
٢٦٣سـالة لرا  
 

كمالدِك  كمأو عمأج دتُ أنة أررالدِكمأو عمأج دتُ أنة أررم....ولم ولم تريد واوا تريد  
 

(Arabic – I have longed to gather your children but you were not willing!) 
 

  ولم تريدواولم تريدوا.. .. كم مرة أردتُ أن أجمع أوالدِككم مرة أردتُ أن أجمع أوالدِك :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

األتى إنجيل موِمن صشْث والِعاح الثاِلحريننقر أ العددالس ابعوالثالثين : 
 

 "أا يورشليم. أا يورشليم. لة األا قاِتياِءنبيور اجمة المرإ سلينليكَ.اه مم أ ٍةررأ تُدأ نجمأ عوكَ.ِكالد ا م
تجمعالد جة ِفاجاخَرا تَهتَحنَ جاحيها ولم١."وا تريد 

  

  أضاعواونكثير .اِةية الحص فرىِه و.اهار تكراٌلح مٍة ذهبيقِّحال بىة ِهص فرٍد فرلِّك ِل اُهللااح أتقدل 
فرصة العرم مِمنْه وقدتْ أتيحله م. فليِمس الِحن ِةكمافَل يتغَ أنالم رءع غْ اسِتنالل الفرِةصتْ ِة الذهبيإذا أتيح .
 اٍل حن ِمِه كفيلة بنقِلتْانَكَا مب فر.ةبية ذهص فراه أنّكارد إءرالم فاتَ و.تْحنَ سذاإا هنْ ِمِة االستفادوندتمِضى و
سإلى ئي أفضَلاِلح . ينفَولن عالنّ هدمب عدالع م كَدالمثُلا يقوُلم الد ارج.فلي ان تْسيكلُِّفى غَاِلِب األح فر ٍةص 
اتينَتوا تتكرذِل ِل.ركند اوعِة هبيِة الذهصِتبالفر ى ِم الِتلكنالم كْال ِتحرارو .اهتضيقد نَافِل بتغَعنْا عهِلا أو ا اطؤنَتب

 ٢.اهنْى عِنا تغْاهنَسبلة حاِط بلةاِطى عرور أخْا بأملنَ أو انشَغ.اهلوِل حدنْا ِعهاصا اقتنَملنَا أه ألننَا أوازهنتهى اِف
 

ا نَزجنْأا  بمعِتستمنَا ِله إليودع نَة ولنرا ميحنَا ِلا ولدتنَنَاِته أمديهى أن والب.نتيرض ما على األريا نح لسنَ 
ا االستم فاتنَإنبِهتاع .ِل أو ِلنصح ما أفسنَدا إنلم تس ملنَح ا األيِلام ِلنصحِفه ى حانَاِتي. اَهللا  إنلمي ا ِتنَهبلكالح اةَي 

 فَدوا الهبيص ي لمون كثير.ىمض أسرغَ ِلااها إينَبهو  اَهللان ولِك.ا اتفقَا كيفمنَارم أعىنقِض ِل أوافاًزا جاهيحنَِل
الحغَ وسلكوا طريقاًقيقى يرس و. وىبمحارِهض اختيمأفس واداتَ حيهم مأنّع ها فرصة ذهبيتتكَة لن ررولي ا س م

يعواا فقدنَإذا انَضه. ال إنالى قومضة الاد مِكيإنكَن ارو وِدجا وِههىى الشّ قوالِتر ى تسِطيعلى ر ِههِذو .انَالِمع 
  ٣. اُهللا خلقه أجلِهنى ِمى الِذمرض األسن الغَان ع اإلنسادع إبِةادضى الم القولكأن ِت شَن وِم.اهاقوا إلينس فامتهعدخَ
 

 قدسأُل يهْل:ٌلاِئ س نَ هاكم ني ُلِطعإر اِهللاةَاد شيئتَ ومِمه ناِم إتماه ِفضعلى األر ى ح؟ربشَا كَنَاِتي.نجيب  
 فَداله ارختنَة ِلرة حادا إرانَ إياًطيعا ملقنَ خَ اَهللا ألن.ري الخَود عِه عليليِهما ي مار إذا اخته نفساننس اإلوهو. معبنَ

ثال بيل الِم فعلى س.ددحى معنَ بمريس مهنّإ: نجيب .؟راًيخَ ال مراًيسم ان اإلنسسليأو: ٌل قاِئا يقوُلمب ور.والطريقَ
 ٤.ِهعليا ها بطوِلاتنَي حىنقِض ِلر آخَباًوكَ كَارختَنَ ِلرينيخَا م ولسنَِبوكَ الكَك على ذِل نعيشُنحنَ
 

