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 بصمة

. د حول انتصارك 2أطروحة الجزء  95 -أخطاء في علم الالهوت  7أعظم 

على الخطيئة من خالل يسوع المسيح. رؤى وأسئلة روحانية ثورية من 

 كتاب هل قال هللا حقًا؟

شر بواسطةتم الن  Heino Weidmann  2021ديسمبر  24في  

العمل بما في ذلك  .Heino Weidmann حقوق النشر محفوظة لشركة ©

أجزائه محمي بموجب حقوق النشر. كل الحقوق محفوظة. أي استخدام 

 تجاري مستبعد. يمكن شراء هذا الكتاب ككتاب إلكتروني من موقع

epubli.de. يمكن أيًضا تنزيل إصدار PDF هذا مجانًا كملف PDF  من

95thesenteil2.de  وتوزيعه مجانًا إذا تم تمرير العمل ككل دون تغيير

 :وتزويده بهذا المرجع المرئي بوضوح

© Heino Weidmann ،  أخطاء في علم الالهوت  7أكبر- 

95ThesenTeil2.de  في انتصارك على الخطيئة من خالل يسوع

قال هللا حقًا؟ بواسطةالمسيح. بحث كتابي من كتاب: "هل   Heino 

Weidmann، epubli.de، 2021، 95thesenteil2.de 

 و    http://www.bibel-online.net أناجيل في المجال العام من

https://gratis.bible/de/meng39/ 

E Elberfelder  

L Luther  

S Schlachter  

I بين السطور الترجمة   

M الكمية  

N ترجمة إنجيلية جديدة  

F الترجمة الخاصة المجانية 

  Heino Weidmann تصميم الغالف: حقوق الطبع والنشر بواسطة

 Can Stock Photo Inc. / Portokalis © صورة: أوراق التين

http://www.bibel-online.net/
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95thesenteil2.de - Reformation20.de - 

Reformation2null.de - 

 في البداية كانت الكلمة   

  

 وتكلم هللا           

  

  إنه مكتوب                  

  يسوع المسيح                          

 إخالص

  

 ،اليك

 ابن هللا

 المحبوب ، الدم المشتراة ، الصالحين من خالل يسوع المسيح

 مقدسين بالروح القدس

  

2021ديسمبر  24هينو ويدمان   

https://95thesenteil2.de/


 

 لماذا يجب عليك قراءة هذا الكتيب

 !هذه دعوة ألخذ كالم هللا ووعوده على محمل الجد

 بماذا وعد هللا كل مسيحي؟ 

 وماذا لم يقل؟ 

 وكيف يمكن أن  

 يصبح ما قاله أيًضا حقيقة في حياتك؟

سفرا في الكتاب المقدس؟ أنا أعلم أنك تؤمن عاجالً أم آجالً ،  66هل تصدق 

  أصلي من أجل أال يندهش أنت فقط ، بل جميع أطفال هللا الكتشاف وتجربة

ي ألولئك الذين يثقون به تماًماالكنوز التي يخبئها أبونا السماو : 

 "يسوع المسيح يخلص من قوة الخطيئة"

  أال يؤمن بذلك كل مسيحي جاد؟

 .ال ، بالكاد يؤمن مسيحي جاد بذلك

 :نعتقد في الممارسة العملية

يسوع يخلصنا من ذنب الخطيئة. ومعظمهم من الذنوب الكبرى. ولكن ليس 

حيث المبدأ من االنتصار على  من الصغرى. وليس بطريقة تمكننا حقًا ومن

 .الخطيئة

نعم ، يمكن أن يقع كل شخص وكل مسيحي في كل أنواع الخطايا في أي 

وقت وطوال حياتهم. لكن أليس لدينا مخلص في يسوع المسيح يستطيع أن 

يحررنا من قوة الخطيئة اليومية؟ أال يمكننا أن نعيش متحررين من خالل 

فشل كل يوم؟ 1000ثر من يسوع لمجد اآلب دون أن نبكي أك  

إذا اتبعت يسوع وتشتاق إلى قوة مخلصك في حياتك اليومية كطفل هلل ، 

 .فاقرأ هذا الكتاب: سيكون حلًوا في فمك ومًرا في معدتك

  



 

 مالحظات على الكتاب

 :إذا كنت عازًما على قراءة هذا الكتاب ، فضع في اعتبارك هذه المؤشرات

عبرمن خالل النشر الذاتي للكتاب   https://www.epubli.de/ ،  يمكنني

 .جعل الكتاب متاًحا لقراء واسع النطاق بسرعة وبدون نفقات مالية كبيرة

 القراء المهتمين مدعوون لالتصال بي على

HeiligDemHerrn@gmx.de أسئلة أو تعليقات أو  أيديهم ل إذا كان

. يمكن العثور على ملف تعريف قصير خاص بي على اقتراحات للتصحيح  

https://www.epubli.de/shop/autor/Heino-

Weidmann/23735. دس المستخدمة في هذا ترد ترجمات الكتاب المق

 :السفر بعد كل مقطع مقتبس من الكتاب المقدس

E Elberfelder 1905  

L Luther 1912  

S Schlachter 1951  

I الترجمة البينية  

M  1939الكمية   

N  2010الترجمة اإلنجيلية الجديدة   

F الترجمة الخاصة المجانية 

  http://www.bibel-online.net  :المصادر

https://gratis.bible/de/meng39 

ألسباب قانونية ، تم استخدام ترجمات الكتاب المقدس فقط في المجال العام. 

تم اللغة جديدة جزئيًا ، وقديمة جزئيًا ، ولكنها غالبًا ما تكون دقيقة جدًا. 

إجراء تعديالت معتدلة وواضحة على لغة اليوم وترتيب الجملة بناًء على 

إذا كان هذا  ."Sündiget" ← "Sündig" الترجمات المستخدمة ، مثل

يجعل فقرات الكتاب المقدس مماثلة أو مماثلة لمقاطع الكتاب المقدس 

 .المرخصة اليوم ، فهي مصادفة أو تستند إلى العمل الفكري للفرد
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ءة الترجمات الحالية للكتاب المقدس ، أوصي بترجمات دقيقة تستند إلى لقرا

 Zürcher أو Neue Genfer أو Elberfelder النص األساسي ، مثل

Translation. 

هذه الدقة كافية لمعظم مقاطع النص. في بعض األماكن ، تعتبر اإلشارة إلى 

صلي النص األساسي مهمة من أجل ضمان التفسير الصحيح للنص األ

الكتابي. هناك ، تم استخدام المعاجم والقواميس الالهوتية القياسية للعبرية 

بريجز ، سترونج( واليونانية )ثاير ، سترونج(  -درايفر  -التوراتية )براون 

 .في هذا الكتاب وقمت بترجمتها من اإلنجليزية إلى األلمانية

"هل قال هللا حقًا؟في الطبعة الكاملة األساسية للعمل  )إيبوبلي( ، يتم تقديم  "

االقتباسات دائًما حيث تكون ذات صلة بالموضوع األساسي "انتصار أو 

هزيمة المؤمنين" في فحص نصوص الكتاب المقدس. ثم يتم فحص وفحص 

الكتاب المقدس بشكل منهجي. لقد تم أخذ كل ما يدعم مناقشة موضوع هذا 

اء كانت الحجج المؤيدة أو الكتاب في االعتبار على حد علمنا وإيماننا ، سو

 .المعارضة النتصار المؤمنين المحتمل

أخطاء 7هذا اإلصدار من "أكبر   

der theologie - 95 theses part 2.de  على انتصارك على الخطيئة

من خالل يسوع المسيح "يحتوي على ملخص لنتائج الطبعة الكاملة:" هل 

المسيح "وما يتبعها لتقييم رسالة حول تقديسكم بيسوع  95 -قال هللا حقًا؟ 

الهوت التقديس المسيحي الحالي. هذا يجعله سهل القراءة. يمكنك الحصول 

بسرعة على نظرة عامة على جميع الموضوعات التي تم تناولها ونتائج 

؟  ذلكهل حقا يعني هل حقا قال هللا ذلك؟ البحث. سوف يتم تحديك كثيرا. 

إذا كنت تريد أن تعرف بدقة أكبر ؟ هو الحال في الكتاب المقدس؟هل هذا 

كيف يمكن اشتقاق العبارات واألطروحات الفردية المذهلة من كلمة هللا ، 

فيرجى قراءة الجدل في النسخة الكاملة. باإلضافة إلى إصدار الكتاب 

يمكن أيًضا  ، )epubli.de( اإللكتروني غير المكلف من اإلصدار الكامل

95اإلنترنت في  قراءة الكتاب بأكمله مجانًا عبر thesenteil2.de ، مقسم 

فصالً. تعد معرفة الجدل في اإلصدار الكامل مطلبًا ال  240إلى أكثر من 

غنى عنه حتى تتمكن من المشاركة بنشاط في مناقشة الموضوع. في حالة 

االعتراضات على وجه الخصوص ، أفترض فحًصا شامالً لما وجدته بنفسي 



 

الكتابي المعني بناًء على فحص النصوص  حقًا وافترضته بشأن الموضوع

 .الكتابية

يفترض هذا الكتاب معرفة أساسية عن هللا ويسوع وفداءه بالنيابة. إن تجارب 

الهزيمة في كفاح المرء ضد الخطيئة تساعد بشكل كبير في فهم موضوع هذا 

الكتاب. وهكذا ، يسهل قراءة هذا الكتاب من قبل كل أولئك الذين ، كما يقول 

تب الرسالة العبرية ، بعد أن وضعوا أسًسا جيدة ، وصلوا إلى الكمال كا

(. في العديد من األماكن في الكتاب ، يتم اقتباس آيات 1: 6)عبرانيين 

الكتاب المقدس مباشرة لتوضيح رسالتك. سيسهل هذا عليك اتباع المنطق في 

 !الكتاب ومراجعته على الفور. تحقق من كل شيء ، حافظ على الخير

كان المبدأ األساسي المستخدم هو تفسير الكتاب المقدس من خالل الكتاب 

ن 2:13المقدس ، وفقًا للمبدأ الوارد في كورنثوس األولى  : 

ونتحدث عنها أيًضا ، ولكن ليس بالكلمات كما تعلمناها الحكمة البشرية ، 

بلوا ولكن بالكلمات كما تعلمها الروح. نفسر ما فعله الروح لألشخاص الذين ق

 .الروح

ال تقتصر موضوعات الخالص العظيمة عن هللا على عدد قليل من اآليات ، 

ولكنها تمتد مثل الفسيفساء عبر كلمة هللا بأكملها. إن استخدام كلمة أو سياق 

من الكتاب المقدس في األماكن المختلفة لوقوعها في الكتاب المقدس يظهر 

نص الكتابيمدى معانيها ويساعد في التفسير الصحيح لل . 

عند فحص تعاليم الكتاب المقدس ، يكون لكل أنواع النصوص كلمتهم ، 

باإلضافة إلى النصوص التعليمية الواضحة ، وصور الكتاب المقدس 

والوسائل األسلوبية الشعرية. لقد علم ربنا يسوع نفسه الكثير ، إن لم يكن 

لف الحقائق بشكل أساسي من خالل الصور من العالم اليومي لمستمعيه. غ

الروحية بالصور. كم مرة أسيء فهم يسوع ألن مستمعيه لم يتمكنوا من 

سماع أو فهم الرسالة في رسالته وقاموا بتفسيرها حرفياً بدالً من تفسيرها 

وما إلى  32،  6وما يليها ؛ يو  19،  2وما يليها ؛ يو  14،  8روحياً )مر 

الكتابية غير صعب وغير ذلك(. غالبًا ما يكون التفسير الصحيح للصور 

مؤكد كما قد يبدو للوهلة األولى. يتضح بشكل خاص عندما يفسر الكتاب 

المقدس نفسه الصور التي يستخدمها. على سبيل المثال ، الحمل القرباني 



 

؛  8: 5كو  1( ، خميرة للشر ، الشر والرياء )36: 1يرمز إلى يسوع )يو 

،  7( ، الروح القدس )يو 5،  3)تي ( والماء للتطهير عند االهتداء 1( 12لو 

وما يليها(. ومع ذلك ،  15،  32الحياة والخصوبة )إشعياء  ، (39 + 38

فإن النصوص التعليمية هي أهم أساس لجميع التحقيقات. لكن الصور الكتابية 

الصحيحة ، أي التي فسرها الكتاب المقدس نفسه ، تدعم التعاليم الكتابية 

من الحاالت. هذا يجعل الشهادة الكتابية أكثر بطريقة مذهلة في كثير 

وضوحا. في كثير من الحاالت يدعم التعليم الكتابي بطريقة مذهلة. هذا 

يجعل الشهادة الكتابية أكثر وضوحا. في كثير من الحاالت يدعم التعليم 

 .الكتابي بطريقة مذهلة. هذا يجعل الشهادة الكتابية أكثر وضوحا

يستند إلى حد  "هل قال هللا حقًا؟"هر الطبعة الكاملة هذا الكتاب باعتباره جو

كبير إلى بحثنا الخاص حول نص الكتاب المقدس ومالحظاتنا واعتباراتنا 

واستنتاجاتنا. يتم تمييز االقتباسات واالقتراحات من مصادر أخرى في نص 

الكتاب بين قوسين. يمكن البحث عنها في قائمة المراجع في نهاية الكتاب. 

ار من المصادر المعطاة هناك أثرت أيًضا في أفكاري وشكلتها. بعض األفك

بشكل خاص  التقديس في رموز الكتاب المقدس تتعلقاألمثلة من كتاب 

منأوقات الخالص ، وحاالت النعمة ، واالنتقاالت ، والمراحل.بموضوع   

Beverly Carradine ،  .على الرغم من أنني قمت بصياغته هنا بنفسي

الذي كنت أتعامل فيه مع هذا الموضوع وأكتب هذا الكتاب ، قمت في الوقت 

أيًضا بتطوير عيني للرموز الكتابية المستخدمة. يتضح هذا في العديد من 

المقاطع واألمثلة التي ال تظهر في أي عمل آخر. مع قلة العمق في خلق 

 األفكار مثل على سبيل المثال ، أن أرض كنعان تدور حول الحياة الواعية

لذلك فقد  -كما هو معتاد بالفعل بطرق مختلفة في األدب  -في المسيح 

استغنت عن المرجع األدبي. في حالة العبارات / االقتباسات ذات المستوى 

العالي من اإلبداع للمؤلف المقتبس ، فقد حاولت تقديم المرجع المناسب 

تلميحات ، لألدب. لألفكار / العبارات بين هذه المواقف ، يرجى الصبر وال

في الوقت الذي يجب فيه في الواقع عمل مرجع وليس إجراؤه. ثم سيتم 

 .تضمينه

يهدف هذا الكتاب إلى تشجيع دراسة الكتاب المقدس. اقرأ الكتاب المقدس في 

نفس الوقت. اكتب ما هو مهم بالنسبة لك ، وما الذي يشجعك ، وأين يكون 

بغنى كلمة هللا ووعوده.  لديك رؤى جديدة أو مختلفة. دع نفسك موهوبًا



 

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام ودراسة هذا الكتاب والكتاب 

 .المقدس ، انظر المقدمة

يُسمح صراحة باستخدام ونشر هذا الكتاب ألغراض الدراسة شخصيًا ، في 

مجموعة أو في مؤسسة غير ربحية ، إذا كان هناك مرجع واضح لهذا 

لمقابل في الجزء العلوي من األول الصفحة في نص الكتاب ا أمامالكتاب 

 : المطبوعات / النسخ

© Heino Weidmann ، "  95 - أخطاء في علم الالهوت 7أكبر 

2أطروحة الجزء  .de  حول انتصارك على الخطيئة من خالل يسوع

 المسيح. ... "اكتشافات وأسئلة روحانية ثورية من كتاب" هل قال هللا حقًا؟

"، 2021 ،  

epubli.de ، https://95thesenteil2.de 

  .أي استخدام تجاري لهذا الكتاب مستبعد

اإلصدار الحالي من كتاب نشريمكنني   The 7 Greatest Errors of 

Theology  كغالف ورقي وكتاب إلكتروني بسعر معقول. يمكن تنزيل

ا منمن هذا الكتاب مجانً  PDF نسخة  https://95thesenteil2.de 

واستخدامها وتوزيعها مع مراعاة مرجع المصدر واالستخدام المقصود 

 .المذكور أعاله

مع أجزاء الدراسة  النسخة المطبوعة من النسخة الكاملة "هل قال هللا حقًا؟"

يتوافق مع شكل النشر في النشر الذاتي  الكتابية الشاملة لها ثمنها لألسف. إنه

صفحة 980ونطاق  ، epubli.de على  )A5(  والمعدات ، باإلضافة إلى

 .إصدار العمل وهو مألوف في السوق وال يمكن تجنبه

ال ينبغي أن يفشل بسبب  "هل قال هللا حقًا؟"اقتناء واستخدام النسخة الكاملة 

رض أيًضا تنسيقات مطبوعة أخرى الموارد المالية. بصفتي مؤلفًا ، فأنا أع

على موقع الويب ، لكن إصدارات اإلصدار الكامل مع نفس المحتوى 

 .للتوزيع الذاتي بأسعار منخفضة

https://95thesenteil2.de/
https://95thesenteil2.de/


 

لتسهيل الوصول لجميع القراء والقراء من جميع أنحاء العالم ، تم نشر العمل 

فصالً تلو اآلخر ، ويغطي  ، https://95thesenteil2.de الكامل على

ويمكن قراءته مجانًا عبر اإلنترنت. بفضل أداة  240جميع الفصول الـ 

الترجمة عبر اإلنترنت ، يتوفر محتوى الموقع بالكامل بما في ذلك الكتاب 

لغة. يتعرف برنامج اللغة تلقائيًا  60بأكمله "هل قال هللا حقًا؟" في حوالي 

المحددة ويترجم محتوى موقع الويب إلى هذه اللغة في على لغة المتصفح 

الوقت الفعلي. يمكن أيًضا تحديد لغة الترجمة وتعديلها في القائمة الرئيسية 

 7مجانية من النموذج القصير للكتاب )أعظم  PDF المطوية. تتوفر نسخ

أخطاء في علم الالهوت( للتنزيل ببعض اللغات. هذه حاليًا هي: اإلنجليزية ، 

إلسبانية ، البرتغالية ، الفرنسية ، الصينية ، الروسية ، العربيةا . 

 العيش والحب المقدس؟

دقائق. كل المزيد من التعرف على بعضنا  3نحكم على الشخص في أول 

البعض يخدم فقط للتحقق من فرضيتنا الداخلية التي قمنا بإعدادها بالفعل 

 .حول هذا الشخص

اإلزعاج. بعد الجمل القليلة األولى ، قرر هذا الكتاب مرفوض. إنها صخرة 

 .ما إذا كنت تريد مواصلة القراءة ومواجهة تحدي رسالته

 :وهذا هو التحدي

إلهنا القدوس هو المحبة. هل قال هللا حقًا أننا كمسيحيين يجب أن نحيا 

قديسين مثله؟ هل نستطيع هل قال هللا حقًا أنه ينبغي علينا ويمكننا أن نحبه 

بنا ، ونحب جارنا كنفسنا؟ هل ينبغي أن يقول هللا حقًا أنه في هذه من كل قلو

الحياة ، من خالل ربنا يسوع المسيح ، يمكننا أن ننتصر على الخطيئة في 

 جميع مجاالت حياتنا؟ يجب عليه؟ هل قال ذلك؟

٪ 50تجربتي وخبرتك تتحدث ضدها. وبالمثل ، شهادة المسيحية: أكثر من 

في أوروبا / في جميع أنحاء العالم متورطون في من المسيحيين الذكور 

المواد اإلباحية على اإلنترنت ، والزيجات المسيحية مطلقة ، وتسود 

الخالفات واالنقسامات في كنائسنا ، وغالبًا ما تكون ظروف مثل تلك 

الموجودة في كورنثوس والودكية. إذا أردنا أن نجمع كل الخطايا التي 

https://95thesenteil2.de/


 

، فمن المؤكد أنه ال يكاد يكون هناك خطيئة يمكننا نرتكبها نحن المسيحيين 

ارتكابها ولم نرتكبها. يمكنك بالتأكيد المساهمة كثيًرا من تجربتك الخاصة 

مثلي -وتجربة من حولك  . 

 .اإلنسان هو كائن خاطئ وال يزال حتى بعد أن تحول إلى يسوع المسيح

ينا. كما تؤكد خبرتنا هذا ما تقوله تجربتنا. وهذا ما يقوله الهوت اإلصالح لد

 .الهوتنا بدوره

تباعدت اآلراء حول هذا السؤال المهم حول ما يمكن أن يفعله هللا أو ال 

 .يستطيع أن يفعله في ومن خالل مؤمنيه

من إنجلترا  جون ويسليللتوضيح ، أقتبس هنا مقتطفًا من محادثة بين 

)10( 1741سبتمبر  3من ألمانيا في  والكونت زيندورف . 

Zinzendorf  

تقول إن المسيحيين الحقيقيين ليسوا خطاة فقراء. هذا خاطئ تماما. خير 

الناس هم خطاة بؤساء حتى الموت. إذا قالوا غير ذلك ، فإنهم يمرون من 

خالل الغش أو من خالل الغش أو اإلغواء الشيطاني. لقد حاربت إخواننا 

 .الذين يعلمون بشكل أفضل

  ويسلي

نهم يعلمون أشياء خاطئة عن هدف إيماننا في هذه الحياة ، أشعر بالقلق من أ

 .أي عن الكمال المسيحي

Zinzendorf  

ال أعترف بأي كمال متأصل في هذه الحياة. هذا هو الخطأ في كل األخطاء. 

المسيح وحده هو كمالنا. أولئك الذين يعلمون الكمال الجوهري ينكرون 

 .المسيح

  ، ويسلي

ح المسيح يخلق الكمال في المسيحي الصحيحمع ذلك ، أعتقد أن رو . 



 

Zinzendorf  

إطالقا. كل كمالنا يكمن في المسيح. كل كمال هو الوثوق بدم المسيح. كل 

كمال مسيحي محسوب وليس سكنى. نحن كاملون في المسيح ، وليس في 

 .أنفسنا أبدًا

Wesley  نتشاجرنحن   

د حقا قديس؟على ما أعتقد ، على الكلمات. أليس كل من يعتق ،  

Zinzendorf  

 .لكن قديس في المسيح ال في نفسه

  ويسلي

 ولكن أليس هو مقدس؟

Zinzendorf  

 .بالتأكيد ، إنه يعيش في كل شيء مقدًسا

  ويسلي

 أليس لديه قلب مقدس؟

Zinzendorf  

 .بالتأكيد

  ويسلي

لذا فهو مقدس في نفسه. أليس في قلبه محبة هلل ولجاره حتى صورة هللا 

ملة؟الكا  

Zinzendorf  

نعم ، لكن هذه قدسية قانونية وليست بروتستانتية. القداسة اإلنجيلية هي 

اإليمان. ال يكون القديس قدس أكثر عندما يحب أكثر وال يقل قداسة عندما 

 .يحب أقل



 

  ويسلي

 ماذا؟ أليس المؤمن الذي ينمو في المحبة هو أيضا يزداد في القداسة؟

Zinzendorf  

من ذلك ، في اللحظة التي يتم فيها تبريرها ، يتم تقديسها تماًما حتى  أبدا. بدالً 

 .الجوهر . وعليه ، فهو ليس أكثر وال أقل قداسة حتى وفاته

  ويسلي

 إذن أليس األب في المسيح أكثر قداسة من الطفل في المسيح؟

Zinzendorf  

No. يد أو كل التقديس والتبرير موجودان في نفس اللحظة ، وال شيء يتزا

 .ينقص

  ويسلي

 !قصدت أننا يجب أن ننمو في نعمة

Zinzendorf  

بالتأكيد. لكن ليس في القداسة. مرة واحدة يتبرر اإلنسان ، يسكن اآلب واالبن 

سسسسس والروح القدس في قلوبهم. وقلبه نقي في تلك اللحظة كما  

 .سسسسسس

  ويسلي

سسسس سسسسس سسسس سسسس  .قلته 

 Bündingische" سجله جون ويسلي وأدرجه زينندورف في

Sammlung" (10). 

)11" (عاًما ، جاء في "إعالن برلين 170وبعد حوالي  : 

ولكن ما هو خاص هو العقيدة غير الكتابية لما يسمى أصبحت "القلوب 

النقية" مصيرية للعديد من الدوائر ومفيدة لما يسمى حركة العنصرة. إنها 

قامة الخطيئة" قد تم استئصالها في مسيحي تم العفو عنه مغالطة أن "إ



 

والمقدس. نحن نتمسك بالحق الذي يريده الرب ويمكنه أن يمنع شعبه من 

( وأن لديهم 21: 13؛ عب  24.25؛ يهوذا  5:23تس  1التعثر والسقوط )

القوة للسيطرة على الخطيئة من خالل الروح القدس. لكن "القلب النقي" الذي 

االضطرار إلى التحدث بتواضع مع بولس حتى مع حفظ هللا الدائم يتجاوز 

له: "أنا لست مدرًكا لنفسي ، لكني غير مبرر به" ، لم يتم قبوله على 

 األرض على اإلطالق. حتى أكثر المسيحيين تشجيعًا عليهم أن يسجدوا هلل

،" : 1يو  1إذا قلنا أنه ليس لنا خطية ، فإننا نخدع أنفسنا والحق ليس فينا" ، 

في الحقيقة ، يتلقى المؤمن في المسيح قلبًا نقيًا طاهًرا ، لكن العقيدة  .8

الكاذبة القائلة بأن القلب يمكن أن يصل إلى حالة من البراءة داخل نفسه قد 

جلبت بالفعل العديد من أبناء هللا تحت لعنة عدم الصدق تجاه الخطيئة ، وقد 

ئمة. يكمن في أفكارهم ، في فشلهم أو خدعتهم بشأن الخطايا التي ال تزال قا

في تخلفهم عن وصايا هللا السامية في حياتهم. ال يمكن التحريض على 

الخطيئة التي ال يخيم عليها تقديس من صنع اإلنسان أو عقيدة وهمية إلزالة 

 .طبيعة الخطيئة

إن عدم الرضوخ لخطيئة المرء يغلق الطريق أمام بركات جديدة ويضع 

ثير العدو. تظهر التجارب المحزنة في الحاضر أنه حيثما المرء تحت تأ

يدعي المرء أنه وصل إلى حالة عدم الخطيئة ، يمكن للمؤمن أن يصل إلى 

درجة أنه لم يعد قادًرا على االعتراف بالخطأ ، ناهيك عن االعتراف به. من 

 النتائج المحزنة األخرى لعقيدة التقديس الخاطئة التدهور المرتبط بالحياة

الزوجية الكتابية بإرادة هللا ، حيث يتم في بعض األماكن تقديم العالقة 

الزوجية بين الرجل والمرأة على أنها غير متوافقة مع التقديس الحقيقي 

5:31وأفسس(.  28: 1)راجع تكوين  . 

يوضح هذان المثاالن القطبين المختلفين اللذين يمكن الرسم بينهما. وفيهم ال 

ار الدائم المحتمل في الحياة المسيحيةينجح ممثلو االنتص . 

 فهل يجدر بالمرة تناول هذا السؤال بمزيد من التفصيل؟

من الصعب قراءة الكتاب المقدس بعقل متفتح ، خاصة بعد سنوات عديدة من 

الخبرة الشخصية كمسيحي. باإلضافة إلى ذلك ، هناك الهوت اإلصالح في 

بروتستانتية ، والذي يعتمد إلى حد أوروبا وخاصة في ألمانيا في المنطقة ال

كبير على تصريحات لوثر وزينزندورف وفي العديد من األماكن على 



 

المبادئ التوجيهية إلعالن برلين. يعتمد هذا على تقليد كامل من التفسير الذي 

  :يعتبرنا كمسيحيين محاصرين في الخطيئة ويبقينا محاصرين

 سسس سس سسسسسسس سس سسسسسس سسسس سس

سسسسسس س سسسسسس دائًما ونصبح مذنبين من هللا واإلنسان.  

 .ال يوجد انتصار كامل بالمسيح في هذه الحياة

")فقط( يُنسب ألن الكثير مما فعله المسيح يُفهم في الهوت اإلصالح على أنه 

أمام هللا وله تأثير وقوة إلعادة العالقة. وهذا  "الفضل". ينطبق هذا  إليه"

يخلص بالمسيحصحيح وأساس كل إيمان  . 

ولكن أيًضا أمام الناس ، وفقًا إلرادة هللا ، يجب أن يتضح ما يفعله هللا في هذه 

الحياة بطريقة مرئية وملموسة للمؤمنين. يمكننا أن نقول للعالم أن هللا ينسب 

لكن العالم سيؤمن فقط أن اآلب أرسل االبن عندما إلينا بر المسيح وقداسته. 

يرى أناًسا مقدسين وغير أناس يعيشون طاهرين وأبرار ويعيشون واحدًا في 

 .المحبة

ن 9،  6متى    

  !أبانا السماوي

  !اسمك الكريم تكريم

  !حكمك تأتي

 !لتكن مشيئتك كما في السماء على األرض

الة الربانية عن قلب هللا لناتكشف االلتماسات الثالثة األولى في الص .  

  .الطلب األول واألهم هو تقديس اسم هللا

فقط عندما يخشى الناس اسم هللا القدوس ويقدسونه سيأتي ملكوت هللا. وفقط 

 .عندما يأتي ملكوت هللا ، ستتحقق مشيئته على األرض كما في السماء

 وكيف يتم تقديس أو تدنيس اسم هللا على وجه التحديد؟

Eze 36، 23 S  

لذلك سأقدم مرة أخرى اسمي العظيم الذي دنس من قبل األمم الذين دنستهم 

منهم. ويعرف األمم أني أنا الرب ، يقول السيد الرب ، عندما أثبت أني أكون 

 .مقدًسا فيك أمام أعينهم



 

شعب هللا المقدس يدنس هللا من خالل ممارستهم لحياتهم غير المقدسة أمام 

يهتم هللا فقط بوضعنا القانوني قبله؟ رقم! يجب تكريم  جميع الشعوب. وهل

اسم هللا وتقديسه في حياة شعبه. الناس اآلخرون ال يتأثرون ، وال يالحظون 

أي فرق ، إذا كانت الطهارة والقداسة والمحبة هي الفضل فينا فقط. تحتاج 

وتريد اآلثار العملية لذلك. يجب ويجب علينا أن نكون رسالة حية يمكن 

لناس قراءتهال . 

