
 ٣٢٢سـالة لرا
 

  ونونددببعع تَ تَنن م مكمكموا ألنفِسوا ألنفِسارارفاختَفاختَ
 

(Arabic – Choose for yourselves whom you will serve) 
 

 ونونددببعع تَ تَنن م مكمكموا ألنفِسوا ألنفِسفاختارفاختار :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 ِسوِمنشُفر ياح وعحاألص الر أابع والِعشْريننقر  ددالعاِمالخَن يسشَ عراِد والسسشَ عر  : 
 

 مهدب عهة الذين اآلِلان كَنإ .وندب تعن ممو اليكمنفِسوا أل فاختار.بوا الردب تعنأ كميِنعأ ى ِفاء سنإو" 
آباؤكمى ِف الذينع ر النّبإ و.رهكَن ان األ ةآلهموريينأ  الذيننتمنواِك سأ ى ِفنِضرأو. همنَأا مفنَىِتيا وب عبدالر ب  
 ١."ىرخْأة ه آِلدعبنَ ِلب الركتر نَنأا ا لنَاشَح:  وقالوابع الشّابجأف
 

 اُهللاخلقَ لقد َلاِخ دأج نَاِدسا أجهزة عةجيب.وأع جبها القلب. ِن إنّهعة ِممِنن م اِهللاعيتوقفُال .انَ علي ظة  لح
عِخن انَمِتد.ه وإع جازح ىَلاِخ د صاورنَدشْ يهدبع ىالِذ ِةظمخلقه . ليفينَس ا منقلباًِهنفِسِل  اختار ي نبضَلاِخ د 

صرِهد.ر بما رأى بعنَضا صولِك.قلبِهة ِلور ل نيفينَس ا منأى  رقلبه.لقد أو جاُهللا دَلاِخ دأج األ انَاِدسجةَهز 
  اَهللاألن. اًاديال إر ُلمتع بْل اارنَتي اخْا أونَِلخُ تدوند ُلم تعفهى .انَِتاد بإر فيِهتحكما ننَلس ا ماهنْ وِم.ا لنَةوريرضال
 ر الشّاِب ارتكَوأ .ابثوال ناُل نَوبِه ريل الخَمار ع الختيٍةر حٍةإراد بجّل وزا علقنَ خَقدلو .رِه أمع طوَلمتعِل اهلقخَ

وعليه نتحالِعُلم نَ ِلا خلقنَ.قابعبدهخَنْ ِل أوغَتار يرنَ ِلهعبد.م نَ أنّعالِهوِنا بد و جلنَود ى اآلِخ وال ِفضا على األرِةر . 
 

 حثَدب عدم ِتوم وسى عبأ  اِهللادنالر بكلم شُ يوعاِدن نون خَ بمم الًى قاِئوس :"مموسوسى عى عبىىدِِدبقد قد م اتَاتَ م..  
فاآلنفاآلنقم قم اع اع ببرهذا األ هذا األر ررددنهذا الشّ هذا الشّ وكلُّ وكلُّتَتَنْنْأأ  ن على األلى األإإ  ..ببعرنَنَأأ  ىىض الِتض الِترا ما مععطيهطيها لها لهمم  ))أىأىلب إإ  ىىنِِن لبسسرائيَلائيَلر((..  كمتُتُا كنْا كنْكمم م عع  

مموسأأى ى وسكونكونم م عكال ال..عك أه مِِم أهلكأأ وال  وال لكترتركككك..  ال يال يببررحِس ِسح فرالشّ الشّهِِه هِذ هِذفر ريعة ِمة ِمريعنفِم فِمن كبْل بْل..ك تله تله جنَ نَ فيِه فيِهج هاراًاراًهولي كَكَ ِل ِل..الًالً وليىى  
تتحلِِلفظ فظ تتحلعلعممل حل حسسبكلِّ كلِّب م م ا ها هوومكتوب أل أل.. فيِه فيِه مكتوب نكتصِل تصِلذٍٍذ حينِئ حينِئنك ححطريقك تفِل تفِلذٍٍذ وحينِئ وحينِئ طريقك حح".وقاد شُ يوع شَن نونب عاِهللاب  

