
٢٣١الرسـالة   
 

ممنني ي جاِهاِهجددوي وي ضضببط نفسط نفسههي إكليالً إكليالًاُلاُلنَنَ ي ال ي ىىفنَفنَ ال ي  
 

(Arabic – Who strives for the mastery and temperate, receive Imperishable Crown.) 
 

  ىىط نفسه ينَاُل إكليالً ال يفنَط نفسه ينَاُل إكليالً ال يفنَمن يجاِهد ويضبمن يجاِهد ويضب :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

رس الِةوِمنب سول األولى إلى ولس الرىِنؤِمماأل نثوس كورصنقَعاِساح التَح رأ العداِم الخَدشْ والِعسرين  : 
 

 "وكلُّ مني اِهجي دضط نَبهكلِّ شَى ِففس فِل.ٍءى ا أولِئككَ أمىأخُ يىفنَذوا إكليالً ي.ا نَ وأمحَفإكليالً ال ي ١."ىفنَن 
 

 .هونَحب يلذين ِلاٍدج أمنِم اُهللا دها أع وم.وعسسيح يم الى ِفقامهن ومؤِمز المركَر موتصِل اُلي الخَعال يتِس 
   أذن أذنهِِه ب بععمم تس تس ولم ولمننيي تر ع تر عا لما لممم ":ىاح الثاِنح األصنثوس كورىِنؤِم م األولى إلىِهالِت رسى ِفوُلالرس ولس بيقوُل
وموما لما لمي خْخْ يطرطرعلى ب الال على بإنس اا إنسن من ما أعا أعهدهِل ِل اُهللا اُهللاد لذينلذيني ي حبونَونَحبهه".هلُّستَ ويوحنّا الال يِسىوِته فر الرؤيالنا بإعع المقام ِةظم 
 هذا ." أبيِه أبيِهة ِهللاة ِهللاهنَهنَلوكاً وكَلوكاً وكَمما ا علنَعلنَ وج وجهِِها بدمِا بدمِانَانَطايطاي خَ خَننا ِما ِمسلنَسلنَ غَ غَا وقدا وقد أحبنَ أحبنَىىالِذالِذ" : إذ يقوُلوعس الرب يا فيِهضعنَ وىالِذ
ىعِنيأن ؤِم المنينلتْ الذينجس أس ماؤهِسى ِفم فر الحاِةيه موكَ م وكِل..ةهنَلوك ة م"جاستخْى الِت"ااعلنَعلنَج دماِتا كَه ب
   ٢.ا قلوبنََلاِخ دس القدوحن الر وسكَ الربالصا خَلنَ قَبذنْا م إلى مقاِمنَ تشيرب بْلسحول ستقب المفيدا ال تؤيفر الرِس
 

:  يقوُلثاح الثاِلح األص األولىِهالِتى رس ِفوُلسا الروحنّب ي كتَلقدف .الد اهللاا أوحنَب أصى الثاِن بالميالِدانَإنّ 
"انظرانظروا أيوا أية مة مححبةٍٍةبأع طانَطانَ أعا اآلبا اآلبحتى ند حتى ند ععى أوى أوالداهللا اهللاالد ".إن ه بالر مِلو كلوِك الم .فمنه مالم إنّ .؟لوكهملي وا س
ملوكو .الم العبإديهى اِهللا ملكوتَن ي ضالمِلم كلوكَ ومهتَ  الذينرم الثواطهصمين  بالدعلى ذِلوالوح كقام  الم

ا ا  متنَ متنَ قد قداا كنّ كنّه إنه إنإنّإنّ  ..ةةمم الكِل الكِلىى ِه ِهقةقةاِداِدصص": وثاوس يقوُل إلى تيمِة الثانيِهالِت رسىِفالرسوُل  بولس ب كتَلقد .ىالساِم
ممععهفسنَ فسنَه ححييا أيا أيضاً مضاً مععهه..إن كنّا نَ كنّا نَ إن صصبربرفس نَنَ فسملِِلمككأي أي ضاً مضاً مععهه".ولي سِل مبد كِس و. تاجون إكليل أوفر رؤيا وحنّا ي

وِتالالهيتَى ثُحدان األكَ عليل المِلِةعد ؤِملمنيناِع بأنوهوِم. فةختِلا المنؤِم المنيننم له و عبأكثر ِمد ٣. إكليلن   
 

