َلىُالر بُ "ُ:هياُقولَُم ُُرإراثيُمَُُفرُ فيُسُ ُنقرأُ  ْنَهاَُوَنْرج  َقَناَُوَنْمَتح  ُ.٣ُ:٠٤مراثيُُ."ل َنْفَحْصُط ر 

ُأكيدُ ؟ُبالتُ هُ ضَُرَُمََُُصُخُ نُيشَُأُيستطيعُ ُريض ُالمَُُنا؟ُهلُ ق ُرُ طُ ُفحص ُُنُ يمكُ ُنُكيفَُولكُ ُ.جميلُ ُكالمُ 
ُُ.بيبُ للطُ ُةُ بلُهوُبحاجَُُ،كال ُسُ المقدُ ُنجيلُ اإلُةُ كلمَُُاللُ نُخُ مُ ُقُ رُ الطُ ُبعَضُيمك ن نيُفحص 

ُشوارُ نيُفيُمُ عينَُكيُيُ َُسُالقدُ ُوحَُلرُ اُحتاجُ أُوُ،ياتُ لوكيُ وسُ ُكتوبُ المَُُبينَُُنُ قارُ أُوُمُ فهَُأُوُقرأُ أحينماُ
هاُاآلَخرُ ُفحصُ   .بعض 

 

َُفُ"ُ:القائُ ُسولُ الرُ ُبولس ُُثَُتحدُ  ه .ُأَلن  وح  ُب ر  َُحت ىَُأْعَلَنه ُاهلل َُلَناَُنْحن  َُشْيء  ُك ل  وَحَُيْفَحص  الر 
ذوات ناُُصُ فحَُلُسُ دُ القُ ُوحُ الرُ إْنَُلمُنستعنُبُنات ُيُ بدُ أبُرُ إنناُنغامُ ُ.٢ُ:١٤كورنثوس١ُُ.َُأْعَماَقُاهلل "

 .بُ ناسُ المُ ُالجُ العُ ُبأخذُ ُاالهتمامُ ُمُ نُثَُومُ ُ،ضُ رَُالمَُُةُ فَُمعرُ ُلالُ تواصُ مُ فحصا ُ

 

ُالعامُ ُارُ يُ يُالتُ نُ تبَُُةَُنتيجَُُةُ ئَُخاطُ ُاتُ يُ لوكُ بواُسُ سَُاكتَُُالغربُ ُرواُلبالدُ سافَُُالذينَُُنَُمُ ُالكثيرُ ُ،فُ لألسَُ
عندُُلُ (ُوهوُالعمَُهُ )كماُيدعونَُُدُ سوَُباألُلُ العمَُُ،مثالُلوكياتُ السُ ُتلكَُمنُُ.ةُ يُ العربُ ُلياتُ اجللُْ

ُ،بُ رائُ ضالُنُدفعُ مُ ُبُ رُ التهَُُضُ لغرَُُةُ ولَُالدُ ُخبارُ إُمُ علىُعدَُُقاُ سبَُمُمُ معهُ ُاالتفاقُ ُقدُتمُ ُأشخاصُ 



ُة ُرُ بالمَُُيُ مسيحُ ُغيرُ ُفُ رُ تصَُُ.ةُ ولَُالدُ ُنَُمُمُ هُ والدُ أُاتُ قُ حَُمُومستَُهُ اتُ قُ ستحَُمُ ُلُ كامُ ُوبالتاليُاستالمُ 
 .ةُ المسيحيُ ُفُ والمؤسُ ُةُ يُ العربُ ُجالياتُ الُُْبينَُُكبيرُ ُبشكلُ ُش َُفُتَُهُمُ ولكنُ 

 

