
 ٢٤٩سـالة لرا
 

  تعدا لمجـاوبِة من يسألكتعدا لمجـاوبِة من يسألككن مسكن مس
 

(Arabic – Be prepared to give an answer.) 
 

  كن مستعدا لمجـاوبِة من يسألككن مستعدا لمجـاوبِة من يسألك :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح الثاِلثوِمنحول األولى األصسالر سطرالِة بأرسالخَ  نقر ددالعاِمس شَرع  : 
 

" قدقدسسوا الروا الرباإلله ِف اإلله ِفب ى قلوبكمى قلوبكم..م ستِعستِع مددينِل ِلين ممججاوبكلِّ كلِّةِِةاوب م م نني ي سألكمسألكمع ع ننس س ببِِببالر الر جاء الِذاء الِذجى فيكمى فيكمبود بود اعوخَ وخَةٍٍةاع و١."فٍٍفو 
 

. ؟عيم النَوس فردوطنك  يكون الحياةلك ِتن ِمكقاِل انِتدعب ك أنّ أكيداءج رلك هْل. معنَ. ؟ىسيِح متَ أنْهْل 
قداإل تكون جة بنَابعمأو بال أو أتُ لس علم.إن سيِح المىقيِق الحىي بنَجيب عم. مِكويِذنه كرالس ى شَ الِذِببجعه 
ليبنَجيب عم .وُل ِف قاَللقدسالر سطرالِتِه ى باح الثاِلث األولى رسحاألص :"متِعتِعسسمددينِل ِلين ممججاوبكلِّ كلِّةِِةاوب م م نني ي سألكمسألكمع ع نن  
سسببِِببالر الر جاء الِذاء الِذجى فيكمى فيكم".. أحاناًي لنَِغشْيا الروحالقد كَس ؤِممكَنين ىاألخَْلِص نو بارالس ةَارحتَ إلى النفوس المإلى ِةاج 
مرفِةعقِّ الح. ويلزنَما أننكون ستِع مدين إليضاإللهى ِمقِّاح الح س نقدالكتاِب الم.فَ كياَهللا أن أح نَبا محبة عةجيب. 

وعالجلة خَشِك مستَى نَا الِتانَطايهِحقُّ عليِدىالِك األبنَ.ا الِعقاب باله حنالذين تم رنَدا وانحفنَرا عنالطريق الس وى 
اارنَباختي .الِكإن تابالم قدِمس ِه تكويِننإلى ر ؤياهُي وضا طريقَ لنَحالع وِةدإلى أح ضان الرالِذب ى أح٢.انَب  

 

 ارتلقد ضى اآلبالس ماوىأن ي سفكد االْم حيِدبن الوعلى صليِببيِب الح الج ِل.ثةلج يكون وفادياًخلصاًم  
 رشَى عاِداح الحح بإنجيل متى األصاء جلقد .ةدياة األبي الح له تكون بْل بِهنؤِم ين م كلُّكهِلي  الى كَ.ِةريشَلبِل
دعوة مة ةفتوحهجوِم منالر بي سكلِّ ِلوعم ني ى ِماِنعقل خَ ِثنطايإذ قاَلاه : "تعتعالوللإإا ا الوىىي ي ا جا جميعميعالم الم تعتعبينوالثقيِل والثقيِلبين ىى  
  ننألأل. . كمكمنفوِسنفوِسة ِلة ِلاحاحوا روا رفتجدفتجد. .  القلِب القلِبععاِضاِضتوتو وم ومديعديع و وىىنِّنِّألأل  ىىنِّنِّوا ِموا ِم وتعلم وتعلم عليكم عليكمىىلوا نيرلوا نيرمِِم اح اح..ممريحكريحكأأا ا نَنَأأال وال وممححاألاأل
نَجا ِمن  .ِهالص نفِس أجل خَن ِمحاِل الصهبير تدوقبَل ِهوِتعد ِلاب واستجه قلبح فتنفم .."فيفٌفيفٌ خَ خَىىمِلمِل وِح وِحننيي ه هىىنيرنير

