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ـّ ـّالط   ددريقُ األوحريقُ األوحالط
 

(Arabic – The only Way) 
 

ـّ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى ـّالط  ددريقُ األوحريقُ األوحالط
 

  : رشَ عابع الرددأ العنقر رينشْابع والِعاح الرحصل األسال الرمأعفر وِمن ِس
 

 الطريق  الطريق ببسسى حى حنِِن أنّ أنّ.. بهذا بهذا لك لكررى أِقى أِقنِِننّنّولِكولِك: : ِتِه أمام فيلكس الواِلىِتِه أمام فيلكس الواِلىأثنَاء محاكمأثنَاء محاكم  وُلوُلسس الر الرولسولس ب بقاَلقاَل  ""
 ١.""اءاء واألنبي واألنبيةِِةريعريعى الشّى الشّ ِف ِف مكتوب مكتوبووا ها ه م م بكلِّ بكلِّناًناًؤِمؤِم م م..ىىاِئاِئ آب آب إله إلهددبب هكذا أع هكذا أع..ةة شيع شيع له لهى يقولونى يقولونالِذالِذ

 

 النّاس على أطلقَ و.الطريقم  باسنينؤِمر الميغَ ونينؤِم المدنْ ِعوفةرع ماهأِتشْ نَِءدى بة ِفسيحيالمكانت  
 "لا" ريِفاة التع وأد.ةالكنيسم  باسهماِس أجنَ على اختالِفونسيحي المرفَع و"ونسيحيالم" م اسالطريقاع تبأ

 ر آخٍَفص و أىافِةة إلى إضاج ح وال.ىر األخْاِتانَيق والد الطرن ِمرِهي غَن عطريقال كذِلِلتمييز  ى تكِفتْكانَ
 ميلز  وال."اةاةيي والح والحقّقّ والح والحالطريقُالطريقُ  ووا ها هأنَأنَ" :ِه نفِسن عوعس يب الر قاَل.دح األو اإللِهرفِةع لمدح األوالطريقُ هألنّ
شَالبرفوا  كىرعاِهللاي الم عإال ةرفة الحقيقي مخْشَ رفِةعن اِهللاص ابر نَبا يسى الِذ وعهالطريقُ:و قّ والحوالح ٢.اةي  

 

 تخَ اولقدشَذ البر ثالثة مفَاِقوفة ِمختِل منسيح الِذ المى هِه وهِذ. الطريقُوالم فُاِقوالثالثة تم يثالثَز  
 :لا ثالثة للتأمهنِْم ختارنَ فاِئالطو لك ِتناص ِمخَألشْ صاًصِق لس الرالمأع فر ِسجُلسيو .اس النّنِمف طواِئ

 

 ئد قِان كا.مهنْ ِمداًاِح وكان رنيليوسرنيليوسككوو  ....انانالص باإليمالص باإليم الخَ الخَالِةالِةال رسال رسة الستقبة الستقبددههمم م م قلوب قلوبمملهلهالذين الذين : : أوالًأوالً 
 صلى إلى اِهللا ويِبعشّ للٍة كثيراٍتسنَ حعصنَ ي.ِه جميع بيِتع م اِهللافَخاِئ واً تقي كان.ةيطاليى األ تدعٍة كتيبن ِممائٍة
  قاَلفُوخله الخَد وِهليإ صخَا شَفلم ا كرنيليوس ي لهالً وقاِئِهليإ الً داِخ اِهللان ِمالكاًا مؤي رى ِفراًأى ظاِهفر . حينكّل

ماذا يا سيفقاَل. ؟دله  ."صلوصلواتكاتكوص وص دقاتكدقاتكص ص ععدأأ   تذكاراً تذكاراًتْتْدمماماِهللا اِهللاام ..  واآلنواآلنار إإ  لْْلسِِس ارلى يلى يافا رجاالًاالًافا رجواستد ع ِسع ِس واستدممععانان  
المالملقبلقبب ب طرسنّنّإإ  ..طرسهنْنْ ِع ِعازٌلازٌل نَ نَهدِس ِسد ممععانانر جٍلجٍل رد د بباغ بيتهنْنْ ِع ِعاغ بيتهددالب الب حررح . .ههويقوُل يقوُلو لك لك م م اذا ينبأأ  ىىغِِغاذا ينبنتفعَل تفعَلن ".و سردب طرس 
الروُلساختب ارهأم باِقام ِفتُا كنْأنَ: الًسل قاِئى الر دينِةى مصِلافا أ يى فرى غَ ِفتُأيبٍةير اؤي. ثمأو ح الرؤيا ضثم 
    .رنيليوس ك قبلن ِمِةريص قين ِملىإن سلير م فيِهى كنتُ الِذِتي البدنْ ِعِتق وقفوا للوال قدوإذا ثالثة رج: قاَل

