
 ٣٣٥سـالة لرا
 

سنُنُسعى ِحى ِحطِِطعسسابابا عا عنا هللاا هللانَنَ أنفِس أنفِسن  
 

(Arabic – We will give an account) 
 

 ا هللاا هللانَنَ أنفِس أنفِسنن ع عاباًاباًسسى ِحى ِحطِِطنعنعسس :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى راح  ةوميحاألصابعالردأ العشَر نَقرع اِدىدن الحالو يشَرثاِنى ع  : 
 

ا نّ ِمٍداِح و كلُّذاًإف . اَهللادمحيان سس ِل وكلٍُّةكب ر ستجثو كلُّى ِلهنّإ :ب الر يقوُلىا حنَأ  مكتوبهنّأل" 
سيىِطعع ِحِه نفِسن ١." هللااباًس 
 

تعليماً روحياً  .الرابع عشَراألصحاح ب مؤِمِنى رومية ِه إلىيوجه بولس الرسوُل بالوحى اإللهى ِفى رسالِت 
ا ا نَنَ علي عليجبجبفيفي":  وهذا نَصه.سالِةالر  نفسنالخَاِمس عشَر ِماألصحاح   بمستهلِّهص ملخَاء ج وهذا التعليم.خَاصاً

 سأُل ي وقد."عِطى ِحساباً عن أنفِسنَا ِهللاعِطى ِحساباً عن أنفِسنَا ِهللاسنسن"ا نَألنّ. "اانَنَنفسنفسأأ  ىىضِِض وال نر وال نراءاءعفَعفَ الض الضافَافَععضضأأ  لََلحتِمحتِم نَ نَننأأ  اءاءقويقوي األ األننححنَنَ
ٌلاِئس :ما المقصِمود هذا الِحن ِح هْل. ابسسابالم ؤمنينو ؟ارد .نتأمُلحين اءا جاح  ب محابعاألصشَر  الرع ِمن

 : وحيةا الرتنَدلفاِئ اهشُ نناِقور أملى ثالثِة عّل نستِد.ااهرنَى ذكَرسالِة بولس الرسول الِت
 

 باسنحس ....""سيعِطى ِحساباً عن نفِسِه ِهللاسيعِطى ِحساباً عن نفِسِه ِهللا""   وكالهما وكالهما،،لكوتلكوت الم الملََلاِخاِخدد   هو هوالقوىالقوى  ووأأ  عيفُعيفُضضالال  ننؤِمؤِمالمالم: : أوالًأوالً 
نَلوِكعلى ساهللاالِدا كأو . بنَذا هاءيرنَ على ستعثر ا أويرنَ سا حساِهللاطِة ِخب الم وضا كَ لنَِةوعؤِمما نَإنّ .نينقدِل وا نَد
ةَالوالدة وسكَ الثانيفينَن ا الروحس القد. وهوي ِشرانَدوي ونَ ِلانَهجحيا الحى تليقُ الِتاةَياهللاالِد بأو  .واُلننَسكافئاٍت م 
نظيرنَاِد جهوِحا الرنَ ِلىحيو. وبِهِه وفيا له كَ نظيرملكوِت نفوس ِلِبسالس ماتو .وقدي حرمب عِمانَض نكافئاٍت م 

 ا نعلموكم. الص وطريق الخَقِّ الحرفِةعم ِلتاقِةشْ المةذبعلنفوس الما ِلهاِنى أوة ِفارار السى تبليغ األخبِف تقصيرِهِل
ليِلس ِةقواإليم ان أوِهعِف ضِفخٌل د ا هللاويتنَنَى ب . ِلألنّهيحَلصاإلنس انعلى الب ة ِهللانوييلز مه أن يحعلى َلص 

:  يقوُل الثاِنىاألصحاح سمؤِمِنى أفس بولس الرسوُل ِفى رسالِتِه إلى ب كتفلقد. انإليم باالص والخَ.الصالخَ
 ن ِموعوهذا النّ ."دد أح أحررفتِخفتِخال يال يييال كَال كَمم أع أعنن ِم ِمسس لي لي..ة اهللاة اهللاطيطي ع عوو ه هنكمنكم ِم ِمسس لي ليكك وذِل وذِل..انانيميم باإل باإلونونخلصخلص م م أنتم أنتمةِِةممععبالِنبالِن"

اإليمان يسى مالِصان الخَاإليمى.أى ان الِذ اإليمالص إلى الخََئاِط الخَى يقود .ؤِموالمنونم تساوونى ذِل ِفميعاً جك 
ىالِصالخَ اناإليم.أشَ وقد ارِه إليطرسوُل ِف  بسالرِهالِتى رسالِتة الثاني سِِس": ِها بقوِلى استهلهممععانانب ب طرطرسسع ع ببدد  

