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١هل تتمتـع بحياة جديدة للب دانيال



هل تتمتـع بحياة جديدة

 من متاعبها ، ومن أحمالها الثقيلة.. لي�ريحها  يدعو كل النفوس أن تأتي إليه لكي الرب يسوعل يزال 
: Kيزال يدعوها قائل

 )٢٨ :  ١١» ( مت وأنا أريحكم « تعالوا إليM يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال 

 ل يزال الرب يدعو ، فزمن النعمة الغنية لم ينته بعد، والفرصة متاحة لكل إنسان أن يستجيب لدعوة الرب
شاملة :راحة ويUقبTل إليه فينال 

من عذاب الحساس بالذنب ..لضميره راحة •

من مرارة العبودية للخطيـة والخـوف ..لنفسيته وراحة •

من أثـقال أفكـار الهـم والقلق ..لذهنه وراحة •

 إل أن النسان في استجابته لدعوة الرب ل ينال راحة شاملة فقط ، بل يصير إنساناK جديداK ، له امتياز أن
 ..الحياة الجديدةيحيا 

 ؟ .. إن كان المر كذلك فهلجديدا%  فنلت الراحة وصرت إنساناK الرب يسوعهل تقابلت قارئي العزيز مع 
  بكل امتيازاتها المجيدة ، أم أن إبليس نجح في أن يجعلك تتجاهل هذه المتيازات وأعادكالجديدة الحياةتحيا 

العقيمة ؟ ..القديمة إلي حياتك 

 لشـاولهذا الكتيب يUحدثك عن بعض من ملمح هذه الحياة الجديدة من خـلل التـأمل فيمـا حـدث 
 .. تقابل مع الرب ، فتحول تحولK مUذهلK.. صار إنساناK جديداK وتمتع بالحياة الجديدة ، فهتف قائلK:الطرسوسي

 )١٧ : ٥كو ٢» ( جديدا% « هوذا الكل قد صار 

 ، ولن يقدرالجديدة .. أنا أحيا الحياة جديد فهل تهتف مثله ؟ .. هل ترفع صوتك مUردداK .. أنا إنسان 
إبليس أن يحرمني منها ..

 إن هدف هذا الكتيب أن تمتلئ إصراراK علي التمتع بهذه الحياة ، وتزداد عزماK علي مقاومة إبليس إذا
حاول أن يحرمك من أحد امتيازاتها ..

) علقة جديدة١(

 ..الرب يسـوعهذه هي أول ملمح الحياة الجديـدة أن تـكون لك عـلقة شخصية حميمة ومستمرة مع 
 تلتصق به ويصبح هذا اللتصاق هو جوهر عبادتك وأساس سلوكك ، ويهيمن الرب علي كل شئ في حياتـك
 .. باختصار يكون ارتباطك به كارتباط الغصن بالكرمة فتنساب الحياة منه إليك .. ل تن̀س أبداK كلماته العظيمة

:
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« أنا الكرمة وأنتم الغصان . 

»شيئا% بدوني ل تقدرون أن تفعلوا 
 )٥ : ٥١( يو 

 » .. فل نجاح حقيقي فيشيئا% تأمل ، الرب لم يقل « بدوني ل تقدرون أن تفعلوا كثيراK أو قليلK » بل « 
أي شئ بعيداK عنه ..

وماذا عن شاول الطرسوسي ؟..

 جداK ،متدينا%  شاباK  مستهتراK أو مستبيحاK .. علي العكس تماماK كان بالرب يسوعلم يكن شاول قبل لقائه 
 حريصاK كل الحرص علي اتمام الممارسات الدينية وعلي طاعة الوصايا ، غيوراK ل .. يدرس باجتهاد أسفار

 ميتا%الكتاب ويUسخeر كل جهوده لdمور الدين .. لكنه رغم كل هذا قال عن نفسه بعد لقائه الحي بالرب أنه كان 
  ) واعترف بأنه كان غبي$اK مUستعبدا٨K :  ١٥كو ١ ( بالجنين الميت)، بل شب$ه نفسه ٥: ٢بالخطايا (أف 

 ) ..٣ : ٣لشهوات ولذات مختلفة عائشاK في الخبث والحسد (تي 

 ضـمير النسـان المعـذبت5ريـح نعم ، كل ممارسات التدين والجهاد لطاعة الوصايا ل تقـدر أن 
 من الطبيعة التيتحسن من سيطرة الخطية ، لنها ل تستطيع أن تحرره بالحسـاس بالذنب كما ل تقدر أن 

  ) ..٢٣ : ١٣ ، إر ٦ : ٣ ) غير قابلة للتحسـن ( يو ٥ :  ٥١( مز طبيعة فاسـدة جميعاK ولدنا بها لنها 
 بداخلهلذا مهما اجتهد النسان كي يتخلص من شروره فإنه يصطدم بين الحين والخر بهذه الحقيقة ، إن 

دوافع شريرة تسيطر عليه وفي أعماقه أنانية ونجاسة تفرض هيمنتها ..

  يا لشقاء النسان !! .. لكن يا لنعمة ال الغنية !!.. فقـد أعـد له شـفاءi مـن هـذا الشـقاء بـأن
..الرب يسوع .. المخل;ص يتقـابل مع 

 ففي هذا اللقاء تحدث المعجزة العظمي .. ينال النسان راحة لضميره من ثقل الحساس بالذنب ، ويولد
 مرة أdخري إنساناK جديداK .. يسكن فيه الروح القدس الذ ي يحرره من سيطرة الخطية ، ويبدأ العلقة الشخصية

الحي$ة والممتعة مع مخلeصه .. يسوع..

 فولد من جديد .. صار إنساناK حياK .. جديداK ..الرب هذا تمـاماK ما حـدث لشاول الطرسوسي، تقابل مع 
الذي حـدث له ..التغير المذهـل وتحول اسمه من شاول إلي بولس تعبيراK عن 

 ، يحرص علي الممارسات والطقوس الدينية ، ول ينالشخصا% متدينا%ولم يعد شاول كما كان من قبل 
 مستمرة من أثقال الحساس بالذنب.. ويبذل كل اجتهاد لطاعة وصايا الناموس دون أن يتخلصراحة ضميره 

من مخاوفه العميقة من عقاب ال التي بسبب خطاياه ، ودون أن يتحرر من الحسد والبغضة ..قلبه 

 Kواختبر ما لـم يختبره من قبل ، راحة الضمير وسلم القلب والحرية التيحـي<ا% صار شـاول شخصا 
 حياتهجوهر ، وأصبحت هذه العلقة هي الرب يسوع يهبها الروح القدس .. صارت له علقة حي$ة مع 

الجديدة ..

 Kمتدينا Kليسميتا% وماذا عنك أنت قارئي العزير ؟ .. أخشي أن تكون مثل شاول قبل لقائه بالرب .. شخصا 
لك علقة حقيقية حي$ة مستمرة مع الرب ، ولم تختبر بعد عمل الروح القدس المحرر من سيطرة الخطية ..
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 حبفهي علقة  واضحة تدل علي وجودها ..مظاهر لحظ عزيزي أن العلقة الحقيقية مع الرب لها 
..تمتع وشبع له محبتك .. وهي أيضاK علقة كلها تقدم فيها علي حب الرب لك ، كما تستند .. متبادل 

الستناد علي حب الرب 

: Kانظر إلي شاول ( بولس ) الذي عرف كم يحبه الرب فقال عنه هذه العبارة المعب$رة جدا

) ٢٠: ٢» (غل لجـلي وأسـلم نفسـه أحبني « الذي 

  أدرك شـاول ( بولس ) أن الرب ذهب إلي الصليب لجله ليقاسي أشد اللم ويموت بعد عذاب يفوق
 الوصف لكي يهبه الخلص مجاناK .. أدرك أن هذا يعني أن الرب يحبه حباK عجيباK ل مثيل له ، فاعتمد طول

الفريـد .. استمع إليه وهو يقـول هذه الكلمـات العظيمة :الحـب أيامه علي هذا 

 )٣٧ : ٨« يعظم انتصارنا بالذي أحبنا » (رو 

 ولحظ معي هذه الربعة أdمور الهامة :

 » فثقته في النتصار تعتمد علي يقينه بأنأحبنا » بل « بالذي بالرب ل يقول « يعظـم انتصـارنا •
الرب يحبه ..

