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 2جزء اليحدث في الميالد الجديد؟  ذاما

 10-1 :3 يوحنا

يِسيِ يَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌس ِلْلَيُهوِد. 1 َيا ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم »هَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْياًل َوَقاَل َلُه:2َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِ 
«.  ِإْن َلْم َيُكِن هللُا َمَعهُ َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ ًما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل هِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَملُ 

«. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللاِ »ُه:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل لَ 3
« اِنَيًة َوُيوَلَد؟َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعلَُّه َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َبْطَن ُأمِ ِه ثَ »َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس:4
وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ »َأَجاَب َيُسوُع:5 . اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
وِح ُهَو ُروٌح. 6 ْب َأنِ ي ُقْلُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن الَ 7َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ  َتَتَعجَّ

يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لِكنََّك اَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهبُ 8َفْوُق.  . هَكَذا ُكلُّ َمْن َالرِ 
وحِ  َأْنَت ُمَعلِ ُم »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:10« َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن هَذا؟»وِديُموُس َوَقاَل َلُه:َأَجاَب ِنيقُ 9 «.ُوِلَد ِمَن الرُّ

 ِإْسَراِئيَل َوَلْسَت َتْعَلُم هَذا! 

يوحنا جديدة. قال الرب يسوع لنيقوديموس في الوالدة السبوع الماضي عما يحدث في اليوم نكمل رسالة األ
( أن حياتنا ، قال لنيقوديموس )ولنا3وفي اآلية ." َعجَّْب َأنِ ي ُقْلُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوقُ اَل َتتَ " 7 :03

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى : "الوالدة من جديداألبدية تعتمد على أن 
في الحياة المسيحية. الوالدة  تجميلي." لذلك نحن ال نتعامل مع شيء هامشي أو اختياري أو وَت هللاِ َمَلكُ 

بل على قيد الحياة. كأنها في محاولة لجعل الجثث تبدو أكثر  يستخدمه الحانوتيالجديدة ليست مثل ماكياج 
 خلق الحياة الروحية، وليس تقليدا للحياة. الوالدة الجديدة هي

والدة ال( ما يحدث في 1بيانين: الماضية بمرة ال جديدة؟الوالدة الماذا يحدث في بدأنا في اإلجابة على السؤال 
( ما يحدث في الوالدة 2لحصول على حياة جديدة وجديد، ولكن اليس هو الحصول على دين جديدة ال

في  ار ما هو فوق طبيعياختبولكن  على ما هو فوق طبيعي في المسيحتأكيد المجرد  الجديدة ليس هو
 نفسك.
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 :حياة جديدة من خالل الروح القدس

الفوق رأى عمل هللا لكثير من التدين. لكن لم يكن لديه حياة روحية. وقد اله ، وكان اكان نيقوديموس فريسي
المرة نقطتين معا من الضع ننفسه. لذلك  الفوق طبيعي فيعمل هللا يختبر ، لكنه لم طبيعي في المسيح

من خالل  فوق طبيعيبشكل  ُتمنحجديدة هو حياة روحية ، المسيحنيقوديموس، قال  ه، ما يحتاجضيةالما
. القدس من عمل هللا الروح اهو أنه فوق طبيعية هاوما يجعل روحيةجديدة الحياة اليجعل  ماالروح القدس. 

 المادية.وعقولنا قلوبنا لشيء فوق الحياة الطبيعية  إنها

وِح ُهَو ُروحٌ : "المسيح ، يقول6في اآلية  الجسد لديه نوع من  ".َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
لكن ليس كل إنسان روح حية. لتكون روحا حية، أو ليكون لك حياة . هو جسد حيولكن كل إنسان  الحياة.

نوع  يعطييثير نوع واحد من الحياة. الروح  الجسد، يجب أن نكون "المولود من الروح". روحية، يقول المسيح
 رى ملكوت هللا.لن ن لم يكن لدينا هذا النوع الثاني، آخر من الحياة. إن

 المسيح:الروح، في ب

والعالقة بين  والمسيحجديدة الوالدة ال، الحظنا شيئين مهمين جدا: العالقة بين المرة الماضية عندما ختمناثم 
(. وقال يوحنا الرسول: 6 :14" )يوحنا َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ : "يمان. قال المسيحالجديدة واإلوالدة ال
ُه َمن َلُه االْبُن َفَلُه اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه اْبُن هللِا َفَلْيَسْت لَ  هللَا أَْعَطاَنا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوهِذِه اْلَحَياُة ِهَي ِفي اْبِنِه."

