
 ٣٤٣سـالة لرا
 

اختارسسيي تأس تأسلََلقبقب  فيِهفيِها ا نَنَاختارالع المالم الع  
 

(Arabic – Before the creation of the world) 
 

 المالم الع الع تأسيس تأسيسلََلقبقب  ا فيِها فيِهنَنَاختاراختار :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

رس بولسالة وِمنالر ول األولىسِنؤِم إلى ماح األسى أفسحن الول األصيددأ العثَثاِل نقرابع والر  : 
 

"مبو راُهللا أب كاراربسيح الِذى بالم وعسسيحنَا ياِت ِفى الماويمٍة ِفى السوِحيكٍَة ررنَا ِفيِه . كَنَا بكلِّ با اختاركَم
  ١."َل تأِسيس العالم ِلنَكون ِقديسين وبال لوم قدامه ِفى المحبةقب
 

نور  ِلءر المحمفإذا س. سقد المتاِب بالِكجلِةس الم اِهللاِةم كِلرفِةعم ِللِب بفتح القان باِهللاالقة اإلنسأ عدتب 
 . اهللاع مالقٍة بعربطهى ي الِذ الحقيقىاناإليمب ه قلبمتلُئي ٍذ حينِئ.رفةعلمشتاق ِل المعلى قلبِه ِهاِئه ببطعس ي أنِةمالكِل
ويستطيعؤِم المالحقيِقن ى تماإلييز انيمبنو ِهعي :اإليمانالِذ القلبى ى يتميبسكنَز ى الرقلبى الس ِفوح القد .

واإليمانىالِذ  العقلى ال يلمس قلب نّان لكاإلنسه يقبله عأنّاًقلي هاهللا كالم  .اإليمان القلبىى ِلعِط يلحاِةيالد نيىنَعا م 
 اِتوعضو المِةناقشَ على م ِفكريةةر قدانإلنسى اِطعى فيالعقِل اناإليما أم. ءاجرقة وِثو اًتأكيد ِةدي األباِةيلح وِل.ةقيمو

ِة وةالدينياآلخَتزويِد إمكاني بداِئرين ِةرم ارفَعة الهوتي. هوكم علم السِةباحجيدة  الِذى ال ياحبو .السيِطعى دوساًر 
 اِء إلى الموَل النزِه على نفِسنأمي  الو وه.ةاحبى الس ِف أبطاٌلجر يتخَِهيد وعلى ي. بأنواِعها المختِلفةِةاحب الس فنىِف
 هألنّ: ةاباإلج. ون؟رِعاذا يقشَلم: اءُلما نتسبور. "ونونررعِِعيقشَيقشَ و ونوننونؤِمؤِم ي يياطينياطينالشّالشّ"  أنمكتوب .قر الغَن ِمفاًوخَ

مكتوباراً نَ أنأب ة دي"ممععددة إلبليسة إلبليسوم هِِهكِتكِتالِئالِئ وم".ِع ال يقشَفَ فكي٢.؟ونر  
 

 تواجِدنَا ِفى  قبَل قد تمؤمنينا كمارنَ اختي ألن.َل تأِسيس العالمقب بقَ تدبيرها سيننؤِم بالمالقة اِهللا عنإ 
المالع .رس الِةوِمن ولسبالر ول األولىسِنؤِم إلى ماح األسى أفسحاألص ول ندقيقة ركالح ولكى .ِتلكنفه تلك م 
نَ.قيقةالح ضمثالًرب الطفُل: سيطاً بالر الضيع  مِكينهإد رالِعاك قة الِتة الفاِئنايى يتمتعا ِم بهناألم ِب واألِةنَاِض الح 
الوولِك .وِددِعن ندما يكبرو إلى ِسُلِصي نالو أنّفُى يكتِشع هِه وأمِِّه ألبيَلِغا الشّغَل الشّ كان.  شُكانغلهل اِغ الشّم
وهِفو ِحى الرم وبعخُد ِمِهوِجر نمِح الر.ثم و هِهطِتى أقِم ِفو.ثم و هوي حو .وبأذتْ كانَلقد رعهما ممدودِهة إليو هو 
طو خَخْيِف األولى ِهاِتطوى البِل.ِتي ِمتحفظه نأى وٍء سو هال و يرىد.فإذا كان األب ان على هذا النَوفِم.وح ناٍب ب 
أولى وبما ال يقاسع ة اِهللانايِهخلوقاِت بم.فه وي عاارفهبه هتمألنّ وي هأو جداه. شَرىخلوق البالم ٣.وعلى األخَص  
 

