
 ٢٣٠الرسـالة 
 

  نَا ِفى السمواتنَا ِفى السمواتالميراثُ المحفوظ ألجِلالميراثُ المحفوظ ألجِل
 

(Arabic – An Inheritance kept in heaven for us.) 
 

  نَا ِفى السمواتنَا ِفى السمواتالميراثُ المحفوظ ألجِلالميراثُ المحفوظ ألجِل :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 الةوِمنرسب طرسسالر ل نقراح األوحن الثّاِلول األولى األصيددابعأ العث والر  : 
 

 "ماُهللاب اركأب و ربنا يسالم الِذى.سيحوع ر بسح مِتِهحنَِة الكثيرِل.ا ثانية ولَد رجاٍء حىبقي امِة يس وع
سيح ِمالمنِل.وات األم اٍث ال يفنَميرى وال يتدنّسوال ي ضلُِّحم.حفوظ ِفى مالس ألجِلاِتمو ١."كم 

 

 يقوُل بطرسسِفىوُل الر ِهالِت رساألولى األص ابعحاح الر: "أيأيههاءا األحباءال تستغْ ال تستغْ::ا األحب ربوا وا ربالبلوالبلوى المى المحرقة رقة ح
 هواجهيى سلِذ ااِدهِطاالض إلى الرب اروأشَ سبق  لقد."ريبريبر غَر غَ أم أمممابكابك أص أص كأنّه كأنّهكمكماِناِنحح ألجل امِت ألجل امِتثةثةاِداِد ح ح..ينكمينكمى بى بالِتالِت

هاعذِل ِل.أتبكال ي جوزله مأن واستغْ يربا البلوى لمف.رقةح قاَللقد ي سِه لتالميِذوع: "ليليسسع ع بأفضَل ِمب أفضَل ِمد دننس س يهِِهدِِدي..إن إن   
ى  ِفوُل الرسولس ب وقاَل."المكمالمكم كَ كَظونظونحفَحفَيي فس فسىىالِمالِمظوا كَظوا كَفِِف ح حانوا قدانوا قد كَ كَوإنوإن. . ونكمونكمطهدطهدضض فسي فسيىىوِنوِنددطهطه اض اضانوا قدانوا قدكَكَ

ِهالِترسىِنؤِم إلى مألنّألنّ" :ى فيلبههقد قد لكم ِهبو لكم ِهبو ألجل الم ألجل الم سيح ال أنبْل بْل.. فقط فقطنوا بِهنوا بِه تؤِم تؤِمسيح ال أن أي أي ضاً أنتتأل تتألضاً أن م٢."هِِهوا ألجِلوا ألجِلم  
 

ن ؤِم إلى المظرنْ ي االضطهادات ألن إبليسنالمؤِم ويواجه اِترمؤار الم يدبِة الظلمِةملكَ م رئيس إبليسنإ 
 ىباراً ِفداً جهج ذَل بلقد و.ارة بالدمنيع المهونَص حدد تهالتىوهى  .اهنْب ِمرتِعا ويهشاَخْ يى الِتالقوِةب دؤي مهعلى أنّ

صيِنتحها كَا وتقويِتهتَ ال يفِلىاِح وِمد نأس راهالذين لهكب ْْْْإنّ.ِهالِل بأغْم هاللاِه س واليَلر نّهعلى ار ولِك.ِهملكِتم ن 
ؤِمالمنال ي هُل أفكَجع اردالخَو ري.هفقلب و طمِئاثقٌ مويقينن اِم كَهٌل ال يتزعزعبأن ا نَ فينَى الِتةَ القوحالن ؤِممنين 
  ممعتعتمِِم س سىى الِذ الِذ..سيحسيح الم المدد ِض ِضوحوح ر روووهذا هوهذا ه" :ِه بقوِلجعاًشَم األولى ِهالِترس ى ِفوُلوحنّا الرسي  كتبلقدو. ظم األعىِه

أنّهأنّهي ىىأِتأِت يواآلن واآلن ه ه وىى ِف ِفوالع المالم الع..أنتم ِم ِم أنتم ناِهللا اِهللان أي أي هها األوا األوالدالدوقد وقد غلب غلب تمتموهوهمم..ألن ىى الِذ الِذ ألنفيكم فيكم أع أع ظمِم ِمظم نىى ِف ِفىى الِذ الِذنالع ٣."المالم الع 
 

 لقدفَ عرب طرسسكَُلو الر فَيي ضعجالر اءالح ىأم امأع يؤِمن المنينتغَ المرابين كَلذين تبإلي هم 
رسالته. كَوقد انوا يعالتانون ةاجعتنوالم رب. والمصاِتارع المف .ِةتواليقدِة والتشْجيعمزياِت التعكِلم همإلي . 

