
 

 ٢٥٨سـالة لرا
 

ـَاء المقبـوُل ـَاء المقبـوُلالعط   العط
 

(Arabic – The accepted offering) 
 

ـَاء المقبـوُل :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ ـَاء المقبـوُلالعط  العط
 

وِمنالِة رسب ولس الرسِنؤِمول إلى ماح الى ى فيلبحابعاألصأرنقر  ددالعشَرالثاِمن ع   : 
 

 كمِدنْ ِعن ِمى الِتاءيشْ األتسوِدفربأ ن ِمذ قبلتُإ  امتألتُقد . واستفضلتٍُءى شَ كّلتُ استوفي قدىولكنِّ" 
 ١." اِهللادنْ ِعٍةضير مولٍة مقبٍة ذبيحٍةب طيٍةحاِئ رسيمنَ

 
 األشْإن جالِعار ى الغَالقة ِفمنَاِتاب راِطا تنَاهحالس حو .ابفروعنَاه راهايُلا تتمم عه وِببالر اح وِهيى 

متجهة صوأشِّب الشِّةع س ِلمتحنْ ِمَلصاهعلى م قواِتمح اِتياه .اأم جذورغَاه ير المِةرئيفهى ض ة ِفاربى األعاق م
البِمِةعيد بة انلتر.وم ا يرى ِفجى عوِقرا ِمهفإنّذاٍء ِغن ِمى بِه تأِتاه نِطا بض الغَن األرِةنياِصنَ بالعر األسِمِةاسي ن 
ة داِه جارج األشْل قلوِباِخد راِصنَ العلك ِتىع تسذاِء الِغنة ِمدالفاِئل امكَ وِل.اهاِتيار حرما واسِتوهنم الالزم ِلذاِءالِغ

ا  تكتظ بهالقِةمار الِعجشْ األ نفس فصيلِةن ِمٍةغير صاٍتريجشُ اكنَ هى أننسنَ ال ن ولِك.سم الشِّءو ضن ِمهدِمستتَِل
ل دعو بم تنمذِلك رغْما هنّ ولِك.اتهعا أِشهنْ عحاجبةار ا الكبهاِتو أخَس ألنم الشِّءو ضنة ِمومرح معيشُتَ .اتُابالغَ

 نا ِمهميلزا م ِماناًمرى ِحاِنتع ا الهة وكأنّخَاِم شَااتهام هعلو وت.قِةاِلم العع مٍبنْْ إلى جباًنْ جفُتِق ىِهو .ىطبيِع
الضِءو.وقد سأُل يٌلاِئ س :الشُ تعيشُفَكي جياتُرالص غيرة القصيرة مارعالقِة األشْجاِت الِعم٢.؟ ِفى الغَاب  

 

 إنعلم النَاء فوا شَ اكتشَاِتبئاًيي دإلى او علدِةشَه.لقد ثوا ِف بحى الترالِتِةب ار ذورى تحيط بجالقِةاألشْجالِعم  
 ِءو بالضتعى تتم الِتالقِةمار الِعج األشْذور جفوا أن واكتشَ.ضاق األرمى أع ِفلك وِتِه هِذذوروا جع وتتب.ِفى الغَابات

تتالحم معشْذور األ ججار المحرِمِةوم نض الشِّءو سم. ِلذِلك تمدها بالعصالِغِةار الِتِةذائي ى تحتاجإلي ا ِلهتعوضا ه
عِحن راِنمِل.اه تنمو وتحيا إلى أنأِت يى دورذ نَتأخُا ِلهصيبا ِمهنض الشِّءو سم.ع ِمتُجب نالنّالم  عوِماِتب نطاِء ع 
بِلِهِضع لبض اآلخَعر.لي حا االثنَيوينْان ميانوخَ.عاً م رِمتُج نل ِف التأمالم النّى عاِتببد رس يجدا نَ بنَرحبِنىن  

شَالبر أننتعلم هوه والع ِن الغَ.طاءِسالذى توفرت له  ىشة عيغَ ِل.العرِهيم افن لقوِت ِلتقرالض ر٣.ورى  
 

 تلك ِل تفتقرى الِتوللدن ا عفَ الطرضغُال نَأن  .ة الطبيعيوارِد بالمٍة غنيوٍل وكد.اتاعمج واِد كأفراليتنَ 
الماردو. يقاذا اللم ومسيِح المنَ بواجبِهى حأخيِهو ِف حتاج المى الدلِةول الفقير يطباِباليم الكتَق تعالم س ِمقدنح ثُي 
؟طاِءالع.د ِفالٍفظر الخِت نَون ى اللوالجنْن أو س أوبذِلف .ة العقيدكي مكنلُّ ح لٍةشِكمع ِفىظم ال  .المى العيجؤر 
أحأخْار نكَ على إداربف .اهِمكم أطفاٍلن ي موتونوعاً ج.وسي انم ا أخَ قتَلنهم داًِمتع.وم أخَ قتَلن اهبإه ِهاِلمإي اه. لقد 
جاءالِة برسعقوِب ياالص حابعاح الر: "فمفمنني ي عرفْرفْعأن أن ي ي عمَلمَلعح ح سوال والناًناًس   ييعفذِل فذِلمُلمُلع كخَ خَك طيطية لهاأل بوقاَل "ة لهصاح ح