ُحدُ أفيُُيعملُ ُنيُكيفُكانَُث ُدُ يحَُُلىُكنداُوكانَُإُدُ دَُجُ الُُْالقادمينَُُحدَُأُيتُ قَُالتَُُأسابيعَُُعدةُ ُقبلَُ
ُدُ حَُأُةُ اُبنصيحَُدُ جُ ُحَُ،ُففرُ الكثيرُ ُتوفيرَُُنُيستطيعَُأُنُدونُ نُمُ ولكُ ُهُ تَُعائلَُُعيلُ ي ُُوكانَُُ،األماكنُ 
لمُُهكذاُأشخاص ُُ.ةُ لَُضُ المفَُُهُ تُ سيارَُُوشراءَُُهُ مُ ل ُحُ ُتحقيقَُُلكيُيستطيعَُُدُ سوَُباألُلُ بالعمَُُهُ ئُ أصدقا

،ُورُ النُ ُرُ مصدَُُةُ فَُبمعرُ ُةُ غبَُالرُ ُجودُ وُ ُمُ وعدَُُةُ الكنيسَُُنُ مُعَُهُ عادُ ابتُ ُبُ مُبسبَُهُ اتُ لوكيُ سُ ُواُبفحصُ مُ يهتَُ
ُالن وَرَُقْدَُجاَءُإ َلىُ"ُ:بُ الرُ ُقالَُذُإ،ُةُ ينونَُالدُ ُبينَُمستوجُ ُنَُفيكونُو َيُالد ْين وَنة :ُإ ن  ه ُه  َُوَهذ  اْلَعاَلم 

يَرةُ  ر  َُأْعَماَله ْمَُكاَنْتُش  ُأَلن  َنُالن ور  ُالظ ْلَمَةَُأْكَثَرُم  ُالن اس   "٣ُ:١١.ُيوحناُ"َوَأَحب 

 

ُأموالَُُقُ هُيسرُ ن ُأُرُ رَُ؟ُالضُ ةُ ريبَُضالُدفعُ ُنُدونُ مُمُ هُ حدُ أُلَُنُيعمَُأُرُ رَُ،ُماُالضُ لُ ءَُولكنكُقدُتتسا
عنُُلُ هُعاطُ ن ُأُةُ دَُمعتقُ ُةُ هاُلهُبأمانَُلُ توصُ ُةُ ولَُوالدُ ُهُ اتُ قُ حَُستَُمُ ُلهُ ُعونَُممنُيدفَُُبُ رائُ ضَُيُالعُ دافُ 

ُهُ لُ لهُعمَُُنُكانَُإهيُوتنتَُُقلُ أُنُتكونَُأُبُ يجُ ُاتُ قُ حَُالمستَُُ،ُبينماُهذهُ ةُ للمساعدَُُومحتاجُ ُالعملُ 
،ُعليهُ ُلُ يحصَُُدخولُ مَُُيُ أبُةَُولَُالدُ ُرَُخبُ نُيُ أُبُ هُيجُ كونُ ُداعُ والخُ ُبُ ذُ للكَُُقَُلَُانزَُُهُ ن ُأكماُُ،الخاص ُ

ُلُ حصُ هاُتستَُبأنُ ُتهُ مَُوأعلَُُوالخدماتُ ُاألمانَُُتُلهُ رَُفُ ووَُُتهُ لَُالتيُاستقبَُُهُ تُ كومَُحُ ُمعَُُهُ عهدَُُهوُيخونُ 
ُكونُ ُمحسوسُ ُهُغيرُ ولكنُ ُكبيرُ ُالموضوعَُُنُ أُظُ فنالحُ ُ.،الخدماتُ ُلتأمينُ ُنينَُواطُ نُالمُ مُ ُبَُرائُ ضال
 .للكثيرينُ هُل ُمُ جَُي ُُبليَسُإ

 

نُمُ ُةُ عَُممتُ ُأوقاتُ ُلقضاءُ ُةُ يليُ اللُ ُيَُوادُ النُ ُواُيرتادونَُفباتُ ُةُ ذيلَُالرُ ُقواُلحياةُ لَُانزَُُينَُالمسيحيُ ُبعض ُ
مُهُ بُ مُأقارُ هُ لىُكنداُوقدُأخذَُإُدُ دَُجُ الُُْالقادمينَُُنَُمُ ُةُ اُمعُمجموعَُسُ جالُ ُكنتُ ُقبلُأيامُ ُ.مهُ نظرُ ُةُ جهَُوَُ

