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الفصل األول

محّبة  لإلنسان 
 �تشــهد الطبيعــة شــهادة الوحــي بــأن

ــدر  ــو مص ــَماوي ه �ــا الس ــٌة»، فأبون �«�َ َمَحب

ــ�ً  ــل مث ــرح. تأم ــة والف ــع الحكم ــاة ومنب الحي

جمــال الطبيعــة وعجائبهــا، و�حــظ م�ءمتهــا 

نســان والحيــوان ولســعادة  لجميــع حاجــات ا��

ــْمس والمطــر اللذان  �كّل الكائنــات الحيــة. فالش

ــال  ــا، والجب ينعشــان ا�§رض ويجــددان وجّهه

تبهــج   ©
ª«الــ وا�§نهــار  والســهول  والبحــار، 

ا�§بصــار — كلهــا تحدثنــا بمحبــة صانعهــا 

ــد  ــكان. ولق © كل آٍن وم
³́  µحــي �ــرزق كل ــذي ي ال

ــُق  �ــَك تََتَعل ــ�ً: «ِب ــُم قائ ــك المرن © ذل
³́ ــد  أنش

ــاِس َراِجَيــًة َوأَنـْـَت تَْرزُُقُهــْم َطَعاَمُهــْم  �ُ الن ³ ُ ©Äأَْعــ

 Åُكل َرْغَبــَة  َفُتْشــِبُع  يَــَدَك  تَْبُســُط  أََواِنــِه.   © ِ
³́

» مزمــور ١٤٥: ١٥ ، ١٦.  µَمْخُلــوٍق َحــي

نســاَن بــاًرا ســعيًدا، وصنــع  خلــق �ُ ا��

© كانــت خاليــة مــن كل 
ª«لــه ا�§رض الجميلــة الــ

لعنــة عندمــا خرجــت مــن يــدي �ِ بريئــًة مــن 

كلÅ فســاد. أمــا اللعنــة والمــوت فقــد جلبهمــا 

التعــّدي عــÔ نامــوس �ِ — نامــوس المحبــة. 

© أثمرتهــا الخطيــة لــم تحــل 
ª«م الــ�Öغــ×© أّن ا�

دون إظهــاِر محبــة �ِ، بــل كمــا هــو مكتــوب، 

«َمْلُعونَــٌة ا�رُْض ِبَســَبِبَك» تكويــن ٣: ١٧ أي 

�§جلــك. فمــا الحســك وا�§شــواك، متاعــب 

نســان  © تجعــل حيــاة ا��
ª«الحيــاة وصعابهــا، الــ

نســان  حيــاة كــد وتعــب، مــا هــي إ� لخــ×© ا��

ووســائط يســتخدمها �ُ لرفعــه مــن ُهــّوة 

 ³ §Äالخطيــة وإنقــاذه مــن نتائجهــا ا�§ليمــة. فلــ

ــا، ليــس  ــا أثيًم كان العالــم قــد أضحــى خاطًئ

ــاء.  المعــ»³ أّن كل مــا فيــه محــض شــقاء وعن

فالطبيعــة لــم تــزل تحمــل رســائل الرجــاء 

ا�§زهــار،  تعلــوه  حســكها  أّن  إذ  والعــزاء، 

ــورود. وأشــواكها تكســوها ال

 Ôــة لمســطورة عــ ــات هــذه المحب إّن آي

كّل كــّم مــن أكمــام ا�§زهــار الفواحــة العطــر 

 ©
³́ و ا�§شــجار،  أوراق  مــن  ورقــة  كّل   Ôوعــ

 ©
ª«الــ العصافــ×©  وأغاريــد  الب�بــل  أناشــيد 

٣
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تمــ�§ الجــو بشــدوها — هــذه جميعهــا تشــهد 

 ©
³́ ا�§بويــة  رغبتــه  وتعلــن  بنــا   ِ� لعنايــة 

إســعادنا جميًعــا.

ــا  ــا فيه ــع م ــة م ــ�ن الطبيع ــ×© أّن إع غ

نســان  مــن آيــات بينــات لــم يكــن كافًيــا ل��

© تظهــر صفاتــه، 
ª«لذلــك أعطانــا �ُ كلمتــه الــ

فهــو تعــاå أعلــن عــن محبتــه ال�متناهيــة 

 æ ًقائــ� çمــو �Ôوشــفقته. فعندمــا صــ

 © ِ
ªèــوَد ُ ُكل� ُج ³ ــ×© ــاب �ُ «أُِج ــَدَك» أج © َمْج ِ

³èاِر»

 éب�ــر ــاز ال ــروج ٣٣: ١٨ ، ١٩. فاجت ــَك» خ اَم �ُقد

قــدام مــوç ونــادى قائــ�ً: «الــر�بé اَلــٌه رَِحيــٌم 

اْ�ْحَســاِن   ُ َوَكِثــ×© اْلَغَضــِب  بَِطــيُء  َوَرؤوٌف 

َواْلَوَفــاِء. َحاِفــُظ اْ�ْحَســاِن اåَ اُلــوٍف. َغاِفــُر 

ــروج ٣٤: ٦،  ــِة» خ �ــِة َواْلَخِطي ــِم َواْلَمْعِصَي اْ�ثْ

© يونــان، �§نــه «بَِطــيُء  ó«٧، ثــم بقولــه للنــ

ُ الر�ْحَمــِة»، يونــان ٤: ٢، وأَيًْضــا  اْلَغَضــِب َوَكِثــ×©

© ميخــا «َفِإن�ــُه يـُـéõَ ِبالر�أَْفــِة» ميخــا ٧: ١٨.  ó«للنــ

.åــا ــده تع ــو مج ــذا ه إن ه

ــا  ــذاب قلوبن وهكــذا عمــل �ُ عــÔ اجت

© الّســماء ومــا 
³́ إليــه بآيــات � تُحــ÷ ممــا 

 ©
³́ عــÔ ا�§رض. فقــد جــر�ب أن يعلــن ذاتــه لنــا 

 óèالطبيعــة وبانتســابه إلينــا بأعــّز روابــط القــر

وأوثقهــا، وإن كانــت هــذه تمّثــل محّبتــه تمثيــ�ً 

 ©
ª«رغــم كل تلــك الد�ئــل الــ Ôتَــاّم. وعــ ْ َغــ×©

ــْيطاُن أن يعمــي البصائــر  �أعطانــا، اســتطاع الش

 ِ� åوا�§ذهــان وأن يجعــل النــاس ينظــرون إ

ــوه  ــن عف ــوَن م ــب، ويَْيأَُس ــّوف وتهّي ــرة تخ نظ

ورحمتــه، ويــرون فيــه إلًهــا قاســًيا � يرحــم و� 

يشــفق، يحــ÷© عــÔ النــاس ز�ّتهــم، ويرقــب 

ــر  ــم الدوائ ــص به بّ ª×عوراتهــم وســيئاتهم وي

لــû© يوقــع بهــم وينتقــم منهــم. ف�§جــل إزالــة 

هــذه النظــرة المظلمــة، ولــû© يعلــن لنــا محبــة 

ــماء  ��ِ الفائقــة الوصــف، جــاء يَُســوُع مــن الس

³ النــاس. ©Äبــ �وَحــل

 ِ� ابــُن  جــاء  ــماء  �الس مــن  أجــل، 

ليعلــن لنــا ا�Öب، �§ّن «أæَ لــم يَــرَُه أَحــٌد 

 ©
³́ ــَو  ــذي ُه ــُد، ال ــُن الوحي ــُه، ا�بْ ل ــّط؛ أَ��ِ ق

ــا  » يوحن َ ó×ــُه قــد أَخــ ــَو نفُس ِحْضــِن ا�Öِب، ُه

ــْن  ــُن َوَم ــِرُف ا�Öَب ِإ�� اِ�بْ ــٌد يَْع ١: ١٨. «�َ أََح

  .٢٧  :١١  ª«مــ َلــُه»  يُْعِلــَن  أَْن  اِ�بْــُن  أََراَد 

«يَــا  قائــ�ً:  ت�ميــذه  أحــد  ســأله   ³ ©Äوحــ

ُد، أَِرنَــا ا�Öَب َوَكَفانَــا» أجــاب يَُســوُع «أَنَــا  Åَســي

ــا  © يَ ِ
ــ»³ ــْم تَْعِرْف ــُه َوَل تُ �ــِذِه ُمد ــا َه ــْم زََمانً َمَعُك

© َفَقــْد َرأَى ا�Öَب َفَكْيــَف  ِ
³èــِذي َرآ�ــُس! اَل éِفيُلب

تَُقــوُل أَنْــَت أَِرنَــا ا�Öَب» يوحنــا ١٤: ٨ ، ٩. 

ومهّمتــه  رســالَته  يَُســوُع  وصــف  لقــد 

 Åب�الــر «ُروُح  فقــال:  ا�§رض  هــذه   Ôعــ

 َ ³ ©Äاْلَمَســاِك  َ Å ÿõُبَــ§�  © ِ
َمَســَح»³ ـُه  �َنـ

§�  � ©Ôََعــ

ــاِدَي  ُنَ
ــوِب �§ ي اْلُقُل ِõِــ ــِفَي اْلُمْنَك © �§َْش ِ

ــَل»³ أَرَْس

ْطــ�َِق وِلْلُعْمــِي ِباْلَبــَ~ِ َوأُرِْســَل  ِلْلَمأُْســوِريَن ِبا��ِ

ي�ــِة» لوقــا ٤: ١٨. هــذا كان  Åاْلُحر © ِ
³́  َ ³ ©Äاْلُمْنَســِحِق

ــَع  ــِفي َجِمي ًا َويَْش ْ ــ×© ــُع َخ ــاَل يَْصَن ــه، «َج عمل

٤
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 .٣٨  :١٠ أعمــال  ِإبِْليــُس»  َعَلْيِهــْم  اْلُمَتَســلÅِط 

ُْء، وكــم مــن  ُ ó×والــ é ِó×فكــم مــن قــرى عّمهــا الــ

ِضيــاع نالــت الشــفاء والعافيــة �§ّن يَُســوَع كان 

 ³ ³Äوســِطها، فشــفى مرضاهــا وتح ©
³́ قــد اجتــاز 

ابــُن  يَُســوُع  ســار  فحيثمــا  عــÔ |عاهــا. 

© ركابــه المحّبــُة والرحمــُة 
³́ نســان، ســارت  ا��

ــه  ــه وعطف ــÔ حب ــاهدا ع ــى ش ــان، وكف والحن

 Åكل ©
³́ ــا  ــار مثلَن ــا وص ــذ طبيعتن ــد اتخ ــه ق أنّ

ــاة  ــّجع الخط ــا ش ــة، مم ــدا الخطي ــا ع ٍء م ©
ÿç

ــه،  ــه والتحــّدث إلي ــّو من ــن عــÔ الدن المنبوذي

وجعــل الصغــار يلتفــون حولــه، ويأنســون 

ــن  ــاه ِم ــدو عــÔ محي ــا يب © م
³́ ــه ويتفرســون  ب

ع�مــات الجــّد وا�هتمــام، ود�ئــل الحــّب 

نعــام. وا��

 �لقـد حـرص يَُسـوُع عـÔ أن يعلـن الحـق

كلـه، دون أْن يكتـَم منـه شـيًئا، أو يخـ\ÿ فيـه 

بـروح  دوًمـا  ذلـك  فعـل  ولكنـه  �ئـم،  لومـة 

 ó×مخالطتـه النـاَس يوليهم أك ©
³́ المحبـة. وكان 

جانـٍب مـن عنايتـه واهتمامـه ويراعـي معهـم 

واللباقـة.  اللياقـة  واجبـاُت  تقتضيـه  مـا  كّل 

ه  �تفـو و�  قـط،  بالغلظـة  أحـًدا  عامـل  فمـا 

بكلمـة موجعـة، و� عمـل عـÔ إيـ�م مخلـوق 

بـدون داٍع أو موجـب، و� راقـب ز�ت العبـاد 

 ©
³́ دد قط  ª×وسـقطاتهم. ومـع ذلـك فإنـه لم يـ

© |احة وشجــاعة 
³́ مكاشـفة النـاس بالحقيقـة 

© ترّفـق ووداعـة.
³́ منـذًرا إياهـم 

ودان  نفاقهـم،  النـاس   Ôعـ نعـى  فقـد 

عـدم إيمانهـم وآثامهم، ولكّنـه كان دائًما يمزج 

اته. ومن ذلك  ó×تحذيراتـه وتوبيخاته بدموعـه وع

© أحبها، مع 
ª«أورشـليم المدينـة الـ Ôع ûأنّـه بـ

أنهـا لـم تقبله، وهـو الطريـق والحـق والحياة. 

ولقـد عامـل قومـه بـكلÅ رفـٍق وحنـاٍن مـع أنهم 

رفضـوه، فرفضـوا بذلـك عونهـم وخ�صهـم. 

اتسـمت حياته بنكران الـذات والرعاية المضحية 

ل�Öخريـن. وكان، مـع مـا لـه ِمـن العـزة الّربانيـة 

لهيـة، ينظـر إå كلÅ مخلـوق ينتمـى  والكرامـة ا��

كل  �§ن  وا�عتبـار،  كبـار  ا��  ³ ©Äبعـ اå أ[ة �ِ 

نفـس من نفوس العبـاد كانت حبيبـة إليه عزيزة 

ى  عليـه. بـل كان يتطلـع هـو إå كل إنسـان فـ×©

ـَماء أمُر  �فيـه نفًسـا ثمينـة قـد ُوِكل إليـه مـن الس

تخليصهـا وإنقاذهـا.

تلــك هــي صفـــات اْلَمِســيِح كمــا تجّلــت 

 ،åب تعــاÖحـــياته، وهــي بعينهــا صفــات ا� ©
³́

فإنـّـه مــن قلــب �ِ تدفقــت جــداول المراحــم 

اْلَمِســيِح،  بواســطة   ÿõالبــ  ©
لبــ»³ لهيــة  ا��

ــا هــو «�ُ  ــوف، إنّم ــرؤوف العطـ ــوُع الـ فَيُس

© اْلَجَســِد» ١تيموثــاوس ٣: ١٦. ِ
³́ َظَهــَر 

³ كان يَُســوُع قــد عــاش وتألــّم ومــات،  §Äولــ

فمــا  الحــَزن   ó×ومختــ أوجــاع  رجــل  وصــار 

 ©
³́ كاءه  ÿ] ــا ــا ويجعلن ــû© يفتدين ــه إ�ّ ل ــك كل ذل

ا�§فــراح ا�§بديــة. وهكــذا ســمح �ُ تعــاå بــأن 

ل ابنــه الحبيــب، مملــوًءا نعمــة وحًقــا، مــن  ³ يــ×³

٥
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ثــم،  عالــم المجــد الفائــق إå عالــم ملــّوث با��

وموبــوء بالخطيــة، إå أرض قــد غط�اهــا ســواد 

ــذا  ــل هك ــة. ب ــوت، وغشــتها أشــواك اللعن الم

ــان  ك أحض ª×ــ ــأن ي ــد ب ــه الوحي ــمح �ُ �بن س

المحبــة ا�§بويــة، ومــا يحــّف بــه مــن العبــادات 

© البــÿõ حيــث هم، 
© إå بــ»³

ªèيــأ ©ûالم�ئكيــة، لــ

محتمــ�ً منهــم العــار والهــوان، والكراهيــة 

 ³ ©Äالنهايــة مــات ميتــة المذنبــ ©
³́ والنكــران. و

ِِه  ُ ó×ن «تَأِْديــب َســ�َِمَنا َعَلْيــِه، َوِبُحــ§� ، ³ ©Äالمجرمــ

ــعياء ٥٣: ٥. ــِفيَنا» إش ُش

ــو  ، وه ©
³èــا © جثسيمـ

³́ ــو  ــه وه ــع إلي تطل

وس، الذي  éِليــب. فهــذا ابــُن �ِ الُقــد �عــÔ الص

ــه غــش،  © فم
³́ ــن  ــم يك ــا. ول ــم يعمــل ظلًم ل

قــد نــاءت كاهــ�ه تحــت أعبــاء اللعنــة وأثقــال 

ــن  ى اب ª×ــ ــة، ف ــه ثاني ــر إلي ــم انظ ــة. ث الخطي

ــد  ــع ا�Öب وق ــام م ــاد ت © اتح
³́ ــذي كان  �ِ ال

أصبــح يشــعر بتلــك العزلــة الرهيبــة، والهــّوة 

ــاطيء  ــان الخـ نس ــل ا�� © تفص
ª«ــ ــحيقة ال الس

عــن �ِ، ممــا جعلــه يصـــرخ صـــرخة متألــم 

 « © ِ
ــ»³ ــاَذا تََرْكَت ــي ِلَم ــي ِإَلِه ــ�ً: «ِإَلِه ــع قائ متوّج

عــبء  بفداحــة  شــعوره   �إن  .٤٦  :٢٧  ª«مــ

ــا، وإحساســه  ــول جرمه ــه له ــة، وإدراك الخطي

ــه  �ــس والل ْف �³ الن ©Äــ ــة ب ك ÿõــرى ال ــام ع بانفص

ــحق  ــÔ س ــت ع © عمل
ª«ــ ــور ال ــي ا�§م ــت ه كان

ــب. ــِه الحبي �ــن الل ــب اب قل

ــم  ــى ل ــَة العظم ــذه التضحي ــÔ أّن ه ع

محّبــة  ا�Öِب  قلــِب   ©
³́ ليخلــق  ا�بــُن  يأتهــا 

ــد  ــل عن ــا أن يجع ــد به ــم يقص ــان، ول نس ل��

نســان.  © العمــل عــÔ خــ�ص ا��
³́ ا�Öِب الرغبــَة 

 � ª«ــ ــَم َح ــُه اْلَعاَل �ــب� الل ــَذا أََح ــُه َهَك �َن
ك�ّ، «�§

ــارة.  ــا ٣: ١٦. فالكف ــد» يوحن ــُه الوحي ــَذَل ابَْن بَ

ــا  © أحبن
ª«ــة الــ ــة المحّب إذن، لــم تكــن هــي عّل

لنــا   �فأعــد أحبنــا  ا�Öب  وإنمــا  ا�Öب،  بهــا 

 ©
ª«الكفــارة، وكان اْلَمِســيُح هــو الواســطة الــ

بهــا ســكَب الل�ــُه مّحبَتــه عــÔ عـــالم قــد ضـــّل 

© اْلَمِســيِح ُمَصاِلًحــا  ِ
³́ ــه َكاَن  �وهــوى، إذ «ِإن� الل

ِلَنْفِســِه»، ٢كورنثــوس ٥: ١٩. ففــي  اْلَعاَلــَم 

 ، ©
³èبســتان جثســيما ©

³́ ــا  © جــاز فيه
ª«ــ ا��Öم ال

ــم ا�Öب  ــة، تأل © جلجث
³́ ــار  ــب الع ــÔ صلي وع

مــع ابنــه، ودفعــت المحبــة ثمــن فدائنــا غالًيا.

وليــس أدّل عــÔ محبــة ا�Öب لنــا ممــا 

«ِلَهــَذا  قولــه:   ©
³́ نفســه  يَُســوُع  بــه  نطــق 

Å© أََضــُع نَْفــِ\© Ö�ُِخَذَهــا أَيًْضــا» 
³èَ © ا�Öُب �§ ِ

ــ»³ éيُِحب

ــد أحبكــم  ــه يقــول: لق © ب
³èــكأ ــا ١٠: ١٧. ف يوحن

© زادت محبتــه å© وتقديــره إياي 
ª«للدرجــة الــ © óèأ

© �§فتديكــم طائًعــا 
ªèقــد بذلــت حيــا ©

³èلكــو

مختــاًرا. ورضيــت بــأن أكــون بديلكــم وكفيلكم 

وموفًيــا  ذنوبكــم  حامــ�ً   ، ©
ªèحيــا بتســليم 

الفدائيــة،   ©
ª«ديونكــم. �§نــه بفضــل ذبيحــ

وأعمــاå© الكفاريــة، أمكــن �ُ تعــاå أن «يَُكــوَن 

ــوَع»  ــاِن ِبَيُس يَم ــَن ا��ِ ــَو ِم ــْن ُه َر َم Å َ ó×ــ ا َويُ ــار< بَ

روميــة ٣: ٢٦.
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ــن �ِ،  ــ×© اب ــا غ ــتطع أن يفدين ــم يس ل

إذ لــم يقــدر أن يعلــن �َ غــ×© الــذي كان 

ــر  ــتطاع أن يظه ــده اس ــذي وح ــه، ال © حضن
³́

محبتــه �§نــه عــاش عمقهــا وبلــغ ذراهــا. � 

 ©
ª«ء أقــل مــن، الذبيحــة ال�متناهيــة الــ ©

ÿç

Å عــن  ó×قــام بهــا اْلَمِســيُح �§جلنــا، يمكــن أن تُعــ

يــة الهالكــة. ÿõب للبÖمحبــة ا�

� بََذَل  ª«اْلَعاَلَم َحــ ُ� �َن�ــُه هَكــَذا أََحــب
§�»

ابَْنــُه اْلَوِحيــَد» يوحنــا ٣: ١٦. وقــد بذلــه، � 

، ويحمــل خطاياهــم،  ÿõ³ البــ ©Äيعيــش بــ ©ûلــ

ويمــوت ذبيحــة عنهــم، فحســب، بــل وهبــه 

ي هبــًة، فصــارت شــؤونهم  ÿõللجنــس البــ

شــؤونه، وحاجاتهــم حاجاتــه. فالــذي هــو 

يــة ارتباًطــا وثيًقــا  ÿõب ارتبــط بالبÖواحــد مــع ا�

ــَتِحي أَْن يَْدُعَوُهــْم ِإْخــَوًة»  ا، فهــو «�َ يَْس جــد<

³ ٢: ١١. �§نـّـه هــو ذبيحُتنــا، بل شــفيُعنا  ©Äانيــ ó×ع

نســان وهو  بــل أخونــا، يحمــل صورتَنــا كابــن ا��

ــع  ــد م ــد واح ــو إå ا�§ب ــرش ا�Öب. فه ــÔ ع ع

الجنــس الــذي فــداه بدمــه. وقــد صــار ذلــك 

ــة  ــّوة الخطي ــن ُه نســان م ــع ا�� ــه �§جــل رف �كل

 åــة وإ ــرح القداس © ف
³́ اك  ª×ــ ــا إå ا�ش وخرابه

. ³ ©Äــة �ِ للعالمــ إعــ�ن محب

إّن ثمــن فدائنــا الــذي ُدِفــع، أي تضحيــة 

ابنــه  © بــذل 
³́ ــَماوي ال�محــدودة  �أبينــا الس

ليمــوت �§جلنــا، يجــب أن يمنحنــا إدراكا أســمى 

ــول  ــيِح. فالرس © اْلَمِس
³́ ــه  ــح علي ــد نصب ــا ق لم

شــيًئا  أدرك  إذ  الحبيــب،  يوحنــا  الملهــم، 

مــن علــو محبــة �ِ وعمقهــا وعرضهــا، امتــ�§ 

بالهيبــة والوقــار وعجــز عــن إيجــاد كلمــات 

ــس  ــة لجن Å عــن عظمــة هــذه المحب ó×ــا يعــ به

ــ�ً:  ــا قائ ــل فيه ــع للتأم ــا الجمي ــك. فدع هال

� نُْدَعــى  ª«ُب َحــÖــٍة أَْعَطانَــا ا� �ــَة َمَحب �«أُنُْظــُروا أَي

أَْو�ََد �ِ» ١يوحنــا ٣: ١. فمــا أعظــم مقــام 

نســان  نســان نتيجــة لهــذا الفــداء. فبنــو ا�� ا��

ــس،  ــا إبلي ــة رعاي ــد صــاروا بالمعصي ــن ق الذي

يمــان بذبيحــة اْلَمِســيِح الكفاريــة  ون با�� يصــ×©

ية  ÿõأبنــاء �ِ. بتجّســده رفــع يَُســوُع شــأن الب

© مركــز يســتحقون 
³́  ³ ©Äوجعــل الخطــاة الهالكــ

ــم «أو�د �ِ». ــامي العظي �ــب الس ــه الّلق في

، أن  ــ×© ــة النظ ــة منقطع ــذه المحب إن� ه

 ³ ©Äــه لوعــد ثمــ ــَماء. إن �نكــون أو�ًدا لملــك الس

التأمــل  يســتحق  كريــم، وموضــوع  وعهــد 

العميــق — موضــوع محّبــة �ِ القديــر لعالــم 

لــم يحبــه. إّن لهــذه الفكــرة، إذا اســتغرق 

ْفــس،  �الن عــÔ إخضــاع  قــوة  فيهــا،  المــرء 

رادة �ِ، �§ّن  وقــدرة عــÔ استئســار الذهــن ��

ِليــب،  �© ضــوء الص
³́ © صفــات �ِ، 

³́ التأمــل 

والمغفــرة،  والشــفقة  الرحمــة  لنــا  ليعلــن 

ــو  ــة، وليجل Å والقداس ó×ــ ــة وال ــدة بالعدال متح

ــة ا�§م  ــه، يفــوق محّب ــار حــّب � حــّد ل ــا آث لن

يــد. ÿõولدهــا التائــه ال Ôوحنانهــا عــ
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َحاجُتنا إلى اْلَمِسيِح
الفصل الثاني

ــه،  ³ خلق ©Äنســاَن، حــ لقــد َخــص� �ُ ا��

ــه  ــة، فكانــت حيات ن ³ ª×ــة م بقــوى ســامية وعقلي

وكانــت  مــع �ِ.  والتوافــق  الكمــال  حيــاة 

ســة. ولكنــه مــا  �أفــكاره طاهــرة، وأغراضــه ُمقد

ــت  ــره. فحل ــف أم ــه وخال �ــ÷ رب ــث أن ع لب

ْ والتضحيــة  فيــه ا�§نانيــة بــد�ً مــن ُحــّب الَغــ×©

مــن أجلهــم، وبــات ضعيًفــا عاجــًزا � يقــوى 

هــا  وتأث×© الخطيــة  ســلطان  مقاومــة   Ôعــ

الّشــخصية.  وقوتــه  الذاتيــة  بجهــوده 

 åأّن �َ تعــا ــْيطاُن، ولــو�  �الش لقــد أ[ه 

© أمــره، �§بقــاه 
³́ نســان وتدّخــل  لطــف با��

ــه وأ[ه، كان  © قبضت
³́ ــد الدهــر  ــْيطاُن أب �الش

 ،ِ� ات  تدبــ×© يعطــل  أن  المجــرّب  قْصــد 

الســامية  مقاصــده  تحقيــق  دون  ويحــول 

ــا،  ــرارة وحزنً ــ�§ ا�§رض م ــان فيم نس ــأن ا�� بش

ــا. حــ»ª إذا تــّم لــه مــا  ويجعلهــا قفــًرا وخرابً

 ّ
ÿõأراد، نســب كل هــذا البــ�ء المريــر والــ

نســان  المســتط×© إå �ِ تعــاå، �§نــه خلــق ا��

ــه بمثــل هــذا الكيــان والوجــدان. �وخص

ــا�ً  ــل اتص ــه كان يتص © براءت
³́ ــان  نس فا��

ــِة  ــوِز اْلِحْكَم ــُع ُكُن ــِه َجِمي ــِر ِفي َخ �ــا «باْلُمذ بهًج

أمــا وقــد أخطــأ   .٢: ٣ ©çَواْلِعْلــِم» كولــو

© الطهــارة لــذًة و[وًرا أو 
³́ فلــم يُعــْد يــرى 

© محادثــة ّربــه فرًحــا وحبــوًرا، بــل حــاول 
³́

ة �ِ. وهــذه  ء مــن حــ~³ © ó«ــ ــوارى ويخت أن يت

ــه �  ــد إذ إن ــدد بع ــم يتج ــان ل ــة كّل إنس حال

© حالــة وئــام مــع �ِ، و� يشــعر 
³́ يكــون 

إليــه.  والتحــّدث  بــه  ا�تصــال   ©
³́ بفــرح 

 ©
³́ فالخاطــئ � يمكنــه أن يكــون ســعيًدا وهــو 

 ©
ة ســاك»³ ÿ]ة �ِ كمــا أنــه ينفــر مــن معــا حــ~³

ــَماء،  �ــل الس ــه أن يدخ ــح ل ــو أُتي ــَماء. فل �الس

ــه  ــه، �§ن نفس © نفس
³́ ــا  ــك فرًح ــث ذل ــا بع لم

© تســود ســكان 
ª«بــروح محبــة الغــ×© الــ õّتــ �

ــَماء، وقلبــه � يتجــاوب مــع قلــب المحبــة  �الس

العظمــى. فضــ�ً عــن أّن اهتمامــه، وأفكـــاره، 

ودوافعــه، تبــدو غريبــة ومناقضــة لبواعــث 
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يكــون  إذن  فهــو  ا�§طهــار.  أولئــك  ا�§بــرار  

ــَماء، بــل تكــون  �© لحــن الس
³́ ٍة  ³ ÿ]كنغمــٍة نــا

 �ــود ــب حــ»ª لي ــٍم وتعذي ــكان أل ــه م ــَماء ل �الس

§ مــن ذاك الــذي هــو مصــدر نورهــا  ó«أن يختــ

ومبعــث بهجتهــا وحبورهــا. فليــس حرمــان 

ــه  ــا ب ــًرا مقضًي ــَماء أم �ــول الس ــن دخ ار م ÿ]§ا�

مــن �ِ، بــل عــدم ص�حيتهــم لهــا هــو 

إّن  إذ  إليهــا،  دخولهــم  دون  يحــول  الــذي 

ــاًرا آكلــة، حــ»ª أنهــم  مجــد �ِ يكــون لهــم نَ

ــا مــن وجــه  ــا تواريً ليلتمســون الهــ�ك التماًس

ــم. ــû© يفتديه ــات ل ــذي م ذاك ال

إنــه ليســتحيل علينــا أن ننقــذ أنفســنا 

© ترّدينــا فيهــا. فقلوبنــا 
ª«مــن هــوة الخطيــة الــ

ّ مــا  © اســـتطاعتنا أن نغــ×©
³́ شـــريرة وليــس 

ــْن  ــه: «َم © قول
³́ ــوب  ــك أي بهــا، كمــا يصــف ذل

أََحــٌد».   َ� ِجــِس؟  �الن ِمــَن  الط�اِهــَر  يُْخــِرُج 

 �َن
أيــوب ١٤: ٤. وكقــول الرســول بولــس: «�§

اْهِتَمــاَم اْلَجَســِد ُهــَو َعــَداَوٌة ِلل�ــِه ِإْذ َلْيــَس 

 َ� أَيًْضــا  ـُه  �َنـ
§�  ِ� ِلَناُمــوِس  َخاِضًعــا  ُهــَو 

ــة  بي ª×ــائل ال ــا وس ــة ٧: ٨. أم ــَتِطيع» رومي يَْس

والتعليــم، والتهذيــب والتثقيــف، وتدريــب 

ــة  ي ÿõــود الب ــن الجه ــك م ــا إå ذل رادة، وم ا��

ــذه  نســان، فه ــة ا�� © ســبيل ترقي
³́ ــذل  © تُب

ª«ــ ال

© نــواح أخــرى مــن 
³́ كّلهــا لهــا قيمتهــا ومكانتهــا 

© هــذا الموضــوع بالــذات 
³́ الحيــاة، لكّنهــا 

عديمــة الجــدوى. فهــي قــد تكــون ذات تأثــ×© 

مــن  وصقلــه  نســان  ا�� ســلوك   ³ ©Äتحســ  ©
³́

الخــارج، ولكّنهــا لــن تقــوى عــÔ تغيــ×© قلبــه 

وتطهــ×© بواعثــه وأفــكاره. �§ن ا�نتقــال مــن 

ــة  ــاة القداس ــة، إå حي ــة والرذيل ــاة الخطي حي

 Ôــ ــل ع ــّوًة تعم ــا ق ــتلزُم حتم ــة، يس والفضيل

© حيــاًة 
نســان مــن الداخــل. ويقتــ÷³ تغيــ×© ا��

ــذه  ــوق. وه ــن ف ــاُن م نس ــا ا�� ــدًة يؤتاه جدي

القــوة هــي اْلَمِســيُح، فــإّن نعمَتــه وحدهــا 

ــا  ــة، وتجتذبه ــَس المائت ْف �© الن ــ»© © تُح
ª«ــ ــي ال ه

القداســة  حيــاة   åإ وتســتميلها   ،ِ� نحــو 

والكمــال.

أََحـٌد  َكاَن  «ِإْن  المخلÅـص:  قـال  وقـد 

أنّـه مـا لـم يحصـل  َفـْوُق»، أي  ِمـْن  يُوَلـُد   َ�

© قلبه وأفكاره، 
³́ نسـاُن الخاطئ عÔ تجــديٍد  ا��

ورغــائبه وبواعثـه صـوب حيـاة جديـدة، فانـه 

«�َ يَْقـِدُر أَْن يَـَرى َمَلُكـوَت الل�ـِه» يوحنـا ٣: ٣. 

