
 ٢٧٠سـالة لرا
 

   الِذى أنَا واِقفٌ أمامه الِذى أنَا واِقفٌ أمامهحى هو رب الجنُوِدحى هو رب الجنُوِد
 

(Arabic – The Lord Almighty lives whom I stand in the presence of Him.) 

 
  .. الِذى أنَا واِقفٌ أمامه الِذى أنَا واِقفٌ أمامهحى هو رب الجنُوِدحى هو رب الجنُوِد :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ

 

 فر ِسوِمناح   األوللوِكالمحالثاِماألصشَن عأ رنَقر ددنالعاِمالخَ يشَس عراِد والسشَس عر  : 
 

  بب فذه فذه..كك المِل المِلببآآ أخْ أخْامامممى أى أاءاء أتر أترممووى اليى الي إنِّ إنِّ..ههامام أم أمفٌفٌاِقاِقا وا وى أنَى أنَ الِذ الِذنوِدنوِد الج الجبب ر روو ه هىىحح: : ااييددوبوبعع ِل ِلبىبىا النَا النَ إيلي إيليفقاَلفقاَل "
ععوبوبدديآآأخْأخْ  لقاِءلقاِء ِل ِلاايبوأخْ وأخْب ببررهه..فس فس ارآآأخْأخْ  اربالمِل المِلب كلقاِءلقاِء ِل ِلكإيلي ا النَا النَ إيليبى١."بى 
 

 كثيرِمون نالم سيحيينتر اهمم ِةم اللغَعلّ بتولعينالعب والتمكن ِمِةري ابنآد اه.ي رذِلجع إلى شَك وِلق مح 
َلاِخدإلى ِد قلوبهم رٍةاسم ِفقٍةِمتع ى العالقديم ِمِده اِبتَ الِكنالم ذِلفَ اكتشَ.سقد كأح الِع طالِبد لم جِماء ن 

اِضاألرى المقدنْ بِمِةسِدٍةح اسروالتحقَ بإ. ةيحداِمى الجاِتعاِت بالواليتِح المِةداألم كَ.ِةريكي انالطاِلب ذِلك ي وِدهاًي 
ى  ِفالناً إعرشَنَ ،ا فيهبرى تغَ الِت البالِدلكى ِت ِفِهوِدج وِة بفتر أكثرعِتستم ليال أوفرول على مصى الح ِفتِهبرغْوِل
إحدى الصِفحالم ِةحليعِل يناستع دادِله اللغَِةريستد العب ِلِةري مني غَرب.فج اءهكثير ون ونطلبم تعلّ يالعبِمِةري ن 
 لكى ِت ِفهم عليدعتم ي الذينوديندعم الن ِمداِح وه وأنّ.اهي ِف الخبيرينن ِمه أنّ صيته وذاع.ِهأِتشْكم نَا بحهجيد يابشَ

ِةدينَالمِتاِب الستيع ِة والاطِبلتخَ ِفى اِة اللغَلكاءقرواإللم ِداِعام بقوى شُ ِفاه٢.يلةقلور ه  
 

 صذِلفَاد كالي وِدهالِذى ى يردِفس اِمى الجبأمريكاِةع وي ِطعى دى ِفوساًر العبِةري،أن أم ِماًريكي ن 
المترددينكَِه علي انقد د رسم ِتَئاِدب ِة اللغَلك.وأر ادالتع ِفقَم ى مرفِتعاهعلى ي داِبالشَ ى اليوِدهىتغَ المبر. 
 ىريِك األمك ذِلان كَ وقد.ةرية العب باللغَس المكتوِبقد الماِبتَ الِكنفر التكوين ِم ِسِةاسر بِد معهءد البهنْ ِمطلبو
ماًسيحيي فهمبع مق المكتوببالع هدن القديم وايديدلج. ذِلاقَر لشّ ِلكابالي وِدهىو وجدها فرصاِنة سةحِد ِل لهرِةاس 

التوِماِةر نديد ج وال ضيرأن ذِل يكون كم شَع ابسيِح مىيتتلم ذ على يدلِهي يولِك.ِهِت لغَتعلم نا أ مدشَهالي وِدهى 
عِلالممالتلميذ  أنسيِح المكاَى وفاًغُ شَنبالد رِةاسإلى ح دلم ي رهو. اً طبيعيلقدذِل كتب كالي وِدهى كتاٍب ِفى ِه بتأليِفقام 
عنرِها اختبجيِب العم ذِلع الشّك ابسيِح المى .وقدأه اِندة ِمخَى نستابِه ِكنم طبوع٣.ِةة باإلنجليزي  
 

