
 ٣١٤سـالة لرا
 

  تبتب و و....قطتَقطتَ س سنن أي أينن ِم ِماذكراذكر
 

(Arabic – Remember the height from which you have fallen! Repent) 
 

 وتبوتب. . اذكر ِمن أين سقطتَاذكر ِمن أين سقطتَ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 ِسوِمنفر رؤيا يوحوِتنا الالهاح ىحأىالثاِن األصنقر  دديالعابعاِمالخَ ن الرس  : 
 

ال إ و.ولى األاَلمعمل األ واع. وتبقطتَ سنيأ ن ِمفاذكر. ولى األبتكح م تركتَكنّأ  عليكىِدنْ ِعنلِك" 
 ١." تتب لمنإا هاِن مكَن ِمتكارنَ مزححزأ قريب ون ع آتيكىنِّإف
 

 كنيس إنة أفسالِتس ى جِذاء كرفر ا بِسهراؤيي نوحوِتا الالهىاألص ى كَاح الثاِنحانله ا راع يرعااه .لم 
يذِلقم كاِع الرى برعالنفوس الِتِةاي بالطريقِةِهِتى بكنيس الم رى  الِتٍةضيتِسرقلب الر ب . كلفتْ  النفوسِههِذإنالر ب 

 اساً أنَِهِت على كنيس يقيماِةعى الراِع روه بالرو.  الصليبِةبشَة على خَدي ِفهفكَى س الِذِهِما بداه اشتر فلقد.الياً غَثمناً
مسئولينأم امو .هواجبهتأدية مهمِل عمغَبو الص وإخٍْةانَ بأميٍةرم قدو.ةس  أنيوفقَاملوع اِدشَ إروح اِهللا رله ٢.م  
 

 ذكَولقد رب ولسالر ِفوُلس ِه األولى إلى تلميِذِهالِتى رستيم اح الثاِلِثوثاوسحباألص التز اتامى اِع الر
وواتاجبه.لخّ وقد صها باألصِه بقوِلِثاح الثاِلحنْهع  :"ييجبأأ  جبننيكون يكون بال لو مم بال لو..ب إإ  عَلعَل بمرأٍةرأٍةمو اِحاِح ودةةد..ص احياًاحياً صع الًالًاِقاِق ع  
مماًماًحتِشحتِشمم لغُلغُ ِل ِلضيفاًضيفاً مررباءاءب..ص غَغَ  ..لتعليملتعليم ِل ِلحاًحاًاِلاِل صييررم م دن الخَن الخَمِِمدممر وال ضابر وال ضابرغَ غَ حليماً حليماً بْل بْل..ع بالربح القبيحع بالربح القبيح وال طاِم وال طاِم..ر ييرر  
ممماِصاِصخَخَم..وال م بٍّبٍّحِِح وال مللم الال للم..  ييددببربيت بيتر ههح سناًسناً ح..له أأ   لهوالدالخُ الخُىى ِف ِفوالد ضوع بكلِّوع بكلِّضو نّنّإإوو  ..قارقار ومإإا ا منكَ كَن انأأ  انححددال ي ال ي عأأ  رفُرفُعنني ي ددببرر  

   له له تكون تكونننأأ  ضاًضاًييأأ  جبجبويوي  ..بليسبليسإإ  ةِِةينونَينونَ د دىىسقط ِفسقط ِف في في..تصلفَتصلفَئال يئال ي ِل ِلانانيميم اإل اإلديِثديِث ح حررييغَغَ  ..؟؟ اِهللا اِهللاةِِة بكنيس بكنيسىىعتِنعتِن ي يفَفَ فكي فكيههبيتبيت
   ٣."بليسبليسإإ  خِّخِّيير وفَيير وفَ تع تعىىسقط ِفسقط ِفئال يئال ي ِل ِل..ارجارج خَ خَنن ِم ِممم ه ه الذين الذينننة ِمة ِمنَنَسسة حة حادادههشَشَ
 

