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 (43:6ر خ) جمد مشاعر اهلل

I- املسيحية هي تباعية شخص 
"المسييحيةالدااييية"حييا العدييدحيياي.،والشييطا قاومالخطية،المرضنشخصونحنتبعيةالمسيحيةهي -أ

غييروالي جضيعي ويييراعيا انهيمهيااال.وراءالنيرردو السيعيبي،لكينركي يىيماقاوايةالةىميةلتيت ا

،لكننييا يير لنيياتهييا،ايياالعىيي ا الخطييية ترارييااطار يسيير لبتبعيتنييان كميياالسييعي.اإلنسييا البييا ن

.بتبعيةيسر نشغا المقدسالمسيحيةالحقيقيةهياإل.ايىيه"تفرقن"

،ولكينالكيييرالاجييدشيخصر هيريسي.ايالتفاييااياشيخصيسير المسيي ترجدقر خبرتناالمسيحية -ب

كتشيا إغياار ا جيابه نحيرمجيديسير وباسارحتناكبير تعري الن واييامن.بالترارااعهيتمتعر 

.جدييد يضياكتسيابأرإايناقيدا اضرضهييحياتنياالروحييةالسبياالرحيدلىحفيا يىيم.تهجاللةويةم

التييالسيبياالرحييدلىحفيا يىيماضرضيهييةي ابصيرر اي عينالمعراةيسر إكتسابأراضيجديد 

.دينااآل ل

(:33اي) ".بَْل إِنِّي أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيضاً َخَساَرةً ِمْن أَْجِل فَْضِل َمْعِرفَِة اْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّي "

II- اإلعالن عن مشاعره: إظهار جملد اهلل أعظم 
.ليهأ يمهواييال كش ينريالحهبالالريدبار مهللاأجاب(.الربجما )رىمار ملمعراةاجدهللا -أ

.هللايينعي يهللا يماار يم.اشياير ،وخصرريا شخصييتهاوةشخصينإيال يعنيإيال ا  الرب

 .رجياشةراحبالمشاي،دوج شخصهرأ يب،أرى ،أنقم،أ عد،أذكم.هللالديهأاضاشخصية

يَك َ : فَقَالَ " ْْ َِ ِي : فَقَيالَ . اِرنِيي َم ُُ ُكيلَّ ُجيو قِّ قُيكَّاَم َ . قُيكَّاَم َ اِجيي يِ  اليرَّ ْْ ِِ  بِا ُُ . َوانَيا ََيم َميْن ا َيَرا ََ  ُُ َوا َيَرا

(31-::333خر) ."َواْرَحُ  َمْن اْرَح ُ 

بإيالنهاجد ينهللاإيال نرىقمةاهناأاا.ايلقاءاتأخرىتهحكمهللااجد لمر مبإيال قرتهوكش  -ب

 .هأويرا فينقىبه

ق  " اَميي ُ فَاْجتَيياَ  الييرَّ ق  . قُكَّ َِا الييرَّ ق  الَيي ح َرِحييي ح َورَ : َونَييا  ."ُح بَِطيييُء اْلَضَضييِب َوَكُِيييُر اْاْحَسيياِو َواْلَوفَيياءِ وؤالييرَّ

 (6::4خر)

،رحي كياشياير بعيدذلي كشي ثي . اضايرا وحييااي هلترجييهاضان،كش هللاقرتهو ىطأوال :الرقالرق  -ج

 .اإلحسا ريكينا ،واالايرؤو ، ر

هيااهيرالجانيباضو اينشخصييته.تنياخطيناوتضيعفاعنااييهةتعااىهررحي اي ريق:رحي إل  الرق  - 

انهياواحيد اينالقضيايااض ا يية.لنيابالنسيبةتياجاضو واضه اإليال هراإلحمر مض هاالأيىنهالاي

افهيرمخال نةيرته إليمت ضنهاهللاةبعضرحمالقاومي(.31331رؤ)هللاينهاالتييسعمالشيطا لتشريه
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يضيبهللاأ ينيداانفهي .كيااال بالعداليةاطاليحقي باآليىيمالصيىيب.هاأنه اليسيتحقرنه عىملالعدالة

 .ض العد اإللهيت إرضاء رحمةايإ تقبا ال،نق ايثقةيىميسر   كب

 .ايقيا  الكر بهاانهاواحد اناالشياءالمفضىةلديهلىقيام.سربالرأاةي الرب .3

ِن الذَّْنِب " ََ ََُُْ  َغافِرح اإِلْثَ  َوَصافِحح  ْأفَةِ  ...َمْن ُهَو إِلَ ح ِم  (3331ايخ)."فَإِنَّ ُ يَُسر  بِالرَّ

 .الم ساوااتايحياتناينتربنقدملنابدايةجديد كايرملرأنناهللاي  .1

ولُ " ُُ قِّ أَنَّنَا لَْ  نَْفَن ألَوَّ َمَراِحَم ُ اَ  َ ."َكُِييَرةح أََمانَتُي َ . ِهَي َجِكيَكةح فِي ُكيلِّ َصياَا ٍ . إِنَّ ُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ

(:1-:113ارا)

 .هابهامكننااقارني آخرأبعدانأيشيءيرحمةهللاايانحناالغفرا ه .:

