
 ٢٣٨الرسـالة 
 

   ألنّنَا سنَراه كَما هو ألنّنَا سنَراه كَما هو....كون ِمثلهكون ِمثلهنَنَ
 

(Arabic – We shall be like Him for we shall see Him as He is) 
 

   ألنّنَا سنَراه كَما هو ألنّنَا سنَراه كَما هو....نَكون ِمثلهنَكون ِمثله  :ضوعهم موويثنَا اليحد.. ىأحباِئ
 

رس الِةوِمن سولوحنّاياألى األول الر ددأ العاح الثاِلث نقرحصىاِنن األول والثي  : 
 

 ا األحباءهي أ.هرفعي ال ه ألنّالما العنَرفعي  هذا ال أجلن ِم. أوالد اِهللاىعد نى حتا اآلبانَطبٍة أعحة ميوا أنظرا"
نَاآلن حناِهللا أو الدولم  يظهرب عم اذادس ولِك.نكون أنّه إذا أ نَن ِمظهعلم نكون ثلرنَنَ ألنّها سكَر اهمو١."ا ه 

 
. واحفري ى كَمٍه لهي توجنِم. ىلبي فىِنؤِم مىول إلولس الرس بالِةاِت رساحح أصناح ِمحخلو أصيال  

فليتْسالع بوسة والتذمرة تالميِذ شيمف. سيح الملقدج يل لو بإنجاءقا األصحشْابع والِعاح الرقوُلرين الر بي سوع 
 بولس كرري الِتِهام رستَ ِخى وِف."؟ننييابسابسان عان عاشياشيا ما منتمنتمأأ و وان بِهان بِهحح تتطار تتطارىى الِذ الِذذا الكالمذا الكالما ها همم": اسوم ِعتلميذىِل
ثان عبيان اك سببنَ ه."ببيي الرب قر الرب قر..واواححفرفرضاً اضاً ايي وأقوُل أ وأقوُل أننيي ح ح كّل كّل الرب الربىىوا ِفوا ِفححفرفراا" :الًًوا قاِئحفري  بأنم لههتصيحنَ

الفرحوالب هِة إلى جؤِمقلِب المن مها كَمان يِمىاِنع األوُل.واضطهادات  آالمن :اس اِهللا أن م الصلخَ ِل بِهىاِدنَي 
ا نَنَِنيوبأعىرالر ة ِل النّفوساِجعِصِلخَمفإذا كَ.اه اننَ هاك فرفرامقد حامقد حم ئئاِطاِط بخَ بخَِة اِهللاِة اِهللاكَكَالِئالِئ مو دٍٍداِحاِح و  ييتوبوكَمْ  فكَ..توبي م كون

فرا نَنَححقوُل ي .ا؟نَوِت بإخْنبولسسىىعلعل" :وُل الركلِّ و كلِّ و جكَج واءكٍَه س واءٍه سانلل بِع بِعانٍة أمبحقّ  بحقّ ٍة أم ينَنَيادىىادبالم هذا أنَهذا أنَ وب وب..ححييسس بالما أفرا أفر ح ح
 :ضاًيا أهنْ ِمى الِتواِت السمى إلابه إنتسون هؤِم قلِب المى إلحردِخُل الفَي ى الِذى الثاِنب والسب."ضاًضاًييح أح أأفرأفر س سبْلبْل
 ٢."ِدِهِدِهججِد مِد مسسِة جِة جورور ص صىىكون علكون علييا لا لنَنَعِِعاضاضِد توِد توسسر شكَل جر شكَل جييغَغَيي س سىى الِذ الِذححييسس الم الموعوعسسيي الرب  الرب ووصاً هصاً هخِلخِلر مر منتِظنتِظنَنَ"
 

