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   والحقُّ يحرركم والحقُّ يحرركم....وتعرفون الحقَّوتعرفون الحقَّ
 

(Arabic - You will know the TRUTH.) 
 

   والحقُّ يحرركم والحقُّ يحرركم....وتعرفون الحقَّوتعرفون الحقَّ: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

إنجيل وِمن اح وحنايحأ نالثاِم األصنقر األعدِماد نالع الثالِدد إلى الثاِنثين ى والثالثين : 
 

 ""وبينما هوبينما هو يو يتكلمتكلمبهذا آم بهذا آم نبِه بِهن كثير كثير ونفقاَل فقاَل....ون ي ي سسوعوعللي للي هوِدوِده  الذينالذينآم إنّ إنّ::نوا بِهنوا بِه آم كمكمإن إن ثب ثب تمى ى  ِف ِفتم
 ١.""كمكمررررحح ي يقُّقُّ والح والح....قَّقَّ الح الحرفونرفونعع وتَ وتَ....ىى تالميِذ تالميِذ تكونون تكونونقيقِةقيقِة فبالح فبالح....ىىكالِمكالِم

 

ة سيحي المانته دي تكن لم.ِهاقِتد بص أعتزر وكنتُشَع الملق لطيفَ الخُثَِم دديقٌى ص ِلابى كانب شَىِنى ِسِف 
ا نَما ض وكلم.لٍةج وأِدجة بحيني الدِهاِتعتقد مداًمفنِّاس م بحراِضح ياٍتر معتهِم س.ِهانِتى دي ِفِةاسر الدميقَ عكانو
جِلمسكنّعاً م اا نتجذبافَ أطرشَديٍث ح ا النَ لكنّ.قي قُنتطريلِما  إلى مسعقاِئوراً أم وذاتَ.ةدي ي م كنّوا سى  ِفاًوي

ٍةجلسود ٍةيألِن سى عناِن إيمى فأجبته.لم أس ألهع نم ِهاِتعتقدِمى بيئٍةا ِفأنَشَ نَ فقد نالم يسنَور أن شَ كّلرفَع ٍءىع ن 
  لملم  قٍةقٍةاِداِد ص صةِِةويوي أخَ أخَالقٍةالقٍةا بعا بعاطنَاطنَ ارتب ارتبى جداًى جداًنِِنددعِِعسس ي ي..ىىديِقديِقصص": ِةار العبلكى بِتاطبِنخَ ي وإذا بِه.ؤاٍل سون دقيدِة العلكِت

تتأثرباختالِف باختالِفتتأثر الع تَتَ فأنْ فأنْ..قيدِةقيدِة العتدين بشَ بشَ تدين ىوأنَ وأنَءٍٍءى ا أدينبشَ بشَا أدين ىآخَ آخَءٍٍءى روو  رليليسسم م نني ي درىرىد!!أي أي ننالح ؟؟قّقّ الح..أه أه و مؤِمؤِما تا تو منبِه بِهتَتَ أنْ أنْن   
أوأوم ا أؤِما أؤِم منقاَل  ..؟؟ا بِها بِه أنَ أنَن قاَلثم ثم : :ععننفِس نفِسن ى لستُتُى لسأعلم نَنَ ولكنّ ولكنّ.. أعلما جميعاًميعاًا جس س نعلمى اآلِخى اآلِخ ِف ِفنعلمر٢."ةِِةر  
 

 تُشِْهدأنّى كيفَديِق لص هيتح مسلع ةٍٍقيد و قاِدراع كثيريقنَ إ علىهنلكنه  و.ا بههو نفسهلي ِعس ندها  م
ؤكّيدله ال ِهى تَ كانَ إنقّحا  أمرهغَي .هِعند سا أنّه ليِفى كم نمضا يقيدِتِه معله  وَلخُد فردا.عيم النّوسأم قّ الح 
 قّحى ال ِلدؤِكي اى منِد وِع. قبلته وقدقّى الح ِل أعلنجّل وزه ع إلهى ألنّتُ شكر.ِفى اآلِخرِة  أىدعا ب فيمهيعلمسف

 ال اٍتعتقدم ووٍد قينوا ِمررح تَ لوتُينّ وتم. معلماً لهم بِهوندِشستر يرين وألجل آخَِه ألجِلتُ تألم. بِهتُنْى آمالِذ
تضمنله شَم ئاًي ستقبِللمهمِد األبى.كان الكتب ة والفريسيِف ونى عِد ِدهستجالس ِديسيح المؤِم مولكنّ باِهللانين هموا  رفض

