
 ١٥٤الرسـالة 
 

   بر وسالم وفرح بر وسالم وفرحهوهو  ملكوتُ اٍهللاملكوتُ اٍهللا
 

(Arabic – The Kingdom of God) 
 

  بر وسالم وفرح بر وسالم وفرح هو هوملكوتُ اِهللاملكوتُ اِهللا :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

رس الِةوِمنب ولس الرول إلىسىِنؤِم ماح  رحومية األصالرشَابع عأ العر نقرددالس ابعشَ عر  : 
 

"ألنألنلي لي سوشْ وشْ أكالً أكالً اِهللا اِهللا ملكوتُ ملكوتُس ربْل بْل..باًباًر ه ه ووبر بر وس وس المالموفر وفر حِف ِفح ى الرى الروح القد١."سسوح القد 
 

 إلى  كثيراً ال أميُلام بْلح بالز أضيقُتُ لسك لذِلاماً عرينشْ ِعن ِم أكثرِةر بالقاِهتُي وقضرص بِمتُشِْع 
المن الِتدى يغلبعلي ها السكون والجمإلى  جئتُ.ود ٍةدينَمٍة تابعإلح دى المى أمريكا الشّ ِفاِتقاطعموِهِةالي ة ى بلد
جبمناِظميلة تشتهر رهِةا الطبيعيالخَِة الفريد ِةالب.تُكنْ ا مأجد  صعى القاِهة ِفوبِةرحين أتجه بس إلى مكان ىارِتي 
من فالطريقُعيى إؤِد المِهليم حدد.وقلم ا يكونلك اختي اربي نطر ختلفٍةق مى إلى نفس المكان تؤدنَ هاك.ِع وما ند

عين  إلى مكان ماه االتجتُد أراى إذارِفع م أسأُل كنتُ.ق الطرِدد بتعمتاز يوه وديِدى الج إقامِتمكان إلى أتيتُ
  وأخيراً. على طريق طريقاًابى يفضُلح أصن ِمٍداِح و كّل أنفتُاكتشَف .ارهصق وأق على أفضل الطرمنه ِمدّلألست

وجتُدأفضَل أن ِهسيلٍة و ىِد أستخْ أنخَم دينَريطة المى الطريقَ لنفِسة ألختارالِذى ي ى ِلوقُر.أخطأتُ فلو  
صحتُحم سارى بالرريطِةخَ  إلىوعجِةدينَ الموالتز تُمألنّ.ا به هوِن بدها ربا خَمرتُجع نح وِددِةدينَ المو واجتُه 

شِكملة يصعبطريق ٍد واِحولكّل .ا حلهيى الِذمكانلل مفضُلال ه قصدفى النّو. هِةهاي ُلنِصسإلى المكان الم ٢.وِدقص  
 

 . س ملكوتُ اِهللا أكالً وشْرباًألن لي:  بقولهالرسوُل  بولسهد يقِصى كانا الِذ محضة ألومقد الملك بِتبدأتُ 
  أنركسند ِهبأكمِل الِةس الرلك ِتنِمر شَ عابع الراححصا األأنَ وإذا قر.بْل هو بر وسالم وفرح ِفى الروح القدس

ؤِمالمنينالم سيحيينالذين كان خَ ياطبهم وُل  بولسسِفالرى رةوميلي وا سِمميعاًج نأصل ي وِدهى.و ِةهذا بطبيع 
الالحشأن الم ى كلِّ ِفؤمنينمكان و زفِم.انم نهمم نإ قبَل كان ِهاِنيمسيِح المىو اًثني. نِْموهمم نكان ي وِدهاألصل ى 

ويتبعواِئ عدوتقاليد ي هة نشَوديأ علياه.نِْم وهمم نتح رِمر التقاليدن  اليهةِِودي. نِْموهمم بلغَن أقص ى دراِتجالتز ِتم 
وامتنعع تنَن يتع وم حتى الاول اللحثربأكل لح م محرم أوم ِم لحنٍة ذبيحقد لألوثان والتزم بأكل البقولتْم . 

