
الر٤١ـالة س  
 

  ؟؟الباًالباًن غَن غَؤِمؤِما الما المحيحي أن ي أن يمكنمكن ي يهْلهْل
 

(Arabic - Can the believer live as an over comer?) 
 

  ؟؟ؤمن غالباًؤمن غالباًا الما المحيحي أن ي أن يمكنمكن ي يهْلهْل: هوعضو مموا اليديثنَح.. ىأِحباِئ
 

  : ساِمالخَد دأ العن نقراح الثاِمحاألصاد شيِد األنشَنَوِمن سفر 
 

   ١..""!!؟؟اادة على حبيبهدة على حبيبه الطاِلعة ِمن البرية مستِن الطاِلعة ِمن البرية مستِنمن هِذِهمن هِذِه""
 

 عروس س انشيد إنإلى كنيسِة المسيح التى اقتناها بدِمألنشاد المذكورة بالكتاب المقد ِه تشير .. وواضح
ص ِمن اآليِة ويمكننا أن نستخل.. والمؤمنون هم أعضاء كنيسِة المسيح.. أن حبيبها هو شخص الرب يسوع المسيح

 .ته فى مصارعته مع أجناد الشر الروحيةنصر  هو ِسر على حبيبِه الرب يسوعاستناد المؤمنأن .. التى ذكرناها
 اً غالياًنثمألن  للرب  خالصة ملكيتهأصبحتْ الحقيقى  أن المؤِمنتوضيح  ِمن ال بد ..وقبل أن نسترِسَل فى الحديث

:  الثامن الرابع عشر العدد رسالته إلى مؤمنى رومية األصحاح فىولسالر عاره هو ما قاله بولسِشو..  فيهعِفدقَد 
  ٢."حنحن نَ نَببا فللرا فللرتنَتنَ م ما وإنا وإنشنَشنَ فإن ِع فإن ِع....وتُوتُمم نَ نَببا فللرا فللرتنَتنَ م م وإن وإن....عيشُعيشُ نَ نَببا فللرا فللرنَنَشش ِع ِعنا إننا إنألنّألنّ"
 

  يعيشُالذىإن للرب يجد  موأحياناً أخْ..ةقاوم رى هومًأ عنيفاًج ِمنوه العدو لذلك يقول بطرس ..و إبليس 
الرخامس األصحاح ال فى رسالته األولىولس :"اصواواحوا حوا اصسسهروا ألنإ إهروا ألن بليسبليسخص خص ممكم كأسيجوُل يجوُلد زائرد زائركم كأس م ساًساًلتِملتِم م  نمنم  

يبتلعه هوه هويبتلع..فقاوموه نعم."خين فى اإليمانخين فى اإليمان راِس راِس فقاوموه .!يلزم نقاونا أن مه وإذ نقاومه يهركقول ..انّ ِمب ِهالِتيعقوب فى رس 
 ..والد اهللاأل لنصرة انيضم مانا أكيدة فهناك ا على عدوغلبتنإن . ."كمكمِمنِْمنْ  ببقاوموا إبليس فيهرقاوموا إبليس فيهر": األصحاح الرابع

أنتم الذين أنتم الذين ":  المؤمنين مخاطباًيقول الرسول بطرسف .. المطمئنةعةه المشج اهللا ومواعيِد على كلمِةستنادهو االو
بقوةِِةبقواهللا محروس االو .."ونون اهللا محروسِةعلى  ستنادِةقوقود ِس .. الشهادة الشهادة وكلمِة وكلمِة....م المسيحم المسيح دالحي خرسالعدو وي لجم٣.ه 

  

 .. التشكيك فى أقوال اهللا سالحهوأخطرها :  اإلجابة.نا به؟هيواج له العدو سالح يستخدموأى: ساءلقد نت 
أنّه و. الذهن بأكاذيبهوشحن لنعلم مكتوبأنه إبليس   عن"كذابفهو ." وأبو الكذاِب وأبو الكذاِبكذابربدو  ينَفذ مؤامراتهيخطط وي 

