
 ٣٢٧سـالة لرا
 

ِمنـك طلبي ـهمدِمنـك طلبي ـهمد!!  
 

(Arabic – You are accountable for his blood) 
 

 !!دمـه يطلب ِمنـكدمـه يطلب ِمنـك :موضوعه محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 الفر ِسوِمنزقيح اح الثاِلث والثالثينحأاألصوالثاِمن  نقر ابعن السيددالع  : 
 

ا ير يرلِش ِلذا قلتُإ. ىِلب ِقن ِممهرِذ وتحى فِمن ِمالم الكَعم فتس.ائيَلرسإ ِتي لب رقيباًعلتك ج فقد:م آدنا اب يتَنْأو"
 ١."هطلبأ كِد ين فِمهما دمأ . بذنبِهوتُم ييررالشِّ كفذِل .ِه طريِقن ِميرر الشِّرِذتح ِل تتكلم لمنإف .وتُ تموتاً ميررِش
 

 إلى اُهللا تكلم حال النّزقيتَنْأو": الً قاِئبىي ا ابنآد م:فقد ج رقيباًعلتك لب إ ِتيسفت.ائيلر سمالكَع ِمالم ن 
 كفذِل .ِه طريِقن ِميرر الشِّرِذتح ِل تتكلم لمنإف. وتُ تموتاً ميررا ِشير يرلِش ِلذا قلتُإ. ىِلب ِقن ِممهرِذ وتحىفِم
 الله ج جّل اَهللادية ألنة أب أزليثابتة ا فهى لهديَل ال تبة اِهللامكِلو ."هطلبأ كِد ين فِمهما دمأ . بذنبِهوتُم ييررالشِّ

أب ِدأزلىى .ولقداُهللا أقام ح اَلزقيِم وأمثاله ناِء األنبيلي سموا كِلعمتهالم ِذحةَروي ِمحا ِللوهاِئسإلنقاِذرشَر البالذين  
احتواهمإبليس وض مهمهملكِت إلى م .اَهللاألن رتِض ال يالى هبْل .ئاِطالخَ ك "ييريدريدالج الج ميعميعي ي خلصخلصونونوإلى م وإلى م عرفِةرفِةع  
الحقِّقِّالحي و ."قبلونقبلون ياُهللاامُليتع م ع ِمرشَالب نم ِهاسِتنطلق قدِهدِل وعور الِصفاتُ الثالثُ و.ِهمِتحمُل تععاً م ٢.ةقاِستنَم 

 

 اَهللاإن اِت على سكتُ ال يرؤاممالِتِه وحيِل إبليس خْى يدعا  بهِئافرسِلو. هعِةظمم ِلِهبِتح شَلبِةري وِفيربَل الس 
اح حفر التكوين األصى بِسحالوب اءا ج مبسح ِهورِت على صألنّه خلقهم . إبليسمهدذين قي الِمن الهالك األبِدى ذلينِق

  ررسسأأ ال  ال ىىنِّنِّإإ: رشَى عاِد الحِددالعباح حزقيال بنفس األص لحبقول الر  على عظمِة محبِتِه ِللبشَريِةوالدليُل. األول
بمبموالشِّ الشِّتِِتو رأأ ب ب بْل بْل،،يريررنني ي ررجعالشِّالشِّ  جعرريريرع ع نهِِه طريِق طريِقنوي وي حيااحي . .ارارجعجعوا اروا ارجعجعوا عوا عنطرِق طرِقن كمكمالر ديئةديئة الر..فلم فلم اذا تماذا تموتونوتوني ي ا با بيتَتَي  
  ىىمِِم اس اسىىعِِع د د الذين الذينىىببعع شَ شَععاضاضذا توذا توإإفف" :ب الرابع قوُلاح السحى األصام الثاِنار األيبفر أخْ بِساء وج.؟؟ائيَلائيَلررسسإإ

