
 ٢٠٧سـالة لرا
 

   وبره وبرهاطلبوا أوال ملكوتَ اِهللاطلبوا أوال ملكوتَ اِهللا
 

(Arabic – But seek first His kingdom and His right.) 
 

 .هه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَاطلبوا أوالاطلبوا أوال: ضوعهحديثنَا اليوم مو.. ىأحباِئ
 

نجيل متى  إوِمناألصاح حاِدالسس نقرأ العدوالثالثينثَالثاِل د  :  
 

 ١."لكم اد كلها تزِههِذ وهبر و اِهللا ملكوتَالًوا أو اطلبكنل"
 

  ه ناك افِ   دغَ ع   ى أ  فِ ريزى عاق كلّ  م  ان  إنس . ي ج عله يتطلع  باشتي     اق إلى م و أفضلُ  ا ه . ب  و ذِلك  الطم  وح ي جد 
   اإلنس ان  أن  لح ِهاتِ ي ىعنَ م .  إذا    ولكن ض فَع    افِ   هذا الدع أص بح  الم ر ء ائِ  ح  ولكلّ  . ساًائِ راً ي  دٍ  فر ات  تطلعه  وطم  ات وحه 
ون  ا بد الً م مأ ع  د نب ناً أن  س ح س فلي . ِهاتِ  تطلع  ترتيب  نِسح ي و الِذى    ه والحكيم   .   ازاً   امتي  باً بلْ ي ع ك ذلِ  س ولي  . ةاصالخّ  
 اء أس ن م قُالحِ  ي فالفشلُ  .   ِه إلى تحقيقِ   نتطلع و   ما نَرجو     اتِ  طو لخَ ون ترتيبٍ    طط د خَ نُ  أن  طأ كبير  خَ ها أنّ   كم . طيطتخْ 
 فوضع    اتِ  األولي  اخِ   أور    اخِ   واألور   اتٍ  أولي . قد   ذلِ   يكون ك ع ن هٍل ج بم الفَ  رفةِ ع   رق بينهم  ا أو تج  ل رغْ  اهم  الم رفةِ ع .
   ٢.ههبربر و و اِهللا اِهللاالً ملكوِتالً ملكوِتوا أووا أوطلبطلباا: ِه بقوِلِه إلي ونتطلعها نطلباة ترتيب ماعرة ممي أهوعس يب الرد أكّقدلو
 

ة  األولوي      لها كان   م  بأن  نينؤمِ  كم أنفاج  و   . هاتِ ري غْ بم الم  والع   اهاعِ  بأطم   والنفس   ِهاِتوهبشَ دس الجخُليتدأحياناً  
  فى حا وطِ  نَاتِ ينَاتِ لب ا أصبح   اً ثانوي . م نَأنّ    ع ا بأنَ  د ا بد اً سليماً وقتَ   ء  شْا عِ ستأنفنَ  ا  أنتنَ ر ا ملذلك    .  اهللا  ع   نْيحنَاص ي  ا نّوح
الرِفوُلس  ِهالتِ ى رس      األولى األص ِلهِ  بقو ثاِنى اح ال   ح   :  ال تحب  ال تحب   وا الع   وا الع الم وال األشْ     وال األشْ    الم يي اء تى فِ تى فِ  الِ   الِ  اء  ى الع  الم الم ى الع .  إن   الر  ب ي س فى    وع
 على الجبل    ِهظِتوعِ م  وي هنَج ا كى نض اهللاِ   ملكوتَ  ع   هِ  وبر  و كفيٌل                      . الً  أوة وهديسنَا الجازوأع علمي اوىمانَا السأب ألن 

ى  فِ ور  األم   عيض  و  النظر  عيدي ن ؤمِ  م  كلّ تَليف .   انَاتِ طلب و    طموحاِتنَا   ِةئم  قاِ ة ترتيبِ   اد إع  لزمنَا  ي   . بتوفيرها ِفى حيِنهِ     
   ٣. هامةور أمةعبس م نفه أنأفضَل اٍةي بح كمؤِمنينا لنتمتعنَميلز و.ِهِماس ِدج لماياتنَ حر تثِمكوبذِلا ابهصِن
 

اة  ووهبنَا سالمه وحي      . ىنتها إلى المنَبى أح الِذبا للري نح كمؤِمنيننحنَ ....اانَنَاِتاِتيي ح حننى ِمى ِماِساِس األس األسفُفُددالهاله: : أوالًأوالً 
هعة مديو .أب ا نَ نَلسحونشْ  ا لنأكلَ  ي ر ب نَ داً  غَ  ثم يقولُ  . وتُ م  ب  ولس  الر ؤِمِنى        فى  ولُ سالِتِه إلى مرس ر  ةومي   : لي ليسس  أح   أح دد  