ييسسوعوعالم الم سيح ورسيح ورسسولهإإ  ..ولهلى الذيننَ نَلى الذين الوا مالوا معإإا ا نَنَعيمثميناً ثميناًاناًاناًيم   ممسلنا لنااوياًاوياًس ببر لهنَلهنَإإ   ببرا والملِِلخَخَا والمص يص يسسوعوعالم ٢."سيحسيح الم  
 

 .قةان الِثإلى إيم  نشير بذِلكنح فنَ،ان اإليم قوىوعن آخَر أنّه ان اإليمعيفُ ضأنّه عن شَخْص اوإذا قلنَ 
وقدج كْ ِذاءرهبالر الِةسإلى العب رانييناألص حاِداح الحشَى عأأوو": ر إذ مكتوبما اإلا اإلميميمانانفه فه والِث الِثو قة بمقة بما يا يررجى ى ج
 ك شَنؤِم المنتاب ياناًيوأح. ظيماً ع كانمهانَ إيم أنسقد المتاب الِكم لههدشَ ون وكثير."ىىور ال ترور ال ترممأأ ب بيقانيقانواإلواإل
ى سيح الِذلميذ الم ِتسطرب كر ِذاءالرابع عشَر جاألصحاح   وبإنجيل متى. القدير على اإللِهِهالاتكَ و ثقِتِهان إيمويقّل
كانياًاش مِفاء على الم ى البر ِعحندما أمرهي سبذِلوع ك.ولكن لم أى ا رسطربالر شَيح افَة خَديد .إوذ ابتدغْأ يقُر 
صالً قاِئخَر:ي ا رنَب ىفِف .ىِنجالح ال مي دسوعي دأ وهمبِهسك .وقال له  "ياإل اإلقليلقليلا ا ي يمانانيم . .لم؟؟اذا شككتَاذا شككتَلم". 

 :لة قاِئِهليإ ةرخَاص وعس يبلر ِلأتتْ ى الِتةانيعنْكَالأة رمة ال نفس اإلنجيل قصنر ِمشَس عاِمالخَاح حصوباأل
ارحىِنمي ا سيدي ا ابند اوىِتابنَ دم ة جداًنونَج.ثم  سجتْدلة قاِئ له:ا  يسيأف .ىنِّ أِعدجوقاَلاب :لي سح أ ناًسنذ ؤخَ ي
 ٍذحينِئ .اابهبرأ ِةداِئ منسقط ِم يى الِذ الفتاِتن ِم تأكُلضاًيأ البوالِك ديسا  يمع نَ:فقالتْ .البلِك ِلحطر وي البنينزبخُ
      ٣.ِةاع السلك ِتنا ِم ابنتهتْيففشُ .ينا تريِد كم لِكليكن ."انِكانِكيميمإإ  ظيمظيمععأة أة ررا اما اميي" :ا له وقاَلوعس يابجأ

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،           ١: ١٥  &١٢: ١٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١
  ١: ١ الرسول الثانية بطرس  رسالة ،    ٨: ٢ى أفسس إلى مؤمن رسالة بولس الرسول ٢
  ٢٨ – ٢٢: ١٥ إنجيل متى ٣
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إن . نؤِم الماه أخَدين ين أنؤِملم ِلوزجوال ي ....عيفعيفن الضن الضؤِمؤِم بالم بالمرىرىددزز ي ي أن أنن القوىن القوىؤِمؤِململم ِل ِلوزوزججال يال ي: : ثانياًثانياً  
  ننمم  ..ارارفكَفكَ األ األةِِةاكماكمححمم ال ِل ال ِلفاقبلوهفاقبلوه  انانيميم اإل اإلىى ِف ِفعيفٌعيفٌ ض ضوو ه هننمموو" :يقوُل مؤِمِنى رومية بولس الرسوَل ِفى رسالِتِه إلى

ا ا ممأأوو"": ضاً أييقوُلو. "ههثبتثبت ي يننأأ  رر قاِد قاِد اَهللا اَهللانن أل ألتُتُثبثبيي س سههنّنّ ولِك ولِك..سقطسقط ي يووأأ  تُتُ يثب يثبالهالهوومم ِل ِلوو ه ه..ركركيي غَ غَددبب ع ع تدين تدينىى الِذ الِذنتَنتَأأ
ى ِطع ي ثم."سيحسيح الم المىىسِِس كر كرامامممأأ  فُفُ نِق نِقفَفَوو س سميعاًميعاًا جا جنَنَنّنّألأل  ..؟؟خيكخيكأأ ب بىىرردداذا تزاذا تزمم ِل ِلضاًضاًييأأ  تَتَنْنْأأ  ووأأ  ..اكاكخَخَأأ  اذا تديناذا تدين فلم فلمتَتَنْنْأأ