؟ُنُ األماكُ ُهُ لهذُ ُهابُ الذُ منُمُكُ تُ م،ُماُهيُغايَُهُ وسألتُ ُشديدُ ُنيُحزنُ ،ُفانتابَُةُ واديُالليليُ النُ ُدُ ألحَُ



مونُمُهلُتعلَُهُ فسألتُ ُ.رُ سكُ المُ ُبعضُ ُربُ ةُوشُ عَُالممتُ ُاألوقاتُ ُبعضُ ُقضاءُ لفقطُُيءَُفقالواُالُش
  ؟نُ األماكُ ُلتلكَُُهُ ذُونُتأخُ أُمُفهلُيليقُ فيكُ ُنُ يسكُ ُالقدَسُُالروحَُُنُ أ

 

مُوهُ ُيُاليومُ يُ نُمسيحُ مُ ُالكثيرُ ُإليهُالذيُوصلَُُللحالُ ُاالستياءُ ُةَُنتيجَُُمُجاءَُكالميُمعهُ ُبالتأكيدُ 
ُنُ أمواُلتعلَُُاهمُلوُقرأُوألنُ ُةُ القراءَُُمُ بعدَُُنُ تكمُ ُالمشكلةُ ُ.رامُ علىُماُيُ ُمُ يتُ ُيءُ شُلُ كُ ُنُ أُدونَُقُ يعتَُ
ُوََُكل َمَةُاهلل َُحي ة َُوَفع اَلة ُ" ُالن ْفس  ،َُوَخار َقة ُإ َلىَُمْفَرق  ُذ يَُحد ْين  َُسْيف  ْنُك ل  ُاَوَأْمَضىُم  وح  لر 
ُوَُاوَُ ل  َُون ي ات هُ اْلَمَفاص  َأْفَكاَرُاْلَقْلب  ،َُوم َمي َزةُ   ٠ُ:١٢.ُعبرانيينُ"ْلم َخاخ 

 

فهوُمثالُالُُبيهُ أمعُُحينماُيكونُ ُخص ُهاُالشُ عُ بُ يتُ ُنةُ معيُ ُخالقُ أُهناكَُُةُ رقيُ الشُ ُفيُالمجتمعاتُ 

ُبُ معُاآلُقينَُصُ لتَُمُ ُماُنكونُ حينَُُيُ رُ فكمُبالحَُُ،هيُصوتَُل ُعَُويُ ُحُ ب ُقَُوالُيُ ُبيهُ أُمامَُأُجائرَُالسُ ُنُ خُ دَُيُ 

ُرُ مواُسُ فهَُلمُيَُُيُاليومُ يُ مسيحُ ُةُ ذُغالبيُ إ،ُذلكُااللتصاقُ ُبإدراكُ ُنُ تكمُ ُةَُالمشكلَُُ؟ُولكنُ يُ ماوُ السُ 
 .مفهومُ ُوغيرَُُكُ درَُمُ ُغيرَُُا ُيُ ضبابُ ُيئ اهمُشيانُ فيُكُ ُسُ القدُ ُوحُ الرُ ُلولُ حُ ُوباتَُُةُ عموديُ المَُ

 

ُةُ بالخطيئَُُةُ المولودَُُةُ نسانيُ اإلُةُ طرَُالفُ ُوفقَُُفُ سيبقىُيتصرُ ُنسانَُاإلُنُ فأُ ُاإلدراكُ ُمُ عدَُُبُ بسبَُ
ُ»"ُ:الربُ ُكماُقالَُُيُ ائُ تلقُبشكلُ ُرورَُالشُ ُجُ نتُ هاُتُ ولكنُ ُةُ االجتماعيُ ُالضوابطُلبعضُ ُةُ الخاضعَُ إ ن 