 ذوحر بولسالر الِتِه وُلساح ِفى رسحباألص وثاوساألولى إلى تلميِذِه تيم ابع ِمالرما يحِفثُد ِةنَِمى األز 
ولِكولِك": ِه بقوِلِةاألخيرننالر الر وحيقوُل يقوُلوح ص نّنّإإ  ::ريحاًريحاً صهاأل األىى ِف ِفه زاأل األةِِةنَنَمِِمز خيرةِِةخيري رترت يددقو قو ممع ن اإلن اإل عيمان تان تيمابعينأأ  ابعينررواحاًاحاًوم لة لة ضِِض م

ن ن سسان والتعليم الحان والتعليم الحيميمالم اإلالم اإل بكَ بكَياًياًببترترسيح مسيح م الم الموعوعسس لي ليحاًحاًاِلاِل ص صماًماًاِداِد خَ خَ بهذا تكون بهذا تكونةَةَووخْخْاإلاإل  تَتَ فكّر فكّرننإإ" ."اطيناطينيي شَ شَاليماليمععوتَوتَ
  ةِِةببحح الم المىى ِف ِففِِفرر التص التصىىالم ِفالم ِف الكَ الكَىى ِف ِفنيننينؤِمؤِململمة ِلة ِلوو قد قد كن كن بْل بْل..ككاثِتاثِتدد بح بحددححأأ  هنهنستَستَال يال ي": بالقولُه حصنْ يثم. "تهته تتبع تتبعىىالِذالِذ
  اوماومعليم ودعليم ود والت والتظ نفسكظ نفسكالِحالِح":  يقوُل ثم."عليمعليم والت والتظِِظعع والو والوةِِةاءاءرر على الِق على الِقاعكفْاعكفْ". "ةِِةارار الطه الطهىىان ِفان ِفيميم اإل اإلىىوح ِفوح ِف الر الرىىفِِف

 ٤."ضاًضاًييأأ  ونكونكععممسس ي ي والذين والذين نفسك نفسكصص هذا تخِل هذا تخِلذا فعلتَذا فعلتَإإ  ككنّنّألأل  ..ككعلى ذِلعلى ذِل
 

 الِتِه  وكتبوُل ِفى رسسالر ولسباح إلى تيطسحى يقوُلثاِن الباألص :"ممقدماًماًقدنفسك شَ شَ كلِّ كلِّىى ِف ِف نفسك ىءٍٍءىقد قد وة ة و
   له لهسسذ ليذ ليإإ  ادادضضى المى المززخْخْ ي يىىككلوم ِللوم ِل م مرريي غَ غَحيحاًحيحاً ص صالماًالماًوكَوكَ  الصاًالصاً وإخْ وإخْقاراًقاراًووة وة وعليم نقاوعليم نقاو التَ التَىى ِف ِفماًماًقدقد وم ومةِِةنَنَسسال الحال الحممععألأللِِل

 .ك على ذِلسكتُ ال يبفالر. ا فيهر وقصِهاِتامض التزع بن عماِد الخَفَرانح إذا ن ولِك." عنكم عنكم يقوله يقولهءءىىدِِد ر رءءىىشَشَ
ا أنّكمهجُل ال يتعِم ِه بتنحيِتِه علينم بْلِهاِتسئولي ينص حهوي ِشرده .ويشيرِه عليور الكفيلِة باألمبإص حتى ِهاِلالح ح 

يعيدهإلى الم سِل.ليمار الس يكونِلراًثِم م ماِهللاِدج بخَ.ِه ملكوِتاِد وامتد ايِتالص النفوس ورعا وِحهايِتما ِمهنؤِث ماِتر 
االعراِضلم الح .اوبالتأمل فيمقاله الر ِلب اِعرِةى كنيسأفس والِذس ى وربِسد فر راؤيي نوحوِتا الالهىاألص اح ح

