
 ٣٤٧سـالة لرا
 

  ددههظ العظ العاِفاِف الح الحمينمين األ األلهله اإل اإلاُهللاُهللا
 

(Arabic – God is keeping His covenant) 
 

 هدهدظ العظ العاِفاِف الح الحمينمين األ األلهلهاإلاإل  اُهللاُهللا :م عنضوع حديثنَا اليومو.. ىأحباِئ
 

 اح ا ِسفر التثنيِةوِمنحابع األصلسددأ العتاِس النقرع: 
 

 "أ فاعلمنالر إ بلهكه اإل اُهللاو األله مين.اِف الحظ العهواإلد حسِلان لذيني ونَحبه.وي حفظونو صاياه 
 ١." جيللِفألى إ
 

 إنالقة العب يخْ شَنصن ِمينالع تستِمسير أن رإذا كان أح دهَا ِممِخن ِهاِلصد اِئ أنّهالل بِع اإلخْمِهوِده. 
 ِدد بصس لينحونَ .ر األمها كلفَمه م بِهدها تعى بم حتى يِفالهأ بهد يلن ٍءى بشَدع إذا وِءرى أن المِن يعِده العوِحفظ

ديِثالحن النّ عِعاِئاس وطبهم.إن كانوا ي حفظونالع هدأو ال ي حفظون.ولكن ا اديثنَ حآلني دوروَل حع الِذى  اِهللاِده 
هقطعم نَعرشَا كب.و اِضوحالِك أن تابالم قدسيتح دث عنع هدني :العهدالقديم وي ِنعى وعشَ ِل الثابتَ اِهللادى  الِذ.بِهع

طارتبم عهم بالعو .د القديمهالعهدالج ديدوي ِنعى وعلكلِّ الثابتَ اِهللاد م نآم ن.لي ذِلس ِلك منارتب ط معهمبالع ِده 
 ن م لكلٍِّدع بوديد جده عهإنّ .رار آخَ اعتب أىن أو اللوس أون الجنْظر ع النَض بغَاءعم جِةريشَ للببْل .فقط القديم

آمسيح نبالم الِذ.ن اِهللاب ى أرسلهاآلب اوىمالس  ةِءاِلِفدِصالخَو  البشَريا ِمهنالِك الهِد األبتنَاَل ل وىالحاةَياألب ٢.ةدي 
 

 ال إنعهد الجالِذديد ى قطعاُهللاه م عاإلنس ان هوع هدمص ةًالحم اآلِبع الس مالِذ.اوى ى ارتضى أنصنَ يع 
لحاًصم صليِب بدِهِن اب .نَبوذِل على اءالك عِدهأص بحاِهللا إلى ملكوِتوُلخُ الد والتم تعبامتي اِتازالع ِدهم راًستي 
و .ميعللجذِلال يتطلب كِم أكثر نقب ول اإلنسان داِهللاوةَع لإلتي والثقِةِهان إلي فيم ِما عِهالِصخَ ِلله.فلقد ج بإنجيل تْاء 

 شتاقاًم ناًؤِم مفمن جاء إليِه ."كمكمريحريحأأا ا نَنَأأال وال وممحح األ األىى والثقيِل والثقيِلبينبينتعتع الم المميعميعا جا ج ي يىىللإإا ا الوالوتعتع":  قاِئالًب الردعوةمتى 
للسِهى طريِقِفر ي صاًخِلم قَاِدصة الني، اِهللال ملكوتَخَد ح سبو خَارجاً": ل القاِئِهِدع هال أخْرج قبْل إلىي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلىي ن٣."م  
  

 وبالرجا بِسا قرأنَوع إلى ماح اِة فر التثنيحد التاِسع وهذا نَاألصدابع العلسصِة اآلي :"فاعلمأأ  فاعلمننالر الر بإإ  بلهلهكك  
ههواإل اإلاُهللاُهللا  و لهاأل األله مينمين..الح اِفاِف الحظ العظ العههدواإل واإلد ححسسانِل ِلان لذينلذيني ي حبونَونَحبههوي وي حفظونحفظونو و صصاياياهجيل جيللِفلِفأألى لى إإ  اه ". ى ِتل ِفوبالتأملك 

