
 ١٧٣سـالة لرا
 

  ةةديديببأأاة اة يي ح حلكملكم  ....ننييننؤِمؤِم الم المنتمنتمأأ
 

(Arabic – You have Eternal Life) 
 

 ةةديديببأأياة ياة لكم حلكم ح  ....ننييننؤِمؤِمنتم المنتم المأأ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

وِمنالِة رسوحنّ يا الرسول األولى األصس اِماح الخَحددأ العنقرني شَرثَالثاِلو الثاِنى عشَ عر  : 
 

  ""ممننله له االب االب ننفله فله الح الح ياةاةيوم وم ننلي لي سسله له اب اب ناِهللا اِهللان فلي فلي ستْتْسله له الح الح يكتَكتَ  ..اةاةيبإإ هذا  هذا تُتُبليليكمأأ  كمنتمنتم  
المؤِمؤِمالمنيننينباس باس م ابىى لك لك..ن اِهللان اِهللام ابتعلم أأوا وا  تعلمننلكم لكم ح ح يأأ  اةاةيببدينن تؤِم تؤِمىىككوِلوِل  ..ةةديوا باسوا باسم اب١..""ن اِهللان اِهللام اب  
 

 إنأر نجيَلا اإلنَدِف كله ٍةى آياِح وٍةدلو دنَجا باألاهصِمِثاح الثاِلح إن نجيل يوحنا العداِدد السشّس عر. 
اة اة يي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كّل كّلككهِلهِليي   لكى ال لكى الحيدحيد الو الوهه ابنَ ابنَذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببهكذا أحهكذا أح": ة اآليلك ِتصونَ

األبدياآليِة."ةِِةاألبدي ون ِتلكمضم وِمن ند رككّل أن ا نَنّ ِمٍداِح وحنرشَ الب.م صيرهِد األبىاِح وِمد نثَثاِل ن ال اثنيله ام: 
إما الحياة األبن اِهللاةديان بابباإليم . أواله الكِد األبفِضِهىبر .و ديثنَحا اليومع ن الحاِةي٢.ِة األبدي  
 

 وبالتأمل فيما كتبهي وحنا الرِفوُلس األولى ِلِهالِتى رس ؤِملمو نينهكتَكتَ" :هذا نَصبإإ هذا  هذا تُتُبليليكمأأ  كمنتمنتمالم ؤِمؤِم المنيننين  
باسباسم ابىى لك لك..ن اِهللان اِهللام ابتعلم أأوا وا  تعلمننلكم لكم ح ح يأأ  اةاةيببدينَ ."ةةديرى أنكلِّفَوِق م ان ِم إنسنالح األاِةي بِةديه واِح وِمد ثالثٍةن : 
))١١((  إمنّنّأأا ا إمههي ي علمعلمو قُقُيِثيِث وأن أن له له ح ح يياة أباة أبديدية مة مؤكديؤِك....ةةؤكد داه يوحنا الرلكلِّ ولسالم ِه بقوِلؤمنين: أنتمالم ؤمنين..نّ أ أوه:  
))٢٢((  ييعلمعلمأن أن له له ح ح يياة أباة أبديةةديولكن ولكن لي لي سهِِهلِِل بداِخ بداِخسم م ا يؤِكؤِكا يدذِل ذِلد كك....أنّ أو ه: ))٣٣((  مما زال الاَلاَلا ز   ييعلمعلمإن إن كان كان له له حي حي اة أباة أبديدية أمال الة أم .... 

ى  ِفاَلز ام ه وأنّبالص الر بخَدع بتع يتم لمه إلى أنّكذِل رجع يعلمي  النم و. كيفية الحصول عليها يعلموال
 لهسى أر الِذ اِهللانابسيح  المرفِةعمو . اِهللاِةبحان بمإليما على سؤسمال الص الخَكذِل رفِةعإلى م جاويحت .اهطايخَ

  ٣.ِه أجِلنِم  كانليبِِالصعلى  كِفس  الِذىمدال  أنان باإليماهطاي من خَطئالخالص اخَالم ِل إلى العاآلب السماوى
 