ذاِب األبالعهدهنّم الِتى أعان جِفى نير ا اُهللاِدىو إلبليس و .ِهكِتالِئمتمتعِد إلى األببأم اِدجالس ماء البِةهيالم عِةدالِد ألو 
 يحدثُ .اه اشترِهِم وبدهرره بِتمع وبِناهى افتد الِذوعس يب الرعم  فى الفردوس حينكّل نؤِميبقى الم س.نينؤِم الماِهللا
أحاناًيأن لنَِغشْ يا الروحالقد سبالم بادوالتَِةر حإلى اآلخَِثد رينع ناإليم ولِك.حيحان الص نأح أخْاناًي رفُتِلخْى ي 
الوضعِف ونكون وِضى مع المِم سئولينخَر اآلنين.ألن الر وحالقد سي ِفمُلع ِلاقِةشتى النفوس الم مطريق رفِةع 
  ٣.ى فيهماء الِذج الرِبب سن عمهألونَ يسمهع ماملون يتع الذينمنه ِم القريبيننينؤِم هؤالء إلى المارعيسف .الصالخَ
 

 إنؤِم المنقيِق الحى عيشُيى ِف بالتقوى المسيح يسوع. صَل انفَوقدع الم الشِّن العرير واتستْماختب اراته 
ِةبالغلبوالنص على الشِّةر والخَر ِةطيحيطِة المبس ولةه.تظه رح يِم كَاتهصبِضاح يٍلى لي ِفىءظالم ه اِلكِت.ح لك 
الحاة الظاِفيرة تدعو إلى تساؤل هؤالء الذينلم ي ختبروا بعِتد لكالح اةَيالج ِفةَديد ى المسيح يسألنّ.وع هِع  الململه م 

ة  نتيج فيهموح اِهللامل رأثير ع تَتَح تونع واِقمهنّأليسألون  .نينؤِم الماِةيى حغيير ِف التر ِسوى هى الِذ الثاِنبالميالِد
اِتالتاثيرالم ِلاركِةب ا شَماهدوهولم سِموه ِثن مار الحاِةينتِص المالِتِةر ى يحياهؤِما المنقيِق الحى.ال قد ِلقُنِط ي سان 

ؤِمالمقيِقن الحبكِلى ٍةماِح وولِك.ةد نح اتَُينفس ا تشْههوتتَ دحو .ثُدبتعفوقُبير يتع اِلبير انلس. ا شَوماهدوهولم سوه 
 .داًِعستَ منؤِم الم يكونا أنورير ضانذا كَ ِل.قِّ الحرفِةعم لِِقاًو شَمهأل قلوبمي .نؤِما الماهيحى ي الِتاِةيى الحِف
. ِهوبِتاجم ِلداًستِع مس ليوا هأ بمفاج ين أنؤِم بالميليقُ  الر أمه إنّ.ى فيِه الِذاِءج الرِبب سن عسأله ين مِةباومجِل

  ٤.همح ور بِهب الرعنَ ص بكممهرب وخَرين لآلخَهد إذا شَيكسب نفوساً ِلمجِد اِهللا  االسِتعداِدفبذلك
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                     ١٥: ٣ رسالة بطرس الرسول األولى ١
  ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل     ،        ٦: ٥٥سفر إشعياء  ٢
  ٤١: ٢٥إنجيل متى         ،    ١٦: ٣ يوحنا إنجيل ٣
  ١٨ – ١٤: ٦ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٤
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 تالِك إنابالم قدكفيٌلس بإم ا بكلِّنَاِددم ا يعِةا لنَوزباوجمم ناسألنَ ي.اَهللا إن ي ريدأن ِدستخْ يا ِلنَمفكَِهجِدم فَي 
ى ى ععسس نَ نَإذاًإذاً": ساِماح الخَحص األ كورنثوسىِنؤِم م إلىِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب قاَل لقد.؟ىار نتواطأ أوتبنَ
 ن عِةابن اإلجا عنَمج أحذا إُئِطنخْ  .." اِهللا اِهللاععوا موا مالحالحسيح تصسيح تصن المن الم ع عطلبطلبنَنَ  ..اا بنَ بنَظظعِِع ي ي اُهللا اُهللاسيح كأنسيح كأنن المن الم ع عاءاءفرفرسسكَكَ
سؤال مشْنَا ِلنَيلإ ٍهوجهد ليسالِذوع ى هور جاءالم ِدج .ئِطخْيم نحيُل يإلى آخََلاِئ الس رراًعتِذ مبع فَم كَداً ظنِّهِتاء 
 ِةابى اإلجأ ِف أكفَس ليهنّ ولِك.ةنَيع ملٍة أسِئ عنِةابى اإلجا أكفأ ِفنَري غَ يكون قد.نهة عاب نيجيب ليأ أكفَهري غَ أنهنِْم
عرِه نغَي. ِعستَمدينِلماًاِئ د مجاوِةبم ن سألنَيا عن سِببالر ى ِف الِذ.اءجا أنَى.١.ى أخِتِتنْأ  وفيِك.ى أِختَ أنْ وفيك  
 

