
 ٣٥٩سـالة لرا
 

  ةةديديببأأ  اةاةيي ح حاُهللاُهللا  ااعطانَعطانَأأ
 

(Arabic – God has given us eternal life) 
 

 ةةديديببأأاة اة  حي حياُهللاُهللا  ااعطانَعطانَأأ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنرسالة ينّوحا الراح ول األولىسحأ اساِمالخَ األصن نقريدداِدى لعشَر الحشَر  والثاِنىعع  : 
 

 "الشّى ِهِههِذو هأ :ةادعطانَأ  اَهللانا حأاة يبةدي.ِههِذ والح ى ِفىاة ِهيِهِن اب. منله االب نفله الح اةي.و من 
ليسله اب اِهللان فلي تْسله الح ١."اةي  
 

قلق ال  دوامِةى ِفمبرر دون ماهرنَ  ولكنناهماِنى إيم ِفكشُال نَو ؤمنين المبعض أن ٍةريى ح ِفيجعلنَاما  
 ر آِخو هك ذِل وكانالمهذا الع  إذا تركتَد تعتِقاذام :مهنْ ِمداًاِح وألتَ فإذا س.ىِد األبمصيرِهر م أمنِم اِبرتياالو
اِمأيكهْل .ض على األرأنّك تؤِمن  تجسدنّى الك ِف نفسِدعيم األبىذابى مكان  ِف أو؟الع .العتكونجيب أن إج ابته 

ونٍد ددتر :تُلسِنإنّ.  أعلماءُلى أتس .فَكيلل طريقاً أختار سر فيِهيتُ ولسشَ  أعلمئاًيع ِنن ذِلايِةه الطريقك  إن 
 ى الحقيِقاإللِه بتُآمنْ قد أكون كيفَ.  األخرى الطرقَضاًاِف رىِتادإرب رتهتخاى ِن أنّعم .؟ شراًى أم ِليراً خَتْكانَ
ووضىى اتبعِن ِلقاَلو ى فيِه ثقِتتُع تسلموه قي ةَاد حىاِتيو مذِلع ك قاً واِثتُلسإذا كان ى ِفيقبلِن سى األببقى  ألِةدي
معهأنّ أو ه يسِلسسي هل .؟ى إلبليسِنمحِفخلٌل ثُد ى ميزآِتاِتسنَان الح؟ والسي .عبى ِمجذِلن يقوُلكيفَ. ك الر ب 
يسال: وعسلكم كالِمى أعطيك. ماً أترسم.ال تض طربقلوب كموال تر هونَ.ب حعيشُ نَنم حرِمومين نبْل.؟ِهالِم س  
  ٢.؟اٌلح مهرو تصاًر هذا أمسليأو. ةينونَ والداِبسم الِحو يِةهاج مونِم  ورهبٍةاٍبرِط واضوٍفى خَ ِفعيشُنَ
 

 كتب يوحنا الرول سأحِد تالميِذديالس ِفسيح  الماح الخَ  األولىِهالِتى رسحشّساِماألص هادة هذا ة قوي
  سس لي ليننمم و و..اةاةيي الح الح فله فلهنن االب االب له لهننمم  ..هِِهنِِن اب ابىى ِف ِفىىاة ِهاة ِهيي الح الحهِِههِذهِذ و و..ةةديديببأأاة اة ييا حا حعطانَعطانَأأ   اَهللا اَهللاننأأ" :ةاده الشّى ِهِههِذو: صهانَ
لهلهاب اب ناِهللا اِهللان فلي فلي ستْتْسله له الح الح يى ذِل ِفوبالتأمِل. "اةاةيستخِلص نَ النّكصقَقاِئ حه امة نوجزى خَا ِفهسم: 
 

 أوييالتفسالتفس: : الًالًأورل  ر لاللغَوى عل عل لِفلِفاللغَوى""أعااطانَطانَأع""  هه و أنّأنّوهِف ِفه هازإنج ٌل تمعهازإنج ٌل تمع....أو ليذِلس الِفك عل يفيدز ناًمنَ. ؟ياًاِض محن 
 "ااطانَطانَأعأع"ى اِض المِلع الِفن ِممونفه. ستقبل المفيد ي أوارعاًض م أواضياً مذا كان إَلع الِفني بقٌ فراكنَ أن هعلمنَ

 وأن.  فيِهك الشُّلحتِم ال يرأم ك وذِل. تم قدطاءة وأن هذا العدياة األبي الحوه وطاءع اكأن هنَ ص بالنّدرى والِذ
ستفيدالمبذِلين كطاِء العمنَ ه حآمنّا الن ذين.وأن الم ِطعى هاُهللاو القدير ع زجّل و . ِههِذوأنالح ى ِفى ِهاةيِهِن اب .

