
 ٢٧٩سـالة لرا
 

بقاَل الربقاَل الر : :أنَا أجيب ونعدا يقبلمأنَا أجيب ونعدا يقبلم  
 

(Arabic – The Lord said: Before they call I will answer) 
 

  قبلما يدعون أنَا أجيبقبلما يدعون أنَا أجيب: : قاَل الربقاَل الرب :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

 فر إشَِسوِمنعياح  اءحاِمالخَاألصأ نَقس والستينر العددالر وابع الِعشْرين  : 
 

"أنِّىويكون قبلم ا يدعأنَ.ون ا أجيب.وفيم ا هميتكلم ونب عأنَ.د ا أسم١."ع 
 

 لك ِتبتجنّا نَتنَ ولي.ىعنَر المهو بجاالٍةب مونا دهارس نم.ةطحية ساءر ِق اِهللاِةمأ كِلقر إذ نَاناًي أحُئِطنخْ 
العةَاديئة ألنّ السها تحا ِمنَرمفواِئن در ٍةوحيألنّ.ة كثير ِمه نالِقِة كثر رغَِةاء ير المقِةِمتعُل يلنَخَي ا أنا م أنَاهقر 
بولِك.ديهى ِفن اِقى الوا النَنَ دققع إنفيِهظر وأم ا الِفنّعكرلو جنَدا لهمقاً عزى أكغْ ومبكثير ِمثر ا نَمظننَ أو راهأو  
  هه ألنّ ألنّالم البرالم البرى كَى كَ ِف ِفةِِةرر الخب الخبديمديم ع عوو ه ه..نن اللب اللباوُلاوُل يتنَ يتنَنن م مألنألن" : يقوُلينانيرالعب إلى الِةس الرب كاِتهلة إن ألول وهمفهنَ
ى  ِفميقَ العَلا التأمنَمذا يلزِل ."ةةببرردد م ماساسوو الح الحمم له لهتْتْارار ص صن قدن قدرر التم التمبِِببب بس بس الذين الذينننغيغياِلاِللبلب فِل فِل القوى القوىاماما الطعا الطع وأم وأم..فٌلفٌلطِِط
 ب الر يقوُلرشَن عاح الثاِمحبإنجيل لوقا األصف . اهللاشيئِةمطابقة ِلا منَاِت وصلوِةملكِلا ِل قراءتنَتكون حتى  اِهللاِةمكِل
يسوع: "يينبأأ  ىىغِِغنبنني صلّى كّلصلّى كّل يحين وال ي حين وال ي ممتى  وبإنجيل."لّّلمي شيربإلى نَ الر والِةع الصالم ستجبقولِهِةاب  :"ليليسس  

  ٢."اتاتمومو الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  ةَةَادادررإإ  فعُلفعُل ي يىى الِذ الِذ بْل بْل..اِتاِتوومم الس الس ملكوتَ ملكوتَلُُلخُخُدد ي ي..ببا را ر ي ي..ببا را ر ي ي::ىى ِل ِل يقوُل يقوُلنن م مكلُّكلُّ
 

و و عع ألد ألد آِت آِت لم لم..ىىرضرض الم الم بْل بْل إلى طبيٍب إلى طبيٍباءاءحح األِص األِصحتاجحتاجيي  الال": وعس يِب الر قوُلرقسم بإنجيل اء جلقدو 
أبأبرخُ خُ بْل بْلاراًاراًر طاة إلى التوطاة إلى التوبفِم."ةةب نالب ديهىأن الم رضشُنْى يدونالطبيب ال األص حوِم.اء نالب كذِلديهى كأن م ن 

كانالاراً ب  ى ِمِنعايخَن ةطي.ولي س طالباًمأن وهو عترفَ يلم ي ة رتكبإذاً .خَطيم ا المى ِمغزقول نالر بي سوع: 
 افعود ن ِمهلو قلبخْى ي ذا الِذن فم.دوج يمع نَ.؟راِشب مريى غَعنَلم ِلر آخَباِن جاكنَ ههْل. ؟اراًرو أِبع ألد آِتى لمألنِّ
   كلِّ كلِّنن ِم ِمععدد أخْ أخْالقلبالقلب" سليأو. ؟ديِد الج إلى القلِبحتاجي ى ال ذا الِذن م.؟دس والجمال والع إبليس:م وه الثالثةِةطيالخَ
 يعمالج: مكتوب. ديد؟ جة بقلٍبديداة جيدأ حبيل اهطاي خَن ِم إلى تطهيرحتاجي ى ال ذا الِذنم ."؟؟جيسجيسنَنَ وهو  وهو ءٍٍءىىشَشَ
زاغوا وفسدعاًوا م.لي سم ني مُلعالحاً صلي ساِح وال ود. أياألِصن حوأاء يناألب رإنّ.؟ار همخْ مدووعني عتبرون 

