
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد 
امين

اذكرني يارب متي جئت في  
42 .23    لوقا  ملكوتك !

تحدث إلى يسوع !

االصدقاء االعزاء  ايها

بطريقة ما لم يكن علي قيد الحياة . لقد ارتكب العديد من الجرائم.  واآلن البد عليه أن يدفع ثمن أخطائه التي اركبها
بحياته. ثالثة جرائم منهم حكم عليهم فيهم  باإلعدام  وصلبوه.  وكان متفهم لهذا تماما  وعن افتناع لسبب ما فعله .

 سنة ، وبجانبه كان هناك مجرم ثان .  دافع33(. بجانبه علق يسوع - 41 ، 23كان "أجًرا على أعماله" )لو 
يسوع عن رسالة المحبة. لقد قام بتسمية العديد من المظالم باالسم.  وبهذا قلب عظماء دينه ضده.  لقد جربوه واآلن

.يسوع معلق ظلما على الصليب

لم يكن هناك  اي فرصة لعودة الشاب. ستنتهي حياته قريًبا على األرض. هل كانت له عالقة باهلل خالل حياته؟
نحن ال نعرف ذلك.  لكنه يشعر اآلن برضا يسوع ورحمته العميقين. نظر إلى يسوع وسأله: "يا يسوع ، اذكرني

 "!يارب متي جئت في  ملكوتك

 .في الضيق تكلم مباشرة إلى يسوع. في هذا الحديث تجد روح  الدعم  والثقة

 "! اليوم ستكون معي في الفردوس" 

.سمح له أن يسمع

فجأة ، تم العثور على شقة لطالب شاب في مدينة بعيدة. كنا بالفعل في طريقنا إلى هذه المدينة. عبر الهاتف ، تم
نصحمها بعدم قبول  العرض .  سرعان ما وجدت شقة مناسبة على اإلنترنت يمكن مشاهدتها في ذلك اليوم. لقد

كتبت بريًدا إلكترونًيا إلى صاحبة المنزل على هاتفها  الموبايل . وكان السوال هل تجيب علينا  بسرعة؟
"! كان وقتنا محدودا. صلينا. "يا يسوع ، إذا كانت إرادتك ، دع هذه المرأة تجد البريد وتتفاعل معنا -

 دقيقة!" كتبت الشابة مرة15 دقائق سألت صاحبة المنزل عن موعد المشاهدة. "إذا كان ذلك ممكنا في 5بعد  
.أخرى

.أوه ، هذا فعال  سريع جدا  ، لكن الرب يعمل!"  كان الجواب. ال توجد لحظة ال يمكن فيها التحدث إلى يسوع" 

ايها  االصد قاء االعزاء

يجب  علينا دائما ان نتحدث مع يسوع
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