 

 تَي بلواخَ فد.تةِسة وخْإ ضاً أيهع مبذه و.ٍءىى شَرتاب ِفر مي غَمهع مبذه ي أنسطر لبوح الرقاَل 
   بِه بِهالماًالماً كَ كَككممكِلكِل ي يووههوو" سطر باءعاستدب ِه إليارى أشَالِذ ِهى بيِت ِفالكالمأى  ر كيفَرنيليوسك مهرب فأخْرنيليوسك

تخلصوكّل وكّلتَتَ أنْ أنْتخلص بي تِِت بيكك".وكلم هب طرسبالص  الخَالِة برسكاَل فنَ.اناإليم الص وكلُّ الخَرنيليوسِهيِت ب.لقد كان قلب ه 
مهداًمالستقب اِةالِةال رسيِم. الح ط الخَنأ االعتقادأن  نْصال عالِذىاِتسنَح ِهو  منَيالصاً خَح.الطريقَ إن األو حد 

:  أفسسىِنؤِم م إلىِهالِتى رس ِفوُلس الرولس ب يقوُل.ا على الصليِبنَالص خََلى أكم الِذ.ب الرصخْ شَوالص هللخَ
"ألنّكمبالِن بالِنألنّكم ععمةِِةمم م خلصخلصونونباإليم وذِل وذِل..انان باإليم ككلي لي سِم ِمس نكمنكمه ه ووع ع طية اِهللاة اِهللاطي..لي لي سِم ِمس ننأع أع ماٍلاٍلمكي الال كي  يفتِخفتِخيررأح أح د٣."د 
 

 هُلالج مهدفعي كأولِئ .مهنْ ِمداًاِح وانك ىىوِسوِسسسل الطرل الطراواوشَشَوو  ....رر األم األمئئاِداِدى بى ب ِف ِف الطريقَ الطريقَونونقاومقاومييالذين الذين   ::اًاًثانيثاني 
 رفِةع إلى ماقٌ أشوى قلوبهم ِفتْ تولدور واستقبلوا النّهموا قلوب متى فتح ولكن. الطريقِةمقاور لم األمئاِدى بِف

إنّ.قِّالح هم ضحايا التعِبصاألع ى الِذمى يضشَ غَعاوة على عوِنيتهم حجبنْ عهمنور قِّ الح.فينقاد إلون شُى مِةور 
اِتقوِة الظلمو همال ي درون.شَ كان ُلاوي طو على الكنيسِةس.تنفثُ ي هيِذ على تالِمقتالً وداًدالر ب.لقد تقد اوُل شَم 

ِةئيس الكهنَإلى رو نْ ِمطلبهر قَمشْ إلى ِدَلاِئسإلى الج ماِتاع.حتى إذا و جِماساً أنَد الطريق نوِناالً رج ساء 
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يسوقهمم شليموثقين إلى أور.  ولكنّهبعدِة ب  أنديداِة الجيصَل على الحتسليم قلبِهحللر بي سنفِسِه  .وع نفى قاَل ع
ِه إلى تلميِذِهالِترسكنتُ كنتُىىا الِذا الِذنَنَأأ": وثاوس تيم قب الًالً قبم م ججداًاًففدو و ممضطهداًطهداًضو و ممفتريىىنِِنولكنّولكنّ  ..اًاًفترير حِِح رمفعلتُ فعلتُىى النِّ النِّ..تُتُم   بجىى ِف ِفهٍلهٍلبج  

ععدإإم م ديمِن ِنوتفاضلتْوتفاضلتْ  ..انانيم ععممة رة ربا جداًا جداًنَنَبم م عاإل اإلع يمو و..انانيم المالمححبىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةبالم الم سيح يسيح يسسوعوع..  صقة ِهقة ِهاِداِدصىالكِل الكِلى ممة وة ومقة كّلقة كّلستِحستِحم  
قبأأ  ..وٍلوٍلقبننالم الم سيحسيحي ي سسوعوعج ج اءإإ  اءلى العلى العالم ليخِلخِلالم ليصطاةَطاةَ الخُ الخُصالذين أأ   الذينوولهلهم١."اانَنَأأ  م  
 