 لة على ذِل األِدإنكة ِم كثيراِب الكتنالم سقد.وقد س َلجإرمي فرِهى ِس ِفا النبىاألص حل قوَلاح األوالر ب 
له :"قبلمقبلما صا صووررتكىى ِف ِفتكالب الب طن عطن عررفتكفتك..وقبلم ا خَا خَ وقبلمررجِم ِمتَتَج ننالر حِِح الرم قدم قدسستكتك..َج َج علتكعلتكنبي لشّلشّ ِل ِلاًاً نبيعاعت ."وبوبعأنّب إرميا ذره 
ليخْ الشّسآِهآِه": فقاَلب اِسنَص المي ي ا سا سييددالر الر بأأ ال  ال ىىنِّنِّإإ  ..بعأأ  رفُرفُعنناتكلم ىىنِّنِّ أل أل اتكلمولد فقاَل ." ولدالر بىىنِّنِّإإ  ال تقْلال تقْل":  لهو و لدلد  
   يقوُل يقوُلذكذكنِقنِق أل ألككععا ما منَنَأأ  ىىنِّنِّ أل ألهمهموِهوِهجج و ونن ِم ِمفْفْال تخَال تخَ. .  بِه بِهككررا آما آم م م بكلِّ بكلِّ وتتكلم وتتكلمبب تذه تذههِِهليليإإ  لكلكسِِسررأأ  نن م ملى كلِّلى كلِّإإ  نكنكألأل
الرالربب..  ووممددالر الر ببي ي ددههولم ولم سسفم فم هاَلاَل وق وقهالر الر بل لب هه::ه ه ا قدا قدج فِم فِمىى ِف ِفىى كالِم كالِمعلتُعلتُ ج كك..  انظرانظرقد قد وكلتك وكلتك هذا الي هذا الي وومعلى  على م 
ع اح التاِسح باألصبى النَاءيعشَإ َلج سوقد ."رسرستغْتغْ و وىىنِِنتبتب و وتنقضتنقض و وككتهِلتهِل و وممدِِدتهته و وتقلعتقلع ِل ِل..ككاِلاِلمم وعلى الم وعلى الموِبوِبععالشّالشّ

ِهعين هِذواألربال األقو :"الرالربِم ِمب ننالب الب طن دطن دعِم ِم..ىىاِناِنع نأأ  نحىىمِّمِّأأ  اِءاِءشَشَحذكر ذكر اس ىىمِِم اس""..ود اوالنَد ِفبى ى مزرِه التاِسع وم
   قد قدىىنِّنِّأأجل جل أأ  نن ِم ِمككددممححأأ  ..ىىمِّمِّأأطن طن  ب بىى ِف ِفىىجتِنجتِنسسنَنَ. . ىىتت كلي كليتَتَ اقتني اقتنيتَتَنْنْأأ  نكنكألأل" :الً قاِئب الراطبخَوالثالثين بعد الِمائِة 

