
ـالة الر٣٦٣س 
 

 ]٣[  وعوعسس ي يبب الر الرعع أفشن م أفشن مارارووحِِح  
 

(Arabic –Jesus Christ's revelation to Afshin) 

 
 ىم شيِعسِلان كم بإيرِهأِتشْ نَعنا ا فيهمدثنَ حAfshin Javid.ار ن إلى اختبابقتين سى حلقتيعنا ِف استملقد.. أحباِئى

ور  حتى فوجئ بظه.احو األر لجلِبِة القرآنياِتض اآليعبام دخْ على اسِتِهِتر قدنع و.آنقر للقِةمتع المِهِتاسر ِدنعو
الربي سوعله .فص ن قائالًأفِش خَرله  :"وعسا ييوعسا يقّ  ..يِنى إذا كنتَ أنتَ الحاِعدقّسِنى إذا كنتَ أنتَ الحاِعدس" .د خَلثمم عالر ى ِح ِفبوار قاده 

ان الِذإلى اإليمى غيرح ياته.  
  

 :Afshin Javid ة ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيزثِلواآلن أحباِئى نقرأ الحلقة الثا

 
 ِةاس بقدتُرعى شَِترجى ح ِفِهالِل بجتواجدا مدنْ فِع.ان إنس أىع مِهِلام تعدنْ ِعاِتمقد المنى عنَ ِغى ِفإن اَهللا 

حأ و.ورِهضسرتُعكن ِم إلى رنأركان الح جِةرخَ وأتُبأِس رى بيني د ىوصتُخْر :يا رب .ىحِناِمس .ىحِناِمس .
ىحِناِمس .لقداتج اإلسالم تفكيرى إلى ه ِمن الخَ ما تعلمته أنطايا نوخَ:انع طايا يدونَعى اإلسالم ِفاهر اِئ الكب
خَوا أخْطايرى يدونَعهراِئغَا الص .اِئغَالصرع ادمِكة يغُن فراانه.ِم ون راِئالكبا ممِك يغُن فرانها ولكنبص عةوب.  
وتوجدب عضاِئ الكبِمر نالم ال غُحفرا و.اانهِتهمّقدفى م شكِفمسِل الم ى ووأنَ. اهللاوِدج ِتتُا ارتكب ِط الخَلكةي.  
 

  أن علىّلدوص يص النّن ِماًص نَ أجدة لم اإلسالميةَا العقيد فيهتُسرى د الِتاِتونَ الس كّل أنفتُاكتشَقد ل 
محداًمأو آخَاً نبي رأى اَهللا رشَ أو عربح ور اهللاض.ومكتوب أن م ىوسِع النبى ندما طلبأن ي اُهللا قاَلى اَهللار إ:  لهن 

إلى بحضورِه   اَهللا أنوأدركتُ .جبريَلالمالك أى  ره ولكنّ. اَهللار ي لمكما أن محمداً .وتُ تموتاًى موسا مى يرأيتِن
حى فذِلرِتجلغَك آلخَرداِحرض و سوهذا الغَ. ولي رضه وم حوى ِمِم اسنعلى و ِهجسيطِة الب.غَ اُهللا وإذا أتم رضه 

 ك لذِل.ِه علي أسرِتىنحز لت أثر أو.دفن ليدسى ج ِلتواجد ولن ي. على اإلطالقودجى و ِل يكون فلن،ىنّ ِمهذا
صتُخْرللم ِةرِة الثاني :با راِمحِنى. يِنى. ساِمحِنى. ساِمحى ِتوِف. سلكأ ظِة اللححستُسٍد بيكله تلِمان نَا حى ِف كِتس
 . " لك لكتُتُفرفرغَغَ و وحتكحتكامام س سلقدلقد": ى ِل يقوُلوتاً صتُعِمس و.قبرِف

 

