
 ٣٠٥سـالة لرا
 

  كيفَ نجدد عالقتنَا مع اهللاكيفَ نجدد عالقتنَا مع اهللا
 

(Arabic – How to renew our relationship with God?) 
 

 كيفَ نجدد عالقتنَا مع اهللاكيفَ نجدد عالقتنَا مع اهللا :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 ةوِمنؤِمِنى غالطيول إلى مسولس الرالِة باح ال رسحأثاِنىاألصن ال  نقريدداِدى والِعشْرالعوالح ِعشْرينين  : 
 

 "معالم سيح صتُلب.وفيم ا بعأ  الدحا بْلنَأا يالم سيحي حا ِفيأ .ىلا امحة الِتايى أحيااهى ِف اآلنالج ِدس. 
 ر البان كَإذ لو. ة اهللامع ِنةلي فاِعُلبِطأ ى الإنِّ .ىنِّع ه نفسذَلب وىِنبحأ ى الِذ.ن اِهللا ابىِفان يماإلب ااهيحأا منّإف
                                                            ١."ى لهاِع ال دالًمعسيح الم تُو مانلكَ .ِةريعشّبال

 

 ددالقتنَِلنجاِهللا ع عا ميلز نَمى ِت ِفُلا التأملكالمكتوِبىور الِت األم ا ِمنو  نستقيهنوجزا ِفهى سبةع: 
 

 بِتلك لم يتبررإذ  .ِةريع الشّطاليِبمتلبية ى  ِف القديمبع الشّ فشَللقد ....انان ِمن اإلنس ِمن اإلنسمطاليب الشّريعةمطاليب الشّريعة  ::أوالًأوالً 
اِحدِة وال وأل .الشّريعن الجعاً طأوا أخْميعوا مداغُوا فسزلي سبار اِح وال ود.  عقوبي ها كتبعلى م هذا بنَاء

. ةامي السهاليم تع تشْمُلبلسيح على الج المِديظة السِعوم إن ."من أخْطأ ِفى واِحدِة فقد أخْطأ ِفى الكلِّمن أخْطأ ِفى واِحدِة فقد أخْطأ ِفى الكلِّأن أن " :برسالِتِه
يظنب عاس أنّ النّضهخْ باسِتمام اإلدرالٍة ادالب و.ةقويٍةعةال تالتى  زيماٍت سلبيؤثرِلم عخْضه قاِدم رونير  على الس

بموتطبيِقاوجبه ها عِفاًملي ى حاِتيهم.ولكن ا تعِل منهأنّ ة اِهللا كلمهلي سِة بالقووال بالقد ِةرنح يا الحاةَيالم ة سيحي
الصةحيح.األ ألن مرلي سبع زم وإربشٍَةاد اِئٌل.ةريسأُل سي فاذا كَ: وقد انكذِلاُل الح كفلم طالبنَاذا يا السيدالم سيح 

بماا ال نستطيع لقي؟ بِهام .اإلجألنّ: ةابهنقِد الِهوِن بد رشَ نفعَل أن ف .ئاًيلقدج اء بإنجيل ينا قوُلوحالر بي سا ا نَنَأأ": وع
 ."يئاًيئاً تفعلوا شَ تفعلوا شَننأأ  ونونرر ال تقِد ال تقِدىىوِنوِن بد بدنكمنكمألأل  ..ثيرثيرر كَر كَ بثم بثمىى هذا يأِت هذا يأِتا فيِها فيِهنَنَأأ و وىى ف فتُتُ يثب يثبىىالِذالِذ  ..انانصصغْغْ األ األنتمنتمأأة وة وممررالكَالكَ
هياتَهيئاً شَ نفعَل أنحاًاِل صي ى اَهللاِضربد سيحنَاِتون ثبا ِفى المات وثبا فينَه.م هتْانَكَ امتنَ قوا وإرتنَادا وع٢.اتنَزيم 
 

ا  مس فلي.هنْ عاءنَا االستغْننَمِكال ي وٍةحدد ماٍت بإمكانيا اُهللا خلقنَلقد ....ننؤِمؤِمى المى الم ِف ِفسسوح القدوح القد الر الرمُلمُلعع: : ثانياًثانياً 
غنينَينْا عاِتوكَ . إطالقاًهِسب فر أعمال الرنَ نَا بِها بِهنَنَنّنّألأل" : ل يقوُلس ححيا ونَا ونَيتحتحررككونوج ونوج داح  ."دحا األصوبِسفر زكَري