عليعليهمواوا وصل وصلهموطلب وطلب وا ووا وجىىههجور ور جعجعوا عوا عنطرِق طرِقن همهمالر الر ديأأ  ىىنِِننّنّإإ ف ف،،ةةديسسممعِم ِمع ننالس الس مغِفغِفأأ و واِءاِءمرخَ خَر طيتهطيتهمأأ و ومبأأرئ رئ بررضضههم٣ "م  
 

 إنأو ِهاِت وبنَ اِهللاالدؤِم المنيناتنَؤِم والم .شْ أالذينقَر نورأل علىان اإليموم ياِتهمح قلوبهم.م سئولون 
سئوالٍتومع وِت إخُنوأخَهم اِتوهم،الذين م الوا ِفا زوِدى قيِةملكَ مِة الظلمولم نَ يالوا بعداختب تق ِم الِعارالخَن ِةطي 

رير ِموالتحنغْ ماِتريارق ِفالم الغَ العِتتْهلكَ إذا. ادى الفس لكالنفوس نتيج ة إها نَاِلموعدنَاِثم اكترا بصاِتخَر 
 نح فنَ،الة إلى النفوس الضالِةسى تقديم الرِف ِةمك الِحامد استخْمدعو ،ش اهللار إلى عِةداِع الصاِةانَع والماثِةاالستغَ

مدانونم اننَّأل ذنبونح رانَمهِمم نقوِق حعهم انَلي .إن الرِل يقوُلب حال زقيبالعكلِّ القديم وِلِدهم أخَن ركَذ مزح ال زقي
    ،،وتُوتُ تم تموتاًوتاً م ميريرررا ِشا ِشير يير يررلِشلِش ِل ِلذا قلتُذا قلتُإإ  ىىلِلِبب ِق ِقنن ِم ِمممههررذِِذ وتح وتحىى فِم فِمنن ِم ِمالمالم الكَ الكَععممسسفتفت  .. رقيباً رقيباًعلتكعلتك ج جقدقد": ديِد الجِدهالعب
  نن ِم ِميريرررالشِّالشِّ  تَتَررذذ ح حننإإوو  ..ههطلبطلبأأ  ككدِِد ي ينن فِم فِمههمما دا دممأأ  ..بذنبِهبذنبِه  وتُوتُمم ي ييريررر الشِّ الشِّككفذِلفذِل    هه طريِق طريِقنن ِم ِميريررر الشِّ الشِّررذِِذتحتح ِل ِل تتكلم تتكلم لم لمننإإفف

." نفسك نفسكتَتَ خلص خلص فقد فقدتَتَنْنْأأ  ااممأأ. .  بذنبِه بذنبِهوتُوتُمم ي يوو فه فه..هِِه طريِق طريِقنن ع عجعجعرر ي ي ولم ولمههنْنْ ع عجعجعررليلي  هِِهطريِقطريِق
٤  

  

 لقدِم كّلجَل س نالب شيرينمتى وم ال قوَلِهى إنجيِل ولوقا ِفرقس ربي سوعالم ن اِهللاسيح ابالح ى :"السالسمماءاء  
 ِهاِلهمإ وِهى لطِفنَ بِغستهيننَ أن ِةطور الخُن وِمةة وثابتي ح اِهللا أقواّلإن ."وُلوُلزز ال ي ال يىى كالِم كالِمننوالن ولِكوالن ولِك تز تزضضررواألواأل

