
 ٣٣٨سـالة لرا
 

جالرجــالررغَي اءرغَي نظاءنظ المورورــ الم  
 

(Arabic – The hope that is not seen) 
 

 ورـ المنظاء غَيرـالرج :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى راح  ةوميحالثاِمناألصددأ العنَقر الِعو ابعين الرشْرين والخَاِمس والِعشْرين  : 
 

ا  كنّنإ نولِك .ضاًيأ وهجر يفَ كيدحأ هنظرا ي منأل. اءج رس لينظور الماءج الرن ولِك.الصنَاء خَجا بالرنَنّأل"

 ١." رب بالصها نتوقعنَنّإ فهظرنْا نَا لسنَو مجرنَ
 

 لنَاِخبداِفا دعقوى ي حا ِلكنَرنتقدمإلى األم ام ويشجنستِما ِلنَعفى الطريق نَر حواله ى نَ الِذِفدتجههذا . ه إلي
ا نَمختبره يوِفاًمي نَياِتى حا العةادي .وهالِذو ى يطينَعا راحاًَانَئنَة واطِمة نفسياِخ دذِلو. اًليكاِف الدعنس يِهمَل األم 

والرذِلفإذا توقفَ. اءج كاِف الدع عنِهمِل عنَِلاِخ دا أصا ِفحنَبى قلق واضنفِساٍبطر نَروِص. ىا حيارى بال راٍءجأو  
وذِلٍلأم كم ا نسيِهموهنَ. لأس والفشَ بالياكٌل قوم أثورنر ده دعلى الدأنّ:امو هال ح اةَيم عأس الي.وال ي أسم ع 

الحظاِه هوهِذ. اةيرنتِشة مةر اِقوحقيقة وعة ملمةوس ِفتستلزم ى معظم األحانيالنّاس  أن ضعأ بيلج اء إلى أطب
اس ساء واإلحجل والراألمان ا فقدهاِضر أعنى ِمالِت الِة الحلكوا بِتإذا أصيب  النفسيِةاِتحص المونرتادي  أو.النفس

أس باليالمصئاب باالكِتوِبح .لعلهالج بالِعمالطب ى يتخلصِمون ذِلن كاإلح اس النفِسسى٢.غيض الب  
 

 قدنتس ُلاء:فَ كيي سماُهللاح بر تتل ِلأس والفشَوح اليسربشَ إلى النفس الب؟ِةري .اإلجةاب :ال يسماُهللاح  
   بْل بْل.. الفشل الفشلوحوحا را رنَنَطِِطعع ي ي لم لم اَهللا اَهللاننألأل": لاح األوحاألصب وثاوستيم إلى ول الثانيِةسولس الر بالِة برساء جلقد .كبذِل
رروحوحالقو ةِِة القووالم والم ححبةِِةبوالنص ولِك. "حح والنصناإلنس الِذان ى يحيا حياة ليتْسح سباِهللاشيئِة م ي شِكلة واجهالم و .ِتلكهو 
معرَلاِكشَمِل ض ِفيئةس اِئى دِةرع وِف.ِهِلم ِهالقِتى عم عأس ِهِتر.إن لم تع شِكلة الجالم الِعِتلك الجحيح الص .ا فم

  وبِه لهعيشَنَا ِل خلقنَ اَهللااع أن باالقتنَمِتِي. ؟ك ذِلم يِتفَوكي.  اهللاع مٍةليم سالقٍةء بعد بالبالجالِع. ؟حيحالص الجالِع
ومعباالقتنَ. هاع أنتاِب بالِك المكتوبالم قدس هكَو المه. ويلزنَمنَا أن حيا بمبِهوج. إنر ِم ل الفشَوحإبليسن  .
: ساِماح الخَح األصولى األِهالِتى رس ِفوُلس الرسطر بَلقا. سقدالم  الكتاِبن ِمليُلدالو  إبليسوِد بوجنؤِمن نحونَ
"اصاصححوا واسوا واسههروا ألوا ألرنإإ  نبليسخَ خَبليس صصممكمكمكأس دٍٍد كأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتٍملتٍم مم م ننيب تِلتِل يبععههه ه وو..  فقاومفقاوموهوهر اِساِس رخيناإل اإلىى ِف ِفخين يم٣."انانيم  
 