 رخي مو هنا مفينَ سي ول.اه إياقنَاِلا خَبنَهى و الِذدس الجك ذِلَلاِخ دعيشُا ينّ ِمكلُّ ى أنعنَ بمريسا منّ ِمكلُّ 
ار آخَالختيرلي حا فيِهي.  ريسكلُّ ِمنّا موطاقاٍتاٍتبإمكاني وم اِهوخَب ولِك. ةاصانّ ِمكلُّ نخَ مير ِدستخْليكِلهِ  هِذما ه

د  العدرينشْث والِعاح الثاِلحص بانجيل متى األاءا جا إلى مجعنَ وإذا ر.هِتاد إربسه حنفِسا ِلهختارى ي الِتبالطريقِة
السابع والثالثينقوَل نجد  الربي سوعشَاطباًخَ م عبأور شليم: "يأأا ا يورورشليمشليم..ي أأا ا  يورورشليمشليم..ي لة األلة األا قاِتا قاِت ينبياِءاِءنبيور ور اجمة ة اجم
المالمررسلينإإ  سلينليليهكَ كَ..ااه ممم م رأأ  ةٍٍةررردأأ  تُتُدنأأ  نججممعأأ  عووالدكَ كَ..كِِكالد مما تجا تجممععالد الد ججاجة ِفة ِفاجراخَاخَرها تَا تَهحتَتَحج نَنَ جاحاحييها ا هولمولمتريد واوا تريد". أراُهللاد  
لهشَم أفضَلئاًي إلس م ولكنِّهاِدعهملم ي واريد.اخت لقد وا ألنفِسارهمه آخَفاًد فُتِل تخُ وطريقاًرأفس تْدعلي همح اتَيه٥.م  
 

 لقداُهللا افتقد أور وِهشليم ى شّ ِفىرها وتمِدرهصِلا ليحح الهاضياًتغَا مع ما اقترفته.امَل ليتعم عا بهمحٍةب  
ا هياِتدا وتعها وآثاِماهطايى خَ ِفدع بىا وِهه إلياء ج.ما اآلِثاضيه ومِها عليهدرا تم لهراًاِف غَحاًاِمتس مٍةجيب عإلهيٍة

                                                
            لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،    ٣٧ : ٢٣ إنجيل متى ١
  ٩: ٣٦ سفر المزامير ٢
  ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ٢٨ – ٢٦: ١١ سفر التثنية ٤
  ٣٧: ٢٣ انجيل متى ٥
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 إلى  إلى ظرظر نَ نَ يقترب يقتربووا ها هوفيموفيم" :سيح الميسوع ن عهقولبانجيل لوقا  اءج  لقد.اه افتقاِدان زمرفْ تع لمِفا لألسهولكنّ
الموبكَ وبكَةِِةدينَدينَالم ى عليى عليهقاَلو ."ااهالر بنْ عكِِكإنّإنّ": اهلو لو علم تِِت أنْ أنْتِِت علمأي حتى ِف حتى ِفضاًضاً أي ى يهذا  هذا كِِكوِموِمى ي مما ها هوِل ِلو سولِك ولِككِِكالِمالِمس نناآلن اآلن قد قد   
ى  الِتِة الكنيساطباًخَ م اِهللاُلقو ىوِتا الالهوحنّ ياؤيرفر  بِساء وج."كِِك افتقاِد افتقاِدانانى زمى زمرِفرِف تع تع لم لمكِِك ألنّ ألنّ..كِِكنينييي ع عنن ع عىىفِِفأخْأخْ

 ١.اتهاع أضِف لألسن ولِك تتوبىة كَبية ذهص فربا الراهطَ أع." تتب تتب ولم ولم تتوب تتوبىىكَكَ ِل ِلاناًاناًمما زا زتهتهطيطيوأعوأع" :ااتيرى ثيِف
 

 ن اِهللا عِدعى الب ِفكارس مراًيغَ مِهليإ ود تعى كَحاً نصكيلإ هجو ي أو.ا فيهكرِذح ي اِهللان ِمالٍة برستستهن ال 
 ولس بقول عوأر ا م.كرفِتعم مدع وكهِل جِةنَِم أزن عاضياًتغَم . ِفى ملكوِتٍه لك ويقبلكرغِفي ِل.ملتِصقاً باألشْرار