لاألو :"الدالدية الطاِهة الطاِهانَانَيررة النقينْنْة ِعة ِعة النقيدِه ِه اآلِب اآلِب اِهللا اِهللاد ىفِتفِت ا ا..هِِه هِذ هِذىقادقادالي الي تامى واألى واألتامرضيقِت ضيقِتىى ِف ِفللاِماِمر همفظ اإلفظ اإل وِح وِحهمنسنسان نفسه بال ه بال ان نفس
دس ِمس ِمنَنَدننالع المالم الع".ل ِف وبالتأمى بعذكَ اض مرالِكه تابع نطاِء الع.ا استخْننَمِك يالص ثالثة أمنَور يهما اإللم٤.اام به 

 

اح حص األِهنجيِلإى رقس ِف مرينيشب الن ِم كّلر ذكَ لقد....ولولقبقب الم المطاِءطاِءلعلع ِل ِلةِِة الكتابي الكتابيدِِداعاعرفة القورفة القوععمم: : أوالًأوالً 
 .ريناِض الحطاءيكل عى اله ِفماًو ياقبر وعس يب الر أن.رينشْى والِعاِداح الححاالصبإنجيِلِه  ولوقا رشَى عالثاِن
 قّالح" :م له وقاَل تالميذهالرب يسوع اع فد.ني فلسة وألقتْقيرلة فم أرتْاء فج. كثيراً يلقونون كثيراءني أغْانوكَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع          ،             ١٨: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى فيلبى  ١
  ٣: ١ سفر المزامير ٢
   ١٩ – ١٧: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
  ٢٧: ١ &  ١٧: ٤  رسالة يعقوب٤
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ا ا ا وأما وأم ألقو ألقوهمهم فضلِت فضلِتنن ِم ِمميعميع الج الج ألن ألن..ةةانَانَززى الخَى الخَا ِفا ِف ألقو ألقوميع الذينميع الذين ج جنن ِم ِم أكثر أكثر ألقتْ ألقتْة قدة قدملة الفقيرملة الفقير األر األرهِِه هِذ هِذ إن إن لكم لكمأقوُلأقوُل
 ١.والًقبا منَطاؤ يكون عفَ وكيطاِءلع ِلب الرتقييم و هذا ه."ااعيشتهعيشته م م كّل كّلااههددنْنْا ِعا ِع م م كّل كّلا ألقتْا ألقتْوازهوازه أع أعنن فِم فِمهِِههِذهِذ

 

ا م ِم الىِطنعِلو .ىِض األرنِكى الب ِفهزا نكِنفيم  ال.اوىم السنِك بالبعا نوِدا فيم ثقتنَع نضفَ كيا نتعلمليتنَ 
يكل ى الها ِفصليال ليخَ د لقد:ارشّوالع ىيِسر الفَ مثَلِه إنجيِلن ِمرشَن عاح الثاِمحصأل باشير لوقا الب ذكرلقد. ُلفضي
  كلِّن ِمراًشْ عدفع يه أنّر وذكَ.ِهطائِِى عص حتى ِفر ِحة بكلِّعير الشّطبقُ يه وأنِّه ببراراًخَ افِتالفَريِسىالة  صتْانَكَ
ل .ا يقتنيِهمقبْلي مالر بص التهوال ع طاياهألن ص ِفالته تْانَيكل كَى الهم جرفخْد الذاِتِهر ببر خَ اآلراًحتِقى مرين. 
 اححص األنثوس كورىِنؤِم م إلىِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب قاَللقد .والّا مقبطاؤنَ ع يكونىكَِل ورر بسِطعلن

 ماًقدم س يقوُلاِداح السحصوثاوس األ األولى إلى تيمِهالِتى رسوِف. "بب الر الرههحبحب ي يورورررسسى المى المطٍٍطععالمالمألن ألن " :عالتاِس
  ى بْلى بْلنَنَ الِغ الِغةِِة يقيني يقيني غَير غَير على علىممههاءاءججلقوا رلقوا روا وال يوا وال يستكبرستكبريي   ال الر أنر أناِضاِضر الحر الحههى الدى الد ِف ِفاءاءنيني األغْ األغْصصأوأو" :اء لألغنيهحاِئصنَ