 اإلنسغَان يرسيِح المىعيشُ ينظور على الم .أملهور جاؤهانقتعِل مبم ا يراهبع ِهينيوي لمسه بحِهاِسو 
ةالطبيعي .أما اإلنسان المسيحىالم ولودوالد ى ة الِذة ثانيحعلى القلِبَلص وسكَديِد الج فيِهن الر وحال  .س القد

قُعِليأم لهور جاءهِهى نظور الِذ على المينيبع اهرة .ياِسِه الطبيعيوبح هسلمعلى بْل.وي  الرجغَاء ير المنظور ويراه 
ينَبعىاِد بإرشَان اإليمالر سوح القد.ى الكتاِب ِفلى المكتوِب ع وبناءالم سقد. اإلنسانسيِح المالِذ ىى حعلى َلص 

 ول الثانيِةس الرولس بالِة برس مكتوبإذ .ه أفكارهُلجوال ي  إبليسلبحي عِدنخَال ي .ييز التموح رِهلدي ديِد الجالقلِب
 ٤." نور نورالِكالِك م مهِِهلى شبلى شبإإ   شكله شكلهررغيغي ي يهه نفس نفسطانطانيي الشّ الشّننألأل  ..ببجج ع عوالوال" :رشَى عاِداح الححاألص كورنثوس مؤِمِنىإلى 

ل ِفوبالتأمى تأثير الراء غَجيرالم نظور على حاِةيؤِم المسيِحن المستخِل نَىصأم وراً هامة نوجزا ِفهى سبةع: 
 

ى ِنؤِم إلى مِهالِت رسستهلِّى م ِفوُلس الرولس بهنْ عربعوي ....اتاتووممى السى الس فِِ فِِوعوعوضوضن من مؤِمؤِم الم الماءاءججرر  : : أوالًأوالً 
 ىى ِف ِفوع لكموع لكموضوضاء الماء المجججل الرجل الرأأ  ننمِِم  يسينيسينميع القدميع القدجج ِل ِلبتكمبتكمحح وم وموعوعسسسيح يسيح ي بالم بالمكمكماِناِنيميمإإا ا نَنَععمِِمذ سذ سإإ": ى إذ يقوُلكولوِس

                                                
– ٢٤: ٨ية رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى روم ١

．
         لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،            ٢٥ 

   ٢٢: ٤٨ سفر إشعياء ٢
  ٩ – ٨: ٥رسالة بطرس الرسول األولى   ،              ٧: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٣
٤
   ١٤: ١١  &١١: ٢ كورنثوس مؤِمِنىإلى الثانية بولس الرسول رسالة  
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السالسمموىى الِذ الِذاِتاِتوس مِِم سعتمبِه بِهعتم قب كِل كِلىى ِف ِفالًالً قب مةِِةمح يليلنجنج اإل اإلقِّقِّ ح" .اِكاِكشَشَ":  يقوُلثمرينريناآلب لنَأأ  ىى الِذ الِذ اآلبلنَهةِِةركَركَشَشَا ِلا ِلهمير اِثاِث ميرالقد القد يسينيسين  
 ١."هِِهبِتبِتححن من م اب ابلى ملكوِتلى ملكوِتإإا ا  ونقلنَ ونقلنَةِِةلطان الظلملطان الظلم س سننا ِما ِمنقذنَنقذنَأأ  ىىالِذالِذ. .  النور النورىىفِِف
 

: ساِداح الس باألصحوُل يقنيينرا إلى العبالِةس الرب كاِت إن....لنفسلنفس ِل ِلاٍةاٍةسسررمِِم كَ كَاءاءجج بالر بالرسكسكالتمالتم  ::ثانياًثانياً 
 الِةسى نفس الرر ِفاِشاح العح وباألص."ثابتةثابتة و وةٍٍةنَنَممؤتؤتلنفس ملنفس م ِل ِلاٍةاٍةسسررمِِما كَا كَ لنَ لنَوو ه هىىالِذالِذ  اانَنَامامممأأوع وع ضضوو الم الماءاءجج بالر بالرككسِِسممننلِِل"