 åأّن الحاجـَة الوحيـدة إنمـا هـي إ ©
³́ فالفكـرة 

الطبيعـي  والصـ�ّح  الفطريـة  التقـوى  تنميـة 

© نفوِسـنا، إْن هـي إ�ّ خدعـة مميتة، 
³́  ³ ©Äالكامنـ

نَْسـاَن الط�ِبيِعـي� �َ يَْقَبـُل َمـا ِلـُروِح �ِ  �§ن «ا��ِ

ُه  �َنـ
§� يَْعِرَفـُه  أَْن  يَْقـِدُر  َو�َ  َجَهاَلـٌة  ِعْنـَدُه  ُه  �َنـ

§�

ـا» ١كورنثـوس ٢: ١٤. «�َ  ِإن�َمـا يُْحَكـُم ِفيـِه ُروِحي<

Å© ُقْلـُت َلـَك: يَْنَبِغـي أَْن تُوَلـُدوا ِمـْن 
³èَـْب أ �تََتَعج

َفـْوُق» يوحنـا ٣: ٧. هـذا مـن جهـة، ومن جهة 

أخـرى، فـإن اْلَمِسـيَح وحده هـو المكتوب عنه 

«ِفيـِه َكانَـِت اْلَحَيـاُة َواْلَحَيـاُة َكانَْت نُـوَر الن�اِس» 
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ِِه اْلَخ�َُص.  ْ يوحنـا ١: ٤. وأَيًْضـا «َلْيَس ِبأََحٍد َغـ×©

ـَماِء َقـْد أُْعِطَي  ��§َْن َلْيـَس اْسـٌم آَخـُر تَْحـَت الس

ـاِس ِبِه يَْنَبِغـي أَْن نَْخُلَص» أعمال ٤: ١٢.  �َ الن ³ ْ ©Äبَـ

فــ� يكفــي أن نشــعر برحمــة �ِ، ونــدرك 

مــا تنطــوي عليــه صفاتــه مــن الجــود والحنــو 

ا�§بــوي. و� يكفــي أن نــدرك حكمــة النامــوس 

وعدالتــه، ونــدرك أنـّـه قائــم عــÔ مبــدأ المحبة 

ــذه  ــدرًكا له ــول، كان م ــس الرس ــدي. فبول ا�§ب

اُمــوَس  �Å© أَُصــاِدُق الن
³è³ قــال: «َفــِإ ©Äكّلهــا حــ

ٌس  �ـُه َحَســٌن» روميــة ٧: ١٦، وأنــه «ُمَقــد �أَنـ

ــة  ــٌة» رومي ــٌة َوَصاِلَح ــٌة َوَعاِدَل َس �ــُة ُمَقد �َواْلَوِصي

© مرارة 
³́ ٧: ١٢. ولكّنــه مــ÷³ يقـــول أَيًْضــا وهــو 

ا�§لــم واليــأس «أمــا أنــا فجســدي مبيــع تحــت 

الخطيــة» روميــة ٧: ١٤. كان بولــس الرســول 

 ©
³́ ّ والطهــارة. ولكنــه كان عاجـــًزا  ó×الــ åيتــوق إ

نفســه عــن بلوغهمــا، ممــا جعلــه يــ~خ قائــ�ً: 

© ِمــْن  ِ
³èَمــْن يُْنِقــُذ . éــِقي �نَْســاُن الش «َويِْحــي أَنـَـا ا��ِ

َجَســِد َهــَذا اْلَمــْوِت» روميــة ٧: ٢٤. ولقــد ردد 

© كّل ا�§زمنــة والعصــور 
³́ مثــل هــذه ال~خــة، 

ون مــن ذوي القلــوب المثقلــة بالخطيــة،  كثــ×©

ــاء  ــا ج ــوى م ــواٍب س ــن ج ــم م ــن له ــم يك ول

ــَة  �ــُع َخِطي ــِذي يَرَْف �ــِه ال �ــُل الل ــَوَذا َحَم ــه: «ُه عن

ــا ١: ٢٩. ــِم» يوحن اْلَعاَل

بهـا   ©
ª«الـ والرمـوز  الّصـور  هـي  ة  كثـ×©

التمـس روح �ِ تمثيـل هـذه الحقيقـة لتكـون 

واضحـة جليـة لـكلÅ مـن يتـوق إå التحـرر مـن 

عـبِء الخطيـة. ومن تلـك الصور مـا أعلنه �ُ 

³ هـرب مـن بيـت أبيـه عـÔ إثـر  ©Äليعقـوَب حـ

 ©
³èمخادعته �§خيه عيسـو. فقـد كان يعقوب يعا

َفُه  éأّن تخو ª«ثـم، حـ مـن الشـعور بالذنـب وا��

مـن خطيتـه طغى عÔ كل ما كان يشـعر به من 

الفـراق والبعـاد، والحرمان وا�نفـراد. وكان جّل 

مـا يخشـاه أن تؤدي خطيُتـه إå فصله عن �ِ، 

وإقصاِئـه عـن الّسـماء. وبينمـا هـو عـÔ هـذه 

ًشـا  ª×الحـزن والكآبـة اسـتلقى، مف الحالـة مـن 

حولـه  يكـن  ولـم  بالعـراء،  وملتحًفـا  اء،  ó×الغـ

سـوى تـ�ل موحشـٍة جـرداء. ولمـا نـام طـرق 

عينيـه نـور غريـب، فـإذا منظـر سـلم� متسـع، 

ـهل الـذي كان مضطجًعـا فيه،  �بـدا لـه مـن الس

وكان السـلم متجًهـا إå فـوق، ومؤديًـا إå بـاب 
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 ِ� م�ئكـة  يصعـد  درجاتـه   Ôوعـ الّسـماء، 

، سـمع الصوت  لـون. ومـن المجـد ا�§سـ»³ ³ وي×³

ويعلـن  والرجـاء،  العـزاء  رسـالة  يـردد  لهـي  ا��

 åليعقـوَب مـا كان يصبو إليه قلُبـه، أي أنه تعا

يكـون لـه حافًظـا وُمخلÅًصـا. ففـي غمـرة الفـرح 

� لـه الطريق الـذي به يسـتطيع، Ôـْكر تجـ éوالش

 �إن إذ   ،ِæبـا اتصالـه   �د ª×يسـ أن  كخاطـيء، 

© الحلـم، إنّمـا يُمثÅـل 
³́ الّسـلم الـذي ظهـر لـه 

نسـان. ³ �ِ وا�� ©Äاْلَمِسـيَح، الوسـيط الوحيد، ب

 ©
³́ اْلَمِسـيُح  الرمـز عينـه أشـار  وإå هـذا 

 �اْلَحـق  �«اْلَحـق قـال:  إذ  نثنائيـل  مـع  حديثـه 

ـَماَء َمْفُتوَحـًة  �أَُقـوُل َلُكـْم: ِمـَن ا�Öَن تَـَرْوَن الس

ابْـِن   Ôََعـ ُلـوَن  ِ
³ ْ َويَ×³ يَْصَعـُدوَن  الل�ـِه  َوم�َِئَكـَة 

نسـان إذ عـ÷  نَْسـاِن» يوحنـا ١: ٥١. فـإن� ا�� ا��ِ

ة  �َ وارتـد عنـه، فقـد أقـ÷ نفسـه عـن ح~³

ـَماء،  �الس عـن  ا�§رض  بذلـك  فانفصلـت   ،ِ�

وصـارت بينهما هوة لم يسـتطع أحـد عبورَها. 

ولكن بواسـطة اْلَمِسـيِح، وبفضل اسـتحقاقاِته، 

© أحدثتهـا الخطيـة، وأعيدت 
ª«أزيلـت الهـوة الـ

 ّ ³ ا�§رض والّسـماء. فتسـ»³ ©Äحلقـة ا�تصـال بـ

للم�ئكـة بذلك أن يتخاطبوا مـع البÿõ ويكونوا 

© خدمتهـم. فباْلَمِسـيِح إًذا وبـه وحـده يمكـن 
³́

نسـاِن الضعيـِف العاجـِز ان يجـدد اتصاَلـه  ل��

© � تُحـّد.
ª«بمصـدِر القـوة الـ

ء  ©
ÿç مــن العبــث أن يحلــم الناس بإحــراز

مــن التقــّدم والنجاح، ومــن الباطل أن يســعوا 

 Ôنســـانية، مــا داموا مُصـــّرين ع لرفــع شــأن ا��

تجـــاهل ذلــك المصــدر ا�§عــÔ، الــذي يجـــب 

أن تســـتمد منــه البشـــرية ال~يعــة كّل معونٍة 

ــٍة  ــٍة َوُكلé َمْوِهَب ــٍة َصاِلَح �ــاء. �§ن «ُكّل َعِطي ورج

 © ِóèَــٍة ِهــَي ِمــْن َفــْوُق، نَاِزَلــٌة ِمــْن ِعْنــِد أ �تَام

 éــل ٌ َو�َ ِظ ــ×© ــَدُه تَْغِي ــَس ِعْن ــِذي َلْي �ــَواِر، ال َنْ
ا�§

َدَوَراٍن» يعقــوب ١: ١٧، ومــن العبــث أَيًْضــا 

نســان التحــÔّ© بمــكارم ا�§خــ�ق  أن يحــاول ا��

ــن  ــس م ــه لي نّ
ــيِح، �§ ــن اْلَمِس ــد ع ــو بعي وه

ذاك  بواســطِة  إ�   ِ�  åإ للوصــول  ســبيل 

ــُق  ــَو الط�ِري ــا ُه ــه: «أَنَ ــن نفس ــال ع ــذي ق ال

 �© ِإåَ ا�Öِب ِإ� ِ
ªèْــأ ــاُة. َلْيــَس أََحــٌد يَ َواْلَحــقé َواْلَحَي

» يوحنــا ١٤: ٦. © ِóè

 Ôــ اق إå أو�ده ع �ــو ــاå ت ــب �ِ تع فقل

ا�§رض �§نــه يكــّن لهــم حًبــا أقــوى مــن الموت. 

ــب، أّن  ــب العجي ــذا الح ــÔ ه ــة ع ــا آي وكفان

 ©
³́ ــَماء ومزاياهــا  �ــَرَكاِت الس �َ قــد جمــع كل� بَ

عطيــة واحــدة أ� وهــي عطيــُة ا�بــن الوحيــد، 

ّ عنهــا. فمــا حياتــه  ó×يُعــ � ©
ª«تلــك العطيــة الــ

الم�ئكــة،  خدمــة  ومــا  وشــفاعته،  وموتــه 

وشــفاعة الــروح، ومــا ا�Öب العامــل فــوق الــكل 

© الــكل، ومــا المخلوقــات الروحيــة وهــي 
³́ و

ــأة،  ــوى معب ــا هــذه إ�ّ ِق © شــغٍل شــاغل، م
³́

نســان خ�ًصــا  ا�� لخــ�ص  ــأة  �مهي ووســائل 

ــا. أبديً

 ©
ª«التضحيــة المدهشــة الــ ©

³́ فلنتأمــل 
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كّل مــا  © ســبيل خ�ِصنــا. ولنقــّدر 
³́ بُذلــت 

 ©
³́ ــَماُء، مــن جهــد وعنــاء،  �جــادت بــه الس

 ³ ©Äجاع الضالــ ª×³ واســ ©Äســبيِل إنقــاذ الهالكــ

ء  ©
ÿç ــَماوي. فإنـّـه مــا ِمــن �ة ا�Öب الس إå حظــ×©

يَخلــُق فينــا بواعــَث قويــًة، وحوافــَز شــديدًة، 

© تضحيــة اْلَمِســيِح. فهــ�ّ يحفزنا 
³́ مثــل التأمــل 

مــن  أعــّده  مــا  ومخّلِصنــا  ســيِدنا  لِخدمــِة 

ــ�ّ  ــ�ح، وه ــون الص ــن يفعل ــواٍب لَم ــٍر وث أج

ة  ÿõــَماوية وِعــ �تســتهوينا تلــك ا�§فــراح الس

أَْم  ا�Öب وا�بــن؟  كــة ومحبــة  ÿ]الم�ئكــة و

ونرغــب  والتســامي،  الرفعــة  حيــاة  نطلــب 

ــا  ــاع معارفن ــا، واتس ــا ومواهبن ــاد قوان © ازدي
³́

ومداركنــا مــدى أجيــال ا�§بديــة؟ أو ليســت 

هــذه كّلهــا ممــا يســتحثنا عــÔ أن نقــّدم 

لخالِقنــا وفادينــا خدمــة المحبــة القلبيــة؟

 Ôومــن جهــة أخــرى فــإّن دينونــة �ِ عــ

الخطـــية وقصـــاصها المحـــتوم، وانحطاطنــا 

الُخُلقــي، والهــ�ك ا�§بــدي، كلهــا مقدمــة لنــا 

ــْيطاِن.  �ــا مــن خدمــة الش © كلمــة �ِ لتحذرن
³́

كان  ء  ©
ÿç وأي  �ِ؟  رحمـة  نقـّدر  أفـ� 

ممكنـا أن يعملـه أكـ×ÿ ممـا فعل؟ فلنسـع إذن 

ـا  إå تصحيـح موقفنـا بالنسـبة للـذي أحبنـا حب<

المقدمـة  بالوسـائط  ولننتفـع  عجيًبـا،  فائًقـا 

ة  ÿõِعـ åشـبهه، ونعـاد إ åإ ّ لنـا، حـ»ª نتغـ×©

كٍة مع  ÿ]وئـام و ©
³́ ³ ونصـ×©  ©Äالم�ئكـة الخادمـ

اْلُقـُدس. ا�Öب وا�بـن والـرéوح 

١٣

KTH AR 2020.indd   13 12/5/19   1:51 PM



الفصل الثالث 

التحّرر ِمن الّشعور بالذنب
ــف  ــد �ِ؟ وكي ــاُن عن نس ر ا�� ó×ــ ــف يت كي

ّ/ المذنــب؟ إنمــا باْلَمِســيِح وحــده نصــ×©  ³ ª×ــ ي

© وفــاٍق مــع �ِ، واتّســاق مــع القداســة. 
³́

ــيِح؟  © إå اْلَمِس
ªèــأ ــا أن ن ّ لن ولكــن كيــف يتســ»³

ــأله  ــذي س ــؤال ال ــذا الس ــألون ه ون يس ــ×© كث

 ©
³́ ³ إذ «نُخســوا  ©Äيــوم الخمســ ©

³́ الجمهــور 

: «مــاذا نصنــع؟»  ³ ©Äقلوبهــم»، ف~خــوا قائلــ

أعمــال ٢: ٣٧. وأول كلمــة أجــاب بهــا الرســول 

ــال ٢: ٣٨.  ــوا» أعم ــه «توب ــت قول ــرس كان بط

© موضــع آخــر: 
³́ ومــا لبــث بعــد ذلــك أن قــال 

ــال  ــْم» أعم ــى َخَطايَاُك ــوا ِلُتْمَح ــوا َوارِْجُع «تُوبُ

 .١٩  :٣

ــة  ــÔ الخطي ــزن ع ــي الح ــة فه ــا التوب أم

قــ�ع عنهــا. و� يقلــع عنهــا المــرُء مــا لــم  وا��

ــا  ــاة م © الحي
³́ ــ×©  ــا. و� يصــ×© تغي �ه

ÿ] ³
ّ ©Äــ يتب

ــا. ــا باتً ــم يرجــع عنهــا رجوًع ل

ــه  ــم ُكْن ــون فه ــن يخطئ ي َ أّن الكث×© ــ×© غ

ــل  ــه أخطــأ، ب ــة. فمنهــم مــن يحــزن �§ن التوب

خارجًيــا،  إص�ًحــا  ته  ســ×© إصــ�ح  ويحــاول 

�§نّــه إنمــا يخــ\ÿ أّن خطيتــه قــد تجلــب 

ــب  ــم يت ــك ل ــه بذل ــا. ولكّن ــه خســارة وألًم علي

توبــة بمعــ»³ الكلمــة، �§نــه إنمــا ينــدب ا��Öم 

ــذي بعــد  ــة. فشــأنه شــأن عيســو ال � الخطي

 åــا إ ــاع بَرَكاِته ــû عــÔ ضي ــة ب ــاع البكوري أن ب

ا�§بــد. وحالــه حــال بلعــام الــذي أقــر بذنبــه، 

ض  ª×³ رأى المــ�ك يعــ ©Äحياتــه حــ Ôخوفــا عــ

ــم  ــه ل ــده. ولكّن ــليل بي ــيف الس ــه والس طريق

نّــه 
ّهــا، �§ ÿ] يتــب عــن الخطيــة ولــم يبغــض

ــوذا  ــذا يه ــه. وهك ــده واتجاه ــ×© قص ــم يغ ل

ف  ª×ا�ســخريوطي، فبعــد أن أســلم ســيّده اعــ

 ª«ــا» مــ ــا بَِريًئ ــل�ْمُت َدًم ــأُْت ِإْذ َس ــ�ً: «أَْخَط قائ

اف هــو  ª×ا�عــ Ôه عــ ó×٢٧: ٤. فالــذي أجــ

�§ن  القصــاص،  وانتظــاره  دانــة  با�� شــعوره 

© بهــا الخطيــة 
ªèبــّد مــن أن تــأ � ©

ª«العواقــب الــ

ــزن  ــا الح ــعريرًة. وأم ــا وقش ــه رعًب ــ�§ت نفس م

العميــق عــÔ إنــكاره ابــن �ِ البــار، وا�§ســف 
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إ[ائيــل،  قــدوس  خيانتــه   Ôعــ الشــديد 

فكانــت نفســه بريئــة منهمــا. وفـــرعون كان 

ــات يــ~خ  ب ــة مــن ال~³ ب ــه |³ ــّلت ب كّلمــا حـ

فــا بخطئــه لــû© يُجّنــب نفســه المزيــد مــن  ª×مع

ــه  ــتجاب �ُ ل~اخ ــا اس ّ إذا م ª«ــ ــاب ح العق

فهــؤ�ء  يائــه،  ó×وك عنــاده   åإ عــاد  ودعائــه 

جميعهــم لــم يحزنــوا عــÔ الخطيــة ذاتهــا بــل 

ــة. ــا المؤلم ــن عواقبه ــا م خوف

ــ×©  ــان لتأث نس ــلم ا�� ــا يستس ــن عندم ولك

فيأخــذ   ، الضمــ×© يحيــا  اْلُقــُدس  الــرéوح 

الخاطــئ يــدرك شــيًئا مــن عمــق النامــوس 

ــم  ــدة حك ــي قاع © ه
ª«ــ ــة ال يع ÿõــية ال وقدس

© نفســه 
³́ ق  ÿõا�§رض. ويــ Ôــَماء وعــ �© الس

³́  ِ�

ِإنَْســاٍن»   �ُكل  ُ يُِنــ×© ال�ــِذي   éاْلَحِقيِقــي ــوُر  éالن»

ــا  ــا إå ا�§عمــاق وكاشــًفا خفاي ــا ١: ٩ خارًق يوحن

الشــعور  الخاطــئ  فكــر  فيمتلــك  القلــب، 

يــه  ª×فيع ِ� �دانــة. ثــم يــرى بــر بالتبكيــت وا��

الرعــُب مــن الظهــور بذنبــه ونجاســِة قلبــه 

ــم  ــكÔ. ث ــ×ó ال ــوب ومخت ــص القل ــام فاح أم

يــرى أَيًْضــا محبــة �ِ، وجمــال القداســة، 

 åالتطهــ×© وإ åوبهجــة الطهــارة، فيتــوق إ

ــَماء. �اســتعادة صلتــه بالس

إثــر  داود  هــا  �َص�  ©
ª«الــ ــ�ة  �الص  �إن

 Ôــ ــي ع ــزن الحقيق ــا الح ــّور لن ــقطِته لتص س

الخطيــة. فقــد كانــت توبتــه خالصــة وعميقــة، 

إذ لــم تبــد منــه أيــة محاولــة لتلطيــف ُجرمــه 

 ©
³́ أو �ســتصغار ذنبــه. ولــم تكــن الرغبــة 

 ©
ª«تتوعــده هــي الــ ©

ª«النجــاة مــن الدينونــة الــ

© رفعهــا. ولكــن داود 
ª«ــ�ة الــ �أوحــت إليــه بالص

 ©
³́ ³ لــه مــا  ©Äكان قــد أدرك فداحــة تعّديــه، وتبــ

نفســه مــن دنــس ونجاســة، فأبغــض الخطيــة 

³ صــÔ، لــم يلتمــس  ©Äأنــه، حــ ª«وكرههــا، حــ

فقــط الحصــول عــÔ الغفــران بــل طلــب أَيًْضا 

ــة  ــتاًقا إå بهج ــد كان مش ــب. فق ــارة القل طه

 ،ِæاســتعادة صلتــه بــا åاًقــا إ �القداســة، تو

َ ِلل�ــِذي  óèعــن ذلــك بقولــه: «ُطــو ّ ó×كمــا عــ

ــل �َ  َ ِلرَُج óèــو ُتُه. ُط �َْت َخِطي ِª×ــ ــُه َوُس ــَر ِإثُْم ُغِف

 « © ُروِحــِه ِغــش. ِ
³́ ــًة، َو�َ  �يَْحِســُب َلــُه الــر�بé َخِطي

مزمــور ٣٢: ١ و ٢. 

© يـَـا اæَُ َحَســَب رَْحَمِتــَك. َحَســَب  ِ
«ارَْحْمــ»³

ًا  َكِثــ×©  © ِ
. اْغِســْل»³ � َمَعاِ-© اْمــُح  َرأَْفِتــَك  َِة  ْ ÿ×َكــ

Å© َعــاِرٌف 
³èَ §� . © ِ

³èــْر Åَطه © ِ
ª«ــ �ــْن َخِطي ــْن ِإثِْمــي، َوِم ِم

 © ِ
³èــْر Åأََماِمــي َداِئًمــا. … َطه © ِ

ª«ــ �، َوَخِطي � ِبَمَعــاِ-©

َ ِمــَن …  َ
ÿ×أَْكــ �© َفأَبَْيــض ِ

وَفــا َفأَْطُهــَر. اْغِســْل»³ éِبالز

ــَتِقيًما  ــا ُمْس ــا اæَُ، َوُروًح � يَ © ِ
³́ ــْق  ــا اْخُل ــا نَِقي< َقْلًب

اِم  �ُقــد ِمــْن   © ِ
تَْطرَْحــ»³  َ�  . ©Ôَِداِخــ  © ِ

³́ ْد  Åَجــد

 �. رُد © Å
ْعــُه ِمــ»³ ِ

³ ْ وَس �َ تَ×³ éَوْجِهــَك، َوُروَحــَك اْلُقــد

 « © ِ
³èبَْهَجــَة َخ�َِصــَك، َوِبــُروٍح ُمْنَتِدبـَـٍة اْعُضــْد ©åِ

مزمــور ٥١: ١ -٣ و ٧ و ١٠ - ١٢.

 ، َمــاِء يـَـا اæَُ، ِإلــَه َخــ�َِ-© Åِمــَن الد © ِ
ــ»³ Åنج»

» مزمــور  ٥١: ١٤.  © ِ
³èَح ِلَســا Åَفُيَســب

ــا.  © مقدورن
³́ ــة ليســت  فمثــل هــذه التوب
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إنهــا فــوق طاقتنــا، وإنمــا نؤتاهــا مــن اْلَمِســيِح 

َســْبًيا   َ ó«َســ اْلَعــ�َِء   åَِإ «َصِعــَد  إذ  الــذي 

ــاَس َعَطايَــا» أفســس ٤: ٨.  �َوأَْعَطــى الن

ــة  ــذه الحقيق ــم ه ون فه ــ×© ــيء كث يخط

 ©
ª«المعونــة الــ Ôالحصــول عــ ©

³́ فيفشــلون 

ــه ليــس  ــون أن يريدهــا لهــم اْلَمِســيُح، إذ يظّن

© إمكانهــم أن يأتــوا إليــه إ� إذا تابــوا أو�ً، 
³́

© تعــّد لهــم الســبيل 
ª«وأّن التوبــة هــي الــ

للحصــول عــÔ الغفــران. نعــم، إّن التوبــة 

بحاجتــه  يشــعر   � �§نّــه  الغفــران،  تســبق 

كّل ذي قلــب منكــõ وروح  إ�  ُمخّلــص   åإ

منســحقة. ولكــن هــل معــ»³ ذلــك أنّــه يجــب 

© إå اْلَمِســيِح حــ»ª يتــوب 
ªèالخاطــئ أ� يــأ Ôعــ

ــول  ــة تح ــة عقب ــن التوب ــل م ــل نجع أو�ً؟ وه

دون وصــول الخاطــئ إå ُمخّلصــه؟

س � يُعلÅــم أّن الخاطئ  �إّن الِكَتــاب الُمَقــد

لتلــك  أن يســتجيب  قبــل  يتــوب  أن  يجــب 

ــ�ً:  ــيُح قائ ــا اْلَمِس ــدنا به © يناشـ
ª«ــ ــوة ال الدعـ

 ©Ôِِقيــ �َوالث  َ ³ ©Äاْلُمْتَعِبــ َجِميــَع  يَــا   � ©åَِإ «تََعاَلــْوا 

ا�§َْحَمــاِل َوأَنَــا أُِريُحُكــْم» مــ»ª ١١: ٢٨. إّن القــوة 

© تقودنــا إå التوبــة الحقيقيــة إنمــا هــي قوة 
ª«الــ

مــن اْلَمِســيِح، كمــا أوضــح ذلــك الرســول بطرس 

َعــُه �ُ ِبَيِميِنــِه  �© قولــه: «هــَذا رَف
³́  ³ ©Äل��[ائيليــ

ْوبَــَة  �الت ِإْ[َاِئيــَل  ِلُيْعِطــَي  َوُمَخلÅًصــا،  رَِئيًســا 

َوُغْفــَراَن اْلَخَطايَــا» أعمــال ٥: ٣١. فكمــا أننــا 

 ، © الضمــ×© ــُدس، الــذي يُحــ»© ــرéوح اْلُق بــدون ال

� نســتطيع التوبــة، كذلــك أَيًْضــا � يُمكننــا 

ــيِح.  ــدون اْلَمِس ــران ب ــÔ الغف ــول ع الحص

إّن اْلَمِســيَح هــو مصــدر كل باعــث حــٍق، 

© قلوبنــا عــداوة 
³́ وهــو وحــده القــادر أن يغــرس 

ــا نحــو الحــق  ــٍة تتّولــد فين للخطيــة، فــكّل رغب

والطهــارة، وكّل اقتنــاع بشــعورنا بالذنــب، إنمــا 

هــو دليــل عــÔ أّن روحــه يعمــل فينــا.

لقــد قــال اْلَمِســيُح: «َوأَنَــا ِإِن ارْتََفْعــُت 

� اْلَجِميــَع» يوحنــا ١٢: ٣٢.  ©åََعــِن ا�§َرِْض أَْجــِذُب ِإ

ــا  ــئ ُمَخلÅًص ــيُح للخاط ــن اْلَمِس ــب أن يُعَل فيج

يمــوت عــن خطيــة العالــم �§ننــا، إذ نــراه، 

حمــل �ِ، مرفوًعــا عــÔ صليــب جلجثــة، نأخذ 

نــدرك شــيًئا من ّ[ الفــداء، فيقتادنــا لطف �ِ 

إå التوبــة. فاْلَمِســيُح بموتــه عــن الخطــاة أمــاط 

دراك،  اللثــام عــن حــّب يفــوق الوصــف وا��

© هــذا الحــب �َن قلُبــه، 
³́ وكلمــا تأّمــل الخاطــئ 

وذابــت روُحــه وانســحقت نفســه فيــه.

 ّ
ÿ] يســتهجنون  النــاس  أّن  ويحــدث 

أعمالهــم، فيقلعــون عــن بعــض عاداتهــم 

الســيئة قبــل أن يدركــوا أنهــم إنمــا ينجذبــون 

إå اْلَمِســيِح. ، ولكــن الحقيقــة هــي أّن كل 

بــه عــن رغبــة  مجهــود إص�حــي يقومــون 

ــا  ــواب إنّم ــق وص ــو ح ــا ه ــل م ــة لعم خالص

ــه، إذ  ــم إلي © تجتذبه
ª«ــ ــيِح ال ــوة اْلَمِس ــو ق ه

ــعرون،  ــث � يش ــن حي ــم، م ــتحّث قلوبه يس

وإذ  حياتهــم.  وتتغــ×©  ضمائرهــم،  فتحيــا 

١٦

KTH AR 2020.indd   16 12/5/19   1:51 PM



ِليــب  �الص  åإ ليلتفتــوا  اْلَمِســيُح  يســتميلهم 

ــم،  ــا بخطاياه ــاك مطعونً ــا هن ــروه معّلًق وي

 Ôّتتمكــن الوصيــة مــن ضمـــائرهم، فيتجــ

لهــم شـــّر حـــياتهم، وتنكشـــف لهــم الخطية 

© قلوبهــم. وإذ يدركــون شــيًئا مــن 
³́ المتأصلــة 

ــا  : «م ³ ©Äــ ــون قائل ــه يصيح ــيِح وكمال ــّر اْلَمِس ِب

ــها  ــداء فرائس ــتلزم ف ــ»ª يس ــة ح ــي الخطي ه

ــب ا�§مــر كّل  ــة ؟ وهــل يتطّل كل هــذه التضحي

ــذه  ــاع وكل ه ــذا ا�تض ــة وكل ه ــذه المحّب ه

ــا  ــون لن ــل تك ــة ب ــك بالخطي ــû© � نهل ا��Öم ل

الحيــاة ا�§بديــة؟»

وقــد يقــاوم الخاطــئ هــذه المحبــة، 

ولكّنــه  يَُســوَع.   åإ ينقــاد  أن  يرفــض  وقــد 

ــذب  ــن أن ينج ــّد م ــه � ب ــاوم فإن ــم يق إذا ل

 åإليــه، إذ أّن معرفــة تدبــ×© الخــ�ص تقــوده إ

 ©
ª«خطايــاه الــ Ôإليــه نادًمــا عــ ©

ªèِليــب فيــأ �الص

ســببت كّل هــذه ا��Öم �بــن �ِ الحبيــب.

ــاء  © إحي
³́ ــل  © تعم

ª«ــ ــة ال لهي ــوة ا�� إّن الق

© تتحــدث إå قلــوب 
ª«الطبيعــة هــي عينهــا الــ

ــا  ــا إå م ــوًقا وهياًم ــم ش ــق فيه ــاس وتخل الن

يفتقــرون إليــه ومــا � يســتطيع العالــم أن 

يمّدهــم بــه. وروح �ِ هــو الــذي يتوّســل 

 ©
ª«الــ ا�§شــياء  فقــط  يلتمســوا  أن  إليهــم 

تنيلهــم الســ�م والراحــة، أي نعمــة اْلَمِســيِح 

ات مرئيــة، وغــ×©  وبهجــة القداســة. فبتأثــ×©

مرئيــة يســعى مخلصنــا دائًمــا إå اســتمالِة 

 ©
ª«عقــوِل النــاِس مــن ملــّذات الخطيــة الــ

 © ّ
ª«َكات الثمينــة الــ َ َ ó×الــ åْفــَس إ �� تُشــبع الن

ــا أن  ــس عبًث ــن يلتم ــإå كل َم ــه. ف ــا في ينالونه

يرتــوي مــن آبــار العـــالم المشـــققة، يوّجه �ُ 

ــْن  ــأِْت. َوَم ــْش َفْلَي ــْن يَْعَط ــ�ً: «َوَم ــه قائ دعوتَ

ــا ٢٢: ١٧.  ــا» رؤي انً �ــاٍة َمج ــاَء َحَي ــْذ َم ــِرْد َفْلَيأُْخ يُ

فأنتــم يــا مــن تتــوق قلوبكــم إå مــا هــو 

ــاه العالــم،  أفضــل وأســمى ممــا يعطيكــم إي

أّن شــوقكم هــذا هــو صــوت �ِ  اعلمــوا 

لضمائركــم. واطلبــوا إليــه أن يمنحكــم التوبة، 

الفائقــة  محبتــه   ©
³́ اْلَمِســيَح  لكــم  ويعلــن 

الوصــف، وطهارتــه الكاملــة. ففــي حياتــه قــد 

يعــة  ÿõتتلخــص فيهــا ال ©
ª«تمّثلــت المبــادئ الــ

نســان.  © المحبــة æ والمحبــة ل��
لهيــة، أعــ»³ ا��

فالمحبــة والرحمــة كانتــا جوهــر حيــاة يَُســوَع، 

ــا نتيقــن  ــوره علين ق ن ÿõــ ــراه ويُ ــا إذ ن حــ»ª إنن

ــا.  مــن نجاســة قلوبن

قــد يكــون أنّنــا تمّلقنــا أنفســنا، كمــا فعــل 

نيقوديمــوس، فنظــن أّن حياتَنــا مســتقيمة، 

وأّن أخ�قنــا قويمــة فــ� نحتــاج إå أن نتذلــل 

ــن  ــاة. ولك ــة الخط ــد عام ــل أح ــام �ِ تذل أم

ــا  ــر لن ــيِح ظه ــور اْلَمِس ــا ن © قلوبن
³́ ق  ÿ]أ ª«ــ م

ــذ  ــا æ. وعندئ ــا وعداوتن مــدى نجاســتنا وأثرتن

نعــرف أّن كّل أعماِلنــا ملّوثــة بــل أّن أعمــال 

برّنــا كثــوِب عــّدة، وأّن دم اْلَمِســيِح وحــده 

نــا مــن نجاســة الخطيــة وبتجديد  كفيــل بتطه×©

١٧
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ــه. ³ لصورت ©Äنكــون مشــابه ©ûــ ــا ل قلوبن

ْفــَس إذ يتخللهــا شــعاع يســ×©  �فــإّن الن

مــن مجــد �ِ، وقبــس ضئيــل مــن طهــارة 

© ألــم مــا بهــا مــن 
³́ اْلَمِســيِح، يتضــح لهــا 

نقائــص  لهــا  وتنكشــف  ودنــس،  َحَماَقــة 

³ مــا  ©Äيــة واعوجاجهــا، وتتبــ ÿõالصفــات الب

 ©
³́ ــود  ــول وجح © المي

³́ ــاد  ــن فس ــه م ــي علي ه

يعــرض  وهكــذا  الشــفاه.  ونجاســة  القلــب 

ــن  ــه م ــام ب ــد ق ــا ق ــئ م © الخاط
ــ»³ ــام عي أم

 ،ِ� نامــوس  بنقضــه  الخيانــة،  أعمــال 

يجعلــه  ممــا  يعــة،  ÿõال أحــكام  وتعطيــل 

تأثــ×© روح  ألــم وانســحاق تحــت  © حالــة 
³́

�ِ الفاحــص القلــوب. وإذ تتجــÔ صفــات 

اْلَمِســيِح الطاهــرة النقيــة لمثــل هــذا الخاطــئ 

فإنــه يمقــت نفســه ويكرههــا.

ــَماوي،  �³ رأى الرســول الس ©Äإّن دانيــال حــ

ــدأ  ــاء، ب ــد والبه ــن المج ــه م ــا حّف ــهد م وش

يتمّلكــه شــعور قــوي وإحســاس جــارف بنقصه 

وضعفــه. وقــد وصــف هــذا المنظــر العجيــب 

ــْت  َل �© تََحو ِ
ªèــاَر ٌة َونََض �ــو � ُق © ِ

³́ ــَق  ــْم تَْب فقــال: «َوَل

ًة» دانيــال ١٠:  �� ِإåَ َفَســاٍد َوَلــْم أَْضِبــْط ُقــو © ِ
³́

ــروح عــÔ هــذا  ــها ال © يمّس
ª«ــ ــس ال ْف �٨. إن الن

النحــو � بــّد مــن أنهــا تكــره ا�§نانيــة، وتعــاف 

محبــة الــذات، وتنشــُد، بواســطة ِبــّر اْلَمِســيِح، 

ــَة �ِ،  يع ÿ]ــجم و © تنس
ª«ــ ــارة ال ــاَة الطه حي

ــيِح وســجاياه. وتتفــق مــع صفــات اْلَمِس

أعمالــه  بولــس  الرســـول  ويصــف 

مقارنــة  لتطبيقهــا  وحماســه  الظاهريــة 

ِجَهــِة  «ِمــْن  الكلمــات:  بهــذه  بالنامــوس، 

اْلَحَماَســِة، ُمْضَطِهــٌد ِلْلَكِنيَســِة؛ َوِمــْن ِجَهــِة 

يَعــِة، ُكْنــُت ِبــ�َ َلــْوٍم»  ِ � ÿõال © ِ
³́ Å اْلَمْطُلــوِب  ِó×اْلــ

طبيعــة   ³ ©Äتبــ عندمــا  ولكّنــه   .٦  :٣  © ó«فيلــ

ــو  ــا، فه ــة، رأى نفســه خاطًئ ــوس الروحي النام

ــا  ــه كم ــÔ حيات ــوس ع ــة النام ــق حرفي إذ طاب

يطبقهــا النــاس عــÔ حياتهــم الخارجيــة، رأى 

© عمــق 
³́ نفَســه بــ� لــوم. ولكّنــه حينمــا تأّمــل 

يعــة المقّدســة ورأى نفَســه كمــا رآه �ُ،  ÿõال

ف بإثمــه وذنبــه  ª×ــا واعــ انحــ»³ خجــ�ً واتضاًع

اُمــوِس َعاِئًشــا  �ــا أَنـَـا َفُكْنــُت ِبــُدوِن الن �قائــ�ً: «أم

َعاَشــِت  ــُة  �اْلَوِصي َجــاَءِت  ــا  �َلم َوَلِكــْن  َقْبــ�ً. 

