
ـالة الر١٥٠س 
 

  نَجانَا وهو ينَجى وسينَجىنَجانَا وهو ينَجى وسينَجى
 

 (Arabic - He delivered us, will deliver us, and does deliver us) 
 

  نَجانَا وهو ينَجى وسينَجىنَجانَا وهو ينَجى وسينَجى: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

وِمنالِة رسب ولس الرول الثانيِةساحى كورنِنؤِم إلى محثوس األص الع ددأ العراِشاألول نقر : 

  ١.""ددععا با ب فيم فيم..ضاًضاًأيأي  ىىنجنجييسس  هه أنّ أنّ فيِه فيِهاءاءججا را رى لنَى لنَ الِذ الِذ..ىىنجنجييو و  هذا وه هذا وهثَلثَل ِم ِمتٍٍتوو م مننمِِم  ..اناانانجنجى ى الِذالِذ""
 

 يكتبب وُل ولسسِفالر ؤِمِنى إلى الثانيِةالتِهى رسم كورنثوس ع نم حلٍةرٍة قاسي..ص فَادطراًا خَ فيه 
 ِة القاسيحلِةر الملك ِتنابع ِمى الهزيع الر ِفه إال أنّ. لهضرى تعطر الِذ الخَكع ذِل نون عح يفِص لمهنّ ولِك.عظيماً

جاءالفر ِمج ِدنْ ِعنالر ى كِل وِف.باٍتمذ عٍةبس جا لهولسوُل كأ بسنشُالرتغنٍّةود اى به.م عراًبع القدير  باإللِهِهقِت ِثن 
ِمن موٍت ِمثَل هذا وهو ِمن موٍت ِمثَل هذا وهو . . نجانانجاناالِذى الِذى ": بم الر اسداًجم مالرسوُل بولس قاَل .ولس بِهِدب عِةدج بنَعر أسِهى وقِتى ِفالِذ

ا دنَج ووُلس الرولس بى بِها تغنّ لماًوحي را تطبيقاًنَدوإذا أر ." فيما بعد فيما بعد..أيضاًأيضاًسينجى سينجى  الِذى لنَا رجاء فيِه أنّه  الِذى لنَا رجاء فيِه أنّه ..ينجىينجى
خَأن ا يِتنَالصى ثالث ِفمف .لراِح مبولس الريقوُل وُلسع ن الربي سالِذالِذ"" :وعى نجانااناى نج..وهو ي وهو ي نجوأنّ وأنّ..ىىنج ههس س يينجىىنج"". 

  ٢.""اانَنَصصخِلخِليي وس وس..اانَنَصصخِلخِل وي وي..اانَنَ خلص خلصوعوعسس ي يبب الر الرننإإ"" : نقوَل أنؤمنينا كمننَمِكى يوبالتاِل
 

 ضيح ذِلولتوكاألم مكننَر يا الرجوعا إلى م جتاِب بالِكاءالمقد س عالخَن الص المم ِمقداِهللان لنقب له 
 الصالخّوق ررف على الغَشْان م إلنسقدملما اِةجق النّ بطوههبنشَ:  األولىِهحلِترى مالص ِففالخَ .انيم باإلكهمتِلونَ
 رثم ريظهو . األولىحلِةرى الم ِفب الرالص خَِهوِلقبِعنْد   فيِهسوح القد الرىكنَسب نِمؤالم الهينَ :ِة الثانيِهحلِترى مِف

ِهى سلوِك ِفوحالر: "ممححببة فرحة فرحس س الملطفٌ لطفٌناٍةناٍةأأ   طوُل طوُلالم ص ص الحإإ  الحيميمانان  وودداعاعة تعففٌففٌة تع". الخَا أمِفالص ِةث الثاِلِهرحلِتى م: 
 القاِة لمؤمنين المى الختطاِف الثاِنب الرجىِء بماركب الماءجو الر وه أيضاًانباإليم نؤِم المره ينتِظالصهو خَ