وُل مسالر ولسىىنِّنِّإإ": ِه بقوِلثالًبع اِلاِل عممو و متيقنىى ِف ِفمتيقنالر الر ببي ي سسوعأأ  وعننلي لي سشَ شَس ىىءإإ  هِِه بذاِت بذاِتجساًجساً نَ نَءال مال منني ي حسِِسحبشَ شَب يجساًجساً نَ نَئاًئاًي  
فلهفلهه ه ونَ نَو جسإإفف  ..جسننكان خُخُأأ   كانوكوكبس بس ببِِببطع اِماِم طعككي ي ححززننفلس تَتَ فلستسلك تسلك ب ب ععددح ح سسببالم الم ححبال تهِل ال تهِلةِِةب ككبطع اِماِم بطعكذِل ذِلك كىى الِذ الِذكم اتَاتَ م  
المالمسيحههجِلجِل أل ألسيح"يقوُل ثم  :"ألكإإ  ألكيميمانان . .فليكنفليكنلك بنفِس بنفِس لك كأأ  كمماماِهللا اِهللاام  . .طوبى ِلى ِلطوبممننال ي ال ي دينديننفس نفس هىى ِف ِفهم م ا يا يستحسِِسستحنه١."نه   
  

  مماِكاِكفال نحفال نح": ِفى رسالِتِه بولس الرسوُل كتب ....ةةعثرعثر م مووأأة ة ممددصصمم  ع ألخيِهع ألخيِهن يضن يضأأؤِمن ؤِمن ال يجوز ِللمال يجوز ِللم: : ثالثاًثالثاً 
الم  السا توفيرنَاجبو إن ."ةةعثرعثر م مووأأة ة ممددصصخ مخ م لأل لألععوضوض ال ي ال يننأأوا بهذا وا بهذا  احكم احكمىىرر بالح بالح بْل بْلضاًضاًععا با بنَنَضضعع ب بضاًضاًييأأ
 إن. "ضضععببا ِلا ِلنَنَضضععان بان بنينيلبلب ِل ِلووا ها هالم ومالم وملسلس ِل ِلووا ها ه على م على مذاًذاًإإ  فْفْكِِكععفلنَفلنَ" : ِفى رسالِتِهاًضيأ بولس قد كتبول. ميعلجِل

المحبة المة سيحيىاِعترأن امَل يتعؤِم المنم أخيِهع ن بغَؤِم المالنَض ظر عن الفوارق االجتمِةاعيالطاِئ أو ِةفيأو  
 ىِف الطاِئِبصنطلق التع من ِمِفلألس امُلنتع نطلق بْل المك ذِلنِم امُل نتعال نينؤِممالنَحن  اناًيأح. ةديا الم أوِةافيقالث
و. غيضالباناًأحيانَ أخَ نطالبؤِما المالِذن ى مارالِعس مِمفٍةى طاِئ ِفاد ِف الطواِئنواالم اآلِب باس بن والرس وح القد

 وعس يبلر ِلِهعيِتتببو  األولِهاِدم وِعِهاِن بإيمافه اعترِطاِئ الحضر عاربينض .ىر أخٍْةمر ِلدميتعل داِح الواإللِه
ى  الثاِنِهجيِئ بمدعى و والِذ.ثم الثاِلوى الي وقام ِفن ودِف على الصليِباتَ ومبِل وصاءى ج الِذ. وفاديهِهِصخِلمك

 ع تتبٍةام إلى كنيسماالنِض يننؤِممال  أحدلبط يى حينر أخْاناًيأحيحدثُ و. اِةص العِةينونَ ودنينؤِم المطاِفالخِت
 هونَطالبي. ثالًى مرفة أخْ طاِئع تتب فتاٍةن ِماجِهوز ِلى أور ألخٍْةدينَ من ِمِهِنسِك مكنقِل.  طارئةوٍفظر ِلىرفة أخْطاِئ
  ووأأة ة ممددصصخ مخ م لأل لألععوضوض ال ي ال يننأأ بهذا  بهذا حكمحكمنَنَ   أن أنىىرر بالح بالحبْلبْل. . اًاًضضععا با بنَنَضضعع ب بمماِكاِك نح نحا أنا أن لنَ لنَوزوزجج ي يالال" .ديٍد جن ِماٍدمبِع
ممعثرةةعثر  " .بروح الباطِةس تتعقُمج ذورالم حقلوِب ِفىِةب الم األغْ كلُّى وتأِتؤمنين ان بِثصمتكاِثار م٢.ةر     

 

