
 ١٩٥سـالة لرا
 

الحالحيياة األباة األبديدية أنة أني ي عرفوكعرفوك    
 

(Arabic – The eternal life is that they may know You.) 
 

  الحياة األبدية أن يعرفوكالحياة األبدية أن يعرفوك :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  اِمس ِث إلى الخَِمن الثاِلد اعداأل  نقرأرسابع عشَاألصحاح ال يوحناوِمن إنجيل 
 

 دتكجا منَأ .هسلتَرأ ى الِذسيح الموعس ويدكح وى الحقيِقله اإلتَنْأ رفوكع ينأة ديباة األي الحى ِهِهوهِذ" 
 ى ِلان كَى الِذِدجلم باك ذاِتدنْ ِعا اآلبهيأ تَنْأ ىدِنج مواآلن .كملتهأ  قدمَلع ألىطيتِنعأ ى الِذَلمالع .ضرعلى األ

 ١."المن العو كَ قبَلدكنِْع
 

  اآلباطباًخَ م.األصحاح السابع عشَروحنا نجيل يإ بِةذكور المِة الشفاعيِهالِتى ص ِفوعس يب الرقال لقد 
السمىى ِه ِههِِهوهِذوهِذ": اوىالح الح ياة األاة األيببديأأ  ..ةةدينني ي ععرفوكاإل اإلتَتَنْنْأأ  رفوك لهالحقيِق الحقيِقله ىىو و ححدكدك..وي وي سسوعوعالم الم سيحأأ  ىى الِذ الِذسيحرسلتَسلتَرهه".ل  وبالتأم

 :ى ثالٍثا ِفهرصحة نَام هقُا حقاِئ لنَح تتِضبى قول الرِف
 

 تْسفلي .ِهِني بعهُلى الجرفة ِهع ماكنَ ه ألن....ةةرفة الحقيقيرفة الحقيقيعع الم المىىخِّخِّ تو تواانَنَمم يلز يلزىى الحقيِق الحقيِق اإلله اإللهرفَرفَععنَنَلِِل: : أوالًأوالً 
مرفة اِهللاعم جردم اٍتعلومنَن اِهللا ع شُحو بهنَا ونَاِنا أذهستعينا وقتَ بهالح لِخ ِلةاجدااع أو ِةناقشَلموالم ِةلادج. 

الفإبليس  تنقصِه هِذهالم رفةع.ألن إبليس غْ رمم ِه هِذِهرفِتعأس سملكَ مة تابعة لهتس مى مانِْةملكة الظلم ضلإ ميا ه
بجهل كثيرِمون نِةكَالِئ المقاَل.رشَ والب نْ عهالِكم تابالم قدأنّ سهم: "لملمي ستَستَ يحسِِسحنوا أننوا أني ِف ِفبقوا اَهللابقوا اَهللا ي ى مى معرفِترفِتعهمهم". 

فشتانب ينم رفٍةعوم رفةع.إن الم فة الحقيقرعة ِهيى جوازالع األ اِهللاور إلى ملكوِتب ِدبنَ ِلىحيا ماِهللاع  حيِداة أب٢.ةي  
 

 ي ونكثيردعأنّون همي عاإلرفون الحقيِقله ولِك.ى ِفنلألس م ني رفونَعهه إ ور أقنَ آخَلهوا بِهعأنفس هم.أو  
 ِهى ملكوِتة ِف األبدياةَي الحالوننَ يِهرفِتعى بم الِذى الحقيِقلِه اإلن عمله يفِصى كَ إبليس بِهمهعد خَ أو.مهري غَ بِهمهعأقنَ

ِداألبإنّ.ى هِفم ملكِةى مِة الظلموه الم  يدرون.س يالً آِجفاجئونأو بأنّالًاِج ع هكَم خْانوا مودولِك.عين نب عداِت فو 
اناآلو.الِك إن تابالم قدالس  خلو ِمينتح اٍتذيرم وجخْهة إلى هؤالء المدعينليتح فُيكِشو .واذرله م مهلهبأجلى ج 
صٍةورلي رجعوا إلى المرفِةعالحقيِقلِه باإلِة الحقيقي ف .ىلقدج رفهمتي ارالع راِضالم الح.  إنيوحنا الرِفوَلس ِهالِتى رس 

األولى األصاح الثاِنححِذى يالال" :ِه بقوِلر  تحبتحبوا العوا العالمشْشْ وال األ وال األالميياءى ِفى ِف الِت الِتاءى العالمالمى الع..ألن كّل كّل ألن م ا ِفا ِف مى العالم شَالم شَى العههوةَةَوالج الج سدِِدس  
  ٣."وتهوتهههى وشَى وشَضِِضمم ي يالمالم والع والع..المالم الع العنن ِم ِم بْل بْل اآلِب اآلِبنن ِم ِمسس لي لي..ةِِةعيشَعيشَظم المظم المون وتعون وتعيي الع العةَةَووههوشَوشَ

