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َّ
 برجاء متأل

 و�لبورن   إن. يس. بقلم

إىل   نأنهم سيعيشو  نأنهم يظنو  —  طلبة اجلامعةإىل  من ر�اض األطفال    —  كنيستنا   لألبناء يفأقول    كثً�ا ما 
ا قبل املوت.  جسديًّ   تتأملَّون، وقد ون، ستموتالواقع أقول هلمبد!" يف  ألإىل ا"ال لن تعيش    :ألبد، لك�، أضيف بأمانةا

َّ ا. لكنَّ اعطفيًّ   ستتأملَّونباتلأ�يد   ة،  حرمان من خ�ات ماديَّ   أو  ة،جسديَّ   معاناةمن    نتألَّميف حياتنا. قد    ما م بطر�قة  ا نتأل
َعالَمِ   يِف .  َسَالمٌ   يِفَّ   لَُ�مْ   يِلَُكونَ   بِهَذا  لَكَّْمتُُ�مْ   قَدْ "  :ة، وهذا أحيانًا �سبب إيماننا. يقول ر�نا اعطفيَّ   من ضيقاتأو  /و

ْ
 ال

نَا : ثُِقوا   َولِ�نْ  ِضيٌق، لَُ�مْ   َسيَُكونُ 
َ
َعالَمَ  َغلَبُْت  قَدْ  أ

ْ
 .األلم). الضيق �شمل ٣٣: ١٦يوحنا (  "ال

دائًما  �س�وا  ت ثالثة أطفال لم اعطيف ألنها ر�َّ ما اكن األلم  اغبًلا  و كث�ة،    بطرقٍ   تتألَّم  الفاضلة  وادليت قد شاهدت  ل
  تتألَّمخً�ا، شاهدتها  أ.  اعًما ومخس�    يةنا ثم  ملدة زوجها  اذلي اكن  الرائع،    وادلي   من وفاة   تتألَّم يف طرق الرب. شاهدتها  

يا د ببساطة: " ، اكنت تردِّ ذلكالم الرسطان. يف خالل لك  آ   � انلهاية من، وةفقدان صحتها وقدرتها ىلع احلر�من  
الرب" أثق يف  أنا  نابعة  ه هذ  �نت   لم   .ب�،  اإليمان. اكن  بل  .  اتلقوى   من  اللكمات مراوغة    ذلك اكن هذا حديث 

الل من خ — صها ملخلِّ  وشوق حلوة،  شخصيَّة و ،بصرب عز�مة  —  ةمثايلَّ  حياة  تعيش  أن ىلع  ساعدها  قد، وا حقيقيًّ 
أث  آالمها لك   إعجاباليت  و�ن  لقد  .  اجلميع  ارت  واملسيح،  السماء  رجاء  ر مجيع .  ا حقيقيًّ ذلك  اعشت ىلع    سيتذكَّ
فات أحفادها، وأوالد أحفادها  وها،  ئأبنا  شت  لقد اعطاملا حيينا.    صعبةاألوقات ال  مجيع   جدتهم الواثقة خالل   ترصُّ

 ). ١٣: ٢صها �سوع املسيح (تيطس برجاء مبارك لر�ها و�لِّ 

هذا "انلتوء"  تب�َّ أن    ."نتوء يف املخ"  يعا� من  اعًما عرش    ة بننا ابلالغ من العمر �سعااألطباء أن  أخربنا  اعم�،    قبل
إجراء    . الرو�  ادليك   بيضة  حبجم  اجرَّ خُ   اكن عبارة عن  سبوع.  أ يف غضون  جراحيَّة    عمليَّات  ثالثتم 

ُ
  جر�ت أ

  يفهم   اكن إذا  سأتله. ابننا  مع  ثتحتدَّ  �،األوَّ  التشخيص   يللة يفواء. ادل  فشل �سبب  واحد شهر  بعد  الرابعة اجلراحة 
  لك يف    الرب يف    وثقنا   لقد  أيب،يا  : "قالف  ".خائف  ألن�  خائف  كأن  أعلم"  :قلتف  "نعم".  :قال يل  .ذلك  خطورة  مدى
  ن إ  قولأ  لن .  "أيب  يا   حدث  مهما   خب�  سأ�ون"  :قال  ثم .  "آم�"  :وقلت  فبكيت   ."اآلن  هب  نثق  أن  يمكننا .  آخر   يشء

