
ـالة الر١٦٨س 
 

  أوليس العالم ميئوساً ِمنْه؟أوليس العالم ميئوساً ِمنْه؟
 

(Arabic - Isn't the world hopeless?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 أوليس العالم ميئوساً ِمنْه؟أوليس العالم ميئوساً ِمنْه؟         : وسؤال هذه الحلقة     
                    Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
 كثيرِع ونندما يواجهونتج اربة  قاسييريدونأن ي رفوا عفَكيخْ يرجِمون ن المقأزالص بع. اذا م

يعملون حينتتب ددثر وة أفنوا أعمارهالِحى  ِفمفاظ علياه.ِس خَ أوراالًوا مبذلوا قص ارى جِهِدهِفم ى جِهِعم .اذا م
يعملونان كلِّ إذا فوجئوا بفقدم متِلا يكونبح كارثٍةوِثد فاجئٍة م. ماذا يعمإذا لون ِمانفض نوِل حكّلهم م نكان  
لتفتاًمح ولهم.  لونمعاذا يلتْإذا خَمأيديه ِمم نالو ل الكفيلِةاِئسيِش بعهم.  لونمعاذا يميتخلى عنْحين هصِد األمقاء 

 لتْة ذبر ونضثر انداالًم ولى وجاًابب شَوندي يستعفَ كي. جليس بال أنيس أوِة القاسيِةد الوحونارعص يمهويتركونَ
ى ال اري حاء األطبوقفَ وة اعتلتْحِصكيفَ يستعيدون  .اهم طعتْة فقدالوح وح إلى قب انقلبناًسحوا ريقهنطفأ بوا
يجدِلون لمإنّ.الجاًض ِعر همي ريدونأن ي رفوا عمعاذا يوم لونيقولون :ئوساً ِمنْهيم المالع سلي١.!؟أو   
 

 .اس النّن ِمين كثيراِةي حنة ِمفقودة المرهو الجو ه األمَلإن. اء؟ج رن ِمهْل.  أمل؟ن ِم هْل:سألون يمهإنّ 
 و أون اللهاِك إلى أمابه الِذ نفعاًميهدج ال ي.ى نفِسئاٍب واكِتٍةاررأس وم بي امتألتْقلوٍبة إلى هجى الب تأِتكيفَ

شَماهدة المسرمشَ ِلاِتحياهير الممثلين.أو قض الاء طالِتعالص شْأى  ِفِةيفيهر المايِفصالع ِةالمي. أوقض اء 
طالِتالعى أشْ ِفِة الشتويهر الجر الِتزى تتمبالشّتع ماِطس السِةعر الخَناِظ والمنّإ .ِةالبهم يعودنْ ِمونها بإحاس أشَسد 
ِمؤس والكآبِةبالب منّإ. ِها كانوا عليهيفتِقم دشَون وهم  ئاًيال يعطريقَرفون الو صِلِهول إلي رِةاحض رِهاِئممالم ِةعذب. 

 اساًس إح ألن. أجلهمن ِمٍءىع شَنْ على صرقاِد  اُهللارفوا إذا كانع ي أنوندريي ليناِئتس م يأتونمهنّ إ.؟ملونعاذا يمف
ِب بالذنْريراًمقد ابتلع ب هالمةجِم الع نح اِتيأنّ خَطأظنوا. هم م قاِدهرب على االستمتاع ونمِهابجالم عٍةي ومتدم عه٢.م 
 

 ِد األى هِنواجامِفى أحطاِلي بوِس رىكان ي درساِم بجِةع  Northwestern ىِفChicagoبهذا القول  :
الم ا إلى العجيئنَمو .دفٍة صضح ماطٍةس بباةَي الح أننى أوِم إنِّ.سيحك مفضا أر وأنَ.لهكإ بن ال أوِمدلِحى مِنإنّ
 كعمى أس الِتاتُخالقيا واأللي العثُلا الم أم.محض صدفٍة وتُ نمالم حين العنا ِمنَوجر وخُ.محض صدفٍة  فيِهعيشَلنَ

تتحثُدفك.هانْ ع لها أمتخْور ضلِن ِلعسِةبي.الخَ  إنيشَر ىِنء سوالشّ.بى ر بىِنس ءشَى.و حينِهى هِذ ِف أفكرور  األم
ى تفكيرى إلى أنِّنيقودله يسنَ هاكر جاءم نتظر.أمٌل أو ِن إنّ.ىبتغَ يى وكثيرأمثاِلون عيشُى يونح اتَيهمح فقَا اتيثم 

  ٣.وأ؟ئ إلى أسي سن ِمسيريو . يرتجى بال أمٍل فيِهعيشُالم نَ عن ِمراًيو خَج نرفَكي إذ .اءج ر أوبال أمٍل
 