 

 إ إنبليسي بمكرِه اوُلح أنودسو  يييعلى ِطس رميقتِنن صو .مهخْيدعهاِع بإقنَمنّ أهمغُ  الهبارعلي إذاهم  
جمعوا بينالنقيض و.ني أني عرجوا بيالِفن ال .نرقتي ضيأ ىِف رن اركوا أهَلشَياالسِتالم  العشَبال متاعال اٍتهوٍةعالمي 
 وبخُ يبإن الر .ريخَال المم وأعووص ٍةاد وعبالٍة صن ِمنَهويمارسا  فيمنينؤِم المع ماجهمم انِدن ِمعمنَا ي مسليو

وا وا وسوس تد تد أن أنديكمديكم أي أينن هذا ِم هذا ِم طلب طلبنن م م..ىىاِماِموا أموا أمررتظهتظه ِل ِلا تأتونا تأتونحينمحينم":  قاِئالًاءيعفر إشَ ِسناح األول ِمحصهؤالء باأل
د؟؟ورىورىد..لس اإل اإل أطيقُ أطيقُتُتُ لس ثمكافَكافَ واالعِت واالعِتثم..فحين فحين تب سِِس تبطونطونأي أي ديكمأأ  ديكمسترسترع ينَينَ عىىعنكم و و.. عنكم إنإنكثرتم كثرتم الص أأ   ال الالةَالةَ الصسسممعع..  

  ٤."رريي الخَ الخَعَلعَلوا ِفوا ِف تعلم تعلمررعل الشّعل الشّ ِف ِفنن كفوا ع كفوا ع..ىىينَينَام عام ع أم أمنن ِم ِمكمكماِلاِلفعفعأأ  ررزلوا شَزلوا شَا اعا اعتنقوتنقولوا لوا اغتِساغتِس
 

 بإنجيل متى األصحقاَل  ابعاح السوعسي بِفالر ى مِهظِتِعوبِل على الج: "ليليسكلُّ كلُّس م م نىى ِل ِل يقوُل يقوُلن::ي اا ي  رربب  
يااي  ررببي ي دملكوتَ ملكوتَخُلخُلد الس الس مموى يفعُلى يفعُل الِذ الِذ بْل بْل..اِتاِتوإراد ى ِفى ِفلِذلِذاا أبى  أبى ةَةَ إرادى السى السمواِتواِتم . .كثيركثيرون سون سيقولونى ذِلى ذِلى ِفى ِف ِل ِليقولونككالي الي وا   ::مموا يي

با ري بربا ري برألي ألي سسباس مِِم باسككتنب ؟؟ااأنَأنَ تنب..وباس مِِم وباسكأخْ أخْك را شَا شَجنَجنَريياطين؟؟اطين..وباس مِِم وباسككص عنَعنَنَنَ صا قواٍتاٍتا قوكثير ذٍٍذئِِئفحينفحين. . ؟؟ةة كثيرأص أص ررححله له مىى إنِّ إنِّ::م 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                      ٥ – ٣: ١٧وحنا ي إنجيل ١
  ٢٨: ١ؤمنى رومية  رسالة بولس الرسول إلى م٢
  ١٧ – ١٥: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٣
  ١٧ – ١٢: ١  سفر إشعياء          ،                         ٢١: ١٨ سفر الملوك األول ٤
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لمأأ  لمععرفكمقط قطرفكم ..اذه اذه ببوا عنِّنِّوا عى يثمثمى اإلى اإلللفاِعفاِع  ااى ي".إن م ني عرفونالر بم عرفة حقيقية يعرفهمالر بم عةرفة حقيقي.وله م 
 ١.ىِد األبالِكا إلى الههابح أصوديفة فتقز المرفِةعا المأم. ِة األبدياِةيفر الحى ِسة ِفتوب مكاءمسأ

 

 ب الرَلاق ....ىى الحقيِق الحقيِق باإللِه باإللِهةِِة الحقيقي الحقيقيرفِةرفِةععلملم ِل ِلبيُلبيُل الس السوو ه هةِِةريريشَشَ الب الب ِلخَالص ِلخَالصسيحسيح الم الم يسوع يسوعململ ع عاُلاُلممكَكَ: : ثانياًثانياً 
يسنَأ": وعا مجعلى األدتك ضر .أ ى الِذَلمالعألىطيتِنع مَلعأ  قدو ."كملتهلقد كتب بولس الروُلس إلى ِهِتالبرس 
ِنؤِممىى فيلب عنن اِهللا ابالم تجكَ كَ إذ إذىىالِذالِذ" :ِدس انِف ِفان ى صى صوراِهللا اِهللاةِِةور لم لم ي ي حسِِسحبخُ خُب لسلسة أنة أنيكون يكون م م عنّنّ لِك لِك ِهللا ِهللاالًالًاِداِدعهأخلى أخلى   ه

