
 ١٣٨ سـالة لرا
 

قدقد  سمِِمسعتُتُعع ع نكنكواآلن واآلن ر ر أتكأتكع ىىيِنيِن ع  
 

(Arabic – But now my eyes have seen you.) 
 

 ىىيِنيِن ع عأتكأتك ر ر واآلن واآلننكنك ع عتُتُععمِِم س سقدقد: ضوعهموم حديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

  : ساِدس والساِمن الخَيددأ الععين نقربى واألراح الثاِنحاألصوب  أيوِمن سفر
 

""بسبسمع األذن ع األذن مواآلن نكتُ عِمعس قدواآلن نكتُ عِمعس يِنىقدع أتكيِنى رع أتكلذِللذِل  .. رككأرفض أرفض وأند وأند مِف ِفم ى التراِباِبى التروالر والر م١.""اِداِدم 
 

الن الن وو الج الجنن ِم ِماءاءجج"" :ه أنّقاَل ِة اإللهيِةرض الحام أماثَل تمحين طاني الشَأ أننقر ح األولحاَاألص وبسفر أيب 
 ن ِمؤمنين للمذيراًأ تح نقرساِماح الخَح األصولسطرس الر األولى لبالِةسى الر وِف.""ااى فيهى فيه التمشِّ التمشِّننمِِمووض ض ى األرى األرفِِف

 ماًو يسيح المدي السفَ كشَ ولقد.""وو ه ههه يبتلع يبتلعنن م مساًساً ملتِم ملتِموُلوُلججر ير ياِئاِئ ز زدٍٍد كأس كأسمكممكمصص خَ خَإبليسإبليس  ألنألن"":  بالقولالشَيطان
   طلبكم طلبكمالشَيطانالشَيطانوذا وذا هه"":  لهم فقاَلب الر تالميِذِنقاِط الضعِف ِعنْد ن عبمكر فَ يكِش كىالشَيطانايل  تحن علتالميِذِه

  إذ قاَلرشَى ع الثاِناحح األصاهؤيى رى ِفاِئا الرنّوح يجلهر ساِك لهذا المريٍف تعريخَ و.""طِةطِةنْنْ كالِح كالِحبلكمبلكمررغَغَ ي يكىكىلِِل
نْعنّنّإإ"": هههالم ىىشتِكشتِك المعلى إخْو ا الِذا الِذنَنَتِِت على إخْوى يشتِكشتِكى يى عى عليليهمهمأم أم امنَ نَاالهنَلهنَ إ إام هاراًاراًهولي ولِك.""الًالً ولي ن بم؟ىشتِكاذا ي.ولم ى؟شتِكاذا ي.  
 

 باألشكواهأ لنقر صحل ِماح األونل ا ق إذوب سفر أيطانالشَيللر هْلهْل"": بم م جيتِق يتِقاناًاناًج ى أي؟؟وب اَهللاوب اَهللاى أي..ألي ألي سس  
ليل على  الدطاء هذا إعِهى بقوِل يبتِغطاني الشّ كان.""؟؟ةٍٍةاحياحي نَ نَ كّل كّلنن ِم ِما لها له مَ مَ كّل كّلوَلوَلحح و وهِِهيِتيِت ب بوَلوَل وح وحولهوله ح حتَتَججيي س سككألنّألنّ
قاِئا باِهللانَالقِت ِعأن مة على المانَأنو .ِةنفع  منقدوِهللاالء وس وداًجوتع ا داًبم انتفعنَنظير ا وحلنَصِساكا على مب  
 ن ِموبي أرمح ي أنلشَيطان ِل اُهللان أِذلقدو .ةصاِلة خَ نقيتْس ليا ِهللاحبتنَ م أناتَ إثبداًاِه جاوُلح يهإنّ .اٍتانَسإحو
قتنمِهاِتيِم ونِهالِد أوليب َئرأي ِموب نطانم  تهالشَيلِةاِط البوافتر ِهاِتاءعلى ع ِهِدبأي وب.ولم ا أعالِشاد كاية واالفتراء 
 ك ذِلعم و.ٍة قاسياٍةانَع ومديٍد شَذاٍب عن ِمٍةامى دو ِفخلهة وأداح الروب أيفقد أض كريٍهر بمهربض ي أن له اُهللانأِذ
 . بِهقتْى لِحب الِتاِئص الموُل همهع أفزِهزيِتوب لتع أيابحى أصتَأ حينو.  اهللااركاًب مِهاِل بكمسكاًتم موب أيىبِق

