
 ٢٢٥سـالة لرا
 

ـتَِعداسـتَِعدِللقاِء إله ِللقاِء إلهاس كك .. ..الج إله هوهيالج إله هوهيهماس نودهماس نود  
 

(Arabic – Prepare to meet your God. The Lord God Almighty is his name) 
 

  يهوه إله الجنود اسمهيهوه إله الجنود اسمه.. ..  ِللقاِء إلهك ِللقاِء إلهكاسـتَِعداسـتَِعد :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

فر ِس وِمنعاما وساح الرحأاألصبع نقر العددالثاِنىني شَ عِثوالثاِل رشَ عر  : 
 

 هنّإف .ائيلا إسر ي إلهكلقاِء ِلفاستِعد .ع بك هذا أصنَى أنِّ أجلن فِم.ائيُلرا إسع بك يذا أصنَ هكَكذِلِل" 
ىوذا الِذهنَ صعوخلقَاَل الجب خْأ و. الريحباإلر نسانم ا هِفو كرى الِذ.هي عُلجالفج ظالماًر .وي على ىِشم 
األارِفشَم ضر.ي هوإ هلهالج نوداس م١".ه 
 

 األإن صحابعالر ِماح ِسن فر عاموسي لنَقد مةا صورع ما كَبرة عمانِه عليإنو  بالوقترائيَلس ِفى ذِلك . 
الِد  أوع ماهم ترة تار.اريخور التصميع ع جى ِفثيريناُل كَ ح وهذِه.طريقين نيى بارن حيرقتيِف ني بونجرعي انواكَ

ِةالظلمس الكين أخْةوتار رى ترمى ِفاهفوِف صسبالم حينباس بم الرنِّمينروبأسلوٍب.  م ا يقداِخر بمسونَهم 
مخَاطبهي بى ِفالرالع ابع قاِئ ِددالًالر: "أكِثروا الذوا الذأكِثروأح نوبوأح ضِِضنوبروا كّلوا كّلرص ص باحاحبذب اِئاِئ ذبحكموكّلوكّل. . حكمام عثالثِة أي ام عشُشُ ثالثِة أيوروركمكم..  

   ٢." الرب الربيديد الس الس يقوُل يقوُلائيَلائيَلرر إس إسىىا بِنا بِن ي يببتمببتمذا أحذا أح هكَ هكَ ألنّكم ألنّكم..واواعع وسمِّ وسمِّلََلاِفاِفوووا بنَوا بنَاداد ونَ ونَ..كركرة شُة شُمممير تقِدمير تقِد الخَ الخَننوا ِموا ِمددوأوِقوأوِق
 

بنو  ان كَار إذير بخَبشِّا ي ماكنَ هسليف. لرب ِلةه مكران كَ وقدموهائيَلرنو إسب ها استحسنَملألسف  
 منه ع اُهللاىِض راوه إذا قدموعشُورهماح بكلَّ ص همِحاِئ بذبم أنّهمهنْ ظنّاً ِم.الينبر مي غَ ذنوبهمن ِمونركِث يإسرائيَل

وعنأفع ديئةاِلهمالر .و همنُّطمِئ موناَهللا  أن مله ِغفرينَس  ظيرأعاِلمة الهماِلحص.أو ليتْسالح اتُ نَسيئاِتذهبيالس ؟ن. 
   ٣. اِهللاِتي إلى بهماِلو وأمهمِحاِئ ذبنضاً ِموا فيم قدا طالمنوِب كثرِة الذنال ضير ِمبنَاء على ذِلك ف

 

  النّبىوسام عها قالمبيهاً ِلئاً شَيشَ. ى اإللهىحبالو ِبلشّع ِل األول قاَلاِحِهح إصى ِفىإن إشعياء النّب 
م م  وبد وبد..اتاتنَنَسمسم م مممححاش وشَاش وشَِت كبِت كبرقارقاحح م مننتُ ِمتُ ِمممخَخَاتات. . ؟؟ الرب الربقوُلقوُليي  كمكمحِِحة ذباِئة ذباِئثرثر كَ كَىىاذا ِلاذا ِللملم" :لبِنى إسرائيَل بالوحى

ععجوِخ وِخولولج ررفان وتيوسوسفان وتيم م را أسرحينَ حينَ..ا أس مما تأتونِل ِلا تأتون تظهتظهرروا أمىىاِماِموا أمم م ننطلب هذا ِم هذا ِم طلب ننأي أي ديكمديكمأن أن تد تد وسوسوا دالال. . ؟؟ىىوروروا د  
تعتعودودوا تأتونوا تأتونبتقِدم ةٍٍة بتقِدمب لةلةاِطاِط ب..الب خُخُ البوروره ه ووم م كركرهىى ِل ِلةةه . .لسواالعِتلس واالعِتتُ أطيقُ اإلثم كافكافتُ أطيقُ اإلثم".إن ال ي بطيقُ الرأن واطخِل ي 