أَنَــا» روميــة ٧: ٩. وهكــذا   éَفُمــت ــُة  �اْلَخِطي

ــه  ــرت ل ــوس ظه ــة النام ــرف روحاني ــا ع عندم

شــناعة الخطيــة وبشــاعتها، وفارقــه كل مــا كان 

© نفســه مــن زهــو وافتخــار.
³́

 ©
³́ تتفــاوت  الذنــوب   åتعــا  ُ� يــرى 

 ©
³́ ثــم  ا�� مــن  درجــات  فهنــاك  جســامتها، 

© تقديــر البــÿõ أَيًْضــا. ولكــن 
³́ تقديــره كمــا 

 ©
³́ مهمــا كان هــذا الخطــأ أَْم ذاك يبــدو ثانوي<ــا 

© نظــر 
³́ ³ البــÿõ فــ� توجــد خطيــة ثانويــة  ©Äأعــ

© ولكــن 
§èنســان ناقــص وجــز �ِ. فحكــم ا��

ــا.  ــÔ حقيقته ــي ع ــا ه ــياء كم ــّدر ا�§ش �َ يق

ــاس يحتقــرون الّســك×© مثــ�ً وينذرونــه  �فالن
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أنهــم   ³ ©Äحــ  ©
³́  ، والمصــ×© العاقبــة  بســوء 

ــة  ــاء وا�§ناني ي ó×يتغاضــون عــن زجــر أهــل الك

 ©
ª«والطمــع. ولكــن هــذه الخطايــا هــي الــ

© طبيعتــه 
³́ يمقتهــا �ُ بنــوع خــاص، �§نهــا تنــا

ــة  ــة الخالص ــع المحب ــاÿç م ــمحة و� تتم الس

© تشــكل محيــط العوالــم غــ×© الســاقطة. 
ª«الــ

قــد يشــعر مرتكــب إحــدى الخطايــا الجســيمة 

 ّ ó×الــ åبالخــزي والفقــر، ويحــس بافتقــاره ا

 ّ ó×نعمــة اْلَمِســيِح، ولكــن المتكــ åواحتياجــه إ

ــه  ــاؤه دون ي ó×ــا، فتحــول ك � يشــعر بحاجــة م

َكات الغزيــرة  َ َ ó×ودون اْلَمِســيِح وتحرمــه مــن الــ

ــا.  ــه إياه ــû© يمنح ــوُع ل ــاء يَُس © ج
ª«ــ ال

الــذي   ³ ©Äالمســك العشــار  ذلــك  فــإّن 

ــَئ»  ــا اْلَخاِط © أَنَ ِ
ــ»³ ــم� ارَْحْم ــ�ً: «اللُه ــÔّ قائ ص

أثيًمــا.  يــًرا  ÿ] نفَســه   َ ó×اعتــ  ،١٣  :١٨ لوقــا 

ه أَيًْضــا، ولكّنــه شــعر  وهكــذا كان يــراه غــ×©

بحـــاجته، فجــاء بذنبــه وعــاره إå �ِ، ملتمًســا 

روح  ات  لتأثــ×© قلبــه  وفتــح   ،åتعــا رحمَتــه 

ــّلم  ّه، وس ــ×© ــدده ويغ ــا يج وس كيم éــد �ِ الُق

نفســه للّنعمــة القــادرة أن تخلÅصــه وتحــرره 

ــت  ــ\© فكان ــا الفّري ــة. وأم ــن ســلطة الخطي م

 ، ©
ªèــذا ّ ال ó×ــ ــو وال ــروح الزه ــوءًة ب ــه ممل ص�تُ

ــ×©  ــا دون تأث ــه كان مغلًق ــÔ أّن قلب ــا دّل ع مم

الــرéوح اْلُقــُدس. فإنّــه بســبب ابتعــاده عــن 

ــة  ــم يســتطع أن يشــعر بنجاســِته مقارن �ِ ل

لــم يشــعر  لهيــة، وإذ  ا�� القداســة  بكمــال 

بحاجتــه مــ÷³ دون أن ينــال شــيًئا.

وإذا تبّينــَت مــا أنــت عليــه مــن إثــٍم 

وخطيــة، فــ� تنتظــر ريثمــا تُصلــح ذاتَــك، 

ليســوا  أنهــم  يظّنــون  النــاس  مــن  وكــم 

ــك تحــاول  ــيِح. ألعّل ــوا إå اْلَمِس أهــ�ً  �§ن يأت

 ُ Å أن تصلــح نفَســك باجتهــاد؟ و «َهــْل يَُغــ×©

ِمــُر رَُقَطــُه؟ َفأَنُْتــْم أَيًْضــا  �é ِجْلــَدُه أَِو الن © ِÿçاْلُكــو

ــوَن  ــا اْلُمَتَعلÅُم ًا أَيéَه ْ ــ×© ــوا َخ ــِدُروَن أَْن تَْصَنُع تَْق

» ارميــا ١٣: ٢٣. إن معونتنــا هــي مــن �ِ  � � ÿõالــ

ــل،  ــرص أفض ــع إå ف ــب أ� نتطل ــط، فيج فق

ويجــب أ� ننتظــر حــ»ª نصــ×© أحســن تطّبًعــا 

ــن  ــا م ــا، فإنن ــا وتوثًق ــد اقتناًع ــا، أو أش وتخّلًق

أنفســنا � نســتطيع أن نفعــل شــيًئا، بــل يجــب 

ــن. ــا نح ــيِح كم © إå اْلَمِس
ªèــأ أن ن

ــب أن  ــه ويحس ــد نفس ــن أح ــ� يخدع ف

�َ مــن فــرط محبتــه وكــرم رحمتــه ســيخّلص 

الخطيــة  إّن  نعمتــه.   ©
رافــ÷³  ª«حــ ًا  أخــ×©

ء منــه  ُ ó×لمــرض عضــال، � يــدرك اســتحالة الــ

ــا  ــب. عندم ِلي �ــور الص © ن
³́ ــه  ــر إلي ــن ينظ إ� م

يظــن النــاس أن �َ أرحــم مــن أن يرفــض 

الخاطــئ، فمــا عليهم إ� أن ينظــروا اå صليب 

جلجثــة. فنظــًرا إå أنــه لــم يوجــد أي طريــق 

نســان الخــ�ص، و�§ن بــدون  آخــر بهــا ينــال ا��

 Ôهــذه التضحيــة كان مــن المســتحيل عــ

ــوة نجاســة  ي أن يهــرب مــن ق ÿõــ ــس الب الّجن

ــا  ، كم ³ ©Äــ ــة القديس ك ÿ] åــاد ا ــة، ويع الخطي
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ــًكا  ي ÿ] ــح ــه أن يُصب ــتحيل علي ــن المس كان م

ــا  ــة — بســبب هــذه جميعه ــاة الروحي © الحي
³́

أخــذ اْلَمِســيُح ُجــرم الخطيــة عــÔ نفســه 

ــة  ــهد محب ــئ. فتش ــن الخاط ــا ع ــات عوًض وم

ــة  ــى بفداح ــه العظم ــ×ó تضحيت ــن �ِ وتخ اب

ــا  ــاة منه ــل بالنج ــان أّن � أم ــة، وتعلن الخطي

 Ôومــن ســلطانها، و� رجــاء بالحصــول عــ

ــص  ــس للمخّل ْف �ــوع الن ــمى إ� بخض ــاة أس حي

ــ�ً. ــا كام ــوَع خضوًع يَُس

 Ôويحـــاول أحيانًــا الذيــن يــ~ون عــ

روا أنفســـهم بقولهــم:  ّ ó×خطاياهــم، أن يــ

«نحــن مثــل اولئــك القــوم الذيــن يُدعــون 

ِمّنــا  بأفضــل  ليســوا  فإنهــم   . ³ ©Äمســيحي

ــا  �تضحيــة ونكرانًــا لذواتهــم، وليســوا بأكــ×ÿ ِمن

ــون اللهــو  حــذر وتعقــ�ً، بــل هــم مثلنــا يحّب

© الخطيــة.» وهكــذا يتعللــون 
³́ وا�نغمــاس 

روا إهمالهــم للواجــب.  ّ ó×خريــن، ليــÖبأخطــاء ا�

ــن  ــم � يمك ــن ونقائصه ــا ا�Öخري ــن خطاي ولك

ر إنســانًا �§ن �َ لــم يعطنــا مثــا�ً  ó×أن تــ

ــدوس  ــه الق ــا ابن ــا أعطان ــا، وإنم ــا ناقًص ي< ÿõب

لــû© نتمثــل بــه. إن أولئــك الذيــن ينعــون 

³ ســلوكهم الخاطــئ، هــم  ©Äاْلَمِســيحي Ôعــ

ســلوًكا  حياتهــم   ©
³́ يُظهــروا  بــأن  جديــرون 

ــه إذا كانــت  ــ�ً أســمى وأنبــل، �§ن أفضــل، ومث

لديهــم فكــرة ســامية كهــذه، بشــأن مــا يجــب 

ــاة اْلَمِســيحي، أفــ� تكــون  ــه حي أن تكــون علي

خطيتهــم أكــ×ó وأعظــم؟ بــÔ، �§نهــم عرفــوا 

ــوه. ــم يتبع ــق ول الح

قــ�ع  وحــذار مــن أن تؤّجــل أو ترجــئ ا��

 åإ تبــادر  أن  عليــك  بــل  خطايــاك،  عــن 

ــد  ــوَع، لق ــطة يَُس ــك بواس ــ×© قلب ــب تطه طل

ــت بهــم  ون، فحّل ــ×© أخطــأ هــذه الحقيقــة كث

الــك�م  أطيــل  ولســت  ا�§بديــة،  الخســارة 

© هــذا المقــام عــن قــ~ الحيــاة وعــدم 
³́

يقينيتهــا، فللتأجيــل خطــر أشــد وأدهــى ممــا 

ــو  ًا، وه ــ×© ــاس كث ــه الن ــن إلي ــور، � يفط نتص

ــ�ت  ــض توس ــل، نرف ــا إå التأجي ــا بالتجائن أنن

© الخطيــة 
³́ روح �ِ القــدوس، ونؤِثــر أن نبقــى 

 ّ ªèــأ ــا يت ــن هن ــنا æ. فم ــلم أنفس ــÔ أن نس ع

الخطــر، ذلــك �§ّن الخطيــة، مهمــا صغــر 

 Ôتقديرنــا لهــا يمكــن أن ننغمــس فيهــا عــ

لــم  إن  فنحــن  ا�§بديــة،  حســاب خســارتنا 

نقهرهــا، قهرتنــا وأفضــت بنــا إå الهــ�ك.

كان كّل مــن آدم وحــواء يقنــع نفَســه بــأن 

ًا كا�§كل مــن الشــجرة المنهــّي عنها �  أمــًرا يســ×©

تــب عليــه نتائــج مرّوعــة وعواقــب  ª×يمكــن أن ت

© حذرهمــا منهــا �ُ، ولكــّن هــذا 
ª«وخيمــة، كالــ

ء اليســ×© إنمــا كان اعتــداء عــÔ نامــوس  ©
ÿ\الــ

�ِ، ذلــك النامــوس الثابــت الُمقـــّدس. وقــد 

نســان عــن  أدى هــذا ا�عتــداء إå فصــل ا��

�ِ، وتدّفــق عوامــل المــوت والشــقاء إå هــذا 

العالــم بكيفيــة تفــوق كّل وصــف. وعــÔ مــدى 
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ا�§جيــال، ُســمعت باســتمرار صيحــات الحــزن 

وصــارت  عالمنــا،  مــن  تتصاعــد  والعويــل 

ــرّد  ــض، نتيجــة لتم ³ وتتمّخ §Äــ ــا ت ــة كّله الخليق

نســان وعصيانــه، ولقــد شــعرت الّســماء  ا��

نســان، وشــّقه عصــا  نفســها بنتائــج عصيــاِن ا��

الطاعــة عــÔ �ِ تعــاå، وإّن جلجثــة لتذّكرنــا 

© اقتضاها 
ª«دائمــا بتلــك التضحيــة العجيبــة الــ

 .ِ� نامــوس   Ôعــ ا�عتــداء  عــن  التكفــ×© 

فيجــب أ� ننظــر إå الخطيــة كأنهــا أمــر تافــه 

. فــإّن كل مــا نأتيــه مــن أعمــال التعــدي،  ³
ّ ©Äوهــ

ــة  ــض لنعم ــال أو رف ــن إهم ــه م ــا نبدي وكّل م

 ©
³́ اْلَمِســيِح، � بــّد مــن أن يكــون لــه رّد فعــل 

نفوســنا، إذ تتحّجــر قلوبنــا، وتنحــّط مداركنــا، 

فــ� نصبــح فقــط أقــّل ميــ�ً لتلبيــة دعــوة 

 Ôــا أقــّل مقــدرة عــ اْلَمِســيِح، بــل نصــ×© أَيًْض

الخضــوع لــروح �ِ القــدوس، وا�ســتجابة 

ــة. ــ�ِته الرقيق لتوّس

ــة  ــون تهدئ ــاس يحاول ــد أن ــه يوج ــ×© أنّ غ

ضمائرهــم المضطربــة بظّنهــم أنّهــم قــادرون 

يــر مــ»ª شــاؤوا،  ÿõوا مســلكهم ال عــÔ أن يغــ×©

وا مجــرى حياتهم  © اســتطاعتهم أن يغــ×©
³́ وأنـّـه 

حــ»ª بعــد اســتخفافهم بنــداءات الرحمــة، 

ــدوس،  ــة روح �ِ الق ــÔ مقاوم ــم ع وإ|اره

ــْيطاِن.  �ــب الش ــم إå جان ــد انحيازه ــ»ª بع وح

ــه � يمكــن أن يتــّم بمثــل هــذه  ولكــن هــذا كّل

الســهولة، إذ تكــون أخ�قهم قد تكّيفــت تماًما، 

عــÔ مــّر الزمــن، بمــا حصلــوا عليــه مــن ا�ختبار 

العــادات  بممارســة  وتشــّكلت  والتدريــب، 

يــن منهــم  والتجــارب، حــ»ª ليتعــّذر عــÔ الكث×©

ــيِح. ــول ســمة اْلَمِس © قب
³́ ــوا  أن يرغب

فــإّن أي�ــة خصلــة مــن الخصــال الخاطئــة، 

ــت  ــة، إذا تُرك ــات ا�Öثم ــن الرغب ــة م ــة� رغب أو أي

ــل،  نجي ــ×© ا�� ــف تأث ــة �§ن تضع ــأنها، كافي وش

وتبطــل مفعولــه. وإّن كل تســاهل نبديــه نحــو 

ــا  ــس إعراًض ْف �ــد الن ــأنه أن يزي ــن ش ــم، م ث ا��

نســان الــذي  عــن �ِ وصــدوًدا عــن الحــق. فا��

تبــدو عليــه مظاهــر الجحــود والكفــر والتبلــد 

اث للحــق ا�لهــي، إنّمــا هــو  ª×وعــدم ا�كــ

© الِكَتــاب 
ª«ــ �³ دف ©Äيحصــد مــا قــد زرع. وليــس بــ

الُمَقــّدس إنــذاًرا أكــ×ÿ رهبــة ضــد ا�ســتخفاف 

ــُذُه  ــُر تَأُْخ ي Å Å ÿõــم: «ال ــول الحكي ــن ق ّ م
ÿõــ بال

ِتــِه يُْمَســُك» امثــال ٥: ٢٢. �آثَاُمــُه َوِبِحَبــاِل َخِطي

 إّن اْلَمِسـيَح عـÔ أتـم اسـتعداد لتحريرنا 

ًا  ó×مـن الخطيـة، ولكّنـه � يفـرض علينا ذلـك ج

وقـõ، فـإذا كانـت إرادتنـا — بسـبب إ|ارنـا 

عـÔ الخطيـة وتمادينـا فيهـا — قـد أصبحـت 

، وإذا كنا � نرغب  ÿõفعل الـ åتميـل بكليتهـا إ

© قبـول نعمتـه، فمـاذا عسـاه أن 
³́ © التحـّرر و

³́

يفعـل بنـا بعد ذلك؟ فنحـن إنّما نهلك أنفسـنا 

بإ|ارنـا عـÔ رفض محبتـه، «ُهـَوَذا ا�Öَن َوْقٌت 

َمْقُبـوٌل. ُهـَوَذا ا�Öَن يَْوُم َخ�ٍَص» «ِإْن َسـِمْعُتْم 

ـوا ُقُلوبَُكـْم» ٢كورنثـوس ٦: ٢ -  éَصْوتَـُه َفـ�َ تَُقس
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³ ٣: ٧ و ٨.  ©Äانيـ ó×ع

ــا  �, َوأَم ِ
³
ْ ©Äاْلَعْيَنــ åَنَْســاَن يَْنُظــُر ِإ َن� اْ��ِ

§�»

ــل ١٦:  ــِب» ١صموئي ــُر ِإåَ اْلَقْل ــُه يَْنُظ �ــر�بé َفِإن ال

ي الــذي  ÿõالقلــب البــ å٧. نعــم، إنـّـه ينظــر إ

ّ العواطــف وا�§حاســيس  ª«تعتمــل فيــه شــ

مــن فــرح وحــزن، القلــب الجائــل التائــه، 

فيعلــم  ونجاســة،  زيــٍف  بــكّل  المملــوء 

ــا  ــه أيه ــه ومقاصــده. فتوجــه إلي ــه ونّيات بواعَث

الخاطــئ، واعــرض أمامــه نفســك بــكّل مــا 

ــا  ــف خفاياه ــخ، واكش ــّوث وتلط ــن تل ــا م فيه

ء، وا|خ مــردًدا  ©
ÿç �© تــرى كل

ª«أمــام عينــه الــ

 . © ِó«َواْعــِرْف َقْلــ ُæَيـَـا ا © ِ
³è ْ ِó×قــول المرنـّـم: «اْخَتــ

 � © ِ
³́ © َواْعــِرْف أَْفــَكاِري. َوانُْظــْر ِإْن َكاَن  Å

اْمَتِحــ»³

© َطِريًقــا أَبَِدي<ــا» مزمــور  ِ
³èَطِريــٌق بَاِطــٌل، َواْهــِد

.٢٤ و   ٢٣  :١٣٩

ــا، ويحملــون  ون يقبلــون الديــن عقلي< كثــ×©

غــ×©  القلــب  أن   ³ ©Äحــ  ©
³́ التقــوى،  صــورة 

ــْق  ــا اْخُل ــا نَِقي< ــك: «َقْلًب ــن طلبت ــدد. فلتك متج

 « ©Ôَِداِخــ © ِ
³́ ْد  Åَوُروًحــا ُمْســَتِقيًما َجــد ،ُæَــا ا � يَ © ِ

³́

ــك،  ــع نفس ــا م ــن أميًن ــن ك ــور ٥١: ١٠. ولك مزم

كّل جــد واهتمــام، وتشــّبث وإ|ار،  بــاذ�ً 

ًفــا عــÔ الهــ�ك. فهــذا أمــر  ÿõكمــا لــو كنــت م

 ³ ©Äيجــب تســويته، ويجــب أن يحــّل بينــك وبــ

ــاء  ــق برج ــة �§ّن التعّل ــة نهائي ــاå بصف �ِ تع

ــا. ــده ��ه�كن ــي وح ــي يكف وهم

فــإّن  ــ�ة،  �الص بــروح  كلمــة �ِ  أدرس 

يعتــه، وحيــاة اْلَمِســيِح، ومبــاديء  ÿ] فيهــا

 « �© ِبُدوِنَهــا َلــْن يَــَرى أََحــٌد الــر�ب ِ
ª«ــ �«اْلَقَداَســة ال

 Ô³ ١٢: ١٤، فضــ�ً عــن أنهــا تبكتنــا عــ ©Äانيــ ó×ع

الخطيــة وتعلــن لنــا طريــق الخــ�ص بوضــوح 

وجــ�ء. انصــت لهــا، باعتبارهــا صــوت �ِ 

ــك. ــب نفس ــذي يخاط ال

ومــ»ª أدركــت جســامة خطيتــك، وتجلت 

لــك نفســك عــÔ حقيقتهــا فــ� تستســلم 

ــد  ــاة ق ــل الخط ــا �§ج ــوط. فإنم ــأس والقن للي

جــاء اْلَمِســيُح مــن الّســماء. فيــا لــه مــن حــّب 

فائــق عجيــب! إذ إننــا � نصالــح �َ، بــل 

© اْلَمِســيِح ُمَصاِلًحــا اْلَعاَلــَم  ِ
³́ هــو الــذي «َكاَن 

بحنــّو   َ� إّن   .١٩  :٥ ٢كورنثــوس  ِلَنْفِســِه» 

ــوب أو�ّده  ــتعطف قل ــذي يس ــو ال ــة ه ومحب

ّدهــم عــن زيغهــم وض�لهــم.  الشــاردين، ل×©

ــه  ه وحلم ó×ي يتســع صــ ÿõــ ــن أٍب ب ــس م ولي

كمــا  وأخطائهــم،  أو�ده  عيــوب  �حتمــال 

يفعــل �ُ مــع الذيــن يحــاول انقاّذهــم. 

 Ôعــ وحنــّوه  عطفــه   ©
³́  ِ� مثــل  وَمــن 

ــة  ي ّ
ÿõــفاه ب ــن ش ــس ِم ــم؟ ولي ــئ ا�§ثي الخاط

ــا  © به
ª«ــ ــة ال ــ�ت الرقيق ــذه التوس ــكبت ه س

يفعــل  كمــا  الضــال  نســان  ا��  ُ� يناشــد 

ــي إ�  ــه إْن ه ــِده وتحذيراِت ــو. إّن كّل مواعي ه

ــا. ــق به © � يُنط
ª«ــ ــه ال ــمات محبت تنس

ــْيطاُن ويوســوس لك أنك  �© الش
ªèعندمــا يــأ

ــك وتحــدث  ــع إå فادي ــم، تطل خاطــيء عظي
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ــه نظــرك اå نــوره فتجــد  Åعــن اســتحقاقاته. وج

 �ف بخطيتــك، وانتهــر عــدو ª×العــون ، ثــم اعــ

، وقــل لــه «إّن اْلَمِســيَح يَُســوَع جــاء  الخــ×©

ــوس ١:  ــاة» ١كورنث ــص الخط ــم لُيخّل إå العال

١٥. وإنــك يمكــن أن تَْخُلــص بواســطة محبتــه 

ســمعاَن  اْلَمِســيُح  ســأل  عندمــا  الفائقــة. 

ــا  ³ كان أحدهم ©Äــ ــص بمديون ــا يخت ــؤا�ً فيم س

مديًنــا بمبلــغ زهيــد، وا�Öخــر كان مديًنــا بمبلــغ 

 ، ³ ©Äــ ثن ــن الســيد ســامح ا�� ا، ولك جســيم جــد<

ــا لســـّيده؟ أجــاب  فأيهمــا يكــون أكــ×ÿ حب<

 « ِ َ
ÿ×َْكــ ســمعان قائــ�ً: «أَُظــنé ال�ــِذي َســاَمَحُه ِبا�§

لوقــا ٧: ٤٣. فنحــن كنــا مــن أَرَْدأ الخطــاة، 

ــران.  ــب الغف ــû© نوه ــات ل ــيَح م ــن اْلَمِس ولك

إّن اســتحقاقات ذبيحتــه وتضحيتــه لتكفــي 

ــن ســامحهم  ــا أمــام ا�Öب. والذي للتشــّفع فين

، وســيكونون أقــرب  ÿ×ســيحّبونه أكــ ÿ×با�§كــ ُ�

ليســبحوه عــÔ محّبتــه  النــاس إå عرشــه، 

© � حــّد لهــا. فإننــا، 
ª«العظمــى، وتضحيتــه الــ

 ÿ×ــ ــا أك ــة �ِ، تحققن ــا إدراًكا لمحب ــا ازددن كلم

فأكــ×ÿ حقيقــة الخطيــة وطبيعتهــا، وعرفنــا 

ا. وعندمــا نــرى عمــق محبتــه  أنهــا خاطئــة جــد<

ــه  ــدرك شــيًئا مــن تضحيت ــا بهــا، ون © أحبن
ª«ــ ال

حزنًــا  قلوبنــا  تنفطــر  �§جلنــا،  ال�محــدودة 

ــا. ا وتعّطًف ــو< ــا حن ــذوب أفئدتن وت
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راحة الضمير
الفصل الرابع

 éَمــْن يَْكُتــُم َخَطايَــاُه �َ يَْنَجــُح َوَمــْن يُِقــر»

ُكَهــا يُرَْحــُم» أمثــال ٢٨: ١٣. ُ ْ
ª×َِبَهــا َوي

 ©ûلــ علينــا،   ُ� طه  ª×يشــ فمــا  إذن   

يمنحنــا رحمتــه ويهبنــا عفــوه وغفرانــه، ســهل 

ــل  ــا عم �ــب ِمن ــو � يطل ــول. فه ــادل ومعق وع

ــرض  ــا، و� يف ــا ألًم ــبب لن ــا أو يُس ــر يُحزنن أم

ــاة الســفر وتحمــل المخاطــر �§داء  ــا معان علين

حــجµ أو بلــوغ مــزار. و� يأمرنــا بــأن نقــوم 

ًا  بأعمــاٍل تقّشــفية وممارســات تعذيبيــة، تكفــ×©

ــا كّل  ــان، وإنم ــّد وعصي ــن تع ــاه م فن ª×ــا اق عم

ــه هــو  ــû© يشــملنا برحمِت ــا ل �ــه �ُ ِمن مــا يطلب

قــ�ع عنهــا. اف بخطايانــا وا�� ª×ا�عــ

بَْعُضُكــْم  ُفــوا  ِ َ
ª×ِاْع» الرســول:  يقــول 

بَْعُضُكــْم �§َْجــِل  َوَصلéــوا  ِباّلــَز��ِت،  ِلَبْعــٍض 

ف  ª×تُْشــَفْوا» يعقــوب ٥: ١٦. فلنعــ ْ ©ûَبَْعــٍض ِلــ

أن   Ôقــادر عــ فهــو وحــده   ،æ بخطايانــا

بعّضنــا  أَيًْضــا  ف  ª×ولنعــ الغفــران،  يهبنــا 

ــاءة  ــك إس ــدرت من ــإذا ب ــز�ت، ف ــض بال لبع

نحــو صديــق لــك أو جــار، فمــن حّقــه عليــك 

ــب  ــن الواج ــه م ــا أنّ ــك كم ــه بخطئ ــّر ل أن تق

عليــه هــو أَيًْضــا أن يــر-³ ويصفــح. ثــم بعــد 

ــه،  ــو �ِ وغفران ــس عف ــك أن تلتم ــك علي ذل

ــه  �§ّن ذلــك ا�§خ الــذي تطاولــت عليــه وجرحَت

ــت  ــه، فأن رت ب ــا هــو ُملــك �ِ، فــإن أ|³ إنّم

فــت  ª×اع ª«تخطــيء ضــد خالقــه وفاديــه. ومــ

ــة  æ بخطيتــك و�§خيــك بذنبــك، فــإن القضي

الوحيــد  الحقيقــي  الوســيط  أمــام  تصبــح 

ــر�ٌب  ــة ا�§عظــم الــذي هــو «ُمَج ورئيــس الكهن

ــٍة»، ومســتعد «أن  �ٍء ِمْثُلَنــا، ِبــ�َ َخِطي ْ © َ ÿç Åُكل © ِ
³́

ــادر أن  ³ ٤: ١٥، وق ©Äــ اني ó×ــا»، ع © لضعفاتن
ÿèــر ي

ــم. ــة إث ــن كل وصم ــا م يطهرن

إذن فأولئــك الذيــن لــم يذللــوا نفوســهم 

لــم يقومــوا  ³ بذنبهــم  ©Äفــ ª×أمــام �ِ، مع

وط قبولهــم، �§ننــا إن  ÿ] ط مــن ÿ] بعــد بــأول

ــا لــم نتــب إå �ِ توبــة � رجعــة عنهــا و�  كن

ــا  ــه بخطايان ف ل ª×ــ ــم نع ــا ل ــكاص، وإن كن انت
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ــم نظــرة  ث ــم ننظــر إå ا�� ــل وانكســار، ول بتذل

مقــت واســتنكار، فــ� نكون حــ»ª ا�Öن قــد طلبنا 

ــا الصفــح والغفــران. وإن كنــا لــم نطلــب،  َحق<

فنحــن لــم نجــد بعــد ســ�م �ِ. إنــه � 

يوجــد ســبب لعــدم نيلنــا غفرانـًـا عــن خطايانــا 

ــل  © التذل
³́  ³ ©Äــ ــ×© راغب ــا غ ــوى أنن ــة س الماضي

وط كلمــة الحــق. فــإن  ÿõذعــان لــ أمــام �ِ وا��

 ©
³́ �َ تعــاå قــد أعطانــا تعليمــات |يحــة 

ــا،  اف بالخطاي ª×ــا أن ا�عــ ³ لن ©Äهــذا الشــأن تبــ

ــة، يجــب أن  ــة أَْم علني ســواء أكان بصفــة فردي

ف بــه  ª×يصــدر عــن القلــب، ويجــب أن يعــ

اف ليــس  ª×الفــم ويــردده اللســان، �§ن ا�عــ

مجــرد لغــو أو ك�م اعتباطــي وليــس هــو مجرد 

اًعــا، دون أن  ³ ª×ع مــن صاحبــه ان ³ ª×ت~يــح ينــ

يــدرك جســامة خطيتــه، ويشــعر بشــدة نفــوره 

اف الصحيــح  ª×منهــا واســتنكاره لهــا. وإنمــا ا�عــ

الــذي يجــد ســبي�ً إå رحمــة �ِ وعفــوه، هــو 

ْفــس ويصعــد مــن  �الــذي يصــدر مــن أعمــاق الن

ــٌب  ــم: «َقِري ــول المرنّ ــا يق ــب. كم ــم القل صمي

ــُص  Åــوِب، َويَُخل ي اْلُقُل ِõِــ ــَن اْلُمْنَك ــر�بé ِم ــَو ال ُه

ــور ٣٤: ١٨. ــرéوِح» مزم ــِحِقي ال اْلُمْنَس

ــم  ــذي يتس ــو ال ــي ه اف الحقيق ª×ــ فا�ع

 Ôقــرار بالخطايــا عــ بالتحديــد، ويتنــاول ا��

ــون  ــد تك ــا ق ــص. هــذه الخطاي وجــه التخصي

مــن النــوع الــذي يجــب عرضــه أمــام �ِ 

ف  ª×فقــط، وقــد تكــون غلطــات يجــب أن نعــ

ر<ا وســوًءا 
بهــا أمــام مــن ألحقنــا بهــم |³

ــة، فيجــب  ــا ذات صفــة علني وقــد تكــون أَيًْض

© كل الحــا�ت 
³́ ــن  ــاًرا. ولك ــا جه ف به ª×أن نعــ

ــا  اف محــدًدا ومنصب< ª×يجــب أن يكــون ا�عــ

ــا. © ارتكبناه
ª«ــ ــة ال اف بالخطي ª×ــ ــÔ ا�ع ع

[ائيليــون  ففــي زمــن صموئيــل ضــّل ا��

نتائــج  مــن  يعانــون  وكانــوا   ،ِ� عــن 

ــم  ــم وثقته ــدوا إيمانه ــم فق ــم �§نه خطيته

دارة  بــه، وتيقنهــم مــن قدرتــه وحكمتــه ��

الحكــم، والدفــاع عــن قضيتــه وتزكيتهــا. 

الحاكــم  عــن  قلوبهــم  تحّولــت  لقــد 

ــأ[ه  ــد الكــون ب ــده مقالي ــذي بي ا�§عظــم ال

ــك أســوة  © أن يكــون لهــم َمل
³́ ــة منهــم  رغب

ــد  ــن ا�§مــم والشــعوب. وق ــن حولهــم ِم بَم

تــّم لهــم مــا أرادوا ولكن�هــم بــاؤوا بالفشــل 

الســ�م  طعــم  يتذوقــوا  ولــم  والخيبــة، 

فوا  ª×واعـــ  ِ�  åإ أتــوا   ª«حــ وا�ســتقرار 

ــوا  ــكار، إذ قال ــود وإن ــن جح ــوه م ف ª×ــا اق بم

 Åب�ِإåَ الــر لصموئيــل: «َصــلÅ َعــْن َعِبيــِدَك 

أََضْفَنــا  َقــْد  َن�َنــا 
نَُمــوَت، �§  َ� � ª«ِإَلِهــَك َحــ

َنُْفِســَنا  §� ِبَطَلِبَنــا  <ا  َ ÿ] َخَطايَانَــا  َجِميــِع   åَِإ

َمِلــًكا» ١صموئيــل ١٢: ١٩. فا�[ائيليــون إذ 

ــذي  ــو ال ــل ه ــم للجمي ــأن نكرانه ــوا ب اقتنع

ــط  ــع رواب ــن �ِ، وأّدى إå قط ــم ع أقصاه

ا  كــة بينــه وبينهــم، لــم يجــدوا َمَفــر< ÿõال

افهــم بذكــر هــذه الخطيــة  ª×مــن تحديــد اع
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 åََنــا َقــْد أََضْفَنــا ِإ�َن
بالــذات، إذ قالــوا: «�§

ــًكا». ــَنا َمِل َنُْفِس ــا �§ ا ِبَطَلِبَن > َ ÿ] ــا ــِع َخَطايَانَ َجِمي

ــد  ــو�ً عن اف � يكــون مقب ª×غــ×© أن ا�عــ

صــ�ح.  وا�� بالتوبــة  نًــا  ª×مق كان  إذا  إ�   ،ِ�

ــرة،  ات ظاه ــ×© ــاة تغي ــاول الحي ــب أن تتن فيج

ء  ء يــ\© ©
ÿç نبــذ كل Ôويجــب العمــل عــ

ــأªè كل هــذا إ� نتيجــة  ــن يت إå �ِ تعــاå. ول

لحــزن حقيقــي وتوبــة خالصــة. وأمــا ا��صــ�ح 

ــا  ــه مــن جانبن ــا أن نقــوم ب ³ علين ©Äالــذي يتعــ

وواضًحــا  جلًيــا  إشــعياء   ّ © ِó«ــ �الن نــه  �بي فقــد 

 � َ ÿ] اْعِزُلــوا  ــوا.  éتََنق «ِاْغَتِســُلوا.  قولــه:   ©
³́

ــِل  ــْن ِفْع ــوا َع éُكف . � © َ
ــ»³ ــاِم َعْي ــْن أََم ــْم ِم أَْفَعاِلُك

 . �ــق ــوا اْلَح . اْطُلُب ِ ْ ــ×© ــَل اْلَخ ــوا ِفْع . تََعل�ُم Å � ÿõــ ال

انِْصُفــوا اْلَمْظُلــوَم. اْقُضــوا ِلْلَيِتيــِم. َحاُمــوا 

ه  �ــو ــك ن ــِة» إشــعياء ١: ١٦ و ١٧. كذل ــِن ا�§َرَْمَل َع

ــَن  ــُر الر�ْه ي Å Å ÿõال �ــه: «ِإْن رَد © قول
³́ ــال  ــه حزقي ب

ــِض  © َفَراِئ ِ
³́ ــَلَك  ــِب َوَس ــِن اْلُمْغَتَص َض َع �ــو َوَع

ـُه َحَيــاًة يَْحَيــا.  �اْلَحَيــاِة ِبــ�َ َعَمــِل ِإثْــٍم, َفِإنـ

ـــله  ��َ يَُمــوُت» حزقيــال ٣٣: ١٥. وأَيًْضــا فص

© قولــه: «َفِإن�ــُه ُهــَوَذا ُحزْنُُكــْم 
³́ الرســول بولــس 

ــأَ  ــْم أَنَْش ــيَئِة �ِ، َك ــِب َمِش ــُه ِبَحَس ــَذا َعْيُن َه

ِفيُكــْم ِمــَن اِ�ْجِتَهــاِد، بَــْل ِمــَن اِ�ْحِتَجــاِج، 

ــَن  ــْل ِم ــْوِف، بَ ــَن اْلَخ ــْل ِم ــِظ، بَ ــَن اْلَغْي ــْل ِم بَ

ــاِم.  ــَن اِ�نِْتَق ــْل ِم َِة، بَ ْ ــَن اْلَغــ×© ــْل ِم ــْوِق، بَ �الش

 © ِ
³́ ٍء أَْظَهرْتُــْم أَنُْفَســُكْم أَن�ُكــْم أَبِْريَــاُء  ْ © َ ÿç Åُكل © ِ

³́

َهــَذا ا�§َْمــِر» ٢كورنثــوس ٧: ١١. 

