
الر١٢٣ الة ـس 
 

  تأيـدوا بالقـوةتأيـدوا بالقـوة
 

(Arabic – He may strengthen you with power) 
 

 ةةووــوا بالقوا بالقددــتأيتأي: حديثنَا اليوم موضوعه.. أحبائى
 

وِمنالِة رسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى أفسساألص حاح الثالث نقرأ األعدِماد نالر نالثاِم إلىر شَابع عرشَ ع: 
 

 "بسبسببِِبِِبهذا أح نِِن هذا أحى رى ركبتىكبتىلد لد ى أبى ربنَبنَى أبى را يا يسسوعوعالم نْنْى ِمى ِم الِذ الِذ....سيحسيح المههتس تس مى كّلى كّلمع ع شيرفى  فى ةٍٍةشير 
السالسممواِتاِتووعلى األر ضض وعلى األر..لكى ي لكى ي ععطيكمطيكمبح بح سنَنَ ِغ ِغبِِبسى مى مجهِِهدِِدج  أنأن  تتأيتتأيددوا بالقوةِِةوا بالقوبر فى اإل فى اإلهِِهوِحوِح بر نسان ان نس
الباطناطنالب....لي لّّلحِِح ليالم الم سيحسيحباإليم وبكوبكان فى قلان فى قل باإليممأأوو  ..منتمنتممتأصلون متأصلون ومتأس ومتأس سونىى ف فسونالم الم ححبةِِةبحتى تستطيع وا وا  حتى تستطيع
 ١." والعلو والعلومقُمقُ والع والع والطوُل والطوُلضضررو العو العا ها ه م ميسينيسينميع القدميع القد ج جععركوا مركوا م تد تدننأأ
 

 ديدعا العلنه يس المقد فالكتاب. الحقيقةِه هِذرِكن يالذى اًسيحي مال يكونو .دس وج ونفسوح راننسإن اإل 
 : يقوُلى إذ كتبالونيِكى تسِنؤِم األولى إلى مهالِت رسوُلس الرولس ب بِها ختمثال مبيل الِموعلى س .اِتر المنِم
 ."سيحسيح الم الموعوعسسا يا يبنَبنَ ر رءِِءىىجج م مم عندم عندلة بال لولة بال لو كاِم كاِمدكمدكمسس وج وج ونفسكم ونفسكموحكموحكمررام ولتحفظ ام ولتحفظ  بالتم بالتمسكمسكم يقد يقدههالم نفسالم نفس الس السلهلهإإوو"
اوم بسحج اءبإنجيل ي وحنا األصحابعاح الر  كذلكنعلموحاَهللا ر أن . كانتْلذلك  اناإلنس وحالهى  رالتى سيلةو 

اُهللاا خلقه ل شَرفى البِدستخْيماهللتع امل ماإلع اننس.ور اإلوح نسداخَل ان تسكن جت ِهِدس ا أنولهسيِهنفِس على طر 
ى كنَسحلول و لأصالً وأعدها اإلنسان وحر أ اُهللا هيقد و.ة فيِهاِدان واإلردجكر والو الِفعنبى م ِهالنفسو .ِهِدسجو
ِهوِحرفيِهوس القد اَهللا ألن ر وحكم و.ارنَ وأشَقَبا س سال ا ِهللانَودج قبُليإال إذا كان بالر ٢.قّوح والح  
 

 هْل:  سائٌلسأُلوقد ير اِهللاوح  ياإل فى سكنالحقيقة .ان؟نسأن  انِه بسقوِطاإلنس  رمِمحنالتو فى ِداج 
محر اِهللاض. حسبم ا جبسفر التكويناء األص اح الثالثحع نم عِةصيآد موح واءِهِد وطرا ِممنِةنّ جع ند. 