قية حكادة ِطيماَلوح ِهاِتي ."ودثَحأن شُ ياخَ شَوعوتقد ِفم امى األي .فدعشُا يوعج باِطميعإ  أسسوشُائيَلر وخَيه 
ورؤساءهات وقضهوع رفاءوقاَل.ه له نَنَأأ :ما قدتُتُخْخْ ِش ِشا قد..تقد تقد ماأل األىى ِف ِفتُتُم ي٢."امامي   

 

 قاَلثم  شُيوعب لشّ لَِ نوننأأوو": ِبعنتمنتمقد قد ر ر أيأيتمكّل كّلتم م م ا علََلمِِما عالر الر بإإ  بلهكملهكم..بج ولِئولِئأأميع ميع  بجكالشُّ الشُّك عِم ِموِبوِبع نجِلجِلأأ  نكمكم..  
 حتى  حتى ..ىىوسوس م مةِِةريعريعفر شَفر شَ ِس ِسىى ِف ِف المكتوِب المكتوِبملوا كّلملوا كّلععتحفظوا وتتحفظوا وت ِل ِل..وا جداًوا جداًددددفتشَفتشَ"  .."نكمنكم ع عارباربحح الم الموو ه هلهكملهكمإإ  بب الر الرننألأل

ال تحيدال تحيدوا عنْنْوا عهها يأأ  ميناًميناًا يوشَ شَو مولِكولِك  ..االًاالًمن الصن الصقوا بالرقوا بالربإإ  بلهكمكَ كَلهكم مما فعلتمإإ  ا فعلتملى هذا اليلى هذا اليوولِكولِك" ."ممونإإ  نذا رذا رججععتم ولصتم ولصقتمقتم  
ببقيهؤالء الشُّ هؤالء الشُّةِِةببقي عولِئولِئأأ  ..وبوبعككالب الب اقيناقينم م عكمعكم..وص وص اهاهررتمتموهوهممود ود خلتمإإ  خلتمليليهمهمو و ههمإإ  مليكمليكم..  فاعلمأأ  ..وا يقيناًوا يقيناًفاعلمننالر الر بالهكم ال  الهكم ال ب 

ييععودودي طط يرردولِئولِئأأ  دكالشُّ الشُّك ععوبِم ِموب نأأ  نماِماِممكمكم..فيكونوا لكم فخاً فخاً فيكونوا لكم و ركاًركاًشَشَ ووس وس وطاًطاًو..  حتى تبيدحتى تبيدوا عوا عنِت ِتن لكاأل األلك ررض الصاِلاِلض الصحةةح..  
  ههنّنّأأ  ،،كمكمنفِسنفِسأأ  وكلِّوكلِّ   قلوبكم قلوبكم بكلِّ بكلِّونونعلمعلم وت وت..ااههض كِلض كِلرر طريق األ طريق األىى ِف ِفبب ذاِه ذاِهممووا اليا الينَنَأأا ا  وه وه..لهكملهكمإإ  ببالرالرا ا اهاهييإإ  طاكمطاكمععأأ  ىىالِتالِت
لمتسقط كِل تسقط كِللم ممة واِحاِحة ودِم ِم..ةةد ننج ميع الكَميع الكَ جالم الصىىح الِذح الِذاِلاِلالم الصتكلم بِه بِه تكلم الر الر ببع ع نكم٣."نكم  
 