ا ا ممأأوو": يقوُل  العدِد الساِدسِث الثاِلاححوباألص. "مينمينأأ  وو ه هددعع و وىى الِذ الِذنن أل ألخاًخاًاِساِس ر راءاءججار الرار الرقرقرإإ ب بككسسممتَتَنَنَلِلِ ": يقوُل
المالمسيحسيحفكاب فكاب ن على بهِِهيِتيِتن على ب . .وبوبيتهنَ نَيته ححنإإ  نننتم قِةقِةا بِثا بِثسكنَسكنَ تمالر الر جلى النِّلى النِّإإ ثابتة  ثابتة ارِهارِهخَخَ وافِت وافِتاِءاِءجههاي٢."ةةاي 
 

: الثاِمن األصحاحِنى رومية برسالِة بولس الرسول إلى مؤِم اء جلقد ....ا هللاا هللانَنَويِتويِتى بنَى بنَ ِف ِفاِءاِءججالرالر  انانممضض: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 يقوُل األصحاح بنفسو .ان باإليمِنلنَاه  قداءجالر هذا  إن..وثهد حا تم م يفيدعٌل ِفالصنَخَو ."االصنَلصنَاء خَاء خَججا بالرا بالرنَنَنّنّألأل"

 األصحاحوب .ة ِهللاوينَا بلنَِنا نَى أنِّنع يكوذِل ." اهللاالدا أونَا أنّنَاِحو ألردهشْ يضاً أيه نفسوحالر": بولس الرسول
. "اطى لنَعس الموح القدا بالر قلوبنَى ِفتْ انسكب قدة اِهللابح من ألىزخْ ال ياءجوالر": اءجن الر عس يقوُلاِمالخَ
 ٣." اهللا اهللاى أوالدى أوالدعع حتى ند حتى ندطانا اآلبطانا اآلب أع أعةٍٍةببححة مة موا أيوا أيانظرانظر": قوُلي ِث الثاِلاألصحاح  األولىِهالِت برسوُلسنا الروحيو
 

 راًاًابعابعر : :انتظارانتظارالر الر جاِءاِءجالم الم براركاركببر بصببص ....اإلنس غَ انيرسيِح المى رجاؤهقٌتعِل مباألر اتضي.أم سيِحا المى 
المال ولودالة والدثانية فرقٌ متعِلجاؤهبالس ميقوُل. اتاوي ولسوُلبسالر  اح  إلى تيطسِهالِتبرسحىالثاِن األص :
"منتِظنتِظمرينرينالر الر ججاءاءالم الم بباركاركوظه وظه ورورم م جاِهللا اِهللادِِدج الع الع ظيم ومنَنَصِِصخِلخِلظيم وما يا يسسوعوعالم ىىالِذالِذ  سيحسيح المب ذَلذَل بنفس نفس هىىكَكَ ِل ِل..ااجلنَجلنَ أل ألهيفدي ا ِما ِمنَنَ يفدينن  

  رينريننتِظنتِظمم": ة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس بيقوُل و."ةةنَنَسس ح حاٍلاٍلممععأأ  ىى ِف ِفوراًوراًيي غَ غَاصاًاصاً خَ خَباًباًعع شَ شَهِِهنفِسنفِس ِل ِلررطهطهثم ويثم ويإإ  كلِّكلِّ
وطالبينوطالبينس س ررععة مءِِءىىججة مي ي ووم الرم الربا ا نَنَنّنّ ولِك ولِك..ببحبحسبِِبسو و عهِِهدِِدعننتظر ننتظر س س ممواٍتاٍتوج ج ديدأأة وة وديدرضاًضاًرج ج ديدةةديدي ي سكنسكنفيه فيه ا البرا البر".

٤
 

 

 ام أمِةماكَحلم ِل الرسوُلبولس  وقفَنحي ....بالشّجاعِة واحِتمال المشقاتبالشّجاعِة واحِتمال المشقاتوده وده ززرجاء المؤِمن يرجاء المؤِمن ي: : اًاًسساِماِمخَخَ 
أغريباسِكِل المو هوم قيِفد أعَلالِسى س لنأٍةر بجرس ياِةالة الحوالر جاءالمب ارلف .كقدج بِساء فر أعمسل ال الر
 حض و ثم."اانَنَاِئاِئ آلب آلب اِهللا اِهللانن ِم ِمارار ص صىى الِذ الِذدِِدعع الو الواءاءجج على ر على رمماكَاكَ أح أحفٌفٌاِقاِقا وا ونَنَأأ  واآلنواآلن": وله قرينشْس والِعاِد الساألصحاح