الربعلى س حاب المِدج.بِن وعِفأمُل نت اِهللاِةم ى مفنَ. بالتفصيلالثالثالص ل الخَاِحر حنيلز نَمنَا أن رفَعم ة اهي
 ٣.انيم باإلهرى ننتِظالص الِذ والخَ.انيما باإلنَياِتى ح ِفهى نحتاجالص الِذ والخَ.ان باإليماهى نلنَالص الِذالخَ

 

ة هذا ومي رىِنؤِمول إلى مسولس الر بالِة رسنر ِماِشاح العحصألى ا ِفىح الوُلسج ي....اهاهلنَلنَ ِن ِنالصالصخَخَ: : أوالًأوالً 
الودع :"الكلمة قريبة ِمة قريبة ِمالكلمنكى فِمى فِم ِف ِفنككوِف وِفك ى قلبكى قلبكأى أى كلم اإل اإلةِِة كلم يمان الِتان الِتيمى نكرزى نكرزبه به ا ألنكا ألنكإن اعتر بفِم بفِمفتَفتَ إن اعتر ككبالر بالر ببي ي سسوعوع  

رط الص بشَا بالخَ لنَ اِهللادع ودؤِكى وتاِض المة تفيد الكلمِه وهِذ."تَتَ خلص خلصواِتواِت األم األمنن ِم ِمهه أقام أقام اَهللا اَهللا أن أن بقلبك بقلبكوآمنتَوآمنتَ
  ة الة السسة مقدة مقدووععا دا دانَانَععددا وا ونَنَى خلصى خلصالِذالِذ":  الثانيِةِهالِتى رس ِفوثاوس لتيموُلس الر بولس يقوُل.اهوِس سان ولييماإل
بمبمقتضقتضى أعى أعما بْلا بْلنَنَاِلاِلمبم بم قتضقتضى القصوالنّ والنّدِِدى القص ععمالِت الِتةِِةم ى أعى أعطيا ِفا ِف لنَ لنَتْتْطيى المى المسيح يسيح يسسوعا ا قبَل قبَلوع ألزنِةنِةمِِمألزاألزلي ى  ِفويقوُل. "ةِِة األزلي

إلى ِهالِترس تيطس: "ولكنولكنحين حين ظه ظه رلطفُ لطفُر م ا اِهللاا اِهللانَنَخلِصخلِص موإحس وإحس انهانهال بأع ال بأع مال ِفال ِفمى بى بر علنَلنَمِِمر عاها نَا نَاهححنبْل بْلن بمقتض ى ى  بمقتض
ررحهِِهمِتمِتحخلص ا بغُا بغُنَنَ خلصسالثاِن الثاِنل الميالِدل الميالِدس ى وتجديِدديِدى وتجالر الر وح القدس الِذس الِذوح القدى سكبى سكبها با بنى علينَنى علينَ بِغ بِغهييسسوعوعالم الم سيحسيحم ى  وِف."اانَنَخلِصخلِص م

الراألولى إلىالِةس ىِنؤِم مسجُل كورنثوس يالو ىح :"فإنفإنكلم نْنْ ِع ِعة الصليِبة الصليِب كلمدداله اله الكينالكينج ج ههالة أما نَا نَندنَندنَا ِعا ِعالة أمححنن  
المالمخلصينخلصينفهى قو ة اِهللاة اِهللا فهى قو".إن كلم ة المخَى تعِنخلصين أن الصنا مؤكد لنَ ِنقدونَ .اهحنشْ نهبِهد لم ِدجم نانَ خلص. 

