
 ٢٦٦سـالة لرا
 

  لنَا ِمن الموِت إلى الحياِةلنَا ِمن الموِت إلى الحياِة قد انتق قد انتقنَانَانَحن نَعلم أننَحن نَعلم أن
 

(Arabic – We know that we have passed from death to life.) 
 

  لنَا ِمن الموِت إلى الحياِةلنَا ِمن الموِت إلى الحياِة انتق انتق قد قدنَانَانَحن نَعلم أننَحن نَعلم أن :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ 
 

  وِمنالِةرسوحنّ يا الرول األولى األسصأث اح الثاِلحنقر ددن الثاِلالعثَيشَرو  عالرابعشَرع   : 
 

"ال تتعال تتعججببوا يكَوِتوِتا إخْا إخْوا ي كَى إن ى إنانانالع الع المالمي بِغبِغ يضضكمنَنَ ..كمححننَ نَن علمأننا أنناعلم قد انتقلنا ِم انتقلنا ِم قد ننالم الم وتِِتوإلى الح إلى الح يحِِح ألننا نُ ألننا نُاِةاِةيباإلخْ اإلخْب و١."ةةو 
 

 أمربديهى  الحعلىكم  منقُستنِش ياله واءشْ ويربالم اءالطأكُل وي عام اِئ كَأنّهنح ى.فلي ناًِئا كَسح اًيم ن 
 تُو المِبر على تس دليٌل.ذاِء والِغاِء والماِءوان على الهم إنسول جسص حمد ع ألن.أكُلي  والبرشْي  والتنفسي ال
ِهإليولي سه وب عناًاِئ كَدح ذِلو .اًيالك ثنَ ا فيِهفُختِل يان. إن وحنّيا الرِف يقوُلوُلس نَ:  األولىِهالِتى رسحنَن ا  أننَعلم
ا مِِ انتقلنَقدنالم ِتوإلى الح ا نِح ألننَاِةياإلخْب و .ةَوام بِهدأتُب ىديِث حاآلن ي صعلىقُد رظاِه مالح اِةية الطبيعي. 
وما يسجلهوحنّ يا الرِفوُلس ِهالِتى رسي صعلىقُد ققاِئ حالح اِةيالر و .ِةوحيمعتِما يدعلى الح واسِة الطبيعيأم ر 
يسُلهاستيع اباتٌنَاِئا كَألننَ ه حة ولنَيا الحواسنَ  لذا ال.ِة الطبيعيجدص عة ِفوبى إداِكرم ا هِس ِحو٢.ى  
 

 اءيا أحا كلنَنَا لس وألننَ.ةوحي الراسو على الحديقه وتصوله قبدعتِم يوُلسا الروحنّ يهرى ذكَ الِذر األمنولِك 
راًوحيمتِلا نَا كلنَنَ فلسكالح واسالر وبنَ.ةوحي اءقوُلأ ِه عليااَل نَى الِذ أن ةَياَلحالر وحية يدركقال ى حقيقة انِتعنَ م
ن ِمؤِمالمنالم ِتوإلى الح اِةي.وي ستطيعيقوَل أن م وُل عسوحنّا الرأنَأنَ: يا أعلمنِِن أنّ أنّا أعلمى قدِم ِم انتقلتُ انتقلتُى قد ننالم الم وتِِتوإلى الح إلى الح ياِةاِةي  
 ينددالعاألصحاح الثاِلث ب األولى ِهالِتى رسِفالرسوُل يوحنّا  هدقصيا  م نحيط بكلِّىكَ وِل.ةَةَوو اإلخْ اإلخْببى أِحى أِحنِِنألنّألنّ

 ٣.ةةببححاة والماة والميي والح والحتُتُووالمالم:  الرابعة عشَرةَِةاآليب تْدر واٍتم كِلى ثالِثِناعى مان ِفع بإمَل نتأما أننَم يلزالمذكورين
 

 أوالًالًأو : :مما الما المقصقصودِم ِمود ننالم الم وتِِتوالروحى كَ....؟؟ الروحى يف يكوناإلنس راًانعتبى ِع ِف ماِدداألم ى نفس الوقِت وِفاِتو 
هوح ىبالج ِدسي ربِد. ؟قُزكِلا ِلنَسِتارنَ اِهللاِةم رفُعأن الم تَوه إنِفو اُلصاإلنس ان عِهالِق خَ اِهللان نيالقة بالع أن أى 

