
 ١٥٥سـالة لرا
 

هعنَا مأقامهعنَا مأقام .. ..هعنَا موأجلسهعنَا موأجلس  
 

(Arabic – God raised us up with Christ) 
 

 وأجلسنَا معهوأجلسنَا معه.. .. أقامنَا معهأقامنَا معه :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى مح ا�ْ�س ى أفس�	ىالثاِنَ نقرأ األعدِماد نالر ساِدابع إلى الس :  
 

  ..سيحسيح الم المععا ما مانَانَيي أح أح..ااطايطاي بالخَ بالخَاتٌاتٌوو أم أمننححنَنَ و و..ااا بها بهنَنَببى أحى أح الِت الِتةِِة الكثير الكثيرهِِهتِِتحبحب م ملِِل أج أجنن ِم ِم..ةِِةممححى الرى الر ِف ِفىىنِِن غَ غَووى هى ه الِذ الِذاُهللاُهللا""
 ١.""وعوعسسسيح يسيح يى المى الم ِف ِفاِتاِتاوياويممى السى الس ِف ِف..ههععا ما منَنَلسلس وأج وأجههععا ما منَنَ وأقام وأقام..ونونلصلصخَخَ م م أنتم أنتمةِِةممععبالنّبالنّ

 

 لقدج اءوحنّ بإنجيل ي أثنَا أنّهالِف عيِداء ح قاَلصالر بي سلتالميِذِه قبيل صلبه وع :"قدأتتْ أتتْقد الس الس اعاعة ليتمة ليتمججدد  
ابابناإل اإلن نساناننس".قاَل ثم  :"الحأقوُل أقوُل الحقَّ الحقَّقَّقَّالح لكم لكم إن إن لم لم تقع تقع ح ح بِف ِفطِةطِةنْنْة الِحة الِحب ى األرى األرض وتمفهى فهىتْتْض وتم تبقى و تبقى و ححددهااه..  ولكنولكنإن إن   
متِِت تأ تأاتتْاتتْمى بثمو ."ر كثيرر كثيرى بثمكانالس يدالم سيحِه إلى نفِس يشيربح َلقا .طِةنْ الِحِةبأح د المؤمنيناٍت كلمإ :ىتِنجب أع ن

 .اتتْض ومى األر ِفا اُهللاهعضة وحيدة الوب الح وتلك.حيد الو اِهللان ابوه وٍةداِح ونطٍةة ِحبى حو ِس لهس ليب اآلاَهللا
ِعولكن ندالقي ِةامص ِه هِذتْارالح بة الوِمة البكرحيد ناألم اِتو.ِم وِه هِذنالح ة بتْقامح بوبأولِئ.ة كثير كه م 
الذينِل ووا ِمدنوح الر.و جاءالِة برسبطر س الرسةول الثاني :"قدقد  ووههبلنَ لنَب ا الما المواعيدواعيدالع الع ظمى والثمينَى والثمينَظمة لكىة لكى  تصيروا وا تصير

بهشُ شُاابه رركاءكاءالطبيع ةِِة الطبيعاإللهي و ."ةِِة اإللهيكتب بولسالر وُلسِهالِت برسِنؤِم إلى موميةى ر :"وونحنحنن  نعلمكّلنعلم كّل أن األشْ األشْ أن ياِءاِءيتع تع ملُُلم  
مللخَ للخَعاًعاًم يير للذينر للذيني ي حبحبوناَهللا اَهللاون ..الذين الذين ه ه ممم م ددععووونونح ح سسبب  قصهِِهدِِدقص..  ألنألنالذين الذين   سبقَبقَسفع فع رفهرفهممس بقَبقَ سفع فع يينهنهمم..  ليكونوا مشَشَليكونوا مابهينابهين  

صصورةَةَوراب هِِهنِِن اب..ليكون ليكون ه ه وبكراً بكراًو ب ب يينإخْإخْ  نوةٍٍةوكثيرين كثيرين ". ي إنّهسوعالم الِذسيح ى أحنَبغَا وقد ا ِملنَسخَن انَطاي٢.ِهِما بد     
 

 كانالر بي سوعح الِتنطِةة الِحب تْى وقععلى األر اتتْض ومفلم قَ تبو حدا بْلهبم ِتوا أتتْهر كثير  بثم
لذلكه والبكر ب يوٍة إخْنمشيئة اآلِب كانتْ. كثيرين الس ماوىأن اال يكون بنالو بكراًحيد  إخْوٍة كثيرين نيب. 