 .اركب الماِء إلى الرجمظرهلفتَ نَو .مهود عا بهماطهأح ى الِتاِتاءرفت واالاِتادهِطضيقاِت واإلض الليحتِملوا بصبر
وبهالخَِةج الص المستعد أني ى ِفعلنمألخيران ا الز.ى ال يفنَى الِذاِث والميروال يتدنّس وال ي ضلُِّحم.ىحفوظ ِف الم 

موألجِلاِتالس هم.م وجهاً أبصهارمإلى ي وم استعالن يسالم قاِئ.سيحوع الً لهمع نالر بي سىىالِذالِذ" :وعوإن وإن لم لم  هوتر  هوتر 
تحبونَونَتحبهذِل ذِل..ه ككوإن وإن كنتم ن كنتمن ال تروال ترو ها اه آلنلِك لِك..آلن نتؤِم تؤِمن نونبِه بِهنون فتبتهج فتبتهج ونونبفر نطقُ بِهحح بفرنطقُ بِه ال يال ي وم وم جيد٤."جيد  

 

 نونَح إ نينؤِمالمكنّن نَا اآلن حزنسيراً بالت يجاربالمتنو ولِك.ةع نال ي جوزنْ طويالً ِعفَ نِق أنِتد لك 
األحانز.ألن لد نَيا رافراً ِمصيداً ونأس اِب التبعِةزيىح الِذ والفربِهطقُنْ ال ي وم جيد. ما أروعِمه ٍب  أسلون

 ىاح الثاِنح األولى األصِهالِترسب الرسوُل سطر بهاقدم ِمن نَصاِئح أروعها وما .م والضيقاِتى اآلال ِفِةزيلتعِل
تغَلهؤالء المبينرالم ضطهدين. لنَلقدصح ربون الخَا على عالص اآلن.نَ وسحُلصنْالً ِعاِم كَِه عليدى الثاِنِءىج الم 

ول إلى س الرولس بالِة برساءا جم كَ."ددججاء الماء المجج ر رووا ها ه فينَ فينَسيحسيحالمالم"ألن  .وعس يا الربا وفاديه نفوِسنَِببيحِل
ى ى كولوِسِنؤِمماألصحاح األول العدشْابع والِعد السرين. وهالقاِدو على إب ردال أحنَاِنزاحا بأفروضيقاِتنا بتع اٍت ِزي

وماتسر. أولياألح سبنَىر ا أننقد اِت مقَ التشكّردِم أصنأع ينَ إلى فاِدا قلوبنَاقمانَِصخِلا وم بالري س٥.وع  
                                                

١ول األولى  رسسس الرطرلى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،    ٤ – ٣: ١الة ب   
    ٢٩: ١فيلبى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى   ،  ٢٠: ١٥     ،    إنجيل يوحنا ١٣ – ١٢: ٤رسالة بطرس الرسول األولى  ٢
٣ول األولى  رسسوحنّا الر١١: ٢رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس           ،    ٤ – ٣: ٤الة ي  
 ٨: ١ رسالة بطرس الرسول األولى ٤
   ٢٧: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى                       ،  ١٤ – ١٢: ١أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٥
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  غلى نَأإنةصيح سطرلبول إلى هؤالء المستغَ الررتشَتتوا بين ِمالذين نِط تأثير االضى ِت الاتاِدهتْوقع 
عليهمأنّه ِهى  وضعي بالر سوعأم هاماألثاَل الِمم ثَلملي حتذوا حهإذ قاَل.ذو له م: "ألنّكمألنّكمعيتملهذا د عيتمفإفإ. .  لهذا دننالم الم  سيح سيح