 وما استرى ذِلظرى ِفى نَعالكتابك أن ذِلك  ائيِلىركَاإلس انإيم انهبإب روبإ خليل اِهللاهيم حقَسوي عقوب 
 ِه إلين قريبيونعيشُ ي همانواكَو منه ِم قريباً اُهللاانكَو .ابر غَعهِدى  ِفانبإيم ونعيشُانوا يكَ اء األتقي اِهللااُلرجمْ هأنّ

 .ودع ين ولى ولنمى ز ِف تاريخيةاثٌد فتلك أح.َلِص ي ولندا أحهلي إْلِص ي لمٍةجرد ِل كانبهذا القرو .منه ِمكقربِه
ها وبين ما يعتِقد بِه اآلن بعد أن  عن الفارق بينَكتبفلقد . كَان أميناً فيما كتب عن معتقداِتِه األولى حين كَان يهوِدياً

 انكَو . اهللاع مٍة قويالقٍة بعتعتم ياألمريِكى ىسيِح المك ذِل أن وهوديداً جئاًي شَفَاكتشَو .تح قلبه لإليمان المسيِحىف
 حقَس وإاهيمرب إ فإله. باِهللاالقةع  أن تكون لهختار الم اِهللاِبعشَ ن ِمسلي  يمكن ألحدال  أنّهىوِدهكي ِهى اعتقاِدِف

ويعقوبه إ وشَله بِهعولي غَ ِلسرِهيولِك.م نفَا اكتشَ مهذِل أن كسيِح المىو هيتلذذ بِدو رِةاسالتو اِةر.أقر اِهللا إلى ب 
  ٤. خليل اهللاإبراهيم القِةع عو نَن ِم اِهللاع م وثيقِةالقٍة وعلٍة بِصتع يتم وأنّه.هنِْم
 

إبراهيم وإسحقُ ويعقوب  هادد أجانا كَم كَ.باإليمان اًي حى اَهللار يىسيِح المكذِل أن ىوِده اليابالشّ فَاكتشَ 
يروِف اَهللان ى زاِنمف .هما :سألهِسم ذِلر اإلك اوان يمِسم بِمِه تلذِذر ٍةتعه وم حرنْ ِموم؟اه.م أنّع ِب  هالنّس بسح

 وِدىهٍطينتِمى ِلياِطِسبباألس ِمن  هو أقرنْ ِملى اِهللا إبه.هذا ح سبا كاَ مني تِقعف .دأوضحسيِح المىريِك األمذِل ِلىك 
 انى كَ الِذ. اهللااِبتَى ِكع ِفاِط نور سن ع لهفَشَغلقة وكَ متْانَ كَواباً أبهامم أ وفتح.الًامِِ كَقَّ الحىوده اليابالشّ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                        ١٦ – ١٥ : ١٨ سفر الملوك األول ١
  ١١: ١٧سفر أعمال الرسل      ،   ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ٢
  ٢ – ١: ١٢ سفر التكوين ٣
  ٣٤: ١٠ سفر أعمال الرسل ٤
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يقرأه ىودهاليكتاريخ شي ق محبولِك.هِسِفنَ ِلب نلم يكن  قلبهقد ذِلَل استقب كالنور ب عد.لم ي توانعِل ممر العبِةيظة لح. 
 ..سيح الموعس ينع رفهعا ي م بكلِّفهرع ي أنهنْ ِم طالباً.ِهاِن إيمر ِسن عىريِك األمىسيِح المن ِمرستفِسذ ي أخَبْل
 .سيح الموعسالص بين الخَ القديم عِده العاِتو نبلهالمسيِحى األمريِكى  حض فأو.ِدستج الم اِهللان ابه أنّ يقبُلفَيوكَ