  ببا فللر ا فللر تنَتنَ م  م ا وإن   ا وإن   نَنَشْشْ عِ  عِ  فإن   فإن  وتُ وتُ  نم  نم ب ب لرلرا فلِ ا فلِ  متنَ  متنَ  وإن    وإن   عيشُعيشُ نَ  نَ ب ب لرلرا فلِ ا فلِ نَنَشْشْ عِ  عِ ا إن  ا إن  نَنَ ألنّ   ألنّ  . . هِِه لذاتِ   لذاتِ  وتُوتُمم ي يدد وال أح وال أحهِِه لذاِت لذاِتعيشُعيشُا يا ينّنّمِِم
ى ى  فِ  فِ  اآلن    اآلن   اه اه ييا أح  ا أح   فم  فم . . ا فى ا فى ييحح ي  ي سيحسيح الم  الم ا بْلا بْلا ال أنَا ال أنَيي فأح فأحتُتُلبلبسيح صسيح ص الم المععمم:  يقولةالطي غَمؤِمِنىإلى وِفى رسالِتِه  .ننححنَنَ

  الج  الجسنّ  دِِدس نّ   فإ ه ييا أح  ا أح  مم فإ ه ا لتِ ى رس  وفِ  . ىىلِِل ألج   ألج  هه نفس  نفس ى وأسلم  ى وأسلم  نِِنببى أح   ى أح    الذِ   الذِ  ان ابن اهللاِ     ان ابن اهللاِ      إيم   إيم  . . ان ان ى اإليم   ى اإليم    فِ  فِ ا ى ِنؤمِ م  إلى   ِة الثاني   ِها
  ٤. وقام وقامهمهم ألجِل ألجِلاتَاتَى مى م للِذ للِذ بْل بْل..همهم ال ألنفِس ال ألنفِسددععا با ب فيم فيماءاءيي األح األحعيشَعيشَ ي يميع كىميع كى ألجل الج ألجل الجاتَاتَمم  وووهوه:  يقوُلكورنثوس

 

اح ح باألصبل على الجِهظِت ِعستهّلى م ِفوعس يب الرإن ....ونونععببشْشْ ي ي إلى البر إلى البرطاشُطاشُ والِع والِعاعاعالجيالجي: : ثانياًثانياً  
 ن ِمودينطرى للمطوب": كما قاَل .ونعبشْ يم ألنّهطاش إلى البراع والِعلجي لىطوب: قال  إنجيل متىنس ِماِمالخَ
بره وهِذِه بره وهِذِه وولكن اطلبوا أوالً ملكوتَ اِهللا لكن اطلبوا أوالً ملكوتَ اِهللا  :ِها بقوِلوصينَس ياِداح السحوباألص ."واِتم الس ملكوتَم لهنأل جل البرأ

لكم ادكلها تزلكم ادو .كلها تزكتبب ولسالر وُلسِهالِت برسِنؤِم إلى مِد  عنسى أفسعر البر: فاثبتوا مطِِطمنْمنْفاثبتوا مقينأأ  قينحقاءكمحقاءكمبالح قّقّ بالح  
والبسينِد ِدوالبسين ررععالبر البر .ِهالِت وبرسقاَل فيلبىىِنؤِم إلى م  "ممملوئينِم ِمملوئين ننثم ثم ر البرىى الِذ الِذر البربي بي سسوعوعالم الم سيح لمسيح لمجاِهللا اِهللادِِدج وح وح م٥."ههدِِدم  

 

 ريغَ    اهللاَ   ألن  . ود  دركات بال ح    بال    ِتلك و   . . . . الً الً  أو   أو  ه ه  وبر   وبر   اهللاِ   اهللاِ   ملكوتَ   ملكوتَ  ن ن وولبلبططي ي     ننممل ل  روحية معدة       روحية معدة      ركاتٌ  ركاتٌ  ب ب :   :   ثاًثاًثالِ  ثالِ   
محوود دفيِنض ود ِهمِتعدحم رفِ ُئِط نخْ إنّنَا . غَي  نَ أنفسِ  قّى ح ا لو و  جنَ ا نَهنَا ظر     واهتم ب   نَاام احتي نَاتِ اج  ومِ ا اليا غلتنَوشَ   ِةي