اِحوصبى استالم ِت ِفقِّ الحالشّلك هِةاده كّلو م نأم نن اِهللا بابي سوعسيح الم . ألنمنله االب نفله الح ٣.اةي  
 

  استهّلولقد ي وحنا الرِتوُلس لكالر ىىالِذالِذ: ِه بقوِلالِةسكان ِم ِم كان ننالب الب دىى الِذ الِذءِِءدس عنَعنَمِِم ساهىى الِذ الِذاهر أينَأينَ راهاهبع ىىا الِذا الِذنَنَيوِنيوِن بع  
  تْتْ كانَ كانَىى الِت الِتةِِةبديبدي األ األياِةياِة بالح بالحكمكمبربرخْخْنن و وددههشْشْنَنَا وا ونَنَأيأي ر ر وقد وقدتْتْ أظهر أظهراةَاةَيي الح الحننإإفف  ..ياِةياِة الح الحةِِة كلم كلمةِِة جه جهننا ِما ِمدينَدينَييأأ  ستهسته ولم ولماهاهدنَدنَاهاهشَشَ
  ىى فه فهننححا نَا نَركتنَركتنَشَشَا ا ممأأوو  ..اانَنَععركة مركة م شَ شَضاًضاًييأأ   لكم لكم يكون يكونىى لكَ لكَ بِه بِهكمكمبربرخْخْ ن ناهاهنَنَععمِِمسس و واهاهنَنَأيأي ر رىىالِذالِذ  ..اا لنَ لنَتْتْأظهرأظهر و و اآلِب اآلِبددنْنْعِِع
ممعاآلِب اآلِبع وم وم ععاب هِِهنِِن ابي ي سسوعوعالم وو  سيحسيح المنكتبإإ  نكتبليكمهذا لكَ هذا لكَليكم ىىيكون يكون فر فر حكمالًالً كاِم كاِمحكم. وجاءبإنجيل ي وحنا األصخامساح الح 
مؤِكا يد أنؤِم المنينال ي أتونإلى الد ِةنونَي.قاَل فلقد الر بي سوع: "الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لكم لكم إن إن م م نني ي سسممعى ى مِِم كال كالع
وويؤِمؤِمينبالِذ بالِذن ى أرسلِنسلِنى أرى فلهى فلهح ح يياة أباة أبديدية وة وال يأِتأِتال يى إلى الدبْل بْل..ةةينونَينونَى إلى الد قد ِم ِم انتقَل انتقَل قد ننالم الم وتِِتوإلى الح إلى الح ياِةاِةي".وباألص حراِشاح الع 

  ددححأأا ا طفهطفهخْخْال يال ي و و..ددببلى األلى األإإ  كك تهِل تهِلة ولنة ولنبديبديأأاة اة ييا حا حطيهطيهععآآا ا نَنَأأوو  ىىنِِنععا فتتبا فتتبرفهرفهععأأا ا نَنَأأ و وىىوِتوِت ص صععمم تس تسىىاِفاِفررخِِخ: ب الرقاَل
  ٤.دداِحاِح و واآلباآلبا وا ونَنَأأ  ..ىىببأأ  دِِد ي ينن ِم ِمطفَطفَخْخْ ي يننأأ  ددححأأ  رر وال يقِد وال يقِد..لِّلِّ الك الكنن ِم ِمظمظمععأأو و ا ها هاهاهييإإ  ىىطاِنطاِنععأأ  ىى الِذ الِذىىببأأ  ..ىىدِِد ي يننمِِم

                                                
– ١١: ٥رسالة يوحنا الرسول األولى  ١

．
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،    ١٢ 

٢
   ١: ٨رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى     ،                       ٢٧: ١٤إنجيل يوحنا  
٣
  ١٥: ٩كورنثوس  إلى مؤمنى  الثانيةرسالة بولس الرسول 
٤
– ١: ١ألولى رسالة يوحنا الرسول ا 

．
  ٣٠ – ٢٧: ١٠  &٢٤: ٥إنجيل يوحنا     ،     ٤ 
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 ضع باءَلتس يقد. ؟ِة األبدياةَي الحىِطع لي اِهللاري غَنمو ....ةة األبدي األبدياةَاةَييا الحا الحطانَطانَى أعى أع الِذ الِذوو ه هإن اَهللاإن اَهللا: : ياًياًثاِنثاِن 
ة طيعة واة األبدية هبي الحتْإذا كانَ: ةاباإلج. ؟ األبديِةاِةي على الحُلصحا نَى بهرسيلة أخْ واكنَ ههْل. اصخَاألشْ

 وعس يم دوه ون الثمعِف دلقد. ن؟ بثمرقد ال يٍءى على شَوِلصلح ِلهدفعى ي الِذنالثم كمِلى ي ذا الِذنفم.  اهللانِم
المن اِهللاسيح ابالح الِذى ِفى سكليب على الص .اذا نَولمسى ِلعدفع ثمن لما كاناساً أسهب ة وة ِمعطي؟ اِهللان.  
 