بقوَل الر ىحجُل الوسابع يالر :"ال بالقدال بالقدروال والةِِةر   بالقوبْل بْلةِِةبالقو بر قاَل قاَلىىوِحوِح بر ر ر ببالج وِدوِدنُنُ الج". وقد وعدالر بي سوع 
 ءى شَمِل ع إنْجازى على ال تقو البشَريةانَاِتإمكانيف ."ررهه الد الداِءاِءلى انقضلى انقضإإام ام يي األ األ كّل كّلعكمعكما ما منَنَأأا ا وهوه":  قائالًنينؤِملما

حاِلص. ألن بالر ردصم وال هالحص نومبعالعمُلو .ه الصالح ثمرِهوِح راِكن فيناوس القدالس .  إنبولسالر وُلس 
  ٣."ىىيِنيِنقوقو ي يىىسيح الِذسيح الِذ الم المىى ِف ِفءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلستطيعستطيعأأ  ..تُتُببرر تد تد قد قدءٍٍءىى شَ شَ كلِّ كلِّىىفِِف" :يقوُلى ى فيلبِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف
 

وال باسِتخدام قوِتنَا  .هن ععيدين بنح ونَى اَهللاِض نرال أنح المنِم ....ننؤِمؤِمى المى المفِِف  ققاِثاِث الو الوانان اإليم اإليممُلمُلعع: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ان  إلى اإليمحتاجا نَنَنّكما أ .اقوينَ يىسيح الِذ المى ِفٍءىشَ نَستطيع كّلِكنّنَا ول .ستطيع أن نَعمَل ما يرِضيهنَ البشَرية

الوثيق ليأل مانَقلوب.موِنه أعفبد هٍة ِعندرضيم رف .النَا غَيكاِت قاَل لقدبالر الِةسإلى العب رانيين باألصحى اِداح الح
شَعكِِكولول": رننبد إإون ون  بديميمان ال يمِكمِكان ال ينإإ  نررضضاؤهنّنّألأل  اؤهههي ي جبأأ  جبنىى الِذ الِذني لى اِهللالى اِهللاإإ  ىىأِتأِت يي ؤِمؤِم يننّنّأأ ب بنههم م وجوجودأ. "ود ولنَعلمنأس اس 

القِةالعم اِهللاع  هوصليب ِهِن اب.و من رفضصليب الم سيح حرمنفس ِمه نالِتالقِة الع نشُى يدها منْفِع.  اهللاعصليِب د 
سيحالم و تتِضحتظهرة اِهللا قو ا بالتغْ فينَمُلوتعونَ.ريريير والتح صبحخليقة ج ة ِفديدى المسيح يس٤ .وع  

 

 نثوسى كورِنؤِم األولى إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولس ب كتبلقد ....ننؤِمؤِمى المى المفِِف   المسيح المسيحة صليِبة صليِبقوقو: : رابعاًرابعاً 
األصإف": اح األول يقوُلحكِلن نْ ِعة الصليِبمداِل الهكينج أالة وها نَندنَا ِعمحنخلّ المى فهصينكان ."ة اِهللا قو 

                                                
 ]١٩٩٤ الطبعة الرابعة ِمن كتاِب الحياة[   ،،        إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع      ،     ٢١ – ٢٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى غالطية ١
        ٥: ١٥إنجيل يوحنا     ،   ١١ – ١٠: ٢رسالة يعقوب  ٢
   ١٣: ٤لس الرسول إلى مؤِمِنى فيلبى   ، رسالة بو٦: ٤  ،  سفر زكريا ٢٠: ٢٨   ،  إنجيل متى ٢٨: ١٧ سفر أعمال الرسل ٣
   ١٧: ٥                          ، رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤِمِنى كورنثوس ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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بولسالر قبَل وُلسِهاِن إيمم ِلطهداًض لمسيحيينراًنِك مقو مل صليِبة عِفو .سيح الماألولى ِهالِتى رس إلى تيموثاوس 
تُتُ كنْ كنْىىا الِذا الِذنَنَأأ" : يقوُلكتبقب الًالً قبم م جفاًفاًدِِدجوم وم ضطهداًطهداًضوم ىىنِِننّنّولِكولِك. . فترياًفترياً ومر حِِح رمفعلتُ فعلتُىىنِّنِّ أل ألتُتُم بج ىى ِف ِفهٍلهٍل بجع ع ددم ايمانانم ايم..  