 العجيبذِل أن لشّ اكابوِس الرطاِلى باِم الجِةعيكتِف لم بم ا صربْل. بِهح استطر شَأخْ:  يقوُلدى أنيكون  
األمريكيون ليسلدي الشّهم جة ِلاعيعترفوا ويوا النتاِئواجهجنِط المقيِهاِدة إللحم.أص ارحى كثيراًِنألنّ : القوَلكا م 

اسمِمع نكأن اِة للحيم كثيراًو .ىنَعا م عمكثيرا ماو . عن الفضائلاس عمولكثرة ما. عن الحياة بعد الموتاس  عماس 
يإ ُلخيأنّلى ها حقائق وليتْسيتشَاٍت نظري قُدبه ا بعاس النّض.قِن تواِف ألعلكى أنبالدكم األم بال  مليئةةريكيلِحمدين. 

نِْم  قليالًولكنهملد يالشّهم جاعة ليوا النّواجهاسم عترفينِهاِد بإلحِننّإ .مى أكبذِلتُر الطاِلك بألن ِذ له ناًهاعياً و 
 ونبره ويِةاعجشّ اللك ِتمهنقصتَ ون فكثير.ِهاِتدعتقة على مترتب المج النتاِئهاِجوية ِلاعج الشِّه لديا أن كم.راًفِك موعقالً

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                            ،               ١٧ – ١٥: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ١
  ٧: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٢
  ٢١ – ١٧: ١٢ إنجيل متى ٣
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ستِتمعتِن. تار كثيٍف ِس خلفَريني مقألنّهونم ذهالالب أدريينالذين عتِق يدونأن و ججّل اِهللاود ج َل وأصاللهن  الكو
أمورم بهاِمة غَمة الض بيَلسإلى م رفِتعاه إال بالبِثحالج والِداد رِةاس١.ميقِة الع  
 

أل وا المبرخْ ليٍةساِئ يوٍده جدعا بنَليإ ونجرخْ وي.ن اِهللا عِة العقيموالِدراسِة ِثح الباِبرحى ِمون ِفدب يتعمهإنّ 
 ن ِمَلطاِئ ور ال بأممه أنفسلونِغشْ يمهإنّ . ال أموداًجو م اُهللا إذا كانرفِةعسير الم العن ِمه أنّهمِتاسر وِدهموِثح بجبنتاِئ

واِئرإنّ.اه ِل تأجيٌله ليى فيِهم الِذوتكون الم واجهة بما يتراِقعتنَا على تبذِلهم كالم الِبذه ّلضِلمجلةخْ م.أفضَل إن  
ى  ِفBrown ِةعاِمى ج ِفعتهِما س م.أسي الِةالوعار إلى بدِحاألمل واالن ان على فقدهم أقدقوى دليٍل وهرب أضمثٍل

Providenceبج ِةزير Rhodeالمتِحاِت بالوالي أ.ِةد نج مة ِماعنِة قادى ِت ِفِة الطلبلكاِم الجِةعاقتر وا اسِتححضار 
ِمٍةكمي نح االنِتوِبب واالحتف.ارح ا ِفاظ بهى العيِةادِة الطبياِم بالجِةع.زيِع لتونْا ِعهدح وِثدقنبلٍةار ِل انفجذر ٢.!ٍةي  

 

 إنأفر ِتاد لكالج مِةاعه داهمتفكير هإلى أنّم همنَ لو جا ِمونالتوه ج المربلِةع للقنْوفاأل.ِةيَِ الذر ضرار 
المتوقعح دوثها بعذِلد ِلك مننْ يو ِمجنعير الستقِد الم جةسيم.  ِمونالع السير احتمِتة فظاع األ لكضارر.ال ألن  
والَلأم  رجِلاء مو ننْجِفي ى عيش بعذِلد ال.ك  عجبأن ى النّ نراسي إ أتوننَليا يريدونأن ي ارفوا إذعقاَل اُهللا كان  
  ٣.يوِفر لإلنسان الراحة واألمان ابِهى كتَ ِفئاًي شَ قاَلوإن .لفشَل والحياِة الياِئسِةعن ِسر ا تابِهى ِك ِفئاًيشَ
 