 ا ِل جئنَلقدلربي سال وع ناأل طاةخُنَحال ةثمالار فجعاةصوقد ع جنَوا المستقيم.س فينَ ليا منصنَ يعالحاً ص 
ليسداِح وال و .حيننَعِم سوتا صالقاِئُل ه :"تعتعالوللإإا ا الوىىي ي ا جا جميعميعالم الم تعتعبيناأل األىى والثقيِل والثقيِلبين حمأأا ا نَنَأأال وال وحمريحكمإإ" "ريحكمنتْتْ كانَ كانَن  
  ننإإ  ..ععقرقرأأ و واِباِب على الب على البفٌفٌاِقاِقنذا ونذا وأأهه" "وفوف كالص كالص تصير تصيرىىوِدوِد كالد كالداءاءررمم ح حتْتْ كانَ كانَننإإ  .. كالثلج كالثلجضضييز تبز تبمِِمرر كالِق كالِقاكماكمطايطايخَخَ
سمِِمسعأأ  عححددص ىىتِِتوو صوفتح وفتح الب الب ابأأ  ..ابدإإ  خُلخُلدليأأ و وهِِهليتعشّشّتعى مى مععههو و ههووم ىىعِِع م" .نَلبيا دذِلوةَع كألنّىاِع الد تْا كانَهد عةَوالم حِةب 

الِتىلنفوسِل .قةاِدالص كب ا الشّلهيطانالخَل ِسال بسِةطيوِد وقيالع الِشاِتاد رجئنَ. ةيرا ِففقبلنَ ِها إليحاًفاِت انَِفعى ض 
أحضانففح والغُ الصوغَ.انر منَرا بحِهبجيب الع. ياًاِضتغَمع كلِّن  ضوٍفع عفكَ. ا ونقص فينٍَبيال نقبُلفَي  
 ٣.؟الًا فضنَبى أح الِذوعس يع كقلِبتِس مبقلٍب همع مُلامنتع و.ا نستطيعر مبقد ونقدم لهم يد المعونَِة اءعفَا الضوتنَإخْ
   

 وُل كتبسالر ولسالِتِه إلى ِفى بة رسوميؤِمِنى رذِلذِللِلِ ": مككاقبلوا ب اقبلوا ب ععضضكمكمب ب عضاًضاًع..كم أأا ا  كمننالم الم سيحأأ  سيحيضاًضاًي  
ال ال ": الًقاِئ  بِهىنقتِد ِلثَلمال وعس يالرب ن عى كتباح الثاِنحى األصرسالِتِه إلى مؤِمِنى فيلبى  وِف." اِهللا اِهللادِِدججمما ِلا ِلقبلنَقبلنَ

تنظروا كّلوا كّلتنظرو إإ  دٍٍداِحاِح ولى ملى ما ها هوكّل كّل بْل بْلهِِهنفِسنفِس ِل ِلو و إإ  دٍٍداِحاِح ولى ملى ما ها هوآلخَ آلخَو رينأأ  رينيضاًضاًي..  فليكنفليكنفيكم ىى ِف ِفىىكر الِذكر الِذ هذا الِف هذا الِف فيكمالم سيح سيح  الم
ييسسوعأأ  وعيإإ  ىىالِذالِذ  ..ضاًضاًيذ كانىى ِف ِفذ كانص ص وراهللا اهللاةِِةور ..لم لم ي ي حسِِسحبخُ خُب لسأأة ة لسننيكون يكون م م عنّنّلِكلِك  .. هللا هللاالًالًاِداِدعهخْخْأأ  هلى نفسلى نفسهذاًذاً آِخ آِخهص ص ورةَةَورع ع بدٍٍدب  

صىى ِف ِفراًراًاِئاِئصشب إإوو  ..اساس النّ النّهِِه شبذ وذ وجدىى ِف ِفجداله إإ ك كيئِةيئِة الهنساانسن ون وضضععنفس نفس هأأ و وهطاعطاعحتى الم حتى الم وتَتَوم م و٤." الصليب الصليبتَتَو 
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..ا فاِحيالقلِبص وم الكلىختبر . 
ىِناختبرإلهىا  يىنِّ امتِح.ى قلبرفْ واعىار افكَرفْ واع. إ وانظرنف كان ٌل باِطقٌ طريىأ  طريقاًىِنِد واهِدباي .

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً. ا البارينَ فاِد ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
 
 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢٢  &١٥  &١٤   &١٠  &٤ – ١: ١٤رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ١
  ٩: ٥ إنجيل متى         ،     ١٩ & ١٣: ١٤ومية ررسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٢
    ٢٠: ٣  رؤيا يوحنا الالهوتى   ،  ١٨: ١ سفر إشعياء                                           ،       ٢٨: ١١إنجيل متى  ٣
  ٨ – ٥: ٢ فيلبىى مؤمنى رسالة بولس الرسول إل                ،       ٧: ١٥رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٤
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