
 ٢٥٥سـالة لرا
 

  اا فَعلنَ فَعلنَقدقد  هِِهببفَفَ األصاِغر  األصاِغر وعوعسس ي ي إخوِة إخوِة بأحِد بأحِدههنَانَاعلعلفَفَما ما 
 

(Arabic – Whatever we did with them we did for Him.) 
 

 ." فعلنَا فعلنَا قد قدما فعلنَاه بأحد إخوِة يسوع األصاِغر فبِهما فعلنَاه بأحد إخوِة يسوع األصاِغر فبِه" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  عين حتى األربابع والثالثين السن ِمادداألع  نقرأرينشْس والِعاِمالخَى األصحاح وِمن إنجيل مت
 

 "فيفيجيباأل األجيب ببررارقاِئ قاِئذٍٍذ حينِئ حينِئار لينلين::  ييا را ربب..متى ر أينَأينَ متى راكاكج أأ ف فعاًعاًاِئاِئ جطعمنَمنَطعاكأأ  ..اكووع اناًاناًطشَطشَ عفسقي نَنَ فسقياكومتى ومتى . . اكرأينَأينَراكاك  
  قّقّ الح الح::مم له له ويقوُل ويقوُلكك المِل المِلجيبجيبفيفي. . ليكليكإإا ا  فأتينَ فأتينَوساًوساًببحح م مووأأ  ريضاًريضاً م ماكاكأينَأينَررومتى ومتى . . اكاكونَونَسس فكَ فكَاناًاناًييرر ع عووأأ  ..اكاك فآوينَ فآوينَريباًريباًغَغَ
 ١." فعلتم فعلتمىىر فبر فباِغاِغصص هؤالء األ هؤالء األىىوِتوِتخْخْإإ  دِِدححأأ ب بوهوه فعلتم فعلتمنكمنكمأأا ا  بم بم لكم لكمقوُلقوُلأأ
 

 لوأى كّل رسيِح مِفى اِئى الجريبان والغَطشَع والع.والع ريان والمريض والمحإخْ.وسب مأنّه وة يسوع 
راِغاألص.لم ا رنَأينْ ِمداًاِحا وهمم هالًمأو م وكاًترد ونرع ٍةاينَ ِع أوٍةاياهِت أو ا كَليتنَف .اممسيحمينَين إلى نظر 

 ركدا ن ليتنَ.راِغاألص ِهِتوخْ إن ِمداِح وه أنّوه و.ِها إلي بهرنظ نَ أنسيح المدي السدى قص الِتةَظر النَ.اجحتَمالس اِئبال
إخْ أنةَوي سوعاِغ األصره إخْم وناتنَو ؤدى وا نَنَاجبحوهفبذِل.م كنَ سسمِتع الكلِِلك ِم اِتمخْشَ نص الربي سنِْع وعد 
تت" :ى الثاِنِهجيِئمععالوا يالوا يا ما مبرثوا الملكوتَ رثوا الملكوتَ..ىىببأأ  ىىارِكارِكب الم الم ععددلكم لكم م م نذ تأسيس العالمالمنذ تأسيس الع". إنتع امنَيافلنَ تغَا أوا عإخْ نِةو 
يسوعراِغ األص. اأنَوأس التعَلام مع مناعتب رهمالر إخْب ف .هتواِت ِمنالكلِِم ِتلك عمنَسو سسي بشَخْص الر ع ِعنْد

  ٢."هِِهكِتكِتالِئالِئ وم ومبليسبليس إل إلةِِةددعع الم المةِِةديديببار األار األلى النّلى النّإإ  ..العينالعينا ما م ي يىىنِّنِّوا عوا عبباذهاذه" :مجيِئِه الثاِنى
 

 ليسنَ لديا نعتِذا مبِهر ي وم ينَاألس: "مماذا فعلتماذا فعلتمبهم ؟؟ بهم".  إنمشَن اءأن  الملكوتَرثَي  المعدذ تأسيس نْ م
المالع، ِهعليأن ي خْإ كرمةَوي سوعا نَليتنَف .راِغ األصتدربعلى ر ؤية الربي سفيهوع م.فلن نفَ ياالعِتع بالقولذار : 
"متى رأينَأينَمتى راكأأ  عاًعاًجاِئجاِئ  اكووع أأ  اناًاناًطشَطشَ عوأأ  ريباًريباً غَ غَوووع ع رريأأ  اناًاناًيووم أأ  ريضاًريضاً مووم م ححبوساًوساًبولم دِِدخْخْ نَ نَ ولمممك؟؟ك".إن الر بي نَطالبا بأن 
 .بمحبٍة صاِدقٍة لهمجيب تَستا نَ قلوبتَ ولي.م فيهبى الرر فت ِلطلبِهجيبستا تَوننَي عتَ فلي.راِغاألص ِهوِتإخْ ماهرنَ