هشُاندوا وتحيروا ثمجلس وا على األراماًض أيس با ة عاليهبلياِمصتين.س بأي وبي وِه ميالِدمأم امهلوٍب بأسمتوى ح ي
على مرٍةارِض فغَ.ٍة قاسيأب صحابهِه الثالثة عليِس وحبوا أنم ا يانيِهعكان نتيجة ح ة لخَتميأاه وطايجبكلوهاب اِتم 
  ٢.الفِةاه السطايخَل  لهاصو قصا هالي بن ِموب أيابا أص م وأن.ارب الهد عبنتِحمي  ال اَهللاطأ أنا خَو ظنّ.قاسيٍة

 

 هنْ عوَل تز كىحيد الوُلبيو الس هك ذِل وأن.انفر والغُفح الص طالباً إلى اِهللاعترفَ يأن يِه علهابحصأ ارأشَ 
باليقا.اه موأي وب ما اتهمبِهوه قاًاِث وِهاِل بكمعاًقتِن مبأن الب اليخْ األا تصيبيواألشْار رارس واءبس اءو.أ كان يوب 
يبئرنفس هأم َالِت اهللا بالطريقِةام ى كانئا  بهربينفس هأم أام صحابِم  طالباً.هاِهللان فَ يكِش أنله لم اذا سمِلح عِهِدب 

أني ِتجتاز لكالم اِئصبالم توولكنّ.ةالي هغْ رمم ا كانعانيِه يكان ي مجاَهللاد و يباركأع مالهالع ةظيم. وقدو رتْد 
انعلى لس أيدّل تاتٌوب كلملخَلخَأاأا"" :ومنها قولهملة فى القدير ه الكا وثقِتباِهللا ِهسِك على تمييرمِِمنقبُل نقبُل   رنوالشّ والشّ اِهللا اِهللادِِدنْنْ ِع ِعن رر  

   اسم اسمذ فليكنذ فليكن أخَ أخَببطى والرطى والر أع أعبب الر الر..اكاك إلى هنَ إلى هنَودود أع أعاناًاناًييررععى وى وطن أمطن أم ب بنن ِم ِمتُتُججرر خَ خَاناًاناًييررعع"": قوله و.""؟؟نقبُلنقبُل  الال
الرالرببم م باركاًاركاًب"".إن  كانإبليس ِهِت بمكيدقص شَد اًربأي اَهللاوب ولكن  داقصخَ به راًيلع ستقيم ِهِدبالكاِمل الم  الِذى كان

 مغْ راهبتقو ِهسِكتمل  جيلعد ب جيالًنونؤِم المى بِهقتِد يثالًم  أيوبحبأص ولقد .طيِد الوِهاِن بإيميحيد عن الشّر متمسكاً
 ٣.""كمكم كل كلتعبونتعبون م مونونززععمم"" :م له قاَل أنهِةجدرل اة عليِهكانوا قسَ الذين ِهابحصلوم أ واه عليرِهبصا والي البِةدِش

 تخلو كلتْا كانَم اتُمأص حوب ِماب أيفِم.ةكم ثمينَ ِحن ناِت كلمأح د أصابِهحوي دأى عى اِنليفاز التيم
قوله :""طوبطوبى لرجٍلجٍلى لريؤد يؤد ببهفال تر فال تر.. اُهللا اُهللاه فضفضتأديب القدير ألنّ القدير ألنّ تأديب ههه ه و يو يججررححوي وي عصِِصعببي ي سسحقُقُحوي وي دداهاهتشفي انان تشفي"".وقوله  عن 

                                                
– ٥: ٤٢سفر أيوب  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع               ،           ٣١: ٢٢إنجيل لوقا         ،     ٦ 

    ١٠: ١٢رؤيا يوحنا الالهوتى        ،         ٨: ٥األولى  رسالة  بطرس الرسول    ،     ١٣ -٣: ٢ & ١٩ -٧: ١  سفر أيوب٢
  ٢: ١٦  & ١: ١٤ & ١٠ – ١: ٩  &  ٢١ – ١٧: ٧ &  ١٩-١٧: ٤ & ١٠: ٢ & ٢٢- ٢١: ١ يوب سفر أ٣
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  ررررتبتب المرأة حتى ي المرأة حتى يولودولود أو م أو م حتى يزكو حتى يزكونساننسانو اإلو اإل ه هننمم"" : وقوله.""رريي خَ خَ يأتيك يأتيككك بذِل بذِلسلمسلم وأ وأ بِه بِهفْفْررتعتع"":  القديرلِهاإل
ههوذا ِقذا ِقودديسيسوهال الوه   يأتِمأتِمينهنهمموالس والس مموغَ غَاتُاتُو ييرطاِه طاِهر رةٍٍةربعي بعي نيهِِهني"". يى بذِلِنعكأن أع النَما مهتْا كانَمح نَسة وبارالة ولكن  