 هو المسيح"في االبن"،  التي نحتاج إليه هيجديدة الحياة (. لذلك من جهة، ال12-11 :5يوحنا  1) "اْلَحَياُة.
، 63 :6 يوحناأبدية. وعلى الجانب اآلخر، في حياة جديدة روحية و لديك فأنت ، تلك الحياة. إذا كان هو لك

وح  : "يقول المسيح وحِ وَلُد تُ  لمِإْن  ".ُهَو الَِّذي ُيْحِيي َالرُّ  (.5 :3)يوحنا ْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت هللِا. تاَل  ِمَن الرُّ

أن بخلص هذه الحياة بعمل الروح. لذلك ن بابن هللا الذي هو حياتنا، ولدينا عالقتنا من خالللذلك لدينا حياة 
التي يضعها فيها جون طريقة الالمسيح. ب اتحادناحياة جديدة لنا من خالل  منحعمل الروح في التجديد هو 

، الجزء مبادئنفسه" )بشكل فعال بالمسيح  نايوحد الروح القدس هو الرابطة التي من خاللها : "هين كالف
 (.1، 1الثالث، 
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 :اإليمانمن خالل بالمسيح  متحد

ُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح َوَأمَّا هِذِه َفَقْد ُكِتَبْت لِ " 31 :20يوحنا يقول . هكذايمان اإل بالربطبعد ذلك  ثم قدمنا
ِلَد ِمَن للاِ أَلنَّ ُكلَّ َمْن " 4 :5يوحنا  1" وتقول ِباْسِمِه. َتك وَن َلك ْم ِإَذا آَمْنت ْم َحَياة  اْبُن هللِا، َوِلَكْي  َيْغِلُب اْلَعاَلَم.  و 

. ألن هو مفتاح الغلبة اإليمان. هي مفتاح الغلبةمن هللا  الوالدة ".اِإيَمان نَ َوهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة الَِّتي َتْغِلُب اْلَعاَلَم: 
والدة الفي : هكذابالكامل األسبوع الماضي رسالة  نالخص الوالدة من هللا. لذك اختبارناطريق هو  اإليمان

يسوع المسيح من خالل ب بربطناجديدة بشكل فوق طبيعي حياة روحية الروح القدس لنا الجديدة، يعطي 
 .اإليمان

 ة، وليس تحسين العتيق:جديد ةقيالميالد الجديد: خل

ما يحدث في الوالدة الجديدة  جديدة.الوالدة الثالثة لوصف ما يحدث في الطريقة ال إلىوهو ما يقودنا اآلن 
 مغفور لك، أنتهي حقا طبيعة ة، جديدبشرية تحسين طبيعتك البشرية القديمة ولكن خلق طبيعة  ليس هو

 روح هللا.من خالل سكنى  كتشكيلها في يتم، ةجديد حقا وطبيعةومطهر، 

، 5 :3يوحنا هذه المالحظة. في  إلىللوصول  التي قمت بهارحلة المن  في إصدار قصيرسآخذك معي 
وِح الَ " المسيح لنيقوديموسيقول   َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

وحِ " نمصطلحيبال المسيح ." ماذا يقصدَمَلُكوَت هللاِ   إلىإشارة  تؤمن أن هذه"؟ بعض الطوائف ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
 يشرحقع امو أحد اللمسيح. على سبيل المثال، باالروح التي يوحدنا من خاللها  ا الوسيلةمعمودية الماء باعتباره

 :على هذا النحواألمر 

 وصوالالحياة في الروح، والباب الذي يعطي أساس الحياة المسيحية كلها، وبوابة  إن المعمودية المقدسة هي
صبح أعضاء في نولد من جديد كأبناء هللا، ونة و رى. من خالل المعمودية نتحرر من الخطياألخ األسرار إلى

في  ودية هي سر التجدد من خالل الماءالمعمففي رسالتها: " ُنجعل مشتركينفي الكنيسة و  ُندمجالمسيح، و 
 كلمة."ال