والراِقوح السطة على حتد ِهبير الكتاِبع ى متةي.بم عنى أن انوح راإلنسم وجة داخلودولكنّه هالِةا فى حاٍل انفص 
و.ن اِهللاع الروح القدس ىو الِذهي يىح ران وحاإلنس بعدح ِهوِلصعلى الح اِةيالج ِةديد ويسكناِخ د٣.له   
 

  إنملكةمإبليس الم سمملكِةاة بمِة الظلمبكّلمُل تع م ِعا بوسها ليبقى اإلنسِهى سقوِط ِفانِهاِل وانفصن اِهللا ع. 
 احور أميعاً جم وه. وأتباعه ِمن المالئكِةوقط ه فسرتكبو الكاً م كان وإبليس.واحالئكة أر المأن حتوض ة اِهللاكلمو
اِقسطة أعاُهللاد له محيماً جاً أبدي. وسأليكون ِمِهاِعتب بِنن رشَى البنفس الم صير وهو العذابِد األبى.ولي نِْع سد 

ِم اناإلنسنسيلٍة وا لتحير وحالساِقه نفِصطة المن اِهللالة ع.الِذ اَهللا ولكن ِنو غَى هىفى الر حِةمد برأم إر اِءحيوح  ر
ان ِماألنسنديٍد ج.إذ س رأن ِءْل الِم كّلّلِح يفى الم سيح يوعس.وأن ي اِلصِه لنفِس الكّل بِهحالًاِم عالصلح م  بد
 وح رصُل تحوعس يِبان بالروبااليم الص للخَِبم الصلية د قوئاِطان الخَس لإلنسوح القدبإعالن الرو .ِهصليِب

 ٤.ق فونة ِم الوالدة أىثانيالة ى الوالده ِه وهِذ.. األبديِةاِةيل الحتناو ِةديد الجاِةيحال على يتة الماإلنسان
 

 بهذا .ِهوِحرِل داًدجان م فى اإلنسسالقدوح رالمل ع ب اِهللاِة لنور كلم القلِبعناه فتحم ىسيِح المانيمإلاو 
 ٍةوحي رركاٍتن على بؤِمول المص حعطُلي  الحقيقِةِه بهِذهُل والج.س فيِهوح القدى الر لسكنَؤهالً ماإلنسان كوني

دخَمرة له. ألن ان وحراإلنسب عدح وِلصاِةها على الحيباإليم ان فى حٍةاجمِل إلى عاِهللاِة نعم لتقد سإذ أنّ.اه ا ه
معرِمة للتلوِثض دنَن وُل  يقوُل.المس العسالر ولسالِت فىباألولى  رس الونيِكى إلىهؤِمِنى تسإإوو": ملهلهالس الس الم نفسالم نفسهه  

يقديقدسكمسكمبالتم ولتحفظ  ولتحفظ امام بالتم رروحكموحكمونفسكم ونفسكم وج وج سسدكمكاِم كاِمدكم لة بال لولة بال لوم عندم عندم ءِِءىىجج مر بنَبنَ را يا يسسوعوعالم سيحسيح الم".ِمشيئة اِهللا فم ن 
                                                

    إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع      ،                                        ١٨ – ١٤: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
٢
   ٢٤: ٤    ،       إنجيل يوحنا  ٢٣: ٥تسالونيكى رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى  
  ١١ – ٩: ٨رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى   ،  ١: ٢ أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ،   ٢٤ -١: ٣سفر التكوين  ٣
   ٢٠ & ١٩: ١ى كولوسرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى        ،    ٨ -٦: ٣  ،   إنجيل يوحنا ١٤ -١٢: ١٤ سفر إشعياء ٤
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 ينيدس جنينؤِمم ال .وح الربسا ح نحيوحيينر ؤمنين م نكونى أنعنَة بمستمر المِةاة القداسيا ح نحينا أجهتنَ
 :اًسمخَا نه ِم نذكرٍةعينَ مفاٍت بِصىوِح الرنؤِم المزي ويتم.اهاِتو والنفس بنزهاِتوه بشَِدس الجِةطري ستَن تحعيواِق
  