 ب كانولسسوُل الر الّيجسكبالِسناً مل بِتِه وقتَ كتاَل بالسالِةرساِئِهإلى ح الفرأحب ي فىِنؤِم مىلب.الر إن ج اء
المبخْ شَى ِفاركِص الر بيسى الِذوعأح انَبه ِسو الفر رِقيقح الحل ىبولسسا نَ ولنَ.ول الرأح نكَضاًي ينؤِممن 
حىا عللنَصونَ بِهللاٍةي . .وُل  قاَلولقدسالر ولساا" :برلسرلسالمكتوم المكتوم م ذذنْنْ مهالد هالد ور وماألج األجذذنْنْور وم يلِك لِك..للااي نّهنّهاآلن اآلن قد أظه أظه قد رر  
: ث األصحاح الثاِلىلبي فىِنؤِمم ى إلِهالِت رسىِفبولس الرسوُل  قوُليو ."دِِدججاء الماء المجج ر ركمكمييح فح فييسس الم الموو ه هىى الِذ الِذ..هِِهييسسييقدقدلِِل
"مما كانىى ِل ِلا كانرب حاًحاً ربفهذا قد فهذا قد ح ح سسبتهِم ِمبته نأأ  نجل المسيح خَسيح خَجل المسسارأأ  ىىنِّنِّإإ  بْلبْل. . ةةارححسسبشَ شَ كّل كّلب ىأأ  ءٍٍءىيخَ خَضاًضاًي سسارة ِمة ِمارنجل فضل جل فضل أأ  ن
ممعةِِةرفرفعالم الم سيح يسيح يسسوعوعر ر بِم ِمىى الِذ الِذىىب نسِِس خَ خَهِِهلِِلججأأ  نرشْشْ األ األ كّل كّلتُتُريأأا ا نَنَأأ و واٍءاٍءيححسسببهها نفايككة ِلة ِلا نفايىأأ  ىررببححالم سيسي المح٣."..ح 
 

 ى علىاِنالِد الثيا بالمصلنَ ح لقد.ىِد أبواِت فه السموىا إلابنَا انتس أم.ىِة وقِترب الغُض أرىابنا إلنتسا نإ 
عدد جاء بإنجيل لوقا األصحاح العاِشر وال لقد. اانَ افتدىم الِذ بدةدعتم ومهنَاك ةا مكتوبؤنَام وأس.ِةياو السمِةيالجنس

الِعشْرين .بالر أن يسنَيِه حِذيتالم ِل قاَلوعما عيوا فرحادنالشّ  ألنياطيتخْن ضله عمباس بولِكولِك" :م الرننال تفر ال تفر حوا وا ح
بهذا ألنبهذا ألناألر تخْ األر تخْواح واحضضلكم علكم ا ا بْل بْل..ع فرفرححوا بالحرروا بالحىىأس أن أس أن ماءاءمكمتْ ك ككمتِْتبىى ِف ِفِتبموالس مواِتاِت الس".قاَل ولقد  بوُل طرسسى  ِفالر

ِهالِترساألولى األص أأ": اح األولحنتمنتمالذين الذين بقو اِهللا اِهللاةِِة بقو م م ححرروسوسونونبايم خَخَان ِلان ِل بايمالص مالص مستعأأ  دٍٍدستعنني ي علنىى ِف ِفعلنالز الز مخيرخيران األان األم..  
  ننثمثمأأ  ىىهِِه و وكمكماِناِنيميمإإة ة  تزكي تزكيتكونتكون  ىىكَكَلِِل. . ةٍٍةععووتنَتنَ م ماربارب بتج بتجسيراًسيراً ي ينوننونزز تح تحجبجب ي يانان كَ كَننإإ   اآلن اآلننكمنكمأأ  عع م مونون تبتهج تبتهج بِه بِهىىالِذالِذ
  ههوو تر تر لم لمننإإ و وككذِلذِل  ..سيحسيح الم الموعوعسسالن يالن يعع اسِت اسِتددنْنْ ِع ِعدِِدجج والم والمةِِةامامررح والكَح والكَددلملم ِل ِلددار توجار توج بالنّ بالنّننمتحمتح ي يههنّنّأأ  عع م مىى الفاِن الفاِنبِِب الذه الذهننمِِم