 ، © óèــعور ا�§د �ــت الش ــ»ª أمات ــة م فالخطي

ــه  © صفات
³́ ــا  ــرى م ــم � ي ث ــل ا�� ــل فاع تجع

مــن نقائــص وعيــوب، و� يتحقــق فداحــة 

ــم يخضــع لقــوة  ــه. فمــا ل ــذي ارتكب ــÿõ ال ال

ــُدس المقنعــة، يظــل غــ×© مــدرك  وح اْلُق éــر ال

افاتــه خاليــة  ª×لخطيتــه إدراكا كامــ�ً، وتكــون اع

مــن روح الجــد وا��خــ�ص إذ يحــاول عنــد كل 

ــًبا  ــذار، ناس ــه ا�§ع ــس لنفس اف أن يلتم ª×ــ اع

بــه،  أحاطــت   ©
ª«الــ الظــروف   åإ أخطــاءه 

© لو�هــا لمــا ارتكــب مثــل هــذا الذنــب 
ª«والــ

ــه. ــ�م علي ــذي ي ال

مــن  أك�  أن  بعــد  وحــواء  آدم  فــإّن 

الّشــجرة المنهــّي عنهــا، شــعرا بالخــزي والعــار 

ــا  ــة والخــوف. وكان جــّل همهم ــا بالرهب �وأحس

تلّمــس وســيلة   åا�§مــر من~ًفــا إ © مبــدأ 
³́

ا�عتــذار عــن خطيتهمــا، والتخّلــص مــن حكم 

المــوت الرهيــب. فلمــا بــدأ �ُ يســألهما عــن 

يلقــي  آدم  أخــذ  فاهــا،  ª×اق  ©
ª«الــ الخطيــة 

باللــوم عــÔ �ِ تعــاå وعــÔ المــرأة، إذ قــال: 

© ِمــَن  ِ
© َجَعْلَتَهــا َمِعــي ِهــَي اْعَطْتــ»³ ِ

ª«ــ�«اْلَمــْراُة ال

ــَجرَِة َفاَكْلــُت» تكويــن ٣: ١٢. وكذلــك المــرأة  �الش

بدورهــا أخــذت تنحــي بال�ئمــة عــÔ الَحـــي�ة، 

تكويــن  َفاَكْلــُت»   © ِ
َغر�تْــ»³ ــُة  �«اْلَحي إذ قالــت: 

ــة  ــاå قائل ــÔ �ِ تع ض ع ª×ــ ــا تع ٣: ١٣، كأنه

 åــة ولمــاذا تركتهــا تتســلل إ �لمــاذا خلقــت الَحي

 ©
³́ جنــة عــدن؟ تلــك كانــت ا�§ســئلة المتضمنــة 
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ــة  ــت التبع ــذا ألق ــا. وهك ــن خطيته ــا ع عذره

عــن  عــÔ �ِ ســبحانه، وجعلتــه مســؤو�ً 

ــإن  ــك ف © ذل
³́ ــب  ــقطتهما. و� عج ــا وس زلتهم

ــنا  ــة أنفس ئ ó×ــؤولية وت ــن المس ــل م روح التنّص

 © óèا�§صــل عنــد إبليــس الملّقــب بــأ ©
³́ تولــدت 

الكــذاب ومنــه [ت إå كل ذريــة آدم وحــواء. 

افــات ليســت بإيحــاء مــن  ª×مثــل هــذه ا�ع

ــ×© مقبولــة  لهــي، وبالتــاå© فهــي غ الــروح ا��

ــا  ــة الصحيحــة فإنّه ــا التوب ــد �ِ. أّم ــة عن البت

ــّر  ــه بنفســه، ويق ــل ذنب نســاَن يحم تجعــل ا��

ــك  ــل ذل ــا فع ــاق، كم ــداع ونف ــ×© خ © غ
³́ ــه  ب

ــار الــذي لــم يجــرؤ أن يرفــع عينيــه نحــو  �العش

ــ�ً:  ــل قــرع عــÔ صــدره و|خ قائ الّســماء، ب

ــا ١٨: ١٣.  ــَئ» لوق ــا اْلَخاِط © أَنَ ِ
ــ»³ ــم� ارَْحْم «اللُه

ــن  ر كل م ó×ــ ــذا يت ًرا. وهك ّ ó×ــ ــه م ــاد إå بيت فع

ع بدمــه  �ف بذنبــه �§ن يَُســوَع نفَســه يتشــف ª×اعــ

ــة.  �§جــل كل نفــس تائب

ــة �ِ بشــأن  © كلم
³́ ــواردة  ــة ال وإّن ا�§مثل

اف  ª×ــ ــا روح ا�ع ــح لن ــة توض ــة الحقيقي التوب

تعّلــل وتنّصــل،  مــن كل   ©åالخــا الصحيــح 

ــوبه  ــذي � يش ــص ال ــرار الخال ق ــا ا�� ³ لن ©Äــ وتب

ــط  ــم يحــاول ق ــ�ً، ل ــس، مث .فبول ©
ªèالذا ّ ó×ــ ال

فــه ضــد الكنيســة،  ª×يء نفســه ممــا اق ó×أن يــ

بــل هــو يصــّور خطيتــه كأشــّد مــا تكــون 

ــتصغار  ــاول اس ــا دون أن يح ــوداًدا وإظ�ًم اس

 © ِ
³́ أَيًْضــا  َذِلــَك  ذنبــه، إذ يقــول: «َوَفَعْلــُت 

يــَن ِمــَن  ِ © ُســُجوٍن َكِث×© ِ
³́ أُورَُشــِليَم َفَحَبْســُت 

ــاِء  ــِل ُرَؤَس ــْن ِقَب ــْلَطاَن ِم éــًذا الس َ آِخ ³ ©Äــ يِس Åاْلِقد

ــا َكانُــوا يُْقَتُلــوَن أَْلَقْيــُت ُقرَْعــًة  �اْلَكَهَنــِة. َوَلم

© ُكلÅ اْلَمَجاِمــِع ُكْنــُت أَُعاِقُبُهــْم ِمــَراًرا  ِ
³́ ِبَذِلــَك. َو

ْجِديــِف. َوِإْذ أَْفــرََط  �ًَة َوأَْضَطرéُهــْم ِإåَ الت َكِثــ×©

َحَنِقــي َعَلْيِهــْم ُكْنــُت أَْطرُُدُهــْم ِإåَ اْلُمــُدِن 

© اْلَخــاِرِج» أعمــال ٢٦: ١٠ و ١١. بــل ولــم  ِ
³́  © ِ

ª«ــ�ال

 åَــاَء ِإ ــوَع َج ــيَح يَُس دد أن يقــول «أَن� اْلَمِس ª×ــ ي

ُلُهــْم أَنَــا»  �ــَص اْلُخَطــاَة ال�ِذيــَن أَو Åــِم ِلُيَخل اْلَعاَل

١تيموثــاوس ١: ١٥. 

وا�نكســار،  بالتواضــع  فانمــا  أجــل، 

أن  الخاطــئ  يســتطيع  الصادقــة  والتوبــة 

يقــّدر شــيًئا مــن محبــة �ِ، وشــيًئا ممــا أنفــق 

© إå أبيــه 
ªèكمــا يــأ ِ� åإ ©

ªèجلجثــة. فيــأ ©
³́

ــا عــن كل  ــا بــكل ذنوبــه، وتائًب ًف ª×الُمِحــب، مع

َْفَنــا ِبَخَطايَانـَـا  َ ª×خطايــاه، �§نــه مكتــوب: «ِإِن اْع

ــا  ــا َخَطايَانَ ــَر َلَن � يَْغِف ª«ــ ٌ َوَعاِدٌل.َح ³ ©Äــ ــَو أَِم َفُه

رَنَــا ِمــْن ُكلÅ ِإثْــٍم» ١يوحنــا ١: ٩.  Åَويَُطه
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الفصل الخامس

التكريس التام
© ِإْذ  ِ

© َفَتِجُدونَ»³ ِ
بهـذا وعدنا �ُ: «تَْطُلُبونَـ»³

© ِبـُكلÅ َقْلِبُكْم» إرميا ٢٩: ١٣. ِ
تَْطُلُبونَـ»³

 إْن لـم نطلـب �َ بـكل قلوبنـا � نجده، 

ّ عـن  وإن لـم نذعـن لـه إذعانًـا كامـ�ً � نتغـ×©

³ صورتـه ومثالـه، �§ننـا  ©Äشـكلنا لنكـون مشـابه

الـرéوح  وصفنـا  وقـد   ،ِ� أعـداء  بالطبيعـة 

َواْلَخَطايَـا»  نُـوِب  éِبالذ» أمـوات  بأننـا  اْلُقـُدس 

 éُكل» فقـال:  حــالتنا  ص  �وشـخ  ،١  :٢ أفسـس 

الـر�أِْس َمِريـٌض َوُكلé اْلَقْلـِب َسـِقيٌم... َلْيَس ِفيِه 

 ©
³́ ـٌة» إشـعياء ١: ٥ و ٦،  فنحـن ُممَسـكون  �ِصح

رادتـه، ٢تيموثاوس  فخـاخ إبليـس ُمقتنصـون ��

٢: ٢٦. غـ×© أن �َ تعـاå يريـد شـفاءنا ويرغب 

ًا  تغيـ×© يسـتوجبان  أمـران  وهمـا  تحريرنـا،   ©
³́

© طبيعِتنـا 
³́ © صفاِتنـا وتجديـًدا كامـ�ً 

³́ شـام�ً 

ان إ� بتسـليم قلوبنا æ تسـليًما تاًما. و� يصـ×©

هــي  فينــا  ا�§ثــرة  محاربــة  إّن  نعــم، 

 �ن
§� إط�ًقــا،  رحاهــا  دارت  معركــة  أعظــم 

المشــيئة  وإخضــاع   æ ْفــِس  �الن تســليم 

و|اًعــا  عوانًــا  حربًــا  يســتلزمان  لمشــيئته 

© القداســة مــا لــم 
³́ ْفــس � تتجــدد  �عنيًفــا، والن

مطلًقــا. خضوًعــا  لربÅهــا  تخضــع 

غـ×© أّن سياسـة �ِ ليسـت، كمـا يريد أن 

ـْيطاُن، مؤسسـة عـÔ تحّكـم  �يصورهـا لنـا الش

غاشـم يتطلـب ِمّنـا تسـليًما أعمـى. يناشـد �ُ 

قائـ�ً،  يدعونـا  إذ  بضمائرنـا  ويهيـُب  عقولنـا 

 óèيأ åنََتَحاَجْج» إشـعياء ١: ١٨، فهو تعا �«َهُلـم

أن نتعّبـد لـه قـõًا واضطـراًرا، �§ن اسـتعمال 

يعيـق  يـة  ó×الج وا�§سـاليب  القهريـة  الوسـائل 

تقّدمنـا الفكـري وتحسـننا الُخُلقـي ويجعـل ِمّنا 

آلـة صّمـاء، فمـا لغـرض كهـذا خلقنـا �ُ، بـل 

 åج به عمـل الخلق إ �نسـان الذي تـو ليسـمو ا��

© وأسـمى غايـات التقـدم، 
ª́ أقـ÷ مراتـب الـر

© نبلُغها بنعمته، 
ª«َكـة الـ َ َ ó×جاعـ�ً أمامنـا ذروة ال

 ©ûوداعيـا إيانـا أن نبـادر بتسـليم أنفسـنا لـه لـ

يعمـل فينـا إرادته ويتمـم فينا مشـيئته. فا�§مر 

وك لنـا لنختـار فيمـا إذا كنـا سـنتحرر مـن  ª×مـ
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© حريـة مجـد 
³́ ك  ª×نشـ ©ûعبوديـة الخطيـة، لـ

 .ِ� أو�د 

إن� تكريــس ذواِتنــا æِ ليســتلزم حتًمــا 

ء مــن شــأنه أن يفصلنــا  ©
ÿç أن نتنّحــى عــن كل

© حديثــه مــع 
³́ عنــه، كمــا أوضــح ذلــك يَُســوُع 

ــْم  ــٍد ِمْنُك ــَك ُكلé َواِح ت�ميــذه، إذ قــال: «َفَكَذِل

يَُكــوَن  أَْن  يَْقــِدُر  أَْمَواِلــِه �َ  َجِميــَع  ُُك  ْ ª×يَــ  َ�

ء يحــوÅل  ©
ÿç ِتْلِميــًذا» لوقــا ١٤: ٣٣. فــكل ©åِ

ــال  ــه، فالم ــذه وترك ــب نب ــن �ِ يج ــب ع القل

 Ôون ممــن يتهافتــون عــ صنــم يتعبــد لــه كثــ×©

اء. ومحبــة المــال هــي السلســلة الذهبيــة  ÿ×الــ

ــْيطاُن بهــا. وآخــرون  �الش © يســتأ[هم 
ª«الــ

هــم  يتعبــدون للشــهرة والجــاه العالمــي، وغ×©

ــدم  ــي وع اخ ª×ــل وال ــم التكاس ــدون لصن يتعب

ــؤوليات.  ــن المس ــرار م ــب والف ــل العواق éتحم

ــا �  ــا، �§نن ــب تحطيمه ــ�ل يج ــذه أغ ــكل ه ف

ــم،  ³ �ِ والعال ©Äــ ــا ب ــّزيء حياتن ــدر أن نج نق

بــل � نكــون أو�ًدا æ حــ»ª نكــرس أنفســنا لــه 

ــا.  ــا تاًم تكريًس

ومــن النــاس مــن يّدعــون بأنهــم يعبدون 

ــم  ــا هــم � يعتمــدون إ� عــÔ برّه �َ، بينم

، فهــم يريــدون أن يحفظــوا النامــوس،  ©
ªèالــذا

 Ôويمارســوا حيــاة الفضيلــة، ويحصلــوا عــ

ــم عــÔ جهودهــم  الخــ�ص، بمحــض اتكاله

الشــخصية، دون أن يكــون الباعــث عــÔ ذلــك 

كلــه محبــة اْلَمِســيِح. فهــم يســعون لممارســة 

واجبــات الحيــاة اْلَمِســيحية كفــرض يطلبــه �ُ 

ــَماء. فمثــل هــذه  �منهــم لحصولهــم عــÔ الس

الديانــة � تفيــد شــيًئا ولكــن مــ»ª حل اْلَمِســيُح 

© حياتنــا، امتــ�§ت قلوبنــا بمحبتــه، واغتبطــت 
³́

تــه، فــ� نلبــث أن ننــ\ ذواِتنــا،  ÿõنفوســنا بِع

ــا،  ــا ومحــور تأم�تن ن ــز تفك×© ــه هــو مرك ونجعل

فمــن ثــم تكــون بواعثنــا كلهــا مدفوعــة بمحبــة 

ــة �ِ �  ــن تح~هــم محب ــيِح، �§ن الذي اْلَمِس

يعــودون ينظــرون إå الحيــاة اْلَمِســيحية كأنهــا 

ــون  ، � يحاول ــ÷³ ــب يق ــؤدى أو واج ــرض ي ف

أن يظفــروا منهــا بأكــ×ó مكســب وأقــل خســارة 

بــل تكــون غايتهــم القصــوى هــي التشــبه 

باْلَمِســيِح، والعمــل بموجــب مشــيئته وإرادتــه، 

مبديــن مــن ا�هتمــام مــا يتفــق والغــرض 

باْلَمِســيِح  اف  ª×الــذي ينشــدونه. فــإن ا�عــ

ــه  ــق فإن ــب عمي ــن ُح ــادًرا ع ــن ص ــم يك إذا ل

عابــرة  كلمــات  مجــرّد  يكــون  أن  يعــدو   �

ــة. ــا عبودي ــاة كله وممارســات شــكلية، وحي

ــي  ــك أن تضح ــ×© علي ــه كث ــعر بأن أفتش

فســل  إذن  اْلَمِســيِح؟  �§جــل  ء  ©
ÿç بــكل 

ــه  ؟ إن ©Ôــ ــيُح �§ج ــى اْلَمِس ــاذا أعط ــك: م نفس

ــه وحياتـَـه وآ�مــه  �ء لفداِئنــا — حب ©
ÿç بــذل كل

أََفَنْبَخــُل عليــه بقلوبنــا، ونحــن لســنا أهــ� 

ــع  ــا نتمّت ــا لكونن ــذه؟ وإنم ــى كه ــة عظم لمحب

اك  ª×كل لحظــة مــن لحظــات حياتنــا با�شــ ©
³́

© بـَـَرَكات نعمتــه، |نــا � نــدرك تماًمــا عمــق 
³́
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الجهــل والبــؤس اللذيــن أنقذنــا منهمــا. وهــل 

نســتطيع أن نــراه مطعونًــا بخطايانــا، ثــّم 

نــزدري محبتــه وتضحيتــه؟ وهــل نســتطيع 

أن نــرى تواضــع رب المجــد الــذي � حــّد لــه 

ثــم نتذمــّر �§نــه � ســبيل إå دخــول الحيــاة 

ْفــس؟ �إ� بالــ~اع وإذ�ل الن

ة  ّ ó×فكــم مــن أنــاٍس ذوي قلــوب متكــ

التذلــل  ورة  ³| ومــا   : ³ ©Äقائلــ يتســاءلون 

ــزم أن  ــة؟ وهــل يل وا�تضــاع، والحــزن والتوب

ــا  ــد �ُ لن ــور حــ»ª يؤك ــارس كل هــذه ا�§م نم

 ©
ا عــÔ هــذا الســؤال � يســع»³ قبولنــا؟ ورد<

كان  الــذي  اْلَمِســيِح نفســه   åإ� أن أشــ×© إ

ّهــا عــن الخطيــة، فضــ�ً عــن كونــه رئيــس  ³ م×³

ــم  ــنا ا�§ثي ــن جنس ــاب ع ــه إذ ن ــَماء، ولكن �الس

َ َمــَع أَثََمــٍة َوُهــَو  صــار خطيــة �§جلنــا «َوأُْحــِ÷©

 « َ ³ ©Äاْلُمْذِنِبــ © ِ
³́ يــَن َوَشــَفَع  ِ ــَة َكِث×© �َحَمــَل َخِطي

إشــعياء ٥٣: ١٢.

ــوب  ــكّل» المطل ــذا «ال ــو ه ــا ه ــن م ولك

ــا هــو إ�  ــب، وم ــه القل ــه æ؟ إنّ ــا أن نقّدم �ِمن

قلــب ملــّوث با�ثــم والخطيــة يريــد اْلَمِســيُح 

، ويخّلصــه بمحبتــه  أن يطهــره بدمــه الــز/©

ــو ل�§ســف  ــا يدع ــإن م ــك ف ــع ذل ــة! وم الفائقـ

أن  يســتصعبون  النــاس  أن  هــو  والحــõة 

© أخجــل مــن 
ــ»³ ــّل» æ، إن ــوا هــذا «الكـ يعطـ

ســماع هــذا الــك�م وأخجــل مــن الكتابــة عنــه.

ء  ©
ÿç ــا أي �عــÔ أن �َ تعــاå � يطلــب ِمن

يــرى مــن مصلحتنــا أن نســتبقيه �§نفســنا، �§نــه 

ــه، إنمــا يضــع نصــب  © كل مــا يعملــه ويجرب
³́

ــت  ــا لي ــه. في ــح بني ــه خــ×© خ�ئقــه وصال عيني

أولئــك الذيــن لــم يختــاروا اْلَمِســيَح بعــد، 

أن  يريــد   Ôأشــياء فضــ لديــه  أن  يدركــون 

ًا  يمنحهــم إياهــا. وإّن هــذه ا�§شــياء تفــوق كث×©

ــان  نس ــإن ا�� ــهم، ف ــم أنفس ــدونه ه ــا ينش م

ــد  ــل ض ــيئة �ِ، ويعم ــد مش ــر ض ³ يفك ©Äــ ح
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ء إå نفســه ويجحــف  إرادتــه تعــاå، إنمــا يــ\©

بصاِلحــه. �§ن الفــرح الحقيقــي � يتــأªè بالســ×© 

© الطريــق المحظــور، والخــروج عــÔ وصيــة 
³́

ــ×©  ــؤول لخ ــا ي ــا كل م ــرف تماًم ــذي يع �ِ ال

ــا  ــّدي إنم ــم والتع ث ــق ا�� ــإن طري ــه، ف خ�ئق

ّدي. ª×ــ ــؤس وال ــا إå الب ينتهــي بن

 åوإنـه لمـن الخطـأ أن نظـن أّن �َ تعـا

ـَماء  �يـر-³ بـأن يـرى أو�ده يتأّلمـون، �§ن الس

نسـان. كمـا أن أبانـا  جميعهـا يهمهـا إسـعاد ا��

ـعادة أمام أحٍد  �ـَماوي � يسـّد مسـالك الس �الس

مـن خ�ئقـه، وإنمـا هو يهيـب بنـا أن نقلع عن 

© بنا إå اليأس 
© تُفـ÷³

ª«اللـذات ال ©
³́ ا�نغمـاس 

والشـقاء، فضـ�ً عـن أنهـا توصـد أماَمنـا بـاب 

السـعادة، وتحـول دون دخولنا الّسـماء. كذلك 

يَُسـوُع الفـادي عـÔ اسـتعداد �§ن يقبلنـا كمـا 

نحـن، عـÔ مـا نحـن عليـه مـن ضعـف ونقص 

نا من  وعـوز، وهـو لـن يقت~ فقـط عـÔ تطه×©

الخطيـة ومنحنـا الفـداء بدمـه، بـل هـو أَيًْضـا 

الذيـن  كل  رغائـب  يشـبع  �§ن  اسـتعداد   Ôعـ

يريـد  هـو  إذ  ه،  نـ×© ويحملـون  دعوتـه  يلّبـون 

© إليـه 
ªèأن يمنـح الراحـة والسـ�م لـكل مـن يـأ

ـا  �³ الحيـاة. وإنمـا هـو يتطلـب ِمن ó×ملتمًسـا خـ

© تقـود خطواتنا 
ª«أن نقـوم بتلـك الواجبـات الـ

إå أوج السـعادة والهنـاء، ممـا يسـتحيل بلوغه 

حيـاَة   �إن  .ِ� وصيـة  يخالـف  مـن  كل   Ôعـ

ر  �تصـو إذا  إ�  تتهيـأ  لـن  الحقيقيـة  البهجـة 

اْلَمِسـيُح فينـا «رجـاء المجـد».

ــ\© æ؟  ــلم نف ــف أس ــائل: كي ــرب س ول

لــه،  نفســك  تســليم   ©
³́ راغــب  إًذا  فأنــت 

ولكّنــك تشــعر بعجــزك الروحــي وقصــورك 

، إذ تــرى نفســك ُمســتعَبًدا للشــكوك  © óèا�§د

يــرة،  ÿõال للعــادات  ومســتأً[ا  المقلقــة، 

صــارت   ª«حــ خطايــاك،  بحبــال  متشــبًثا 

عهــودك محلولــة، وعزيمتــك مفلولــة، فأنت � 

تســتطيع الســيطرة عــÔ أفــكارك و� التحكــم 

© نوازعــك ومشــاعرك. وتيقنــك عــدم وفائــك 
³́

© إخ�صــك 
³́ بوعــودك قــد أضعــف ثقتــك 

© إمكانيــة قبولــك لــدى �ِ، 
³́ وجعلــك تتشــكك 

ــأس، �§ن  ــط أو تي ــب أ� تقن ــك، فيج ــع ذل وم

© مثــل هــذا الموقــف، هــو 
³́ كل مــا يلزمــك 

ــه  ــÔ الوج ــا ع رادة وتعرفه ــوة ا�� ــم ق أن تفه

ــة  ــوة الضابط ــن الق ــارة ع ــي عب ــح. فه الصحي

نســان. وهــي  © طبيعــة ا��
³́ © أوجدهــا �ُ 

ª«ــ ال

ــار. فيتوقــف  © بهــا نقــرر وبهــا نخت
ª«ــ القــوة ال

رادة، وعــÔ ُحســن  ا�� ك عــÔ عمــل  مصــ×©

توجيههــا واســتخدامها. فالقــدرة عــÔ ا�ختيــار 

هــي عطيــة �ِ للبــÿõ وعليهــم اســتخدامها. 

فــإن كنــت عاجــًزا عــن تجديــد قلبــك وتغيــ×© 

ــار،  ــت بعاجــز عــن أن تخت ــا أن عواطفــك، فم

ــك  ــّلم æ نفس ــن أن تس ــا| ع ــت بق ــا أن وم

وإرادتــك، ومــ»ª ســلمت لــه ذاتــك فإنــه � 

© قلبــك �§ن تريــد وأن تعمــل 
³́ يلبــث أن يعمــل 
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مــن أجــل المــõّة. وعندئــذ تصبــح طبيعتــك 

اْلَمِســيُح  ويصبــح  الــروح.  ســيطرة  تحــت 

ــة عواطفــك وشــعورك. ك، وِقبل محــور تفكــ×©

 Ôالحصــول عــ ©
³́ الرغبــة  ³ تكــن  §Äولــ

ــواب، إ�  ³ الص ©Äــ ــي ع ــة ه ــ�ح والقداس الص

ــّد  ــد ح ــا عن © جهادن
³́ ــف  ــب أن � نق ــه يج أنّ

يــن ســيهلكون �§ّن  الرغبــة فقــط، إذ إن� كث×©

كل هّمهــم كان مقتــً~ا عــÔ التعّلــل بالرغبــة 

 ،æ أنفســهم  يســلموا  أن  دون  وا�§مــل، 

ويختــاروا اْلَمِســيَح نصيًبــا لهــم.

ولكّنــك إذا أحســنت اســتخدام إرادِتــك، 

ــن أن  ــّد م ــ� ب ــيح، ف ــك للمس ــل�مت نفس وس

ــا  ــح متحالًف ، وتصب ©Ôّــ×© ك ــك تغي يشــمل حيات

رياســة  كل  فــوق  هــي   ©
ª«الــ القــوة  مــع 

قــّوة  بــكّل   ُ� يمــّدك  عندئــذ  وســلطان. 

علويــة، ليحفظــك ويثّبتــك. وهكــذا بخضوعك 

الدائــم æ، تســتطيع أن تحيــا حيــاة جديــدة، 

ــة. ــل بالمحب ــان العام يم ــاة ا�� حي
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ادس الفصل السَّ

الم التام السَّ
ك،  ضمــ×© اْلُقــُدس  الــرéوح  أحيــا  إذا 

ّ الخطيــة وقّوتهــا وجرمهــا 
ÿ] أدركــت شــيًئا مــن

ووي�تهــا. فعافتهــا نفُســك، �§نــك شــعرت 

واســتعبدتك   ِ� عــن  فصلتــك  قــد  بأنهــا 

منهــا،  التحــّرر  حاولــت  وكّلمــا  بســلطانها. 

ــَت مــن قصــورك.  �تأكــدت مــن عجــزك وتَثب

وعرفــت أّن بواعَثــك دنســة وقلَبــك نجــس 

الــذات،  وحــب  با�§نانيــة  مليئــة  وحياتــك 

 åــوق إ ــت ا�Öن تت ــة. فأصبح ــة بالخطي مفعم

ــا  ــق، فم ــ×© والعت ــران وتشــتاق إå التطه الغف

© وفــاق مــع �ِ 
³́ عســاك أن تفعــل لــû© تصــ×© 

وتتصــف بصفاتــه؟

ــ�م،  �إّن مســيس حاجتــك هــي إå الس

الخطيــة  غفــران  عــن  ء  ©
ÿçالنــا  ِ� ســ�م 

© نفســك. و� تقــدر أن 
³́ وانســكاب المحبــة 

ــ�م بالمــال و� تســتطيع  �ي هــذا الس ª×تشــ

بالحكمــة.  تدركــه  أن  و�  بالعقــل  تنالــه  أن 

© الحصــول عليــه. 
³́ ومجهوداتــك تخّيــب أملــك 

ــد  ــدك، �§ّن �َ ق ــة ي © طاق
³́ ــك هــو  ــع ذل وم

ــٍة َوِبــ�َ ثََمــٍن»  �وهبــه لــك مجانًــا «ِبــ�َ ِفض

إشــعياء ٥٥: ١. كمــا قــال أَيًْضــا: «ِإْن َكانَــْت 

ــْت  ــِج. ِإْن َكانَ ْل �ــضé َكالث ــِز تَْبَي ــْم َكاْلِقرِْم َخَطايَاُك

ــوِف» إشــعياء ١:  éَكالص ُ وِديÅ تَِصــ×© éَحْمــَراَء َكالــد

ــا  ــُل ُروًح ــًدا, َوأَْجَع ــا َجِدي ــْم َقْلًب ١٨، «َوأُْعِطيُك

َداِخِلُكــْم» حزقيــال ٣٦: ٢٦.   © ِ
³́ َجِديــَدًة 

بخطايــاك،  فــت  ª×اع قــد  أنــت  وهــا 

ــّلم  ــت أن تس ــك. وعزم © قلب
³́ ــا  ــت عنه ل �وتحو

نفســك æ، فاذهــب إليــه تعــاå واطلــب منــه 

ــا  ــك قلًب ــك ويجعــل في ــن ذنوب أن يغســلك م

ق أّن الــر�َب قــد فعــل هــذا  Åجديــًدا. ثــم صــد

ــم  �ــك. وقــد عل ــه، فيكــون ل ــه وعــد ب نّ
ــه �§ كّل

يَُســوُع بهــذه الحقيقــة لما كان هنا عــÔ ا�§رض 

ــا أن  ــا �ُ علين ــا به © يعدن
ª«ــ ــة ال ــأن العطي ب

نؤمــن أننــا ننالهــا فتكــون لنــا. فوعــده ا�§كيــد 

ــوَن َفآِمُنــوا  éَمــا تَْطُلُبونَــُه ِحيَنَمــا تَُصل éهــو: «ُكل

أَْن تََناُلــوُه َفَيُكــوَن َلُكــْم» مرقــس ١١: ٢٤. شــفى 
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ــد  ــه. لق ــوا بقدرت ــا آمن ــر-³ عندم ــوُع الم يَُس

© مــا كانــوا ينظــرون لُيكســـبهم 
³́ ســاعدهم 

يمــان بقدرتــه  © مــا لــم ينظـــروا وا��
³́ الثقــة بــه 

صــار  كمــا  أَيًْضــا،  الخطـــايا  غفــران   Ôعــ

© حـــادثة شفـــاء المفلــوج مثــ�ً، إذ قــال 
³́

نَْســاِن  ْ تَْعَلُمــوا أَن� ِ�بْــِن ا��ِ ©ûَللجمهــور: «ِلــ

اْلَخَطايَــا»،  يَْغِفــَر  أَْن  ا�§َرِْض   Ôََعــ ُســْلَطانًا 

ــَك  ــْل ِفَراَش ــِم اْحِم ــوج: «ُق ــال للمفل ــذ ق حينئ

ــد البشــ×©  �ــَك»، مــ»ª ٩: ٦، وأي ــْب ِإåَ بَْيِت َواْذَه

يوحنــا هــذه الحقيقــة وهــو يــدّون ا�Öيــاِت 

ــا َهــِذِه  �© صنعهــا يَُســوُع إْذ قــال «َوأَم
ª«الــ

ــيُح  ــَو اْلَمِس ــوَع ُه ــوا أَن� يَُس ــْت ِلُتْؤِمُن ــْد ُكِتَب َفَق

ــاٌة  ــْم َحَي ــْم ِإَذا آَمْنُت ــوَن َلُك ْ تَُك ©ûَــ ــِه َوِل �ــُن الل ابْ

ِباْســِمِه»، يوحنــا ٢٠: ٣١.

نجيــل بــكل  © رواهــا ا��
ª«مــن القصــص الــ

ــوُع  ــا يَُس © شــفى به
ª«ــ ــة ال ــن الكيفي بســاطة ع

يمــان  ، يمكننــا أن نتعّلــم شــيًئا عــن ا�� المــر-³

جــع إًذا إå المريــض  بــه لغفــران الخطيــة. فل×³

المضطجــع عنــد ِبْرَكــة بيــت حســدا. كان ذلــك 

ا وقــد بلــغ العجــز منــه  �³ ضعيًفــا جــد ©Äالمســك

حــد لــم يســتطع معــه أن يســتعمل أوصالــه 

لمــدة ٣٨ ســنة، ومــع ذلــك أمــره يَُســوُع قائــ�ً: 

ــا ٥: ٨.  » يوحن ِ©
ÿ\ــ ــَرَك وام ــْل [ي ــِم ِأحِم «ُق

ــيد  © ياس
ــف»³ ــ�ً: اش ــض قائ ــج المري ــو احت فل

ــم  ــه ل ــال الشــفاء. ولكن ــع أمــرك، لمــا ن فأطي

ــه  ــن أن ــيِح وآم ــة اْلَمِس ق كلم �ــد ــل ص ــج ب يحت

ــام،  ــام فق © الحــال هــم� بالقي
³́ ــفي. و ــد ُش ق

. أطــاع كلمــة اْلَمِســيِح  ÿ\فمــ ، ©
ÿ\وأراد أن يمــ

ء التــام. ó×فأعطــاه �ُ القــدرة وبــريء الــ

ــل خاطــئ ، و� تســتطيع أن  ــت بالمث وأن

ــدر أن  ــالفة، و� تق ــك الس ــن تعديات ــر ع Åتكف

س نفســك. ولكــن قــد  Åقلبــك أو أن تقــد ّ تغــ×©

 ©
³́ ــك  ــه �§جل ــذا كل ــع ه ــأن يصن ــدك �ُ ب وع

ف بخطايــاك  ª×اْلَمِســيِح. أنــت تؤمــن بهــذا وتعــ

 .åوتريــد أن تخدمــه تعــا ،æ وتســلم ذاتــك

ــاَك  ــدق أن خطاي ــد وتص ــن بالوع ــا تؤم فحالم

ــك  ــق �ُ ل ــر، يحق �ــَك تطه ــرت وقلب ــد ُغف ق

ء، تمامــا كمــا أعطــى اْلَمِســيُح مريــَض  ُ ó×الــ

© عندمــا آمــن 
ÿ\المــ Ôبيــت حســدا القــوة عــ

ــه قــد شــفي. فا�§مــر يصبــح واقعــا. وأنــت  أن

ــت. ــد آمن ــت ق قــد شــفيت، إن كن

قــد  بأنــك  تشــعر   ª«حــ تنتظــر  فــ� 

شــفيت، بــل قــل أنــا آمنــت، وقــد صــار 

ــل �§ن �َ قــد  ــه، ب © شــعرت ب
³è§� � ،الشــفاء

ــه. ــد ب وع

قــال يَُســوُع: «ُكلé َمــا تَْطُلُبونَــُه ِحيَنَمــا 

َلُكــْم»  َفَيُكــوَن  تََناُلــوُه  أَْن  َفآِمُنــوا  تَُصلéــوَن 

الوحيــد  ط  ÿõالــ أن   Ôعــ  .٢٤  :١١ مرقــس 

تمــام هــذا الوعــد هــو أن تكــون الطلبــة  ��

أن  يريــد   َ� ولكــن   .ِ� مشــيئة  بحســب 

ــا  ــا ابًن ــاك أَيًْض ــة وأن يتبّن ــن الخطي ــرك م يطّه

رك عــÔ حيــاة القداســة. فاطلــب  Åلــه، وأن يقــد
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َكات مؤمًنــا بــأن تنالهــا، بــل  َ َ ó×كل هــذه الــ

اشــكر �َ أنــك قــد نلتهــا. إنّــه مــن حقــك أن 

ــف إذ  ــرك، فتق ــيح ليطّه ــك للمس ــّلم نفس تس

ــا  ــت مناهيه © تعّدي
ª«ــ ــة ال يع ÿõــام ال ذاك أم

َء ِمــَن  ْ © َ ÿç َ�» غــ×© َخِجــٍل وغــ×© ُمــدان. �§ن

ــيِح  © اْلَمِس ِ
³́ ــْم  ــَن ُه ــÔَ ال�ِذي ــِة ا�Öَن َع يُْنونَ �الد

ــْل  ــِد بَ ــَب اْلَجَس ــَس َحَس َ َلْي ³ ©Äــاِلِك �ــوَع الس يَُس

َحَســَب الــرéوِح» روميــة ٨: ١.

