
 ٣٥٧سـالة لرا
 

ممننه ه مأبنَ أبنَم اءاهللا؟ اهللا؟اء   
 

(Arabic – Who are the children of God?) 
 

    اهللا؟ اهللا؟اءاء أبنَ أبنَمم ه هننمم :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
     

 ول إلى وِمنسولس الرالِة برسِنؤِممى راح ا ةوميحأ انِملثااألصالراب لعدد نقر شَرع ع 
 

 ١." اهللااء ابنَم هكولِئأ فوح اِهللا بروننقاد الذين ي كّلنأل"
 

 ج إنوهرالم رفِة ةسيحيعبم زيتمي اَهللاأن ه وإله الم حوالكت. ةبابالمقد ِمس ِه تكويِننإلى ر ؤياه يا ثنَِدح
عنم حو. اهللاِةب بإنجيل يوحنا جِتتْاء لكة اآليالذه ةبي :"هكذا أحهكذا أحباُهللا اُهللاب الع الع المالم..حتى ب ابنَ ابنَذَلذَل حتى ب ههالو حيحي الودد..لكى ال ي هِلهِل لكى ال يكك  

  ذ كانذ كانإإ" ىبيب الِذن الح االبُلاز تنَو ه اِهللاِةبحظم م على ِعوالدليُل. "ةةديدياة األباة األبيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل.. بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م مكّلكّل
ذ ذ إإوو  ..اساس النّ النّهِِه شب شبىى ِف ِفراًراًاِئاِئ ص صدٍٍدبب ع عةَةَورور ص صذاًذاً آِخ آِخههخلى نفسخلى نفسأأ  ههلكنّلكنّ  .. هللا هللاالّالّاِداِدعع م منن يكو يكوننأأة ة لسلس خُ خُببسِِسحح ي ي لم لم اِهللا اِهللاةِِةورور ص صىىفِِف
ووجدىى ِف ِفجداله اله يإإ ك كئِةئِةينسنسان وان وضضععنفس نفس هأأ و وهطاعطاعحتى الم حتى الم وتَتَوم م والصليب الصليبتَتَو ". ويشيري وحنا الرِفوُلس األولى ِهالِتى رس 

إلى محِه بقوِل اِهللاِةب :"انظروا وا انظرة مأية مأيححببة أعطانَطانَة أعا اآلبا اآلبحتى ند حتى ند ععى أوى أوالداهللا اهللاالد ". لنَ ِنولقدنَا البِمة ِهللاوي ص خْالل شَ ِخن
ن اهللاب. إناب اِهللان ه وع ة اآلِبطيالس ملخَاوى شَالص البالِتِةري ى أحباه.ا لآلِبويتنَبنَ والس مِهاوى ىب رهان 
محللجنِهِتب شَس البرى.الم حى  الِتةبزجعي وند انيالب التعبير عنم دى وفاِعِةقو ِتليو.اه لقد مرحب عاس  النّض

أنفسهِمم نالتم تع بمحألنّ. اهللاِةب هواِقم وعنتأثير نفوِذتَ تح إبليس ياِت على حو .همهفُدإبليس ه نفوِسالك ٢.هم  
 

 لقد جة  اءوميؤِمِنى رول إلى مسولس الرالِة باحبرسحلثاِمن ذِلا األصالنّك ألأل": صنكّل كّلن الذين ي الذين ي نقادنقادونون  
برولِئولِئأأ ف فوح اِهللاوح اِهللابرككه ه مابنَ ابنَم اءاهللا اهللااء ". الم ؤِمإننقيِق الحىي سفيِهكن الر وحس القد.و يسلكبقي ِةاداة.وح الريا الحيحوي  

 : ىا يِلا فيمه نوجزنويِة ِهللان الب عظاتالحم عبس ص النص نستخِلكى ذِلل ِفوبالتأم. تمجد اَهللالِتى 
 

 أوإنّإنّ: : الًالًأوها ا هتدتدبيراِهللا اِهللابير م نذ األزلنذ األزل م.... لقدأح اُهللاب آد مو حوا واءماركهببالتو ِداجنْ ِمِب بالقرِف هوتلذذ .ةنّى الج 
الرببتو ِداجهِفا مى حضِترةه اإللهي.ولكن بمكرِه إبليس أر ادأن فِس يطة اِهللا ِخدِمبيرِه وتد ا نأجِلهم.و حقدعلي ا هم

