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  الديانَة الطاِهرة النقيةالديانَة الطاِهرة النقية
 

(Arabic – Pure and faultless religion) 
 

 الديانَة الطاِهرة النقيةالديانَة الطاِهرة النقية :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرساح  عقوب يحأاألولاألصنقر  ددالعالس ابعالِعشْرين   : 
 

 فظ وِح)٢( .هم ضيقِتىل ِفاِمرى واألتام اليقادافِت )١( :ِه هِذى ِه اآلِب اِهللادنْة ِعقي النَةرة الطاِهانَيالِد" 
 ١."الم العنس ِمنَ بال دهان نفسنساإل
 

 إنالِذ األوّلؤاَل الس ى يتبادإلى ِذر ان الِذهن اإلنسى يإلىتطلع م شَرفِةع ٍءىي جهله،ه وؤاُل السع ن 
مذِلِةاهي الشّك ِءى.والكتاب الم قدسال ي تركاإلنس ِفان ى حيبْل. ٍةري ِفوِلر غير كَلصبير وِللكَا ِلمكَِلاِهلج ا ِلمم تعِللم

كلِّ ِلالًاِم كَضيحاًتوم ا يتطلعاإلنس انإلى م خَ. ِهرفِتعاصة مختَا يصبح ِهاِتيالر ِةوحي أوم ا يلزمهأن ي عرفهع ن 
ِهستقبِلم ِداألبى .بيل الِموعلى سثال إذا سٌلاِئأل س :ما هوان؟ اإليم .ِتا كاَجيبنَيفر الِع ِسببرانيِفين هل ستى م

األصحاِداح الحشَى عا": ِه بقوِلراوأماإلاإل  وأميميمانانفه فه والِث الِثو قة بمقة بما يا يررجى واإلى واإلجيقانأأ ب بيقانممور ال ترىىور ال تر" .ثمي قدنَم آخَاًص ر 
ولِكولِك" .احلإليضننبد إإون ون  بديميمان ال يمِكمِكان ال ينإإ  نررضضاؤهنّنّ أل أل..اؤهههي ي جبأأ  جبنىى الِذ الِذني لى اِهللالى اِهللاإإ  ىىأِتأِت يي ؤِمؤِم يننّنّأأ ب بنههم م ووججودنّنّأأ و و..ودههي ي جىىازازج  
الذينالذيني ي طلبونَونَطلبهه". إن اإلجةابفةاِل الس توضحأس اسوتقو. ان اإليمنَد٢.رؤال أخَا إلى س 

 

 ن ِمِثاح الثاِلح باألصها كتب بمشيروحنا البا ينَجيبي. ؟ىسيِحان الم اإليمرهو جوا هم: ٌلاِئ سسأُلي ربما 
  ةةياَياَ الح الح له له تكون تكون بْل بْل.. بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِل ال ي ال يىىكَكَ ِل ِل..ددحيحي الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل" :ِه بقوِلِهإنجيِل

 على م القاِئاء البنَحض توةاب اإلجلكوِت. "المالم الع الع بِه بِهصصخِلخِل لي لي بْل بْلالمالم الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  هه ابنَ ابنَ اُهللا اُهللالْْلسِِسرر ي ي لم لمههنّنّألأل. . ةةديديبباألاأل
اس الِذاألسى سكْ ِذقَبرفإذا. هأَل سٌلاِئ س :ما هوالم ؟ خُلدسيِحىان المر اإليمهوِلج.ب ِساِتا كَجيبنَ يفر أعال م
الرسل بما كتبهباألص حِهابع بقوِلاح الرع ني سوعسيح الم :"وليوليسأأ ب بسحغَ غَدٍٍدح يالخَ الخَرِهرِهي الصأل أل..الص ننلي لي سساس اس مآخَ آخَم رت تر حتَتَح  
السالسماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِه النّ النّني ي نبأأ  ىىغِِغنبننَ نَن خلصعلى المكتوِب. "خلص يثقُوبنَاء ؤِم المنسيِح المأنّى هلن هِل يبْلك  
رجاؤهأكيد أن له ح ياة أبةديو هووِق مبذِلن ك.وإن كان ال ي راها رؤية العن بْليبع نَيىاإليم ان ير٣.ااه 
 

