
 ٣٥٨سـالة لرا
 

ييعلمعلمبالر بالر الذين الذين ه ه ممله له   
 

(Arabic – The Lord knows those who are His) 
 

     له لهمم ه ه الذين الذين الرب الربعلمعلميي :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

  وِمن وثاوسول الثانيِة إلى تيمسولس الرالِة باح ارسحأ لثاِنىاألصاأل نقراددعالتاِسع  ِمنشَرإلى  ع 
 : رينشْالحاِدى والِع

 ىمس ين م كّلثم اإلِبتجنّولي.  لهم ه الذينب الرعلمي. تم هذا الخَذ لهإ تَ ثبخ قداِس الر اِهللااسسأ نولِك"  
اسمولِك .سيح المى ِفنب كٍَتي بير ليآنية ِمس نوِفٍب ذه ِم بْل. فقطٍةض ٍبشَ خَنخَ وأ ٍفزوِت.ضاًي للكَلك رِةام 
ِههِذولله إ ف.انونرأ  طهحدنفس ِمه ِه هِذن.نَإ  يكونللكَاء رِةامم عاًاِف نَساًقدللس ِديلكلِّداًستِع م ع م١."حاِلل ص 
 

األزلى  وفه .نَةِم األزربرى عجا ي محكمالِذى ي .ربد الموهعز وجّل   اَهللا فى أناننَؤِمان م اثنَختلفُ يال 
ا م و.ستقبالًم وأ اًراِضح وأ ياًماض  سواء كان.نم زنن عم لزٍل فاِصوند .راِض الحو هاِهللا دنْ ِعنمالزو .ىاألبِد

نسنَيِهم حناضياً م ربأ .عو منَالً الستقب علمنْ عشَه ئاًي.ه واِض حرأم اِهللاام اِل عإذ . بِهمأو جدِمه نالع ف .مدهيقوُل و 
 علميابق  السِهلِم بِعن اَهللاإ. ارياً جنمالز وناً كاِئن الكوار صِه فِمن ِمتْجر خَ قدٍةمبكِل و. فيكون كنوِدجور المغيِل

الذيناختار وا طاعالذين و .تهالِع طريقَوااختار صوُليقوُل .انيسالر ولسب  عؤِمن المالِتِه الثانيِة إلى  ِفنينى رس
 وثاوساح اتيمحلثاِنىاألص :"ييعلمعلمالر الر ببالذين الذين ه ه ممله ل " له ونَصيحتههم :أن تجنّياإلب كّلثم م ني سىماس م٢."سيح الم  

 

 اطِةح اإلِدرجمِل وأ ؤاٍتطالع تنب السِت المكتوبس ولي.ى وولىضلتاريخ م داًر سس ليسقد المتابإن الِك  
والمرفِةعألح اِثدالِك.ستقبل الم إن تابالمقد سإذا تح ثَدع ىاِضن الم.ا اِت لنَفَ كشَ أوجاِتاهأح الوقِتاِثد  
راِضالح.أو سلط األض وعلى الاء مجول الِذهى سيواجهالع ِفالم ِةنَِمى أزستقبل الم.فه ال لتزويِدو ؤِممنينبم رفِةع 

ى  ِفسيِتم ووقوعه  ننتظروالِذى.  المكتوببسح نَراه  نح ونَ اآلنم والذى يِت. المكتوببس حتْى تم الِت اِهللاطِةِخ
ى  الِتِهشيئِتم و اِهللاِة إلرادطابقاً مملوكه سيكونل و.حاِلل صم علكلِّ يندستِع م اِهللاوالدأ  ليكون.بالمكتوب  المعلنِهوقِت
أعدا هتأسيس ال قبَلختاريِهلم ٣.المع ل ِفوبالتأماهللا نستخِلِةى كلم نْ ِمصثالثَاه قَقاِئ حه امعِلة يا اُهللانهللذين له  : 

 

 أوالًالًأو : :يعِلعِليناُهللاُهللا  نإر إر ادادتهتهللم للم ؤمؤمنيننين..إلع الِنالِن إلعها لا لهجاساسميع النّميع النّج.... لقدج اءالِة برسولس ب الرؤِمِنى  ولسإلى م
  ىىا لكا لكههددععأأ ف ف اُهللا اُهللاقَقَبب س س قد قدةٍٍةححاِلاِلال صال صممعع أل ألوعوعسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفخلوقينخلوقين م مملهمله ع عننححا نَا نَننَننَألأل": قوله ىاح الثاِنحاألص أفسس

اذا  فلمك كذِل كان إنهألنّ ٌئاِط خَاضك افترذِلف .ةحاِلر صيال غَم ألعخلوقين مرينآخَ أن كى ذِلِنعال ي ."اا فيه فيهسلكسلكنَنَ
انونيدإن خِل كانوا قد قوا وإرِمة اِهللاد جهِتن همأن يكونوا لع ل الشّمولس .؟رالِة بول وبرسساألولى إلى  الر

