
 ١٤٧سـالة لرا
 

  ولة؟ولة؟عمعم م ما باِهللاا باِهللاالنَالنَمم أع أعهلهل
 

(Arabic - Is what we have done, has been done through GOD?) 
 

 ولة؟ولة؟ممعع م ما باِهللاا باِهللاالنَالنَممهل أعهل أع: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

اح الثاِلوِمنحوحنا األصإنجيل ي الح ددأ العرينشْى والِعاِدث نقر : 
 

 ""وأموأما ما منيفعُل يفعُلن الح قّقّ الحفي إلى الن إلى النقبُلقبُل في ور لكىور لكىتظه تظه ررأع أع ممالهأن أناله ها باِهللاا باِهللاهم م ععم١.""ولةولةم  
 

 ليكّلس م ِم ا فينَى الذاتَرِضا ينأع نَاٍلم ِسستحنها نحىِه ن حسباِهللاِد قص أنّ أو ا باِهللاهم عا أنّ .ولةمكمه 
سِضكلُّ ليرا يأ م ِمن شَرى البعا اٍلميهو نؤديمتِدحا النّهولة  ِهىا فينَاسمعباِهللا م.فه شَناك رلنَط الزم على   بِهحكم
 ِةقابل لماء ج الذىىفريِسال هوِدليا ئيسر وس لنيقوديموعس يب الرهرط ذكَر الشّكذِل و.انِّم ردى تص الِتاِلمعاأل
الربي سوعو.الً لي قد سجلهي ِهنجيِلإى  ِفوحنا البشيرباألص ذ قاَل إ.ِثاح الثاِلحقبُل":  الربقّ فييفعُل الح نا مقبُلوأمقّ فييفعُل الح نا موأم  

رتظه إلى النّور لكىرتظه ولةإلى النّور لكىمعا باِهللا مأنّه الهمولة أعمعا باِهللا مأنّه الهمأع ". عَل ِفإنقِّ الح وهم ولكى نَ.اَهللا ىِضرا ي رفَعقّ الح ال با ِم لنَدن 
بنورِةانَاالستع واال اِهللاِة كلم اِدشَستربالر وح القدفينَ ناِكس السا كموإذا  .ؤمنينعنَافرانَفعل قّ الحم ٢.اَهللاى رِضا ي   

 

 ويلزنَما أنِم نتعلم اِت ناراختبالم ؤمنين الذين ا بقونَسوقد جِذاء كرهبالكتاِبم و .س المقدبعلى الر 
 : ثال الِمبيِل وعلى س.ِةراِك الم إبليس حيِلر أوشَ بأفكار البعِدخَنْال نَ بذِلك .بِحكمِتِه ورسار األمَل معِدي الدوام

 

ى سفر  ِفليل اِهللا خَاهيمبرإ نا عأنَ القديم وقرِدها إلى العنَدإذا عف ....!!جتهجتهوو ز ز أو أوة أختهة أختهارار وس وساِهللاِهللا   خليُل خليُلاهيماهيمبربرإإ  ::أوالًأوالً
 لوط إلى  أخيِهة وابنار سأتهرما وو وأتى ه.بر الر أمبسان حار حن ِمجر وخَب الر أطاعنجد أنّه .التكوين

ض كنْأرانع.وه ِفناك ى بِتيإيل نص خَب يمتهنَ وبى محاًذبو دعا باسم الرب.و حينح ثَدج شَوع ى ِت ِفديدلك 
األرض انحدإلى ِمر صليتغَر رولكنّ.ب ِم فعَله ِه ذاِتنريباً غَراً أماستح نَسهه ال إذ قاَل.و مإنِّهأِتر عِلى قد ِك أنّتُم 

 ى وقدِت أخِكى إنِّلوق .ِكستبقونَيى وِن فيقتلونَأتهمرا ِه هِذ يقولونمهنّأ ونريص الِمذا رآِك إنظر فيكونة المنَسأة حرما
  .ِه أم ابنَةتْس ولية أبيِه ابنَ أختهعِل بالفتْكانَ
 