شِكوالملة أنم نتم سينتِق بالتقاليِدك بِشد ٍةدم نتح رر.و منتح رنْ ِمراهي بِشدين ٍةدم نتم سوالحقيقة أنّ.ك هال ض ير 
على منتم سكوال على م نتح رباً. رملكوتُ اِهللا أكالً وشْر سلي س .ألنوح القدِفى الر حوفر الموس بر و٣.بْل ه  

 

  إنالمة ِفسيحيى جوهرها بة كّلعيدالب ِدعن ِت علكو.ور األم ولسوُل  بسِفالرِهالِتى رسىِنؤِم إلى م وميةر 
   ألن ألن..من يأكُلمن يأكُل  من ال يأكُلمن ال يأكُل  ديندينيي   وال وال..أكُلأكُل ال ي ال ينن بم بمأكُلأكُل ي يننر مر مددززيي  الال" :ِهلة بقوِلشِك المجاِلع ياألصحاح الرابع عشَر

  ثم."تهتهثبثب ي ي أن أنرر قاِد قاِد اَهللا اَهللا ألن ألنيثبتُيثبتُ س سهه ولكنّ ولكنّ..قطقطسس ي ي أو أوتُتُثبثب ي يالهالهوو لم لمووهه .!!؟؟ركركيي غَ غَددبب ع ع تدين تدينننمم  اا ي يتَتَ أنْ أنْنن م م.. قبله قبلهاَهللاَهللا
إنّإنّ" :ليقوى عاِلاِلى عممو و متيقنِف ِفمتيقن ى الرى الرببي ي سسوعوعأن أن لي لي سشَ شَس ىىءهِِهاِتاِت بذَ بذَجساًجساً نَ نَء..إال م إال م نني ي حسِِسحبجساًجساً نَ نَيئاًيئاً شَ شَبفله فله ه ه ونَ نَو جسجس . .فإنفإن  
كانأخُ أخُكان وكب بوك سسببِِببطع اِماِم طعكك  ييححززننفلس تَتَ فلستسلك تسلك ب ب ععددح ح سسببالم الم ححبتهِلتهِل   ال ال..ةِِةبككبطع اِماِم بطعكذِل ذِلك كالِذ الِذك ى ماتَاتَى مالم الم سيح٤."!!هِِه ألجِل ألجِلسيح   

 

 إنالِذ األسلوب ى عبِهالج  بوُل  ولسسالرشِكمِنؤِملة مى رومية نحتاجنَه حنؤِم المِتنين لكف .ام األيلقد 
انقسنَمفَاِئا إلى طوم تعدن ِمةدها الكاثوليكية واألرثوذكسية وغَة واإلنجيليياره.وتع دتْدلذِلعاً تب كاآلر ى طريقِة ِفاء 

ممارِةسالم عموِفِةودي ى ممارِةسِة فريضاِءشَ العالر ى أسلوِبى وِفاِنبالعب ِةادوالص م وِفوى تفسير بعاِتض اآلي 
 اهرا نَ ماٍل ح على أى.يثبته وهعيد ي أنر قاِد اَهللا ألنِهالِكم هد ع أو.ِهاِدتد اردعن بؤِم المالِكاز هوالص جواستخْ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،                    ١٧: ١٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١
  ١٢ :١٤  & ١٥: ١٢ألمثال  سفر ا٢
– ١: ١٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣

．
 ٢٣             

           ١: ١٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
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هوالفَ االخِت أنلي ِفس ى جوهور والر األم غَييى ِفرم ضوِنميلِم  وال.اهسأس ساإليم سيِحان المىسيط الب. 
اإليمان سيِحالمىسيط ب ِلاِهللجكم تعلما للم.وللص بىا للشَ كميِسخ المن. ال اَهللاإن  يحكما بِمنَ عليقدا ِما فهمنَار من 
اِتاآليِة الكتابيبِم ولكن ار ِحقدنَِصرا على اتباع وصاهاي.وكله ا تدوروَل حالو ِةصيالع ىظم.ِه وىم حبتهّل ج 