ِةاأليستخِل نَِة الذهبيصور نَ ثالثة أمحِفن ى حاجة إلى اإللماام به.ستمِت نَ كىعبالع ِده  عاُهللا م هديِد الِذى قطعالج
 :اءثنَميع بال اسِترة للجسا متيها أنّى قلنَ الِتِهازاِتبامتي نَستمِتع كىل و.ا فيهلنَخَى دالِذو اإلنسان

 

 اِةي بالحتع لنا التمنمض ي اِهللاري غَسلي ....حيدحيدن الون الوم االبم االب بد بداانَنَعع م مههى قطعى قطعالِذالِذ  ددههالعالع  نناِماِم ض ضوو ه هاْهللاْهللا  ::أوالًأوالً 
تَتحظلِة مح ِهبو ِهايِترعفه واإلله القدير  .فلقدج بِساء فر التكوين األصحاح السشَابع عُلر قوالر بإلبر ا ا أنَأنَ": اهيم
 انال اإلنسقوأل انم ضد والسنَ ال ." جداً جداً كثيراً كثيراًككررثِِث وأكَ وأكَنكنكييى وبى وبنِِنييى بى بدِِدهه ع ععُلعُل فأج فأجالًالً كاِم كاِمى وكنى وكناِماِم أم أمررسِِس   القدير القديراُهللاُهللا

ِصولكن قَدال اِهللا أقوي طمِئ ونَقُِثا نَعلنَجإلى ان لعالِذِده ى قطعهم نَعا على أسم فادينَاس دا الربي سفر وبِس. وع
العِدداألص شْث والِعاح الثاِلحرينج ِتتْاء الكِللك اتم :"ليليسنْنْإإ   اُهللا اُهللاسسفيكِذ فيكِذاناًاناًس بب . .وال ابوال ابننْنْأأ  نسسان فيان فيندندموال  وال  يقوُل يقوُلهْلهْل. . م 

ات م الكِللكى ِتِناح الثاح األصوثاوس تيمِه إلى تلميِذول الثانيِةسولس الر بالِة برساء جلقد ."؟؟ىى وال يِف وال يِف يتكلم يتكلمووأأ  يفعُليفعُل
عنى تنفيِذ ِف اِهللاِةانَ أمع ِهوِدهغْ رمم ا يبا ِمنّو ِمدنع دإإ": ٍةانَم أمنا غَا غَ كنّ كنّنييرأأ  رمنَنَماء فهاء فهووي ميناًميناًأأبقى بقى  يلن يقِد يقِد لن رأأ  رنني نِكنِك يرر  
  ٤.لةتفاِض الم اآلِبِةبح إلى منطمِئ نَبْلا نَ أنفِسن ِمأس ال نيلكى ولكنالخَطأ ى ى ِفاد نتم أنكى ذِلعِن ال ي."ههفسفسنَنَ

                                                
                   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،        ٩: ٧ ِسفر التثنية ١
  ١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ٣٧: ٦  إنجيل يوحنا ،         ٢٨: ١١ إنجيل متى ٣
٤
  ١٣: ٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس   ،  ١٩: ٢٣  ،    سفر العدد ٢ – ١: ١٧سفر التكوين  
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 ٍده بقطع عازَلى تنَِذ الو ه اَهللاإن ....ررشَشَ الب الباِتاِت على إمكاني على إمكانياًاًتوقفتوقف م مرر األم األمسس ولي وليددههظ العظ العاِفاِف ح حوو ه هاُهللاُهللا: : ثانياًثانياً   
معان اإلنس .فاإلنسانلي سِه لديالص ِةالحيكى ي ِحمَلتح فظ وانَصية عِهوِده .ليلنَس ا ما يضمناتَ ثبالع إذا ِدهكان  
  ارار ب بسسليلي": ثثاِلاح الحة األصوميى رِنؤِمول إلى مسولس الر بالِة برساء جلقد. ِةريشَالبا نَرِت على قد يتوقفُكذِل
ووال واِحاِحال ودد..  ليليسسم م ننيفه يفه مم . .ليليسسم م نني ي طلباَهللا اَهللاطلب ..  الجالجميعميعز اغُاغُ زوا وفسوا وفسددوا معاًعاًوا م . .ليليسسم م نني ي عمُلمُلعص الحاًالحاً صلي لي سسو و ال واِحاِحال ودد" .

