
ـالة الر٧٣س  
 

  ىى تَـنس تَـنسفَفَــ كي كيممـّـّتعلتعل
 

(Arabic - Learn how to forget) 
 

  ىىنسنســ ت تفَفَــ كي كيممـّـّتعلتعل: هوعوض مموديثنا اليح: أحبائى
 

وِمنرس اولس الة بلرول إلىسؤمنى فيلبى األ مصحاح الثالث نقرأ العددرشَ الثالث ع :  
 

 ""أيأيها اإلا اإلهخوة أنَة أنَخوا لستُتُا لسأح سِِس أحبنفسى أنّ نفسى أنّب ى أدى أدريئاًيئاً شَ شَى أفعُلى أفعُل ولكنِّ ولكنِّكتُكتُرو إذ أنَ إذ أنَداًداًاِحاِح و ا أنسا أنسى مى ما ها هوو  
وورراء وأمتداء وأمتدإلى م إلى م ا ها هووقد ١.""امام قد 
 

 إنالنس يان وهغي ابر ِم أمناألم ور عنالنا ب.والتذكر  وهاستحض ارم غَا قد ابوالع وة بِهدإلى و اينَع. 
 دنا أن أرذا وإ.اها ننس أننريدور التى  األموَل حورد ياليوما ديثنَ وح.إرادياً كون يال  وقداًادي إركون يقدالنسيان و

نتعلمى فال  كيف ننسبلنَد ا أنو .نتذكر  كيفَ نتعلمديٌلال بدب هناك يكون الذى نرل  أن ريدألم انه نسيهذا ونضع 
فسى أنّى أدركتُ ولكنّى أفعُل شَيئاً فسى أنّى أدركتُ ولكنّى أفعُل شَيئاً أيها اإلخوة أنَا لستُ أحِسب نَأيها اإلخوة أنَا لستُ أحِسب نَ": الرسول ولس بيقوُل .ال ننساهحتى  ه مكانَالبديل

بسفر   عنهاءا جوم الرسول  بولسائلوبالتأمل فى رس ."واحداً إذ أنَا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدامواحداً إذ أنَا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام
أعمال الرلس نستطيعأن نستخلص ا بقدر اإلمكان مزمع  رساِنهادول الجهعلى نسي  ومعلى تذكره ا حرص.   

 

 ال أن خطاياناب ب الردع ولقد  ....اهاهطايطايخَخَ   له لهببالرالر  فرفر غَ غَقدقدففاضيه اضيه ى مى م ينس ينسأنأنبولس الرسول بولس الرسول   ممعزعز: : أوالًأوالً 
يعأأنا نا أأ": ءبسفر إشعيا إذ قال هاود يذكرنا هو المذن ذنىىاحاحنا هو الم وبوبكىىجل نفسجل نفس أل ألكوخطاي أأاك ال اك ال  وخطايذكرذكرهااه". إنهو الذى   إبليس

يحاول أني ذكرنا بمعاصينا لنيأسونرجع ف اء الى الوريضمنتحتَ نا بقاءقاَل.لطانِه س أح دؤمنين الم :"إنإن  كانكان  
إبليسإبليسي ي ذكرذكرك بمك بماضيكثيم فاثيم فا األ األاضيكعلنعلنله له قو قو ة دم الم الة دممسيح المسيح المطهطهر وذكرر وذكرههبم ستقبلِهستقبلِه بمالذى ينتظر الذى ينتظر هارارالنّالنّ فى  فى هاألبدي األبدي ة المة المععدةِِةد  

لهولمالئكتِه ولمالئكتِهله "".  إند النبىداو فى مزمقائالى تغنّ  المائِةوره الثالث بعد: "الرالرببر ر حيمحيمور طويُل طويُلؤوفٌؤوفٌ ور الر الر وح وكثيروح وكثير  
الرحمةِِةالرحم      ال يال يحاكمبِدبِدلى األلى األإإ  حاكموال ي وال ي حقدحقدالى الد هرهر الى الد..        لملمي ي صنعصنعم م ععنا حنا حسسببخطاي خطاي انا ولمانا ولمي ي جازنا حجازنا حسسبألأل       آثامنا آثامنابنهمثُل مثُلنه   