 اَهللاإن قد تكلم .ِفالً أو ى العالقديم ِمِده الل  ِخنالذينالشّوا كتب ريعِمة واألالل  ِخناءنبي.ثم تكلم وح بوض 
أكثرحين  جِفاء ِةيئى اله كإنسان وصارانّ ِمٍداِح كو.استهّل لقد ي نّوحبِتِهنجيِلإشير ا الب الكِللك فِِف": اِتمى البى البددء كانء كان  
ا ا مم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهيي وبغَ وبغَ كان كان بِه بِهءٍٍءىى شَ شَ كّل كّل.. اِهللا اِهللاددنْنْء ِعء ِعددى البى الب ِف ِف هذا كان هذا كان..ة اَهللاة اَهللامم الكِل الكِل وكان وكان اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعة كانة كانممة والكِلة والكِلممالكِلالكِل
اع اع  بأنو بأنواء قديماًاء قديماًنبينبي باأل باألاءاء اآلب اآلبا كلما كلممم  ددعع ب باُهللاُهللا":  بالقوللاح األوح األصيناني العبر إلىالِةسالر ب كاِتستهّلوا. "ننكاكا

وطروطرق كثيرةٍٍةق كثير..كلم األ األهِِها هِذا هِذنَنَ كلم ييام األخيرة ِفة ِفام األخيرى ابهِِهنِِنى اب".  لقدجاء اِهللابن خَِل الم إلى العشَالص البِمِةري ط الخَنِةي "ألنألن  
أجأجرة الخَة الخَرطية ِهة ِهطيىى  مموتٌتٌو".ج فر األمثال بِساءالخَ ن عأنّ": ِةطيها طرتْحكثيرين ج رى وكّلحقتاله ا أقوياء". إن 
اباِهللان  الربي سكلِّ ِل يقوُلوعالتع ىاب :"تعتعالوالوا إلىوأنَ وأنَا إلى ا أريحا أريحكمكم". فمنتبع وه لهال محياة األبدية السةعيد. اأم 
 ة ويقفُسكونَ المدين يفَوى س الِذوفه .ىِد األبالكاله مهصير ميكون سة إبليسور مشُنو والتابعتهوع دونضِفارال
أمامهج ميعاِك السنينا فيه.فُيِق سأم ه األامحياءواتُ واألمم فَن اعترزِل األِهلطاِن بساألى ِدبىو منلم ٤.عترفْ ي   
  

 زيزى القارئع.. ليسالع المنْ ِميئوساً منّ أل.ههي وجدر جيقوُل.اء ب ولس الرِفوُلس إلى ِهالِتى رس ى ِنؤِمم
اء اء جج بالر بالرككسِِسنمنملِِل" :يناني إلى العبرالِةس الرب كاِتيقوُلو. ااؤنَج رو هسيحفالم ."دِِدجج الم الماءاءجج ر ر فيكم فيكمسيحسيحالمالم": ىكولوِس

المالموضأأوع وع وضممامىىالِذالِذ  اانَنَامه ه وا كِما كِم لنَ لنَوررساٍةاٍةسللنفس م للنفس م ؤتموثابتٍة وثابتٍةةٍٍةنَنَؤتم ". الِذإن ى يضعر جاءِفه ى يال الِذى المهكِنزى  ِف أو
الصوالشِّةح الِذاِبب ى يبِهتمتع س فُ يكتِشفَوي اماًوأنّ  مهال ض ملبقاِئان هما وال سعادة حقيقية ياِنجلباه. إناألم ان 

والضمخْى شَ ِفانص الربو حكاِت  قاَل.دهِسب اِمفر الجِةع: "افرافرحأأ  حييها الشّا الشّهابىى ِف ِفابح داثِتداثِت حككو و ليليسسكركرقلب قلب كأأ  ىى ِف ِفكيام ام ي
 ٥."ةِِةنونَنونَييلى الدلى الدإإ   اُهللا اُهللا بك بكىىأِتأِتا يا يههور كِلور كِل األم األمهِِه على هِذ على هِذههنّنّأأ   واعلم واعلمنيكنيكييأى عأى عرر وبم وبمق قلبكق قلبك طر طرىى ِف ِفلكلك واس واسابكابكببشَشَ
 

 أدعكىى  أِخوكتشترك ىى ِفِع مِتلك الِة الص :انَأبا السماوى ..أشكرأك ى أشْجل النور الِذ ِمنعلى قَر 
ى هِلى جى ِفكِن تتر لم ألنككشكرأ .ىبيِلاج ِلرجِلى ونور ِلس والتلذذ بكالِمك الِذى هو ِسركرفِتع م نور إنّه.قلبى

وعدم مبْل.ىرفِتع ه يتِندِصخْى إلى شَبتِنى وقرغَ.ك رتِنمى بفيض حبكوتِن وكسى برداء برك.طيتِن أعى رجاء 
مأنتِظاركاًب رقٍة بِثهان وإيم.ى ِنبِن هعمة أكثر.وم عرفة أعقَم.ألح يا مقاًِقحم شيئتك.ِلالًاِم ع مِدجِم اسك.. أرفع 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يا  مؤِمناً ومتكالً على ِصدق وعِدكصالِتى فى اسم يسوع البار
  

  :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالةإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :ىك ِف ستجد ذِلCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 
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