ننتِظفَفكي رأن يتح َلماإلنس انم سئولية عِهة كهِذظيمي تري علتبها عواقبو خيمة إذا لميكن حاًاِل ص؟ا له .إن 
العهده وع هدالر لذِلب يقوُلك  بالرنْ عه :"وأقيموأقيمع فب. "ىىهِدهِد عاألصحاح السِمرشَابع ع ِسن فر التكوين العددابع  الس

  ١."اًاًديدي أب أبداًداًهه ع عممهِِهاِلاِلييى أجى أج ِف ِفككدِِدعع ب بنن ِم ِمككسِلسِل نَ نَننييبب و ونكنكييى وبى وبيِنيِن ب بىىدِِدهه ع عوأقيموأقيم": اهيم إلبرُهللا ايقوُل
 

  اِهللاَلا أقونَعج إذا استر....ديدديد الجَ الجَدِِدههالعالع  اِتاِت بامتياز بامتيازتعتعلتملتملل  انانططرر شَ شَاامم ه هاهاهايايفظ وصفظ وص وِح وِحة اِهللاة اِهللاببححمم: : ثاِلثاًثاِلثاً 
لموسى النبىبِسفر التثنيِة نجد كلم اِت أنالر لة لشَاِم شَبِطرالتم تع بامتياِتازالع ِدهإذ م كتوب :"فاعلمأأ  فاعلمننالر الر بب  

 اكر إداطٍةس ببستطيعنَو. "اهاهايايصص و وحفظونحفظون وي ويههونَونَحبحب ي يلذينلذين ِل ِلانانسسححواإلواإل  ددههظ العظ العاِفاِف الح الحمينمين األ األلهله اإل اإل اُهللا اُهللاوو ه هككلهلهإإ
انّ ِمطلوِبالم :وهونِح أن بالر الِذب ى أحالًانَبأو . نَوأن حفظ وصايِهاه وىلي و.  ثقيلةتْسلقدكتب ي وحنا الروُلس 

ى  الِذده العك ذِلإن. " ثقيلة ثقيلةتْتْسس لي لياهاهايايصصوووو  ..اهاهايايصصحفظ وحفظ و نَ نَننأأ  ة اِهللاة اِهللاحبحب م مىى ِه ِههِِههِذهِذ  ننإإفف":  األولى يقوُلِهالِتى رسِف
يدعاُهللاوه  "ععهىىدِِده"ه وع هثابتٌد ال ي ضيع .وليسم يلغيِهن أو ي حا ِمنَرمنامتي إنّ. ِهاِتازكالشّ هشْى إس ِفماِقرا ه

بالضِءوا هنَ وطالمشَاك مسنَ فهاكض وء ننَمِكويا االستمبِهتاع .وب ديهىنقوَل أن  :إنو الشَجود مثبتُس يو جود 
الضوبنَ.ِءو اءنقولِه علي  :اَهللا إن موجوذِل ودك ثبتُيأن  عهدثابتٌه  وِدِهبوج وامتياتُازع ا  ثابتةِهِده٢.لالسِتمتاع به  

 

  اِهللاِةبحما ِله يفتحه ولم قلبذاِف نو أغلقَن وم.اهايص وحفظون ويهونَحب يلذين ِلانسحواإل دهظ العاِف حإن اَهللا 
 مثُل ذِلك الجاِهل .ِهفِظ بِحدها وتعنَع م اُهللاهى قطع الِذِده العاِتتع بامتيازالتم ن ِم بجهٍله نفسمر ح.اهايفظ وصوِح

ى أغلقَ الِذثُلماِف نوذ حجوالشَِهِتر مةساِطعبِدى كَ ِف سالس إنّ .اءمِذواِفلق نَ بغَهح جِهِترلم ي حالشَرم مِمس نض ِئواه. 
فضثابٍتاق وؤها بشَالا بقيت  ممة ساِطعس. يستمِتوعبض ِئوا ودفِئهها مِماليين نولكنّ .رشَ البهو حدى الِذهح رم 
نفسِمه نوِئ ضاه.و من رفض هٍلبجد اِهللاوةَع له وا ِهخول ملكوِت بدآخَ طريقاًِه لنفِسختار رلي فيِهسلك ح رمنفس ِمه ن 