تصلحفَ نِق أنبه ا لنتبررأم اِهللاام .كان أي وبفى ح ٍةاجإلى أن ي متحبالنّن ِبار كالذهصقَل ليصفو ِم ويكّلن  
  فُفُ استنِك استنِك كنتُ كنتُاماًاماًرى أيرى أياِغاِغ أص أص على علىككحِِح ض ضدد فق فقا اآلنا اآلنوأموأم"":  قولهِه بنفِسِهاِد اعتدن عفُى تكِش الِتِهاِت كلمن فِم.ٍةائبشَ
 رير تب يقبْل لم.مهرغَ أص وكانابع الروب أيباِحر ص األمِةهايى ِن ِفَلخّ تد.""ىىمِِمنَنَ غَ غَالِبالِب ِك ِكعع م مممههاءاء آب آبعَلعَل أج أج أن أنننمِِم
ِهوب لنفِسأيولم ي ِهِضرم المة أصابِهحالثالثة بأن ب تْاه كانَاليخَة  نتيجطاياه وأوضحِم أن نارِب التجم و تأِدا هيب 
مؤسسعلى م حِه ألوالِد اِهللاِةبولي تْسا إ كلهالناًعع غَن على اإل اِهللاِبض ان بْلنس١.عليمذير والتَ للتقويم والتح  
 

 يطان أن للشّ اُهللاحمس وال ي.لها حدود ا اُهللا بهحمسى ي الِتجارب التى أنروب نَة أيربا تجوإذا تأملنَ 
يتعديتِضذِلك .ااه حجلي ا فى تجِةربأي وبا يتِض كمحِفضاً أي ِةى تجربب سطر.الشّ كان يطانقد طلب أن غربَل ي 

ى ى يفنَيفنَ   ال ال لكى لكىكك أجِل أجِلنن ِم ِمتُتُطلبطلبى ى ولكنّولكنّ"" )سطر بِه لتلميِذديثه حهاًموج(:  يقوُلبالروإذا ب .. يسوع المسيحبرتالميذ ال
إيمإيمانكمتَ متَنتَنتَ وأ وأانك ى رى رجعتَتَجعثب خْخْ إ إتْتْ ثبووتكتك"".  اإلإنيمانة ِم عطياِهللان ا نَ نقبلهحن.ِهو بنفِس وهي اا فينَحفظه.كان الس هم 
 امقد ِمكون ليجعر. ""اًاًرر م مكاءكاءى بى بوبكَوبكَ"" جع ره ولكنّ.هديِّ س وأنكرن ولعب فس.سطر لبطاني الشّههجى و الِذراًطيخَ

اِص النِّةشيعريرِةخْين وعلى صبنَِهاِن إيم ى الربِش كّلتْ كانَ.ِهِت كنيس للشٍَةكاي يطان على عِدبالر بأي خِتوب يما ه
 عتِف ترٍةر مى كّلوب فِفا أي أم!.اٍءن افتر ِمله ا ي.""! عليكفُدج يهكجى وِف"" )وب أيدويقِص( هفإنّ: اِت الكلمِهبهِذ
 طاني الشّجعفر. بو أيدنَى س ِهافظِة الحة اِهللامع ِنتْكانَ .ةظيم العالهم أعاركب وي اُهللادجم يِضدهطان ي الشِّةكايِش
خذوالًمعلى أغلوباً م ك .رِهمعى كّل ِفادتهم ٍةري ِفخُلد ى مركٍةعم ٢.اء األمنَ اِهللا أوالِدع  
 

  أيتمأيتم ور وروبوبر أير أيبب بص بصعتمعتممِِم س س قد قد..ابرينابرين الص الصبب نطو نطوننححا نَا نَهه"": ساِماح الخَحألص اِهالِتى رسِف عقوب يقاَل 
ععاقباقبة الرة الربب..ألن ال ال ألن ررببكثير كثير الر الر ححمةِِةمور ور ءوفٌوفٌء"" .الشّاستنفد يكّلطان حيله .وع أ تْجزسلحتهتفِق أن دأي وبثقته  

ليتنَ..ير القِدى اإللِهه ِفانَوإيم ا ندالكتاِب قوَلرك  :""إنإنم م صصارتْااعتنَعتنَارستْ ليسلي م م ععد د م ولحممم ولحبل م بل م عأ أع جالشّ الشّدِِدناَناَج ررالر وِحوِح الرية ة ي
 .ضى األرى ِفشّوالن والتمم الجاِئ ده أنِّه نفِسن ع قاَلفلقد ال تتوقفُ طاني الشّعما عتنَارصم إن ..""اتاتاوياويممى السى السفِِف

