
  ٩٣الرسـالة 
 

ـرفهألعـرفهألع  
 

(Arabic - I want to know Jesus Christ.) 

 
   ألعـرفهألعـرفه:  موضوعهموا اليحديِثنَ.. أحبائى

 

 وِمنالة باح الثاِلرسحى األصؤِمنى فيلبول إلى مسولس الرث نقردأ العاِشدر الع : 
 

 ١.""بهاً بموِتِهبهاً بموِتِهألعرفه وقوةَ قيامتِه وشَركة آالِمِه متشألعرفه وقوةَ قيامتِه وشَركة آالِمِه متش""
 

 استهّل ب لقدوُلولسساِت الرالكلم بتلك هفاً نفسرعة مؤِمنين الذين فى غالطيإلى الم التهرس  :"ببولسولس  
ررسال ِم ال ِموٌلوٌلس نإإاس وال باس وال ب النّ النّننسسيح ب بان بْلان بْلنسالم وعسسيحيالم وعسأأ  ىى الذ الذ اآلِب اآلِبواِهللاواِهللا  يقامقامهمِِم  هناأل األن موقاَل. "اِتاِتمو أأوو" :ثمععفكمرفكمأأ  رييها ا ه
يسوع يسوع الن الن ععإإ ب ب بْل بْل..لّمتهلّمتهان وال عان وال عنسنسإإ  دِِدنْنْ ِع ِعنن ِم ِمقبلهقبلهأأ   لم لمىىنّنّان ألان ألنسنسإإ  بِِبسس بح بحسس لي ليههنّنّأأ   بِه بِهتُتُررشّشّ ب بىى الذ الذنجيُلنجيُل اإل اإلةةووخْخْاإلاإل

ولقد قام بالتبشير باسم يسوع فى دول كثيرٍة فى . فهْل كان ينقص بولس الرسول معرفة لشَخْص المسيح؟ ."المسيحالمسيح
ولقد .  كنيسة الرسوُلبولس فى أوربا أسس فيها فيلبى وهى أول مدينَة وال سيِما مدينَة. لم المعروف وقتذاكالعا

 .  سجيناً فى روماذاكنها اآلية التى سبقَ ِذكرها وكان وقتا ِمأرسل إليها تلك الرسالة وقد اقتبسنَ
 

  والتى يحدثبولس فأى نوع ِمن المعرفِة بيسوع كانتْ تنقص .وع المسيحيس  الرسوُلولسب لقد عرفَ 
ولسؤِمنىبا منْهى؟  عس.فيلبوح القدى الرحة بوعباألر ونشيرا البجلهة سارار الساألخب األنَاجيَل أى ِدثنَا  . إنتح

سيحالم وعسي نِد عستجاِهللا الم ِتِه. ابناليسِميالِدِه ونشْأِتِه وإر نامِتِه  عقي وِتِه ثمصلبِه وم نجزاِتِه وععاليِمِه وموتع
وأما هِذِه فقد كِتبتْ لتؤِمنوا أن يسوع هو وأما هِذِه فقد كِتبتْ لتؤِمنوا أن يسوع هو ":  بقوِلِه إنجيِله يوحنّا البشيرتموظهورِه وصعوِدِه إلى السماِء وقد خَ

 أنّه كان يعوزه "ألعرفهألعرفه"لم يقِصد بولس الرسول بقوِلِه .. "كون لكم إذا آمنتم حياة أبديةكون لكم إذا آمنتم حياة أبديةالمسيح ابن اِهللا ولكى تالمسيح ابن اِهللا ولكى ت
ِدراسة أعمق للكتاب المقدس فبولس درس وتعلم الكثير ِمن العلوم الالهوتيِة على يِد الفقهاء ِمن معلِمى الشّريعِة فى 