  يما� إ  اكن  .الالحقة  األشهر  خالل  أو  الليلة  تلك  يف  جبلٍ   تلحر�ك  ي�يف  بما   �قو�َّ   اكنا   األرسة  و�يمان  إيما�
 األحيان   بعض   �و  ،قليًال زاد إيما�    األحيان  بعض   يف.  فعل  وقد"  �سوع،  رب   يا   ،إيما�زد  "  :يتصلَّ   ةمرَّ   �م.  ضعيف
  الرب   أنقذ   �املناسبة،و .  �تاجه  ما   لك   هو   الرب   و�ن  الرب،  نا يفؤرجا   ن اك.  بقليل  ذلك  من   أ�رث زاد إيما�    األخرى 

 الرجاء  ىلع  الرب   فلنسبح...  ابننا   نقذي  لم  لو  حىت  ول�ن  .ليا العُ راسات  ادل  إىل  هوتوجَّ   ةاللكيَّ   من  للتو  جوخترَّ   ابننا،
 . الاكملة واملطلقة سيادةال  صاحب � يف نلا  اذلي 
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ل�ن  ووتموت.    تألَّمأن ت  فمن الُمتوقَّع اعًما.  �وثمان   ةمخس  تبلغ من العمروادليت  اكنت  ايئ من الشباب،  لقرَّ بالنسبة  
ة). اكن  جانبيَّ   آثارهلا  اليت  دو�ة  األ  عليه تناول زال �ب    (وال، وقد تألَّم  �سعة عرش اعًما اكن يبلغ من العمر    اب�

ر�ن يف املدرسة، تنمِّ المُ   منسواء    —مكنك مواجهة األلم  الفكرة � هذه: يأن يموت �سهولة جًدا. ل�ن    يم�ن
العالقات  أواملوضة من "األصدقاء"،    منتقدي  منأو   ال�ااعت يف  أو من  الرسطان،  أو من  مع أعز األصدقاء،    من 
  ُ�ِبٌّ   يُوَجدْ   َولِ�نْ صدقائك هو املسيح �سوع. "أاكن أعز    إن   أيا جبانبك.  صدقائك دائمً أأعز  بوجود    —  اج املخ رَّ خُ 

لَْزُق 
َ
ِخ   ِمنَ   أ

َ
يْتُُ�مْ   قَدْ   لِك�ِّ "  —  هذا الصديق  يقول إنه هو) واملسيح  ٢٤:  ١٨" (أمثال  األ ِحبَّاءَ   َسمَّ

َ
).  ١٥:  ١٥" (يوحنا  أ

 هذا هو رجاؤنا. 

وحده. اكن دلى اب� هذا الرجاء   بهص، �سوع املسيح. اكن إيمانها  خلَّ وادليت هذا الرجاء ألنها عرفت المُ   ى اكن دل
الرجاء اذلي نلا يف الرب  بوعد  الس وقدَّ ص، �سوع املسيح. الكهما عرف كتابهم المُ خلَّ ألنه عرف المُ   آالمه  وسط

لكهما حرض   املسيح.  انلعمةب  شبعوا و  بأمانة  العبادة  اجتمااعت�سوع  ا   —  وسائط  سة  للكمةأي  الصالة،  و،  الُمقدَّ
"  أعتقديس "ول   —  . الرجاءبها   واستمتعوا اليت وجدوها يف الكنيسة  رش�ة القد�س�  وا  أحبُّ لقد  سة.  قدَّ المُ   والفرائض 

أيها األصدقاء    جيًدا،  وا ش باإليمان باملسيح وحده. استعدي و�ع  ينمو  هال �دث صدفة. لكنَّ   —  الرجاء األصيل  بل
ن من  ، حىتتنتظرك اليت  لآلالم الشباب،   يف األوقات الصعبة. د اهللا حبياتك املليئة بالرجاء، حىتي تمجتتم�َّ

 

والية تينييس، وهو  بوك ر�دج،  مدينة أة يف  خيَّ يكنيسة العهد املشلرئييس  ال  الرايعو�لبورن هو    إن.   كتور يس.ادل
 . لالهوت   ةة جر�نفيل املشيخيَّ �ليَّ بستاذ مساعد تلار�خ الكنيسة أ

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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