
 ٣٠٩سـالة لرا
 

ونـدبتَع ـاهوإيونـدبتَع ـاهوإي  
 

(Arabic – You must serve Him) 
 

 وإيـاه تَعبـدونوإيـاه تَعبـدون :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ابعالرالعدد   نقرأرشَث عاألصحاح الثاِل ِةالتثنيفر وِمن ِس
 

" وورراءاءالر الر بإإ  بلهكملهكمتسير تسير ونإإ و و..ونيياهت تاه تقونتقون..و و ووصصاياياهتحفَ تحفَاه ظونظون..و و صوتَوتَصههتس تس ممععونون..  وإإويياهتَ تَاه عبعبددَونَصِِص تلتَ تلتَ وبِه وبِه..  ونقون١."قون 
 

 ان اإليمِهى عليِننب ياساًا أسهار اعتبنمِكي. األصحاح الثاِلث عشَر التثنيِةفر  بِستْدرى وة الِت اآليلكِت 
الصإذ أنّ.  باهللاحيحها توضِف حالٍءى جِم األعةَدالر خَاسالِتةة القوي ى يقومعلي ا البنَهاءِل كله القِةعان باإللِه اإلنس 
الحى .سجلها مى النّوسأى  ِفبىالخَارِه أسفَِدح مِل.ةس تكوننفس تشتاقُكلِّ ِلادياً ه إلى م قويم ال الطريقرفِةعالم ر اِشب

ا اإلنسحيلي األفضلاةَلحيَِاان .كَ ولقد ان ِد القديم ذِلكهِفى العاًجيهاً توامه بالو لشّى ِلى اإللهحى اختالِذ ِبعاراُهللاه  
ليمَلحرس انالة اإليم.وم ذِلاَلا ز كالتو نَ ال ِغ الزماًجيهنْى عِفه ى العِدهِتف .ديد الجلكِة   بِسفرة اآليالتثنيتتضمن 

 ٢:ان وتدقيقعة بإمامي الساانيهعا ما وتأملنَى قلوبنَا ِفاهظنَ حِفذا لوبا ح ي.تة ِسانأركَب وصية
 

 حبور تس الطينة ِماعمى جرنَوحين نتطلع إلى السماِء  اناًي أح....ونون تسير تسيرلهكملهكمإإ  بب الر الراءاءرروو  ....قولهقوله: : أوالًأوالً   
 طٍةى خُد على هركا تتحى بهأنِّكَ .ةنَيعة مداِحة وهة وجتجه م تطيرِةاعم الجلك ِتادظ أن أفرنالِح.  الفسيحوجى الِف
مرسةومو رٍد قاِئاءحكيم يقود أنّكَو. اهها جشٌيم دربستوى ِم على أعلى منريب التد .فهى تتبعهوتسير و راءه 

بالتزام وتصجيبميم ع .نَوقد ى مثيالًرِفا له اى الِت اِتائنَالم الكَى عؤيتهعيشُى نَ الِتى البيئِة ِفاعتدنَا رإذ  ْ.ا فيه
يوجى قط ِفدالغَ انعمثيل نمنّ ولِكاهاناًا هياأحا إلى التهلكَِة مهقاِئد عتتب .وي وجنَد وِمع ناألس اِكمي حُلرج مإلى اٍتاع 

لإلخٍْةبقع اِبصثم ي غَرجع اًريزياألصِلِهِنوِط إلى م ى ."مما أبا أبععددأح أح كاماِهللا اِهللاكام ع ع ن الفحن الفحص وطرص وطرقهقهع ع ن االستقص٣."اِءاِءن االستقص 
 

ارنا ص أبه نوجأن كَمؤمنينا نّ ِمحتاجت. "ونون تسير تسيرلهكملهكمإإ  بب الر الراءاءرروو":  كَاآلِتىاهصنَالِتى ة صي الوِتلكو 
 را إلى طريق أخَنَاما أقد وقادتنَن اآلِما الطريقَللنَ وإال ض.امالتز  بكلِّهاءرو سيرنَ واموعلى الد  من خلقنَاا إلهنَوحنَ
عاقبتهالك اله. فقدج اءبسفر األمثال أنّه  :"توجتوجدطريقٌ طريقٌد تظه تظه رالنْالنْ ِل ِلرسسان مان مستقيمستقيمة وة وعااعقبتهقبتها طرقُقُا طرالم وتوت الم" .إنالس ير 
ماِهللاع ي ١١((ا نّ ِمستلزم(( اإلانيم. ))٢٢(( العةزيم .))ال ))٣٣تدال ريبمٌلاِصتو.كثير فشلوا ِفون ى حاِتيهمالر ألنِّةوحي هملم  