ومــن ا�Öن فصاعــًدا أنــت لســت لذاتــك، 

ــٍة  �، ِبِفض َ يت بثمــن «�َ ِبأَْشــَياَء تَْفــ»³ ُ ª×نــك اشــ§�

أَْو َذَهــٍب … بَــْل ِبــَدٍم َكِريــٍم َكَمــا ِمــْن َحَمــٍل 

ــرس  ــيِح» ١بط ــٍس، َدِم اْلَمِس ــٍب َو�َ َدنَ ــ�َ َعْي ِب

١: ١٨ و ١٩. بإيمانــك بــاæِ قــد َول�ــد الــرéوح 

قلبــك، فــ~ت   ©
³́ اْلُقــُدس حيــاة جديــدة 

© أ[ة �ِ الــذي يحبــك كمــا يحــب 
³́ طفــ�ً 

ــوَع. ــه يَُس ابن

وإذ قــد ســلمت نفســك لَيُســوَع، فــ� 

© نفســك 
³́ ترتــد عنــه و� تبتعــد، بــل قــل 

 .« ©
ªèــلمته ذا ــد س ــيح، وق © للمس

³èــوم، «إ كل ي

واطلــب إليــه أن يمنحــك مــن روحــه ويحفظك 

بنعمتــه. فكمــا |ت أبًنــا له، بتســليمه نفســك 

وإيمانــك بــه، فكذلــك تحيــا بــه، حســب قــول 

 �ــر�ب ــوَع ال ــيَح يَُس ــُم اْلَمِس ــا َقِبْلُت الرســول: «َكَم

.٢: ٦ ©çــو ــِه» كول ــُلُكوا ِفي اْس

يشــعر البعــض بأنّهــم، قبــل أن يصـــ×© 

َكــة يجــب أن يجتازوا  َ َ ó×طلــب ال ©
³́ لهــم الحـــق 

أصلحــوا  قــد  أنهــم  فيــه  يُثبتــون  امتحانًــا 

حياتَهــم. بيــد أّن الحقيقــة هــي أّن لهــم الحق 

ــم  ــم، إن ل ــل ه ــة ا�Öن، ب َك َ َ ó×ــوا ال © أن يطلب
³́

ــن  ــم يأخــذوا م ــيِح، وإن ل ــة اْلَمِس ــوا نعم ينال

ــتطيعون أن  ــم، � يس ³ ضعفاته ©Äــ ــه ليع روح

ــب أن  ــه يج ــك أنّ ــÔ ذل . ِزد ع ّ
ÿõــ ــوا ال يقاوم

³ عاجزيــن  ©Äاْلَمِســيِح كمــا نحــن خاطئــ åإ ©
ªèنــأ

وجها�تنــا  بضعفاتنــا  فلنــأت   . ³ ©Äمحتاجــ

 ، ³ ©Äنادمــ قدميــه  عنــد  تَــم  َ ول×³ ونجاســاتنا، 

ــيِح ومجــده، أن  ــه مــن دواعــي فخــر اْلَمِس �§ن

ــا  ــد جروَحن ــه، ويضّم ــي محبت ــا بذراع يحتضنن

ــا. ــي قلّوبن وينّق

ــون الخــ�ص �§نهــم  ــن � ينال ي إن الكث×©

� يصدقــون أّن عفــو اْلَمِســيِح يشــملهم هــم 

يقصدهــم   َ� بــأّن  يثقــون  و�  ا،  شــخصي<

حــّق  مــن  أنّــه  بيــد  مواعيــده.   ©
³́ بالــذات 

ــرف  ــيِح أن يع ــو اْلَمِس ــن بعف ــد آم ــرد ق كل ف

ويتأكــد أّن جميــع خطايــاه قــد ُغفــرت مّجانًــا. 

© أّن �َ يعنيــك بمواعيــده، 
³́ فــإن كنــت تشــّك 

ــّك وآمــن بــأّن  �انــزع عــن نفِســك هــذا الش

مواعيــد �ِ إنّمــا هــي لــكل مذنــب تائــب 

ــيِح  © اْلَمِس
³́ ــّد  ــد أع ــه تعــاå ق ــل إنّ بالحــق، ب

قــوة ونعمــة يقدمهمــا لــكل مؤمــن محتــاج 

³ أمــرَه. وليــس مــن  ©Äبواســطة الم�ئكــة الطائعــ

ا �  ــد< ــه ح ــه وإثميت ــت خطّيَت ــد بلغ ــٍب ق مذن

© اْلَمِســيِح 
³́  ّ ِó×يجــد معــه القــّوَة والطهــارَة والــ
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الــذي مــات �§جلــه. فــإّن الفــادي لفــي انتظــار 

ــاَب  ــه الثي ع هــو عن ³ ــ×³ ــû© ي ــم ل الخاطــئ ا�§ثي

القــذرَة الملطخــة ويلبســه ثــوب بــرّه ا�§بيــض. 

ــِه. ــه � بموت ــَر بحيات ــد أم فق

إّن �َ � يعاملنــا كمــا يعامــل النــاس 

ــٍة  ــكار رحم ــكارَه أف ــا، إذ إن� أف ــم بعًض بعُضه

قائــ�ً:  بذلــك  ّ|ح  كمــا  وشــفقٍة  ومحبــٍة 

ــَكارَُه  ــِم أَْف ثْ ــُل ا��ِ ــُه َورَُج ــُر َطِريَق ي Å Å ÿõُك ال ْ ª×ــ «ِلَي

 ُ ِÿ×ــُه يُْكــ�َن
َْحَمــُه َوِإåَ ِإَلِهَنــا �§ َ َوْلَيُتــْب ِإåَ الــر�بÅ َف×©

اْلُغْفــَراَن». و «َقــْد َمَحــْوُت َكَغْيــٍم ُذنُوبَــَك 

ــاَك» إشــعياء ٥٥: ٧؛ ٤٤: ٢٢. ــَحابٍَة َخَطايَ َوَكَس

Å© �َ أَُ[é ِبَمــْوِت َمــْن يَُمــوُت يَُقــوُل 
³èَ §�»

َواْحُيــوا» حزقيــال  َفارِْجُعــوا   ، éب�الــر ُد  Åــي �الس

ــيطاَن واقــف لنــا بالمرصــاد  �١٨: ٣٢. ولكــن الش

التأكيــدات  بهــذه  ثقتهــا  نفوســنا  ليســلب 

أمــل،  بارقــة  كّل  فينــا  ويُطفــي  لهيــة،  ا��

ويحجــز عّنــا كل� شــعاٍع مــن النــور. فــ� تســمح 

ــك. و�  ــره ل ــا يضم ء مم ©
ÿ\ــ ــوز ب ــأن يف ــه ب ل

ــوَع  ــه «إن� يَُس ــا صاغيــة، بــل قــل ل تعطــه أُذنً

 ©
© لــû© أحيــا أنــا، فهــو إذن يحّبــ»³

قــد مــات عــ»³

ــَماء،  �© الس
³́ و� يشــاء أن أمــوت، وå© أب رحيم 

³ كنــت قــد أســأت إå محبتــه وبــّذرت  §Äولــ

 åَأَُقــوُم َوأَْذَهــُب ِإ» ©ّ
³èبــإ[اف بَركاِتــه»، فــإ

ــَماِء  �© أَْخَطــأُْت ِإåَ الس ِóèََوأَُقــوُل َلــُه: يَــا أ © ِóèَأ

ا بَْعــُد أَْن أُْدَعــى َلــَك  اَمــَك َوَلْســُت ُمْســَتِحق< �َوُقد

ــَراك»، لوقــا ١٥: ١٨ و  ــِد أَْج © َكأََح ِ
ــ»³ ــا. ِاْجَعْل ابًْن
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نــا المثــل كيــف تــم اســتقبال ا�بــن  ó×١٩. ويخ

ــوُه  ــًدا َرآُه أَبُ ــَزْل بَِعي ــْم يَ ــال: «َوِإْذ َكاَن َل الض

َلــُه»  �َ َوَرَكــَض َوَوَقــَع َعــÔَ ُعُنِقــِه َوَقب ³ � ³Äَفَتَحــ

لوقــا ١٥: ٢٠.

 ©
³́ إّن مثــل ا�بــن الضــال، وإن كان بالًغــا 

اللطــف والرقــة ليقــ~ عــن وصــف شــفقة �ِ 

 Ôا. وقــد قــال عــ © � تعــرف حــد<
ª«ا�§بويــة الــ

ـًة أَْحَبْبُتــك، ِمــْن  �ــًة أَبَِديـ �لســان إرميــا: «َمَحب

أَْجــِل ذِلــَك أََدْمــُت َلــك الر�ْحَمــَة» إرميــا ٣١: ٣. 

بينمــا الخاطــيء � يــزال بعيــًدا عــن بيــت ا�Öب 

© بــ�د بعيــدة، يّتقــد 
³́ ــَماوي يبــذر أموالــه  �الس

© قلــب 
³́ قلــُب ا�§ب شــوًقا إليــه، وكل مــا يتوّلــد 

© الرجــوع إå �ِ إنمــا 
³́ الخاطــئ مــن رغبــة 

ــه  ــُدس ل ــرéوح اْلُق ــداءات ال ــة ن ــن نتيج ــو م ه

جــع اå قلــب أبيــه المحــب.  وتوســ�ته إليــه ل×©

ــة  ــة الغني ــد الكتابي ــذه المواعي ــَد ه أَبَْع

³ يديــك، تــدع للشــك  ©Äجعلهــا �ُ بــ ©
ª«الــ

 َ� أّن  تتصــور  وهــل  نفســك؟   ©
³́ مكانًــا 

ــه  ــوق نفس ــئ تت ــاء لخاط ــدوًدا وجف ــدي ص يُب

نادًمــا  إليــه  ويرجــع  خطايــاه  ك  ª×يــ أن   åإ

ء  ©
ÿç � ــا لــكّل فكــرة كهــذه، �§نــه تائًبــا. تب<

ــل هــذه ا�§وهــام. فــإن  أ|³ لنفســك مــن مث

ــَماوي، وإن كان يبغــض الخطيــة،  �ا�Öب الس

ــه  ــذل نفس ــك ب ــئ. ولذل ــب الخاط ــه يح إ� أنّ

اْلَمِســيِح لــû© يَُخلÅــص كل َمــن  © شـــخص 
³́

 ©
³́ ــة  ــعادة ا�§بدي ــه الس ــ�ص، ويمنح أراد الخ

ــن  Å ع ó×ــ ــة تُع ــن لغ ــل م ــد. وه ــوت المج ملك

ــَ\  ــْل تَْن ــه: «َه ــن قول ــوى م ــه أرق وأق محبت

 � ª«اْلَمــْرأَُة رَِضيَعَهــا َفــ�َ تَرَْحــَم ابـْـَن بَْطِنَهــا؟ َحــ

َ َوأَنـَـا �َ أَنَْســاك» إشــعياء ٤٩: ١٥ ³ ©Äَهــُؤ�َِء يَْنِســ

ــك والخــوف،  �فانتصــب يــا َمــن عــراك الش

ــكر �َ  ــك. واش ــفع في ــّي ليش ــوَع ح ــإن يَُس ف

ــل  ــك، وتوس ــب �§جل ــه الحبي ــذل ابن ــذي ب ال

إليــه أن � يكــون موتـُـه عنــك عبًثــا. فــإن الــّروح 

ــكل  © ب
ªèــأ ــاك أن ت ــًدا إي ــوم مناش ــوك الي يدع

ــك  ــه أن يمنح ــب إلي ــوَع، وتطل ــك إå يَُس قلب

ــه. ــه وبََرَكاتَ هبات

 ّ ó×وإذ تقــرأ المواعيــد فاذكــر أنهــا تعــ

ــب  ــإّن قل ــان. ف ــفقة � توصف ــة وش ــن رحم ع

ــو عــÔ الخاطــئ  ــة ليحن ــة العجيب ــك المحب تل

ويحوطــه بــكل عوامــل الرأفــة والحنــان. ونحــن 

ــَراُن  ــِه ُغْف ــَداُء، ِبَدِم ــا اْلِف ــِه َلَن ــار «ِفي ــد ص ق

ــك إ�  ــَق علي ــم يب ــس ١: ٧. ول ــا» أفس اْلَخَطايَ

ــو  ــك وه ــك وقوت ــو عون ــأّن �َ ه ــن ب أن تؤم

نســان.  © ا��
³́ يريــد أن يســتعيد صورتــه ا�§دبيــة 

ب  ª×اف والتوبــة، اقــ ª×بــت منــه با�عــ ª×فكلمــا اق

ــران. ــك بالر�حمــة والغف ــا من هــو أَيًْض
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الفصل السابع

دوَن في اْلَمِسيِح ُمَتَجدِّ
© اْلَمِســيِح َفُهــَو َخِليَقــٌة  ِ

³́ «ِإذا ِإْن َكاَن أََحــٌد 

ــْد َمَضــْت. ُهــَوَذا  ــُة َق ــَياُء اْلَعِتيَق َجِديــَدٌة. ا�§َْش

اْلــُكلé َقــْد َصــاَر َجِديــًدا» ٢كورنثــوس ٥: ١٧. 

قــد � يســتطيع شــخص أن يعــرف تماًمــا 

ــد �  ــدد، وق ــه أن يتج ــدأ في ــذي ب ــت ال الوق

ــا أن يحــدد المــكان أو ا�§حــوال  يســتطيع أَيًْض

ــن هــذا �  ــد ولك ــة التجدي © �بســت عملي
ª«ــ ال

ــيُح  ــال اْلَمِس ــد ق ــ×© متجــدد. فق ــه غ © أن
يعــ»³

تََشــاُء  َحْيــُث   éتَُهــب يــُح  Åاَلر» لنيقوديمــوس، 

 © ِ
ªèْــَك �َ تَْعَلــُم ِمــْن أَيـْـَن تـَـأ �َوتَْســَمُع َصْوتََهــا َلِكن

ــَن  ــَد ِم ــْن ُوِل ــَذا ُكلé َم ــُب. َهَك ــَن تَْذَه َو�َ ِإåَ أَيْ

ــرى  ــح � تُ ــا أن الري ــا ٣: ٨. وكم ــرéوِح» يوحن ال

هــا وقوتهــا، فكذلــك  ³ بــل تُعــرف بتأث×© ©Äبالعــ

نســان. فهــذه القــوة  © قلــب ا��
³́ عمــل روح �ِ 

 ³ ©Äيمكــن أن تُــرى بالعــ � ©
ª«المجــددة، الــ

روحيــة،  حيــاة  ْفــس  �الن  ©
³́ تُوّلــد  يــة،  ÿõالب

 Ôــ ــًدا ع ــا جدي ــان مخلوًق نس ــن ا�� ــل م وتجع

 ©
³́ الــروح  عمــل  يكــون  وفيمــا  صــورة �ِ. 

ــاة  © الحي
³́ ه  ــا، يكــون تأثــ×© ــا خفي< الداخــل ّ[ي<

 ©
³́ ــّم  ــد يت ــا. وكل تجدي ــًرا جلي< ــة ظاه الخارجي

 Ôّوح اْلُقــُدس، تتجــéنســان بفعــل الــر قلــب ا��

 ّ آثــاره للعيــان. وبينمــا �نســتطيع أن نغــ×©

© توافــق مع 
³́ قلوبنــا بأنفســنا أو نجعــل حياتنــا 

 åذواتنــا أو إ åوبينمــا � يمكننــا الركــون ا ،ِ�

أعمالنــا الصالحــة، إ� أن حياتنــا ســتعلن فيمــا 

ــا.  © قلوبن
³́ ــت  ــد تغلغل ــت نعمــة �ِ ق إذا كان

ــا  ــا وعاداتن © صفاتن
³́ ــا  ــ×© حتم ــيظهر التغي وس

فــرق  يكــون  أن  مــن  بــّد  فــ�  ومســاعينا. 

ــه.  ــا إلي ــا |ن ــه، وم ــا علي ــا كن ³ م ©Äــ ــح ب واض

ــت أَْم  ــات، صالحــة كان ــن المصادف غــ×© أن م

طالحــة، � تكشــف القنــاَع عــن حقيقــة أخــ�ق 

نســان، وإنمــا يعلنهــا اتجــاه حياتــه الدائــم  ا��

ــادة. ــه المعت ــه وكلمات وأعمال

ــدو  ــان أن يب نسـ نعــم، قــد يســتطيع ا��

© مظـــهٍر �ئــٍق دون أن يكــون متجــدًدا 
³́ للنــاس 

ء حــّب النفــوذ والرغبة  ©
ÿ\بنعمــة �ِ. وقــد ينــ
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© حياتــه. 
³́ © إعجــاب الغــ×© نظاًمــا جميــ�ً 

³́

وقــد يــؤدي بــه ا�عـــتداد بالـــذات إå تجّنــب 

ــف إذن،  ــل»، فكي ــود البخي ــد يج . «وق ّ
ÿõــ ال

© أننــا قــد 
³́ والحالــة هــذه، نســتطيع أن نحكــم 

ــي؟ ــب ننتم ــا أَْم �؟ وإå أي جان دن �تجد

نفّكــر  مــَن   ©
³́ و القلــب؟  لمــَن  ولكــن 

ــا واشــتياًقا،  وعّمــن نتحــدث؟ وبَمــن نتعّلــق حب<

ــا إن  ــود؟ �§نن ــ÷ الجه ــذل أق ــن نب ــل َم و�§ج

ــمه  ــر واس ــه نفك ــج وفي ــه نله ــيح فب ــا للمس كن

نذكــُر ولــه نقــف جميــع مالنــا، وإننــا لنشــتاُق 

³ لــه، ونقتفــي  ©Äأن نكــون مشــابه åإذ ذاك إ

 ©
³́ ء مــن روحــه، ونطلــب رضــاه  ©Ôآثــارَه، ونمتــ

ء. ©
ÿç كل 

© اْلَمِســيِح خليقــة 
³́ ون  فــكّل الذيــن يصــ×©

© حياتهــم أثمــار الــروح 
³́ جديــدة يظهــرون 

ُطــوُل  َســ�ٌَم،  َفــَرٌح  ــٌة  �«َمَحب هــي،   ©
ª«الــ

ــٌف»  éأَنَــاٍة ُلْطــٌف َصــ�ٌَح، ِإيَمــاٌن َوَداَعــٌة تََعف

ــلكون  ــودون يس ــ� يع ــة ٥: ٢٢ و ٢٣. ف غ�طي

ــن  ــل بإيمــان اب حســَب شــهواِتهم الســابقة، ب

صفاِتــه  ويحملــون  خطواِتــه.  يتبعــون   ِ�

هــو  كمــا  أنفســهم  ويطهــرون  وســجاياه، 

طاهــر، حــ»ª لقــد تراهــم، فــإذا هــم يحّبــون 

مــا كانــوا يكرهــون، ويكرهــون مــا كانــوا يحّبون، 

© الملــذات تــراه وإذا 
³́ فالفاســق المنغمــس 

ــراه  ــور ت ّ الفخ ó×ــ ــر. والمتك ــس طاه ــو قّدي ه

ــِر  ــُن الخم ــكور. ومدم ــع ش ــو متواض ــإذا ه ف

 Ôجانًبــا وتخــ �
ÿõتــراه فــإذا هــو قــد طــرح الــ

فاْلَمِســيحي  وطرقــه.  العالــم  عــادات  عــن 

� يســعى للتحــÔ© بالزينــة الخارجيــة، لكــن 

© اْلَعِديَمــِة اْلَفَســاِد،  ِ
³́  �بإنســان «اْلَقْلــِب اْلَخِفــي

ُهــَو  ال�ــِذي  اْلَهــاِدِئ،  اْلَوِديــِع  وِح  éالــر ِزيَنــَة 

َمــِن» ١بطــرس ٣: ٣ و ٤. �ُ الث اَم �ِ َكِثــ×© �ُقــد

التوبــة   Ôعــ دليــل  مــن  فليــس 

ــ×©  ــا تغي ــاة كّله الصحيحــة، إ� إذا شــمل الحي

فعــÔ© وإصــ�ح حقيقــي. فــاذا قــام الخاطــيء 

اْســَتَلَبه،  مــا  وتعويــض  ارتهنــه،  مــا  بــرد 

فــه وارتكبــه، وأظهــر محبتــه  ª×اف بمــا اق ª×وا�عــ

نســان، ليعلــم أنــه قــد انتقــل  æ، و�§خيــه ا��

مــن المــوت إå الحيــاة.

كخطــاة  اْلَمِســيِح،   åإ  ©
ªèنــأ وعندمــا 

ــرة،  ــه الغاف ³ لنعمت ©Äــارك ــح مش ــة، ونصب وأثم

© قلوبنــا ينابيــع المحبــة. فيصبــح 
³́ تتفجــر 

كل حمــل خفيًفــا، �§ن الّنــ×© الــذي يســمح 

ــه. ويصــ×© الواجــب  ــيُح يســهل حمل ــه اْلَمِس ب

لــذة، وتصبــح التضحيــة غبطــة ومــõة. ونــرى 

ــا  ــا مخيًف ــا مظلًم ــدو لن ــذي كان يب ــق ال الطري

ــا بَيُســوَع، شــمس  فــإذا هــو قــد أصبــح مزدانً

، ومغمــوًرا بأشــعتها الجميلــة. ّ ó×الــ

ــه  ــمو صفات ــيِح س ــاع اْلَمِس © أتب
³́  Ôّــ يتج

ــيِح   ــõّة اْلَمِس ــت م ــد كان ــجاياه. لق ــال س وكم

ــه  ــك ملكــت حيات أْن يفعــل مشــيئة �ِ، ولذل

ــت  ــل زان ــده، ب ــÔ مج ة ع ــ×© ــة æ والغ المحب
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© كل ت~فاتــه. 
³́ المحبــة جميــع أعمالــه وحّلــت 

ــتطيع  ــ� يس ــن �ِ. ف ــة إ� م ــت المحب وليس

زهــا، إنمــا  ó×قلــب الخاطــئ أن ينشــئها أو ي

© القلــب الــذي يملــك فيــه 
³́ هــي تســود فقــط 

 «ً� �ــا أَو َن �ــَو أََحب ــُه ُه �َن
ــُه �§ éــُن نُِحب ــوُع. «نَْح يَُس

© كل 
³́ ١يوحنــا ٤: ١٩. والمحبــة مبــدأ العمــل 

متجــدد بنعمــة �ِ، تلطــف ســجاياه، وتقمــع 

ــه،  ــتأصل عداوت ــه وتس ــك براعت ــواءه، وتمل أه

ــا  ــة، إن عززته ــذه المحب ــه. فه ــق عواطف وترق

 ©
³́ ًا جميــ�ً  ْفــس، تزيــن الحيــاة وتؤثــر تأثــ×© �الن

ــن يراهــا. كل م

حديثــو  ســيما  و�   ،ِ� أو�د  يتعــرض 

³ يجــب أن يكونــوا  ©Äيمــان منهــم، لغلطتــ ا��

تقــّدم  وقــد  أولهمــا،  منهمــا.  حــذر   Ôعــ

الــك�م فيهــا، غلطــة ا�عتمــاد عــÔ جهودهــم 

ــع �ِ  ــام م © وئ
³́ ون  ــم أنهــم يصــ×© ــا منه ظن<

ــب  ــذي يطل ــي أن ال ــة ه ــم. والحقيق بأعماله

يطلــب   ِ� نامــوس  بحفــظ  يتقــّدس  أن 

نســان  © يقــوم بها ا��
ª«المســتحيل. فا�§عمــال الــ

بــدون اْلَمِســيِح تتلــو�ث با�§نانيــة والخطيــة، �§ن 

ــيِح  يمــان بنعمــة اْلَمِس التقديــس إنمــا هــو با��

وحدهــا.

 ،åوأمــا الغلطــة الثانيــة فهي نقيضــة ا�§و

ــم  ــم بعضه ــي زع ــرا. وه ــا خط ــل عنه و� تق

ــؤمن مــن  ــيِح قــد حــّرر المـ يمــان باْلَمِس أن ا��

ليــس  وأنــه  لنامــوس �ِ،  الطاعــة  واجــب 

نســان يصــ×©  ــداء �§ن ا�� © الف
³́ ــال شــأن  ل�§عم

ــط. ــان فق يم ــيِح با�� ــة اْلَمِس © نعم
³́ ــًكا  ي ÿ]

ولكــّن الطاعــة هنــا ليســت مجــرّد اذعــان، 

فــإن  المحّبــة.  بــل هــي خدمــة  ظاهــري، 

ُ عــن طبيعــة �ِ ذاتهــا.  ّ ó×نامــوس �ِ يَُعــ

© هــذا النامــوس مبــدأ المحبــة. 
³́ وقــد تجّســم 

ــَماء  �© الس
³́ ولذلــك هــو أســاس حكــم �ِ 

وعــÔ ا�§رض. فــإذا كانــت قلوبنــا قــد تجــددت 

 ©
³́ لّهيــة  عــÔ صــورة �ِ واســتقرت المحبــة ا��

 ª«حياتنــا؟ ومــ ©
³́ ْفــس، أفــ� يتمثــل ناموســه  �الن

نســان  © القلــب وتجــدد ا��
³́ ســاد مبــدأ المحبــة 

حســب صــورة خالقــه فقــد تــم الوعــد الــذي 

© الميثــاق الجديــد القائــل: «أَْجَعــُل 
³́ جــاء 

© أَْذَهاِنِهــْم»  ِ
³́ © ُقُلوِبِهــْم َوأَْكُتُبَهــا  ِ

³́ نََواِميــِ\© 

³ ١٠: ١٦. وإذا كان النامــوس مســطوًرا  ©Äانيــ ó×ع

عــÔ القلــب أفــ� ينعكــس ذلــك عــÔ الحيــاة 

ــة  ــه؟ فالطاعــة المبني ــا لمتطلبات ويشــكÅلها وفًق

عــÔ خدمــة المحّبــة والــو�ء، هــي ع�مــة 

يقــول  لذلــك  الفارقــة.  الحقيقيــة  التلمــذة 

أَْن   :ِ� ــُة  �َمَحب ِهــَي  َهــِذِه   �«َفــِإن الِكَتــاب 

نَْحَفــَظ َوَصايـَـاُه.ُ» ١يوحنــا ٥: ٣. «َمــْن َقــاَل َقــْد 

ــَو َكاِذٌب  ــاُه، َفُه ــُظ َوَصايَ ــَو �َ يَْحَف ــُه َوُه َعرَْفُت

يمــان  َوَلْيــَس اْلَحــقé ِفيــِه» ١يوحنــا ٢: ٤. فا��

نســان مــن واجــب  ــد�ً مــن أن يحــّرر ا�� اذن ب

يمــان وحــده، هــو الــذي  الطاعــة فإنــه، أي ا��

ــا  © تقدرن
ª«ــ ــيِح ال ــة اْلَمِس © نعم

³́ كاء  ÿ] ــا يجعلن
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ــة. ــة الكامل ــم الطاع ــÔ تقدي ع

لنــا  ــا  أّن الخــ�ص � يصــ×© حق<  Ôعــ

بالطاعــة، إنمــا الخـــ�ص هبــة مجانيــة نتقبلــه 

يمــان، ومــا الطـــاعة إ� ثمـــرة  مــن �ِ با��

ــوَن  ــول: «َوتَْعَلُم ــول الرس ــك يق ــان. لذل يمـ ا��

ْ يَرَْفــَع َخَطايَانـَـا، َوَلْيــَس ِفيــِه  ©ûََذاَك أُْظِهــَر ِلــ �أَن

ــٌة. ُكلé َمــْن يَْثُبــُت ِفيــِه �َ يُْخِطــُئ. ُكلé َمــْن  �َخِطي

ــُه» ١يوحنــا ٣: ٥ و  ــِ~ُْه َو�َ َعرََف ــْم يُْب يُْخِطــُئ َل

ــي. �§ن  ــة إذن هــي المحــك الحقيق ٦. فالطاع

 ©
³́ ــبة  ــك المحـ ــيِح وتمل © اْلَمِس

³́ ــت  ــذي يثب ال

قلبــه تكــون ميولــه وأعمالــه وأفــكاره وأهدافــه 

يعته  ÿ] وصايــا ©
³́ رادة �ِ المعلنــة  مطـــابقة ��

الُمقّدســة. «أَيéَهــا ا�§َْو�َُد، �َ يُِضل�ُكــْم أََحــٌد. 

 « ــار. ــا أَن� َذاَك بَ ، َكَم ــار. ــَو بَ � َفُه ِó×ــ ــُل اْل ــْن يَْفَع َم

ّ فهـــو نامـــوس  ó×١يوحنــا ٣: ٧. وأمــا مقياس الـــ

ــبل ســيناء  �ِ المقــّدس الــذي أنزلــه عــÔ جـ

. ÿõــ ــا الع © الوصاي
³́ ــل  Åوالمتمث

يحــّرر  الــذي  المزعــوم  يمــان  فا�� إًذا، 

ــوس �ِ،  ــة لنام ــات الطاع ام ³ ª×ــن ال ــاس م الن

© الحقيقــة ِإيَمانًــا، بــل تصّلًفــا 
³́ ليــس هــو 

ــول  ــس يق ــول بول ــح أّن الرس ــاو�ً. صحي وتط

ــان» أفســس  يَم ــِة ُمَخل�ُصــوَن، ِبا��ِ ْعَم Åإننــا «ِبالن

٢: ٨. ولكــن يجــب أ� يغــرب عــن بالنــا أّن 

ــٌت  Åيَمــان أَيًْضــا، ِإْن َلــْم يَُكــْن َلــُه أَْعَمــاٌل، َمي «ا��ِ

© َذاِتــِه» يعقــوب ٢: ١٧. ولقــد أكــد يَُســوُع  ِ
³́

نفســه وجــوب الطاعــة للنامــوس إذ قــال عــن 

«أَْن  ا�§رض،  هــذه   åإ مجيئــه  قبــل  نفســه 

ــَك  يَعُت ِ َ ÿ]رُْت، َو ــي ُ[ِ ــا ِإلِه ــيَئَتَك يَ ــَل َمِش أَْفَع

» مزمــور ٤٠: ٨. وقــال أَيًْضــا  © ِ
§èَوَســِط أَْحَشــا © ِ

³́

ــْد َحِفْظــُت  ــا َق قبــل صعــوده إå الّســماء: «أَنَ

ِتــِه» يوحنــا ١٥: ٨.  �© َمَحب ِ
³́ © َوأَثُْبــُت  ِóèََوَصايَــا أ

وكذلــك يقــول الــرéوح اْلُقــُدس عــÔ لســان 

ــاُه: ِإْن  ــْد َعرَْفَن ــا َق ــِرُف أَن�َن ــَذا نَْع ــا: «َوِبَه يوحن

ــَو  ــُه َوُه ــْد َعرَْفُت ــاَل َق ــْن َق ــاُه. َم ــا َوَصايَ َحِفْظَن

 éــق ــَس اْلَح ــَو َكاِذٌب َوَلْي ــاُه، َفُه ــُظ َوَصايَ �َ يَْحَف

… َمــْن َقــاَل ِإن�ــُه ثَاِبــٌت ِفيــِه، يَْنَبِغــي أَن�ــُه َكَمــا 

ــا  ــا» ١يوحن ــَو أَيًْض ــُلُك ُه ــَذا يَْس ــَلَك َذاَك َهَك َس

٢: ٣ - ٦. وقولــه عــÔ لســان الرســـول بطــرس: 

ــا  ــاِرًكا َلَن ــا، تَ َْجِلَن
ــَم �§ �ــا تَأَل ــيَح أَيًْض ــِإن� اْلَمِس «َف

ــرس ٢: ٢١.  ــِه» ١بط ــوا ُخُطواِت ِبُع �ْ تَت ©ûَــ ــا�ً ِل ِمَث

ّ الكامــل للنامــوس  ó×³ مــن هــذا أّن الــ ©Äيتبــ

ط  ÿ] لهــي أو الطاعــة الكاملــة، � تــزال هــي ا��

التمّتــع بالحيــاة ا�§بديــة، كمــا كانــت دائًمــا منذ 

© جنــة عــدن قبل 
³́ ، وهمــا  ³ ©Äعهــد أبوينــا ا�§ولــ

ط آخــر  ÿ] الخطيــة. �§نــه لــو كان ©
³́ ســقوطهما 

للحصــول عــÔ الحيــاة ا�§بديــة، دون الطاعــة 

 Ôلظــّل بــاب الخطيــة مفتــوح عــ ،æ الكاملــة

الــدوام تتدفــق منــه ســيول البــؤس والشــقاء، 

© عــÔ ســعادة الكــون بــأ[ه.
ممــا يقــ÷³

© مقــدور آدم، قبل الســـقوط، 
³́ لقــد كان 

ــه  ــ�ل إطاعت ــن خ Å م ِó×ــ ــات اَْل ــÔ بصف أن يتح

لنامــوس �ِ. ولكّنــه عــ÷ فســقط، وبخطيتــه 
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ــتطيع  ــاقطة، و� نس ــة س ــن بطبيع ــا نح ُولدن

ــا،  ــراًرا، و� يمكنن ــا فنصــ×© أب ّ طبيعتن أن نغــ×©

ونحــن نجســون، أن نــؤدي الطاعــة الكاملــة 

 ©
³́ © بــه نــو

ªèلنامــوس ُمقــّدس. وليــس لنــا بــّر ذا

مطاليــب نامــوس �ِ. ولكــن اْلَمِســيَح فتــح لنــا 

بــاب النجــاة إذ قــد عــاش عــÔ ا�§رض فتعر�ض 

لــكل مــا نتعــرض لــه نحــن مــن تجــارب الحيــاة 

ــة  ــ� خطي وشــدائدها، وانتــ~. فقــد عــاش ب

ــل  ــتعد �§ن يحم ــو مس ــا، وه ــات �§جلن ــم م ث

ــت ســّلمته  ــإذا أن ــر�ه. ف ــا ِب ــا ويهبن ــا خطايان عن

ــك ُحســبت  ــا ل ــا وُمَخلÅًص ــه فاديً ــك وقبلت نفَس

ــه  ــط، إذ إّن صفات ــيء ق ــم تخط ــك ل ا كأن ــار< ب

قــد ُحســبت لــك فصــارت صفاتــك.

 ّ يغـ×© اْلَمِسـيَح  فـإن  ذلـك،  عـن  وفضـ� 

أن  فعليـك  يمـان.  با�� فيـه  ويحـّل  القلـب 

يمـان، وتعمـل  تحتفـظ بِصلتـك باْلَمِسـيِح، با��

عـÔ إخضـاع إرادتـك لـه إخضاًعا مسـتمًرا. وما 

دمـت تفعـل ذلـك، فإنـه يعمـل فيـك أن تريد 

وأن تعمـل مـن أجـل المـõة، لـû تسـتطيع 

َفِإن�َمـا  اْلَجَسـِد   © ِ
³́ ا�Öَن  أَْحَيـاُه  «َمـا  تقـول،  أن 

 © ِ
³«�يَمـاِن، ِإيَمـاِن ابِْن �ِ، ال�ـِذي أََحب © ا��ِ ِ

³́ أَْحَيـاُه 

» غ�طيـة ٢: ٢٠. ولذلـك  ©Ôَِوأَْسـَلَم نَْفَسـُه �§َْجـ

أَنُْتـُم  َلْسـُتْم  «�§َْن  لت�ميـذه،  اْلَمِسـيُح  قـال 

َ بَـْل ُروُح أَِبيُكـُم ال�ـِذي يََتَكل�ُم ِفيُكْم»  ³ ©ÄِمـÅاْلُمَتَكل

مـ»ª ١٠: ٢٠. وإذ يكـون اْلَمِسـيُح عامـ�ً فيـك، 

تسـتطيع أن تظهـر روحـه، وأن تعمـل أعماله، 

.Ôهـي الطاعـة المث ©
ª«ال Ôالفضـ ّ ó×أعمـال الـ

ــا  ــا يحملن © أنفســنا م
³́ ــا  ــس لن وإذن، فلي

التعاظــم  لنــا  غ  Åيُســو أو  التفاخــر،   Ôعــ

�§ّن أســاس رجائنــا، إنّمــا هــو ِبــّر اْلَمِســيِح 

المحســوب لنــا ومــا يعملــه الــروح فينــا وبنــا.