أيأيضاً تألمكَكَثاالً ِلثاالً ِلا ِما ِم لنَ لنَكاًكاًتارتار. . اا ألجِلنَ ألجِلنَضاً تألمىتت تتى ببعوا خَوا خَعطوىى الِذ الِذ..هِِهاِتاِتطولم ج خَ خَ يفعْل يفعْل لمة وال وجطية وال وِفطي ِفد هِِه فِم فِمىىدمكر ىى الِذ الِذ.. مكرلم إذ شُِتم لم إذ شُِتم   
  ِدِهِدِهسس ج جىىا ِفا ِفانَانَطايطاي خَ خَهه نفس نفسوو حمَل ه حمَل هىى الِذ الِذ..دلدل بع بعىى يقِض يقِضننممم ِلم ِلسِلسِل ي يانان كَ كَ بْل بْل..ددهدهد ي ي يكن يكن لم لممم وإذ تأل وإذ تأل..وضاًوضاً ِع ِعممتِِتيكن يشْيكن يشْ
 إلى  إلى عتمعتمجج ر رنّكمنّكم لك لك....الٍةالٍةاٍف ضاٍف ضررخِِخ كَ كَ كنتم كنتم ألنّكم ألنّكم..فيتمفيتم شُ شُِتِهِتِه بجلد بجلدىى الِذ الِذ..لبرلبرا ِلا ِلييححا فنَا فنَطايطاين الخَن الخَ ع عوتَوتَ نم نمىىكَكَلِِل  ..ةةببشَشَعلى الخَعلى الخَ

رىىاِعاِعرنفوِسكم وأسق وأسق نفوِسكم ِفهااِفه".ثم ع ادي حدثهمثانية باألص ِثاح الثاِلحع نآالم الر بي سفقاَلوع : "فإنفإنالم الم سيحسيح  نفسنفسههم اتَاتَ م  
ممرةةرو اِحاِح ودلِِلة ة دكى يكى يحلّّلحم لة الخَلة الخَشِكشِك مطايااطاي..  فمفمعع  ه أنّهه أنّهووالب الب ارار..  فقدفقد  تألمِم ِمتألم نا نَا نَنَنَ أجِل أجِلنححننالم الم ذنبينكَكَ ِل ِلذنبينىىي ي قرا إلى اهللاا إلى اهللانَنَببقر..  فماتَاتَفم  
   ١."وحوحالرالربب  ثم عاد حياًثم عاد حياً  ..ىىررشَشَ الب البهِِهمِِمسسججبب
 

 لقدمقد ب طرسسوُل الراِئ النّصالح جوةهِف النّاريِلة ع بينتغَرلمالغُضبأر ولِك.ِةرب نر وة ِتعلكالر الِةس 
وجمأنّ.االه هب داإلشَا بأهِةارإلى م زِهكَرمى ِفىاِل الحف. سيح المقد: "اختاراختارههماُهللا اُهللام   اآلباآلببح بح سهِِهلِملِم ِع ِعبِِبسالس ابقابق الس..ثم ثم   
قدقدسسههممبالر وحوح بالر..  ليليطيعطيعوا يوا يسسوعوعالم الم سيحسيح..وي وي طهطهرروا برشِّشِّوا برد هِِهمِِم دعلي علي همهم". إن يسوعأطاع حتى الم تَوم ليِبتَوالص . 
كما جرب اءالِةسب ولسالر ولس ى ِنؤِمإلى مفيلبى األصفنَ.ىاح الثاِنح حنأي ضاً عنَ. طريق اآلالمن وتُمكلَّ ي م و

 ال  ال ميراٍثميراٍثلِِل"اء حياً ج رونالنَي .ان باإليمىاِن الث الميالدوار اختبنم كلُّو. اهدسيح وِفالص الم خَونراَل اآلخَنَ يىكَِل
 : نامتين هوظتيى ملحر نَاِث الميرك ذِلىل ِفأم وبالت."همهم ألجِل ألجِلاِتاِت السمو السموىىحفوظ ِفحفوظ ِف م م..لُّلُّحِِحممضض وال ي وال يى وال يتدنّسى وال يتدنّسيفنَيفنَ

 

 قابل ري غَه أنّى أ::ىىال يفنَال يفنَ .ات السموى ِفحفوظحفوظمم اثَ الميرك ذِلن إ..ينينفديفدي الم الماِثاِثميرمير  اتُاتُامتيازامتياز: : أوالًأوالً 
 هنقوضيع ر وال يالهم جُلذب ال يىأ  ::لُّلُّحِِحممضضال يال يو. ةائب شَ أوٍبي عة ألىضر عس ليه أنّأى ::ال يتدنّسال يتدنّس و.الولزِل

وبهاؤه.اثُ هذا الميروِح رىم يتطلب اِهو بةروحي .الطمتِل نَوحين كبيعة الجتة ديدصلنَبح ا المداركوحيىة الِت الر 
 وهكذا .ا فينَولِه بحل لنَا اِهللاوح ر بامتالِك امتالكهأبد ياثميروال . اِهللاع م الروحيِةِة والشّركَور الروحيِة باألمعتستمِت

