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إلتزامات عملية 7 :لنقاء والطهارةاعهد 

I-بيت الصالة العاملىل كانت كلمة نبويةIHOP (32  3002مارس)

ُْ ِهُق، : الَّتِي فِي فِيالََدْلفِيَا َواْكتُْب إِلَى َمالَِك اْلَكنِيَسةِ " َُ َوََ دََ هْد يُ ، الَِّذي لَههُ ِمْفتَهاُ  َداُوَد، الَّهِذي يَْفهتَ وُس اْلَحقُّ َهَذا يَقُولُهُ اْلقُدُّ

 َُ ُْ ُِق َوََ دََ ْد يَْفتَ ُْ  بَاباً َمْفتُو اً َهئَنََذا قَْد َجَعْ ُت دََماَمَك . دَنَا َعاِرْف دَْعَمالَكَ . َويُ ةً يَِسيَرةً، َوََ يَْستَِطيُع دََ ْد دَْن يُ  ِقَهُ، ألَنَّ لََك قُوَّ

هَذ دََ هْد إِْك ِي َهكَ . َها دَنَا آتِي َسِريعاً  ... ألَنََّك َ فِْظَت َك َِمةَ َصْبِري ... َ فِْظَت َك َِمتِيَوقَْد  ُُ -7:2 رؤ)" .تََمسَّْك بَِما ِعْنَدَك لِهئاَلَّ يَْْ

11)

تح فسدو  بداب المجد  مدن عند ما ففد. خ مد  لممد للوبداب مفتدوح  الرب سيزور كنيسته من خالل باب مفتوح للمجد  -أ 

(. ى من الطاع مستوى أعل)أعلى مع قلبه وإتحاد فهو فطالبنا بإتفاق  بمق ار اعظ  ضوره الملموسخالل إطالقه لح

 .(للقضاء)هذا وع  مع تحذفر . مج هلفتح الرب باب ف فترق طرق عن مانكون فى م  

َماَء َمْفتُوَ ةً ِمَن اآلَن تََرْوَن " ِ يَْصَعُدوَن َويَْنِزلُوَن َع َى اْبِن اإِلْنَسانِ  السَّ  (11:1 فو) ."َومالَئَِكةَ َّللاَّ

؟ ُهَوَذا دَْرُجُل الَِّذيَن َدفَنُوا َرُج َِك َع َهى اْلبَهاِب َوَسه" بِّ اِرجهاً َما بَالُُكَما اتَّفَْقتَُما َع َى تَْجِربَِة ُروِ  الرَّ َُ  ا ) ."يَْحِم ُونَِك 

5:1)

قد  بكد  خوا ده الجيد   تلخ م   سدو  فنلهذه االروحى  (الحمض النووىDNA (ـالالباب المفتوح لمم  فعنى ان  -ب 

.ألى خ م  الروحى DNAـفى المث  ع وى او فيروس ت   (النجاسه) أخالقي األعمال الال. بك  نواقصهكذا و

II- النجاسهمع ( تتساهل) طالب الكنيسة أن ال تتسامحيسوع ُي

ِه  لها بالنمو فى المحبد  وايفمدان وإحتمدال المتدقاك ولكدن كدان فنقصده   -أ  غيدره للوقدو   د  كد  الكنيس  ثياتيرا ش 

 ب  هو دعو  للحرف  له تصحيح فسو  لخ م  ما أو لفرد ليس رفضا  . الروحي  ته عائلتساه  مع النجاسه فى وسط 

.التى لنا فى المسيح

يَرةَ دَْكثَهُر ِمهَن ا" ُِ ْدَمتََك َوإِيَمانََك َوَصْبَرَك، َودَنَّ دَْعَمالََك األَ ُِ لَِكهْن ِعْنهِدي َع َْيهَك . ألُولَهىدَنَا َعاِرْف دَْعَمالََك َوَمَحبَّتََك َو

