
 ٢١٠سـالة لرا
 

  اءاء ال تشَ ال تشَيثُيثُ ح حلكلكمِِمححييوو
 

(Arabic - Another will carry you where you don't wish) 
 

ائىأحب ..موديثنَا اليح وموعضوو: هييحمِِمحلكلكح ح يال تشَ ال تشَثُثُي اءاء       
 

 إوِمنوحنا األنجيل يصاِدى اح حروالِعشْالحددأ العنقر ال ينثاِمنشَ عر: 
 

 "قّالحأقوُلقّ الح لك :ا كنتَ لمأكثر ح اثة كنتَدقُنِط تمذاتك ِش وتمتشَيثُى ح اء..تَخْ متى ِش ولكن 
فإنكتم دي ديوآخَك رمنِط يقكوي ِمحلكح ال تشَثُي ١."اء 

 

 حلِةر إلى ماهاط يتخَ ثم.البريئة الطفولة رحلةم أتبد والدته دعبو .بطن أمِه  جنيناً فىاتهي حاننسيبدأ اإل 
الصاب.وينتقل ب عدها إلى مالشّحلِةر ويتخَ.اِبب طاها ليصبحر الً ناِضججاً أوإم اِضأة نَروِم.ةج هنَن ا يِدنحكلٌّر  

ة  ِعلٌل أخْرى نفسيأ أيضاًتبد  ويجوز أن.ابقة سحلٍةرى م ِفأتْد ب تكن لم إن.ةنيدلل الب بالِعم تتِسٍةوخَخُا إلى شيمنهِم
أوع ةصبي.ستِم ويرأة( انرجُل والما)الرمفى االنِح كاله اردىحالص حتى م حلِةرولِة الكه.وتلك  المحلةرقد تقص ر 

 ٍةساِئ يالٍتاوح فى مره الدهدا أفسالح م إلى إصِءر المىع ساددز وي.وحاًض ولُلا الِع فيهاددتزو قد تطوُل وأ
 نقرأ سعينور الِتمزالموب .اُلز والهفُعا الضهابة أصدني باٍت وإمكاني.الحم اضنقو ورالم وج. ولىاٍب شبالسِتعادِة

  ونونععببى سى سا ِها ِهنينَنينَ ِس ِسامامأيأي":  قاَل ثم."ةٍٍةصصا كِقا كِقنينَنينَا ِسا ِسنَنَأفنيأفني": ا فيه قاَلفة هاِدةزوجة مار عبل اِهللاجى روس لمالٍة صفى
سةةنَنَس..وإن تْتْ كانَ كانَ وإنم م ععالقو ةِِة القوفهى ثم فهى ثم انونانونس ة وأفخَة وأفخَنَنَ سررهها تعا تعببوبلي ٢."ةة وبلي  
 

 اِطخَويبم ُل اِهللا ىوسجرالر ال فى اإللِه بمزورم مِِم":  قائالًالِتسعينننقبل أن ت ت قبل أن ولدولدالجب أو أأو أ  اُلاُل الجبببدأتَأتَد  
األراألرضضوالم سكونَسكونَ والمة مذ األزِلذ األزِلنْنْة موإلى األب اُهللا اُهللاتَتَ أنْ أنْدِِد وإلى األب ..تر تر جعجعاإلنس اإلنس انإلى الغُ إلى الغُان با اار وتقوُلار وتقوُلب رجرجععوا يا بِنا بِنوا يى آدى آدمم..ألن ألفَ ألفَ ألن   

سةٍٍةنَنَسفى ع فى ع يينيكثُلثُل ِم ِمنيكي ي ووم أمم أمس بس بععدد  مما عا عببرر..وكه زيع ِمزيع ِم وكهنالليل الليلن ". ويوجهفر ا ِس كاتباِملجِةعكالم إلى الشّه قائالًاِبب  :
     أن أنعلمعلم وا وا..يكيكنَنَييى عى عآآرر وبم وبمق قلبكق قلبك فى طر فى طر واسلك واسلك..ابكابكببام شَام شَ فى أي فى أيكك قلب قلبككررسس ولي ولي..ككاثِتاثِتدد فى ح فى حابابا الشّا الشّهه أي أيححفرفراا"