جديد. إن لم يكن هذا صحيحا، من  مولودين تعلموا أن معموديتهم تسببت لهم أن يكونواالماليين من الناس 
 ؟إذن ذا يقصد المسيحعالمية. وأنا ال أعتقد أنه صحيح. فمامأساة عظيمة و  يكون 
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 :3ا المعمودية في يوحن إلىلماذا "الماء" ال يشير 

المسيحي. ثم سنرى  المعمودية إلىرة إشا تالماء هنا ليس إلىسباب لماذا أعتقد أن اإلشارة األ هنا العديد من
 سياق.يقود الأين إلى 

 للمعمودية في بقية اإلصحاح:( ال توجد أي إشارة 1

، أنها كذلكجديدة كما يقول البعض ال للوالدة ةضروري توكان ةالمسيحي المعمودية إلىشارة أوال، لو كان هذا إ
الحياة األبدية.  حين اخبرنا كيف تكون لنا قاله المسيح في هذا اإلصحاحما فيبدو من الغريب أنها سقطت م

 ي ْؤِمن  ِلَك ُكلُّ َمْن ِلَكْي اَل َيهْ : "16اآلية  ".ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ  ي ْؤِمن  ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن : "15اآلية 
معمودية الكانت  ا، إن." ويبدو غريبِبِه اَل ُيَدانُ  ي ْؤِمن  َالَِّذي : "18اآلية  ".ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 

 .اإليمانجنب مع  إلىذكرها جنبا  يتمال أ، أساسية بهذا الشكل

 :لريحا استعارةتناسب مع ( المعمودية ال ت2

معمودية ببقوة مرتبطة  كانت الوالدة من جديد يبدو غريبا إن 8الريح في اآلية  معالتشبيهي ن القياس ا، إثاني
يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لِكنََّك اَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهبُ : "قال المسيحالماء.  . َالرِ 
وحِ هَكَذا  تجديد. ولكن إن حدث التسبب في  أن هللا حر مثل الرياحهذا القول  منيبدو ." ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ

، فإن ذلك ال يبدو أن يكون صحيحا. في هذه الحالة الرياح بماء المعمودية طفلال ذلك في كل مرة يتم رشه
 سر.بالسوف تكون محصورة جدا 

 :لنيقوديموس المسيحخ تناسب مع توبي( المعمودية ال ت3

لنيقوديموس، الفريسي في ن يقول سيبدو من الغريب أ، ةالمسيحي المعمودية إلى يشير المسيحثالثا، إذا كان 
 يعلمهشيء  إلىيشير  المسيحكان  هذا أمر منطقي إن يكون " َأْنَت ُمَعلِ ُم ِإْسَراِئيَل َوَلْسَت َتْعَلُم هَذا!" 10اآلية 

ها من على معنا التي تحصلالمعمودية التي ستأتي في وقت الحق و  إلىكان يشير  العهد القديم. لكن إن
 .هفهم ما يقولبدو وكأنه كان قد وبخ نيقوديموس أن معلما في إسرائيل ال ي، فإنه ال يالمسيحموت حياة و 
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 :وعود العهد الجديدبمرتبطين والروح  الماء( 4

الماء والروح الخلفية، وما نجده هو أن  العهد القديم لمعرفة إلى حيلنات 10ا في اآلية نفسه هذه العبارةأخيرا، 
هناك معا.  إلى. لذلك دعونا نذهب 36ارتباطا وثيقا في وعود العهد الجديد، وخاصة في حزقيال مرتبطين 

 هذا النص هو األساس لبقية هذه الرسالة.

 :36الماء والروح في حزقيال 

شعب بر بكثير من مجرد لأك واآلثارفي بابل.  من السبي يرجعهمعندما هللا لشعبه سيفعله  بماحزقيال يتنبأ 
(. وهذا 20 :22)لوقا  سيثقون فيهدمه لجميع الذين بتأمين العهد الجديد المسيح يدعي إسرائيل، وذلك ألن 

 28-24 :36. لنقرأ معا. حزقيال وما يليه 31 :31في إرميا  الذيوعود العهد الجديد مثل  عنواحد  سرد