ُِْويَ تَُع ِّ اْلَمْردَةَ إِيَزابََل الَّتِي تَقُوُل إِنََّها نَبِيَّةْ، َ تَّى  دَنََّك تَُسيِّبُ  قَ ِيلْ  (30-15:3 رؤ) ".يَْزنُواِ َعبِيِدي دَْن  َم َوتُ

ن كان تبافن جنسدى او شدذو  إهى ك  نتاط جنسى خارج رباط عه  الزواج سواء  (النجاسه) أخالقي  األعمال الال -ب 

اى شدبك   من خالل إستخ ام التكنولوجيااو  مظهر جس ي او لفظيجنسى فى ك  مجاالك الحيا  و لك فتضمن ك  

.األنترنت

الطبيعيد  )سدب  الجدروح فدى القلدوب والعدائالك ن قلد  فسدو  وت  حدزفدى الكنيسد  ت   (النجاسه) أخالقي  ألعمال الالا -ج 

سب  فق ان فسو  جزء من ميراثه وإستثماره ت   النجاسه. وتمنح التيطان حق شرعى لل خول الى حياتنا( والروحي 

.ه  فيهميراثفق  شعبه جزء من فى شعبه كما ت  

ِه  لها بتمسكها بإس  فسو  فى م فن  شرفر  و دفت ب -د  ولكدن كدان  "حيد  كرسدى التديطان"نهدا أكنيس  برغامس ش 

 .31-33قصه بلعام فى ع د . فى خ م  القوم المتمسكين بتعلي  بلعام النجاسه لمواجه  اعمال  غير فنقصه  ال
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هْيطَاِن، َودَْنهَت دَنَا َعاِرْف دَْعَمالََك، َودَْيَن تَْسُكُن َ ْيُث كُ " هْك بِاْسهِميْرِسيُّ الشَّ ِعْنهِدي لَِكهْن وَ  ... يَمهانِيتُْنهك إِ َولَهْم  ُمتََمسِّ

ِكيَن بِتَْع ِيِم بَْ َعامَ دَنَّ ِعْنَدَك ُهنَاَك قَْوماً  قَ ِيلْ  َع َْيكَ  دَْن  َرائِيلَ إِْسه، الَِّذي َكاَن يَُع ُِّم بَاَََق دَْن يُْ قَِي َمْعثََرةً دََمهاَم بَنِهي ُمتََمسِّ

ََ لأِلَْوثَاِن،  ََّ فَإِنِّي آتِيَك َسِريعاً  فَتُبْ  ... َويَْزنُوايَُْْك ُوا َما ُذبِ (11-12:3 رؤ) ".َودَُ اِربُُهْم بَِسْيِف فَِميَوإِ

يحررنا ولكدن إ ا سد  تدإ ا اسدتقبلنا سديف كلم. بدأمر مدن فمده سيف ف  فسو  فتدير الدى قوتده التدى تطلدق فدى حياتندا -ه 

فعتمد  علدى  وهدذا او عد و لندا كصد فق  ههو فرس  سديف. (هو فجرح ليعص ) ه سو  فجرحناترفضناه فسيف كلم

.طرفق  تجاوبنا معه

قبال التوب  تغير األمور بطرفق  مثيدره ألنهدا تضدعنا فدى مكدان يسدت. الفر ه لوقف قضاء هللا متاحه لك  من فتوب -و 

 .الرب وميراثنا الكام  رحم 

َُ َّللاِ ِهَي " (17:11 مز)." ََ تَْحتَقُِرهُ يَا َّللاُ  اْلقَْ ُب اْلُمْنَكِسُر َواْلُمْنَسِحقُ . ُروْ  ُمْنَكِسَرةْ َذبَائِ

الحك  علدى أنفسدنا بسديف كلمد  هللا لدن فكدون هنداج إحتيداج ان  طوعا   لو إخترنا. هللا بسيف القضاء فب أ فى بيت هللا -ز 