 أميناً  أميناً ننكك  " :س إذ يقوُلوح القدِت الروص ِلىِغصا نتنَ فلي.مين الثاج الت له األميننؤِملما أن  تأكيٍدبكلِّو 
 .ٍءى كلِّ شَى ِففسه نَطبضد وياِهج ي أند له ال ب بإكليٍلنؤِمظى المح يىكَ وِل."اِةاِةيي الح الحكليَلكليَل إ إطيكطيكأعأع فس فستِِتوولى الملى المإإ
 هم أنفِسِطب بضونداِهج ي.اتاريبالم ى ِفافسينتنَ المن إ.نثوس األولى إلى كورِهالِت رسىِفالرسوُل  بولس ا يقوُلمكَ
 ى ِفّل وال نِكناووال نته .ونَضبط أنفسنَا نتبهنَ فِل.ىفنَ فإكليالً ال ينحا نَ وأم.ىفنَيذوا إكليالً أخُ يىكَِل ٍءى كلِّ شَىِف

ِدخَنْ وال نَ.ااِدنَجهإبليسل بحيع .إن  ي بحِذالركّلر ن بالقوْلؤِم م: "تمتمسسككبم نْنْا ِعا ِع بمددكئالئال ِل ِلكي أخُأخُ يذ أحإكلذ أح إكلد يليلدك٤."ك 
 

 ليسنَ لديا أوالِتاليلألكَ اافُص ى ورِذد كرى ِسا ِفهفر رؤيوحنّا يوِتا الالهى الِتىس يحظى بهؤِما المنون 
ة ريمار الكَجة باألحعصرا ماتهاسوأس. ىِقٍب نَ ذهنة ِمائيمشليم الس أور أنرفهع نَىالِذ و.ب ذهنا ِم إالّ أنّهاءاألمنَ
ا  م:ائُل نتسقد .؟ بِهُليكلوفَ  سىن الِذؤِم يكون إكليُل الم فكم.ةداِح لؤلؤةٌ واٍب وكلُّ ب.اباً بشَرا عا اثنَ ولهوآللئ

فُوِقمىن الِذؤِم المس يحعلى إكليٍلُلص حيى ِفٍداِح و ن سيحغَُلص يرعلى أكثر ِمه ؟إكليٍل ن.ذِلىقين ِف بكلِّ ي ك 
وقِفالماِئعديع البالر س إ يكونحكلِّس اسؤِم من سإكليالًنَاَلاء و أو أنّ أكثر اَل نَهِم أكثر ا ي٥.قُّستِحم   
 

 فُيِقسؤِم المن أمامالع رش األببال ضياِبثيالبيض ب ينِةكَالِئ المىار وِف األطهص حالِةب يقدسيناألب ارر. 
 عقوبوي .ةدليج والممير ماءذرة العيس والقدِِّ.ستير وأوثَاع ورةَورب ودىوس وم.عقوب ويحقَ واساهيمربإا أبينَكَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،              ٢٥: ٩ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
    ٦ – ٥: ١          ،      سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٩: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٢
  ١١: ٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس                           ،           ١: ٣ا الرسول األولى  رسالة يوحن٣
   ١١: ٣    &  ١٠: ٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
    ٢٦ – ١٠: ٢١  &  ١٤: ١٤ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٥

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

وبطرسِتواسوحنّا  ويفانوسوب و .ولسأمذِلام كشْ المِدهجيِب العلاِف الح.س يمؤِمى كلُّر ن نفسعلى حقيقِته أنّه و اه
ال ِنلوعة اِهللاملةتفاِض الم،لو ال برسيح الم، لوليبال الص،لو ال صاآلِبتُو الم الفس نّال ى علقَ أشفَى الِذحبِةكَاِله 
 اِء الرجكظى بذِلح نَا أننَ لانا كَ م،انَظتحفَوسا تنَظ حفَىة الِتبجي العتهايال رع لو،"ةة السنَ السنَهِِها هِذا هِذكهكهترتراا": الًقاِئ
الملذ.ارِكب ِلكنَ سطرنَ ححنالم فديااليلنَأكَ ين أمامالع رىنَش األس. تالِماٍهوبجب س أعال تابعضاأل شريشْسنَ بو د
تَ تَ أنْأنْ": اتفين ه اِهللاِشرام ع أم""مماليلهاليله أكَ أكَونونطرحطرحييسس" ميعلج أن اسجُليا وحنّا يؤي رفرِس إن .ِهالِلج ِلِدمابيح الحِسبتَ
محِِحستَستَمقٌ أيقٌ أيههبا الربا الرأن تأخُ تأخُ أن ذ المذ المججدوالكَ والكَد ررامامةَ والقدةَ والقدرألنّ ألنّ..ةَةَر كاألشْ األشْلقتَ كّللقتَ كّلتَ خَتَ خَ أنْ أنْك ياِءاِءي..و هِِه وىىبإر بإر ادكَتِِتاد كَك ١."خُِلقتْخُِلقتْووة ة نَنَاِئاِئك 
  