 ى ِفشيرا البوحنّ يكتب دلق. هونَى كانوا ينتظرا الِذسيسيح الم الموعسا ينَبص رخْى شَ ِفم لههدى أع الِذ اِهللاالصخَ
  والدوالدأأا ا ووصيرصير ي يننأأ  لطاناًلطاناً س سممطاهطاهععأأ ف ف قبلوه قبلوه الذين الذينا كّلا كّلممأأوو   تقبله تقبله لم لمتهتهاصاصخَخَ و و جاء جاءهِِهتِِتاصاصلى خَلى خَإإ :اح األولح األصِهإنجيِل

  ٣. اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْللٍٍلجج ر رشيئِةشيئِة م مننال ِمال ِم و ودٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننال ِمال ِمم وم و د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و والذينالذين  هِِهمِِم باس باسنوننونؤِمؤِم الم المىى أ أاِهللاِهللا
 

 حثَدقاَل أن الر بي سوعقَّ" :هوِد لليالح رفونتالميِذى وتَع قيقِة تكونونِفى كالِمى فبالح تمثب إن قَّإنّكمالح رفونتالميِذى وتَع قيقِة تكونونِفى كالِمى فبالح تمثب إن إنّكم  
كمررحقُّ يوالحكمررحقُّ يف ."والحلمي عجبهمو قوله أجابنَنَإنّإنّ" :وها ذرا ذريية إبرة إبراهيماهيمولم ولم نستع نستع ببددألح قط قطدٍٍد ألح ..كي أنّ أنّ أنتَ أنتَ تقوُل تقوُلفَفَ كي كمكمتصير تصير ونون  

أحأحرقاَل."؟؟اراًاراًر الر بي سوع :"كّلإن م ني الخَمُلع طية هو عبللخَد ِةطي".قاَل ثم : "فإنفإنح ح ررركُكُرمماالبن فبالحقيقِة فبالحقيقِة االبن   
تكونونتكونونأح أح رأنَ أنَ..اراًاراًر ا عاِلاِلا عمأ أم نكمنكمذر ذر ية ة ياهيمإبراهيمأنَ أنَ..إبر ا أتكلما أتكلمبم بم ا را رأينْنْ ِع ِعتُتُأيددأبى وأنتم أبى وأنتم تع للمم تعونونم اا م  ررأيتمأيتم  ِعنْدِعنْدأبيكم أبيكم " .فأجابوه 

أأ": قائلينبااونَونَبه ه و إبرو إبراهيمقاَل."اهيم له م :"لو كنتملو كنتمأو أو الدالدإبر إبر اهيماهيملكنتم لكنتم تع ووللمم تعننأع أع ماَلاَلم  اهيمإبراهيمنَنَإنّإنّ" : فقالوا..""إبرا لما لمنولد ِم ِم نولد نن  
ى ى  ألنّ ألنّ..تُتُ وأتي وأتيل اِهللال اِهللا قب قبنن ِم ِمتُتُججررى خَى خَنِِنى ألنّى ألنّنِِنونَونَ تحب تحب لكنتم لكنتماكماكم أب أب اُهللا اُهللا كان كانلولو" :وعس ي فقاَل." اُهللا اُهللاووهه و ودداِحاِح و وا أبا أب لنَ لنَ..اازنَزنَ
لمِم ِم آِت آِتلم نى بْلى بْل نفِس نفِسنذاك ذاك أر ىىسلِنسلِن أر".أأ":  قاَل ثمنتمِم ِمنتم نأٍب أٍبن ه ه و إبليسوشَ وشَو إبليس هأ أواتُواتُه بيكمبيكمتريد تريد ونونأن أن تع نَاتأمِلوب ."ملواملوا تع 
ثَديحالر بم عهؤالء الي ستخِل نَوِدهثالثَص قَقاِئ حه ٤ةام: 
 

حتى  و. اِهللاو كالم هسقد الم الكتاب وأن. اِهللاوِدجبو انيماإل نإ .... الحقيقى الحقيقى المسيحى المسيحىاناناإليماإليم  ةِِةاهياهيمم: : أوالًأوالً 
أنظ ِع ياإلنساآلخَ انبكالم اِهللارين .لي سذِلك و حدهو اإل هيمالحقيِقان فواِض.ى حأن إبليس ضاً أيؤِم يبذِلن بْل.ك  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                   ،             ٣٢ – ٣٠: ٨ إنجيل يوحنا ١
  ١٢: ١ رسالة بولس الرسول الثانية ٢
   ١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ٣
   ٤٧ – ٣٣: ٨ إنجيل يوحنا ٤
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ى ِغِف  بكالم اِهللالُّيستِدوووِخِهِتاي قاَل.ِهاِعد ي ِفعقوب تؤِمتَأنْ": ِهالِتى رس ناَهللا بأن اِح ودح فعُل تناًسالشَ وياطين 
ؤِمينون ِعيقشَورون".اإل إن يمانقيِق الحىي بدأ بووِدجخْ شَالقٍة عٍةصيم و . اِهللاعوِنبديعتبر اإلاه يماناناً إيمع اًُقلي 
معلى اّبنيم رفٍةعع باِهللاٍةقلي و حبس. اإليمالحقيِقان ىو هإيم انقلبى م ِنبلٍة على ِصىر ٍةوحينِش يا فينَئها الروح 