 ٣."هِِهكِتكِتالِئالِئمم و و إلبليس إلبليسةِِةددعع الم المةِِةديديار األبار األبالنّالنّ"ى  ِفِه أمثاِلع مه نصيبحب وأص.ىِد األبلكوِتالمى  ِفصيبِهنَ
 

 خلتْ د إنولكن. سيطان البا باإليموله قب أيضاًنمِك وي.اطةسا ببهم فهستطيعنَوسيطة  بة اِهللامإن كِل   
الفلسشَفة البِةريقَقاِئ على الحبالكتابِةعلنَ الم .افقد تها تأثيرا على النفوس والقلوِبهواألر واستخْ.احو دمها إبليس 

ِحاة ِلأدرمر ِمشَان البالن بى ِه الِتاطِةسىج وهرالم رِةسيحيتْ بال ثماروص  .لقدكتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رس 
ِةالثانيِنؤِم إلى مى كورنثوساألص حاِداح الحشَى عرم راًِذحإي اهنّنّأأ  افُافُخَخَأأ  ىىنِِننَنَولِكولِك": ِه بقوِلمهكَ كَه ما خَا خَمددعتْتْعالح الح ية ة ي

ححوواءاءبمكره ا هكذاا هكذا بمكرهتفس تفس دأأ  دذهانكانكذهممع ع ن البن البسىى ِف ِفِتىِتى ال الاطِةاطِةسالم ِدخَ ال ننْاليتنَف ."سيحسيح المبْل.ع ى لنَِغ نصٍةصيحأس دااه بولس 
الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى مأن ى لونيِكاى تسشَنوا كّلمتِحي ٍءىويتم سكوا بالحنس.ِنتم ويعوا عكلِّن ِه شب 
  ههالم نفسالم نفس الس السلهلهإإوو  ..عن كلِّ شبِه شّرعن كلِّ شبِه شّروا وا ععامتِنامتِن  ..ننسسسكوا بالحسكوا بالحتمتم  ..ءٍٍءىى شَ شَنوا كّلنوا كّلامتِحامتِح": ِهبقوِل هميلإ التهرس مت خَقدل ف.رشّ

يقديقدسكمسكمبالتم ولتحفظْ ولتحفظْ..امام بالتم ر ر وحوحكمكمونفس ونفس كمكمو و ججسسددكملةلة كاِم كاِمكم..بال لو نْنْم ِعم ِع بال لوددم ءِِءىىجج مر بنَبنَ را يا يسسوعوعالم سيحسيح الم".تكيل.. زيزىع 
 .بدم المسيح ديِد الجِده العاتُامتيازو ة األبدياةَي الحمنضاو اِةج النّفلك ْلخدأ .اهللا ملكوِت إلى كاِئ انتمِةمع بِنىظحت

اَلتعاآلن إلى الر باننّ الح.ى  ِف ستجدالفاِدىسيحالم الض موكّل. انان واألمم ا يعوزكاطلب ه.فه ولك ٤.ان باإليم   
 

 أدعى أِخوكلتشترك ى تِلى ِفِع مكالِة الص :انَأبا السماوى ..أحبكي ا منأ .ىِنبت أحبشكركي ا مند ىتِنوع. 
أحمدكي ا مند بتَرأم الِص خَرىيتِنى وفد.استلم ح ىاِتيا لكنّهسنقِذى األمين إلهىتَ فأنْ. كرم . اِفحظ العهد 

 أرفع صالِتى ِفى اسم .ييتُا ح مكالِل لج أميناًماًاِد خَ.اكاي بوصالًاِما عي ألح.ةة وقومعى ِنهبِن.  لكلذينِل انسحواإل
يسوعالب واِثقاً. ارابِتكتِكٌل. ِمن استجاِدق ألنِّى مالص عِدكقلتَ. على و نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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    ٧: ١٧ سفر التكوين   ،          ١٢ – ١٠: ٣  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية١
  ٣: ٥  &١٩: ٤رسول األولى  يوحنا ال رسالة٢
  ٤١ :٢٥إنجيل متى        ،          ١٣: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  ٣
٤
 ٢٣ - ٢١: ٥مؤمنى تسالونيكى       ،     رسالة بولس الرسول األولى إلى٣: ١١ كورنثوس  مؤمنىرسالة بولس الرسول الثانية إلى 
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