   وديثنَحا اليومبص ِددؤاٍل سه امع نم ِةاهيالد الطاِهِةانَي ِةرة النقي .إنم ى كِلنَعِةمالد ِةانَيه ونْ مهجلوِك  س 
تِدالفر تَحالتز ام معن اقتنَيبِهع وارتض ِهنفِس ِلاه . ألنسلوكيتِد الفر تَرعلى نَب ِعوِةيِهاِن إيم .اؤالنَوسى بِتأِت يلك 

 كوعلى ذِل. ؟رِهي غَن عىسيِحن المؤِم الملوك سيزى تمالِت  اآلِب اِهللادنِْع ةة النقيرة الطاِهانَي الدىا ِهم: ِةالصيغَ
السجيبنَؤال يا يباألصعقوب اح األول ِمحنالِد ": الً قاِئِهالِت رسة الطاِهانَية النَرنْة ِعقيافِت )١( :ِه هِذى ِه اآلِب اِهللادقاد 
اليى واألتامضيقِتىل ِفاِمر فظ اإل وِح)٢( .هماننسنفس هس ِمنَ بال دنالم الع" .مِكوينح صرى ثالثِةا ِفنَالِت تأمور  أم

 ٤.ةرثِمر المي غَِةريظه المِة الشكليِةانَار الدي بتيرفَنج حتى ال نَ.حيحار الصسعلى الم ا بهلُّنستِد
 

ا نَا أنّارنَى اعتب ِفعض نَ لما إن فيهشكوكة مسيحيا المانتنَ دي إن....رراِغاِغ األص األصةِِةوواإلخْاإلخْبب  اهِتمام المؤِمناهِتمام المؤِمن: : أوالأوال 
سنفَو باسِفح ى اليوم األخير عما قدا ِلنَمليى ضيقِت ِفَلى واألراِمتامهم .وإلى أىم دت افى كاننَقادا لهم .فاألصحاح 

ن ن انيانيريري ع عتٌتٌخْخْأأ و وخٌخٌأأ   كان كانننإإ":  إذ يقوُلب الرهنْى عضرى ال يل الِذاملتع ِليئاً س مثالًمقد يعقوب يالِة رسنى ِمالثاِن
ومومعتازيلقوِتلقوِتن ِلن ِلعتازيالي الي ومِِموىفقاَلفقاَل  ..ىله له مأأا ا مححددكمكم::ام ام ضيضيا بسا واشْا واشْئئ استدِف استدِف..المالما بسببعولِك ولِك..ااع ننلم لم تع تع طوهطوهمما حا حاجاِتاِتاجالج الج سددس..فم ا ا  فم
المالمنفعذا اإلذا اإلهكَهكَ  ..؟؟ةةنفعيميمانأأ  انيإإ  ..ضاًضاًيننلم لم يكن يكن له أأ   لهععماٌلاٌلمم م يوبِس. "هِِه ذاِت ذاِتىى ِف ِفتٌتٌيِةفرالتثنياألص اِماح الخَحشَس عر :"ال تقسال تقس 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع              ،        ٢٧: ١رسالة يعقوب  ١
  ٦ & ١: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٢
   ١٢: ٤   سفر أعمال الرسل         ،     ١٧ & ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٣
  ٢٧: ١الرسول إلى مؤمنى فيلبى  رسالة بولس ٤
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قلبكقلبكوال تقبض وال تقبض ي ي ددككع ع نأأ  نخيكافتَ افتَبْلبْل. .  الفقير الفقيرخيك ححي ي ددككله له واقرض واقرض هِم ِمه قدقدارارم م ا يحتَحتَا ياجإإ  اجليهِِهلي".وباألص حابع اح الر
  ريِبريِبلغَلغَلِِل. . ااذهذهتأخُتأخُ ِل ِلجعجعقل فال ترقل فال تر الح الحىىة ِفة ِفممزز ِح ِحسيتَسيتَ ونَ ونَكك حقِل حقِلىى ِف ِفصيدكصيدك ح حتَتَددصصذا حذا حإإ": بِهعشَ ِلب الر يقوُلرينشْوالِع
واليتيم واألتيم واألواليررملة تكونكَكَ ِل ِل..ملة تكونىىي ي ببارككارككالر الر بإإ  بلهلهككلِّ كلِّىى ِف ِفك ع ع ممل يل يددييكذِلذِللِِل. . ككأأا ا نَنَأأ  كوصيكأأ  وصيكننتع هذا األ هذا األمَلمَل تع مررم" ..