. ا؟هفى اقتراه الِتطاي خَن ِمرر يتب أنستطيعا ييهؤد يٍةحاِل صاٍلمع بأهْل. ئ؟اِط الخَرر يتبفَ كينولِك 
اإلجخَ: ةاب إناِطا الخَطايا ِعئ لهقابها واألعاُلماِل الصى ِمة ال تعِفحقاب الِعن.فالح اتُنَسذِه ال يبنقاَل. يئات الس 

بولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مة ى روميالج أنميعاغُ زوا وفسدوا معاً ليسم ني عُلمالحاً صلي ساِح وال ود. 
وليسنَ هِماك نار غَ بيرنسيح ابوع المسي اِهللا لكى للبشَ فادياً يكون ةري. ولقدج اءباألص حس ِماِداح السنفس ن 
الرالِةس :"أج أنأج أنرِة الخَ الخَةَةَرِةطيِه ِهطي ىىم م وتٌتٌو..ا هبوأم ا هبة اِهللاة اِهللا وأم  فهى حفهى حياة أباة أبية بالمدية بالمديسيح يسيح يسسوعناوعنا ربرب ". وباألصاح الثالِثحالع ِدد 

  ١."سيحسيح الم المععووسس بي بياِءاِءددبالِفبالِف  ههمِتمِتعع بِن بِناناًاناًجج م مرينرينررتبتبمم": ة إذ يقوُلار ساراًب أخْنعِل يسالِة نفس الرن ِمرينشُالرابع والِع
 

اح ح األولى األصرسالِتِهى ِفيوحنا الرسوُل  جلها سا م ذكرنَ أنقَب س.... اهللا اهللانن اب ابىىفِِفالحياة األبدية الحياة األبدية : : ثاًثاًثاِلثاِل 
  بمكرِه إبليسستطاع القد ."هِِهنِِن اب ابىى ِف ِفىىاة ِهاة ِهيي الح الحهِِههِذهِذ و و..ةةديديببأأاة اة ييا حا حعطانَعطانَأأ   اَهللا اَهللاننأأ  ::ةةادادهه الشّ الشّىى ِه ِههِِههِذهِذوو": س إذ قاَلاِمالخَ
ِخوِهاِعدأن ي حرمأدم و حوِماء نِفقاِء الب مت واالسِت.ةنّى الجاع بالتوِفِداج ى الحرِةضالِتِة اإللهي ى اعتادوهِمٍةا لفتر ن 

الزالسنَ. نمنلوم إبليس وقد اُهللا أع دوِل له النِّهكِتالِئم ارة األبا نلتِم ولسنَ.ديسذراً عآلد مو حواء.أنتَأنتَ" :  إذ مكتوب  
بال عبال عهذر أيهذر أيا اإلنسا اإلنسانألنّ."ان هآ  باستطاعِة كاندمو حواء رفضشُ مِةورأغْى الِذ إبليس راهما بمِصعِةيو ٢. اهللاِةصي  

 

  رابعاًابعاًر : :لملميكن اِهللا اِهللاطِةطِةى ِخى ِخ ِف ِف يكن ه ه الكالكآد آد ممو و ححوواءاءو نسِلنسِل وهمااهم.... طة  ِختْ كانَلقدوايِتبِغ إبليسل  ِهىاهمالكههام. 
آل طة اِهللا ِخاأمدمو حوسِل ونَاءهما فلما  تكنل. إال لخَالِصهمقدخلقه مِهورِتا على ص وقد أعله دامذ األزلنْ مبيراً تد 
  بُلبُل تح تحاءاءذرذرا العا الع ه ه..ةةآيآي  هه نفس نفسدديي الس السعطيكمعطيكم ي يولكنولكن": ابعاح السح األصاءيعفر إشَبِس  سارةةونب ِتاء جقدو .الصللخَ
  تكونتكون و وناًناًطى ابطى اب ونع ونعا ولدا ولد لنَ لنَولدولد ي يههنّنّألأل": فر نفس الِسنع ِماح التاِسحباألص اء وج."انوئيَلانوئيَلمم ِع ِعههممو اسو اسعع وتد وتدناًناً اب ابددوتِلوتِل
الرالريياسهِِهفِِفة على كِتة على كِتاسو و ييددععى اسى اسممههع اًاًجيبجيب عم أأ  باًباًأأ  يراًيراً قِد قِدلهاًلهاًإإ  شيراًشيراً مبدِِدبياًاًير ر ئيسئيسالس المالم الس". كانِهللا ا تدبيرنْ ملذ األزأن َلرِس ي 
االبنالو حيدال لخَالم إلى العشَص البةري. ح ذِليتِضوكاألم أيضاًر فيم ا كتبب ولسالر وُلسى ى كولوِسِنؤِم إلى م

