
 ٣٤١سـالة لرا
 

هبة اهللاة اهللاهب....ح ح يياة أبةاة أبةديدي  
 

(Arabic – The Gift of God is eternal life) 
 

 ديةديةاة أباة أبيي ح ح....ة اهللاة اهللاهبهب :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى ماح  وميةى رحاألصس نَاِدالسددأ العشْ والِعثَالثاِل قررين  : 
 

  ١."انَب روعسسيح ية بالمبديأ اةي حى فهة اِهللاا هبمأ وتٌو مى ِهِةطية الخَرجأ نأل "
 

 ِتإن لكة ِم اآلينالر الِةسِنؤِم إلى مى رة ومياألصحلنَفُس تكِشاِداح الس ا عنن طريقي.ولي هنَس اك 
ى ؤد يه ألنّ.اءرم حٍةار بإشَذيراً تحُلِمح ي اآليةلك بِتذكور المَل األوالطريقَأن . امهنَع بيملج ِلصلحيط س وطريقٌ
األبِدالِكإلى اله ى.أى الم ِتواألبدى  "ألنأأ  ألنججرالخَ الخَةَةَر طيىى ِه ِهةِِةطيم م والثاِنوالطريقُ.  "تٌتٌو ذكور بِتى الملك ةاآليي ُلِمح 

ارٍة بإشَحيباًترب ياضألنّء هي ى إلى النّؤدِدعيم األبى.أى الح اِةياألب ِةدي "ألنألن  هبه هة اهللاة اهللاهب ىىح ح يأأ  اةاةيبديةةبدي" .واإلنسان 
خلوقٌمح راإلر ِةادالختي ار ما يلطيب هوي هفيِه ريح سيري كى .وليِه هِذتْسالم ِل اُهللافُى يكِشاألولى الِت ةَر ِة رشَلبي

اءعمج .ا أمعدِل اُهللاه ستقبل امإلنسِدان األبى.فباإلص ى ِماح الثاِنحِسن فر التكوين بعدخلق آد موح وواء أن دعب 
   تأكُل تأكُلةِِةنّنّر الجر الجججميع شَميع شَ ج جننمِِم": الً قاِئ اإللهب الراهصأو. افظهح ويما آدلهمعى عدن ليا ِفمة لهنّ ج اإللهب الرسرغَ

  طويالًأتهر وامم آدقَب يلم. وتُ تموتاًا مهنْ ِم تأكُلمو ي ألنك."ااههنْنْ ِم ِم فال تأكْل فال تأكْلررر والشّر والشّيي الخَ الخَرفِةرفِةععة مة مررججا شَا شَ وأم وأم..أكالًأكالً
ستمِتلينّةا بالعال و.جبتو ِهِداجمِمِبا بالقر اِل خَنألنّا قهمهما بمعصيو اتهما بالخَتلوثهمِةطيِك حمعلي ا باهمنْ ِمِدلطر٢.اه  
 

 مسو تٍَبعشْى ِلا بالتاِلهمسِل ليا لهه سلمٍةريع بشَِهبيى نَوس مِدن على يلطريقين ا ع اُهللافَ كشَ الثانيِةِةرلموِل 
فيهمطاع ة وصفِف. اهايى العِدهالقديم ج بِساء ِةفر التثنياألص حقوُلاح الثالثين الر شَ ِلبإإ": بِهعنهِِه هِذ هِذنالو الو صيىىة الِتة الِتصي  

لى لى إإا ا نَنَجِلجِلألأل  ددععصص ي ينن م م حتى تقوَل حتى تقوَلاِءاِءمم الس السىى ِف ِفىى ِه ِهتْتْسسليلي  ..نكنكة ِمة ِمعيدعيد وال ب وال بككة علية عليررسِِس ع عتْتْسس لي لي..ممووا اليا الي به بهوصيكوصيكأأ
السالسماءاءم..وي خُخُأأ ويذها لنَا لنَذها ويا ويسإإا ا عنَعنَمِِمسيياهنَنَا ِلا ِلاهععملََلمبه ىى ِف ِفىىوال ِهوال ِه  ..اا بهع ع ببر البر البحر حتى تقوَلر حتى تقوَلحم م نني ي ععببرنَنَجِلجِل أل ألرا البا البححرر..  ويخُخُأأويذها ا ذه
  ككامام قد قدمموو الي اليعلتُعلتُ ج ج قد قد..ظرظرانْانْ  ..اا به بهلََلممتعتع ِل ِل قلبك قلبكىى وِف وِفكك فِم فِمىى ِف ِف.. جداً جداًككننة ِمة ِمة قريبة قريبمم الكِل الكِلبْلبْل  ..اا به بهلََلممععنَنَا ِلا ِلاهاهييإإا ا عنَعنَمِِمسسويويا ا لنَلنَ