ألأل" :مكتوبنكمنكمبالنع بالنع مةِِةمم م خلّصخلّصونباإل باإلون يمان وذِلان وذِليمككلي لي سِم ِمس نكمنكم  ههو عو عطية اِهللاة اِهللاطي..  ليليسِم ِمس نأأ  نععمال يفتِخ ال يفتِخىىال كال كم رأأ  رححد٤."د 
 

 إلى  بالفعل انتقَل وقد بِهِهاِنيم إدنْسيح ِع بالمارتبط  حين خلص قدْنؤِم المإن ....هه نحتاج نحتاجالصالصخَخَ: : ثانياًثانياً 
ال اِهللالكوِتم  اًنظري.وب عاإلد يمان يكونالم سيحه و المك بِهِسم.يص ونهوي يقِد  وال.حفظهرأح دأن ختِط يِمفه نِد ي 

الربِة القوي.و امالتز نَاكهنؤِم على المو هوأن ي سلكوح ال ب بالرالجِدس.لي وفاً خَسِمِه علي نِهالِصان خَ فقد. 
                                                

       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،                   ١٠: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٢٢: ٦٠ سفر إشعياء ٢
  ١٦: ٤  ،   ورسالته األولى إلى مؤمنى تسالونيكى٢٢: ٥ غالطية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ،   ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل  ٣
  ٩-٨: ٢ ، إلى أفسس ٥: ٣ ، إلى تيطس ٩: ١  ،  رسالته الثانية إلى تيموثاوس ٨: ١٠ رومية  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى٤
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ولكنض اناًمله لالستمتاع بامتي اِتازال وِهى . ِهللاِهنويِت بسالمم و . اِهللاعفرحالر الِذ بى هؤِمنو قوة الم.وب ة هج
ى ا يشتِكلة به ِعجد ي إذ لنى على أعقابِهشتِك المدر و.ةطية على الخَر النصان وضم.ةجا بهلهاِدتع  الىالص الِتالخَ
قاَل .ِهعليب ولس الرِفوُلس الِتى رسقِمقِمأأ" :كورنثوس ىِنؤِمه األولى إلى مععج ج سىىدِِدسواستع واستع بدبدههحتى ب حتى ب ععدد  مما كرا كرزتُتُز  
 وعلى .ِهاِتمتياز باعستمِت ليالصاً خَاَلى نَالِذ نؤِمالم  علىاتٌامالتز دوجي ."رفوضاًرفوضاً م مىىا نفِسا نفِسنَنَأأ  صيرصيرأأ ال  ال رينرينلآلخَلآلخَ
بيل الِمسُلثال قوب ولس الرتلميِذول ِلسه تيمِف سوثاوالِحالِح":  األولىِهالِتى رسظ نفسظ نفسككوالتعليم و والتعليم و دداومعلى ذِل على ذِلاوم كك..ألنك ألنك   
إنفعلتَ فعلتَإن   هذا تخلصهذا تخلصنفسك نفسك والذين والذين ي ي سسممععونكِفاَل وق."ونك إلىِهالِتى رس  يل فىِنؤِممىب :"تمتمموا خَوا خَمالصالصكمبخَ بخَكم وفٍٍفو  
ووررععدِف و."ةٍٍةدإلى ِهالِتى رس ىِنؤِممر ال الإذاًإذاً":  قاَلةومي   تملكنالخَ الخَتملكن طية ِفة ِفطيى جى جسدِِدسكمكمالم تِِتاِئاِئ الملكى تطيع لكى تطيع وهى شّى شّا ِفا ِفوهههوهِِهاِتاِتو..  

  ١." ِهللا ِهللا بر بر آالِت آالِتاءكماءكمضض وأع وأع..واِتواِتمم األ األنن ِم ِماٍءاٍءيي كأح كأح ِهللا ِهللاكمكموا ذواِتوا ذواِتمم قد قد بْل بْل..ةِِة إثم للخطي إثم للخطي آالِت آالِتائكمائكمضضععأأوا وا ممتقدتقد  والوال
 