ة ا ثمينَداي هقابَل مونرعا لِفذوها وأخَسنوهفاستح .ينريصن الِمقيقة ع الحا وأخفتْهجوة زار ستْطاعأ 
إلبراهيم. لوال أنالر بِفَلخّ تد رى األموض رِفب رعونو بيتهض راٍتبع ٍةظيمبس ِببس ااى ارمأأة ربرام فأعادا ه
 لهِمع وقَبى سح الِذذبكان الم إلى م. إيلِتي إلى ب أخيِه وابنأتهرما هعم ورص ِمامربأ كترثم  .امربأ إلى ونعرِف

 مُل هذا الع يكن لم.ب الرِد قصبس حِةاعج المن ِموباًر هرص إلى ِماهيم إبرابه ِذ يكن لم.باسم الرب اكنَ هودعا
  أوٍةزيما لهيتركنَ و ال فه ِهللا شكراً ولكن.اِب إلى ِمصرفالكتاب المقدس لم يسجْل أن الرب أمره بالِذه .والًمع مباِهللا
نخْطو خُطوة دون فليتنَا نتعلم درساً وهو أن ال   .ارنَيخَ وِلِةحاِل الصِهشيئِتم وِهِد قصبس حارس المُلدع ي بْلٍلفشَ

   ٣. القدوستوجيٍه ِمن روح اِهللا
 

ا هختاراو .رصض ِم كأرب الرِةنّة كجورم وعومد س لوطأىر ....!!ررصصض ِمض ِم كأر كأرىى الِت الِتببة الرة الرنّنّججوو  لوطلوطة ة صصقِِق: : ثانياًثانياً
ال  لو الكثيررِسفخَ . جداًبى الرطاة لدخُ واراًر أشْاه أهلكانى الِت ومد إلى سهام خيونقَل ِهمة عبح ص وتركِهلنفِس
تدخل الرى  الِذبِمأنقذه نٍةدينَ مكان  يكّلعذب ي مو نفسهالب ةار بالنظر والسعم مبينَه اكنس وهِة واألثيم اِلهم٤.بأفع  
 ه أنّباًاِس حرىص الِم وقتَلجَل تعنورعر ِف بقصكانحين  ِة موسىاي حِءدى بِف ....!!رىرىصص الِم الِم وقتُل وقتُلبىبىالنّالنّى ى وسوسمم: : ثالثاًثالثاً
قِدبمه الخَِتراصة يإنقاذ شَستطيع ِمبِهع نالع بِةودي.ولكن توقيتُ كان الر بفاًختِل م. فبعدأربعين سنة قض اها مى وس

                                                
       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                           ،            ٢١: ٣ إنجيل يوحنا ١
   ١١ – ٩: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٢
  ٢٠ – ١٠   &   ٩ – ١: ١٢ سفر التكوين ٣
  ٨ – ٦: ٢ الثانية  الرسولبطرسرسالة                  ،         ١٣ – ١٠: ١٣ سفر التكوين ٤
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  اإللِهن ِمجزاٍتع وماٍت بآيداًؤي وم.مريرِه لتح اِهللابع شَقود ليٍة علويٍةربقد ماًعدم و.ِءد البةُار إشَتهاء جيِةرى البِف
  ١.رقوا غَونريص الِم فيِهعا شر لمى الِذرم األِةابس اليىا ِفر كممحر األح البى ِف شَعب اِهللاان اجتازيمباإلف .يرالقِد
 

 فَوسيس ين القدأ ع نقرديِد الجِده إلى العِةدوبالع ....!!اًاًرر ِس ِس البارةَ البارةَطيبتهطيبتهلية خَلية خَ تخْ تخْادادى أرى أر الِذ الِذارارببالال  فُفُوسوس ي ييسيسالقدالقد: : رابعاًرابعاً
البالِذار ى أرادة خَ تخليطيبتهالقد يسة العاء ِسذراًر.لم ذِل يكن الِفك كرح سبلذِل. اِهللاِد قص كظه رله مالك الر ب 
 ِة القامنا ِما بلغنَمه م."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِمووا ها ه فيه فيه بِه بِهبَلبَلى حى ح الِذ الِذألنألن  أتكأتكررمماا  ذذ تأخُ تأخُ أن أنفْفْتخَتخَ  الال" : لهلم قائالًى حِف