Acts 2، 46-47 S  

وكانوا يقفون كل يوم بنفس واحدة في الهيكل ويكسرون الخبز في البيوت 

ويأكلون الطعام بفرح وبساطة قلب ويسبحون هللا وينالون نعمة عند كل 

 .الشعب. لكن الرب أضاف أولئك الذين نالوا الخالص إلى الكنيسة كل يوم

،  95ما تدور حوله هذه األطروحات الـ  وهذا ما يدور حوله هذا الكتاب ،

  :وما يدور حوله الكتاب المقدس

كيف يمكننا وما يجب علينا نحن كمسيحيين أن نعيش مقدًسا وفقًا إلرادة هللا؟ 

هل يمكننا أن نحب هللا وجيراننا من كل قلوبنا؟ إذا كنا قديسين في المسيح ، 

من هللا ، فهل نحب كما  فهل نحيا قديسين أيًضا؟ إذا كنا أنفسنا محبوبين

يحب؟ هل يمكننا حتى فعل ذلك؟ هل مشيئة هللا عالية جدًا بالنسبة لنا أم 

 يمكننا القيام بها؟

ال يتعلق األمر بالتأكيد بما إذا كنا كمسيحيين نستطيع أن نعيش حياة خالية من 

العيوب. يبدو أن هذا مستحيل وليس محور الكتاب المقدس. هللا وحده ال 

ائبة. نحن جميعًا نفتقر إلى الحكمة والبصيرة والمعرفة والسيطرة تشوبه ش

على ما نقوم به. سنكون مخطئين دائًما ، وسنرتكب األخطاء دائًما. في هذا 

 .الصدد ، نحن ناقصون تماًما وهللا وحده كامل

Mt 5 ، 48 N  

 .يجب أن تكون اآلن كامالً ، ألن أباك السماوي كامل

الكمال في محبة أعدائنا وهو محبة أبيه. في هذا  لكن يسوع يطلب منا نفس

 الصدد ، يجب علينا وربما نكون كاملين تماًما. الفصل بين

 األخطاء التي تؤدي إلى الشعور بالذنب و 



 

 الخطايا التي تقود إلى الذنب 

 .ضروري

إذا لم نفعل ذلك ، فال داعي للتساؤل عما إذا كان بإمكاننا العيش بالطريقة 

. إنه ميؤوس منهالتي يرضي هللا . 

ماذا يستطيع المسيحي ، حتى لو كان لديه حب كامل وعاش مقدًسا في كل 

 شيء ، أن يفعل كل شيء خطأ؟

الجواب هو: عمليًا كل شيء يمكن أن يفعله اإلنسان بشكل خاطئ والذي 

يستعصي على بصيرته الذاتية أو وجوده اإلنساني المحدود. يمكنه إفساد 

تخطيط غير الصحيح ، والتأخير في المواعيد ، المشاريع من خالل ال

وتركيب األرفف بشكل غير صحيح ، وترك الطعام يحترق ، وإهانة 

اآلخرين من خالل أخطاء ثقافية ، والقيادة بسرعة كبيرة من خالل إهمال 

بسيط أو التسبب في حوادث مرورية ، ودوس الناس على أقدامهم وإلحاق 

لحياة ، ويعاملون اآلخرين بقسوة شديدة أضرار غير متعمدة هم يضرون با

أو بشكل معتدل للغاية من خالل تقييم خاطئ للموقف ، ويعملون بطريق 

الخطأ كطبيب ، ويرتكبون أخطاء حسابية في المكتب ، ويسبب إنتاًجا خاطئًا 

في اإلنتاج ، ويخالف القوانين عن غير قصد ، وعدم تربية أطفاله بشكل 

شكل أفضلمناسب ألنه ال يفهمها ب  

و  "عش بشكل مثالي!"و  "كن قدوًسا!"ومع ذلك يقول الكتاب المقدس: 

" يهتم هللا بقلوبنا. بعد اهتدائنا إلى المسيح أحب من كل قلبك ، هللا وقريبك!"  

هل هو بالفعل طاهر ومقدس؟ وإذا كان األمر كذلك ، فإلى أي مدى يمكن  ،

كن أن نتغلب على الرجل أن نصبح أنقياء ومقدسين وممتلئين بالحب؟ هل يم

العجوز فينا الذي يسحبنا باستمرار تحت تعويذته وتحت مياه اإليمان 

 والخطيئة؟

ال جدال في أن الكتاب المقدس يخبرنا عالنية وبال رحمة عن جميع خطايا 

شعب هللا في كل من العهدين القديم والجديد. الكثير من الخطيئة بحد ذاتها 

حياة متحررة من الخطيئة. لكن هذا ليس ما  يمكن أن تكون حجة مضادة ضد

يدور حوله هذا التحقيق بالنسبة لي. ال يتعلق األمر برؤية ما يفعله معظم 



 

األشخاص ، في ذلك الوقت ، كما هو الحال اآلن. إن حالتنا الحالية كشعب 

 .هللا كله حقيقة محزنة

لوه بنعمة أن يفع لألفرادباألحرى ، هدفي في هذا الكتاب هو فهم ما يمكن 

ألننا جميعًا نعتمد كليًا على نعمة هللا -هللا. ألن ما يمكن للجميع أن يستطيعه  . 

واحد فينحاس صد الطاعون الذي حل على اإلسرائيليين ، اعتقد اثنان من 

جاسوًسا أنه بإمكانهم غزو األرض الموعودة وفعلوها ، واحد داود  12أصل 

ى بطرس عبر الماء مثل يسوع ، أخذها مع جليات من خالل قوة هللا ، مش

"لهذه الحقائق نقف أدرك بطرس ويوحنا أن المجمع يتعامل مع الكلمات: 

( 32،  5)أعمال  كشهود وأيًضا الروح القدس ، الذي أعطاه هللا لمن يطيعه."

"أنتم حث بولس مع البعض. من رفاقه أهل تسالونيكي خرجوا بالكلمات: 

وسين وعادلين وبال لوم معكم ، أيها أنفسكم شهود ، وهللا ، كم كنا قد

(. يؤكد لنا يوحنا األول أن وصايا يسوع ليست 10: 2تس  1)المؤمنون".

 .صعبة وأنه يمكننا أن نحيا نقيًا ومقدًسا ومحبًا مثل سيدنا العظيم

إنه لمن العار حتى يومنا هذا أن يختبر القليلون فقط ما قصده هللا لشعبه 

أن نختبر ما  جميعًاي أعطانا هللا إياها ، يمكننا بأسره. ولكن في الحدود الت

 .أتاحه لنا

  السؤال الذي طرحته في كتاب "هل قال هللا حقًا؟" هو: ما

مقدار الحب والطهارة والقداسة واالنتصار على الخطيئة التي يمكن أن يهبها 

هللا لكل مؤمن في هذه الحياة؟ ما هو الممكن بالنسبة لي بصفتي من أتباع 

اإلمكانات الكاملة التي وضعها المسيح في  -بنعمة هللا  -إذا استخدمُت يسوع 

 حياتي من خالل تضحيته؟ وأين حدودي؟ ماذا قال هللا وماذا لم يقول؟

 "هل قال هللا حقًا؟"التالية هي نتائج العمل من كتاب  95األطروحات الـ 

 -به هللا في كلمته وجميع التحقيقات في كلمة هللا. إنها تستند فقط إلى ما وعدنا 

 .وليس على تجاربنا

 :لقد وصلت اآلن أنت أيًضا إلى مفترق طرق الحقيقة هذا. ما يهمك

 تجربتك )السابقة(؟ أم كلمة هللا؟
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لم يلمح يسوع أو قال بوضوح في أي مكان ولم يسبق له أبدًا أننا  .1

بطبيعة الحال ال نستطيع حفظ وصاياه. ال ، بل على العكس ، كان 

يتوقع منا في جميع األوقات واألوقات بوضوح أن نحفظ وصاياه. 

وحيث ال نحفظ وصايا هللا ، فمن الواضح أنه توقع منا أن نتوب ثم 

 .نقوم بها

، ال يهتم هللا بكمالنا ، أو بالكمال الذي ال يمكن بلوغه  في الجوهر .2

في أفعالنا ، وهو أفعال هللا. متى نصبح مذنبين من هللا؟ ماذا يتطلب 

موجودة عند هللا. من ناحية أخرى "ال تخطئ" غيرالقانون؟ وصية   

. هذا هو إتمام  "أحب هللا من كل قلبك وقريبك كنفسك"يطلب هللا  ،

ة. ومن يضيف شيئًا إلى ذلك يترك أسفل الكتاب الناموس: المحب

 .المقدس

كن: أال نصل جميعًا إلى حدودنا عندما نحاول الحفاظ على شريعة  .3

الحب الخاصة بالمسيح؟ أال تؤدي وصية المسيح الجديدة بأن نحب 

هللا من كل قلبه وأن نحب بعضنا البعض واآلخرين مثلنا ، حتى 

ط إلى االعتراف بطبيعتنا الخاطئة بالنسبة لنا نحن المسيحيين ، فق

 القديمة القوية التي ال تزال قائمة؟

هل يعني هللا حسنًا معنا إذا أظهر لنا فقط عدم قدرتنا في العهد  .4

الجديد بدالً من طريقه للخروج من عجزنا؟ هذا يثير حتما السؤال 

 .عن شخصية هللا

س حبه هل هللا صادق عندما يطلب من غير األكفاء أن ينفذوا نامو .5

ووصاياه بالكامل ، رغم أنهم ال يستطيعون ذلك؟ بلسم المغفرة ال 

يغير هذا التناقض! هل يعني هللا حقًا حسنًا إذا كسرنا محاواًل 



 

الحفاظ على شريعته؟ من ال يعتمد على عون هللا في عدم قدرته ، 

 .يتهم هللا بشكل غير مباشر بإثقال كاهل مخلوقاته

بدًا أن نتمم الناموس وكافة وصايا المسيح إذا كنا حقًا ال نستطيع أ .6

واألسوأ من ذلك: إنه  -تماًما ، فإن هللا يطلب شيئًا ال نستطيع 

يطلب شيئًا يعلم أنه ال يمكننا ذلك. من شأنه أن يتهم هللا بالكذب. 

ألنه عندما يتظاهر بأننا نستطيع أن نفعل ما ال نستطيع ، فإن هللا 

ئق كاذبةيسخر من عجزنا ويخدعنا في حقا . 

عندما نعلم ونقول أن المسيح قد تغلب على جميع أعدائنا ، أو  .7

سلبهم قوتهم وقدرتهم على هزيمة شعبه ، فكيف يمكننا أن نفهم أن 

أقوى مثل هللا ؟ -هللا وعدونا المعلن  -الخطيئة فينا   

كيف ال يزال هللا يتحمل الخطيئة فينا خالل حياتنا ، عندما يكرهها  .8

آخر في العالم ، عندما يكون لديه القدرة على  أكثر من أي شيء

تحريرنا منها؟ ال ، إذا استطاع هللا أن يساعدنا في الخروج من 

خطايانا وكان لديه القدرة على القيام بذلك ، فسوف يمنحنا الفرصة 

للقيام بذلك بالفعل في هذه الحياة. إذا لم يفعل ذلك في حياتنا عندما 

 ال يريده بأي طريقة أخرى. عندئذ يستطيع ذلك ، فسنخطئ ألن هللا

يكون هللا متواطئًا في خطايانا ويكون هللا نفسه مذنباً بارتكاب 

الخطيئة. ال يصدق! والتسبيح والشكر: إن هللا يريد ويمكن أن 

يساعدنا من خالل رئيس كهنةنا يسوع ، الذي يستطيع أن يخلصنا 

نفعل إرادته.  إلى أقصى حد. هللا ال يريدنا أن نخطئ. يريدنا أن

 .وهو قوي بما يكفي لخلق هذه المعجزة في داخلنا

سسسسسس"في كل الكتاب المقدس ال يوجد  .9 لشعب هللا  "

وألولئك الذين يؤمنون بالمسيح. يضع هللا أهدافًا قابلة للتحقيق ، 

ويمكنه وسيساعدنا. لكننا ال نريد أن نساعد ، ال نصدق كالمه 

سوى الكفر والعصيان وأننا  ووعوده وال نفي بشروطه. ال يوجد

نحب أنفسنا أو العالم أو الناس أو أشياء أخرى أكثر من هللا. هذا هو 

التفسير الوحيد والصحيح دائًما لحقيقة أن هللا فينا ومن خاللنا ال 

 .يستطيع أن يفعل كل ما يود فعله وما يمكنه فعله

 يخبرنا هللا من خالل يوحنا أن محبة هللا وحفظ وصاياه ليست .10

(. ومن أنتم هناك الذين تجرأوا على أن 5-3: 5يو  1صعبة )

 تقولوا هلل في وجهه أنه من الصعب والمستحيل حفظ وصاياه؟

هل تحتاج إلى معرفة القبطان وخادمه المشلول أن يسوع كذب  .11

، اذهب ، كما كنت بوضوح ، وأن عبده ليس على كالم يسوع 



 

عندما وزعوها  ل( ستشفى؟ هل جنون التالميذ 13 8)متى  تؤمن

إيمان يسوع استجابة لكلمات ف( وزع خمسة  6،  8)مرقس  ! 

شخص ، هل تثق في أنه  5000أرغفة وسمكتان على أكثر من 

سيكون هناك ما يكفي للجميع؟ هل كان بطرس متغطرًسا عندما 

هـ( نزل من القارب وداس على  29،  14)مت  ! جاء بأمر يسوع

العظمة عندما قال ألينيس نيابة الماء؟ وكان بطرس مصابًا بجنون 

ق(؟ 34،  9)أعمال سيشفيك يسوع المسيح! عن المسيح:    

هل أنت اآلن لتكون كامالً ألن أباك في وكان ينبغي أن يقولها يسوع

كن ؟ وهل قال هللا حقًا:  شماالً( 48،  5الكمال السماوي )متى 

،  1بط  1قديًسا ألن من دعاك قدوس في جميع مجاالت حياتك )

هل نرتكبه وفي كلمته؟ أليس هللا أميناً؟ ما شاء هللا ف(؟  16 + 15

أال يعني هللا خير معنا؟ أال يوفر هللا دائًما كل الوسائل لتنفيذ أمره 

 بأمره؟

الخطيئة كشريك الحاكم المتبقي في المؤمنين ستحتقر يسوع  .12

باعتباره المخلص الكامل. مع كل خطيئة يرتكبها المؤمنون ألن 

يخطئوا وال يمكنهم أن يفعلوا غير ذلك ، كان عدو هللا  عليهم أن

"أهذا عمل فدائك؟ ترى يسوع ، ال يمكنك فعل يسخر من يسوع: 

أي شيء. مثل ما بعد السقوط ، ال يزال هذا الشخص في يدي 

إذا كان علينا أن نستمر في الخطيئة ،  وعليه أن يفعل إرادتي! "

 الذي يجبرنا على عمل فلن نتحرر حقًا. ما زلنا فريسة لعدو هللا

إهانة  -نعم هي  -مشيئته. إن مثل هذه النظرة لألشياء ستكون 

 .لجاللة سمو وعمل الفداء الكامل ليسوع المسيح

إن هللا ال يترك شرفه لغيره. يتضمن انتصار يسوع االنتصار على  .13

كل عدو ، بما في ذلك الخطيئة التي فيك. جاء يسوع ليقضي على 

وانتصر على كل القوى المعادية. فمن سيفوز في  -أعمال الشيطان 

النضال من أجل حرية شعب هللا؟ القدير؟ يسوع المنتصر؟ أو عدوه 

 اللدود؟ أم هو كفرك؟

نحن المسيحيين لسنا أفضل من إسرائيل. نحن روحي إسرائيل.  .14

نحن مثل إسرائيل. ومثل إسرائيل ، كنا نتجول في الصحراء منذ 

الموعودة التي وعدنا بها: أن نكون  عقود دون أن نأخذ األرض

ونبقى في يسوع ونفعل مشيئته ، كما فعل يسوع إرادة اآلب. نحن 

ال نثق في الكرمة لتزويد فروعها بكل ما تحتاجه. نحن ال نختبر 

وال نتوقع أن يكون لدينا حياة وفيرة وكفاية كاملة وفرح يسوع فينا. 



 

دن ، وعربات عمالقة أرضنا الموعودة أكبر من أن تحصن الم

أعدائنا صلبة للغاية من الحديد. نتوقع الهزيمة وننال بها ما نؤمن 

 .به ونستحقه. ألن هللا عادل

 هل نؤمن بيسوع أن كل سطر في كلمة هللا مهم وصحيح وله معناه .15

(؟ ثم نؤمن أيًضا: 19-18،  5حتى تمر السماء واألرض )متى  -

قوته اإللهية كل ما لقد أعطانا بكل شيء يعني كل شيء عند هللا: 

لكن إذا كان ن(.  3،  1بط  2نحتاجه لحياة في تقديس محب هلل )

لدينا بالفعل كل شيء نعيشه في وصايا هللا ، فما الذي نفتقده؟ ال 

شيئ! إذا كان لديك كل ما تحتاجه ، فلن تحتاج إلى أي شيء بعد 

ن(. وفقط  10:31اآلن. يمكنه أن يفعل أي شيء لمجد هللا )أف 

ه يمنعه من فعل ذلككفر . 

،  28لقد أُعطي المسيح كل القوة في السماء وعلى األرض )متى  .16

هل أؤمن إذن أيًضا أن يسوع بكل قوة هو أقوى من الخطيئة  .)18

بداخلي ويمكنه أن يهزمها فّي؟ نعم ، ليسوع أيًضا كل القوة علي 

"يسوع لديه وعلى الخطيئة بداخلي. دعونا ال نجرؤ على التفكير: 

 كل القوة وكل القوة ، ولكن ال توجد عالقة بين ضعفي وقوته؟"

مجنون: أنا عضو في جسده! وأسلم هللا يسوع من أجلنا جميعًا 

(. نحن ال نحرم من أي شيء من 8:32ليمنحنا كل شيء معه )روم 

(. فهل يمكن أن يتغلب يسوع على 14:12قوة وقدرة يسوع )يو 

داخلي وفيك وفينا؟ من الواضح جدًا ، خطيتنا ، وخطيئتك ، في 

 .ألن كل القوى وكل القوى في السماء وعلى األرض أعطيت له

يأمرنا يسوع أن نعلم كل الشعوب كل ما أوصانا به. وبكلمة يسوع  .17

ثم أن تتأكد من قيام اآلخرين  -تعني أن تعلم أن تفعل ذلك بنفسك 

كورنثوس  1 وما يليها ؛ 17،  2؛ رومية  5:19بذلك أيًضا )متى 

( ، دون تنازالت وقيود. لكننا 2: 2تي  2؛  7:10؛ عزرا  9:27

نقدم تنازالت أو حتى عالنية. نحن ال نعلم كل شيء أن يسوع علمه 

"حسنًا ، ال أحد كل الشعوب. ألنه مثل األفعى في الجنة نضيف: 

"يمكننا أن نبذل و  يستطيع أن يحتفظ بكل ما علمه يسوع."

نا سنفشل دائًما". "يمكننا أن نفعل الكثير ، قصارى جهدنا ، لكن

. مع مثل هذا التفسير الداخلي والتأكيد العلنيولكن ليس كل شيء"  

نلوي كلمات هللا الحي. يجب أن نعلم كل شيء لجميع الشعوب ،  ،

غير  -وبالتالي نحافظ على كل شيء بأنفسنا ، ما أوصانا به يسوع 

شيء. ألن كل ذنوبنا  موصى به. ال ، وهللا كل شيء يعني كل



 

ُغِفرت أيًضا ، أم أنها جزء فقط؟ إذا لم يذكر هللا استثناًء ، فال 

يوجد استثناء. هل تجرؤ على إخبار هللا وجهاً لوجه أنه حيث قال 

 كل شيء ، ال يمكن أن يقصد كل شيء؟

أحبوا أعداءكمقال يسوع:  .18  ( إنني ثم يقول الرسل (. 5:44متى 

ومثل يسوع  (41،  5؛ أعمال  13-11،  4كو  1أحب أعدائي )

.  (9،  3بط  1؛  14: 12أنت تحب أعداءك ")رو بالنسبة لنا ، 

وما يقوله الرسل يصبح كلمة هللا مرة أخرى. وهكذا تصبح الحياة 

البشرية الحية سلطان هللا علينا. وبهذا كل ما قاله هللا وما يعلمه 

من هللا. الرسل باسم يسوع ويأمرنا بالحصول على ختم الجدوى 

ونستطيع نحن أيًضا -نعم ، يمكن للناس أن يفعلوا ما يقوله هللا  ! 

ق )ل( التلميذ ليس فوق المعلم. ولكن عندما يكون  6:40لوقا  .19

مكتمل / مثاليإن نطاق معنى كلمة كامالً يكون مثل سيده.   

)τέλειος - teleios ، قوي G5046(  المستخدمة في النص

مر بالعصمة اإللهية وال يتعلق أيًضا األصلي رائع. ال يتعلق األ

بالكمال األلماني. لكن األمر يتعلق بحالة ال ينقص فيها شيء ، 

حيث يتم إصالح ما تم كسره بالكامل ، وهو ما يجب أن يكون 

مع سيدنا. وجميع المقاطع الكتابية التي  -تماًما ويتسم باالتفاق التام 

اتكتمل فيها الكلمة اليونانية المستخدمة هن  ) καταρτίζω- 

katartizo(  في العهد الجديد إلظهار أنه يمكننا بالفعل أن نكون

 .كاملين ومثاليين في هذه الحياة مثل سيدنا العظيم يسوع

يجب أن تكون اآلن كاماًل هـ(:  48،  5بل إنه يتحسن )مت  .20  

)τέλειος teleios ، قوي G5046(  حيث أن والدك السماوي

ل لمعانييشمل النطاق الكاممثالي.   τέλειος  :كامل ، ما يلي

 مكتمل ، كامل ، كامل ، كامل ، كامل ، من السن القانوني ، للعمر

وفي هذا الصدد ، يجب عليناال عيب فيه ، ال عيب فيه ، مثالي.  ،  

هـ(:  18،  4يو  1) -بصفتنا أتباًعا للمسيح ، أن نصبح كاملين  ،

يطرد  )τέλειος( ليس الخوف في الحب ، بل الحب الكامل

إذا لم يتعثر أحد في الكلمة ، فهو رجل هـ(:  2،  3)جا الخوف. 

 4،  1)جاك قادر على كبح جماح الجسد كله.  ، )τέλειος( كامل

لكن التحمل له عمل مثالي ، حتى تكون كاماًل هـ(:  )τέλειος( 

كامل من  :G3648 قوي ، ὁλόκληρος Holoklerus( وكامالً 

ل ، جسديًا بدون عيوب ، خالي من جميع النواحي ، صحي ، كام

 ( الخطيئة ، ال تشوبه شائبة ، بدون أي عيب ، ليس مريًضا



 

بغض النظر عما إذا كانت الكتب المقدسة ويفتقرون إلى أي شيء. 

 :ὁλόκληρος أو τέλειος أو καταρτίζω متقنة وفقًا لـ

يوضح لنا الكتاب المقدس أننا كمسيحيين يجب أن نصبح كاملين 

تماًما ، بدون عيوب ، نشأن نصبح كاملين ، وهذا يعني: ويمكن أ  

كامل ، صحي ، بدون أي شيء مفقود ، ال تشوبه شائبة ،  ،

ناضجة ، ال تشوبها شائبة ، كاملة ، خالية من الخطيئة ، ُمعاد 

هذه هي الطريقة ترميمها ، تم إصالحها ، بما يتفق تماًما مع يسوع.

نكون عليها إذا وثقنا في يسوع  التي ينبغي لنا ، ويمكننا ، وسوف

وكلمته ، وبالتالي أصبحنا مثل أبينا الذي في السماء ومثل يسوع 

 .في هذه الحياة

هل يمكن أن يكون هللا يتوقع فعالً االنتقال من المسيحية الجسدية  .21

إلى المسيحية الروحية في وقت قصير جدًا؟ كان من المفترض أن 

ة بعد عامين فقط من تستحوذ إسرائيل على األرض الموعود

سنوات في عيد  3مغادرة مصر. أخذ التالميذ كنعانهم الروحي بعد 

العنصرة. كيف يتم في كثير من األحيان فقط بعد سنوات 

كمسيحيين أن ندرك كم وأين ما زلنا محاصرين في الخطيئة ولم 

نعد نحقق أي تقدم؟ هل يمكن أن نكون قد قطعنا عهدا مع أعدائنا 

د نطردهم؟ هل يمكن أن يسلمنا هللا أمامك ألننا في الخطية ولم نع

النهاية لم نسلم أنفسنا بالكامل للمسيح؟ هل يعقل أن هللا لم يأخذنا 

إلى أرض الموعد ألننا ال نصدقه بوجود هذه األرض الموعودة؟ 

من الممكن ان تكون، أننا ال ننمو روحياً ، وبالتالي ال نختبر 

ة من خالل المسيح في حياتنا؟ حقًا امتياز الخالص من الخطيئ

 من الممكن ان تكون؟

وعظ وكتبة العهد الجديد بشر وكتبوا بسلطان ، على عكس الكتبة  .22

المسيحيين اليوم. لم يرغب أي منهم في أن يحب دعاة اليوم أن 

"أنا مجرد رجل يبدوا غير مهددين وغير متحمسين ويقولون: 

، أن تكون مقدًسا  "قوة الربيقولون: ال ، كلهم  ضعيف مثلك."

 يظهرواحد  شخصال يوجد  ”وتحب رائعة ، تعال ، جربها أيًضا! 

تضامنه مع مستمعيه على مستوى عجزه وخلقه لذاته وخطيئته 

. وكل فرد لديه ضمير "اخرج من ذنبك!"الشخصية. الكل يقول: 

مرتاح. الجميع مقتنعون أن هللا يستطيع أن ينصر شعبه. ال يوجد 

الضمير ألنه ال يفعل ما هو معيار هللا. بدالً من رسول ينزعج من 

ذلك ، يشهد الرسل بضميٍر صالح على حياتهم النقية والمقدسة 



 

)  7-6: 1؛ يوحنا األولى  13:18؛ عب  2:10تسالونيكي األولى 

(. وهم يدّعون أن قرائهم يستطيعون تأكيد ذلك من خالل 3-2: 5؛ 

(. إنهم 12-1: 2؛  5: 1تجربتهم الخاصة )تسالونيكي األولى 

-15: 3يشجعون قرائهم على أن يعيشوا حياة مثالية مثلهم )فيليبي 

(. وهم يوبخون قرائهم حتى لو لم 6: 1؛ تسالونيكي األولى  17

؛  2: 3كو  1يكونوا قد وصلوا إلى حيث يمكنهم ويجب أن يكونوا )

14-11: 5عب  (. 

قبلنا الروح  في الهوتنا النظري ، نحن مثل التالميذ بعد العنصرة. .23

القدس عندما تغيرنا. لكننا في الحقيقة نكرز ونعيش فقط حياة 

مسيحية ضعيفة وفقيرة مثل التالميذ قبل يوم الخمسين بدون 

معمودية بنار قداسة هللا. أي شيء آخر سيكون كفًرا بالنسبة لنا. 

مثل تالميذ  -حتى كمسيحيين إنجيليين  -بشكل عام ، نتصرف 

وع: نتجادل ونقاتل من أجل الرتبة ونقاتل يسوع خالل حياة يس

بالنوم وعدم اإليمان والخوف ، وال ننظر إلى يسوع وال يمكننا أن 

نفعل الكثير مما قاله يسوع. فعل ما يفترض أن نقوله ونفعله. وأن 

سلوكنا يمكن وسيظل بهذه الطريقة فقط ، وهذا هو الهوتنا 

ا ، حتى عندما الحقيقي. اإلنسان والمسيحي ضعيف ويبقى ضعيفً 

يكون مع يسوع. نحن فقط نعاني الضعف يؤمن فقط بالضعف 

وتجربة الضعف فقط. إن حياة المسيح وشريعة هللا بعيدة المنال. 

هذه هي صورتنا الحقيقية لإلنسان كمسيحي. وليست صورة 

مسيحيتنا التي يرسمها الكتاب المقدس للتالميذ بعد يوم الخمسين. 

ميذ بالنار ، نجد تشابًها مع يسوع ، هنا ، بعد معمودية التال

والمحبة ، والسلطة ، والقوة ، والوحدة ، والشجاعة ، وثمار كثيرة 

 .جدًا

إن فشلنا في إتمام قانون المسيح ليس بسبب محاوالتنا الفاشلة ، بل  .24

ألننا ال نستطيع بدالً من تركه للمسيح فينا.  - ما زلنا نحاولألننا 

أبدًا أن نفعل ما يستطيع وحده أن يفعله بمفرده: احتفظ بشريعته 

 .فينا

جاء يسوع المسيح ليتمم ناموس هللا. لقد فعل ذلك حتى آخر ذرة.  .25

المسيح هو الشخص الوحيد الذي تمم ناموس هللا. وهو أيًضا 

الشخص الوحيد الذي سيتمم ناموس هللا بالكامل. هذا هو السر 

م لإليمان المسيحي. يمكن للمسيح أن يقودني إلى النقطة التي العظي

. ثم هو  لم أعد أعيش فيها بنفسي ، ولكن المسيح وحده يحيا فيَّ



 

نفسه يحفظ قانونه في داخلي. ألنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن 

 .يحفظ شريعة هللا. ويمكنه فعل ذلك بداخلي أيًضا

لسنا  -صنا العجوز وأنا شخ -مشكلتنا على هذا الطريق هي أننا  .26

أمواتًا بما يكفي بحيث يعيش يسوع فينا فقط. نحن نخجل من 

اكره حياتك القديمة الصليب وموتنا الداخلي. لكن يسوع يقول: 

( وضعه جانبًا 5،  3(. اقتل السلوك القديم )كول 26،  14)لوقا 

ومن يفعل هذا يتبع يسوع بالكامل حتى صلب (. 8،  3)كول 

(. وسيختبر مثل هذا الشخص أيًضا قوة 3:10خلي )فيل إنسانه الدا

؛  9،  6كو  2؛  13،  8قيامة المسيح في حياته الروحية )رومية 

(. سيختبر أن يسوع 20-19،  2+ غالطية  11-4،  6رومية 

 -يعيش فيه بمفرده ومن دون مشاركة سلطته مع أي شخص آخر 

 .وأن يسوع نفسه يحفظ شريعته فيه

ية ، يوجد شكل واحد فقط من الفعلفي اللغة العبر .27  " و  يجب"

" وتحب ف(؟  5: 6. ثم ما هو صوت الوصية العليا )تثنية  سوف"

مختلفة  !الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك

تماًما عن المعتاد. صدفة؟ ال ، لقد بنى هللا وعوده القوية حتى في 

فقط. دائًما ما  قواعد لغة شعبه. ليس من المفترض أن نفعل شيئًا

يكون لوصايا هللا صدى مع وعد هللا بأننا نستطيع وسوف نحافظ 

 .عليها

نعم ، ما زال هناك الجسد ، الخطيئة األصلية ، رجلنا القديم ، آدم  .28

القديم ، الخطيئة فينا. ألم ينتصرهم المسيح على الصليب أيًضا؟ ألم 

، لقد فعل ، نعم يصبح انتصاره لنا عندما قبلنا موته نيابة عنا؟ نعم 

نعتقد ذلك. لقد هزم كل ذلك. لكنه لم يسلب أعدائنا القدامى. 

