
الر٥٠ـالة س    
 

  !!فقير يشترى ذهباًفقير يشترى ذهباً
 

(Arabic - The poor are invited to buy gold!) 

 
حديثنَ: ىاِئأحبا اليوم موضوعباً: هيشترى ذه باًفقيريشترى ذه فقير!! 

 

  :رشَن ع والثاِمرشَابع عن السيددأ العث نقراح الثاِلحاألص ىوِتا الالهوحنّ ياؤي روِمن سفر
 

  ىىتَ تعلم أنّك أنتّ الشِقتَ تعلم أنّك أنتّ الشِقولسولس.. .. ءٍٍءىىة لى إلى شَة لى إلى شَاجاجيتُ وال حيتُ وال حتغنَتغنَ اس اس وقد وقدىىنِِنا غَا غَى أنَى أنَإنِّإنِّ: : ألنّك تقوُلألنّك تقوُل"
 ١.""ىى تستغِن تستغِنار لكىار لكىفى بالنَفى بالنَى ذهباً مصى ذهباً مصأشير عليك أن تشترى ِمنِّأشير عليك أن تشترى ِمنِّ.. .. !!انانى وعريى وعريممس وفقير وأعس وفقير وأعوالباِئوالباِئ

 
قة التى الطب أما !.اربالنَى فّص مذهبإنّها  ..اءر للِشةروضعة الماع البِض نوع هوى االنتباهِعإن ما يستر 

ى إنتِميليفشترى ها المهى طبقة الفقراء ويىِعداألغني ِمن قوُل !.اء أنّهأنّي غَه والنى  حاجٍء إلى ة لهشَى.ا  أم
اِحصِه هِذبالبض ِةاعالثمينة فهو ي سوعِسيحو.. الم  و يهوعستهذا الدقاِئالًىغِنم : "أشيرأشيرع ليلي عكهل نَجد ِمثَل  و.."ك

 بالر؟اًشيرم!.إن أخطر الٍة حُلِص يإلي ا اإلهنسانالة االكتفاء الذاِت هى حىعيداً بن عالر ب . 
 

ة بح فتور المو ه..المستغِنى أى اإلنسان الذى يقوُل أنّه غَنى وال حاجة له إلى شَىٍء حالةأعراض من  
واستبدالروِبواِهال الم حيِبواِهة بالمالعقلي فات اإلة والفلسنسبىستغنَا و..ةاني الواِئسط البشريات ة والشكلي

 زاٍل وهىهِمع وب ِشنِم يعاِنيها  بمالمستغِنى اإلنسان ذلك اسسإح انعدام  هى مع األسِفة والنتيج!.ةظريالن
وِحراهللا  !.ى إنخاِطيباإل ذلك قائالًنسان : "لستعلم تعلمتَتَلس !!".فمشكلته ع م دالمرفةع ألنّهِمٍة فى غيبوب نهٍل ج..وع مد 
إداك ررِهقيقةحأم .بى":  يقوُل الكتابشع لكبىقد هشع لكرفة  قد هعم المدع رفةِمنعم المدع ِمن!!".بة الخضوع لمشورة الرالِحكم ِمن ليسأو  

 ٢.رفةعر المهل إلى نو ظالم الجِمننقلنا  وي..نا الطريقَام أم لينيرمرِشد وأ  مشير ِمثل الربفليس !.وإرشاِدِه؟
 

 أحياناً يدتواجير الئق بِهغَ  فى مكان اإلنسانفيِه  أن دتواجفقد.. يلمعِت وهو ال يفِيِه للمو ضيتعر  ..مثله 
ثل هؤالِءكمجتمعونحوَل الذين ي ِدوِق مفح م فى مكان مهم فى نفس الوقِت ولكنّ..ئواستدِفغلق لييستنشقون س موم 
وِتالم  امالغازِمنالس الم احتراِقِمن ِداِعتص ذلك م فى الفح المغلقكان الم..فاذا بهم ي باالختناق موتونوتاً م 

طيئاًب..!ي أال:ُل قد نتساء رشعأح دهالخَب مطر الواقع عليهمفينتبه وي ؟ه نبهفقاءالحقيقة .!ر أن جميعستدِفئينالم َلو ح 
  !.؟ننقذ م ين فم.. فشيئاً شيئاًىعوال ونفقدتقد يم المحالفَ

 

 وهذا ما يحدث مالذين كثيرين ع ِمنخد عهبليس إم ..مإنّه معرضونألنّالِك لله هفقدوا اإلم اسسح 
وت  والمالِك الهِمن خاطئ الذرويح بكتُيو  الضاَل ويرِشد الغافَلهنب ي القدسلروح اولكن ..ِة حالِتهمطورخُب

