
 ٢١٤سـالة لرا
 

هارا هذا ِمقدملنَا خَالصأه إنهارا هذا ِمقدملنَا خَالصأه إن  
 

(Arabic – If we neglect so great salvation) 
 

 إن أهملنَا خَالصاً هذا ِمقدارهإن أهملنَا خَالصاً هذا ِمقداره: ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 :ىثاِناح الحص األن ِمثَ الثاِلددأ الع نقرينانير إلى العبالِةس الرنوِم
 

"هارملنَا خَالصاً هذا ِمقدأه إن نو نَحبالتكلم بِه. فكيفَ ننج بأ الرابتد وا. قدِمعس الذين تّ لنَا ِمنتثب ١."ثم 
 

 دير مبى يتأه الِتةَر الطاِئ أن. الشّهيرِةركاِت الشِّفى حلم مزِعج رأى حارس ِمن حراس الليل إلحدى 
  لذلك.ِعها ِمن أرض المطار بدقائقَد إقالع بطمتتح س.نجاز صفقٍة تجاريٍة هامٍة إلىاِلوم التَ اليرا فجستقله ليركِةالشّ
أسرِم عنال ا مقرب لشّركِة باالتصلِمِه ِهبالِغوإ ركِةدير الشّمِفى ح ا رآهبم.استم عالم لنَدير ِةصيحوبِقارس  الحى 

 داه شَ أندع ب.ققَ تحلى قد الليركِةارس الشّ حلم ح أندير المكرأد مو اليكة ذِلبيحوص. فرن الس عَلدع وِهنزِلى مِف
 ركِة الشّديرم عرأسلم تمض ساعاتٌ قالئُل حتى  .اِةأس الماِثدلى أح إع واستمرِة الطاِئطامون ِح التلفزيِةاشَعلى شَ

اص الخّكرتيرِهالً بِستِصم.كى يقوم األخير ارس بخَ بإبالغ الحبرين هامالخَ: نيباألوُلر  :أنم ركِة الشّديرأم ر 
كافأِةبمالح ارس بما يُلاِدعم رتبالشّه هرىم رافُ.. نتيتضاتبِه إلى رع الشّن هاِلر الحهذا نظ ىِه انقاِذيرلح ِهاِتي 
ويسلمله بلغُ الموالخَ.راً فو بى الثاِنر :أنم ركِة الشّدير أمِه بفصِلرفو راً إلهال شُمِهمِلئون عكح ارس مفروضِه علي 

أني سهللِحر رِةاس.و ليسم نْقعاً ِمتوهأن نَ يأح حلميالشّركِة و ِفى مقر الماًام.إن ح لمى نَ الِذهجى مر الشّدير كِة كان
. يب له خُطورته على الشّركةماٌل وتسه إه بأنّلىارس الليلم الح حدير المر لقد فس.ِسر افتضاح إهماِلِه المشين

  ٢ .كةوأولى بالحارس أن يستمِتع بأحالِمِه ِفى بيِتِه وليس بمقر الشّر
 

 ليس اإلهعٌل ِفاُلمم ال يتوقفُ و فقطشينض ررصل ِم على الفَهكَِة الوظيفَن ما حثَدم عبْلىارس الليِل الح  
  يقوُلالِةس الرب كاِت أنجد نَ.ىثاِناح الحصاأل ينانيرالعب إلى الِةسِ الرنأنا ِما قروفيم .ةطور خُأشد وما هك هناَ

ستنِكمراً ومننْ ننْفكيفَفكيفَ": راًِذح جو نَو نَجححنأ  ن أإن إنهارلنَا خَالصاً هذا ِمقدمههارلنَا خَالصاً هذا ِمقدماَل . "همإه أن ِة اِهللا نَجدوع إلى كلمجوبالر
 ٣.ةعبأر سببه واِحد ِمن  األبدية السعيدةاِةي الحن ِمِهاِنمرن الهالِك األبِدى وِحر خَالص نفِسِه ِم ألماإلنسان

 

 ك وذِل.انباإليم ِةمع بالنّصخالال  أن اُهللالن أعلقد ....الصالص للخَ للخَبير اِهللابير اِهللا تد تد الخَاِطئ لحقيقِة الخَاِطئ لحقيقِةاِكاِك إدر إدرممددعع: : أوالًأوالً 
لينّ ِمسا هوع ِم.ة اِهللاطي سلي دأح ال يفتِخر اٍل كىمن أع .ولكنِف لألسع إفَر بليسفَ كيخْ يدع اِع بإقنَكثيرينهم 
 ونصبح يهملواِت وصهمقاِتد وصهماِموأصظنّوا أنّه ب.  الِتى ِهى باإليمان اِهللاِةطيع حّل مّل لتِحَلداِئ إلى بوِءاللجب

الئقينوم قبال اولينا لنوِةلغُفراِة األبدييو .ن والخَالص والحعإفَر بليسفَ كيخْ يدآخَ عرينغ لِد بالتفرراٍتاسة ديني 
والهةوتيِفالتفقِه و ى بوٍثحقاِئ عل ةدييصبحوا بقانون كنَِسىأقر ِمِهللا  إلىب غَن رِهيم . نَاِصبمو اِكزرا منَالوا بهيو
 ٤.ويا له ِمن ِخداع. اس واهللا النّنيا ب بهطونة يتوس دينياٍتسارمى مة ِف األحقيتعطيهم .كنيسِة اِهللاِفى 