يواصلون إيذاءهم ويجلبوننا كمسيحيين إلى الخطيئة والعار وإلى 

حقيقة أن اسم هللا ال يكرم ويقدس من خاللنا. ولكن لماذا لم يسلب 

هللا أعداءنا هؤالء من خالل انتصار المسيح؟ لقد هزمهم وسيكون 

مر سهالً عليه. لكن هللا قرر أنه ال يزال لدينا أعداء. هللا طيب األ

و نواياه طيبة. بالتأكيد لم يترك أعداءنا لهزيمة الواليات المتحدة. 

 رقم، لم يسلب هللا أعداءنا حتى اآلن حتى نتمكن من هزيمة أعدائنا

وبالتالي نتعلم ما ال يمكننا أن نتعلمه جيدًا بخالف ذلك: ابحث  -

 بكل قلوبنا وحبنا وثقتنا وتعلم كيف نشن حربًا ضد أعدائنا عن هللا

 )Ri 3 ، 1ff( الداخليين. إذا فعلنا ذلك ، سنختبر انتصار هللا

( ونكون واحدًا 8،  15( ونمجد )يوحنا 9،  6ونقدس اسمه )مت 



 

( ، بحيث قد يتعرف العالم على ابن هللا 23،  17كشعب )يوحنا 

 .فينا

سيحيين في ارتكاب الخطيئة بصورة شرعيةإذا استمررنا نحن الم .29  

فمن يحكم حقًا؟ من هو ربنا حقًا إذا كان علينا أن نستسلم  ،

للخطيئة مراًرا وتكراًرا حتى نهاية حياتنا ، حتى ولو بأشكال 

خفية؟ ثم يحكم المسيح والخطيئة. ثم لم يدخل المسيح بعد في ملكه 

د في حياتي كما هي فينا بشكل كامل. ثم إن مشيئة هللا لم تحدث بع

في السماء. ثم لم يصل المسيح بعد إلى الحكم الكامل فينا. ثم ال 

يزال هناك منافس على العرش. يسوع يحكم عرش حياتي 

والخطيئة تحكم عرش حياتي أيًضا. قد تكون العالقة تتغير أكثر 

فأكثر لصالح سيادة المسيح. لكني ما زلت أنتمي إلى اثنين من 

عارض مع مطالبة المسيح ووعده بأن يحكم حياتي السادة. وهذا يت

كما في السماء كذلك  -لتكن مشيئتك و  يسوع هو الرببالكامل.

. يكون هذا منطقيًا فقط إذا كان يسوع يستطيع أن  على االرض

يكون الرب حقًا فيَّ ، وإذا كان من الممكن حقًا أن تتحقق إرادة 

اء: أي تماًمااآلب في حياتي على األرض ، كما هي في السم . 

إذا كان علينا ، وفقًا لقانون الخطية الموجود ، أن نخطئ مدى  .30

الحياة ، فإما أن المسيح إما لم ينتصر على الخطيئة على اإلطالق. 

أو أننا ببساطة ال نستخدم وسائل النعمة التي أتاحها لنا للتغلب على 

: قانون روح الحياة في المسيح ، الذي يحررني من الخطيئة 

موس الخطيئة والموت! فهل يوجد من ينقذني من ورطة نا

الخطيئة المميتة؟ نعم ولهذا أشكر هللا: إنه يسوع المسيح ربي 

) 1،  12؛  25،  7؛ عب  2،  8؛  25+  24،  7رومية  (! 

ال يوجد مقطع واحد في الكتاب المقدس يربط موتنا الجسدي  .31

قاطع الكتابية بالتحرر من الخطيئة أو الكائنات الخاطئة. جميع الم

حول موتنا الجسدي تتعلق حصريًا باالنتقال من عدم الثبات إلى 

عدم الفناء ، ومن القابلية للفناء إلى عدم الفساد ، ومن المسافة 

األرضية إلى الرب إلى الشركة الوثيقة الكاملة مع الرب. ال 

يخلصنا موتنا الجسدي أبدًا من طبيعتنا الخاطئة وفقًا للكتاب 

كيف يحدث ذلك نعم ، هذا صحيح ، يمكننا فقط أن المقدس. 

نتخلص قسًرا من خطايانا من خالل موتنا وقيامتنا. لكن هذا الموت 

وهذه القيامة قد حدثا بالفعل في هذه الحياة عند والدتنا من جديد 

هنا على هذه األرض! لقد متنا بالفعل وقمنا مع المسيح أثناء 



 

لي هربنا من شخصنا المسن. لقد تم اهتدائنا ووالدتنا من جديد وبالتا

تحريرنا بالفعل! هذا هو اإلنجيل الحقيقي! إنها حقيقة روحية. لقد 

صنع هللا لنا منذ زمن طويل ما نشتاق إليه في السماء. وإذا 

استوعبنا هذا باإليمان ، فسنختبر حقيقة وقوة هللا هذه بالفعل في 

 .هذه الحياة

لمقدس ومبدأ أساسي هلل في النمو هو موضوع أساسي في الكتاب ا .32

الخليقة وفي حياتنا الروحية. لكن كل نمو له بداية واضحة ونهاية 

 واضحة. تتميز بداية النمو دائًما بالحدوث االنتقائي ، بفعل اإلنجاب

والوالدة ، والتخصيب ، بفعل هللا الخالق. يتبع فترة أطول من  ،

ل الموت ، يأتي النمو. في نهاية فترة النمو هناك الموت. ومن خال

مختار هللا إلى نوعية حياة جديدة ومرحلة متجددة من النمو. يمكننا 

أن ننمو في حالة من النعمة ، في وقت الخالص قبل ذلك. لكننا ال 

نستطيع أن ننمو من حالة نعمة إلى أخرى ، وال من تدبير إلى آخر. 

حدث يتطلب هذا انتقااًل مميًزا وواضًحا وقصيًرا مؤقتًا ، حيث ي

مثل التحويل لدينا. ثم كل شيء سيكون جديدا -نقلة نوعية  . 

تقديسنا الكامل هو هذا االنتقال. من خاللها نصل إلى الحرية 

الحقيقية والمحبة الكاملة التي كتب عنها يسوع والرسل. هذا هو 

 .العهد الجديد الذي تم الوفاء به بالكامل

لها أوقات خالصه تتنوع الصور الكتابية التي يوضح هللا من خال .33

بعد  -وانتقاالته. مجموعة مختارة من أهمها: العالم بعد آدم 

بعد قضاء حريق -الطوفان    

الصحراء -مصر   -  

أقدس -المقدس  -فناء كنعان    

من خالل المسيح -مع يسوع  -التالميذ بدون يسوع    

الروح ضد الجسد -فقط جسديًا   -  

فقط -الضائع روحيًا   -  

ابن هللا يتضح أنه ال يوجد نمو في العالم  -الكامل خاطئ مقدس ب

يجعلنا قديسين تماًما ، روحيًا تماًما أو بالغًا تماًما عندما نخلص. 

يجب أن نموت باطنًا وأن نبعث إلى صفة جديدة في حياتنا الروحية 

لكي نصبح مقدسين بالكامل ونصبح أتباًعا روحيين وراشدين 

 .وناضجين للمسيح

مليء بالوعود بأن هللا سينظر إلى بؤس شعبه وينقذهم  العهد القديم .34

روحه. سوف يعطي  -منه. سوف يعطي هللا شعبه روحاً جديدة 



 

قلبًا نقيًا. سوف يجعل مثل هؤالء الناس من  -شعبه قلبًا جديدًا 

شعبه يحفظون ويفعلون وصاياه. سيُطِهّر هللا شعبه تماًما ويقدسه 

 نفسه من أجل شعبه ولن يتمكن تماًما ويخلصهم تماًما. سيقاتل هللا

أي عدو لهذا العالم من الوقوف في وجه شعب هللا بعد اآلن. هذه 

هي وعود العهد الجديد ، كما هو موصوف في العهد القديم 

) ،  23؛  44،  21؛ يش  17،  54؛ إشعياء  38-22: 36حزقيال 

(. وهل نريد أن نتوقع أقل في  6: 30؛ تثنية  8: 12؛ زك  10

هد الجديد مما وعد به العهد القديم؟الع  

بالمغفرة فقط. حتى في العهد  -ال أكرر  -ال يتعلق العهد الجديد  .35

القديم كانت هناك دائًما إمكانية أن يتم الغفران من خالل الذبيحة ، 

ولكن في النهاية من خالل نعمة هللا. ما ُوعد به جديد تماًما على 

ة الخطيئة مراًرا وتكراًرا. بما العهد الجديد هو االنتصار على مشكل

أنه من الواضح أن اإلنسان ال يستطيع أن يفعل غير ذلك ، فقد أراد 

هللا أن يأتي بنفسه ويحل المشكلة ويحقق هو نفسه هذا النصر لشعبه 

باستمرار. االنتصار على اإلكراه على االبتعاد عن هللا 

ص ، واالضطرار إلى الخطيئة مراًرا وتكراًرا هو ما هو خا

 .والجديد في العهد الجديد الموعود به

إذا كان الخالص في المسيح هو كل شيء عن الغفران ، فنحن لسنا  .36

أفضل حااًل من مؤمني العهد القديم. وعلى الرغم من أن كل فرد 

لم يكن هذا هو الحال في  -في شعب هللا يقبل اآلن الروح القدس 

ل بالروح القدس عندما العهد القديم. ولكن اآلن يسوع يعمدنا بالفع

نولد من جديد. والذين يقدسهم بالتمام والكمال ، يعمدهم أيًضا بنار 

 .قداسته. وبعد ذلك يمكنهم أيًضا أن يعيشوا مقدسين

" ال ، إذا ُغِفرنا .37 ولم يفعل هللا شيئًا آخر من أجلنا ، فعندئذ  فقط"

 "لسنايكون األمر حقًا كما يقال اليوم في الالهوت والجماعات: 

وهذا  أفضل من اآلخرين أيًضا ، فنحن أفضل حااًل أيًضا. . "

صحيح أيًضا. نحن أيضا لسنا أفضل من اآلخرين. لكن المسيح في 

الواليات المتحدة يصنع الفارق! األمر ليس متروًكا لنا على 

من الرغبة في أن يكونوا آخرين. ال أحد أفضل "أفضل"اإلطالق ، 

جل العجوز ونفس "الجسد" الفاسد من غيره. كلهم يحملون نفس الر

معهم مثل الميراث القاتل آلدم. وحده هللا خير. لكن المسيح يسكن 

فينا! لذلك يريد هللا ويقتنع من هللا أن شعبه يمكن أن يحدث فرقًا. 

يريد هللا أن يعيش شعبه بشكل مختلف وأفضل من المحيطين بهم. 



 

لمفترض أن يجب أن تكون مختلفة عن كل الشعوب األخرى. من ا

يقدس اسم هللا. إن هللا نفسه يريد أن يحدث فرقًا في شعب هللا. هللا 

نفسه يريد أن يكون صالًحا فينا ويحيا صالحه. إن االنقطاع في 

( هو 7:24؛ رومية  3:12قوتنا ، والتبصر في عجزنا التام )زيف 

األساس الداخلي النتصار هللا على شعبه ، وال غطرسة ذاتية لنريد 

وما يليها(. وإذا كان  7،  3كون أفضل من اآلخرين )فيل أن ن

 1األمر كذلك ، فال يوجد سوى افتخار بالرب لما فعله وما فعله )

(. وبعد ذلك يختبر شعب هللا انتصار هللا على 31-30: 1كو 

أعدائهم وليس الهزيمة بعد الهزيمة بقوتهم. نعم ، العهد الجديد 

(8:10الخطيئة )عبرانيين  يحمل في داخله الوعد بالنصر على . 

إن ابتهاج الرسل بالنصر في العهد الجديد ال يتوافق مع مواقف  .38

المؤمنين المكتئبة حول آفاقهم في محاربة الخطيئة. ال ، االبتهاج 

بعمل المسيح والخالص والوفرة التي أعطيت لنا فيه لنعيش 

بيح منتصًرا في هذه الحياة ترفع أذهاننا وقلوبنا في الشكر والتس

لمن فعل كل شيء من أجلنا وفينا يستطيع ويفعل. . له شرف إلى 

 !األبد

ما يمكننا أن نقدمه هلل هو فقط ما ينشأ من عالقتنا بالمسيح ، وليس  .39

شيئًا خاًصا بنا ، وبالتالي ال يمكننا تخيله أبدًا. كل ما يهم في نظر 

لكن (. و5،  15هللا هو ما نأتي به فينا من خالل غنى المسيح )يو 

هذه الثروة التي نمتلكها في المسيح بالتحديد هي التي يجب أن 

نعلنها ونختبرها إذا كنا ال نريد السقوط من الحصان من الجانب 

اآلخر. نحن فينا متسولون ، نعم! لكن في المسيح نصير أغنياء ، 

نعم ، نعم ، نعم! وكل من هو غني بالمسيح يأتي بثمر كثير ، يفعل 

+  14ال يسوع ولديه فرح كامل في نفسه )يو مشيئة اآلب وأعم

15). 

إذا كان الرسل أنفسهم يتوقعون حقًا أننا لن نكون أكثر من متسولين  .40

أمام هللا طوال حياتنا ، فيجب التعبير عن ذلك أيًضا في رسائلهم. 

العكس هو الصحيح تماًما: يشير الرسل دائًما إلى مدى ثراء 

بيعية هي االنتصار المحتمل الكنيسة في المسيح. والنتيجة الط

والوفرة المجيدة والمحبة الرائعة والكمال والنقاء المذهلين اللذين 

 .يتوقعهما الرسل من الكنيسة في هذه الحياة التي يصلون من أجلها

ق: أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم ، من  36 + 34 ، 8 يو .41

يحررك ، يرتكب الخطيئة فهو عبد للخطيئة. ... إذا كان االبن س



 

بالنظر إلى هذا الوعد من يسوع ، كيف يمكننا أن فأنت حقًا حر. 

نفكر أننا ال نستطيع أن نتحرر تماًما من الخطيئة وأن نتحرر من 

 ارتكابها؟

ال أحد يربط بشكل دائم بين المسيحية األصيلة والخطايا الجسيمة  .42

 مثل الزنا والقتل والكذب والسرقة وما شابه ذلك. يحررنا المسيح

(. نعم ، إن التحرر من 11-9: 6كو  1من هذا إن كنا نتبعه حقًا )

يو  1هذه الخطايا هو في المقام األول عالمة اتباع حقيقي للمسيح )

(. لكن نعم ، يمكن لكل مسيحي ، مثل كل الناس 15،  3؛  6 ، 1

 1من حيث المبدأ ، أن يسقط ويخطئ دائًما في كل هذه المجاالت )

؛ يعقوب إلخ(. ومع ذلك ،  8،  6وما يليه ؛  1،  5؛  11،  1كو 

يعيش المسيحيون بشكل أساسي محررين من الخطيئة في كل هذه 

المجاالت. من خالل المسيح يمكن للمسيحي أن يعيش متحرًرا 

ويفعل مشيئة هللا. ولكن هل يستطيع المسيح أن يخلصنا فقط من 

دقيقة والتي تبدو خطايانا الجسيمة ، أو أيًضا من الخطايا الدقيقة وال

وكأنها أصغر؟ إذا لم يكن األمر كذلك ، فلن نكون أحراًرا حقًا. 

( أنه إذا خالفنا وصية واحدة من 10،  2يقول يعقوب )جاك 

وصايا هللا ، نعم ، إذا كنا مذنبين أمام هللا في نقطة واحدة ، فنحن 

مذنبون في جميع الوصايا ، لخرق القانون بأكمله. هذا يظهر لنا 

ضوح شديد: نحن أحرار حقًا فقط ، نحن فقط نحكم في هذه بو

الحياة عندما ال نستسلم ونخطئ في أي نقطة. ويعتقد نفس يعقوب 

أنه يمكن للمسيحيين الوقوف في كل تجربة والفوز بنعمة هللا 

( ، حتى ذلك الحين ، للسيطرة على 25+  4،  1)يعقوب 

: 3اتهم )يعقوب أجسادهم بالكامل وعدم ارتكاب الخطيئة في كلم

هذا يظهر لنا بوضوح شديد: نحن أحرار حقًا فقط ، نحن فقط  .)2

نحكم في هذه الحياة عندما ال نستسلم ونخطئ في أي نقطة. ويعتقد 

نفس يعقوب أنه يمكن للمسيحيين الوقوف في كل تجربة والفوز 

( ، حتى ذلك الحين ، للسيطرة 25+  4،  1بنعمة هللا )يعقوب 

بالكامل وعدم ارتكاب الخطيئة في كلماتهم )يعقوب على أجسادهم 

هذا يظهر لنا بوضوح شديد: نحن أحرار حقًا فقط ، نحن  .)2 :3

فقط نحكم في هذه الحياة عندما ال نستسلم ونخطئ في أي نقطة. 

ويعتقد نفس يعقوب أنه يمكن للمسيحيين الوقوف في كل تجربة 

ى ذلك الحين ، ( ، حت25+  4،  1والفوز بنعمة هللا )يعقوب 



 

للسيطرة على أجسادهم بالكامل وعدم ارتكاب الخطيئة في كلماتهم 

) 2: 3يعقوب  (. 

كل من يتوقع ويأمل في المساعدة من أي مكان آخر غير هللا  .43

سيصاب بخيبة أمل. كل من يعتمد على قوته سيخجل. كل من 

سواء في العهد القديم أو  -يحاول إتمام شريعة هللا بقوة إمكانياته 

(. 12-9: 3؛ غالطية  6-5: 17يقع تحت اللعنة )إرميا  -الجديد 

فقط وحصريًا في الثقة باهلل وحده هو خالصنا وبركتنا وانتصارنا 

(14-12،  3؛ غالطية  8-7،  17ونجاحنا )إرميا  . 

يسري مبدأ واحد في الكتاب المقدس بأكمله: النصر من خالل هللا  .44

شعب هللا أمام هللا. ال يوجد فقط. ال يوجد نصر إال عندما يتواضع 

نصر إال عندما يفقد شعب هللا ثقتهم تماًما في قوتهم ويخضعون 

: 2صم  1؛  4: 20تماًما للمسيح في جميع مجاالت حياتهم )تثنية 

؛  37+  2،  8؛  25،  7؛ روم  11-6: 4؛ يعقوب  47،  17؛  9

12 ، 1(. 

ار على ليس بسبب فشلنا الواضح في عدم القدرة على االنتص .45

الخطيئة: بل ألننا ال نلبي متطلبات انتصار هللا فينا: كسر قوتنا 

وتحطيمنا بإمكانياتنا الخاصة ، و الثقة في رب ال يخلص فقط من 

ذنب الخطيئة ولكن أيًضا من قوة الخطيئة. الضعف في النفس ، 

والتوبة ، والطاعة ، واالستعداد للتضحية بالحياة من أجل هللا 

إليمان بما وعد به هللا: كانت هذه حينئذ وال تزال واآلخرين ، وا

 .حجر الزاوية لكل انتصار على أعدائنا ، أعطاه هللا وأعطاه

إذا كنت أنا ، كيف يمكن االلتزام بكلمة المسيح وطاعة المسيح؟  .46

لست أكثر أهمية بالنسبة لك من كل ما هو عزيز عليك  س المسيح

وحياتك الجسدية: إذًا ال  في العالم ، حتى أكثر من حياتك الخاصة

يمكنك أن تكون تلميذي ، فأنت لطيف وعاجز )يعتمد بحرية على 

وما يليها(. "المسيح هو كل شيء بالنسبة لي ، وكل  25،  14لو 

هذا هو الموقف والدستور الوحيد  شيء آخر ليس شيئًا بالنسبة لي."

وحيةلكنيسة المسيح التي لديها وعد بالقوة والنصر في الحياة الر . 

يمكننا طرد الشعوب والخطايا  -في كال العهدين وعدنا بالنصر  .47

التي هي أقوى منا ، من خالل هللا ، من خالل المسيح ، من خالل 

-10،  15وما يليها ؛ يو  1: 9انتصاره ، من خالل روحه )تثنية 

(. هذا هو الوعد. وإذا لم نصدقهم ، فلن 16. : 5؛ غالطية  11



 

15وما يليها ؛  15+  14-12،  14ة )يو نمتلك األرض الموعود  

 .)وما يليها 1 ،

عالج هللا لكبار السن هو موتنا الداخلي الواعي وقيامتنا وليس  .48

التحسن. إن موتنا الداخلي على الصليب هو الذي يعد النتصار 

المسيح فينا. وقوة قيامة المسيح في حياتنا وحدها هي التي تمنحنا 

 .النصر ، وليس جهدنا

ا ، كمسيحيين وأتباع ليسوع المسيح ، تحت رحمة خطيتنا إذا كن .49

أن  -األصلية حتماً ، فلماذا وكيف ينبغي لنا وكيف يمكننا إذن 

  يكون لدينا قلب نقي

8،  5مت  -وال مزيد من األفكار والدوافع الشريرة    

22،  6لو  12،  5نفرح تحت االضطهاد.  -   

(9،  3بط  1وال تعطي تناقضات غاضبة )   

-  

22،  6كن واضًحا لدرجة أن جسدنا كله خفيف ، مت    

25،  10مثل سيدنا وربه ، جبل  -   

11.29ابحث عن حقيقة استرح ألرواحنا مت  -   

  فعل مشيئة اآلب الذي في السماء هنا على األرض -

12.50كما يحدث في السماء مت    

  نمشي على الماء -

14.26مؤمنين أن يلتهم اآلخرون جبل   

حاشية رداء يسوع المس -   

  وال تتعافى من مرض خطيتنا

14.36أو تظل نجًسا مت    

اعتقد أن يسوع يحرر الناس من أقوى األرواح النجسة دون  -

13: 5مشاكل ، ولكن ليس من روحهم النجسة مر    

  المصدر أشفي نجاسي الخارجي -

43،  8وليس مصدر نجاستي الداخلية؟ لو    

10،  10و الحياة والرضا الكامل؟ ي -   

حمل صليب يسوع نيابة عنا بدون قوة القيامة لتجربة جبل ما  -

25إلى  16.24   

  أن يكون لديك إيمان ببذور الخردل -

20،  17وال تختبر كيف يضع هللا الجبل على الخطاة الطبيعة مت    

4،  18انحرف كطفل ثم ال يعطى بغزارة متى  -  



 

ثم عدم السماع متى       الخطيئة  طلب النجاة مما يكرهه هللا: -

18:20  

  لتتمكن من الصفح سبع مرات وسبعين مرة في اليوم -

18:22وأال تكون مقدًسا بأي شكل من األشكال مت    

  لإلمكانية من اإلعفاء من -

14،  9قوة الخطيئة لإليمان بدم يسوع عبرانيين    

26،  19مت   "مستحيل!"ثم نسمع من هللا:    

،  21؛ متى  15،  2د يسوع مرتين )يوحنا ، لتنظيف الهيكل عن -

12(  

  أحبب هللا من كل قلبك ، من كل روحك -

  وبكل عقلك ، وأحب قريبي

31-29،  12كنفسي ، كما يعلّم يسوع مر    

 داخل الكأس وخارجه حقًا -

23.26تنقية كما يقول يسوع جبل    

  اسهروا وصلوا كما يقول يسوع -

26.41ثم ال تزال تقع جبل    

  أن يكون مخلصا وربا في السماء، إلى -

  الذين تم كل سلطان في السماء وعلى األرض

  تعطى

18، 28وحتى اآلن ال يزال يخطئ الموضوع متى    

  كل إبقاء أنفسهم وتعليم حتى ما يسوع لنا -

  أوجب

28:20وما زال يخطئ ماثيو    

  افتدى من يد أعدائنا خدمة هللا -

قداسة ودون خوف من حياتنا في ال   

1.75البر أمام عينيه؟ لو   

بعد خالصهم ، يتم التعامل مع جميع الذين خلصهم يسوع في  .50

على الرغم من أنهم ال يزالون  -الكتاب المقدس على أنهم قدس 

يخطئون مرات عديدة ، كما يشهد الكتاب المقدس في أماكن عديدة 

في نفس الوقت. نعم ، مصطلح خاطئ يظهر بشكل متكرر في 

د الجديد. ولكن ال يتم استخدامه إال في البرهنة لنا نحن البشر العه

في حالتنا غير المتحّولة ، عندما يظهر أننا كبشر أشرار بالفطرة ، 

ولدينا قلب نجس وخطيئة. هكذا هي حجة بولس الكاملة في رومية 



 

وغالطية: بالتحديد ألننا خطاة بطبيعتنا ، نحتاج إلى غفران هللا 

المجانية. بعد ذلك ، عندما منحنا هللا ذلك ، جعلنا  وتبريره بالنعمة

هللا قديسين وأبرار ، ويُنظر إلينا على هذا النحو ويتم مخاطبتنا 

أيًضا. حتى لو واصلنا الخطيئة: طالما أننا نتبع يسوع حقًا ، فنحن 

قديسون ، إخوة ، أحباء ، بارون ، تالميذ ، مسيحيون. يسمينا هللا 

يد ، وليس بعد عملناعلى اسم كياننا الجد . 

هناك فرق كبير سواء خطايا قديس أو خطايا: الخاطئ ال يسعه إال  .51

أن يخطئ. يفعل ما هو عليه. يمكن للقديس وينبغي أن يعيش 

مقدسا. هو أيًضا يجب عليه ويمكنه أن يفعل ما هو عليه. وهذا 

يعني أن نحيا مقدسا. اسمها يقول كل شيء. المعصية هي 

اسبه. لذلك ، يمكن للقديسين أيًضا أن يضعوا جانبًا االستثناء وال تن

كل ما هو رديء ، وكل النجاسة وكل شيء سيء في حياتهم 

،  ٣؛ كولوسي  ١٣،  ٨ويقتلون ، كما يقول الكتاب المقدس )رو 

( وكل شيء يفعل ما أوصانا ١: ٢بط  ١؛  ٢١،  ١؛ جاك  ٨+ ٥

(15:14؛ يو  28:20؛  7:21به المسيح )متى  . 

، فإن الالهوت الذي ، خالفًا لكلمة هللا ، يصف المؤمنين بأنهم لذلك  .52

ولكن ضمن هذا  -خطاة وليسوا قديسين ، ومن ثم بشكل خاطئ 

يتوقع فقط الخطيئة ، هو مخالف تماًما لكلمة  -التزييف المنطقي 

هللا. وليس ذلك فحسب ، باستخدام الكلمات الكتابية عندما نسمي 

من أنهم قديسين ، فإننا ننكر عمل القديسين خطاة على الرغم 

ولن نختبر قوته أبدًا. لذلك أقول: حتى لو أخطأت  -المسيح فينا 

مرة في اليوم ، فأنا ما زلت قديًسا ولست مذنبًا! ألن هللا  10000

 !جعلني قديسا

في البداية هناك دائما صورة خاطئة عن اإلنسان. أي صورة  .53

شيطانية. إنها تقلل من  لإلنسان غير موحى بها من هللا هي صورة

قيمتها ، وتدرج في التراب ، وتسلب الكرامة التي قصدها هللا لهم ، 

وتشوه الناس ، وال تمنحهم الشرف الذي يستحقونه ، ولكنها تريد 

إلزام الناس بشيء ليس كذلك. وراء مثل هذا الموقف يوجد في 

 .النهاية كراهية اإلنسان وإغواء خصم هللا

في تواضع واضح ولكن في تناقض  -كمسيحيين ومن ثم: إذا كنا  .54

نسمي أنفسنا خطاة ، فإننا نؤكد للعالم غير  -صريح مع كلمة هللا 

المرئي أننا ما زلنا ملعونين. بحسب الكتاب المقدس ، فإن الخطاة 

،  5؛ يعقوب  13،  3؛ غال  35،  104ملعونون وسيدينون )مز 



 

ين رغم أن المسيح (. لذلك نرى أنفسنا ملعون18،  4بط  1؛  20

قد خلصنا من لعنة الخطيئة. هذه عقيدة سلبية. في كل مرة نسمي 

أنفسنا خطاة رغم أننا قديسين وأبرار ، فإننا نعبر عن إيماننا بأننا 

ملعونون. نحن نضع لعنة الخطيئة على أنفسنا وحياتنا. نعم ، نحن 

يع أن نلعن أنفسنا ، فمن يلعن نفسه بهذه الطريقة لن يرى وال يستط

ما صنعه هللا  -يستطيع  -يدرك خالص هللا في حياته. ولن يؤمن 

بالفعل في حياته وما يمكنه أن يفعله. إنه ملتزم باللعنة. ويحدث له 

ولها حسب إيمانه وإيمانها. ال يوجد سوى طريق واحد صحيح إلى 

الحقيقة واإليمان واالعتراف: يجب أن نطلق على أنفسنا مرة 

عهد الجديد: قديسين وأحباء ومبررينأخرى ما يسميه ال . 

نحن نتشبث به. إنه لخطأ فادح وصف القديسين بأنهم خطاة. هذه  .55

هي الطريقة التي نلوي بها النص. لذلك نفترض أنه بعد أن دعانا 

هللا وقدسنا بدمه ، ال يوجد شيء يمكنه أن يفعله لنا. وفي النهاية ، 

إلى ذلك. نؤمن بلعنة لم نعد نؤمن بكل الوعود التي تهدف بالضبط 

آدم أكثر من انتصار المسيح. يبدأ غسيل األدمغة الشيطاني هذا في 

النظرة الخاطئة ألنفسنا كمؤمنين وقديسين حيث نقدر تجربتنا فوق 

كلمة هللا. وحيث ، بإعادة التسمية ، نجعل القديسين خطاة مخالفين 

 .لكلمة هللا ونحرف الحقائق الروحية

سسسس سس"جديد شيء مثل ال يوجد في العهد ال .56 " ، "  سس

" ، "سسسس سسسسس سس ال توجد تنازالت للخطاة  . "

على الخطيئة. وال توجد أي تنازالت للقديسين للخطيئة. ولماذا 

نقول إننا ال نستطيع إال أن نخطئ؟ هذا عصيان صريح وعصيان 

 !على كلمة هللا

خارج ينعكس جوهر هللا في شريعته. إنه ليس قانونًا ابتكره هللا  .57

نفسه. هللا مثل القانون ، هو القانون. تصف شريعة هللا هللا كما هو. 