يمــان يجــب أن يكــون  وإذ نتكلــم عــن ا��

الحقيقــي  يمــان  ا��  ³ ©Äبــ  ³ التميــ×© فكرنــا   ©
³́

ــه �  ــْيطاَن نفس �ــديق. �§ن الش ــرّد التصـ ومجـ

يســتطيع أن ينكــر وجــود �ِ، و� أن يتجـــاهل 

قـــدرتَه أو يكـــّذب صـــدَق أقوالــه. كمــا أثبــت 

 ُ ³ ©Äــَياِط �ــه، «الش © قول
³́ ــك الرســول يعقــوب  ذل

يُْؤِمُنــوَن َويَْقَشــِعرéوَن» يعقــوب ٢: ١٩. إ� أّن 

³ ليــس إيمانًــا للخــ�ص اذ  ©Äإيمــان الشــياط

ــان  يم ــا ا�� رادة �ِ. وأم ــوع �� ــه خض ــس في لي

نســان عــÔ تســليم قلبــه  الــذي يحــدو ا��

ــكال  ــه، وا�ت ــه في ــت عواطف ــه æ وتثبي وإرادت

يمــان  ا�� حيــح،  �الص يمــان  ا�� فهــو  عليــه، 

ْفــس ويجــدد  �العامــل بالمحبــة الــذي يطّهــر الن

© صاحبــه صــورة �ِ حــ»ª أّن القلــب، الــذي 
³́

© حالــة عــدم تجــدده ليــس خاضًعــا لنامــوس 
³́

ا�Öن  أصبــح  يســتطيع،   � أَيًْضــا  �§نــه   ،ِ�

ــْم  ــم: «َك Åــع الُمرن ــ�ً م ــة قائ يع ÿõــج بال يبته

ــي»  ــَي َلَهِج ــُه ِه �ــْوَم ُكل ــَك! اْلَي يَعَت ِ َ ÿ] ــُت أَْحَبْب

اُمــوِس  �مزمــور ١١٩: ٩٧. وهكــذا «يَِتــم� ُحْكــُم الن

َ َلْيــَس َحَســَب اْلَجَســِد بـَـْل  ³ ©Äــاِلِك �ِفيَنــا نَْحــُن الس

ــة ٨: ١ و ٤. ــرéوِح» رومي ــَب ال َحَس

٤٤

KTH AR 2020.indd   44 12/5/19   1:51 PM



محبـة  يعرفـون  قـوم   ³ ©Äالمؤمنـ  ³ ©Äوبـ

© أن يكونوا أو�ًدا  
³́ اْلَمِسـيِح الصفـوح ويرغبـون 

æ، غـ×© أنهـم يشـعرون بـأن حياتهـم مليئـة 

بالنقائـص والعيوب ممـا يحملهم عÔ ا�رتياب 

مـن أنهـم تجـددوا بالـرéوح اْلُقـُدس. ف�§مثـال 

ًا مـا  هـؤ�ء أقـول، لمـاذا التخـاذل؟ �§ننـا كثـ×©

إليـه  نبـادر  أن  اْلَمِسـيَح  قبولنـا  بعـد  ³م  ª×نلـ

³ بدمـوع سـخية  ©Äفـ ª×ونرتمـي عنـد قدميـه مع

اتنـا، ولكن علينـا أن � نيأس،  بخطايانـا وتقص×©

�§ّن �َ، وإن كان العـدو قـد غلبنـا، � يرفضنـا 

³ ا�Öب  ©Äكنـا. فاْلَمِسـيُح عـن يم ª×و� يهملنـا و� ي

© هذا، 
³́ يشـفع فينـا. وقـد قال يوحنـا الحبيـب 

ْ �َ تُْخِطُئوا.  ©ûَيَـا أَْو�َِدي، أَْكُتـُب ِإَلْيُكـْم َهَذا ِلـ»

َوِإْن أَْخَطـأَ أََحـٌد َفَلَنـا َشـِفيٌع ِعْنَد ا�Öِب، يَُسـوُع 

اْلَمِسـيُح اْلَبـاّر» ١يوحنـا ٢: ١. و� تنـ\ أَيًْضـا 

ُكـْم» يوحنـا  éَب نَْفَسـُه يُِحبÖكلمـات يَُسـوَع، «ا�

 Ô١٦: ٢٧، وهـو يريـد أن يـرّدك إليـه ويطبـع ع

حياتـك طهارتـه وقداسـته. فـإذا كنـت تسـلم 

نفسـك لـه � بـد مـن أن يكمـل العمـل الصالح 

الـذي ابتـدأه فيـك ح»ª يـوم اْلَمِسـيِح يَُسـوَع. 

ـل بأكـ×ÿ لجاجـة ولنؤمـن إيمانًـا راسـًخا.  Åفلنص

بقـدرة  ثقـة  دد  ³ فلـ×³ بضعفنـا  شـعرنا  وكلمـا 

تـج �َ �§ننـا بعـد نحمـده خـ�ص  الفـادي ول×³

وجهنـا وإلهنـا. مزمـور ٤٣: ٥. 

ازددنــا  يَُســوَع  مــن  كلمــا دنونــا  إننــا، 

شــعوًرا بمــا فينــا مــن نقائــص وعيــوب، إذ 

ــال  © ضــوء الكم
³́ ــا  ــرى أنفســنا عــÔ حقيقته ن

لهــي. ومــا الشــعور بالنقــص إ� الدليــل  ا��

ــْيطاِن قــد بــدأت تفقــد  �عــÔ أن خــدع الش

ــدأ يســتيقظ  ــا، وأن الضمــ×© قــد ب قوتهــا علين

مــن ســباته ويبعــث مــن موتــه، بفعــل الــرéوح 

اْلُقــُدس.

© قلوبنــا محبــة يَُســوَع، 
³́ ولــن تتأصــل 

مــا لــم نتحقــق مــن إثمنــا ومعصيتنــا ونــدرك 

خطأنــا. ولــن نعجــب بكمــال �ِ وجمالــه، مــا 

لــم تتجــدد قلوبنــا بنعمتــه. فــإن كنــا لــم نَــَر 

ــا  ــدرك ضعفن ــم ن ــي، ول ــا الروح ــد نقصن بع

ــا  ³ عــÔ أنن ©Äــ ــل الب ــك إ� الدلي ، فمــا ذل © óèا�§د

لــم نعــرف اْلَمِســيَح بعــد، ولــم نَــَر محاســَنه 

ــاه. ومزاي

ازداد  �§نفســنا،  تقديرنــا  قــّل  فكلمــا 

تقديرنــا لطهــارة الُمخّلــص وجمالــه اللذيــن � 

ــا،  ــا وإثميتن ــدرك خطأن ــا اذ ن ــا. وإنن ــد لهم ح

يعفــو  أن  يســتطيع  الــذي  ذاك   åإ نلجــأ 

ويصفــح. وإذ نشــعر بقصورنــا وعجزنــا، فإنــه 

يعلــن ذاتــه بقــوة. وكلمــا شــعرنا بالحاجــة 

ــا بأكــ×ÿ وضــوح،  ــت لن إليــه، وإå كلمتــه، تجّل

© قلوبنــا صورتــه 
³́ صفاتــه الجليلــة. وانطبعــت 

الجميلــة.

٤٥
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ُمّو في اْلَمسيِح النُّ
الفصل الثامن

ــب  ــ×© القل س تغي �ــاب الُمقــد ــّمي الِكت يُس

— التغيــ×© الــذي بــه نصــ×© أو�د �ِ — و�دًة. 

ه أَيًْضــا بنمــو الــزرع الجيــد الــذي بــذره  �ويُشــب

© حقلــه، ويحــض الذيــن تجــددوا 
³́ الفــ�ح 

عــÔ أن ينمــوا «كأطفــال مولوديــن ا�Öن» إå أن 

يبلغــوا «قيــاس مــلء اْلَمِســيِح» ١بطــرس ٢: ٢، 

أفســس ٤: ١٣، وأن يثبتــوا ويثمــروا مثــل الــزرع 

ــِد»  ْمِجي �ــر�بÅ ِللت ــرَْس ال Å َغ ِó×ــ ــَجار اْل �§نهــم «أَْش

إشــعياء ٦١: ٣. فمــن هــذه ا�§مثلــة المســتمدة 

 Ôمــن الحيــاة الطبيعيــة نســتطيع أن نقــف عــ

بعــض أ[ار الحيــاة الروحيــة.

نســان مهمــا أحــرز  © إمــكان ا��
³́ وليــس 

 ©
³́ حيــاة   § ÿ\ينــ أن  والمهــارة  الحكمــة  مــن 

© الطبيعــة، �§ن مصــدر الحيــاة 
³́ ء  ©

ÿç أصغــر

ــا كل حــي. وكذلــك  ــه وحــده يحي هــو �ُ، وب

© العالــم الروحــي، � تتولــد حيــاة 
³́ أَيًْضــا 

ــل �ِ. وإن  ــان إ� بفع نس ــب ا�� © قل
³́ ــة  روحي

نســان «مــن فــوق» يوحنــا ٣: ٣ �  لــم يولــد ا��

© جــاء 
ª«الحيــاة الــ ©

³́ يــًكا  ÿ] يســتطيع أن يكــون

ــم. ــا للعال ــوُع ليهبه يَُس

وشــأن الحيــاة هــو شــأن الّنمــو بالــذات، 

ــر  ــول الزه ــًرا ويح ــم زه ع ó×ــل ال ــذي يجع فال

 �ً �أثمــاًرا هــو �ُ الــذي بقوتــه يجعــل البــذر «أَو

ــْنُبِل»  éالس © ِ
³́ نََباتـًـا، ثـُـم� ُســْنُبً�، ثـُـم� َقْمًحــا َمــ�Öَن 

ّ عــن شــعب  © ِó«ــ �مرقــس ٤: ٢٨. وقــال هوشــع الن

�ِ إنّهــم يزهــرون كالسوســن و «يُْحُيــوَن ِحْنَطًة 

ــا  ــٍة» هوشــع ١٤: ٥ و ٧. ويأمرن ــُروَن َكَجْفَن َويُزِْه

يَُســوُع أن نتأمــل «الز�نَاِبــَق َكْيــَف تَْنُمــو» لوقا ١٢: 

٢٧. فــإن النبــات والزهــور � تنمــو باهتمامهــا، 

و� تزهــو بعنائهــا وكدهــا، ولكّنهــا تنمــو إذ 

تتقبــل مــن �ِ مــا أعــده لنموهــا. والطفــل � 

يســتطيع بقوتــه واجتهــاده أن يزيــد عــÔ قامتــه 

© الحيــاة الروحيــة، � تســتطيع 
³́ ذراًعــا. وكذلــك 

إن  ومجهــودك،  باجتهــادك  تنمــو  أن  أنــت 

الطفــل والنبــات ينميــان ك�همــا بأخذهمــا مــن 

المحيــط مــا يخــدم حياتَهمــا — كالهــواء النقــي 

٤٦
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ــْمس والطعــام. فكهبــات الطبيعــة  �وضــوء الش

ــو  ــذا ه ــات، هك ــوان والنب ــبة للحي ــك بالنس تل

³ فيــه. فهــو «نورهــم ا�§بدي»  ©Äاْلَمِســيُح للواثقــ

» إشــعياء ٦٠: ١٩، مزمــور ٨٤: ١١-  «َشــْمٌس َوِمَجــن.

ُل ِمْثــَل اْلَمَطــِر  ِ
³ ْ ــَدى» . «يـَـ×³ �ْ[َاِئيــَل َكالن فإنــه «��ِ

 Ôَاِرَفــِة َعــ �َعــÔَ اْلُجــَزاِز، َوِمْثــَل اْلُغُيــوِث الذ

ا�§َرِْض» هوشــع ١٤: ٥، مزمــور ٧٢: ٦. وهــو 

³ �ِ» «النــازل مــن  ó×أَيًْضــا «المــاء الحــي» و «خــ

ــماء الواهــب حيــاة للعالــم» يوحنــا ٦: ٣٣.  �الس

فــاæُ إذ أعطــى ابنــُه يَُســوَع اْلَمِســيِح 

ِأحــاط العالــم بجــو مــن النعمــة كمــا يحيــط 

الهــواء الكــرة ا�رضيــة. وكل مــن يختــار أن 

ــا  ــش يحي ــو المنع ــذا الج ــواء ه ــق ه يستنش

وينمــو إå قيــاس قامــة مــلء اْلَمِســيِح.

ــْمس  �الش نحــو  الزهــور  تتجــه  وكمــا 

لتســتمّد مــن أشــعتها مــا يجملهــا ويكمــل 

تنســيقها، هكــذا يجــب أن نتجــه صوب شــمس 

ــن  ــوره م ــا بن ء علين ©
ــ÷³ ــذي ي ــيِح ال ــّر اْلَمِس ب

© حياتنــا الروحيــة حــ»ª نصــ×© 
³́ ــَماء فننمــو  �الس

³ لصورتــه. ©Äمشــابه

© قولــه: 
³́ ³ مــا عل�ــم بــه يَُســوُع  ©Äوهــذا عــ

� َوأَنَــا ِفيُكــْم. َكَمــا أَن� اْلُغْصــَن �َ  © ِ
³́ «اُثُْبُتــوا 

 © ِ
³́ َ ِبَثَمــٍر ِمــْن َذاِتــِه ِإْن َلــْم يَْثُبــْت  © ِ

ªèْيَْقــِدُر أَْن يـَـأ

 … � © ِ
³́ اْلَكرَْمــِة َكَذِلــَك أَنُْتــْم أَيًْضــا ِإْن َلــْم تَْثُبُتــوا 

َن�ُكْم 
§� ٍ © ِبَثَمــٍر َكِثــ×© ِ

ªèَْهــَذا يـَـأ ... � © ِ
³́ ال�ــِذي يَْثُبــُت 

© �َ تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعُلــوا َشــْيًئا» يوحنــا ١٥:  ِ
³èِبــُدو

 ©ûأصــل الشــجرة لــ å٤ و ٥. فحاجــة الغصــن إ

 ©ûــ ــيِح ل ــك إå اْلَمِس ــي حاجت ــر ه ــو ويثم ينم

، إذ � حيــاة لــك إذا انفصلــت  ّ ó×تحيــا حيــاة الــ

عنــه، و� قــوة لــك عــÔ مقاومــة التجــارب أو 

 �ــت ــن إذا ثب ــة. ولك ــة والقداس © النعم
³́ ــّو  النم

فيــه تكــون مثــل شــجرة مغروســة عÔ مجـــاري 

ــة،  ــون عقيم ــل و� تك ــا � تذب ــاه، أوراقه المي

بــل تزهــو وتثمــر دائًمــا.

عليهم  أّن  يتصورون  ين  الكث×© أّن  غ×© 

وحدهم أن يقوموا بقسط وافر من عمل النمو. 

مجانًا،  الخطية  غفران  اْلَمِسيِح  من  قبلوا  فقد 

أن  هي  إنما  حاجتهم  أن  يحسبون  ولذلك 

الذاتية.  بجهودهم  وكمال  باستقامة  يعيشوا 

ا��خفاق   åإ ها  فمص×© كهذه  محاولة  كل  وأّما 

تَْقِدُروَن   َ�  © ِ
³èِبُدو» اْلَمِسيُح  قال  كما  والفشل، 

ففرحنا   .٥ و   ٤  :١٥ يوحنا  َشْيئا»  تَْفَعُلوا  أَْن 

النعمة   ©
³́ ونمونا  ا�ثرة  من  الخالية  والحياة 

يتس»³  و�  بَيُسوَع.  اتحادنا   Ôع كله  يتوقف 

يَُسوَع كل  بمحادثتنا  إ�  النعمة   ©
³́ ننمو  أن  لنا 

ساعة والثبوت فيه كل دقيقة. فاْلَمِسيحية هي 

فاْلَمِسيُح هو  وآخًرا ودائًما وأبًدا.  أو�ً  اْلَمِسيُح 

معنا  يكون  أن  يجب  إذ  ومكمله  إيماننا  رئيس 

© كل خطـوة 
³́ نهايتها، بل   ©

³́ و © أول الطريق 
³́

 ©
³́ منها، وإ� فنصـيبنا الفشـل. وقد قـال داود 

َن�ُه َعْن 
§� ، ٍ

³ ©Äِح Åُكل © ِ
³́ ذلك: «َجَعْلُت الر�ب� أََماِمي 

© َف�َ أَتَزَْعَزُع»، مزمور ١٦: ٨. ِ
يَِمي»³
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اْلَمِســيِح؟»   ©
³́ أثبــت  «كيــف  أتســأل، 

ــا  © به
ª«ــ ــها ال ــة نفس ــه بالكيفي ــت في ــك تثب إن

ــس  ــول بول ــه الرس ــا كتب ــاك م ــه أو�ً. وه قبلت

اْلَمِســيَح  َقِبْلُتــُم  «َكَمــا   ، المعــ»³ هــذا   ©
³́

 .٢: ٦ ©çاْســُلُكوا ِفيــِه» كولــو �يَُســوَع الــر�ب

 .١٠: ٣٨ ³ ©Äانيــ ó×ــا» ع ــاِن يَْحَي يَم ــارé َفِبا��ِ ــا اْلَب �«أَم

ــا لخدمــة �ِ  فقــد ســلمت نفســك تســليًما تام<

ــم  ــك. ل ــا ل ــوَع ُمخلÅًص ــت يَُس ــه، وقبل وطاعت

ــاك و�  ــن خطاي ــر ع Åــدورك أن تكف © مق
³́ ــن  يك

 å³ ســلمته تعــا ©Äــك حــ ــك، ولكن ّ قلب أن تغــ×©

ــه  ــذا كل ــك به ــم علي ــه أنع ــت بأن ــك آمن نفَس

يمــان إذن |ت للمســيح،  © اْلَمِســيِح. فبا��
³́

ـه  �ّ لــك أن تثبــت فيــه. إنـ يمــان يتســ»³ وبا��

�§خــذ وعطــاء، أنــت تعطيــه الــكل: قلبــك 

وإرادتــك وخدمتــك، وتأخــذ منــه الــكل: مــلء 

© قلبــك ليكــون لــك 
³́ َكاِت وحلــول اْلَمِســيِح  َ َ ó×الــ

 Ôــا، فيهبــك القــدرة عــ ــا أبديً ــر<ا وعونً قــوًة وب

ــة. ــة الكامل الطاع

© الصـــباح، وســلم لــه 
³́  ِ� åــر إ Åفبك

ــا  ــه: «ي ــ�تك إلي ــن صـ ــًدا، ولتك ــك جدي نفسـ

© لهــذا 
ªèا ، واضــع كل تدبــ×© ©

ª«لــك بجملــ ©
³èرب إ

© كيفمــا تشــاء. 
© يديــك لتســتخدم»³

³́ النهــار 

ــك».  ــوم أعمال ــاå© الي ــن أعم ــي، ولتك ــن مع ك

ــوم أن تخصــص  ــك كل ي إن هــذا لفــرض علي

نفســك æ كل صبــاح لتكــون لــه طــول النهــار. 

بطالهــا  اِتــك لتنفيذهــا أو �� وســّلمه كل تدب×©

تكــون مســّلًما  كمــا تشــاء عنايتــه. وهكــذا 

© قالــب حيــاة 
³́ حياتــك æ ليصوغهــا ويصبهــا 

ــه. ــ×© مثل ــوَع فتص يَُس

ــة،  ــاة الراح ــي حي ــيِح ه © اْلَمِس
³́ ــاة  الحي

وقــد تكــون خاليــة مــن فــرط الشــعور بالفــرح. 

ولكــن يجــب أن يم�§هــا الســ�م الدائــم والثقة 

 ©
³́ © ذاتــك بــل 

³́ الثابتــة إذ أّن رجــاَءك ليــس 

اْلَمِســيِح الــذي يبــّدل ضعفــك بالقــوة ويهبــك 

ــأَس. �  ــَة والب ــزك الحكم ــك وعج ــوض جهل ع

ــك  © ذات
³́ ك  ّ ــ×© ــز تفك ــك و� ترّك ــر إå نفس تنظ

بــل تطّلــع إå اْلَمِســيِح، وتأّمــل محبَتــه وجمــال 

لذاتــه  إنــكاره   ©
³́ وتفكــر  وكمالهــا،  صفاتــه 

وعطفــه  وقداســته  طهارتــه   ©
³́ و واتضاعــه 

 ©
ª«الــذي � يبــارى — تلــك هــي المواضيــع الــ

ْفــس. فبمحبتــك لــه  �ينبغــي أن تتأمــل فيهــا الن

 åعليــه تتغــ×© ا ©Ôوتمثلــك بــه واعتمــادك الــك

ــه.  صورت

ومعــ»³   .«� ©
³́ «اثبتــوا  اْلَمِســيُح:  قــال 

ــتقرار.  ــة وا�س ــة والطمأنين ــو الراح ــوت ه الثب

� ... َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم»  ©åَثــم دعانــا قائــ�: «تََعاَلــْوا ِإ

مــ»ª ١١: ٢٨. وكلمــات المرنــم تعــ×ó عــن الفكــرة 

ــُه» مزمــور ٣٧:  ْ َل ِó×َواْصــ �ــر�ب ــِر ال ذاتهــا: «انَْتِظ

ــُكوِن  éُجــوِع َوالسé٧. ويؤكــد إشــعياء إنّــه «ِبالر

تُُكْم»  �تَْخُلُصــوَن. ِباْلُهــُدوِء َوالطéَمأِْنيَنــِة تَُكــوُن ُقو

 ©
إشــعياء ٣٠: ١٥. عــÔ أّن هــذه الراحــة � تعــ»³

© دعوتــه قــرن 
³́ © والكســل، �§ّن الُمَخلÅــَص 

³èالتــوا
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ــوا  ــال: «ِاْحِمُل ــل اذ ق ــوة إå العم ــد بالدع الوع

ــُكم»  ــًة ِلُنُفوِس ــُدوا َراَح ــْم ... َفَتِج ي َعَلْيُك ِ ــ×© ِن

 ©
³́ نســان  يح ا�� ª×١١: ٢٩. فبقــدر مــا يســ ª«مــ

© العمــل �§جِله.
³́ ه ونشــاُطه  éاْلَمِســيِح يكــون جد

ــا،  ــÔ ذواتن ــا ع ــب� اهتمامن ــن إذا انص لك

ــا  ــدر حياتن ــن مص ــول ع ــن أن نتح ــد م ــ� ب ف

ذاك  إذ  ــْيطاُن  �الش فيبــذل  يَُســوُع،  وقوتنــا 

جهـــًدا جهيــًدا مســـتمًرا ليبقــى نظرنــا من~ًفــا 

ــا  ــه ومحادثتن ــا ب ــص فيمنــع اتحادن عــن المخّل

العالــم وهمــوم  إيــاه، ويشــغلنا بملــذات 

 ، ــ×© ــاء الغ ــا وأخط ــا وأحزانه ــاة وارتباكاته الحي

 åوبأخطائنــا نحــن ونقائصنــا. وهكــذا يســعى إ

أن يلهينــا عــن اْلَمِســيِح. فلنتنبــه لئــ� يخدعنــا 

© تحويــل 
³́ ًا مــا ينجــح  بمكائــده، �§نــه كثــ×©

 ©
³́ ذوي الضمائــر الحيــة والرغبــة الصادقــة 

© غلطاتهــم 
³́ العيــش للمســيح، إå التأمــل 

عــن  فصلهــم   ©
³́ منــه  أمــ�ً  وضعفاتهــم 

ــم  ــ� تهت ــة. ف ــة النهائي ــراز الغلب ــوَع وإح يَُس

ــن  ــوف م ــق والخ ــلم للقل ــك و� تستس لنفس

جهــة خ�صــك، �§ن هــذا كلــه مــن شــأنه 

أن يحولــك عــن مصــدر قوتــك، بــل ســّلم 

نفســك æ واتــكل عليــه. وليكــن حديثــك عــن 

ــ\  ــرك وتن ــه إå أْن يغم ك في ــ×© ــوَع وتفك يَُس

ــك  ــد عن ــك وابع ــك كل ش ــرح عن ــك. اط نفس

ــا  ــس: «أَْحَي ــول بول ــع الرس ــل م ــوف وق كل خ

ــاُه ا�Öَن  ــا أَْحَي �. َفَم © ِ
³́ ــا  ــيُح يَْحَي ــِل اْلَمِس ــا بَ �َ أَنَ

يَمــاِن، ِإيَمــاِن  © ا��ِ ِ
³́ © اْلَجَســِد َفِإن�َمــا أَْحَيــاُه  ِ

³́

 « ©Ôَِوأَْســَلَم نَْفَســُه �§َْجــ © ِ
ــ»³ �ابـْـِن �ِ، ال�ــِذي أََحب

 Ôــه قــادر عــ�غ�طيــة ٢: ٢٠. تــوكل عــÔ �ِ فإن

ضــت أمــرك إليــه  �أن يحفــظ وديعتــك فــإن فو

ــك. ــذي أحب ــارك بال ــم انتص يعظ

يــة بنفســه،  ÿõلقــد ربــط اْلَمِســيُح الب

 © ّ ó«حــ بربــاط  نســانية،  ا�� الصــورة  باتخــاذه 

نســان  � تنفصــم عــراه أبــًدا،إ�ّ باختيــار ا��

 ©
³́ دؤوبًــا  ــْيطاَن  �الش تجــد  لذلــك  نفســه. 

 Ôــ ــا ع ــه يحملن ــات لعل ــ»ª المغري ــا بش إغرائن

قطــع هــذه الرابطــة باختيارنــا وا�نفصــال عــن 

ــهر  ــب أن نس ــّم يج ــن ث ــا. فم ــيِح برغبتن اْلَمِس

 Ôــ ــاٍو ع ــ� يســتغوينا غ ونجاهــد ونصــÔّ© لكي

أن نختــار ســّيًدا آخــر — فلنــا دائمــا مــلء 

ــا —  ــو لن ــا يحل ــنا م ــار �§نفس ــة أن نخت الحري

فطالمــا كانــت أعيننــا مثبتــة عــÔ اْلَمِســيِح 

فإنــه ســيحفظنا، فمــا دمنــا نلتفــت إليــه نحــن 

آمنــون، � يســتطيع أحـــد أن يخطفنــا مــن 

ُ ِإåَ ِتْلــَك  � يــده. وبالنظــر إليــه باســتمرار «نََتَغــ×©

ــورَِة َعْيِنَهــا، ِمــْن َمْجــٍد ِإåَ َمْجــٍد، َكَمــا ِمــَن  éالص

الــر�بÅ الــرéوِح» ٢كورنثــوس ٣: ١٨. 

ــذ  ــتطاع الت�مي ــيلة اس ــذه الوس ــل، به أج

ا�§ولــون أن يتشــبهوا بمخلÅصهــم العزيــز. فهــم 

ــه وإذ  ــم إلي ــعروا بحاجته ــه ش ــمعوا كلمات إذ س

طلبــوه وجــدوه فتبعــوه. ورافقــوه أثنــاء جلوســه 

المخــدع   ©
³́ البيــت، و�زمــوه   ©

³́ المائــدة   åإ

٤٩
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وصحبــوه إå الحقــول، وكانــوا معــه كالتلميذ مع 

ــة  © قداس
³́ ــة  ــا يومي ــه دروًس ــن من ــم يتلق Åالمعل

الحــق. ونظــروا إليــه كمــا ينظــر العبــد إå ســيده 

لــû© يتعلمــوا واجبهــم، ومــع ذلــك كانــوا أناًســا 

«تحــت ا��Öم مثلنــا»، يعقــوب ٥: ١٧، يحاربــون 

 åالخطيــة كمــا نحاربهــا نحــن، ويحتاجــون إ

ســة. �نعمــة ربهــم لــû© يحيــوا حيــاة ُمقد

ــوب  ــذ المحب ــك التلمي ــا ذل ــ»ª يوحن فح

الــذي بانــت عليــه صــورة الُمخلÅــِص أكمــل 

بيــان، لــم تكن ســجاياه الســامية فطريــة. فهو 

 åــا إ ــا العظمــة وطموًح لــم يكــن فقــط مّدعًي

الكرامــة، بــل كان أَيًْضــا متهــّوًرا شــديد الغيــظ 

والغضــب إذا أصابــه أذى. ولكنــه إذ تجّلــت 

أدرك  لهــي،  ا�� نســان  ا�� ذلــك  صفــات  لــه 

تضــاع. إّن مــا رآه  دراك إå ا�� عجــزه، فقــاده ا��

ــوة  ــن الق ــة م ــن �ِ اليومي ــاة اب © حي
³́ ــا  يوحن

ــة  ــن الج�ل ــة، م ــدرة والرق ــن الق ، م ó×ــ والص

ــة.  ــاب والمحّب عج ــه با�� ــ�§ نفس ــة، م والوداع

ــا  ت يوًم �ــو ــيِح، وتق © اْلَمِس
³́ ــه  ــزت عواطف فارتك

© حــّب 
³́ ــ\© نفســه واســتغرق  ــا إå أن ن فيوًم

ســيده العظيــم. فســّلم طبيعتــه الحــادة 

ــرéوح  ــه بال ــق في ــه، وليخل © قالب
³́ ــه ليصّبهــا  إلي

ّ بمحبِتــه صفاِتــه  اْلُقــُدس قلًبــا جديــًدا، وليغــ×©

ــ�زم  ــج ت ًا كامــ�ً شــام�ً. إن هــذه النتائ ــ×© تغي

حتًمــا كل اتحــاد باْلَمِســيِح. فمــ»ª حّل اْلَمِســيُح 

© القلــب تتغــ×© الطبيعــة مــن أصلهــا، �§ن 
³́ ُ

ــع  ــه تخض ــب ومحّبت ³ القل
� ©Äــ ــيِح يل روح اْلَمِس

ــو  ــَماء وتعل �ــكار إå الس ــمو ا�§ف ــس، فتس النف

.ِ� åالرغائــب إ

ــَماء ولكــّن تابعيــه  �صعــد اْلَمِســيُح إå الس

مــا فتئــوا يشــعرون بحضــوره معهــم حضــوًرا 

ا، يشــملهم بمحبتــه ويُرشــدهم بنــوره.  شــخصي<

فبعــد أن ذهــب عنهــم ُمَخلÅصُهــم الــذي ســار 

معهــم وتحــّدث إليهــم وصــÔ معهــم وأحيــا 

فيهــم الرجــاء وعــّزى قلوبهــم، نعــم، بعــد أن 

ــ�م،  ــالة الس ــفتيه رس ــÔ ش ــم وع ــب عنه ذه

رجــع إليهــم مــن ســحابة الم�ئكــة صــدى 

َي�ــاِم ِإåَ انِْقَضــاِء 
وعــِده، «َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــْم ُكل� ا�§

ــَماء  �ْهــِر» مــ»ª ٢٨: ٢٠. صعــد يَُســوُع إå الس �الد

ــه  ــذ أن ــن الت�مي ــة. وتيّق ي ÿõــة الب ــو بالهيئ وه

أمــام عــرش �ِ صديُقهــم ومخلÅصُهــم. فلــم 

يطــرأ عــÔ عواطفــه تغيــ×© بــل لــم يــزل واحــًدا 

ا�Öب  أمــام  يقــّدم  المتألمــة  يــة  ÿõالب مــن 

ــذكاًرا  ــه ت ــه ورجلي اســتحقاَق دمــه وجــروَح يدي

للثمــن الــذي دفعــه �§جــل مفدييــه. وعرفــوا أنّه 

ــَماء ليعــّد لهــم منــازَل، وأنــه  �إنمــا عــاد إå الس

© أَيًْضــا ويأخذهــم ليكونــوا معــه إå ا�§بد.
ªèســيأ

³ اجتمعــوا مًعــا بعــد صعــوده، كان  ©Äحــ

ــ�ة باســمه. كانــوا  �شــوقُهم عظيًمــا إå الص

ــد  ــك الوع ــرددون ذل ــوع وي ــكل خش ــون ب يجث

ــْم ِمــَن ا�Öِب ِباْســِمي  القائــل: «ِإن� ُكل� َمــا َطَلْبُت

يُْعِطيُكــْم. ِإåَ ا�Öَن َلــْم تَْطُلُبــوا َشــْيًئا ِباْســِمي. 
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اُْطُلُبــوا تَأُْخــُذوا ِلَيُكــوَن َفرَُحُكــْم َكاِمــ�» يوحنــا 

يمــان  ١٦: ٢٣ و ٢٤. ومــا انفّكــوا يرفعــون يــد ا��

مردديــن هــذه الحجــة القويــة بقولهــم إّن 

اْلَمِســيَح «ال�ــِذي َمــاَت بـَـْل ِباْلَحــِريÅ َقــاَم أيًْضــا 

ــا  ــِذي أيًْض �ِ �ِ ال
³ ©Äــ ــْن يَِم ــا َع ــَو أَيًْض ــِذي ُه �ال

ــوم  ــة ٨: ٣٤، حــ»ª حــّل ي ــا» رومي ــَفُع ِفيَن يَْش

. فوافاهــم المعــزى الــذي قــال  ³ ©Äالخمســ

ــا ١٤:  ــه «يكــون فيكــم» يوحن ــه اْلَمِســيُح إن عن

 ٌ ْ ١٧. وواصــل حديثــه لهــم مؤكــًدا:، «ِإن�ــُه َخــ×©

َن�ــُه ِإْن َلــْم أَنَْطِلــْق �َ يَأِْتيُكــُم 
َلُكــْم أَْن أَنَْطِلــَق �§

اْلُمَعــزÅي َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت أُرِْســُلُه ِإَلْيــُك» يوحنا 

³ أصبــح اْلَمِســيُح  ©Ä١٦: ٧. ومنــذ ذلــك الحــ

ــرéوح  ــ�ل ال ــن خ ³ م ©Äــ ــوب المؤمن © قل
³́ ــّل  يح

أقــرب  بــل أصبــح  دائًمــا،  اْلُقــُدس حلــو�ً 

ــام  © أي
³́ ــا كان  ــم مم ــة به ــق صل ــم وأوث منه

حضــوره الشــخ÷© معهــم. وصــارت محبتــه 

ــاة أو�ده،  © حي
³́ ــا  ــ×ÿ تجلي< ــه أك ــه وقوت ونعمت

حــ»ª أّن كل مــن رآهــم «تعّجــب وتأكــد أنهــم 

كانــوا مــن أتبــاع يَُســوَع» أعمــال 

.٤: ١٣

، هــذا  ³ ©Äمــا كانــه اْلَمِســيُح لت�ميــذه ا�§ولــ

ــام.  © هــذه ا�§ي
³́ ــه  ³ ب ©Äــ ــه للمؤمن ــد أن يكون يري

© ص�هــا قائــ�ً: 
ª«ويتضــح ذلــك مــن ص�تــه الــ

«َوَلْســُت أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل َهــُؤ�َِء َفَقــْط بـَـْل أيًْضــا 

ــا  ــْم» يوحن © ِبك�َِمِه ِóè ــوَن ــَن يُْؤِمُن ــِل ال�ِذي ــْن أَْج ِم

.١٧: ٢٠

 ©ûــ ــل إå �ِ ل ــا وابته ــÔ �§جلن ــد ص وق

نكــون واحــدا، كمــا أنــه هــو وا�Öب واحــد. فقد 

قــال الُمَخلÅــص عــن نفســه: «�َ يَْقــِدُر اِ�بـْـُن أَْن 

يَْعَمــَل ِمــْن نَْفِســِه َشــْيًئا» يوحنــا ٥: ١٩. «ا�Öَب 

� ُهــَو يَْعَمــُل ا�§َْعَمــاَل» يوحنــا ١٤:  © ِ
³́  �اْلَحــال

ــّد  ــا، � ب © قلوبن
³́ ــا�ً  ــيُح ح ــإذا كان اْلَمِس ١٠. ف

مــن أن يعمــل فينــا لــû© نريــد و نعمــل �§جــل 

© ٢: ١٣. فنعمــل كمــا عمــل هــو  ó«ة، فيلــõالمــ

ويتجــÔّ فينــا الــروح الــذي تجــÔ فيه. وهكـــذا 

 åٍَء ِإ ْ © َ ÿç Åُكل © ِ
³́ ــو  ــه «نَْنُم ــت في ــبه ونثب إذ نحـ

ــِذي ُهــَو الــر�أُْس: اْلَمِســيُح» أفســس ٤:  �َذاَك ال

.١٥

٥١

KTH AR 2020.indd   51 12/5/19   1:51 PM



الفصل التاسع

العمل والحياة
إّن �َ لمصـدر الحيـاة والنور والّسـعادة 

لجميـع  َكات  َ َ ó×الـ ِمّنـه  تنبثـق   ، ³ ©Äللعالمـ

ـْمس أشـعتها  �مخلوقاتـه كمـا تنبعـث مـن الش

مياههـا   ³ ©Äالعـ مـن  تنفجـر  وكمـا  المنعشـة 

نسـان  الحيـة. وعندمـا تمـ�§ حيـاة �ِ قلـب ا��

َكـة ل�Öخريـن  َ َ ó×تفيـض منـه حاملـة المحبـة وال

أَيًْضـا.