تيموثاوساألص ىاح الثاِنحاءج هذا اإلع الن عنإر أأفف":  اِهللاِةادطلبأأ  طلبوشَ شَ كّل كّللََلو ىأأ  ءٍٍءىننتقام ِط ِط تقام لباتٌاتٌلبو و صلواتٌاتٌصلو  
وابتهاالتٌاالتٌوابتهوتشكر أل ألاتٌاتٌ وتشكر جل جألأل  ..اساسميع النّميع النّجل ججل الملوكِِكجل الملووج وج ميع الذينميع الذينه ه مىى ف فمم نقِض نقِضىى لك لك..ببصِِصنْنْ م ىىح ح يياة منّنّطمِئطمِئاة مة هئة ئة اِداِدة ه

  رفِةرفِةععلى ملى مإإ و وونونخلصخلصاس ياس ي النّ النّميعميع ج جننأأ  ريدريد ي يىىالِذالِذ  ..ا اهللاا اهللانَنَصِِصخلخلى مى م لد لدوٌلوٌلقبقب وم ومننسسذا حذا ح ه هننألأل  ..ى ووقارى ووقار تقو تقو كلِّ كلِّىىفِِف
الحيقبلون يقبلونقِّقِّالح ". إنؤِم المنم طالبب  ))١١(( .ور ثالثة بأم طالببم طالبمتماِهللا اِهللاجيِدجيِدتم باألع باألع ممال الصاِلاِلال الصحالِت....ةةح ى أعدا اُهللاهلي سلك 
٢٢((. افيه((  با طالببام طالبملصألأل  الِةالِةلصجل جنقِضىلك ....اساسميع النَميع النَجل ج ى حينّطمِئاة مكلِّىئة ِفاِدة ه ى ووقار تقو. ))٣٣ ( ( طالبم طالبم

  ٤. يقبلونقِّ الحعرفِةلى مإ وونخلصي اس النّميعج نأ ريد ياَهللا أن ىِهو  ....ةةارارار السار السالن األخبالن األخبإعإعبب
 

 إنالكتاب المقد س يكررالد عاِطخَ لكلِّ ةَوئ يريدالر جبغَ إلى اِهللاوع ضالنظر ع ن ة اضيِهمِفى الخَطي. 
 واوا يتوب يتوبننأأ مكان  مكان  كلِّ كلِّىى ِف ِفاساس النّ النّميعميع ج جررممأأ ي ي اآلن اآلنفاُهللافاُهللا": ص النّك ذِلاءر جشَابع عاح السحاألصل سال الرمفر أعِسبف

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،            ٢١ – ١٩: ٢انية إلى تيموثاوس  رسالة بولس الرسول الث١
  ٣٧: ٣  ،    سفر مراثى إرميا ٢٦: ٣٦سفر أيوب  ٢
  ١٤ - ٤: ١ مؤمنى أفسس رسالة بولس الرسول إلى ٣
٤
   ١٦: ٥  ،  إنجيل متى ٤ – ١ :٢ إلى تيموثاوس ولىرسالة بولس الرسول األ  ،  ١٠ :٢ مؤمنى أفسسرسالة بولس الرسول إلى  
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ماضياًاضياًتغَتغَمع ع نأأ  نزةِِةنَنَمِِمزالج هلهل الج" .وبالرالِةسِة الثاني لبطرسالر سول األصث يقوُلاح الثاِلح :"لكنلكنالر الر با ا ى علينَى علينَ يتأنّ يتأنّب
ووههووال ي شَشَ ال ياءأأ  اءنني هِلهِل يكنَنَأأ  كاسأأ   بْل بْلاسنيقبَل يقبَلن الج الج ميعو ."لى التوبةلى التوبةإإ  ميعبإنجيل متى األصشْث والِعاح الثاِلحقوُلي رينالر ب 
يسوع :"يأأا ا يورورشليمشليمي أأا ا  يورورشليمشليمي لة األلة األا قاِتا قاِت ينبياِءاِءنبيو و رراجماجمة المة المررسلينإإ  سلينليليهااه..كم كم م م رأأ  ةٍٍةررردأأ  تُتُدنأأ  نججمأأع ع مووالدكِِكالدكم كم ا تجا تجممعع  

الدالدججاجة ِفة ِفاجراخَاخَرهها تحتَتَا تحج نَنَ جاحاحييهها ولما ولمتريد و ."واوا تريدكتب بولس الرالِتِهِف وُلسى رس ِنؤِمإلى مى رومية األصحر اِشاح الع
  اِهللاةَوع دنإ ."تَتَ خلص خلصاِتاِتوومم األ األنن ِم ِمههقامقامأأ   اَهللا اَهللاننأأ   بقلبك بقلبك وآمنتَ وآمنتَ..وعوعسس ي يببرر بال بالكك بفِم بفِمفتَفتَ اعتر اعترننإإ  نكنكألأل": يقوُل