  لم اِهللاِةور ص فىى إذ كان الِذ.جىء ابن اِهللابم تحقيقه  القديم وكانِده العاءنبي عنْه أأتنب الص الخَكذِل  
يِسحخُب لسة أنيكون م لكنّ. ِهللاالّاِدع أخْه لى نفسذاً آِخهص ةَورع ٍدب.ى ِش ِفراًاِئ صاس النِّهب.وإذ و ِفجد يئِةى اله 

كإنسان وضعنفس ه.وأطاع وتَ حتى المم الصليِبتَو .فِد هذا ليشَى البة ِمرينبِد األالِك الهو .ىمنآم نبير اِهللا بتد 
 لك وِت....ةِِة األبدي األبدياِةاِةييلحلحان اان اممضض  ))٢٢(( ....الِكالِك اله الهنن ِم ِمالصالصخَخَ  ))١١(( :نياز بامتي تمتع.لجثِة الج على صليِبى تمالص الِذلخَِل

 ِةطيم بالخَهعد وخَبليس إم أضلهالذين نوربشِّي مه وؤمنون المى بِهاِدنَي ا مرهونجيل وج اإلى لبة ِهار السارباألخْ
واستعبدهما له.فم نِم سِتع البشَلك اراة وقبلهوج ِلاء لرالغُطالباً ب فرانوالتح رير.و خْى شَ ِفجدص المريراًسيح تب 
إذ .ريراًوتح مكتوب: إنإنح ح ررركمركماالب االب ن فبالحقيقِةقيقِةن فبالحتكونون تكونون أح أح ََراراًاراًر. ومنتح رر أصبحِهللاناً اب وض منالح اةَياألب ٤.ةدي  

 

 ا الِذأمى يعلمأن له ح ياة أبنّ ولِكةدياله  يدرى إن كانى ِف حقه الحاِةياألب ِةدي مضوثابتاًوناًم  أنّأو هخْ يضع 
 :ةسم خَ نَحصرها ِفىور أمن ِم اكثر أوٍةداِحإلى و جعريو كشَ كذِلف .اه نواِلن ِمهرم تحى قدر أخَْلواِمعِل
 

 أوخَخَ: : الًالًأوطيطية مااة م  زاَلاَلزالم ؤِمؤِم المننتح تَتَ تحس لطاِنلطاِن سهالخَِههِذ.. .. ااه تفِقة طيد ؤِمنالمس الماِهللا وشَه عم  يسينالقد عم ركته
ى  الثاِن الميالِدِهوِلخُ بِداَل ونَِهديِد تجدنْ ِعهنْ ِمَلخَى د الِذِة التوباب بنإ .صيرِه من ِمٍةريى ح ِفعله وتجِةسيِفى الكن
 حتى  حتى لٌٌلاِداِد وع وع أمين أمينووا فها فهانَانَطايطايا بخَا بخَ اعترفنَ اعترفنَإنإن":  األولىالِةسالر بوُلسا الرنّوح ي قاَلقد ل. له مفتوحاًاَلز ا م ِهللاِةويوالبنَ

                                                
– ١٢: ٥رسالة يوحنا الرسول األولى  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                                      ١٣ 

  ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٢
   ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل ٣
    ٣٦: ٨    ،  إنجيل يوحنا ٨ – ٦: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٤
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يغِفغِفيرا خَا خَ لنَ لنَرطايااانَانَطايوي وي طها ِما ِمرنَرنَطهنمم إث إث كلِّ كلِّن....  يااي  أوى أى أالِدالِدأوكتبإإ  كتبليكمهذا ِل هذا ِلليكم كىئوائواطِِطتخْتخْ   ال الكى. وإنطط أخْ أخْوإنأ أحأ أحدفلنَ فلنَد ا شفيعنْنْ ِع ِعا شفيعدد  
 ١.!؟ماِس حالجسيح ِعم المى دا ِفنَ ولِةطي على الخَسكتُاذا نَ لم."نَانَاااطايطايخَخَة ِلة ِلارار كفّ كفّووهه و و..ارار الب البسيحسيح الم الموعوعسس ي ياآلِباآلِب

 