تحبونَونَتحبهذِلذِل  ..هكإإ و وكننكنتم كنتم ال تر ال تر ونَنَوههاآلن لِك لِك اآلن ننن تؤِم تؤِمنونفتبته فتبته بِه بِهون ججونبف بفون رح ال يبِه بِهطقُطقُننرح ال ي وم وم جيد٤."جيد  
  

جلِّ  ِسىِتب ِف كمك قد فاساركب المِصِهخْ شَىقتَك ِفتَ ِثعض وووعسي الربب تَمنْآ تَ قد كنْإن ىأِخ 
موئاً ي وهناِتالسفأنْ.لك ِمتَ تحنسُل جةيس اوما أ .ةيكَم نّكُل جنسِمتحةيطن ويضة أرة يؤقتةم. ي ميعالجِتُلِمح لك 
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 "وتواوتوامميي  لنّاس أنلنّاس أنوِضع ِلوِضع ِل" فلقد. ِةرب الغُض أرنا ِم انتقاِلنَدنْ ِعفعوال نَةَ يالح ال صن ولِك.أمر طبيعى كوذِل. ةيالجنس
فماذا بعدالم ؟ِتو.ةنونَي ديه ربلم نشَ بقبْلي ة ِلمِمالصخَلِلل ي اإلنجةَار طا خَنياه.ا مأم ن تمالصخَب تعبالر فله  
  ىى ِف ِفممن هن هيي الذ الذىى عل عل اآلن اآلنةِِةنونَنونَيي الد الدننء ِمء ِمىى شَ شَ ال الإذاًإذاً" ةوميى رِنؤِمم ول إلى الرسولسب الِة برساءى ج الِذدع الوكذِل
المح ح ييسسالمييسسوعاِلوعاِل السييكك السنل لن ييح سح سالج بسالج بسسبْل بْلدِِدس الر بسح الر بسوحوح ح". إنّهالقد وحالر اِكسالس ِمى ِفن ِلدو نكلِّ م ١."اِهللا ن 

 

 لقدج اءبالر  يسِلوع ذِلا ِلاحِتنَرقاَلك : "تعتعالوا إلا إلالوىى  ييا جييمما جالم عالم عتعييببتعنىىلِلِييثقثقالال و وناألح األح محكحكييا أرا أرال وأنَال وأنَممم".  
لأويثقيالً على ا سرشَلنفس البِةيي  أنكونوارت شكِّىِفان  اإلنس اٍبي ِمناألخيرِهريص م ب عدى إلُلنتقسي هْل. ؟وِتِه م 
ا ا أنَأنَ" :مالً لهه قاِئي إلوااء إذا جنيبتع الم وعد كّلوعسي الرب  إن.؟ىِد األبذاِبان الع مكَى إل أو.ِةيدة األبان الراحمكَ
ق ق رر الط الطىىفوا علفوا علقِِق: : ببهكذا قاَل الرهكذا قاَل الر" :رشَس عاِدد السدالعس اح الساِدحصأل اِهفر بِسىا النّبي إرمب كت لقد."حكمحكمييأرأر

وانظرواواوانظر..واس واس ألوا عن الن الألوا عسيي القد القدبلبلسمأ أ..ةِِةم ييننه ه واِلقُقُييرر الط الطواِل الصالص حيي وس وسحرفتَ فتَ..هِِهييوا فوا فر جدجدوا روا راحِل ِلةةاح نفوِسكم٢."نفوِسكم 
 

ِة ِة  جه جهننة ِمة ِمووا اإلخْا اإلخْههييهلوا أهلوا أ تج تجد أند أنيي ال أر ال أرثمثم" :ىِكيالون تسمؤِمِنىى إل  األولىِهالِتفى رسبولس الرسوُل قاَل  
وفَ وفَ  س س اِهللا اِهللا وبوق وبوقةٍٍةكَكَالِئالِئ م مسسييئئِت رِت رووتاٍف بصتاٍف بص نفسه به نفسه به ألن الرب ألن الرب..مم له لهاءاءجج ال ر ال رننيي الذ الذننيياقاقنوا كالبنوا كالبزز ال تح ال تحىىكَكَ ِل ِلننييالراقدالراقد