نسـاَن الهالك  اغّتبط اْلَمِسـيُح أن يفدي ا��

وتهلـل أن يرفعـه إå �ِ، ولـم يحسـب حياتـه 

نجـاز هـذا العمـل، بـل بذلهـا  ثمينـة عنـده ��

 ³ ©Äاني ó×ِليَب ُمْسـَتِهيًنا ِباْلِخـْزِي» ع �«واْحَتَمـَل الص

١٢: ٢. وهكـذا الم�ئكـة أَيًْضـا، فإنهم يسـعون 

هـذا  عملهـم   ©
³́ و ا�Öخريـن.  إسـعاد   ©

³́ دائمـا 

© يحسـبها 
ª«يجـدون لـذة و[وًرا. فالخدمـة الـ

³ لـه، خدمـة  ©Äكل محـب لذاتـه بالعمـل المهـ

ومقاًمـا،  أخ�ًقـا  دونـه  هـم  الذيـن  التعسـاء 

© يقـوم بهـا م�ئكـة �ِ 
ª«إنمـا هـي الخدمـة الـ

 ©
³́ لذاتهـا  الُمنكـرة  اْلَمِسـيِح  إن روح  ا�§طهـار. 

© تسـود 
ª«أعمـال المحبـة للغـ×© هـي الـروح الـ

وسـتتصف  سـعادتها.  جوهـر  وهـي  الّسـماء 

أعمـال أتبـاع اْلَمِسـيِح بالـروح ذاتهـا. 

© القلــب 
³́ مــ»ª حّلــت محبــة اْلَمِســيِح 

تكــون فيــه كالمســك الــذي � تخفــى رائحتــه. 

س سيشــعر بــه كل َمــن نحتــك  �ه الُمَقــد فتأثــ×©

© القلــب 
³́ بهــم. ومــ»ª ســاد روح اْلَمِســيِح 

ــا  ــض مياهه ــر تفي © القف
³́  ³ ©Äــ ــه كالع ــون في يك

 åإ الشــوق  فيــه  وتوّلــد   © المعــ»© لتنعــش 

ــة. ــاة ا�§بدي ــوع الحي ــن ينب ــتقاء م ا�س

ــوَع أن يســعى  ــة لَيُس ــن مظاهــر المحب ِم

© النســج عــÔ منوالــه فيعمــل عملــه 
³́ الُمحــب 

ــدي  ــا أن تب ــن خصائصه ــاس وم ــعاد الن © إس
³́

العطــف والشــفقة والمؤاســاة لــكل َمــن تشــمله 

لهيــة ا�§بويــة. العنايــة ا��

لــم يعــش الُمخلÅــص عــÔ ا�§رض عيشــة 

ــة  © خدم
³́ ــك  ــم ينهم خاء والراحــة. ول ª×ا�ســ

نفســه، بــل كانــت حياتــه جهــاًدا دائًمــا ونضا�ً 

٥٢
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. ولــم  ³ ©Ä³ الهالكــ ©Äدائًبــا لخــ�ص المنكوبــ

يعــرف مــن المــذود إå جلجثــة إ�ّ التضحيــة 

ــو  ــا العف ــب يوم ــم يطل ــس، فل ْف �ــكار الن وإن

ــص  ــاول التخّل ــم يح ــٍن، ول ــب مض ــن واج م

ــفر، ولــم يهــرب مــن عمــل  �مــن مشــقاِت الس

شــاق، إذ إنـّـه «َلــْم يـَـأِْت ِلُيْخــَدَم بـَـْل ِلَيْخــِدَم 

 :٢٠ ª«ــَن» مــ ي ِ ــْن َكِث×© ــًة َع ــُه ِفْديَ ــِذَل نَْفَس َوِلَيْب

ــى  ــه العظم ــة حيات ــت غاي ــة كان ٢٨. فالخدم

وممــا  ـا  ثانويـ< كان  عداهــا  ومــا  والوحيــدة. 

© ســبيل بلــوغ الغايــة المنشــودة. 
³́ يســتخدم 

ــروي  ــه وي ــبع نفس ء ليش ©
ÿç ــن ــن م ــم يك ول

ــه  ــ»ª إن� حيات ــيئة ا�Öب، ح ــل مش ــأه كعم ظم

ــا  ــًوا تاًم ــذات خل ــة ال ــرة ومحب خلــت مــن ا�§ث

ــا. مطلًق

كل َمــن يقبــل نعمــة اْلَمِســيِح فمْثُلــه 

ــٍة  ــِة تضحي ــام بأي ــتعداد للقي ــÔ اس ــون ع يك

حــ»ª يتســ»³ لجميــع الذيــن مــات عنهــم 

ــَماوية.  �© قبــول الهبــة الس
³́ كوا  ª×يَُســوُع أن يشــ

هــو يســعى أَيًْضــا إå جعــل العالــم مكانًــا 

أفضــل للعيــش فيــه. فمثــل هــذه النمــو 

© بهــا 
ªèيــأ ©

ª«ا�§كيــد هــو الثمــرة الطيبــة الــ

 åالمتجــدد الحقيقــي. وهــو مــا أن يُقبــل إ

 ©
³́ الرغبــة  نفســه   ©

³́ تتولــد   ª«حــ اْلَمِســيِح 

المنــاداة بالصديــق الحميــم الــذي وجــده 

ــذي  © إعــ�ن الحــق ال
³́ ــم. و © شــخصه الكري

³́

 ©
³́ ــاؤه  ــن إخف ــذي � يمك ــه وال س �ــه وقد خل�ص

قلبــه. �§ن الــذي قــد لبــس ِبــّر اْلَمِســيِح وامتــ�§ 

ــكوت  ــتطيع الس ــروح � يس ــرح ال ــن ف ــه م قلُب

ــَب  ــا أَْطَي ه بعــد أن ذاق وعــرف «َم ó×عمــا اختــ

» مزمــور ٣٤: ٨. وكمــا فعــل فيلبــس  �الــر�ب

ا وفتــش  الــذي إذ وجــد اْلَمِســيَح ذهــب تــو<

ــر»  ــال وانظ ــ�ً: «تع ــاه قائ ــل ودع ــن نثنائي ع

يوحنــا ١: ٤٦، كذلــك يحــاول كل متجــدد أن 

ــه ويعــرض عليهــم  ت ــن إå ح~³ ــو ا�Öخري يدع

فضائــل اْلَمِســيِح وأن يعرÅفهــم بغــ»³ العالــم 

© ذلــك يشــتاق اشــتياًقا 
³́ غــ×© المنظــور. وهــو 

ــِه  �عظيًمــا إå أن يــرى الجميــع فيــه «َحَمــل الل

ــا ١: ٢٩. ــِم» يوحن ــَة اْلَعاَل �ــُع َخِطي ــِذي يَرَْف �ال

ســعاد  © أن كّل مســعى نبذلــه ��
³́ � شــّك 

َكات المضاعفــة  َ َ ó×خريــن يعــود علينــا بالــÖا�

ــه  ــان مع نس اك ا�� ÿ]ــن إ ــد �ِ م ــب قص حس

 åإنجــاز عمــل الفــداء. وقــد وهــب تعــا ©
³́

لهيــة  ا�� الطبيعــة  كاء  ÿ] وا للنــاس أن يصــ×©

 ©
اك بــ»³ ÿ]إ Ôوأن يعملــوا، هــم بدورهــم، عــ

َكــة. إّن هــذا �§ســمى  َ َ ó×هــذه ال ©
³́ جنســهم 

ــر أن  ــتطيع �ُ القدي ــرح يس ــم ف ف وأعظ ÿ]

. فالذين يشــاركون �َ  ÿõالبــ Ôيجــود بهمــا عــ

. ³ ©Äأعمــال المحبــة هــم إليــه أقــرب المقربــ ©
³́

كان مــن الممكــن أن يســنَد �ُ الكــرازَة 

يــكل  ــَماوية وأن  �نجيــل إå الم�ئكــة الس با��

إليهــم أمــر توزيــع بَــَرَكات المحبــة، أو أن 

الوســائل  مــن  أخــرى  وســيلة  يســتخدَم 
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ولكّنــه  مقاصــده.  نجــاز  �� لديــه  المتوافــرة 

 ³ ©Äــ ــم العامل ــوا ه ــم أن يكون ــاå، اختاره تع

ــم  ــون له ــة ليك ــيِح والم�ئك ــع اْلَمِس ــه وم مع

َكات وا�§فــراح والرفعــة  َ َ ó×ــ نصيــب وافــر مــن ال

© تنجــم عــن هــذه الخدمــة 
ª«الــ الروحيــة 

الجليلــة.

© آ�م اْلَمِســيِح أنهــا 
³́ كــة  ÿõومــن بـَـَرَكات ال

© القلــب عطًفــا مــع اْلَمِســيِح، فالتضحية 
³́ توّلــد 

 Ôنســان عــ © الخدمــة لخــ×© ا�Öخريــن تقــّوي ا��
³́

الجــود وا��حســان وتوثّــق صلتــه مــع فــادي 

ْ تَْســَتْغُنوا  ©ûَِلــ ، . © ِ
ا�§نــام الــذي «اْفَتَقــَر َوُهــَو َغــ»³

أَنُْتــْم ِبَفْقــِرِه» ٢ كورنثــوس ٨: ٩. ومــا لــم نتمــم 

© خلقنــا � تكــون الحيــاة بََرَكــًة لنــا.
³́ قصــد �ِ 

مــا  كل  لعمــل  نفَســك  خصصــت  إْن 

 åيريــده اْلَمِســيُح مــن ت�ميــذه، وســعيت إ

ــن أن تشــعر  ــّد م ــة، � ب ــح النفــوس الهالك رب

 ©
³́ ــع  ــٍة أوس ــع ومعرف ــاٍر أنج ــة إå اختب بحاج

ا�§مــور الّســماوية، �§نــك تجــوع وتعطــش 

ّ وتتوســل إå �ِ أن يقــوي إيمانــك  ó×الــ åإ

ويســقيك جرعــات أغــزر مــن ينبــوع الخــ�ص. 

© ت�قيهــا، فإنهــا 
ª«وأمــا المقاومــة والصعــاب الــ

 Ôالمداومــة عــ åدرس كلمــة �ِ وإ åتقــودك إ

ــه  ــيِح ومعرفت ــة اْلَمِس © نعم
³́ ــو  ــ�ة، فتنم �الص

ــة. ــة غني ــارات ثمين ــعد باختب وتس

 ، © العمـــل �§جــل الغــ×©
³́ إّن التضحيــة 

لُتكســب  ا�§َثَــرَة،  مــن  الخاليــة  التضحيــَة 

ا. وتمــ�§  ا�§خــ�ق عمًقــا وثباتـًـا وجمــا�ً مســيحي<

 ©
³èــا ــع ا�§م ــعادة، وترف ــ�ًما وس ــا س ــم به القائ

اخــي وا�§نانيــة.  ª×ك مجــا� لل ª×وتطهرهــا و� تــ

ــي  ــيحية أن تنم ــل اْلَمِس ــأن الفضائ ــن ش إن م

الــر�ب،  أجــل  مــن  للعمــل  قــوى ممارِســها 

ايــًدا  ³ ª×ة ثاقبــة وإيمانًــا وطيــًدا م وتمنحــه بصــ×©

ــُدس،  ــرéوح اْلُق ــ�ة. فال �© الص
³́ وقــدرة مقتــدرة 

ْفــس يُخــرج منهــا نغًما  �إذ يعــزف عــÔ أوتــار الن

لهيــة. وأولئــك الذيــن  يتجــاوب مــع النغمــة ا��

 åــي إ ــعي المضح ــÔ الس ــم ع ــون حياتَه يقف

© الواقــع يعملــون 
³́ ــا هــم  نفــع ا�Öخريــن، إنّم

ــهم. ــ�ص أنفس ــÔ خ ع

© النعمة 
³́ عــÔ أّن الطريقــة المثــÔ للنمــو 

© العمــل المفــروض 
³́ هــي أن نشــتغل بإخــ�ص 

ــاعدة  ــا لمس ــارى جهدن ــذل قص ــا، وأن نب علين

ــد  اي ³ ª×ــا. فإنمــا ت © حاجــة إå معونتن
³́ ــن هــم  َم

قوتنــا، بالمــران والعمــل، �§ن النشــاط هــو ِمــن 

وراتهــا. إن أولئــك الذين  مســتلزمات الحيــاة و|³

يســعون إå المحافظــة عــÔ الحيــاة اْلَمِســيحية 

ــق  ــن طري ــم ع © تأتيه
ª«ــ َكات ال َ َ ó×ــ ــم ال بقبوله

ــوا شــيًئا �§جــل  ــة، دون أن يعمل وســائط النعم

ــأكل  ــل مــن يحــاول أن ي ــيِح، مثلهــم كمث اْلَمِس

دون أن يشــتغل أو يعمــل. مثــل هــذا التــ~ف 

© كل 
³́ ــور  ــاط والتده ــا ا�نحط ــه دائًم ــج عن ينت

نســان  مــن العالــم الروحــي والطبيعــي، �§ن ا��

الــذي يرفــض أن يســتخدم أعضــاءه � بــد مــن 

٥٤
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أن يفقــد القــدرة عــÔ اســتعمالها. واْلَمِســيحي 

ــن  ــه ِم ــاة ل ــوى المعط ــتخدم الق ــذي � يس ال

ــيِح،  © اْلَمِس
³́ ــّو  ــن النم ــط ع ــف فق �ِ � يتوق

© كانــت لــه.
ª«بــل أَيًْضــا يفقــد القــوة الــ

اْلَمِســيِح  كنيســة   ُ� جعــل  وقــد 

مهمــَة  إليهــا  ووكل   ، ÿõالبــ لتخليــص  أداة 

ــذه  ــم. فه ــاء العال © كل أنح
³́ ــل  نجي ــغ ا�� تبلي

 ³ ©Äعاتــق اْلَمِســيحي Ôالمســؤولية ملقــاة عــ

³ عــÔ كل إنســان أن يعمــل 
ّ ©Äويتعــ ، ³ ©Äأجمعــ

 õتحقيــق هــذه المهمــة بحســب مــا تيــ Ôعــ

 ©
ª«لــه مــن الفــرص والمواهــب. إن المحبــة الــ

ــكل  ³ ل ©Äــ ــا مديون ــيُح، تجعلن ــا اْلَمِس ــا لن أعلنه

الذيــن لــم يعرفــوا الُمَخلÅـــَص بعــد، إذ إن �َ 

قــد وهبنــا نــوًرا، � لــû© نحتفــظ بــه �§نفســنا، 

ــن. ــÔ ا�Öخري ــه ع ء ب ©
ــ÷³ ــل لن ب

 ³ ©Äفلــو أّن اتبــاع اْلَمِســيِح كانــوا متنبهــ

مهمتهــم،  آداء   Ôعــ  ³ ©Äوحريصــ لواجبهــم 

لــكان الذيــن يقومــون اليــوم بنــÿõ رســالة 

ــوف  ــّدون با�§ل ــة يُع ــ�د الوثني © الب
³́ ــل  نجي ا��

بــد�ً مــن ا�Öحــاد الق�ئــل الذيــن يعملــون 

اليــوم. ولــكان أولئــك الذين � يســتطيعون أن 

© ســلك العمــل الكــرازي بأنفســهم 
³́ يندمجــوا 

يخدمــون قضيــة اْلَمِســيِح بأموالهــم وعطفهم 

© البلــدان اْلَمِســيحية، 
³́ وصلواتهــم، ولوجدنــا 

ــوس. ــح النف ــر لرب ــاًدا أوف ــ×ÿ واجته ة أك ــ×© غ

ــك  © حاجــة إå أن نذهــب إå تل
³́ ولســنا 

ا�§قطــار الوثنيــة البعيــدة لنخدم اْلَمِســيَح، أو 

نغــادر محيطنــا الضيــق الــذي نعيــش فيــه إن 

كان هــو المــكان الــذي يجــب علينــا أن نعمــل 

فيــه مــن أجــل اْلَمِســيِح. فنســتطيع أن نخــدم 

© الكنيســة، كمــا 
³́ © المحيــط العائــÔ© و

³́ ونحــن 

³ مــن نخالطهــم  ©Äنســتطيع أن نخــدم أَيًْضــا بــ

ونزاملهــم ونعمــل معهــم.

مــن   َ ó×ا�§كــ ــطَر  �الش ُمخلÅُصَنــا  قــ÷³ 

ــة الّنّجــارة بمدينــة  © ِحرَْف
³́ ــه وهــو يعمــل  حياِت

تخدمــه،  الم�ئكــة  كانــت  وقــد  النــا|ة، 

 ³ ©Äجنــب مــع الف�حــ åوهــو يســ×© جنًبــا إ

ــم  ــا�ً ول ــه ب ــوا علي ــم يلق ــن ل ــال الذي والعم

وه التفاتًــا مــع أنــه رب الحيــاة. وكان  يعــ×©

© حرفتــه 
³́ ٍ وأمانــة  ó×يــؤدي رســالَته بــكل صــ

المتواضعــة، كمــا كان يؤديهــا وهــو يشــفي 

ــل  ــر الجلي ــÔ بح © ع
ÿ\ــ ــو يم ــا، أو وه مريًض

ــان أن  ــن كل إنس ــذا يمك ــج. وهك ــج المائ الهائ

© خدمــة يَُســوَع، وهــو يمــارس أوضــَع 
³́ يكــون 

الحــرف وأحقــَر ا�§عمــال.

ولذلـك يقـول الرسـول بولـس: «َمـا ُدِعـَي 

َذِلـَك   © ِ
³́ َفْلَيْلَبـْث  ْخـَوُة  ا��ِ أَيéَهـا  ِفيـِه  َواِحـٍد   éُكل

َمـَع ِ�» ١كورنثـوس ٧: ٢٤. فالتاجـر يسـتطيع 

أن يديـر عملـه بكيفيـة تمّجـد سـيده، إذا راعـى 

© شـغله. واذا كان تابًعا أميًنا للمسـيح، 
³́ ا�§مانة 

فسـيجعل ديانتـه تتخلـل كل معام�ته، ويظهر 

© كل ت~فاتـه. والصانـع يمكنـه 
³́ روح اْلَمِسـيِح 
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الـذي  سـيده  ممثـ�ً  وأميًنـا،  ا  ُمِجـد< يكـون  أن 

ا�§عمـال  أبسـط   ©
³́ رسـالته  مؤديًـا  يكـدح  كان 

يجـب  وهكـذا  الجليـل.  تـ�ل   ³ ©Äبـ وأصغرهـا 

عـÔ كل مـن يُسـّمي اسـم اْلَمِسـيِح، أن يـؤدي 

 åخرين إÖالوجـه الذي يقـود فيـه ا� Ôعملـه عـ

تمجيـد خالقهـم وفاديهـم.

يــن يعتــذرون عــن تقديــم  غــ×© أّن الكث×©

ليســوا  أنّهــم  للمســيح، بحجــة  خدماتهــم 

ــى،  ــا عظم ــم �ُ بمزاي ه �ــن خص �ــم مم ه كغ×©

عنــد  ســاد  لقــد   ª«حــ ممتــازة.  ومواهــب 

بعضهــم ا�عتقــاد بــأّن التكريــس للخدمــة 

ــادرة ومؤهــ�ت خاصــة �  ــاءاٍت ن يســتلزم كف

ــن  ــاس الذي ــن الن ــة م ــة قليل © فئ
³́ ــر إ�  تتواف

 ©
³́ بالمســاهمة  ســواهم  دون   ُ� هــم  �خص

الخدمــة والجــزاء. ولكــن هــذه الفكــرة � تتفــق 

ــح أّن  ــيُح اذ أوض ــه اْلَمِس ب ــذي |³ ــل ال والمث

ــد  ــند إå كل واح ــده وأس ــا عبي ــت دع رّب البي

ــاص.  ــه الخ ــم عمَل منه

أن  يمكـن  المحبـة،  روح  لنـا  كان  فـإن 

نـؤدي أحقـَر واجبـاِت الحيـاة، «مـن القلب كما 

للـرب»، كولـوç© ٣: ٢٣. وإذا كانـت محبـة �ِ 

فتنبعـث  حياتنـا،   ©
³́  Ôتتجـ فإنهـا  قلوبنـا،   ©

³́

 ©
³́ نـا  منـا رائحـة اْلَمِسـيِح الزكيـة، ويكـون تأث×©

عـÔ رفعتهـم وإسـعادهم. عامـ�ً  ا�Öخريـن 

فمـا عليـك أن تنتظر حـ»ª تتهيأ لك فرص 

عظيمـة، وتحصـل عÔ مواهـب خارقـة العادة 

لـû© تسـتطيع أن تخـدم �َ. يجـب أ� تكـون 

مشـغو�ً بمـا يفتكـر بـه العالـم عنك، �§نـه إذا 

كانـت حياتك تشـهد بطهارة إيمانـك، وإخ�ص 

النـاس  خدمـة   ©
³́ رغبتـك  وشـدة  بواعثـك، 

ونفعهـم، فـإن جهـودك لـن تضيـع هباء.

ــر  ــان وأحق ــر إنس ــتطيع أفق ــذا يس وهك

ــة  ــون بََرَك ــوَع أن يك ــذ يَُس ــن ت�مي ــوق م مخل

© عمــ�ً 
ªèخريــن. وقــد � يشــعر بأنــه يــأÖل�

ه  © هــذه الحيــاة، ومــع ذلــك فإنــه بتأثــ×©
³́ يُذكــر 

الخفــّي يحـــدُث نتائــَج بعيــدَة المــدى، إذ 

ة  تتبــارك، بســـبب حياِتــه وقـــدوِته جمــوع غف×©

مــن النــاس. وربمــا يظــّل غ×© شــاعٍر بمثــل هذا 

ــوم  ــك الي ــ»ª ذل ــن ح ــاة ا�Öخري © حي
³́ ــ×©  التأث

الــذي يكافــأ مــن �ِ. فأمثــال هــذا � يشــعرون 

أو يعرفــون أنهــم يقومــون بــأي عمــل عظيــم، 

ــبة  ــوا بالنس ــم أن يقلق ــوب منه ــس المطل فلي

 ©
³́ وا  لنجاحهــم، وإنمــا عليهــم فقــط أن يســ×©

© هــدوء 
³́ هــذه الحيــاة ُقُدًمــا، مؤديــن عملهــم 

ــا،  ــوا إليه © ُدع
ª«ــ ــوة ال ــب الدع ــة، بحس وأمان

فهــؤ�ء لــن يضّيعــوا حياتَهــم ســدى، بــل 

ــرد حــ»ª يصبحــوا  ــّو مّط © نم
³́ هــم ســيظلون 

ــه. وإذ هــم  ــيِح ومثال ³ لصــورة اْلَمِس ©Äمشــابه

فهــم  الحيــاة،  هــذه   ©
³́  ِ� مــع  عاملــون 

ــل  ــك العم ــهم لذل ــون أنفَس ــا يهيئ ــك إنم بذل

 ©
³́ يــن لهــم  �ا�§ســمى، والفــرح الخالــص الُمعد

ــرى. ــاة ا�§خ الحي
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ِ ف با عرُّ التَّ
الفصل العاشر

© بهـا يسـعى �ُ 
ª«ة هـي الطـرق الـ كثـ×©

كـة  ÿõوال الوئـام   åوإ معرفتـه،   åإ ليقودنـا 

الليـل  آنَـاء  مدركاتنـا  الطبيعـة  وتناجـي  معـه. 

وأطـراف النهـار. ويتأثـر القلب المفتـوح بمجد 

�ِ كمـا تعكسـه أعمـال يديـه. وتسـمع ا�§ذن 

خـ�ل  مـن   ِ� همسـات  وتـدرك  الصاغيـة 

اء  الخـ~³ بالحقـول   ©ّ
³èفـكأ ذاتهـا.  الطبيعـة 

وا�§شـجار الباسقة، وبالّسـحب المارة وا�§مطار 

الّسـارة، وبخريـر الّسـيل وجمـال مجد الّسـماء 

تحدثنـا عـن خالقهـا وتدعونـا إå التعـرّف بـه.

 ©
³́ بمـا  تعاليَمـه  مخلÅُصنـا  مّثـل  لقـد 

 ©
ª«الطبيعـة، وقـارن الحقائق ا�§بديـة الثمينَة ال

نطـق بهـا با�§شـجار وا�§طيـار وبزهـور الوديان 

والّسـماوات  الرائقـة  ات  وبالبحـ×© والتـ�ل 

العاديـة  الحيـاة  بحـوادث  وألحقهـا  الرائعـة، 

ذاكـرة  عـن  تغـرب  لكيـ�  اليوميـة  وأحوالهـا 

انهمـاكات  وسـط  بهـا  يّتعظـوا  بـل  سـامعيه 

ة. الكثـ×© وأتعابهـا  الحيـاة 

بحسـن  أو�ده  يسـتمتع  أن   ُ� يريـد 

صنعتـه ويبتهجوا بالجمال البسـيط المحتشـم 

© هـذا، �§ّن �َ 
الـذي زيّـن بـه مسـكننا ا�§ر-³

يحـب الجمـال، و�سـيما جمـال ا�§خـ�ق الذي 

كانـت.  مهمـا  خارجيـة  زينـة  كل   Ôعـ يفضلـه 

كجمـال  مرتديـن جمـا�ً  يرانـا  أن   åإ ويشـتاق 

العجيـب. الهـادئ  الزهـور 

لـو تأملنـا أعمـال �ِ لتعّلمنا منها دروًسـا 

 ©
³́ © الطاعـة له وا�تكال عليه، من كل ما 

³́ ثمينـة 

 Ôع ©
ª«ة ال الطبيعـة من ا�§جـرام الفلكية الكبـ×©

مـدى ا�§جيال تتبـع مداراتها المتسـعة المعينة 

ة أَيًْضا،  © الكـون من ذّرات صغـ×©
³́ لهـا، وكل مـا 

© بهـا ويقـوم 
تطيـع إرادة خالقهـا وهـو يعتـ»³

ة  بحاجتهـا، وإّن الـذي يحمـل العوالـم الكثـ×©

 ©
© الفضـاء الفسـيح، هو الـذي يعت»³

³́ السـابحة 

© تغـرّد تمجيـًدا لخالقهـا 
ª«أَيًْضـا بالعصافـ×© الـ

 Ôبـ� خـوف أو وجـل، وهـو الـذي يهيمـن عـ

العامـل إذ يخـرج لعملـه اليومـي كمـا يهيمـن 
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³ قيامِه  ©Äأثنـاء رقـاده وحـ ©
³́ © المخـدع و

³́ عليـه 

إذ   � ©
الغـ»³ يراقـب  يفتـأ   � وإنّـه  النـوم،  مـن 

© قـ~ه الو�ئـَم الفاخـرَة كمـا يراقـب 
³́ يولـم 

َ إذ يجمـع أو�َده حـول مائدِته البسـيطة  الفقـ×©

الحـاف. فليـس مـن دمعـة  َه  ³ ó×ليقاسـمهم ُخـ

تـذرف إ� ويراهـا �ُ، وليـس مـن ابتسـامة إ� 

وي�حظهـا بشـوٍق واهتمـام.

العناية  بهذه  القدرة ووثقنا  بهذه  آمنا  لو 

كل  عّنا  و�§بعدنا  زائد  اهتمام  كل  عّنا  لطرحنا 

ة أكانت  خيبة أمل، بل وتركنا جميع أمورنا صغ×©

ة  ÿ×ه ك ّ ³ يدي القدير الذي � تح×© ©Äة، ب أم كب×©

نُمّتع  ولكّنا  الرعاية.  تعب  يثقله  و�  العناية 

© طالما اشتقنا إليها.
ª«نفوَسنا بالراحة ال

ـ�ِب  �إذ تبتهـج مـدارَكك بجمـال ا�§رِض الخ

© مخيلتـك ا�§رض الجديـدة 
³́ ر  �اجتهـد أن تتصـو

© � تشـوبها خطيـة و� تمتـد إليهـا سـلطة 
ª«الـ

المـوت و� يظهـر عليهـا ظـّل اللعنـة. ثـّم إذا 

سـتكون  أنهـا  اعلـم  تصـورك   ©
³́ الحـّد  بلغـت 

أجمـل وأمجـد بكثـ×© من كل تصوراِتـك، �§نك � 

 ©
³́ تسـتطيع أن تـرى ا�Öن، مـع تنـوع عطايـا �ِ 

 ، ©
الطبيعـة إ� لمحـة خاطفـة مـن مجـده السـ»³

ٌ َوَلْم تَْسـَمْع  ³ ْ ©Äكمـا هـو مكتـوب «َمـا َلـْم تَـَر َعـ

ُه �ُ  �أُُذٌن َوَلـْم يَْخُطـْر َعـÔَ بَاِل ِإنَْسـاٍن: َمـا أََعد

ونَـُه» ١كورنثـوس ٢: ٩.  éِذيـَن يُِحب�ِلل

جمـال  وصـف   ©
³́ الّشـعراء  يفصـُح  قـد 

عـن  الـك�م   ©
³́ العلمـاُء  ويبالـغ  الطبيعـة 

غرائبهـا. وأمـا الـذي يتمتـع بهـا تمتًعـا مشـبًعا 

أبيـه  يـِد  يـرى فيهـا عمـل  المؤمـن �§نـه  فهـو 

© زهورها وأشـجارها 
³́  å³ د�ئـل حبـه تعـا

ّ ويمـ×©

 ©
³́  ِ� محبـة   ³

ّ يمـ×©  � الـذي  وأمـا  وأثمارهـا. 

فـ�  وا�§بحـر،  ا�§نهـر   ©
³́ و والوهـاد،  النجـاد 

يعـرف معناهـا و� تناجيـه بمـا تكّنـه لـه مـن 

وعنايـة. محبـة 

ويناجينا  بنا  عنايته   ©
³́ أَيًْضا   ُ� يكلÅمنا 

بفعل روحه القدوس فينا. فإّن حوادث عنايته 

© نشاهدها من يوم إå يوم، لو 
ª«والتقّلبات ال

أنشد  قد  بارينا.  محبة  عن  لتعّلمنا  لها،  ا  �فطن

الدائمة  لهية  ا�� العناية  واصًفا  ذلك   ©
³́ المرنم 

» و «َمْن  Åب�فقال، «امت�§ت ا�§َرُْض ِمْن رَْحَمِة الر

 « Åب�ُل َمَراِحَم الر �َكاَن َحِكيًما يَْحَفُظ هَذا، َويََتَعق

مزمور ٣٣: ٥؛ ١٠٧: ٤٣. 

لة،  ³ الُم×³ كلمته   ©
³́ كذلك   ُ� يخاطبنا 

إذ  جلية  واضحة  بصيغة  صفاِته  يعلن  وفيها 

نسان  ا�� © فداء 
³́ العظيمة  بأعماله  فيها  يعرّفنا 

 ³ ©Äالقديس وا�§نبياء  ا�Öباء  تاريخ  أماَمنا  ويõد 

 :٥ يعقوب  ِمْثَلَنا»  ا��Öَِم  «تَْحَت  كانوا  الذين  

© أحوال كأحوالنا الصعبة، ووّلوا 
³́ ١٧. وجاهدوا 

وتشجعوا  عادوا  ثم  مثلنا،   ³ ©Äُمنهزم  ³ ©Äهارب

نتشجع  نراهم  إذ  بنعمة �ِ. ونحن  وانت~وا 

. وإذ نقرأ عن اختباراتهم  Å ِó×سعينا وراء ال ©
³́ أَيًْضا 

َكة، وعن  َ َ ó×الثمينة وتمّتعهم بالنور والمحبة وال

الروح  وعن   ِ� بنعمة  به  قاموا  الذي  العمل 
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© قلوبنا لهيب ا�شتياق 
³́ م  الذي أظهروه، يُ~³

إå أن نقتدي بهم وأن نكون مثلهم وأن نس×© 

مع �ِ كما ساروا معه.

قـال يَُسـوُع عن ُكُتـب العهد القديـم إن�ها 

» يوحنـا ٥: ٣٩. وما قاله  © © تَْشـَهُد ِلـ»©
ª«ـ�«ِهـَي ال

عـن العهـد القديـم يصـدق با�§حرى عـن ُكُتب 

س كّلـه �  �العهـد الجديـد، �§ّن الِكَتـاب الُمَقـد

نـا إ� بالفـادي الـذي بدونـه يكـون الجنس  ó×يخ

© الحياة. نعم، 
³́ ي الهالـك عديم ا�§مـل  ÿõالبـ

إّن اْلَمِسـيَح هـو موضـوع إعـ�ن الِكَتـاب. فمن 

ـَماَواِت  �© اْلَبـْدِء َخَلـَق �ُ الس ِ
³́ » ،åالكلمـة ا�§و

 © ِ
ªèآ أَنَـا  ة «َهـا  ا�§خـ×©  å١ إ  :١ تكويـن  َوا�§َرَْض» 

يًعـا» رؤيـا ٢٢: ١٢ � تقـرأ إ� عـن أعماله و�  ِ]َ

تسـمع إ� صوتَه، فإذا أردت أن تتعر�ف بَيُسـوَع 

سـة. �عليـك بقـراءة الُكُتب الُمقد

المـاء  �§نهـا  بكلمـة �ِ،  إًذا  قلَبـك  امـ�§ 

أنهـا  يـروي لظـى عطِشـك. كمـا  الـذي  الحـّي 

فـرط  يشـبع  الـذي  الّسـماء  مـن  الحـّي   ³ ó×الخـ

ح يَُسـوُع بذلـك قائـ�ً: «ِإْن  �جوعـك. ولقـد |

بُـوا َدَمـُه،  َ ْ ÿõَنَْسـاِن َوت َلـْم تَأُْكُلـوا َجَسـَد ابْـِن ا��ِ

َفَلْيـَس َلُكـْم َحَيـاٌة ِفيُكـْم» يوحنـا ٦: ٥٤. ثـم 

أردف موضًحــا معنـاه «اَْلـَك�َُم ال�ـِذي أَُكلÅُمُكـْم 

أن  فكمـا   .٦٣ عـدد  َوَحَيـاٌة»  ُروٌح  ُهـَو  ِبـِه 

أجسـادنا تتغـذى وتُبـ»³ مما نتعاطـاه من مأكل 

ب، كذلـك أرواحنـا أَيًْضـا، فإنهـا تسـتمد  ÿõومـ

ا�§مـور  مـن  فيـه  نتأمـل  ممـا  وشـجاعة  قـوة 
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ا�§بديـة. الروحيـة 

لمسـألة  العجيـب  الفـداء  موضـوع  إّن 

وهـو  َعَلْيَهـا».  تَط�ِلـَع  أَْن  اْلَم�َِئَكـُة  «تَْشـَتِهي 

وموضـوع   ³ ©Äالمفديـ دراسـة  موضـوع  سـيكون 

ا�§بديـة.  الدهـور  مـدى  وتهللهـم  ترنمهـم 

إًذا، أفليـس هـو ا�Öن جديـًرا بالتفكـ×© العميـق 

محبـة  �§ن   ،Ôبـ الدقيـق؟  الجـّدي  وا�عتبـار 

اْلَمِسـيِح ورحمتـه وتضحيتـه العظيمـة من أجلنا 

. يجب أن  لتسـتلزم أعمـق التأمل وأوفر التفكـ×©

© صفات فادينا وشـفيعنا ونديم 
³́ نطيـل التبّ~ 

© رسـالة ذاك الـذي أªè لُيَخلÅـَص شـعبه 
³́ النظـر 

© هـذه المواضيع 
³́ مـن خطاياهـم. فإن التأمـل 

الّسـماوية يقـوي محبَتنـا ويزيـد إيمانَنـا ويم�§نـا 

ثقـة ومحبـة. فتصعـد صلواتُنـا إذ ذاك مقبولـًة 

عنـد �ِ �§نهـا تصدر عن ذهن مسـتن×© وعاطفة 

 ©
³́ مضطرمـة وثقـة ثابتـة بَيُسـوَع واختبـاٍر حـّي 

ال�ِذيـَن  َمـاِم  �الت  åَِإ» تخّلـص  أن  القـادرة  قوتـه 

.٧: ٢٥ ³ ©Äانيـ ó×ع «ِ� åَُمـوَن ِبـِه ِإ �يََتَقد

© كمـا�ت الُمَخلÅـص 
³́ ـا  عندمـا نتأمـل ملي<

كامـٍل   ٍ تغيـ×©  åإ شـديٌد  شـوٌق  فينـا  يتوّلـد 

© قداسـته وطهارتـه. 
³́ ك  ª×وتجديـٍد شـامٍل لنشـ

ذلـك �§ننـا نـزداد جوًعا وعطًشـا إå التشـّبه به، 

 ©
³́ حـ»ª إذا صـار الفـادي الموضـوع الشـاغل 

 ©
³́ © ك�منـا ونظهـره للعالـم 

³́ أفكارنـا نلهـج بـه 

وأعمالنـا. حياتنـا 

للعلمـاء  الُمقـّدس  الِكَتـاب  وليـس  هـذا 

النـاس  أَيًْضـا لعامـة  ـص  Åبـل قـد ُخص فقـط، 

وجـاءت فيـه الحقائق العظمى بشـأن الخ�ص 

 ª«رائعـة النهـار ح ©
³́ ـْمس  �واضحـة وضـوح الش

� يخطـئ أحـد الطريـق و� يضـّل عـن سـواِء 

السـبيل إ�ّ مـن اسـتقّل برأيـه وحـاد عمـًدا عـن 

مشـيئة �ِ المعلنـة الجليـة.