 يسردب ولسِقسوُل الر صة اختبهوِداره لليالم حتجينِفِه علي ِهشليم بقوِلى اور :"أيأيهها الرا الرجوة وة  اإلخْ اإلخْاُلاُلج
واآلبواآلباءأنَ أنَ..اء ا رجٌلجٌلا ري ي هوِدوِدهىى..و لِِل ودِف ِفتُتُد ى طرى طرسسوسوس..ولكن ولكن ر ر بهِِهى هِذى هِذ ِف ِفيتُيتُبالم نْنْ ِع ِعةِِةدينَدينَ المددرجلى غَ غَ رجلى ماالئيَلاالئيَلمم م الشّم الشّعِلعِل مريعةةريع..  
  االًاالًون رجون رججج إلى الس إلى السماًماًسِلسِلمم و وداًداًقيقي م م..وتَوتَ حتى الم حتى المهذا الطريقَهذا الطريقَ  تُتُددطهطهضضاا و و..مموو الي اليكمكمميِعميِع ج جا أنتما أنتم كم كم ِهللا ِهللاوراًوراًيي غَ غَتُتُوكنْوكنْ
  ..قَقَشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدةِِةوو لإلخْ لإلخْلََلاِئاِئسس ر رهمهمنْنْ ِم ِمضاًضاً أي أيذتُذتُ أخَ أخَ الذين الذينةِِةخَخَييشْشْ الم المميعميعجج و و..ةِِة الكهنَ الكهنَئيسئيس ر رضاًضاًى أيى أي ِل ِلددههشْشْا يا ي كم كم..اءاءسسوِنوِن
ذهذهبآلِت آلِتتُتُب ى بالذينى بالذينه نَنَ هاكاكإلى أور إلى أور شليمشليمم م قيقيديندينلكى لكى ي ي ععاقبواوااقب..فح فح دا ذاِها ذاِهى وأنَى وأنَ ِل ِلثَثَدببو متغَمتغَ ورربأنّ أنّ..قَقَشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدب هنَ نَه ححوو  

  لُُلاواوشَشَ: : ىى ِل ِلالًالً قاِئ قاِئتاًتاًوو ص صتُتُععمِِمسس و و..ضض على األر على األر فسقطتُ فسقطتُ..ظيمظيم ع ع نور نوراِءاِءمم الس السننى ِمى ِملِِلوو ح حقَقَررغتة أبغتة أبار بار بهه النّ النّفَفَصصنِِن
  ينينالِذالِذ و و!.!.ههطهدطهد تض تضتَتَنَنَأأى ى  الِذ الِذرىرىاِصاِص النّ النّوعوعسسا يا ي أنَ أنَ::ىى ِل ِل فقاَل فقاَل!.!.ددييسس  اا ي يتَتَ أنْ أنْنن م م::تُتُبب فأج فأج!.!.؟؟ىىنِِنطهدطهداذا تضاذا تضمم ِل ِل..لُُلاواوشَشَ

كانوا مى نَى نَعِِعكانوا مظرظروا النوروا النوروارتع وارتع بولكنّ ولكنّ..واواب ههمملم لم ي ي سسممععوا صوا صوالِذ الِذتَتَو ى كلمفقلتُ فقلتُ..ىىنِِنى كلم ::م اذا أفعُلاذا أفعُل مي اا ي  رربى ى  ِل ِل فقاَل فقاَل!.!.؟؟ب
الرالربب::قم قم .!.!واذه واذه بقَقَشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدب..وه نَنَ وهاكاكي قاُلقاُل يلك لك ع ع ننج ج ميع مااميع م  ترترتبتبلك لك أن ٢." تفعَل تفعَل أن  

 

 إنالشّ كان يطان رلشَتب َلاوالطر وِسسىا مكان فعُل يابقاً س.ولكن ب عا دانإليم بأصحفعُل يا  مترتبله  
  سلكسلك نَ نَا لكىا لكىههدد فأع فأع اُهللا اُهللاقَقَبب س س قد قد..ةٍٍةححاِلاِل ص صاٍلاٍلمم ألع ألعوعوعسسسيح يسيح يى المى الم ِف ِفخلوقينخلوقين م م..ملهمله ع عننححنا نَنا نَألنّألنّ": كتوب م. قبل اِهللانِم

فيهقلنَ."اافيه فِة الطاِئا أناألولى ه أولِئم كالذين له مالقلوب الم مهدال نورة الستقبان اإليم .الطاِئوأن ة فة الثاني مه
 أولِئكالذيني دفعهمهُل الجلم قاوالطريق ِةم.ى استنَ متَ ولكنوا انفتَارتْحقلوب هِلم مرفِةعاةَ قِّ الحي٣.ونَالوا الح 

 

