
 ٣٦٧سـالة لرا
 

ييا را ربافتَافتَ ..  .. بححع ينَينَ عيهِِهيلي لي بصِِصبرر!!  
 

(Arabic – O Lord, open his eyes!) 
 

 !!بِصربِصر لي ليهِِهييينَينَ ع عححافتافت.. .. ببا را ريّيّ: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

ى الثاِنسفر الملوِك وِمن األص ددأ العاِدس نقراح السحشَرع ابعالس :  
 

  "وصلى أليشعَلقا و :يا رافتَ.ب حع ِه ليينيففتَ.ِصرب حالر بنَ عالغُي ىالم فأبصر .وإذا الجبُل مم لوء
 ١."ع أليشَوَل حار نَاِتركِبم والًيخَ
 

 برخْ أليشَع كان يَل اِهللاجبيدِه أن ر عن ِممام عِلك أر أن مِلمحاح الساِدس نفهاألصى لوك الثاِنفر الممن ِس 
ِلمإس كخَ بكلِّائيَلر تَاِتطو حِكرج شي ِكِلمأر اِءفَى الخَوِف. امد م ربار لكم امؤامرة للهوم على شَجاِهللا ِبع 
كَهِلليه .كانالر بعِل ينِه أليشَ لنبيع ركاِتتحج شي امِلِك أرمالع دوعلى شَر تآِم الماهللاِبع  .وكانع بيدِكِل مأر  ام
يعرفوننأي  سكنير اِهللاُلج  أليشَعالنبى  .أَلفسِل مكأر ع امأليشَع مكان نعِل ومِف أنّه وثانى د. فأرَلسنَ إلى هاك 

  ٢. اهللا نبىع أليشَسكن ي كانثُي حوثاند ِةدينَاطوا بمالً وأحوا لياءيشاً ثقيالً وجاٍت وجركبمالً ويخَ
 

 ألليشَكان اِد خَعم.ثَ أندبكّ ح ذِلر اِد الخَكموقام خَ وروإذا بِه.ارجاً خَج ي فاجأ بأنر أى جِك مِلشَيام  أر
حيطاًمِةدينَ بالمخيٌل وو ماتٌركب.فانتاب ذه عوخَر ألليشَ وقاَلفٌو عآِهآِه":  النبىي ي ا سيىىدِِدا سي . .كينَ نَفَفَكي عفقاَل فقاَل..؟؟مُلمُلع ر ر جاِهللا اِهللالُُلج   

ا ا يي": الًلى قاِئ صبْل .ِهِماِد لخَا قالهبم  نبى اِهللا يكتِفولم. "ممههعع م م الذين الذينننا أكثر ِما أكثر ِمنَنَعع م مفْ ألن الذينفْ ألن الذينال تخَال تخَ: : هِِهمِِماِداِدلخَلخَ
رربافتافت. . بِصربِه ليينيع حِصربِه ليينيع ففتففت. . حيع بالر حيع بالر حرصالغُالم فأب نَىرصالغُالم فأب نَى . .وَل أليشَعركِباِت نَاٍر حمالً وخَي لوءمبُل موإذا الجوَل أليشَعركِباِت نَاٍر حمالً وخَي لوءمبُل م٣."وإذا الج 
 

 ى ِت ِفِلوبالتأملكاِق الوالِتِةع ى وربِستْد ى اِن الِثلوِكفر الماِدس نَاألصاح السحستطيعنَ أن د تعلماِف نَوساًرة ع
لحنَاِتيوِحا الرِة نوجزيى ثالثةا ِفه : 

 

 .ِهؤيِت رنا عننَي أعأمِسكَتْا مقد يوجد  ....ولنَا ِعلم بِهولنَا ِعلم بِه   ِفى الوجوِد ِفى الوجوِدودودججوو الم المووا ها هننَننَيي أع أعاهاها ترا تر م م كّل كّلسسليلي: : أوالًأوالً 
أوِسكَتْا  مأم ماركنَدا عنِهراِك إدحتى لو أينَ راِدفخَ. اهأليشَم عانتاب هذع وخَر فٌوا رلم أى جشُياألع اِءدحيطاً م 

ألنّ.ةدينَبالم هلم ي ال رجخَاآل شَيم بأليشَحيطاًر عوقد أع هِح اهللا ِلدِمِهايِتم نب طش األعو. اءد لذِلكانتابهذع ر 
نَ.وفٌخَو حُئِط نخْنا اعِتدنَ إذا اعتمماًاداً كليعلى م ا تراهأع ننَير ا ألنتنَؤيا بالعين المجدِةر محدود .ولكنحين  

نرينَى بع ختِلىاة ميا حينحاننَا ساماًإيمفة تم .ألناإليم انس يوسداِئع ةَرىا نَؤيِت ررا ال يى ومرا يى ملنَر.اإليم ان 
سيا ِثأل قلوبنَمنَىأل. ا لنَ اِهللاواعيِدقة بميوح بعضا بواهانننا سنَراإليم .س لِةى باألِد ال نكتِففَوالم ٤.ةنظور  
 