  ننأأول ول  قب قبقة كّلقة كّلستِحستِحة ومة وممم الكِل الكِلىىقة ِهقة ِهاِداِدصص  ..وعوعسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةببححان والمان والميميم اإل اإلعع م ما جداًا جداًنَنَببة رة رممعع ِن ِنوتفاضلتْوتفاضلتْ
المالمسيحسيحي ي سسوعوعج ج اءلىلىإإ  اءالع الع الم ليخِلخِلالم ليصطاةَطاةَ الخُ الخُصالذين أأ   الذينولهولهمىىنِِننّنّلِكلِك  ..اانَنَأأ  ملهذا ر حِِح لهذا رمتُتُملي لي ظهرظهري ي سسوعوعالم الم سيحف فسيح ىأأا ا نَنَأأ  ىوالًالًو  
: قوليس اِداح السحة األصالطي غَىِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوكتب. "ةِِةديديبب األ األياِةياِةلحلح ِل ِلنوا بِهنوا بِهؤِمؤِم ي يننأأ  لعتيدينلعتيدين ِل ِلثاالًثاالً ِم ِماٍةاٍةنَنَأأ  كّلكّل
  ١."المالملعلعا ِلا ِلنَنَأأ و وىى ِل ِلالمالم الع العببلِِل ص ص قد قد بِه بِهىىسيح الِذسيح الِذ الم الموعوعسسا يا ينَنَ رب ربال بصليِبال بصليِبإإ  رر افتِخ افتِخننأأ  ىىا ِلا ِلاشَاشَ فح فحىى جهِت جهِتنن ِم ِمااممأأوو"
 

 ونواظب ي.اهاِئ على أدونرصح ويةحاِل صاالً أعمونارسم يونكثير ....ااهه وتأثير وتأثيرالخَطية المحبوبةالخَطية المحبوبة: : ساًساًاِماِمخَخَ 
ال م ألعهماِلو أمورشُ عتقديمى  ِفاءنَأم.  بانتظامسقد المابتَ الِكونرسد ويِةنيس الكَاِتاعور اجتمض وحالِةلصعلى ا

  أنّهاظنونوي . أساس العالقِة مع اِهللاويعتبرون ذلك .لاِمى واألر اليتامم وافتقاِدو على الصونرصح وي.ريالخَ
.  إبليسع مالقٍة عال بقطع كلِّأ أود تب اِهللاعالقة م الع الحقيقة أنولكن. ماهطاي خَرغِفي فمهنْ عوا اَهللاضرسيلة ليوال

فإبليسال ي ضيرهم مارة كلِّساألع ماِلال الصىة الِتحس ِذقَب كرها طالمنَا هخَاك يط يربطهوذِل. بِهم كع طريق ن 
 أو ِلتجديِد  لبدء عالقٍة معهضان أبوِتِه مفتوحة ِللجميع فأح.ليس عسيراً العودة إلى اِهللا .ا بهمهيرغْة يوببحة مطيخَ

  ٢.الم مع اهللا الجميع الغفران والتبرير والسفلقد ماتَ المسيح على الصليِب لينَاَل. عالقٍة مقطوعِة
 

 سساًساًاِداِدس : :رروحالِح الِحوح كمواإل واإلةِِةكم عفِِف  النالنعى المِههِذ ....ننؤِمؤِمى المانَذ مكَتأخُ ال القة العقلوبنَىِف اه ا عنر اِعشَ طريق الم
ولكنو .ان باإليمان يأِتاإليمى بالمرفِةعوالم ى ِم تاِترفِةعننَ. اهللاِة كلم ن نؤِمحن.أى نص قُدتعِلى الِتة اِهللا كلم ن: 

اه طاي خَن ِمالصخَال ناُل يبلر ِلالًاِم كَ وتسليم قلبِه.ة الظلمِةملكَ من عالِهئ وبانفصاِط خَهان أنّ اإلنساِفر باعِتهأنّ
ولنهِل يبْلك تكون له الح ياة األبةدي .ِتإن لكالم رفِةعلي تْسم جردم اٍتعلومع ِه بْل.ةقلي ناِتى ن انفتاح القلِبِم ةج 

ليِمانفتاح القلِب ليمتلَئ  .ى النوررنكْوح الِح رِةمالن ِف واإلعِل.هعرفِتى م تصالكِلبح مة كِلة المكتوبمة حالة ِفى ة يفع
  ىى ِف ِفاكماكمييإإ  راًراً ذاِك ذاِككمكمجِلجِل أل ألراًراًاِكاِك شَ شَاُلاُلززأأال ال ": لقد كتب بولس الرسوُل ِفى رسالِتِه إلى مؤِمِنى أفسس يقوُل .قلوبنَا
صلوكَكَ  ..ىىاِتاِتصلوىىي ي عطيعطيكمإإ  كملهلهر بنَبنَ را يا يسسوعوعالم أأسيح سيح  المببو المو المجدِِدجر ر وحالِح الِحوح كمواإل واإلةِِةكم عىىفِِفالن الن عم م عهِِهرفِترفِتع  ممستنيرستنيرة عة عييونأأ  ونذهاِناِنذهكمكم". 

