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  !!ستطلب يوماً نفوسنَا ِمنّاستطلب يوماً نفوسنَا ِمنّا.. .. لننتبهلننتبه
 

(Arabic – BBee  aawwaarree::  YYoouurr  ssoouull  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  yyoouu!) 

 
 !!ستطلب يوماً نفوسنَا ِمنّاستطلب يوماً نفوسنَا ِمنّا.. .. لننتبهلننتبه: هوعوض مموا اليديثنَح.. أحبائى

 

 :رينشْدد الِع نقرأ العرشَى عاح الثاِنح إنجيل لوقا األصنوِم

  ١."!!؟؟ تكون تكونننمما ِلا ِلههدتَدتَددععأأ  ىى الت التهِِهفهِذفهِذ  ..نكنك مِِ مِِ نفسك نفسك تطلب تطلب.... الليلة الليلةهِِه هِذ هِذ....ىىببا غَا غَيي" :: اهللا اهللا له لهفقاَلفقاَل
 

احهم فى الوصول إليها بجهد شاق نجل تقدير رجال األعمال النابهين وأصحاب المناصب المرموقة نااعتد 
 ..أسمائهم مقرونة بألقاب شرفية تميزهم عن غيرهم ى ذلك ذكر زد عل.. بإقامة حفالت التكريم لهمأحياناو ..بذلوه

مين المحظوظينكان الذى أخصبت أرضه بمحاصيل وافرة  المذكور بإنجيل لوقاوبال شك ذلك الغنىمن المكر  . 
 

كان نشيطا لقد  ..!؟ أخصبت أرضه وجاءته بمحاصيل وافرةوقد ذلك الغنى بياًهل نعتبره ذكياً أم غ 
نا أن جدلوذلك المثل الذى ضربه السيد المسيح  النظر فى لو أمعنّاو.. ن أخصبت حقوله عجب إهدا فالومجت

ى راقتْ ليبنى أخْ ضازنخَ مم مزمعاً أن يهِدكانو  حقق ما تمنىحتى افحاكنشيطا م ..فى عمله مثابراًً  كانالرجل
ماذا ماذا " : وهو يقوُلِه لنفِسعاً حديثه ولكن لنتأمل م..اهِلعد من عتْ وزادتْ التى فاضِهراِت وخيِهع غالِتجم ليأعظم

  ىىجمع هناك جميع غالتجمع هناك جميع غالتأأعظم وعظم وأأ  ىىبنبنأأ و وىىهدم مخازنهدم مخازنأأ  ::عمل هذاعمل هذاأأ  ....ىىثمارثمارأأجمع فيه جمع فيه أأ موضع  موضع ىىن ليس لن ليس ل أل أل!.!.؟؟عملعملأأ
ه لوال  وهو يضيف ياء المتكلم ويعلن ملكيتة الخاصة للغالت والخيرات دون اعتبار أنما قالهتأمْل  ."!!ىىوخيراتوخيرات

 ٢." وبه نوجد وبه نوجدأننا باهللا نحيا وبه نتحركأننا باهللا نحيا وبه نتحرك" نَِسى ..اِته وال لشخِصه كيان أو وجودعون اهللا له ما كان لغالِته وال لخير
 

كان ذا .. وجمع كثيرالقد كان يطلب لنفسه راحة ألنه تعب كثيرا .. "استريحىاستريحى": قال ذلك الغنى لنفسه  
 وتشوق لتحقيق أحالمه أن يحيا ليستمتع لسنين ..ء صبره وكفاحه ورأى أنّه نال جزاآمال عريضة وكافح بصبر

إن كان هذا الغنى !. لألسف.. كان متحمساً لهدم المخازن الضيقة وبناء أوسع منها وأعظم.. عديدة بغالته وخيراته
 ولم يِعد شيئا حسناً .. أشياء رائعة لحياة ظنّها ستطول أعدلقد.. !فى نظر الناس ذكياً لكنّه فى نظر اهللا  كان غبياً

 أبدية تعيسة معدة  ليواجهترك فيه كّل شىءكان غافال عن يوم محتوم سوف ي. .لحياة أبدية ستطول وتطول
ه الثالثة كّل ما هو س والعالم بكّل ما هو زمنى وأنسولقد شغلته نفسه وإبلي.. طلب اهللا نفسه منه تبدأ حين يلألغبياء

نسان لو ربح العالم نسان لو ربح العالم نه ماذا ينتفع اإلنه ماذا ينتفع اإلألأل":  قول الرب يسوعبإنجيلى مرقس ولوقا أيضاو نجيل متىجاء بإ لقد ..أبدى
 هو أهم ِمن  ربح كّل شىء وخسر ما وهذا الغنى الغبى.."نسان فداء عن نفسهنسان فداء عن نفسه اإل اإلىىو ماذا يعطو ماذا يعط أ أكله وخسر نفسهكله وخسر نفسه

   ." هللا هللاه وليس هو غنياًه وليس هو غنياً لنفِس لنفِس يكنز يكنزىىهكذا الذهكذا الذ" قصته بعد أن سرد  الرب يسوعقال لقد .. خسر نفسهكّل شىء إذ
 