واقتر آِت الاِفاإلثمسيبأص اوم وصلواٍت وأعالمبر وإح انس.اَهللا إن ال يستسيغ طع  المِمزيجم وِتِه هِذن ٤ .لك    
 

  إنعاموسي وضلنَح ِما ابتد اءنالع ِددإلىس اِد السىاِد الحشَ عكَر يف تعَل اُهللاامم ذِلع ككَِب الشّع ى 
يرجعهمِه إلي.ت لقد امَلعم عهبخَم سمو ولِك.َلاِئس أل ِلنِفسلم ي رجعالشّع بع تْ هِذِكوقد ذ. ِه طرِقنالِعِهر بةار: 
"فلمفلمتر تر جعخَ "ااووجعمم اٍت ِفسِتىر الك ألعى وِف.اِددالع ىاِن الثِددشَ عر نقرأ عبفاِصةار لة صريحة وة قويهجهبا الر 
إ ىِنلبسائيَلرالذين كوا بطرِق تمسهمالم ِةعوجوأص روا على عدم الرإوع جبلى الريطريقِهىر ِف والس . 
 

 ن ولِك.ِها إلى طريِقنَِق طرن عجع نرى كَ.ةددتع مَلاِئس ووا بطرقعنَ مامُلى الرب يتعر نَِها هِذنَ أياِمىوِف 
بقينَِفلألس ا غَنَاِلا على حيم ربالينبند اِتِهاءالم تكرِةر.يسته منينِهاِت بإنذاروتح ِهاِتذير.يأتينَ واآلن اً ا الصوتُ قوي

ناً خُعِلمةَطورِلستِعنَ ِل.ر األم القاِء إلهنَد . بالر ملنَا خَالصأه إنحهِلنَا نَالة إنّال مكم عاِل الهخْنَو كينسراتنَدي أب. 
سنقضيها معإبليس  ِهكِتالِئومولي ِمس نِقٍذنم .س يراِحى كلُّ وٍد بعِة ِهينيِفى األبدي مِدا لمصي قهحين ِمعس هِه بأذني. 
سيكلُّ واِحو ٍد منّاجها مصيره. نمانفصَل ع نالشِّالم  العرالح ِمنير ضاةَية األبدي.وم ى بِقنِهاِل على حي عرجب ين 
اح حص األ إنجيلِهى ِفقا البشير لوُلسج ي.ِدس بالجما فعَلاباً عس ِحىِطعض لي ديان كلِّ األرام أمفُ يِقفَون سرقتيالِف

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                       ،                    ١٢: ٤اموس ع سفر ١
 ٥ - ٤: ٤عاموس سفر      ،     ٢١: ١٨سفر الملوك األول  ٢
       ١٤ – ١٠: ١٨إنجيل لوقا  ٣
 ١٢ & ١١ & ١٠ & ٩ & ٨ & ٦: ٤عاموس سفر       ،    ١٣ – ١٠: ١سفر إشعياء  ٤
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ا ا نَنَ إلى ه إلى ه بهم بهم فأتوا فأتوا..همهم علي عليكك أمِل أمِلوا أنوا أنريدريد ي ي لم لمننيي الذ الذكك أولِئ أولِئىىاِئاِئددا أعا أعأمأم" :وعس يلرب ِل هذا القوَلرشَع عالتاِس
حواذبحواذبوهوهماِمماِم قدىى قد". اءوجنْ عهامؤيبر وِتىوحنّا  يالاله: "ويويصصعخّعد خّدد دع انع ذابهذابهانممإلى أب ِد اآلبِد اآلب إلى أبدينوال والدين تكون تكون راح ة ة  راح

 ائيَلر إسىبِن وسام ع اِهللانبى هاج ولقد .ارِهوِء اختيةَ ساقب عاجهوم يو يقُدصي فس اآلنقُدص ال ينمو. "اراً وليالًاراً وليالًههنَنَ
الذيناستم رأوا العشَيأفكَ ح بسار قلوبهمخْ المدى الِتِةوعلم تر بل . لهم األخيرهبإنذار .ض الرظقد كَنّوا أن ةَثر 