 ِشكان عارب ولسىالِذ سوُل الرذكر ِفه ِهالِتى رسِنؤِم إلى مةى غالطي :"ممععالم الم سيح صسيح صلبتُتُلب  فأحفأحيا بْلا بْلا ال أنَا ال أنَي  
المالمسيحسيحي ي ححيا ِفا ِفيىى . .فمأأا ا فمحيحياهاهاآلن ىى ِف ِف اآلنالج الج سنّنّإإ ف فدِِدسمأأا ا مححيياهاإل اإلىى ِف ِفاه يمييإإ  ..انانيمممان ابأأ  ىى الِذ الِذ..ن اِهللان اِهللاان ابححبأأوو  ىىنِِنبسلمسلمنفس نفس هىىجِلجِل أل أله". 
ن ؤِم على المبعا أص م ولكن.لخَطأ ِلونضرع مم ه بْل.ئونِطخْي  الِةمع بالِنخلصين الم اِهللا أوالد أنذِلكى ِنعي وال
يفِقأن دس المهم اِهللاع وقد استم بِهتع .أو يفِق أن د فرحِفه ى الرب.أو يفِق أن دب هة خَجالصه.أو فَ يِق أنىشتِك الم 
ضدهشتكياً م نَ إنّ.ِهعليال اِهللاالِدا كأو  نيا أخطأنَذا إفشُل وال نَأس.  إنبولسالر ىِن مؤِم إلىِهى رسالِت ِفوُلسر ة ومي
ياِتا عنَشجالكلم بِتلك :"ألنهألنهإن ا ونَا ونَ كنّ كنّ إنححننأع أع دداءاءقد قد ص حنَحنَوِلوِل صا ما معاِهللا اِهللاع بم بم وونَ ونَ فباألولى كثيراً فباألولى كثيراًهِِه ابِن ابِنتِِتو ححننم م صصالحالحونون  
 إلى  إلى ضاًضاً أي أيخلصخلص ي ي أن أنرر يقِد يقِد ثم ثمننفِمفِم" :سيح الموعس ينا ربن عين يقوُلراني إلى العبالِةس الروكاتب. "هِِهاِتاِتيي بح بحخلصخلصنَنَ

التمالتمام الذينام الذينيتقد يتقد ممونإلى اِهللا إلى اِهللاهِِه ب بون ..إذ ه إذ ه ووح ح ىحيٍن حيٍنى كّلى كّل ِف ِفى لي شفَشفَ ليععفيهم ٢." فيهم  
 

 إنؤِم المِفن ى حٍةاجم ٍةستمرإلى أن ى ِف يتقوى الرى ِش وِفبِةدِهِت قو.يتَ وأن ل الكاِمالح اِهللا بِسسلح. ا كم
جاءالِة برسب ولس الرِنول إلى مؤِمسى أفسو .س أنإ يقاومخَ بليسصمى الِذهو صفهبطر س الرول ِفسه الِتى رس

ِةالثاني "كأسدٍٍدكأسي ي جساًساً ملتِم ملتِموُلوُلجم م نيبتِل يبتِلن ععههه ه وذاذاإإفف" ."وتم تم ادادى المؤِمؤِمى المنِف ِفن ى إهى إهمهِِهاِلاِلملو لو سالنّ النّطِِطاِئاِئس ععمةِِةمالم الم خلصةِِةخلص..م شَ شَلبياًلبياً م هواِتواِته  
الجالجسدِِدس..م م عرضاًرضاًعع ن السلوِكن السلوِك عبالر وحوح بالر..فالر فالر ببيتع امُلامُل يتعم م ععهبالتأديِب بالتأديِبه لي لي ررددنفس نفس ههويهدي ويهدي ههإلى س إلى س بل البر ِمر ِمبل البننأجل اس هِِهمِِم أجل اس" .
إنتع اِهللاَلام م عؤِم المطأ إذا أخْن.فُختِل يع نتع ِهِلامم طاِة الخَع اِفالرضينخالص الر ب. لقدج الِةاء برسولس  ب
الرسِنؤِمول إلى مى رةومي عم أأ" :هؤالء نم نّهنّهيذخَذخَيررونألنفِس ألنفِسون همِف ِفضباًضباً غَ غَهم ى يوم الغَوم الغَى يضاألولى ِهى رسالِت ِفيقوُلو ."بِِبض 
 ٣."المالم الع الععع م مانانندند   ال ال لكى لكى..بب الر الرنن ِم ِمببدد نَؤ نَؤ..اانَنَ علي عليممكِِك ح ح إذ قد إذ قدولكنولكن":  اِهللا أوالِدن ع كورنثوسىِنؤِم مإلى