 » فثقته في النتصار ل تعتمد علي ثقتهأحبنا » بل « بالذي نحبه ول يقول « يعظم انتصارنا بالذي •
 في أنه يحب الرب .. ل ، بل علي ثقته أن الرب يحبه .. فقد يحدث أن تضعف محبتك للرب في

.. Kأحد الوقات ، لكن محبة الرب لك ثابتة ل تضعف أبدا

 بالذي أحبنا ».. يثق أنه في كليعظم انتصارنا بالذي أحبنا » بل « ننتصر ثم إنه ل يقول « •
 المواجهات لن يحقق انتصارات عادية بل انتصارات عظيمة لنه يعلم أن محبة الرب للمؤمن هي

  ،١٨ : ٣محبة عظيمة قال عنها إنها تفوق كل معرفة !! وأشـار إلي أبعـادها اللنهـائية ( أف 
١٩.. ( 

 « يـعظـمالجـمـع ، بل بصيغة المفرد كما ل يقول « يعظم انتصاري بالذي أحبني » بصيغة •
 انـتصـارنا بالـذي أحبـنا » .. فهذا ليس امتياز يخص شاول ( بولس ) وحده ، بل هو امتياز

كل المؤمنين ..

 يحبه حب$اK يفوق المعرفة .. أيها القارئ العزيز ، هذه سمةالرب نعم ، إنه امتياز لكل مؤمن أن يثق أن 
 العلقة مع الرب ، أن تعتمد كبولس علي محبة الرب لك التي بل حدود والتي ظهرت بوضوح في صلبه
Kالمجيد.. فتثق أن الرب لن يدعك تفشل أو تخزي أو يعوزك شئ بل في كل مواجهاتك سيجعلك منتصرا 

انتصارات عظيمة ..

قد<م للرب محبتك

  الذي أحبه .. أحبه حتي أنه قال « إنيفأحب الربلقد لمست محبة الرب العجيبة قلب شاول (بولس) 
 .. Kربط فقط بل أن أموت أيضاd١٣ : ٢١اسم الرب يسوع » ( أع لجل مستعد ليس أن أ.. ( 
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 قارئي العزيز .. هل لمست قلبك محبة الرب العجيبة والفريدة فصرت تحبه ؟.. رسالة يوحنا تظهر هذه
الحقيقة في كلماتها القائلة :

 )١٩ : ٤ يو ١لنه هو أحبنا أولK »  ( نحبه  « نحن 

فما معني أن تحب الرب ؟..

  فيمتقـدما%في قلبك .. كتب بولس عنه قائلK : « يكـون هو [الرب] الFولي معناه أن تصبح له المكانة 
 الFولي » باللغة اليونانية تعني الول أو من له المكانة «متقدما% ) .. وكلمة ١٨ :  ١كـل شـيء » ( كو 

..والرئيسية 

  المكانة الFولي.. من لهالول أيها الحبيب .. هذه أيضاK سمة العلقة مع الرب .. أن يكون هو الشخص 
  ) .. بل يكون هو كل شيء ، فتقول بصـدق كلمـات٤ :  ٢» ( رؤ الولي في قلبك .. مـن له « محبتك 

 [ ليكل شيء  ) أو بحسب ترجمة دقيقة « المسيح هو ١١ : ٣» ( كو  [ لي ]المسيح الكل بولس القائلة : « 
.. « [

 كل شئ بعد أن كانت ذاتـك هي المركز .. وتكتسب الdمور درجة أهميتها لديكمركـز يصير الرب هو 
 بمدي ارتباطها به ..  وتصير طاعتك للوصايا ومقاومتك للخطية وكل مظاهر عبـادتك ل التعبير العملي عن

له .. آه أيها الحبيب ، كـم تحتاج أن تواجه نفسك بمثل هذه السئلة :محبة قلبك 

 ؟تحــبههل تحـرص علي طاعـة وصـاياه بفرح لنك •

 ؟تحــبهوهل ترفـض الخطيـة وتقـاومها بفـرح لنـك •

 ؟ تحبهوهل تدرس الكلمة بفرح وباجتهاد لنها كلمة من •

 إن كان قلبك الن فاتراK أو بارداK في محبته للرب ، فلتتوقف الن عن القراءة وتعترف له بحالتك هذه ..
 كي ينعش قلبك من جديد بالحب للرب ..الروح القدستطلeع بثقة إلي عمل 

علقة تمتع وشبع

  ) ، ولذة التمتع به ليس لها نظير .. مكتوب « ذوقوا١٦ : ٥ » ( نش كل;ه مشتهياتالرب يسوع « 
  ) ..٥: ٦٣ ) ، وأيضاK « كما من شحم ودسم تsشبTع نفسي » ( مز ٨ :  ٣٤» ( مز أطيب الرب  ماوانظروا 

 وأرض كنعان في العهـد القـديم تsشـير له في كونها تفيض لبناK وعسلK .. فالرب ليس فقط كاللبن الذي
 .. فكم يUمتTع النفس به .. شهد لحلوته زكـريا النبي فقالحلوته يغذي النفس ويقويها ، إنه أيضاK كالعسل في 

  ) .. أما داود فعب$ر قائلK « واحدة سألت من الرب وإياها١٧ : ٩ » ( زك وما أجملهعنه « ما أجوده 
 )..٤ :  ٢٧» ( مز جمال الربألتمس. أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلي 

 فهل تنظر جمال الرب ؟.. هل تتمتع بحلوته ؟ .. وهـل تقـول له عن اختبار كلمـات داود القائلـة :
 )؟.. وهـل تحـدثـه بكلمـات بنـي قـورح١١ : ١٦» ( مز شبع سرور « أمـامك [ في حضورك ] 

 ) ؟ ..٢ : ٤٥القـائلة لـه : «أنـت أبـرع جمالK من بني البشـر. انسكبت النعمة علي شفتيك »  ( مز 

٥هل تتمتـع بحياة جديدة للب دانيال



 قارئي العزيز .. هذه حقيقة مؤكدة ، إن لذة التمتع بالرب تفوق بكثير جداK لذة التمتع بمباهج الخطية التي
 هي  دائماK وقتية وتsخلTف وراءها مرارة وشوكاK ، وحينما تتمتع بالرب لن تجوع إليها .. يقول الرب « من

 )..٣٥ : ٦ أبداK » ( يو فل يعطشومن يؤمن بي فل يجوع يUقبTل إلي$ 

 أيهـا الحـبيب ، بإمكـانك أن تتـلـذذ بالـرب يسـوع وتشـبع به .. المر ليس صعباK ، فالروح
  ) لتراه شخصا٢٦K: ١٥ ) هو الذي سيUعلن لك الرب يسوع ( يو ١٧ : ١القدس « روح العلن » ( أف 

حاضراK أمامك ، تتلذذ به وتشبع ..حقيقيا% 

 لذا ل تطفئ الروح القدس ول تحزنه بعدم طاعتك له واستسلمك للخطية حتي تظل متمتعاK بالرب.. فتقول
  ) .. نعم في كل١٥ : ١٧بصـدق كلمـات المزمور القـائلة : « أشبع إذا استيقظت بشبهك » ( مز 

صـباح ، سـيريك الـروح القـدس الرب يسوع .. لتشبع به ..

 Kكل يوم يزدادجديدة هذه هي أول ملمح الحياة الجديدة .. العلقة الشخصية مع الرب التي تظل دائما .. 
أكثر وأكثر إدراكنا واعتمادنا علي حبه لنا ..

وفي كل يوم يزداد أكثر وأكثر حبنا له .. وتمتعنا بحلوته و ما ألذها كلمات :

 )٣ : ٦« أنا لحبيبي وحبيبي لي » ( نش 

) رؤية جديدة٢(

هذه هي ثاني ملمح الحياة الجديدة..