 "اانَنَددنْنْا ِعا ِع بم بمسكسكنتمنتم" افليتنَ .اة الحيا إكليَلنَؤوِس على رعضيأن ب  ويسررحفي ها بدمانَن من أحبنا وافتدإ 
ان ان ئيس اإليمئيس اإليم إلى ر إلى ررينريناِظاِظنَنَ" :ين العبراني إلىالِةس الرباِت كَ يقوُل.اداًهِط اضا ضيقاً أونَتز إذا اجلل بال كَبرصونَ
وملِهلِهمِّمِّكَكَومي ي سسوعِم ِمىى الِذ الِذ..وع ننأجل الس أجل الس ررور المور الموضوضوع أموع أمهامهامليباحتمَل الص ليباحتمَل الص ..م ستهيناً بالِخستهيناً بالِخ مزىىزفج فج لسىى ِف ِفلسي ي مين عمين عرش ش ر
  ىى ِل ِلععضِِض و و قد قدخيراًخيراًأأوو  انانيميم اإل اإلظتُظتُفِِف ح حىىعع الس السلتُلتُكمكمأأن ن سس الح الحاداد الجه الجهتُتُدداهاه ج جقدقد" :اِده الجرسوُل بولسيقوُل و ."اِهللاِهللا
    ٢." ضاًضاًييأأ  ههورور ظه ظهونونحبحب ي يميع الذينميع الذينجج ِل ِل فقط بْل فقط بْلىى ِل ِلسس ولي وليلُُلاِداِد الع العانانيي الد الدببم الرم الروو الي اليكك ذِل ذِلىى ِف ِفىىلِِل  ههببهه ي يىى الِذ الِذ البر البركليُلكليُلإإ
 

 يلزنَا ونَمحن نصارعم عالشّاتِّ قو رالر وحيمَل ِممَل ِم احتَ احتَىى الِذ الِذىى ِف ِفنتفكّرنتفكّر" ة أننالخُطاِة الخُطاِةن م م قاوقاومثَل ثَل  ِم ِمهِِهفِسفِسنَنَ ِل ِلةةم
ريق شقاِت الطَل محتِمنَع ِلاِف دظما أعنَام أموعوض المورر الس إن." الطريق الطريقىى ِف ِفورورخُخُال نَال نَ و ولّّلكِِك ال نَ ال نَحتىحتى  هِِههِذهِذ
  إن.الن  اُهللادها أعَل مانَنَ ِل"ورورخُخُ نَ نَالالوو  لُّلُّكِِكفال نَفال نَ"ا د لِن ُأِعا إكليالًنَب أعيِن نصعضنَ ِل.ااِدفنَى تص الِتِداِئ بالشّدستهيننَو

اليٌل ا أكَه إنّ. اآلبدينِدش إلى أبر العاموظة أمحف تبقى م بْل.ى تفنَش لنر العام أمنونؤِما المهحطري سىاليَل الِتاألكَ
 ٣."انانظوا اإليمظوا اإليم وحِف وحِفىى وأكملوا السع وأكملوا السعننسس الح الحادادوا الجهوا الجهدداهاه ج جننمملِِل" بِح المير اإللِهظم تقِد إلى ِعزم تر.ةثمينَة اليغَ
 

  إننَسأَلا ديثنَح نَا إلى أندفعن األكَاليل يع:م ا الشّراِسط األسن ِلىبحصلوكاً وكَ ممِلنَِلوة نَهب  مع اكلر
ا ؤيفر ربِس اء جلقدف. بغِل ينم ِلىة ِه الثمينَواعيِد المِه هِذ كّل إن:ةحاِضة واب اإلج.أكاليل؟ اُل نوانَ حِقنويكون ِم

وحنّيوِتا الالهى أنن يب مِِغِل منِهِق حأن َللكَ ي. "ممنني غِلغِل يببي شَ شَ كّل كّلرثْرثْ ي ىولِك."ءٍٍءى نَ ِلنعلمالغَ أن لبة ليتْسانَِت بقو. 
 ٤."سيحسيح الم الموعوعسسا يا ية بربنَة بربنَا الغلبا الغلبطينَطينَعع ي يىى الِذ الِذكراً ِهللاكراً ِهللا شُ شُننولِكولِك":يقوُل نثوس األولى إلى كورِهالِت رسىِفالرسوُل  بولسف
 