ُروَن. َوآُخُذُكْم ِمْن َبْيِن اأُلَمِم َوَأْجَمُعُكْم ِمْن َجِميِع اأَلَراِضي َوآِتي ِبُكْم ِإَلى َأْرِضُكْم. َوَأُرشُّ َعَلْيُكْم  َماًء َطاِهًرا َفُتَطهَّ
ُرُكْم. َوأُْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، وَ  َأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْنِزُع َقْلَب ِمْن ُكلِ  َنَجاَسِتُكْم َوِمْن ُكلِ  َأْصَناِمُكْم ُأَطهِ 

اِئِضي، َوَتْحَفُظوَن اْلَحَجِر ِمْن َلْحِمُكْم َوأُْعِطيُكْم َقْلَب َلْحٍم. َوَأْجَعُل ُروِحي ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ِفي َفرَ 
 أَلْرَض الَِّتي أَْعَطْيُت آَباَءُكْم ِإيَّاَها، َوَتُكوُنوَن ِلي َشْعًبا َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم ِإلًها. َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَن ِبَها. َوَتْسُكُنوَن ا

وحِ  اْلَماءِ ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن : "كلمات المسيح إلى النص الذي يقود أعتقد أن هذا هو اَل َيْقِدُر َأْن  َوالرُّ
أولئك الذين  إلى: 25(؟ اآلية 28)اآلية  "َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم ِإلًها َوَتُكوُنوَن ِلي َشْعًبا" لمن يقول" .َيْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ 

ُرونَ  َماء  َوَأُرشُّ َعَلْيُكْم : "يقول لهم َوأُْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، : "إلى أولئك الذين يقول لهم: 26." واآلية َطاِهًرا َفُتَطهَّ
اَوَأْجَعُل  وح  الملكوت هم أولئك الذين لهم  ون الذين سوف يدخلأولئك  وبعبارة أخرى، ".َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكمْ  ر 

 جديد.الوخلق  من القديمتطهير الينطوي على الذي  الجديد

أن لدينا عندما نولد ثانية. والسبب الذي  جانبين من جوانب الجديد إلى انشير أن "الماء والروح" ي استنتجلذلك 
عن نتوقف أننا  قد أُعطي لنا، نحن ال نقصد: عندما نقول أن روحا جديدة، أو قلبا جديدا، مهم هوكالهما 

 جون  اإلنسان الفرديكنت فأنا . كما كنا دائما ،دائما من الناحية األخالقيةأي الكيان المسؤول ، بشرا كوننا
لدت من جديد. هناك استمرارية. لهذا وُ أن بايبر بعد  جون  ديمن جديد، وأنا اإلنسان الفر  أن ُأولدبايبر قبل 
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مفهوم فإن التماما بايبر،  يوحناتم طمس الكائن البشري القديم،  ا. إنالسبب يجب أن يكون هناك تطهير 
 ر.غفر أو ُيطهيُ  لكي. لن يكون هناك شيء من بقايا الماضي الكامل للمغفرة والتطهير يكون في غير محله

(، وأننا قد متنا مع المسيح 6 :6)رومية إنساننا العتيق قد ُصلب بأن  نحن نعلم أن الكتاب المقدس يخبرنا
اِبِق اإِلْنَساَن "(، و11 :6" )رومية اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم ْمَواًتا" (، ونحن3 :3)كولوسي  ِف السَّ َتْخَلُعوا ِمْن ِجَهِة التََّصرُّ

ميع ج المشهد فيالبشري ليس في  نساننفس اإل(. ولكن ال شيء من هذا يعني أن 22 :4" )أفسس اْلَعِتيقَ 
، ال بد من أو نزعةقديمة، ذات الطابع القديم، أو مبدأ، هو أن هناك طبيعة  مراحل الحياة. بل ما يقصده

 التخلص منها.

بالتالي و أنت  مازالت االجديدة هو أنه الجديدة، وطبيعتك كروحو جديد، الفي قلبك  التفكيروبالتالي فإن طريقة 
 بالماء هوتطهير الي. الماء. يجب غسل ذنب إلىشارة الفكرة من اإل، هذه هي هرطوتُ  لها غفرأن يُ  إلىتاج تح