أنفسهأِصم حالاء  يحتاجإلى طبيٍبون وأب الاًارر  يحتاجونرير إلى تبوه رقى إلى آذاِنغَ مى الخَ ِفهم٣.ِةطي  
 

ال تكَاال  إن.ِةاس القدى كِلاِهللا امل أماِم الكَ البرعياًدل ماِدان العيى الدِس كرام أمفَ يِق أنان إنسستطيعي ال 
على أعمىا الذاِتنَال بر.ه و محغُض رور وكبفَ وِناٍءريهلاق وج.إن الر بهتَ يب منخَا مِفبئه ى أعاق قلوبنَما أكثر 

 اححص األ إن.ائينر معيناِدخَ م أو. لهصينخِل مقيناِدا ص كنّا إنلنَاِخ درفُع يإن الرب . بِهثُد نتح أوا نقولهمِم
ى ِغص يبإن الر ."سألواسألوا ي ي لم لم إلى الذين إلى الذينتُتُييغَغَأصأص" : اإللهى بالقولىح الوهلهستَ ياءيعشَفر إِس ن ِمس والستيناِمالخَ

ة اج حرفُع يبالرألن  ."ىىنِِنووطلبطلب ِي ِي لم لم الذين الذيننن ِم ِمتُتُجدجدوو" : يقوُل ثم.ؤال بالساتنَنَلسأ رب تعحتى إذا لما نَبوقلإلى 
اإلنسان ويستحقيِقب ارعاهله  حتى لولم  فِكير اإلنساحتياجِهى ِفان الض رورى.يقوُل .: مكتوبالر ب: "ويكونأنِّى أنِّىويكون   
قبلمقبلما يا يددععونأنَ أنَون ا أجيبا أجيبوفيم وفيم ا ها همميتكلم يتكلم ونونب ب ععدأنَ أنَد ا أسا أسممعولنَ."ع العب علم أنادقِّة ة الحقيقيوح والحبالر ٤.تكون  

 

 أ لقدوضحالر بي سِةوعذكورِة الماِمرياح ا  ِللسحوحنّا األصابعبإنجيل يلر.عنَ مى السوِدجالًقاِئى قيِق الح: 
" ولِكن ولِكن حين اآلن ة وِهىاعتأِتى س حين اآلن ة وِهىاعتأِتى سالسالساجداجدونونالحقيقي الحقيقي ونوني ي سسججددونآلِبآلِب لَِ لَِونبالر بالر وح والحاُهللا اُهللا..قِّقِّوح والح ر ر وحوح..والذين والذين ي ي سسججددونون 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ،                           ٣٢ – ٣١ : ٢٢ سفر إشعياء ١
  ٢٣ – ٢١: ٧ إنجيل متى               ،  ١: ١٨، إنجيل لوقا   ١٤ – ١٣: ٥ الرسالة إلى العبرانيين ٢
  ١٢: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية         ،  ١٠ – ٩: ١٧                  ، سفر إرميا ١٧: ٢ إنجيل مرقس ٣
  ٨: ٥                   ، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١: ٦٥ سفر إشعياء ٤
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لهلهفبالر فبالر وح والحقِّقِّوح والحي ي نبغِِغنبى أنى أني ي سسججدوقاَل."واواد د اوالنّد ِفبى ى مزورِهمى والخَاِد الحمألنّألنّ" :سينكال الك   تستسربذ بذر بيحوإال  وإال ةٍٍةبيح 
  ١."ههررتِقتِقححتَتَ   ال الاُهللاُهللا  اا ي يقُقُحِِحنسنس والم والمررنكِسنكِس الم الم القلب القلب....ةٍٍةسرسرنِكنِك م موحوحى رى ر ِه ِه اِهللا اِهللاححاِئاِئ ذب ذب....ىىضَضَترتر   ال القٍةقٍةررحح بم بم....ااههمم أقد أقدتُتُفكنْفكنْ
 