 .مهنْ ِمداًواِح كان وسوستريتريديِمديِموو.. .. ورور النّ النّنن ِم ِمة أكثرة أكثروا الظلموا الظلمبب أح أحممهه ألنّ ألنّ..قةقةغِلغِلنْنْمم  ةةددوصوص م مممههقلوبقلوبالذين الذين : : اًاًثثثاِلثاِل 
"أحأحبب  الظلمالظلمة أكثرِم ِمة أكثر نالنّ النّن ور ألنور ألنأع أع ممالهِش ِشتَتَانَانَ ك كاله رريرهؤالءهؤالء. . ةةيرابغض وا النّوا النّ ابغضوروال والور   ييأتونإإ  أتونليِل ِلهِِهلي ئال توئال توببخ أعخ أعممالهالهمم". 

الِكا يقوُلكم تابع نهم. تي إنارم حِب المكاِسِةبالم ِةادياِتلذ والمالع ِةالمي.ج رفهمإلى م الِكستنقع اله.كان  
وسديِمتريغاًاِئ صاِن صعِفَلياِك ه ة ضطاميسألر.كان كَ يسبنَ الصاعباً مكسلي بقليٍلس .فج معهمقاَل و:أي ا ه

الرنأ اُلجتعلم تمونِس أن إنّاتنَع ا ِهمِمى هِذِهن نَ الصأ و.ِةاعنتمتنظر ونو تسمعونأن لي ِمس نأفس ِم فقط بْلس ن 
أميع جا تقريباًسياَل استمغَا وأزب ولسهذا ج إ :الً قاِئ كثيراًعاًمالِتن نَى تصعاِد باأليى ليآِلتْس وأشَ.ةه إلى ار 

اع أنّنَالصهخَى ِف ماَل طر وأنأقوب إ ولسانَهيكلة له طاميسأراإلله ة العة الِتظيمى يعبدها جأ ميعسي٤.ِةسكونَا والم  
 

 لمِما سعنّ الصِة ااعاِت اإلثاركِلم وسا ديِمتريبه مهامتألوا غَ.لِتى أثار تْ وامتألباًضدينَ المِطة اضاباّر. 
واندفعاِحوا بنفس وٍةد خَوطفوا رجلين همفيقاا رب ى السفر ِفولس.ولم ا أرادب ولسأن َلدخُ يب يالشّن ِبعلم ي دعه 

 اءشَ أحال أغلقتْة المبح م إن.ولسر على ب الثاِئعم الجنسِك ي أن استطاعرسكندإى عد يالًج ولكن ر.التالميذ
وسَديِمتريو حجتْرقلب وقوُل.ه ب ولسِت ال أننَى تصاِدع باأليى ليآِلتْس هة حسبها دِهاعِتنَِص ِلاراًم.انَة وإه 

ألرطاميساإلله ة العظرِهى نَة ِفظيم.لم ي دركقوَل أن ب ولسس ِفيدينه ى اليو. م األخيروأصبحذر ِل بال عِهالِلض. 
"إنإنم م ححببة المالشّ الشّ لكلِّ لكلِّال أصٌلال أصٌلة الم رابتغَابتغَ  ى إذى إذ الِذ الِذ..ورورراهاهقو قو ممضلوا ع ضلوا ع ن اإليمانانن اإليم..وطع وطع نوا أنفسنوا أنفسههممبأو بأو ججاع كثير٥."ةٍٍةاع كثير 
 

 ى  أِخليتكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأ ..اوىشكرِمك ِن أجِلن عمِتكى أنقذتِنى  الِتلِةتفاِض الم
 . العجيِبكمِتعل ِنِم لعدهى ألشِْنعينك ت لدِنن ِمٍةى إلى قواجِت ح.كبِتحن م ابلكوِتى إلى مونقلتِن .ِةلطان الظلم سنِم
اي منو عتَدبقوِلك .كّل أن م ني ذ يأخُأُلس .ومني طلب يجد.و مني قرعفتَ يحله  ..أرفع وعسم يالِتى فى اسص 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: ِدك الصاِدق يا من قلتَ متِكالً على وع.البار
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٥ – ١٣: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس   ،      ٢ – ١: ٩ سفر أعمال الرسل  ١
  ١٠ – ١: ٢٢  سفر أعمال الرسل٢
  ١٠: ٢مؤمنى أفسس  رسالة بولس الرسول إلى ٣
– ١٩: ٣ إنجيل يوحنا ٤

．
           ٤١ – ٢٣: ١٩ سفر أعمال الرسل  ،          ٢٠ 

٥
   ١٠: ٦رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  