 (.للتأدف ) فحك  هو علينا بطرفق  أ ع  من خالل سيف الضيق

ْبتَِداءِ ألَنَّهُ اْلَوْقُت "  (17:1 بط1)." اْلقََضاِء ِمْن بَْيِت َّللاِ  َِ

بِّ ألَنَّ الَِّذي يَُْْكُل َويَْشَرُب بُِدوِن اْستِْحقَاٍق يَُْْكُل َويَ " ْيهَر ُمَميِّهٍز َجَسهَد الهرَّ ََ ِمهْن دَْجهِل َههَذا فِهيُكْم . ْشَرُب َدْينُونَةً لِنَْفِسهِه 

لََما ُ ِكَم َع َْينَها َولَِكهْن إِْذ قَهْد ُ ِكهَم َع َْينَها  لَْو ُكنَّا َ َكْمنَا َع َى دَْنفُِسنَاألَنَّنَا . َكثِيُروَن ُضَعفَاُء َوَمْرَضى َوَكثِيُروَن يَْرقُُدونَ 

بِّ لَِكْي  (23-35:11 كو1) ".َمَع اْلَعالَمِ  ََ نَُدانَ نَُؤدَُّب ِمَن الرَّ

التيطان فكذب ليقنع الكثيرفن إنهد  ال فسدتطيعوا الموا دل  . (كخ م  وكأفراد)أن فصنع لنا وسيل  نجا   فسو  وع  -ح 

 .وفعطوا مكان للخطي  حتى ففق وا الرجاء

بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطيُعونَ َولَِكنَّ َّللاَ دَِميْن الَِّذي . لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةْ إََِّ بََشِريَّةْ " بَْل َسهيَْجَعُل َمهَع التَّْجِربَهِة  ََ يََدُعُكْم تَُجرَّ

(12:10 كو1) ".دَْن تَْحتَِم ُوادَْيضاً اْلَمْنفََذ لِتَْستَِطيُعوا 

لمقاومد  كد  أشدكال األعمدال  عهد  للنقداءب 3002مدارس 31فدى ك عه تس اكانسم فنه عائل  بيت الصال  العالمى ب -ط 

مدن  ا من فسو  أن ففتح لندا بداب للمجد طلبن .دراج واسعبرقه ورأف  وثباك و بإ ،فى الوسط (النجاسه) الال أخالقي 

.(هلك  من فرفض)خالل سيف تحرفره أو سيف قضاءه 

َضهبِهِ  َعْهداً فَاآلَن فِي قَْ بِي دَْن دَْقطََع " ََ بِّ إِلَهِه إِْسهَرائِيَل فَيَهُردُّ َعنَّها ُ ُمهوَّ  بَّ  ،اآلنَ  ََ تَِضه ُّوايَها بَنِهيَّ . َمَع الهرَّ ألَنَّ الهرَّ

هاِدِميَن َوُموقِهِديَن لَههُ  َُ تَاَرُكْم لِتَقِفُوا دََماَمهُ َوتَْخهِدُموهُ َوتَُكونُهوا  ُْ هَوتَُهْم وَ   ... ا ُْ َودَتُهوا َ َسهَب دَْمهِر  َوتَقَدَُّسهواَجَمُعهوا إِ

بِّ  بِّ  لِيُطَهُِّروااْلَم ِِك بَِكالَِم الرَّ (11-10:35 أخ3) ".بَْيَت الرَّ

 إعالنده عدن رسداله عدن كونندافدى  الرقيقد ه تدرحمبدإعالن  ممتلد  وتبكيدت وا دح فئد رج هغيرطلق ف  الرب سو   -ي 

 .الق اس     لتحقيقاغمن التواع  ال وليس الرأفهو النابع من الوداع والطهار  نلتمس النقاء نحن . عروس المسيح

األثنين بد نتمتدعفمكدن أن   والرأفد  الحانيد الغيره لمستوى عالى من حيا  النقاو  و الرحمده ليس علينا ان نختار بين 