ةَ عورآِخذاً ص هنفسةَ عورآِخذاً ص هِه النّاسنفساِئراً ِفى شبٍد صِه النّاسباِئراً ِفى شبٍد صإإوو  ..بذ وذ وجدإإ ك ك الهيئِة الهيئِةىى ِف ِفجدنسنسان وان وضضععنفس نفس هتَ   هوتَ موحتى الم تَ وأطاعوتَ موحتى الم وأطاع
  نن اب اب..اِءاِءمم الس السنن ِم ِمزَلزَلى نَى نَاء إال الِذاء إال الِذمم إلى الس إلى السددعِِع ص صدد أح أحسسليلي": وسوديميقلِن وعسي بالر  قاَلناوح وبإنجيل ي"الصليِبالصليِب

  ددنْنْ ِع ِعهه ل لانان كَ كَىىالِذالِذ  ددججالمالم" ى ترك الِذن اِهللا ابرفِةع بمى ِهاوىم السرفة اآلِبع م إن."اِءاِءممى السى الس ِف ِفووى هى هان الِذان الِذنسنساإلاإل
    ٢.ِةام القيِةرص ندع ب بِهكلَل يى كَ. مؤقتاًهتركَ ."المالمن العن العوو كَ كَ قبَل قبَلاآلِباآلِب

 

 إنالم عة لإلرفة الحقيقيتأتينله الحقيقى ا بيسوعالم أى  الِذن اِهللاسيح ابرسلهاآلب  .وبالرى س الِذوح القد
دنَرِشيقّا إلى الحألنه  "رروحوحالح قِّقِّ الح".لقد م جد  بالريسوع اآلبض على األر. اشَعالً كاِم بالبرعاًاِن صشيئة  م

. "واواععمم اس اس له لهتُتُرررر س سى بِهى بِه الِذ الِذبيببيبى الحى الحنِِن اب ابووهذا ههذا ه":  اآلبهنْ ع قاَلكذِل ِل. أكمله قدآلباطاهُ ى اع الِذمَلالع .ِباآل
  ::وعوعسسا يا ي له له قاَل قاَل..ءءىى شَ شَا بكلِّا بكلِّنَنَبربرخْخْ ي ي ذاك ذاكاءاء فمتى ج فمتى ج..ىىأِتأِت ي يسيحسيح الم الم له لهقاُلقاُلى يى يا الِذا الِذسيسي م م أن أنا أعلما أعلمأنَأنَ" :ةرياِم الس لهقالتْ

  هِِه هِذ هِذاناًاناًمم ز زعكمعكما ما م أنَ أنَوعوعسس ي ي له لها قاَلا قاَلفانَفانَ وكَ وكَا اآلبا اآلبأرنَأرنَ": الً قاِئوعس يب الرس فيلبأَل سوحين ."وو ه هكِِكممى أكِلى أكِلا الِذا الِذأنَأنَ
ممددتهتهولم ولم تع رفِنرفِن تعى يااى ي  فيلبفيلبسالِذ الِذ..؟؟س ى رآِنآِنى رى فقدى فقدر ر أى اآلبألأل  ..أى اآلبستؤِم تؤِمتَتَس ناآلِب اآلِبىىا ِفا ِفى أنَى أنَ أنِّ أنِّن واآلب ِف ِف واآلب ى٣."؟؟ى  
 

بإنجيل  لآلِب وعس يب الرَلا قورنَ وذكَبقَ سلقد ....المالمن العن العوو كَ كَ قبَل قبَل اآلِب اآلِبددنْنْ ِع ِع له لهانانسيح كَسيح كَ الم المددججمم: : ثاِلثاًثاِلثاً 
وحيشَرابع عاح السحنَنَأأ" :نا األصا ما مججدتكعلى األ على األدتك رضضر . .العأأ  ىى الِذ الِذلََلممالععأل ألىىطيتِنطيتِنع عمَلمَلعقد أأ   قدكملتهوو  ..كملتهاآلناآلنم م جتَتَنْنْأأ  ىىدِندِنج  

ى نَ األسِهِدج من ِمه نفسوعس يبالر  أخلىلقد ."المالمن العن العوو كَ كَ قبَل قبَلدكدكنْنْ ِع ِعىى ِل ِلانان كَ كَىى الِذ الِذدِِدجج بالم بالمكك ذاِت ذاِتددنْنْ ِع ِعا اآلبا اآلبههييأأ
وصِفار اس النِّهى شب.يفِق لم ذِلد كالم جاألزِلد ىبتج تخلّ بْل ِهِدسنْى عهإلى حينارِه باختي . وجاء باألصىاح الثاِنح 