 ١.الص الخَاَلألنَ بقلبى ن وأوِمى الحوعسيب ى بفِم أعترفَ أناًسير عسليف .عسير ٍطروطة بشَرشْ متْس ليطاِةللخُ
 

 وعس يب الراطبر خَاِشاح العحوحنا األصبإنجيل يف ....كك كذِل كذِلونونعلمعلم ي يممهه و و.. له له الذين الذينبب الر الرعلمعلميي: : ثانياًثانياً 
اليهودالذين ر ِتفضولِكولِك" :الً قاِئِهوا تبعينكمنكملس لس تمتؤِم تؤِمتم نونأل ألنون نكمنكملس لس تمِم ِمتم نِخ ِخن رىىاِفاِفركم لكُ لكُا قلتُا قلتُ كم مخِِخ  ..مرىىفِِفاارتس تس ممععص ىىوِتوِت ص  
ا ا اهاهييإإ  ىىطاِنطاِنععأأ  ىى الِذ الِذىىببأأ  ..ىى يِد يِدنن ِم ِمددححأأا ا طفهطفهخْخْ وال ي وال ي..بِدبِدلى األلى األإإ  كك تهِل تهِلة ولنة ولنديديببأأاة اة  حي حيااطيهطيهععأأا ا نَنَأأوو  ..ىىنِِنععا فتتبا فتتبرفهرفهععأأا ا نَنَأأوو
ههوأأ  وععظمِم ِمظم نوال يقِد وال يقِد.. الكلِّ الكلِّن رأأ  رححدأأ  دنني ِم ِمطفَطفَخْخْ ي نني نَنَأأ  ..ىىببأأ  دِِد يا واآلبا واآلبو اِحاِح ودطة اِهللا ِختْكانَ. "دأن عِل ينلشَقّ الح َلاو 

الطروِسستُتُ كنْ كنْىىا الِذا الِذنَنَأأ": رفَ بقولِهاعتى الِذ ىقب الًالً قبم م ججدفاًفاًدوم وم ضطهداًطهداًضو و ممفترياًاًفتري".لقد كان ؤِم المنونأخُ يِحذون ذرهم 
  ٢.همداستخْ ثم هري غَفَ وكيَلاو شَاِةيى ح ِف اِهللاطِة لِخضيح توعاح التاِسح األصلسال الرمفر أعِسوب ورِهر شُنِم
 

 ِتقَمشْ ِدى ِفكان لميذ اسمحنَه فقاَل.ااني له الر ى ِفبر اؤي:ي نَا حفقاَل.ااني :ه انذا يا رفقاَل .بله الر ب: 
قم.واذه إ بىقاق الِذلى الزقاُل يله الم ستقيمى ِف واطلبب ِتي يهوذا رالًجطر ساًوسياس مشَه نّ أل.لاوهوذا  ه
ىصِلي. وقدىأى ِف رر ؤيا رالًجاس مهح نانيالًاِخا دو عاًاِضوي دهىك ِلِه عليي ِصبأف .رجابح اناني: يا رب.قد  

ِمسِمتُع ن كثيرينع نهذا الر ِمجل كم الشُّن ور فعَلربقد أ ى ِفيسيكورشليم. وهنَها لهِم سلطان نقبل ر اِءؤس 
م مأ اممأ ىِم اسَلِمح ليختار ماءنَإ ى هذا ِلنأل .ب اذه:بالر  لهفقاَل .كِم باسونعد ي الذينميع جقَوِث ينأ ِةكهنَال
وإ ى وبِنلوٍكمسىِنأل .ائيَلرأريِه سكم أ ىِغ ينبنِم يتألم أ ن٣.ىِمجل اس  
 

 سى أفسِنؤِمإلى م ى رسالِتِهِف الرسوُل بولس  كتب....يسينيسين ليكونوا قد ليكونوا قدممهه واختار واختار..يعلم الرب الذين لهيعلم الرب الذين له: : ثاًثاًثاِلثاِل 
األصحل يقوُلاح األو :"ممبباركاُهللا اُهللاارك أب أب و رو رببنا ينا يسسوعوعالم الِذ الِذ..سيحسيح الم ى با بكلِّا بكلِّاركنَاركنَى بب ب ركةًكةًرر ر وحيِف ِفةٍٍةوحي ى السى السمماويى ى  ِف ِفاِتاِتاوي