 :امةور ه ثالثة أمصستخِلزقيال نَر ح بسفقرأنََاا  مِءو على ض اِهللاِةى كلمل ِف وبالتأم ٥.ِهاِتنَأوطول 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                     ٨ – ٧: ٣٣ حزقيال سفر ١
           ٤: ٢رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  ٢
      ١٤: ٧   ،     سفر أخبار األيام الثانى     ١١: ٣٣ حزقيال سفر ٣
  ٢٠: ١٨سفر التكوين  ٤
          ٤: ٢  ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣٣: ٢١  ،  إنجيل لوقا ٣١: ١٣نجيل مرقس   ،  إ       ٣٥: ٢٤ إنجيل متى ٥
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  ننإإ  ههنّنّألأل": وُلس الرولس بقاَلنثوس ى كورِنؤِم األولى إلى مِهالِتى رس ِف إن....ررشِّشِّا ال نبا ال نب كنّ كنّا إنا إن لنَ لنَيٌليٌلوو: : أوالًأوالً 
 ىسيِح م على كلِّام التزاكنَ ه."ررشِّشِّببأأ ال  ال تُتُ كنْ كنْننإإ  ىى ِل ِليٌليٌلفوفو  ..ىىة علة علوعوعضضووة مة مورورررذ الضذ الضإإ  ..رر فخْ فخْىى ِل ِلسس فلي فليررشِّشِّببأأ  تُتُكنْكنْ

اختبِنر عة اِهللامخِل المةص،أن ي ِتَلِصو األخْلك بارالس ةَارع خَن سيح لكلِّالص المم ن عمسي لم.فبديهى ال  أن 
و و ععدد ي ينن م م كّل كّلننألأل" :وميةى رِنؤِم إلى مِهالِترسى  ِفوُلس الرولس بيقوُل. االة وقبلهس الرعِمان إال إذا سإلنسص الخَ

باسباسم الرم الرببي ي خلصخلص..  فكيفَفَفكيي ي دعدعونونبم بم ننلم ؟؟نوا بِهنوا بِه يؤِم يؤِم لم . .وكييؤِم يؤِمفَفَوكي نوننونبم بم ننلم لم ي ي سسممع؟؟وا بِهوا بِهع . .وكيفَفَوكيي ي سسممععونبال  بال ون 
ة علنَ المةَار الساراألخب ميقدو. اه أجِلن ِمسيحم الاتَى مالِت النفوس ِةبح بممتثقٌلال و هى الحقيِقىسيِح المإن. "؟؟ارزارزكَكَ

 اةَيا الحيح ليان اإلنساجحتا ي م كّلنمى تتضالة الِتاة الفع األدوه فاإلنجيُل. ةراهج مبكلِّ  النفوستلكِل باإلنجيل
  نكمنكمإإ": ى كورنثوسِنؤِم إلى م الثانيِةِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بقاَل. نيم على قدركتح م إنجيٌلالمسيِحى .األفضَل

رسرسالة المالة المسيح مخْخْسيح مددومنّنّة ِمة ِموما مكتوبا مكتوبة ال بحبر بْلر بْلة ال بحببر وح اِهللاوح اِهللا برالح الح ىأأ  ىى ال ِف ال ِف..ىلولواح حاح حججريأأ  ىى ِف ِف بْل بْلةٍٍةريلواح قلٍباح قلٍبلولح لح مي١."ةةمي   
 

 إنّنا. ابعاح الرحا األصريفر زكَ بِساءا ج مك ذِل....نودنود الج الجبب ر ر قاَل قاَلىىوِحوِح بر بر بْل بْلةِِة وال بالقو وال بالقوةِِةررال بالقدال بالقد: : ثانياًثانياً 
 اء جلقد. نَستطيع ؤمنينا كم فينَناِك السِهوِح برنَان ولِك. اهللا قلبرس يمالً عمَل نعأن انَ بقوِتا أونَاِتبقدر ستطيعنَ ال
   عليكم عليكمسس القد القدوحوح الر الرة متى حّلة متى حّل قو قوالونالون ستنَ ستنَنكمنكملِكلِك": ِهتالميِذ ِلوعس يب الراح األول قوُلحسل األصال الرمفر أعبِس