ان سان وإحيرلع ِلاءس وِك.ِبريلغَى ِلأوان ومطشَلع ِلاٍءع وماِئلج ِلغيٍفة إلى ربح الملكة وِتؤي الرلك ِتمجروتتَ
اطفوتعم عالم ريض والمحوسب. ا خلقنَاَهللا إن ميعاًجعلى ص فهْل. ِتِهوراننَمِك ينَ أن ى فيهرِتم لكالص ٣.ة؟ور 

 

 هماِتنَب وهمى بنير نَا أنتدنَ اعن ماٍته وأماٍء آب على وجوِهفُرسير التع العن ِمسليِفى معظم األحيان   
ماٍترع ذِل.ةديد كلو فاٍت ِصوِدجِفشتركٍة م الِمى مح الووهج.ي ا نَعلنَجحكمأن هذا االب ناألِب لذاك تَ البنِْه هِذ أو 
ا م حينَسطر على بفتْرا تعه أنّ متى األصحاح السادس والعشرينإنجيلا به ذكراءى جة الِتاري الجإن . األملكلِت

أنكرم رفتعِله لسِديِل وقالتْ،سيح الم كانوا خَلذين ارجد هذا كَهذا كَ" :ِةهنَئيس الكَار رانانم م ععي ي سسوعاِصاِص النّ النّوعرىرى..فج فج اءإإوا وا اءليهِِهلي  
 قدف .ة الثانية الوالدوادِلو الذين على فَر نتع أنسيراً عسليو. "كك تظهر تظهرتكتك لغَ لغَ فإن فإنممههنْنْ ِم ِمضاًضاً أي أيتَتَ أنْ أنْ حقاً حقاً::لوا لهلوا لهااوقوق
  الدالدوا أووا أوصيرصير ي ي أن أن سلطاناً سلطاناًممطاهطاه فأع فأع قبلوه قبلوه الذين الذينا كّلا كّلأمأموو": ل يقوُلاح األوحص األِهنجيِلإى  ِفشيرا البوحنّ يمهنْ عبكت
  ٤." اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْللٍٍلجج ر رشيئِةشيئِة م منن وال ِم وال ِمدٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننم وال ِمم وال ِم د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و و الذين الذين..هِِهمِِم باس باسونوننُنُؤِمؤِم الم الم أى أىاِهللاِهللا
 

  إنؤِمالمال ن مكنهيتععلى أخيِهفَر نؤِم الم.ألن الر شَب اءأن ي علنَجشَا مابهينص ِهِن ابةَور كتفلقد ب 
بولس الرِفوُلس ؤِمِنى  إلىِهالِتى رسمر ة يقوُلومي :"ألنال الألن ذينذينس س بقَقَبفع فع رفهرفهممس س بقَقَبفع فع ينَنَيههممليكونوا م شَشَ ليكونوا مابهينابهينص ص ورةَةَور  
  بكم بكمضضخّخّ أتم أتمى الذينى الذينالِدالِدا أوا أويي" :ة يقوُلالطي غَىِنؤِمم إلى ِهالِتى رس ِفب وكت."ة كثيرينة كثيرينوو إخْ إخْنن بي بي بكر بكروو ه ه ليكون ليكونهِِهنِِناباب

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،    ٤٠ – ٣٧: ٢٥ متى  إنجيل١
٢
   ٤١ & ٣٤: ٢٥إنجيل متى  
٣
  ٤٤: ٢٥إنجيل متى  
٤
  ١٣ – ١٢: ١ يوحنا إنجيل     ،     ٧٥ – ٦٩: ٢٦إنجيل متى  
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أيضاًضاًأيإلى أن إلى أن ي تت يصصووررالم الم سيحسيحفيكم وِف." فيكم ِهالِتى رس إلى ةالثاني ىِنؤِممكور كتَنثوس ونَونَ" : يقوُلبححننج ناِظ ناِظميعاًميعاً ج رينرين  
ممججددالر الر بببو بو جوٍفوٍف مكشُ مكشُهٍٍهجكم ى ِمى ِما ِفا ِف كمرنتغَ نتغَآٍةآٍةر ييررإلى تلك الص إلى تلك الص ورِنةِِةوريِن عيع ها ِما ِمهننم م جدٍٍدجإلى م إلى م جكَ كَدٍٍدج ما ِما ِممننالر الر ببالر وحوح الر".  إن