امتزتُتُامتزع ع جباًباًج . .ععجيبأأ  ىىهِِهة ة جيبععممالكالكو ىىنفِسنفِس وتع ذِل ذِلرفُرفُ تع كيقيناً يقيناًك ..  لمتِفتِف تخْ تخْلمع ع نكحينَ حينَىىظاِمظاِم ِع ِعنك مما صنِِنا صعفاءفاء الخَ الخَىى ِف ِفتُتُع وورقِِقرمتُتُم 
ل  وبالتأم.٤"ااههنْنْ ِم ِمدداِحاِح و و يكن يكنذ لمذ لمإإ  تْتْررووصص ت تمموو ي يتْتْببا كِتا كِت كله كلهفركفرك ِس ِسىى وِف وِفىىاِئاِئضضععأأ  اكاكينَينَ ع عأتْأتْرر  ..ضضرراق األاق األممععأأ  ىىفِِف

                                                
– ٣: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى أفسس  ١

．
       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،            ٤ 

   ٤١: ٢٥        ،      إنجيل متى ١٩: ٢ رسالة يعقوب ٢
  ١٥: ٤٩ سفر إشعياء ٣
 :     ١٣٩        ،        سفر المزامير  ١: ٤٩         ،      سفر إشعياء  ١٠ – ٥: ١ سفر إرميا ١
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بِها استهّلفيم ب ولسالر وُلس التَرسهِنؤِم إلى مى أفسكاآلِتىس هنَصسيح الِذى ":  والم وعسنَا يبو راُهللا أب كاربسيح الِذى مالم وعسنَا يبو راُهللا أب كاربم
لوم لوم كَما اختَارنَا ِفيِه قبَل تأِسيس العالم ِلنَكون ِقديسين وبال كَما اختَارنَا ِفيِه قبَل تأِسيس العالم ِلنَكون ِقديسين وبال .. .. باركَنَا بكلِّ بركٍَة روِحيٍة ِفى السماوياِت ِفى المسيحباركَنَا بكلِّ بركٍَة روِحيٍة ِفى السماوياِت ِفى المسيح

  :ةام هحقاِئقَ  ثالثَلن أعظ أن اَهللانالِح. "قدامه ِفى المحبةقدامه ِفى المحبة
 

  أوياًاِض منح نَاها نر وم.ءى شَ بكلِّماِل ع اَهللانإ ....المالم تأسيس الع تأسيس الع قبَل قبَلنيننينؤِمؤِممملللل  اهللاهللا  ارار اختي اختيررسِِس: : أوالًأوالً 
راًاِضحأو م الًستقبوِف ه ى الحقيقة أمِهللا ااماِضرح على الد امو .اَهللاألن ِل أزىِد أبغَى يرم حوٍددبمكان أو ز انم. 

  إن.وددحر مي غَوا ه ماِب الستيعوِددحا المنَاِكر على إددعتِم نَأنطأ  الخَنِم و.ةايه وال ِنِهعلِمة ِلايال بدإن اَهللا 
حوثَدم ا هقَ فووِة الطبيعلي لقائياً ِتسأو وائياًشْ عأو م حضدفٍة صبنَ أو اءشيئٍة على مشَ بِه فهِذ.ةريالم فاهيم 
مصدرها جاإلنُله سغَ اِهللاِةان بطبيع ير المحودد.و رفضاإلنس ان االعتراف بعاخت .زِهجالم اِهللاارقبَل تأسيس الع  

أتقياءاب .هستقبلِلِعلم اِهللا الساِضر والماِضى والحق للم ."اختاراختارههممليكونوا قد ليكونوا قد يسينيسينوبال لو وبال لو م قدم قدامامهِف ِفه ى المى المحبةةحب"ا  كم
جبنَاء صة اآلي .لقد أحبهفضالّ مفأح بوه.ود عاهِهى حيِن ِفمفلب وا دوعو.ته قدسهِه لذاِتملي حيوا معه١.د إلى األب  
 