 ن ولِك.وح اِهللاتبط بر تر أناناإلنس ك ذِلوحرمُ  يلزاًوحي رمن انْفصل عن اِهللا ايح يىكَ وِل.ذِلك اإلنسان واِهللا مفقودة
مُلفِصاذا ير اإلوح نسان عوحن؟ اِهللا ر.الِذ ا مى جلبذِلك الم الِتِه؟ا أشَ الِذىتَووُل ِفى رسسوحنّا الرِه يإلي ر. 
 .ِهاِم وأحكَاهايوص ِلابِةم االستجد وع.ِه طريِقنان عدي والح على اِهللادر التمى ِهعلما نَمة كَطيالخَو .ةطيا الخَهإنّ
فبأنّديهى هلو لم تكن نَ هاكو صااي.فلي سنَ هخَاك والِك.اطاي تابالم قدسه وا ِلسيلتنَ وماِهللارفِةع وم رفِةعوص اياه. 
ة تمية الح النتيجتْ كانَكذِل ِل.ةطي الخَنَاابكَِت وارتهاس قدقُتتِف ى ال وبالتاِل.وس قد اَهللاس أنقد المتاِب الِكن ِمعلم نَنحونَ
  ٤.تةي من اِهللالة عفِصن الموح والر.ن اِهللا عروحياً ئاِطان الخَاإلنس اُل انفصى ِهِهاِنيص وِعان على اِهللا اإلنسِدرتمِل
 

 اح ذِلوإليضنَك رجعالِة إلى رسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى أفسساألص أأوو": ى إذ يقوُلاح الثاِنحنتمإذ إذنتم   
كنتمكنتمأم أم والِت الِت.. بالذنوب والخطايا بالذنوب والخطايااتاًاتاًو ى سلكتمى سلكتمفيه فيه ا قبالًالًا قبح ح سسببد د ههر هذا العالمالمر هذا الع..ح ح سسببر ر ئيس سئيس سلطان الهلطان الهواِءاِءوالر ى ى وح الِذوح الِذ الر
ييعمُلمُلعاآلن ِف ِف اآلن ى أباِءاِءنَنَى أبالم الم ععصيالِذ الِذ اُهللا اُهللا..ةِِةصي ى هى هونِِن غَ غَوىِف ِفى ى الرى الرححمِم ِمةِِةم ننأجل م أجل م حهِِهبِتبِتحالكثير الِت الِتةِِة الكثير ى أحى أحبنَنَبا بهونَ ونَ..ااا به ححننأم أم واتٌاتٌو  

 وُلسا الرمهرن ذكَيام هتعبيرين الِةس الرلكا بِتأنَقرا ظ فيم نالِح."ونونخلصخلص م م أنتم أنتمةِِةممعع بالنِّ بالنِّ..سيحسيح الم المععا ما مانَانَييا أحا أحطايطايبالخَبالخَ
بِد األولولسدا األول فبالعأو[ :  أمإذنتم كنتم أم إنّ]..اتاًو هاِطخَ ياصاًخَشْأ بأح ياءبالج نّ ولِكِدسهمأم اتٌور اًوحي. 
وكَانوا  أحياء بالجسِد  هماصاًخَ أشْباِطخَ يأنّه ظ ونالِح]..اطاي بالخَاتٌو أمنحونَ[ :  بالعدِد الخَِامستعبير الثاِنىال

 .ضاً أيميتاً روحياً ان كَمهنْ ِمداِح ووه و ويعِنى أنّه.]نح نَميرظ الضالِح[  ضاً أيِه نفِسن عثُدويتح. أمواتاً روحياً
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                              ١٤ – ١٣: ٣ رسالة يوحنا الرسول األولى ١
  ١٦ – ٦: ٢ مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األولى إلى٢
  ٢٤ – ٢١: ٨ إنجيل يوحنا ٣
  ١٢: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
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 ان وإذا كَ.ِتِه الروِحىوانِفصاله دليٌل على مو .خَطاياهة  نتيج اِهللانان عنس اإلاُلص انِفما ذكره بولس الرسوُل يعِنىو
 ١.؟ِه نفِس اِهللان ِمراِد صوه وكم الحك ذِلال يقبُلو  يجرؤى ذا الِذنفم .ميتٌ روحياً َئاِط الخَ بأنحكم يسقد المتابالِك
 