القدالقلِبديِدس بتج وتح اِءرير النفس وإحيوح فينَ الرا ليسكنا فيهر وِت. اِهللاوح لكلنَالقة تؤِه العٍةا لبنويِهللاِة حقيقي . 
 مه وأنّارر أحمه أنّهم أنفِسنع  قالوا لقد.ك ذِلحوض يهكر ذقَبى سالِذ ودهليوا سيح المدي السني بارى د الِذثُديالحو

ذرة إيبراهيم ولهمأب َاِح ودو هاُهللاو .ولكن الر قاّل بله أنتأنت": ممِم ِمم نأٍب أٍبن ه ه ووإبليس الِذ الِذ إبليس ى لمى لميثب ِف ِفتْتْ يثب ى الح١."قّقّى الح 
 

 .اانَطاي خَن ِمريراً تحاُل ننَى بِه الِذو هىقيِقالح ان اإليم.... ِمن الخطيِة ِمن الخطيِةررررححيي  سيحسيحالمالميسوع يسوع  ب باناناإليماإليم: : اًاًثانيثاني 
  ووا ها هأنَأنَ":  وقاَل."ممككررررحح ي يقّقّالحالح و وقّقّ الح الحرفونرفونععوتَوتَ" :وعس يب الر قاَل.قّ الحرفِةع بم اِهللاع مِةحيح الصالقِةأ بالعدبيو

  اِهللان ابو هه بأنّاإليمان وقّ الحو هوعس ي أنِةرفعبم ف." إال بى إال بى اآلِب اآلِبى إلىى إلىأِتأِت ي يدد أح أحسساة لياة ليييالحالح و وقًقًالحالح و والطريقُالطريقُ
المِمسُلر اآلِبن .  قد ظوأنّههرفى الج ِدسهمد ِفكسوالص النف لخَ وس وتحصالخَ نَاُلنس .اريرهاُلنَنس واًريراً وتح 
 الرب ول قبونا بدطاي الخَن ِمرير وال تح.قيقىرير ح تحون دة باِهللاقيقيالقة ح عدال توج ف. وحياَة أبِديةِهللاة ويبنَ

وعساِهللا ي نابا  على أنّهِمنْه حيدالو ررحوالم خلّصقاَل.الم فلقد : "فإنفإنح ح رررركمكماالبن االبن فبالح قيقِةقيقِة فبالحتكونون تكونون أح أح ر٢."اراًاراًر  
 

 إنالِذى ديِق صى تحثتُدنْ عالى  ِفهايِةبدكان ي نقصال همخْشّال رفِةعِةصيبر نَبا يسوعف .سيح الممنيفتح قلب ه 
لمرفِةعالر بالم عرفة الحقيقية يفيِهسكن ر اِهللاوح  ووهي ِشردإلى كّله قّ الح.فيتح رِمر الشَ أكاذيِبن طان ي

 وافر عالذين  وكّل.قّ الحِةؤي رهنْ عجب وتحِه عليقُغِل وتهع يتبن م كّلد تقيطان وأفكارِهي الشّ أكاذيبإن .وأفكارِه
و قلتْ امتألقّالحببه مراِة اِءجيالحِة األبديالس ِةعيد. لقدوع نَدا بها منانَ اشترِهِما بدوأس عنَموتا صعنَ وتبهقاَل .اه 

وعسراِفراِفخِِخ" :يى تسى تسممععص ى وأنَى وأنَوِتوِت صا اعا اعرفهرفها فتتبا فتتبعوأنَوأنَى ى نِِنعا أعا أعطيهطيها حا حيياة أبدياة أبدية ولنتهِل تهِلة ولن ككإلى األب دِِد إلى األبوال ي خْخْ وال يطفهطفها أحا أحدِم ِمد نن  
يالِذ الِذ أبى أبى..ىىدِِدي ى أعطاِنطاِنى أعى إيى إياهاها ها هو أعو أعظمِم ِمظم نيقِديقِد   وال وال الكّل الكّلنرأ أر ححددأن أن ي خْخْ يطفها ِما ِمطفهنني أنَأنَ  .. أبى أبىدِِد يا واآلبا واآلبو اِحاِح ود٣."د 
 