وبإنجيل متى األصشْس والِعاِماح الخَحقاَلرين الر بي سوع :"ومتى جومتى جاءاءاب اب ناإل اإلن نسىىان ِفان ِفنسم م جهِِهدِِدجوج وج ميعميعالم ةِِةكَكَالِئالِئ الم  
القدالقديسينيسينم م ععهذٍٍذ فحينِئ فحينِئ..هي جِلجِل يسسعلى كر ىىسِِس على كرم هِِهجِدجِد م..  ويجتِمجتِمويعأأ  عماامممههج ج ميعالشّ الشّميع عفيِم فيِموِبوِبع ييززب ب ْْععضضههمِم ِمم ننب ب عكَ كَ..ضضع مما يميا يميزز  
الرالِخ الِخىىاِعاِعالر رِم ِمافَافَر ننالجد اءاء الجد..  فيقيمالِخ الِخفيقيم رافَافَرع ع نني هِِهميِنميِن يوالجد والجد اءاءع ع ننالي الي س١."ارارس  

 

 يقوُلثم ِل المِلك لذينع نِهميِن ي: "تعتعالوالوا يا يا ما مبوا الملكوتَوا الملكوتَ رث رثىىببأأ  ىىارِكارِكبالم الم ععد لكمد لكمم نْنْ مذ تأسيس العىىنِّنِّألأل  ..المالمذ تأسيس الع  
ججعتُتُعفاطع فاطع ممتمىىوِنوِنتم..  عتُتُشْشْطِِطعفسقيتم ريباًريباً غَ غَتُتُكنْكنْ  ..ىىوِنوِن فسقيتمفآويتم ىىوِنوِن فآويتم..  ععرريفكَ فكَاناًاناًي سسووتمىىوِنوِنتم..م ريضاًريضاً مفزر فزر تمىىوِنوِنتم..  ممحبوساًوساًحب  

فأتيفأتيتمللإإ  تمىى". فيه األجيببرقاِئٍذ حينِئار لين: "ييا را ربب..  متى رأينَأينَمتى راكاكج أأ  ..؟؟عاًعاًاِئاِئ جووع ؟؟اناًاناًطشَطشَ ع..ومتى ر أينَأينَ ومتى راكأأ  ..؟؟ريباًريباً غَ غَاكوو  
ععرريومتى رأينَ ومتى رأينَ..؟؟اناًاناًي اكاكم أأ  ..؟؟ريضاًريضاً مووم م حنَاك؟. . ؟؟بوساًبوساًحمنَاك؟فخَدمفخَد".في جيبالم ويقوُللك له م: "الحقوُلقوُلأأ  قّقّالحلكم لكم ::بم أأا ا  بمنكمنكم  