ى  وِف.باِسنَان المى المكَ ِفوعينوضم .اماع بشكل ا را فكلنَنَيِن أعبا نصهعض نَاة ليتنَام هوراًظ أم نالِح.ىالثاِن
 ٥."ةةاراران والطهان والطهوح واإليموح واإليمالرالرى ى فِِف و وةِِةببحح والم والمفِِفرر والتص والتصالمالمة فى الكَة فى الكَووقدقد" لنكون ةبناِسمة مدِخ ُلِمحنَ وباِسنَ المالوقِت

                                                
١  وِتىنا الالهوحا يؤيإلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  ،                      ٥ – ٤: ٢ِسفر ر         
  ٢٣: ١٤ سفر أعمال الرسل ٢
   ٧ – ٢: ٣ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
   ١٦ – ١٢ & ٦ & ١: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٤
 ١٢ :٤ بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس     ،    رسالة٨ – ٧: ٢ رسالة بولس الرسول إلى تيطس ٥
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.  اهللاع مهالم سهدفِق يه ألنّ.تهطور خُ لهِةطيى الخَن ِفؤِمقوط المإن س ....ةِِةطيطيخَخَى الى ال ِف ِفقوِطقوِط الس الساكُلاكُلشَشَمم: : أوالًأوالً 
ر ستِعحيم مى ج ِفنؤِم الميرص وي. اهللاام أمِهى علي ليشتِكاالًج مى إبليسِطع وي.ذاب العد أشَهمير ضبِذع يها أنّمكَ

 ى القلِب ِفاِهللاالم  سن ع يتكلمفَي كَ.؟تِهطي خَن ِمغلوب مو وهرينة لآلخَحاِلة صو قد يكونفَإذ كي. على األرض
وهوكسير اِئالنفس ب؟س .فَكيِذ يحاآلخَر ِمرين الخَن ِةطيو هوأسير ها مقيدِلالِس بس؟اه.وح الهال ي حسدِه علي. لن 
ياآلخَ فيِهجد رينالً فاِشاناً إال إنسغلوباً مأل .رِه على أمفاِقن الشّد ِءىعطيِه ال ي. ولني جدينفعاًه الظه بأنّور ال ه 
يى شَاِنعوِل.ئاًي سانفُ يكِشِهاِل حبو ضوح مبِطا يِمنه نأس ى ومركلُّ. ةارتص ِهفاِترتَ تحالم روكلُّ.ةاقب ِهاِت كلم 
محسةوب .إنوِق مفهي عبرنْ عهمثُلمثُل": ُل القاِئثُل المالم سترِشسترِش المدِم ِمد ننو هِِهظِِظاِعاِع والم الم رِم ِملِّلِّمثل الِظمثل الِظ كَ كَدِِدشِِشر ننالع وهْلوهْل.. .. وِدوِد الع  

يسلُّلُّتوى الِظتوى الِظيسجوأع ودوالع جوأع ود؟؟ والع" .لقداختب أ آدمبِه الرجو ِمن ي وة امصيخاِلفاً وقط مِفِهللا س ى وشَِطس جولِك. ةنّر الجن 
 ١."؟تَ أنْنأي. مآد": الً قاِئاهادى نَ الِذخَاِلِقِه ِهج ون ِمه تستر لمِةنّار الجج أشْكّل

 

ئ  خاِطني بقَال فر.  ِفى الخَطيةطٍةاِق نفس س كّلجاِلع يوع يسب الرإن.. .. بِة وامتيازاتهابِة وامتيازاتهاموضوع التوموضوع التو: : ثانياًثانياً 
 ِةبة التوصففر. ه نفسِةنيسى الكَاِع ر أوِةنيس الكَاِءض أعدة أحطي الخَفَ إن اقترهند ِعانيِس. غيرئ صاِطبير وخَكَ