 يقول لنا سفر أعمال الرسل إن شاول ( بولس ) في لقائه مع الرب فuvقuvدù الرؤية ولكن لما وضع حنانيا يده
 )..١٨ :  ٩[ مرة أdخري ] » ( أع فأبصر علي رأسه « وقع من عينيه شيء كأنه قشور 

 رؤيةأل تري معي في هذه الحادثة إشارة بديعة إلي أنه في لقائـه مع الرب فuvقuvدù رؤيته الdولي لينـال 
.. لم يعد يري الdمور كما كان يراها من قبل ، أصبح يراها بطريقة جديدة .. أFخري جديدة 

..الدينية  لمتيازاتهلنأخذ أولK التغير المUذهل الذي حدث لرؤيته 

  ، يفتخر بأdصوله اليهودية،٩فقبل أن يUقابل الرب كان شاول ( بولس ) يري نفسه ذا امتيازات دينية عظيمة
 ، السبط المميز.. فبنيامينبنيامين فهو علي عكس كثيرين من شعبه يعرف السبط الذي ينحدر منه .. إنه سبط 

 هو ابن يعقوب من زوجته المحبوبة راحيل ، والوحيد من أولده الذي ولد في أرض الموعد كنعان .. كما أن
أرض هذا السبط تحيط من كل جهة بأورشليم مدينة هيكل ال ..

 ثم أن كلK من أبويه يهوديان لم تتسرب دماء شعوب أdخري إلي عروقهما ، إلي جانب أنه كان يعرف
 ) ..٥ : ٣العبرانية اللغة الرسمية للعبادة والتي كان يجهلها الكثيرون من أبناء شعبه ( في 

 وكـان شاول ( بولس ) يفتخر أيضاK بغيرته الشديدة علي ديـانته ، فهـو يتبـع المـذهب الضيق ..
 ٢٣ ) ، والتي شب علي مبادئها المتزمتة منذ طفولته لن أباه كان أيضاK فريسياK ( أع ٥ : ٢٦(أع الفـريسية 

 :٦.. ( 
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 والن تأمل كيف اختلفت رؤيته لهذه المتيازات بعد أن نال الحياة الجديدة .. لم يعد يراها أرباحاK بل صار
 لنه استمرار في النخداع بشكليات العبادة التي ل تهب الخلص ولخسارة يري في استمرار تمسكه بها 

تعطي الراحة الحقيقية .. 

  من رسالة فيلبي .. فبعد أن٣انظر كيف عب$ر بولس عن رؤيته الجديدة في هاتين اليتين من الصحاح 
عد$د امتيازاته السابقة قال :

 .. من أجله [ المسيح ] خسـرت كلخسارة « ما كان لي ربحاK فهذا قد حسبته من أجل المسيح 
 )٧: ٣[ زبالة ] » ( في نفاية الشياء [ المتيازات السابقة ] وأنا أحسبها 

 يا للتغير في الرؤية !! يحسب أمجـاده القديمـة كـل شئ .. ويحسب كـل ما يحـرمه من التمتـع
بالرب أنـه زبـالة ..

 بأي شئ مهما كان ثميناK إن كانت5ضحي التي تجعلك بسهولة الرؤية الجديدة قارئي الحبيب ، هل لك هذه 
 التي تجعلك تري التمتع بالخطية نفاية (الرؤية الجـديدة تمتعك بالرب أو استخدامه لك ؟.. هل لك هذه ي�عطل 

زبالة ) ؟..

 سيلمس عينيك لتكون لك هذه الرؤية الجديدة.. لذاالروح القدس إن كنت قد نلت الحياة الجديدة فبكل تأكيد 
تواجد كثيراK في محضر الرب ليظل الروح عاملK فيك ، ويحفظ لعينيك هذه الرؤية الجديدة..

كيف أري نفسي ؟

  !! .. تأمل كيف وصفنظرته إلي نفسهإل أن أعظم تغير في الرؤية طرأ علي شاول ( بولس ) هو في 
 نفسه بعد أن صار مسيحياK ، هل قال « أعرف إنساناK كرز بالمسيح إلي أقصي المسكـونة » أو « أعرف

 إنساناK حارب وحوشاK لجل المسيح » أو « أعرف إنساناK استخدمه الروح القـدس ليدون العديد مـن أسـفار
 الوحي » .. ل لم يستخدم أي من هذه العبارات ليصف بها نفسه مع أنها أوصاف عظيمة وصادقة تنطبق عليه

.. قال متحدثاK عن نفسه :

 )٢: ١٢ كو ٢» (  أعرف إنسانا% في المسيح «

 ».. لقد كرر هذا التعبير مراراK وتكراراK في رسائله ،في المسيحهذه هي رؤيته الجديدة لنفسه ، أنه « 
أكثر من مئة وثلثين مرة !!

 ل ليس صـدفة أن يتكررهذا التعبير بمثل هذه الكثرة التي تشد النتباه ، فما من صدفة مطلقاK في كلمة ال
.. إنما التكرار لتأكيد الهمية البالغة لهذا التعبير الثمين « في المسيح » ..

« في المسيح »

 ، كما كـان يـري كـل مؤمـن نـال الحيـاةفي المسـيح الرسـول بولس كان يـري ذاتـه 
 » Kأنه أيضا Kأو كـبيرا K٢١ : ٤، في ٠١ ، ٩ ، ٧ ، ٣: ١٦» (رو في المسيح الجـديدة صـغيرا.. (  
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 تحيط بك ..مركز كرة ضخمة والمعني يمكنك أن تفهمه بسهولة من هذا المثال .. تخيل نفسك واقفاK في 
بإمكانك أن تقول :

أنا أdري داخل الكرة.. الخرون يرونني من خللها ..•

الكرة تفصلني عن العالم الخارجي ..•

كما تحميني من الجو الخارجي ..•

وتملؤني بهوائها ..•

إننـي أحيـا بداخلهــا وأdمـارس كـل أعمـالي ..•

 » لذا بإمكانه أن يقول :في المسيحوالمؤمن هو « 

 ) ..٦ ـ ٣ : ١فـيه ( أف يـراني أنا أdري في المسيـح .. ال •

 ) ..٢ : ١ كو ١عـن العـالم الثـم (  منفصل أنـا فـي المسيـح..•

 ) ..١٤ : ٢ كو ٢مـن أذي إبـليس ( لي حماية أنـا في المسـيح ..  •

 ) ..١٩ ، ١٣ :  ٤ ، في ٣ : ١( أف عـطـايـاه أنــا فــي المسـيـح .. لـي كـل •

  :٦ ، أف ٣٩ : ٧ كو ١كــل أعمـالي وعـلقـاتي ( أFمــارس أنــا فـي المســيح .. •
١.. ( 

Kكــبولس أو مؤمـنا Kأيها الحبيب ، ل يوجد تعبير يصف حقيقية المؤمن، سـواء كـان رسـول 
  » .. ودعني أشرح أكثر هذافي المسيح ) أعظم من هذا الوصف « ١٦صـغيـراK كأنسـيمـس ( في 

التعبير في مجالين : العلقة مع ال ومواجهة إبليس ..

العلقة مع ال

  ) .. يقبلك دائماK في٤ : ١لنك « فيالمسيح » والمسيح « بل لوم » لذا يـراك ال « بل لوم » ( أف 
 ) لتحيا كملك ..١٦ : ٤العون في حينه ( عب بنعمة أخطاءك وليقدم لك برحمة عرشه، ليUصحح 

مواجهة إبليس

 إبليـس عدوك  الذي يسـعي ليذائك حتماK سيرتعب منك ، وسيهرب من أمامك حينما تبرز له بثقة
 حقيقية أنك « في المسيح » .. ولماذا يرتعب ؟ لن المسيح مرعب جداK له فقد سحقه وأنهي سطوته في معركة

الصليب الحاسمة ..

أيها الحبيب ، كفي كلمات سلبية انهزامية تقولها عن نفسك .. كفي قولK .. أنا عاجز .. أنا فاشل ..

 انـظر إلـي نفـسـك بالرؤيـة الجـديدة لـتراها « فـي المسـيح » .. فتنطق بكلمات النتصار
: Kوالمجد قائل

 )١٣ : ٤الذي يقويني » ( في المسيح يسوع « أستطيع كل شئ في 
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 ٢كــل حـــين » ( فــي المســـيح « شكراK ل الذي يقودنا في موكب نصــرته 
 )١٤ : ٢كو 

رسائله إلي الكنائس

في رسائل الرسول بولس إلي الكنائس تري بوضوح المتيازات العظيمة التي لك لنك « في المسيح » ..