 .انياة العيان ال حياة اإليم ح)١(: تطلبوح ي بالروالسلوك ....وحوح الر الرببسس ح حسلكسلك ي يىىوِحوِح الر الرننؤِمؤِمالمالم: : أوالًأوالً  

 . "انان ال بالعي ال بالعيان نسلكان نسلكيميما باإلا باإلننَننَألأل" :نثوس إلى مؤِمِنى كورِةه الثانييقوُل بولس الرسوُل فى رسالِت
 .رىشَان بس استحبس حسالن إلهى ولي على إعاءا إال بنَمل م بعنؤِمم يقوم ال أن ال)٢(
)٣( االستنادِة على القوِة اإللهيولي سعلى ذر شَاع بعلىر أو ٍة حكمأو بشَضيٍد تع ١.رى  
 

 ىوِحو را هاء إلى مة االنتم تار.ناهي اتجن بيحج ال يتأر أى....نن فرقتي فرقتينن بي بيججررععيي   ال الىىوِحوِح الر الرننؤِمؤِمالمالم: : اًاًثانيثاني 
يول  من ناتج عىو نفِسا هاء إلى منتماالى رخْة أ وتار.اكن فيِه السوح اِهللا راِد إرشَ ووفقَِةدجدوح الم الرننابع ِم

ٍةذاتيوإر ٍةادستقلٍة مع نإر ابع ِم وفكر نَ اِهللاِةادِحن بشٍَةكم ٍةري.ج انبل  منه ينتِسبرب اآلخر اِنوح اهللا والج ينتِسب
 ِةنبوب بأرفقِة الماِت اإلرشادقِةرات المكتوبة بو التعليمنِمن المالحظ أو ..الروحى ملتصق بروح اهللالمؤمن  ا.لذاِتل

المقِة الالِصِةادتنص بأنّح هول إ للوصأفضَللى نتائج ي راعى عدم وعلى الشٍَبواِئ شَوِدج ِءىالم اِدر٢.ر بآخَِهاِم لح 
 

  أنشتاقُ ويال إٍنؤِم من ِمس لي....ن فيِهن فيِهاِكاِك الس السوح اِهللاوح اِهللا ر رنن ِم ِمةٍٍةوام بقووام بقو على الد على الددد يتأي يتأيىىوِحوِح الر الرؤمنؤمنالمالم: : اًاًثالثثالث 
يكونناًؤِم مر اًوحيولكن الر غبإذا كانتْو .ة ال تكفىة واإلرادالر وحتنقص ةها القولتتغلب على الج ِدساِم الجح أو 

ندِفالنفس المِةعفسر عانا ينْ مهارؤِم المنإذا لم تتأي در وحهة ِم بقونوح اِهللا ر.لذلك ي صلى بولس الرول ِمسأجل ن 
ى أفَِنؤِممس قائالًس :"بسبسببِِببهذا أح نِِن هذا أحى رى ركبتىكبتىلد لد ى رى ربنَنَبا يا يسسوعوعالم سيح سيح  الملكى يِدِه لكى يجِب ِغنَى مسبح طيكمِدِه عجِب ِغنَى مسبح طيكموا عدتتأي وا أندتتأي أن

ان نسوح اإلن راِطان البويعنى باإلنس ." ليِحّل المسيح باإليمان فى قلوبكم ليِحّل المسيح باإليمان فى قلوبكم.. بروِحِه فى اإلنسان الباطن بروِحِه فى اإلنسان الباطنبالقوِةبالقوِة
المجدةد.إن ؤِم المنكى ي ٍةصلى بمثابرتأتيِه إلى أن االستجاب ة تحتاجر ه إلىوحٍة قو.ؤِم والمنربِه فى حالر ِةوحي 
 ِة أسلح إن.ود العام أمٍةالب بص على الوقوِفراً قاِداطن ليكون البِهاِن فى إنسٍة بقودتأي ي إلى أنحتاجيطان ي الشَدِض
منَاربِتحا ليتْسج ةسدي.ننتِص ولكى رتلز نَمة الِتا القوى يهنَبا أياها رى اإل ِف اهللاوحنس٣.ناِطان الب  
 