وحده هللا نفسه يستطيع أن يحيا ناموسه بالكامل ، وهو يفعل ذلك 

بشكل طبيعي. أولئك الذين ليسوا مثل هللا سيفشلون بسببه. لم 

يستطع يسوع في بشريته أن يفعل أي شيء بنفسه ، ولكن فقط ما 

(. عاش ناموس هللا من خالل اآلب 5:19خالله )يو فعله اآلب من 

فيه. كان هذا ممكناً بالنسبة له من خالل اتحاده مع والده. كبشر من 

جانبنا ، يجب أن نكون مثل يسوع إذا أردنا أن نعيش وفقًا لقانون 

هللا. بدالً من ذلك ، يجب أن نكون أموات وأن يكون يسوع كل 

يمكننا يسوع  -ع يسوع يمكننا شيء فينا. فقط من خالل وحدتنا م



 

أن نحيا ناموسه بهذه الطريقة كما عاشها اآلب في  -من خاللنا 

يسوع ، وإال فإننا سنفشل. لكن ألم يعطنا يسوع هدية االتحاد معه 

(15هذه وقدمها لنا؟ هو الكرمة ونحن األغصان )يو  ! 

لن يختبر أي عمل خاص هلل في حياتهم إال أولئك الذين يتوقعون  .58

+  14،  14ا عماًل خاًصا من هللا في حياتهم وفقًا لوعده )يو أيضً 

(. عندها فقط يتغيرون بالطريقة التي 26+  17،  17؛  23 + 21

أرادها المسيح دائًما وكذلك هم. عندها فقط يصبحون كاملين من 

يو  1خالل معرفة أعمق بالمسيح بعد االهتداء بالمحبة والمسيح )

ذا هو الهدف المعلن للمسيح لجميع (. وه26،  17؛ يو  18 :4

(1:28أتباعه ، نعم لجميع الناس )كو  . 

التقديس الكامل ليس جهدًا فرديًا ، بل إعالن هللا بأنني واحد مع  .59

( وأن المسيح هو أيًضا مخلصي من 23+  20،  14المسيح )يو 

(. لذلك يمكن للمسيحي أن يتعرف على 7:25قوة الخطيئة )رومية 

األقل: كمن ينقذه من ذنب الخطيئة ومن يخلصه يسوع مرتين على 

(32،  8؛  21،  14؛  3: 17من قوة الخطيئة )يو  . 

كيف في كل العالم يجب أن تكون هناك وحدة ومحبة كاملة في  .60

( 17:21جسد المسيح كما هو الحال بالنسبة ليسوع مع اآلب )يو 

( ، في أي 23،  17وكما يطلبها يسوع من اآلب للمجتمع )يو 

. هل مازال هناك خطيئة؟وقت  

إن السر األعظم لإليمان المسيحي هو اتحاد المسيحيين مع المسيح  .61

(. من خالل المسيح نصل إلى تبادل كامل. لقد ُصلب 23،  17)يو 

شخصنا العجوز مع المسيح ونشاركنا في قيامة المسيح. قبل أن 

نعرف المسيح ، نحن أغبياء وخاسرون وأشرار وأشرار وغير 

بالمقابل ، المسيح يجعلنا قديسين. يصير المسيح حكمتنا مخلصين.  

ويعطينا نصرته ، وبره ، وقداسته ، وفداءه. لقد صنعها هللا لكي  ،

(1:30كو  1يفتخر الجميع بالرب فقط من كل النواحي ) . 

يصبح كل ما يملكه هللا ويسوعه ملًكا لنا عندما نولد من جديد )يو  .62

 1ل انتصاره على الخطيئة )(. وهذا يشم8:32؛ رومية  17:10

2:15، كولوسي  2:14كو  2؛  15:57كو  (! 

لكن هل يستطيع يسوع أن يأتمننا على القدوس ، ويضع لؤلؤته  .63

ذات القيمة العظيمة في أيدينا ، دون أن نتسخ أو ندوس على 

المقدس؟ يشاء هللا ويمكنه فقط أن يمنحنا ميراثنا في المسيح في هذه 

شيء من جانبنا أوالً ، وال نحتفظ بأي شيء  الحياة عندما نعطي كل



 

أعزنا وال نحجب شيئًا عن هللا.  -ألنفسنا ومثل إبراهيم هلل إسحاق 

وبعد ذلك ، بعد أن أفرغنا من أنفسنا تماًما على ركبنا أمامه ، فإننا 

بحاجة إلى توقع راسخ بأن هللا سيباركنا بوفرة في المسيح ومن 

. أال نريد أن نأخذ ميراثنا أخيًرا في بالفعل في هذه الحياة -خالله 

 المسيح؟

ليس من يهين المسيح هو الذي يعطي المسيح كل المجد لفدائه  .64

+  30،  1كو  1الرباعي ، من الموت والذنب والخطيئة والفناء )

ال ، هو الذي يستثني الخطيئة األصلية من عمل المسيح  .)31

لمسيح الفادية في عالم للفداء ، والذي يهين المسيح. ولن يختبر قوة ا

خطية حياته. ألن مخلصنا في قوته وقد يأتي فقط ألولئك الذين 

 .يستعدون له والذين يؤمنون بتوقعه في مجده

كلما اقتربنا من هللا ، كلما ازداد إبهار األلوان ، زادت ثراء الصور  .65

التي تعبر عن الحياة الحقيقية في هللا. القداسة ، الحب ، النقاء ، 

، الحقيقة ، الحرية ، الطاعة واإليمان ، على سبيل المثال ، النور 

هي ثمانية من أشعة األلوان هذه. ومع ذلك ، فإنهم مع هللا ينتمون 

معًا بشكل ال ينفصم مثل قوس قزح ، وفي يسوع يتحدون في 

الكمال واالرتباط واالنسجام. في مواضع مختلفة من الكتاب 

ا ثم شيئًا آخر: علينا أن نحيا المقدس ، يُطلب منا أن نفعل شيئً 

مقدسين من خالل وعبر ، وأن نتطهر تماًما ، ونحب تماًما ونحيا 

في النور كما هللا في النور. علينا أن نؤمن ونطيع مثل يسوع. 

ولكي يحدث ذلك ، يحررنا االبن تماًما من خالل معرفة الحق. كل 

يمكن جانب فرعي مهم لنفسه. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، ال 

تصور أحد بدون اآلخرين. إن معالجة كل جانب جزئي يعني دائًما 

الكل. ال يمكننا أن نكون قديسين بدون حب ، ال يمكننا أن نعيش في 

النور بدون طهارة ، ال يمكننا أن نحب بدون أن نكون أحراًرا 

أيًضا ، ال يمكننا أن نكون قديسين وفي نفس الوقت نظل في 

نؤمن دون أن نكون مطيعين ، ونعصيان بال  الظلمة. ال يمكننا أن

محبة ، وال نتحرر دون أن نتحرر من الحق شخصيًا ونمتلئ بحبه. 

يحتاج المرء دائًما إلى اآلخر في الكتاب المقدس. لذلك يجب أن 

وفي الواقع يمكن  -نتواصل مع كل هذه األشياء في نفس الوقت 

الجديد بعبارات ال  استخدام إحداها كمرادف لآلخر. ويشهد لنا العهد

 :لبس فيها



 

  كيف يمكنني .66

(17،  5أن أحكم في الحياة من خالل يسوع المسيح )رومية  -   

(5،  15أن أبقى في يسوع وهو في داخلي )يوحنا  -   

(6،  2أعيش مثل يسوع )يوحنا األولى  -   

(10-9،  15أطع اآلب مثل يسوع )يو  -   

(12،  41أعمل نفس أعمال يسوع وأعمل أعظم )يو  -   

-7،  15؛ يو  13،  14أصلي لكي تستجيب جميع صلواتي )يو  -

23-21،  3يو  1؛  8 (  

أن يكون يسوع قدوة وأن يسير على خطاه ، والتي تتمثل في  -

  عدم ارتكاب أي خطيئة ، وعدم ترك كلمة غير صحيحة تفلت من

بط  1) شفتي وتحمل كل المعاناة غير المبررة دون رد فعل شرير

1 ، 21- 23) ، 

إذا كنت ال أزال أعيش غير مقدس ألن يسوع يخلصني من 

1خطاياي ، ولكن ليس في نفس الوقت من خطيتي األصلية )متى   

(؟7-6،  6؛ رومية  26-32،  8؛ يو  21 ،  

نعم ، كقديسين ، قد نخطئ كثيًرا ، وباستمرار ، وباستمرار ،  .67

ذي يمنحنا وللتحدث مع لوثر ، فإننا نخطئ بقوة. والحمد هلل ال

الغفران في المسيح ويستقبلنا مراًرا وتكراًرا في أي وقت! لكن 

كلمة هللا ال تسمح لنا أبدًا بالبقاء هناك. يُقال لنا دائًما: إنه يعمل. 

نتقدم من خالل مغفرة هللا ومحبته ، فقد رزق هللا كل شيء. في 

نفسهالمسيح لدينا كل ما نحتاجه لنحيا حياة تقية. هو يخلقها فينا ب . 

خلق هللا فينا حقائق روحية خارج إدراكنا. ال يمكننا أن نراهم ، لكن  .68

أو ال نؤمن. ما لدينا  -( 21-19: 4مثل إبراهيم )رو  -نؤمن 

بالفعل في الروح ، علينا أن نعيش اآلن على هذه األرض. من 

الناحية الروحية ، لقد متنا بالفعل ودفننا وقمنا مع المسيح ووصلنا 

(. 24-22،  12؛ عب  6،  2؛ أف  3،  3)كولوسي  إلى السماء

3علينا أن نعيش هذه الحياة السماوية على األرض اآلن )كولوسي   

( وليس بعد موتنا. والطريقة للقيام بذلك هي 17-12؛  5 ،

+  11،  6االستسالم هلل واإليمان بما فعله هللا ليكون حقًا )رومية 

13). 

للمسيح سيضحيون ويكرسون  أولئك الذين يحبون المسيح كأتباع .69

حتى الجزء األكثر خصوصية وحساسية من شخصيتهم هلل 

(. هللا بدوره يستجيب لهذا الحب هلل. األب يقبل 1: 12)رومية 



 

ا هو الذبيحة. ويختن المؤمن الذي أسلم نفسه هلل بكل ما لديه وم

(. يؤدي هذا الختان المؤلم إلى معرفة أعمق 3-2،  15عليه )يو 

ش حياة داخلية جديدة بالثالوث األقدس ، يدركه المؤمن باهلل وعي

21-20،  14ويمّكنه من عيش حياة مقدسة في محبة المسيح )يو   

26+  20-19+  17،  17؛  .)23 + (. 

إذا  -إذا استوفينا حقًا جميع الشروط للثبات في المسيح وفي كلمته  .70

، فسنرى أيًضا تحقيق جميع وعوده. وهذا يشمل أيًضا  -أردنا 

( ، ومعرفة المسيح 23،  5تسا  1وبشكل خاص ، تقديسنا الكامل )

( ، الذي 23،  14( ، وسكنى المسيح واآلب )يو 21،  14)يو 

( ، التحرر من 26،  17(. يو 23،  14يمألنا بمحبة هللا )يوحنا 

( ، 38،  7( ، أنهار ماء حي من أجسادنا )يو 32،  8الخطيئة )يو 

،  4( ، ممتلئين بكل ملء هللا. )أف 13،  4نشأتنا في المسيح )أف 

( ، 20،  2والدخول إلى حياة النصرة من خالل المسيح )غل  )13

 .حيث لم أعد أعيش ، بل الذي يعيش فيه المسيح فيّ 

لكن: هل وسيرغب أي شخص يقرأ هذه السطور أن يقف أمام 

يسوع ويقول ويدعي: لم أستطع البقاء فيك يا يسوع. لقد كان صعبًا 

ا ، صعبًا جدًا ، بل مستحياًل. أنت رب صعب ، يا يسوع ، أن جدً 

تطلب شيئًا كهذا. ماذا سيجيب لك يسوع حينئٍذ عندما يقول لك هنا 

! )يوحنا على األرض:  (؟4،  15ابَق فيَّ  

71. Joh 14، 20 E  في ذلك اليوم ستعرف أنني في أبي وأنت فّي

ذا فأنا أملك "مثل اآلب بالنسبة لي ، لمبدأ يسوع هو: وأنا فيك. 

ال توجد قيود. من خالل وحدتنا  أنت ، وبالتالي أنت تحبني"

)الواعية( مع المسيح يمكننا الوصول إلى كل ما يمتلكه هللا وهذا 

في المسيح. يمكننا أن نحيا إنسانيتنا كما عاش المسيح خارج 

بشريته. يمكننا أن نحفظ وصايا المسيح ، تماًما كما حفظ المسيح 

( ، يمكننا أن نعمل أعمال المسيح ، 11-10: 15)يو وصايا اآلب 

( ، ويمكننا القيام 12،  14تماًما كما فعل المسيح أعمال اآلب )يو 

(14:13بذلك ودائًما ما نسمع كما سمع اآلب المسيح )يو  . 

ال يريح بولس كنائسه في أي وقت من إخفاقاته الحالية ، بل يحثها  .72

تسا  1؛  2،  4كو  2ه الجيد )على األداء األفضل بناًء على مثال

وكذلك يفعل الكتاب اآلخرون في رسائل العهد الجديد )عب  .)2

5؛  6+  3،  2؛  7-3،  1يو  1؛  18-13،  13؛  14 + 1 ، 12  

(. كيف 24،  1؛ يهوذا  15،  1بطرس  1؛  3-2،  1؛ جاك  3 ،



 

يمكن لمن ال يزال محاصرا في الخطيئة؟ من ال يفعل ما يعلّم نفسه 

؛ ياك  27،  9كو  1وما يليه ؛  21،  2يدينه ويدين نفسه )رومية 

"لدي مشاكل وأنا ال يوجد في العهد الجديد أي تعليم مثل:  .)1 ، 3

ال يوجد  أفشل مثلك ، يا الكنيسة ، ولكن ينبغي علينا جميعًا".

مثلي. تغطي حياتي تعليمي -"افعلها سوى:   ". 

 1يح والرسل على حد سواء )إن الدعوة إلى االقتداء بمثال المس .73

( تبين لنا بوضوح شديد أنه يمكننا أن نعيش مثل المسيح 1: 11كو 

دون أي قيود -والرسل  . 

علينا أن نتمثل بالمسيح نفسه. وكيف يجب أن نتمثل بالمسيح  .74

تألم المسيح أيًضا  22،  1بط  1بالضبط؟ دعونا نتحقق من أنفسنا: 

اتباع خطاه: لم يرتكب أي من أجلك وقدم لك مثااًل حتى يمكنك 

خطيئة ولم يخرج من شفتيه أي كلمة غير صحيحة. تعرض 

لإلهانة وعدم الشتم ، تألم ولم يهدد باالنتقام ، بل ترك قضيته لمن 

 موليس  تحميلهومن هنا يستثني أي شيء منا يحكم بالعدل. 

 .بفوهلينن اتباع المسيح تاركا الجزء السفلي من الخط

75. Ezek 36، 22 +27 N  هكذا قال السيد الرب: أنا ال أفعل ذلك

بسببك ، يا شعب إسرائيل ، لكني أتدخل من أجل اسمي القدوس 

الذي شوهتم أينما أتيتم بين الشعوب. ... أضع روحي فيك وأجعلك 

  .تتبع قوانيني واالمتثال ألحكامي القانونية

تكريم!  ن أبانا الذي في السموات! اسمك الكريم ١٠-٩،  ٦متى 

 !! حكمك تأتي! لتكن مشيئتك كما في السماء على األرض

واعتقدنا أننا كمؤمنين كنا بالفعل أنقياء ومقدسين بما فيه الكفاية ، 

يا له من خطأ! نحن طاهرون ومقدسون بما يكفي لنخلص. لكننا 

لسنا بعد أنقياء ومقدسين بما يكفي لمنح هللا المجد الذي يستحقه من 

رة بالكامل. بدون تطهير هللا الكامل وبدون قداسة خالل حياة مطه

هللا الكاملة ، فإننا ال نكرس بعد اسم هللا في هذا العالم كما يريد 

 .اآلب السماوي وكما وعدنا في األنبياء ويعلمنا أن نصلي في أبينا

أوالً من  -أهم شيء في السماء وعلى األرض هو تقديس اسم هللا  .76

قبل جميع البشر. يجب أن يتقدس اسم  قبل شعبه ، ولكن أيًضا من

هللا في كل العالم من خالل السير المقدس لشعبه. يريد هللا لشعبه 

أن يكونوا مقدسين وأن يكونوا مملكة كهنة. إذا كان هللا في المقام 

األول مع شعبه ، وإذا تم تكريم اسمه فوق كل األسماء األخرى 



 

مه ينال إشراقًا يصل من خالل طريقة حياة شعبه المقدسة ، فإن اس

 .إلى شعوب العالم. ثم سيختبرون هم أيًضا نعمة التطهير ومحبته

هللا يفعل ما يقول. دائما. إن من شأن هللا أن يحل التناقضات  .77

الظاهرة في كلمته. مهمتنا هي الثقة باهلل وطاعته واتباعه. إن أفكار 

ال توجد عمليا  هللا وإمكانياته أبعد بكثير من خيالنا وآفاقنا ووسائلنا.

افعل حدود لقوة هللا في الفداء والتحرير. ثق به عندما يقول: 

(. ويسوع نفسه سيفعل 11-9: 15وبالكامل )يو  مشيئتي دائًما

(5-4: 15مشيئته فيك إذا وثقته به )يو  . 

كيف انتقل بطرس من الفشل إلى القديس في مثل هذا الوقت  .78

لشاق: فقط من خالل يوًما؟ ليس من خالل النمو ا 50 -القصير 

التوبة وموت األنا والتطهير ، فقط من خالل التقديس الكامل 

والتمكين من خالل المعمودية بالروح القدس والنار ، فقط من 

خالل مستوى جديد من الخبرة في اإليمان ، فقط من خالل قفزة 

 .نوعية في خبرة الفرد ، فقط من خالل حياة جديدة كليًا من هللا

ينظر إلى ما هو أمام عينيه ، ولكنه ينظر إلى كرامة هللا  جيد لمن ال .79

وقوته وقدرته وخالصه. سوف ينصره هللا. انتصار مثل هذا 

الشخص هو انتصار شعب هللا ومجد هللا أمام كثير من الناس. وبه 

 .تعالى اسم هللا وتعالى وتقديسه

يمكن أن أشارك في ملء المسيح وانتصاره على جميع القوىكيف  .80  

ومع ذلك يجب أن أقبل باستمرار هزائم القوى المعادية هلل داخليًا  ،

(؟ إذا كانت 57،  15كو  1؛  10-9،  2وخارجيًا )كولوسي 

الخطية تغلبنا باستمرار ، فكيف نشكر هللا على أنه يمنحنا دائًما 

، ونمدح طريقتنا النقية والمقدسة في النصر واالنتصار في المسيح 

كو.  1؛  18:11الحياة أمام هللا دون الوقوع في فخ الفريسيين )لوقا 

،  2تسالونيكي  1؛  17+  14،  2؛  12،  1كو  2؛  58 ، 15

(؟20،  1؛ فيل  3-1،  9؛ روم  10  

كيف نجرؤ على القول إننا كمسيحيين لسنا كاملين أيًضا وال يمكننا  .81

نصبح كاملين ، إذا أمرنا يسوع ، صلى بولس من أجل ذلكأبدًا أن   

ويعمل ويعتمد عليها ، ويؤمن بها يوحنا ويعقوب وهناك جموع  ،

على األرض والسماء يوجد المزيد من األشخاص المثاليين الذين 

وصلوا إلى هذا الكمال الذي منحه هللا وعاشوه في حياتهم على 

 3:15؛ أف  1:28وسي ؛ كول 9: 13كو  2؛  5:48األرض )متى 

(؟5-1: 14؛ رؤيا  3.2؛  4: 1؛ جا  4:18؛ يوحنا األولى   



 

كيف نجرؤ على الشكوى من أن تقديسنا هو عملية النهائية ، غالبًا  .82

مع تراجع أكثر من التقدم ، عندما يمكننا تطهير أنفسنا تماًما من 

كل األوساخ التي ال تزال عالقة بنا ، وعندما يتمكن يسوع من 

رنا تماًما وشامل ، يمكن أن يتقدم بالفعل في هذه الحياة إذا تطهي

 2؛  23،  5تسالونيكي  1؛  23+  21،  14أطعناه ووثقنا به )يو 

(؟17،  17؛ يو  1: 7كو   

كيف نجرؤ على القول إن هللا ال يملك القوة لحمايتنا من كل زلة  .83

(؟ في 4:18تي  2؛  6:13؛ متى  1:24وكل عمل شرير )يهوذا 

عودة يسوع ، هل ستتمتع بالجرأة بسبب قلبك الخالي من اللوم  يوم

( أم ستخجل أمامه بسبب أسلوب حياتك 13: 3في القداسة )تس 

28: 2يو  1)  ؟(

اآلالف يفعلون ما يقولون. االعتراف والعمل واحد معهم. وهم  .84

على حق وكامل في عيني هللا. لم يتم العثور على أي خطأ في فمها. 

م وشفاههم نقية ولم يوجد في أفواههم غش. أنت قلوبهم وألسنته

الشخص المثالي الذي ال ينقصه الكالم ويمكنك أيًضا إبقاء الجسم 

(. على األرض عاشوا مثل ربهم 2،  3كله تحت السيطرة )مربى 

يسوع وتحدثوا مثل ربهم يسوع. لذلك يتكلمون مثله في السماء 

السماء وعلى ويتغنون بحمده كما ال يستطيع أي شخص آخر في 

في  144000األرض. أولئك الذين هم كاملون رمزياً في عددهم 

السماء يظهرون لنا ما هو ممكن على األرض باتباع يسوع: بكالم 

نقي وشفتين نقيتين ، اتبع الحمل بدون لوم أينما ذهب وغير مذنب 

بأي خيانة للحمل. ويتم تكريمهم بأعظم هدية يجب أن يغفرها 

الوقوف مع يسوع على جبل هللا المقدس الذي ال يسوع في السماء: 

لم  144000يمكن الوصول إليه في أعلى حضور ممكن له. 

 .يغسلوا أنفسهم فحسب ، بل ظلوا نظيفين

على من تسقط نار قداسة هللا وال تأكله. للخطاة؟ يموت الخطاة بنار  .85

من  قداسة هللا. ال يطهر هللا إال التائبين والراغبين في تقديم الذبائح

دون أن  -خالل ناره دون أن يلتهمها. ثم يحترقون من أجله 

يحترقوا. نعم ، إن شجرتهم تحترق بقداسة هللا ، الذي ال يستطيع 

أي عمل بشري في حضوره أن يحافظ على نفسه حتى أن روح 

(3:15كو  1هللا لم يعمل ) . 

إذا كنا ، كمسيحيين وأتباع ليسوع المسيح ، بقينا حتماً تحت رحمة  .86

أن يبشر األسرى بأنهم  -خطايانا األصلية ، فكيف يمكن ليسوع إذًا 



 

  يجب أن يكونوا أحراًرا؟

4لوقا    

  أخرج الروح النجس - 18 ،

35،  4وليس طبيعتي النجسة؟ لو    

  تطهير البرص -

5:13وليس برص الخطيئة؟ لوقا    

  تأمر بجنود من الشياطين -

8.33ولكن ليس الخطيئة بداخلي؟ لو   

ننجح أبدًا في امتحان ترك المدرسة ، مثل يسوع في الصحراء ، لم  .87

ولم نحصل أبدًا على رسالة العامل الماهر ، مثل التالميذ في عيد 

 -العنصرة بعد أن فشلوا ، ولم نشعر أبدًا في المسيح كما ينبغي 

؟- قداسته -ونتساءل أن هللا ال يمكنه أن يثق بنا. ميراثنا في المسيح   

حكم هللا المطلق في السماء وعلى األرض. يرمز يمثل السبت  .88

السبت إلى األبدية مع هللا ، حيث نستريح من أعمالنا وعمل هللا من 

أجلنا. وفي كل يوم سبت أسبوعي وفي كل يوم سبت في إسرائيل 

نعترف بعهد السبت هلل الذي أعطي لنا ونعلنه. بالفعل على األرض 

بال قيود. المسيح هو يجعل من الممكن للمسيح أن يحكم فينا 

وهو  -خالصنا وقداستنا وراحتنا وسالمنا. نرتاح فيه من أعمالنا 

يعمل فينا من أجل سعادته. بالنسبة ألولئك الذين يثقون به ، من 

 .الممكن اآلن أن يأخذ راحة يوم السبت

89. Acts 2، 3-4 E  وظهرت لهم األلسنة كأنها من نار وجلسوا على

ميعًا من الروح القدسكل واحد منهم. وامتألوا ج . 

هنا لم تعد تحترق الذبائح الحيوانية وشوكة الشوك ، ال جبل هللا أو 

قدس أقداس قدس هللا ، هنا ال يحرق المعتدون أو الخطاة أو 

األعمال الميتة بالنار: هنا يحترق الناس بنار هللا وبغيره. لهيب 

دم! أصبحت قداسة هللا لتُأكل! رغم أنهم ما زالوا يعانون من لعنة آ

ظالل حق هللا من العهد القديم حقيقة في ساعة ميالد الكنيسة. يسوع 

هو الدرع الواقي للتالميذ األوائل. تتم عبادتهم بطريقة صحيحة 

تماًما ، ويقف التالميذ طاهرين ومقدسين أمام هللا وهم تماًما في 

مشيئته. الذروة المطلقة في تاريخ شعب هللا القديم أصبحت حقيقة 

د التالميذ األوائل. هذه ذروة التجارب المقدسة في تاريخ شعب عن

هللا ، التي تجد معادلها الروحي في العهد الجديد يوم الخمسين. 

فال يوجد  -يختبر التالميذ الطهارة الكاملة والقداسة في حياتهم 



 

شيء نجس أو غير مقدس في حياتهم. ال يحترقون بنار هللا ، بل 

نوا يتاجرون بالماء مقابل النبيذ. هم ليسوا بعد يحرقون بنار هللا. كا

في الجسد ، هم اآلن في الروح بالكامل وينتصرون على جسدهم. 

إنهم يعيشون في اإلنسان الجديد الذي خلقه هللا فيهم ، في البر 

(. أخيًرا ، ارتفعت عبادتهم المقدسة 4:24وقداسة الحق )أفسس 

. بل احترقوا بنار هللا. غير مخلوطة كأنها شعلة مقدسة لمجد الرب

كانوا يتاجرون بالماء مقابل النبيذ. هم ليسوا بعد في الجسد ، هم 

اآلن في الروح بالكامل وينتصرون على جسدهم. إنهم يعيشون في 

اإلنسان الجديد الذي خلقه هللا فيهم ، في البر وقداسة الحق )أفسس 

كأنها شعلة أخيًرا ، ارتفعت عبادتهم المقدسة غير مخلوطة  .)4:24

مقدسة لمجد الرب. بل احترقوا بنار هللا. كانوا يتاجرون بالماء 

مقابل النبيذ. هم ليسوا بعد في الجسد ، هم اآلن في الروح بالكامل 

وينتصرون على جسدهم. إنهم يعيشون في اإلنسان الجديد الذي 

(. أخيًرا ، 4:24خلقه هللا فيهم ، في البر وقداسة الحق )أفسس 

بادتهم المقدسة غير مخلوطة كأنها شعلة مقدسة لمجد ارتفعت ع

 .الرب

 -كثيًرا ما يصف الكتاب المقدس أن هناك تجربة ثانية للتقديس  .90

ولكن ال يحدث أبدًا كما يحدث إال في يوم الخمسين. إنه سر ألولئك 

الذين يحبون هللا ، الذين يخطوون في طريقهم الوحيد إلى الصليب 

دس األقداس ويختبرون حياة قيامته ونار الداخلي أمام هللا في ق

القداسة مثل إشعياء ، والتي من اآلن فصاعدًا تحترق فيهم وتدفعهم 

مثل تلك النار في األدغال المشتعلة. أنت ال تعتمد  -بدون حرقهم 

فقط بالروح القدس عند اهتدائك ، ولكنك أيًضا تتعمد بنار الروح 

 .القدس من أجل تقديسك الكامل

ال يغير الخطاة  -في كل من العهد القديم والجديد  -هللا في كلمة  .91

من خالل صلوات شعب هللا. ال ، لقد تأثروا في قلوبهم بكلمة هللا 

القوية ، من قبل الوعاظ األقوياء ، والحياة النارية للكنيسة المقدسة 

المملوءة من روح هللا. ال يوجد سوى مثال واحد للصالة لتحويل 

لجديد ، بل في الكتاب المقدس بأكمله. وذلك الخطاة في العهد ا

(. وإال 1: 10لشعب هللا المدعو إسرائيل ، الذين لم يعرفوا هللا )رو 

 .فإننا نصلي فقط من أجل سلطان رسل هللا والتألق المقدس للمجتمع

نتعلم في العهد القديم أن يهوي سيحكم العالم يوًما ما من إسرائيل  .92

(. 2،  99ل إسرائيل بحقيقته )مز المقدسة وسيصل العالم من خال



 

لم يعد شعب هللا المقدس يخطئ على كل جبلهم المقدس )إشعياء 

على الرغم  -( 36:27ويعيشون في شريعة الرب )حز  )9 :11

من أنهم ما زالوا يحملون ميراث آدم معهم. الن الرب ليس عليهم 

(. وبالتالي فإن 7: 39فقط بل عليهم. يقدس اسمه بنفسه )حز 

ديس اسم هللا من خالل الحياة المقدسة لشعب هللا هو مفتاح معرفة تق

 .هللا في العالم كله في وقت مبكر كما في العهد القديم

،  17وفي قلب صالة يسوع من أجل تالميذه ومجتمعه في يوحنا  .93

حفظهم وتقديسهم ورسالتهم وملء تالميذه بمحبة هللا من خالل 

ح الوصول إلى العالم. إنها وحي أعمق من اآلب. وهنا يكمن مفتا

ليست صلوات من أجل العالم ، لكنها صالة لتقديس شعب هللا ، 

والتي من خاللها يتقدس اسم هللا في العالم. هذا هو اهتمام المسيح 

الصادق. هذا هو إرثه األخير لتالميذه قبل أن يتألم من أجلنا. بهذه 

ن جعلهما هللا الطريقة تصبح الكنيسة وتكون الشهادة والنور اللذي

 .في العالم لهما. ويتمجد هللا اآلب ويكرم كما يستحق

٣-٢،  ٢١رؤيا  .94  N "  اآلن مسكن هللا مع الشعب. سوف يسكن

"هذا شعبه. هللا نفسه سيكون معهم كإلههم.بينهم وسيكونون كلهم 

وما يليها(. هذه هي صيغة  8: 2هو أكثر من جنة عدن )تكوين 

ل مع هللا في السماء. لكن ليس علينا أن العالقة المستعادة بالكام

ننتظر حتى السماء لكي يعيش هللا معنا هكذا. في العهد الجديد ، 

-16: 6كو  2( ويسوع لكنيسته )36:28وعد يهوه إسرائيل )حز 

( أنه يمكن أن يعيش معنا على األرض ويكون إلهنا ، 1: 7؛  18

، ألنه مقدس  تماًما كما يستطيع. سماء. ألن المبرر هذا هو وعده

تماًما هو حقيقة واقعة. يجعل هللا شعبه قديسين ومحبين وسيعيشون 

عندما يجلس الرب حقًا على عرش قلوبهم.  -ويفعلون في شريعته 

ثم يثبت ملكوت هللا بيننا كما نصلي في اآلب. ثم تحدث مشيئة هللا 

-9،  6حقًا على األرض كما في السماء ، كما نطلبها يوميًا )متى 

وحينئذ يسكن الرب عاٍل مجيدًا غير مقيد بين شعبه في وسط  .(10

هنا على األرض كما في السماء -األرض. نحن شعبه وهو إلهنا  . 