الحالحيوالخَ والخَاةَاةَي ييرر..والم والم ووالشّ والشّتَتَو رههأشْأشْ  ..رددعليكم عليكم الي الي ووممالس الس مماءواأل واألاء ررضض..قد قد ج علتُعلتُ جقد قد امامكك  الحالحياةَاةَيوالم والم وتَتَو..الب ركةَركةَ الب  
  ."سلكسلك ونَ ونَنتَنتَأأا ا ييحح ت تىىكك ِل ِل..اةَاةَيي الح الح فاختر فاختر..ةةواللعنَواللعنَ

 

 عوض اُهللالقد أم اماإلنس ان االختياريشَن فإن اءاختار تب ر ِفى طريِقِهة اِهللاعييوالس  وهطريقُ والح اِةي 
ِةاألبديأو شَ إن اءاختار تبعي ة إبليسِفى وس ارِتالِك طريق الهوالم أى ِد األبى.وي وضالِكح تابالمقد سأن  
العذابِد األبىلي س معر ولكنِّلبشَ ِلاًدهم عد إلبليسب متى إنجيُلف. ِهكِتالِئ وماألصحيس والِعشْراِم الخَاحني قوَلجُلس  
الربي سوع :ومتى جاءاب اإلن ىان ِفنسم ِهِدجوج ميعكِةالِئ المالقد يسينم عٍذ فحينِئ،هجِل يسىِس على كرم ِهِدج 
جتِمويأ عمامهالشّ جميع وِبعزفيمي ب عضهِمم نب ضع.كم ا يميزالِخىاِع الر ِمافَر ناء الجد. فيالِخقيم افَرع ن 
وِهميِني الجداءع ن اليارس.المِل يقوُل ثم كللذين ع نِهميِن ي: "تعتعالوالوا يا يا ما مبرثوا الملكوتَ رثوا الملكوتَىىببأأ  ىىارِكارِكب الم الم ععددلكم لكم م ذ ذ نْنْ م

تأسيس العالمالمتأسيس الع..ثم لِِل   يقوُل يقوُل ثملذينلذينع ع ننالي الي سارارس::اذهب اذهب وا عىىنِّنِّوا عي ي ا ما مالعينار األار األلى النّلى النّإإ  العينبديةِِةبديالم الم ععدإل إلةِِةد بليسبليسوم ٣."هِِهتِِتالئكالئك وم  
 

 اَهللاإن  يخَريد الجنالص شَس البو رىسلي هوذِل .الكهك بمرفِةعقِّ الحوالح يدن الشّان عر .لقدكتب ب ولس 
الرِفوَلس ِه اإلولى إلى تلميِذِهالِتى رستيم وثاوس األصاح الثاِنحى عن ى الِذ:  اِهللاِدقص"ييريدج جريد ميعالنّ النّميع اس ياس يخلصخلصونون  

وإلى موإلى معرفِةرفِةعالح إ. " يقبلون يقبلونقِّقِّ الحالخَن طية والمتَوم انتالزم.كم ا هواِض وِفى ح الِةرسوِل بس الرسى ِنؤِمول إلى م
اح ومية رحاألصألأل" :ساِدالسنأأ  نججرالخَ الخَةَةَر طيىى ِه ِهةِِةطيم م وفالخَ."تٌتٌو طيمُلة تحميكر وبها معاهوأع راضالخَرض  مة طي

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                ،٢٣: ٦رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١
  ٢٠ – ١١: ٣٠   ،        سفر التثنية     ٢٤ – ١: ٣  &١٧ – ١٥: ٢ سفر التكوين ٢
   ٤١ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ٣
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تبأ ظاِهدرة على الماِبص. إذ تبدأ بفتح الطريق أمامأفكار إبليس اِدخَ المِفِكول بالشّخُع للد فبهذا . ال اِهللاى أقو
اءاألسلوب ج إبليسإلى ح والًى القديم قاِئ ِفاءا له :"أح؟؟ اُهللا اُهللاقا قاَلقا قاَلأح" .بوأصحت حواءلقم غةاِئة س ن بيفكىاألس د ثم 