الرفنَِةوحي حِفن ى حةاجإلى إص بع الربالم إ ِةشيرانَلي. ا النَِمفعلى فهي جوزعتِم نَ أنبْلد على الر بو حد٢. نتكُله  
 

 ن ِمالًس روعس يب الرسَل أر أنثَدح ....!!اءاءمم الس السننمِِمأن تنزَل نار أن تنزَل نار   يطلبانيطلبان  ااوحنّوحنّويوي  عقوبعقوبسيح يسيح يتلميذا المتلميذا الم: : ساًساًاِماِمخَخَ
 ِهاِهالتجالرب يسوع  ا يقبلوفلم ينرياِمة للسيخلوا قر دهم طريِقى وِف. إلى أورشليم متجهاً إذ كانه ليتقدموِهتالميِذ

  مماء فتفنيهاء فتفنيهمم الس السنن ِم ِم نار نار تنزَل تنزَلأنأن  نقوَلنقوَل   أن أن أتريد أتريد..ببرر  اايي" :نا قاالوح ويعقوب يذاهيك تلمأى ذِلا ر ولم.إلى أورشليم
كما فعَلا فعَلكم  إيليااإيليأي فالتفتَ ." !!ضاً؟ضاً؟ أيوانته رهقاَلا وم: "لستملستما تعلمان ِمان ِما تعلمننأى أى ر ر وح أنتمااوح أنتم.!.!ألن ألن ابن اإل اإل ابن نسنسان لمان لمي أِتأِت يلي هِلهِل ليكك  

أنفسبْلبْلاس اس  النّ النّأنفسلي لِِلخَخَ ليصص".فم ضوأخٍْةا إلى قري و .ىرحضاًثَدأي قاَل أن ي وحنا للربي سوع: "يااي  معِلعِلممم..ر أينَأينَ را وداًداًاِحاِحا و  
يخْخْيرجالشّ الشّرج يياطيناطينباس مِِم باسكك  فمنعنَنعنَفماهألنّ ألنّاه ههلي لي سسي ي تبتبععم م عفقاَل."اانَنَع له ي تمنَتمنَ  الال" :سوعععوهوهألن ألن م م ننلي لي سعلينَ علينَس ا فها فهو م٣."ااعنَعنَو م  
 

سساًساًاِداِدس : :سسيِس ِسفُفُي ممععان بان بطرسسطر  وأذنوأذنع ع بحينَ ....ةِِة رئيس الكهنَ رئيس الكهنَدِِدبما جاءي هوذا مطحباًصالج ندللقب ض على يسوع 
ِهحاكمِتلمأم امبيالطس  ِساستّلى ِلاالو معانبطر سس يفهو ضربلخُ مسع بِة رئيس الكهنَدأذنَ وقطع هالي ىنَم.لم  
ذِليكن كاالعتد اء ليِضرى الرلذِلب قاَلك لب طرس: "اجعْلعْلاجسيفك ى الِغى الِغ ِف ِف سيفكمدِِدم"قاَل ثم : "ددععوا إلىوا إلىهذا ولم هذا ولم سأذنَ أذنَس هه  
وأبوأبررأهااأه".ألفُ يكِش اَهللا إن ِهالِدوقّ الحليفعلوه ليتجنَّلاِط والب بوه. ويعطيهمر ل اوحتمييز بيناألع ى ى ِهال الِتم
أعاُلمالج ِدسواألع ى ِهال الِتمى ثمروح الر وتظهأنّر ا باِهللاهم عولةم.وقد كتب ب ولس الرِف وُلسى  إلِهالِتى رس
يقوُل غالطية ىِنؤِمم: "وأموأما ثما ثمررالر الر وح فهوح فهو مو محبحبة فرة فرححس س الملطفٌ لطفٌاٍةاٍة أنَ أنَ طوُل طوُلالم ص ص الحالحإيم إيم انانود ود اع٤."ة تعففٌة تعففٌاع  
 