  اباببباثة والشّاثة والشّدد الح الح ألن ألن..ككمِِم لح لحنن ع عرر الشّ الشّدِِدعِِعببأأ و و قلبك قلبكنن ِم ِممم الغَ الغَعع فانز فانز..ةِِةنونَنونَيي إلى الد إلى الد اُهللا اُهللاى بكى بكأِتأِتا يا يور كلهور كله األم األمهِِهعلى هِذعلى هِذ
بالنالناِطاِطب".يقوُل ثم : "فاذكراِلاِل خَ خَفاذكرقكقكفى أي ام شَام شَ فى أيببابكقبَل قبَلابك أن تأِت تأِت أن ى أيى أيامالشّ الشّام ر أوتجُئ تجُئر أو الس الس نونإذ تقوُل إذ تقوُلنون لي لي سِل ِلس ى فيها ا ى فيه

سسررورور..ألن اإل اإل ألن نسنسانذاِه ذاِهان ببإلى ب إلى ب يهِِهتِِتياألب دِِد األبىقبَل قبَل..ى م ا ينفِصا ينفِص مممح الِف الِفبُلبُل ح ضةِِةضأو ي أو ي نسقُقُحِِحنسكوز كوز الذه أو تنكِس أو تنكِسبِِب الذه ررالج الج رة ة ر
على الععلى العينني..فيرجع فيرجع التراب التراب إلى األرض كم إلى األرض كم ا كانا كان..وترجع وترجع الر الر وحالِذ الِذ إلى اِهللا إلى اِهللاوح ى أعى أعطاهااطاه..ب لُُلاِطاِط باألب قاَل قاَلاطيلاطيل األب الج اِماِم الجعةةع  

   ٣.الح المنال ِم الحامو وأن د.ءابرا غُنَ إلى أنّ التى تشيرِةوص الكتابي النصا أكثرم ."اطٌلاطٌل ب بالكّلالكّل
 

و و  هذا ه هذا ه ألن ألن..اهاهاياي وص وصفظْفظْ واح واح اتق اَهللا اتق اَهللا..هِِهر كِلر كِل األم األمتامتام ِخ ِخععممسسفلنَفلنَ" :ِه بقوِلِةعاِم الجان سفر سليم الحكيممخِتيو 
اإلنساإلنسانانكله كله ..ألن اَهللا اَهللا ألن ي ي حضِِضحركّل كّلر   ععمإلى  إلى لٍٍلم الدالديخِف خِف على كّل على كّل..ةِِةنونَنونَي ىىإن إن كان كان خي راً أو شَراً أو شَ خيراًاًر".لي سم ظم  باًستحعم ِعنْد
  كّلس لي.الروح إلى اِهللا الِذى أعطاهاوع ج ور.ض إلى األرابى الترِدسوع الجج رن عديثَ الحطرقَن  أنالنّاس

إنسُلان يتقبولٍة بسهم ذاق الدواء المرحتى وإن كان  وخَه يِعر الج لداء ينْى ِماِنعه.ولكن م نحكيماً  كان سفَو 
  ٤."ةٍٍةكمكم ِح ِحى قلبى قلب فنؤتَ فنؤتَ..ااا هكذا علمنَا هكذا علمنَنَنَاِماِم أي أياءاءصصإحإح" : إذ قاَلعينور التسمزبالم طلبته التى جاءت ىوسم يشارك

 