 :اءو لحالقإذ ..  بذلك السالحاءو وحنا آدم أبويه واجلقد و. الحقّدِض  وأكاذيب شريرةفكاراًل إلى عقولنا أدِخ يكى
  طِِطسس التى فى و التى فى ورِةرِة الشج الشجررما ثمما ثم وأ وأنة نأكُلنة نأكُلر الجر الج ثم ثمِمنِمن" : أجابته حواء.."!!؟؟نةنةر الجر الج شج شج كّل كّلِمنِمنتأكال تأكال    ال ال قال اهللا قال اهللاأحقاًأحقاً"

الجه واله والِمنِْمنْتأكال تأكال    ال ال اُهللا اُهللانة فقاَلنة فقاَلالج  تمتمسساهاهلئال تم إبل فقاَل.."وتاوتا لئال تم يسم مثال فى الحةي :"لنحواء وأعطتْأكلتْف .." تموتا تموتالن  
ما اهللا.ها فأكَلزوجهدوطر  ِمننة وكان  الجسبب أنّما ِهِدطرما استمعا ِلهمن٤.!ما فى أقوال اهللا شككه  

 

صارعتنا ليست مع صارعتنا ليست مع ن من مألأل" .. نقاوم ونصارعمن ليسوا هم فى الحقيقة ِضدنا ولكن شراً بإبليس  يستخدمقد 
ددم ولحبْلبْلم م م ولحم م ععالر الر ؤسؤساء ماء مععالس الس الطين مالطين مععو و الة العالة العالم على ظلمةةالم على ظلمهذا الد هذا الد هر مهر مععأج ناِدناِد أجالشر الشر الر الر وحية فى ة فى وحي

السالسماوياتاتماوي". فإن تنبوأإبليس داعنا إلى ِخه دركنا أالعيبهأفس ده خُنا عليططه وهرب نا أماِمِمن. إنم تهلكم ملكة م
منظموالة وسالطين و وة فيها رؤساءوهذه ال .أجنادمملكة تدعى ممو الرلكة الشرةحي.ه لاق ..فها كنيسة المسيحد 

 ٥." فى اليوم الشرير فى اليوم الشريرواوامموو تقا تقاروا أنروا أن لكى تقِد لكى تقِد اهللا الكامل اهللا الكامللوا سالحلوا سالحمِِم اح احل ذلكل ذلك أج أجِمنِمن" :مؤمنى أفسسلبولس الرسول 
 

  الرسول  بولسإناهللا الكامل يشرح اًسالححشر شتمالِتموضحاً ستفيضا  مو منطقة الحقّ: هىو همدرع 
رفه  نع بنا أنردجي  وما..ة اهللا الروح الذى هو كلمفُخوذة الخالص وسيو اإليمان ترسو السالم إنجيُلواإليمان 

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،                                               ٥: ٨ سفر نشيد األنشاد ١
   ٢: ١١م وبرسالته الثانية إليه  ،  ٢٠: ٦  ،  األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٨: ١٤ & ٣٧: ٨ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسال٢
 ١١ :١٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى   ،            ٧: ٤رسالة يعقوب    ،          ٥: ١&  ٩ – ٨: ٥ رسالة بطرس الرسول األولى ٣
 ٢٣ - ١ : ٣                                        ، سفر التكوين ٤٤: ٨ إنجيل يوحنا ٤
 ١٨ - ١١: ٦لة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  رسا٥
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هو أنخص منا عدوف . مهزوممجاء ناسيح خصيصاً  السماءِمنلي ررالذين ح قيدهمإبليس وج ِمنْ َلعم عبيداًه 
:  أعلن الرب عن نفِسِه أنّهلقد .ا دينونة الخطية وهزم عدونعنّا  اهللاوعلى الصليب حمَل ابن .لألهواء والشهوات