 

 ىفِد ي كى.ر الطاِه الثمينهم دوعس ينَابريبذَل اإلبن الوحيد   أناوىم الس اآلب كلفَإن خَالص اِهللا.  
شَالبة ِمرينالِك الهِد األبى.كثير ون ِمِفلألس مننّ إ يقولونهمم سيحيونص شَر تقوُلقوا دنْع البص ِمن قاِئدإ: عنك 

تْ كفّة إذا تخلصحجريئاِتكنَاِتك على كفِّة سسح .فم ذا الِذن ى يِعدى أنح قاِدِهاِتنَس رة على محِهيئاِتو سّبوالر  
 ٥."االينَلينَ ع عجبجب ي يا كانا كانا ما ملنَلنَمِِما عا عممنّنّإإا ا ننَننَألأل  طالونطالون ب ببيدبيدا عا عننَننَإإ فقولوا  فقولوا  بِه بِهرتمرتما أِما أِم م م كّل كّل متى فعلتم متى فعلتمضاًضاًييأأ  نتمنتمأأ  كككذِلكذِل" :يقوُل

                                                
       إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                     ،            ٣: ٢الرسالة إلى العبرانيين  ١
  ٩: ٣ الثانية س الرسولطر رسالة ب٢
  ١٠: ٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٣
 ٨ :٢ أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
  ٩ :٣ فيلبى بولس الرسول إلى مؤمنى رسالة  ،     ١٢: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية     ،   ١٠: ١٧إنجيل لوقا  ٥
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بالعالم  ِه قلبارتباط ينشَأ عن ِهالِصر خَ ألمان اإلنساَلمإهإن  .... الحاِضر الحاِضرالمالمععالالور ور  القلب بأم القلب بأميةيةللووغُغُشْشْمم: : ياًياًثاِنثاِن 
 تستأِسرم وه قلوبالِتى تشْبع  ِهىِهاِتريغْمالم و العواِته شَ ألن.وِف الرب ِفى قلوِب األشْرارفال مكان لخَ .الشّرير

غَ.همنفوس يرم بأنّكترثين ِه على هِذهينونَِةور  األماُهللا إلى الد وفَ يأِتى بهمس. ىجُل الوحسيع أن يشَام نوح أن ر 
اإلنسان قدر أفكار قلبِه  على األرض كثروكّل تص موأنوكّل ي يرو ِشرا هِل إنّم ر خَالص نوح ذلكاُهللا أم ربد 

ارالب نوح وخلص بهُ الررا أمكم اَهللا وبنَى الفلك نوح بالفلِك وأطاع وهلك جالمميعبالع شْغُولينب الم ١. الطوفاناِءم 
 

التأجيل  نأ عشَنْ ي قدِهالِصر خَان ألمال اإلنسهم إن إ....الصالصر الخَر الخَ أم أم ِفى ِفىويفُويفُتستسالال و وتأجيُلتأجيُلالال  ::ثاًثاًثاِلثاِل 
 ِةتيد العِةينونَ والد والتعفِف البرنى عاِل الو فيلكس كلمول حينسالر ولس أن ب الرسلالأعم سفر سجُل ي.والتسويف

أنتكون .ارتع بفيلكس وأج ابقائالًه  :عيكلتُ على وقٍت استدصومتى ح بفاذه ا اآلنأمعيكلتُ على وقٍت استدصومتى ح بفاذه ا اآلنأم .ا خالصاً هذا ملنَإن أه
 ذاً آِخهى أخلى نفس الِذم ذاك اسرياس غَ النّني بىِط أع قداِءم الستَ تحر آخَم اسس لي ألن.اةج للنَبيَل فال سهارقدِم

صةَورع ٍدبراً ِفاِئ صاس النِّهى شب.وإذ و ِفجد كإيئِةى اله اننسهنفس عضو . وأطاعحتى الم تَوم تَو٢.ليِب الص  
 

 رابعاًابعاًر : :التهالتهاواوننو و ععدم تقدير خُم تقدير خُدطورِة على اإل....جج النتاِئ النتاِئةِِةطورترتبالم همالخَالصر ال بأم.قد   اناإلنس خَرسي
 لوط  استقبَللقدف . لوطام أيك ذِلثَدح. الص المعد ِمن ِقبِل اهللان الخَ عِةارار الساألخبهزئ بالتحذيرات رافضاً ويست

الالمن ِفكيى بل الِهِتين نَذيصحاهأن خْ يرِمج نِةدينَ المه وو منله .قائلي أأ": ن لهصصههارارككو و ببنيكنيكو و باِتاِتنَنَبككّلكّل و وكم م ننلك لك   
  ..ههكَكَ لنهِل لنهِلببا الرا الرلنَلنَسس فأر فأربب الر الرامام أم أمممههاخُاخُرر ص صظمظم ع ع إذ قد إذ قد..كان هذا المكانكان هذا المكانهِلهِلا ما م ألننَ ألننَ..كانكان الم المنن ِم ِمججرِِر أخْ أخْةِِةدينَدينَى المى المفِِف