ولكني اعظم نتصى أا بالِذنَارل. ابنَحيتنَا نتعلم الصربوبأي ِمن ..كاتب إن الر ين الِةسقوُلي إلى العبراني :ألنكمألنكم  
تحتاجتحتاجون إلى الصون إلى الصبررب..لقد ظه اُهللار ِم أليوب ِخن فٍةاِصالل عوتح إثَد ِهليوإن لم ي ِهِطعإج ابة عنِهاؤِل تس ""لماذا اذا لم

ييسسممحولكنّ.."" باأللم باأللم اُهللا اُهللاح فَ كشَهله ع ِتِهظم  ِعنبحف ..مامأب عدأح كامهن الفَ عحص وطرقهع ا ا نَنَإنّإنّ"". اءن االستقص
سسنفهنفهممفيم فيم ا با بععدقاَل.""د  بولسالر أ"" :وُلس أاآلن اآلنعرفُرفُعب ب ععضضالم الم عرفِةرفِةعلكن ئٍذئٍذنن حي حي لكنس س أعرفُرفُأعكم كم ا ع٣.""رفتُرفتُا ع  
 

 لقدأج ابأي وبالر قائالً ب :""قدقدعلم أنّ أنّتُتُ علم ككتستطيع شَ شَ كّل كّل تستطيع ىوال والءٍٍءى   ييععسسررعليك عليك   أمأمرر"". ""قدطقتُطقتُ نَ نَقدبم بم ا لما لم  
أفهأفهممبع بع جاِئاِئجبفوِق فوِقب ى لمى لمأع أع رفهيِنى لذ"" .""اارفهع أتكواآلن ر نكتُ عِمعس ع األذن قدميِنى لذبسع أتكواآلن ر نكتُ عِمعس ع األذن قدماِببسِفى التر موأند أرفض اِبِلكِفى التر موأند أرفض ِلك"". 

ا ا ا أنَا أنَأمأم"" :وب أياَلوقومن أ . كذلكٍةوثرب واٍت وبنَالٍدأوب هضووع ابِهحلى ألجل أصا صوب لمى أيب سب الردرلقد 
فقدفقدعلم تُتُ علمأن أن ولي ولي ى حى حىواآلِخ واآلِخى رر  على األرعلى األرض يقومض يقوم..وب وب ععددأن ى جلِدى جلِد يفنَ يفنَ أنى هذا وبدى هذا وبدون جون جسدِِدسى أر٤.َ""ى اهللاى اهللاى أر  

 

 كتبأحد أس رى الحِبرالع ِةالميِة الثانياٍت كلمِث عرعلي ا ِفهى المسكرعفيِهقَى ذا الِذ الظالمِكاِل الح ع ذاب 
األر وذّلاألس عف ..اِءدمِِمى أؤى أؤإنّإنّ"": قاَل لقدنبالشّ بالشّن مس حتى وس حتى وملولولم لم تكن تكن س اِطاِط سعمِِموأؤوأؤ. . ةةعننبالم بالم ححبةِِةبحتى و حتى و لولولم أِح أِح لم سس  

بهمِِم وأؤ وأؤ..اابهنباِهللا باِهللان حتى و حتى و لولوص ص متَتَمولم ولم يتكلم ال ال.. يتكلم   أعلمأعلمم م اذا يالغَ الغَى بِهى بِهأِتأِتاذا ي دولكنّ ولكنّد ى أعلمى أعلمم م نني ي مسِِسمكدِِدلغَلغَ با باك"". زيزى ع
 نك وأل.تمُلا أح م فوقَبرى أجِنعتد  ألنك الكأشكر ..اوىما السانَأب: الِة الصى تلك ِفىِع متشترك ليتك ..القارئ

ِطتعى معالتج ِةربنفذ الم.أر ددم عبِد عكولولس بسان وثقٍةب  الرنِِنألنّألنّ: إيمى عاِلاِلى عممبم بم ننآم تُتُنْنْ آم..وم وِقوِق ومنن  أنّهقاِد قاِدأنّه ررأن أن   
يحفظَحفظَيو ى إلى ذِلى إلى ذِلديعِتديعِت وككالي الي وومم.اجِت حعينٍَةٍةى إلى قوييتُ. ما حم رضيكا يم بسا حيأح كى م مالعظيم جداً الس ِمك

 . ارجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه خَ:  يا من قلتَ الصادق وعِدكمتكال على صالِتى فى اسم يسوع البار أرفع .القدوس
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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