ُاأَلفُْ َُتْخر ج  ُالن اس  ْنُق ل وب  ُم  ل  َنُالد اخ  ْنَساَن.ُأَلن ه ُم  ُاإل  َُذل َكُي َنج س  ْنَسان  َنُاإل  ُم  يَُيْخر ج  ُال ذ  َكار 
ُ َعْين  َُعَهاَرةُ  َُمْكر  ْبث  ْرَقة َُطَمع ُخ  ُس  ُف ْسق َُقْتل  يَرة :ُز نى  يع ُالش ر  .َُجم  ُك ْبر َياء َُجْهل  يف  َتْجد  يَرةُ  ر  ش 

ْنَسانَُ ُاإل  َُوت َنج س  ل  َنُالد اخ  ُم  َُتْخر ج  ور  ه ُالش ر   ٢٣-٧ُ:٢٤.ُمرقسُ«َهذ 

 



ُويفهمَُُةُ الكنيسَُُنُ معُكاهُ َُسُنُيجلُ أ،ُئُ لمبادُ إلىُاُنُيعودَُأُجوابُ ؟ُالُْيُ المسيحُ ُهُ ماُالذيُيحتاجُ 
ُةَُيُ بدُ أُوُالحياةُ ُهُ هذُ ُةَُيُ زمنُ ُمَُنُيفهَُأُوُاألطفالَُُدُ مُ التيُتعَُُفُ للطوائُ ُياُ مُ نتَُمُ ُكانَُنُإُةُ يُ المعمودُ ُرُ سُ 

ُهمُ أعنُُالرسولُ ُبولس ُُثَُتحدُ ُ.الحياةُ ُتلكَُفيُُزُ هاُللتميُ باعُ اتُ ُبُ الواجُ ُوالخطواتُ ُةُ القادمَُُالحياةُ 
َُأْذَهان ك ْمُلُ اَلُت َشاك ل واَُهَذاُالد ْهَرَُوُ"ُ:لذُقاإالخطواتُُتلكَُ يد  واَُعْنَُشْكل ك ْمُب َتْجد  واَُماُتَُخُْتََُبْلَُتَغي ر  ب ر 

َلةُ  ي ة ُاْلَكام  ال َحة ُاْلَمْرض  اهلل ُالص  َيُإ َراَدةُ   .١٢ُ:٢.ُروميةُ"ه 

 

هذاُماُُ.هنُ الذُ ُتجديدُ ُلكيُيتمُ ُةُ طيئَُالخَُُاتُ يُ لوكُ بسُ ُةُ الموبوءَُُعنُالمجتمعاتُ ُاالنعزالُ ُحياناُيجبُ أ
ْنُ»ُ:هُ َلُُذُقالَُإُلدانيينَُالكَُُنُأورُ مُ ُهُ خرجَُأماُحينَُُبراهيمَُإمعُُاهللُ ُهُ صنعَُ يَُأْخَرَجَكُم  ُال ذ  َأَناُالر ب 

َثَها ه ُاأَلْرَضُل َتر  َيَكَُهذ  ُاْلك ْلَدان ي يَنُل ي ْعط  ُهنُ الذُ ُوتجديدَُُاالنعزالَُُنُ أُنالحظُ ١١ُ:٧ُتكوينُُ«أ ور 
ناُرُ سيجُ ُةُ طيئَُوالخَُُرُ بالشُ ُةُ عَُمستمتُ ُقوامُ أُناُوسطَُئُ بقاُ،ُكونُ يُ وحُ الرُ ُطاقُ علىُالنُ ُةُ ناُلوراثَُيقودُ 

 .مهُ اتُ تلقائياُلسلوكيُ 

 

َطَعام يُ"ُ:ذاكُالذيُقالُ،سيحُ المُلفكرُ ُدُ هُيتجدُ ن ُأُوابُ جَُهنيُلماذا؟ُالُْذُ ُدُ ،ُيتجدُ لُ سائُ ُولكنُيسألُ 
يَئَةُال ذ يُ َمَُعَمَلهُ َأْنَُأْعَمَلَُمش  علىُُايُ كانُمبنُ ُالمسيحُ ُفكرُ ُ.٠ُ:٣٠يوحناُُ."َأْرَسَلن يَُوأ َتم 