 بْل .اح بارتيرع أشْى لمِنلكنّ.  مقبوالًفك تأسكان واناًفر غُألتَ وسأتطخْقد أ تَ كنْإنستشْعر براحٍة  
اليم  تعن ِم أنعلمأ وأنَا .الًع ِفانغفر على اللتُصحى ِنبأنّ تُرعى شَِن ألنّ.ى األولىرِتي حنة أكثر ِمريى حانتابتِن

ا  أنَ الوقِتكى ذِلِفى ِنلكنّ .ةينونَ الدموك إال ي يأتي لن بِهكلم ِعان ولكنفر على الغَُلص تحن أنمِك المن ِمهاإلسالم أنّ
ِن أنّنتُآمى حعلى الغُلتُص و .انفرإدىاِكر كاِمالً كانذِل أن الغُك انفرِن قد لته. مىلِمِع ع أن ذِلكم ضاداليم  لتع

   الطريقُ الطريقُووا ها هأنَأنَ": ى بالقولابِنفأج. ؟ومى الير ِل تغِف أنكى إمكاِنى ِف الِذنتَأ نم: هألت وسأتُر تجكلذِل .اإلسالم
والحقّقّوالحو و الحالحيوكنتُ. "اةاةيم ِلشاًِهند مِما سو. تُعهْل:ى نفِسألتُس  ِم انالغفرنزاِئ الج أنِعانَ ل يكون لمقبَل  بِهابقٌ س 

  ١."ىى الح الح اُهللا اُهللا..سيحسيح الم الموعوعسس ي يااأنَأنَ" :ىابِنفأج. ؟كما اسم: ه أسألتُدفع.  إطالقاًهنْ ععمسأ  لمكإن ذِل. ؟يوم الدينونة
 

 تُقعو و.ىِدسى ج ِفِه مكاِنن ِم أزيَل قد الفقرىودم الع كأنتُسس أحِه بنفِسيسوع المسيح ىرفِنا عمندِع 
نبِطحاًضعلى األرم على و نْهى ِعجدقد مِهيسكتُ وأمأبِكذتُأخَ. ا بهم ى وأنتحبولم أكن أعلم لم اذا حى نّ ِمثَد

  بِهتْرى مختلفة الِت المراِعشَ المنكم ِم كلَُّل ليتخي:بالتقريب أقول تهاوق ىاِتاسس إح لكمفَ أِصلكىى ِنولكنّ .كذِل
 امرى أماق تج سبِةنَِصا كأح كلهتْ كانَ.بضور وأوقات الغَر أوقات الس.زنح وأوقات الح أوقات الفر.ِهاِتي حطواَل

عنَيىم سرعاِحة الودة بعخْ األدشَ.ىر عتُرِف و وا باألسالغَقتهِن ألنِّبضى أحستُى كنْأنِّنب تُسخْ موعاًداَل طو 
حو.ىاِتي  تغْتْكانَلكن ِفى الوقِت ذاِتِهىرِنم س عِنقة ألنّفاِئ ةادى عتُثرى أخْ الِذقّ على الحرى ِمِنجنع لاِطالم الب.   
 

 كمكان ِن ألنّديداّى شَزِن حات تُى افتقدامتيازة كثير.ِم كان أى  حِقناستمِتن عبه ا لولم تُشْ ِع أكنالًاِه ج 
كنتُى ِنلكنّو .قّبالح ِن ألنّعيداًسى وجى المكان الِذى ِفِنأنّى  نفِستُدقاً الِئى كانبى أن ِم فيِه أكون نب ِءدح ىاِتي.لقد  

                                                        
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                     ،                ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ١