  واقوُلواقوُل":  الغنى لنفِسه راحة واستمتاعاً بخيراِته الموضوعة لسنين كثيرة وفكر فى نفسه قائالذلكطلب  
 وإذا نفسه تطلب منه .."ىى وافرح وافرحىى واشرب واشربىى وكل وكلىىاستريحاستريح  .. كثيرٍة كثيرٍة كثيرة موضوعة لسنين كثيرة موضوعة لسنين خيراتٌ خيراتٌ لِك لِك يا نفس يا نفسىىلنفسلنفس

 أوليس ."!!؟؟ تكون تكونننممعددتها ِلعددتها ِلأأ  ىىفهذه الِتفهذه الِت  ..ك منكك منك نفس نفس هذه الليلة تطلب هذه الليلة تطلبىىيا غبيا غب" :قال له اهللا.. نيهليلة أحالِمه وأما
 منهم من أعد لعيِشه الشىء الكثير ومنهم من !.عن نفوس طلبتْ ِمن أصحابها .؟ كّل يومعنه هذا ما نسمع ونقرأ

 قال  ..تطلب نفوسنا منا سنترك كّل شىء يوم  أى حاٍل على فقراءفسواء كنا أغنياء أو.. وهأعد قليال وما أعدوه ترك
 ٣." مباركاً مباركاًالربالرب   اسم اسمخذ فليكنخذ فليكنأأ  والربوالرب  عطىعطىأأ  لى هناك الربلى هناك الربإإ  عودعودأأ  رياناًرياناً وع وعىىممأأطن طن  ب بنن ِم ِم خرجتُ خرجتُرياناًرياناًعع": أيوب

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                                                            ،     ٢٠ :١٢ إنجيل لوقا ١
     ٢٨: ١٧سفر أعمال الرسل       ،       ١: ١٢ إنجيل لوقا ٢
 ٢١: ١سفر أيوب   ،    ٢١ – ١٩: ١٢ & ٢٥: ٩     إنجيل لوقا ،      ٣٦: ٨     إنجيل مرقس  ،    ٢٦: ١٦ إنجيل متى ٣
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 والذى وِضع فى توابيتهم ..!اً متراكمةما ظنّوا يوماً أنهم أعدوا أحجار ..ر أهراماً ليقبروا فيهاصأعد فراعنة ِم لقد
  ."!!؟؟ تكون تكونننممعددتها ِلعددتها ِلأأ  ىىفهذه الِتفهذه الِت  ". ! نهبها لصوص ألجسادهمواحهم بعد عودِتهامن جواهر ثمينة لتستمتع بها أر

 

كثيرون فوجئوا وكثيرون سيفاجئون باللحظِة التى يطلب اهللا نفوسهم منهم وإذا بهم غير  ..عزيزى القارئ 
 لكن دعِنى..  لتغير نفسك فهذا يتعذر ليس من يدعوك..يلزمنا من اآلن أن نعد أنفسنا للحياة األبدية.. مستعدين

كره فهل تسمح له؟أخبريعمَل فى قلبك ويغي أن اهللا قادر روح المقدس ..  أن الكتاب تؤمن بأن جبرك أنليس من ي
 ذاته وينير  لك أن يظهر" ابن اهللا ابن اهللالمسيحالمسيح يسوعيسوع"ما جاء فيه وتسمح للكلمة لكنّى أدعوك أن تقرأ .. هو كلمة اهللا

وأنا على يقين أنك ..  إن العمر طال أو قصر فرحلة الحياة على األرض سوف تنتهى..قلبك ويهبك الحياة الجديدة
فما استطاع إنسان بأعماٍل .. ليس المطلوب منا أن نعمَل شيئاً لنخلص من ذنوبنا وآثاِمنا التى اقترفناها ..تعلم هذا

  ١. وعمل شيئا ليخِلصنا من السماء بل علينا أن نستند على ذاك الذى جاء..حسنة أن يخِلص نفسه منها
 

  ترجعتكلي.. ىثِل ِم كثيريناةَيى وحياِتتْ حير غَ فلقدا إليكوقهة وردتْ باإلنجيل أساراراً سبإن أخْ: ىأِخ 
  حيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل": نؤِم من يكلِّ ِل اِهللاند ثمين ِمع وو فهتاِب بالِك المكتوِب ذلكإلى

  صصخِلخِل لي لي بْل بْلالمالم الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  ههنَنَ اب اب اُهللا اُهللالْْلرِسرِس ي ي لم لمههنّنّألأل. . ةةبديبدياة األاة األيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِل ال ي ال يىىكَكَلِِل
ى ِمتُ اسعض ولقد. ى؟ى وألمثاِلة ِلارالس ارب األخْلك ِتتْس أولي.ىنفِسِل ةَارار السب األخْلكلقد خصصتُ ِت ."المالم الع العبِهبِه
 الال  ىىكَكَ ِل ِلحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَلحتى بحتى ب )ماِظنَ(  اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل: ىان كاآلِتا باإليما وقبلته وقرأتهاآليِة بِباِسنَمان الى المكَِف
يهِلهِليككنكلُّ م نكلُّ م ي ؤِمؤِم يناِظنَو( هِِه ب بنم ؤِميبب  نيسيسوعوع المابن اهللا ابن اهللاسيحسيحالم ( ..بْلبْلتكون تكون  )ماِظنَِل( الحالحياة األاة األيبدينّنّ أل أل....ةةبديههلم اُهللا اُهللالْْل يرس يرس لم  