نيُسيجعلُ ُوسُ القدُ ُهُ بروحُ ُقُ طلَُالمُ ُواالنقيادُ ُذلكُالخضوعُ ُ.يُ ماوُ السُ ُبُ اآلُةُ لمشيئَُُلُ الكامُ ُضوعُ الخُ 
 .حياتيُهيُطعاميُومحورَُُوتكونُ ُةَُرضيَُالمُ ُالحةَُالصُ ُاهللُ ُةَُرادَُإُدُ جُ أ

 

عنُُوأصمُ ُحُ القبائُ ُةُ عمىُعنُرؤيَُأُهُ ن ُأوهيُُالمسيحُ ُمواصفاتُ ُعضُ عنُبُالنبيُ ُشعياءُ إُثَُتحدُ 
ل ه ؟َُمْنُ"ُ:ذُقالإ،ُاهللَُُدُ جُ مَُماُالُيُ ُلُ كُ ُماعُ سَُ يُأ ْرس  يَُوَأَصم َُكَرس ول يُال ذ  َمْنُه َوَُأْعَمىُإ ال َُعْبد 

َُوَأْعَمىُ ُه َوَُأْعَمىَُكاْلَكام ل  َُواَلَُيْسَمع .ُالر ب  ُاأل ذ َنْين  ظ .َُمْفت وح  َُكث يرا َُواَلُت اَلح  ر  ؟َُناظ  ُالر ب  َكَعْبد 
ُب ر ه .ُي َعظ م ُالش ر يَعَةَُوي ْكر م َها ْنَُأْجل  ُم   "٢١-١١ُ:٠٢.ُاشعياءَُقْدُس ر 



ُ.هُ ت ُلَُمشاكَُُمُ وعدَُُمُ العالَُُتيارُ ُعكَسُُوهيُالسيرُ ُ،هاإليُرُ غيُ التُ ُحتاجُ أالتيُُهذهُهيُالمواصفاتُ 
ُةُ معُكلمَُُلُ عامُ فيُالتُ ُةُ ي ُدُ جُ علىُالُُْفُ للتعرُ ُيامُ فيُهذهُاألُشُ مُ اآلُحياةُ ُقُ بنسَُُنُ التمعُ ُباإلمكانُ 

دراكَُُالحياةُ ُاتُ يَُغرُ مُلمُ هُ يَُتحدُ ُمُولكنُ هُ عيشُ ُبطريقةُ ُمعُهؤالءُ ُقُ فُ قدُالُنتُ ُ.اهللُ  ماُُلُ كُ ُنُ أمُبهُ وا 
 .عُ فيُالمجتمَُُة ُزَُالمميُ ُةُ ريحَُلهذهُالشُ ُباحترامُ ُناُنقفُ يجعلُ ُيُ نقُ ُنُقلبُ مُ ُعَُنُينبَُأُيجبُ ُهُ يصنعونَُ

 

،ُالربُ ُساتُ دُ قَُعلىُمُ ُةُ كبيرَُُةُ يرَُبغَُُالُ محمُ ُالذيُجاءَُُيُ قُ التُ ُ،ُذلكُالملكُ كُ اُالملُ يُ يوشُ ُي امُ أفيُ 

كانواُقدُُأورشليمَُُسكانَُُنُ الثانيُوالعشرين،ُأُصحاحُ الثانيُاألُلوكُ المُ ُفرُ فيُسُ ُص ُناُالنُ رُ خبُ يُ 
ُ؟بذلكُالملكُ ُكيفُعرفَُُ.ةَُينونَُالدُ ُةُ بَُمستوجُ ُةُ ئَُالخاطُ ُاتُ لوكيُ السُ ُنَُمُ ُةُ مَُمتقدُ ُةُ لَُلىُمرحَُإوصلواُ

ُقَُيوشياُمزُ ُالملكَُُنُ أُ،ُحيثُنقرأُ بُ الرُ ُفيُبيتُ ُةُ دفَُبالصُ ُهُ موسىُالذيُوجدَُُناموَسُُماُفحَصُحينَُ
 .اهللُ ُةُ وكلمَُُهُ شعبُ ُاتُ يُ لوكُ بينُسُ ُوقارنَُُماُفحَصُحينَُُهُ ثيابَُ