يقوُل..األبدى الر ينبِدِكية الالوو : لخاِدم كنيستَلستع ك أنتَ أنّلمالشقى اِئ والبسوفقير وأع مىو عريان.. أشير 
باً مِمنّى ذه تشترى أن تستغِنىعليك فّى بالنَار لكى٣.ص 

 

 ب الرلكن و.. الفانىبِهذهالم و العِةض بِفنياً غَ صاره أنّيرى ..ىِمهنظار وبِم ه نفساننسى اإلر يأحياناً 
نظار  بالِميراهالحقيقى.. فمنَىا اغتهم اناإلنسبم هوالم فال الع  مىوأع وفقير اِئسوب شقىانريعفى طالما  ..و سيري

 باً ولى ذه لكمقد يِهِتمعى ِننَ وِغِهبِتح فى مبالرإن  .. القارئعزيزى .. والبعد عن معرفِة اهللاالل والض التيِهطريقّ
من وأغلى وهو  فى بالنارصأثمالمِمنواهر العأال   كّل جنفِسوهو خالص الِك   ونفسىكاله ِمن األبدى.. " ألنّه ألنّه

                                                
                            لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                  ،      ١٨ – ١٧: ٣ رؤيا يوحنا الالهوتى ١
   ٦: ٤سفر هوشع            ،       ٦: ٩ سفر إشعياء ٢
  ٨: ١٦ إنجيل يوحنا ٣
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و كله المالع بحلو ر اإلنسان اذا ينتفعمو كله المالع بحلو ر اإلنسان اذا ينتفعخِسخِسمهنفس رهنفس ر .." !!رتنا ندك أنّفليرنا بغي نرفِة اهللا نحعمفقراء  ..دوجي ولكن 
 ١." لكى تستغِنى لكى تستغِنىفّىفّىأشير عليك أن تشترى ِمنّى ذهباً مصأشير عليك أن تشترى ِمنّى ذهباً مص" : قائالًالرب ودع يلذلك..  الغَِنىاِهللا عند رجاءٌ للفقير

 

 إلى الِمياه والذى  إلى الِمياه والذى واوالملم ه هميعاًميعاً ج جطاشُطاشُا الِعا الِعههأيأي" :ب الريقوُلسين مس والخَاِماح الخَح األصاءعيوفى سفر إشَ  
 بال مها تِت ولكنّ..اءرة ِشمليها ع إنّ.."ناًناً ولب ولبراًراً خم خمننثمثم وال  وال ةٍٍةضض بال ِف بال ِفاشتروااشتروا  هلمواهلموا   وكلوا وكلواواوا اشتر اشترااتعالوتعالو  ليس له ِفضةليس له ِفضة

 ."ا كانا كانمم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لميرِهيرِه وبغَ وبغَءٍٍءىى شَ شَ كّل كّل كان كان الذى بِه الذى بِه األرباِب األرباِببب ور ورلوِكلوِك الِم الِمكِِكلِِلمم" ِمنا نشترى ن ألننّة وال ثمضِف
 رك ند أنن ِما أكثرنّ ِمتطلبي  الر األمأن.. " بالفداء الذى بيسوع المِسيح بالفداء الذى بيسوع المِسيحهِِهتِِتممعع بِن بِناناًاناًججرين مرين متبرتبرمم": تاب الِكيقوُلو
قيقة افتقارنا إلحى شخص الرس فينا وحاجتنا الماسة لبوح القدِل الرما أتينا إليه بإإذ ف..عِهقة فى كالِمان وِثيم 
 ما دام يوجد ادعوه  ما دام يوجد ادعوه ببوا الروا الراطلباطلب": لقد كتب إشَعياء النَبى يقول.. ناه ونكتفىى بِغغتِننَ وِهلي إنفتقر ل على ماصحنَ

قَريب وهوقَريب وهِك.. .. وترِكِليترِليالغُفران كِْثري ه وإلى إلهنَا فإنّهمحرفي بإلى الر تبليو هُل اإلثم أفكارجرو طريقه يرالِشر الغُفران كِْثري ه وإلى إلهنَا فإنّهمحرفي بإلى الر تبليو هُل اإلثم أفكارجرو طريقه ير٢." الِشر  
 

الد الد اهللا وأو أو بين كبيراً أالحظ فرقاً..قيقيةة الحسيحيياة المالح ٣ بالرب واختبارىعرفتى م قبَلكنْتُ  
العِسالم وحتُبأن األم ريتطلب ذَل ب مجلواٍت شاق فىٍدوهو  صناَلكى أوام أصلِنىا اهللا رضفيقب لىه نّ أ وظننتُ.. ع
  كانصلوا عليِهح ا م وقتذاك أنتُمِل عينهشتى ح د كانتْ وكم..ؤهال لذلك م حتى أكوننتظر أ أنِةكم الِحنِم
  بقبولولكن .!؟وس البار القدامره أم ببظهر ي أنستطيع ذا الذى ين فم..ة بشريوداٍتمجه ِمن  اهللا وليسِةعمبِن