  نن ِم ِماكاكييإإ  ذاًذاًنِقنِقمم   بِه بِه لك لكرراظهاظها سا س وبم وبمتَتَأيأيا را ر بم بمداًداًاِهاِه وشَ وشَماًماًاِداِد خَ خَنتخبكنتخبك أل أل لك لكتُتُررهذا ظههذا ظهلِِل":  له وقاَلب الر لهر ظهكيفَ
طان طان ييلطان الشّلطان الشّ س سننلى نور وِملى نور وِمإإ  اٍتاٍت ظلم ظلمننوا ِموا ِمجعجعرر ي يىى كَ كَ..ممههيونَيونَ ع عتفتحتفتحلِِل  همهمليليإإ  لكلكسِِسررأأ  ا اآلنا اآلننَنَأأ  م الذينم الذينمم األ األنن وِم وِمبِِبععالشّالشّ

:  األولىِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس بقاَل ."سينسينقدقد الم المعع م ما ونصيباًا ونصيباً الخطاي الخطايانانفرفر غُ غُىىان بان بيميمالوا باإلالوا باإلنَنَ حتى ي حتى ي..لى اهللالى اهللاإإ
"قدقدسسوا الروا الرباإل اإلب لهىى ِف ِفلهقلوبكم قلوبكم م ستِعستِع مددينيند ِل ِلماًماًاِئاِئ د ممججاواوبكلِّ كلِّةِِةب م م نني ي سألكمسألكمع ع ننس س ببِِببالر الر جىى الِذ الِذاءاءجفيكم فيكم بو بو دداعوخَ وخَةٍٍةاع و٥."ففو   
 

 ساًاًسساِداِدس : :ؤِمن يالم اءجرؤِمن يالم اءجرججعلهعلهس راًراًاِهاِه س....  يكون ؤِمنالم إنريصاًحعلى طه ِمِه نفِسِةار ننَ دالمس الع 
  ."رر طاِه طاِهووا ها ه كم كمهه نفس نفسطهرطهر ي ي بِه بِهاءاءجج هذا الر هذا الرههددنْنْ ِع ِعنن م موكلُّوكلُّ":  األولىِهالِتى رس ِفوُلسا الروحنّ يكتب. الحاِضر

 

 سابعاًابعاًس : :ؤِمن يالم اءجرؤِمن يالم اءجرججعلهفرحاً فرحاًعله م م سسروراًوراًر....إن ؤِم المالِذن ى امتأل قلبهبالر اِءجالم باركي ستطيعأن  
يختبرفر حالر الِذب ى هِسو رة فِف. ة القووميؤِمِنى رول إلى مسولس الرالِة باحى رسحاِم الخَاألصرشَس ع 

ماركهبِه بقوِلي :"وليوليممألكمإإ  ألكملهلهالر الر جكّل كّلاءاءج س س ررور وساإل اإلىىالم ِفالم ِفور وس يمِل ِل..انانيم تزتزددادىىوا ِفوا ِفادالر الر جاءاءجبقو ةِِة بقوالر الر وح القد٦."سسوح القد  
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..كِمأشكر نأجل الر اءجالم كارب 
 أرفع . حين كّلهع منكون ِلِدج الماِبح على سحبيبنَا جىِءة معر س وطالبينريننتِظ منحونَ. حاًا فرنَأل قلوبمى يالِذ

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدك متِكالً.ا البار فادينَ ِفى اسم يسوعصالِتى
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. ز العزيى القارئأِخ
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          ١٣ – ١٢   &٥ – ٤: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى كولوسى  ١
  ٦: ٣  &٢٣: ١٠  &١٩ – ١٨: ٦الرسالة إلى العبرانيين  ٢
٣ ولس الرالة بة رسوميؤِمِنى رول إلى مالة يوحنا ال٥: ٥  &٢٤: ٨س١: ٣: رسول األولى   ،     رس   
٤ سولس الرالة بالة بطرس الرسول الثانية          ١٤ -١٣: ٢ول إلى تيطس رس١٣ – ١٢: ٣     ،    رس  
 ٣: ٣:  رسالة يوحنا الرسول األولى  ، ١٥: ٣لة بطرس الرسول األولى  رسا ،           ١٨ – ١٦ & ٦: ٢٦سفر أعمال الرسل  ٥
٦ ولس الرالة بة رسوميؤِمِنى رول إلى مالة يعقوب ١٣: ١٥س١٠: ٨                  ،  سفر نحميا  ٢٧: ١  ، رس  
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