 

ُالربُ ُإلحدىُنساءُ ُرسلَُأُيوشياُالملكَُُظُ ذُنالحُ إ،ُالتأكيدَُُبُ يتطلُ ُةُ وحيُ الرُ ُمورُ فيُاألُالفحص ُ
ُفرُ فيُسُ ُدُ الوارُ ُهُ بُ غضَُمُعليهُ ُلُ وهلُسيحُ ُاألمةُ ُلتلكَُُبُ الرُ ُهاُعنُكالمُ يسألُ ُةُ النبيُ ُةُ لدَُوهيُخَُ

ُةَُنتيجَُُةُ ينونَُالدُ ُمنُتلكَُُهُ نفسَُُخل َصُُكُ هذاُالملُ ُكونُ ُ،مُ مهُ ُقيقُ الدُ ُالفحص ُ،ُفلذلكُ.ةُ ريعَُالشُ 
ُفقالُلهُ ُةُ طيئَُالخَُُحياةُ ُقُ علىُنسَُُوالحزينَُُائبَُالتُ ُهُ قلبَُُاهللُ ُذُالحظَُإ،ُالفحصُ ُجُ بنتائُ ُهُ اهتمامُ 

يَُأَناَُجال ب ه ُل َذل َكَُهَئَنَذاُ" ُال ذ  ُالش ر  ،َُواَلَُتَرىَُعْيَناَكُك ل  م َكُإ َلىُآَبائ َكَُفت َضم ُإ َلىَُقْبر َكُب َساَلم  َأض 
عُ   "٢٢ُ:٢٤ملوك٢ُُ.َُعَلىَُهَذاُاْلَمْوض 

 

.ُقُ ن ه ُأَُْعت ْمُمُ سَُُدَُْقُ"ُ:قائالُالمسيحُ ُيسوعُ ُبُ الرُ ُثَُتحدُ  :ُاَلَُتْزن  َُُأم اوَُيَلُل ْلق َدَماء  ُك ل  َُلك ْم:ُإ ن  َأَناَُفَأق ول 
ُإ َلىُا َكَُفاْقَلْعَهاَُوَأْلق َهاُُىي ْمنَُلُْاَنْتَُعْين َكُاإ ْنُكَُفََُزَنىُب َهاُف يَُقْلب ه .ُُدَُْقُفَُُاَيْشَته َيهَُل َُُرَأةُ مَُْمْنَُيْنظ ر  ت ْعث ر 

ُُأَلن هُ ُكَُنُْعَُ اَنْتَُيد َكُا  ْنُكَُوَُف يَُجَهن َم.ُُهُ َأْنَُيْهل َكَُأَحد َُأْعَضائ َكَُواَلُي ْلَقىَُجَسد َكُك لُ َكُلََُخْير 



َُلَكَُأْنَُيْهل َكَُأَحد َُأْعَضائ َكَُواَلُي ْلَقىُجَُفَُُكَُرُ ت ْعثُ ُىي ْمنَُْلُا يُفُ َكُك ل ه َُسدُ اْقَطْعَهاَُوَأْلق َهاَُعْنَكُأَلن ه َُخْير 
 ٣٤-١ُ:٢٧متىَُُم".نُ َجهَُ

 

ُحصُ بلُوفَُُرُ خَُاألُنسُ جُ ناُللُْنظرُ ُةُ كيفيُ ُفحصُ ُمُ نُثَُومُ ُهُ كالمُ ُمقُ عُ ُلفحصُ ُالُ و ُأيدعوناُُهناُالربُ 

ُتُ كُ بَُالمُ ُس ُدُ القُ ُوحُ ؟ُالرُ ناُفيُهذاُالفحصُ عينُ الذيُيُ ُنُ مَُُ.نادُ جسَُُعضاءُ أنُمُ ُضوُ عُ ُلُ كُ ُفُ تصرُ 
 .رُ وعلىُبُ ُةُ طيئَُعلىُخ