   وأن وأنةٍٍةححاِلاِل ص صاٍلاٍلممى أعى أع ِف ِفاءاءنيني يكونوا أغْ يكونوا أغْ وأن وأنالحاًالحاًوا صوا صععنَنَصص ي يتع وأنتع وأنلتملتمى ِلى ِلنَنَء بِغء بِغىى شَ شَا كّلا كّلنَنَححمنَمنَى يى ي الِذ الِذ..ىى الح الحعلى اِهللاعلى اِهللا
 ٢."ةِِةديدي األب األباِةاِةييكوا بالحكوا بالحسِِسمم ي يىىكَكَ ِل ِلستقبِلستقبِللملم ِل ِلسناًسناً ح حاساًاساً أس أسهمهم ألنفِس ألنفِسرينرينخِِخددزيع مزيع مى التوى التو ِف ِفاءاءمم كر كرطاِءطاِءى العى الع ِف ِفاءاءخيخيسسأأيكونوا يكونوا 

 

  يسيِهيسيِهددقِِق  اا ي يبباتقوا الراتقوا الر": ابع والثالثين الرورِهمزى م ِفبى النَداو دقاَل ....ىىطِِطعع ي يننممة ِلة ِلععججشَشَ الم المودودععالوالو: : ثانياًثانياً 
  مزمورِهى  ِفوقاَل ."رريي الخَ الخَنن ِم ِمءءىى شَ شَممههوزوزعع فال ي فال يببو الرو الرا طالبا طالب وأم وأمتْتْاعاع وج وجتْتْ احتاج احتاجاُلاُلببشْشْ األ األ..متقيِهمتقيِه ِل ِلززوو ع عسس لي ليههألنّألنّ

السالشِّالشِّ :ابع والثالثينرريريري ققستست يرضيِفيِف   وال والرضى أمى أما الصفيتَ فيتَديقُديقُا الص رأفُأفُروي وي عتُتُكنْكنْ" :وقاَل. "ىىطِِطعفتى وقد تُتُخْخْ ِش ِش فتى وقدولم ولم أر أر   
  ننمم" :ِهى أمثاِل ِف الحكيموقاَل ."ركِةركِةلبلب ِل ِلسلهسله ونَ ونَ ويقرض ويقرضأفُأفُ يتر يتر كله كلهمموو الي الي..زاًزاًبب خُ خُسس تلتِم تلتِمة لهة لهييذرذر   وال والههنْنْ ع عىىلِِل تخُ تخُيقاًيقاًددصِِص

يعِطعِطيى الفقيرال الى الفقير   ييحتاجحتاج". وجاءى األالِخ بسفر مصُلوث قاح الثاِلحالر ب :"هاتوا جهاتوا جميعميعالع لى الخَلى الخَإإور ور شُشُ العزةِِةانَانَزليكون ليكون   
  ..ععتوستوس  ركة الركة ال ب ب عليكم عليكم وأفيض وأفيضواِتواِتمم الس السىى كو كو لكم لكم ال أفتح ال أفتحتُتُ كنْ كنْ إن إننوِدنوِد الج الجبب ر رى بهذا قاَلى بهذا قاَلوِنوِنببرر وج وجامامى طعى طعيِتيِتى بى بفِِف

فر  بِساءوج. "نوِدنوِد الج الجبب ر ر قاَل قاَلقلقلى الحى الح ِف ِفرمرم الكَ الكَ لكم لكمعقرعقريي  ض والض والاألراألر  رر ثم ثم لكم لكمددفِسفِس فال ي فال يلََل اآلِك اآلِككمكم أجِل أجِلنن ِم ِمنتهرنتهرأأوو
أعالمالر لساالص شْاح الِعحقوُل رينب وُل ِفى ولسسالر أفسشَ شَى كلِّى كلِّفِِف": س ىءٍٍءىأر تتيي أركمأنّ أنّكم هذاذا هكَ هكَهي نبِغنبِغ يى أنّكمى أنّكمتتع تتع ببونون  

وتعوتعضضددونونالض الض عفَفَعاءاءم تذِكتذِك مرينرينكلم اِتاِت كلمالر الر ببي ي سسوعأنّ أنّوع هقاَل قاَله ::  ""مغْغْمببوط هوط هووالع الع طاءطاءأكثر ِم ِم أكثر ن٣."ذِِذ األخْ األخْن 
 

 ىِنغَ ننجيل لوقا عإ بهركْ ِذاء جثالًم سيح المديالس برض ....هِِهاِلاِل بم بمخُلخُلببيي  ننمم ِل ِلاتٌاتٌذيرذيرتحتح و واتٌاتٌتنبيهتنبيه: : اًاًثثثاِلثاِل 
وح يشتهى  بالقروباًرض مابِه بدنْ ِع طرحرازع ِلهم اسسكين ِمانا كَمنَ بي.هاًترِف ممعيتنَو زان والبوجر األس يلبانكَ

