
ـالر٥٩الة س     
 

  ى فنَعبـد الـربى فنَعبـد الـربتتأما أنَا وبيأما أنَا وبي
 

(Arabic - But as for me and my household we will serve the Lord.) 
 

ىاِئأحب :ديثنَحا اليومم وضوعي :ها أنَا وبيأما أنَا وبتتأمبالـر ـدى فنَعببالـر ـدى فنَعب.   
 

سفر  وِمنشُيوع األصحشْابع والِعاح الررين نقرأ العدداِمن الخَيسشَ عراِد والسسشَ عر: 
 

  ""وإنوإنس س اءاءفى أعينكم أن فى أعينكم أن تعب تعب ددوا الروا الربفا فاب ختارختاروا ألنفسكم اليوا ألنفسكم اليوومم  نمنمتعب تعب ددون وإنون وإنكان اآلله ة الذين ة الذين  كان اآلله
ععببددههم آباؤكم الذين فى عم آباؤكم الذين فى عبر النَر النَبههر وإنر وإنكان آله ة األة األ كان آلهموريين الذين أين الذين أمورينتم سنتم ساكنون فى أرضهمضهماكنون فى أر....وأم ا ا  وأم

أنا وبأنا وبيتى فنعبيتى فنعبددالر الر بب....فأج فأج ابابالشعب وقالوا وقالوا الشعب  : :ححاشا أناشا أننتر نتر ككالر الر ببلنع لنع ببدةدة آلهأخْ أخْ آله ر١..""ىىر 
 

 دانى عيصديقٌماًو عزيز  الفاضلةوزوجته للذهاب م عهما إلى مب  الجناياتِةحكم Vancouver 
لحضور محِةاكمابنه كان الذىا م اًببسفى قتل أح د األشخاص أثناءِهِت قيادفلقد .ِهارِت لسي وا عليِهقبضتلبساً م 

عيننى حتى أستطيع  أن ي اَهللا وسألتُامعوته دفقبلتُ ..اترخد المِمن ٍة كبيرٍة لجرعتعاطياً ماًخمور مكان إذ.ِهبجريمِت
مواساتهما فى ذلكالذى فيِه..صيب الظرف الع بْل يتعذر قد علينا كبشرستحيُل ي انتقاء اِت الكلمالم ئة  لتهِدةناسب
 وقد سِمح .. بالسجنهماى ابِنعل  القاضى حكممحاكمِة الِة وفى نهاي.! ابناًهيرا غَما له ليسأم وين متألمتين ألٍبسنف
  .سقد المالكتابها  أثناء لهتُم قد. دقائقهع مالوقوِفب لى

 

ا شركة لكموان سيحيا مى أنكمأر: ؤال هذا الستهج وزوىديق صتُ سألمحكمِة الِمن اتندوعق يوفى طر 
معالر بفكيفَ.بة طي ح ثَدابنَ أن كما مِمدنللخم ر والمخدكما أنّه .اترفى  زوجته وابنته الصغيرة تائهاً ترك 

نتيجة و .عرفة اهللا بعيدة عن ما كانتْزقا بابنهمابقة حين را السم حياتهأن: ا لىم كانت إجابته!.ق الضالل؟يطر
لذلك لمي قدمرِهغَا فى ِصا البنهمكلم اةة الحي.ولم يزر ا فى قلبِهعب ِميمان اإلذور داقاًصإ: ثل القائل للمنفاقد ء  الشى

  فلقد.امهعا ممها ابنَجد ي لم ولكن. اهللاعما ار وساتاب امِها عن شروبا كى يتم اهللا لهعوةَ قبال د وحين..طيهعي ال
سقَب الشيطانوس لبِمنْ ههثم قاال!.ام : عا تَوكملمنصِل نحن لعّلى اآلن الر بي ردنا  اليوينتزعننا الغالىاب أع ز 
ا لنَبيٍبح ِمنة  قبضطانالشي لالذى سبإ.. اِمنّ هننا وثيقٌايمأن ر جاءنا لنعلى أمٍلعيشُ كالنا ن..خيب ي أن قتَ الو 

  .ب الردبنعيتى فا أنا وبأم:  نوننب يشُوع ع م نقوَل كىآٍت
 

 إن شُوعنون ي نب القائدالع ظيم الذى عبنَر هراألر ند بمجزٍةعم اهللا شعِبع .و ضعقر ارهأم امبِه شع 
اًنتضاِممم ِهبيِت أهل عأن ي عبدوا الرواهال ِس وب..لم قرا يكن ره وحىالس فتاريخُةاع الر جا ل كمسجلهالو حى 