مكتوب: "المالمقدقدسسوالم والم قدقدسينسينج ج ميعميعههمِم ِمم ندٍٍد واِح واِحن".فاالب ناِح الوبنَ واألداءالكثير خَون روا ِمجنم صدٍداِحر وياِة للح. 
  ليكون.ِهِن ابةَور صابهينشَ ملنكون اننَيا فعرفنَ فعقَب س اَهللانإ. ا فينَاة اِهللا حيتْار صهعا منَ إذ أقامؤمنين كمنحونَ
هوبكر  نيبوُل  يقوُل.  إخْوٍة كثيرينسالر ولسِهى رسالِتِفبى ِنؤِم إلى موميةر :"الرالروحوحنفس نفس هيشْ يشْه ههددألر ا ا نَنَا أنّا أنّنَنَواِحواِح ألر
أوأوالدؤِمِنى غالطية ." اِهللا اِهللاالديقوُل وإلى م :"ثمثم  بمبما أنكمأبنَ أبنَا أنكم اءاءأر اُهللا اُهللاسَلسَل أر  وحر  وحر ابِنِه إلى قلوبكمابِنِه إلى قلوبكمص ارخاًارخاً صا اآلبا آبي ا اآلبا آبي ". 
 ورسيم ك ذِل هْلٌلاِئ سأُلس يوقد ."دِِدجج إلى الم إلى الم كثيرين كثيريناٍءاٍءنَنَ بأب بأب آٍت آٍتووههوو" : مكتوبرانيين إلى العبالِةسى الرِفو

   ٣.!اهِئوذ ضاِفنَ مِه نفِس على أغلقَالِذىا  بنورهتع يتم لن ولكن.ميعة للجورسيمس مة الشّع فأشِّ.مع بنَجيب ن.للجميع؟
 

 إناِهللاِة كلم تعلن اراً أخبإ .ةاِر ساَهللان ي ا ِفانَرسيحى المالم انَأنّ لوِبص تنَما معه. طبيعتنَألن ا المووثة ر
  صيرصير نَ نَهِِهتِِتوو م مهِِه بشب بشبههعع م مديندينا متِحا متِحنَنَرر ِص ِص قد قداانّنّ ك ك إن إنههألنّألنّ": اِت الكلملك ِتىح الوُلجس وي.ٍةدي أباٍةيح ِلتصلح  المآد نِم
أيضاًضاًأيبقي هِِهامِتامِت بقي..ع ع المينالمينهذا أن هذا أن إنس ا العتيقَا العتيقَاننَاننَ إنسقد قد ص لِِل صببم م ععههلي لي بطَلطَلبج ج سسدالخَ الخَد طيةِِةطيكى نَ نَ ال ال كى ععودودنس تت نسععببددأي للخَ للخَضاًضاً أي طيةِِةطي". 

اَهللاإن لم يقص صليِب بدسيح الم أنِلص يانّ ِمحأو ي رفعم بْل اانَستوقص دأن ا إنْ فينَقَخِل ياناًسديداً ج.لقد نَ أقاما معه 
نَاِكوباشترا معِفه ى القيِصِةام نَروفينَ ِهللاالداًا أو ا حوو" .اة اِهللايأما كّلا كّلأمالذين الذين قبلوه فأفأ   قبلوهععطاهطاهممس لطاناًلطاناً سأن أن ي ي صيرصيروا أووا أوالدالد  

 ٤." اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْل..لٍٍلججرروال ِمن مشيئِة وال ِمن مشيئِة   ..دٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م منن وال ِم وال ِم..مم د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و و الذين الذين..هِِهمِِم باس باسنوننونؤِمؤِم الم الم أى أىاِهللاِهللا
 

 الغُ إن فرانةَ والوالدالج ةَديدوانسكاب الر وح جميعهاِهللااتُا هب الم جةاني. نَوحُلصعلي ها باإليمان حين 
  اِهللاِة بقوتْ كانَةام والقي.الص للخَ اِهللا تدبيرو ه الصليبن إ. اِهللارفِةعى مالن ِفع واإلِةكموح الِح لر القلبحينفِت