 ي ِسجُلس فرر ؤيوحنّا يى ذِلوِتا الالهالنّك ص:"وهوهممغلب غلب وهوهبد م الخَم الخَ بدروبكِل وبكِلوِفوِفر مِة شَِة شَمههادتِِتادهمهم".وقد سأُل ي 
ائٌلس: واغلب م؟ن .اإلجإبليس: ةاب.عنَ ومى اسمه "المإنّ."ىىشتِكشتِكالم هعلىشتِك الم نَيا أمنَا  إلهنَامهو.الًاراً ولي ى شتِكالم
انَعليأم امض ا كَرنَاِئمىوب. النَفِش يم؟ىشتِكاذا ي.لي ى سالخَِسو طية بهىشتِكا ي.ولكن نَفَ كي غلبب .؟همدي سوع 
 .ُئِطا ال نخْنَ أنّىدِع نَ أننمِك ال ي."نكمنكمر عر عببأعأعوو   الدم الدمىىفأرفأر" .اًماِئ ق ما زاَلد اِهللاع و إن.سِمِه الوبالشّهادِة ىاِدالفَ

مِكوال ينِع أنند أنّى هلي سإلبليس م بِهىشتِكا ي انَ علي. مكتوب :"ودودممي ي سسوعوعالم هِِهسيح ابِنسيح ابِن المي ي طهرا ِما ِمنَنَطهرنخَ خَ كلِّ كلِّن طي٥."ةٍٍةطي   
 

  أثرنعِدم كلُّيو .اريرنَا وتبتطهيرنَا ِل فينَجيبا العهملمَل عتع ِلخُّل تتديسوع  دمقوةَف إن اعترفنَا بخَطايانَا 
لمبِهىشتِكا ي نَ عليا عنَداوفي خَع راًاِسود.ألن انَ أبماوا السىارتض مالطاِهى الد ر هامبِه قد وال ِسِلنَأِتى وِة . اهوبشَفَاع

 ى دِعى الِذى الحوعس اسم يإن .اونَد عبغِلنَ ِهِما بدانَ افتدن معن قوة صليِب انَادِته شَِةمبكِل و.سيحالم وعس يربنَا
ا نَعليأصبنا وِع فخْحنَرىِفو .اا هنَزماِء السح تعلوثُي ه األكَاليُل الِتى ال تفنَى ااِتنَام.  
 

اك إكليَل اك إكليَل  افتد افتدنن م مطيكطيكعع فسي فسيتِِتوو أميناً إلى الم أميناً إلى الم كن كن..م فاديكم فاديك أجل اس أجل اسنن ِم ِم بِه بِهمم تتأل تتألتيد أنتيد أن ع عتَتَا أنْا أنْممتة ِمتة ِمببال تَخَفْ الال تَخَفْ الى ى أِخأِخ"
الحالحيِعىىتصِل ليتك ."اِةاِةيا:  مأباوىمنَا الس ..خَ إننَااليِست ال يِلع تصوير ما أعدا نَ لنَدتهحننم يتنَا أحبتنَا وفدب.لقد  

ددلنَاتَأع  ما لمتر ع ين.ولم تس مبِهع أذن .ولم خْ يطرنَا .ان على بال إنسقلوب إن الِلكٍد ِلجمبكلِّ شُكر وح تفيض .
 .  ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى: ِدك الصاِدق يا من قلتَوعب ان وإيمقٍة ِثبكلِّ. افادينَ ِفى اسم يسوع انَرفع صالتنَ

  
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ١١ – ١٠: ٤   &١٤: ١٩  & ٥: ٢١ &  ١١: ٢٠  سفر رؤيا يوحنا الالهوتى١
  ٨ – ٧: ٤رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس    ، ٢: ١٢لة إلى العبرانيين الرسا ،   ١١: ٣سفر رؤيا يوحنا الالهوتى   ٢
                                            ٣: ١٢إلى العبرانيين  الرسالة ٣
              ٥٧: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس                      ،                 ٧: ٢١سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤
  ٩  &  ٧: ١رسالة يوحنا الرسول األولى ،     ١٣: ١٢ سفر الخروج،       ١١: ١٢ رؤيا يوحنا الالهوتى   سفر٥
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