 ب الره وج.ة الثالثةرلما ِه لتالميِذِهروظهو يسوع ِمن األمواِت الرب بعد قيامِة .ناوحتام إنجيل يفى ِخو 
لبطرساصاًديثاً خَ ح توجيه ونهمضم سطرل بيكوناعياً للنفوس الِت رى اشتراها الربر الطاِهِهِم بد.م وضحاً لها  م
سيواجهِمه ضيق ون اٍداضطهاٍد ينتهى باستشه.قائالً له  :"الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لك ا كنتَ   :: لكا كنتَ لمنِطقُلماثة كنتَ تمدح نِطقُأكثراثة كنتَ تمدح أكثر 

                                                        
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،          ١٨: ٢١نجيل يوحنا إ ١
  ١٠ – ٩: ٩٠ سفر المزامير ٢
     ٨  – ١: ١٢  &  ١٠ – ٩: ١١ سفر الجامعة ٣
 ٥٨ - ٤٧: ١٥  ،   رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١٢: ٩٠سفر المزامير ،    ١٤ – ١٣: ١٢ سفر الجامعة ٤
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يثُ تشَاءِشى حوتم ذاتكيثُ تشَاءِشى حوتم ذاتك..ثُ ال تشَاءيح ِملكحوي منِطقكي وآخَر كيدي دتم متى ِشخْتَ فإنك ولكن ثُ ال تشَاءيح ِملكحوي منِطقكي وآخَر كيدي دتم متى ِشخْتَ فإنك قاَل قاَل.. ولكن هذا م شيراً شيراً  هذا م
إلى أيتٍةتٍة مي ميةِِةإلى أيكان كان م م زمِِمزعاً أنعاً أني ي ممجداَهللا اَهللاجد به اا به".  

 

 لقد سِل قَب وعسي بّقال الر أنبنتَنتَأأ": سطرب ب طرطرسهِِه وعلى هِذ وعلى هِذ..سالص خْخْ الصرىىبِنبِنأأ  ةِِةركنيس أأ و وىىتِِت كنيسببووابابالج الج حيم لنحيم لن  
تقوتقوى عليى عليهااه" .إنم ةسئوليرع اية النفوس أوضحها الربي سوع فى سؤال كرهر الرب لبطرثالثَس م اٍتر :
  النفوس تستوجبِةاية رعسئولي مإن. "ككى أحبى أحب أنّ أنّ تعلم تعلمتَتَ أنْ أنْببا را ر ي يممععنَنَ": اٍتر مس ثالثَطر بابأجف. "ى؟ى؟أتحبِنأتحبِن"
محك ةبمحِةبالر ى قاَل الِتبنْ عِها لتالميِذه :"ليليسأل ألس حدٍٍدحح ح بأأ  بععظمِم ِمظم نأأ هذا  هذا ننني ي ضضعأأ  عححددنفس نفس هأأ  جِلجِل أل ألهحبهِِهاِئاِئحب". كان 
اِضوحاً فى قول الربلب طرسننَ ع وع المحِةبالم نْ ِمِةطلوبه .وهى أن يضع نفسأ جِل ألهف: ِهاِئحببطرسس  ديم

  ١. هذا مشيراً إلى أيِة ميتٍة كان مزِمعاً أن يمجد اَهللا بهاوعس يب الرقاَل. شَاء حيثُ ال ي ويحِمله وآخَر يمنِطقهيديِه
 

 كانب طرسالر فخُوُلس وراً أني شيرالر ا إلى باَهللا به جدمي ِمعاً أنزم ِة ميتٍة كانف.أي ابتدأ لقدب عدذلك  
بوِد لتالميِذ الرهالي ادو اضطهجبسفر اء هذكر أعلالمسثَإذ  . األصحاح الخامس الردحأن ِة كهنَ رئيسالي وِده 