جاللهو محال. كالنفسة القريِبب  ضيرإن تع دا وفنَ طواِئتْدلكنالض يكّلر الض ير إذا انخفضم نسوبالم حِةب 
نَ إنّ.ا قلوبنََلاِخدإخْميعاًا ج آا ة ولنَوواِحب د.و هوا ونَ أبالسمالِذ اوىى ندعوهميعاً جكم ؤمنين١.ى نصِل حين  
 

 إن بوَل ولسسالر اِطخَيبع ِم هذا النوالن مِفؤمنين ِة" :ِهبقوِلومية ى ربحالم بسح دعب تَ تسلكِةفلسبحالم بسح دعب تَ تسلكال ال   ..فلس
سالم وفرح ِفى الروح سالم وفرح ِفى الروح بْل هو بر وبْل هو بر و  ..س ملكوتُ اِهللا أكالً وشْرباًس ملكوتُ اِهللا أكالً وشْرباًألن ليألن لي  ..ك الِذى ماتَ المسيح ألجِلِهك الِذى ماتَ المسيح ألجِلِهتهِلك بطعاِمك ذِلتهِلك بطعاِمك ذِل

دين نفسه ِفى ما دين نفسه ِفى ما طوبى ِلمن ال يطوبى ِلمن ال ي  .. اِهللا اِهللاامام أم أمكك بنفِس بنفِس لك لكنن فليك فليكانان إيم إيمألكألك": ةارعب الِه بهِذهحاِئص نَختمي و."القدسالقدس
ِسنهستحيِسنهستحوتطبيقاً على ذِل."ي نقوُلك  :إنالم ؤمنينه ماِهللا أوالد ولو تع دتْدطوائفه م .فليستلإن ؤم على مزامأن  

  اِهللاا إلى ملكوِتنَخوِل دازو ج إن.ِه ملكوِتَلاِخ دِهالِد أوفِظ بِحدعى و الِذهدح ووعس يبة للرعي فالتب.ر آخَناًؤِم معتبي
ليعلى ِح سانَ براِبس.على ِح ولكن اِبسبر الس ِديالم سيح وحدهو دمهالِذ الثمين ِفى سكإ . الصليِبوِد على ع ن

أسا ِهللا بنويتنَاسلي ا سفٍة إلى طاِئباًانتسم ِد بعقاِئٍةنَعيةاهبْل. الخاص ِمِة بالوالد نفو ق صا لنَتْار ٢.ة ِهللابنوي      
 

 إناِهللا  أوالدله مح اسة التمن ييز بيالبر رفوض الِذالمى هِمو ننْ صرشَع الب. والبر الصحيح المول قب
المب ِمكتسمِتِه اِهللانبنع .له مح اسييز ة التمان بيالِذالم لسى يعالمطيه الع. اهللا الِذالموس ى ا ِفا وأفكارنَحفظ قلوبنَى ي
المسيح يسإنّ.وع هميم يزونن بيح الفرالم زى باالنِغى يأِتف الِذياس ِفمريرالم الشِّى الع.ح وفرالر ى الِذبه وع  نب

ة لكّلالقوؤِم مى خَ ِفشُعين يباً" . اِهللاِفوملكوتُ اِهللا أكالً وشْر سلي باًألنملكوتُ اِهللا أكالً وشْر سلي ألن..   وبْل ه وبْل هحوفر الموس برحوفر الموس وح بروح  ِفى الرِفى الر 
 : ثالثة وساً در نتعلمك ذِلن وِم٣."القدسالقدس

 

أوالال: : الًالًأو  ييججوزلنَ لنَوز ا إداانَنَوِتوِت إخْ إخْةِِةانَانَا إد  ولوا طاِئا طاِئ اختلفنَ اختلفنَولوفياالنتقاِد فأسلوِب....اًاًفي اف يتنَِةانَ واإلدى معالم حِةبالم ِةسيحي. 
فباألصحابع بإنجيل متى قاَلاح السالر بي سىى الِت الِتالدينونِةالدينونِةنكم بنكم بألأل  .. ال تدانوا ال تدانواىىال تدينوا لكال تدينوا لك" :وعبه به ا تدينونتدانون تدانونا تدينون ..  