ذنوبهمتم حا وهأصوامهموص لواتهمشُورة  وكثرِهع١م.ذار  إنْىل ِف وبالتامبالرله ى الِذماء على ِل جان نبساِهللاى  
عامإل إذ قاَلوس ساستِعاستِع" ائيَلردلقاِءلقاِء ِل ِلدإلهك إلهك ".ا تونَجها بالتع ضنلخِّاؤالِتس صخَىا ِفه مو ٍةسنْ ِمعلى كلِّ نجيباه: 
 

ة ص الفرطاِء إعن عفُتوق ال يَهللا اإن ....؟؟جعجعرر ي يهه لعل لعلهِِه علي عليردردمم تَ تَننممى ِلى ِلرر أخْ أخْ فرصة فرصة اُهللا اُهللاىىطِِطععاذا ال ياذا ال يمملِِل: : أوالًأوالً 
تلوالفر ة كَصىي راإلنس جعع اننالِلِه ض.ولكن  ي ِليقِن حتاُلإبليسعاإلنس كَان ىي َلؤجبتَ توه.َئاِط الخَ إنحين يقع  

 .سعاًت م الوقِتى ِف بأنهاع إقنَ إبليساوُلح ي.ِهوع إليلرج ِل اِهللاِةوعول دعلى قبزم ع وي.س تبكيِت الروح القدتَحتَ
  ستهينستهين تَ تَأمأم": يقوُلة وميى رِنؤِمإلى م الِتِهرس ى ِفوُلس الرولسب  كتبلقد.  القلبديِد وتجِةوب التةص فرِه عليضيعوت
   وقلبك وقلبكككاوِتاوِت قس قس أجل أجلنن ِم ِمككنّنّكِِكولول. . ؟؟ةِِةببووا يقتادك إلى التا يقتادك إلى التمم إنّ إنّلطفَ اِهللالطفَ اِهللا أن  أن المالم ع عرريي غَ غَ..هِِهتِِتاا أنَ أنَ وطول وطولهِِهاِلاِلهه وإم وإمى لطِفِهى لطِفِهنَنَبِغبِغ
  ٢."اِدلةاِدلة الع الع اِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن دالن دعع واسِت واسِتبِِبضضم الغَم الغَوو ي يىىباً ِفباً ِفضض غَ غَككنفِسنفِسر ِلر ِلخَخَ تذ تذائِبائِبر التَر التَييغَغَ
 

  اآلباذا قدم فلم.ىكِف يك ذِلان كَإن ....؟؟ااطاِئنَطاِئنَ أخْ أخْنن ع عاوزاوز يتج يتجىى هذا كَ هذا كَىى أال يكِف أال يكِف....حيمحيمن رن رممحح ر ر اَهللا اَهللاإنإن  ::ياًياًثانثان 
ماوالسى الِذىه ور حر نماحيم إلبنالو ِل.؟طاِةلخُ كفاٍد ِلحيد اَهللانعلم أن وسقد والقد اسة معالنّج ِةاساِد الصانّة ِمر 
جتِمال يانع.األم ري حتاجرير ِل إلى تطهير وتبمنسكَ تنج ىيكون م قبوسى اِهللاوالً لدالقد .وهذا م ا يفعلهبالر  

يسوعم عكلِّ م نبؤِم ي كَ.ِهن ماَهللاا أن ع دلاِدٌل وعهي ستوِعجب م قابطأ وأذنَ أخُنب.ا  وهذا ملهتحمبالر ي سوع 
عنّاةنياب .فقد َل قصتحم خَاص انَطايا بسليِبِه على اِمفِك دلصرِض ليىقد ة اِهللاسو.لِهِد وع ذِلكنّا  . كافياً كانآم إن
  .حصفَا وي لنَرغِفيو ِهمِتحا برنَع مُهللاامَل اليتع. خَالِصنَا وتبريرنَا وتقدِيسنَاوقبلنَا تدبيره ِل بِه
 

قَ ح الرابع طراحص األفرِه ِسىرد ِفس يىوس النّبام عإن  ....؟؟بِهبِهععشَشَ ِل ِل الشّديد الشّديد اهللا هذا اإلنذار اهللا هذا اإلنذارههوجوجاذا ياذا يلملم  ::اًاًثثثاِلثاِل 
 نم زبمعنَى أنّه قد حّل. م ذِلك اإلنذاره إليجه فو.ىوا إلجع ترفلم:  بالقولعقب يٍة مر كلِّى وِف.بِهعاع شَج إلراِهللا
قاِب والِعِةينونَالدفَ وال منْ ِمرهام.فم نى قلبتقس هروأص الص فل طريق الخَفض على ريحذِلِسب كاإلنذار هاً  موج
ولك.ِهإلي نم نع على اإلتي ملى اِهللاان إزرِسنكَ بقلٍب مس ف يقبلهوعد الرنَا لب:م أن إ  يقبْلنِهليخْ ال يرجارجاً خَه. 
 