 قدسأُل يٌلاِئ س :فَكيأص حنَبغْا رخَم اانَطايوتع داِهللانَاِتي امم قدبال لوو يسينا ِقدوس؟ القد .اإلجابالِةة برس 
بطرس الرسول األولى األصحل إذ يقوُلاح األو :"عاِلاِلعمينأأ  ميننكمنكمافتديتم شْشْأأ ال ب ال ب افتديتميبِف بِف..ىى تفنَ تفنَاٍءاٍءي ضأأ  ةٍٍةضووذه ِم ِمبٍٍب ذه ننسير تِِت سيركمكم  
البىى الِت الِت..لةلةاِطاِطالبتقلدتم تقلدتم وها ِما ِموهنناآلب بْلبْل  ..اءاء اآلببد بد م كريم كما ِما ِمم كريم كمننح ح ممل بال عل بال عيبِِبيوال د نَنَ وال دس دس دم المسيحسيحم الم..  ممععروفاًوفاًرس قبَل قبَلابقاًابقاً س   

تأسيس العالمالمتأسيس الع..ولكن ولكن قد قد أظهر األ األىى ِف ِف أظهر زاأل األةِِةنَنَمِِمز خيرِم ِمةِِةخير نجِلجِلأأ  نكمكم" .وجاءو بإنجيل يحنا األصحلى خَلى خَإإ": لاح األواصهِِهتِِتاص  
ججاءوخَ وخَاء اصاصتهتهلم لم تقبله أأوو  .. تقبلهما كّلا كّلمالذين الذين قبلوه أأ ف ف قبلوهععطاهطاهمأأ   سلطاناً سلطاناًمنني ي صيرأأوا وا صيرووالدىى أ أ اِهللا اِهللاالدالم ؤِمؤِم المنوننونباس هِِهمِِم باس..  الذينالذينو لِِل ودوا وا د
ليليسِم ِمس نند مم د..و ال ِمال ِم وننم شيئِةشيئِة مج ج سددس..و ال ِمال ِم وننم شيئِةشيئِة مر ِم ِم بْل بْل..جلجل ر ن٢."اهللاهللا  ن 
 

اح حص األِه بإنجيِلىِد األبالملكوِت ن عشيرا متى البنَبرخْ ي....المالمذ تأسيس العذ تأسيس العنْنْ م مددعع م مىىدِِد األب األبالملكوتُالملكوتُ: : ثانياًثانياً 
 على  على سسجِلجِل ي يذٍٍذ فحينِئ فحينِئ..ههعع م ميسينيسين القد القدكِةكِةالِئالِئ الم المميعميعجج و و..ههدِِدجج م مىىان ِفان ِفنسنس اإل اإلنن اب اباءاءى جى جتتمموو": ِه بقوِلرينشْس والِعاِمالخَ
كرسِِسكرىىم م جهِِهدِِدج..  وويجتِمجتِميعأأ  عممامامههج ج ميعالشّ الشّميع عوبوبع..في في زميزميب ب ععضضههمِم ِمم ننب ب ععض كمض كما يا يزميزميالر الِخ الِخىىاِعاِع الر رِم ِمافَافَر ننالجد اءاء الجد..  فيقيمفيقيم  
  ددعع الم الم رثوا الملكوتَ رثوا الملكوتَ..ىىببأأ  ىىارِكارِكببا ما م ي يااالوالو تع تع::هِِه يميِن يميِننن ع علذينلذين ِل ِلكك المِل المِل يقوُل يقوُل ثم ثم..ارارسسن الين الي ع عاءاء والجد والجدهِِهميِنميِن ي ينن ع عافَافَررالِخالِخ
لكملكمم نْنْ مذ تأسيس العالمالمذ تأسيس الع". ونَيخبرا بطرسالر ِفوُلس ِهالِتى رساألولى األص حاح األون الِمل عاِثيرِد األبال ىحفوظ م
  ..ا ثانيةا ثانيةنَنَ ولد ولدةِِة الكثير الكثيرهِِهمِتمِتحح ر رببسس ح حىى الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَببو رو رببأأ   اُهللا اُهللاككباربارمم": ِه بقوِلنينؤِملم اجلأل اِتوم السىِف
  اِتاِتوومم الس السىىحفوظ ِفحفوظ ِف م م..لّّلحِِحممضض وال ي وال يسسى وال يتدنّى وال يتدنّ ال يفنَ ال يفنَاٍثاٍثميرميرلِِل  ..اتاتوومم األ األننسيح ِمسيح ِم الم الموعوعسس ي يةِِةامام بقي بقيىى ح حاٍءاٍءرجرجلِِل
  عع م م..ونون تبتهج تبتهج بِه بِهىىالِذالِذ  ..خيرخيران األان األمم الز الزىى ِف ِفعلنعلن ي يننأأ  دٍٍدععستستالص مالص مخَخَان ِلان ِليميمإإ ب ب..ونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِة بقو بقو الذين الذيننتمنتمأأ  ..كمكمجِلجِلألأل
 ٣."ةةععتنوتنو م ماربارب بتج بتجسيراًسيراً ي ينوننونزز تح تحجبجب ي ي كان كانننإإ   اآلن اآلنكمكمنّنّأأ
 