حرركم االبن فبالحقيقِة تكونون حرركم االبن فبالحقيقِة تكونون وإن ":  وقاَل."كمكمررررحح ي يقُقُ والح والحقّقّوتعرفون الحوتعرفون الح" :قاَلو ."الطريقُ والحقُ والحياةالطريقُ والحقُ والحياة"
  كمالك نور فالالعدو لنا يتراءىقد  . الباطل ظالم ِمن أمامنانقشع االحقّت عيوننا على نور نفتحا اإذ ف."أحراراًأحراراً

نعوالوال":  كورنثوسمؤمنى ل الثانية فى رسالتهالرسول  بولسقال ..بج  ععججبب..ألن ألن الشيطان الشيطان نفس نفس ه يه يغير شكله إلى ر شكله إلى غي
شبمالك نور مالك نورهِِهشب ..فليس عظيماً عظيماً فليس إن إن كان خد كان خد امامهأيضاً أيضاًه ي ي غيغيرون شكلهرون شكلهم كخدم كخدام للبرالذين ِن الذين ِنام للبر هايتههايتهم تكونم تكونح ح سسببأع ١"همهمماِلماِل أع. 

 

 يستطيعاليِقظ  المؤمن أني ميزص تَوالرب  ِمنص الِتو اكرعخاِدمقوُلجاء بإنجيل يوحنا لقد  ف.. الم 
يسوعالرب : "خرافى تسمعخرافى تسمعصوتى وأنا أع صوتى وأنا أع رفها فتتبوأنا أ وأنا أ....عنىعنىرفها فتتب عطيها حياة أبديةةعطيها حياة أبديولن وال وال.. تهلك إلى األبد تهلك إلى األبد ولن   يخطفها خطفها ي

أحأحدد  ِمنف .." يدى يدىِمنهل يمكنأن ؤِم يحيا المغالبا؟ن .م نع.مكن يهفى اآلية التى ف .. يسوع باالستناد الكامل على الرب
نرى ..ستهل حديثناذكرناها فى مال كنيسة اهللا  تمثُل كما قلنا بعروس النشيد وهى ينظرون فى إعجاٍب الناسستندة م

 أحد  ال.!؟ألذى ض تتعر" حبيبها حبيبها ذراع ذراعستندة علىستندة علىممالالة ة  البري البريننهذه الطالعة ِمهذه الطالعة ِم"  أنتوقع ينمف ..على ذراع حبيبها
 ٢. أعداءنها ِم يواجهنمعلى صعوبات والتتغلب على  ف.. سيحميهاقتداره واِهب حةظمه بمقدار ع ألنّ..كيتوقع ذل

 

 نتهى باذالً إلى المكب الذى أح ذاك على ذراع تستند أهيب بك أن.ند؟ س المسيحهل لك .. القارئعزيزى 
ه ِمنفسننتنصرة إن كال  أخىنستضم .. أجلكفى رسالته رسول يقول يوحنا ال.. وحده مستندا تماما على الرب 

يقول و .." وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد غلبتم الشريرليكم أيها األحداث ألنكم أقوياءليكم أيها األحداث ألنكم أقوياءأكتب إأكتب إ":  األصحاح الرابعاألولى
لمؤمن أن  نعم يستطيع ا." الذى فى العالم الذى فى العالمننظم ِمظم ِم الذى فيكم أع الذى فيكم أع اهللا أيها األوالد وقد غلبتموهم ألن اهللا أيها األوالد وقد غلبتموهم ألنننأنتم ِمأنتم ِم": أيضا

 .."ينىينى شىء فى المسيح الذى يقو شىء فى المسيح الذى يقو كّل كّلأستطيعأستطيع": قائال الثقة بالرب الرسول أنشودة د مع بولسيردو .يعيش غالبا
أنّها  النشيد تخيل عروسفلن. .رب على غير الدتناسنخدع و إذا ا. نعم.؟هل يتعرض المؤمن إلى هزيمة ولكن

