
 ١٣١سـالة لرا
 

الذينالذينآم نُنُ آموا ولموا ولمي ي رروااو  
 

(Arabic – Those who have not seen, yet believed.) 
 

 ااوورر ي يوا ولموا ولم آمن آمنالذينالذين: م عنضوع حديثنَا اليومو. .ىأحباِئ
 

 وِمناألا وحنّإنجيل يصشْاح الِعحرين أنقرالع دالتاِسد شْ والِععرين : 
 

 ١.""ااوورر ي ينوا ولمنوا ولم آم آمى للذينى للذين طوب طوب..تَتَنْنْا آما آمتومتوم  ااى يى ي رأيتِن رأيتِنككألنّألنّ"": : اا لتوم لتوموعوعسس ي يقاَلقاَل""
 

 ن أذى ِممهصيبئال ي ِل.ِفو الخَن ِممجتِمعين  الرب يسوع المسيح تالميذ كانثُي ح.غلقة مابو األبتْكانَ 
اليوِده.وإذا بالر بي سِفيقفُ وع ى وِطسالً قاِئهمله م: "سسالمالملكم قاَل قاَل.. لكم هذا ثم هذا ثم أر أر اهاهممي ي دديهِِهيو و جبِهبِهنْنْج".فع مهمفر اِم غَحر 

إذ رأوا الرفقاَل.ب له مة ثاني: "لكم المسلكم المس..  كمكما أرسلِنسلِنا أرى اآلبى اآلبأر سِِس أرلكما قاَل هذا  ..اا أنَ أنَلكملما قاَل هذاولموقاَل وقاَلخَخَ نفَ نفَو له له مم : :اقبلوا الراقبلوا الروحوح  
القدالقدسس".يك لم نا تومشَرع اإلثنَى دأح م عهمف. وقتذاك ا قاَللمشَ التالميذ العراة لتوم:قد ر نَأيا الرب.  مهابأج

  ال.نبِهى جى ِفِد يع وأض.اميرسى أثر المى ِفبِع إصع وأض.اميرس الم أثرِهيدى ي ِفرِص أب لم إن:بكلماٍت مستغْربٍة
 رفضيكيفَ  .نَواٍت ثالث سن ِم التالميذ أكثرِهِتوخْ إ معاشَى ع هذا التلميذ الِذ. حقاًِةشَهو للدعد ير إنه أم!.ؤمنأ

أني صقَديثقَ وال فى أقو ِهاِنأقرشَ العِةر أبلغُالذين وهبم ا رأوبه أعِنهمي.ا وم لمسبأوه ي٢.!؟ديهم  
 

 نع اوزنتج قدع دم إيما ان تومبقيِةامالس ِدياض  سيح المبافترعِهم ثقِتدا شَ فيمبِهتْهد م ريمالم جة دلي
أمامِهى.هأنّ و هأتْا ري سوع دعب أنِم قام ناألم اِتو. وعدلقوِلِهديِقم تص أنّا هها مسلة ِمرِلِه وِهنى  ِقبمنْة ِموفده 

خَالٍةبرس ٍةاصإذ قاَل لهم الر بى وقوِلى وقوِلخوِتخوِتى إلى إى إلى إاذهِباذهِب": ا لهى لهى لهمم".لتشَ أى هدبم أا رتهبع ينيها وِمسعتهبأذني اه. 
كيفَولكن ُنغتفر أنّ له هلم ي صوتَ إخْقْدالتالميذه شَ العف .ةرإنلم ي صقْدالم جدلية ولمي صوتَ إخْقْدهفم ني ص؟قُد.! 

ا ال كنّإن نتجاوزع نشك ا وال توم نغتفرهْلف . لهي وجدم نيتج اوزوي نَ. !؟غتفرعمي وجد.! إنّهالر بي سوعنفس ه!. 
لقدج اءه السيدالم صيصاً خَسيحواألبو ابغلقة م.ِطوقفَ وسوقاَل فى الو  :"سسالمالملكم لكم ..ثم قاَل قاَل ثم لتوم اا لتوم::ه اِتاِت هإص إص ببعكعك  