الرولسع ِه نفِسن: "ولمولمأكن أكن م م عداًداًاِناِنعالر الر ؤيؤيا السا السمماويى أِخ."ةةاوي:إن ر تَفضالة اِهللا رسإنّ.راِس الخَتَفأنْ  لك ها فرة ص
ذهة ِلبيوتغَتتوب يرم سارإنّ.ك ها إرة اِهللادأن تتوب وتر إ جعفهْلِهلي ؟ تريد. لقدج فر نَبِس اءحميا بالعِدهثٌل القديم م 
اِئرشَ ِلعٍبعلب ى دعاِهللاةَو وتَ له ابع شَن ِهر.لقد وا ِم طلبنع زِباِتا الكَرأن أِت يريعِةفر شَ بِسىم ى الِتوسى أمر 
بها الرإ بسففتَ.ائيَلر حع زرا السفرنْأ ِم وقرهوفس رالم نَعى ومعآخَه رونوأفه وا الشّمعب٢. المكتوب  

 

  ببوا الروا الرددمم وح وح..رينرينا وآخَا وآخَييممحح ونَ ونَبِِباِتاِتا الكَا الكَررزز ع عنن ِم ِمهه وتفسير وتفسيرةِِةريعريع الشّ الشّالمالموا كَوا كَععمِِم س س حين حينبِِبعع الشّ الشّميعميعى جى جبكَبكَ" 
وسوسججدوودا لها لهم م عترفينبخَ بخَعترفين طايطاياهاهموذنوِب وذنوِبم آب اِئاِئ آبهمهم..وص وص رخُخُروا بصوا بصوتٍٍتوع ع ظيم إلى الرظيم إلى الرببإله إله ههمونَ ونَم الوا سالماًالماًالوا سع ِم ِمجيباًجيباً ع ناِهللا اِهللان   
المحِِحالمببالص و ."رراِفاِففوح الغَفوح الغَ الصيسُلجالو حلهى بِس اإلىونَفر يان أننينََل أه اغْوى الذين ضبشَوا اَهللاب ِهرنَم واادبص م و

ولبسوا مِموحاًس كبيرِهن مغيرِه إلى صموص بِشوا إلى اِهللاخُر ٍةدم ِك مِلعالِذهم ى قامع نوخَسيِه كر لعرد اءهنْ عه 
  ممهه أنّ أنّممالهالهممأعأعقة وقة واِداِد الص الصممههتَتَ وتوب وتوبممههانَانَ إيم إيمأى اُهللاأى اُهللاا را رفلمفلم" .ِةديئ الر طريقِهن عٍداِح ووا كلُّجع ور.حسطى بِموتغَ

ررجعإإوا وا جعليتَتَ  ..هِِهليقبلََلقبتو بتَبتَ توههمموص فَفَ وصححع ع نإثِم إثِمن همهمولم ولم ي هِلهِل يككم تَتَدينَدينَ مهمى كَى كَ الِت الِت..همانشَ شَان ررهها وإثما وإثمهنا طاِفا طاِفهينحيإلى ال إلى الح س٣."طحطحس  
 

 دب العكذِلاستحوذ  .ون فليمِتيى ب ِفمُلع يانى كَ الِذسة أنسيم قصونول إلى فليمسولس الر بالِةرسى وِف 
ال ِمعلى منب ِتيس ى كولوِس ِفِهِديى وهربإلى ر ا وهنَومتقابَلاك م ع بولسالر و ِهى سجِنِفول ساعفَتربِه بذنْ له 

ِسنكَمفق.ماًاِد نَ القلِبر دمله ب ولسرس الة التوالص فآ والخَِةبمنأنسيم سبالر بي سوعِلخَ المص ثمأع ادهب إلى ولس 
فليمونكتالٍة برس با يقوُل فيه: "أطلبأطلبإلي إلي ككألج ألج ل أنسيمل أنسيمسالِذ الِذس ى ولدى ولدتهِف ِفته ى قيىىى الِذى الِذوِدوِدى قيكان كان قب غَ غَالًالً قب ييراِفاِف نَ نَرع لكع لك  
  ددععا با بى مى م ِف ِفدٍٍدببعع ال كَ ال كَ..دِِد إلى األب إلى األب لك لك يكون يكونىىكَكَ ِل ِلةٍٍةاعاع إلى س إلى سككنْنْ ع عقَقَا ألجل هذا افترا ألجل هذا افترممبب ر رهه ألنّ ألنّ..ىى وِل وِل لك لكععاِفاِف نَ نَ اآلن اآلنههنّنّولِكولِك
  ريكاًريكاًى شَى شَنِِنببسس تح تحتَتَ كنْ كنْ فإن فإنميعاًميعاً ج جبب والر والردِِدسسى الجى الج ِف ِفكك إلي إليرىرى بالح بالحمم فكَ فكَلىلىإإا ا مم والسي والسيوباًوباًببحح م م أخاً أخاًدٍٍدبب ع عنن ِم ِم أفضَل أفضَلبْلبْل