 .!؟ القويةِهها على ذراِع وأسندهها قلب أحبالذى  عن بعيداًأهناك ضمان. ! على آخر غير حبيبها؟دتْستن وانخدعتْا
 ٣!. األوان فواِتبعد ِمن ِعالج فليس عليه  واستندناار ومالت قلوبنا إلى آخرإذا أخطأنا االختي ولكن .! ضمانال
 

رسول فى رسالته األولى األصحاح  يقول يوحنا ال..مان أقوى ض الرب ففى وعوِد.. يفت األوانلم: أخى 
   المسيح المسيح يسوع يسوع اآلب اآلب عند عند فلنا شفيع فلنا شفيعدد أخطأ أح أخطأ أح وإن وإن..تخطئواتخطئوا   لكى ال لكى ال إليكم إليكمأكتبأكتب  أوالدىأوالدى  يايا ":  العدد األولالثانى
البارالبار..وهو كفار ا رجعنا إليه إذ." العالم أيضاً العالم أيضاً بل لخطايا كّل بل لخطايا كّل ليس لخطايانا فقط ليس لخطايانا فقطة لخطاياناة لخطايانا وهو كفار و يهبنا غفراناًسمنحنا ي
 .فلنا المواعيد الثمينة  بقوة اهللا وعونهنا الشرير غلباإذ و."ناناأحبأحب  نا بالذىنا بالذىارار انتص انتصظمظميعيع"  بْل.عطينا نصرةيوقوة 

ياألصحاح الثالث العدد الحادى والعشرينيوحنا الالهوتى رؤياجلها الوحى بسفر س   :"ممنني ي غلبفسأعطيِه فسأعطيِهغلب أن أن   
يجلسيجلسم عِِع مى فى عى فى عرأنا أيضاً أنا أيضاًى كما غلبتُى كما غلبتُشِِشر وج وج لستُتُلسم م ععأبى فى ع أبى فى ع رهِِهشِِشر".لذا ي جدرفى بولس هتافَ تفَ نه بنا أن 

  نا يسوعنا يسوعببة برة برعطينا الغلبعطينا الغلب هللا الذى ي هللا الذى يشكراًشكراً":  عشراألصحاح الخامسب إلى مؤمنى كورنثوس األولىرسالته 
"المسيحالمسيح

 تعرفْ ت لم وإن..لتغلب على الدوام  عليِهفاستمر مستنداً يسوع  على الربفتَ قد تعر كنتَإن: ىعزيز .٤
 ٥ .ده وح عليِه واستند تعاَل. بِه ثقْ. إليِه فتعاَل.عليه بعد

 

  لتشترك أخى أدعوكأجل دعوِت.. أبانا السماوى : فى تلك الصالةىِع م ِمن كلى أشكر ككى أستند 
ى عل مستنداً إليكأنا آتى هاو.. عليك هبنى هبنى   ..ررنى من كل فكر خدعنى به إبليس ح..ك الصادقة األمينةوِدوع
سالحررقِدقِدأأ لكى  لكى الكاملالكامل  ككسالحأن ووقاقاأأ   أنميرموم الشرير فى اليوم الشرإيمانى  ..يئاًشألنّنى بدونك ال أستطيع أن أفعل سألك قوة أ .... فى الي
..  على الدوام منتصراًأحيا غالباًس ذراعكقوة ى وباستنادى عل ....ينىينى شىء فى المسيح الذى يقو شىء فى المسيح الذى يقو كّل كّلأستطيعأستطيعأنّنى 
 صالتى فى اسم يسوع المسيحأرفع  قل ياالفادى واثقاً ِمن استجابتك نقبْل :تَمي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز 
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 ١٤: ١١ول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرس١
  ٣٠ – ٢٧: ١٠ إنجيل يوحنا ٢
               ١٣: ٤منى فيلبى رسالة بولس الرسول إلى مؤ      ،         ٤: ٤ رسالة يوحنا الرسول األولى ٣
    ٥٧ :٨ إلى مؤمنى رومية  ،    ٥٧ :١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس     ،   ٢١ :٣سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
  ٢ – ١: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٥
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