                                                
– ٤: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                   ٦ 

  ٢٩: ٨   ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤: ١  ،    رسالة بطرس الرسول الثانية  ٢٣: ١٢ إنجيل يوحنا ٢
  ٣٠-٢٩ & ١٦: ٨، رسالته إلى مؤمنى رومية ٦: ٤لرسول إلى مؤمنى غالطية ،  رسالة بولس ا١١ -١٠: ٢  الرسالة إلى العبرانيين ٣
     ١٣ – ١١: ١إنجيل يوحنا             ،           ٦ – ٥: ٦رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٤
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إلعالن مِهِدجو عِةظمقد ِهِتر.و عطية الرس الِتوح القددأتْى بي والخَم متَ كانَسينوِع ماآلِبد ن لالب.تحققَ وقد  
الوعإذ أخَد ذ الرب يسمكانَوع هعلى ي مين عش اآلِبرب عدقي ِهِتامو صِهوِدع.  إناِهللااِتهب م يسورا لكلِّا قلنَة كم 
مني فتحع يوقلبِهِهني ة .ور النّاِل الستقبة غَريزياجح هنَاكو كلِّل قلِباِخد ان ال انسشْ يبعها إال ماإللقَ خَن نسان. 
ذِلك  .ان اإلنسى قلِب ِفب الرذ مكانأخُى لياِنالم الفَ العن ِمديٍل بٍءىى إلى شَعس لي.ان اإلنسرياًغْطط مخَ ي إبليسكنول
 هبسحي ٍبار ساءر و كانهعيس  أنركد يإلى أن وعاًدخْ ماننسيبقى اإل و.ٍةالمي عاطيَل وأباٍتوه شَو نحِهدفِعب

الظمآنم اءحتى إذا ج اءهلم ي جدقاَل. يئاً شَهبِس الحكيم اِمفر الجِةع: "ثمأأ  لى كلِّلى كلِّإإا ا نَنَأأ   التفتُّ التفتُّثمععمىى الِت الِتىىلِِلاامع مِِم علتهلتها يا يدىىااد  
  ١."سسمم الشّ الشّتَتَة تحة تحنفعنفعيح وال ميح وال م الر الرضض وقب وقبلٌٌلاِطاِط ب بذا الكلُّذا الكلُّإإ ف فهِِهمِلمِل ع عىى ِف ِف تعبته تعبتهىى الِذ الِذبِِبلى التعلى التعإإوو
 

 اَهللاإن لي سيٍد ببعاإلن ع ىالِذان نسخلقه على ص الو. ِهِتور يتراُهللا كنفس ٍداِه بال شَه.و أعٍداِه شَظمه و 
الوحىالمقد س. كِل إنِه اِهللاِةم ىالنور والنور ِض يىءحينم ا يسمحله .اَهللا إن رقُشْ يشتاق مكلِّ على ِهِت بنور كلم 
لمرفِةعقِّ الح.فإن نَ فتحا فالذ قلوبنَاِفا نو بدأن إ َلِص يليها النور.وعلى قد ر ما نسمحيتخلَل للنور أن يكون ا نَ نصيب
 ن ع له اُهللافُيكِش س.سو القدوح اِهللا لتأثير ره وقلب.ِةكلم لنور الِهني عيفتحي نفم. ا لنَِةدع المركاِتتاع بالب االستمنِم
مالعجيبةِهِتحب .وبقي ِةادالر وح سياإلرفُع نسانو اجبهتج اهد عاِهللاِةو له .و هوأن خْ يخُطو طوتين هامَلن ليِصتي 

إلى اختبار القيِةاموالح اِةيالج ِةديد. فمناستج ابلد اِهللاوِةع ِح المب سِفهلُلي نشُأال بى الحِةودالقي فاً هاِت.ِةامم كلِّع  
المفديينالذين  اختبرةَوا قو ويقينقٍة ِث بكلِّالً قاِئ.م الصليِبد  :"وأقامنَنَوأقاما ما مععههوأجلس نَنَ وأجلسا ما مععهِف ِفه ى السى السمماوي٢."اِتاِتاوي   

 

ة على طيالخَ ودتب كبذِل .قِةاِد الصِهوِدعو و اِهللاِلى أقوقة ِف والِثكريير الِفى تغِْنوتع  ....انانإليمإليم وا واةةببالتوالتو: : أوالًأوالً 
 ."وانوانغ كاألفعغ كاألفع وتلد وتلدةِِةيي كالح كالحععر تلسر تلسى اآلِخى اآلِخفِِف"  فهى.لواً حماًو ي كانا وإنذاقه موأن .بان التاِئنس اإلام أماهحقيقِت
تتغَِةبالتوب يرة اإل نظرتافهة مزيفةاسيراهو العالم  شهواتان إلىنس .  تنفِتحعيِهني على ما هو طاِهر.التوب ة تغير 

الفهَئاِط الخَمتج اهإخوته الم أنّفَ ليكتِش.ؤمنين م أنَهاسو جدسكوا بِهقّوا الحوتم .تْ وانفتحأع ينهمعلى ر اؤي 
 ٣.انة واإليمب التور اختبنم ِلةديداة الجيأ الح تبدوِمن هنَا .ى وأجّلمى أس ِهةجيد مجديدة

