
 ٢٥٣سـالة لرا 
 

   ِمن مصيرنَا ِفى األبدية؟ ِمن مصيرنَا ِفى األبدية؟ يمِكنُنَا التأكد يمِكنُنَا التأكدكَيفَكَيفَ
 

(Arabic – How I can be sure about my eternal future?) 
 

  ِمن مصيرنَا ِفى األبدية؟ ِمن مصيرنَا ِفى األبدية؟ يمِكننَا التأكد يمِكننَا التأكدكَيفَكَيفَ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب ولسالر ل الثانيِةوسإلى تيم اح  وثاوسحاألصألاألونقر  ددالثاِن العشَى عر  : 
 

 نأ ر قاِدهنّأ نوِقم و.تُنْ آمن بمالم عىِننّ أل.ُلجخْأ تُ لسىِننّ لِك.ضاًيأور م األِه هِذُل احتِمِببهذا السِل " 
حفَيلى ذِلإ ىديعِتظ وكالي ١."مو 
 

نَا نَفِسنَا وأِداجس أل.انَِتدفاِئ ِل اُهللاا خلقه ممِدستخْ نَنح ونَ.قُاِل الخَو ههدح و فاُهللا..مد عن ِمئاًي شَُئنِشن ا النَإنّ 
 نِم و.ا خلقَ بمعمِتستَنَ ِلقّا الحطانَ وأع.ِهِتور على صنحا نَخلقنَ و.اءي أشْن ِميحيط بنَاا  م اُهللا خلقَ لقد.نَاِحاورألو
البديهىنّ ِم كالً أنا يرفُعأن التزاماًِه علي .و هوأن  عِظياَهللام وي مجدها خلقَ فيم.ولقد د با قبَلنّ ِمكلِّ ِل اُهللارأن نوج د 

 رالخي أن نَختَار بإرادِتنَاو نحا نَنَِتطاعى اسِت وِف.ةأنينَ والطمةالما الس لنَنمتض وضيِهاة تريا حيحنَ ِل.اصاً خَتدبيراً
  ٢.ةادة اإلريرا حانَ إياهباًا ونَدج أواركالى وتب تعه إذ أنّ.هقاب ِعُلمحونتَ ر الشّ أوهابا ثوولنَ

 

 شيئته ومتهادإرو قُا ال يتِفم  أو.دعس فيِه ألجل نفِسِةحاِلالص  اِهللاِةاد إرع مقُا يتِف مارخت ين ماس النّنِم 
ف .شقىفيا نَنَلسحنشَ البرم آالت كخلوقينتتح ركاِد ال إراًيبم خَاٍتركَح بْلٍةارجي بار ٍةادح إذ.ةر ا نفِكنَقوِل بعرح ناًس 
شَأو را نشتَنَنفِسأا وبهى الطيب أوِد الرىء.ا نَنَواِح وبأرختارانتم اءاِهللاملكوِتا ِله .االنِخ أو اط فى رِةملكَمإبليس . 
إنطي ورالس اِءمله اشٌشَا أعم غَ ِصعنّلِك واارها هتسى عارالختيطع اماه.فهى رفُ تعم ا يصلحله ا ومجِلا يبإلي ا ه

الضرر.ثم تع وداِششَ إلى أعا هوليإلى أوكَس تالِق ِلِباِلار الثعتفَى حوتخْاه سرح اتَيها الموهوبا ِمة لهاِل خَن٣.اقه  
 

 تَالِك إنابالم قدسعِل يانَمنّ ِمكلٍّ ِل أنا جونفساًداًس وِل.وحاً ور حنَاِتيا الجسِةديض ِن على األرهفاأل.ةاي جساد 
 اءج على روا رقدالذين ىطعيس ى الثاِنب الرجىِء مدنْْفِع .اتو األمنة ِمام قياك هنَ أنضاًا أينَمعِل وي.ود تعاِبلترِل

أجاداًسم مجدة يقوما بهؤِم المنون. أما األحيسيتغَف اءينْ ِمرهم الذيناكتس وا بنَبة ِهللاوي.وي ِلختطفون القاِةمالر ى  ِفب
الهاِءو. ليحواي معم نافتد اهإلىم  ِفِداألب ى المليكونوا كّل .ىاألسنَ ِدجحين م عالر ٤.ب  

