
 ١٧٥سـالة لرا
 

ببولسولس....  ععببدلل  دييسسوعوعالم سيحسيح الم  
 

(Arabic – Paul, a bondservant of Jesus Christ) 
 

 سيحسيح الم الموعوعسسييلل  ددببعع  ....ولسولسبب :حديثنَا اليوم موضوعه.. أحباِئى
 

 ؤِمِنى وِمنول إلى مسولس الرالِة برسراح  ةوميحاألواألصيددأ العل والثاِنىواألن ل نَقر  : 
 

""  ببولسولسع ع ببددلي لي سسوعوعالم سيحسيح الم..الم الم ددععوور ر سوالًوالًسالم الم فرفرزىىالِذالِذ  ..نجيل اِهللانجيل اِهللا إل إلزس س بقَقَبفو فو ععدأأ ب ب بِه بِهدنبيالكتِب الكتِبىى ِف ِفهِِهاِئاِئنبي الم الم قدقدس١.""ةِِةس 
 

 فتِتيحب ولس الروُلسرس إلى الته ؤِمِنى رِةفَبإطالق ِصومية مع لل" .ٍدبييسسوعوعالم الِح"يحيحسس الم ِهِمقة باس. 
  ددبب ع عيعقوبيعقوب": الً قاِئالته رسح يفتِتعقوب في.ضاً أيلس الرن ِمرِهيل غَاِئسى ر وِف.ى لهر أخَْلاِئسى ر ِفكظ ذِلونالِح

 الته رسحفتتَي وُلس الرسطرب و."تاِتتاِت الشّ الشّىى ِف ِف الذين الذينطاًطاًببسِِسررشَشَ ع عىىلى االثنَلى االثنَإإ  المالم الس السىىدِِدههسيح يسيح ي الم الموعوعسس ي يبب والر والراِهللاِهللا
ا ا لهنَلهنَإإر ر ا ببا بب لنَ لنَاوياًاوياًسس م م ثميناً ثميناًاناًاناًيميمإإا ا نَنَععالوا مالوا م نَ نَلى الذينلى الذينإإ  ولهولهسسررووسيح سيح  الم الموعوعسسيي  ددببعع  طرسطرس ب بانانععممسِِس": ِهالثانية بقوِل

والمص ص لِِلخَخَوالمييسسوعوعالم سيحسيح الم". ويوذا أخُهو يعقوبفتِت يحرس ال قاِئالته :"ييهوذا وذا هععببددي ي سسوعوعالم إووسيح سيح  الم عقوبإأخُو ي عقوبلى لى أخُو ي
المالمددععووينينالم الم قدقدسيناآلِب اآلِب اِهللا اِهللاىى ِف ِفسين والم والم ححفوظينفوظينلي لي سسوعوعالم سيحسيح الم".فم ا قصدالر و لس مِمنْهولسبالر ولسبيل  على س
ا  وم.؟ٍدبة عمى كِلِناذا تع وم.؟ولسلر ِلاًاز امتيك ذِلبسح يْل وه.؟سيح الموعس ليدبع ه بأنّه نفسفَرع ي أن.ثالالِم
أوجالشّه ِهب ا ومأوجالِف االخِتهب ينأن يكون إنس انع داًبلي سوعسيح الم.وأن يكون ع غَ ِلداًب٢.؟رِهي  

 

ا ا إلى مجعنَ ر وإن.وقمر مىاِعركز اجتم بممتعت ي كانالرسوَل ولس بس أنقد الم الكتاِبن ِم نعلمنحنَ 
 الأعمفر ا بِسهكر ِذاءى جثة الِتاِد الحلكثال ِتبيل الِم وعلى س.وحض و الحقيقة بكلِّكلا ِتركنَ أدتاِب بالِكهنْ عرذِك

  أن لكموزج أي:ائِة الِمِدقاِئ ِلولس ب قاَلاِطلسي ِلوهدا ملمالرسوَل  بولس أن" .الثاِنى والِعشْرين األصحاحالرسل 
 نتَأاذا  م!.انظر: الً قاِئهر إلى األمير وأخب ذهبئِةا الِمد قاِئعِم فإذ س.؟ِه عليىقِض مري غَاًانيوم راناًوا إنسدِلتج
مِمزع؟ تفعَل أن.هذا ا ألن لرَلجر اِنومى.فج اءل وقاَل األمير ولسول بسأنتَ.ى ِلقْل: الر  اِنىومفقاَل.؟ر  ولسب 