   السحِب السحِبىى ِف ِفممههعععاً معاً مييممفُ جفُ جخْطخْطنن س سننيياقاق الب الباءاءيي األح األحننحح نَ نَ ثم ثم..ون أوالًون أوالًقومقومييح سح سييسس الم المىىاتُ ِفاتُ ِفوو واألم واألم..اِءاِء السم السمننُل ِمُل ِمنزنزيي
 ال ى الثاِنِهيِئجم مويا ثُ لنَدحي سىر الِذيي قبَل التغْن ولِك."بب الر الرعع م مننيي ح حذا نكون كّلذا نكون كّلوهكَوهكَ. . واِءواِء اله الهىىب ِفب ِف الر الرالقاِةالقاِةمملِِل
با ِم لنَدر يي تغْنابقس.  الِتِه  قاَلفلقدوُل فى رسسالر ولسالثانبؤِمِنى إلى ِةيمكور ونَونَ" :نثوسححج نج ييرراِظاِظعاً نَعاً نَييممننن  
ممججالر دالر دبو ببو كَ كَوٍفوٍفجٍه مكشُجٍه مكشُب مِم ِمىىا ِفا ِفم رغَغَتَتَ نَ نَ..آٍةآٍةريإلي إلر تِل تِلىىر ورالص كورالص كِة عِة عينِِنيها ِما ِمهننم م جىىٍد إلٍد إلجم م جكَ كَدٍٍدج ما ِما ِممننالر الر الر بالر ٣."حووب 
 

 ال بِمد نفر ذِل توكى ِفِط الشّرح ااِتنَيو هتغْو يير ا ِلعيتنَتبلعاِضالم الحغْر بملت.ِهاِتري صير ا فادينَِل ايتنَعتب
انَِصخِلومالر بي سوع. يوِشكون عنَارا موُل  ا قالهسالر ولسى غَِنؤِملِمبةالطي :"ممععالم الم سيح صسيح صلبأأ ف فتُتُلبححيا بْلا بْلنَنَأأا ال ا ال ي  
المالمسيحسيحي ي ححيا ِفا ِفيىى..  فمأأا ا فمححيياهاهاآلن ىى ِف ِف اآلنالج الج سنّنّإإ ف فدِِدسمأأا ا مححيياهاإل اإلىى ِف ِفاه يمإإ  ..انانيميميمان ابأأ  ىى الِذ الِذن اِهللان اِهللاان ابحأأ و وىىبِنبِنحسلمسلمنفس نفس هىىجِلجِل أل أله""..  

 كتَ ذِلرختب ا تكن لم إن:ى أِخ..ةِِةييدد األب األبىى ِف ِفههعع م مننيي ح ح لنكون كّل لنكون كّل..اِءاِءوو اله الهىى ِف ِفالقاِتِهالقاِتِها بما بم لنَ لنَبب الر الردِِدعع و وقَقَييحقحقا تا ت لنَ لنَرروفوفتتييلل
 فاديك ى جئتَ إل إنان باإليمالهتنَ س.كي ف اِهللاوحمل ر بع بْل.ذلهوٍد تبهج بمسي ل.هتبر تخْحك أن أنصى فإنِّرييغْلتا

ن ن ححونَونَ" :برسالِتِه الثانيِة إلى مؤِمِنى كورنثوسولس الرسوُل ب  قاَللقد. نؤِم مكلِّة ِليجان مة هبه إنّ.ييرالتغْطاِلباً 
  ٤."ةةييدد فأب فأبىىرر ال ت ال تىىا الِتا الِت وأم وأم..ةة وقتي وقتيىىرر ت تىى الِت الِت ألن ألنىىرر ال ت ال تىىتِِت ال الىى إل إل بْل بْلىىرر ت تىى الِت الِتاِءاِءيي األشْ األشْىىرين إلرين إلاِظاِظر نَر نَييغَغَ
 