  ).. فيه أنت مقبول أمام عرش ال ، تتمتـع٢٤ : ٣( رو مبررا% في المسيح   تري ذاتك روميةفي رسالة •
 ) ..١ : ٨ ، ١ : ٥بسـلم معه، ول شئ من الدينونة عليك (رو 

  )..٢: ١ كو ١( م�قدسا% [ مخصصا% ]في المسيح  تـري ذاتك كورنثـوسوفـي الرسـالة إلـي •
 ١٨ : ٦ كو ١فيه أنت مخصص ل منفصل عن شـرور العالم ، لتسلك القداسة بقوة الروح القدس (

 )..١: ٧ كو ٢ ، ١٨ ـ ١٤: ٦ كو ٢  ، ٢٠ـ 

 ).. لك الحرية من٤ : ٢ ( غل محــررا% فــي المســيح تـري ذاتــك غلطيةوفي رسالة •
 )..٢٦ ـ ١٦ ، ١ : ٥ ، ١٣ : ٣القيود ومن اللعنات لتسـلك بالروح ويثمـر الروح فيـك (غل 

  ).. لك فيه كل٦ : ٢( أف جالسا% في السماويات في المسيح  تري مكانتك ، أفسسوفي رسـالة •
 ) ..١٠ : ٦ ، ٣ : ١بركة روحية في السماويات ، وثابت فيه أمام مملكة الظلمة ( أف 

  ).. لك فيه الفرح كل حين والسلم في١٣ : ٤( في قويا% في المسيح  تري نفسك فيلبيوفي رسالة •
 ) ..١٩ ، ٧ ، ٤ : ٤كل الظروف وتسديد كل الحتياجات والقوة لكل المواجهات ( في 

 كـامـل% ومملــؤا% فـي المســيح تــري نفســك كـولــوســـيوفــي رســالة •
 ]) .. يـراك الب كاملK في المسيح الكامل، لذا لست في احتياج إلي.K.J.V [١٠ : ٢( كو 

 وسطاء .. تري نفسك مملؤاK في المسيح وهذا يحررك من التواضع الزائف فل تقبل الفرائض
 البشرية ول تقوم بأعمال قاسـية ضـد جسـدك [ اللحــم والدم ] كي تsرضــي ذاتــك

)..١٩ ـ ١٦: ٢البشــرية (كو 

  :١ تس ٢( ممجـدا% فيـه تري ذاتـك عنـد مجـئ الـرب تسالونيكي وفـي رسـالتيه إلي •
  تس١ ) .. تحظي بالنصرة علي الموت وبفرحة نهاية إنسان الخطية ومجد نوال المكافآت ( ١٢
 ) ..١٩ : ٢ تس ١ ، ٨ : ٢ تس ٢، ١٧ ، ١٦ : ٤

هيا أيها الحبيب ، انظر إلي نفسك بهذه الرؤية الجديدة واهتف عالياK وبفرح :

أنا في المسيح ..

أنا في المسيح ، مبرر ومقدس ومحرر ..

أنا في المسيح جالس في السماويات أعلي من كل قوي الظلمة ..

أنا في المسيح قوي ، كامل ومملوء..

أنا في المسيح ممجد فيه ..
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) قراءة جديدة٣(

  ، صار يري في كلماته أمراK عظيماK لم يكن يراه من قبل..للكتاب المقدستغيرت قراءة شاول ( بولس ) 
  في أحداث العهد القديم ، يراه يUضيء هذه الحداث فتظهر أعظم الحقائق .. رأيالرب يسوعصار يري 

  ) .. رآها ترمز إليه ، كما رآه في قصـة سير١٦: ٢الرب في تفاصيل خيمة الجتماع وطقوسها ( كو 
  ) أنه هو الصخرة التي ضUربت علي الصليب كي تتفجر منها مياه الروح٤ : ١٠ كو ١الشـعب في البرية (

القدس وتروي عطش قلوبنا، وتحول برية حياتنا إلي بستان خصب ..

  :١٠ ) وفي أسفار النبياء ( رو ١٨ : ٦٨، مز ٨ : ٤رأي بولس الرب أيضاK في سفر المزامير ( أف 
  ) .. رأي اليات تتنبأ عنه وتمهد النفوس لمجيئه .. لكن ليست كتابات الرسول بولس هي وحدها التي تsعلمنا أن١٦

نتطلع إلي أحداث وكلمات أسفار العهد القديم كي نري فيها يسوع ..

 انظر إلي إنجيل يوحنا وخذ الصحاح الول كمثال ، إنه يعلمنا أن نري الرب في خيمة الجتماع المذكورة
  ) ، فكلمة « حل { » هي١٤ : ١في سفر الخروج .. تقول اليـة « والكلمـة صار جسداK وحل{ بيننا » ( يو 

 ] وتعني حرفياK نصب خيمة ..  كما يعلمنا هذاthe tabernacleذات الكلمة المستخدمة عن خيمة الجتماع [
 الصحاح أن نراه في الخراف المذبوحة التي تحدثت عنها أسفار العهد القديم ابتداءi من خروف هابيل ( يو

 ) ..٥١ : ١ ، يو ١٢ : ٢٨ ) ، وأن نـراه فـي سـلم يعقوب ( تك ٢٩ : ١

   إلينا مثل اقتراباقترب جدا%هللويا ، نري الرب مرموزاK له بخيمة الجتماع فنفرح بالمعني .. الرب 
 خيمة الجتماع من خيام الشعب حيث كانت تقف في وسطها .. ونراه مرموزاK له بالخراف المذبوحة فنفرح

بين الناس وال ..الوسيط .. ونراه مرموزاK له بسلم يعقوب فنفرح لنه كفارة عن خطايانا أنه ذبح كخروف 

 في أحداث وآيات كل أسفار الكتاب المقدس ؟ .. إن كثيراK من مقاطعالرب  قارئي الحبيب ، هل تتطلع إلي رؤية 
 فيها .. علي سبيل المثال حديث سفر اللويين عنالرب الكتاب المقدس التي تبدو لك جافة ستفيض بالحياة حينما تري 

 الذبائح يظل مملK حتي تبدأ في رؤية الرب في تفاصيل هذه الذبائـح .. كيف تتحـدث عن صـلبه من جـوانب عديدة ،
حينئذ ل يعد السفر مملK بل ممتعاK للغاية ..

 أيها القارئ العزيز ، في كل مرة تقرأ في الكتاب المقدس اتجه إلي الرب واطلب منه أن يعلن لك عن ذاته
 .. تذكر ما حدث للتلميذين في طريقهما إلي عمواس ، حينما رأيا الرب يسـوع في أحداث أسفار العهـد

)..٣٢: ٢٤فينا » ( لو ملتهبا% القديم وتحدثا معه لقد شهدا قائلين : « ألم يكن قلبنا 

نعم ، القلب يلتهب بحب الرب في كل مرة يراه ويتحدث معه خلل قراءة الكلمة ..

وهذه من ملمح الحياة الجديدة..

) ثــوب جـديد٤(

 كان بولس قبل لقائه بالرب يتكل علي أعماله الحسنة لجل خلصه، معتقداK أنها تمنحه براK أمام ال ، وكان
 !! ..  لقد بذل قصاري جهـده فـي طاعة وصـايامخدوعا% ) ولكن كم كان ٦ ـ ٤ : ٣يفتخر بها ( في 

 اللـه ( التي يUطلق عليها كلمة الناموس ) بإخلص شديد حتي أنه قال عن هذه الفتـرة « من جهـة البر
  ) .. لكنه كان بل لوم في عيني نفسه وفي عيون الناس وليس في٦ : ٤» ( في لوم  بلالذي في النـاموس 
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 عيني ال ، فعلي الرغم من اجتهاده وإخلصه لم تمنحه أعماله براK أمام ال .. وذلك لسببين ، لن ال قدوس ،
.. Kولن قلب بولس لم يكن نقي$ا

ال القدوس

  ) .. ال كامل كمالK مطلقاK .. كامل في بره .. كامل في٥ : ١ يو ١« ال نور وليس فيه ظلمة البتة » ( 
 قداسته ونقاوته .. وأمام هذا الكمال المطلق ل .. أمام مجده وجلله تصير كل المخلوقات غير نقية وناقصة..