المالمسيح كمسيح كما اختارتأسيس تأسيس قبَل قبَلنا فيِهنا فيِها اختار الع الم ِلالم ِل العنكوننكونقد قد يسينوو  يسينبال لوممبال لو  قدقدامامهِف ِفه ى المى المححبةةب" .ليِتسالقد اسة مجاًودهرشَ باًي. 
ول إلى سالر ولسبل األولى الِةس الرنس ِماِماح الخَحاألصفب. نؤِم الم قلِبَلاِخ دسوح القدى الركنَ بسإلهى مٌل عبْل
ِنؤِممالونيِكى تسى جِل ذاءالنّك شَ شَنوا كّلنوا كّلامتِحامتِح": ص ىءءى . .تمتمسسكوا بالحكوا بالحسامتِنامتِن  ..ننسععوا عوا عنكلِّ كلِّن شب شّ شّهِِه شب رإإوو  ..رلهلهالس الم الم  الس

نفسنفسههيقد يقد سسكمكمبالتم بالتم ام ولتحفَفَام ولتحظ رظ روحوحكمونَ ونَكم فسفسكمكموج وج سسددكمكاٍم كاٍمكم لة بال لونْنْم ِعم ِعلة بال لوددم جيِءجيِء مر ر بنَنَبا يا يسسوعوعالم ٤."سيحسيح الم  
 

 يإشَجُلس عايفرِه بِسء النبىاألص حاِداح السس اختبارهىِف:  يقوُل إذ كتبِةنَ سفاِة وع زيِكِلا المر تُأيالس يد 
ساًاِلجىِس على كراٍل عأع ورتِف ومذيالهتم يكَلأل اله السرافيماِق وفونكلِّ ِل فوقهجِنأتة  ِسٍداِح وباثنٍَةح يىِطغَن ي 
وجهوباثنَه نيىِطغَ يوباثنَِه رجلي ين يوهذا نَ .طيرادوقاَلى ذاك قد وسقد وسقد وسر بنوِد الجم جدِمه كلِّلء  

  اناننسنسإإ  ىىنّنّ أل أل هلكتُ هلكتُىىنّنّإإ  ىى ِل ِليٌليٌلوو" :فقلتُ اناًخّ دتُيامتأل البارخ و الصِتو صن ِمتِب العاتُاسسأ تْفاهتز .ضراأل
افيم افيم رر الس السنن ِم ِمدداِحاِح و وىىللإإ  فطارفطار  ددنِونِو الج الجبب ر رككلِِلأتا المأتا الم ر ر قد قدىىنَنَيي ع عننن ألن ألفتيفتيجس الشّجس الشّ نَ نَبٍٍبعع شَ شَنن بي بينناِكاِكا سا سنَنَأأ و وننفتيفتي الشّ الشّجسجسنَنَ
وهِِهبيِدبيِدوج ج ممررة قدخَخَأأ  ة قدذهِم ِملقٍطلقٍطا بِما بِمذه ننعلى الم على الم ذبححذب  ومومسسبه إإ  :: وقاَل وقاَلىىا فِما فِم بهنهِِه هِذ هِذنقد قد م م سشَ شَتْتْس فتيفتيككفانتزع إإ   فانتزعثمثمكفِِف وكُ وكُكررع ع نن  
 ٥.يررالم الِشا بالعنَاِط وارتبهنْا عنَِدعا ببنَِتاسجى نَ ِفظّل سنَولكن. س نتقدهنْا ِمبنَ وبقرِةاس القدع نب اَهللا إن."ككتِِتطيطيخَخَ
 

 زيزى القارئع ..أدل عوكتشتركى ِفِع مى تلكالِة الص :انَأبا السمأ.. اوىشكركى اى ِف قبلتِن ألنكسيح لم
يسى ا الِذوعاِنفتدِهِمى بد.أس إلهىألك ت أن قدىِنسام بالتم. وأنتح ىوِحفظ رىنفِس وو جكاِمىِدس نِدم ِعلة بال لو 
ِءىجمر ومخلصى ىب .أرفعِفى الِت صى اسم يسوعارالب ي ا مو نخَارجاً: بقولك دتع هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِلسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زأخى القارئ العزي
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٩: ١٠رومية رسالة بولس الرسول إلى  ،  ٢٧: ٢٣ ، إنجيل متى ٩: ٣  الرسول الثانية ،  رسالة بطرس٣٠: ١٧سفر أعمال الرسل  ١
  ١٧ – ١٣ :١ إلى تيموثاوس ولىرسالة بولس الرسول األ  ، ٣٠ – ٢٦: ١٠ إنجيل يوحنا ٢
  ٢٢ – ١٠: ٩سفر أعمال الرسل  ٣
      ٢٤ –٢١ :٥ مؤمنى تسالونيكى إلى  األولىرسالة بولس الرسول    ،    ٤ – ٣ :١ مؤمنى أفسسرسالة بولس الرسول إلى  ٤
  ٧ – ١: ٦سفر إشعياء  ٥
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