يُر طَِريقَ ُ " رِّ قِّ فَيَْرَحَم ُ َوإِلَم إِلَِهنَا ألَنَّ ُ يُْكُُِر اْلُضْفيَراوَ  ...لِيَْتُرِ  الشِّ ألَوَّ أَْفَكياِر  لَْيَسيْ  . َوْليَتُْب إِلَم الرَّ

ق   يِن األَرْ . أَْفَكاَرُكْ  َواَ طُُرقُُكْ  طُُرقِي يَقُيوُل اليرَّ ََ يَماَواُت  ََيِ  السَّ ََ يْن ألَنَّي ُ َكَميا  ََ ََيْ  طُُرقِيي  ََ ِض َهَكيَذا 

ْن أَْفَكاِرُك ْ  ََ (1-1377اش)".طُُرقُِكْ  َوأَْفَكاِر  

نيدااي.طايتيهوخداتيهلهير يخياييكيفييةتقييي جهر نياالضيعيفة.اانستحقهعطيناي اهرال:روؤُالرق  - 

بسيببناراضييالجبىتناهريعر .ايضعفناالهربانهانبدال نحر جرييكر لدينااليقةأاامهللا،اإننان

 .هكااولكنهللاليساتناغضببسببضعفنيمكنأ نفاجأونحن.ضعفنا

اِ نَا َحَسَب آثَاِمنَيا" َْ ُُ ِجْاََتَنَيا...  لَْ  يَْصنَْع َمَعنَا َحَسَب َخطَايَانَا َولَْ  يُ اي )." يَيْذُكُر أَنَّنَيا  ُيَراقح نَْ ينُ . ألَنَّي ُ يَْعيِر

31331:-36)

؛ييب61:31اي )ليه اييةفعياكعمىيهيىيمكياايانوإتجاهيهنياربقىايييىمكاحركةسخاءبكاائناي نهأ -و

اليرب اييةأجياتااهيةاينالصيغير والالنيامأي.بالكراايةييرماينأييامحياتنياكاالربي كىاااكه(.31:4

.ةىااكيير،ويىمالري انأنهاضعيفة،اعيبةياكرهاويكاائيىيها

ايار و كيييرا عيانيهللاي .الشيطبيىينياايناعنيابيدال كيييرا حماتانهي:(الرو ل يطو)بطئ الضضب الرق  -ز

ليهاييهسيببناليايأكبيراينالحي  حبيهلنيا.نسبةلناينداانفشياانهاليفقدالحماسبال.اعهةخا ئالأاعالنا

 .يمدا هبعضاضحيا ينداانقاوا

َ  إِلَم التَّ أَْم " ُِ الٍِ  أَوَّ لُْطَف هللاِ إِنََّما يَْقتَا ََ (631رو)." ْوبَةِ  َْستَِهيُن بِِضنَم لُْطفِِ  َوإِْمَهالِِ  َوطُوِل أَنَا ِِ  َغْيَر 

يالكتيابالمقيدسهيسيجىةاضكييراييالم اضينيية.بالنسيبةلنياريالحةخططهريفيضب:اإلحساو ريالرق كُ -ح

؛ار:333؛يييي 13:11؛1،4::؛7::3اخ1؛6:34،63:اخ3)"ألبيييك رحمتييي ا، إليييم صيييالح اليييرق"

اييمنييايينييد اااضيياايييمنيياهللاليين(.3:4؛3:3:3؛3:333؛3:311؛3:314؛7:311؛ايي :::33

.،الخ يات،الماالخداة،العالقات

ِن السَّالِِكيَن بِاْلَكَمالِ ... ألو الرق " ََ (33336ا )."اَ يَْمنَُع َخْيراً 

أويال ا ي هللاإبي اليربتجربيةار يمينيدااوييدمرإلييشي يسر :(عَن اْ  هللاي إيهل)أناِ  بإْ  الرق  - 

ابيدأ(.:رنييرسكر1)حييا ار يمإلمها التجربيةاييريشأيضا ي سبرل.قىربنارق الحباييلتهشخصي
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ين ري )التمننةرلهااننحرناقىبهللااشايركان يعىمناأنهاهما"اوتتفرسايه ااتنةرإليهتكر"

يننفسيهبأنيهقىربنالمحبتهاهري عىنمكينتريدهللايندااي .هللااننحرلقىربناقات ر تن(الدرا ةوالتأاا

 .اوال حبنااني هر

فُُهْ  لِيَُكوَو فِيِهُ  اْلُ ب  الَِّذ  رِّ ََ أُ َْ َمَ  َو ْْ ْفتُُهُ  ا رَّ ََ (14331ير)." أَْحاَْاتَنِي بِِ  َوأَُكوَو أَنَا فِيِه ْ  َو

ْينِ " ََ يوَرِة  َْيَ  الص  ، َكَما فِي ِمْرآٍة، نَتََضيَّيُر إِلَيم  ِ ٍُ قِّ بَِوْجٍ  َمْكُشو َك الرَّ ْْ كير1)... " َهيا َونَْ ُن َجِميعاً نَاِظِريَن َم

333:)

اً " (3136ير3)." نَْ ُن نُِ ا  ُ ألَنَّ ُ ُهَو أََحاَّنَا أَوَّ