 .ا فيهتُدِل وا فقدا أنَ أم:الرسوُل بولس  فقاَل.ةويع الرِه هِذتُبلغ كبير اقتنيا فبما أنَ أم: األميراب فأج!.مع نَ:الرسوُل
 ه أنّع وم."هد قي قدهألنّ و.روماِنى هنّ أا علم لمى األمير وأختشَ.وهص يفح أنعينِمزا م كانو الذينهنْى عح تنَلوقِتوِل

لرفاً شَكان ولسول بسالر أني الجنَْلِمح سية الرومالِت .ةانيأعلنَى حين ها أمأعلنَائة الِمِد قاِئام ها بدمير لألرِهو. 
ى ِم اختشَواألميرن  دمولسول بسالر ليجلدبالس اِطي.شَ إال أن فَر ولسول بسالر ِتملبح الجنْلك ِةسيلم ى  ِف يكن

  ٣.سيح الموعس ليدبع ه بأنّ.ررتكَ المرِه وفخِْهرِف بشَإذا قورن .يئاًاوى شْس يظرِهنَ
 

 كانب قبَل ولسان اإليمم هداًطض ليسوعسيح الم.إلى أن ظه رله الر قَشِْم إلى ِدِهى طريِق ِفب.و عفَر 
بولسم نه وي سوعالم سيح.ع أنّفَر ه "ابابناِهللا اِهللان ب ب ههاءاءم م جهِِهدِِدجور ور سسممج ج ووهرِهرِههوح األشْ األشْ كّل كّللُُلاِماِم وح ياء بكِلاء بكِليمةِِةمقد قد رهِِهتِِتر".. 
  تالميذههع م وكانبِل على الج تجليِهدنْ ِع المسيحعوسيإن  ."ا كانا كانمم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهييوبغَوبغَ  ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّل كان كانى بِهى بِهالذِِالذِِ"
بطرسوي وحنا ويعقوب. ظهرو مسى وإيليا يتكلمان معهب عدا ظللهتهمس حابة نيةر.وص ِمتُو نالس حِةابِم سعوه 

 .افوا جداً وخَهموِهجقطوا على و التالميذ سعِما س ولم."واواععمم اس اس له لهتُتُرررر س سى بِهى بِه الِذ الِذبيببيبى الحى الح ابِن ابِنووا ها ههذهذ": الًقاِئ
فجاءي سوعولم سهوقاَلم :تخافوا وا وال قوم.لم نْ يسب طرذِلس كشْ المهدالع بْل.جيب ذكر ِفه ِهالِتى رسِة الثاني 
  هه ألنّ ألنّ..هِِهظمِتظمِت ع عاينيناينينععا ما م كنّ كنّ قد قد بْل بْل..هِِهجيِئجيِئسيح ومسيح وم الم الموعوعسسا يا يبنَبنَ ر رةِِة بقو بقواكماكمفنَفنَررة إذ عة إذ عععنّنّصص م مرافاٍترافاٍت خُ خُعع نتب نتبا لما لمنّنّألنّألنّ": الًقاِئ
  تُتُرررر س س أنَا أنَاىى الِذ الِذيبيبببى الحى الحنِِن اب ابوو هذا ه هذا ه::ىى األسنَ األسنَدِِدجج الم المنن كهذا ِم كهذا ِمتٌتٌوو ص صهِِه علي علي إذ أقبَل إذ أقبَل..داًداًججممة وة وامام كر كر اآلِب اآلِب اِهللا اِهللاننذ ِمذ ِمأخَأخَ
 ٤."سسقدقدبل المبل المى الجى الج ِف ِفههععا ما م إذ كنّ إذ كنّ..اءاءمم الس السنن ِم ِمقبالًقبالً م متَتَووا هذا الصا هذا الصعنَعنَمِِم س سننحح ونَ ونَ..بِهبِه

                                                
– ٢٤: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                          ،                    ٢٥ 

  ١: ١ وذاهيرسالة       ،     ١: ١ية  بطرس الرسول الثانرسالة       ،      ١: ١يعقوب  رسالة ٢
  ٢٩ – ٢٥: ٢٢ سفر أعمال الرسل ٣
 ١٨ - ١٦: ١ الثانية  الرسولطرسرسالة ب ،  ٣ -١: ١  ،  إنجيل يوحنا ٣: ١ ،  الرسالة إلى العبرانيين ٢٢: ٩ سفر أعمال الرسل ٤
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  لهقِّح يها أنّرفنَعو .سيح الموعس ليدبع ه بأنِّهنفِسول ِلس الرريِف تعن ِمودا المقصرفنَا عنَدرا سم ِملعلنَا 
أني حسبه ازاًامتي.أم ا أوجبِه الشّهب ينا م كِلنيِهتع ة معٍدبلي سوعسيح الم وعآلخٍَدب رفنح صرى ثالثِةا ِفهأو ٍهج: 