، َوأَْغِفُر ُكلَّ ُذُنوِبِهِم الَِّتي ذا: "كه هايقول 8 :33رميا لذلك. إصورة  ُرُهْم ِمْن ُكلِ  ِإْثِمِهِم الَِّذي َأْخَطُأوا ِبِه ِإَليَّ َوُأَطهِ 
، َوالَِّتي َعَصْوا ِبَها َعَليَّ َأْخَطُأوا ِبَها ِإلَ  غفر له، ، ويجب أن يُ ال يزال موجود، لنا" ولذا فإن الشخص الذي .يَّ

 الشعور بالذنب.ُينزع و 

 االحتياج أن تكون جديد:

حياة. أنا إلى . أحتاج أتغيرأن  إلىبحاجة  أن أكون جديدا. إلىبحاجة  أنا. لكن الغفران والتطهير ليس كافيا
ب جديد وروح جديدة في حزقيال عن قل يتحدثهذا السبب لتقييم. اللرؤية والتفكير و لجديدة  طريقة إلىبحاجة 

ْعِطيُكْم َوأُْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، َوَأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْنِزُع َقْلَب اْلَحَجِر ِمْن َلْحِمُكْم َوأُ : "27و 26اآلية 
وِحيْجَعُل َقْلَب َلْحٍم. َوأَ   ".ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ِفي َفَراِئِضي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَن ِبَها ر 

ستجيب للواقع عديم الشعور وال ييعني قلب ميت  حجرالقلب اآليات: مما ال شك فيه، أفهم تلك  هكذا
الكثير  أن يستجيب بعاطفة ورغبة إلى لهجديدة. يمكن الة والدأن تشعر القبل لك كان  الذيقلب الالروحي، 

وجمال يسوع المسيح ومجد هللا وطريق القداسة. هذا ما  حيالرو ا نحو الحق من األشياء. إال أنه كان حجر 
قلب  قلب الحجر، ويضعهللا الجديدة، يأخد والدة الرى ملكوت هللا. لذلك في أردنا أن ن يجب أن يتغير إن

واستجابة  حياةو  ليونةعني ت بل. 6 :3يوحنا في  هو الحال" كما مجرد إنسانعني "ال ت ملحلحم. كلمة 
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 ،حجري مع المسيحال نامللو نا، الجديدة، يتم استبدال موتوالدة ال. في ميتكون حجر وشعور، وبدال من أن ت
 .المسيح( بقيمة يشعر )حواس روحيةقلب ب

وِحيَوَأْجَعُل  ...َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكمْ  وح ار  َوَأْجَعُل " 27و 26لذا عندما قال حزقيال في اآليات  ِفي َداِخِلُكْم،  ر 
 روحيةفوق طبيعية و هللا حياة الجديدة، يضع والدة الن في اعتقد أنه يعني أ "َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ِفي َفَراِئِضي،

 اوطابع شكال معطيال الروح القدس نفسه عمالروح جديدة ، هي  الجديدة، هذهلحياة ا وحية في قلوبنا، وهذه
 .ةجديدلقلوبنا ال

مثل كتلة هو والحي  ، المستجيب،ملموسال ،دافئال، القلب الجديدأن هذا  التي لدي في ذهني هيصورة ال
بكون وفقا لشكله الخاص.  امعنويا و روحيشكال  ها، ويعطيانفسه فيهيطبع الروح القدس و لينة من الطين، 

 (.23 :4)راجع أفسس  هشخصيته، روح ناعقلنا و قلبنفسه في داخلنا، يتخذ 

 :كنزكك اقبله

والدة الجديدة؟ في الوالدة اليحدث في  ذاسبوعين الماضيين. مالذلك اآلن دعونا نعود ونلخص هذين األ
يح من خالل يسوع المسب بربطناجديدة لنا بشكل فوق طبيعي حياة روحية الروح القدس الجديدة، يعطي 

 يبدل ا من خطايانا، وهولمسيح حيث هناك تطهير بطريقة أخرى، الروح يوحدنا با ذلكقول يمكن  . أواإليمان
هذا النوع الروح في  بحضور يتغيرفوق كل شيء و بالمسيح  لين يعتزبقلب  والغير مستجيبالصلب، قلبنا 

 (.27 :36عمل مشيئة هللا )حزقيال من القلب الذي يحب أن ي

م اآلن، في اسم يسوع وقوة روحه، أنا أدعوك، فاإليمانكل هذا هو من خالل  تختبر بهاالطريقة التي  أن بما
 .المغير، والغافر للخطية ،حياتك كنزأن تقبله ك