ع دتشْه الحقيِقى سيِحىاةَ الميحوعسي ستط. ني فيِهوبذِلك وعسة يؤير النّاس ١.يع  
 

 جبإنجيل متىاء  اح الخَاِمس والِعشْرينحاألص أن الربي سقاَل وعع ِه نفِسن :"ومتى جومتى جاءاءاب اب ناإل اإلن نسان ان نس
 ن ع يكونون الذيننينؤم المباِطخَ ي ثم".هِِهدِِدججى مى مسِِس على كر على كرسسجِلجِل ي يذٍٍذ فحينِئ فحينِئ..ههعع م ميسينيسين القد القدكِةكِةالِئالِئ الم المميعميع وج وجهِِهدِِدججى مى مفِِف
ِهميِنيشَ وقد بههبالِخم الً قاِئاِفرله م :"تعتعالوالوا يا يا ما مبى أبى رثوا الملكوتَى أبى رثوا الملكوتَارِكارِكب..الم الم ععددلكم لكم م نْنْ مذ تأسيس العى ى  ألنِّ ألنِّ..المالمذ تأسيس الع
ججعتُتُعفأطع مِتمِت فأطعموِنوِنمى عفسقيِت فسقيِتتُتُشْشْطِِطى ع مريباًريباً غَ غَتُتُ كنْ كنْ..ىىوِنوِنمفآويتم وِنوِن فآويتمى عى عررياناًاناًيفكس فكس ووتمىىوِنوِنتم..م ريضاًريضاً مفزر فزر تموِنوِنتمى مى مححبوساًوساًب  

فأتيتمفأتيتمإلى إلى ". بعذِلد كاِطخَ ياألشْب رارالذين س يكونونع ني ارِهسشَ وقد بههمالً قاِئاِء بالجدله م :"اذهاذهببوا عنِّنِّوا عى يا ا ى ي
مإلى النّ إلى النّ..العينالعينم ار األبار األبديةِِةديالم الم ععدة ة دإلبليسإلبليسوم ألنِّ ألنِّ..هِِهكِتكِتالِئالِئ وم ى جى جعتُتُعفلم تطِع تطِع فلم مىىوِنوِنم..ع تُتُشْشْطِِط عفلم ريباًريباً غَ غَتُتُنْنْى كُى كُ تسقوِن تسقوِن فلمفلم فلم   

  ٢. هذا؟ثَدتى حم وفَ الفريقان كيشَه اند لقد."ىىوِنوِنرروو تز تز فلم فلموساًوساًببحح وم ومريضاًريضاًى مى موِنوِن تكس تكس فلم فلماناًاناًييرر ع ع..ىىتأووِنتأووِن
 

 العجيبأن تْانَن كَ الفريقي إجابتهماِحا وةد.ولكن إج ةاب الربي سوععلي ف .فُختِل تَتْانَا كَهملقدأو ضح 
  دِِد بأح بأح يفعلوه يفعلوه لم لمممهها أنّا أنّبمبم هر أنّلفريق اآلخَ ِلحض وأو. فعلوا فعلوا قد قدر فبِهر فبِهاِغاِغصص األ األهِِهوِتوِت إخْ إخْدِِد بأح بأحا فعلوها فعلوه م مأنأنل لفريق األوِل

هؤالء األصر فبِهر فبِهاِغاِغهؤالء األصلم ِم.فعلوافعلوا ي ي لم نالس نَهل أن جدعتِذا نَ مبِهر .ولكن ه يهات أن ِفذاراتُعِتال اتكون ى يِةم الدينونَو 
هيِبالرل .ولة مقبقبلي ناهالر وب لن شفَيل عهمج هلهمأو تج اهلهم. فيمى هؤالِءى هؤالِءضِِضفيمإلى ع ذاٍبذاٍب إلى عأب دِِد أبىىواألب واألب ررارإلى  إلى ار 
ححياٍةاٍةيأب أب ديأل .ةةدينالح كماِئ نه٣.ىوبالتأم ل فيما قالهالر بي سوعند ثالثَرك قَقاِئ حع نم األِهوِتخْإل ِهبِتح راِغص: 
 

 عيتِس  الوددح والم.وددح مانَاكَ إدر إن....ةةودودددحح م مرريي غَ غَبتهبتهححى مى م وبالتاِل وبالتاِلوٍدوٍدددحح م مرريي غَ غَهِِه بطبيعِت بطبيعِتاُهللاُهللا: : األولىاألولى 
إلداِكرع غَِةظم ير المحوِدد.وكلم ا تعقَمؤِم المِهالقِتى ِع ِفنم عالر الب  سيما مبتحبِت ىنّ تغَ.هلكالم بِةحم ع بولس 
الرِفوَلس ِهالِتى رسإلى ر الًقاِئ ةومي :"ممننس س يلنَلنَفِصفِصيا عا عننم م ححبةِِةبالم أِش أِش..؟؟سيحسيح الم ددة أمضيقٌ ضيقٌة أم أم أم اض طِِط اضهااهددأم أم ج ج وعوعأم أم   
ععررىىأم خَ خَ أم طرطرأم أم س س يهِذِه هِذِهىى ِف ِف..فٌفٌي ج ج ميعميعهها يا يعظمانِت انِتعظم صصارا بالِذا بالِذنَنَارى أحفإنِّ فإنِّ..اابنَبنَى أح ى مى متيقنأنّ أنّتيقن هال اله   ممووال والتَتَو   ححيوال والاةَاةَي   مكة كة الِئالِئم
 ٤."اابنَبنَ ر روعوعسسسيح يسيح يى المى المى ِفى ِفلِتلِت ا ا اِهللا اِهللاةِِةحبحب م مننا عا علنَلنَ تفِص تفِص أن أنررستقبلة تقِدستقبلة تقِدمم  ة والة والرراِضاِض ح حورورأمأم   وال والاٍتاٍتقوقو   وال والاءاءؤسؤسرر  والوال
 