وأيضاK أعمال النسان مهما سمت تظل غير نقية وناقصة .. يقول سفر أيوب :

 )١٥ : ١٥» ( أي بعينيه  « السموات غير طاهرة 

 في عينيـه« كيف يتبرر النسان عند ال .. هوذا نفس القمر ل يضئ والكواكب غير نقية 
 )٦ ـ ٤ : ٢٥فكـم بالحـري النسان .. ابن آدم الدود »  ( أي 

 وتذكر أنه حينما تواجد إشعياء النبي في محضر ال رأي نفسه في نور ال ومجده فعرف في الحال أنه
أمام ال .. قال :ليس بل لوم 

  :٦الشفتين .. لن عيني قد رأتا الملك رب  الجنود » ( إش نجس « ويل لي إني هلكت لني إنسان 
٥( 

قلب بولس

 والسبب الثاني الذي لم يجعل بولس باراK أمام ال علي الرغم من إخلصه واجتهاده في حفظ الناموس، أن
 .. وقلب بولسقلبه ال ل يري أعمـال النسـان فقـط .. بل يـري أيضـاK أفكـاره ودوافعـه .. يري 

 .. فكل البشر يولدون من بطـون أمهـاتهم ولهم هذانجيس قبل لقائه بالرب هو كقلب كل إنسان آخر 
القـلب النجيس ، فقد توارثناه جميعاK عن آدم إذ فسد قلبه عندما عصا ال ..

 مـن يعـرفه . أنـا الربنجيس يقـول ال في سـفر إرمياء : « القلب أخـدع مـن كل شئ وهـو 
 ) .. وأوضح الرب يسوع حقيقة قلب النسان حين قال :١٠ ، ٩ : ١٧فاحـص القـلب » ( إر 

  :٧النسـان» ( مر وتنجـس الناس تخرج الفكـار الشـريـرة .. قلوب « من الداخل من 
٢٣ ، ٢١( 

وهكذا علي ضوء أن ال قدوس وأن قلب النسان نجيس نفهم كلمات إشعياء القائلة :

 )٦ : ٦٤( إش ] كل أعمال برنا »قـذر « كثـوب عـدة [ 

 ثوب قذروبعد لقاء شاول ( بولس ) بالرب يسوع أدرك تماماK هذه الحقيقة ، أن أعماله مهما سمت ، هي 
 في عيني ال .. لن ال قدوس ، وهو ذو قلب نجيس .. أدرك إنه ل يقدر أن يكون له بر أمام ال بأعمال

 برسالة غلطية :٢ من أصحـاح ٦١يقوم بها .. قال في الجزء الول من عـدد 

 )١٦ : ٢بأعمال الناموس [ بطاعة الوصايا ] » ( غل ل يتبرر « نعلم أن النسان 
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 هل معني هذا أن شاول ( بولس ) لن يكون له أبداK بر أمام ال ؟ .. كل ، فقد عرف بولس هذه الحقيقة
 التي ل تقدر بثمن .. أنه وإن كانت العمال ل تعطي للنسان براK أمام ال بسبب أن ال قدوس وأن قلب

..بالنعمة .. مجـانا% النسان نجس .. فبإمكـان النسـان أن يـأخذ الـبـر مـن ال 

 المخلص الذي مات لجله وقام .. والن لنقرأ كلماتيسوع بقلبه بالرب يؤمن وكيف يأخذه مجاناK ؟.. بأن 
الية السابقة بجزئيها :

 .. بيـسوعآمنايسوع المسيح بإيمان « إذ نعلم أن النسان ل يتبرر بأعمال الناموس بل 
 ل بإعمال الناموس . لنه بأعمال النامـوس [ طـاعـة بإيمـان يسـوع المسـيح لـنتبـرر

 )١٦ : ٢الوصـايـا ] ل يتـبرر جسـد مـا » ( غل 

.. Kومعني هذه الية واضح تماما

  كما قالالبشري البرإن أعمال النسان [ طاعة الوصايا ] ل تعطي النسان براK أمام ال .. هذا •
إشعياء هو ثوب قذر في عيني ال القدوس ..

 ..البر اللهيإن إيمان النسان القلبي بالرب يسوع يعطيه البر أمام ال .. •

 أمام ال .. لن يعتمد علي أعماله في منحه البر أمامه.. وتخليالقذر وقرر بولس أل يرتدي هذا الثوب 
 )..٨ : ٣ ] » ( في rubbish[ نفـاية عن هـذا الثـوب القـذر .. وقالـه عـنه إنـه « 

 تخلي عن هذا الثوب القذر .. البر البشري الذي بالعمال وارتدي ثوباK جديداK ناصعاK .. البر اللهي الذي
ناله مجاناK من ال باليمان .. نعم هذا ما يقوله بكل وضوح في رسالته إلي فيلبي :

 بإيمـان« ليس لي بري الذي من الناموس [ الذي بطاعة الوصايا . أي بالعمال ] بل الذي 
 )٩ : ٣ البر الذي من ال باليمان » ( في المسـيح

 أيها الحبيب ، كل خاطـئ بإمكانـه أن يرتدي هـذا الثـوب الجديد ، ثوب البر اللهي الناصع ..
 علي حياته ..وربا% له مخل;صا% كيف ؟ ..  بأن يتجه بقلبه إلي الرب يسوع ، يعترف له إنه خاطئ ويقبله 

.. Kحقيقيا Kقلبيا Kوبكلمات قليلة، أن يؤمن به إيمانا

ويالروعة ما يحدث .. أمران عظيمان للغاية :

للخاطئ خطاياه..ل يحسب ال •

للخاطئ إيمـانـه بالـرب يسـوع براK له ..يحسب ال •

 يقول بولس : « الذي ل يعمل [ أي ل يعتمد علي أعماله في نواله البر أمام ال ] ولكن يؤمن بالذي يبرر
 ) ..١٠ : ١٠به للبر » ( رو يؤمن  ).. ويقول أيضاK: « القلب ٥ : ٤» ( رو فإيمانه يحسب له برا% الفاجر 

فهل حدث مـعك قارئي العزيز هـذان المـران العظيمـان :

ال لم يحسب لك خطاياك ..•

وحسب إيمانك براK .. أي صار لك بر أمامه ..•

١٢هل تتمتـع بحياة جديدة للب دانيال



 اللهي الجديد الذي يهبه الثوب البر وبكلمات أdخري هل خلعت ثوب البر البشري القذر ، وارتديت 
لكل من يؤمن ؟..مجانا% 

 ، هل اعترفت له في هذا اللقاء أنك خاطئالرب يسوع آه أيها القارئ الحبيب .. هل كان لك لقاء حي$ مع 
واعلنت له إيمانك أنه الرب المخلص الذي مات لجل خطاياك وقام ؟..

 إن كـان المــر كـذلك فبإمكـانك أن تتهــلل وتهـتف : « فرحاK أفـرح بالـرب . تبتهـج
 ) ..١٠ : ٦١» (إش رداء البر نفسـي بإلهـي لنه قـد ألبسـني ثياب الخلص . كساني 

: Kوبإمكانك الن أن تفرح وتتهلل وتعلن تصديقك لما قالته الكلمة قائل

 عطية مجانية من ال بسببلي بر أمام ال ليس نتيجة لعمال قمت بها بل لنني نلت هذا البر ، •
..لقلبي بالرب يسوع  اإيماني

 مجـانا% بسـببإنني خلصت من الهلك ليس بسبب أعمال قمت بها بل لنني نلت الخلص •
 »  (والنعمة القصد « الذي خلصنا .. ل بمقتضي أعمالنا بل بمقتضي إيمـاني بالـرب يســوع

 ) ..٩ :  ١تي ٢

 ليس معني هذا أن الخاطئ يصير بعد إيمانه بالمسيح إنسـاناK مسـتهتراK ل يطـيع الوصـايا ول يعـمل
..مختلفالعمال الحسـنة .. كل، بل يصبح أكثر اجتهاداK .. ولكن بدافع 

  الخلص ويصير باراK أمام ال بل يعمل باذلK كلينال لكيفل يعود يعمل العمال الحسنة ويطيع الوصايا 
 الخلص وتبرر باليمان  .. لنه يحب جداK الرب الذي أعطاه الخلص ووهبه البر مجاناKنال اجتهاد لنه 

 )..٨ :  ٥بـدون أدني استحقاق منه .. « ونحـن بعد خطـاة مات المسيح لجلنا » ( رو 

 ..أعمال حبأيها الحبيب ، إن أعمال المؤمن بعد لقائه بالرب تختلف تماماK عن أعماله السابقة .. إنها 
يطيع وصايا الرب لنه يحبه ..