 أحنبذُلاناًي هداً جأكب ِفر ى أعاٍلمنتص ونا أنّرها نناُلاِئ بأدا  علينَا اهللاِِ رضونّنتجغَب ضبا . هيهبكّلنؤد 
حماس لنكسبأس ماًهِف أكثر نَالقِتى عا مو . اِهللاعاقع هِفى الو إحساِد خَاساعنَ يقِنعأنّ به إبليس ا نَ بجهِدنا نستطيع
 ارِب التجنِم اُهللاا ذنَنِقر يي خَن ِمنفعُلا نظير م أنه حين نظن نَحن نخِْطُئ .انّ ِم اُهللا يقبلهئا شينفعَل  أنانَاِل وماصالخَ
ويقدلينَإ مونَا عاناًو .ا ضيقٌ بنَه إذا ألميأح يزدادز ا وفخْنَهوا نَركلما أبى النّداس استحانَسهماِد مِدخَوننْ .حيننَع حن 
قائلين :أوليسا اهللا ِم رضنا النّ رضِه هِذ.ا؟نَاس علياٌلا كلهمأع لي باِهللا تْس معولةم.  

 

 المىال تعِن ةسيحيأن ؤِم المنم عصِموم طأ الخَن. ال وفه ى ال ِفزاُليجالِذِدس شتهى ِضى يدوح الر.وقد  
ا يحي ىسيِح الم إن"اا فينَ فينَقّقّ الح الحسسا وليا ولينَنَ أنفس أنفسلّّلة نِضة نِضطيطيا خَا خَ لنَ لنَسس لي ليا أنها أنه قلنَ قلنَإنإن":  األولىِهالِتى رس ِفالرسوُل ناوح يبكتَ
 اكن فيِه السوح اِهللا رن ِمهاد إرشَيتلقى .ئاًي شَ يفعَل أنر ال يقِدِهوِن بده أنّنؤِم ويهعيتب .ا فيِه يحيسيحسيح والمى المِف
 ٥.ولةمع ما باِهللاهنّأ اله أعمرتظه كىور النّ إلى قبَليو قّ الحيفعَلل إذا أخطأ هارس مُلِدعيو .سلك ي كيفَهعلميو
 

 ن وبيانَِتاي لحتهادا قيا إذا قبلنَ فينّوح الرهرثِما ي من بي فشتان.ِه على إتياِنِدسلج لةَرقد وح ال الرر ثمنإ 
أعمال الجةِدسإذا تركنَ الخَاِدع ا له نَالعفليتنَ.ان ِطا نعى الماَلجوح اِهللا لرلي مَلعيثِم وِل .ا فينَرتظهرأع ا أنّالنَما باِهللاه 
معولةم. ى  أِخليتكتشتركى ِت ِفىِع ملكالِة الص:انَ أبا السماوى.. هى ِنِنبمعتككى أح يقّا بالحمَل وأعقّ الح 
 أرفع.. ولةمع ما بكهى أنّاِلم أعرتظهِل  فىمَلتعل كِتقو ل كامالًاَلجى المِطأع أن ىِنبه . نوركبهدى أعيشَو

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك يا من قلتَ. صالِتى فى اسم يسوع البار
 

 : ِتلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
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  ٢٩: ١١        ،           الرسالة إلى العبرانيين ٢١ – ١٩: ١٥سفر الخروج  ١
  ٥: ٣            ،           سفر األمثال ٢٥ – ١٨: ١إنجيل متى  ٢
   ٥٦ – ٤٩: ٩إنجيل لوقا  ٣
   ٢٢: ٥ية الرسول إلى مؤِمِنى غالط الة بولس        ،           رس  ١١ – ١: ١٨إنجيل يوحنا  ٤
٥
  ٥: ١٥        ، إنجيل يوحنا   ١٠ – ٨: ١ الرسول األولى رسالة يوحنا              ،                     ١٠: ١٧إنجيل لوقا  

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