  ليس ألن شَخْصاً.سيحى الم ِفالمؤِمن نفسهى ريو . اهللاعة مخصي الشّةقالعالأ دتب قلِبال َلاِخ دق النورارشْ إندِعف
وضذِلح وشَك رحه.ولي ِلس مجأنِّدر هاِبى الكتَ ِف مكتوبالم سقد.ي ولكنّه علمهأعلنَ اَهللا ألن له هبالر سوح القد.إن  

 .قَقاِئا حهنْ ِمعُلج يان اإليمس لي ولكن.ةاري اختبقَقاِئا حعلهج ويانا اإليممهسجس يقد الماِبة بالكتَارد الوقَالحقاِئ
نوؤِمالمنحاول ال يونِفواكوني  أن أ وأسيح ى المنيكون س الميحألنّ فيهم همان  باإليمهذِل كَم٣.ك 

 

 سابعاًابعاًس::  اآلباآلباوىمالس اوىمالس ه ه ووص اِناِن صععالص الص لحِنلحم صليِب ابِن بدم صليِب ابوُل ِفى يقوُل ....هِِه بدسالر ولسالِتِه  بإلى الثانيةرس 
  هذا اختبار."ةةالحالحصصة المة المممددا ِخا ِخطانَطانَععأأسيح وسيح و الم الموعوع بيس بيسهِِهنفِسنفِسا ِلا ِلنَنَالحالح ص صىى الِذ الِذ اِهللا اِهللانن ِم ِم الكّل الكّلننولِكولِك" :كورنثوس مؤِمِنى

بولس واختبا طانَارمنّآا لممل ا بعالِتىاآلالف.  على الصليبن اِهللاب ماجتاز ا فيه ابتزنَ اج اِهللاناا فيهبالتب ةعي.ألن  
اآلب السماوىو ضى ِف انَعنَ. على الصليبِهِناب حالخَافعلنَ ن ولِك.طاةنا خُ ألنّةطي ناآلب أب عانَد عنينونَِة  ِةاح سالد

 لح الص اآلبعنَ ص لقد.يعمن الجة عاب نيوتَم وي ليتألمٍةطي خَ بالى الِذحيدالو ن االبانّ عالًد بعضووَ .كَى ال نعاقب
مانَعم صليِب بدِهِن اب. ووضا كِل فينَعمة المصوبنَ.ةالح على ِتاء لكالم صاِنى ِةالحري اآلبسيح فى  اآلنالمصلوباً م. 

ويى فيِهاِنرو.يتاً م يى فيِهاِنرمب راًر.وي ى فيِهاِنرح يتُ كنْا وقدوالخَ بالذنوِبيتاً م اطاي.فم ا أحياهِف اآلن ى الجِدس 
أحيِفاه ى اإليمان إيمن اهللاان اب .ولسوُلكتب بسالِت ى ِف الرِهرسؤِمِنى الثانية إلى م كورنثوساألص ساِماح الخَح :
  ٤."ديداًديداً ج جارار ص ص قد قدوذا الكلُّوذا الكلُّهه  ..تْتْضض م م العتيقة قد العتيقة قداءاءشيشياألاأل  ..ةةديدديد خليقة ج خليقة جووسيح فهسيح فه الم المىى ِف ِفددححأأ   كان كانننإإ  ذاًذاًإإ"
 

 أدعِل أخىوك تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..كِمأشكر قِّ الِذى  أجلنأعلنتَ الحوِم.ى ِله ن 
ى أشْ الِذأجل نوركقَرقلبىَلاِخ د . ألرى ِفان نفِسى باإليمى المسيح وأرى المسيحفى .بِن هى معرفة أكثربك  

رىب.  وعسم يالِتى ِفى اسص قلتَ.الفاِدىأرفع نا ماِدق يالص عِدكتِكالّ على وخَارجاً:  م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةتَ سماع ِتلك الرإن أرد.. زى القارئ العزيأِخ
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   ١٤: ٦ى مؤمنى غالطية وإل،  ١٦-١٣: ١سالته إلى تيموثاوس  ومن ر ،١٨: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤِمِنى كورنثوس ١
   ٢٠ – ١٤: ١سفر إشعياء  ٢
  ١٧ – ١٦: ٣إنجيل يوحنا     ،   ١٧ – ١٦: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى أفسس   ،          ١٢: ٤ الرسالة إلى العبرانيين ٣
    ٢١ – ١٧: ٥الثانية إلى مؤِمِنى كورنثوس رسالة بولس الرسول    ،٢٠ – ١٢: ١ كولوسىرسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى  ٤
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