 Kلنه يقوم بها وهو يؤمن أن ال يعطيه القدرة علي إتمامها .. يقول بولس فيأعمال اليمان وهي أيضا .. 
رسالته إلي فيلبي :

 )١٣ : ٢فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة » ( في العامل « ال هو 

أن ال يهبني الرادة علي العمل والقدرة علي العمل .. وأنها لمجده ..أعمال اليمان إنها 

التي ينالها النسان في لقائه مع الرب .. أعمال مصدرها الطبيعة الجديدة وهي

 الساكن في المؤمن .. الروح القدسوهي أعمال تستمد قوتها من

بل إيماناK حياK قلبياK .. أعطاه البر ..ميتا% أن إيمانه بالرب لم يكن إيماناK تشهد وهي أعمال 

 وما هو اليمان الميت ؟.. هو اليمان الذهني الذي هو إيمان الشياطين ، المعرفة الذهنية التي ل يصاحبها
 ) ..٢٠ ، ١٩ : ٢فتح القلب للرب وتسليمه القيادة ( يع 
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 أنتم مخلeصون .. مخلeصونبالنعمة أيها الحبيب .. هل تري ذاتك ضمن الذين كsتTبت لهم كلمة ال قائلة « 
  ) ،٩ ، ٨ ، ٥ :  ٢ كيل يفتـخـر أحـد » ( أ ف ليس من أعمال . هو عطية الباليمان وذلك ليس منكم . 

فصرت تقول معهم :

 قدلعمال صالحة « نحـن عمله مخلوقين في المسـيح يسـوع [ في لقائنا معه صرنا خليقة جديدة ] 
 )١٠ : ٢سبق ال فأعدها لكي نسلك فيها » ( أف 

..الثوب الجديد إن كنت تري نفسك واحداK منهم فلتتوقف الن عن القراءة لتشكر ال من أجل 

أشكرك من أجل ثوب
البر الذي وهبتني

أشكرك لنك حسبت
إيماني بالمسيح برا% لي ..

) قوة جديدة٥(

 ومن ملمح الحياة الجديدة أيضاK القوة الجديدة .. فعندما تقابل شـاول مـع الرب تغـير اسمـه مـن شاول
 ( السم العبري ) إلي بولس ( السم الروماني) إشارة إلي انطلقه لكرازة المم في شتي أرجاء المبراطورية

 المتسعة الطراف .. حاملK السم الروماني ( بولس ) الذي يUذكeرنا بانتصاره العظيم في بداية حياتهالرومانية 
 )..١٣بعد معركة مع عليم الساحر انتصر فيها ( أع بولس الجديدة ، فقد ربح للرب والياK اسمه سرجيوس 

 يحقق النتصارات.. أيها الحبيب، الربقويا% وهكذا فالسم الجديد « بولس » يشير إلي أنه بدأ حياته الجديدة 
  ولينطلق من قوة إلي قوة .. وهذا الزديادقويا%يتقابل مع الخاطيء ليهبه الحياة الجديدة ، ل ليبدأها ضعيفاK بل 

 ..بالروح القدسفي القوة يأتي من المتلء 

 تأمل ما جري لشاول ( بولس ) بعد لقائه مباشرة مع الرب .. « فمضي حنانيا .. ووضع عليه [ علي شاول]
 وتمتليءيديه وقال أيها الخ شاول قد أرسلني الرب يسـوع الذي ظهر لك فـي الطـريق لكـي تبصـر 

 ) ..١٧ : ٩ » ( أع من الـروح الـقدس

 المتلء بالروحكان شاول ( بولس ) يصارع الخطية لكنه كان دائماK يفشل وينهزم أمامها إلي أن اكتشف قوة 
القدس ..

..رومية قارن معي بين هذه الصحاحين المتتاليين ، السابع والثامن من رسالته إلي 

 في الصحاح السابع يسجل عجزه متأوهاK « لست أفعل الصالح الذي أdريده بل الشر الذي لست أdريده فإياه أفعل..
 ) ..٢٤ ، ١٩ :  ٧ويحي أنا النسان الشقي » ( رو 

 ) ..٣٧ :  ٨أما الصحـاح الثـامن فيختمه هاتفاK هتـاف النصـرة « يعظم انتصارنا بالذي أحبنا » ( رو 
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 ما سر هذا التحول المذهل من العجز والشقاء إلي النصرة العظيمة والهتاف ؟ .. يجيبنا بولس في الصحاح الثامن
 قائلK إنه قوة الروح القدس ، يقول « ناموس روح الحياة [ الروح القدس ] في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس

 ) ..٢ :  ٨الخطية والموت » ( رو 

  ) ..١٧ :  ٣كو ٢» ( حرية  فتؤكد هذه الحقيقة قائلة « حيث روح الرب هناك كورنثوس الثانيةأما رسالة 
  ) الذي يعطي الحرية من قيود الخطية وعبودية إبليس٢ :  ١١» ( إش روح القوة فالروح القدس هو « 

  ) الــذي يـهـب الحـرية مـن ظلمـة العـبادات الشكلية وهو١٧ :  ١» ( أف العـلن روحوهو « 
 ) الذي يمنح الحرية من الخوف والقلق ..٢٦ :  ١٤ » ( يو المعـزي الروح القـدس« 

 أيها الحبيب، المتلء بالروح القدس ليس فقط للمؤمنين الممتازين غير العاديين أو لهؤلء الذين قضوا فترة
 المؤمنين ، حتي الصغار منهم .. ناله شـاول ( بولس ) بعدلكـل طويلة مع الرب .. كـل إنـه امتياز 

 تغي$ره مباشرة وهو ل يزال طفلK صغيراK في اليمان لم يتعلم بعد الكثير .. واقرأ سفر أعمال الرسل وستري
 ) ..٣ :  ٦أكثر من شخص قد امتل بالروح القدس وهو بعد صغير ( أع 

 أن تمتليء بالروح قائلة «  ل تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة بلتأمرك وانتبه قارئي العزيز فكلمة ال 
  ) .. فتعال إلي الرب  الن وقsل له إنني أdريد أن أdطيع أمرك .. أdريد هذه١٨ :  ٥» ( أف امتلئوا بالروح 

القوة الجديدة ، أdريد قوة روحك ، هل تري عوائق في داخلي ، فلتزلها حالK .. املني بالروح ..

.. �Kستمتليء بقوة جديدة ترفعك فوق كل تحدي تواجهه لتحيا منتصرا Kحتما

 ليس معني هذا أنك لن تsخطئ ، كل .. بل المعني أن الخطية لن تكون المـر الدائم والسائـد بـل
.. وإذا حدث وسقطت فيها تسترد بسرعة علقتك القوية مع الرب ..العـارض والمـؤقت 

 بــأن تعــتـرف لــه فــي الحـــال بالفكــار والفعــال التــي أخطـأت فيها (•
 )..٩ : ١ يو ١ ، ١٣ : ٢٨أم 

 وإن كانت الخطيـة التي ارتكبتها لها علقة بأشخاص .. فلتأخذ علي قدر اسـتطاعتك الخطـوات•
 التي تجعـل علقتك بهم كما يريدها ال ، فتنفصل عن هؤلء الذين استخدمهم إبليس لغوايتك ( مز

 ) .. وتعتذر لمن أسأت إليهم .. وتطلب من الرب أن يقودك لتعويضهم عن٣٠ : ٥ ، مت ١ : ١
أي أذي لحق بهم بسبب خطيتك ..

 أيها الحبيب ، إن كنت تكرر الخطية .. سقوط فاعتراف فسقوط جديد .. فلتكسر هذه الحلقـة بقـوة
 ) ..١٤ : ٦الـروح القـدس ، فوعـد ال لك أن الخطيـة لن تسـود عليك ( رو 

اطلب أن تمتلئ بالروح لكي تتحرر ..