فعلتمفعلتموهأأ ب بوهحاأل األ هؤالِء هؤالِءىىوِتوِتخْخْإإ  دِِدح صىىر فبر فباِغاِغصفعلتم فعلتم ". أ  يقوُلثمِلضاًي لذينِن عالي ارس: "اذهاذهببوا عىىنِّنِّوا عي ي ا ما مالعينلى لى إإ  العين
  ..ىىوِنوِن تأو تأوفلمفلم  ريباًريباً غَ غَتُتُكنْكنْ  ..ىى تسقوِن تسقوِن فلم فلمتُتُشْشْطِِطعع  ..ىىوِنوِن تطعم تطعم فلم فلمتُتُععجج  ىىالنِّالنِّ  ..هِِهكِتكِتالِئالِئ وم ومبليسبليس إل إلةِِةددعع الم المةِِةبديبديار األار األالنّالنّ
ععررياناًاناًيفلم فلم تكس ىىوِنوِن تكس..  مو وريضاًريضاًم ممحباًاًوسوسحبفلم فلم تز تز ورٍذحينِئ ."ىىوِنوِنوري ونَجيبهه قاِئيضاًأ م لين: "ييا را ربب  متى رأينَأينَمتى راكاك  جعاًعاًاِئاِئج  
   لم لمنكمنكمأأا ا  بم بم:: لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّالحالح" :الًم قاِئهجيبفي ."؟ككممددخْخْ نَ نَ ولم ولموساًوساًحبحبمم  ووأأ  ريضاًريضاًمم  ووأأ  اناًاناًييررعع  ووأأ  ريباًريباًغَغَ  ووأأ  اناًاناًطشَطشَعع  ووأأ

تفعلوهأأ ب بتفعلوهحاأل األهؤالِءهؤالِء  دِِدح صىىر فبر فباِغاِغصلم تفعلوا تفعلوا لم ". فيىِضمإ  هؤالءأ ذاٍبلى عِدبواألى برإ ارلى حأ اٍةيِدب٢.ةي  
 

 األولى ِهالِتى رس ِفوُلسا الرنّوحر ي األمك ذِلحض أو لقد....المالم الع العننس ِمس ِمنَنَ بال د بال دهِِهفِسفِسنَنَلِِل  ننؤِمؤِم الم المفظفظحِِح: : ثانياثانيا 
األصال ال ": ى إذ قاَلاح الثاِنحتحبتحبوا العوا العالمشْشْ وال األ وال األالميياءإإ. .  العالم العالمىى ِف ِفىى الِت الِتاءنأأ  نححبأأ  بححددالع الع المالمفلي فلي سفيِه فيِهتْتْس م م ححبة اآلبة اآلبب..  

  ىىضِِضمم ي يالمالموالعوالع  ..المالم الع العنن ِم ِم بْل بْل اآلِب اآلِبنن ِم ِمسس لي لي..ةةعيشَعيشَظم المظم المون وتعون وتعيي الع العةَةَووهه وشَ وشَدِِدسس الج الجةَةَووههالم شَالم شَ الع العىىا ِفا ِف م م كّل كّلننألأل
ألن . الم العِةبح وم اآلِبِةبح مني بعم نجال أنح المنفِم.. "ددبب لى األ لى األتُتُ فيثب فيثب اِهللا اِهللاشيئةَشيئةَ م مععنَنَصص ي يىىا الِذا الِذممأأ و و..تهتهووههوشَوشَ
  اساسفرفرببأأ  كك علي عليممسِلسِليي":  يقوُلون إلى فليمِهالِتى رس ِفاس ديمنع وُلس الرولس بكتب. انعجتِمة ال ي والظلمورالنّ
المالمأسأسورورم ىى ِف ِفىىعِِع مالم الم سيح يسيح يسسوعوع..  ومومرقسأأ و ورقسرسرسترخُخُترسسوديم وديم اساسولوقا الع اِماِم ولوقا العلونلونم ىىعِِع م".وكتب نْ عهِفضاً أي ِهالِتى رس 
 وثاوس إلى تيم الثانيِةِهالِتى رس ِف كتبثم ."اساس وديم وديم الحبيب الحبيب لوقا الطبيب لوقا الطبيب عليكم عليكمممسِلسِليي": ى يقوُل كولوِس مؤِمِنىإلى

