
 ٣٣٤سـالة لرا
 

  ةة الحي الحياِهاِه المي الميوعوعنبنبا يا يى أنَى أنَوِنوِنركُركُتَتَ
 

(Arabic – The spring of the living water) 
 

 ةة الحي الحياِهاِه المي الميوعوعنبنبا يا يى أنَى أنَتركوِنتركوِن :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
  

 ِسوِمناح ا فر إرميحاألصددأ العثَثاِل الالثاِنى نَقرشَرع   : 
 

 ١."اءبط م ال تض.شققة مآراًبأ آراًبأ همنفِسوا ألنقر لي.ة الحياِه الميوعنبا ينَأ ىوِنترك. نير شََلِم عىبع شَنأل"
 

 يقومثم . اتهاسر ِدهمى يلز الِت بالكتِبيزودونَه ةامعي الجإحدى الكلياِت بِهاِق التِحمولم يالِع ب أن طاِلعلمنَ 
اءِتبقروا ههاصفححيص وتم محتواِتيل اهيتقدم بعذِل دك ار الختبيقيسم دِلِهصيِلى تح مأا قرود رإذاو .سلم نكَ يب 

 ن ِمِه إليَلصى وى الِذستو المالةح ض االختبارفُيكِش س تأكيٍدبكلِّف ،حيح الص باألسلوِب الكتِبلكِة ِتاسرعلى ِد
 ِةاسر الدادو مع مباس تتنَةكافية منية زلم فتر الِعطى طالبع يأن ِه عليِفارتع المن ِمن ولِك.رفةعلم والمالِع

الستيعابها كما يجب.د وناٍد اعتما على القرِةءالس غَِةطحي ر الكفيلِةيام باإللمى اِف الونْبمهج الدرِةاسالم ةطلوب. ِمون 
المضاًعلوم أيأن  منْأ نى ِدهرى  ِفاستهإحدو .لمور الِعى داكتسبِلخيصاً تر لقيام بمِةسئوليبنَمل الع اءعلى شه ٍةاد 
معتمِل ٍةدتخَام صِع فيِهص لميا واختبال .اًاري ىنَِغستي نعاالستم ِفارر ى مراجِةع ما درالع على واالِط.سا  م
يستحِمثُد ال نبال وِثحمتطوذِلِل .ِةراِه نشَكِب بمكتدر ل القانونجثالً مكتب فوفَأل القانون تمو .ِهِت مكتب رالماِسحب 

 تفيضى  الِتى الكتِب ِفِةتأني المِةص الفاِحِةاسر الدواصلِة من عواحٍدى ِلنَفال ِغ. مره وغيسهنِد والم والطبيبأيضاً
ا بهأسالتأليِفاقُو ِد. رع والنشْ والطبرةاسقةتعِم م ليى ِفتْسم الِت الطريقِةىستو ى بها نقرأ الصفَحالي و٢.ِةمي 
 

 قصبِتتُد لكالم قدأ ِةمأؤِكن دض رِقةَور رالكتاِبِةاء ق المس فاِحدصينم اتهحتوي .فلقدج بإنجيل متى  اء
األصرشْى والِعاح الثاِنحقوُلين الر بي سِلوع لصينوقيدالذين ج اءسألونَوا يهع نقيقِة حالقي تِضتِض": ِةاملونإذ ال إذ ال   لون

تعتعرفونرفونالكتب الكتب وال قو وبِس. " اِهللا اِهللاةَةَ وال قوفر أعمسلال الراألص حابع اح السشَعر عنةِنؤِم مى بيريالي الذيوده نكلم هم 
بولس الروسيال بكِلوُلس ِةمالح اِةي.ج هذا القوُلاء  :"وكانشْشْأأ هؤالء  هؤالء وكانرِم ِمفَفَر ننالذين ىى ِف ِف الذينتس فقبلوا الكِل فقبلوا الكِلىىالونيِكالونيِك تس مة بكلِّة بكلِّم  

  كلِّى ِفهم أنّ.سقد المتاب الِكأون يقر كثيرينن ِمتُعِمس لقد ."؟؟ هكذا هكذاورورمم األ األهِِه هِذ هِذ هْل هْلمموو ي ي كّل كّل الكتب الكتبصينصينفاِحفاِحاط اط نشَنشَ
مٍةرأونَ يقرتنفِته حع وينهعلى نورم  ِمديٍدج كِلن و. اهللاِةم ينالون لمسوِحة رية تسماِتو بحيو .همتزودهب مى  ِفٍةقو
القِتعهمم و.اِهللا ع  دتشَدارتباطهإخْ بمِتوت و.هم اءكفَرفعمِلته صيل كِلتواِهللاِةم الح ِةيِلالِة الفع لنفوس الم٣.ةحتاج  
 