.معا  

ْ َمةُ تَْفتَِخرُ "  (12:3 فع) ."َع َى اْلُحْكمِ  الرَّ

لتعهد نا   لكد  السدقطاك السدالف( لعفدو العداما)التدى تتضدمن الصدفح  "والمناع  الحصان "نعم   وع  أن ف طلق الرب -ج 

هدو  الصهفَ. الحال  التى تسدمح بمقاومد  المدرضمرض او هى المناع      الحصانة. "عه  النقاء"فى التخصى 

.هبقاساو جرفم   إسائ  عن ك لغفران  ك ل و لك بسب  المحاكم  جرفمه قب  ب ء العفو العام عن
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الثقد  . بهدذا العهد  تعه  معدافيه أننا لن نسقط تحت قضاءه عن خطافانا السابق  ونحن ن الثقة الرب فرف  أن تكون لنا -ل 

نتيجه   "م وثلتفكير الا"    المناع و ن نختبر الحصان أالرب فرف نا . نتاط الروحيفى هللا عنصر أساسى فى ال

من المحاوالك  اليْسضح امرنا وإ ا ف   الخوف من الرفضو( السقطاك السابق  بسب ) المتراك  اإل ساس بالخزى

.فى دعوتنا العليا فقدان الرجاءيختبار إختراق روحى و

ان فكون لنا تماسك كعائل  روحي  فدى وقوفندا فج  . تعه نا ونحن نوا   معا   الرب فرف  أن ايحساس بالثق  فقوي -م 

نتيج   هذا لمم  ونحن نعل  مسبقا  أن الع و سو  فضرب بت   فى هجوم معاكس   نالكى نق م عه  النقاء المتح 

.وقفتنا هذه

III-  (أشهر 1إلتزام ملدة )الرب سبعة عهود شخصية أمام

(11:1 فع)." تُْشفَْوالَِكْي ...  بِالَّزََّتِ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض  اِْعتَِرفُوا"

لدو . (النجاسده) أخالقيد  علدن او تمدزح عدن األعمدال الدالفدى أى أحادفد  ت  رفض ايشدتراج أأتعه  أن  :العهد األول -أ 

.أنى  ق  أخطأكإشتركت معه  فى الكالم بايعترا  لمن بالتوب  وإشتركت فى مث  هذه األحادف  سأقوم 

بين حين وآخر سو  و .ال تثير التهواك( معت ل )أتعه  أن تكون مالبسى محتتم  : للرجال والنساء :العهد الثانى -ب 

لمزفد  (. قصير  أو مت ود )إ ا كانت مالبسى كاشف   لبسلأح  المؤمنين المختلفين عنى فى طرفق  ا بإستتار أقوم 

thecall.comتابع من المعلوماك 

فدى كد  مدر  أشداه  فيهدا أمدور إباحيد  أو  (فتبندى نفدس هدذا العهد )لص فق أثق فيه  أتعه  بأن أعتر : العهد الثالث -ج 

بددرام   شددتراج فددى احدد أتعهدد  أن أقددوم باال. أمددارس اى إتصددال جنسددى مددع شددخ  آخددر خددارج نطدداق الددزواج

.وراء المحاسب  سواء إن كنت أ ار  مع األمور ايباحي  أم الاألمان الحكم  و تكنولوجي التى تعززال

شدبك  األنترندت وتقدوم  هذه برام  تقوم بمتابع  ك  نتاط لك علدى: لمحاسبةسائ ه و االكمبيوترل مُ  برامج

هدذا البرندام  ترسد   قمدت بإلغداء تحميد  وا  .فى برف  ألكترونى لترفك محاسب  أندت تختدار  بإرسال هذا  

.هذا الترفكتقرفرل

 www.integrity.com(Free);  www.x3watch.com  ;($2.50 per month) www.covenanteyes.com

.(free) www.accountable2you.com; (free)