. ؟ِدس بالجيرزقُ ى حوهو اننسا اإلهليإ ُلى ينتِقالِت اِةي الحعا نوم ....؟؟  اِةاِةيي الح الحننمِِم  ودودقصقص الم المعنَىعنَى الم الماامم: : ثانياًثانياً 
أولياإل سنسان حاًيطالم ا يتنفساله واءيشْ وربالم اءأكُل ويالطع امالض رورىكَ  لهما س؟ا وقلنَقَب.أى ح أخْاٍةي ى ر
يحياها وهو أمامأع يشَن البر حى الحقيقِة ِف.؟ىإن  اإلنسر اِهللاظى نَ ِفَئاِط الخَانم ِم و.تٌيكِلن نَ اِهللاِةم رفُعأن  
الحاةَيالم قصالِتةَود إُلنتِقى ي ليهؤِما المننَ ويالهان ِها باإليمى الحياة األبوهذا .ةدي يِنعى أنر وحاإلنس يتة ان الم
لة ى ِعة ِهطي الخَا أنلنَقا نَنّ ولِك.نجيلى اإل ِف اِهللاِدع وبسا حديا أبي وتح. اِهللاعا مهالقِت عِةدوا بعي تحِةطيبالخَ

فكَ.الاالنفص فَيلتْ حلة الخَشِك مالِتِةطي تْى أفقداإلنس تَالق ِعانهم ؟ِهللا اع.لقد ح وذِل.ِهفِس بنَا اُهللاله كي وضحه 
وحنّيِهنجيِلإى  ِفا البشيراألص اح الثاِلحث العداِدد السشَس عِفر ى أبِطسص هكَهكَ": ة إذ يقوُلورذا أحذا أحباُهللا اُهللاب الع الع المحتى  حتى الم 
باا  ذَلذَلببنَنَبههالو الو حيدكَكَ ِل ِلحيدىال الى   يهِلهِليككلُّ كلُّك م م نني ؤِمؤِم ينتكو تكو بْل بْل بِه بِهن ننله له الح الح يياة األباة األبديةةدي"..ئئاِطاِطا خَا خَأنَأنَ: ٌل قاِئ يقوُل وقدوأعلم وأعلم أن أن   
  ٢.؟؟ةِِةديدي األب األباِةاِةيي بالح بالحتعتع وأتم وأتمالِكالِك اله الهنن ِم ِموو وأنج وأنج أخلص أخلصىى كَ كَ أفعَل أفعَلى أنى أنغِِغنبنباذا ياذا ي فم فم..ككاِلاِل ه هااأنَأنَلذا لذا   ..ن اِهللان اِهللاى عى عاى فصلتِناى فصلتِنطايطايخَخَ
 

  وسيالولسب ان كَ أنى اتفقَن الِذج السن عسئوالً مان كَانجسول س الرولس لبؤاَل السك ذِلهج ودلق 
ة اب إجتْانَ كَلقدو .رشَس عاِداح السحص األسل الرالمأعسفر  ِبصته ِقتْدرو و.ىى فيلبع تدٍةنَديى م ِفمسجونَين فيِه

بولسالر ِلول سسى انجفيلبب اِضسيطة وة حوة إذ قاَلافيآِمآِم":  لهننبالر بالر ببي ي سسوعوعفتخلص تَتَ أنْ أنْ فتخلصوأه وأه ل بل بيتِِتيكك".فآم ن 
السجانواعتم الدِفى الح ه ووالذين له أج معون.كتب ب ولس الروُلسِهالِت برسى ِنؤِم إلى مأفسألنّألنّ":  يقوُلسكمكم  
 ب الر قاَللقدو ."دد أح أحرر يفتِخ يفتِخالالييال كَال كَمم أع أعنن ِم ِمسسليلي. . ة اِهللاة اِهللاطيطي ع عوو ه ه..نكمنكم ِم ِمسس لي ليككان وذِلان وذِليميم باإل باإلونونخلصخلص م مةِِةممععبالِنبالِن
يسوع: "تعتعالوإإا ا الولىأأا ا  وأنَ وأنَلىريحكمريحكم".فم ني سمِنع داءهوي لبى دعوته.الصاً خَاُلنَ يوبنَ ريراً وتبِهللاةوي وح ياة أب٣.ةدي 
 

 مضي و اِهللا ملكوتُ:نتيملك موِدج و عننعِل يسقد المتاب الِك إن....؟؟ دليالً دليالًةِِةووة اإلخْة اإلخْببححمم  تْتْانَانَاذا كَاذا كَمملِِل: : ثاًثاًثاِلثاِل 
أواِهللاالد  الذين ِلودوا ليِمس نم وال ِم دنئِةشي مج وال ِمٍدس نشيئِة مر ِمل بْلج اِهللان .أم ا الذينر فضوا دعاِهللا ةَو 
إن  .ةسيحيحبة الموا المختبر يَِولم فتضمهم مملكَة الظلمِة أى مملكَة إبليس ن النور ِمة أكثروا الظلمبص وأحاللخَِل