 رفِةع من عَأعيننَا كس تمقده ألنّ .اننَيعأ اها تر بما بنَحيطِةالم وِفا على الظرنَ إذا حكماً أحيانعِدننخَ 
ن إلى قينطِلا م كانَب الر تالميِذنن ِم تلميذي أنه كاتبجُلس إنجيل لوقا ين ِمرينشْابع والِعاح الرح فباألص.اهحقيقِت

قرٍةيب ٍةعيدع أ نشليم تدعى ِعورماسو.ذِل كان كي ومِم سا ِمعنب ض النّعأنّ ِةسوهنر أينم نظركةالِئ م. ن وقالوا ع
السِديالم سيح أنّهح ِع. ىندامذه بنْ ِعراً باِكندر الِذ القبِضى وفيِهع ج سدالر بي سوع. التلميذان كانان  يتكلم

بعضهما معب عض عنميع ِت جلكالح ثاِدو.وفيم ا هما يتكلمان ويتحاوران اقتربإلي هما يسوعنفس ه. 
 

 كان يسوعي ِشمى معهمأ ا ولكنكتِْسمأع ينهما عنم اقترحتى .هرفِتع إوا بكانَى الِتِةلى القري نطِلا من قي
 مكثَ ليخَلفد اره النّاَل م وقداِءس الموح نَهنّألا نَع م امكثْ:ن قائلي.اهمفالز دعبألى مكان إ قٌنطِل مهنّأ كرتظاهوا هليإ

                                                        

	إإ  ا����ا����         ،                 ١٧: ٦سفر الملوك الثانى  ١��
	�� ا�� �� ا
  ٣: ٢٧سفر المزامير  ٢
  ١٦: ٥رسالة يعقوب  ٣
  ١٨: ٤رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٤
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معهام. فلما اتكأ معهخُذخَأا م زاًبوب اركرونَ وكس اولهفانفت امأ تْحينْعهما وعرفاهثم اختفى عنه ستخِل نَ.امِمص ن 
  .ِهراِك إدنا عزنَجعا ويننَ أعاها تر حقيقة مفُيكِش ىر أخْاناًي وأح.اها نرم رفِةعم نا عيننَ أعكِسمي  قد أن اَهللاكذِل
 

 ال يجوزالحكم بص اِبوطأ كلِّ خَ أوا نَ مقرنَأ أو سمِمع ناٍء أرِة كنظريالتطو اداًاستنَ .ثالًر م ِةعلى خبر 
منيتكلم ونأو ِم يكتبون نم شاهير العاِءلمالخُ أو اِءبرلِموثوق بِع المهمأو خب ِترلنَفُيكِش حتى .هم ا راِهللاوح  

اِكالسفينَن را حقيقة األم.و هتأكيٍد بكلِّو طابقُ يا تعِل مكِلنه اِبتَ بالكة اِهللامالم ألنّ.سقد هكثيراًِف لألس ِدا ينخَ مع 
 ١. الطويلةِةر الخبزير أولم الغَ بالِعم لهودهشْ ماصخَا أشْهردص ألن م.اتٌسلم ومقُا حقاِئه على أنّاه باسالنّ

 

  اِهللاجُل ر كان لقد.أوه ر لوِه حقيقِترفةعم أو ....ؤيتهؤيتها را ررنَرنَيي على غَ على غَستحيُلستحيُل ي ي قد قداهاهررا لنَا لنَ لنَ لنَ اُهللا اُهللافهفها يكِشا يكِشمم: : ثانياًثانياً 
ِفأليشَع الم واطمئنَى سغْان رِحم صار العديِشِه الثقيل واِتِه وجركببخيِلِه وم الِتِةنَديللم ى كانعيشُ يذِل.ا فيه كألن  

 اه تجٍباِن ج كلِّن ِم لتحيطهاِءم السن ِملتْنز هذِه .ار نَاِتركب وميٍلخَ بملوء مبَل الجِهيينَى بعر لي لهفَشَ كاَهللا
مايقيِهضالذين ج ِف.كوا بِهوا ليفِتاء غُى حين كان الم ِفأليشَع ى رٍبعخَ وِم.فو نم نظر العدوالم ر الِذاِصحى يراه 

وال يى ِسرواه.حتى كشف الر بع ِه نينَيع لورجر عم الذين شأى أنيكلِّ ج ِمن أكثر اِهللا أليشَع  امِلِك أر٢.م  
 

 تْ كانَلقداتُ القوابطة ِم الهنالس كاِئ اِءمنة وموجَل اهللاحفظ  لتةودجر.ي رااهالع دورتِع فيبيت وراجع. 
ويرُل اِهللا ا اهجرِئفيطمنقلب غُ و.هالمإلى جانبِه ه ال يرى ِمدنيئاًر شَ األم. الع إال أندوال م حيفِتالة سكبس ِهِدي. 
 وإذا  وإذا ..ررصص فأب فأبالمالم الغُ الغُىىنَنَييب عب ع الر الرحح ففت ففت..ررصِِصبب لي ليهِِهييينَينَ ع ع افتح افتح..ببا را ريّيّ:  قائالً إلى اِهللاالةَصال عاًاِف رأليشَع ع ساركلذِل