كيف يمكن للخاطئ أن يبكت خطاة آخرين على خطاياهم بسلطان  .95

وسلطة إذا لم يكن هو نفسه خاليًا تماًما من خطيئته )وفقًا ألعمال 

يا آذان وقلوب عنيدة (؟ 32،  5و ؛  14،  3؛  51،  7الرسل 

وغير مختونة! أنت تقاوم الروح القدس دائًما ، مثل آبائك ، وكذلك 

أنت أيًضا ، الذي قبلت وصية المسيح الجديدة من خالل الرب 



 

بنفسك ولم تحفظها! إنك تنكر القدوس والصالح فيك وتؤمن أكثر 

اها هللا بالقاتل فيك. أنا شاهد على ذلك ، والروح القدس التي أعط

 !لمن يطيعه

  

  

  

 إيجابيات وسلبيات التقديس الكامل في العهد الجديد

ال يوجد مؤلف واحد ، وال يوجد كتاب واحد في العهد الجديد يدعم قبول 

السجن مدى الحياة للمؤمنين بالمسيح في الخطيئة أو تقصيرهم الدائم أمام هللا. 

طيئة ويعدون المؤمنين بأنهم إنهم يطالبون باستمرار بالنصر الكامل على الخ

يستطيعون ويجب عليهم أن يعيشوا بالكامل وفقًا لوصايا هللا. إنهم يثقون في 

 سسسس سسس سس"أن هللا قد أعطى كل الوسائل للقيام بذلك. في كتاب 

)اإلصدار الكامل( ، قمت بموازنة الحجج المؤيدة لوجهة  "سسسسس

كن أيًضا قراءة التحقيق والحجج النظر هذه وضدها ، وقدمت النتيجة هنا. يم

95المفصلة في  thesenteil2.de. 
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  .شريعة هللا أعلى من أن نحفظها .1
نحن نتهم هللا بأنه يغمرنا. ونحن نتهم المسيح أن عمله الفدائي غير 

ين في الحياة الواقعية. وننكر قوة قيامة كاٍف ليجعلنا محبين ومقدس

يسوع فينا ، مدعين أن حياته ال حول لها وال قوة فينا ، وأن 

 .الكرمة ال توفر أغصانها

  .كمسيحيين ، نحن أيًضا خطاة وسنظل خطاة مدى الحياة .2
نحن كل شيء آخر ، ولسنا خطاة. نحن قديسين وأبرار ومحبوبين 

المذنبون إلى الجحيم ، ويذهب وأوالد وملوك وكهنة هللا. يذهب 

القديسون إلى الجنة. يجب أن يخطئ الخطاة ، ويمكن للقديسين أن 

ق بعد هللا يخطئوا. هويتنا هي إنساننا الجديد في المسيح ، الذي خل

في البر الحقيقي وقداسة الحق. ويمكنه أن يعيش قديساً عندما نكون 

ي الداخل مع يسوع إلى قد صلبنا أنفسنا القديمة تماًما وعندما قمنا ف

 .حياته الجديدة ، وهذا يحدث من خالل طاعة اإليمان

  .ننقذ الناس بالصالة من أجل اهتدائهم .3

لم يصلي يسوع من أجل خالص العالم ، بل من أجل سلطان رسله 

ومن أجل الحب الكامل والوحدة ألتباعه. هذه هي الطريقة التي 

قة التي يؤمن بها الناس يفصل بها النور عن الظالم. هذه هي الطري

أو يبتعدون عنها. في محبة شعب هللا المقدّس بالكامل وقداسته 

 .وسلطته ، يكمن المفتاح الرئيسي لتبشير العالم ومعرفة ابن هللا

 الهوتنا هو سجن من األكاذيب ، ولهذا نغني بشكل مختلف. في .4

ن واحدًا قلوبنا وأغانينا التي تتوق إلى هللا ، نعلم أنه يمكننا أن نكو

تماًما مع يسوع ، مليئين بالحب ، طاهر ، مقدس ، معتمدين تماًما 

وأننا يمكنه التغلب على كل شيء معه. لكن مع  -على يسوع 

الهوتنا ننكر إمكانية تحقيق هذا الشوق. بدالً من تصديق قلوبنا 

وكتبنا المقدسة ، نضع أنفسنا في الهوتنا في سجون عدم اإليمان ، 

ع الشيطان كحراس ويتأكدون من عدم إفالتهم من حيث يقف أتبا

 .سجن الهزيمة األبدية أمام الخطيئة

  .انتصار المسيح ليس له تأثير على حياتي .5

 :قل لي أي عدو هلل مستثنى من انتصار المسيح

الموت ، الشيطان ، أعمال الشيطان ، الرجل العجوز ، الجسد ، 

فأين انتصار المسيح  الخطيئة؟ وإذا لم يقف أي عدو أمام المسيح ،

في حياتنا يوًما بعد يوم ، وساعة بساعة ، ودقيقة بدقيقة ، وثانية 

بعد ثانية؟ سأخبرك أين سقط انتصار المسيح على جانب الطريق 



 

في حياتنا: في العصيان وعدم اإليمان ، الذي ال ينظر إلى عمل 

المسيح ، بل إلى إمكانيات المرء فقط. في كل من العهد القديم 

الجديد ، ال يملك أعداء هللا القوة على شعب هللا إال إذا لم يكن هللا و

هو السيد المطلق لشعبه وإذا لم يثق به شعبه في النصر. الكفر 

والعصيان وأننا نحب أنفسنا واآلخرين أكثر من هللا: هذا هو 

التفسير الوحيد والصحيح دائًما أن هللا ال يستطيع أن يفعل كل شيء 

لنافينا ومن خال  

 .التقديس هو عملية اللثة التي ال تنتهي أبدا في هذه الحياة .6

ال شيء يمكن أن يكون أبعد عن كلمة هللا. نحن مقدسون تماًما في 

وجودنا الجديد عندما نولد من جديد. ويشهد جميع الرسل على 

في  -إمكانية وهدف تقديسنا الواعي الكامل في هذه الحياة. فيها 

ك نقاء كامل ، حب كامل ، نور بال ظل ، هنا -يسوع ، قداستنا 

حرية حقيقية ، إيمان كامل ، وحدانية كاملة مع يسوع ، طاعة 

بالفعل في هذه  -كاملة ، قداسة كاملة ، ألن الذي دعانا هو قدوس 

الحياة. إن الحياة المقدسة هي الحياة الحقيقية الوحيدة التي يدعونا 

ينا. الحياة قبل ذلك صحراءالمسيح إليها. إنها حياة يسوع المسيح ف  

والحياة الواعية في المسيح هي أرض الميعاد. ومع تقديس حياتنا  ،

بال  -بالكامل في المسيح ، يمكننا أن نستمر في النمو بال حدود 

 .حدود

  .عندما نموت جسديًا ، نتحرر من الخطيئة .7
ابحث واعثر على نص واحد فقط يثبت ذلك. عندما نموت جسديًا ، 

قط نضع هذه الخيمة وعدم ثباتنا. ننتقل من اإليمان إلى فإننا ف

النظر. نعم ، نحن نغير مجاالت القوة. لكن المسيح افتدانا بالفعل 

من كياننا القديم ومن الخطيئة على الصليب وعندما ولدنا من 

جديد. إن إطالق سراحه من كياننا القديم اآلن ، ليس لموتنا. لماذا 

نعتقد أن شخصك العجوز قد مات وأنك حي ال نختبر هذا؟ ألننا ال 

وستختبر بالفعل قوة قيامته في حياتك -من أجل هللا  . 

  

  

 وماذا بعد ذلك؟



 

( عجز ثقيل1الهوتنا الحالي هو    

 الناس ثقيل (2

 

كمسيحيين لدينا صورة سيئة عن أنفسنا ، فنحن ال نشك أو نختبر مدى قوة 

ينا وحيا. لقد تغلب على جسدنا المسيح الذي يعمل فينا ويحيا. قام يسوع ف

القديم من الخطيئة وجعله معطالً. نختبر هذه الحقيقة الجديدة فقط من خالل 

تسليم أنفسنا الكامل للمسيح ومن خالل اإليمان بخالصه. الحياة الواعية 

الجديدة "في المسيح" تُعطى لنا في لحظة واحدة ، كما هي اهتدائنا. يسوع 

بقوة روحه القدوس. يعيش حياته من خاللنا. هذا ما يخلصنا من قوة الخطيئة 

يختبره جميع أبنائه ، الذين يفشلون بسبب عجزهم الشخصي: عندما يسلمون 

 .أنفسهم تماًما ليسوع ويثقون في خالصه المليء باإليمان

هذه هي األرض الصالحة هلل والتي يسود فيها. هذا البلد  -المسيح تقديسنا 

ة للغاية تغمرها أمطار السماء وتؤتي ثماًرا جيد جدا. إنها أرض خصب

وفيرة. هللا نفسه يعيش فيه. ال يوجد جدار عاٍل جدًا ، وال حصن شديد 

التحصين ، وال يوجد عدو قوي جدًا أو قوي لدرجة أننا لم نتمكن من التغلب 

 .عليه. المسيح هو ميراث هللا لشعبه

ة جدًا: البقية في المسيحلقد أطلق قديسون هللا على هذه األرض أسماء مختلف  

القلب النقي ، اليقين الكامل لإليمان ، الحياة المنتصرة ، الحياة في النور ،  ،

أن تكون وتبقى في المسيح ، التقديس الكامل ، كنعان ، الراحة في المسيح 

وأكثر من ذلك بكثير. تكافح كلمة هللا والناس من أجل الكلمات لوصف ملء 

نعمة هللا ، والذي يمتد من السماء الخالقة إلى قوس قزح المجيد هذا ل

 .المستوى اليومي لحياتنا هنا على األرض

لقد أُعطيت هذه األرض بالنعمة ويسوع يدعونا ألخذها من خالله! تعال ، 

 !لنحتل البالد

 القوس التوراتي العظيم

لكنه سمع لصوت الحية الذي زرع كان لإلنسان في الفردوس شركة مع هللا. 

 :فيه الشكوك حول كلمة هللا



 

حقا؟هل هللا        قال 

ثم حرر اإلنسان نفسه من هللا وكلمته وأحب المخلوق واستقالله أكثر من  

خالقه. أخطأ آدم وحواء في الجنة وفقدا براءتهما. هناك طرد هللا اإلنسان من 

الخطيئة منذ ذلك الحينجنة عدن ومن محضر هللا. لقد كان تحت لعنة  . 

يوضح هللا األمر بسرعة: ال يمكن إلنجازات المرء وأعماله أن تعيد العالقة 

مع هللا ، بل مجرد تضحية دموية بديلة وثقة في نعمة هللا. في زمن األجداد 

بعد آدم وحواء ، انتشرت الخطيئة وشرور قلب اإلنسان لدرجة أن هللا 

 .اضطر إلى إرسال الطوفان

ح ، الذي كان باًرا في نظر هللا ، نجا من الطوفان مع عائلته. ومع ذلكفقط نو  

فإن الفساد البشري لم يترك نوح وعائلته يخرجون من براثنه مطلقًا. ومع  ،

بناء برج بابل ، كان على هللا أن يدفع الصاعقة مرة أخرى قبل أن يتمركز 

 .اإلنسان على ذاته تجاه الشر

، يبدأ هللا في كتابة تاريخ الخالص. يدعو هللا أبرام بعد ذلك ، باختيار أبرام 

ويتبع أبرام هللا: يخرج من بيته. يؤمن أبرام باهلل بوعوده بالبركات. هذا ما 

يحسبه هللا له براً. أصبح أبرام إبراهيم ووالد إسحاق ابن الموعد. في النهاية 

ة بابنه يصبح إبراهيم كامالً في محبته هلل عندما يكون مستعدًا للتضحي

  .الموعود به إسحاق هلل. اآلن سينتصر هو ونسله على كل أعدائهم ، وعد هللا

هذه هي محطات اإليمان إلبراهيم والتي من اآلن فصاعدًا تشجع كل مؤمن 

 .بشكل مثالي

 .أطاع إسحاق أبيه إبراهيم وبالتالي هللا تماًما حتى الموت

أخيه الذي خانه. في قتاله يصل يعقوب إلى نهاية قوته عندما يقابل عيسو ، 

 .مع هللا ، في النهاية يريد هللا وبركاته فقط. ثم ينصره هللا ويعطيه اسما جديدا

 .تم اختبار كل األجداد من قبل هللا وإخضاعهم

ثم نما اسرائيل في مصر شعبا. يخلص هللا شعبه من ظلم المصريين. بسبب 

اً. بعد مغادرة مصر ، دم حمل الفصح ، مات مالك الموت بكر إسرائيل سالم



 

تعمد إسرائيل موسى في مياه البحر األحمر وهلك المصريون فيه. إسرائيل 

المحررة تربى ويقودها هللا في الصحراء. يعلن هللا له قداسته وشريعته. إذا 

حافظ إسرائيل على شريعة هللا ، فسيكونون شعبه ويريد أن يكون إلههم. 

، يكون إسرائيل غير أمين للرب: إنه ولكن في يوم عيد خطوبة الرب لشعبه 

يخطئ ضد الوصية األولى بعدم وجود آلهة أخرى غير الرب. فقط من خالل 

 .شفاعة موسى ينجو شعب هللا من غضب هللا

المسكن المقام بعبادته يرمز إلى حقائق هللا بأن الرب إله قدوس. ال يمكن 

بتضحيات خاصة. ولكن للمرء أن يقترب من يهوه إال تدريجيًا وتطهيًرا تاًما 

حتى هذا الوقت لم يكن إلسرائيل عيون مفتوحة ، وآذان مفتوحة ، وال قلب 

  .متفهم من هللا. ولذلك يخطئون ويتذمرون ويتمردون ضد هللا بطرق مختلفة

ويبلغ العصيان المستمر ذروته في رفض الناس االنتقال إلى أرض الميعاد 

يةبعد عامين من الصحراء والتلمذة الصناع .  

لم يستمعوا للنصيحة التي كانت جيدة مرتين ، بل إلى النصيحة التي كانت 

سنة من تائه في الصحراء  40سيئة بعشر مرات. والنتيجة هي غضب هللا و 

 .حتى مات الكفار

ثم بعد موت موسى ، مشّرع هللا ، أخذ إسرائيل أرض الموعد تحت قيادة 

الم الكامل لمشيئة هللا وثقته ، يشوع. المتطلبات األساسية لذلك هي االستس

والتقديس ، وختان إسرائيل المتجدد ، وإيمانك بعمل هللا وانتصاره وعمل 

نهر األردن من خالل  هللا. وبالفعل ، عندما يخطو اإلسرائيليون إلى مياه

سمح لشعبه بالعبور إلى الكهنة باإليمان ، يقطع هللا نهر األردن عن آدم وي

سيستمر الرب في  افة. بمجرد الوصول إلى هناك ،أرض الميعاد بأقدام ج

بأمانة. لكن هللا يسمح إعطاء أعداء إسرائيل أمامهم ، طالما أنهم يتبعونه 

لمخيم بالتوبة وتطهير لخطيئة واحدة فقط بمغادرة المخيم. يعود هللا إلى ا

النار. عندها يكون إلسرائيل نصر دائم وسيقاتل هللا من أجلهم. لذا استولت 

ائيل أخيًرا على أجزاء كبيرة من البالدإسر  ، 

لكن إسرائيل لم تعد تحتل الدولة بأكملها بعد ذلك. يقعون في عبادة األصنام. 

أعدائهم والخالص المؤقت  يدخل إسرائيل في دوامة من االضطهاد من قبل

من قبل القضاة الذين أقامهم هللا لهم. عندما أراد الشعب ملًكا ، أعطاهم الرب 

وسرعان ما رفضه بسبب خيانته وخدمته اإلنسانية. في داود ، يقيم  شاول ،

هللا ملًكا جديدًا وفقًا لقلبه. عندما كان شابًا ، تغلب داود على الدب واألسد 



 

وأخيراً جليات الذي يسخر من جيش هللا الحي. بقوة هللا ومن خالل روح هللا 

، شكل هللا داود. ثم  والثقة باهلل ، داود قوي. على مدى سنوات اضطهاد شاول

يؤسس به الملك الحقيقي في إسرائيل. داود هو نوع من أتباع الرب 

الحقيقيين. يعتمد على هللا ال على قوته. وهو يحارب من أجل إكرام هللا. إنه 

يطلب هللا من كل قلبه ، أكثر بعد سقوطه الرهيب مع بثشبع. في النهاية ، 

م من كل أخطائه ، كان داود رجالً يمكن أن يقول هللا عن داود أنه بالرغ

 .بحسب قلب هللا

ولكن الملك سليمان ، ابن داود ، يسقط بعيدًا عن هللا بعد بداية جيدة في نهاية 

 .حياته ، وبالتالي بدأ تقسيم إسرائيل إلى مملكة شمالية وجنوبية

سرعان ما قاد يربعام المملكة الشمالية إلى عبادة األصنام المميتة التي لم 

عافى منها أبدًا. إنه يؤدي إلى السبي األشوري واندماج األسباط العشرة في تت

 .الشعوب المجاورة

مملكة يهوذا الجنوبية أكثر والًء ليه لفترة أطول. لكن يهوذا أيًضا يسقط 

من الرب أكثر فأكثر ، على الرغم من كل الدعوات المعكوسة من أنبيائه. 

سنة  70ومن هناك فداهم الرب بعد  في النهاية ينتهي في األسر البابلي.

وأعادهم إلى أرضهم. من اآلن فصاعدا ينتظرون المسيح وملكه والعهد 

الجديد الموعود لهم. سيغير هللا إسرائيل تماًما في العهد الجديد. لقد وعد شعبه 

من خالل أنبيائه أنه سيمنحهم قلبًا وروًحا جديدين حتى يتمكنوا من إطاعة 

فقط سيؤسس الرب مملكته في شعبه إسرائيل على  شريعة هللا. عندها

 .األرض وستكون مشيئته من خالل إسرائيل على األرض كما في السماء

خالل هذا الوقت الذي ينتظر فيه هللا أن يقطع وعوده ، يأتي يسوع المسيح 

ابن هللا إلى هذه األرض ويزور شعبه. يأتي ليفي بالناموس ويكشف معناه 

التوبة واالرتداد. من يحب هللا يجب أن يتبع يسوع بكل ما الحقيقي. يدعو إلى 

لديه ومن هو. إن محبة هللا ، ليسوع والقريب هي الهدف األسمى لشعب 

هللا. هذا هو مصيرنا. يجب على المذنبين التخلي عن خطاياهم ، وحتى بتر 

ميولهم الخاطئة ، كما لو كانت الحياة معنية. نعم ، الحياة مهمة. سيُطلب 

ثير من أولئك الذين أعطوا الكثير من خالل إعالن يسوع. أسس يسوع الك

أوالً ُملك هللا الروحي ، وليس بعد حكمه المرئي على األرض. وادعى أن 

 .ابن هللا هو الرب المتجسد



 

لكن تالميذ يسوع بعد قيامته اعتمدوا بالروح القدس والنار. في السلطة 

العالم أجمع. بعد اليهود األوائل ، يحملون إنجيل الفداء من خالل يسوع إلى 

آمن األمم أيًضا بيسوع ، مخلصهم من الخطيئة. من اآلن فصاعدًا ، يريد 

رسل يسوع ورسله أن يقودوا جماعته المؤمنة إلى وحدة كاملة مع رأسهم 

بيسوع. من هذا الصدد ، يجب على شعب هللا في العهد الجديد أن يعيشوا 

درك العالم أن اآلب قد أرسل االبن كمسيا. ال حياة يسوع بقوة ووحدة بحيث ي

يزال اإليفاء الكامل لهذه الخطة ووصية المسيح معلَّقًا. ولهذه الغاية ، يجب 

على كل مؤمن وأيًضا شعب هللا ككل أن يتطهروا ويقدسوا أنفسهم حتى 

يكملوا التقديس. يجب أن نتقدس جميعًا باهلل ومن خالله. عندها فقط سيعيش 

يسوع ، ويفعلون إرادة اآلب في السماء على األرض ويقدسون شعبه مثل 

اسم هللا من خالل طريقه المقدس في الحياة. عندها سيعرف العالم أن اآلب 

أرسل االبن. عندئٍذ لن يخجل كل من يعيش على هذا النحو والكنيسة بأكملها 

ع التي تعيش على هذا النحو عندما يأتي يسوع مرة أخرى. وعندما يأتي يسو

مرة أخرى ، سيجمع كنيسته حوله ويؤسس مملكته على هذه األرض من 

خالل إسرائيل. متى وكيف حدث ذلك ، فاهلل وحده يعلم. لكن نهاية العالم 

ستكون في نار ، حيث تنتهي كل األعمال الشريرة والشريرة. فقط الصالحين 

صنع هللا ،  والقديسين المفديين من الدم ، الذين ينتصرون ويعملون أعمااًل من

سيصلون إلى السماء. هناك سنرى وجه هللا كقائد مخلص ونخدمه إلى األبد 

ونفرح فيه. افعل مشيئة اآلب الذي في السماء على األرض وقدس اسم هللا 

من خالل طريقه المقدس في الحياة. عندها سيعرف العالم أن اآلب أرسل 

الكنيسة بأكملها التي االبن. عندئٍذ لن يخجل كل من يعيش على هذا النحو و

تعيش على هذا النحو عندما يأتي يسوع مرة أخرى. وعندما يأتي يسوع مرة 

أخرى ، سيجمع كنيسته حوله ويؤسس مملكته على هذه األرض من خالل 

إسرائيل. متى وكيف حدث ذلك ، فاهلل وحده يعلم. لكن نهاية العالم ستكون في 

شريرة. فقط الصالحين والقديسين نار ، حيث تنتهي كل األعمال الشريرة وال

المفديين من الدم ، الذين ينتصرون ويعملون أعمااًل من صنع هللا ، 

سيصلون إلى السماء. هناك سنرى وجه هللا كقائد مخلص ونخدمه إلى األبد 

ونفرح فيه. افعل مشيئة اآلب الذي في السماء على األرض وقدس اسم هللا 

عندها سيعرف العالم أن اآلب أرسل  من خالل طريقه المقدس في الحياة.

االبن. عندئٍذ لن يخجل كل من يعيش على هذا النحو والكنيسة بأكملها التي 

تعيش على هذا النحو عندما يأتي يسوع مرة أخرى. وعندما يأتي يسوع مرة 

أخرى ، سيجمع كنيسته حوله ويؤسس مملكته على هذه األرض من خالل 

فاهلل وحده يعلم. لكن نهاية العالم ستكون إسرائيل. متى وكيف حدث ذلك ، 



 

في نار ، حيث تنتهي كل األعمال الشريرة والشريرة. فقط الصالحين 

 والقديسين المفديين من الدم ، الذين ينتصرون ويعملون أعمااًل من صنع هللا

سيصلون إلى السماء. هناك سنرى وجه هللا كقائد مخلص ونخدمه إلى األبد  ،

 .ونفرح فيه

ى كل خطوط الخالص حيث يعيش هللا ويحكم بين شعبه. حيث يسود هللا تتالق

حقًا توجد الوحدة والقداسة والمحبة. سيكون مثل ذلك في الجنة. هذا هو 

الحال أيًضا هنا على هذه األرض بيننا نحن المسيحيين. وستختبر إسرائيل 

توج هذا أيًضا وستعيشه بشكل مرئي على هذه األرض. في يوم من األيام سي

المسيح على عرشه في القدس على جبله المقدس وسيحكم إسرائيل والعالم 

عام. لن يظلم أحد في القدس أو في كل جبل هللا المقدس بعد  1000لمدة 

اآلن. هذا هو نذير الحياة في الجنة على األرض. يمكن للجميع أن يروا كم 

حقه الرب. لم هو رائع عندما يحكم أمير السالم يسوع ويخدمه شعبه كما يست

يعد إسرائيل يحاول عبثًا حفظ شريعة هللا بمفردها والحصول على موافقة 

هللا. رقم، يقدس الرب شعبه بالعهد الجديد ويخلق فيهم ما يرضيه. الرب 

نفسه يجعلهم يعيشون في وصاياه وفرائضه ويحفظونها ويعملون بها. هذا هو 

معرفة مجد الرب كما  اإلنجيل الحقيقي الكامل. حينئذ تمتلئ االرض من

تغطي المياه البحار. في ملكوت المسيح للسالم ، ستأتي الشعوب إلى بيت هللا 

 .وتتعلم طرقه

ولكن حتى ذلك الحين ، نحن ككنيسة المسيح سوف نذهب إلى العالم كشهود 

ليسوع ، لنقدم للناس األخبار السارة عن ملكوت هللا الذي ال يزال غير 

، سيجعل يسوع كنيسته نقية ومقدسة بالكامل وواحدة  مرئي. في نهاية الزمان

 .ويمألها بحبه. عندها سيعرف العالم أن اآلب أرسل االبن

  

 عش وحب قدوس: هذا هو الطريق

 كان لكلمة هللا كالمه. بعد كل ما قيل ، هل أصبحت مقتنعا بذلك

 يمكن العيش والمحبة المقدسة من خالل يسوع 



 

 لضبطالعيش والمحبة المقدسة هو با   

 ما يريد يسوع أن يمنحك إياه شخصيًا؟

 :ثم سيواجهك السؤال

 كيف يمكنني أن أعيش وأحب القداسة؟

من كلمة هللا. إنها حقيقة انتصار على الخطيئة. الطريق  -هنا يأتي الجواب 

 :إلى هذا النصر يعرف جوانب مختلفة

 كل شيء لكل شيء 

 حطام سفينة 

 اآلم المخاض 

 صلب 

 باإليمان 

 باإليمان 

يجب على أي شخص يريد أن يختبر انتصار هللا في حياته أن يمر بكل هذه 

المحطات. بدون تحقيق هذه الحقائق الروحية في حياتنا ، لن نرى انتصار 

 .هللا في حياتنا

هذه المجاالت  سسسومع ذلك ، قد يضع هللا إصبعه بشكل خاص على 

بالفعل بالعمل لمساعدتنا على تحقيق اختراق. ربما تكون روحه قد قامت 

التحضيري الضروري في حياتنا في المجاالت األخرى. نحن جاهزون 

شرط مسبق هام. دعونا نفهم ما ال  سسسستقريبًا. نحن فقط تفتقر إلى هذا 

زلنا مدينين به هلل ولنعطيه عن طيب خاطر. عندما يتحقق كل ما تحمله هللا 

( 5:24ونيكي األولى لتحقيق وعده ، سيعمل هللا. ألنه هو الذي وعد )تسال

 .هو أمين

 .ثم نؤمن بانتظار عمله حتى يأتي ليباركنا



 

 سساختراق كامل في  سسسبغض النظر عما إذا كنت ال تزال بحاجة 

فقط . دع هللا يتحدث إليك ، دع نفسك تحصل  واحدالمجاالت أو في مجال 

 !على الهدايا واختبر اختراقك إلكمال الخالص في المسيح

1 Thes 5، 23 + 24 S واما  

  هو هو اله السالم

فهو يقدسكم بالمرور والعبر ... مخلص هو الذي يدعوكم. سوف يفعل ذلك 

 .أيضا

  

 كل شيء لكل شيء

إنه أمر طبيعي لدرجة أنه يمكن التغاضي عنه. ومع ذلك فهو واضح 

لن يعهد كالنهار: هللا يعطي كل شيء في حياتنا فقط من أجل كل شيء لنا. 

أبدًا بقداسته ومحبته وقوته بالكامل إلى شخص غير مكرس له بالكامل 

 .وبشكل كامل من جميع النواحي

شيءكل شيء لكل الشرط بسيط وواضح:  . 

(19:27ليتبعوا يسوع )متى  أن يتركوا كل شيءكان على التالميذ  . 

كان عليه أن يشتري أثمن لؤلؤة قداسة )مت شيءالتاجر الغني كل  باع  

13:46). 

من أن يكون أكثر أهمية بحاجة لنا يسوع  ALL الذين يحبوننا  الناس

(37، 10والنفيس ل)متى  . 

كذبيحة حية كله وحياتنا الكاملة  لجسدنامحبة  استجابةهللا  نقدمعلينا أن 

(1: 12)رومية  ومقدسة . 

كو 1) كل شيءفي  تكون ممتنعينل في جنسنا إلى السماء ونحن   09:25 ). 



 

اآلن  شيءنفعله ، يجب أن نفعل كل  شيءا نأكل أو نشرب أو أي سواء كن

( ، ال شيء مستبعد10:31كو  1) لمجد هللا . 