إلى هاانَنَإلى ه..وأب صِِص وأبرري ي ددىى..وه اِتاِت وهي ي ددككو و ضضععهها فى جىىنِبنِبا فى ج..و الال و  تكنغَغَ  تكنييررم ن بْلن بْلؤِمؤِم مم ناًناًؤِمؤِم م".فأج ابا تومر على الفو :
"رربفقاَل."!!ى وإلهىى وإلهىب له الر بي سنْتَ" :وعا آما تومرأيتِنى ي نْتَألنّكا آما تومرأيتِنى ي ا..ألنّكوري نوا ولمآم ى للذينا طوبوري نوا ولمآم ى للذين٣." طوب  
 

 النَذلك وشَعالب ى الِذر ِمنى ِمعاِن ياالرن اِبتيوالشك . شترطوإل ياِنيماستخْه دام حوِهاسالج ِةِدسي. سلي 
مباًطوبالر ِمن .ا  أمالِذى يفتحقلب اِد إلرشَه وحالراإلنجيلويقرأس  القد  مبه قاًِدص اءا جم.فه ذا هو المطوهْل .ب 
ِمسنَعا عنِد أحالم سأنٍّةافرين على طائر هركِة شَ طالبالطير ان أنيطلع وهالِتِة على التقارير الطبي ى تضمنله أن  
 اٍتار اختب اجتازهى أنّر أخْ وعلى تقارير العلياطبقاِت الجو التحليق فى ن ِمهى تمنعلل الِت الِعن ِماٍل خَِةر الطاِئدقاِئ

تشهدِهالحيِت بصذِلِة لقياد كع ِم النوالطاِئن ال.؟اِتر  نتصر وحثَودِم بْل. ذِلك نالع الطيران  شركاتُ تقبَلسير أن 
 رين اآلخَع مِهامِل فى تعك الشَمِدستخْ ينمِلياة تقيم الح تس فلن.هماِت طائركوب رالءم العقبَله كى ي كهِذوطاًرشُ

ونعتبرضاًيره ميلز مِعه الج.ثل ِم وأنه قدع َلزنفس هع ن المع قبَلجتمأن ينبذه الم جتم٤.ِهكوِكشُ لع  
 

ن وبال يلع لها باٍةحاِض وابقٍةس ٍةؤي رنو دوراً أم نقبَلة أنة الزموررا ضه نجدِةوميا الينَاِتيى ح ِفنحنَ 
تجٍةربملم ٍةوسِد باليلض مالمِتان سِما وللتأكِده حِت ِصناه. كنّفإن امُلا نتعم عر الِذشَ البى لمصْل يأح دم إلى ه

ال فى ِعالكملم أو قِدمٍةرفضيلٍة أو .فال ي جلنَوز ا أنلوِبس بأامَل نتع الشكم اِهللاع كلى القد و ِةرالكمال والقدِةاس 
والمالقُ خَ ألنّه اُهللا.رفِةعا م يرال اى وم يىر .نَ  القدجدِمفراً م نو ع ثقتنَضا فى أقوال اإلنسان مأنّع اله  يوجد 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع        ،                ٢٩: ٢٠إنجيل يوحنا  ١
– ١٩: ٢٠ إنجيل يوحنا ٢

．
 ٢٥    

– ١١: ٢٠ إنجيل يوحنا ٣
．

 ٢٦  &  ١٨ –
．

 ٣٩    
  ٧ – ٦: ١رسالة يعقوب  ٤
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 أو ِهوِدع و أوِهاِتانَم ض أو فى أقوال اِهللاا الشكنَ ألنفِس نجيز فكيفَ.ِهاِتانَم وضواثيقه ومهودع ونقبَل ف. الكامَلاننساإل
ِهواثيِقم. إنالو حىاإللهى ي ب جُلسسفر العاألِدد صِهشرين هِذاح الثالث والِعحاِت الكلم :"ليليساُهللا اُهللاس إنس فيكِذ فيكِذاناًاناً إنس بوال  وال ب 
ر شَى عاِداح الححصاألب ينانيبر الِع إلىالِةسالر بكاِتو ."!!؟؟ىىيِفيِف   وال والتكلمتكلم أو ي أو يلُُلفعفع وال ي وال ي يقوُل يقوُل هْل هْل..ممددنْنْان فيان فينسنس إ إبنبناا