والعوِةدإلى أح ضان المحِةباألب ِلِةوي فح والغُلصفران مة ِلتاحميعلج .الخَإن ة ِهطيالخَى ة وِعطيالجهاِحا ودو هو 
"ددممي ي سسوعوعالم سيح الِذسيح الِذ المى يى يطهرِم ِمطهر نخَ خَ كلِّ كلِّن طييقوُل. "ةةطيالر اِدخَ ِلبِةم كنيسأفس الِذس ى جِذاء كرنا  هوحا يؤيبِسفر ر

أ  نشَلقدف ." وتب وتبقطتَقطتَ س سننييأأ  نن ِم ِمفاذكرفاذكر  ولىولى األ األبتكبتكحح م م تركتَ تركتَككنّنّأأ   عليك عليكىىدِِدنْنْ ِع ِعننلِكلِك ": الالهوِتى األصحاح الثاِنى
قوط ِمالسنض ِفعالم حِةبا وفتوره. كَأى سرالو ِةصيالع أشَى ى الِتظمارإلي ها الربي سوعبإنجيل متى األص اح ح
   كلِّ كلِّنن وِم وِمكك نفِس نفِس كلِّ كلِّننمِِم و و قلبك قلبك كلِّ كلِّنن ِم ِملهكلهكإإ  بب الر الربب تِح تِح::وعوعسس ي ي له لهفقاَلفقاَل":  إذ مكتوبِللنَاموِسى رينشْى والِعالثاِن

 ِة الطبيعيِةناع بالمهبة أشْبفالمح. "ككنفِسنفِس كَ كَ قريبك قريبكببتِحتِح  ..ااثلهثلهة ِمة ِمى والثانيى والثانيظمظمولى والعولى والعة األة األصيصي الو الوىى ِه ِههِِههِذهِذ  ..كرككركفِِف
ة انَص حنؤِملم لالمحبة .الجديدة ةَد الوال ناَلاناً إنسىؤِذ ي أنِةطي الخَوِبيكرم ِلحمة ال تسبحالم .انم اإلنسجسِل

نَومةاع.والو ِلُلي منافتقد الم حيتلوثُة بس بالخَألنّه ةطي .إنالر بي قدمنَ إليا مفتاحالب الِذاب الخَى أغلقته ةطيو هو 
ةالتوب.أى الع ودان ة إلىة ثانيضِمِه أحنَا بدطهرِتِه ليبحف .ميعا إلينَود سالمهوب ِهالِصة خَهجوفر حى افتقدنَ الِذه٢.اه 

 

الرب لخادم كنيسة أفسس الذى جاء ذكره بسفر رؤيا  كانت رسالة ....اِقب عدم التوبةاِقب عدم التوبةمآِسى وعومآِسى وعو: : ثاِلثاًثاِلثاً 
   قريٍب قريٍبنن ع ع آتيك آتيكىىنِّنِّإإال فال فإإ و و..ولىولى األ األاَلاَلممععمل األمل األ واع واع.. وتب وتبقطتَقطتَ س سننييأأ  نن ِم ِمفاذكرفاذكر  "" :يوحنا الالهوتى األصحاح الثانى