األصحل اح األوالن اآلِبع سما ِما ِمى أنقذنَى أنقذنَالِذالِذ" :اوىننس س لطان الظلمةِِةلطان الظلمو ا إلى ملكوِتا إلى ملكوِتنقلنَنقلنَ واب اب ن من محا فيِها فيِهى لنَى لنَ الِذ الِذهِِهبِتبِتح  
  ٣."هِِهم صليبم صليب بد بدلحلح الص الصالّالّاِماِم ع عهِِه لنفِس لنفِس الكّل الكّل بِه بِهححاِلاِلصص ي ي وأن وأنلِءلِء الِم الِم كّل كّللّّلحح ي ي أن أنرر س س فيِه فيِههه ألنّ ألنّ..ااطايطاي الخَ الخَانانفرفر غُ غُهِِهمِِم بد بداءاءددالِفالِف
 

نا وح بإنجيل يوعس يب الرقاَل ....اةاةيي الح الح له لهتْتْسس فلي فلي اِهللا اِهللانن اب اب له لهسس لي ليننمم و و....اةاةيي الح الح فله فلهنن االب االب له لهننمم: : اًاًسساِماِمخَخَ 
األصاِماح الخَحوأنَ": رشَس ع وأنَاثبتوا فى اثبتوا فىا فيكما فيكم . .إنإنثبتم ثبتم و فى و ثبت كالِمثبت كالِم فىى فيكمى فيكمتطلب تطلب ونونم م ا تريدا تريدونونفيكون فيكون لكم لكم " . إن

ىا ِفاتنَثبالم سيح يضملنَن ا ثبأ. ا فينَاته لقدوضوُل  حسالر ولسذِلبالِتِهى ِف كؤِمِنى إلى رسغَم الطية األصاح ح
  ..انانى اإليمى اإليم ِف ِفاهاهييا أحا أحمم فإنّ فإنّدِِدسسى الجى الج ِف ِف اآلن اآلناهاهييا أحا أحى فمى فما ِفا ِفييحح ي يسيحسيح الم الما بْلا بْلا ال أنَا ال أنَيي فأح فأحتُتُلبلبسيح صسيح ص الم المععمم": ِهى بقوِلالثاِن
إيمإيمان ابالِذ الِذن اِهللان اِهللاان اب ى أحى أحبى وأى وأنِِنبسسلملمنفس نفس هو ."ىى ألجِل ألجِلهوعسي بقاَل الر :إنكان أح دِفتُ ال يثب  ىيطرغُل كاارجاً خَحن ص
ويجمونَعهو يطرونَحُئاِطفالخَ .ارى النّ ِفهبع دِهوِلم قبن اِهللا ابِصخْص شَخِل كمىِم له الخَن ةطي.س يى خَ ِفوتُماه طاي

وليسم ِمعفيِها ي و ِة الدينونَنالِكالهِد األباح الخَاِمس .ىحنا األصوحبإنجيل ي وعسي بقاَل الر: "كمكماآلب ا أناآلب ا أني ي قيمقيم  
األماألمواتَاتَوو و ييحيى كذِليى كذِلحككاالب االب ننأي ضاًضاً أيي ي ححيى ميى منني شَشَ ياءاء..ألن ألن اآلب اآلب ال ي دِِد ال يينينأح بْل بْلداًداً أح أع طى كّلطى كّل أعالد ةِِةينونَينونَ الدلالب ٤."نن لالب 

 

 زيزى القارئع ..أدعوكتشْ كى تركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأ.. اوىشكرجلأل كالص  الخَِة هب
المجالِتِةاني ى وها ِلبتهان بى باإليميسالِذ وعى أحِنبى وسفكد مِم على الصليِبه ىأجِل ن.ى وبقوِتِنكى تعينَ  أسألكك 
تؤيأ. ىِندفرالِتىعص وعسم يِفى اس تِكالً. ار البقلتَم نا ماِدق يالص عِدكعلى و  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 

 

 :ىك ِفها ستجد ذِليرسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. زأخى القارئ العزي
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