 وبسفر ."اااصينَاصينَا معا مع عنّ عنّددععببأأغرب غرب  الم المننشرق ِمشرق ِم الم المدِِدععكبكب    .. على خائفيِه على خائفيِهتهته رحم رحمتْتْرض قويرض قويوات فوق األوات فوق األممالسالسارتفاع ارتفاع 
 ٢."!اهماهم خطاي خطايميعميعر جر جححاق الباق البعمعمأأ  ىى ف فححنا وتطرنا وتطرآثامآثام  وسوسددنا ينا يممرحرح ي يودودععيي": ةشجع الم النبوة تلكتْءاج يخام

  

 اكتشفَ  أندعبف .... وبر ذاِتى وبر ذاِتىةٍٍةنَنَسسال حال ح أعم أعمنن ِم ِمابقاًابقاً س س بِه بِهفتخرفتخر ي يا كانا كانى مى منسنس ي ي أن أنبولس الرسولبولس الرسول  ممززعع: : ثانياًثانياً  
الحكّلقيقة وهى أن  ناالأعمالح التى نَِةنَس عملها بمة وجهوداتنا البشرينفتخربه ا ويفتخرالناس هى بر ذاتى  
مرفوض.. قاَل لقدنّ أِه نفِس عنهح سبِة الشريعم بال لوولكن  وَلقب الربله لم يكن عتمداً معلى أفض الِهل أعم 

الحنِةسِه وبر بْلالذاتى على بر الم سيح المقبول لدى اآلب السماوىوع ماء ال الفدلذى تمهذا هوف ليِب على الص 
تدبيراهللا للخالص والتب رير وما عداهليس والً مقبى اهللا لد..كثير ونيفهم ونخطأ أن الحي اة المة هى سيحي
تُحاوالالمالناجح ة إلصالح المباإلِهء لذاِتر الات ومكانيمالودات جهالتىِةبشري ي بذلها المرنْا ِم ظنّءب أنّه ها ه
يستطيعأن  يسمبأخالقِهو وي رتفعلوكِه بس..فيكتشف بعد أنّ ذلك ها ب٣.! بالفشلتْاء  

 

  ولسإنول بسقبَل الرب انِه إيمالمسيح كاني ظنأنه  ينِه لاِدباضطهوبلمسيحي وب ِهرِتغيِهاِسحمانتِه لدي 
ة واليبهوديسكِهتماِة بالشريع ةلميناُلوسوي رض ِها اهللا علي ولكنب عدأن ظهر له الر بسوع يوه إلى  فى طريقِهو 
ال  أنّه لوركأدو ..قدسة م تكن لمهغيرتَ رف أنوع ِهخالصآمن بف  قاده الرب إلى الحقّينسيحي المعذبمشق ليِد

النعمة التى افتقدتهله لكوك ..هلِه فى جيقوُل فيلبى لمؤمنىتب : "لكنلكنم اا م  كانكانلى رب حاًحاً لى ربفهذا قد ح فهذا قد ح سبتهِم ِمسبته نأجل  أجل ن 
المسيح خَسيح خَالمسسارةةار....بل أنى أح بل أنى أح سسبكّل كّلب شى ة   أيضاً أيضاًءٍٍء شىارةخَسارِم ِمخَس ننأجل فضل م عرفِةعرفِة أجل فضل مالم الم سيح يسيح يسسوع روع ربى الذى ِمى الذى ِمبنأجلِه أجلِهن   

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،                 ١٣: ٣ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  رسال١
             ١٩: ٧    ،      سفر ميخا ١٢ – ٨: ١٠٣ سفر المزامير      ،   ٤١: ٢٥  إنجيل متى         ،     ٢٥: ٤٣ سفر إشعياء ٢
  ٩ – ٦ :٣ فيلبىمؤمنى   إلىرسالته    ،      ١٥ – ١٤: ٦ؤمنى غالطية م  رسالة بولس الرسول إلى٣
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سيح وأوجالم حة لكى أربها نفايبساء وأنا أحخَسرتُ كّل األشيسيح وأوجالم حة لكى أربها نفايبساء وأنا أحالشريعة بل الذى خَسرتُ كّل األشي ى الذى ِمنلى بر سفيِه ولي الشريعة بل الذى د ى الذى ِمنلى بر سفيِه ولي د
ألنّه قد ألنّه قد ": نعمة اهللا قائالً عمل الرسول بره وكتب عن بولس لقد نَسى.. "بإيمان المسيح البر الذى من اهللا باإليمانبإيمان المسيح البر الذى من اهللا باإليمان