 ته قيادتْاء جفلقد.. ِةعشج المِه ووعوِدال اهللا األمينةقو على أستنداً م..انٍة بأمب الرتابعاً ِهري سعن  يكشفُلهىاإل
 وكان: ات الكلمِه هِذ اإللهىحى الوُلسج ياة بالتورشوعفر ي ِسستهّلوفى م .ىوسو مظيم وه ع قائٍددع ب اهللالشعب

دعبم ِتوم وسى عِدبالر بكلم بالر أن يشوع  بنون خاِدن مم ى قائالًوس :"مموسوسى عى عبى ى دِِدبقد ماتَاتَقد م . .فاآلنفاآلنقم اعب قم اعب رر  
هذا األرهذا األرددنوكّل وكّلأنتَأنتَ  ن هذا الشع بِِب هذا الشعإلى األر إلى األر ض التى أنا مض التى أنا مععطيهطيها لها لهم أىكّل كّل.. لبنى إسرائيل لبنى إسرائيلم أى م م وع تع تضِِضودوسدوسههب طون طون  ب

  ....عكعك م مونونى أكى أكوسوس م معع م ما كنتُا كنتُ كم كم..ككياِتياِتام حام ح أي أي كّل كّلهكهكجج فى و فى و إنسان إنسانفُفُ ال يِق ال يِق..ىىوسوس م متُتُ كلم كلماا كم كمطيتهطيتهكم لكم أعكم لكم أعأقداِمأقداِم
ال أهمِِمال أهلكلكوال أتر وال أتر كككك..تشد تشد ددوتشج وتشج عع. . إنم إنم ا كنا كنم م تشدداًداًتشدوتشج وتشج عجداً جداًع ..لكى لكى تتح تتح فظ للعفظ للعمل حمل حسسبكّل كّلب الشريع التى  التى ةِِة الشريع 

أمأمررككبه به ا ما موسِدى ى وسبِدعبلْْل ال تِم ال تِم..ىىععنها ي وال ِش وال ِشميناًميناً عنها ي ملكى تفِللكى تفِل  ..االًاالًمححح ح يثميثما تذها تذهبب..ال ي ال ي ببررحِس ِسح فرفره هِِهذِِذ ه  الشريعِم ِمةِِةالشريع نفِم فِمن كك..  
 ."حح تفِل تفِل وحينئٍذ وحينئٍذ طريقك طريقك تصلح تصلح ألنّك حينئٍذ ألنّك حينئٍذ.. فيِه فيِهكتوبكتوب م ما هوا هوممحسب كّل حسب كّل   ململفظ للعفظ للع تتح تتح لكى لكى..الًالً ولي ولياراًاراً نه نه فيِه فيِهجج تله تلهبْلبْل
ى ى وسوس م مععضضذ وذ و إ إةٍٍةكمكم ِح ِحوحوح ر ر قد امتأل قد امتألكانكانبن نون بن نون   ويشوعويشوع": اهبة هذا نصة طيشهادبن نون  يشوع لد يشهالكتابو

عليهِِهعليي ي ديهِِهديفس مِِم فسععله سرسر بنو إ بنو إ لهائيل وعمِِمائيل وعلوا كملوا كما أوا أوصصى الرى الرببم م وس٢."ىىوس  
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،     ٩: ٣٤سفر التثنية     ،     ١٦ – ١٥: ٢٤ سفر يشوع ١
 ٩ – ١: ١ سفر يشوع ٢
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 حين تقدتم األيامنون وعشُ بي نبوو ل إصلى مرلِةحِةوخَخُ الشي..د عا جإميع ائيل وشيوخَسروه رؤساءه 
 اِت الكلمِه بهِذتم وخَ.ب الراناِتس إحن عمثهد ح ثم."امام فى األي فى األيتُتُمم تقد تقد..تُتُخْخْأنا قد ِشأنا قد ِش" :م له وقاَلهرفاء وعاتهوقض
القويخشُخشُفاآلن افاآلن ا": ةة المؤثروا الروا الرببواعب واعب ددوهوهبكم اٍلاٍل بكموأم وا ألنفسكم   ..ةٍٍةانَانَ وأمفاختار بوا الردتعب فى أعينكم أن وا ألنفسكم وإن ساءفاختار بوا الردتعب فى أعينكم أن وإن ساء