 أن اًحوض و أكثرحب أصإذ .فرِه بِسبىا النّميان إرس على ِلتْاءى ج الِت اِهللاَل أقو تأملتُ حينذِلك رتُباخت 
ِف اِهللاأسلوب ى تعِهِلامم عشَ البر سوِف اءى العِدهِف القديم أو ى العِدهأنّ.ديد الج ه هواِع الراِلى الصالِذح ى يرى ع
قطيعهبع ياِهن سةر.فه الِذو ى يسىع وراءال الضس بال كلٍل ياًعتوقٍف أو  حتى يجديترفقُ.ه علىقاًشِف م عيِفالض 
ذ حيح واتخَن الطريق الص عِهِدال أون ِمداِح وفَرح وإذا انْ.درتم والماقِّ على العى ويتأنّ.باض بالحفي الِهبقلب
مآخَاراًس ظّلر راًنتِظ مع دتونِْعو .هدع وِهِتد يستقبله بأحضان مٍةفتوحم ربغٍَةحب ضالنظر ع ما بدنْ ِمروبالتأمل  .ه
  همهمنفِسنفِسوا ألوا ألنقرنقر لي لي..ةة الحي الحياِهاِه المي الميوعوعنبنبا يا ينَنَأأ  ىىتركوِنتركوِن. . ننييرر شَ شَلََلمِِم ع عىىببعع شَ شَننألأل": ب الر يقوُل إذرشَ عِث الثاِلِددى العِف
 ٤.وحية الراتنَداِئفَا ِلهعبستوا نَليتنَ ى ثالثٍةا ِفهنوجز ةام هور أماى التفاتنَِعسترت ."اءاءبط مبط مشققة ال تضشققة ال تضمم  آراًآراًببأأ  آراًآراًببأأ
 

 .بقتْال سيال أجنو على ِمارى سائيِلر اإلسِبع الشّنِم ديداً ج جيالًباِطخَ يب الر إن.... األوُل األوُلررالشّالشّ  ::أوالًأوالً 
  اِهللااِتانَس إحماه أنس طويالًوطاً شَ فيِهتْ وقطع.دعالب ك ذِلأتْر واستمن اِهللا عِدعى الب ِف بدأتْ قداُلي األجلك ِتتْوكانَ
عليهموِهى ال تح ىص. فَشَكَ لقدالر ب لهمع طاِء أخْناِئ آبألنّ .همه بمرفِةعاِء أصل الدمِك يعلى خَالَلد االستن ر ي

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                              ،                ١٣: ٢ِسفر إرميا  ١
 ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس ٢
   ١١: ١٧     ،      سفر أعمال الرسل ٢٤: ١٢    ،     إنجيل مرقس ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ٣
   ٣١ – ١: ١٥ إنجيل لوقا ٤
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دقاَل. اءوالر ذِل ِلبالجيلك  :"مماذا واذا وججدِف ِفد ىىآب آب ائكمِم ِمائكم ننج ورور ج..حتى ابتع حتى ابتع ددوا عىىنِّنِّوا عو و سساراروا ووا ورراءاءالب اِطاِط البل ول وصصاروا وا ار
بالًالًاِطاِطب..  ولمأأ يقولوا  يقولوا ولمييننه ه ووالر الر بأأ  ىى الِذ الِذبصصععدا ِما ِمنَنَدنأأ  نرض ِمض ِمرصصرىى الِذ الِذ..؟؟رس س ارىىا ِفا ِف بنَ بنَارالب الب رريأأ  ىى ِف ِفةِِةيررض قفر وحىى ِف ِف..فرفرض قفر وح  
تأكلوا تأكلوا  ِل ِلاتيناتينسسض بض بررأألى لى إإ   بكم بكمتُتُتيتيأأوو  ..اناننسنسإإا ا ههسكنْسكنْ ي ي ولم ولملٌٌلججا را رههررببعع ي يض لمض لمررأأ  ىى ِف ِف..تتوو الم الملِّلِّ وِظ وِظةٍٍةوسوسببض يض يررأأ