(: لقد أفرغ 5،  2)فيلبي  شيء كما كان يسوع المسيحيجب أن نهتم بكل 

، حتى مطيعًا  في كل شيءوكان مطيعًا ألبيه  وخدم الجميعيسوع نفسه ، 

وكذلك نحن - الموتحتى  . 

نعتبر كل شيء آخر كان مهًما لنا بمثابة د أن عرفنا المسيح ، يجب أن اآلن بع

بالمقارنة مع ربح معرفة المسيح الذي ال يقدر بثمن ، يصبح كل خسارة. 

شيء باطالً وباطالً. فقط عندما نستعد لفقد كل شيء آخر وننظر إليه على أنه 

ركاته فقط ، فقط قذارة ؛ فقط عندما نريد ، مثل يعقوب ، هللا وحده وهللا وب

عندما يكون ليسوع وحده هو الذي له قيمة بالنسبة لنا ، فعندئذ يكون لدينا 

(8-7،  3الموقف الذي هو بموجب الوعد بانتصار هللا )فيليبي  . 

أجل هللالدينا من  كل ماهذا هو  . 

. لمن يستطيع  بالنسبة لنا من هللاالرائع  ALL لكننا جميعًا نقف أيًضا مقابل

 كل الشرفذلك أكثر مما نطلبه أو نتخيله ، والذي يعمل فينا بقوته ،  أن يفعل

ن( 21-20،  3يعود إليه وحده )أف  ! 

في تقديس محب هلل  لنعيشهللا بقوته اإللهية بالفعل كل ما نحتاجه  أعطانالقد 

5+  3،  1بط  2( (. 

يعطينا كل ما يستطيع أنال يمنع هللا عنا أي شيء ، بل  (8:32يقدمه )روم   . 

شيء بوضوح وبعد ذلك سنرى كل  -يريد يسوع أن يمد يده إلينا للمرة الثانية 

(25،  8)مر  مرة أخرى  

6)لو  يكون مثل سيده،  يتعلم كل شيءليس التلميذ فوق معلمه. ولكن عندما   

 .)و 40 ،

إذا وثقنا بيسوع وأطيعناه في كل شيء ، سنفعل أشياء مثل يسوع ، حتى 

ما نطلبه منه  يسوع بعد ذلك كلأعظم ، ألنه مع اآلب اآلن. وسيفعل  أشياء



 

 14-12،  14باسمه. هذه هي الطريقة التي يتم بها تكريم اآلب في االبن )يو 

10+  8-7،  15؛  (. 

اإلصرارمن خالل المسيح الذي يقوينا، يمكننا   IN ALL و IN ALL 

(4: 5يوحنا  1، 13، 4؛ فل 37، 8)رو  تجاوز بكثير . 

هللا لنا. عندها يكون هللا إلهنا  سنرث كل ما يخبئهالمعركة ،  نواجهثم ، عندما 

(7: 21وسنكون أبناءه وبناته )رؤيا  . 

  

 قوة من؟ حطام السفينة الضروري

يقول الكتاب المقدس ويؤكد دون توقف أن قوتنا البشرية ال تستطيع أن تفعل 

 .شيئًا أمام هللا. ال ، إنها حتى تحت لعنة هللا

Jer 17، 5-6 N  

هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الناس الذي يعتمد على القوة 

البشرية ويصرف قلبه عن الرب. إنه مثل األدغال العارية في السهوب التي 

 .تأمل مطًرا عبثًا

هل حياتنا الروحية مثل شجيرة جرداء؟ هل نحاول أن نعيش الحياة اإللهية 

عليه بالفشل منذ البدايةبقوتنا؟ هذا محكوم  . 

الموقف الوحيد الصحيح الذي يمكننا من خالله أن نأتي إلى هللا ونختبر قوته 

 .هو عندما شعرنا سابقًا بالخجل من قوتنا

كان على يعقوب المخادع أن يصل إلى نهاية إمكانياته أوالً. لقد حاول طوال 

شأنها. جاهد يعقوب حياته أن ينال نعمة هللا بوسائل غير عادلة والتفاوض ب

من أجل بركة هللا. وعندما كان على وشك أن يفقد كل شيء ، كان ال يزال 

يقاتل مع هللا. ثم خلع هللا مفصل وركه ، وهو أقوى مفصل عضلي عند 

اإلنسان. وال يزال يعقوب يرفض ترك هللا بعد هذه الهزيمة النهائية 

ه وبركاته. لقد وصل إلى الواضحة. لم يكن يريد شيئاً وال أحد إال هللا نفس



 

النقطة الحاسمة: كل ما لديه كان في خطر الهالك. هو نفسه ُهزم عمليا 

 .وُحرم من قوته. ثم ما زال يعقوب يريد هللا وبركاته أكثر

يحكم هللا على الموقف بشكل مختلف تماًما: نعم ، حارب يعقوب مع هللا. 

فوز يعقوب بالفعل. ولكن عندما يفقد كل شيء في الداخل ليربح هللا ، ي

  .ويعقوب يربح كل شيء: هللا

 :وهللا يكسبه النصر ويعطي يعقوب اسما جديدا

 إسرائيل

"هللا يحارب )من أو  "هللا يحارب )من أجلنا("تُترجم إسرائيل على أنها 

أو يمكن ترجمتها أيًضا "قد يحكم هللا"أو  "هللا يحكم"و  أجلنا(" على أنها  

 .(19) "فهم يرى هللا"

  عندما نخجل من قوتنا ، عندما يكون هللا هو كل

  ، شيء وكل شيء آخر ليس شيئًا بالنسبة لنا

  .فإن هللا يحكم حقًا

  .ثم انفتحت مملكته بالكامل فينا

  .ثم عرفنا أن هللا هو المنتصر

  وإلهنا المنتصر يحاربنا وينتصر

 .في ضعفنا

  .إن إلحاق الضرر بقوتنا أمر ضروري للغاية

ولئك الذين لم يعودوا يعتمدون على قوتهم هم على استعداد للسماح هلل فقط أ

أن يساعدهم. طالما أن الغريق ال يزال يقاتل نفسه ، فال يمكن مساعدته. فقط 

من يثق في هللا ويترك له الخالص يخلص أيًضا. وال يفتخر عندما ينصره 

ذلك بنفسه. يعطي هللا. ألنه يعرف ويقتنع بشدة أنه لن يكون قادًرا على فعل 

 .هللا كل المجد

Zef 3، 11-13 N  

ألني حينئذ سأزيل عنك المتكبرون. عندئذ لن يكون هناك مزيد من الغطرسة 

 أترك فيك شعبًا متواضعًا وفقيًرا يلتمس المأوى باسم الرب:على جبل قدسي. 

 .باقي إسرائيل ، أناس ال يخطئون ولن يكذبوا بعد اآلن



 

أن تخجل من نفسها أوالً قبل أن تثق في الرب ،  يجب على إسرائيل أيًضا

ولم تعد تفعل ذلك ظلًما ، ولم تعد تكذب ، بل تعيش بدالً من ذلك كما يريدها 

 .هللا

كان على يونان أوالً أن يخجل من قوته وإرادته وخططه الخاصة ، وإلى حد 

ح الموت والخوف ، قبل أن يكون مستعدًا لتنفيذ مشيئة هللا بالكامل. وأصب

كلمات فقط ، أنقذ حياة  5أقوى واعظ في عصره. من خالل خطبة مؤلفة من 

شخص جنبًا إلى جنب مع هذه الحيوانات التي ال تعد وال  100000

 .تحصى )سفر يونان(

فقط أولئك الذين يثقون باهلل وحده وبشكل كامل ولم يعودوا يعتمدون على 

وق الظاهري للخصم مواردهم الخاصة سيختبرون خالص هللا. لم يعد التف

+  14يلعب دوًرا. كم عدد ملوك إسرائيل اختبروا هذا )أخبار األيام الثاني 

32-31؛  27؛  15-1،  26؛  20؛  31،  18؛  8-9 ، 16 + 15 (. 

يجب أن يصل بولس ومعه كل متدين وكل مسيحي جسدي إلى النقطة التي 

 :ينادي فيها

24،  7روم    

ن هذه الجثة؟أنا إنسان بائس! من سينقذني م  

  .وعندها فقط يكون مستعدًا للقاء مخلصه األمين

 :وبعد هذا اللقاء يمكنه أن ينادي

ق ٢٥،  ٧رومية    

 !أشكر هللا بيسوع المسيح ربنا

من الضروري للغاية أن نبتعد عن الثقة بإمكانياتنا الخاصة لكي نختبر قوة 

ينا وتمكننا من قيامة يسوع في حياتنا ، التي تخلق وحدها حياة المسيح ف

 .العيش بطريقة ترضي هللا

Phil 3، 8-10 N  

نعم حقًا ، يبدو لي أن كل شيء آخر ال قيمة له عندما أقارنه بالربح الذي ال 



 

يقدر بثمن وهو القدرة على معرفة يسوع المسيح على أنه ربي. بسببه فقدت 

أن أنتمي كل شيء وأرى أيًضا أنه قذارة. فقط هو له قيمة بالنسبة لي. وأريد 

إليه بأي ثمن. لذلك لم أعد أثق في بّري الذي أتى من إطاعة الناموس ، بل 

في البر الذي لدّي من خالل اإليمان بالمسيح ، البر الذي يأتي من هللا 

ويُمنح للمؤمن. ال أريد أن أعرف أي شيء آخر غير المسيح ، وأريد أن 

األمواتأختبر في جسدي القوة الجبارة التي أقامته من بين  . 

كان التالميذ ، وخاصة بطرس ، يخجلون تماًما من إمكانياتهم الخاصة 

وغرقوا. لكن يسوع أعادهم إلى مناصبهم. ومن ثانية إلى أخرى ، في يوم 

 .الخمسين ، يستطيع هللا أن يباركك ويستخدمك وينصرك

كان على الجميع أن يختبروا رجال ونساء هللا لم يكبروا في هذا النصر. 

 .بمرارة ومؤلمة حدود إمكانياتهم وإبداعهم وعجزهم في محاربة الخطيئة

 لديناتصبح هزيمتك )الظاهرة( شرًطا أساسيًا النتصار هللا. ولكنها ليست 

في قوتنا وإرادتنا الذاتية وطبيعتنا القديمة.  إنه انتصار هللا عليناالنصر. 

هذه الطريقة وتركنا أنفسنا نتغلب ، عندها يمنحنا هللا وفقط عندما يغلبنا هللا ب

نصره ويعلن أننا الفائزون الحقيقيون. أصبحت هزيمتنا الكاملة في جميع 

 .المجاالت أعظم انتصار لنا

يصبح حطام سفينتنا شرًطا أساسًيا لخالص هللا الكامل في حياتنا. فقط أولئك 

ة البشرية وتحرروا من لعنة الذين كسروا قوتهم لم يعودوا يثقون في القو

 .الثقة في قوتهم

  .بل إنه يأتمن اآلن على هللا وعلى هللا وحده من أجل خالصه

 .وهناك تكمن النعمة

(16( ، الفصل 9دعونا نستمع إلى شهادة هانا ويتال سميث )في هذا ) . 

لقد تعلمت أن أثق به حتى يغفر خطاياي. لكنني كنت أعتقد دائًما أنني 

غلب على الخطيئة بنفسي. لقد أدركت خطأي المحزن المتمثل في أستطيع الت

التمكن من االسترداد بالقانونية. لكن فيما يتعلق بالحياة المقدسة ، ما زلت 



 

أفكر بشكل قانوني. لم أحلم أبدًا بالثقة في الرب من أجل حياة مقدسة ، ولم 

 .أعرف كيف أفعل ذلك عمليًا

لت مراًرا وتكراًرا أن أكرس نفسي ولذا أعطيت نفسي بجدية أكبر. حاو

بالكامل هلل. حاولت أن أحصل على إرادتي بسالسل من المثابرة وأن أقدمها 

هلل كذبيحة مقدسة. استلقيت مستيقًظا طوال الليالي ، أصلي أن يمنحني هللا 

البركات التي أعطاها لهؤالء المسيحيين اآلخرين. باختصار ، لم أفعل شيئًا 

الذي كان ضروريًا. لم أستطع أن أصدق. ولم أستطع  سوى الشيء الوحيد

الوثوق. لكن كل شيء آخر كان عديم الفائدة أكثر من كونه عديم الفائدة. أو 

ربما ليس عديم الفائدة بعد كل شيء. ألنه كان فعااًل جدًا في تعليمي درًسا 

 .ضروريًا: وكان هذا هو بالدي المطلق والعجز المطلق

أنني في الحقيقة ال شيء ؛ أنني كنت بحاجة إلى الرب أخيًرا أدركت بوضوح 

بشدة في حياتي اليومية كما كنت في حاجة إليه أوالً عندما منحني الحياة. 

أدركت أنني كنت غير قادر على السيطرة على أعصابي أو لساني لمدة 

خمس دقائق كما كنت منذ فترة طويلة عندما تحولت. باختصار ، اكتشفت 

ة التي كان يجب أن أتعلمها قبل ذلك بوقت طويل ، وهي أنه الحقيقة البسيط

بدون المسيح ال يمكنني فعل أي شيء ، ال شيء على اإلطالق. رأيت أن كل 

 ... .جهودي لم تساعد في شيء ، بل أعاقت عمله فقط

لقد اعترفت بعجزي المطلق عن خدمته وبعجزتي عن الخضوع إلرادته. لقد 

إذا جاز التعبير ، في محيط حبه من أجل  رميت نفسي رأًسا على عقب ،

تحقيق كل هذه األشياء في داخلي من خالل عمله القدير. لقد وثقت به تماًما 

وبشكل كامل. لقد قبلته كمخلص لي من القوة اليومية للخطيئة باعتباره إيمانًا 

صريًحا كما كنت قد قبلت ذات مرة كمخلصي من ذنبي. كنت أؤمن بالحق ، 

يسي العملي ، باإلضافة إلى تبريري ، وأنه ال يمكن أن ينقذني أنه كان تقد

وسيخلصني فحسب ، بل إنه فعل ذلك أيًضا. أصبح الرب يسوع المسيح 

مخلصي الحالي ، ووجدت نفسي أخيًرا راحة ، راحة ال يمكن أن تصفها أي 

 كلمات: الباقي من جميع الجهود القانونية ، الهدوء من كل الصراعات المملة

لهدوء من كل إخفاقات مريرة. انكشف لي سر القداسة ، وكان هذا السر ا ،

 .هو المسيح. صار المسيح حكمتي وبري وقداسي وفديتي



 

  :وهكذا فإن حقيقة هللا هذه ثابتة وصخرية

  ، في حالة كسر قوتنا وثقتنا بيسوع وحده

 .فإننا نختبر يسوع باعتباره تقديًسا لنا

Jer 17، 5-8 N + F  

/ ويحول قلبه عن الرب شخص الذي يعتمد على القوة البشريةملعون ال ! ..  

إنها مثل الشجرة التي تقف طوبى لمن يتوكل على الرب ورجاؤه الرب! 

بجانب الماء / وتمتد جذورها نحو النهر. ليس لديها ما تخشاه عندما تأتي 

الحرارة ، وتبقى أوراقها خضراء ونضرة. ال يخاف من سنة القحط. دائما 

تي ثمارهاتؤ . 

 العمل ، صلب ، مت ، حياة جديدة

 .قبل بداية كل حياة جديدة ، هناك آالم والدة أو صلب أو موت

ستتحرر الخليقةن ،  22-21،  8روم   

إلى الزوال لمجد أبناء هللا . ألننا نعلم أنه حتى يومنا هذا  العبوديةأيًضا من 

مخاضتتنهد كل الخليقة تحت حالتها كما لو كانت في   . 

Mt 24، 8 N  

آالم الوالدة، إنها مثل  البدايةلكن هذه ليست سوى   . 

 .على المستوى العالمي ، نرى هذه الحقيقة تتحقق في الخلق وتاريخ البشرية

  .على المستوى البشري الشخصي ، وضع يسوع المعيار

لقد بذل يسوع حياته طوعا. كنسل ، بذل يسوع حياته حتى الموت. حياتنا 

ونحن مدينون له بها. ويجب أن نفعل نفس الشيء.  -الفاكهة الجديدة هي 

ومن موت حياتنا ستأتي الحياة الجديدة الخارقة للطبيعة والمثمرة من هللا التي 

(10-9،  15؛  15-12،  14وعدنا بها )يو  . 

Joh 12، 24-26 N  

نعم ، أؤكد لكم: إذا لم تدخل حبة الحنطة األرض وتموت ، فإنها تبقى وحيدة. 



 

لكن عندما تموت ، ستنتج العديد من الحبوب الجديدةو . ...  

 .إذا أراد أحدهم خدمتي ، فعليه أن يتبعني في طريقي

 ما هي المراحل الموجودة في هذه العملية؟

  (23-5،  2؛ أف  28،  20الرسالة والطريقة والهدف )متى  

  (13،  8؛ روم  51+  44،  9االستعداد والتصميم )لو  

  7؛ رومية  42-37،  26، اليأس ، الصالة )متى الشك ، الخوف  ،

23-24) 

  ؛ رومية  2،  12األلم ، االحتمال ، البعد عن هللا ، اإليمان )عب

4 ، 18-21( 

  (8:13؛ روم  24: 5؛ غال  8:34الصلب )مر  

  (4: 7؛ رومية  19:30الموت )يوحنا  

  (4: 6؛ رومية  6: 28القيامة )متى  

  وما يليها ؛ غال  14،  20من هللا )يو حياة جديدة وخارقة للطبيعة

2 ، 20-21( 

  (4:17تسالونيكي  1؛  24:51الصعود )لوقا  

(29( ، الفصل 7ونتعلم )) : 

المرء يبررلكي     

يتخلى عن خطاياهأن   . 

يتقدس بالكامللكي   ،  

يسلم نفسهيجب أن   . 

من المفترض أن يجب أن نقتل كل ما ال يزال ملًكا لنا على هذه األرض.  

يموت. عندها فقط ما خلقه هللا فينا سيبقى. هذا وحده سوف يمأل ويحدد 

 .حياتنا

(29( الفصل 7وهذه هي الطريقة )) : 

 .التبرير والدة 



 

 .التقديس صلب

 ما هو مجموع مشيئة هللا التي أعلنها لنا الكتاب المقدس؟ 

ن يا معلّم 40-37،  22مت    

ما هي أعظم وصية في الناموس؟ قال له يسوع: "تحب الرب إلهك من كل  ،

وصية األولى واألعظم. لكن قلبك ومن كل نفسك ومن كل عقلك". هذه هي ال

هناك شيئًا آخر يشبهه: "تحب قريبك كنفسك". كل الناموس واألنبياء 

 .يعتمدون على هاتين الوصيتين

عهد الجديدوهذا ينطبق على كل من العهد القديم وال . 

10،  13رومية   N  

 .]بولس يقول[ لذلك فإن كل الناموس يتم بالمحبة

بشكل عام ، نفترض أنه يمكننا أن نحب من خالل بذل جهد إضافي للحب. 

نختار أن نحب. حتى لو كان هذا بالتأكيد جزًءا من الحقيقة ، فإن الحب 

عادة وقد نكون الحقيقي له عالقة بالصليب والموت أكثر بكثير مما ندركه 

 .عزيزين عليه

Mt 10، 38 + 39 N من  

ال يحمل صليبه ويتبعني فال يستحق أن يكون تلميذي. من يريد التمسك 

 .بحياته سيفقدها. ولكن إذا فقدت حياتك بسببي ، فستجدها

٢١،  ١٠مر   N  

نظر اليه يسوع بحب. قال: "إنك تفتقد شيئًا واحدًا ، اذهب وباع كل ما لديك 

وتعال ،  -سيكون لديك بعد ذلك كنز في الجنة  -لعائدات للفقراء وامنح ا

 "!اتبعني

24-23،  9لو   N  

إذا أراد أحد أن يصبح تلميذي ، فعليه أن ينكر نفسه ، وعليه أن يلتقط صليبه 

كل يوم ويتبعني. ألن من أراد إنقاذ حياته سيفقدها. ولكن من فقد حياته بسببي 

 .سيحفظها



 

يسوع هذه هي شروط إتباع . 

  لكن ما الذي

 احمل صليبه كل يوم 

 ال تمسك بحياته 

 ال تريد أن تنقذ حياته 

 ليخسر حياته من أجل يسوع 

 تنكر نفسك 

 التخلي عن كل ما لديك 

 لتفعله بالحب؟

Joh 14، 15 + 21 + 23 N. 

  تحبني ستحفظ وصايايإذا كنت  . 

  يعرف وصاياي ويطيعها يحبنيمن  

  فسوف يتبعون كالميشخص ما  أحبنيإذا ...  . 

ليحب هللا منوغني عن البيان أن يسوع يطبق الوصية الكتابية    

لنفسه ، فقط أولئك الذين يكون يسوع لهم  كل قلبه وبكل تفكيره وبكل قوته

 .أهمية أكبر من أي شيء آخر في العالم يحبه حقًا

ذات الذي دعا فقط أولئك الذين يحبون يسوع حًقا يطيعونه فيما يتعلق بإنكار ال

إليه يسوع ، والتخلي عن كل شيء آخر في العالم ، والتنازل عن والءاته 

 .الطبيعية ، والتنازل عن حياته ، وهو يحمل صليبه كل يوم

ليسوع ، بصفته ابن هللا وحده ، له الحق في أن يطلب ذلك. ألنه أحبنا أوالً. 

من  -ا عطايا وقد جسد يسوع هذه المحبة إلى الكمال ومن خاللها أعطان

 .خاللها فقط نخلص

ن 32،  8روم    

 .)األب( لم يشفق حتى على ابنه ، بل سلمه من أجلنا جميعًا



 

Phil 2، 7-8 N  

]يسوع[ وضع كل شيء جانبًا وصار مثل العبد. ... أذل نفسه وأطاع هللا 

لموت اإلجرامي على الصليبا -حتى الموت  . 

يء إلى اإليمان بيسوع يعني إرساء الحصول على اإلنقاذ سهل نسبيًا. إن المج

(3:11كو  1األساس الصحيح والبدء في البناء ) . 

وثق أحد المجرمين مع يسوع على الصليب في يسوع دون أن يكون قادًرا أو 

 .مضطًرا لفعل أي شيء آخر. وخلص

كان على المؤمنين األوائل بعد معجزة العنصرة فقط أن يروا خطاياهم 

(2صوا )أعمال الرسل ويؤمنوا بيسوع لكي يخل . 

كان على السامريين في السامرة فقط االستماع إلى األخبار السارة من فيلبس 

 .ليخلصوا ويفرحوا

ُوِلد قائد المئة كرنيليوس وأتباعه من جديد وحصلوا على الروح القدس ، فقط 

بناًء على األخبار السارة عن مغفرة هللا من خالل يسوع المسيح. ثم تم وضع 

(. لم يكن عليهم 10:32مانهم واستنيروا مثل العبرانيين )عبرانيين أساس إي

أن يسمعوا أوالً العظة على الجبل أو أنه كتالميذ كان عليهم أن يكونوا 

مستعدين إلنكار أنفسهم من أجل يسوع وحمل صليبهم كل يوم. الرسالة 

ر السارة المطلقة لصلب يسوع بالنيابة عن إيمانها بالذنب وإيمانها بهذه األخبا

 .أنقذتها

وهكذا كان الحال كذلك لجميع المؤمنين في الكنائس حديثة التأسيس في أيام 

 .الرسل. بشرى اإلنجيل وحدها خلصهم

لكن يجب على المؤمنين بيسوع أن يكونوا تالميذ للكرازة باإلنجيل وأن 

يتعلموا كيف يحفظون كل ما أوصى به يسوع ، لذلك يوجه يسوع تالميذه 

ه إلى السماءقبل صعود .  

ج ٢٠-١٦،  ٢٨مت    

ذهب التالميذ األحد عشر إلى الجليل إلى الجبل حيث أعطاهم يسوع. فلما 



 

ابصروه وقعوا امامه. لكن البعض شكك. فجاء يسوع وكلمهم قائال قد دُفعت 

لي كل سلطان في السماء وعلى االرض. اذهب وتلمذ جميع األمم ، وعمدهم 

قدس ، وعلمهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. باسم اآلب واالبن والروح ال

 !وانظر انا معك كل يوم حتى نهاية العالم

كيف أن المسيح الثمين  بعد اهتدائهموهكذا علّم الرسل المتحولين الجدد 

كل إخالصنا والرائع والمجد يتعلق بفدائه من ذنب الخطيئة وكيف أن 

 . واتباعنا ووالءنا وحياتنا ملك له وحده

ك بكلمات الرب ليسوعفعلوا ذل  

Lk 14، 26-29 + 33 N  

إذا أراد أحد أن يأتي إلي ، فال بد أن أكون أهم بالنسبة له من أبيه وأمه ”

وزوجته وأطفاله وإخوته وأخواته وحتى حياته ؛ وإال فلن يكون لي تلميذ. من 

  .ال يحمل صليبه ويأتي ورائي ال يمكن أن يكون تلميذي

نزل مرتفع ، فعليك الجلوس مسبقًا وحساب التكاليف إذا أراد أي منكم بناء م

لمعرفة ما إذا كانت أموالك ستكون كافية. وإال فقد يكون قد أرسى األساس ، 

  ... .لكنه ال يستطيع االستمرار في البناء

لهذا السبب ال أحد منكم يمكن أن يكون تلميذي الذي ال يقول وداًعا لكل ما 

 .لديه

 أو بكلماتك الخاصة

14،  22ل أعما   

قّوى ]برنابا وبولس[ أرواح التالميذ وحثّهم على المثابرة في اإليمان ، 

 .وأخبروهم أنه يجب علينا دخول ملكوت هللا خالل ضيقات كثيرة

Acts 20، 27-31 S  

الني لم احتفظ بشيء لم اعظكم به بكل مشورة هللا. اآلن لديك ثمانية ... لذا 

لم أتوقف عن توبيخ كل يوم ليالً ونهاًرا  شاهد وتذكر أنه لمدة ثالث سنوات

 .بالدموع



 

، يعطي يسوع ناموسه ليحبه أكثر كما هو الحال مع شعب إسرائيل في البرية 

يهبنا من أي شيء آخر ، فقط بعد الفداء وبعد الخروج من عبودية الخطيئة. 

هللا أن نتعرف عليه أوالً في صالحه ونعمته ، قبل أن يطلب منا أن نعطي 

يحتاج الخاطئ فقط أن يلوم يسوع ليخلص. طلب يسوع من يء بأنفسنا. كل ش

نعم ، إن أتباع يسوع هم من عرفوه ووصاياه ، أتباعه أن يضحوا بحياتهم. 

"أحبوني أكثر من أي شيء آخرالذين يقول لهم المسيح:  ". 

من يريد أن يبني بيت حياته بعد خالصه ليقاوم عواصف الحياة ويكون 

( ، يجب أن يصبح تلميذًا ليسوع يحب يسوع أكثر من 7ة )مت مناسبًا لألبدي

 .أي شيء آخر في العالم. ال يكفي أن يتوقف يسوع عن االبتهاج بمغفرة ذنبه

(. يمكننا فقط 13،  16ال يستطيع أحد أن يخدم سيدين في نفس الوقت )لوقا 

أن نحب يسوع بشكل كامل وكامل إذا متنا حرفياً من أجل كل أحبائهم 

ابقين الذين نمتلكهم في حياتنا. من أجل يسوع علينا أن نضع كل شيء في الس

،  يعطيهم على الصليبو  يموت لجميع أحباءهم أخرىالخلف. وأيا كان 

 .لديه خبرة مزدوجة مثل يسوع

(4انتصر يسوع في بداية خدمته في الصحراء )متى   

 جسديا 

 عقليا 

 روحيا 

وأنكر نفسه تماًما واحتياجاته الخاصة في كل هذه المجاالت الثالثة 

لشخصيته. من الناحية المجازية ، أعطاهم بالفعل للصليب هناك. في كل 

 .التجارب أحب اآلب من كل قلبه ومن كل نفس وبكل قوته

كان صلب المرء نفسه واحتياجاته هو األساس لخدمة يسوع القوية بقوة 

 .الروح القدس

ذا نتعلم أن الشروط التي وضعها يسوع لتالميذنا هي أساس الحب وهك

 .الحقيقي هلل في حياتنا والسلطة في خدمتنا



 

 .فقط أولئك الذين يحبون يسوع قبل كل شيء يستحقونه

فقط أولئك الذين تخلوا ليس فقط عن خطاياهم بل عن أنفسهم أيًضا 

 .سيختبرون قوة قيامة الروح القدس في حياتهم

وبثمر كثير -العيش  هويموت لنفسه، فإن هللا  فقط شخص . 

وفي نهاية حياته ، ذهب يسوع حرفياً إلى الصليب. لقد صلب إرادته ليعمل 

 .إرادة اآلب في المقابل

ن 38،  26مت    

فجأة انتابه ]يسوع[ خوفًا ورعبًا رهيبًا وقال لهم: إن عذابات روحي تكاد 

على األرض ، ووجهه إلى األرض تقتلني. ابق هنا وانظر! "... ألقى بنفسه  

وصلى:" يا أبي ، إذا كان ذلك ممكنًا ، دع هذا الكأس المرة يمر بي! ولكن  ،

ليس كما أريد ، ولكن كما تريد. "... والدي ، إذا كان ال يمكن أن يكون 

األمر على خالف ذلك ، وكان علي أن أشرب هذا الكأس ، فعندئذ سوف 

مرة ثالثةتنجز مشيئتك! وصلى نفس الشيء  . 

ومن استعداد يسوع لعمل مشيئة اآلب والذهاب إلى الصليب من أجل 

اآلخرين ، جاءت حياة جديدة غير محدودة ليسوع نفسه وللعديد من الذين 

 .تبعوه. من الصلب والموت تأتي حياة جديدة في قوة القيامة

أنكر يسوع نفسه تماًما. مات من قبل وعلى صليب إرادته. وما حمله يسوع 

على نفسه من أجلنا يفتح الطريق لنا ، كأتباع ليسوع ، ألعمق شركة مع هللا 

 .في الجوار المباشر لآلب

شماال 53-50،  27مت    

ولكن يسوع نطق بصوت عال ومات. في تلك اللحظة ، انشق الستار في 

المعبد إلى قسمين من أعلى إلى أسفل. بدأت األرض تهتز ، وتمزق الصخور 

م إحياء العديد من القديسين األموات. بعد قيامة يسوع ، وفتحت القبور. ت

 .خرجوا من قبورهم وذهبوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس



 

Joh 12، 24-26 N  

إذا لم تدخل حبة الحنطة األرض وتموت ، فإنها تبقى وحدها. ولكن عندما 

 .تموت ، ستنتج العديد من الحبوب الجديدة

نعم ، عندما نولد ثانية من روح هللا ، فإن كل ما اكتسبه يسوع بموته يصبح 

(6:17كو  1ملكنا. ومن تمسك بالرب فهو روح واحد معه ) . 