   فال تفطن فال تفطنككيِنيِن ع عىى ِف ِفىىة الِتة الِتا الخشبا الخشبممأأوو  ..؟؟خيكخيكأأن ن يي ع عىى ِف ِفىى القذى الِذ القذى الِذاذا تنظراذا تنظرولمولم  .. لكم لكمكاُلكاُل ي ي تكيلون تكيلون بِه بِهىىوبالكيل الِذوبالكيل الِذ
لهأأ  ..!!؟؟االهمتقوُل تقوُل كيفَ كيفَم ألخيك ألخيك ::د أأ  ىىعِنعِن دخرجالقذى ِم القذى ِمخرج ننع يِنيِن عككوه ا الخشَا الخشَ وهبىىة ِفة ِفبع يِنيِن عك؟؟ك..  يا ا يممرخْخْأأ  ىىاِئاِئررجأأ  رجوشَشَ الخَ الخَالًالًوبة ِمة ِمبنن  

 ."خيكخيكأأن ن يي ع عنن القذى ِم القذى ِمرجرج تخْ تخْننأأ  داًداًيي ج جررصِِص تب تبذٍٍذوحينِئوحينِئ  ككعيِنعيِن
 

ون دمستخْيو .ِهاِد وإرشَس القدوح الرجيِهبتو سلكوني ....ائِفائِف الطو الطو كّل كّلىى ِف ِفونونررنتِشنتِش م مونون الحقيقي الحقيقينوننونؤِمؤِمالمالم: : ثانياًثانياً
اح ح األصرقسم بإنجيل اء جفلقد .را اآلخَمه أحدال يقاومو .بق الريى طر ِفٍةانَ بأم للسلوِك اِهللاريطة ملكوِتخَ

  سس لي ليههنّنّ أل أل..ناهناهنعنعا فما فمعنَعنَ يتب يتبسسو ليو لي وه وهككمِِم باس باساطيناطينيي شَ شَرجرجخْخْ ي يداًداًا واِحا واِح رأينَ رأينَممعِلعِلا ما ميي" :َلا قاحنّويسيح  المميذتلأن  عالتاِس
يتبعاانَنَيتبع  فأجفأجابابههي ي سسوعال تمنَ ال تمنَ::هِِه بقوِل بقوِلوع ععوهنّنّ أل ألوهههلي لي سأأ  سححددي صنَصنَ يععقو قو ة باسىىمِِمة باسوي وي ستطيعستطيعس أأ  ريعاًريعاً سنعل عل يقوَل يقوَلن ىشَ شَى راًاًر".  

 

 ب الرحفر و)٣( .انَالمو سهفه المس و)٢( ناو برهفسيح  المبر )١(ى ِهو .... اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَززيي تم تماٍتاٍتالمالمعع  ثالثُثالثُ: : ثالثاًثالثاً
ى ِفول سولس الرب  قاَل. اِهللا بملكوِترِمستَم ا تمتعنَِتا وإلخو لنَليتوفر ع فلنس.سوح القدى الرِف انَحو فرى هالِذ

َِهِتالرس ى ِنؤِمإلى مىفيلب: "وليوليسىى ِل ِلسبر ِم ِمىى الِذ الِذىى بر نة ال النةشّريعإإ ب بىى الِذ الِذ بْل بْلشّريعيميمان المسيحسيحان الم..البر ِم ِمىى الِذ الِذ البر نباإل باإل اِهللا اِهللان يمانانيم".  
 

 زيزى القارئع ..أدعوك تشْترك كىالِةىِع مالص ِفى ِتلك : انَأبا السماوى.. أشكركلم ِتحبكالع ى ة الِتجيب
لتِنأهول ملكوِتخُى لدعلى ِح.ك اِبساٍلم ثمين غَ دِف سِمك أجِلن ألستمِت. الصليِبوِدى على ع عببرك الِم وسك 

ِحوفرِفك ى الرىى علمِن.سوح القدأِح كيفَ رب ى بال انتقاٍدوِت إخُببْل. ٍةانَ أو إداِءشَ بأحولطٍفأفاٍت ر وتس حام. 
وه ة كىبِنى قوشيئتكم مِتك.أتمادا وفقَ إريظيم. وأحالع ِمكِد اسجلم  ..ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِكالً . صم 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ
 

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