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2

: ى ِلن قاَلاعتي السىِض مدعبو .ح والفرِةادع بالسىاِسس إحعم ن البكاِء عكفّأ لم. رِهضحى من ِفاعتي سِةد لمبقيتُ
  بكّلهمتأي ر.مرفه أع لمرين وآخَمهرفعأ اصخَ أشْرو صىنَي عام أمتُ رأيى لحظٍةوِف. "ككواليوالي ح ح انظر انظر..أفشنأفشن"
  ررغِفغِفأأ  ننأأ  الًالًهه س س كان كانكمكم": ى ِل إلى وقاَل فنظر.ِةطي بالخَينثاس ملو أنَني بيشُى أعِنإنّ. با ر ي: فقلتُ.اهمطايخَ
لكقلتُ. "؟؟لكله  :كانأىِن كأنّهالً س شربكوب اٍء م .وهذا تعاِئ شَبيرِعع ا ِفنَندانى إير .ثمتُ فكرم ة أخْروقلتُ ىر 
له :إنّه ط ِمأبسشُن ِبرأأا ا وأنَوأنَ": ى ِلاَل فق.اء المستطيعستطيعأن أغِف أغِف أن ررله له ممبنفس الس بنفس الس هولةولةه" .ولكن مالِذن ى سفَو 
خَيبرتُكنْ ١.م؟هوقته ا صغيرالس نغَ ويج فقلتُاِض نَر :ألخ٢ْىلِنِسار برهى ِل فقاَل.م :اذهوأنَب ا سأكونم عك.  
 

 سيح له الموعس يبام الردن استخْ عAfshin Javidا دثنَح يفَو س،ةى األخيرِه وِةابع الرى الحلقِةوِف  
 .ِهائلِت لعِةارار الساألخب  لتوصيل أيضاًب الرهمد استخْ وكيفَ.لطان إبليس سنا ِمريره وتحالِةالص النفوس الضخَل

       .طاةى الخُ فاِدوعس يب بالرميعاً أمنوا جوكيفَ
 

  أد الِةواآلنالص ِعى ِفى ِتلكم زيزى القارئ كى تشتركع وكع :انَأبا السمأ.. اوىشكرِمك نأجل نورك  
 بالخَالص ِمن قينم واليالان والس إلى اإليم.شكوك وٍةحير نا ِمى فبدلهاِتيعلى حو .هدد على قلبى فجأشْرقَى الِذ

ة كمى ِحبِنه. اةي والحقِّ الطربق والحرفِةعى إلى م هديتِننا م يأشكرك. ِة األبديةبرير وضمان الحياالخَطايا والت
ِنوعة كى أِعمقّلنكّل ل الحم يشتاقُن إلى م رفِةعالِتى ِفأر .ق الحص فعوعسنا يبم رنَا. الفاِدىى اسبوبذل  الِذى أح 

.  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَاًَ ِمن استجابتك واثق. دمه الطاِهر ِمن أجِلنَا
  

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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               ـمنـِس أراـا  أنَـ أنَ   .  . ؟ لن 
 
 

)١ (اأي ر ب ِدـ  أله        ترسلنى     ئتَ ِش  إنـ قلاًـامى دواةـط الخُوب  
 اة ـالحي  ِهِذـ ه المـ ظ وـح  وأم         ى   الور  قلب  ك بحب     وأروى

 
      القـرار                                    

            ها صوته ي دنا         وى ه           منيذه ِم بن أجلنان  
            منـِس أرا        ا أنَ أنَ؟ لن           ـهاا أنَ أنَ !ىِدـِا سي  

                                       يخلِصا مبيبى الح 
 
)٢ (اأي ر ب  ى    ترسلِن    ئتَ ِش    إن        ِم لكرقبَلك أن ـ الغُ يجىءوب ر 

فشمس        إلى   اِة الحي   الم ى  نته        إلهى  ماً ويو  ؤوبـ ت    إليك 
 
)٣ (اأي ر ب ى      ـ ترسلِن ئتَ ِش  إن      ألهزم  ماً يو المـ الظ وشَـي ج 

ىأمِض    س اِه أجد  ا ي  ى     ِدـ سي       ولو   ى أد ذاك   ـ لمٍتو ؤام ز 
 
)٤ (أيا  رب  ترسلنى        ئتَ  ِش إن       ِدـ  ألهحاالًم ح ـصالِشون رـير 

ِط    وأعى الرجاء ألسىر الر قُـوأطِل      ى        د نفس رـ أسي ٍنـزي ح 
                                                        

  ١٤: ١٠ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
  ٨ – ١: ٦ سفر إشعياء ٢

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