 .ِةطي الخَاءى ورع السعافى متنَ ي الحقيقىانيم اإلنإ ....ةِِةطيطي للخَ للخَداًداً عب عبسس لي لي المولود والدة ثانية المولود والدة ثانيةؤمنؤمنالمالم: : ثالثاًثالثاً 
اإلإذ أن يمالحقيِقان ىي حرر.ا الخَ أمطيقاَل.ة فتستعبد الس يدالم سيحهوِد للي :"الحأقوُل أقوُلقّقّالح لكم مُل    لكمعي نكّل م مُل إنعي نكّل م إن

 مدته استعبالذين ررحلييسوع   الرباء ج وقد.ِةطية للخَوديب العة ِهىقيقية الحبودي فالع."الخَطية هو عبد للخَطيِةالخَطية هو عبد للخَطيِة
 نؤِم المى هذا أنعِني  وال.اهلطاِن سن ِمريراًح ت ناَل قد ِهللادب هو ع بْلِةطي للخَداًب عس لي الحقيقىنؤِم الم إن.ةطيالخَ

معصِموم طأ الخَن.ا نَزلنَ ا فمحنؤِم المِفنين ى الجالِذِدس شتهى ِضى يدوح الر.زلنَ ا وما محاطينبالع ٤.يرالم الشر  
 

 قوُليوحنَ يا الرِفوُلس ستهّلى ماألولىِهالِت رس : "إنأنّ أنّاا قلنَ قلنَإن ههلي لي سا خَا خَ لنَ لنَسطيأنفسنَ أنفسنَة نضّلة نضّلطي ا وليا وليسسالح اا فينَ فينَقّقّ الح..  
إنإناعتر ا بخَا بخَفنَفنَ اعترطايا ا انَانَطايفهفهو أمينو أمينوع لٌٌلاِداِد وعحتى ي فِِفغْغْ حتى يرا خَا خَ لنَ لنَرطايانَانَطايا ويا ويطهرا ِما ِمنَنَطهرنإثم إثم كّل كّلن ..ي ي ا أوالِدالِدا أوى أكتبإ إى أكتب ليكمليكمهذا لكى ال ال هذا لكى   
ا ا طايطايخَخَ ِل ِلا فقط بْلا فقط بْلانَانَطايطاي لخَ لخَسسا ليا ليانَانَطايطايخَخَة ِلة ِل كفار كفارووهه و وارار الب البسيحسيح الم الموعوعسس ي ي اآلِب اآلِبددنْنْ ِع ِعفيعفيعا شَا شَ فلنَ فلنَددطأ أحطأ أح أخْ أخْ وإن وإن..ئوائواطِِطتخْتخْ
 .ِةطي الخَعِل لِفخيصاً هذا ترس لي ولكن. إثم كّلن ِما والتطهيرطاي الخَِةرغِفسيح لم المم دإن ."ضاًضاًالم أيالم أي الع العكّلكّل

فوجودرج الطاِفئال الم تخَمصِفصين دينِتى مى يِنريحى ونْيزخَع ِمىِفو نالح ولكنّ.قَاِئر هلي سشَ مِلعاًج ى كى 
اذا اذا فمفم" :ةومي رىِنؤِم م إلىِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب قاَل.همِصصخَ وتَهمِتاره على ماداًى اعتمِتيى ب ِفار النَّلِعأشْ

 ٥."!!اا فيه فيهددعع ب بعيشُعيشُ نَ نَفَفَ كي كيةِِةطيطين الخَن الخَا عا عتنَتنَ م م الذين الذينننحح نَ نَ!.!.اااشَاشَ ح ح..؟؟ةِِةممعع النّ النّ تكثر تكثر لكى لكىةِِةطيطيى الخَى الخَبقى ِفبقى ِفأنَأنَ: : نقوُلنقوُل
 

 زيزى القارئع.. أدعِل وكتشتركالِةىِع مالص ِفى ِتلك  :انَأبا السماوى.. ألنّاشكرك أشْ كقتَرعلى  
بنورك وهدتِنيى إلى مرِفعتك.ع فتِنرقّى الح لتُ ِنبِهوِمريراً تح خَن اىطايوض اناًم لحٍة اٍةيأبدي سٍةعيد.متكِنى ِنعبه  

اِفالحأظة كى َلمعم شيئتكرضيكا يوم م ؤِمناً أنِنى  .ييتُا حم دأشْهشَ كّلأستطيع ِفٍءى سيح الِذى المى يىيِنقو .
ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِكالً على.  صقلتَم نا مي عِدكخَارجاً:  و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :سماع ِتلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ .. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٩: ٢ رسالة يعقوب ١
   ٦: ١٤  إنجيل يوحنا٢
    ٢٧: ١٠  إنجيل يوحنا٣
    ١٧: ٥غالطية س الرسول إلى مؤمنى  رسالة بول٤
   ٢ – ١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ،    ٤ – ١: ٢    &  ٩ – ٨: ١األولى   يوحنا الرسول رسالة٥
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