وا ِفيلتزميرِهى سمإذ كَ. ع اهللا مانوا يعرجونب يالِفن ن ِشرقتيعارهمقد ِم تلقنوه نإبليس  :"سساعة ِلة ِلاعقلبكقلبكوس وس اعة ة اع
 بىا النّ إيلي األول قوُللوِكفر الم بِساء جلقد. محكَ المِهى فخِّ ِفهٍل وسقطوا بجاهايح ضمه أنّك ذِلدعفوا باكتشَ و."ككربربلِِل
 ."وهوهعع فاتب فاتبعُلعُل الب البانان كَ كَننإإ و ووهوهعع فاتب فاتب اُهللا اُهللاوو ه هبب الر الرانان كَ كَننأأ. . ؟؟ننقتيقتيرر الِف الِفننيي ب بونونججررحتى متى تعحتى متى تع": قِت الوكى ذِل ِفِبعلشِّل

  اراروسوس": هنْ عفر التكوين إذ مكتوب بِسهركْ ِذاءج و أخنوخُو ه اِهللاعوا مار سال الذينجلر ِلِةعاِئ الرلِة األمِثنوِم
 ال  ال ىىكَكَ ِل ِلخنوخُخنوخُأأ  لََلان نِقان نِقيميمباإلباإل": انيينرب إلى الِعالِةس بالرهركْ ِذضاً أياء وج."ذهذهخَخَأأ   اَهللا اَهللانن أل ألددوجوج ي ي ولم ولم اِهللا اِهللاعع م مخنوخُخنوخُأأ
ييررى المى الموتَتَوولم ولم ي ي وجوجدأل ألد ناَهللا اَهللان نقله إ إ.. نقله ذ قبشُ شُهِِهقِلقِل نَ نَلََلذ قب هدهدله نّنّأأ ب ب لهههقد أأ   قدررض٤."ى اَهللاى اَهللاض     
 

 عى ميتناف و. اهللاِةبحمة ِلالزمة مفَِصوخَوفُ اِهللا  . اهللافُو خَو هىى التقونَع م إن....ونونـُـُتقتق ت تاهاهــييإإوو: : ياًياًثانثان 
م االلتزا أساسها  اهللاىتقو و.ى الح ِهللاِدبتعفات المؤمن الم ِصن ِمسر ليشَ البن ِموفَ الخَ ألن.ر البشَن ِمِفوالخَ

 .وليس ِلِسواه  لهودج والسةزامة والِعالكرو .والهيبة والوقار لجالِلِه . العظيمتمجيد اسِمِهو .بأحكَاِمِه وطاعِة وصاياه
ى الكتاِب ِفواألتقياءالم قدس مطوبونم ميزفِف. ونى المزمابع قاَلور الرد اوالنّد بى: "فاعلمأأوا وا فاعلمننالر الر ببقد قد زمي زمي  

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،                                        ٤: ١٣ة  سفر التثني١
                  ٢٨ – ٢٦: ١١سفر التثنية       ،     ٨: ١ سفر يشوع ٢
   ٣٣: ١١      ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٦: ٦ سفر األمثال ٣
  ٥: ١١   ، الرسالة إلى العبرانيين ٢٤: ٥   ،   سفر التكوين ٢١: ١٨  ،   سفر الملوك األول ٢٥: ١٦  &  ١٢: ١٤ سفر األمثال ٤
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هتقيهوِف."تقي ى مزورِهم السحِِحِِ":  قاَلابع والثالثينددع ن الشّن الشّ عرالخَ الخَ وافعِل وافعِلر ييررواسكن لى األلى األإإ   واسكنبألأل. . دِِدبننالر الر ببي حِِح يببالح وال  وال قّقّ الح 
ييتخلى عتخلى عنأأ  نتقيلى األلى األإإ. . هِِهاِئاِئتقيبدِِدبي ي حفظونأأ  حفظونمشْشْ األ األسُلسُلا نَا نَمررار فينقِطنقِطار فيعوِف."ع ى مورِهزمابع والثالث الرقوُل يين :"اتقوا الراتقوا الربب  
ينّنّ أل أليسيِهيسيِهدِّدِّا ِقا ِقيههلي لي سسع ع ووزِل ِلز موكت."تقيِهتقيِهم بب طرسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانياألص ى يقوُلاح الثاِنح :"ييعلمعلمالر الر بأأ  بنن  
يذ األذ األنِقنِقيتقيتقياءِم ِماء نالتَ التَن ججربةةرب".و نْيصحب ولسالر وُلستلميذه تيم وثاوِفس ِهالِتى رساألولى األص حِهابع بقوِلاح الر :
"روضِل نفسك وقيَل."ىلتقو ع نكر نيليبِسوس فر أعمسل ال الراألصاحح راِشالع :"ووههوتِق تِقو ىاِهللا اِهللافُفُاِئاِئ وخَ وخَى م م عع  
ججميع بهِِهيِتيِتميع بي صنَصنَ يععح اٍتاٍتسنَسنَ حكثير لشّلشّة ِلة ِل كثيرع١."ينين ح حكلكل  لى اهللالى اهللا إ إلىلىيصيص و وبِِبع   
 