 

ان ان  بإيم بإيمونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِة بقو بقو الذين الذيننتمنتمأأ" : األولىِهالِتى رس ِفسوُل الرسطر ب يقوُل....ههررنتِظنتِظ نَ نَالصالصخَخَ: : اًاًثالثثالث 
  مما قدا قد م مددعع ب بضاًضاًييأأ  سيحسيحهكذا المهكذا الم": ينراني العب إلىالِةس الر كاتب ويقوُل."ان األخيران األخيرممى الزى الز ِف ِفعلنعلن ي ي أن أنددستعستعالص مالص ملخَلخَ
ممررة لكى ية لكى يحخَ خَلََلمِِمح طايطايا كثيرينا كثيرين  سسيظهيظهررثاني خَ خَة بالة بال ثاني طيللخَ للخَةٍٍةطي الص للذينالص للذينينتظر ونَونَ ينتظرهيقوُلو ."هب ولسالر ِهرسالِت ى ِفوُلس 

ِنؤِماألولى إلى مى كورنثوس :"كمكما لبسنَنَا لبسا صا صورةَةَورالترابى الترابى س س نلبنلبسأيضاً أيضاًس ص ص ورةَةَورالس الس مماوىاوىألن ألن لح ماًماً لحو و دال يقِد ال يقِدماًماًد ران ان ر
أنأني ليهمفى رسالته إ فيلبى يقول مؤمنى ول." اِهللا اِهللاملكوتَملكوتَرثا رثا  ي :"فإنا نَا نَ سيرتنَ سيرتنَفإنححنى ِفى ِف ِه ِهنى السى السمنْنْى ِمى ِم الِت الِتواِتواِتمهها أيضاًضاًا أي  

 ٤."هِِهدِِدجج م مدِِدسس ج جةِِةورور على ص على صا ليكونا ليكوننَنَ تواضِع تواضِعدِِدسس ج ج شكَل شكَلرريغييغيى سى س الِذ الِذسيحسيح الم الموعوعسس ي يبب الر الروو ه هخلصاًخلصاً م مررننتِظننتِظ
  

  خَإن الصالر بم قدا بالِن لنَمعِةم. هوع ة ِمطياِهللان ألنّ.انّقابل ِم بال م هم دفوعن الثم .لقدكان ثمنه د م 
ن اِهللاب .بالِنبالِن": مكتوبععمأأ  ةِِةمنتمنتمم م خلصخلصونباإل باإلون يموذِل وذِل..انانيم ككلي لي سِم ِمس نكمنكمه ه ووعطي ة اِهللاة اِهللا عطي". أدعوك كى زيزى القارئع 

ى أنقذتِن. ىاِلالغَم الثمين ى بالدتِن اشتريإذ ى مقاِمتَ رفعألنك أشكرك ..اوىما السانَأب :تشترك معى فى تلك الصالة
 الِذى كالص خَاَل تنَ لكى على قلبكزيزةَ العو النفوسعا أدة بهمة وقوكمى ِحبِن ه.ِة األبدياةَيى الحهبتِنو والِك الهنِم

مله تهددا ..أعالب وعسم يالِتى فى اسص قلتَ. رأرفع نا مي عِدكتِكالً على وم : نخَارجاًم هال أخْرج يقبْل إلى. 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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