 

 الِذى ونَحن عبيد اِهللا الحى . سيِدِهر أمع طو ويكون....هِِهنِِنفع ثِمفع ثِم على د على درر القاِد القاِدههدفعدفعال يال يى بمى بمشترشتر ي يددببالعالع: : أوالًأوالً 
 ولكن نثمب وافتداانَاا نَب أحلقد .ِةوديبعالرير ِمن  على التحَلصح لنَ بْلدبنستعِل  ال.ال بمس ليا ولكننَااشترو .خلقنَا

ليبِفس ٍةضأو قاَل.ٍب ذه ب طرسِف سوُل الراح   األولىِهالِتى رسحاألصلاألو :"ععالميالمين أنكمن أنكمافتديتم ال ال افتديتم   بأشيى ى اء تفنَاء تفنَبأشي
م م س دس دنَنَدد   وال والبٍٍبييل بال عل بال عمم ح حننا ِما ِمم كريم كمم كريم كم بد بد بْل بْل..اءاء اآلب اآلبننا ِما ِموهوهى تقلدتمى تقلدتم الِت الِتلِةلِةاِطاِط الب الب سيرتكم سيرتكمنن ِم ِمبٍٍب أو ذه أو ذهةٍٍةضضبِفبِف

المسيحسيحالم..م م عروفاًوفاًعرس ابقا قبَلابقا قبَل ستأسيس الع الم ولِكالم ولِك تأسيس العننقد قد أظهر ِف ِف أظهر ى األزاألخ األخةِِةنَنَمِِمى األز يرِم ِمةِِةير نأجِل أجِلن كموقاَل."كم بولس الر ى  ِفوُلس
ِهالِترسِنؤِم األولى إلى ماح  نثوسى كورحاِدسالاألصألأل" :سنكمنكمقد قد اشتريتم اشتريتم بثم نن بثم..فم فم ججدأأى ى  ِف ِفوا اَهللاوا اَهللادججساِداِدسكمى ى  وِف وِفكم

 ١."اساسلنّلنّ ِل ِلبيداًبيداًوا عوا عن فال تصيرن فال تصير بثم بثم اشتريتم اشتريتمقدقد": ابع  الساألصحاحب  وقاَل."ى ِهللاى ِهللاى ِهى ِه الِت الِتكمكماِحاِحووررأأ
 

  ال.ى الح اِهللابيد عنح ونَ.ليخْدمه فهو مكَرس ِلمن اشتراه ....رر آخَ آخَدديي س س له لهسس ولي وليههدديي س سممدِِد يخْ يخْددبب الع العأنأن: : ثانياًثانياً 
يجلنَوز ا أني سا غَ علينَوديأى ا الِذلهنَإ رحا وبذَلنَبقاَلِلفدانَاه  نفس الر بي سيِقيِق  الال" :وعدردرأح أح ددأن أن ي دِِدخْخْ يممس س ييددينني..  

 ٢."اَلاَل والم والموا اَهللاوا اَهللاممدِِد تخْ تخْ أن أنتقِدرونتقِدرون   ال ال..ررخَخَ اآل اآلررحتِقحتِق وي ويدداِحاِح الو الوالزمالزم ي ي أو أورر اآلخَ اآلخَببحِِحيي و ودداِحاِح الو الوضضغِِغبب ي يا أنا أن إم إمههألنّألنّ
 

 إال الّم عَلمع ي أنِه حِقن ِمس لي.اًارنهو  ليالًهدي سمِدخْ ي....هِِهدِِديي س سفِِفرر تص تصتَتَ تح تحككمِلمِليي  ااوموم  ددبب الع العأنأن: : ثالثاًثالثاً 
بالروع ِلجرأى سِهِدي.  ىاِهللا الح بيدع نونَحنمِل اومنكَك رسِخ ِلهِلو ِهِتدممِدجِهِم اسِه ملكوِتاِد وامتد.  