 ٢.بعلوم الهوتيٍة وليس. أعمق بالرب يسوع ذاِتِه صد معرفةولكنّه قَ.. عصرِه
 

 كان  بوُلولسسالر  فى طريِقِه من أوراِئَلشليمسِمُل رحوِد إلى ِدِمشقَ يهاِء كهنِة اليؤسر ِذ. ِمنعلي  ب
 له الرب حتى ظهر ياً حوعسا ي رأومهأنّ وعس ي على قول تالميِذسكتَفلم يكن لي.. ويضطهد الذين آمنوا بالمسيح

 اختباره فى تلك الكلماِت التى جاءتْ برسالِتِه األولى إلى تلميِذِه ُل الرسوبولس ولقد أوجز.. يسوع نفسه فآمن بِه
  فاًفاًددججال مال م قب قب كنتُ كنتُىىا الذا الذنَنَأأ  ةِِةممدد للِخ للِخىىلنلنععذ جذ جإإ  ميناًميناًأأ  ىىننببسِِس ح حههنّنّإإ  ىىانان قو قوىىا الذا الذنَنَبب ر روعوعسس ي يسيحسيح الم المشكرشكرأأا ا نَنَأأوو": تيموثاوس

ووممضطهداًطهداًضوم وم فتريىىننولكنّولكنّ  اًاًفترير حِِح رمفعلتُ فعلتُىى النّ النّ..تُتُم بج ىىفف  هٍلهٍل بج  ععدإإم م دييمِن ِن وتفاضلتْ وتفاضلتْ..انانم ععممة رة ربجداً جداًاانَنَب م م عاإل اإلع يميمان والمان والمححبةِِةب  
  طاةَطاةَالخُالخُ  خلّصخلّصالم ليالم ليلى العلى العإإ  اءاء ج جععووسس ي يسيحسيحالمالم  ننأأول ول  قب قبقة كّلقة كّلستِحستِحة ومة وم الكلم الكلمىىقة هقة هاِداِد ص ص....ععووسسسيح يسيح ي الم المىى ف فىىالتالت

  اِةاِةيي للح للحنوا بِهنوا بِهؤِمؤِم ي يننأأ  تيدينتيدين للع للعثاالًثاالً ِم ِم....اٍةاٍةنَنَأأ  ال كّلال كّلووأأا ا نَنَأأفي في   يسوع المسيحيسوع المسيح  ظهرظهر لي ليتُتُممحِِحذا رذا ر له لهىىنن لكنّ لكنّ....اانَنَأأ  مملهلهووأأالذين الذين 
  ."ينينآِمآِم  ورورههر الدر الدههالى دالى د  ددججة والمة والمامام الكر الكر له له..ههددحح و ويميمكِِكلحلح ا الهلهى اإلى اإلررى وال يى وال يفنَفنَ ال ي ال يىىور الذور الذهه الد الدككلِِل وم ومةِِةييبِدبِداألاأل
 

 بالر عضو لقد يع علىوس  أنّه فهرة وعظيمة عسئوليول مسولس الرم "بأم امأم همِحمَل اسلي ختارم م إنَاءأم امأم همِحمَل اسلي ختارم إنَاء
 فماذا كان يريد بولس الرسول أن يعرفَ أكثر ."ألم ِمن أجِل اسِمِهألم ِمن أجِل اسِمِهوملوٍك وبنى إسرائيل وأنّه سيريِه كم ينبِغى أن يتوملوٍك وبنى إسرائيل وأنّه سيريِه كم ينبِغى أن يت
      ٣"ألعرفه وقوةَ قيامتِه وشَركة آالِمِه متشبهاً بموِتِهألعرفه وقوةَ قيامتِه وشَركة آالِمِه متشبهاً بموِتِه": عن يسوع حتى أنه يقوُل فى رسالِتِه لمؤِمِنى فيلبى

 

جوع الرتواٍء وِشبع هو ظمأ و:  والثانى.ريزة حب االستطالعهو غَ: األوُل: إن طلب المعرفِة له دافعان 
وِحىويتوقفُ.ر  على ذلك وِحىان الراإلنس وع نماِء والشّباستطالع .االرتو بح نع نتجي اِفعد نيقٌ بفر ناكوه 