 زيزى القارئع :تَ كنْإنمللتَ قد ح اةَيالب عدواالنِغ.ن اهللا ع اس ِفملذاِتى مالم الشِّ العاقَتَ واشْ.يررقلب ك 
إلى الحاألفضلاِةي .وقر تَرتسليم ح يالغَاتك ة ِلاليلربكوتشْ. الِذى أحب عأنّر ِفك ان ف إلى غُاجِةى حخَرطاياك 
 :فرِه ِسن ِمسينمس والخَِمااح الخَحصى األ ِفبى النّاءيع إشَقوَلى ِع م تأمْل.هول إلى ملكوِتخُلد ِلاِهللا لك دعوِة وتلبية
"اطلباطلبوا الروا الرببم اا م  ددامامي ي وجوجددأد أد ععوهوهوه وه ووقريب قريب ..لي لي ترالشِّ الشِّكِِكتر رريريرطريقه طريقه ور ور جثم أفكَثم أفكَ اإل اإللُُلجارارههولي ولي تبتبإلى الر إلى الر ببفي في ررححممهه  

  اتُاتُمومو الس السلتْلتْا عا عمم كَ كَهه ألنّ ألنّ..بب الر الرقوُلقوُلى يى يقِِق طر طرقكمقكمطرطر   وال والممككارار أفكَ أفكَتْتْسسارى ليارى لي أفكَ أفكَ ألن ألن..نناَاَفرفر الغُ الغُرركِثكِث ي يهها ألنّا ألنّوإلى إلهنََوإلى إلهنََ
ععن األرض هكَض هكَن األرذا علتْلتْذا عطر قِِق طرى عى عن طرقِِقن طركموأفكَ وأفكَكم ارى عن أفكَن أفكَارى عاركم٢."اركمى ِتل ِف وبالتأملكال نالِح األقوظ أمرين هامني: 
 

 .ارِهأفكَ بِكسالتم وطريقِهى ر ِفي على السهاررإص و ه....هِِهاِناِنفرفر وغُ وغُ اِهللا اِهللاةِِةممحح ر رننان ِمان ِمنسنسان اإلان اإلممرر ِح ِحررسِِس  ::أوالًأوالً 
فإنترك االنس اناهللا طريقَ طالباً طريقه .وإن  أفكَترك ارهِفَل ليتقب وخُ اِهللاكر طتهالم وضة ِلوعحاإلاَلنََ .ِهاِتي نسان 
 اتكي حتستقيم ِل اِهللاكرستقبل ِف ليك قلب وتفتح.ريق اهللاى ط ِفكري سفَ تستأِنى أِخ فليتك.هانَفر وغُاِهللاة مح رُئاِطالخَ
وتحَلصالِذالم اِهللا على س كّلفوقُى ي قل ع.إن الح أى  ِف يقوُلكيماألِهثاِلم صحاح الرشَابع عر :"توجتوجدطريقٌ طريقٌد   
تظهتظهرنْنْإلإل ِل ِلرسسان مان مستقيمستقيمة وعة وعاقبتهاقبتها طرا طرق المق المووباأل."تتو صاح الثاِنحشَى عِمر أ نطريقُطريقُ":  يقوُلِهثاِلمالج اِهاِه الجل مل مستقيمستقيم  

س اِم الخَورِهمزى م ِفنبى الّداودف. ا قلوبنَىتهشْم كِلان ذ كَ إنا طريقهرفنَع ي أندستِع مب الر إن."ههنينيييى عى عفِِف
  ٣."قهقه طر طراءاءععدد الو الوممعِلعِل وي ويقِّقِّى الحى الح ِف ِفاءاءععدد الو الوببرردد ي ي.. الطريقَ الطريقَاةَاةَطط الخُ الخُممعِلعِل ي يككذِلذِل ِل ِلستقيمستقيم وم ومححاِلاِل ص صببالرالر": يقوُلرينشْوالِع

 

 إنأي األفرِهى ِسِف وب صحشْى والِعاِداح الحريني سُلجشْ األاَل أقوار وِفركرهالشِّم ريرإذ أنّ اِهللا تجاه هم :
"يقولونا ا ِهللا ِهللايقولون ببععددع اانّنّ ع..وبم وبم عرفِةرفِةعطر قِِق طركنُنُ   ال الكسسرر..م م ننه ه ووالقدير حتى نَ حتى نَ القدير ععببدده؟؟هوم نتِفنتِفاذا نَاذا نَ ومععإن إن التم التم سنَنَساه؟؟اه".ر با ال نَمسمع 

 موهعد يوه وبليسإ ِتوص ِلمهاءغَ وإصِهاِتريغْ بمالم العاءر ومهيرج ويرر الشِّمهلوكَ سن ولِك.ك ذِل يقولونارراألشْ
ق  طررفِةع بممهى أنّعِن ي هذا كله.مقهاِل خَبِضغْا ي فيمهماِتودهج ومهمقاِت وأوهماِلواق أم وإنفَ.ى الح على اإللِهِدرمتَلِل