أما أوجاالختالِفه بي نأن اإل يكون نسانع داًب ليسوعسيح  الموأنداً  يكونبغَ ِلعٍه رِهيجا ِفى ثالثِة أوهرصفنح: 
 

 ]]١١ [ [ : :أنأنالع الع ببدد  ستطيعيستطيعيس س ييددههأن ب أنب يي يعيعهوذِل ....هاءنَستغْالبا كنْ عهأو شتَ ليرىع أفضَلداًب . اِهللا ا أم بيدع ننَح
 ىالحفقدو عنَدا السيد المأنّسيح اله  الا وكنَيتربْل.انّ يتخلى ع نَا يدهتعبح ِهبِهايِتنَ وِعِهايِت ورع.فينَعيفُ والض ناُلا ي 

  ٣.فرة أواي ورعر أكباماًً اهتمب الرِدي السنِم
 

 ]]٢٢ [ [ : :أنأنالع ييبب العدد  ييستعستعببددونونإج إج بال الاراًاراًب   اختياراًاراًاختي.... ا أم ىاِهللا الح بيدع نفنَنَححننتع بدله ونع باراًه داختي. 
فر ى ِس ِفهكرِذ اءى جى الِذِنار العبدب العاثالنَِم .نتهىا إلى المنَ أحبن مع نتبا أن اخترنَ.ة وبنوياًريرتحا  نلنَِهفبتبعيِت

  اارر ح حججررخْخْأأ ال  ال ::ىىالِدالِدووأأ و وىىأِتأِترر وام وامىىدِِديي س سببحِِحأأ  ددبب الع الع قاَل قاَلننإإ" : إذ مكتوبرينشْى والِعاِد الحاألصحاح وجرالخُ
ييقدقدممهه  سسييددهلى اِهللالى اِهللاإإ  هويقر ويقر ببهإإ  هلى البأأ  اِباِبلى البولقاِئلقاِئلى الى اإإ  ومةِِةمويثقب ويثقب   سسييددهذنَذنَأأ  ههثقِبثقِب بالِم بالِمه..في دِِدخْخْ فيممهلى األلى األإإ  هب٤."دِِدب 

 

 ]]٣٣ [ [ : :أنأنالع الع ببدالال  د  يرثُرثُيم م ا يمتِلمتِلا يككس س ييددهه....  ىاِهللا الح بيدع ننَحا بنَلنَ ِنفقدِهللاة وي ىبولس  قاَل.الحالر وُلس: 
"الرالروحوحنفس أأه ه  نفسيضاًضاًيي شْشْ يههدأل ألد رروأأا ا نَنَنّنّأأا ا نَنَاِحاِحوووالداِهللا اِهللاالد ..فإن كنّ كنّ فإن ا أونَنَ فإنّ فإنّالداًالداًا أوا وا وررثة أيضاًضاًثة أيو و رثة اِهللاثة اِهللاروو وو ارثونارثونم م ععالم سيحسيح الم". 

ى ى  الِذ الِذثة الملكوِتثة الملكوِتررووان وان ويميمى اإلى اإل ِف ِفاءاءغنيغنيالم أالم أ الع الع هذا هذااءاء فقر فقر اُهللا اُهللاا اختارا اختارأمأم  ..اءاءحبحبى األى األوِتوِتخْخْإإ  ااوا يوا يععمماساس" :عقوب يوقاَل
ووععدبِه بِهد الذين الذين ي ي حبونَونَحبهالنَ ."؟؟هفريقٌ:  فريقاناساختار وا أنبيداً يكونوا عإلبليس ألنه استم الهبالخَم ِةطيفأد منوا كأس 

 وه وتبعِهليوا إاء فج.ريحكما أ وأنَلىا إالو تع:ىاِدنَ يبوا الرعِم سن ممفه: ى الثاِنا الفريقُ أم.مهدب استعثم وبِهاإل
   ٥.ى ألجِله نفسسلمأى وِنحبأى الِذ سيح الموعس ليدبعا  أنَر أقوُلى بفخِْنإنّ .عبيد اِهللا الحى م وهؤالء همهاحأرف
 

 دعوتِنى فلبيتُ ك ألنّكشكرأ.. أبانَا السماوى: مِعى ِفى ِتلك الصالِةأدعوك ِلتشترك .. عزيزى القارئ 
وتكعد كو واختبرتُ خَالصحِم أنَا الخَاِطئىرتِنر نِمناى وخَطاي ع بِةوديإبليس تعتِن ومى بحرِةيم ِدجاِهللاالِد أو . 

أرفع . ار حجرخْأ ال ىِدي سبِحأ: ىاِنر العبِدب العك ذِلع مع أقوُل طاِئٍدبكعو .دتك إرامتمأ وشيئتك ممَلة ألعى قوهبِن
 .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ. ا البارصالِتى ِفى اسم يسوع فادينَ

 

 :ىك ِفِلها ستجد ذير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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