وتكونونشُ شُىى ِل ِلوتكونون هأأ  ىى ِف ِفوداًوداًهورورشليمكلِّ كلِّىى وِف وِفشليم الي الي ههوديةِِةوديوالس اِماِم والسرأألى لى إإ و وةِِةرقصى األى األقصرو. "ضضرباألصحر ِماِشاح العإنجيل ن 
متى جِهتالميِذ ِلاء قوله :"وتسوتساقونأأ  اقونممامامو الٍةالٍة ووم ِم ِملوٍكلوٍك وم نشَ شَىىجِلجِلأأ  ن ههادادة لهة لهمألأل وِل وِلممأأفمتى فمتى   مممسلمسلموكموكمفال تهتم فال تهتم وا كيأأ  فَفَوا كيوو  

بمبما تتكلما تتكلمونألأل  وننكمنكمتع تع طوطونِت ِتىى ِف ِفن لكلكالس الس اعةِِةاعم م ا تتكلما تتكلمونألأل  .. بِه بِهونننلستم أأ   لستمنتمنتمالم تكِلتكِل الممينبْل بْلمين ر ر وحأأ  وحبيكمىى الِذ الِذبيكميتكلم يتكلم فيكم فيكم " .
وجاءبإنجيل م رقس األصثاح الثاِلحرشَ عقوله له م :"فمفمتى ستى ساقوكماقوكملي سِلسِل ليمموكمفال تعتنوا ِم فال تعتنوا ِموكم ننقب قب ل بمل بما تتكلما تتكلمونوال  وال ون 
تهتمبْل بْل..واواتهتم مه مه مما أعا أعطيتمِت ِتىى ِف ِفطيتم لكلكالس الس اعفبذِل فبذِلةِِةاع ككتكلم وا ألوا أل تكلمننلستم أأ   لستمنتمنتمالم تكِلتكِل الممينبْل بْلمين الر الر وحوحالقد ِخآ تَكانَ ."سس القدكِلر اِتم 
الربي ستى خَالِت ِهتالميِذ ِلوعمبه ا متى البشيرإنجيله  :"فاذهفاذهبوا وتلِموا وتلِمبذوا جذوا جميعاأل األميع ممم وعم وعممددوهوهممباس م اآلِبم اآلِب باسواالب ن ن  واالب

والروالروح القدوعِلوعِل  ..سسوح القدمموهوهمأأ  منني ي ححفظوا جفظوا جميعميعم أأا ا  مووصيتكمبِه بِهصيتكم ..  وهنَنَأأا ا وها ما معكماأل األ كلَّ كلَّعكم يإإام ام يلى انقضاِءاِءلى انقضالد الد هرره..  آمين٢."آمين   
 

ث اح الثاِلحباألص وُلس الرولس بقاَل ....ىىنِمنِمى يى ي الِذ الِذى واُهللاى واُهللاسِقسِق ي يررخَخَ وآ وآرسرسغْغْ ي يدداِحاِح و و،،ةِِةدمدمخِِخللااى حقل ى حقل فِِف: : ثاِلثاًثاِلثاً 
 وال  وال يئاًيئاً شَ شَارسارس الغَ الغَسس لي لي..ىىنِمنِم ي ي كان كان اَهللا اَهللانن سقى لِك سقى لِكلوسلوس وأب وأبتُتُسسررا غَا غَنَنَأأ": ى كورنثوسِنؤِم األولى إلى مِهالِت رسنِم

السىى الِذ الِذ اُهللا اُهللا بْل بْلىىاِقاِقالسي والغَوالغَ  ..ىىمِِمنن يارسارسوالس ىىاِقاِق والسه ه مما واِحاِحا ودنَ نَ..د ححنن  عاِماِمعالن مالن معأأ و و اِهللا اِهللاعنتمِف ِفنتم الحبنَبنَ  ة اِهللاة اِهللاالحاءاِهللا اِهللااء   ححسسبِن ِنب ععمةِِةم  
 ال  ال ههنّنّإإفف  ..هِِه علي عليىىبِنبِن ي يفَفَ كي كيدٍٍداِحاِح و و كّل كّلن فلينظرن فلينظرولِكولِك  ..هِِه علي عليىىبِنبِن ي يرر وآخَ وآخَاساًاساًسسأأ  تُتُعع وض وضيم قديم قد حك حكبنّاِءبنّاِء كَ كَىى ِل ِلطاةطاةعع الم الماِهللاِهللا
ييستطيعأأ  ستطيعححدأأ  دنني ي ضضعأأ  عسآخَ آخَاساًاساًس رغَ غَر ييرىى الِذ الِذرو ضِِض وعىى الِذ الِذعه ه ووي ي سسوعوعالم الم سيحسيح". ولِكولِك:  يقوُلثمنإإ  نننكان أأ   كانححددي على  على ىىبِنبِن ي 