 .ة األبدياةَي الح المرءنيضمة حاِلال الصمع باألهأنّالتعليم ك  .... بكلمة اهللا بكلمة اهللااءاءا جا جى مى ماِفاِف ينَ ينَئٌٌئاِطاِط خَ خَتعليمتعليم: : ثانياًثانياً 
وأن يوالِحم اِبسالكفة األر جحباسِت تحكم حقاق الحاألاِةي بديالِك ة أوبالهِدىاألب !.إن الح اةَياألب ة أديسى ِممنأن  
تشترمٍةاٍلى بأعاِلحص .عم ة أناِلحاَل الصماألع  الزمة ومة ِمطلوبكلِّن نؤِم م ." إن إناإليماإليمانانبد بد ون أعون أعماٍلاٍلمم م يتٌتٌي". 
 ٢."دد أح أحررفتِخفتِخال يال ي كي كياٍلاٍلمم أع أعنن ِم ِمسس لي لي..ة اِهللاة اِهللاطيطي ع عوو ه ه..نكمنكم ِم ِمسس لي ليككان وذِلان وذِل باإليم باإليمونونلصلصخَخَ م مةِِةممعع بالِن بالِنألنكمألنكم" :الكتاب قاَل
 

وربما  .ن كاب اِهللاعه مى عالقِتِفو .ِهالِصى خَ ِفشك نؤِم الماورس ياناًيأح ....هِِهالِصالِصى خَى خَن ِفن ِفمِِمؤؤ الم المشكشك: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ال يالخَاَل متى نَرفُع ا الصمبرو لمي مِع الارسماد. األى أغلِب ِفولكن حيان لياالمتنَس تَاع عف .اًدم اِجعري ِه أنعلي
هنَوِل .نفسعلمأن الح اةَياألب ة ِهديىفباإل. ان باإليمالخَان نناُليم الصوالب نوية والحاألاةَي بدية وليبغَس رِهي. وليذكر 
ؤِمالمِمن نسقط  أين و .ويتوبالكتابالم قدسوصينَ يا بممارِةس والنِِّطاِئس عألننَِةم ا ننْا بهمو رونَاًوحي حيا حاة ي
نتِصمو .ةرلكناالمتنَ  إذا كاناع عالِعن اِدم ِفأو ى التقصيرم مارِةسو النِِّطاِئس عِةم تعفذِل.داًم على أنّ دليٌلك هلم  
يخلصب عد. انَعليأن نطيع ص تَوالر سوح القدونتوب تو بنَِل .قةاِدة صحَلصالكاِمالم اِهللا على س ٣.ا قلوبنََلاِخل د   
 

 رابعاًابعاًر : :ممههاجاجممة إبليس وتشكيكهِل ِلة إبليس وتشكيكه لمننؤِمؤِملم.... أحاناًيشِك يكإبليس ؤِم المى ِصِف ندق مو  اِهللاعيِدوشتِكيِهى علي 
أمامالً قاِئميرِه ضله  :لقدالخَفتَ اقتر تغفَ ى الة الِتطيتَنْأ .رؤِمن بتَ لسم.لقد ج ِلاء حوِفاء ِةنّى جع دن وبى  ِفذر
قلبها بذورى أ ِف الشكقائالًال اِهللاقو فلنَ.؟ اُهللا قاّلأحقاّ: ا له حأكاِذ ذريبنَ ا ال ألننَهأفكَهُلج اره.يقوُلَهللا ا إن الح اة ي
األبة باإلديانيم.أ ب يقوُل وإبليسعكالم.ثم ذِك يرؤِم المبخَن طايفهْل.فِةاِلاه الس اَهللاقُدِّ نص أم الشّقُدِّ نص ي٤.؟طان 
 

 عٍةرتِف مٍةوحي رالٍة حى ِفه أنّماًو ينؤِم المسذا أحفإ  ....ةِِةييالة النفِسالة النفِسوالحوالح  رراِعاِعشَشَ الم الم على علىاداداالعتماالعتم: : ساًساًاِماِمخَخَ 
أطمأنِهستقبِل إلى م ِداألبى.أم ا إذا أحسي ماًوبض ٍفعوِح رىأص ابالشّه كوانز عج.لقد أم ر الربم ى ى ِفوس