ان فى  اإليمِة فاعلينة عديدلة عمِثا أعطينَ ي ثم."ىىترتر  ور الور ال بأم بأمى واإليقانى واإليقانججررا يا يو الثقة بمو الثقة بم فه فهانانيميما اإلا اإلمموأوأ": يقوُل
حاِةينَاِتِهال اِهللا رجنّ أ وكيفَ. وبهمص دقوا ماِهللاواعيد وأطاع وا أقوو .الهتشدنْ ِم كّلدهكأنّم هي رى مالن  ي١.ىر  
 

 ؤِكيد كاِتبينانيالِة إلى الِعبرسأنّأنّ":  الرههبدون إيم ان الان ال بدون إيم  ييمكنمكنإر إر ضألنّألنّه ه اؤاؤضههي ي جبجبأن الِذ الِذ أن ى يى إلى اِهللاى إلى اِهللاأِتأِتى ي  
يؤِمؤِمينبأنّ بأنّن ههم م وجوجودوأنّ وأنّود ههي ي ججازى الذينازى الذيني ي طلبونَونَطلبهان  ."هإفباإليمبراهيم لمِعا دى أطاع أنخْ يرإلى المكان الِذج ى كان 

تيداًعأن أخُ يذهفخَ.اثاً مير رجو ال وه يعلمإلى أي نىأِت ي.ان تغَ وباإليمربفى أر ض المكأنِّدِعو ا غَهريبفى ناًاِكة س 
ألنّ.امخي هكان نتِظ يرة الِتينَِد المى لها األسالِتاتُاس انِِى صعها وبو .ا اُهللاارئهمالِذىى وس باإليمان لما كبرأب ى أن 

يدعابنِةى ابن فر عون.م الًفضباألح رى أنذّل يم شَع اِهللاِبع على أن يكون له وقِت تمتع ىباإل.ِة بالخطي يمان ترك 
باإليمان صنَع الِفصح ورشّ الدم لئال و .ىري  النى مر يه كأنّدد تشَه ألنِّكِل المِبض غَن ِمٍفاِئ خَري غَرصِم

 ة لماني الزاباحان ريمباإل .اميأة عبا سوله حا طيفَ مدعا بريحأ اروسأ ان سقطتْيمباإل .يمسهم الِذى أهلك األبكار
 اآلن ولكن .ض على األرالء ونزاءبر غُمهوا بأنّأقر ونوغيرهم كثير .المن بسيوساس الجذ قبلتْإ اِةص العع مكتهِل

 كاِتب الرسالِة ختم ي ثم.ةدينَ مم لهد أعهم ألنّهى إلهعد ي أن اُهللاى بهمتِحسي  الك لذِل.اًاويم س أى أفضَلطناً وونيبتغُ
  ٢.انَوِنلوا بدكمي  ال لكىفضَل أيئاًا شَ لنَ فنظر اُهللا إذ سبقَواعيدنالوا الم يان لمم باإليم لهوداًهشْم م فهؤالء كله:بالقول

 

 ذكرِهشير بإنجيِل لوقا الب األصحاِداح السر شَس عثالًمض ربهالس يدالم سيحع نإنس ِن غَان كاناًي وكان 
يلباألس رجوانوالب زوه و يتنعكّلم ي وم مهاًِفتر. ِموكان سكيناس مِله عازى الِذرنْ ِع طرحدابِه بم ضوباًر 

وحبالقر. وأ ىشتهينشْ يبِمع الفتاِتن ِمِطاِق الس ناِئ مِن الغَِةدتْ كانَبْل .ىى تأِت الكالبوتلح سقر وحف .هاتَم 
 ذاِب العىو ف وهِةاوي الهى ِفِهنيي عفعفر. نِفد ويضاّأ ىِن الغَاتَوم .اهيمبرإن ضلى ِحإالئكة  المملتهح وسكينالِم
إأى وربرِماهيم نِل وعيٍد بعازِحى ِفر فنَ.ِهِنض ى وقاَلاد:إ ىبأا  يبراهيمار حىِنمِل سْل وارعازرلي ّلبإ فَ طرِهبِعص 
اٍءبموي دِلبر ىنّ أل.ىاِنسم عإ فقاَل.  هذا اللهيِبى ِفذببراهيم:ىِنا اب ي.نّأ  اذكركخَتَ استوفي ياِترى ِفكح اِتيك. 