أنـك ســتتحرر لن مشيئـة الــرب لـك هـي الحــرية ..ثـق 
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) حب جديد٦(

 وهذا أيضاK من ملمح الحياة الجديدة .. فماذا كان حال قلب شاول ( بولس ) قبل لقائه مع الرب ؟ ..
 تهدداK وقتلK عليينفث الجابة تجدها في بداية الصحاح التاسع من سفر العمال « أما شاول فكان لم يزل 

 ، كم تشير إلي امتلء قلبه بالمرارة والكراهية تجاهينفث  ) .. وتأمل كلمة ١ :  ٩تلميذ الرب » ( أع 
 المسيحيين .. لقد كان ذاهباK إلي دمشق ليقيد المسيحيين الذين يجدهم هناك بسلسل ليسوقهم إلي أورشليم لمزيد

من التعذيب..

 ، غيوراK للغاية لديانته ، لكن كان في ذات الوقت إنساناK متعصباK وعنيفاK .. كان فيمتدينا% جدا% كان بولس 
 من المسيحيين ، كـان يبغضهم بعنف إلي حد أنه كـان راضياK بقتل اسطفانوس وحافظـاK لثيـابمرارة قلبه 

 )..٢٠ : ٢٢الـذين قتـلوه ( أع 

 .. يتحول تدينه إليمحبة الرب يسوع لكن هذا ما يحدث عادة للمتدين الذي تخلو عبادته من التلمس مع 
  ) ، ومـع ذلك قتل أخاه هابيل ( تك٣ : ٤تدين قايين الذي لم يكن ملحداK بل كانت له عبادته الخاصة ( تك 

٨ : ٤ .. ( 

 تقابل مع بولس وهو في الطريق .. فتغي$ر شاول تغي$راK شاملK ، وأحد مظاهر هذا التغي$ر أنهالرب لكن 
تخلص من كل جذور المرارة والبغضة والتعصب والغضب التي كانت متأصلة في أعماقه ..

 وتأمل ماذا كان أول منظر رآه بعد أن سقطت القشور من عينيه واسترد الرؤية التي فقدها بسبب النور
 الذينالمسيحيين واحد من هؤلء وجه العظيم الذي صاحب لقاءه بالرب .. ماذا كان أول ما رآه ؟ .. كان 

 ... » .. ثمالخ.. وتأمل كيف عامله حنانيا برقة بالغة وهو يقول له « أيها حنانيا كان ينوي تعذيبهم ، وجه 
 ) ..١٩ ، ١٧ : ٩( أع ليتقوي وهو يقدم له الطعام 

وظل شاول ( بولس ) أياماK عدة عند المؤمنين في دمشق، أعدائه اللداء سابقاK .. يتمتع بشركتهم الحلوة ..

 أيها الحبيب .. الشفاء من المرارة والتخلص من البغضة والتعصب والمتلء بالحب .. هي بكل تأكيد من
 سمات الحياة الجديدة .. فهل لتزال في قلبك مرارة أو بغضة تجاه إنسان بسبب إنه يختلف معك أو يتفوق

عليك أو لنه تسبب لك في أذي من قبل أو ليزال يحاول إيذاءك ؟..

 ، اعترف له بهذه المرارة وتلك البغضة .. آمن إنه قادر أن يخلصك من هذهالرب يسوع تعال الن إلي 
وتلك ..

 قلبك من كل مرارة وسيزيل منه كل بغضة كما سيهبك القدرة علي الغفران لجميع منفسيشفي تعال إليه 
  ) ..١٨ : ٤ ، وهو قد جاء ليشـفي المنكسـري القلـوب ( لو  أعظم طبيب للنفسأساءوا إليك ، فالرب هو

 .. Kكامل iفلتضع ثقتك فيه لشفاء مشاعرك المجروحة شفاء

  ) .. الحـب٢٢ : ٥( غل بالحــب وكـن متيقنــاK أن الــروح القــدس ســيملؤك 
الجـديد .. الحـب النقي الغـافـر والمضحـي .. 

 تماماK عن الحب البشري الطبيعي ، فهذا الخير حب ينهزميختلف وهذا الحب الذي من ثمر الروح القدس 
 أمام أفعال الناس السيئة أو غير المتوقعـة ، فيتناقـص بل قد يتحـول إلي عــداوة ، كمـا أن له
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  )٣ : ١ تس ٢حــدوداK فـي العطـاء والتحمل .. أما الحب الذي يثمره الروح فيك فهو حب دائم النمو ( 
 ل يتأثـر بما يفعله الخرون ..منتصـر يجعل المؤمن يضحي بفرح من أجل الخرين ، كمـا أنه حـب 

 كتب بولس إلي أهل كورنثوس قائلK « أما أنا فبكل سرور أنفق وأdنفق لجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر
 )..١٦ ، ١٥ :  ١٢كو ٢أdحب أقل . فليكن » ( 

 سيجعلك قـادراK عليالروح أيها الحبيب ، أي$اK كانت إساءات أحد المؤمنين لك ، فهذا الحب الذي من 
  )١ : ٦ ، غل ١٥ : ١٨ ) والعـتـاب والتصحيـح بحـكمـة ووداعـة ( مت ٣٥ : ١٨الغفـران ( مت 
 ١ ) ، وحـريصاK عـلـي أل ينتشـر بـيـن الـنـاس أخـبـار زلتـهــم ( ١٣ : ٣، متحملK ( كو 

 ) ..٨ : ٤بط 

هيا قل لنفسك :

سأحيا الحياة الجديدة .. حياة الحب ..

  ،٣ : ٣ ، كو ٥ : ٤ كو ٢  ، ١٣ : ٥سأخـدم الخــرين مـن أجـل الـرب الـذي أحبنــي ( غل 
٢٤.. ( 

 أيها الحبيب ، ل تن̀س أنه ل يمكن لمؤمن أن ينمو في علقته مع الرب إن كان يأخذ ول يعطي .. تذكر
.. Kيستقبل المياه ول يرسلها أبدا Kهذه المقولة إن مياه البحر الميت ميتة لنه دائما

  ) .. فحياة الحب٢٥ : ١١ول تن̀س أيضاK نصيحة سفر المثال أن الذي يروي غيره سيروي ( أم 
والعطاء كلها تمتع .. وفيض من البركات ..

) سلطان جديد٧(

ل أحزان بعد بل أفراح ..

ول اكتئاب بعد بل سعادة وحيوية ..

ول فشل بعد بل نجاح يقود إلي نجاح ..

ول عبودية بعد بل انتصارات عظيمة ول سيما في الدوائر التي شهدت من قبل هزائم مريرة ..

 ول مذلة بعد بل تمتع بالمجد وانطلق « من مجد إلي مجد » .. نعم هذا ما يجب علي من يحيا الحياة
.. Kالجديدة أن يقوله ، ويقوله واثقا

 فمن يا صديقي المسئول الول عن حزن النسان واكتئابه وفشله وعبوديته المرة ومذلته .. من ؟ .. أليس
 ) الذي يسعي لتدمير سعادته مUستخدماK في تحقيق١٥ ، ١٣: ٣، خصم النسان منذ البداية (تك إبليسهو 

غرضه مختلف أنواع الخطايا والقيود ؟!

  ؟.. نعم ،الخلصوماذا يحدث حينما يتحول الخاطئ إلي الرب طالباK بإيمان الخلص ؟ .. أل ينال 
 نعم .. ليس خلصـاK فقط من دينونة الخطية ( عقابها البدي ) بـل أيضـاK خلصاK مـن ســلطان

مـتمتعاK بالفـرح والنجـاح .. والمجد ..  )٦ : ١ ( رؤكـمـلك إبـليس .. ليحـيـا 

: Kوها هو  بولس يؤكد هذه الحقيقة قائل
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 أنقذنا من سلطان الظلمة« شاكرين الرب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور . الذي 
 )١٣ ، ١٢ : ١»  ( كو ونقلنا إلي ملكوت ابن محبته 

 انظر ، إنه يتحدث عن النقاذ ، لقد أdنقذ .. تحرر من سلطان الظلمة ، سلطان إبليس ونsقـل إلي ملكوت
الـرب يسوع .. ول شك أن ذلك حدث حينما تقابل معه الرب وهو في الطريق إلي دمشق ..