نكون نكون  )حيس الموعسي ىأ(ولِكن نَعلم أنّه إذا أظهر ولِكن نَعلم أنّه إذا أظهر  :األصحاح الثاِلث ى األولرسالِتِه ى ِفوُلوحنّا الرسيقاَل  
عُل عُل وأجوأج": لِهب اإل الر ِلسانى علنياح الساِدس والثالثح األصِهفرِس فى ى النّباُليزق ح قاَل.ألنّنَا سنَراه كَما هوألنّنَا سنَراه كَما هو ..ههثلثلمِِم
رىى ِف ِفىىوِحوِحرد ِلكِلكاِخاِخ دموكت."م  وُل بسالر ولسالِتبؤِمِنى ىإلِه فى رسموم رية األصناح الثاِمح: "الرالروحوحهنفس هنفس   يشْشْيهه د د

ألرا ا نَنَا أنّا أنّواِحنَواِحنَألرالدأوالدو." اِهللا اِهللاأو ِل كتبالط غَىِنؤِممةياألص قوُليث اح الثاِلح: "ألنكمألنكمج اِهللاااعاً أبنَعاً أبنَييمم ج اِهللاء يي باإل باإلءممان بالمح ح ييسسان بالم
ييسسوعوع" . إنييشوحنّا البالِتِه ى ِفرىل األورس ىتغنّيبالع ِةطياِد التى ال تعلها عاا" :ةطينظروا أوا أنظريية مة مححببٍة أعطانَطانٍَة أعا األبا األب  

  أنعيستطي مموو الي اليككلى ذِللى ذِلإإ  ههظ وديعتظ وديعتحفَحفَ ي يننأأ  رر قاِد قاِدههنّنّأأ  ننوِقوِقوموم .نن آم آمنن بم بممماِلاِلععن ؤِم م  كّل إن." اِهللا اِهللاالدالدأوأو  ىىععدد ن نىىحتحت
 ٥." ألنّنَا سنَراه كَما هوألنّنَا سنَراه كَما هو ..ههثلثلنكون ِمنكون ِم )أى يسوع المسيح(ه إذا أظهر ه إذا أظهر نَعلم أنّنَعلم أنّ نحنَ" :داًؤكِِّ مولالرس وحنّاي ع مقوَلي
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم انَا: تشتَركأباوىمالس ..أشكر ك ِمنأجل و عاِدقة األموِدكةنَي الص. يا من 
أحا باِذالً االبتنَببالو يحنال نَىكَ ِل.د ِلكبْله لنَ تكون ا الحاةيد األبيباإلهذا  .ةيِمِه الثمينانمانَا بدن افتدبشَخْص م  . إن
. وا هماه كَرنَا سنَ ألنّ.هثل إذا أظهر نكون ِم إنّهعلمن نَح ونَ. كَما وعداِب السحىا علنَيء فادىج موا هنَقَ قلوبوشَ
 .  ال أخْرجه خَارجاًىقبْل إلي من بقوِلكا دتنَعا من ويابِتك رك الستجشك ونَ.حقاق الدم الثمينِفى اسِت انَرفع صالتنَ

   
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ١: ٨                ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية                      ٢٧: ٩  الرسالة إلى العبرانيين ١
        ١٦: ٦               ،  سفر إرميا                                 ٢٨: ١١إنجيل متى  ٢
    ١٨: ٣  ،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٣
    ١٨: ٤نى كورنثوس     ،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤم              ٢٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٤
  ١٢: ١ ، الثانية إلى تيموثاوس ٢٦: ٣ ، إلى مؤمنى غالطية ١٦: ٨ ، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢٧: ٣٦ سفر حزقيال ٥
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