عالميِة ونَعيشَ بالتعقل والبر عالميِة ونَعيشَ بالتعقل والبر ظهرتُ نعمة اهللا المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشَهواِت الظهرتُ نعمة اهللا المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشَهواِت ال
والتقوى فى العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجِد اهللا العظيم ومخلصنَا يسوع الِمسيح الذى بذَل والتقوى فى العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجِد اهللا العظيم ومخلصنَا يسوع الِمسيح الذى بذَل 

كما كتب لمؤمنى أفسس  .."نفسه ألجلنَا لكى يفدينَا ِمن كّل إثم ويطهر لنفِسِه شعباً خاصاً غيوراً فى أعمال حسنٍَةنفسه ألجلنَا لكى يفدينَا ِمن كّل إثم ويطهر لنفِسِه شعباً خاصاً غيوراً فى أعمال حسنٍَة
  ١."ليس ِمن أعمال كيال يفتِخر أحدليس ِمن أعمال كيال يفتِخر أحد.. .. هو عطية اهللاهو عطية اهللا.. .. ألنّكم بالنعمِة مخلصون باإليمان وذلك ليس ِمنكمألنّكم بالنعمِة مخلصون باإليمان وذلك ليس ِمنكم": يقول

 

 تبع ين من أل.... له لهسيحسيح الم الماِءاِء أعد أعداِداِدضطهضطه ا اننعاناة ِمعاناة ِم ينسى اآلالم والم ينسى اآلالم والم على أن على أن الرسوُل الرسوُل بولس بولسممززعع: : ثالثاثالثا 
المسيح ال بديحمَل أن صليب كّله ولسولقد قاَل .. م يوول بستشبهاً ": الرامتِه وشركة آالمِه مة قيوقو تشبهاً ألعرفهامتِه وشركة آالمِه مة قيوقو ألعرفه

   أن أن أيضاً أيضاً فقط بْل فقط بْل تؤمنوا بِه تؤمنوا بِهسيح ال أنسيح ال أن لكم ألجل الم لكم ألجل المهبهبه قد وه قد وألنّألنّ": لمؤمنى فيلبى قولهب ذلك  وأوضح.."بموتِهبموتِه
تتألمؤمنى كورنثوس قاَل و.."وا ألجلِهوا ألجلِهتتألملم :"ألنِخ ِخألن فة ضيقتنا الوقتيفة ضيقتنا الوقتية تنشىءاا لنَ لنَة تنشىءفأكثر أكثر فأكثر ثقَل ثقَل أكثر م جٍدجٍد مأبدي اا أبدي" ..أهَلإن  
العالم لهم وسة لينسائلهم الخاصوا آالممه.. ِببشر الر وتعاطى الخمموهذه  راتخدتعطيهم لذة وقتيإلى ياناًة ونس 

حين ولكنسرعان م ا يعودون إلى حيكتشفون أنّائس والهم البهم ما زالوا فى مرارة الماط الظلمر ورب.. ولكنلو  
عرفوا الربلتمتع وا برتِهاحِهسالِم و وتحروا ِمرنوٍد قيوع اٍتادتجلب الشقاء والتع ل و.ةاسضمنوا المجداألب ٢.دى   
 

 إنكان ول ولس بسالر ِس نَقدىثالثة أم بقَور سها و ذكردثنَتحاا عنه ..فهناكثالثة أم احتلتْ  ىور أخر
 : فى كتاباِتِهارِةد الصكان مالرسول وأخذتْ بولس اماِت اهتمِةقدم فى متْحبا وأصهنْ ِمالًدب مكانَها

 

ة التى ال جيب العتِهحب وماناتِهإحسو ....ىىظمظم الع العهِِهتِِتطيطيعع  علىعلى  هللاِِهللاالة الشكر الة الشكر صص الرسول  الرسول  بولس بولستذكرتذكر: : أوالًأوالً  
يعبرا عنه..ؤمنى كورنثوس إلى  فكتبِهللا ِهللافشكراًفشكراً" :يقوُل م على ع على ع طيال  ال ىى الت التهِِهتِِتطي ربعيربعيعنه اا عنه"..ؤمنى   إلى وكتبم

ى يقوُلفيلب :"ال تهتموا بشَوا بشَال تهتمىشَشَ   كّل كّلىى ف ف بْل بْلءٍٍءىىبالصالِة بالصالِةءٍٍءى والد والد عاءاءعم م ععالشكر لتع الشكر لتع لملم  طلبطلباتكم لدى اهللاى اهللااتكم لد"..وكتب ؤمنى  لم
واواا��ُ�ا��ُ� :الونيكى يقوُلتس	 	 