والن انظر إلي هذه الكلمات التي قالها له الرب في هذا اللقاء :

 « لهذا ظهرت لك لنتخبك خادماK وشاهداK بما رأيت .. منقذاK إياك من الشعب ومن الdمم
 [ الشعوب الخري ] الذين أنا الن أdرسلك إليهم . لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلي نور

 ) ١٨ ـ ١٦: ٢٦» ( أع اللــه إلـي سـلطان الشـيطان ومن 

 أل يلفت هـذا انتباهـك ؟.. أنه في لقائه مع الرب لم يتحرر بولس فقط من سلطان الشيطان ، بل أكثر
من الشيطان !!.. يستطيع أن يتحداه وأن يبشر الناس كي يتحرروا من سلطانه القاسي ..أقوي من هذا صار 

 نعم في لقاء الخاطئ مع الرب ينال الحياة الجديدة ، ويتحول من خاطئ تحت سلطان إبليس إلي ابن ل له
عليه ..سلطان 

؟ ..سلطان علي إبليس فهل أدركت قارئي العزيز معني أن لك 

 حيات وعقارب مملكة إبليس [ أي أفــرادتدوس فبالنظـر إلي كـونك ابناK ل ، لك السلطان أن •
 ) لتوقف نشاطهم وتشل حركتهم ، فتحمي نفسك من إيذائهم .. ١٩ : ١٠جـيشـــه ] ( لو 

من سلطان إبليس ..الحرية كما أن لك السلطـان أن تشـهد للرب يسـوع ، لتقود النفوس إلي •

 التي أقامـها إبلـيس أمـامـك ليعـوق بهـا نجاحـك ..الجبال وأيضاK السلطان أن تتحدث إلي •
 ) ..٢٣ : ١١( مر باسم الرب يسوع لك السلطان أن تتحدث إليها وتأمرها أن ترحل 

 الرواح الشريرة من مجالت حياتك متي لحظت نشاطها المؤذي ، فالربت5خرج ولك السلطان أن •
 ) ..١٧ : ١٦» ( مر باسمي يسوع وعد قائلK « هذه اليات تتبع المؤمنين . يخرجون الشياطين 

 أن يفعل ما كان يفعله مـعك قبلتمنعه وما معني هذا عملياK ؟.. أن تمارس سلطانك علي إبليس يعني أنك 
 من أن يأتي إليك بالحزن أو القلق أو الخوف أو الفشل أو المرض ..تمنعه أن تنـال الحيـاة الجديدة .. أن 

وأن تمنعه من أن يعوق تمتعك ببركات ال ..

: Kكتب الرسول بولس قائل

 ليست مع دم ولحم [ ليست مـع البشــر ] بل مـع الرؤسـاء مـع السـلطينمصارعتنا « 
 ٦مـع ولة العـالم علـي ظلمــة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات » ( أف 

  :١٢( 

 قارئـي العزيز ، لم يعد لك صـراع مع الدم واللحم ، مع أشخاص يضـايقونك .. بل مع مملكـة إبليـس التي
 تحـرك هـؤلء الشـخاص .. هل تصـارع هـذه المجموعات من مملكة الظلمة « الرؤساء .. السلطين ..

  :١٠الولة .. أجنـاد الشـر » ؟ .. هل تراها حينما تمارس نشـاطاK في دائرة عمـلك لسـلب مجهودك ( يو 
  ) أو في٥ ـ ٣ :  ٧كو ١ ) أو فـي دائــرة أdســـرتك لمـس نقاوتهــا ولكســر وحــدتها ( ١٠
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 ) ؟ .. وهــل تــدرك٤ : ٤كو ٢ ، ١٩: ١٣ ، مت ١٨ :  ٢تس ١دائرة خدمتك للرب لتعوق الثمر ( 
  ) لتصيبه بالمراض المتتابعة ، أو١٦ ، ١١ :  ١٣حضــورها حينمــا تعتــدي عــلي جســدك ( لو 

 ) ؟..٤ : ٥تهاجم ذهنك لتملؤه بالفكار الرديئة ( أع 

 أيها الحبيب ، كم تخطئ إذا اعتقدت أن الصلة ودراسة الكتاب المقدس تكفيان في مسيرتك الروحية.. نعم
 ( أن نتحدثنصلي قوي الظلمة ومصارعتها .. فكلمـة ال كمـا علمتنـا أن مواجهة ، كم تخطئ إذا أهملت 

 مملكة الظلمة .. أننصارع الكتاب المقدس ( أن نستمع إلي ال ) .. علمتنا أيضاK أن ندرس إلي ال ) وأن 
موجهين لها أوامرنا بإيمان لكي تنسحب من أمامنا مذلولة ..مباشـرة نتحدث إليها 

 فهل تتحدث إليها وتنتهرها باسم الرب يسوع ؟.. وهل تsسمعها آيات الكتاب المقدس لتسد أفواهها عن
ترديد الكاذيب ؟ ..

 ليUعيدك إلي حياتك الdولي .. فيحاربك لكي تسقطمشيئة ال أيها الحبيب إبليس يحاربك لكي ل تكون في 
 قائلK له بثقة ذات كلمات الرب يسوع التيامنعه في الخطية أو لكي تيأس أو لتفشل أو لتفقد البركات .. هيا 

 ) ..٨ : ٤.. » ( لو اذهب يا شيطانقالها له من قبل : « 

وما أعظمه وعد :

 )٧ : ٤منكم » ( يع فيهرب « قاوموا إبليس 

 والن وقد أوشكت رسالة هذا الكتيب علي النتهاء.. أل تفكر في هذه الحياة الجديدة ؟.. تsري هل أنت
متمتع بهـا ؟ ..

 مع الرب ، تتكل علي حبـه العجيب وتعطيـه محبتك الولــي .. هـلعلقة جديدة هل لك •
أنـت متمتـع بهـذه العلقــة ؟

 أنك مخلeص بالنعمة .. مبرر بالنعمة .. وأنك « في المسيح » ، تثق أنه لالرؤية الجديدة وهل لك •
 شئ من الدينونة عليك لن ال يراك فيه .. كما تثق أنك مUرعب لبليس ولك سلطان عليه لنـك «

في المسيح » ؟..

 في كلمة اللـه .. قراءة كل يوم ، تري فيها الـرب.. تتلذذ به ويشتعلالقراءة الجديدة وهل لك •
قلبك بالحب له ؟..

 ثوب البر اللهي .. هل أنت فرح بهذا الثوب الذي أخذته عطية مجانيةالثـوب الجـديد وهل لك •
من ال ؟ ..

 .. قـوة الروح القدس ، لتحيا منتصراK غالباK الخطية والعالم .. هل أنتالقوة الجديدة وهل لك •
ممتلئ بالروح ؟..

.. ل مرارة عدم غفران بل حب للخرين وتواصل في العطاء بفرح ؟..الحب الجديد وهل لك •

 علي إبليس ومملكته .. لتجبره علي النسحاب من أمامك فتنهي كل إيذاءالسلطان الجديد وهل لك •
له ؟..
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• • • •
 .. أنواحدةإنها لحقيقة مؤكدة ، إن النسان ل يصير شخصاK جديداK له أن يحيا الحياة الجديدة إل بطريقة 

 .. فهل تقابلت معه ؟ .. هل رحبت به داخل قلبك ؟ .. إن لم يكن ، فلجديد يتقابل مع الرب يسوع ليولد من 
  ) .. وقـد٢٨ :  ١١تؤجل هيا تحـو$ل إليـه الن .. إنـه يدعـوك تعــال إلـيM وأنـا أdريحـك ( مت 

 ) ..٣٧ : ٦وعـدك « مـن يUقـبل إلـيM .. ل أdخـرجه خـارجاK » ( يو 

تعال إليه مدركاK إنك خاطيء ..

هيا تحو$ل عن اعتمادك علي أعمالك من أجل نوال الخلص .. فما أعجزك !!

هيا ضع ثقتك كاملة فيه لجل خلصك ..

 قل لـه من كل قلبـك .. إنني أؤمـن بـك .. أنت أنت مخلصي .. مت لجلي وقمت .. ل أdريد أن
أستمر ميتاK .. أعطني الخلص لحيا لك ..

في الحال سيصنع معك المعجزة ، سيهبك الحياة الجديدة لتحيا إنساناK جديداK لتقول :

أنا شخص جديد
لي حياة جديدة

وسأظل متمتعا% بالحياة الجديدة
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