 

ة فهى وديمعا الم أم.ؤمن للملوِككر والس الِفاِه التجلىاِخ دييرة تغْبالتو  إن....ةةاداد والشه والشهةةوديوديممععالمالم: : ثانياًثانياً 
التعالخَبير ارجىع نان الداِخ اإليمالِذلى عنْى نتج هها ش إنّ.كر الِف تغييرهتُى آمنِْنة على أنّادبقلبى واختب ى ِن أنّتُر
 بِل صسيح حينى الما ِفعلنَى ج الِذاوىم الس اآلبدج نمةاد الشهلك وبِت.ةوديمع المسيح بالمع متُ وقمنتُدِف ومتّ

واتَم.نَ وأقامضاًا أيم عذِل فب.هاُلننَ كالح اةَيالج ديدة حيسيح فينَاة المكنَا والتمتع بسى الريقوُل.انَِلس داِخوح القد  
بولسالر ِف وُلسإلى األولىِهالِتى رس  كورنثوسىِنؤِمم : "أمأملس لس تمتمتعلم تعلم ونونأن أن ج ج سسددكمكمه ه وهيكٌل هيكٌلو للر للر وح القدى ى س الِذس الِذوح القد

فيكمالِذ الِذفيكم ى لكمِم ِمى لكم نأأ و و اِهللا اِهللاننتمنتملس لس تمألنفِس ألنفِستم كم؟؟كم..ألنكم ألنكم قد قد اشتريتم اشتريتم بثم بثم ن فمن فمججدأأفى فى   وا اَهللاوا اَهللادججساِداِدسكمأأى ى  وِف وِفكمررواِحاِحوكمى ى ى ِهى ِه الِت الِتكم
رفة ع المة ولكننَسرفة حع الم إن. القلِبَل داِخهس مكانَوح القدذ الرأخُ ي لما إنسيح فينَاة المي حر تظهلن ."هللاِِهللا

إذ ال.ىتكِف ة الالنظري  بدللم عرفة أنتتح إلى اخَلو تبمِلار عوذِل .ىكلوِك بالسح سبالر وح وليسح سبالج ٤.ِدس 
 

  !.!.حاشاحاشا": ولسولس الران بسى على ِلح بالواءا جى إلى مِغ ونص.ِدس الجبس حلوِك السن ِمذرا نتحليتنَ 
  ..هِِهتِِتووا لما لمنَنَددسيح اعتمسيح اعتم الم الموعوعسس لي ليدد اعتم اعتمنن م ما كلَّا كلَّ أننَ أننَلونلونهه تج تج أم أم..!!؟؟اا فيه فيهددعع ب ب نعيشُ نعيشُفَفَ كي كي..ةِِةطيطين الخَن الخَا عا ع الذين متنَ الذين متنَننححنَنَ

فدنّنّفِِففدا ما مععههبالم بالم ععموِدوِدميةِِةيللم للم وتِِتوحتى كم حتى كم ا أقيما أقيمالم الم سيحِم ِمسيح نناألم األم واِتاِتوبم بم جهكذا نَ هكذا نَ اآلِب اآلِبدِِدج سسلكنَ نَلك ححننأي ِف ِفضاًضاً أي ى جدةِِةى جدالح الح ي٥."اِةاِةي  
 

 زيزى القارئع :أدعوككى  تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السماوى.. أشكرِمك نأجل م بِتحك 
أ ىة الِتالكثيرحاىتِنببتُ كنْىا الِذأنَ . بهم خَ بتاًيفأىاطاي ىتِنقم.أس إلهى ألكم عرفة أعقَمألد ركأكثر  عطايى  الِتاك

 بسح وكِتاد إر وفقَ لكاحي ألىة تعينِنقوى ِنب ه. أنَا غَير المستِحقّوعسا ينَبص رخْ شَىِف  علىا بهتَمعأنْ
شيئِتمأرف..ك وعسم يالِتى فى اسص ع.. عِدكتِكالً على وقلتَم نا ماِدق يخَارجاً:  الص هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١١: ٢    ،    سفر الجامعة ١٧: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
  ١٦: ٣إنجيل يوحنا      ،       ١٧: ١٤    ،      سفر أعمال الرسل        ٢٧: ١ سفر التكوين ٢
  ٧: ٥٥  ،  سفر إشعياء ٣: ١٣لوقا إنجيل   ،  ٩: ٣ الثانية س الرسولطررسالة ب   ،  ٣٥ – ٢٩: ٢٣سفر األمثال  ٣
  ٢٠ – ١٩: ٦رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٤
             ٤ – ٢: ٦ رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٥