  بكراًسم ي لنكهِل المالك المألنن تيما والقاِئ العليِةتبع على الِهِم دشِّرح وص الِفوِفرح خَار بذباء األبكَدِفالقديم ِل
الل اِخدالذىنزلم شّ رم بالد.ولي ِمس شَن آخٍَطر رو ضعهالر ِلب مىوس.إن د مالم سيحه والض مانالو ِلحيد ال نو
الحاألاِةي بِةدي.ولي تْساِعشَ ما بأننَنَرِحستَا مقونغَ أو يرستَ مى الا ِفحقاقنَ اسِت.حقيندم الثمين وليى ِس ِفسواه.  
 

 إنؤِم المقَ الواِثني علم أنله  حأاة يبةدي.وهذا اليقين بِن مان على أركَى أرب١١(( :ٍةع((  ووععودودالر الر بثابتةثابتة ال الب  
ر ر ييا غَا غَ لنَ لنَة اِهللاة اِهللاببححمم  ))٢٢(( . أمينو هدعى و الِذاء ألنجار الرقر بإسكنتم ِليننيبرا الِعب كاِتيقوُل . فى كتابِه فى كتابِه  المؤكَدةالمؤكَدة

 اساألسو . بِهنؤِم ين م كّلكِلهي ى الك ِل: بالقولتْمِت وخُ.الم الع اُهللابأحهكذا : بالقول اآلية  بدأتْلقد .وطةوطةررشْشْممالال
هو ا بذَل اِهللا انالبنالو لقد.حيد دأتْ بة اآليبم حغَ اهللاةب ال ريشْموا.وطةر تْنتهبو كلِّ ِلٍدعنؤِم م معلى سؤس 
  ددشهشه ي يضاًضاً أي أيهه نفس نفسوحوحالرالر: ولس بوُلس الريقوُل ..سس القد القدوحوحة الرة الرادادههشَشَ  ))٤٤((  ..اانَنَ أجِل أجِلننسيح ِمسيح ِم الم الملُُلمم ع عاُلاُلكمكم  ))٣٣(( .اءدالِف
ألرألروا أننَا أننَنَنَاِحاِحوا أوالداِهللا اِهللاا أوالد ..فإن نّنّ ك ك فإنا أوفإننَ فإننَالداًالداًا أو ا وا وررثة أيضاًضاًثة أي..و و رثة اِهللاثة اِهللارو و ووارثونارثونم م ععالم فى  الرسولقال يوحنا .سيحسيح الم 

ومن ليس له .  من له االبن فله الحياة.ِذِه الحياة ِهى ِفى ابِنِه وِه. أعطانَا حياة أبديةاَهللاوهِذِه ِهى الشّهادة أن  :رسالته
   ٥.ةبديأاة ي ح لكمنأوا  تعلمى لك.ن اهللاؤمنين باسم ابنتم المأليكم إ هذا كتبتُ :قاَلم  ث.ابن اِهللا فليستْ له الحياة

 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. أشكرِمك نأجل م بِتحكالع ِةجيب 
 ذلتَ حتى بىببتِن هكذا أح ألنككشكر أ.ِةدي األباِةي والحِةويالص والبنَبير الخَ أجل تدن ِمك وأشكر.ىملتِنى شَالِت
االبنالو ازَلى تنَ الِذحيدالًحتِم مع ارليِب الصني ابىنِّة ع .هى ِنبة وِنقوعمِلة ألعنم حالِت بتكى ال يعبرنْ عاه.. أرفع 

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  على وعِدك يا من قلتَ متِكالً. البارا فادينَ ِفى اسم يسوعصالِتى
 

 :ىك ِفِلها ستجد ذير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢ – ١ : ٢ & ٩: ١ لى رسالة يوحنا الرسول األو١
     ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس   ،                  ٢٠: ٢ رسالة يعقوب ٢
  ٥ – ٤: ٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣
  ١١: ٢إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول الثانية    ،  ١: ٣   ،    سفر التكوين ١٠: ١٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
   ١٧ – ١٦: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ،   ١٦: ٣يل يوحنا  ،    إنج     ٢٣: ١٠لة إلى العبرانيين  الرسا٥