 إن عداسِتم عانَاِددي حزنر اِهللاوح ان فينَاِك الس.فالر وحالقد ع سضالكَكفيٌل بو اِهنَاِباِسنَالم المِفى أفو  
 أٍةر ج بكلِّم وه.اوتنَي بابو أبه قارعينوه يودهى شُأِتا ي م كثيراً.اى فينَاء الِذج الرِبب سنا عسألنَ ين مِةباوجمِل
نشُيرونبد ِتعنّإ .همهم يسعو .اطشَ نَ بكلِّونال يجدونم نيفتح له مرِش ليدهمقِّ إلى الح.بح ا غَنَ أنِّةجيرِعستَ مدين 
  اقوكماقوكمفمتى سفمتى س": رشَث عاح الثاِلحص األرقسبإنجيل م  إذ مكتوب.سوح القد الرِةونَعمى  ِفقِْثنَ ِل.همبِتاوجمِل
ليلِِلسسليمموكمفال تعتنوا ِم فال تعتنوا ِم..وكم ننقبل بم قبل بم ا تتكلما تتكلمونونوال تهتم بْل بْل..واوا وال تهتم م م ههمما أعا أعطيتمِت ِتىى ِف ِفطيتم لكلكالس الس اعفبذِل فبذِلةِِةاع ككتكلم وا ألوا أل تكلمننلستم أأ   لستمنتمنتم  
المتكِلتكِلالممينبْل بْلمين الر الر وحوحالقد القد سس"..إن ب طرسالر وَلساِطخَ يبج ميعؤِم المِفاءثنَ بال اسِتنين األ األولى ِهالِتى رسصاح ح
  ٢.ئة ِفونئة د ِفصصخَ يلم ."ى فيكمى فيكماء الِذاء الِذجج الر الربِِببب س سنن ع عسألكمسألكم ي ينن م م كلِّ كلِّةِِةاوباوبججمم ِل ِلينينددستِعستِعمم": الً قاِئِثالثاِل

 

 ولقدأو ضشُح ثالثةوطاًر عنَ لو اتبا على اسِتا كنّاهعام ِل تاٍددإلجِةابقِن المِةع:  
 

)١١((  القلبال الالقلب ممقدقدسِل ِلس لرلربإ....ب ن سطربالر ولََس نَا قبَل أنهجوِه بقوِلي: مستِعستِعمدديناِئماًيناِئماً دِل ِل د ممججاوبكلِّ كلِّةِِةاوب م م نني ي سألكمسألكمع ع نن  
سسببِِببالر الر جاء الِذاء الِذجى فيكمف  ..ى فيكمٍة وخَواعفبودٍة وخَواعبود..  وجنَها ألمالًام قاِئر ه :"قدقدسسوا الروا الرباإلله ِف اإلله ِفب ى قلوبكمفِم ."ى قلوبكمالِحن ِةكماع  اتب