 :بى النّداو دع ما نقوُلتنَلي .وهس التم إنئاًي شَواعنتِف ي ولنئاًي شَونعنتِف ال يهم بطرِقمكهستم ِلمهو .ونرس ال ياِهللا
"إليإليككي اا ي  ررببأرفع ىى نفِس نفِس أرفع..ي اا ي  إلهى عليإلهى عليكتوكلتُ توكلتُك ..طر طر قكقكي اا ي  ررببع ع رو ."ىىفِنفِنرلقدج اءبالم زور الثاِنمى والثالثينو عد 

الرِل بمنى إأِت يِمِهلي قلبِه كلِّن أعِلأعِل": ِه بقوِلصاًخِل مممككوأر شِِش وأرددكالِت الِتالطريقَالطريقَ  ك ى تسلكهأنْ أنْ..ااى تسلكه صصححكك..عي نِِن عيى عليى عليك٤."ك  
 

:  إذ يقوُلبى النّاءيعفر إشَ بِساءا جمكَ.  قريبب الرن إ....وهوهععدد وي وي اَهللا اَهللاطلبطلب ي ينن م مكلِّكلِّة ِلة ِلاباب استج استجاكاكنَنَهه: : ثانياًثانياً 
"اطلباطلبوا الروا الرببم م ا دا دامامي ي وجوجددأد أد ععوهوهوه وه ووقريب إنّ. " قريبهي رحب ألشْستجيباًم اق قلِبوم ني طلباِدقاًهص ِم بأكثر ما يطلب 
يفتِكأو ر. و إنّهعد شَمجكلِّ ِلعِهالِصخَ ِلشتاقِة النفوس المالع جيب "ويكونأنِّى أنِّىويكون قبلم قبلم ا يا يددععونأنَ أنَ..ون ا أجيبا أجيب..وفيم وفيم ا ها همم  

يتكلميتكلمونونب ب ععدأنَ أنَ..د ا أسا أسممعع" .إنالر بحباً ستقبُل يرب ممني طلبِمه نّ ولِك. القلب كلِّنهي ِذحرِذنْ ويرم تغْريِه ننفس ه 
ى اح الثاِنحصومية األ رىِنؤِم م إلىِهالِت برسوَلس الرولسب  إن.ه وآثاِماهطاي خَاعِة ببشَكترٍث مري غَداًاِنع مفَيِقل
يإنذاراًجُلس كلِّ ِلارماً صم ني تهاوون يخُاهًلتج طورِبواِقة العشَ وباعِلصيرة الم منيقس ى قلبالً قاِئه :"أمأمتستهين تستهين   
ر ر يي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِت أجل قس أجل قسنن ِم ِمككنّنّ ولِك ولِكةِِةبب إلى التو إلى التوككا يقتادا يقتادمم إنّ إنّ اِهللا اِهللا لطفَ لطفَم أنم أناِلاِل ع عرريي غَ غَهِِهاِتاِت أنَ أنَ وطوَل وطوَلهِِهاِلاِلهه وإم وإمهِِهى لطِفى لطِفنَنَبِغبِغ

  ٥."هِِهاِلاِلمم أع أعببسس ح حدٍٍداِحاِح و وازى كّلازى كّلججييى سى س الِذ الِذلِةلِةاِداِد الِع الِع اِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن دالن دعع واسِت واسِتبِِبضضم الغَم الغَووى يى ي ِف ِفباًباًضض غَ غَككفِسفِسنَنَ ِل ِلررخَخَ تذ تذبِِبالتاِئالتاِئ
 

ى ِنتبراخْ .ىِعر تضِتوإلى ص عاستِم بر اي.. أبانَا السماوى: مِعى ِفى ِتلك الصالِةشترك أدعوك أِخى ِلت 
قلبىرفْواع .نِّتِح اموانْ.ارى أفكَرفْى واع ظرِك إن ِفان طريقٌى ٌلاِط ب.ى طريقاًِنِد واهأب الِتى ِفى .اًديص أرفع 

ارالب وعم يساس.ابِتكواِثقاً ِمن استج .داًستِن معلى و ِدعقلتَ .ك نا مي :يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج  . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يزئ العز القارىأِخ
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  ١٧ – ١٦: ٥١         سفر المزامير ،                             ٢٤ – ٢٣: ٤ إنجيل يوحنا ١
                     ٩ – ٦: ٥٥ سفر إشعياء ٢
  ٩ -  ٨: ٢٥         سفر المزامير ،                 ١٥: ١٢   &   ١٢: ١٤ سفر األمثال ٣
  ٨: ٣٢ &  -  ٤ & ٢ & ١: ٢٥         سفر المزامير ،                            ١٥ – ١٤: ٢١ سفر أيوب ٤
   ٦ – ٤: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٥
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