 وقاَل مهاتَ وقضمهاءؤس ورائيَلرسإ وخَيا شُعود. لى شكيمإ ائيَلسرإ اِطبسأ ميع جوعشُ يعمج ِه وفاِتوقبَل 
لهم: "فاآلنشُشُ اخْ اخْفاآلنوا الروا الرببواع واع ببددوهبكَ بكَوه مأأال وال وممإإوو. . ةةانَانَمننس س اءأأ  ىى ِف ِفاءعيِنيِنعكمأأ  كمننتع تع ببددوا الروا الربفاخت فاخت،،ب ارنفِسنفِسوا ألوا ألاركمكمالي الي ووممم م نن  
تعتعببددونإإ  ..وننكَ كَن اناآلِل اآلِلان هة الذينهة الذينع ع ببددههممآب آب اؤكماؤكمالذين ىى ِف ِف الذينع ع بر النّر النّبهإإ و و..ررهنكَ كَن انانآله األاأل  ةة آلهمموريوريينينالذين أأ   الذيننتمنتمس اِكاِك سنونىى ِف ِفنون  

ل وبالتأم ٤.ىىررخْخْأأة ة هه آِل آِلددعبعبنَنَ ِل ِلبب الر الرككترتر نَ نَننأأا ا ا لنَا لنَاشَاشَحح:  وقالوابع الشّابجأف ."بب الر الرددعبعب فنَ فنَىىتِِتييا وبا وبنَنَأأا ا ممأأوو. . همهمضِِضررأأ
 : هدع بوندب يتعفَ وكيِبع الشّام أم ثالثٍةاٍترا اختيحطري وعشُ ي أنجد نَ.ن نونوع بشُان يسى على ِلحال الوى أقوِف

                                                
١ شُوعلى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                      ١٦ - ١٥: ٢٤ سفر ي   
٢ شُوع٢: ٢٣ &  ٩ – ١: ١ سفر ي   
٣ شُوع١٤ – ٣: ٢٣ سفر ي  
٤
  شُوع٢٨  - ١٤ & ١: ٢٤سفر ي                
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 ى الح اِهللاةادبِع ))٣٣((. همِضرأ ى ِفنوناِك سهم  الذينينوريماأل آلهة ةادبِع ))٢٢(( .ماؤه آبمهدب ع الذينِةهة اآلِلادبِع ))١١((
كما أعلن شُيوعب نونن ع أأوو": ِه نفِسنمنَنَأأا ا ما وبا وبيفنَ فنَىىتِِتي عبعبددالر الر بب".   

 

 ىحا الوجله سائيَلرى إسِنبين ب جعلىار ة عمص وتْانَ كَلقد ....ِعبادة اآلِلهِة الذين عبدهم آباؤهمِعبادة اآلِلهِة الذين عبدهم آباؤهم: : أوالًأوالً 
اإللهى باألصاح الثاِنحِمى والثالثين فر الخُ ِسنوجر .فلقدح ثَدكَ أن انم وسبل سينَى على جاء حسبأم ر الرب 

اوهنَ. لهكطى اُهللا أعع بدهم ل ىوسوحالشَّى هةاد.وه ما لواحن ِمنح جار مكتوبن بإصبع الرب.ولم أى الشّا رعب 
اليوِدهى أنم وسطأ ِفى أبول ِمى النزنبل الج .اجتمالشّع عبعلى ه رونوقالوا له  :"قمقم . .اصنَنَاصعا آِلا آِل لنَ لنَعههة تسيرة تسير  
أمأماماانَنَام . .ألنألنهذا م هذا م وسوسى الرالِذ الِذجَلجَلى الر ى أصى أصععدا ِما ِمنَنَدننأر ض ِمض ِم أرصر ال نَر ال نَصعلمعلمم م اذا أصاذا أصابابهفقاَل. "هله مه رانْانْ": ونززععوا أقراطاطوا أقر  

الذهى آذان ِنى آذان ِنى ِفى ِف الِت الِتبِِبالذهساِئاِئسكمكموب وب نيكمنيكموب اِتاِتنَنَ وبكموأتوِن وأتوِنكم ى بهفنَ. "ااى بهزالشّ كلُّع ِبعأقر ِنى آذاى ِف الِتِباط الذههم ا وأتوا به
إلى هرذ ذِل فأخَ.ونِمك نديه أيموص ورنَه باإلزميل وصعِعه الًجم سآِل آِلهِِههِذهِذ" : فقالوا.وكاًب هتكهتكي ي ا إسا إسرى ى  الِت الِتائيُلائيُلر