وقرأ لهم ا جَفر إشَ بِساءعياءاألص اححوِل: ابع السكني عطيكمالس ينَد فسهة آي. "هها العا العذرذراءاءتح وتِل وتِلبُلبُل تح دداب ناًناً ابوتد وتد عو و ع
اساسممهِع ِعه مانوئيَلانوئيَلم""ثم قر ِمأ له ن األصنّأل: عاح التاِسحهي لنَولد ا وونلد عناًطى ابوتكون الري ِهِفة على كِتاس ""ويويددعى ى ع
اساسممههع جيباًجيباً عم أأ  باًباًأأ   قديراً قديراًلهاًلهاًإإ  شيراًشيراً مبدياًاًبدير ر ئيسئيسالس و.""المالم الس آمن ىودهالي سل والشّابم حيِلاته لرب يسالوع ١.صِلخم  

 

 هاراختب َلجسو .ةيح الة اِهللامكل بْل ِهاِددج ألخاًيرتا هأنّى عل سلي سقدلم اابكتالأ قري الشّاب ذِلك رصاو 
ا وحنّ يهنْع هدى شَالِذ وعس يهوه أنّو. ى قلبِه ِفناِك سى الح اَهللا بأنتحققَ بعد اإليمان فَيكَموضحاً  ى كتاٍبِف

المعمكَكَ"": الًان قاِئدانانالنور الحقيِق الحقيِق النور ىالِذ الِذى ى يى ينيركلَّ كلَّنير إنس ان آتياًان آتياً إنسإلى الع كَ كَ..المالم إلى الع انِف ِفان ى العالم الم ى العوكووكوننالع الع المبِه بِهالم ولم ولم ي ي ععرفهرفه  
العالعالمو .""المهستهّلاى الِذ و وحنّيا البإشير ِهقوِل بنجيلههِِهاصِتاصِتإلى خَإلى خَ"": هنْ عج ج اءوخَ وخَاء اصتهاصتهلم لم تقبله تقبله ..وأم ا كلُّا كلُّ وأمالذين الذين قبلوه قبلوه   
فأعفأعطاهطاهممس لطاناًلطاناً سأن أن ي ي صيرصيروا أووا أوالدأ أ اِهللا اِهللاالد ىىالم نونوؤِمؤِم المننباس هِِهمِِم باس..الذين الذين و لِِل ودواوادلي لي سِم ِمس نند م وال ِمم وال ِم دننم شيئِةشيئِة مج ج سمِِم   وال والدٍٍدسنن  

مشيئِةشيئِةمر ر جِم ِمل بْلل بْلج نإنّ."" اِهللا اِهللان هاإلله الح قاَلى الِذى نْ عها النّ إيليبى ""ححىىه ه وور ر ببالج ى أنَى أنَ الِذ الِذنوِدنوِد الجا وفٌفٌاِقاِقا وأم أم امامهه""..  إن 
  ٢.هام أمفاًاِقا و إيليانى كَ الِذنوِد الجبة رؤي ر لهتيح ي.ىري ا الى مر يان أن لإلنستيح ي الحقيقىانيماإل

 

 ولسبكَان  سفينٍَة هاجتْ على ريحاً زوبعية أن رينشْابع والِعاح السحص األسل الرالمأعفر  ِسب كاِتيقوُل 
  يقوُلهمِطوسى  ِفولس بوقفَف .اِتهمجنَى  ِفاٍءج ر كلُّ أخيراً وانتزعيح الروم تقاا أنهنِْكم يولم .مع آخَرين بداِخِلها

ى ى  والِذ والِذا لها لهى أنَى أنَ الِذ الِذاإللِهاإللِه"" الك الليلة مِه بى هِذقفَ وه ألنّ.ةفينَ إال السنكم ِمٍةداِحس وفْ نَةَارس خَتكون  ال:رينِفاسلمِل
أعأعببددهفْتخَ ال: الً قاِئ""هي ا بولسي ِغنبى لكتقفَ أن  أمامقي صروه وذا قدو هاُهللابك ج ميعساِف المرينم ال .عك 

يستطيعأن ي ميزص اِهللاتَو الح إال كلُّى م نشْ يهد نْعى أنَى أنَ الِذ الِذاإللِهاإللِه"": الً قاِئها لهوالِذ والِذا له ى أعى أعببددهه"".إن أي وب بعد 
 دع بك المِلرصنَذوخَب ونَ.""ىى ح حىىلِِل و و أن أنتُتُمم عِل عِلا فقدا فقدا أنَا أنَأمأم"": رشَع ع التاِساححص األفرِهِسب قاَلا هى اجتاز الِتِةنَحالِم
أناج الِتِةحنَ الِمتاز ى مبِهتْر ي سُلجالو حشَى هادبِسته فر دال األانيصحا أنَ: ابعاح الر روخَذنَصنَبرتُفعع نَيإلى ى 