م مواليم موالينة الذناآلله كان ون وإندة الذ تعباآلله كان ون وإندي تعبة األموريكان آله ر وإنر النَهبم آباؤكم الذين فى عهدبيين عة األموريكان آله ر وإنر النَهبم آباؤكم الذين فى عهدبن الذين أنتم ن الذين أنتم ين ع
 .!!حاشا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخْرىحاشا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخْرى":  فأجاب الشعب وقالوا." وأما أنا وبيتى فنعبد الرب وأما أنا وبيتى فنعبد الرب..ساكنون فى أرضهمساكنون فى أرضهم

اي ِمله قائٍدن كيم ح.!فالقياد ة الحكيمتْ كانَة إنِش تردوتنص ا ولكنّ.حاله  النّوقُتس لغَاس ير ما يونريد!.ولي س 
اإليمباِهللاان راً أمي دإفع ِهليالب شرفعاً د!.ْل بهو ع اِهللاُلم ِمنْه س  وإعالنوح القدِلبالر مني فتح قلبَلهمعوح   ليالر

  األولىسئوليته م أن.ميع الجام أمحضو ي أنبن نون شُوعي سنْ ي لمطابِه وفى ِخ.القدس فيِه ويمأله بنور اإليمان
كّلبقُالتى تس الم اتسئولي.ِه بيِت أهُل هى.ا نقتِدلنَ ولعى بذلكالر جظيمل الع. 

 

 الذى أحبك وأحبهم ودبر ب الرع مٍة طيب بشركٍةعاً تتمتعون مأهل بيتك و كنتَإن .. الكريمئأخى القار 
 .دع هذا االمتياز ب لك يكن لم إن ولكن..م وله لك فهنيئاًأمر خالِصك وخالصهم وضمن لك ولهم الحياةَ األبِدية

 هموض  الشيطانهلب سِمن أفراِد أسرتك  فرٍد كّلتسترد ل.وحكمة رشاداًبروحه القدوس إ بكيه س.لهك إن ِمطلبفا
ف ..ِهوزِتإلى حكم ِمنيوٍت بتض ماًاد أفرت اسماةَرأوا حيالب ِمو !. عن اهللاِدعم نهنمظنّ يأنّون هون بم قريبممِةارس 

  ولكن."ببرر  اا ي ي..ببرر  اايي" : يقولون.م اهللارفهعي  وبالتالى ال.ب الرعة مقيقيم شركة ح لهس ولي.!طقوس وفرائض
الربي جيببقوِلِهمه : "إنّى لمإنّى لم  أعأعرفكموا.. قط قطرفكمبوا اذهبا فاِعلى اإلثم اذهنّى يا فاِعلى اإلثم عنّى يكّل ليتَ." ع ا يتثقُلن فينَؤِم مفنصلى  .ِهيِت بأهل ب

 !.رىد ين فم.بال تأجيل إلى الغِدو .الص خٍَب وحٍةود مم بكّلهل  الكتابىقّ الح ونعلن.ونَتشفّع ِمن أجلهم أمام القدير
ربما ليسه ِمناك نَا ِمنّا فبماذا نَ . غٍدننفوس بالر طلبي موا اليمبر١.!؟عتذر  
 

 القداختي تم رنون وع شُ ي نب وكاِلبنبةنّف يم عع ٍةشرآخرين ليتج سسوا األرضالتى و عدهم الرب 
وع  يشُ قاَل.ةار األغلبي لقرخالفاًب موع وكاِل يشُاراء قر ج.هماِتارادوا بقرم عتههموا م أتم أندع وب.اهبامتالِك
  بِِب إلى الشع إلى الشعددععصص نَ نَ أن أنررقِدقِدنَنَ  ال:مهار قرون فكانة اآلخرشرا الع أم.!ااون عليهون عليهنا قادرنا قادرا ألنّا ألنّمتلكهمتلكه ونَ ونَددععنا نصنا نصإنّإنّ: وكالب