بُل مالجبُل مركِباِت نَارالجمالً وخَي لوءركِباِت نَارممالً وخَي لوءوَل أليشَعموَل أليشَع حح .إن يفت لم حالر بع ا سنبقى ِفوننَينَهِلى جقِّا بالح. سنتلقى ِمونئيس  ر
ملكِةمِة الظلمأكاذيب هفنص دو.اقه نعيشُسأس رى ممليِها يانَ علي.س يأل قلوبنَمقولنَا وعلاِطا بالب.ولي ِمس وسيلٍةن  

 ٣.رِصبن فانَِنوي ع افتح.ب راي:  إلى إلهنا القديرخَر نص إال أن.هاِعد وِخود العأكاذيِب ن ِمخلصتنلا ونَذ أنفسلننِق
 

 ريى غَر لنَبا الر لنَفُ يكِشحين ....ههممظِِظه ونعه ونعددججى مى منرنر س س لنبِصر لنبِصراانَنَينينأعأع  نن ع عببا الرا الر لنَ لنَفُفُا يكِشا يكِشممندندعِِع  ::ثاًثاًثاِلثاِل 
حينئٍذ.نظورالم علو هتافنَ يجيداًا تمله ظيماً وتعِهِم الس.ي وحنّ إنا البشير باألصحاِداح الحشَى عِمر إنجيِله ن.يذكر  
  ألن له. أنتن قدديا سي: رزا لعتُرثا أخْ م قالتْ،رازع قبر ِلن عرجوا الحفعر ين أوعس يب الرا طلبمدنْ ِعهأنّ

اربامعقاَل.ة أي له ا يسوع :ألملِك لِك أقْل أقْلألم إن إن آم نِتنِت آم  ترينترين  ممججدوِف.؟ اهللا اهللاد ذِلستهلِّى م كاألص حاح جقوُلاء الر ب 
  ٤. بِه بِه اِهللا اِهللانن اب ابددجج ليتم ليتم اِهللا اِهللادِِدجج م مألجلألجل   بْل بْلوِتوِت للم للمسس لي ليضضررهذا المهذا الم .ريض مرازع أن ِلوهبر أخْامند ِعِهلتالميِذ

 

 قتَل ليوهسلمى أ الِذوعس أن يوِده اليام أمإسِتفانوس نعِل يا كانمابع بينَاح السح األصلس الرالمأعفر وبِس 
شْيهدله ج ميعاألنبي اء نتَظرا الميسالم أنّه.م ذِلحاًوض ِمك المكتوبن .ح نقوا بقلوبهموأص رنَوا بأسِهانهم علي.ا  وأم

خَو فشَهصإلى الس ماء وهوِمٌئمتِل م نالر سوح القد.أى  فرمجاِهللاد وي ساًم قاِئوعع فقاَل. يمين اهللان :ا أنَ هى ا أر
السواِتمة مفتوح.واب نماًان قاِئ اإلنسع يمين اهللان .فص احوا بصٍتوع ظيم وسوا آذانَدهموه جمبنفس ِهوا علي 

اِحوةد .لمي رالي هودم إسِتفانوس ا رآه.  أألنمجادالس اِءمؤى ال والرةبا هيالنهإع ِليكون مني عرفونفَ كيي مجدون 
ى  ِفذكورين الموِده الشِّةابح سن عرشَى عاِدحاح الحرانيين األص العب إلىالِةسالر ب كاِت يقوُل.هم اسمونعظيو اَهللا
  ..ااوهوهييححا وا ودقوهدقوهصصا وا ووهوهنظرنظر  عيٍدعيٍد ب بنن ِم ِم بْل بْل..اعيداعيدووالوا المالوا المنَنَ ي يلملم  مم وه وه..ونونععممات هؤالء أجات هؤالء أجان مان مى اإليمى اإليمفِِف: : احح األصكذِل

وأقروا بأنّوا بأنّوأقرههمغُ غُم رربباءاءونز ونز الءالءعلى األر ٥.ضض على األر 
 

 زيزى القارئع ..أدعوككى تشترك ى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..أشكرِمك نى  الِذ أجل نورك
 ى قبلتِن ألنكك أشكر. لحياٍة أبدية وبضمانكاِنظى بغفرحأل و.كالِص وأتمتع بخَرفكألعفأعانِنى  .ىقلب على قَرأشْ

أرفع صالِتى فى .  اسِمك العظيمهدِفى مجد .كشيئِتمل  متمماًكادِت إرا وفقَحيأل ىة تعينِنقو أسألك.  لكناً ابألكون
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  وعِدك يا من قلتَمتكالً على. ع الباراسم يسو

 

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
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  ٣٥: ٢٤: إنجيل لوقا ١
       ١٦: ٦ سفر الملوك الثانى ٢
  ٤: ٤ى رسالة يوحنا األول ٣
  ٤٠ – ٣٩: ١١إنجيل يوحنا  ٤
 ١٣ :١١         ،       الرسالة إلى العبرانيين  ٨٥ – ٥٤: ٧ سفر أعمال الرسل ٥
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