ان كمازح ان كمازح فكفك. . ينَةينَةدد الم المككلِِلهه م مبب الر الركان ألنكان ألن هذا الم هذا المننوا ِموا ِمججرروا اخْوا اخْ قوم قوم::اَلاَل وقَ وقَهِِهاِتاِتنَنَ ب بذينذين اآلِخ اآلِخههارارهه أص أص لوط وكلم لوط وكلمججررفخَفخَ
 ٣.لقد أمطر الرب على سدوم وعمورةَ كبريتاً ونَاراً. أصهاره بخَالص الرب فهلكوااستهان . "ِفى أعين أصهارِهِفى أعين أصهارِه

 

  إنالكتابالم قدساِخ زربقص ص أبطال اإليمان الذينكانوا ح كمو اءلمي وةَلواِمهعالصخَال  د .ا أنّكمم ه
لمي ِمهصيَللوا توالص لالة الخَ رسرِهمغَي .ركٍة لكثيرينب ردصركة وكانوا مفنَالوا ب.  
 

الء  ِمن أروع الِقصص المذكورِة بسفر الملوِك الثاِنى ِقصة هؤ.... القديم القديمهِدهِدى العى الع ِف ِفِقصة الرجال األربعة البرصِقصة الرجال األربعة البرص
فخَرج الرجاُل البرص . ةَ وأحدثوا جوعاً شَديداً بهااصر األراميون مدينتهم الساِمر فلقد ح.الرجال األربعة البرص

لسنَا : بعض قاَل بعضهم لحينئٍذ. الً وشرباً وفضة وذهباً وثياباًإلى محلِة األراميين ووجدوا ِفى محلِة األعداِء أك
دخُُل فهلم اآلن ن. وِء الصباح يصاِدفنَا شَرفإن انتظرنَا إلى ض.  ونَحن ساِكتون. يوم بشارٍة هذا اليوم.عاِملين حسناً

  ٤.ألخْبار السارةَ ِفى وقِتهابْل أبلغُوا ا.  ينتِظروا إلى ضوِء الصباحولم. لم يتوانوا ولم يهِملوا. ونخْبر بيتَ المِلِك
  

 لقد حمَل الرجاُل األربعة مفلوجاً ِفى كفر نَاحوم ....ديدديد الج الجهِدهِدى العى الع ِف ِفِقصة الرجال األربعة الذين حملوا المفلوجِقصة الرجال األربعة الذين حملوا المفلوج
هشفيلي وعسإلى ي وهمقداِشِد. ليع الحمأجل الج وا ِمنيقترب وا أنيقِدر لم .وعسي ثُ كانيا . فكشَفوا السقفَ حمدعبو

كانَتْ عزيمَتهم صاِدقة وإيمانهم قوياً أن مريضهم سينَاُل ِشفاء . السرير الِذى كان المفلوج مضطجعاً عليِهنقبوه دلوا 
وعسي بالر ِمن .بأى الرا رقاَل للمفلوج فلم مانها: إيمياكخَطاي ة لكغفورم نَىب .قاَل له أقوُل:  ثم مْل لكاح قم 

ما رأينَا : لينسريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقِت وحمَل السرير وخَرج قدام الكّل حتى بهتَ الجميع ومجدوا اَهللا قائ
    ٥.ى على يسوع ماذا يكون الحاُل إن أهمَل هؤالِء الرجاُل وعادوا بالمفلوج معتذرين بتزاحم المرض.ِمثَل هذا قط

 

 أعترفُ أنِّنى كثيراً ما أهملتُ: أبانَا السماوى: الِة الصأدعوك كى تشترك مِعى ِفى ِتلك.. عزيزى القارئ 
 .اد اجته بكّلالصك خَنعِلأبْل  .ىطاِئ ألخْود ال أع كى وِنعمةةكمى ِحِنهب. ر ِلى إلهىفاغِف .وتوانَيتُ وتكاسلتُ

 أرفع صالِتى فى اسم . على قلبكِةزيزالص النفوس العمك بخَ اسدجليتم .بوصاياك عاِمالً شيئتك ممتِمألى نِّوأع
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: تكالً على وعِدك يا من قلتَ م.يسوع البار

 

 : رسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع تلك ال.. أخى القارئ العزيز
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 ١٠: ٤ تيموثاوس  إلى الثانيةرسالة بولس الرسول  ،   ٧: ١١  ،    الرسالة إلى العبرانيين    ٢٤ – ١: ٧ & ٥: ٦سفر التكوين  ١
                            ١٢: ٤ & ٢٧ – ٢٤: ٢٤سفر أعمال الرسل  ٢
  ٢٩ – ١: ١٩سفر التكوين  ٣
    ١٦ – ٣: ٧فر الملوك الثانى س ٤
          ٢٦ – ١٧: ٥لوقا إنجيل   ،       ١١ – ٢: ٢  إنجيل مرقس   ،                 ٧ – ٢: ٩  إنجيل متى٥
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