ى  ِفبب وتس.ةطيى الخَ ِف إبليسامهفأسقط. د إلى األب تبقى أن اِهللاطِةى ِخِفو . اهللاة قلِبسرماء وم وحن آدكول
ِهِدطرِمام نم حضر الرب.ولكن م حة اِهللابله ما لمو . تتأثردباُهللار   رِصالخَأمهمسِلنَا وهما ببذل االبلكى  حيِدن الو
هِلال يِم كّلك يؤِمن وِف. بِهن ستهل ى ماألصحل ِماح األوإنجيل  نوحنا يجاء عن لكلِّبير اِهللاتد م يقبُل ناب اِهللان  

وا وا صيرصير ي يننأأ  لطاناًلطاناً س سممطاهطاهععأأ ف فلوهلوه قِب قِب الذين الذينا كّلا كّلممأأوو  لهله تقب تقب لم لمتهتهاصاص وخَ وخَاءاء ج جهِِهتِِتاصاصلى خَلى خَإإ":  إذ مكتوب.ة هللا بنويناُلي هأنّ
 ٣." اهللا اهللانن ِم ِم بْل بْل..جلجل ر رشيئِةشيئِة م منن ِم ِمالال و و..ددسس ج جشيئِةشيئِة م مننال ِمال ِم و و..مم د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و والذينالذين  ..هِِهمِِم باس باسنوننونؤِمؤِم الم المىى أ أ اِهللا اِهللاالدالدووأأ
 

   كثيرين كثيريناٍءاٍءنَنَ بأب بأب آٍت آٍتووههوو": اِتمِل الكِه هِذرانيين إلى العبالِةالرسب ىح الوُلجس ي....سيحسيحى المى الم ِف ِفا ِهللاا ِهللانويتنَنويتنَبب: : ثانياًثانياً 
إلى المإلى المجولتوضيح ذِل. "ددجكأ  نقراِتكلمالر بي سوعبإنجيل ي  وحنا األصلثاِنااح حرشَى عإذ ج اءقوله ع ِه نفِسن :

"قدأتتْ أتتْقد الس الس اعاعة ليتمة ليتمججدداب اب ناإل اإلن نساناننس..  الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الحلكم إإ   لكمننلم لم تقع تقع ح ح باأل األىى ِف ِفنطِةنطِةة الِحة الِحب رض وتَض وتَرمتبقى  تبقى ىى فه فهتْتْم 
ووححدهااده..  ولكنإإ  ولكنننم ىى تأِت تأِتاتتْاتتْ مبثم ر كثيرر كثير بثم" .كاناب اِهللان الو حيده وح ِةنطة الِحبؤِم والمنونِهِم باسه مالثم ر٤. الكثير 
 

 ع موعس يب للرديثاً حثُ الثاِلاححنا األصوح ي إنجيُلُلجسي ....قُقُ فو فونن ِم ِمةِِة بالوالد بالوالدققُققُ تتح تتحة ِهللاة ِهللاويويالبنَالبنَ: : ثاًثاًثاِلثاِل 
نيقوديموسوكان علماً مللي وِده كلمهالر بي سوعع ِم ِةن الوالدنقائالً .قُ فوله  :"الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الح  لكإإ  لكننكان أأ   كانححدد  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                 ١٤: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١
     ١: ٣    ،    رسالة يوحنا الرسوُل األولى ٨ – ٦: ٢رسول إلى مؤمنى فيلبى  رسالة بولس ال  ،         ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٢
  ١٣: ١١     ،    إنجيل يوحنا٢٠ – ١: ٣ سفر التكوين   ،       ٣١: ٨ سفر المزامير ٣
  ٢٤: ١٢ إنجيل يوحنا     ،                        ١٢ – ١٠: ٢  الرسالة إلى العبرانيين٤
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ال يال يولدِم ِمولد ننفو ال يقِد ال يقِدقُقُ فو رأأ  رنني ي ررى ماهللا اهللالكوتَلكوتَى م ".فأظه ر نيقوديمنِد إوساشَهفقا .هل الربله : "الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الح  لكلك  
  نن ِم ِملودلودوو والم والموو ه هددسس ج جدِِدسس الج الجنن ِم ِملودلودووالمالم  .. اهللا اهللا ملكوتَ ملكوتَلََلخُخُدد ي يننأأ  رروح ال يقِدوح ال يقِداء والراء والر الم المنن ِم ِمولدولد ال ي ال يددححأأ   كان كانننإإ

الرالروح هوح هوور وحوح ر".إن ِة الوالدالج ِدسِةينَ تنسبنَاِئا إلى آبا وأمانَاِته.أم ِةا الوالدالر ِةوحيفهى بع مل الرا س فينَوح القد
ا إلى اآلِبنَوتنسبالس اومى.طلقُ لذا يعلي هة ِما الوالدنقُ فو .وليسم الِذاًسيحي ى لمي ى الميالد الثاِنولد.  