 :ِه كِلر األمامتَ ِخعمسنَفِل: اِتم الكِلِه بهِذفرِسال ِةعاِمفر الج ِسب كاِتمت خَ لقد....ننووــظظ تحفَ تحفَاهاهــايايصصوووو: : اًاًثاِلثثاِلث 
س اِماح الخَح األولى األصِهالِتى رس ِفوُلسا الروحنَ يبوكت. " كله كلهاناننسنس اإل اإلوو هذا ه هذا هنن أل أل..اهاهايايصصظ وظ و واحفَ واحفَق اَهللاق اَهللاتات"

 دع برشَى عورالثاِنمز المباِح صوقاَل. " ثقيلة ثقيلةتْتْسس لي لياهاهايايصصوووو. . اهاهايايصصظ وظ وحفَحفَ نَ نَننأأ  ة اِهللاة اِهللاببحح م مىى ِه ِههِِههِذهِذ  ننإإفف": يقوُل
س اِماح الخَح بإنجيل متى األصاء وج."اهاهايايصص بو بوور جداًور جداًررسس الم الم..بب الر الرىىتِقتِقل المل المججلرلرى ِلى ِل طوب طوب..االويلويلِِلهه": ماًنِّ مترائِةالِم
شَعرتحذير الر بي سِموع لِط الخَنب ينو صا اِهللاايو وصاس إذ قاَلا النّاي :"فقدأأ  فقدببطلتمطلتمو و صية اِهللاة اِهللاصيبس بس بتقليِد تقليِدبِِبب كمكم  يا ا ي
ممرراؤوناؤون..ح سناًسناً حتنب تنب أ عأ عنكمشَشَإإ  نكمععيياءالال قاِئ قاِئاء : :يقتربللإإ  يقتربىهذا الشّ هذا الشّى ععبهِِه بفِم بفِمبو و يكرمبشَ بشَىىنِِنيكرم فتيأأ و و..هِِهفتيمما قلبا قلبههفم بتِعبتِع فمددع ىىنِّنِّ عب عيداًعيداً ب..  
وبالًالًاِطاِطوبي ي ععببدىىنِِنونَونَد..و و ههممي عِلعِل يممونونتع تع اليمِه ِهاليم ىىو و صصاي٢."اساسا النّا النّاي   
 

: ى الهيكل ِفوِدهلي ِلوعس يب الرقوُل ناح الثاِمحا األصنّوح بإنجيل ياء جلقد ....ونونــععمم تس تسههوتوتــصصوو: : اًاًرابعرابع 
 رشَابع عاح السحاألصوبإنجيل متى . " اهللا اهللانن ِم ِم لستم لستمنكمنكمون ألون ألععمم تس تس لستم لستمنتمنتمأأ  ككذِلذِل ِل ِل اِهللا اِهللاالمالم كَ كَععممسس ي ي اِهللا اِهللانن ِم ِمىىالِذالِذ"
جاءالتالميذ أن ب طرسوي عقوبا كَوحنّ ويبل التجِلانوا على جى معالر بي سوعِم وسعِموتاًوا ص نالس حالنَِةاب يِةر 
تْ ِتلك اء األول جاحح األصقوب يعالِةوبرس ."واواععمم اس اسلهله  تُتُرررر س س بِه بِهىى الِذ الِذبيببيب الح الحىىنِِن اب ابووهذا ههذا ه": الً قاِئمتهى ظللالِت

 ٣." نفوسكم نفوسكمعينعيناِداِد فقط خَ فقط خَعينعيناِماِم ال س ال سةِِةمم بالكِل بالكِللينليناِماِمكونوا عكونوا ع":  الذهبيةاآلية
 

اط ب أسعم جهأنّ. رينشْابع والِعاح الرح باألصفرِهبِس نون ن بوع يشُن عاءج ....ونونددــعبعب تَ تَاهاهــييإإوو: : اًاًخَاِمسخَاِمس 
إسوخَائيَلر اطبهالً قاِئم :"فاآلنشَشَ اخْ اخْفاآلنووا الرا الرببواع واع ببددوهبكَ بكَوه ممال وأأال ومةةانَانَم..وانز وانز عوا اآلِلوا اآلِلعههة الذينة الذينع ع ببددههممآب آب اؤكمىى ِف ِفاؤكمع ع بر ر ب
  ن كانن كانإإ  ..ونونددبب تع تعنن م ممموو الي اليكمكمنفِسنفِسوا ألوا أل فاختار فاختارببوا الروا الرددبب تع تعننأأ  كمكمنِِنييععأأ  ىى ِف ِفاءاء س سننإإوو  ..ببوا الروا الرددبب واع واعررصص ِم ِمىىر وِفر وِفههالنّالنّ