الساِءمفر جعإلى ى قِل ع""ووباركتُاركتُبالع لِِل العىىوس وس ببحتُتُحو و ححممدتُتُدالح الح ىالِذ ""ىلطانى سهِد أبىوملكوته إلى د ور فد٣.رو  
 

  لقد اءبِسجاِهللا ُل قوِةفر التثني :""انظرأنَاا أنَ.وا اآلن ه وولي سإله ا أميتُنَأ .ىِع محق.يى وأحإنِّى وتُ س 
 وُلسالر ولس بضر تع لقد.""دِِدا إلى األبا إلى األب أنَ أنَىى ح حوأقوُلوأقوُل .ىِد ياِءم إلى السى أرفع إنِّ.صخِلى مِد ين ِمسى وليأشِف

  أن.ديهم بأيوهس ولمهمِنيعه بأأوا رالن مع إلنولِك. وهم ارتكبرج ال ِلاِده واالستشْهاِدِط لالض التالميِذراِئ سكوكذِل
يسوعالم سيح ""  قامِم ِمقام نناألم األم واِتاِتووه وه ووح ح ىوِف.""ى ى ماكَحِةمب ولسالر سول أمغْ أامريبِكلمِل ااسع رضفستوس  

اِلالوِهوِلة بقى القضي :""فَا وقفلمالم شتكونول حه لملٍةأتوا بِع ياِح وِمٍةد تُا كنْملِك. أظن كَن انله عم ِهليم ِمُلاِئس ن 
  قوَلنجيلِهإى  ِفشيرا البوحنّ يرذكَو .""ىى ح حهه إنّ إنّ يقوُل يقوُلولسولس ب بانانوكَوكَ"" .""اتَاتَ م م قد قدوعوعسس ي يههمم اس اسدٍٍداِحاِح و وننعع"" وهمانِت ديجهِة

يسال"": ِهتالميِذ ِلوع تضقلوبكطرب م.تؤِم أنتم ثم قال.""نوا بى فآِم باِهللانون : ""بعاليٍل قلد  ياِنرى العالمضاً أيا  وأم
  ٤.""ا فيكم وأنَى ِفنتم وأ.ى أبىا ِفى أنَ أنِّونم تعلمو اليكى ذِل ِف.""ننيويوتحتح س س فأنتم فأنتمىىا حا حى أنَى أنَإنِّإنِّ""ى ِننَو فترنتمأ

 

 شترأدعم كقلب أِخى ِلترفع ِعى ِفى وكِتكاً مالِةلكاوى:  الصمانَا السأش..أب كرِحتَ فأنْك ِنصى المنيع 
أركضإلي كد وأتمنّماًو وِف.ع ى أحضان حبكجيِب الع احِترال كَ.ىالِمى وسمالح اِةيى ِك ِفِة األبديتابك. كالمك الرى 

 .كم اسجدم ويرضيكا ي مبسا حة ألحيمعة وِنقو إلهى أسألك. سبيلى ِل ونورىوِع جى وقِت ِفىِعب وِش.عطِشىِل
ن قاً ِمواِث .ية األبداةَيى الح ووهبِنىِد األبالِك الهن ِمى وأنقذِنِهِمى بداِنى افتد الِذ.ار البسوع يأرفع صالِتى ِفى اسم

ابِتاستجك.ي نا مو بقوِل دتَعك :ي نمخَارجاًقبْل إلى هال أخْرج  . 
 

 :ى ِفكرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ  
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  ٦: ٩ & ١٤: ٧ سفر إشعياء ١
        ٣٩ – ٧ : ١٨ سفر الملوك األول       ،             ١٣ – ١١: ١  إنجيل يوحنا ٢
  ٣٤: ٤ سفر دانيال   ،                     ٢٥: ١٩      ،       سفر أيوب ٢٥ – ٢٢: ٢٧ل  سفر أعمال الرس٣
 ٢٠ - ١٩  &١ :١٤ إنجيل يوحنا   ،     ١٩ – ١٨: ٢٥ سفر أعمال الرسل        ،                    ٣٩: ٣٢ سفر التثنية ٤

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