 ٣."ىىالونيِكالونيِكلى تسلى تسإإ  بب وذه وذهرراِضاِض الح الحالمالم الع العببححأأذ ذ إإ  ىى تركِن تركِن قد قداساس ديم ديمننألأل  ريعاًريعاً س سىى ال الءءىى تج تجننأأ  رراِداِدبب": يقوُل
 

  قاَلرشَس عاِماح الخَحنا األصوح بإنجيل ي....؟؟ةةريريظهظه الم المةِِةانَانَ الدي الدينن ِم ِمخلصخلصتت ون ونارارسس الم المحححح نص نصفَفَكيكي: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 وعسي بأأ": ميذهلتالالرنتمنتماآلن أأ   اآلننقينقياءِل ِلاء سسبىى الكالم الِذ الكالم الِذبِِببكلمتكم بِه بِه كلمتكم ".. إن  وعسي بالرجيمنَِل اءنَحِهة بكالِما نقاو 

ة اسا الماجتنَ ححض أوالرب يسوع ا أن كم.كارب المِهِصخْ شَدنْولة ِعقبة مة نقيرا طاِهتنَاد عبتكون ِلِهِم بدوتطهيراً
ِهإلي.فلقد ج اح  اءحبنفس األصألأل" :ِهتالميِذِل قولهنكمنكمبد ال تقِد ال تقِدىىوِنوِن بد ررونأأ  وننيئاًيئاً تفعلوا شَ تفعلوا شَن". ويوُلنا وحسالِتِهى  ِفالررس 

  يسوعيسوع  ممددض وض وعع ب بععا ما منَنَضِِضععة بة بركَركَا شَا شَ فلنَ فلنَ..ورور النّ النّىى ِف ِفووا ها هممور كَور كَ النّ النّىىا ِفا ِفلكنَلكنَ س سننإإ":  يقوُل األول كتباألصحاحاألولى 
المهِِهسيح ابِنسيح ابِنالمي ي طهرا ِما ِمنَنَطهرنخَ خَ كلِّ كلِّن طيةةطي" . الخَإنطية ال تسما لنَحة طاِهانَ بتقديم ديولِك.ةر ند م  وعسا ِمنَفِظبِح كفيٌلين 
نَدفإفإ" .المس العنناع ا بخَا بخَترفنَترفنَ اعطايانَانَطايا فها فهوأأ  ومينمينوع لٌٌلاِداِد وعحتى ي غِفغِف حتى يرا خَا خَ لنَ لنَرطايانَانَطايا ويا ويطهرِم ِماانَنَطهر ن٤".ثمثمإإ   كلِّ كلِّن   
 

 أدعِل  أِخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأجلأ.. اوى ِمن كشكر كالِمك  و ِغذاءفهىوِحلر .
 طاِهرة  ِعبادةدكي وتأيكِنو بعقدم ِلجالِلكأ. ىاطاي خَن ِمريراً تطهيراً وتبىنَيمنَحل كِفى سر الِذالدم الطاِه وِمن أجل

 هم إلياحتياجاِتهم يمتقِدو .ِلليتامى واألراِمَل ىافتقاِد  ِفىىتقصير ى لراغِف ىرب .بولة ِعنْد شَخِْصك المباركنقية مق
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  قلتَيا من  وعِدكلىعمتكالً . ى فاِد ِفى اسم يسوعىرفع صالِتأ. همِفى ضيِق

   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
          ٢٢ & ١٩: ٢٤ & ٧: ١٥   ِسفرالتثنيِة    ،   ١٦ – ١٥: ٢ رسالة يعقوب ١
  ٤٦ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ٢
 ١٠: ٤، وفى رسالته الثانية إلى تيموثاوس ١٤: ٤، وإلى كولوسى ٢٤-٢٣، رسالة بولس إلى فليمون ١٧-١٥: ٢ رسالة يوحنا األولى ٣
  ٩ – ٧ :١  ، رسالة يوحنا الرسول األولى      ٥ & ٣: ١٥ يوحنا  إنجيل٤
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