 

  إنالمة بدون ذِلسيحيكالر جاء المبارك ليتْسم ةسيحي.ولي البشَنجيُلاإل س الةَار سةَارإن لم يكن ناَ هك 
رجاءِف أكيد ستقبٍلى مأب دعيدى س.لقد كتب ب ولس الرِفوُلس األولى إلىِهالِتى رس ىِنؤِم منثوس كوراألص اح ح

  ..اتاتوومم األ األنن ِم ِم قام قامههنّنّأأ   بِه بِهززرركك ي يسيحسيح الم المانان كَ كَننإإ  ننلِكلِكوو" :اِتم الكِلِه هِذاٍتوة أمام قيس ليم يقولونقو ِلرشَس عاِمالخَ
فكييقوُل يقوُلفَفَفكي قو قو ممبي بي نكمإإ  نكمننلي لي سسقي قي امامة امة اموإإفف  ..؟؟اٍتاٍتوننلم لم تكن تكن قي قي امأأة ة امممواٍتاٍتوفال يكون فال يكون الم الم سيحسيحقد قد قام إإ و و.. قامننلم لم يكن يكن الم الم سيحسيح  
قدقدقام إإ  لٌٌل فباِط فباِط قاميمانُانُيمكمأأ. . كمنتمنتمب ب ععدخَ خَىى ِف ِفد طايطاياكمذاًذاًإإ. . اكمالذين الذين ر ر قدىىوا ِفوا ِفقدالم أأسيح سيح  الميهلكوا هلكواضاًضاًي ..إن كَ كَ إن انهِِهى هِذى هِذا ِفا ِف لنَ لنَانالح الح يفقط  فقط اِةاِةي 
ررججاءِف ِفاء ى المفإننَ فإننَ..سيحسيحى الم ا أشقى جاساسع النّع النّميميا أشقى ج".أى أن ميع النّ أشقى جاس هالِذم ينوا يتحقق لمب عِمد نأم هستقبِلر مم 

ِداألبى ذِلا ِف ولنَ.ىكالم ووعض أرِكبع انَ اٍتلمهِمستخِلص كِلن سة اِهللامقد٥. بالِكتاِب الم  
 

 أوالًالًأو : :ال بال بدِم ِمد ناإل اإلن يمكَكَان ان يمىنتأكَ نتأكَى دِم ِمد ننم نَنَستقبِلستقبِل ما األبدِِدا األبىو....ى اإليمان هقة ِفالِث وى والِت اِهللاوِدع ى جتْاء 
. ر آخَيئاًون شَفضر وي اِهللاِةمن كِل ِمئاًي شَ يقبلونمه إال ألنٍّببسِل  ال.همكوِكى شُ ِفونذبعم ون كثير.بالِكتاِب المقدس

 ر أم أنموهعلم .هماِنذه بأقَلص اإللهى وقّى الحناِف ي قبلوا تعليماً.لاِم الكَقّ الحهلونج يينعلِم منِم هقبلو وما
                                                

   اإلنجيلاإلنجيللى لى إإ  استمعاستمع                  ،                      ١٢: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١
  ٢١: ١      ،     رسالة بولس الرسول إلى رومية ٢٩ – ٢٤: ١ سفر التكوين ٢
  ٢٨ – ٢٦: ١١ سفر التثنية ٣
  ٥٤ -٥١: ١٥  ،  األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١٨ -١٣: ٤  &  ٢٣: ٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  ٤
  ١٩ – ١٢: ١٥نثوس  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كور٥
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ستقبل األالمِدبىلي لنا أس نَن عرفهإال ب عدارقِةفَ مالح اِةي.نقبُلفَ كي الم سيحِم صاًخِل مخَن ا ونَانَطايِهالِصى خَ ِفشك 
  قّقّالحالح": ساِداح السحصا األوحنّبإنجيل ي وعس يب الر لقد قاَل. حقاًسل لياِم الكَري غَقّ إن الح.؟ىِد األبذاِب العنِم