اآللهاآللهة الذينة الذينع ع ببددههممآباؤكم الذين ىى ِف ِف آباؤكم الذينع ع بر النّر النّبهإإر ور وهننكان آلهة األ آلهة األ كان مموريوريينينالذين أأ   الذيننتمنتمس س اكنونرِضرِضأأ  ىى ِف ِفاكنونهمأأوو. . همما ا نَنَأأا ا م
ووبيفنَ فنَىىتِِتبي ععببددالر الر بب". وجاء عنّةنت فنوئيَلبنْ  ح بإنجيل لوقا األصاىاح الثاِنحتْتْانَانَكَكَ" : أنّهنبي ةة نبي..  وىىهِِهوم م تقدتقدمىىة ِفة ِفم  
ميع ميع  ج جعع م مههنْنْ ع عتْتْ وتكلم وتكلمبب الر الرححبب تس تسوقفتْوقفتْ  ىىفهفه  ..اراًاراًهه ونَ ونَالًالً لي لياٍتاٍتلبلبام وِطام وِطووصصأأة بة بابدابد ع ع الهيكَل الهيكَلال تفارقُال تفارقُ  ..ةةام كثيرام كثيرييأأ

المنتِظنتِظالمرينِف ِفرين دداءأأ  ىى ِف ِفاءورورشليمشليم" .وبإنجيل يوحنا األصحاح الرابع جقوُلاء الر بي سِلوع اِملسىىتأِتتأِت": ِةريس س اعاعة وىىهِِهة و  
اآلناآلنحين حين الس الس اجداجدونونالحقيقي الحقيقي ونوني ي سسججددونلآلِب لآلِبون بالر بالر وح والحألأل. . قِّقِّوح والحنناآلب طاِل طاِل اآلب بثَلثَل ِم ِمبهؤالء الس هؤالء الس اجديناجدينله ٤." له  

 

ى  الِذبن الرعا لنَفِصع ياِن ماجز أو حِدوجو مدعى ِنع ي باِهللااقَ االلتص إن....ونونــققصِِص تلت تلتهِِهــوبوب: : اًاًساِدسساِدس 
أحنَبنتا إلى المىه. نستمِتوعد ب ماًوحرِهوض.هى غَال نشت ويالتَر وِداجأم امع ش ِنرِهمِتع .نّ تغَلقداِحى صب 
المزورالتاِسمشَع عرب عتتاخاخ": ِه بقوِلائِة الِمدرطريقَ طريقَتُتُر الح قِّقِّ الح . .جحكَحكَأأ  علتُعلتُجامكامكقد بشَ بشَقتُقتُلِصلِص  ..ىىاِماِم قد ههاداِتاِتادكك..ي ي ا را ربال  ال ب 
 ٥."ةةايايههلى النِّلى النِّإإا ا ظهظهحفَحفَأأ ف ف..ككضِِضاِئاِئ فر فر طريقَ طريقَببا را ر ي يىىنِِنممعِلعِل  ..ىى قلب قلبببحح تر ترككنّنّ أل أل..ىىررججأأ  اكاكايايصص طريق و طريق وىىفِِف  ..ىىزِنزِنخْخْتَتَ
 

 .داًمح وكراً شُكالِل جامى أمِنح أنْ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
يا مند عِلىِنو لسير معك. وى ِنحتَنَمسالقلبالم .و رجاءالح اِةياألب ِةدي. ووبأنّ اًدعككّلىِع م األي اِءام إلى انقض 
الدالِتى. رهص أرفعوعسم يِفى اس تِكالّ على. فاِدىم عِدكاِدق وقلتَ. الص نا مي  :ي نم هال أخْرج خَارجاًقبْل إلى. 
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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 ٩: ٢، رسالة بطرس الرسول الثانية ٩: ٣٤ & ٢٨ -٢٧: ٣٧ & ٣: ٤، سفر المزامير ٥ - ٤: ١٢، إنجيل لوقا ٢٨: ١٠ إنجيل متى ١
  ٩ – ٦: ١٥   إنجيل متى،    ١: ١١٢ سفر المزامير    ،     ٣: ٥ رسالة يوحنا الرسول األولى ،            ١٣: ١٢  سفر الجامعة٢
  ٢٢: ١   ،     رسالة يعقوب                 ٥: ١٧ ،     إنجيل متى          ٤٧: ٨ إنجيل يوحنا ٣
  ٢٤ – ٢٣: ٤ ،     إنجيل يوحنا            ٣٨ – ٣٦: ٢ ،     إنجيل لوقا   ١٦ – ١٤: ٢٤ سفر يشوع ٤
    ٣٢ – ٣٠: ١١٩ سفر المزامير ٥
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