  ٣.ذب تتعنتَأى وو يتعز هواآلن .االي البرازعِل كوكذِل
 

 م لهدهشْ حتى ي.ٍةوخْإة سم خَى ِلن أل.ىبأ ِتيلى بإ رازعِل سَل ترنأ ِتبأا ذا يإ سألكأ :اهيمبر إلىِنالغَ اَلف 
ا  ال ي:فقاَل. "ممههنْنْوا ِموا ِمععممسس لي لياءاءنبينبيى واألى واألوسوس م مممههددنْنْعِِع" :اهيمبرإ  له قاَل. هذاذاِبع العِضولى مإ ضاًيأ مأتوا ه ي الىلك
ى ى وسوسمم  نن ِم ِمونونععممسس كانوا ال ي كانوا ال يننإإ" ُ:اهيمبرإ  لهفقاَل. ون يتوباِتوم األن ِمداِح وهمليإى ضذا مإ  بْل.!اهيمبرإ ىاِب
 اِت اآلي كّلتْس ليه أنّبشَارِتِه ى نهايِة ِفشيرا البنّ يوح ذكرلقد. "قونقونددصصيي  اِتاِتوومم األ األنن ِم ِمدداِحاِحوو   قام قامننإإ وال  وال ..اِءاِءنبينبياألاألوو
   ولكى ولكى.. اِهللا اِهللانن اب ابسيحسيحو المو الم ه هوعوعسس ي ينوا أننوا أن لتؤِم لتؤِمتْتْ كتب كتب فقد فقدهِِها هِذا هِذوأموأم":  قاَل ثمِه فى إنجيِللتْج سقد با الرهعنَى صالِت

تكونتكونلكم لكم إذا آمنتم إذا آمنتم ح ح يياة باسهِِهمِِماة باس".لن أِت يى الراِهللا ب ابن سيحالم وعسلكّلي شَرا نحنِمنَ ٍداِح والب ِص لنبرها نَيِن بأع
نؤِملكى ن!.ولن ي َلِسرِمداًاِح و ناألم ولكنّولكنّ" .اِتوههال ي خُل على ال يخُل علىبكّل كّلب تو تو مما بأنا بأني ي ظهرظهرله له   ُذاتهُبطريقٍةبطريقٍة  ذاتهم ٤."اا م   

 

م  دشِّ بره أنّ:؟ك بذِلن تؤِم فهْل."ةٍٍةطيطي خَ خَ كّل كّلنن ِم ِمطهرطهرسيح يسيح ي الم الموعوعسس ي يممدد"  أنمكتوب.. عزيزى القارئ   
ا نَأتيا إذ ه وأنّ.؟ةديدا خليقة جهابح أصصير وي النفوس تلكوتتطهر دد تتج بالخَطاياِةجسا النَلوبنَى على قالفاِد
ى  أِخ ليتك.ا لخَطايانَا وحياة أبدية؟انغفر  نناُلهرمط الم الدبفاعليِة  وإيمانقٍةِحنساح مو وأرٍةنكسر م بقلوٍببالرإلى

ى مِعتشتركالصالِة فى تلك : انَأبا السماوى.. أشكرباب من أجل ككفتوح الم. اً صال خَليناَل ئ نظيرىخَاِطول خُلد
 أرفع .. على الصليببالدم المسفوك ِمن أجِلى إال كإلى ذِل سبيَل  اله أنّؤمناً م.اىطاي بخَعترفاًى م آِتاا أنَه .وتبريراً

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ الصاِدق وعِدكمتِكالً على. صالِتى فى اسم يسوع البار
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زلقارئ العزيى اأِخ
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  ٢٧&   ١: ١١لة إلى الِعبرانيين  الرسا           ،        ١٩: ٢٣ سفر العدد ١
٢ ينانيالة إلى الِعبرس٦: ١١ الر 
  ٢٥ – ١٩: ١٦ إنجيل لوقا ٣
  ١٠ – ٧: ١، رسالة يوحنا الرسول األولى     ٢١: ١٤    & ٣١ – ٣٠: ٢٠  إنجيل يوحنا        ،  ٣١ – ٢٦:  ١٦ إنجيل لوقا ٤
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