 ن مةَِاوبجماس ِلم بحدينستِع م نكونة أننفعا الم فم.سوح القدى الرحبو بطرس الرسوُل هعى وض الِذالترتيِب
سألنَيا والقلب لميتقد سب ع؟ِهللا د.قلب م وزعب ين الراِتوحي ال ورواألمجةِدسال يمةتبطربالع نَ ِل.راِضالم الحأنّعلم ه 
بعمل الرنَاس فينَوح القد ستطيعنت أن قداِد وبإرشَ.سالر ا نَس لنَوح القدستطيعشْ نَ أنهد. لقدثّ حشُ يوعب نون ن 
  داًداً غََ غََلُُلممعع ي يبب الر الروا ألنوا ألنسستقدتقد": ثاح الثاِلحص األفرِه بِساءا جم ب بقولِهماهعد  ولقد.ِةاسى القديم على القد ِف اِهللابعشَ
  ٣.اسنَإذا تقد جيباًَ عا يكوننَِطسى و ِفِهِلمع جتاِئنَ ووس قد اَهللاإن ."بباِئاِئجج ع عكمكمطِِطسسى وى وفِِف
))٢٢((  الرالروحوحالو الو ديعديع....وَل   إنسالر سطربيضعأم نَامالنّا األسلوب اجحثِم المِلر مجاوةَبم نسألنَ يا وهو أنيكون  
جونَابا بروح الودوِم.ةاع منن ؟هاتعلم.  ِم هانتعلمنى قاَل الذِِ ذاك: "تعلمىىنِّنِّألأل  ىىنِّنِّوا ِموا ِمتعلمو و ديعديعوم وم تواِضاِضتوعالقلِب القلِبع ".  
))٣٣((  التقوالتقوى ومافة اِهللاافة اِهللاخَخَى وم....  لقدجفر األمثال األ بِساءصحاِداح الحشَى عر. "ررابحابحالنفوس حكيم النفوس حكيم ". اجتنَوحا القصى و
  ٤. اِهللاافِةخَموى  بالتقواشَ عنمِ إال ِلتتوفر ة الكم والِح.اسألنَ ين ماوب نجى كَِةكمى إلى الِحِه
 

ثال فر األم بِساءوج ."ببافة الرافة الرخَخَمم  ةِِةكمكم الِح الِحرأسرأس" :ائِة الِمدع برشَى عاِدور الحمز المباِح ص قاَلقدل 
  سألكمسألكم ي ينن م م كلِّ كلِّةِِةاوباوبججمم ِل ِل داِئماً داِئماًينينددستِعستِعمم  " :بطرس الرسوُل  قاَلكذِلِل ."ببلرلرافة اافة اخَخَمم  ةِِةكمكمالِحالِح  ءءددبَبَ" :عاح التاِسحصاأل
ععننس س ببِِببالر الر جاء الِذاء الِذجى فيكمف  ..ى فيكمٍة وخَواعفبودٍة وخَواعبود". كّلإن ؤِم من لهقُّ حامتيَِتع بكلِّ التم ات ازوبالتاِل. اهللاالِدأو ِهى علي 
واجبحِت يمهم ركزى شَ الِذهربِهفه الر ذِل.ب ِكالو نَاجب صهمكتوب بالو ول األولى  ىحسالر سطرالِة ببرس

  ٥.فو وخٍَةاعد بوى فيِهاء الِذج الرِبب سن عسأله ينم كلِّ ِةاوبجم ِلماًاِئ دداًستِع م يكون أنوِهى. األصحاح الثاِلث
 

ى فتِنر وع. قلبىتَر أنَ فقد إلهىكشكرأ.. أبانَا السماوى:  مِعى ِفى ِتلك الصالِةتشتَركلأِخى  أدعوك 
عن سبِب الرجاء الِذى ى سألِن ين م كلِةباوجم ِلماًاِئ دداًستِع م أكونى كَحكمة إلهى أسألك . األفضلاِةي الحطريقَ

 عاِمالً . متمماً مشيئتكك وفقَ إرادِتأسلك ىى كَِديى سنِّأِع. الة الفعِةي الحكمِت على كِلداًستِنم .بوداعٍة وخَوٍف ىِف
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: يا من قلتَ متمِسكاً بوعِدك أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع فاِدى .ياكبوصا

 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٢٠: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١
 ٣٠: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس     ،         ١١: ١٣ إنجيل مرقس ٢
    ٢٢ & ١٩: ٦  رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى٣
           ٣٠: ١١سفر األمثال     ،              ٥: ٣ سفر يشوع ٤
   ١: ١٣  إنجيل يوحنا  ،     ١٠: ٩ سفر األمثال    ،      ١٠: ١١١ سفر المزامير ٥