ألنهألنهم أشدقبلتْ.!!اانّنّ ِم ِمم أشد األغلبي ة قرارِض فغَ.!ة األغلبيبالر على ب قائالِبالشع  : :لنلنتد تد خلوا األرخلوا األرضالت التض ى رى رفعتُتُفعي ى ى دِِد ي
ـُنّة ا ا دد ع عااا ما مفيهفيهنكم نكم ألسكنّألسكنّ ـُنّة كاِلب بن يف   ....ةةيريررراعة الِشاعة الِشمم الج الجهِِه هِذ هِذ هذا بكّل هذا بكّللنلن ألفع ألفعتُتُ قد تكلم قد تكلمبب أنا الر أنا الر....يشُوع بن نونيشُوع بن نونووكاِلب بن يف

المتفقِةتفقِةالمعلى على ..فى هذا القفر يفنون وي فى هذا القفر يفنون وي موتونوتونم.ا وهذا م تمذلك الجياتَ بالفعل م ل فى القفر لعم إدانهميم.وص عوع  يشُد
ة التى  العبارِه هِذوع يشُ األخير قاَلطابِه وفى ِخ..هعب شَبها ب الردع التى وِضديد إلى األرجالجيل ال عب موكاِل
أيضاًنحن أح واج م إنكون هالي: فاآلنفاآلنانزع انزع وا اآللهة الغرة الغروا اآللهيبيبة التى فى وة التى فى وسطِِطسكمكموأميلوا قلوبكم وأميلوا قلوبكم إلى الر إلى الر بب.. ِه هِذإن 

  ٢.بكم إلى الرأميلوا قلوب :ة الثانيةامعالد و.ة الغريبوا اآللهةعانز: األولى ةامعالد :تينعام على د ترتكزالنصيحة
 

 النَوِم  بِهاطنَا ارتب مانباً جحنا ونطر قلوبا نختبريتنَلف ..ناوِت بيِمن ِةريب الغَِةع اآللهز إلى نٍَةاجنا فى حنّإ 
اء اء  األشي األشي كّل كّلتْتْسس فلي فلياا لنَ لنَلّّلحِِحاء تَاء تَ األشي األشي كّل كّلتْتْ كانَ كانَفإنفإن ..انَوِتيالت بشتم مص لنفح..انَبا الذى أحنَ إلهىِضرال يِمما  هليإ

توافق وليتوافق وليستْتْسكله كله ا تبنىنىا تب....وإن اء تَ   وإناء تَكانَتْ كّل األشيِحّل لنَا ِحّل لنَا كانَتْ كّل األشيولكنال الولكن   ييججوزوزأن أن ي تَتَ يسسلط علط عليشَ شَنانالي ىىءال.ء  بد ِمنقي ٍةاد 
حٍةكيمفى الب ِتيالستبقاء الم فيد وعل الخبيثز..قي ادة واعيعلثّة تح ى التمِكسبالح ن وستحذر ِمنالتع ار لق بالض

 ِةادبالقينَستطيع  ..لِةجس المرطِةالت واألشْلسس واألفالم والمتِْنتروتر واألنبيو والكمون والفديالتلفزي ِةهزأجفى 
الحِةكيمالو ِةاعيقوَل ن أنقّ بحم عوع شُ يننونب : بالر ديتى فنعبا أنا وبوأمبالر ديتى فنعبا أنا وبونقوُل..وأم م عولس ب: إنشنَشنَ ِع ِعإنا فللرا فللربب  

 ابدينع.. ٍةسقد مركٍةا بشَنَوِتي بع متعتم نَ أنَلمأج ا م.ننحح نَ نَببفللرفللرإن متنَا إن متنَا وو  إن ِعشنَاإن ِعشنَا  نَموتُنَموتُ  ببا فللرا فللرتنَتنَ م م وإن وإنعيشُعيشُنَنَ
الرخَ باضِل عينِهالِلجم تفرسينفى ج ِهاِلمم سيبينفى ح ِهب هامأم داجنا  نتوقلوب فتطيبفى محرِهضالس ونَ نىسع٣.د 

 

 تكأخى لي تشترك الةىِعمالص فى تلك :انَ أبا السماوى..أمامك نَالِل جسجوند تعبف .دمسأنَ اة قلوبنَريتىا وب 
جتِم نَأنعوَل حع ش ِنرعمتكلتغم رض نا بفيحبكنأتى إ.جيب الع لياِش خَكعين يا رانَب.ِم والسكظيم ن العقدمس بانَح 

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم: ا لنَمن قلتَ اي كابِت استجنواثقين ِم. االتنَ صرفعنَ ابيبنَفى اسم يسوع حو .يا إلهنَا
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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