َُضَعَفات َناُأَلن َناَُلْسَناَُنْعَلم َُماُوَُ"ُ:قائالُالرسولُ ُبولس ُُنارُ خبُ ذُيُ إ ين  َُأْيضا ُي ع  وح  يُلُ صَُنُ َكَذل َكُالر 
ُاَلُي ْنَطق ُب َها.ُ وَحَُنْفَسه َُيْشَفع ُف يَناُب َأن ات  ُالر  ي.َُوَلك ن  َُكَماَُيْنَبغ  ُاْلق ل وَبُوَُأَلْجل ه  يَُيْفَحص  ُال ذ  َلك ن 
ينَُ يَئة ُاهلل َُيْشَفع ُف يُاْلق د يس  َُمش  ُأَلن ه ُب َحَسب  وح   "٢٧-٨ُ:٢٢روميةُُ.َيْعَلم َُماُه َوُاْهت َمام ُالر 

 

هاُنُ ونقارُ ُهُ تَُاسَُدَُوقَُُه ُر ُب ُُرُ بُ ونختَُُسُ دُ القُ ُوحُ الرُ ُة ُوُ بقُ ُديدَُجَُاُالُْنَُإنسانَُُدوماُ ُص ُعوناُنفحَُائيُدَُبُ حُ ألذلكُ

،ُةُ نَُوكهَُُملوكُ ُفيُالمسيحُ ُنحنُ ُ.سورُ كالنُ ُياُ عالُ ُحليقُ للتُ ُينَُوُ ناُمدعُ ألنُ ُيسوعَُُبُ الرُ ُفاتُ واصَُمعُمُ 

ىُبمدَُُدقيقُ والتُ ُحصُ يُالفَُمُ ناُدائُ لُ تجعَُُاأللقابُ ُوهذهُ ُ،اهللُ ُوالدُ أُونحنُ ُةُ اإللهيُ ُةُ بيعَُللطُ ُشركاءُ ُنحنُ 

 .كوتُ لَُالمَُُلحسابُ ُدُ المتزايُ ُناُالغزيرُ بثمرُ ُبُ اآلُاهللُ ُقلبَُُحَُفرُ ن ُُليهاُلكيإناُوُ مُ نُ 

 

نُهذاُمُ ُلكَُُااللتفاتَُُرَُقرُ ُنسانُ إُلُ كُ ُجلُ أنُمُ ُكَُرُ شكُ أناُأ،ُيُ ماوُ ....ُياُأباناُالسُ ُمعاُ يُلُ صَُهلُنُ 
هاُمعَُتُنُ ومقارَُُهُ اتُ يُ لوكُ لسُ ُهُ فحصُ ُاللُ نُخُ مُ ُليمُ السُ ُيُ وحُ الرُ ُه ُوُ مُ علىُنُ ُاُ جدُ ُحريصاُ ُوباتَُُمُ العالَُ
ُ،لناُفيُهذاُالوقتُ ُعُ مُ نُيستَُمَُُلُ كُ ُحياةَُأنُتشَمَلُبن عَمت َكُُربُ ُياُكَُأسألُ ُ.سُ المقدُ ُنجيلُ اإلُةُ مَُكلُ 

ُيسوعَُُبُ الرُ ُباسمُ ُاُ جديدُاُ وتكليفُعمقَُأُةُ يُ روحُ ُةُ استنارَُأنَُتمَنَحُلهُُوُوسُ دُ القُ ُكَُنُروحُ مُ وأنُتمأَله ُ
 .طهارُ األُيسينَُدُ القُ ُرُ سائُ ُالةُ وصَُُةُ وبركَُ



ُ.قديرُ والتُ ُةُ بُ المحََُُصُ...ُلكمُمنيُخالُ ُلُ قبُ ناُالمُ ئُ لقاُدُ موعُ ُحينَُنُيَُألىُإ

  www.blessingministries.netُة,ُيرجىُزيارةُموقعناُااللكترونيللمزيدُمنُالمقاالتُالمسيحي
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