 ولكن فقط إذا كنا

 ننكر أنفسنا أيًضا ونصلب حياتنا ورغباتنا كما فعل يسوع 

 أن تموت باطنية على كل ما ليس محبة هللا 

 في كل شيء في حياتنا حقًا إعطاء األولوية ليسوع  

  يؤمنون أن هذا الموت الداخلي تتبعه حياة إلهية داخلية في قوة

 القيامة

ثم سنختبر هذه الخطوة أيًضا في بُعد جديد تماًما لحضور هللا وتمكينه في 

 .وعينا. ثم سنختبر حقًا قوة قيامته

 لقد كنت في يسوع بروحي منذ اهتدي. لكن فقط بموت وقيامة ذاتي الواعية

في تقديس كامل تكون روحي أيًضا كاملة في يسوع ويمكن أن تتمتع بجميع 

االمتيازات المرتبطة بها. من ناحية أخرى ، يتحول جسدنا فقط إلى الجسد 

 .السماوي ، مثل جسد يسوع ، بعد موتنا أو عند عودة يسوع

يوضح المخطط الموجود في الصفحة التالية ما يحدث وصوًرا توراتية 

)اللغة اإلنجليزية أوالً ، ثم لجميع اللغات مع برنامج الترجمةمذهلة له  . 



 

 



 

انتقاالت إلكمال التقديس والنصر في العهد  2ثالثة أمثلة بيانية لثالث دول و 

األرقام في الصورةمعنى الجديد. 
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 باإليمان

من خالل سقوط اإلنسان في فردوس آدم وحواء ، فقدت البشرية كل ما 

لديها: البراءة ، الشركة مع هللا ، الحياة األبدية ، جنة عدن. لم يكن عريها 

واآلن يوقظ عريهم خزيهم أمام هللا ويدعوهم إلى التستر. مشكلة من قبل. 

 .وهللا يستخدم جلود الحيوانات لتغطية عانةهم

بالفعل من خالل قايين وهابيل نتعلم كيف يمكن أن نتشارك مع هللا مرة 

أخرى: ليس من خالل أعمالنا الخاصة ، مثل قايين ، ولكن فقط من خالل 

(. تبع 4: 11ل إلى هللا بإيمان )عبرانيين تضحية بالنيابة ، كما قدمها هابي



 

(. يؤمنون باهلل 7: 11( ونوح )عبرانيين 5: 11هابيل أخنوخ )عبرانيين 

 .ويأخذونه في كالمه ويختبرون عمله الخالصي

ثم يتم اختيار إبراهيم خصيًصا من قبل هللا. يجب أن تبارك البشرية جمعاء 

؛  8:39؛ يوحنا  25-12)تكوين  بإيمان إبراهيم وأن تتعلم من إيمان إبراهيم

 8: 11؛  6:13؛ عب  29-6: 3؛ غالطية  4؛ رومية  3:25أعمال الرسل 

6،  3بطرس  1؛  23-21،  2؛ يع  (. 

 .نرى ثالث مراحل لإليمان باهلل بإبراهيم

أبرام يؤمن باهلل ويخرج من وطنه. يبدأ أبرام باتباع هللا )تكوين  .1

12).  

دتنا الجديدة اليومهذا يتوافق مع اهتدائنا ووال   

) 17،  5كو  2؛  33،  14؛ لو  22،  8متى  ( 

يؤمن أبرام باهلل رغم أنه ال يرى ما وعد به هللا. ويحسب هللا هذا  .2

(6: 15اإليمان إلبراهيم على أنه برا )تكوين  .  

(4هنا نرى في الصورة تبريرنا باإليمان )رومية  . 

: 17اة الكاملة )تكوين أعلن هللا في تبريره دعوة إبراهيم إلى الحي .3

وهذا الكمال وثيق الصلة بختان إبراهيم هلل ، والذي من  .)1

المفترض أن يعطي إبراهيم هلل الجزء األكثر خصوصية وحساسية 

(9: 17من شخصيته. هذا هو ادعاء هللا )تكوين  .  

دعوة المسيح موجهة إلينا نحن المسيحيين أيًضا: أحبوني أكثر من 

( 48،  5( وكن كامالً )متى 35-25،  14أي شيء آخر )لوقا 

ويتم التعبير عن ختاننا الحقيقي والداخلي في حفظ وصايا هللا )رو 

 .)وما يليها 17 ، 3

يؤمن إبراهيم باهلل ويطيعه. يتبع إبراهيم الدعوة إلى كمال هللا.  .4

يعطي هللا كل ما هو عزيز عليه. أعاد إبراهيم هلل الوعد الذي ناله 

الحبيب إسحاق. هللا أهم بالنسبة إلبراهيم من عطاياه. من هللا: ابنه 

(. إنه 22يحب إبراهيم هللا قبل كل شيء ويحيا ختانه )تكوين 

مستعد إلعطاء ابنه الحبيب الوحيد إسحاق الموت من أجل هللا. في 

(. يمنح ١١:١٩نفس الوقت ، يحسب إبراهيم قوة قيامة هللا )عب 

مع كل النعم األخرى )تكوين  هذا االعتقاد االنتصار على أعدائه

22:17). 



 

ونحن أيًضا: عندما نعطي أعز ما لدينا هلل ، وعندما نكرم يسوع 

أكثر من أي شيء آخر في حياتنا ، عندما نؤمن في مواجهة 

استحالة تحقيق وصايا هللا التي يمكن أن تفعلها قوة قيامة يسوع فينا 

ا اللدود: الخطيئة ما ال نستطيع فعله. ثم نختبر االنتصار على عدون

 .)انظر جميع التفسيرات في هذا الجزء الخامس من هذا الكتاب(

 :لقد أوضح هللا بالفعل من خالل إبراهيم

كل ما يمكننا الحصول عليه من هللا على األرض هو باإليمان. ما من جهود 

يقوم بها أحد ، وال أعمال أحد تجلب بركة هللا. كل شيء يحدث من نعمة 

ي واستجابة الستجابة إيماننا ، من منطلق اإليمان بإلهنا ، الشخص الداع

 .القادر على فعل ما يعد به

 :وهكذا مع الخالص أيًضا

ال توجد أعمال من أي نوع يمكن أن تؤمن مغفرة خطايانا. فقط اإليمان بدم 

يسوع المسيح الثمين كحمل ذبيحة ال تشوبه شائبة هو الذي يمكن أن يفعل 

(2،  1بط  1؛  2:13ذلك )أف  . 

 :وهكذا بقداستنا الكاملة وانتصارنا على أعدائنا

هللا وحده يعطي النصرة. ويعطيها عندما نعطي هللا كل شيء وال نحجب عنه 

الذي نتوق  شيئًا. ال يمكن ألي أعمال أخرى من أي نوع أن تحقق لنا النصر

نقيين إليه. ال يوجد جهد واحد من جانبنا يجعلنا مستحقين ومقدسين ومحبين و

مثل يسوع. فقط دم يسوع هو من يمكنه فعل ذلك ، ُمرًشا سبع مرات على 

 .حجاب قلوبنا وقدس األقداس مع من يحب يسوع قبل كل شيء

 هل تعتقد أن؟

اإليمان هو الثقة المطلقة فيما يقوله هللا ووعوده. واإليمان هو ردنا الداخلي 

ع بأن ما يقوله هللا هو حق ، والخارجي على كالم هللا ، مما يقودنا إلى االقتنا

 .وهو ما يجعل أفكارنا وأفعالنا تتحرك للعمل وفقًا لكالمه



 

 .معرفة كلمة هللا ومشيئته أمر بالغ األهمية في هذا

Hebr 10، 17 N  

 .إذن يأتي اإليمان من سماع الرسالة واإلعالن من كلمة المسيح

  .انظر ، اليوم هو يوم الخالص

الرسالة الكتابية انظر ، يوضح هذا الكتاب : 

  .المسيح هو المنتصر على الخطيئة ، وكذلك في حياتك

  .يريد المسيح أن يمنحك حياة قيامته

 .وحده يسوع بقوة حياته يستطيع أن يخلق فيك ما يجعلك سعيدًا أمامه

 .إذا لم يتم التبشير بشيء ما ، فال يمكن تصديقه

 .وما ال يؤمن ال يمكن تجربته

. صدق أن هللا يعنيك أنت أيًضا. وسوف تستحوذ على انظر هنا كلمة هللا

 .األرض الجيدة باإليمان

 هل تؤمن اآلن كيف أن هللا يعنيك جيدًا أيًضا؟

أنا مقتنع بأنك تؤمن اآلن. وأدعو هللا أن تصدق كل المسيحية عاجالً أم آجالً 

 :هذه األخبار السارة

 المسيح يحررنا من ذنب الخطيئة

 و

 .المسيح يحررنا من قوة الخطيئة



 

  .تجربة كال األمرين ممكنة فقط من خالل اإليمان

نعم ، إيماننا سيشفينا ويشفينا من مرض خطيتنا. و )فقط( إيماننا بالحفاظ 

 .على هللا سيبقينا على الدوام في هذا الخالص

هل سيجد يسوع مثل هذا اإليمان في كنيسته؟ من الشمال والجنوب والشرق 

غرب سيأتي ليسوع الذي يؤمن بهذا. وكل من يأتي إلى يسوع مؤمنًا ، فلن وال

يرفضه أو يطرده ، بل تكون له الشركة األكثر حميمية معه. سوف يسكن 

اآلب واالبن في الروح مع المؤمنين كما لم يحدث من قبل. وسيعرفون 

 المسيح ومحبة اآلب ويمتلئون حتى ملء هللا. هل تعتقد أن؟

نك السيد المسيح. أنت أيًضا مخلصي من قوة الخطيئة. وألني نعم أعتقد أ

أؤمن ، سأرى مجد هللا في حياتي أيًضا. وسوف يلمع وجهي ولن يخجل بعد 

اآلن. ألنني أعرف من أثق. وباعتباره العلي ، فإنه وحده سيسود في قلبي. 

بدون أي منافس. المغفرة في الفناء األمامي وحدها كانت جيدة جدًا ، تم 

راؤها بدمك الثمين. لكن المدخل إلى قدس األقداس أفضل بكثير ، اشترى ش

قلبًا بسكين بواسطة طعنة في د / م. أنت تفجرني سبع مرات ، لذلك أصبحت 

أخيًرا طاهًرا تماًما ويمكنني أن أكون مقدًسا فيك. أنت تربيني ألكون صديقًا 

 -مثلك تماًما  -ألب لك ، إذا فعلت إرادتك. من اآلن فصاعدًا سأفعل إرادة ا

من خالل عملك. تأتي الجنة إلى هذه األرض إذا كان األمر كذلك فأنا أصبح 

مالذك. ثم تمأل السحابة هذا المنزل ، وتبقى وتلقي بالذنب. وأنتم جبار أن 

تحفظوا هذا الخير المؤتمن على الفقراء. أنا أعول على والئك ، فقط عملك 

يأتي من ربيكل شيء  -ينقذني. أحب أن أعترف  . 

  خالص

  الحكمة

  الخالص والسلطة، و

 التقديس يخلق الطهارة

لقد أعطيت لي من أجل مصلحتي. قلبي المليء باليقين يكمن في صراخك 

انتهى" والتي تنتهي ليلتي أيًضا. يتحول صراع الجسد اليائس إلى غناء "

تي سماوي. هللا أفضل مما اعتقدت ، كامل في المسيح صنعني. ترفع أغني

أعلى هللا ، الذي يفديني من بؤسي ويموت الخاطئ من أجل إيقاظ حياة 

جديدة تتطابق فيها الكلمة والفعل تماًما. لذلك أعطي مجدا الله السماء فيزيد 



 

أنه الرب ، لم يعد أي شخص آخر  كل هذا مجده. يجب أن يرى العالم

إليمانرائعًا بعد اآلن. هللا وحده جيد حقًا ، أمضي قدًما بشجاعة ا ! 

 .آمين  

  

 باإليمان

أظهر تالميذ يسوع إيمانًا كبيًرا عندما تبعوا يسوع عندما دعاهم. تركوا كل 

شيء وتبعوه. كانت تلك بداية خالفتها. وتحملوا مع يسوع في تجاربه )لوقا 

كان هذا وحده سببًا كافًيا ليسوع لوعدهم بأنهم سيجلسون معه يوًما  .)22:28

ًشا ليحكموا على أسباط إسرائيل االثني عشرما على اثني عشر عرو . 

ومع ذلك ، يتم توبيخ التالميذ الذين يتبعون يسوع باستمرار على تافهتهم 

؛  16،  15؛  31،  14؛  26،  8؛  30،  6وعدم إيمانهم وعدم فهمهم )متى 

38+  25،  24؛ لو  33،  8؛  18،  7؛ مر  8 ، 16 (. 

ال مخفيًا عنهم ولم يختبرهوا إال بعد قيامة كان هناك بُعد آخر لإليمان ال يز

 .يسوع

ونالوا موافقة يسوع على إيمانهم.  -لقد آمن أناس آخرون بيسوع بالفعل 

هؤالء في الواقع لم يكونوا قريبين من يسوع مثل التالميذ. ومع ذلك ، فقد 

، في عدم اليقينكانوا ال يزالون في حالة من    

 .يسوع قادرون على أي شيء

( أراد فقط كلمة من يسوع إليمانه ، ال 10،  8المئة للعبد المشلول )متى قائد 

توجد عالمة مثل اليهود ، ال شيء أكثر من ذلك. وتلقى كلمة يسوع واختبر 

 .قوته

( لم تتخل عن يسوع بإصرار يذكرنا 28،  15المرأة السروفونية )متى 

وثقتهم به.  باستسالم الذات الكامل. ال شيء يشوه وجهة نظرهم عن يسوع



 

وحصلت على ما أرادته من يسوع ، على الرغم من أنها لم تكن في الواقع 

 .إرسالية يسوع

 وماذا اقول؟ من خالل إيمانهم بيسوع ، أصبح المصابون بالبرص طاهًرا

ورأى األعمى ، وشفاء أيديهم اليابسة ، وركضوا أعرج ، وأعاد اآلباء  ،

ا من تحرير أطفالهم الشياطين. هل أطفالهم الموتى إلى الحياة ، أو عانو

اختبر أحد من قبل حدود قوة الشفاء والتحرير ليسوع ، الذي أتى إليه مؤمنًا 

على هذه األرض؟ هل سبق أن استبعد يسوع أي شيء جعله إيماننا به 

مستحيالً؟ وهل هو ممكن أكثر عندما نعتمد بشكل مطلق على السمع ويكون 

ان أو ثالثة منا أيًضا واحدًا ، لنطلب ذلك من ممكنًا أكثر ، عندما يصبح اثن

 أبينا السماوي؟

إنه إيمان وقح ال ينظر إال إلى يسوع وحده ، الذي يسمح لتلميذ بالخروج من 

 .قاربه اليومي والسير نحو يسوع على الماء. تكفي كلمة واحدة من يسوع

. كلمته نعم ، يسوع يعنيني أيًضا. يريد أن يباركني أيضا. ليس فقط اآلخرين

 .تكفي لي. وهذا يعني في حالتنا بالنسبة لي ولك: الحب المقدس والحياة

الحب والقداسة في حياتنا ليست فقط مستبعدة في األشياء التي يمكننا أن نثق 

مهرة  تكونبها ونطلب من يسوع. فهي صراحة لنا كأعلى هم ووصايا هللا 

بفوهل موليست  ! 

الذي شفى كل العلل واألمراض ، والذي فكم بالحري الطبيب العظيم يسوع ، 

أخرج كل الشياطين ، ودمر كل أعمال الشيطان ، والذي رفعت له كل قوة 

في السماء واألرض ، سيفدي أرواحنا وأرواحنا وأرواحنا. قلوب داء 

 المعاصي الذي ابتلينا به منذ السقوط واللعنة في الجنة؟

 هل نعتقد أن يسوع يستطيع أن يفعل ذلك؟

رب اعتقد نعم يا   

هي اإلجابة الوحيدة التي يمكن أن يعطيها اإليمان من خالل النظر إلى 

 .يسوع. وسيحدث لنا حسب إيماننا



 

  :ال يعرف يوحنا سوى وصيتين رئيسيتين ليسوع

  .علينا أن نحب إخوتنا وأخواتنا ونؤمن بيسوع

  :ثم يقول

 .وصاياه ليست صعبة على اإلطالق

ون بيسوع أهمية اإليمان بيسوع؟ هل يمكن أن لماذا يؤكد يوحنا لمن يؤمن

يكون هللا ال يهتم فقط بإيمان الفداء بيسوع ، ولكن أيًضا باإليمان بيسوع 

كمخلص من قوة الخطيئة؟ هل يتعلق األمر باإليمان بيسوع ، الذي يمكنه أن 

يخلص بطريقة ال يصعب معها حفظ وصاياه؟ وصية واحدة تحتوي على كل 

يسوع هو حكمتنا وبرنا وتقديسنا وفداءنا وأكثر يسوع!  ثق فيما نحتاجه: 

وعدم االعتماد  -من ذلك بكثير. نحن نثق به في كل ذلك. إن الوثوق بيسوع 

هذا هو اإلنجيل النقي من جميع النواحي ، في كل ما  -على أدائنا أو قوتنا 

 .يريد يسوع أن يعطينا إياه وما ال نملكه. نحن له وهو لنا

ليس يسوع مجرد باب لملكوت هللا الذي اختصرناه به. إنه أيًضا الحق الذي 

يحررنا ، الكرمة التي تعطينا كل ما نحتاجه للحياة كل يوم والحياة الفائضة 

 .التي وعدنا بها

 .أن نؤمن هو أن نأخذ هللا في كالمه

 .اإليمان هو إتباع هدف حدده هللا

 .االعتقاد هو التحلي بالصبر

ثالث مراحل: مستحيل ، صعب ، لقد تملإليمان  ! 

(6: 11)عبرانيين  بدون إيمان يستحيل إرضاء هللا . 

(2: 11)عب  فيه ]باإليمان[ عاش أسالفنا ووجدوا إسترضاء هللا . 

ق( 22،  11يقول يسوع )مر آمن باهلل!  . 



 

وأقل ما يمّكننا من القيام  -ن(  37،  1)لوقا ال شيء مستحيل على هللا. 

حياتنا بإرادته في . 

لهذا السبب يمكننا أن نكون واثقين من أنه عندما نطلب من هللا شيئًا ما هو 

(14،  5يو  1)مشيئته ، فإن هللا سوف يستمع إلينا.  . 

وما الذي يتوافق مع إرادته أكثر من أن نفعل إرادته ونحب ونعيش بقداسة 

 .على طول الخط؟ ما أمام عينيك ال يحتسب. هللا مهم

تى ذلك الحين حتى سمعنا يسوع بالكامل؟ األمر متروك لنا ماذا يبقى ح

( وأن 3: 3يو  1؛  7: 4تسالونيكي  1؛  1: 7كو  1لتطهير أنفسنا وتقديسنا )

-23،  5(. 3: 3كو  1نثبت ثقتنا في من يقدر ويريد وسوف يقدسنا بالكامل )

رض لنقتل بروح هللا أعمال أجسادنا وأعضائنا الذين ما زالوا على األ .)24

(. دعونا نصلي على أساس كلمة هللا أن 5: 3؛ كولوسي  8:13)رومية 

يسكن يسوع في قلوبنا من خالل اإليمان ، حتى نعرفه بعمق أكثر وبالتالي 

(. دعونا ننتظر ، مؤمنين 19-17: 3نمتلئ بمحبته ونمتلئ بملء هللا )أف 

نا بالقوة مثل التالميذ الذين عرفوا: فقط عندما يأتي الروح القدس ويزود

اإللهية ، نكون مستعدين حقًا لخدمة هللا في هذا العالم كما يريد ويحتاج العالم 

) ٢-١أعمال الرسل  (. 

واالنتظار الجماعي والصالة المملوءان باإليمان باالقتناع الكامل بأن هللا 

سيأتي ويعمل ، له تأثير روحي خاص. ألنه عندما يكون اثنان أو ثالثة ، وال 

أو أكثر ، معًا باسم يسوع ويتوقعون ويطلبون منه  120يكون  سيما عندما

بحفيف ونار من السماء وهزات  -نحن  -شيئًا مؤمنًا ، سوف يجيبهم يسوع 

(. الصالة من أجل 31،  4؛  2 - 1؛ أع  19،  18على األرض )مت 

( ، من أجل الوحدة 24-23،  5تسالونيكي  1؛  1: 7كو  1التقديس الكامل )

( 9: 13كورنثوس  2( والكمال في المسيح )17ع يسوع )يوحنا الكاملة م

بغي على تنطبق على جميع المؤمنين ، وليس فقط القليل منهم. المختارون. ين

وف جماعة يسوع بأسرها أن تختبر هذه الحقيقة الروحية ، ويمكنها ، وس

 .تفعل ذلك ، إذا كانت تؤمن بها



 

يًضا كمشتاقين إليه ، ويمتدون ، ولكن عندما يأتي يسوع ليقدسنا ، سيجدنا أ

ويطهرون ، ويصلون ، ويصومون من أجله ، وبإيمان راسخ غير منقطع 

 ينتظره ، الفادي الذي يقدسنا تماًما؟

 -عندما يجدنا يسوع نشاهده وينتظره هكذا ، سوف يقدسنا من خالل وعبر 

 .على الفور

  

 يتصل

 أنظر في المرآة

، انظر بعمق في الداخل. فيه قانون الحرية انظر إلى كلمة هللا. انظر إليها 

(. هذه 25-23،  1الكامل. كلمة هللا وشريعته مرآة لحياتنا الروحية )يعقوب 

 .هي الطريقة التي يمكن أن تكون بها حياتنا ويجب أن تكون

 أين تجد نفسك مرة أخرى في كالم هللا؟ هل أنت

 .. ؟ هل أنت في في حياة التالميذ عندما كانوا ال يزالون مع يسوع

حياة المسيحيين والكنائس ، الذين يكافح الرسل من أجل سالمتهم 

الروحية ، والذين ما زالوا يعانون من الكثير من الخطيئة 

 والهزيمة؟

 ...  أو هل أنت مع كالب ويشوع في أرض الميعاد ، مع داود في

القتال ضد جليات ، ومع الرسل بعد معموديتهم بالنار ومع بولس ، 

يمكنهم أن يدعوا هللا في المحبة كشاهد له دائًما طاهًرا  الذين

 ورائعًا. الحياة المقدسة وتتوقع أن هللا يحفظه من كل شر؟

مشكلتنا اليوم هي أن انعكاسنا لكلمة هللا يشبه منظًرا جبليًا مقطوًعا من كل 

المرتفعات والقمم. المنظر الرئيسي لصورة المرآة يتكون فقط من أرضية 

كل شيء متوج في األعلى. ال توجد قمم طويلة بارزة وقمم مليئة الوادي. 

 .بالثلوج تصل إلى السماء في مدح الخالق. كل شيء تدحرجت



 

ماذا تفعل ، ماذا يفعل كل الوعاظ مع كل قمم الجبال للوعود العظيمة لكلمة 

هللا؟ أين صخور األبدية الثابتة في الهوتنا؟ هل إطار الصورة صغير جدًا 

لتركيز ألسفل؟ أال يتناسب جبل إيفرست وكل الجبال العالية مع ويتجه ا

انعكاسنا لكلمة هللا؟ ومع ذلك ، يصعدون جميعًا إلى السماء ويستحمون في 

الهواء السماوي والرائحة السماوية. جيد ألولئك الذين يركزون على زوايا 

بأكملها واسعة ويقبلون كلمة هللا ككل ويتركوا انعكاسهم الخاص لكلمة هللا 

 .يتراجع

 كوني مليئة بالحب ألن أباك السماوي مليء بالحب. 

 كن قديساً وعيش في كل شيء ، كما أن من دعاك فهو قدوس. 

  افعل مشيئة األب كما فعلت إرادة األب ، يقول يسوع ، ثم افرح

 .بكل المقاييس

 ألن: وصايا هللا ليست صعبة. لذلك: 

  وقم باألعمال التي قمت بها. يقول يسوع: إذا  -أحب كما أحببتك

 .آمنت بي سيحدث ذلك

  عندها سوف يمنحك هللا النصر دائًما وسيصبح يسوع عظيماً في

 .جسدك في جميع األوقات

  يكون هللا والناس إذن شهودًا على مدى نقاءك وقدسيتك وبال لوم

 .في جميع األوقات

كلمات هللا هذه؟كيف يبدو انعكاسك في ضوء   

هذه هي قمم الجبال التي ال نرى صورتنا تنعكس فيها بشكل عام. هذه هي 

المرتفعات الروحية التي نراها وننسىها على الفور. هذه هي صورتنا التي 

(24،  1يريد هللا أن يراها فينا فعالً )يع  . 

سوع ومع ذلك ، فإن قمم الجبال هذه حقيقية وحقيقية تماًما مثل حقيقة أن ي

يغفر لنا خطايانا. ليس هناك فرق. كلمة هللا هي كالم هللا. وعود هللا هي 

وعود هللا. لماذا نميز بين الغفران لربنا المسيح وتقديسنا الكامل بالمسيح؟ 

 .علينا فقط تلبية الشروط المناسبة في كل حالة



 

أولئك الذين يريدون المغفرة والفداء يجب أن يتوبوا عن خطاياهم ومن 

هم الخاصة. يجب أن يدرك أنه ال يستطيع أن يساهم بأي شيء في طرق

 .خالصه. وعليه أن يتوب ويجعل يسوع ملكه

من يريد أن يكون ويعيش مثل يسوع ، كما تأمر كلمة هللا ووعوده ، يجب أن 

يموت من الداخل. يجب أن يصلب نفسه وأهدافه. يجب أن يدرك أنه ال 

قوته الخاصة وبوسائله الخاصة. يجب يمكن أن يكون وأن يعيش مثل يسوع ب

 .أن يدرك ويقبل ويؤمن بالخالص الكامل في المسيح

عندما يتعلق األمر بالمغفرة ، فإن ما تقوله كلمة هللا صحيح. اكتشفت. كم عدد 

العقود والقرون التي تريدها وهل نريد أن ننتظر حتى تتحقق قمم وعود هللا 

 في حياتنا الروحية؟

تذهب ، ما هو شوقك؟إلى أين تريد أن   

كيف تريد أن تنعكس حياتك في مرآة كلمة هللا بمجرد أن تقف أمام المسيح ، 

ما هو انعكاسك؟ هل سيتوافق مع المجد الذي أظهره لك المسيح في كلمته 

 مدى الحياة؟

  

هللا -حقق شوقك   - 

هل تعلم أن هذا الشوق هو أن تكون واحدًا تماًما مع يسوع ، وأن تندمج معه 

ماًما في اإليمان ، ويتمم بالكامل بواسطته وتكون مستعدًا لكل خدمة من ت

 أجله؟

يعرف هذا الشوق عدد ال حصر له من الترانيم المسيحية ويعبر عنها 

 .بصرخة عميقة من الروح والروح. ب

إن السير مع يسوع على الماء بإيمان ، واالعتماد الكامل عليه  - المحيطات

قوانين الطبيعة التي ال تُقهر بأي طريقة أخرى. أن  والوحدة معه ينتصر على



 

أعتمد كليًا على يسوع ، وأتبعه أينما يقودني ، وأتجول في األعماق واألمواج 

 .وأكون آمنًا فيه

للخطيئة ، نعم ، التحرر من ذنب  يعودوا عبيدًالم  - لم يعودوا عبيدًا

ن يسوع يحررني الخطيئة. ولكن أيًضا متحررين من قوة الخطيئة. لتجربة أ

حقًا من كل ما يربطنا ويقيدني. جزء منه صحيح بالفعل. في بعض األحيان 

المسيح. ما زلت أتوق لذلك. ألنني أعرف في أعماقي هذا هو ميراثي في 

 .السيد المسيح يستطيع وسيعطيني هذه الحرية الكاملة من الخطيئة

مثل الذهباجعلني طاهًرا ، اجعلني مقدًسا ، طهرني  نحن  - بحبكامألني  ، 

نغني ذلك بشوق هلل ، على الرغم من أننا كنا ونحصل على كل هذا منذ 

والدتنا من جديد. ومع ذلك فنحن نعلم جيدًا ، في أعماقنا: ال تزال هناك حاجة 

لمزيد من التطهير ، وهناك حاجة إلى عمل تقديس أعمق ، وما زلت بعيدًا 

ليه ومن أجل اللقاء مع الحاجة جدًا عن حب هللا ، كما يمكن أن أحصل ع

في هذا العالم. وفي أغنيتي هلل وفي عبادتي ، أحصل على الشجاعة لتصديقها 

 .والوصول إليها

وعندما تستمع إلى الوالءات والمواعظ: مراًرا وتكراًرا ، يشتعل التوق 

واألمل في دعاةنا ليكونوا أكثر واحدًا مع هللا ويندمجوا في واحد مع يسوع 

ن وليكونوا قادرين على االنتصار. ولكن هو دائما، واألرض ال يمكن باإليما

جودو  كونه، أبدا أرض  يمكنو  سوفتالوصول إليها بعيدة   . 

نعم ، في أعماقنا نحن كمسيحيين نعلم أيًضا أننا لسنا بعد كل ما يمكننا أن 

نا نكونه في المسيح ، وأننا ال نملك حتى اآلن كل ما يستطيع المسيح أن يعطي

إياه. في أعماق قلوبنا ، نغني ونحمد هللا على هذه الوحدة الكاملة التي ال 

تشوبها شائبة معه ، والتي نتوق إليها ، والتي وضع من أجلها هذه الرغبة 

الشديدة في قلبنا المولود من جديد ، وهو حقنا في الميراث بالفعل في هذه 

  ، الحياة

 - و

االتي يدينها الهوتنا الحالي عمليً  : 



 

“ يقول الهوت يجعلنا خطاة مدى الحياة  ”الهجر” “هرطقة” “مستحيل!