 ..ِباِسنَان المى المكَ ِفك اسمع تضليتك: زيزى القارئ الع أِخ..)ماِظنَ(  بِه بِهصصخِلخِل لي ليلْْلبب.. )ماِظنَ( ديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  ههابنَابنَ
  لك اُهللاأعدهى الص الِذنتَ وقبلتَ الخَ آم إنأى..  فعلتَ إن لكهنيئاً.. انا باإليمما وتقبلهمهكر ِذالِفن الس اآليتيِفى
بمسيحِهِنوِت ابالم وعسعلى الصليِب ي نْ مذ ما يزيدالس ألفين ِمن نع كَ ِلنينال تهِلى بْلك تكون لك الح ي٢.ةاة األبدي 
 

 أريد أن  أريد أن .... حاجتى إليك حاجتى إليك..يا ربيا رب": اً وقْل لهإن كان لديك تساؤالت تعاَل إليه متضع.. عزيزى القارئ  
أعحبك وأنّه سيستجيب لطلبتك ال تسكتْ.. " اظهر لى ذاتك اظهر لى ذاتكثرثررفك أكرفك أكأعاهللا ي حتى تطمئن ألبديتكثقْ أخى أن .. 

لقد فرح تالميذ المسيح . ى هى أولى باالهتمامأخشى أن تكون منشغال بغالتك وخيراتك ولم تتيقن بعد ِمن أبديتك الت
باسم يسوع جلهم وتخر فجاءوا إليه فرحين يخبرونه.. يح المسحين رأوا الشياطين تخضع. الفرح فأعلن لهم أن 

 لكم بل افرحوا  لكم بل افرحوا  تخضع تخضعرواحرواحألأل ا اننأأال تفرحوا بهذا ال تفرحوا بهذا   ولكنولكن" : إذ قال لهم السمواتىف كتبتاألعظم أن أسماءهم 
عب  ال خوفَ من موت وال ر.ما أحلى حياة نعيشُها ونحن على رجاء .."في السمواتفي السموات  سماءكم كتبتسماءكم كتبتأأن ن أأ  ىىبالحربالحر

 ٣.من أبدية بل فرح وسالم حتى نترك دار الغربة ونكون مع حبيبنا الغالى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وإلى األبد
 

منذ ثالثين عاما تقريبا كنتُ بصعيد مصر وذات ليلٍة كنتُ بجوار سيدة تقية وهى على الفراش تعانى  
هشديدةمرضاً آالم  ..كلماِت الثقِةوإذا بها ترد دوالر اءج ..ها الموهى تخاطب أحفادولهالتفين ح ..ا متألمين ِلم

انيِهتع ..ولكنّها كانت تطمئنهم بأنها ذاهبة إلى الساِءمالقاِة لمي سباألمجاد . .وع يسوع تستمتع وهى اآلن مع الرب
اِتها ض كلمع وها أنا أستعيد ب..ض الكلماتجلتُ لها بعوفى تلك الليلة س.. السماوية مع القديسين فى األبدية السعيدة

بصوتها المل ذِلسالوقتِكج : "يكن لم وإنيكن لم اَهللا))شفاءشفاء((  وإن اَهللا أشكر أشكر ..س ِف س ِفأكون ى األبديِةى األبديِةأكونم م ععي ي سنا. . وع الحبيبوع الحبيبسرب ناأشكررب ا ا  أنَ أنَ..أشكر
بروح الثقِة واإليمان ت ما أسعد اإلنسان الذى يواجه تلك اللحظا.. عزيزى القارئ. "مستعجلة للذهاب إلى السماءمستعجلة للذهاب إلى السماء

 ٤. وهو أنّه إذا اجتاز فى وادى ظّل الموت ال يخافُ شراً ألن الرب معهوالرجاء األكيد الثابت
 

  أخى أن ك من أجل الخالص.. أبانا السماوى: تشترك معى فى تلك الصالةأدعوكالذى أعددته لى أشكر 
أرفع صالتى ..  هبنى ربى أن أكون مستعداً لمالقاِتك.اتىحي أسلمك نفسى و.أعلن أمامك توبتى. فى المسيح يسوع

  . ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ: من قلتَ يا د على وعدك ألنِّنى مستِنواثقاً ِمن استجابتك. ع مخلصىفى اسم يسو
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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  ٤ – ١: ١ إنجيل يوحنا ١
  ١٧ -١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٢
 ٢٠: ١٠ إنجيل لوقا ٣
   ١٤ فى الرسالة المسجلة رقم ويمكن سماع صوتها.. إنها والدتى٤
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