 نميل ِل الو كّليُل والو.ضا على األرنَا هركه ندلم  .... اهللا اهللاةِِةببححممة ِلة ِلديدديد ج جاداًاداً أبع أبعةِِةديديى األبى األب ِف ِففُفُنكتِشنكتِشسس: : الثانيةالثانية 
استهانبم ِهبِتحور فضالتوب ة والرجوعِه إلي.ي جُلسالو حب ىالِةرس بال ولسرؤِمِنىول إلىسم ر اح ةوميحاألص 
  ..ةِِةبب إلى التو إلى التوككا يقتادا يقتادمم إنّ إنّ اِهللا اِهللا لطفَ لطفَالم أنالم أن ع عرريي غَ غَ..هِِهاِتاِت وطول أنَ وطول أنَالِهالِههه وإم وإمهِِهنى لطِفنى لطِف بِغ بِغستهينستهين تَ تَأمأم" :اِت الكلملكِت الثاِنى
 ٥."لِةلِةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاةِِةنونَنونَييالن دالن د واستع واستعبِِبضضم الغَم الغَووى يى ي ِف ِفباًباًضض غَ غَككنفِسنفِس ِل ِلرر تذخَ تذخَ..بِِباِئاِئر التَر التَيي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِت أجل قس أجل قسنن ِم ِمككنّنّولِكولِك
 

  بْل....ههنْنْ ع ععيداًعيداًا بَا بَييححنَنَلِِل   ال الِتِهِتِهورورا على صا على صقنَقنَاِلاِل خَ خَههألنّألنّ: : الالأوأو ....ةِِةجيبجيب الع العبِةبِةحح الم الملكلكا بِتا بِتنَنَعع م مامُلامُل يتع يتع اَهللا اَهللاإنإن: : ثةثةالثاِلالثاِل 
 لقد  ....هِِها عليا عليننددرر تم تم أن أنددععا با بانَانَ افتد افتدههألنّألنّ: : ثانياثانيا .اِء الهنَ كلُّهنْ ِمِبى القر وِفء شقاهنْ عِدعى الب فِف.ِد إلى األبهعا ميحنَِل

 إنّه .اب البو هوعس يب الرإن. رِهضح إلى مِةدولع ِلاب الب فتحِهحبِتى م ِفهنّ ولِك.انَاِنيصا بِعنَ على أنفِسابا البأغلقنَ
ابالِذ اِهللان ى تألمني ا على الصليِبة عنّابوِف ليى عِل والة اِهللادنتمنَتع حنبر وغُِهمِتح ِهاِنفر. وهقاِدو رأن ا  فينَقَخِل ي
 .راِغص األوعس يِةو إخُع م.وسبحريض والم والم.انير والعريِبان والغَطشَع والعاِئ الجع ماطفُتع ي.ديداً جقلباً
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا الستفاِضلِة. ..أبالم ِتكمأجل ِنع ِمن كالِتى نقلتِنى . أشكر
 اءفُتري اًى قلببِن ه.ىملتِنى شَ الِتكحبِتمك ِلأشكر. وِمن سلطان الخَطيِة إلى حريِة أوالِد اِهللا. ِمن الظلمِة إلى النُّور

على المحو تاجينالمعاِغر: وزيناألص وعسِة يوس كلِّ إخُوبحريض والمان والميرطشَان والغَريِب والعاِئع والعالج. 
وعسم يالِتى ِفى اسص أرفعبيِب الح ؤِمناً ومق الًتِكمقلتَ على ِصد نا مي ِدكعو :ال أخْرج يقبْل إلى نخَارجاًم ه . 

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ١٨: ٣،  رسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١٩: ٤ه إلى مؤمنى غالطية  ،  رسالت٢٩: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
   ٤٥ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ٢
  ٤٦: ٢٥ إنجيل متى ٣
   ٣٩ – ٣٥: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
   ٥ – ٤: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٥

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