أنيشب ِمع اِت الفتَنِمِطاِق الس ناِئ مِن الغَِةدى .الِماتَم ف سكينحملتهة إلى ِحكَالِئ المإن ضبراهيم.ِن الغَاتَ ومىضاً أي 
ِفودنفرفع ع يِفِهني ى الجحيم وهِفو فنَ.ذابى الع ى وقاَلاد: "ييا أبى إبا أبى إبرراهيماهيمار ار ححمأأى وى ونِِنمرِل ِللْْلسِِسر ععازازررلي لي بلّّلبطر فَفَ طر  

إصهِِهبِعبِعإصبم اٍءاٍء بموي وي ببردِل ِلرد سى ألنِّى ألنِّاِناِنسى مى مععذبفقاَل."ى هذا اللهيِبى هذا اللهيِب ِف ِفذب  اهيمرإب :"ييا ابنِِنا ابى اذكرأنّ أنّى اذكر ككاستوفي خَ خَتَتَ استوفي ييرراتكى ى  ِف ِفاتك
ححياِتاِتيكذِلذِل وكَ وكَككِل ِلك ععازازررالب الب اليااالي..واآلن واآلن ه ه وويتع يتع زتَتَى وأنْى وأنْزتتع تتع ذبو. "ذبلقدج اءالِة برسي ذِل عقوبكالتنبيه  :"إنكَ كَإن انأخٌ أخٌان   

  اِتاِتاجاجا حا حممطوهطوه تع تع لم لمننا ولِكا ولِكععببئا واشْئا واشْ واستدِف واستدِف بسالم بسالمااضيضيمماا  دكمدكما أحا أحمم له له فقاَل فقاَلىىمِِموو الي اليلقوِتلقوِتن ِلن ِلييعتازعتازن ومن ومانيانيييرر ع عتٌتٌوأخْوأخْ
الجالجسا ف فدِِدساممالم و. "نفعة؟نفعة؟ المجباألاء صشْس والِعاِماح الخَحِمرين أنجيل متى إ ننم ن نوِضيناِل بمهم .ونمصآذانَوي هم 

 إلى النّار  إلى النّار اذهبوا عنِّى يا مالعيناذهبوا عنِّى يا مالعين": م لهب الر قوَلينونِة الدمو يونعمسي س.وزينعالم شكوى نتتأذى ِم حتى ال
 عرياناً فلم  عرياناً فلم ِنىِنىنْتُ غَريباً فلم تأوونْتُ غَريباً فلم تأووى كى ك عِطشْتُ فلم تسقوِن عِطشْتُ فلم تسقوِن إلبليس ومالِئكِتِه ألنِّى جعتُ فلم تطِعموِنى إلبليس ومالِئكِتِه ألنِّى جعتُ فلم تطِعموِنىالمعدِةالمعدِةاألبديِة األبديِة 

 ٤. " األصاِغر فبِه لم يفعلوا األصاِغر فبِه لم يفعلواإخْوِتِهإخْوِتِهبما أنّهم لم يفعلوه بأحِد بما أنّهم لم يفعلوه بأحِد " :ألنّه ."تكسوِنى مريضاً ومحبوساً فلم تزوروِنىتكسوِنى مريضاً ومحبوساً فلم تزوروِنى
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب ..اِمسفك إلهىىِنح ِمم نالم أغْاِتر متُضع نَيى 
ولماِل أببم نظر البائسينوالم عوزين.ى قلباًِن هبخَة اآلاركَشَ يتلذذ بمفيرين مىطيتِنا أع.وبس رور أقدمى طاِئ ع

 أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع .وسظيم القد العكِم السجداًمم .اكايوص ا وفقَي ألحةكم وِحناًو ع أسألك.حتاجينلمِل
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. بوعِدككوأتمس . ِمن استجابِتكواِثقاً .ةطي عظمى أعبِنه وىالِذ

 

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

                                                
              ٤ – ١: ٢١  انجيل لوقا،   ٣ – ٢: ٦إنجيل مرقس  ١
     ١٩ - ١٧: ٦  ،  رسالته األولى إلى تيموثاوس ٧: ٩ إلى مؤمنى كورنثوس الرسول الثانية  رسالة بولس ، ١٤ - ٩: ١٨ انجيل لوقا ٢
 ٣٥: ٢٠سفر أعمال الرسل  ،  ١١-١٠: ٣  سفر مالخى  ،٢٧: ٢٨ ، سفر األمثال ٢٥ & ٢١: ٣٧ & ١٠ – ٩: ٣٤ سفر المزامير ٣
   ٤٥ – ٤١ :٢٥يل متى   انج ،    ١٥: ٢  رسالة يعقوب   ،   ٣١ – ١٩: ١٦ انجيل لوقا ٤
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