محا ِمنَ انتقاِلُلوة دلية اإلخْبنالم ِتوإلى الح ف .اِةيلقد كتبوحنّ يا الرِفوُلس األولىِهالِتى رس األص ىاح الثاِنح: "ممنن  
: ِهتالميِذ ِلوعس يب الر قوَلنجيلِه بإا البشيروحنّ ير ذكَ."ةِِة الظلم الظلمىى ِف ِفلى اآلنلى اآلنإإ  وو فه فهاهاهخَخَأأ  ضضبِغبِغ ي يووهه النور و النور وىى ِف ِفههنّنّأأ  قاَلقاَل
"إنكَ كَإن انانالع الع المالمي ي بغِِغبضضكمكمفأعلم وا أنّوا أنّ فأعلمههقد قد أب غَغَ أبضنِِنضى قبلكمى قبلكم..لو لو كنتم ِم ِم كنتم ننالع الم لكَالم لكَ العانانالع الع المالمي حِِح يباصتَاصتَ خَ خَبه٤."ه  
 

 نؤِم الم األخَإن ."ضضعع لب لبضاًضاًعع ب ببب ح ح لكم لكمانان كَ كَى إنى إن تالميِذ تالميِذكمكمأنّأنّ  ميعميع الج الجرفُرفُععبهذا يبهذا ي" :وعس يب الرقاَل 
حيأخَب اهنؤِم الم. اح الثاِلِث كتبحول باألصسوحنّا الربِغ": يي المالع كَان ا إخْوِتى إنوا يبجبِغال تتعي المالع كَان ا إخْوِتى إنوا يبجال تتعكمضكمض..   نَعلم ننَح نَعلم ننَح

  وو فه فهاهاهخَخَأأ  ضضغِِغبب ي ينن م مكلُّكلُّ  ..تِِتوو الم المىى ِف ِفقَقَبب ي ياهاهخَخَأأ  ببحِِح ال ي ال يننمم. . أننَا قد انتقلنَا مِِن الموِت إلى الحياِة ألننَا نِحب اإلخْوةَأننَا قد انتقلنَا مِِن الموِت إلى الحياِة ألننَا نِحب اإلخْوةَ
 ى الِتة اِهللابح م أن وطيدماؤهجر ننوؤِممال ."ة ثابتة فيِهة ثابتة فيِهديديببأأاة اة يي ح ح له لهسسفس ليفس لي قاتل نَ قاتل نَ كّل كّلننأأ  ونون تعلم تعلمنتمنتمأأوو  ..فسفس نَ نَقاتُلقاتُل
ضمتهمنَ ها ستضمهمنَ هِطاك اَلواألب ِةديم عالر أِخى . حين كّلب :غَ تَ كنْإنيرِمٍدتأِك م نديِت أبك. إلاَلتع ى الرب 
ى ى  أنِّ أنِّلملما أعا أعأنَأنَ" :الً قاِئدهتشْ وس.ِةدي األباِةي على يقين الحُلص وتحهالصخَ اُلتنَ س.ك ألجِله نفس وأسلمكبى أحالِذ

  ٥.ان األواِت فوَل قب اآلنِه إلياَل تعْلال تؤج ."ىىتِِتووخْخْإلإل  اًاً نقي نقيصاًصاًاِلاِل خَ خَاًاًبب ح ححِمُلحِمُل قلبى ي قلبى ي ألن ألناِةاِةيي إلى الح إلى الحتِِتوو الم المنن ِم ِمانتقلتُانتقلتُ
 

 أدعكَ وكتشت ىارك ِعى ِفى ِتلكالِة ملص :اوىمانَا السأب..  ك ألنكأأشكرحئاِطا خَى وأنَبتِنب ودتَفعناً ثم 
ى  ِفوٌلقبى مِن أنّى أعلمنِّى ولِكى ذاِت ِفقاًستِح متُ لس.ةدي األباَلو ِطكِشر عن ِمِب القرِةادعى بسِنتعتمى وِلِنتفدي ِلالياًغَ

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: وعِدك يا من قلتَِصدق بمؤِمناً  .ىاِن فدنِتى ِفى اسم مأرفع صال .وعس يالحبيِب
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٥ – ١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
  ٢٣: ٦   ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية        ٣٦  &  ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٢
   ٢٨: ١١   ،    إنجيل متى ٥ – ١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ،       ٣٤ – ١٩: ١٦ سفر أعمال الرسل ٣
      ١٩ – ١٨: ١٥  &١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ،        ٩: ٢رسالة يوحنا الرسول األولى  ٤
               ١٥ – ١٣: ٣رسالة يوحنا الرسول األولى       ،                  ٣٥: ١٣ إنجيل يوحنا ٥
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