أصأصععدتكِم ِمدتك ننأر ِم ِمضض أر صصرر..ثم بنَ بنَ ثم ى مى مذبحاًحاًذب..وأص وأص ععددوا موا مححرذِلذِل ِل ِلقاٍتقاٍتركالِع الِعك ججل المل المسسب١."وكوكب 
 

 سيٍط طريق ون ع باهللاملتهِصو . بِهاًصيخْ شَاطاًرتب ارتبطون باِهللااس ال ي النّضع ب أنك ذِلن ِمستنتجنَ   
بنَيهموب نَيذِلِل هكال ي رفونَعو. هغَلو ابالو سطاءب نَيهموب يكَ اِهللان ما حثَدم شَع إ ِبعسغَإذ  ائيَلرابم وسنْى عهم .

تحوِبلوا إلى الذهلي عبدوهأو ي نَصعنْ ِمونشَه ئاًيي تعبدونله وي سجدونأم امنَ .هاسيناإلله الح ىالم وودج .أوضح 
بولسالر ذِلوُلس ِفك ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رةومياألص إإ": ِهاح األول بقوِلحذ مذ معظاِه ظاِهرفة اِهللارفة اِهللاع ررة فيهمأل أل..ة فيهم ناَهللا اَهللان   
 حتى  حتى ..ههوتوتة والهة والهديديممرر الس الستهتهرر قد قداِتاِتوعوعنُنُصصة بالمة بالمركَركَدد م م..المالملق العلق العذ خَذ خَنْنْى مى م تر ترةِِةنظورنظور الم المرريي غَ غَههورورممأأ  ننألأل  ..مما لها لهههررظهظهأأ
دلوا دلوا ببأأ و وىىبب الغَ الغَممهه قلب قلبظلمظلمأأ و وممارِهارِهفكَفكَأأ  ىىمقوا ِفمقوا ِف ح ح بْل بْل..لهلهإإكك  وهوهكركرشْشْ ي يووأأ  وهوهددججمم ي ي لم لمرفوا اَهللارفوا اَهللاا عا ع لم لمممههنّنّألأل  ..ذرذر بال ع بال عممههنّنّأأ
ممججدىى الِذ الِذ اِهللا اِهللادال ي بِش بِش..ىىفنَفنَ ال ي بهِِهبص ص وراإل اإلةِِةور نسىىن الِذن الِذاانسي فنَفنَ يى والطيى والطيور والدور والدواِباِبووالز والز ح٢."افاتافاتح                                        
 

 .ا فيهونعيشُى ي الِت بالبيئِةونتأثر يون كثير....همهمضِِضررأأ  ىى ِف ِفنوننوناِكاِك س سهمهم  ذينذين ال الينينوريوريمماألاأل  ةِِةههة آِلة آِلادادببعِِع: : ثانياًثانياً 
 .ونرد ال يما وههونَارسمة يثني وا طقوسهوبشُ ي ِهللامتهادبى ِع تركذِل ِل.اه بتأثر يوندبع ينم ِلمهار أن اختيِةجردِل

 أله س حين بْل.ك ذِل يفعْل لمهأنّيق دف الِصوسي ن التكوين ع سفرجُلسيو .مهانَ إيمونرنِكي ر البشَن ِمفاًوخَ ونروآخَ
 ابجأف ."ااههررببتعتع ِل ِلالماًالماًححأأ  ععممتستس  ككنّنّإإ  الًالً قو قونكنك ع عتُتُععمِِما سا سنَنَأأ و و..ههررببعع ي ينن م مسس ولي وليلماًلماً ح حتُتُمملِِلحح": الً قاِئرص ِمونعرِف
يِففُوس رعوالًقاِئ ن: "ليليساُهللا اُهللا..يي ِل ِلس ي ي جيبجيببس بس المِف ِفةٍٍةالم ررععوونوبِس  ..""نفر دانيال يجُلسالو حنََلوق ى ذنَوخَبصِلر ِةلفتي 