 برام  تعيق الصفحاك بمحتوى جنسى :ف ترة الشبكهل كمبيوتر برامج

www.integrity.com ($49.95); www.bsafehome.com ($49.95); www.intego.com (For Mac’s); 

(39.95) www.cyberpatrol.com

 thecall.comتابع لمزف  من المعلوماك وخ ماك أخرى 

إ ا أفتديت األمدر . سدرف  تامد فى فى هذه ال وائر بضعفه  لى   فقإعترافاك أحافظ على أتعه  بأن : العهد الرابع -د 

فدى ، كمدا فجد  أن أعتدر  بخطدأى بمدا فعلدت أتعه  بأن أقوم بدإبال   د فقى هدذا الدذى إعتدر  بضدعفه لدى آلخر

.لتخ  الذى قمت بايفتاء لهل ايفتاء باألمر

http://www.thecall.com/
http://www.integrity.com/
http://www.x3watch.com/
http://www.covenanteyes.com/
http://www.accountable2you.com/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.thecall.com/
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سو  أظهر ثمر التوبه الحقيقيد  ( النجاسه)أخالقي   بطرفق  متكرر  فى األعمال الال اعثر إ ا كنت: العهد الخامس -ه 

وسدو  أقبد  كد  الحد ود التدى  أمامدهألعتدر  والمسدؤلين القيداد  ألحد  مدن الده بالذهاب مع   فقى الذى أعتدر  

.سيضعها لى

لو   فقى الذى فعتر  لى بضدعفه فعثدر فدى المسؤلين  واأتعه  بأن أشارج مع شخ  من القياد  : العهد السادس -و 

أرفدض . للقيداد  عدىص فقى هذا يقناعده بدأن فدذه  موال  لأأخالقي  بطرفق  متكرر  و لك بع  الذهاب  األعمال الال

.رحم  غير مق س   تؤدى الى إزدفاد الخطي  فى حيا    فقىل ر خأن أ

وَك فَاْذَهْب َوَعاتِْبهُ بَْينََك َوبَْينَههُ " ُُ طََْ إِلَْيَك دَ ُْ هاكَ إِْن َسهِمَع ِمْنهَك فَقَهْد . َوْ هَدُكَماَوإِْن دَ َُ فَُخهْذ َوإِْن لَهْم يَْسهَمْع . َربِْحهَت دَ

(17-11:12 مت) ".فَقُْل لِْ َكنِيَسةِ َوإِْن لَْم يَْسَمْع ِمْنُهْم  ... َمَعَك دَْيضاً َواِ داً دَِو اْثنَْينِ 

أخالقي  بالتأدف  المناس   أتعه  بايستمرارف  فى متابع  ومعالج  من فستمر فى األعمال الال: للقاد : العهد السابع -ز 

.ب ون منح أى رحم  غير مق س 

 (30:1 تى1)." اْلَجِميعِ َوبِّْخُهْم دََماَم  اَلَِّذيَن يُْخِطئُونَ "

بِّ يَُسوعَ  لِ شَّْيطَانِ يَُس ََّم ِمْثُل َهَذا دَْن " وُ  فِي يَْوِم الرَّ (1:1 كو1) ".لَِهالَِك اْلَجَسِد لَِكْي تَْخ َُص الرُّ

هناج مستوفاك . ني أن ال نفضح خطي  اى شخ  بطرفق  عل نحن نرجو. ك  من فتوب لن فتعرض للخزى العلنى -ح 

.كثير  للتأدف  دون اللجوء الى الفضح العلنى

 (2:1 بط1)." َكْثَرةً ِمَن اْلَخطَايَا تَْستُرُ َولَِكْن قَْبَل ُكلِّ َشْيٍء لِتَُكْن َمَحبَّتُُكْم بَْعِضُكْم لِبَْعٍض َشِديَدةً، ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ "

 (5:17 ام) ."َمْعِصيَةً يَْط ُُب اْلَمَحبَّةَ  يَْستُرْ َمْن "


