
  أقوال عن الحرية
ه + ك نفس وط أن يف د المرب ان المقي در االنس ر.. ال يق ه آخ د أن يفك ال . الب ط بحب وع ورب اء يس ذلك ج ل

 . ، وبذلك نلت الحرية شھواتى ولذات قلبى

ة + ه: ھذا ھو سبيل الحري ه أن يفك رباطات ام يسوع ويطلب من ، وسيسمعه الوصية لالنسان أن يقف أم

ول . "تبرأ أتريد أن: "يقول له در أن تطھرنى " فأرد وأق م إن أردت تق د"نع  ئألن كل ش" سيقول يسوع أري

  . ويحررنى عنى الرباطات عندئذ يحمل يسوع " ..مستطاع للمؤمن

م. عنصر اإلرادة مھم ً . واإليمان بعمل يسوع الخالصى أھ ا ان مع ان يتالقي ان. واإلثن حول  اإلرادة واإليم

  . ويسوع عند جالدى بيالطس  الخاطى.. عمود الجلد

وال تعطى . تعطى للنفوس التى ال تريدھا لئال تطرحھا ولكنھا ال. ھذه ھى الحـرية تعطى مجاناً لمـن يريد

  . فرضيت بلذة وقتية نظير عذاب ليسوع من أجلھا .. للنفوس التى أحبت العالم أكثر من يسوع

وة فى روحه وانطلقت وشھواته ذاته غلب انسان صورةھى . إن أروع صور الحرية والقيامة األولى +  ق

  . ، وفى ملء الحرية تحلق فى أجواء السماء وھى مازالت تعيش فى ھذا الجسد القيامة

  . هللا ال يفرض نفسه علينا ألنه ال يريد أن يفقدنا حريتنا  +

  : الحرية الحقيقية فى المسيحية ھى

  . قيد  بال الناسو .. مانع بال هللا تحب التى النفس حرية

  . التحرر من نير الخطية وقسوتھا واالستعباد لھا 

  . ال خوف فى الحرية  +

  . ينكر ذاته  وصية الرب لكل مؤمن يريد الحرية ويدعو لھا أن +

   فى لقوة نسمح وال بھا ونسعد.. الحرية قد وھبت لنا بالميالد الثانى فلننعم بھا  +

  . المسيح  فى حريتنا تسلب أن الوجود

  . الحرية إيمان عميق بوجود حد فاصل دائم بيننا وبين الشيطان  +

  . وثابتة وتكسب حركتنا خفة وفرحاً  قوية المسيح وراء خطواتنا لعتج الحرية +

  : الحرية ھى الدخول فى الالنھائيات +



  . )1:  13يو (" المنتھى إلى أحبھم .. خاصته أحب" الحب فى نھاية ال

رة ال  الم والنص رح والس ى الف ة ف نكم"نھائي رحكم م زع ف د أن ين در أح   "ال يق

  . )22:  16يو (

  . إن الحرية فى أقوى اختباراتھا ھى الخروج من سلطان زماننا المادى .. ال نھائية فى الزمن 

  . أغنية الحرية ھى أمس واليوم وإلى األبد  +

  . من سفر الخروج  15اإلصحاح الـ  فى العابر الشعب أمس غّناھا

  ) . الھوس األول(وتغنيھا الكنيسة كل يوم فى تسبحة نصف الليل 

  . )15رؤ ( وستغنيھا الكنيسة فى السماء إلى أبد اآلبدين 

داً ھو .. ھذه ھى أغنية الحرية يا أحبائى التى ابتلعت الزمن باألبدية + اً واح وصار أمس واليوم وغداً يوم

  .. يوم األبدية

و + ال ھ تنا ح ى كنيس يش الت ى تع يح ف ديت المس ة حريتھأب ى ترنيم ون ھا وتغن ا تك أعمق م ة ب ل لحظ ا ك

  . الحرية

  . ية ھى توھان عن الھدفدالعبو +

  . لى االلتصاق بالربع نسانإلكذلك ھى التصاق بالعالم وعدم اإليمان فى قدرة ا

  . الحرية تبدأ بعار المسيح وتنتھى بالقيامة والمجد +

ً  تبدأ والعبودية +   المسيح  لعار رفض مع وقتية بمتعة دائما

  . العبودية تبدأ بالتمتع الوقتى وتنتھى بأكل الخرنوب +

  . اإلحساس بعدم القدرة على التخلص من العبودية ھو ما يدفع االنسان للبقاء فى ذل الشيطان  +

ا + دھا الخالص منھ ة يصعب بع ادة دائم ة وتنتھى بعب .. كثير من الخطايا فى حياة الشباب تبدأ بلذة مؤقت

  . والعكس فالقديسون حياتھم ھى التصاق دائم بالرب

  . ولكن شكراً  إن عمل المسيح فينا يبدأ بعد الموت.. نھاية العبودية ھى الذل حتى الموت

  : ھناك عبودية الخوف +

  . خوفاً من االضطھاد .. ف من قول الحق الخو



  . واإليراد  الرزق يقل لئال .. بأمانة السلوك من الخوف

  . لئال تضعف صحته .. الخوف من الصوم 

  . فيعيش فى وسواس المرض .. الخوف من المرض 

المسيح ولكن أوالد هللا بالصالة وشركة جسد . االنتظار  وكثرة القلق إلى تؤدى الزمن عبودية وھناك +

ى  تنتھى وعندما . ثابتون ألن الزمن ال يتحكم فيھم ألنھم فى هللا. يعيشون حياة التسليم  ر إل عبودية الزمن نعب

  . الحرية 

والرب يسوع ھو الطريق للوصول إلى . العبودية إلى الحرية  من االنتقال فى سالحنا ھو بالتجسد اإليمان+

  . كنعان 

  القمص بيشوى كامل