 الةَصع مس ي اَهللا إن. بكلِّ تأكيٍد ال ....؟؟ىىااييطاطا خَ خَىى إذا متُّ ِف إذا متُّ ِفىى أجِل أجِلنن ِم ِمننيسييسيالة القدالة القد ص صعع ال تشفَ ال تشفَهْلهْل: : أًًأرابعرابع 
يالقدة ِم السينشّفاعيأجل الخُطاِةن األح اءي.ولكن م نط خَىاتَ ِف ماياِفضاً التواهر  ريِة اِهللا بالسوعِة ِلدابِة واالستجب
هعم.  ِصرعويتعلى تبِة ِل ِهيملكَِة الظلممفمهصيرِةقاِئ الود األبدي.فلي سالج طاِةلخُ ِلحيمالذين لم ج يدوا منِمىصِل ي ن 

 .  ماهطاي خَىاتوا ِف وم إلى اِهللاهموِعج ر دونهماِتةَ حيصوا فراع أض الذيناِةصا لكلِّ العه إنّ.همِتو مدع بهمجِلأ
 

 إن .ِة الكثرن ِمدى وال تعص ال تحىايطاخَإن  :ٌل قاِئ يقوُل قد ....؟؟ أخلص أخلصىى كَ كَ أفعَل أفعَل ينبِغى أن ينبِغى أناذااذامم: : اًاًسساِماِمخَخَ 
الوحنّا يى ِفسوُلريقوُل األولىِهالِت رس : "د إند إنممي ي سسوعوعالم الم سيح ابن اِهللان اِهللاسيح ابي ي طها ِما ِمرنَرنَطهنٍة كلِّ خَ كلِّ خَنٍةطيويقوُل."طي : "إنا ا اعترفنَاعترفنَ  إن

  أواطاي الخَِةل على ِققفُ ال يتور األم إن." إثم إثم كلِّ كلِّننا ِما ِمنَنَررطهطها ويا ويانَانَطايطايا خَا خَ لنَ لنَررغِفغِفٌل حتى يٌل حتى ياِداِد أمين وع أمين وعووا فها فهانَانَطايطايبخَبخَ
اً اً فتريفتريداً ومداً ومطِهطِهضضفاً ومفاً ومددججالً مالً م قب قبتُتُ كنْ كنْىىا الِذا الِذأنَأنَ:  يقوُلوُلالرس ولسب ب كت لقد.ن اِهللام اب دِة فاعليِةقو على بْل .اهثرِتكَ

  سيحسيح الم المىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةببححان والمان والميميم اإل اإلععا جدا ما جدا منَنَة ربة ربممعع ِن ِن وتفاضلتْ وتفاضلتْانانم إيمم إيمدد ع عىىهٍل ِفهٍل ِف فعلتُ بج فعلتُ بجىىنِّنِّتُ ألتُ ألمم رِح رِحىىنِِنولكنّولكنّ
ييسسوعوع..ص قة ِهقة ِهاِداِد صىالكِل الكِلى ممة ومحِِحستَستَة ومقة كّل قبقة كّل قبول أنول أنالم الم سيحسيحي ي سسوعوعج ج اءاءإلى الع اا إلى العلم ليخِلخِللم ليصطاِةطاِة الخُ الخُصالذين الذين أوله أوله م٣."اا أنَ أنَم 
 

 أدعكَىأِخ وك تشتَى ركِتى ى ِفِع ملك الِةالص :انَأبا السمالل..اوى همار حى ِتآ .ئاِطخَا ال أنَىِنمإليبكلِّك  
اِصىعِف واثقاً.ى وآثاِمم ى الدعلى صليِبى عنِّسفوِكم الم الج الِصخَ ِلثِةلجريرىى وتب .ى اجياًربرص فحك 

وغفرانك.أرفع  ى ِفىالِتصاس م يست. ى الفاِدوعِكمالً على وعِدكي ا مقلتَن  :ي نال أخْم خَارجاًقبْل إلى هرج . 
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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 ١١: ١٤    ،      رؤيا يوحنّا الالهوِتى ٢٧: ١٩         ،           إنجيل لوقا ٤١: ٢٥إنجيل متى  ١
    ٦ – ٤: ٢إلى مؤمنى رومية  رسالة بولس الرسول ٢
   ١٥ – ١٣: ١إلى تيموثاوس   األولىرسالة بولس الرسول   ،                           ٩ & ٧ : ١يوحنا الرسول األولى  رسالة ٣

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