بوع الرسالمسيحي  خلصاًمكِهل لشخِصياة بالكاِم وتسليم الحبارالم وبس كنى الرالقلب س فى وح القدوناتكاٍل د 
 ر هول فينا فنأتى بثمعم ي الذى هوالروح القدس  أنإذ ..تكون لنا عالقة مع اهللا  شخِْصيٍة وبر ذاتىعلى مجهوداٍت

ثمرهذا االختبار وتحققتُاختبرتُ ..س العامل فينا الروح القد أن الثانى وبال الجديدة بالميالِدياةَ الح  ٍد أبذلههأو  ج
ثمن أدفعِذَل ..هقد ب هدو فالجالثمنقد د ليبفعقال وذاك الذى .. على الص :أشيرعليك أن ى ذهباًنّ ِم تشترىم فىص 

 ٤."ارجاًارجاً خَ خَههرجرجأخْأخْ   ال اللىلى إ إقبْلقبْل ي يننمم" : بالقولدع وو"كمكمريحريحال وأنا أال وأنا أممثقيلى األحثقيلى األح   يا ياتعالوا إلىتعالوا إلى": قاَلو لكى تستغِنى
 

 الحياة عوزكير ِلِغنَى ربك وفقي بأنّك إذا شعرتَف .. اليومكيلإالة اهللا رسل ليتك تفتح قلبك: ئ القارعزيزى 
حاجة لك إلى   وال وقد استغنيتَىِنك غَ أنّذارى القوَل ح..فى وبال ثمنص الم الذهبىشتر لتليِه إتعاَلف ..األفضل

ء فكّلشىم ناستغنى ولم يشعر ِهاجِت بحإلى ع ِةطياهللا الع ظمى هو ريى وعموأع وفقير والباِئس الشقىإن اَهللا..ان 
ار كى فى بالنّص الم الذهبنه ِماء لنشترىج الر بابحاً فاِت..نى حقيقىنا إلى ِغ فقرَلِدب يدعونا لي لنَاِهِتبحظم مِعِل

سيح سيح  الم المححربرب ي ينن م م وكّل وكّل....سيحسيح الم المححها نفاية لكى أربها نفاية لكى أربسبسباء وأنا أحاء وأنا أح األشي األشي كّل كّلخسرتُخسرتُ": : الرسول  قال بولس..تغنىنس
 ٥."ءء شى شى كّل كّلككلِِل نم نم لنا ونحن لنا ونحنءءشىشى   ال ال كأن كأن....نى كثيريننى كثيرين نغْ نغْ ونحن ونحن كفقراء كفقراء....الم الفانىالم الفانىبغنى العبغنى الع   ال الهِِه بشخِص بشخِصاًاً غني غنيبحبحصصيي

 

 غنيكي سيح ال بالمماهنَ ِغ ولكن..نين تقيي أبون وِمب بالرٍةني غٍَةنَؤِم مٍةب طيٍةر أسن قد تكون ِم..عزيزى 
نهع..يقوُل فالرب  :"أشيرأشيرع ع ليكليك". )عأنتَليك (أن تشترى  )َى ذهباًنّ ِم)أنتم ف ..ارفى بالنّصذارىثلفى مالذى  الع 
ضربهالس يدحسي الم ذكوراهالتُ..إنجيل متىب المى الجذارتْ العِسبح زيتَ أن الع كيمات الذى فى ى الحذار

مهابيِحصنيكفى له نحيضاً أي اكتشفن اله أنّن دوجفى زيتٌ  ي ابيِحهنصقل ومنللح اتكيم: اعطيننا ِمطيننا ِماعنزيِت زيِتن كنكن.. 
 المسيح  إن: أخى.."! لكن لكننن وابتع وابتعةِِةاعاع إلى الب إلى البنن اذهب اذهبلْْل ب ب....كفى لنا ولكنكفى لنا ولكنيي   ال اللهلهلعلع" :العذارى الحكيمات إجابة فكانتْ

الذى ارتضىهو الذهب أن نيابة عنِّالصليب صفى بنار ي نكِعى لنَ تعاَل..ى وعشتر مة وال بالىِفض  ٦.نثم 
  

 المحتاج إلى برك  أنا الفقير..ماوىبانا السأ: فى تلك الصالة  تشترك مِعى أن أخى المحبوبأدعوك 
ِتكض ِنعمزى..وفيوعترفاً بعجئتُ م ..اجتى إليكى وحرب بِغنَاك تغنىلكى اس  ..وع أرسالتى فى اسم يص فع

لى  ..البار تجيبتس واِثقاً أنّكاي نتَمدعو  بقوِلك  :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 :الة أو غيرها ستجد ذلك فىماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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