اح ح األصِهبإنجيِل ىِد األبذاِبالعن  عشيرا متى البنَبرخُ ي....هِِهكِتكِتالِئالِئمم و و إلبليس إلبليسةةددعع م ميةيةدِِد األب األبنّارنّارالال: : ثاًثاًثاِلثاِل   
ار ار رر على األشْ على األشْيحكميحكمسس  ..ههعع م ميسينيسين القد القدكِةكِةالِئالِئ الم المميعميعجج و و..ههدِِدجج م مىىان ِفان ِفنسنس اإل اإلنن اب اباءاءى جى جتتمموو": ِه بقوِلرينشْس والِعاِمالخَ

  بليسبليس إل إلةِِةددعع الم المةِِةديديببار األار األنّنّلى اللى الإإ  العينالعينا ما م ي يىىنِّنِّوا عوا عبباذهاذه: : مم له لهيقوُليقوُل س سفحينئٍذفحينئٍذ  ..ارارسس على الي على اليممهه يقيم يقيم أن أندٍٍدعع ب بعاًعاًوورر م محكماًحكماً
ومِل. "هِِهكِتكِتالِئالِئومهؤالءِفألس  وا االنِضاختارمامملكِة إلى مإبليس و همال ي درأنّون هموِء بسارِه اختيمز وا بأنفِسجهم 

وبإرِتادِفهم ى مكان لميكن اساً أسم داًعله م.فص ارم صيرهار األنّالفى مبِةديالم عإلِةد بليسِهكِتالِئ وم.و كتبي نا وح
 ٤."ارار النّ النّةِِةررييحح ب بىى ِف ِف طرح طرح..اةاةييفر الحفر الح ِس ِسىى ِف ِف مكتوباً مكتوباًددوجوج ي ي لم لمنن م موكّلوكّل": باألصحاح الِعشْرين ِمن رؤياه الهوِتىال
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمألجل ِه.. اوى كِة الخَالص أشكرب
فكِنى وسبالِذى أح وعسان بيا ِلى باإليمبتههِة الِتى وانيجأجِلىالم على الصليِب ِمن همد  .أسألكر ةىبوناً وقوع  .

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ.صاِدق على وعِدك المتِكالً. ار الب ِفى اسم يسوع صالِتىعأرف
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٣٣: ١١رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٢
  ١٣ – ١١: ١        ،      إنجيل يوحنا ١٨: ١رسالة بطرس الرسول األولى  ٣
          ٦ – ٣: ١   ،      رسالة بطرس الرسول األولى                ٣٤ – ٣١: ٢٥إنجيل متى  ٤
٥
                     ١٥: ٢٠                         ،      رؤيا يوحنا الالهوتى ٤١: ٢٥إنجيل متى  
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