ا ِلانَاستمتاعِهللا ممن ع طايِه ألوالِد روحيةاٍتا وهبىر الِذ بالقد ا كنَمتِليرو . اِهللاوحة ىِف ينتظرنا اثُهذا الميرِدياألب. 
  ىىا الِذا الِذننَننَسِكسِكونلبس مونلبس م" ."ىىضِِضا األرا األرننَننَسِكسِكخلع مخلع ما نَا نَفعندمفعندم". "كمكم ألجِل ألجِلاِتاِت السمو السموىى ِف ِفحفوظحفوظمم"بطرس الرسوُل عنْه  قاَل

 ٢.انَ ألجِلاِت السموى ِفحفوظمبال عِتستمنَ ِل. أكثراكرإد وربانياتٌ أكْا إمكَ لنَكونيس ."اِءاِء السم السمننمِِم
 

 وظونوظونحفحفممو  ونونوسوسررححمم ضاًرثة أي فالو.ات السموى ِفحفوظاًحفوظاًمم اثُ الميرانكَ إذا ....رثةرثةالوالو  تُتُااامتيازامتياز: : اًاًثانيثاني 
 ى ِفنعل ي أندٍّتع مسالصخَ ِلان بإيمونونوسوسررححمم  اِهللاقوِة ب الذينأنتم" :ِهالِت رسىِفبطرس الرسوُل  يقوُل. ع بِهلتمتِل

مان األخيرالز".والكلم ة ونَة الياني"ممححرروسوسونون"م قتبة ِمسنم م المخيعوِه.اتسكر ىنَ أنّىِن تعا محاٍت اطونبقو 
سلملِح ِلٍةحرِةاسشَ المدالِحِه هِذ.ةد رخل التىِن تعة الاسِمص ط النئِةاِط الخَِةبيعالِعىِن وال تع صا نَ إنّ.ةمممححرروسوسونون 
لوِمارط أخْوِدج الخَن ارج وضاِخىِف فعل الد .نَهاكالة وإ قوة فعغَتْانَ كَن ير مقاِد.ةنظور رة على قمِفنَع أع 
اٍب جا بِحاطه أحا قدقنَاِل خَ أنادنَج لوا العين تأملنَلوف .م لهِة اِهللاسربِحوا طالب ي أنمهنمِك ي اِهللاالد وأو.اتولشّها

ظِمعقو ىفن وبجىتحٍكر مافظ حارس ح.آالم ليِب إنالص فقط لتستْ لي ا ِمينَنجنج هنّم وحبْل.بس  "ليليطهنفِسِهنفِسِهر ِلر ِلطه  
 .ماه وافتدماهتر اشْن مِظفر على ِحقاِدن عاً أغلى ثماِفا دانَ اشترى الِذ إن."ةةنَنَسس ح حالالمم أع أعىىوراً ِفوراً ِفيياصاً غَاصاً غَ خَ خَباًباًععشَشَ

ام  ِسهام أمةرِصنتم فَتِقة ِل الضعيفَظ النّفسحفَ ير أن قاِدِه بقوِت اَهللاإن ."ونونوسوسررححمم   اِهللا اِهللابقوِةبقوِة"ُل بطرس الرسو يقوُل
العدوِهو ىسِلت ملاِم الكَ اِهللاالح بِسةح.  كما أنة القيقوىالِت ِةامتْ أقامالم نَتقي ِلفيلةكَ سيحا ِممنالم ِتوإلى م ِد ج
 ٣."مموو الي اليككذِلذِل ِل ِلةةديعديعظ الوظ الوتحفَتحفَ"  أنتْع استطاى الِت.ِةجيب الع اِهللاِةمعِن ِلنونويدم نحنَ كم ا وقتهركدن س حينئٍذ.ِةاميالق
 

 ِعى ِفى ى أِخليتكم تشترك الِةِتلكالص  :اوىمانَا السأب.. كلا من أجلأشكرالاٍء رجحىبقي ِةامي س وع
سيح ِمالمناألم ل ِل.اِتوم الثاِثميرىا ِفحفوظ لنَين الممواِت الس.ا ِحبنَ هلنَةكم حيا حسإراد ِتبة لنَكوقو مَلع 
مالتنَ. شيئتكص الغَنَرفع وعسم يىاِلا ِفى اسو قلتَى ِفاثقين نا ماِدق يالص عِدكال أ:  و قبْل إلىي نخَارجاًم هخْرج . 
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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 ]رابعةكتاب الحياة الطبعة ال[ ١٨: ٣  &  ٢٥ – ٢١: ٢سالة بطرس الرسول األولى  ر١
  ٨ – ١: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٢
  ١٢: ١      ،       رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١٤: ٢ رسالة بولس الرسول إلى تيطس ٣
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