                                                
                     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع          ،           ١٠: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١
     ٣١: ٢٠ا      ،         إنجيل يوحن    ١٧ - ١١ :٢  &  ١: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٢
  ١٦ & ١٥: ٩ ،       سفر أعمال الرسل  ١٧ – ١٢: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
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وفكرى اع عقلىإلشب.نبعرفِة اِهللا الذى يعآخر لم اِفعود ىان لرٍة فى اإلنسٍة غَريزياجح وِح  ِمنا راِعهِه وإشب
 وِمنْهم لم يخَالط من كتَب عنْهم وال .بون قصص حياِة العظماِء ونَحن نعلم أن مشَاهير المؤلفين يكت.كبولس الرسول

ور مهاشَرعرِهمصِعشْ فى عي ا لممب.م ا ولكنها والتعليق عليِدهراِت وسعلومع الممعلى ج قاِدر أنّه هزمي١.ا ي  
 

واألبنَاء فى الغالِب ال يصلحون .  وقد يستقى كاتب السيرِة بعض المعلوماِت ِمن أبنَاء هؤالء العظماء 
وكثيراً ما يقرأ األبنَاء ما كتبه .  نوع خاص ِمن المعرفِةألن معرفتهم بآباِئهم هى. لكتابة هذا النوع ِمن الكتِب

منها عهلونهجاٍت يعلوماطِة بملإلح ائهمآب نع ونم . آخرهقلوب ا اختزنتهر موهفى ج وال تؤِخر ما ال تقدولكنه
ومن كان شغُوفاً بِسير العظماء . آلباِئهم التى هى عاِمٌل أساِسى فى تكوين ِشخْصياِتهم واستوعبته عقولهم ِمن معرفٍة

اع مإلشب اجتهدَ حجوؤرخُونالم ها يكتبيلِه فيم.ولسب هطلبي رفِة كانعالم ِمن عهذا النو سلي وُل  ولكنس٢.الر 
 

   كانبوُلولسسالر  هِدفُ إلى ذلكرفة االبن ألبيِه يعرفِة وهى معالم ع ِمنالنو. تقيها االبنسِذِه ال يوه 
نهنٍة عودكتٍب م اق.ِمنٍب والتصاشَرٍة وقرعايشٍَة ومعم ا  . بْل ِمناٍةإنَّهياٍة بحياط حارتب رفة تنتج ِمنعغير .مكالص 

 قد يتعدد األبناء فى األسرة ولكن كّل ابن .بعيداً عنهما واألمان والقوة بجوارِهما شُعور بالضعِف .وارتباِطِه بوالديِه
 فإذا .. وكلما نمونَا ازددنَا معرفة لعمق حب الوالدين لنَا.ِمن األبنَاء يجد ِعندهما حاجته ِمن الحب الخالص الفريد

  . فكم هو عجيب حب ذاك الذى خلقَ فى اآلباء األبوةَ وفى األمهاِت األمومة.ا عجيباًكان حب الوالدين فى نظرنَ
 

ا عمقاً فى معرفِة نَ ولكن كلما ازدد.ن اَهللا أحب الجميع ويسوع قد ماتَ على الصليِب ِمن أجِل الجميعإ 
 عرفَ ..إن تعدد األبناء فى البيِت وما يخصص كّل ابن حب أمِه لهك.  خصص كّل واِحٍد حب يسوع له.يسوع

وعسي بن الرلنفِسِه فقاَل ع هصوخص جيبالع بولس هذا الحألجلى": ب هنفس ِنى وأسلمبألجلىالذى أح هنفس ِنى وأسلمبة النفس ."الذى أحقيم إن 
 وتقدير اِهللا للنفس البشريِة ندركه بأقوى معانيِه . ال يساويهاالبشريِة فى عينى الرب عظيمة فالعالم كله فى نظرِه
اوىمن اآلِب الساإللهى بالقول ع ىحالو جلها سعين": فيممألجلنَا أج ذلهشفقْ على ابِنِه بْل بي عينالذى لممألجلنَا أج ذلهشفقْ على ابِنِه بْل بي بنَا الذى لمهبنَا  كيفَ ال يهكيفَ ال ي 