أَلس سطربوالر قائالًَلس : "أمأما أوصا أوصيناكميناكمأن ال ال أن تعلم وا بهذا االوا بهذا اال تعلمس؟؟ممس..وه وه ا أنتما أنتممألتم مألتم أور أور شليمبتعليِم بتعليِمشليم كمكم..وتريد وتريد ونون  
أنأنتجلب وا علينَوا علينَ تجلبا دا دممهذا اإلنس انان هذا اإلنس".فأج ابب طرسوالر وقالواُلس  :"يننيبغِِغبى أنى أني ي طاعاُهللا اُهللاطاع أكثر ِم ِم أكثر ناساس النّ النّن..إله إله آب ا ا نَنَاِئاِئ آب

أقامأقامي ي سسوعالِذ الِذوع ى أنتمى أنتمقتلتم قتلتم وهوهم م علقينعلقينإي إي اهشَشَ على خَ على خَاهبةةب..هذا رفع هذا رفع هاُهللا اُهللاه بي هِِهميِنميِن بيرئيساً وم خِلخِل رئيساً ومصاً ليعِطعِطصاً ليىإ إى سرائيَلرائيَلسالتو التو بة ة ب
وغفران الخَان الخَوغفرطايونَ ونَ..ااطاي ححنشُ شُن ههودودله هِِه بهِذ بهِذ لهاألم األم ور والرور والروحوحالقد القد ساًسضاً أيضالِذ الِذ أي ى أعى أعطاهاُهللا اُهللاطاه للذين للذين ي ي طيعونَونَطيعهه".  

 

 لمِما سع اليهل  أقواَلودسوالر سطربح نقوا وجتشَعلوا ياورون أن قتلويهم.ولكن ب عدغَخِل تد االئيَلم 
ملشَل علمِةريع دواع الرَلسو جلدوهموأو صوهمأن ال يتكلم وا باسم يسثم أوع طلقوهم. "وأموأما ها هممفذهب فذهب وا فرحينِم ِموا فرحين نن  
أمأمامامالم الم ججمع ألنهع ألنهمممح ح سبسبوا موا مستأهلينستأهلينأن أن ي هانوا ِمهانوا ِم ينأجِل أجِلن اس هِِهمِِم اس".وكانوا ال ي زكّلالون ي م ِفويكل وِفى الهيوِتى الب 
معلمينبشّ ومرينبي سوعسيح الم .إنؤِم المالحقيِقن ى يرفُعإمتي ِهاِتازكم ا يعرف مسأيضاًِهاِتؤلي .اإليم سيح ان بالم
يما غُنَنحفراناً ويضمالا  لنَنحاأل اةَيبدية وينَهبا سع اِهللاالماً منتم بِهتع حتى نلقاه فى األب ِةديالس ٢.ِةعيد    
 

 ال ثُيا حلنَِمحيا وقنَنِطم يرا وآخَينَِد أيدم نَ أنسيحالمدم بإعالن الخالص  انَرضع يقدر  اآلخَِباِن الجنِم 
وا مجر .سب وحوٍد قيى ف ثملٍد وجٍءز هىوا فبر تجالذين ونرآخَ وبطرس الرسوُل تعرض لها  إلى موربما .ءاشَنَ

نشروا جرباتوا قتالًوا منَ غَ جلوِدى طافوا فيِف بالسِملوِدم وج عىز.م عتازينمكر وبينم ذلين ى فتائهينب ىارر 
اٍلوجبوم األ وشقوقغاير قاَل.ضر ب ولس الروُلسِنؤِم لمألنّألنّ" :ىى فيلبههقد قد و هِِه وببلكم ألجِل ألجِل لكم الم الم سيح ال أننوا نوا  تؤِم تؤِمسيح ال أن

  ةِِةا الوقتيا الوقتينَنَفة ضيقِتفة ضيقِت ِخ ِخألنألن:  يقوُلكتب نثوس كورمؤمنى إلى ِة الثانيِهالِتفى رسو ."هِِهوا ألجِلوا ألجِل تتألم تتألمضاً أنضاً أن أي أي فقط بْل فقط بْلبِهبِه
   ٣.ِثقَل مجٍد أبدياً لهم  وامتياز ينِشُئ. لقديسيِهفاأللم ِمن أجل المسيح هو ِهبة ."اًاًديدي أب أبدٍٍدجج م مقَلقَل ِث ِثأكثر فأكثرأكثر فأكثر  اا لنَ لنَئُُئشِِشتنتن
 