 

  رأبنَأبنَ: : ابعاًابعاًراءاِهللا اِهللااء ح ح صِف ِفلوالواص ى المعلى ِخ على ِخسيحسيحى الم تم الرتم الروح القدسسوح القد....كتب ب ولسالر وُلسالِت برسى ِنؤِمه إلى م
أفسساألص حهِِهى فيى فيالِذالِذ":  يقوُللاح األوأي ضاًضاً أيأنتم ضاً إذ إذ إذ أنتمالِذى فيِه أي قِّ إنجيَل خَالِصكُمة الحكلم ِمعتمضاً إذ سالِذى فيِه أي قِّ إنجيَل خَالِصكُمة الحكلم ِمعتمس آم آم نتمنتم  
 ١."هِِهدِِدججح مح مددى لمى لمقتنَقتنَ الم الماِءاِءددا لِفا لِفنَنَاِثاِث مير ميرونونببرر ع عووى هى هوس الِذوس الِذالقدالقد  دِِدعِِعوووح الموح الم بر برمتممتمتِِتخُخُ
 

 َلا قاءر جشَس عاِداح السحبإنجيل متى األص ....وعوعسس ي يبب الر الر تابعين تابعين الصليِب الصليِبلونلونمِِمحح ي ي اِهللا اِهللااءاءأبنَأبنَ: : ساًساًاِماِمخَخَ 
الرب يسإإ" :وعنأأ  نررادأأ  ادححدأأ  دنني ىىأِتأِت يو و رىىاِئاِئرفلي نِكنِك فليررنفس نفس ههوي وي حلْْلمِِمحصليب صليب ههو و يتبيتبعىىنِِنع".و حين إلى ى طريِقِه ِفاوُلشَ كان 
  ىى هذا ِل هذا ِلنن أل أل..بباذهاذه" :الً قاِئِه إليبذهليا نانيح نِم بالر طلبو .عوسي ب الر لهرظه ينسيحي الماِد الضطهشقَِمِد
  ٢."ىىمِِمجل اسجل اسأأ  نن ِم ِم يتألم يتألمننأأ  ىىغِِغ ينب ينب كم كمأريِهأريِهسس  ىىنِّنِّألأل  ائيَلائيَلررسسإإ  ىىنِِنبب و ولوٍكلوٍكممم وم وممأأ  امامممأأ  ىىمِِم اس اسلََلمِِمحح لي ليختارختار م ماءاءنَنَإإ
 

 سأبنَأبنَ: : ساًساًاِداِدساءاِهللا اِهللااء ي ي سسععوونالص النفوسالص النفوس لخَ لخَنبتو صيل األخْصيل األخْ بتوببار السارةارةار الس....لقد ذكر مرقس ِهى إنجيِل ِف البشير  أن
الرىالِذ َلج كان بِهجنوناًم ر وحنجس و سِكمِفنه ورى القبوالر بوح النَجس شفاهاج الربإخُر . ِمطلب ن الرب 

يسأ وعنيكون م عه فلمي دعقاَلبْل ه له : "اذهاذهبإإ  بلى بيِتيِتلى بكهِلهِلأألى لى إإ و وككواخْ واخْك بربرههممكم كم   صنَنَصععالر الر بببك بك و و ررححممكك" .
وذكري ناوح ِهى إنجيِل ِفالبشيرأن اِم السى تقابلتْ الِتةريم عالر نْ ِعببئرد اروخَ س .ذهتبشِّتْب أهَلر ِةدينَ المبي سوع 

فآمِم بِهن ِتن لكِةدينَ المكثير ِمون ناِم السريين.بس ِببكالم الم تشْتْ كانَى الِتأِةر هنّأ دكّل كّلىى ِل ِلقاَلقاَل"  ه م ٣."ا فعلتُا فعلتُ م 
 

 سابعاًابعاًس : :مماذا ياذا يححدثُثُدإن إن لم نَ نَ لم سلكسلكبقي بقي ادةِِةادالر الر وح القد؟؟سسوح القد..إن ؤِم المبن عدِهلوِكم سوح بالر فِقيدس المهم اِهللاع  
 نِم و.وح الرِةاد بقيكاِل السنؤِم المزى تمي الِتالص الخَِةج بهن ِمه نفسرمحي و.س فيِهوح القدالرلول  بحالهى نَالِذ