ا آتالهمد. إنإبليس  بوبدأي ع ضبصٍةمعلى ج بين الضليبتِلِةحي عوذِل .ياًه حب كالوول بِهصل الكاِمِك الشّرحلِة إلى م 
  ١.اء الدَل استفح وقدانمير اإلنسى ض علرتؤِث ىك  اِهللاِةمكِل ِلاَلجى ال م وبالتاِل. اِهللاكالمى ِف
 

 .اتسيئ ن ِما اقترفوه مِةطيتغْ  يمكنهماِتنَس الحن ِمٍءى بشَه أنّ إذ يظنوناسض النّع بدنْ ِعخَطأ شائعهناك  
. حةاِلال صمبأع ر يتبر أنستطيع ال يان اإلنس إن.سيئاِتهم ويتبرروا أمامه  عنْهم فيغْفر لهم اِهللااِءض بإركفيٌل كوذِل
ابع اح السحصفر إرميا األ بِساء ج لقد.ِهِتااِس نجنِم رطهتوي  القلبدد يتج لمة إنحاِل الصاُلمى األع تأِتن أينفِم
رشَع: "القلبخْخْأأ  القلبددعِم ِمع نٍء شَ شَ كلِّ كلِّنٍءىىو و ههونَ نَو جيسجيسم م نني ي ععرفهنَنَأأ  ..؟؟رفها الرا الربفاِح فاِحب صالقلِب القلِبص م م ختبرالكلى الكلىختبر ". سيح إنالم مد 
رالمطه وهالينب ل .باإليمانحيد المفتوح للتطهير وع الويتجددو القلب يصبحِلحاًاِل ص كنَسى الرو .سوح القدٍةبقو 
منَيحس اهوح القدالريكون اإلنس انم الًؤهبام  للقيأعمحٍةاِلال صألنّألنّ" .ى اّهللاِض ترهه  بدبدون إيمون إيمان ال يان ال يمكنمكنإرض اؤهاؤه إرض" .

  ٢."ئاًئاًيي تفعلوا شَ تفعلوا شَننأأ  ونونرر ال تقِد ال تقِدىىوِنوِن بد بدنكمنكمألأل": وحنا إنجيل ينر ِمشَس عاِماح الخَح باألصِهتالميِذ ِلوعس يبالر قاَل
 

 ِمال خالص الهالِكن ِد األباإال إذا قبلنَ ىالر بي سِلداً قاِئوع ِةفينَسح انَاِتي.و من يِمرفض ة لكيالرعلى ب 
حناُلي ِهاِتي جزاءس ارِهوء اختيالم تَوِد األبى. وهواٌل انفصِد أبىن اهللا ع.الِذ إن ى يرفضالد لخَِل وةَعم الص بد
سيح الكفارى المِة اِهللا ستهيناًمبهبله ذخَ يضباًه غَ لنفِسر .كتبب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنِمؤ إلى مى رةومي 

األصأأ": يقوُلى اح الثاِنحممتستهين أأ و وهِِهى لطِفى لطِفنَنَ بِغ بِغ تستهينممهغَ غَهِِهاِتاِتنَنَأأ وطول  وطول هِِهاِلاِله ييررع أأالم الم  عننّنّإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَنما يقتادما يقتادكإإ  كلى التولى التوب؟؟ةِِةب..  
 ."لةلةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاةِِةينونَينونَعالن دعالن د واسِت واسِتبِِبضضم الغَم الغَوو ي يىى ِف ِفباًباًضض غَ غَككنفِسنفِس ِل ِلرر تذخَ تذخَبِِبر التاِئر التاِئيي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِتجل قسجل قسأأ  نن ِم ِمنكنكولِكولِك

 :ى ثالثةا ِفهة نوجزام هوراهنا أمى انتبسترِعت ،انَديِثستهل حى ما ِفهنا ذكرىة الِتى اآليوبالتأمل ِف
 