  راًاًابعابعر : :المالمؤمنؤمنالر وِحوِح الرىالال  ى  ييسسممحلل  حرهِِهوِحوِحرأن أن   تكونتكونم لوثة بأشْلوثة بأشْ مياء ِماء ِميننالع الع الم الحرراِضاِضالم الح.... وفهاتحى اراِع يد 
الً كاِمِهوِحروح اِهللا برفِم.اكن فيِه الس الل  ِخن ذِلكاِداالتحي صيرؤِم المبالحقيقِةن ساً إناءقدِة ماملِخعاًاِف نَ. للكر دِةم 

السِديلكّلداًستِع م مٍل عنْ وِع.حاِل صصليِبد بسيح و المِةفاعليطم ال الدهرمتطه رر وحن ِمؤِم المِبواِئ شَ كّلن 
 اننسا اإلحي في.ِدس النفس والجادِةة على قية واإلمكانير للروح القدوتصير . الحاِضرالم للعِةديسيول الج والمالذاِت
عاًاِض خَكلهشيئِة لمالر بال تب أرجح بيناتج نناهييادتض٤. م 

 

 ِه هِذَل داخمُلع ويِهوهبِت مودد حرفُعي ....سيحسيح الم المدِِدسس فى ج فى ج وعمله وعملههه مكانَ مكانَرفُرفُععيي  ىىوِحوِح الر الرؤمنؤمنالمالم: : اًاًسساِماِمخَخَ 
الحت.ودد إذ أنّه وجدقو ة روحيتحققُةة كاذب ظاِهاحاً نج وتعتِم.اًري دعلى الم ِباِهواِعشَ واألفكار والمةر الذاتي.لذلك  

 ؤمنين المون مثَليشُع ي الذينينسيحيا أكثر المم ف.ِةديد الجياِةوال الحالص ونَ للخَينر اآلخَِةادا فى قيهباِح صيفشُل
الحقيقيِمين نالسلوِكيثُ ح والتقو ى والطهوالِخِةار دِةموقر و الكتاِبِةاء الِةالص.ي سمعونن اِهللا عكم ا يتكلمنْون عه 
ا مهم ِدسال الجم أعن ِمذرنتح ا أن علينَلذلك. ة بِهصيخْرفة شَع مم لهسة وليرفة الحقيقيع المهعرفونَي م الهولكنّ

بتْدح ةنَس.ونتح ِمذر ِخن داع النفس بأفكار باقٍةراِعشَ ومرم تحمٍةسوإر ٍةادٍة ذاتيِه فهِذٍة قويم رةفوض.ال اَهللا ألن  
 ٥.وس القدِهوِح رِةاد بقي التى تسلكِةددجوح الم الرن ِمراًاِد صا كان إال ميقبُل

 

. .امتلك قلبى وِفكرى وحواسى ..اوىما السانَ أب: الصالِةى فى تلكِع م تشتركليتك ..عزيزى القارئ 
قوِةب نىدأيوِح ركوس القد ألحيحققاًا مم شيئتكو ..ىياِت فى حليتمجداس مكفيم ا يصدنّ ِمرى سواءكان الً قوأو  
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: مستِنداً على وعِدك القائل ..ىاِدفَال  يسوعمى فى اسالِت صأرفع ..الًعِف
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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   ٧: ٥ رسالة بولس الرسوُل الثانية إلى مؤِمِنى كورنثوس        ،         ١٧:٥ سفر إرميا    ،   ١٤: ١٢ الرسالة إلى العبرانيين ١
 ٨: ٣٢ ،  أخبار األيام الثانى       ٢١: ١٨ سفر الملوك األول ٢
   ٤ – ١ :٣رنثوس  إلى مؤِمِنى كوولى رسالة بولس الرسوُل األ٣
    ٢١: ٢ تيموثاوس رسالة بولس الرسوُل الثانية إلى ٤
  ٥ :٣ تيموثاوس رسالة بولس الرسوُل الثانية إلى ٥
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