 .. التأديب التأديبننع ِمع ِموو إلى نَ إلى نَضضررالتعالتع) ) ١١(( : وِهىةخيم وِةبم التود عبواِق عإن. " تتب تتب لم لمننإإا ا ههاِناِن مكَ مكَنن ِم ِمتكتكارارنَنَ م مزحزحححززأأوو
عبرنْ عهالر ببز حزِةحنَ مِهِتار.أى أن ح الة األمار الِتان واالستقرى اعتادا ِفهِهِتى كنيس.لن ي تمتعبه ا بعد. 
))٢٢ ( (ييدالِح الِحد ممايةِِةايوالوقاي تْتْانَانَى كَى كَ الِت الِتةِِة والوقايتح ِم ِميِهيِهمِِم تح نِس ِسن ههام العام العددووالم الم لتهبةةلتهب..س وف ال تصفس الفاِع بنَبحاألولىِةلي  . 
)٣ (الفتورى ى  الِذ الِذالفتورسسيصيبيصيباجتم اجتم اعاِتاِتاعالكنيس ةِِة الكنيسوالم لللل والم.. سيصبحم وضايِة شكَوعاألع اءض. 
))٤٤ ( (الحالحييرى ى  الِت الِتةةرسستصيبتصيبالج الج ميعِم..ميع ثلمالنّ ابتْا أصة ِفوتيزَلى نَ الِتِةفينَى السإلي هونَا يرشيشَ إلى تَِهِقيى طر ِفان .
))٥٥((  وإنوإنأص أص راِعى  ال الراِعى ررعلى ععلى عددم التوم التوبةةب.. سجتِميعجِل مسإد ارا قِةة الكنيسِلئلين رىالِذ اعيهمترك م بحولى األته 

عَلوجكنيس ِفته الٍةى حلرثى  ياه.م النّا قاله وتيونَة ليانِمارِب اله نو ِهجالر خْخْأأ" :رشيشَإلى تَ ببرنَنَبرا بسبِببِبا بسم م نن  
  ووهه و وءءىى شَ شَههنّنّأأ  ددححأأ   ظن ظنننإإ  ههنّنّألأل": ةيالطى غَِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولس ب كتب لقد."؟؟اانَنَة علية عليصيبصيب الم المهِِههِذهِذ
ليليسشَ شَس ينّنّإإ ف ف..ئاًئاًيههي شُّشُّغِِغ ينفس نفس هولِكولِك  ..هننلي متِحمتِح لينكلُّ كلُّن و دٍٍداِحاِح وع ع ملهذٍٍذ وحينِئ وحينِئ..ملهيكون يكون له خْخْ الفَ الفَ لهرِم ِمر ننجه ال ِم ال ِم.. فقط فقطهِِه نفِس نفِسةِِة جه ننجه ةِِة جه  
  ..ضاًضاًييأأ  ددصصحح ي ياهاهييإإ  اناننسنس اإل اإلههععررزز ي يىى الِذ الِذننإإفف. . هِِه علي عليخُخُممشْشْ ال ي ال ياُهللاُهللا. . لوالواال تِضال تِض. . هِِه نفِس نفِسمَلمَل ِح ِحلُُلمِِمححيي س سدٍٍداِحاِح و و كلُّ كلُّننألأل  ..رِهرِهييغَغَ
 ٣."ةةديديببأأ  اةاةيي ح حددصصححوح يوح ي الر الرننوح فِموح فِملرلر ِل ِلععررزز ي يننمموو. . اداًاداً فس فسددصصحح ي يدِِدسس الج الجنن فِم فِمهِِهدِِدسسجج ِل ِلععررززيي  نن م مننألأل
 

علناً حاجِتى إلى آتى إليك م.. اوىما السانَأب: الِةص اللكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
اِء. شَخِْصكبير الخَالص والفدأجل تد ِمن كنْذ األزلأشكرم تهددبتنَازل . الِذى أع وعسبنَا يحيِد رن الوآِتى  .االب

  طريقاًىدِن واِهٌلاِط ب طريقٌى ِفان كَنإ ظر وانْ.ىار افكَرفْ واعىنِّ امتِح.ى قلبرفْ واعربى ىاختبرِنفإليك كَما أنَا 
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدك متِكالّ على. فاِدى ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى. اًديبأ

   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَو أسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
١ وِتىنا الالهوحا يؤي١٠  - ٨: ٣   ،    سفر التكوين ١٠: ١٢ ِسفر ر                
  ١٢: ٥١  سفر المزامير  ،  ٧: ١                 ،   رسالة يوحنا الرسول األولى ٣٨: ٢٢ إنجيل متى  ٢
  ٨ – ٧  &  ٥ – ٣ :٦        ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية              ٨: ١سفر يونان  ٣
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