ثمثمررها وخَا وخَهييررهى الحقيقِةِف ."ااه لمنْ ِع يكندهمم عتِذا يربِه ونطأ الِذن الخَ عفيِهى وقع آب اؤهم .فَإذ كيي جيباإلنس ان 
عن بِهِدع؟ن اِهللا ع .انِحُل نعِلاذابم افنَرا ع؟حيحن الطريق الص .فَكينْ يسى اإلنسانة اِهللاانَ أموإح ِهاِتانَسالع ى  الِتةَديد
سقَبوأح سنبه ِها عليوم اَلا زي ِسح؟ن .أليِه هِذتْسح ا نَنِّم اقةمحنإ.؟رشَ الب نالر ب بفعْل يلم شَهم ئاًيبل يئاً س 
 اتينسض برأ  إلىى بهم أتمهرر ح أندعوب .رصض ِمأر ةوديب عن ِمائيَلر إسِتي براِئشَ عأنقذ الرب لقد .راًيخَ
١.!اءبط مشققة ال تضم آراًًبأ همنفِسوا ألنقرو .ة الحياِه الميوعنب يبا الرتركو مهنّ ولِك.اهريا وخَهرأكلوا ثميِل

 
 

  أتيتمأتيتم": ِه بقوِلىءِد الرهملوِك سن عب الرفَشَكَ لقد. ديئة الراليباألس مهرااختي ....ىى الثاِن الثاِنررالشّالشّ: : ثانياًثانياً 
اة اة عع والر والر..ىىرفوِنرفوِنعع ي ي لم لمةِِةريعريع الشّ الشّهُلهُلأأ و و..ن هو الربن هو الربييأأ  :: يقولوا يقولواة لمة لمهنَهنَالكَالكَ  ..ساًساًجج ر رىىاِثاِث مير ميرعلتمعلتم وج وج..ىىضِِضررأأ  ستمستمججونَونَ
ععصصووا عللا عىواأل واأل..ى نبينبياءاءتنب تنب أوا ببعلعلأوا بب..وذه وذه ببوا ووا ورراءاءم م ا ال يا ال ينفعنفع"" . .ذِلك دعأخَ بذ الربي ِذحرهِلِه بقوِلم ِةدينَمأور شليم:  
""يِك شَ شَكِِكوبخُوبخُيِكروِع وِعر صصيانِكانِكيي ي ؤدأأ  ىى وانظر وانظرىى فاعلِم فاعلِم..بِكبِكؤدنكِِكركَركَ ت تنالر الر بإإ  بلهشَ شَكِِكله رروم وم رأأ و و..رنىىيِتيِتشْشْ خَ خَنلي لي سيقوُل يقوُل فيِك فيِكتْتْس   

السالسييددر ر ببالج نودنود الج".الشّعَل ِف إن ري ُلِمحلِش ِلبيخاً تووِع.له  باقِتراِفِهيرر صيالِشان ير ر هاحبصيتأديبو . لهواِقعب 
 إلى ان اإلنسوقُة تسريشَة البكم إن الِح.الِشرير أكيدةا على ه وقوِعِةتمي وح. وقوِعهان ِمفر مة والخيم والشّرعل ِف
أ فرحولكنِّهنفِس ِلآرب هِفا لألس ال تضبط مقاَل. اءالر بي سوعسيح ِل الماِملسِةريالم ِةذكورباألص حابع ِماح الرن 

وحنا إنجيل يوقدج تستِق ِلتْاءِمى نبئر ي كّلكّل"": عقوبم م نني شْشْ يرربِم ِمب نن  هذا المهذا الماء ياء يعأأ  طشُطشُعيولكِِولكِِ  ..ضاًضاًيننم م نني شْشْ يرربِم ِمب نن  
المأأ  ىىاء الِذاء الِذالمعنَنَأأ  طيِهطيِهعا فلنا فلني ي على األلى األإإ  طشَطشَعببْلبْل. . ددبالم الم اءأأ  ىى الِذ الِذاءعطيِهطيِهعي ي صيرفيِه فيِهصير ي ي نبنبوعوعم اٍءاٍء مي نْنْ يببعإإ  على حلى حيأأ  اٍةاٍةيببدي٢.""ةةدي 
 

 ب الرنِم  كالماميفر إر ِسن ِمرينشْع والِع التاِساححباألص اء جلقد ....رينرين الشَ الشَلََلمِِم ع عننمم ِل ِلالجالجالِعالِع: : ثاًثاًثاِلثاِل 
شَمجلشَ ِلعِبعكى ي َل معدسهنّنّألأل"" :ارههكذا قاَل هكذا قاَله الر الر بنْنْ ِع ِعىىنِّنِّإإ  ::بددتم تم ام سام سببعينعينس ةٍٍةنَنَ سلب أأ  ..ابَلابَل لبتعتعههددكمأأ و وكمقيمقيملكم ىى كالِم كالِم لكم  