الحأقوُل أقوُلقّقّالح لكم لكم م م نني ؤِمؤِم يننبى فله بى فله ح ح يياة أباة أبديةةدي". هذا هوو .قُّ الحجباألاء صذِلِثاح الثاِلح الِذالِذ" : القوُلكى يؤِمؤِمى ينن  
باالبباالبن لهن لهح ح يياة أباة أبديى الى الة والِذة والِذدي  يؤِمؤِميننباالب باالب ن لنن لني ي ررى حى حياة بْلاة بْليي مكثُمكثُ يعلي غَ غَهِِه علي ضضب١." اِهللا اِهللاب 

 

ار طريق ا اختيعلينَ ىِدا األبنَستقبِل من ِمد نتأكَى كَ....ريرريرلتبلتبِللخَالص واِللخَالص وا  ههررببى دى د الِذ الِذ طريق اِهللا طريق اِهللااراراختياختي  ::ثانياًثانياً 
 ه أنّى وِه.ىران أخْي أدنة ِمدستمرير م للتبٍةقيد بعنون يؤِمينسيحي المن ِم كثيرون.ِللخَالص والتبرير هرب دى الِذاِهللا

ى اآلِخن ِفسيكوِةرميز اني زنأع اَلمرشَ الب.توض عاألع اُلماِل الصوبأخْة بكفٍةح رى توضعاألع الشِّاُلم رةير. 
ومن رجحص الحهتب ر ونَرا ِمجنكتَ .ذاب العب بولسالر وُلس ِهالِتبرسِنؤِم إلى مى ريقوُلةومي  :"الجالجميعميعز وا وا اغُاغُ ز

وفسوفسددوا معاًعاًوا م..لي لي سسم م نني ي عمُلمُلعص الحاًالحاً صلي لي سسوال و اِحاِح وال ودنّنّألأل  ..دهذِِذإإ  .. ال فرقَ ال فرقَهالج الج ميعأأطأوا وطأوا وخْخْأأ  ميعععووززههممم م ججد٢." اِهللا اِهللاد  
 

  ؟؟رفهرفهعع ي ينن م م..جيسجيس نَ نَووهه و وءٍٍءىى شَ شَ كلِّ كلِّنن ِم ِمععدد أخْ أخْالقلبالقلب" :فرِه ِسن ِمرشَابع عاح السحص باألبىا النّمي إريقوُل 
 .؟جيسع النّاِد الخَ القلِبن ِمى اِهللاة لدضيرة المحاِل الصاُلمى األعِت تأفَ فكي." الكلى الكلىختبرختبر م م القلِب القلِبصصحِِح فا فاببا الرا الرأنَأنَ

إنالح اةَياألب دية ليتْسِلناً ثم صشَالح بولِك.رى كلِّ ِلنم نؤِم ينبي سوعالِذ.ار الب ى جاءمَل ليتحا ِعنّ عقاب 
ة حاِل الصاُلم األعجر تخْديِد الج القلِبك ذِلن وِم. اهللاوح ر فيِهسكن يديداً ج قلباًاُلسيح ننَان بالميماإل فب.اانَايطخَ

المرضيى اهللاة لد.ا ِف يقبلنَ اَهللا إنى المفبذِل.ارسيح الب غُاُل ننَك خَ ِلاناًفرانَطايريراًا وتبوض ِل اناًمحاٍةيأب ٣.ٍةدي 
 

 امر ه أمن ِمدب  الىِدا األبنَستقبِل من ِمد نتأكَىكَوِل ....اوىاوىمم الس الس باآلِب باآلِبةةقيقيقيقي ح حالقٍةالقٍة ع عوِدوِدجج و ونن ِم ِمالتأكدالتأكد: : ثاًثاًثاِلثاِل 
وهوِم التأكد نو وِدجالقٍة عباآلِبةٍِ حقيقي الس ماوىم ةبنيعلى م رفٍةعِه بٍة قلبي.د اكتفاٍءون بم رفٍةعٍة عقلينْ عه.فإن  
  الولد إن.ىِد األبكاِث ميرن ِمكرمحي لن اك أب أن ثقْ بْلك تشُ فال.اوىم السنَاو أبه أنّناًؤِم م اِهللاى إلى تصِلتَكنْ