 ٤."ىىا أوِفا أوِفى أنَى أنَدِِد بي بيتُتُ كتب كتبولسولسا با ب أنَ أنَ على علىكك ذِل ذِلببسس فأح فأحننيي د دهِِه علي علي لك لك أو أوءٍٍءىى بشَ بشَكك ظلم ظلم قد قدانان كَ كَ إن إنظيرى ثمظيرى ثم نَ نَلهلهأقبأقبفف
 

 لي ِمس نفر ٍةصذه ٍةبيى اإلاِت تونسُلاِدان تعخَوَل قب الص الربي سوع.فلقد ذَل بد مكِف على الصليِبه ٍةدي 
 نوِكى ب ِفاالًو أمزكِننَِل ض الاة على األري حا اُهللانَبه و لقد.ةدياة األبيا الح لنَونتك ِلطاة بْل الخُنح نَكهِلنَ  الىكَِل

المالع.ِل أو قَِقنحنصباً مِفارزاً ب ى المعجتم.ِل أو ر ِقنتلذذ بأكبِمٍطس شَن هاِتولذاِت ومالفاِنىالم الع .أمثاَل فإن  
اة إلى ي حنم ضِهاِتيى ح ِفبلر ِلاشَ عن فم.ضوتع  لنٍةبي ذهٍةص فرظم أعوند يفِق إبليسن ِمنوعيدخْ المهؤالء

ى النّ ِفِداألبِدعيم األبى. ومنملذاِت ِلاشَ عالم غَ العيررٍثكتَ مبأب اَل نَِهِتديج زاءهتع ةاسأب حة ِفديى الجيم المعد 
 نجيلِهإى  ِفشير متى البر ذكَ لقد."هه نفس نفسررسِِس وخَ وخَ كله كلهالمالم الع العبحبح ر ر لو لواناننسنس اإل اإلععنتِفنتِفاذا ياذا ي م مههألنّألنّ" .ِهكِتالِئ ومبليسإل
ة بية ذهصا فره إنّ."ههفونَفونَطِِطختَختَ ي يونونبباصاص والغَ والغَببصصغْغْ ي يواِتواِتمم الس الس ملكوتَ ملكوتَننإإ": وعس يب الر قوَلرشَ عىاِداح الححصاأل

 ٥.اآلن ِه إليأِتنَل ."ةةينونَينونَ الد الدكك ذِل ذِلددعع ب بة ثمة ثمرروتوا موتوا ممم ي يننأأاس اس لنَلنَ ِل ِلععضِِضوو":مكتوب  إذ.بِح الم اِهللاةَوعى دنلبِل
 

  أِخى ليتكِعى ِفى ِتلكم الِةتشتَركالص  :اوىمانَا السأب. . كأشكريا مى ِمذِنتنِق ِل.ئاِطا الخَأنَى  افتقدتِننن 
الِتى ِفى اسم  أرفع ص.هظموأع بى الحم أسو هبى بحملتِن شَنا م يكشكرأ .ة األبدياِةيى الح وتهبِن.ىِدباأل الِكهال

 . إلى ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل :  يا من قلتَ. مؤِمناً ومتِكالً على ِصدق وعِدك.يسوع الحبيب
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٢١: ٢                 ،      رؤيا يوحنا الالهوتى ٤٤ – ٤١: ١٩انجيل لوقا  ١
  ٨ – ١: ٨                ،      سفر نحميا ١٩: ٢٦سفر أعمال الرسل  ٢
  ١٠ – ٣: ٣    سفر يونان                             ، ٩: ٨سفر نحميا  ٣
  ٢١ – ١٠ فليمونرسالة بولس الرسول إلى  ٤
    ٢٧: ٩، الرسالة إلى العبرانيين  ٢٥ : ٩ لوقاإنجيل ،  ٣٦ : ٨ رقسإنجيل م ، ٤١: ٢٥ &  ١٢: ١١  & ٢٦ : ١٦إنجيل متى  ٥

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