  ننأأا ا نَنَمم ال يلز ال يلزبوخَذنَصربوخَذنَصرنَنَا ا يي": ِكلمِلوقالوا ِل ةة الثالثتي الِفاب فأج."؟ىىدد ي ينن ِم ِمذكمذكمنِقنِق ي يىى الِذ الِذلهله اإل اإلوو ه هننمم"": : الثالثة
نجيبنجيبك عك عننهذا األم رر هذا األم..  هوذا يهوذا يوجوجدإإ  دلهنَ نَىىا الِذا الِذنَنَله ععببددههي ي ستطيعأأ  ستطيعنني نَنَ يجيا ِما ِمنَنَجينأتون النّ أتون النّن ار المتِقتِقار المدأأ و و..ةةدنني ا ِما ِمذنَذنَنِقنِق ينني دِِد يكأأ  كييها ا ه

الملِِلالمكإإوو  ..كال فليكنال فليكنم علوماًعلوماً ملك أأ   لكييهها الملِِلا المكا ال نَا ال نَنَنَنّنّأأ  ..كععببدلِِل آ آدهتكهتكوال نس وال نس ججدِل ِلد تمثال الذهي نَي نَ الِذ الِذبِِبتمثال الذهصبتبتصه٣.ه 
 

إن  ."بب الر الرددعبعب فنَ فنَىىتِِتييا وبا وبنَنَأأا ا ممأأوو":  قائالِه نفِسنن نون ع بوعشُي ه أعلنَاهذا م ....ىى الح الح اِهللا اِهللاِعبادةِعبادة: : ثاِلثاًثاِلثاً 
ا  متْسليو .التدين المتظاِهرين باإليمان أدعياِء ن ِم أو.رين اآلخَاِتعتقد منذ ِمؤخَا ي متْسة لي الحقيقيةَادبالِع

 الِعبادةَ الحقيقية .ِهفاِض بانِخضِفنخَنَو ِهبارتفاِع روحياً عرتِفنَ انسنْإل بانقياِدنَا انَواِئ أهع مقُ يتِفاره بماونَخت نهِسستحنَ
 هعمسنَان وباإليم اهرنَف . اهللاع م خَاصةةصيخْالقة شَ عنبدأو .ا قلوبنََلاِخ دن اإليمانور قُشري امندِع انَاراختيب ىتأِت
 بالكتاِب  اِهللاِةمالل كِل ِخنس ِموح القد الراِدشَ إلرحى انفتالِذ لقلِب ِل اِهللان ِمح واِضإعالنإنّها  .ِه إليثُدنتحو

ةركَوشَ .سالمقد عمؤِم المنين امتألتْالذين قلوب همبم الذين  . اهللاِةحبيمارسونالس جِهللاود بالر ٤.قِّوح والح 
 

 أدعِل  أِخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى..أشكر ِمك نتُ  فبِه أجل نوركيوِم. اهتدن 
 ن ِمكأشكر. ىديِت أبتُنْم ض فبِه على الصليِبسفوِكم الم بالدجيِب العكالِص أجل خَنوِم. أحييتِنى  فبِهكالِمأجل كَ
أجل حبى غَ الِذكمرقلبى بر ِةاحالم وس.بهم نفِستْا طاب تْشَى وانتعالِتى .ىوِح رص أرفعوعسم يِفى اس  فاِدى 

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق وعِدك علىالّتِكم. ومخِلِصى
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٦ - ١: ٣٢  &  ١٨: ٣١لخُروج  ِسفر ا١
   ٢٣ – ١٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ١٨ – ١٥: ٣  سفر دانيال     ،    ١٦ – ١٥: ٤١ سفر التكوين ٣
  ٢٣: ٤ إنجيل يوحنا ٤
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