الصغيرحين ي خرِمج ِه بيِتنليذه بإلى م دال.ِهسِتر  شُينْ ِعكدع ونْ ِمِهِتدهتجهاًا مأنِّهيِت إلى ب هس يجدب ابب أبيِهِتي  
مِفداًوص ى وهِهج.فإن ح ذِلثَد فال.ك  بأنّد أخُه طأ االتجنْ ِعاهدع ِهِتودواتج هإلى ب آخٍَتي غَر ير بأبيِهِتي . زيزىع 

 تَ كنْ فإن.نينؤمِِ المِهالِد أون ِمداًاِح و حقاًتَ كنْ هذا إن.اءمى السكافأة ِف م لكد أع قداوىم الساك أب أن ثقْ:القارئ
لمتفتح ب عدِهِصخْشَِل  قلبكالم بارك فأسإرع ِهلياآلن بخَعترفاً م طاياكناًعِل مح إلى الخَاجتك م الصليِبالص بدليكون  
النَلك صيبؤكَ المدفى ب اآلِبِتي الس مهذا بنَ .اوىاءعلى و ِهِدعاِد الصق وليبنَس اءعلى أقو ٤.رشَال ب  

 

 ركّل كّلتصديقُتصديقُ  ::اًاًابعابعر م م ا جا جاءبالكتاِب بالكتاِباء الم الم قدسسقد....  كتلقد بب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسى ِنؤِم األولى إلى م
الونيِكتسى عن المِدصير األبِلى ؤِملمنينالذين الفوا  رقد يحزنوا عليكَهم الباقينال الذين  رجاءله وقاَل.م  :"عوا ز

بعضكمب الم بهذا الكَضاًع".فَ فكيأع ى اآلخَزوأنَرين تُا لسب عدِمداًتأِك م نم ِدصيرى األب؟ى.فاِق إن الشَد الِءى  
يطيهع.أتفَ كي حثُدع نِكقٍّ ح تابىتُ كنْ إنلم ى؟نفِس ِل أقبله.فَ كيأكون م اًسيحيح قيقيا إنلم أكن قبلتُ قد قّ الح 
 شقاِتم ُلحتِم يهأنّ وثاوس إلى تيمِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس بب كت لقد.المقدس تاِبِكال بِه عليوصنصمال

 على الرسوُل بولس ان كَ."مموو الي اليكك إلى ذِل إلى ذِلههظ نفسظ نفسحفَحفَ ي ي أن أنرر قاِد قاِدههنّنّأأ  ننوِقوِق وم ومنن آم آمنن بم بمالمالمعع" هألنّ جُلخْي  والِةمدالِخ
 ٥."بب الر الرورور ظه ظهونونحبحب ي يميع الذينميع الذينجج ِل ِل فقط بْل فقط بْللهله  سسليلي" . له اُهللاهبهي سِه ألجِلوعاًضو ملبر ِل إكليالًاكنَ هأنيقين 

 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأ..أب  كفشكرجئلقد بخَتك اىطاي.عترفاً مىعِف بض 
 ى قبلتِن.قُّستِح المريا غَأنَ ى فقبلتِن.سيح الموعسا يم ربنَى اس ِففوك عائالً س.ىالص نفِس خَنزى عج وع.وتقصيرى

 .ااهى إيبتِنى وه الِتِة األبدياِةي أجل الحن ِمشكركأ .ى ِلتهددا أع أجل من ِمشكركأ .م الكريمى استحقاق الدِف
أقِضسى عرى إلهى أتغنّمى بحأ حتى .جيِببك العِفلقاك ى سماك.رضيكا يمَل مأع ناً كَىوأسألك ع . كماس دجموي 

القدم .وسالِتى ِفى اسص أرفع فاِدى وعسق.يؤِمناً بِصدقلتَ م نا مي ِدكعخَارجاً:  و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٣٦: ٣  & ٤٧: ٦ إنجيل يوحنا ١
  ٢٣ & ٢٢& ١٢: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
   ١٧ & ١٠: ٥١ ،     سفر المزامير                                   ١٠ – ٩: ١٧ سفر إرميا ٣
   ١٢: ٤الرسل     ،     سفر أعمال  ١٣-١٢: ١ كولوسى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
  ٨: ٤ ،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٥
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