 وُل  كتبسالر سطرباألولى يقوُلِهالِتفى رس  :"ممبباركاُهللا اُهللاارك أب أب و رو ربنَنَبا يا يسسوعوعالم سيح الِذسيح الِذ المى حى حسسببر ر حهِِهمِتمِتح  
فوظ فوظ حح م م..لّّلحِِحممضض وال ي وال ينسنسى وال يتدى وال يتد ال يفنَ ال يفنَ لميراٍث لميراٍث..واِتواِت األم األمننسيح ِمسيح ِم الم الموعوعسس ي يةِِةامام بقي بقيىى ح حاٍءاٍءججة لرة لرا ثانيا ثانينَنَة ولدة ولدررالكثيالكثي

فى السفى السمموألجِل ألجِلاِتاِتو كمكم..أنتم أنتم الذين الذين بقو اِهللا اِهللاةِِة بقو م م ححرروسوسونونبإيم ان لخَان لخَ بإيمالص مالص مستعدٍٍدستعأن علن أنعلن يي فى الز فى الز مبِه بِهىىلِذلِذ ا ا..ان األخيران األخيرم   
تبتهجتبتهجونونم م عأنّ أنّع كما اكم آلنآلنإن إن كان كان ي ي جبجبتح تح ززنوننوني سيسي يراً بتجراً بتجارباربم م تنوتنوعَلقا .ةةعالر بي سوع : "إنإنأر أر ادادأح أح ددأن ى ى  يأِت يأِت أن

ووراِئاِئرى فلينكرى فلينكرنفس نفس ههوي وي حمُلمُلحصليب صليب ههو و يتبىىعِنعِنيتب..فإن فإن م م ننأر أر ادادأن أن ي خِلخِل يصصنفس نفس ههي هِلهِل يكهكها وما ومنني هِلهِل يككنفس نفس هِم ِمه نأجِلأجِل  نى يى يجدجدهااه..  
    ٤."هِِه نفِس نفِسنن ع عاءاءدد ِف ِفانانى اإلنسى اإلنسطِِطععاذا ياذا يمم  ووأأ  ..هه نفس نفسررسِِسخَخَ و و كله كلهالمالم الع العبحبح ر رلولو  انان اإلنس اإلنسععنتِفنتِفاذا ياذا ي م مههألنّألنّ

 

 أِخليتك ى تشتركى فى ِع متلك الِةالص :انَأبا السماوى..أشكر ك ربيلتدكأم الِص خَرعاًاِفى دن  أغلى ثم
ئاً  شي ال أريدعك وم.كِصخْشَى فى اِئج ركّل .اهمى لتستِلاِتي حاك وه.هكَ قلبى لتمتِلاك ه.ِةديى األباِتي أجل حنِم

ضعلى األر.أرفع الِت صى فى اسم يسوعار الب.و اثقاً فى وِدعكي ا مقلتَن  :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه. 
 

  :ىتجد ذلك ِفيرها سسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                        
 ٣٣ – ٢٨: ٥    ،       سفر أعمال الرسل ١٨: ١٦   ،    إنجيل متى ١٨: ٢١ إنجيل يوحنا ١
  ١٩: ٥ إنجيل مرقس          ،                 ٤٢ – ٤٠: ٥ سفر أعمال الرسل ٢
  ١٧: ٤الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ، ورسالته ٢٩: ١، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٣٩ – ٣٦: ١٢ الرسالة إلى العبرانيين ٣
  ٢٦ – ٢٤: ١٦ ،      إنجيل متى                 ٦: ٣ رسالة بطرس الرسول األولى ٤
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