الفرلِذى اقيِقح الحى اختبرِعه ندما عفَرالر بي سياًفاد وعو اًصخِلم .لقدكتب ب ولس الرول ِفسإلى ِهالِتى رس 
ى أفِنؤِممسساألص حاح الرابع مِه بقوِلذراًحله م :"وال تحوال تحزنوا رزنوا روحاِهللا اِهللاوح القد تِِت خُ خُى بِهى بِهوس الِذوس الِذ القدممتمتملي لي وم الِفم الِفود٤."اءاءد  
 

قدسأُل يٌلاِئ س :فَكيي حُلصاإلنس انعلى الب ؟ ِهللاِةنوي. اإلجِل:ةاب يحَلصاإلنس انعلى الب ِهللاِةنوي يلز مهور ثالثة أم: 
ا مهم و.ِهكِتالِئ وم إلبليسِةدع المِةديار األبى النّ ِفهصيرم وكاِل هه وأنّ.... اِهللا اِهللانن وبي وبيههلة بينَلة بينَ فاِص فاِصاهاهطايطاي خَ خَ أن أنككاادردرإإ    ))١١(( 

اوَلحإلى اِهللا أن يقترب بأع مال صٍةالحفهى ليس ولةت مقب.ألن ح ئاِط الخَاِتنَسال ي ذهبن ِهيئاِتس . 
))٢٢((  أنأني ي ددركركلم لم اذا أراُهللا اُهللاسَلسَلاذا أر اب نَنَ ابههي ي سسوعوعالم الم سيحسيحلي لي تجتجسسددوي وي صلبصلب....شْ يرذِلح كب ولسالر ِفوُلس إلى ِهالِتى رس 
ى كولوِسِنؤِممى األصحشَشَ":  بقوِلِهلاح األواكريناكريناآلب لنَأأ  ىى الِذ الِذ اآلبلنَهركِةركِةا لشَا لشَهمير اِثاِث ميرالقد القد يسينا ا نقذنَنقذنَأأ  ىىالِذالِذ  ورور النّ النّىى ِف ِفيسين
   كّل كّللّّلحِِح ي يننأأر ر  س س فيِه فيِهههنّنّألأل. .  بدمه غفران الخطايا بدمه غفران الخطايااءاءدد الِف الِفا فيِها فيِه لنَ لنَىىالِذالِذ  ..هِِهتِِتببححن من م اب ابلى ملكوِتلى ملكوِتإإا ا  ونقلنَ ونقلنَةِِةلطان الظلملطان الظلم س سننمِِم

 . "م صليبِهم صليبِه بد بدلحلح الص الصالًالًاِماِم ع عهِِه لنفِس لنفِس الكّل الكّل بِه بِهححاِلاِلصص ي يننأأوو  لِءلِءالِمالِم
))٣٣((  أنيأِت يأِتأن ىبقلٍب بقلٍب إلى اِهللا إلى اِهللاى م ررنكِسنكِس م....بخَعترفاً م طايِه وآثاِماه. وأنّه مإلىحتاج م ني ِمنقذه ناله ِدالك األبى  الِذى

اطئ كخَيستحقه.ناّعِل مقب ولهالر بي سوعوفادياًخلصاّ م له .ناًؤِم مِة بقود ِم ِهسيح لنقِلم المنس لى إ ِةلطان الظلم
  ٥.ىِد األب للملكوِتارثاًو بحيص وس القدوح الر فيِهسكنيو .اً حقيقيناً ابصير يكبذِل .ِهِتبحن م ابملكوِت

 

 زيزى القارئع ..أدعِلوك تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..ك ِمأشكرأجل ن محبِتكالع ةجيب 
 عاًاِضخَ كادِت إرماًتمِّما ى إلهى كى أحينِّ أِع.ةدي األباِةيى إلى الحِد األبالِك الهنِم و.ور إلى النِّة الظلمنى ِمى نقلتِنالِت
لقيِةادوِح ركوس القد .الِتىأرفعص وعسم يتِكالً.  ِفى اسم عِدكقلتَ على و نا مي :ي نمهال أخْرج خَارجاًقبْل إلى . 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِليرسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. زأخى القارئ العزي
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
             ١٤ – ١٣: ١  أفسسرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى    ،    ٦ & ٥ & ٣: ٣ل يوحنا  إنجي١
  ١٥: ٩            ،    سفر أعمال الرسل  ٢٤: ١٦ إنجيل متى ٢
  ٢٩: ٤ إنجيل يوحنا    ،      ٢٠ – ١٨: ٥مرقس  إنجيل ٣
   ٣٠: ٤  أفسسرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٤
  ١٧: ٥١  ،  سفر المزامير ٢٠ – ١٩  &١٣  - ١٢: ١كولوسى رسالة بولس إلى    ،٤١: ٢٥ إنجيل متى  ، ٢: ٥٩ سفر إشعياء  ٥
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