                                                        
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،                            ٣٣: ٦انجيل متى  ١
  ١٣: ٣ فيلبى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٢
 ٣٢: ٦   ،    إنجيل متى ١٥: ٢ يوحنا الرسول األولى  رسالة٣
   ١٥: ٥، وفى رسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوس٢٠: ٢ ، وإلى مؤمنى غالطية ٧: ١٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
      ١١: ١فيلبى لى مؤمنى رسالة بولس الرسول إ  ،   ١٤: ٦سالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ر  ،    ٩ & ٦: ٥إنجيل متى  ٥
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عناجنَ احتياِهللاملكوتَلى اِسا األس إ .   ِه وبر  اهللا  ن  ي علم ا نَ  م حتاج  مِ ِه إلي ن طع    شَام أو ابٍ  ر  أو  وفِ  اس  لب  ِهقتِ ى و ي سرع 
ألنّنَا     . اهنْ مِ زيدِ  الم  ن ع ىنَى غِ ا فِ ا أننَ  نَ رعوشَ نْدنَا  واستغنَينَا بما عِ    ِةوحي الرركاِت البنا بالقليل ِم اكتفينَ إذاُئِطنخْو .بِه
 .اس  لب  أو  اب  ر شَ أو  ام طع   هنْا ع غنينَ ي  ولن  نصاب بهزال روِحى       سى وبالتالِ      . ا لنَ ه اهللاُ   دى أع   الذِ    ن مِ انَ أنفس  رم حنَس
  .١ا لنَادتز س أيضاًااهى طلبنَا الِت كلهِه هِذ أنلالقاِئ ب الرِدع بوقُنِث و.ه وبر اِهللا أوالً ملكوتَطلبا نَليتنَف
 

  ر ابعاً  ابعاً  ر : : م  اهللاِ   اهللاِ  لكوتُ لكوتُ  م  وه  وة      هجهة بجهؤِمن    قلب  قلب بؤِمن    المة   و  و  المة  ِمتعأل   . . . . هِ هِ كركرفِ فِ ِمتع فِ ن شْغُولٌ     كرؤِمن مو  بهِ  الم  قٌ  قلبمتشَو ه  ِه إلي .
ك ال ى فذلِ  انِ الم الفَ    الع  شتهياتِ  م  كلّ  له تحققتْ ذا   إ  الحقيقى  نؤمِ  الم  . الحديِث عنْه   ستمتاع ب  ة إلى اال    طشَ متع هنفس و 
يروى ظموح فيهِ  أ الر   وال ي ا مِ غنيهن اوعِ  جه .  ألن شب عه  ى مِ قيِقا الحم نساهللاِ  ملكوتِ     د   مِ لها الكامِ   وارتوائِ        . هِ  وبر ن 
ِهِعنباض نَ الفيعب الحفكّل. األفضلاِةي م ونَذاق دغَه يرم ساغتس. ألن حاِهللاى لملكوِتة النفس األولى ِهاج ٢.ِه وبر   
 

باً إلى نْج اهد تواجال يتفقُة نيوياع الداألطمإن  ....نن النقيضي النقيضينن بي بيععمم الج الجاوُلاوُلححيي ال  ال ىىوِحوِح الر الرننؤِمؤِمالمالم  ::ساًساًاِماِمخَخَ 
ٍبنْجم طِة الخُعالِتِة الحقيقي ى رسمِمٍد واِحّل لكا اُهللاه ا نَا نَننَننَألأل .ِه عبيِدنححننع ع ملهملهم م خلوقينىى ِف ِفخلوقينالم الم سيح يسيح يسسوعأل ألوع ععمال ال م
صاِلاِلصحةٍٍةحقد قد س س بأأ ف ف اُهللا اُهللاقَقَبععددهنَ نَىىا لكا لكه سلكسلكفيه اا فيه.لقد أع ملكوت  اُهللادهخَل ن كىفيِهد .و ينصا بنَحهنطلب أوالً أن  عمِهبر 

 ٣.ا لنَادا تز كلهِه فهِذ.ِدس الجاِتاج بحاوىما الس أبينَ ملكوِتن عَلِغ ننشَا أن لنَوزج ي وال.فلهذا خُلقنَا وليس لغَيرِه
 

 سساًساًاِداِدس : :صلواتنَلواتنَصا وطلباتنَاتنَا وطلبا إنعكاسا إنعكاسلح نَنَالِتالِت لحا الرا الروحيةةوحي.... االإن رتبواالاك نهماكور الغَ بأممَلد وحاله على وم م
ا ع بهِدخَننْا فنَِن أعيامر أمي الخَودا عهسيما وتجهوير تصجيد ياالتٌ وخيامه أون الهمومإ . إبليسنة ِمعد ِخعاتقنَا