الذين ال يستطيعون الهروب من ميراثهم اآلدمي. إنها تحتجزنا في األسر 

 .والقصر ، تقيدنا بالسالسل ، وتريد بكل قوتها أن تمنعنا من الهروب منها

"علم الالهوتأم ينبغي أن أقول بدالً من  " : 

لشيطانية؟الشيطان وقواه ا  

 :ألن كلمة هللا تقول

انت حر! والمسيح يحررك حقًا! يجعلك المسيح أكثر من الغالب ، فال شيء 

يمكن أن يفصلك عن محبته. إنه قوي بما يكفي ليبقيك في جميع األوقات 

منقذ يخلص تماًما ، وقد أقام ويقودك دائًما خالل الحياة في موكب نصر. إنه 

 -عهداً بدمه يؤدي إلى الكمال ، وهو نفسه ال يترك شرفه ألي شخص آخر 

وأقل من ذلك كله للخطيئة والشيطان ، الذي ما زلنا في أيدينا عندما نفعل 

 .ذلك. الخطيئة من أجل الحياة

ظيمة نعم ، يحب الهوتنا والشيطان السماح لنا بالغناء ونتوق إلى الحرية الع

طالما أننا ال نزال نقوم بخدمة العبيد وحتى يتم تقييد حقول آدم  -في المسيح 

في الحر الشديد وخضوعها لهم. ربما تبدو جوقات اإلنجيل للمتعذبين جميلة 

ورائعة ومليئة بالشوق ، بل وحتى مفعمة باألمل. لكن طالما أننا ال نحاول 

ءنا ، فإن معذبينا سعداء الهروب حقًا من عبوديةنا وترك العبودية ورا

 .للسماح لنا بأن نحقق طريقنا. نحن وسنبقى في أيديهم

كمسيحيين ، نعلم غريزيًا أن هناك أرًضا جيدة في المسيح ونتوق إليها على 

هذه األرض! لكننا ال نجرؤ على التفكير في هذا الشوق حتى النهاية في 

ارج الترانيم وخطب أذهاننا. ألنه حتى المحاولة يعاقب عليها الهوتنا خ

األحالم. هناك عدد كبير جدًا من الحراس الزائفين وغير القانونيين الذين 

يبقوننا تحت المراقبة في حقول العبيد للعمل القسري واستعبادنا. إن الصرح 

القوة والجبروت التي  -الالهوتي للوجود الخاطئ األبدي هو مثل حلقة الشر 

ويجب تدميرها بالكامل في جبل العذاب ،  -تجذبنا إلى تعويذتها المدمرة 

الذي أُخذ منه والذي أقامه الجحيم نفسه. وحيث نالت كل القوى الشيطانية. إذا 

لم نكسر نحن المسيحيين هذه اللعنة ، نظل منقسمين ، ورغم ملكية المسيح 



 

فينا ، ما زلنا مستعبدين للشيطان والخطيئة فينا. ما زلنا نخدم سيدين ، يسوع 

ئة ، ونعمل في حياتنا بشوق غير محقق التباع يسوع الشاملوالخطي . 

ولكن حانت الساعة ، وبزغ فجر عصر الملك اآلن! عندما نفكر في معرفتنا 

الداخلية العميقة وشوقنا إلى النهاية ، فهذا يقودنا حتماً إلى تعليم التقديس 

خلصنا في الكامل والمحبة واالتحاد غير المباشر مع المسيح الكرمة ، الذي ي

كل لحظة ، نعم ، الذي يخلصنا مما يخلصنا. موجود فينا وما هو خارجنا. 

وثمن ذلك هو إنكار الذات في كل لحظة وأننا نحمل صليبنا كل يوم وكل 

 .ساعة. في ضعفنا الدائم تكمن قوة قيامة المسيح المستمرة لحياتنا الروحية

ضور هللا. ونعلم: هذا نعم ، في التسبيح نشعر بالفعل بهذه الحياة وهذا ح

 -ميراثنا إلى األبد! بصفتي شابًا مسيحيًا ، غالبًا ما أحسد فرق العبادة 

يُسمح لهم دائًما بحمد هللا ويمكن أن يكونوا قريبين من هللا لفترة أطول 

هذا ما كنت أعتقده. وقد الحظت: ألننا ،  -وفي كثير من األحيان أكثر مني 

في التسبيح وال نريد التخلي عنه مرة أخرى ألننا نحب التمسك بحضور هللا  

يمكن أن يصبح الثناء دواًء بديالً إلشباع شوقنا غير المحقق ليسوع  ،

 .واتحادنا معه

لكن المسيح دائًما ودائًما يريد أن يكون حياتنا ويمنحنا الغزارة والرضا 

الكامل ، وليس فقط عندما نمدحه! عندما يقدسنا المسيح ويطهرنا تماًما 

ندخل إلى أقدس األقداس ويجذب إلينا تماًما مع اآلب من خالل معمودية و

نار الروح ، لدينا هذه الشركة غير المغشوشة معه في جميع األوقات حتى 

بدون تسبيح خارجي ، ال فقط بشوقنا وأحالمنا. ثم تغني دواخلنا ترنيمة 

خلصي العبادة والتسبيح والشكر لمن حررني ، يحفظني وأصبح مثابتة: " 

الكامل في كل شيء! الحمد هلل! لقد وضع المسيح ترنيمة جديدة في فمي ، 

منذ ذلك الحين ، كانت ألنه قد جاء لتكون لي حياة وتكثر فيها وتكثر. "

تيارات من المياه الحية تتدفق مني ، وتمدحي الداخلي يرتفع باستمرار إلى 

 .هللا حتى بدون غناء خارجي

هذه في المسيح ، التي فيها تشبع كل أشواقك  هل تشتاق إلى حياة الحرية

وتتحقق أحالمك؟ هل تريد أخيًرا أن تتحرر من إرثك اآلدمي الذي يسحبك 

إلى أسفل؟ ثم كن جزًءا من مجتمع الحلبة. حطم حلقة الشر التي تستعبدك 

أنت وجميع مسيحيي الصحراء معك! اذهب في طريق الصليب واإلذالل 



 

وعلى حقيقة أن هللا في النهاية هو  -عمله أمام هللا وثق في خالصه و

الشخص الذي دمر بالفعل قوة الخاتم الذي تحدث في الصورة وكل الشرور. 

انتصر المسيح على كل قوى الشر وعلى قوة الخطيئة بانتصاره على 

الصليب. لقد دمر بالفعل حلقة الشر في جبل دوم! نحن بحاجة فقط إلى فهمه 

ة األكاذيب الخاصة بنا الذي انقلب علينا الشيطان باإليمان. دعونا نجمع حلق

وخدامه ، ذاب في نار القداسة والمحبة والفداء التي وعدنا بها مخلصنا ، 

حتى لم يبق منه شيء. عندها فقط سنكون أحراًرا ، متحررين تماًما من قوة 

ها الشر ، عندما نثق باهلل أكثر من أنفسنا و "حقًا؟" من عدو هللا. ألن هللا قال

 .صخرتنا

ما هي أفضل طريقة إلغالق هذا الفصل من الشوق والتسبيح أكثر من 

 ترنيمة مجد هللا من كلمة هللا

٦-٢،  ٤٠مزمور   N  

 تمنيت وآمل في الرب ، فالتفت إلي وسمع دعوتي. سحبني من حفرة الغليان

المصنوعة من الطمي والطين. وضعني على صخرة صلبة وأعطى  ،

ا. وضع في فمي ترنيمة جديدة ترنيمة تسبيح إللهنا. خطواتي أساًسا آمنً 

ويثقون بالرب! ما طوبى للرجل المتوكل  -سيرى كثيرون ذلك بارتجاف 

على الرب. من لديه أمنه ، ال يتشبث باالندفاعات وال يؤمن بالكاذبين. يا رب 

الهي. لقد فعلت الكثير من أجلنا. ال أحد مثلك! خططك ، أفعالك الرائعة! إذا 

دت أن أخبرك عنهم ، فهناك أكثر مما يمكنك االعتماد عليهأر . 

  وشهادة شخصية

( ، 5للسيد السويدي أرفيد غرادين حول تجربته الشخصية في التقديس ))

 :)الجزء الثاني

  

  ، استرح في دم المسيح

  وثقة راسخة باهلل

  ويقين بالنعمة اإللهية ؛

  التوازن الداخلي الكامل

البال والالمباالة وراحة  ،  



 

  مصحوبة بالتحرر

  من كل الرغبات الجسدية

 .ونهاية للجميع ، بما في ذلك الخطايا الداخلية

  

  

  

 الرب أمين

متى يتصرف هللا ، ومتى يقدسني خالل وعبر؟ متى سأكون قادًرا على عبور 

األردن بأقدام جافة وأدخل قدس األقداس وأختبر حضور هللا الدائم ، الذي 

سي ، في أرض جافة وجافة حيث ال تكاد توجد مياه؟تتوق إليه نف  

 .هذا هو عمل هللا السيادي والوقت الذي حدده اآلب واالبن في سلطتهما

ربما حان الوقت اآلن وعلى الفور ، كايروس هللا. إذا قال لك يسوع اآلن 

فلن تحتاج بعد اآلن إلى  "اتبعني" ،كما قال لبطرس في قارب الصيد: 

ضل. اتبع مخلصك! الطريق مجاني ويمكنك السير فيه! انتظار أوقات أف

اآلن -وستختبر أفعاله عليك  -صدقه وثق به اآلن عندما يتصل بك   - 

 :إذا استوفيت الشرطين -

 استسالم كامل هلل بدون قيود 

  ، والثقة المأمولة ، بغض النظر عن مدى ارتجافك ، قويًا أو ضعيفًا

أيًضاأن يسوع يمكنه أن يفعل ذلك من أجلك   

( )"هللا هو الخالص"( وحدهما 14( )"استسالم"( وجوشوا )15كالب )

 .يؤمنان بأنفسهما في أرض الميعاد

 !لقد اختبرت ذلك بنفسي



 

ولكن حتى لو بدا أن المجيء الثاني لرب المجد إلى هيكله وتطهيره الثاني قد 

 !تأخر ، فانتظره ، ألنه متأكد من قدومه ، فهو ليس مفقودًا

24+  23، 5كي تسالوني 1  S واما  

هو هو اله السالم فهو يقدسكم بالتمام والكمال. .. من دعاك فهو أمين. سوف 

 .يفعل ذلك أيضا

Acts 1، 4-5 + 8 N  

قريبا ... سوف تتعمد … انتظر حتى يتم الوفاء بوعد األب الذي سمعته مني. 

القوة بالروح القدس. ... ولكن عندما يحل عليكم الروح القدس ، ستنالون 

 .وتظهرون كشهود لي

23،  14يو    

أجابني يسوع: "إن كان أحد يحبني ، فسوف يتبع كالمي. سيحبه والدي  :

 .وسنأتي ونعيش معه

توقع مجيء اآلب واالبن والقدوس في جميع األوقات. لقد وعدها. وهو الذي 

إذا اتبعت كلمة يسوع وحبته واستوفيت شروطه ، فسوف قطع الوعد أمين. 

 .يأتي حتًما وستحل سحابة نار مجد هللا على قدس روحك وتمألك

 :في غضون ذلك ، جهز

مرة أخرى وأن يضيف ما كان ينقصهم  تسالونيكيأراد بولس أن يزور أهل 

 .إيمانهم قبل أن يراهم جاهزين للتقديس تماًما

ها كلمة هللا وكل ما يقوي إيمانك في محبة هللا بنفس الطريقة التي تقرأ ب

 الكاملة فيك ، حتى تكون مليئًا بحق هللا وتتحرر من شكوكك وكل ما يزعجك

 .إلى درجة أن تكون قادًرا على ذلك. فهمها ، وصدقها ، وأمسكها ،

كان أول لتطهير أنفسهم من كل دنس الجسد والروح قبل رأى  كورينثيانزو 

هم أنهم، أو هللا، يستطع تقديسهم. ال يزال هناك الكثير بول فرصة في نفوس

للقيام به! لكن الطريقة التي كانت هناك وما زالت أكثر مكافأة موجودة في 



 

الكون: الشركة األكثر اكتمااًل وعمقًا وسماويًا ودائًما مع هللا على طريق 

 .التلمذة اآلن

يك أن تتجنب التلوث أين عليك أن تنظف نفسك من قذارة هذا العالم وأين عل

الجديد المستمر؟ اذهبوا في طريق التطهير! عندها فقط يأتي الرب إلى هيكله 

 .ويمأله

، صلى الرسل من أجل الوحي لكي  أفسسبالنسبة للكنائس األخرى مثل 

يؤمنوا ويختبروا ويحيوا حقيقة سر الوحدة مع المسيح. أرجو أن تنضموا إلى 

اً وصدقوا كالمهمصلوات الرسل والصالة معهم يومي ! 

أال نكون كسالى وغير مثمرين في مزيد  بطرسمن ناحية أخرى ، ينصحنا 

من معرفتنا بالمسيح: ضبط النفس والصبر وخوف هللا والمحبة يفتح لنا 

 .الطريق إلى معرفة أعمق بالمسيح

أين يمكنك ممارسة ضبط النفس والصبر وخوف هللا والمحبة؟ افعل ذلك 

. يقربنا هذا التمرين الروحي من الحالة التي يمكن أن حيث تسنح لك الفرصة

يعمل فيها هللا ويعطينا الهدايا. لكن عمل التقديس الكامل يأتي في النهاية من 

المسيح وحده ومن خالل إيماننا بعمله الكامل ، وليس من خالل أي أعمال 

 .خاصة بنا

إلى  أن يصل 7الشخص الموجود في رومية من ناحية أخرى ، كان على 

نهاية قوته وإمكانياته الخاصة. ثم استطاع يسوع أن ينقذه مثلما يمكن أن ينقذ 

 .المنقذ رجالً يغرق

هل وصلت إلى هذه النقطة المنخفضة حتى اآلن؟ هل تعلمت في مدرسة هللا 

أنه ال يمكنك أبدًا ، بمحض إرادتك وبجهودك الخاصة ، التغلب على قوة 

  الجسد والخطيئة؟

حتى تنتهي حياتك. عندها فقط يظهر لك فاديك. لكنه بعد ذلك  لن يأتي يسوع

 !سيدخل ويمأل حرمه ، ويغلب ويرمي كل ما ال يخصه



 

هذه النهاية إلمكانياتهم الخاصة. لقد فشلوا تماما بأنفسهم. ثم  التالميذرأى 

 10يوًما. في النهاية انتظروا  40أعطاهم يسوع الشجاعة وكل وعوده لمدة 

ديتهم بالنار ، مما سيمكنهم من الشهادة في العالمأيام فقط لمعمو . 

لذلك فإن السؤال حول متى يقدسنا هللا بالكامل مفتوح. نستعد ونطهر ونقدس 

وط ووثقناه في القيام بذلك. أنفسنا. وهللا مستعد لعمله فوًرا إذا استوفينا الشر

تكفي كلمة واحدة ليسوع ويمكننا أن نخطو على الماء ونمشي معه فوق 

 .األمواج في عاصفة. ويمكن أن تكون تلك اللحظة اآلن

 .لذلك ننتظره بصبر ونؤمن بأمانة هللا المطلقة والسريعة

هناك الكثير من القواسم المشتركة في انتظار العودة المرئية ليسوع وثقتنا 

 .الراسخة بعمل هللا من أجل تقديسنا الكامل

في كل لحظة -نحن نستعد ونطهر أنفسنا دائًما ونتوقع ربنا  . 

لكن بينما سيأتي يسوع مرة واحدة فقط في نهاية الزمان ليحضرنا إليه بشكل 

مرئي أمام كل العالم كشعب له ، يمكن أن يأتي يسوع في أي وقت ويمأل 

هيكله لكل مؤمن يطهر نفسه ويقدس نفسه ويتوقع منه أن يؤمن . بهذه 

 -وحيًا ومختبًرا الطريقة ستصل بالفعل إلى الوحدة السماوية مع ربك ر

وليس فقط منحها. من اآلن فصاعدًا ، فإن المسيحي المقدّس ، طالما بقي في 

وفيها تزداد وتنمو.  -المسيح ، يقوم بأعمال المسيح باالتحاد مع المسيح 

ويمكنه أن يرفع رأسه بجرأة عندما يأتي ربه ، ألنه كما هو ربه هكذا في هذا 

 .العالم

اً النتظاره. يطلب منا االستعداد له حتى يجدنا نشاهده ال ، ال يعطينا هللا وقت

 .ونؤمن به وننتظره كلما جاء

وسيأتي النه امين. ال يفوت الوعد ، سوف يعمل. يسوع نفسه لديه أعظم 

شوق لشعبه أن يكون مقدًسا ونقيًا ومتحدًا معه. ويفعل ذلك على عجل في 

اآلن وفي أي لحظة. وقته مع كل من يتوقعه بإيمان وشوق. يمكن أن يكون 

 .نحن نتوقعه! ودعنا نأخذ ما يقوله لنا ونأخذه بإيمان. آمين



 

  

  

 آمنوا باألرض الطيبة

بدون األرض الموعودة كهدف قابل للتحقيق في حياتنا ، لن يتم تعبئة آخر 

 .االحتياطيات في أتباعنا

إذا لم أستطع التحرر من الخطيئة على أي حال ، فإن كل خطيئة مفاجئة "

كون غير ذات صلة إلى حد مات ". 

يؤدي عدم التوقع والفشل في محاربة الخطيئة إلى الالمباالة والخمول في 

وأننا  "مثل العالم"محاربة الخطيئة. في النهاية نحن راضون عن كوننا 

 18-11،  6كو  2؛  11-1،  6؛  3،  3كو  1نمتلك فقط الغفران أمام العالم )

أننا نوافق على االستمرار في أن نكون  (. هذا يعني18،  2؛ كولوسي 

وال نعيش بشكل  "بشكل طبيعي"مسيحيين جسديين ال يزالون يتصرفون 

مختلف تماًما عن العالم وعن أولئك الذين ال يعرفون هللا ، كما طلب يسوع 

 .في العظة على الجبل

واألمر ليس كذلك: في كل مجال أخالقي ، يوجد أفراد غير مسيحيين أفضل 

ياً ، ولديهم حب طبيعي أكثر ، وأكثر نكراناً للذات ، والذين يفعلون أخالق

لآلخرين أكثر من المسيحيين العاديين منا. وبهذه الطريقة ، لسنا مختلفين أو 

 .أفضل من أفضل ممثلي بيئتنا غير المسيحية

لكن هللا يريد أن يعيش كل مسيحي أفضل وبشكل مختلف عن العالم. إنه يريد 

شعبه مختلفًا بشكل إيجابي عن هذا العالم. فقط عندما نكون مثل أن يكون كل 

 -يسوع فإننا في الحقيقة لم نعد نحب العالم. وعندها فقط سيالحظ العالم 

أن يسوع هو الرب. إذاً نحن واحد كشعب هللا. وبعد ذلك  -لشعب هللا كله 

 يحصل األب على التكريم الذي يستحقه: عندما تتم إرادته أخيًرا على

 .األرض من خالل شعبه ، كما في السماء

 !فوق ، بعد يسوع



 

  .أدركت ذلك مرة أخرى. لقد أصبح هذا مهًما بالنسبة لي

 .سأفعل ذلك في اإليمان

  

  

  

 كلمة ختامية

الوضع خطير. إما أن تكون هناك حياة كاملة القداسة والمحبة في اتباع 

 .المسيح أو ال توجد مثل هذه الحياة

في هذه الصفحات أضاءت بالتفصيل من كلمة هللا واستنتجت أن هللا قد دعانا 

ومّكننا من أن نكون واحدًا مع المسيح. يمكننا أن نكون ونحصل على كل ما 

هو المسيح فينا. والمسيح أقوى من آدم فينا وقد غلبه بالتمام. يسوع المسيح 

ل حياته بالنيابة فإنه يفي هو الفائز! ينقذنا من خالل تضحيته بالنيابة. من خال

بقانونه فينا. يسوع هو رئيس كهنتنا الذي يخلصنا إلى أقصى حد. يمكننا أن 

نكون ونحب أحراًرا ومقدسين. على الرغم من كل عيوبنا وعيوبنا البشرية ، 

يمكننا أن نعيش كما يريدنا هللا: نحب ونعيش بقداسة. هللا نفسه يقاتل فينا 

وحياتنا ومحبتنا وخالصنا وتبريرنا وتقديسنا. من  وينتصر. هو وحده بطلنا

 !افتخر افتخر بالرب

هل أنت مقتنع اآلن؟ لن أتفاجأ ، ألن رسالة هللا عن انتصار المسيح فينا 

 .موضحة بوضوح وصراحة في كلمته

أم أنك تعارض تماًما هذه الرسالة الرائدة التي تم نسيانها عبر القرون؟ على 

عن هذه الحقيقة ، هل أنت غاضب ومصدوم ومذعور  الرغم من كل كالم هللا

 وتخشى أن تنقلك المسيحية إلى طريق الشر؟

 :ثم سأخبرك بشيء واحد



 

 :ما يشغلني ليس ما يلي

من فضلك ، استمع إلى هللا من خاللي ، واعترف قليالً بما أقوله باسم "

 ".المسيح دون إدانة نفسي تماًما

أقول لكنيستكم ، أقول للمسيحيين ،  ال ، على العكس من ذلك. أقول لكم ،

 :أقول ألتباع يسوع في جميع أنحاء العالم

توبوا عن المسيحية المرتدة! تب عن عدم إيمانك بوعود هللا ، وتوب عن "

 !عصيانك لكلمة هللا ، وترّوع من محبتك للعالم ، وتشمئز من حبك للجسد

بظالله على أخيًرا اصنع خمرك الذي شربته من كأس الشر والذي ألقى 

إحساسك بالقدوس والكمال فيك. كن متيقًظا ، واستيقظ ، وقم بتصويب 

نفسك حتى تتمكن من المشي بشكل مستقيم وعدم الزحف. نعم انطلق ، نعم 

اركض نحو جلياتك ، واثقًا من النصر ، ومجد هللا وحده ، ضع جانبًا كل ما 

سلح نفسك بخمسة  له جهاد! -يعيقك وال تأخذ معك شيئًا سوى ثقتك بإلهك 

وعود من هللا من ترسانة ترسانة أسلحة هللا بالكامل ، وتخط بشجاعة نحو 

خصمك ، واعتمد على النصر وألحق كلمة هللا في وجه العدو بدون رحمة. 

إنه كبير جدًا ، وال يمكنك أن تفوتك. أول حجر من مقالع الكلمة اإللهية 

مة هللا ، يسقط وهناك رعب سوف يسقطه أرًضا. ال يستطيع أن يقف أمام كل

كبير بين العدو. ثم ننتهي منه بسيف كلمة هللا كلها! ما يلي هو التاريخ وشعب 

هللا ، الذين يرون انتصار داود على جليات ، سوف يسرعون ويطاردون 

جيش العدو حتى يدمروا الجزء األخير. هذا هو الهدف ، هذا هو الطريق! 

اود ، وسنكون نحن األحفاد الروحيين سيكون األضعف بيننا أقوياء مثل د

لداود مثل القوة اإللهية مثل يسوع نفسه ، الذي يضعنا في المرتبة األولى. 

انطلقوا إلى أرض الميعاد! يمكننا أن نأخذه ألن هللا معنا! " هذا هو الطريق! 

سيكون األضعف بيننا أقوياء مثل داود ، وسنكون نحن األحفاد الروحيين 

ة اإللهية مثل يسوع نفسه ، الذي يضعنا في المرتبة األولى. لداود مثل القو

انطلقوا إلى أرض الميعاد! يمكننا أن نأخذه ألن هللا معنا! " هذا هو الطريق! 

سيكون األضعف بيننا أقوياء مثل داود ، وسنكون نحن األحفاد الروحيين 

األولى. لداود مثل القوة اإللهية مثل يسوع نفسه ، الذي يضعنا في المرتبة 

 " !انطلقوا إلى أرض الميعاد! يمكننا أن نأخذه ألن هللا معنا



 

 :أنا ال أراها بهذه الطريقة

ويسمح لي فقط بالركض بهذه الرسالة ال يمثل أي  ليس ضديأي شخص 

 .خطر بالنسبة لي على األقل

 :ال ، العكس هو الصحيح تماًما

يحارب هللا ال يؤيد حق هللا هذامن  ! 

رار أساسي مثل ما يتعلق بجبل الكرمليتعلق األمر بق : 

هل الخطيئة فينا نحن المؤمنين هي سر اإلله الحقيقي ألنها تمنعنا من فعل 

 مشيئة هللا بالكامل؟

أم أن اإلله الحقيقي هو اإلله إيليا وأب يسوع المسيح الذي يجعل النار تسقط 

 من السماء ويحرق له هذه الشوك؟

ون يسوع والذين هم مخلصون للكتاب أتحدى كل المسيحيين الذين يتبع

 :المقدس

كل من هو مقتنع بأن هللا يستطيع وسيسمح لنار قداسته ومحبته تسقط على 

شعبه وتحترق مقدسة في شجيرات الشوك هذه ، كما هو الحال مع الرسل 

 !ورائي! وليس ورائي بل من ورائي وحقيقته

لقوة الخطية ، اجتمعوا وأنتم جميعًا ، الذين يعترفون بأعلى مكان في حياتك 

 .معًا وتدعو هللا أيًضا من أجل ناره من أجل حياتك

نحن مع توقع أن هللا سيجعلنا قديسين وقادرين على الحب ويزودنا بحياته 

 .لخدمة له في هذا العالم

أنت مع االقتناع بأنك خاطئ إلى األبد وخاضع للخطيئة على الرغم من كل 

تك وقوة هللاالتحرر الجزئي هلل وخليط من قو . 



 

نعم ، على كل منا أن يصلي من أجل نار قداسة هللا في حياته التي يمجدها هللا 

 !ويكرمها

 !ومن يجيبه الهه بالنار هذا هو هللا

إنه يتعلق بمجد هللا في هذا العالم ، ال أقل من ذلك. هل يستطيع هللا أن يفي بما 

هل يمكن أن يأمرنا بشيء ونقول في وجهه وعد به أم أنه قاله بهذه الطريقة؟ 

. في مواجهة هذه الجرأة  "ال يمكننا فعل ذلك ، لن يأتي منه شيء"بوقاحة: 

في إهانة مجد هللا ، ال يمكن أن يكون هناك حياد. وبالنظر إلى اقتراب نهاية 

الزمان ، يجب أال نعثر بعد اآلن على أي من الجانبين. أن تعطي كل شيء ، 

، وأن تثق به تماًما وفي كلمته ، اآلن وعلى الفور ، هذه هي  كل شيء هلل

وصية الساعة! دعونا نقول للظلمة ، على الرغم من كل ما يبدو أنه يتحدث 

 ضدها: هذا ما قاله هللا. وهل لم نعد نستمع إلى أغنية "حقًا" للثعبان؟

 -دعونا ندعو ، نعم ندعو هللا ، ونتوب ونصلب غرورنا ولحمنا وحياتنا 

دعونا نثق به وحده حتى تسقط نار هللا من السماء ويقبل تضحيتنا بسرور 

ويحترق في شجيرات الشوك هذه دون أن نغلق يستهلكون ، كما هو الحال 

تكريًما السمه القدوس وكشهادة لهذا العالم ،  -مع التالميذ في يوم الخمسين 

اما يمكن أن يفعله هللا بحياة أولئك الذين يثقون به تمامً  . 

 -هذا ما سيراه العالم بأسره وسنذهب إلى جميع أنحاء العالم ونكون شهودًا له 

ونمجد اسم يسوع أينما ذهبنا -بقوة الروح القدس  . 

 !آمين ، نعم تعال يا رب يسوع

 فهرس

تشارلز ترمبل )نافورة( النجاة من قوة الخطيئة ، .1  

واتشمان ني )المسكوني.( المسيحي الروحي ، .2  

جون  تمثيل واضح للكمال المسيحي كما يعتقد ويدرس من قبل .3

 ويسلي ، جون ويسلي )إيبوبلي(

، آرثر مجانا للفوز .4  S. بوث-Clibborn )هيرولد)،  

PDF طبعة االنترنت في 



 

https://info.heilsarmee.de/files/hauptseite/daten/do

wnloadmaterial/hava-

katalog/literatur/ebooks/deutsch/Frei- um- zu-

siegen_Booth-Clibborn.pdf 

، إد. هينو ويدمان )إيبوبلي( الشوق المقدس: األغاني والنصوص .5  

، آرون ميريت هيلز )إيبوبلي( قداسة والسلطةال .6  

، بيفرلي كارادين )إيبوبلي( التقديس في رموز الكتاب المقدس .7  

من الصحراء إلى أرض الميعاد -يوميات التقديس  .8  ،  

 هاينو ويدمان )إيبوبلي(

، إد هينو ويدمان )إيبوبلي( 1أربعون حياة جديدة الجزء  .9  
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bibellexikon/lexikon/sachwort/verbindungen/detai
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باإلشارة إلى األرقام القوية والتوافق القوي مع تعريفات الكلمات 

 للكلمات المستخدمة في النص األصلي
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 السطور
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  المزيد من األدب األلماني حول التقديس

 )أمثلة ، بعضها متاح حاليًا فقط مستعمل / أثري(

-Herold( سر الحياة المسيحية السعيدة" بقلم هانا وايت هول سميث"

Verlag) 

"The Diary of John Wesley" (Herold-Verlag) 

 (Herold-Verlag) "جديدة حياة وجدوا لقد"

 موراي أندرو بقلم "يسوع في اثبت" ، "مثالي استسالم"

ونهدس سيرة ، تايلور بقلم "هللا في وثق رجل - تايلور هدسون"  في تايلور 

Brunnen-Verlag / ABC Team ، يليها وما 199-194 ص. 

 لتايلور "تايلور لهودسون الروحي السر"

 (Herold-Verlag) برنغل صموئيل بقلم "التقديس على المساعدة"

 ترمبل لتشارلز "الخطيئة قوة من النجاة"
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 الشفاعة تغير العالم" "تشارلز ستود" للنورمان جروب"

  

المؤلفات باللغة اإلنجليزية عن التقديسالمزيد من   

اآلالف من األعمال الصالحة حول موضوع القداسة المنتصرة التي وهبها 

 Wesley هللا من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يمكن تنزيلها مجانًا من

Center Online http://wesley.nnu.edu/  القداسة في مكتبة

 / مكتبة القداسة الكالسيكية / http: //wesley.nnu .edu   الكالسيكية

 14000مجاني يحتوي على أكثر من  DVD HDM للحصول على قرص

 ملف على القداسة ، يمكنك إرسال بريد إلك

 أو Duane V. Maxey dvcm1937@gmail.com تروني إلى

dvcm37@holinessdataministry.net 
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