ار ار  بنَ بنَههنّنّألأل  يبينهيبينه س سمموو الي اليننألأل  ..راًراً ظاِه ظاِهصيرصيريي س سدٍٍداِحاِح و و كّل كّلمُلمُلفعفع  اًاً قشّ قشّباًباًشْشْ ع عباًباًشَشَة خَة خَريمريمة كَة كَارارججة ِحة ِحضض ِف ِفباّباّاس ذهاس ذهسسهذا األهذا األ
ييستعلنستعلنوس تمتِحتمتِح وسنالنّ النّن ارارع كّل كّلمَلمَل ع و دٍٍداِحاِح وم م ا ها هوإإ  ..ونناحتر قَقَ احترع أأ  مُلمُل عحدٍٍدحفس فس يخْخْيسسرأأ و ورمما ها هووفس فس ييخلصولِك ولِكخلص نكَ كَن م٣.ارارا بنَا بنَم   
 

 زيزى القارئع.. لقدج اء وعسيالم سيحاب اِهللان الو آِخحيد ذا صةَورع ٍدبِفراًاِئ ص النِّهى شب اس وأطاع 
  لمسيح الما أننَض افترإن ِةشري البستقبَل ميَلتخَنال يمكننا أن  .كالِصى وخَالِصخَ ِل الصليِبتَو موتَمحتى ال

ا انَ افتدإذ وعسلي كراً ش ولكن.ِهالئكِتم وِلة لهدعة المدي األبار النّى أ. إبليسصير موه دؤكَ المصير المنأل. ِتيأ
ِلِهِمبد هِلكى ال يكّلك م نؤِم يِل بْل. بِهن تكونله الح ياة األبدية معالقد يسيناألب رِةالئكَار والم٤.ار األطه 
 

 أدعِل  أخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى..أشكرِمك أن جل حبكى ِمى أنقذِن الِذيِبج العن 
الِكالهِد األبىوو بِنهى الحاةَياألب إلهى. ةدي. أل قلبى امحِلاًب كَ الِةلنفوس الضأعِلى نح بكا له.حتى ي رُئاِط الخَجع 
عِه طريِقنفال ي ى شَ ِفوتُمبْل .ِهري حى النّا ِفيِدعيم األبالِتى. ىص مأرفعِفى اس وعسخِلِصى يوم تِكالً.  فاِدىم 

عِدكاِدقعلى وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 
   
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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   ٣-٢: ٣،  وفى رسالته الثانية إلى كورنثوس   ١٤: ١٠إلى رومية  ،  و١٦: ٩  رسالة بولس الرسول األولى مؤمنى كورنثوس١
   ١٩: ٢٨    &٢٠ – ١٨: ١٠ إنجيل متى ،     ١١: ١٣إنجيل مرقس    ،    ٨: ١  سفر أعمال الرسل   ، ٦: ٤سفر زكريا  ٢
    ١٥ – ٦: ٣ رسالة بولس الرسول األولى مؤمنى كورنثوس ٣
   ٢٠ –١٦: ٣     ،    إنجيل يوحنا ٤١: ٢٥ إنجيل متى،         ٨ - ٧: ٢فيلبى ؤمنى  رسالة بولس الرسول م٤
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