 اطلة ال ا ب ديانتنَ تصبحى الح فى اإللِهان والثقِة اإليمن ِمصلواتنا لتْ خَ إن.ااتنَلبا وِطنَاِت على صلوسعِكتنْلألسِف و
أنّلى عتزيد ها مماراتٌسلطقوس د ركٍة شَونٍة حقيقيم اِهللاع .ؤِم إن المنالِذى الحقيقى الروحى فى  يثقُ هو المؤمن 
 سلي.  ى بِهعتِنو ي فهب على الرهم هى كّله يلِق نفِسى الوقِتل وِفتكاسدون  اٍد واجتهٍةانَ بأمملهى ع يؤد.ى الحاإللِه
منا ال نَ أننَ ينكرحيبزون الخُا بد.ولكن لي بالخُس بز وحدهي حيا اإلنسف. انليساإلنس انج سداً وحب بْلسه و جسد 
ورونَوح على ذِل والدليُل.فس كد اء عبولس الرتَى ِخ ِفولسإلى  األولىِهالِتام رس ىِنؤِممإإوو:  بقوِلِهالونيكى تسلهله  
السالسالم نفسالم نفسههيقد يقد سسكمكمبالتم بالتم ام ولتحفظ رام ولتحفظ روحكموحكمونفسكم ونفسكم وج وج سسدكمكاِم كاِمدكم لة بال لونْنْم ِعم ِعلة بال لودءِِءىى مج مجدر ر ببنا ينا يسسوعوعالم ٤.سيحسيح الم  
 

 سملكوتُملكوتُ: : ابعاًابعاًسالس الس مواِتواِتمه ؤِمنوو هؤِمن للمللم ب يتيت بهاألبِد األبِده ىكاِتقاَل ....ى ِسب اِمفر الجِةعاححن الثاِلِث باألصالثاِنى و ي
شَرع: الجالجسسدِم ِمد نال الن تراِباِبتروإلى التر اِباِب وإلى التري ي ععودود..ألن ألن اإلنس اإلنس انذاِه ذاِهان باألبِد األبِدهِِه إلى بيِت إلى بيِتب ىىفي في ررجعجعالتر التر ابابإلى األر إلى األر ض وترض وترجعجع  
الرالروحالِذ الِذ إلى اِهللا إلى اِهللاوح ى أعى أعطاهف .ااطاها نَ كنّإنهتمبالج ِدسوهذا واجب .والج سداِب إلى الترس يعفِم.ود ناٍب بيكون  أولى 
امنَاهتما أعظموح الِت بالرى سيكون  يسينللقد دعواِت الممفى ملكوِت الس األبِدى ا النَعيمهصيرالِئكِة مار والمراألب

   ٥.ِهكِتالِئ وم إلبليسدع المحيمة والج األبديارا النّهصيرم  يكونأو .األطهار
 

 زيزى القارئع :إنالحكيم الِذىو  حقاً هيفتح  قلباِدقٍةٍةعرفَه لمص ألنّ. باِهللاٍة حقيقي بذِله كي ضمِه لنفِسن 
ملكوتاً أباِهللاو ملكوتُدياً ه .وي حسبله مقبول ال البروه الِذ اِهللاو بر ِهوِنى بدإلى ملكوِتوَلخُ ال د الس توام.  إن

ى  ِفوُلسا الروحنّ في. اِهللا بملكوِتتمتع النا ِم بهونعِد ينخَ الذينرمى تحالم الِت العاِتاءر بإغْعِدال ينخَالحكيم حقاً 
إإ": ه األولى يقوُلالِترسنأأ  نححبأأ  بححددالع الع المالمفلي فلي سفيِه فيِهتْتْس م م ححبألأل  ..ة اآلِبة اآلِببنكّل كّلن م ىىا ِفا ِف مالع الم شَالم شَ العههوةَةَوالج الج سوشَ وشَدِِدس ههوةَةَوالع الع يون ون ي
وتعوتعظم المةِِةعيشَعيشَظم الملي لي سِم ِمس نِم ِملْْل ب ب اآلِب اآلِبن ننالع المالم الع . .والعوالعالمالمي ي مىىضِِضمو شَشَ وههووتهأأ و وتهمىىا الِذا الِذمي ي صنَنَصععم شيئة اِهللاشيئة اِهللا مفيثب لى األلى األإإ  تُتُ فيثببدِِدب".   
 

 أدعى ِخ أوككىتشترك َِهى هِذى ِفِع مالِة الص: انَأبا السماوى..أشكر ك ملتِن شَفقدى بحبكبِهو .جيِب الع 
صِلار قّى حِتول إلى ملكوخُ الداألبِدك ى .ليِلس ى ِمى الِذى برالشّن الِةريعأعم الِذ بْل. وال ِمن ى بإيمسيحان الم. 
ى ِم الِذالبراِهللان أِع.ان باإليم نهبِنو .ى إلهىعِف ضى قووِحة رككى أتم مم شيئتكوأح إا وفقَي رِتادك لمِدجِم اسك 
ظيمالع. أرفعالِتى فى اسار صالب وعستكالً على. م يقلتَم نا مي عِدكخَارجاً:  و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىها ستجد ذلك ِفيرسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. زأخى القارئ العزي
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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