رشَع عنح طِةنْ الِحِةب "ووههووالر الر ببي ي سسوعا  "وعأنّهتْوقعض  على األرتْاتَوم.لم قَ تبو حدتْتْذا أتَذا أتَلِِل" .اهبثم ثيرثيرر كَر كَ بثم". 
إنأو اِهللاالد  الذينِل ووا ِمدنق فوه م الثمالكَر لقو .ثيرد جباء الرالِةسإلى العب ينرانياألص ألنّألنّ" :ىاح الثاِنحهالقَ القَه   

بذاكى ِمى ِم الِذ الِذبذاكنالكلُّ الكلُّ وبِه وبِه الكلُّ الكلُّهِِه أجِل أجِلن و و ههوبأ بأ آِت آِتو باٍءاٍءنَنَبكثيرين كثيرين إلى الم إلى الم جدِِدجأن أن ي لََلمِّمِّكَكَ ير ر ئيسالِصالِص خَ خَئيسهم٤." باآلالم باآلالمهم  
 

ون ون ييلعلعن ان ا ع عةٍٍةوبوبججحح م مةٍٍةورور بص بصىى األزِل األزِلددجج الم المالًالًاِماِم ح حسيحسيح الم المانانكك": َل قان اِهللا ابِدج منع ال اِهللا رجد أحبكتَ 
المالماداديكَ كَ..ةِِةي انكَ كَان جنِدنِدجحى يحلُُلمِِمى يس يفيف سههم م ععهأينَ أينَه ماامس س ارار..و و ححدذِلذِل  دككالس الس يفِِفيم م ححججوبى الِغى الِغ ِف ِفوبمدِِدم..لي لي ججررددهِم ِمه نِغ ِغن ممتى شَ متى شَهِِهدِِدم اءاء..  
فلمتْتْا أتَا أتَفلمالس الس اعاعة استرة استردذِل ذِلد ككالم الم ججدد..لقد لقد استر استر ددالس الس ييددالم الم سيحذِل ذِلسيح ككالم الم ججددو و ههووح لٌٌلاِماِم حم م ععهبشَ بشَه ريا ِفا ِفتنَتنَريى جى جسدِِدسم م جهِِهدِِدج". 
  ا ليكونا ليكوننَنَعِِعاضاض تو تودِِدسس ج ج شكَل شكَلررييغَغَيي س سىىالِذالِذ" : يقوُلثاح الثاِلح األصى فيلبىِنؤِم إلى مِهالِترسب وُلسالر ولس ببكتَو

على صعلى صورةِِةورج ج سدِِدسم م جهِِهدِِدج" ."ووههوآٍت آٍتو باب اٍءاٍءنَنَ بابكثيرين كثيرين إلى الم إلى الم جدِِدج".أا  معِمظمه نر اٍءجبو قاَل. أكيٍدٍدع نْ عهي نا وح
الرِفوُلس األولىِهالِتى رس األص ى الثاِناحح: "وهذا هوهذا هووالو الو ععدالِذ الِذد ى وى وععدنَنَدا ها هوبِه بِهو الح الح ياة األاة األيببدي٥."ةةدي   

 

 على قلبى رقتَ أشْفقد .أشكرك.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك  ..القارئعزيزى  
بنور مرفِتعك .أشكرألنّك كببتِن أحى حاًبغَُئاِطا الخَ أنَ.جيباً ع يرقِّستِح الم .أشكرِمك أجل أنّن كنَ مالصاًى خَتِنح 

 اِءفد ِلهسلتَى أر الِذحيِدن الوم االب د.ى على الصليِبنِّ عسفوِكر المم الطاِهحقاق الدى اسِت ِف.اىطاي خَن ِماًرطهيوتَ
شَالبِةري .أشكرألنّك كح تِنسبناًى ابلك ألتَ ومالِم قلبى بسك.ى ِميتِن إذ فدنالِك الهِد األبىوو تِنهبى الحاةَياألب ةدي .

 ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صقلتَ م نا مي عِدكخَارجاً: الّ على و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢٣ – ٢١: ٧ إنجيل متى ١
  ٨ – ٦: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى   ،                    ١٣: ٣  &٥ – ٤: ١٧ إنجيل يوحنا ٢
  ١٧  &١٠ – ٨ :١٤  &٢٦ – ٢٥: ٤ إنجيل يوحنا                                    ،   ٥: ١٧ إنجيل متى ٣
  ١٣ – ١٠: ٢الرسالة إلى العبرانيين     ،                                ٢٤: ١٢ إنجيل يوحنا ٤
  ٢٥: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى         ،   ٢١: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٥
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