الصاِلاِلالصححبر بر ددكمإإ  كملى هذا الملى هذا الموىىنِّنِّألأل  ..ععضِِضوع ع راأل األفتُفتُر فكارنَنَأأ  ىى الِت الِتفكارا مفتِكفتِكا مرربه به ا عنْنْا عكميقوُل يقوُلكم الر الر بفكَفكَأأ  بارارس الم ال شَالم ال شَ سرر  
   بكلِّ بكلِّىىنِِنونَونَذ تطلبذ تطلبإإ  ىىنِِنونَونَ فتجد فتجدىىنِِنونَونَوتطلبوتطلب  .. لكم لكمععممسسأأ ف فىىللإإ  ونون وتصل وتصلونونبب وتذه وتذهىىنِِنونَونَععفتدفتد  ..اءاءججررة وة ورر آِخ آِخطيكمطيكمععألأل

قلبكمَءوَ� .""قلبكم���	
 �����  األصاِماح الخَحشَس عر أن جميع شّالعواكان طاة والخُاريني ِمدنون ن السِديسيح الم 
ليسمعو .وهتذمرالفريسي ونوالكتب خُ هذا يقبُل:ة قائلين اكُلطاة ويم عهم. فضربله مي سمثَلوع االب إ. الن الضن 
ا ولم "الال الم المنن ِم ِمىىنِِنصيبصيب ي يىى الِذ الِذمم القس القسىىنِِنطِِطععأأ  ىىببأأا ا يي"": ل وقا إلى أبيِهءا جه أنّالشّر األوُل :نير شََلِم ع االبنكذِل
قسمله اماألب عيشَ مته جمع االباألن غَصشَ كّلر ٍءىوس دينٍَةلى إ افرمة بعيد"". الثاِنىا أم ف الشّرهو أنّهذ برم اله 
بعيش مرفس.فابتد أ يحتاجى بِه وانتهاألم رإلى أن  يرازيرنَى خَع.  
 

 زيزى القارئع.. لقدض رب ديالسالم ذِلسيح ِل المثَلك ن ِمنتعلمإنّ .ههد رس مِمفيد ذِلن كى ن الِذ االبصار 
  ىىببأألى لى إإ  ببذهذهأأ و وقومقومأأ  ..وعاًوعاً ج جككهِلهِلأأا ا نَنَأأ و و..ززبب الخُ الخُههنْنْ ع ع يفضُل يفضُلىىببجير ألجير ألأأ  نن ِم ِمكمكم"": الً قاِئِه إلى نفِسجع رفقد .حكيماً

 كذِللمسيح السيد ا تم خَقدو  ..""ناًناً اب ابى لكى لكععددأأ  ننأأ  ددعع ب بقاًقاًستِحستِح م متُتُولسولس  ..ككاماماء وقداء وقدمملى السلى السإإ  طأتُطأتُخْخْأأ  ىىببأأا ا  ي ي:: له لهقوُلقوُلأأوو
  هِِهنِقنِق على ع على عوقعوقع و و وركض وركضنننّنّ فتح فتحوهوهببأأ  آهآه ر رعيداًعيداً ب بنن االب االبلْْلزز ي ي لم لمذ كانذ كانإإوو  ..بيِهبيِهأألى لى إإ  اءاء وج وجقامقام""  :ن االبك ذِل بأنالمثَل
لهوقبلهوقب . .لقدلقدفرح فرح األب األب بع بع وودهِِه ابِن ابِنةِِةد..  وعلََلمِِموعوليم وليم ة فرة فرح وطرالًالً قاِئ قاِئبٍٍبح وطر : :""ابىىنِِنابهذا كان هذا كان م م يتاًتاًي  فعاشَاشَفعوكان ضاالً ضاالً وكان فو فو جد٣٣..""جد     

  

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماعترفُ.. اوىأم امالِل جِنىنّ بأك 
حأ ىنفِس ِلتُفرآراًبم شققة ال تضبط ماء .أعودى ِلتَفأن.  تائباًماً ناِد إليك ينبوعاِه الميى إلهى ِف اقبلِن.ة الحيقِّى ح 
م الِذالدِفى سِل على الصليبك اِئفدريرى وِلى وتحيِنهبى ضِل اناًمحاٍةي أبالِتى. ةديص أرفعوعسم يفاِدينَا  ِفى اس 

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً. البار
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
– ٥: ٢ِسفر إرميا                          ،     ٧ – ٥: ١سفر نحميا  ١

．
 ٧           

  ١٤ – ١٣: ٤إنجيل يوحنا       ،                ١٩ & ٨ – ٧: ٢  ِسفر إرميا٢
– ١٠: ٢ & ٩ – ٧: ١٤  ِسفر إرميا٣

．
   ٣١ – ١١: ١٥إنجيل لوقا    ،      ١٤ 
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