 ٣.معرفة أعمقُ للحب األعمقمعرفة أعمقُ للحب األعمقهو أنّها : "ألعرفهألعرفه"س ِمن كلمِة  إن الذى كان يعنيِه بول."؟؟أيضاً معه كّل شىٍءأيضاً معه كّل شىٍء
 

 وأن لك فى قلبِه مكانَة خاصة بغَض النظر .فه عن يسوع أنّه يحبكإن أوَل ما يجب أن تعر: عزيزأخى ال 
ِه اآلنا أنتَ عليمرفَ.. عتقرأ كتاباً لتع تَ محتاجاً ألنلساوى لكمة اآلب السبحإال..  م ا عليكم عيقر هعمتس أن 

لقد .. له قلبك عرفته المعرفة الحقيقية وعرفتَ كم هو يحبك فإن فتحتَ.. خَل قلبك منتظراً أن تفتح له ليدعلى باِب
بقاَل الر :اكمفأنَا ال أنس ضيعالر تْ األمنَسي إناكمفأنَا ال أنس ضيعالر تْ األمنَسي ِه.. إنأم نالِطفَل ع فِصلوني قلِب .. قد نع فصله ونقِدرال ي مولكنّه

..  وهكذا طفلها الثانى وِطفلها الثالثُ.. واألم ال تعادُل ِطفلها بأى ِطفٍل آخر مهما فاقَ اآلخر ذكاء أو جماالً..أمِه
 .  نعلم ذلك وقد اختبرناه مع أمهاتنا شك أنناوبال  ..لكّل واِحٍد ِمنْهم مكانه الخَاص فى قلبها

 

 أن تزداد وإن أردتَ معرفة بها أكثر فليس عليك إال.. ال تقرأ كتاباً عن األم لتعرفَ عمقَ حبها لكأنتَ  
باً منها أكثروطوبى للجياع والِع.قر طاش إلى بري سوعِهخِصال شَ وكمألنّهم ي شبوعن..  بولس الرفَ برع لقد
 وعرفَ عمقَ محبِة الرب فكتب إلى مؤِمِنى رومية باألصحاح الثامن أنّه ال يوجد ما يفصله عن.. عمقَ المعرفة

وليس .. ن محبِة اهللاقد تفصُل الخطية الخاطئ عن اهللا ولكنها ال تفصله ع.. محبِة اِهللا التى فى المسيح يسوع ربنَا
ماهخطاي ناَل على الصليب تكفيراً عم الذى سالد ِمن ظمِة اهللا للبشَر أعبحق ممدليٍل على ع ٤.ِمن  

 

فليتك تطلب .. وإن كنتَ قد تعرفتَ عليِه..  وفاديكخلصك ومليتك تتعرفُ على إلهك.. عزيزى القارئ 
زدِنى قرباً إليك .. أشكرك ِمن أجل فضل معرفتك.. أبانَا السماوى: تصلى مِعىلذا أدعوك كى .. معرفة أعمق

جيبألزالع بكرفة ِلحعم ادِة إلى النوردلكِة إبل..  الذى نقلِنى ِمن الظلممم وِمنبتكحلكوت ابن مأر.. يس إلى م فع
وعسم يارصالتى فى اسابِتواثقاً ِمن اس..  البتج اكي تَ بقولكدعو نم :نخَارجم هال أخْرج قبْل إلىاً ي  . 

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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      ٦: ٥ إنجيل متى ١
       ١٧: ١ إنجيل لوقا ٢
                                             ٣٢: ٨ؤمنى رومية    ،         إلى م       ٢٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٣
                       ١٥: ٤٩،  سفر إشعياء   ٣٩ – ٣٣: ٨ روميةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى      ،١٢: ٥  ، ٢٠: ٣ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
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