 أوالًالًأو : :الحالحيياة األبدياة األبدية هبِم ِمةةة هب نف .... اِهللا اِهللانليسنَ هِماك نَن بالكتاِب صس المقدي فهنْ ِممغَه يذِلر ك .إنالح اةَي 
األبدية ِمة هبللبشَ اِهللان ذِلى عِنر ويكأن اإلنس اننَ يالها دفٍة تكِلونألن الثم نم إنّ. ل بالكاِمدفوعها ماناًجقابل بال م .
وأىن هذا الِذ ثمِتقابُلى ي لكالع ة؟طي .إنالح اةَية األبدي مة لكلِّتاحان  إنسِم ٍةكهباِهللان ِم ونالع ا سير بلوغه
بمجهاٍتوشَ بةري.ر بمإلى ِذقُا يتطر ها أنّنَِدن أحها باإلعماِلال الصةح .اًإنكتابي خاطٌئ ليس هذا تعليم  .إنا اجبنَ و
نَأن عَلماالً أعماِل صةح.ولكن لي ِمس نَ حِقننَا أن رجو الحاألاةَي ِت ِلافأةمكَة كَبديلكاألع الماِل الصةح.  
 

 . ِفى الجحيمِد إلى األبن اِهللا عاٌلفص انو هىِد األبتَو الما أننَكر ذ....؟؟ةةديدياة األباة األبييى الحى الحاذا تعِناذا تعِنمم: : ثانياًثانياً 
  اُهللاهد بمكان أع ِفى األمجاِدرض وتستِماألرا على أ هنَد تب.ِد إلى األبالقة وثيقة باِهللااط وعى ارتبة ِهدياة األبيالحو

ِهالِدألولي حيوا معهقاَل .د إلى األبالر بي سِهِذ لتالميوعباألص حاح الرر ِمشَابع عنأأا ا نَنَأأ": وحنا إنجيل يمعِِع أل ألىىضِِضمدد  
لكمإإوو  .... مكاناً مكاناًلكمننم م ضضيأأ و وتُتُيععدددتُتُدلكم أأ  ىى آِت آِت.. مكاناً مكاناً لكميخُخُ وآ وآضاًضاًيذكمللإإ  ذكمىىحتى ح أأ  يثُيثُ حتى حكوننَنَأأ  كونا تكونونأأ  ا تكونوننتمأأ  نتميضاًضاًي". 

 

: ِه نفِسن ع قاَلفلقدك ارب المِهِصخْبشَرتبطة ة م األبدياةَي الح إن....بنابنا ر روعوعسسسيح يسيح ية بالمة بالمبديبدياألاألاة اة ييححالال  ::ثاًثاًثاِلثاِل 
   فله فلهىىسلِنسلِنررأأ  ىى بالِذ بالِذننؤِمؤِم وي ويىى كالِم كالِمععممسس ي ينن م مننإإ   لكم لكموُلوُلققأأ  قّقّ الح الحقّقّالحالح" :ضاً أيوقاَل. "اةي والحقّ والح الطريقُوا هأنَ"
ححيأأاة اة يببديةةدي..وال ي إإ  ىىأِتأِت وال يلى دبْل بْل..ةةينونَينونَلى د قد ِم ِم انتقَل انتقَل قد ننالم الم وإإ  تِِتولى الحلى الحياةاةي".وج اءوحنّ بإنجيل يا األصىىالِذالِذ": ثاح الثاِلح  
يؤِمؤِميننباالب باالب ن لهن لهح ح يأأ  اةاةيبديال  ال ىى والِذ والِذ..ةةبدي يؤِمؤِمينن  باالبن ن باالبلنلني ي ررى حى حيبْل بْل..اةاةي ي مكثُمكثُ يعلي غَ غَهِِه علي ضضب٣." اهللا اهللاب  
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأعترفُ..اوى أم امالِل جِن أنّكتُى لس 
ِلقاًستِحم ِتبحمكالع غَى الِتِةجيب رتِنماى به. أشكركى ِمأنقذتِن  ألنكنالِك الهِد األباِطُئا الخَ أنَىراًاِف غَ. األثيم 
. ابنَ روعسسيح ية بالمديبأاة يح ى ِلاهباً و. بىى وتهتماِنعتر  لكناً اباى إياسباّح و.ديداً ج قلباًكدب عحاًاِنم .اىطايخَ

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَقاِد الص على وعِدكالً متِك. فادينا البار ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ٢: ٣    ،      سفر التكوين   ٤: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ١
  ٥: ١٥        ،       إنجيل يوحنا       ٦: ١١الرسالة إلى العبرانيين                  ١٠ – ٩: ١٧  سفر إرميا٢
– ٤: ٢ومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ر ٣

．
  ١٨: ٣ & ٢٤: ٥ & ٣ – ١: ١٤ إنجيل يوحنا               ٦ 

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