 فى رسالتهوكتب . .ممككجهِتجهِت  ننوع ِموع ِمسسسيح يسيح ي الم المىىشيئة اهللا فشيئة اهللا ف م مىى ه ه هذِه هذِهننألأل. . ءٍٍءىىشَشَ   آّ� آّ�

 ٣."ةِِةممللخدللخد  ىىعلنعلنذ جذ جإإ  ميناًميناًأأ  ىىننسبسب ح حههنّنّأأ  ىىانان قو قوىىا الذا الذنّنّببوع روع رسسسيح يسيح ي الم المشكرشكرأأنا نا أأوو": وثاوسم تيِهإلى تلميِذ
 

  حينِه عليتمدا اعا ذاتية وبرنَس حاالً أعمنسى .... بِه بِه واالكتفاء واالكتفاءانانيميمباإلباإل  اهللاهللا   بولس الرسول بر بولس الرسول بر ينس ينسلملم: : ثانياًثانياً 
كانجهُل يبر سيح ف المما عادي تمسكبالذى ر فضاهللاه .. ألن هالذاتى بر لمحققْ ينفعاً له .فأين بر الذاتى ِمه نبر  
الميمان؟ باإلسيح الذى ناله.!لقد كتب وِموِم" :ؤمنى كورنثوس يقوُل إلى منهأأ  نهنتم بالمنتم بالمسيح يسيح يسىىوع الذوع الذسص اا صرلنّ لنّر ا حكمة ة ا حكم
  لكلكت هكذا تمت هكذا تموو الم المىىة فة فلكت الخطيلكت الخطيا ما محتى كمحتى كم" :ومية يقوُلؤمنى ر إلى موكتب .."وفداءوفداء  ةة وقداس وقداس اهللا وبراً اهللا وبراًننمِِم

النعمالنعمة بالبرة بالبرللحي األاأل  اةاة للحيبديةِِةبديبي بي سسوعوعالم الم سيح رسيح ربناناب....  براهللا باإل اهللا باإلبر يمان بييمان بيسسوعوعالم وعلى كّل وعلى كّللى كّللى كّلإإسيح سيح  الم الذين ي الذين ي ؤمنون٤."ؤمنون 
 

جن  فى السوسيال  هو كان....ائدائد والشد والشد اآلالم اآلالمونونبيح تهبيح ته والتس والتس بالصالِة بالصالِةهه بولس الرسول أنّ بولس الرسول أنّ ينس ينسلملم: : اًاًثثلِِلثاثا 
 صَلحا  ولم.اهميدس جتْم أداٍتلد جدع هذا ب.امونهعمس يونونجسوالم ان اهللاحسبان ويصليا يكانَنحو نصفَ الليل و

  ٥.ِهميع بيِت جع م وتهلَلاِت الجراحنا ِمملهس الليل وغَن ِمِةاع الس فى تلك إلى بيِتِهاأخذهم الخالصالسجان على 
 

تحدثُ معجزاِت التغْيير العجيب  تذمرى أو شكودون  فى الشدائد واآلالم تسبيحاٍتالصلواٍت والنقدم  حين  
ها الريستخِدمفى نفوس الخُطاة واحاِت اآلخرينبميِد جرِبيتذولو  لتضالقلوب وي رجعالم جدِهللا كله . .أخى  ليتك 

  وأعيشَ..ام قدوا ه إلى ماء وأمتدر ووا هى مة كى أنس هبنى نعم..اوىمأبانا الس:  فى تلك الصالةىِعمتشترك 
اكراً شَلكم سأ ..حاًبفعالتى  صروع مفى اسسخلصى  يفاقبلنىمبى ر قلتَ اي نقبْل :مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرساع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ٨: ٢إلى مؤمنى أفسس  رسالته    ،                  ١٤ -١١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى تيطس ١
        ١٧: ٤رسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوس     ،      ٢٩: ١ & ١٠ :٣يلبى  بولس الرسول إلى مؤمنى ف رسالة٢
   ٦: ٤ رسالته إلى مؤمنى فيلبى   ،       ١٥ :٩كورنثوس  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى ٣

       ١٢: ١اوس األولى إلى تيموث رسالته      ،   ١٨: ٥ ، رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى
      ٢٢: ٣ &   ٢١: ٥ رومية إلى مؤمنى رسالته    ،     ٣٠ :١كورنثوس   إلى مؤمنىاألولى رسالة بولس الرسول ٤
  ٣٤ – ٢٥: ١٦  الرسلأعمالسفر  ٥
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