إنسان ما بما  يجب أ� نكتفي من شهادة 

س، بل يجب أن نطالَع كلمة  �يقول الِكَتاب الُمَقد

يشّل  نا  غ×© دراسة   Ôع اتكالنا  إّن  بأنفِسنا.   ِ�

القوى  فينا  ويُضعف  مواهبنا  ويُميت  نشاَطنا 

باستخدامها  إ�  تنمو   �  ©
ª«ال الثمينة  العقلية 

مجهوًدا  استيعابها  يتطلب  سامية  مواضيع   ©
³́

 ©
³́ نفشل  ذلك  حدث  واذا  متواص�ً.  عظيًما 

إدراك مع»³ كلمة �ِ. إّن العقل إذا اسُتعمل 

مقابلة   ©
³́ و الُمقّدسة  الُكُتب  مواضيع  درس   ©

³́

ِسَع  �ا�Öية با�Öية ومقارنة الروحيات بالروحيات ليت

ًنا. �اتساًعا عجيبا بي

دراك مثـل درِس كلمـة  ليـس مـا يّقـوي ا��

�ِ، وليـس مـا يرفـع ا�§فـكار ويكسـب العقـل 

الكتابيـة  الحقائـق   ©
³́ التأمـل  مثـل  حذاقـة 

نسـان الكلمـَة  العميقـة المهذبـة. فلـو درس ا��

وسـمَو  عقـٍل  سـعة  فيهـا  لوجـد  يجـب  كمـا 

© هـذه ا�§يام.
³́ أخـ�ٍق وثبـاَت عزٍم قلمـا نراها 

الِكَتـاب  قـراءة  مـن  الفائـدة  أّن   Ôعـ

ا.  س قـراءًة عاجلـًة بدون تـرٍو ضئيلة ِجد< �الُمَقـد

 åقـد يقـرأ المـرء الِكَتـاَب كلـه، مـن التكويـن إ
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ًا  ó×شـ ó×الرؤيا، و� يرى شـيًئا من جماله و� يسـ

© آيـة واحدة 
³́ مـن غـوره. وأمـا إذا أطـال التأمل 

 ©
³́ فقـط إå أن يـدرك معناهـا ويفهـم مغزاهـا 

تدبـ×© الخـ�ص، فإنـه يسـتفيد أك×ÿ بكثـ×© مما 

لـو تـ� فصـو�ً عديـدة دون هـدف و� منفعة. 

إذن خـذ كتابـك معـك واقـرأ فيـه كلمـا وجدت 

 ©
ª«الـ آياِتـه  واسـتذكر  سـانحة،  فرصـة  لذلـك 

© ا�Öيـات 
³́ تقرأهـا �§نـه مـن الممكـن أن تتأمـل 

© ذاكرتـك.
³́ © الشـارع فتثبتهـا 

³́ وأنـت مـاٍش 

أعرنـا  إذا  إ�  حكمـة  ذوي  نصـ×©  لـن  إننـا 

ا ودرسـناه دراسـة  س التفاًفـا جّديـ< �الِكَتـاب الُمَقـد

الِكَتـاب   ©
³́ كان  وإن  �§نـه،  ـ�ة.  �بالص مصحوبـة 

© فهمهـا، إ� أّن فيه أَيًْضا 
³́ فصـول � يخطئ أحّد 

فصـو�ً ذات معـ»³ عميق بعيد الغور، � يسـهل 

فهمهـا �§ول وهلـة، فيجـب إذن مقارنـة ا�Öيـات 

© البحـث والتعمـق 
³́ با�Öيـات مـع توّخـي الدقـة 

ـ�ة. وبذلـك تعـود علينـا دراسـة  �© التفكـ×© والص
³́

س بالخ×© العميم والنفع الجزيل.  �الِكَتـاب الُمَقد

 ©
³́ ن عـن ا�§حجـار الثمينـة  Åفكمـا يبحـث الُمَعـد

© كلمة �ِ 
³́ جـوف ا�§رض، هكذا يجـب أن ننّقب 

³ ح»ª نجـد فيها حقائـق ذات قيمة  ©Ä³ ثمـ عـن ك×³

يـن مـن  عظمـى ممـا قـد أُْخفـي عـن عيـون كث×©

الذيـن يقـرأون الِكَتـاب قـراءة [يعـة. فـإّن كلمة 

© قلوبنـا وتدبرناهـا، كانـت 
³́ الوحـي إذا وعيناهـا 

بمثابـة جـداول تتدفـق مـن ينبـوع الحياة.

قـدام عـÔ دراسـة الِكَتاب  وحـذار مـن ا��

�ة. فقبـل أن تتصفحه،  �³ بالص ©Äدون أن تسـتع

يجـب أن تطلـب ا�سـتنارة مـن الـرéوح اْلُقُدس. 

ومـ»ª طلبـت فـ� بـد مـن أن تنـال. إن يَُسـوَع 

³ رأى نثنائيـل مقبـ�ً إليـه قال عنـه: «ُهَوَذا  ©Äحـ

ـا �َ ِغـش� ِفيـِه. فَقـاَل َلـُه نََثَناِئيُل،  . َحق< ©Ôِِإْ[َاِئيـ

؟ أََجـاَب يَُسـوُع وقـال لـه َقْبـَل  © ِ
ِمـْن أَيْـَن تَْعِرُفـ»³

يَنـِة َرأَيُْتـَك»  Åـُس َوأَنْـَت تَْحـَت الت éأَْن َدَعـاَك ِفيُلب

يوحنـا ١: ٤٧ و ٤٨. فَيُسـوُع الـذي رأى نثنائيـل 

وأنـت  أَيًْضـا  يـراك  التينـة  تحـت   ©Ôّيصـ وهـو 

© مخدعـك إن كنـت تتّلمـس منـه النور 
³́  ©Ôّتصـ

لمعرفـة الحـق، بـل إّن م�ئكـة النـور أنفسـهم 

افقونك ويأخـذون بيـدك إن كنـت تطلـب  سـ×©

رشـاد بـروح ا�تضـاع وا�نقيـاد. الهدايـة وا��

إّن عمـل الـرéوح اْلُقـُدس هـو أن يعّظـم 

الـذي  الـرéوح هـو  ِإن  إذ  ويمّجـَده،  الُمخّلـص 

قـال  كمـا  وِبـر�ه وخ�َصـه  اْلَمِسـيَح  لنـا  يقـّدم 

 ©åِ ـا �ُه يَأُْخـُذ ِمم �َنـ
§� © ِ

³èـُد Åيَُسـوُع عنـه «َذاَك يَُمج

الحـق  روح  فإنمـا   .١٤  :١٦ يوحنـا  ُكـْم»  ُ ِó×َويُْخ

دون سـواه هـو المعّلـم المؤثّـر الفّعـال الـذي 

لهـي. ا�� الحـق  يسـتطيع أن يعّلمنـا 

ي، إذ  ÿõمـا أعظـم تقدير �ِ لجنسـنا البـ

أعطانـا ابَنه ليبـذل حياتَـه �§جلنا. ووهبنـا الرéوح 

اْلُقـُدس ليكـون معلَمنا ومرشـدنا الدائم.
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الة اْمِتياُز الصَّ
الفصل الحادي عشر

الطبيعـة والوحـي،   ©
³́ يكّلمنـا �ُ  نعـم، 

ويناجينـا بأعمـال العناية وبتأثـ×© الـرéوح اْلُقُدس 

فينـا. لكـّن هـذا كلـه � يكفـي، بـل، لـû© تكـون 

لنـا حيـاة وقـّوة روّحيتـان، يلـزم أن نفيـض لـه 

بمكنونـات صدورنـا، ونحادثه عن جميـع أمورنا، 

فقـد تنجـذب إليه عواطفنـا، وقد نتأمـل أعماله 

ومراحمـه وبََرَكاتـه دون أن نكون قـد تحدثنا إليه 

 ِ� ³ ©Äيكـون بيننـا وبـ ©ûبالمعـ»³ الحقيقـي. ولـ

 ©
³́ © ص�تنا إليـه، بما 

³́ ه،  ó×تحـادث يجـب أن نخـ

حياتنـا مـن واقعيات.

ـ�ة هـي فتـح القلـب æِ كمـا لـو  �إن الص

ورية  كنـا نكّلـم صديًقا حميًما، وليسـت هـي |³

وريـة  بمـا نحـن عليـه، ولكّنهـا |³ ِلُنْعِلـَم �َ 

�§نّهـا تمكننـا نحـن ِمـن قبـول نعمتـه، إذ إنّها � 

.åل �َ إلينـا ولكّنهـا ترفعنـا إليـه تعـا ³ تُـ×³

يصّلــون  كيــف  ت�ميــَذه  يَُســوُع  عل�ــم 

وأرشــدهم إå أن يعرضــوا حاجاتهــم اليوميــة 

ــّد لهــم أن  ــه. وأك æ، ويُلقــوا كل همهــم علي

طلبتهــم تُســتجاب، ومــا قالــه لهــم قالــه لنــا 

ــا. نحــن أَيًْض

³ النــاس،  ©Äويَُســوُع نفســه، وهــو َحــاّل بــ

. فــإذ اتحــد ِبَنــا، وصــارت  كان يصــÔّ© كثــ×©

ضعفاِتــه،  وضعفاتُنــا  حاجاِتــه  حاجاتُنــا 

جديــدًة  قــوًة  منــه  لينــال  ا�Öب   åإ ع  ّ
تــ~³

ــوم  ــات الي ــة واجب ــّدًدا لمواجه ــرج متش وليخ

ــه  ــا أن ــا، كم ء مثالن ©
ÿç كل ©

³́ ــو  ــه. وه وتجارب

ٍء  ْ © َ ÿç  Åُكل  © ِ
³́ ضيقاتنــا،  «ُمَجــر�ٌب   ©

³́ لنــا  أخ 

ــه مــع ذلــك هــو  ³ ٤: ١٥، ولكّن ©Äانيــ ó×ــا» ع ِمْثُلَن

ــم،  ــن ا�ث ــه م ــرت طبيعت ــذي نف ــّدوس ال الُق

ــم  © عاَل
³́ ــو  ــا وه ــا أليًم ــا وعذابً ــاç |اًع وق

 ©
³́ ــه  ــة ل وري ــّ�ة |³ ــت الص ــة، فأصبح الخطي

ــاًزا. ووجــد  ــّذة وامتي ــل ل ــة، ب ي ÿõــه الب طبيعت

© التحــّدث إå ا�Öب فرًحــا وعــزاًء. فــإذا كان 
³́

ُمخّلــص النــاس، ابــُن �ِ الحبيــب، قــد شــعر 

بحاجــٍة إå الّصــ�ة، فكــم هــو أجــدر بنــا 

ــعر  ³ أن نش ©Äــ ــة المائت ــاء وا�§ثم ــن الضعف نح
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بحاجِتنــا إå الّصــ�ة الحــارّة المســتديمة.

ــا  ــَماوي الفــرص ليغمرن �ــا الس قــب أبون ª×ي

ب  ÿõاتنــا أن نــ ³ بكامــل بََرَكاتــه. إنّــه لِمــن م×©

جرعــات مشــبعة ِمــن ينبــوع محبتــه، فمــا 

أغــرب قلــة صلواِتنــا إليــه. إّن �َ لمســتعد 

وراٍض أْن يســمع الّصــ�َة الخالصــَة الصاعــدَة 

مــن أوضــع أو�ده، ومــع ذلــك نــرى بيننــا 

ومــاذا  حاجاِتنــا.  إع�مــه   ©
³́ ظاهــًرا  تــردًدا 

³ ضعفــاء  ©Äأنــاٍس مســاك ©
³́ يظــّن الم�ئكــة 

ــم  ــÔ رغ ــم ع ــة، وه ــارب قوي ³ لتج ©Äــ ُمعرّض

ذلــك � يُصّلــون إ� قليــ�ً، و� يؤمنــون إ� 

ًا! وأمــا �ُ فإنّــه مشــتاق إليهــم، راغــب  يســ×©

ا ممــا يتصــورون. وهــا  © أن يهبهــم أكــ×ÿ جــد<
³́

الم�ئكــة يـُـõّون بالســجود أمــام �ِ ويحبــون 

القــرب منــه تعــاå ويتلــذذون بالتحــادث إليــه، 

© مســيس الحاجــة 
³́ ولكــن أو�د آدم، وهــم 

³ بــأن يســلكوا بــدون  ©Äعونــه تراهــم مكتفــ åإ

ــم  ــه له ــدون مرافقت ــُدس وب ــرéوح اْلُق ــور ال ن

ــم. ــوره معه وحض

أولئــك   Ôعــ بظ�مــه  يــر  ÿõال ــم  Åيخي

 Ôعــ ويغريهــم  الّصــ�ة،  يهملــون  الذيــن 

© قلوبهــم بوسوســته، 
³́ الخطيــة إذ يهمــس 

 ©
ª«ذلــك �§نهــم � يســتغلون امتيازاتهــم الــ

© الّصــ�ة. ولمــاذا 
³́ أنعــم بهــا �ُ عليهــم 

ــاح  ــ�ة وهــي المفت ــو �ِ عــن الّص يحجــم بن

ــماء  ــن الّس ــون خزائ ــه يفتح ــان ب يم ــد ا�� © ي
³́

المذّخــر فيهــا وفــور غــ»³ القــادر عــÔ كل 

 ©
³́ © الّصــ�ة ونجاهــد 

³́ ــدأب  ــم ن ء؟ وإن ل ©
ÿç

ــم  ــال ث هم ــر ا�� ــنا لخط ــرّض أنفس ــهر نع الس

َاط اْلُمْســَتِقيم، �§ن العــدو  Å~الحيــدان عــن الــ

 ©
³́ ــل  ــع العراقي ــ�ً فيض ــعًيا متواص ــعى س يس

الطريــق المــؤدي إå عــرش النعمــة. وهــو 

ــوة  ــة والق ــÔ النعم ــول ع ــن الحص ــا م يمنعن

يمــان والّصــ�ة. لمقاومــة التجــارب بواســطة ا��

ــّد  ــة � ب ــا معين وًط ÿ] ُ� ط ª×ــ ــل يش أج

ويســتجيب  لدعائنــا  ليســتمع  إيفائهــا  مــن 

 åإ بحاجتنــا  نشــعر  أن  أولهــا  لطلباتنــا. 

 Ôَمعونتــه، فقــد وعــد قائــ�ً: «أَْســُكُب َمــاًء َعــ

اْلَعْطَشــاِن َوُســُيو�ً َعــÔَ اْلَياِبَســِة» إشــعياء ٤٤: 

Å ويشــتاق  ِó×ــ ٣. فالــذي يجــوع ويعطــش إå ال

ــب أن  ــن يج ــباعه، ولك ــن إش ــّد م إå �ِ، � ب

يكــون قلبــه مفتوًحــا لتأثــ×© الــرéوح اْلُقــُدس وإ� 

ــه. ــة � تأتي َك َ َ ó×فال

َكات هــي  َ َ ó×إّن أقــوى حججنــا لنيــل الــ

حاجتنــا إليهــا عيًنــا، فإنهــا تشــفع فينــا بأفصــح 

العبــارات. إ� أنــه يجــب علينــا أن نطلــب مــن 

�ِ أن يعمــل �§جـــلنا، كمــا قــال: «اْطُلُبــوا 

 Ôَــِذي َلــْم يُْشــِفْق َعــ�تَِجــُدوا» مــ»ª ٧: ٧، و «اَل

َ َكْيــَف �َ يََهُبَنــا  ³ ©Äابِْنــِه بَــْل بََذَلــُه �§َْجِلَنــا أَْجَمِعــ

ــة ٨: ٣٢.  ٍء» رومي ْ © َ ÿç �ــُه ُكل ــا َمَع أَيًْض

© قلوبنــا، أو تمســكنا 
³́ إثًمــا  إن راعينــا 

بخطيــة واحــدة معلومــة لدينــا، � يســتمع 

٦٣
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ــ�ة  ــل ص ــت يقب © كل وق
³́ ــه  ــر�ب، ولكن ــا ال لن

ْفــس التائبــة المنســحقة. عندمــا نصلــح كل  �الن

ــأن  ــا أن نؤمــن ب ا�§خطــاء المعلومــة، يحــق لن

ــا.  ــتجيب صلواتن ــه ليس ــمع وأن ــد س ــر�ب ق ال

© �َ باســتحقاقاتنا إذ � 
� يمكننــا أن نــر-³

ــيِح  ــتحقاقات اْلَمِس ــَص إ� باس ــا أن نَْخُل يمكنن

ــا.  ــذي يطهرن ــو ال ³ ه ©Äــ ــه الثم ــا. فدم وحده

ــاء  يف ــه �� ــوم ب ــب نق ــا واج ــك فعلين ــع ذل وم

وط القبــول. عامــل آخــر للّصــ�ة المنتــ~ة  ÿ]

 åَِإ © ِ
ªèْــأ ــِذي يَ �ــُب أَن� ال ــُه يَِج �َن

ــان «�§ يم ــو ا�� ه

ــَن  ــاِزي ال�ِذي ــُه يَُج �ــُه َمْوُجــوٌد، َوأَن �ــُن ِبأَن �ِ يُْؤِم

³ ١١: ٦. وقــد قــال اْلَمِســيُح  ©Äانيــ ó×ــُه» ع يَْطُلُبونَ

لت�ميــذه «ُكلé َمــا تَْطُلُبونَــُه ِحيَنَمــا تَُصلéــوَن 

َفآِمُنــوا أَْن تََناُلــوُه َفَيُكــوَن َلُكــْم» مرقــس ١١: 

ــا  ــد هن ــه؟ والتأكي ٢٤. فهــل نعتمــد عــÔ كلمت

ــذي  ³ هــو ال ©Äــه أمــ واســع وغــ×© محــدود، �§ن

ــا � نحصــل عــÔ ا�§شــياء  وعــد. وحــ»ª إن كن

© الوقــت الــذي 
³́ © طلبناهــا بالــذات، و

ª«الــ

ــا أن  ــك، علين ــع ذل ــه، فم ــا إلي ــا بطلبن تقدمن

ــتجيب  ــوف يس ــمع وس ــر�ب يس ــأن ال ــن ب نؤم

لصلواتنــا. �§ننــا ونحــن خطــاة قصــار البــ~، 

ــا  ــا، وأمــا أبون رن ا مــا نطلــب مــا هــو ل~³ ــ×© كث

ِبنــا يســتجيب  لنــا ورفًقــا  ــا  ــَماوي فحب< �الس

 ó×ــ ــا ا�§ك ن ــا هــو لخ×© ــا م ــأن يعطين ــا ب صلواتن

ت أذهاننــا  ومــا كنــا لنطلبــه �§نفســنا لــو اســتن×©

وعرفنــا ا�§مــور عــÔ حقيقتهــا. فعندمــا يبــدو 

أن  يجــب  مســتجابة  غــ×©  صلواتنــا  أن  لنــا 

 ©
ªèنتمســك بالوعــد، �§نــه � بــد مــن أن يــأ

© نحــن 
ª«َكــة الــ َ َ ó×وقــت ا�ســتجابة وننــال ال

© أشــد الحاجــة إليهــا. وأمــا ا�ّدعــاء بــأن 
³́

نهــا نحــن  Åنعي ©
ª«صلواتنــا تســتجاب بالكيفيــة الــ

ء نفســه الــذي نطلبــه فهــو تطّفــل،  ©
ÿ\الــ ©

³́ و

ــئ  ــن أن يخط ــم م ــف، �§ن �َ أحك ــل تصّل ب

 ³ ©Äًا عــن الســالك وأصلــح مــن أن يمنــع خــ×©

ــ»ª إذا  ــه ح ــكال علي ــَش ا�ت ــ� تخ ــال. ف بالكم

كنــت � تــرى الجــواب فــوًرا عمــا طلبــت، بــل 

ثــق بالوعــد ا�§كيــد القائــل «اْســأَُلوا تُْعَطــْوا».

 Ôأمـا اذا أخذنا بمشـورة شـكوكنا، و[نا ع

رأي مخاوفنـا، وأردنـا أن نحـّل كل معضلـة قبـل 

ة وارتباًكا. ولكن  أن نؤمـن بـاæِ، ف� نزداد إ� حـ×©

باعنـا،  إليـه شـاعرين بنقصنـا وقـ~  أتينـا  إذا 

وبإيمـان وديع وثقة ثابتة أعلمنـاه بحاجتنا، وهو 

© الّسـماء وعـÔ ا�§رض ويـرى كل 
³́ العليـم بمـا 

ء بكلمته وبحسـب  ©
ÿç كل ّ © الخليقة ويسـ×©

³́ مـا 

وينـ×©  دعاءنـا  يسـمع  أن  القـادر  فهـو  إرادتـه، 

 Ôقلوبنـا. وهكـذا بصلواتنـا الُمخِلَصـة نصـ×© ع

ء. وقـد � نرى  ©
ÿç كل Ôاتصـال بفكـر القادر عـ

علينـا  يحنـو  الُمَخّلـَص  أّن   Ôعـ قاطًعـا  دليـ�ً 

ويحبونـا برحمتـه ومحبته، وقد � نحّس بلمسـة 

© رفـق وحنـان، ومـع ذلـك 
³́ يـده عـÔ جباهنـا 

هـذه هـي الحقيقـة الراهنة.

رحمــة  ِمْنــه  لنطلــب   ِ� åإ  ©
ªèنــأ وإذ 
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ــا روح التســامح  ــ�§ قلوبن ــا يجــب أن يم وغفرانً

 ©Ôــ ــا أن نص ــف يمكنن ــن. وكي ــة ل�Öخري والمحب

ــُن  ــُر نَْح ــا نَْغِف ــا َكَم ــا ُذنُوبََن ــْر َلَن : «َواْغِف ³ ©Äــ قائل

ــا» مــ»ª ٦: ١٢ ومــع ذلــك  َ ِإَلْيَن ³ ©Äــ ــا ِلْلُمْذِنِب أَيًْض

غضــاء؟  © روح ا�نتقــاد وعــدم ا��
³́ ننغمــس 

فإنــه عــÔ قــدر مــا نتوقــع أن يســمع لنــا 

ويســامحنا، عــÔ هــذا القــدر عينــه يجــب أن 

ــامحهم. ــن ونس ــن ل�Öخري ــح نح نصف

ًطـا  ÿ] ـ�ة �الص  Ôعـ المثابـرة  جعـل �ُ 

�سـتجابتها، فقـد أمرنـا أن نصـÔ© بـ� انقطـاع 

© ا�ختبـار. 
³́ يمـان ونتقـدم  ا��  ©

³́ نتقـوى   ©ûلـ

وأن  ـ�َِة»،  �الص  Ôََعـ» نواظـب  أن  فأمـر 

ونصحـو  ونتعقـل  ـْكِر»،  éِبالش «ِفيَهـا  نسـهر 

َعـاِء  éـ�َِة َوالد �ٍء ِبالص ْ © َ ÿç Åُكل © ِ
³́ َلـَواِت»، و « �«ِللص

 ،«ِ� َلـَدى  ِطْلَباتُُكـْم  ِلُتْعَلـْم  ـْكِر،  éالش َمـَع 

الـرéوح   ©
³́  ³ ©Äمصلـ  … ا�§حبـاء  أيهـا  «انتـم  و 

© محبـة �ِ»؛ 
³́ اْلُقـُدس … احفظـوا أنفسـكم 

١بطـرس ٤: ٧؛  ٤: ٢؛   ©ç١٢: ١٢؛ كولـو روميـة 

 Ôالمواظبـة عـ ©
³́ © ٤: ٦؛ يهـوذا ٢٠ و ٢١.  ó«فيبلـ

الّصـ�ة تتحـد الّنْفـس بـاæِ اتحـاًدا � تنفصـم 

عـراه، فتجـري حيـاة مـن �ِ إلينا، وترجـع إليه 

وقداسـتنا. © طهارتنـا 
³́ اسـمه  لمجـد   åتعـا

وريــة  ل~³ الّصــ�ة   Ôعــ المثابــرة  إن 

ء. ابــذل  ©
ÿç حيويــة، فيجــب أ� يعوقــك عنهــا

الجهــد لتكــون نفســك عــÔ اتصــال دائــم 

ــاب  ــنح للذه ــة تس ــم كل فرص ــوَع، واغتن بَيُس

إå حيــث تجــري العــادة أن تكــون صــ�ة. 

 ©
³́ إن� الــذي يطلــب محادثــة �ِ تــراه 

ــه،  ــا ب ــه، مهتم< ــا بواجب ــ�ة قائًم ــاع الّص اجتم

© الحصــول عــÔ كل بََرَكــة وفائــدة، 
³́ ا  مجــد<

ء عليــه ا�§شــعة  ©
ملتّمًســا أن يكــون حيــث تــ÷³

الّســماوية.

© دائــرة العائلــة، ولكــن 
³́  ©Ôيجــب أن نصــ

الّصــ�ة ا�نفراديــة هــي أكــ×ÿ الصلــوات إحيــاء 

ــل  ــت تذب ــا أُهمل ــإذا م ــا. ف ــوة له ــس وق ْف �للن

وتثمــر. و�  تزهــو  أن  تســتطيع  ْفــس و�  �الن

ــة  ــ�ة العمومي �ــة أو الص © الّصــ�ة العائلي
تغــ»³

 ©
³́ ا�نفراديــة  ــ�ة  �الص عــن  المجتمــع   ©

³́

ــنا  ــف نفوس ــاج أن نكش ــا نحت ــدع، إذ أنن المخ

ــا  ــد ابتها�تن ــراد وأن نصع ــÔ انف ــام �ِ ع أم

© رب الجنــود حيــث � تســمعها أذن 
³èاذ åإ

© المخــدع تكــون بعيــدة 
³́ ْفــس  �يــة. والن ÿõب

© معــزل عــن كل 
³́ و تأثــ×© خارجــي  عــن كل 

ــف،  ــج العواط ــواس أو يهّي ــ×© الح ــد يث ــا ق م

. مــا  ³ ©Äفتتلمــس �َ بهــدوء وحــرارة عظيمــ

َكات المنبثقــة حينئــذ مــن الــذي  َ َ ó×الــ Ôأحــ

© الخفــاء ويســمع كل صــ�ة تصعــد مــن 
³́ يــرى 

يمــان البســيط  صميــم الفــؤاد، وهكــذا، با��

ــع  ــوة �ِ وتجم ــُس بق ْف �ــك اَلن ــادئ، تتمس اله

© محاربتهــا 
³́ لذاتهــا أشــعة نــوره لتســندها 

. ³ ©Äــا الحصــ جه ُ ó×ل َ� �ــم. إن ــْيطاَن الرجي �الش

قلبـك  وليكـن  مخدعـك،   ©
³́ إذن   Åَفَصـل

٦٥

KTH AR 2020.indd   65 12/5/19   1:51 PM



مرفوًعـا إå �ِ وأنـت تبـا[ÿ أعمالـك اليوميـة، 

�§نـه هكـذا سـار أخنـوخ مـع �ِ. ومثـل هـذه 

الّصلـوات الصامتـة تصعـد أمام عـرش النعمة 

ـْيطاُن أبـًدا  �كالبخـور العطـر، ولـن يغلـب الش

© قلبه.
³́ نسـان الـذي يسـتند عـÔ �ِ هكـذا  ا��

يليــق   � زمــان  أو  مــكان  مــن  وليــس 

مــن  وليــس  فيهمــا.   ِ�  åإ الطلبــة  رفــع 

ــه  ــه إلي ــن التوّج ــا م ــق يســتطيع أن يمنعن عائ

 ©
³́  ³ ©Äــ�ة الحــارة طالبــ �© روح الص

³́ © قلوبنــا 
³́

© وســط صفقــة 
³́ شــوارع المدينــة المزدحمــة أو 

ــا  ــل نحمي ــا فع ــي، كم له ــاد ا�� رش ــة، ا�� تجاري

ة الَملــك ارتحشســتا. �§ننــا  © حــ~³
³́ وهــو مائــل 

© مخــدع، 
³́ حيثمــا كنــا فنحــن مــع �ِ كمــا 

يَُســوَع أن يمكــث  وقلوبنــا مفتوحــة تدعــو 

ــا. ــا محبوبً ــا كريًم ــا ضيًف فيه

³ بجــو فاســد مميــت،  ©Ä³ كنــا محاطــ §Äولــ

� يتحتــم علينــا أن نستنشــق هــواءه المفســد. 

النقــي  ــَماء  �الس © جــو 
³́ © إمكاننــا أن نحيــا 

³́

وجــه   ©
³́ بــاب  كل  نوصــد  بــأن  المنعــش 

الدنســة،  والتفكــرات  النجســة  التصــورات 

خالصــة،  صــ�ة   ©
³́  ِ�  åإ قلوبنــا  ونرفــع 

لقبــول عونــه   ِ� åنفســه إ يرفــع  فالــذي 

الــذي  مــن  أقــدس  جــو   ©
³́ يســ×©  وبََرَكِتــه 

يحيــط بــا�§رض، ويتصــل بالّســماء اتصــا�ً 

وثيًقــا دائًمــا.

مــن حاجاتنــا الماســة أن نــرى يَُســوَع 

قيمــة  نــدرك  وأن  وأوضــح   Ôأجــ رؤيــة 

الحقائــق ا�§بديــة إدراًكا أكمــل. يجــب أن تمــ�§ 

زينــة القداســة حيــاَة أو�د �ِ، و� يتــّم لهــم 

هــذا إ� إذا طلبــوا أن يعلــن لهــم �ُ ا�§مــور 

ــا. ــا جلي< ــَماوية إع�نً �الس

ْفــس إå فــوق ليمنحهــا �ُ  �فلتنجــذب اَلن

© إمكاننــا أن 
³́ ــماء. �§نــه  �أن تتنســم نســيم الس

نعيــش قريًبــا مــن �ِ حــ»ª تتجــه أفكارنــا إليــه 

إذا داهمتنــا تجربــة كمــا تتجــه زهــرة ا�§ُْقُحــَوان 

ــمس عــÔ الــدوام. �نحــو الش

©
ــا  ــل نحمي ــا فع ــي، كم له ــاد ا�� رش ــة، ا�� تجاري

§�§�ننــا §ننــا §ننــا  َة الَملــك ارتحشســتا. ة الملــك ارتحشســتا. ة الملــك ارتحشســتا. 
ة الم حــ~ة الم حــ~³ ©

³́ ³́وهــو مائــل  ³وهــو مائــل 

́© مخــدع،  ́©حيثمــا كنــا فنحــن مــع �ِ كمــا  ©حيثمــا كنــا فنحــن مــع �ِ كمــا 
³́ ³حيثمــا كنــا فنحــن مــع �ِ كمــا 

ــوعســوعُســوَع أن يمكــث  يَ َوقلوبنــا مفتوحــة تدعــو يَسوقلوبنــا مفتوحــة تدعــو يسوقلوبنــا مفتوحــة تدعــو 
ــا. ــا.ً ــا.ً ــا.ــا محبوب ــا.ــا محبوب ــا.ًــا محبوبً ــا.ً ــا.ــا محبوب ــا.ً ــا محبوبــا كريًم ــا محبوبــا كريم ًــا كريًم ــا ضيًف ــا كريمفيه ــا ضيف ــا كريمفيه

³ كنــا محاطــ³Ä كنــا محاطــÄ© بجــو فاســد مميــت،  ©Äكنــا محاطــ © ³ §Äولــ§ ÄولــÄ§ولــ

� يتحتــم علينــا أن نستنشــق هــواءه المفســد. 

النقــي  النقــي ــَماء  النقــي ــماء  اء  �ــم جــو الســم جــو الس �� جــو الس ©́ ³́ إمكاننــا أن نحيــا  ³ إمكاننــا أن نحيــا 
©
³́

ّ أو�د �ِ، و� يتــّم أو�د �ِ، و� يتــم لهــم  زينــة القداســة حيــاَة

§�§�§مــور  هــذا إ� إذا طلبــوا أن يعلــن لهــم �ُ ا

ــا. ــا.ــا جلي< ــا.ــا جلي ــا.<ــا جلي< ــا.< ــا.ــا جلي ــا.< ــا جليً ــا جليً ــا جلين ــا جلين �اوية إع�اوية إع� اوية إعــماوية إعــَم �ــمالس ــمالس ��الس
ــس إå فــوق ليمنحهــا �ُ فــس إå فــوق ليمنحهــا �ُ ْفــس إå فــوق ليمنحهــا �ُ  �ف�لن�فلنفلن �ف�فلنف فلتنجــذب اَ

© إمكاننــا أن 
³́ §�§�§نــه  ــماء. أن تتنســم نســيم الســماء. أن تتنســم نســيم الســماء.  ��أن تتنســم نســيم الس

ªــا مــن �ِ حــ»ªــا مــن �ِ حــ» تتجــه أفكارنــا إليــه 
ــا مــن �ِ حــ»ً ــا مــن �ِ حــ»ًنعيــش قريًبــا مــن �ِ حــ»نعيــش قريبــا مــن �ِ حــ»نعيــش قريبــا مــن �ِ حــ»ً ــا مــن �ِ حــ»نعيــش قريبــا مــن �ِ حــ»ً ــا مــن �ِ حــ»ً

ــوحــوُحــَوان  حقحْق ُ §�§�ق§ق§ إذا داهمتنــا تجربــة كمــا تتجــه زهــرة ا

ــمس عــÔ الــدوام. �ــمس عــÔ الــدوام.نحــو الشــمس عــÔ الــدوام.نحــو الش ��نحــو الش
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وأحزانــك  وأفراحــك  حاجاِتــك  ِإْعــِرْض 

بصــورة   ِ� أمــام  ومخاوَفــك  وهموَمــك 

تهــا و� يمــل  ÿ×دائمــة، �§نــه � يقلــق مــن ك

ــذي يحــ÷© شــعر رؤوســنا،  مــن عددهــا. فال

 �«الــر�ب  .Ôبــ أو�ده؟  بحاجــات  يهتــم  أ� 

ــه  ــوب ٥: ١١، وقلب ــِة َوَرُؤوٌف» يعق ُ الر�ْحَم ــ×© َكِث

ــا  ــن ذكره ــ»ª م ــا ح ــن أحزانن ــر م ــب يتأث المح

ّ فكــرك واثًقــا  لــه. فاذهــب إليــه بــكل مــا يحــ×©

 ّ ³ بكلمتــه ويســ×© ©Äأّن الــذي يحمــل العالمــ

الكواكــب حســب إرادتــه � يعظــم عليــه أمــر، 

ــا،  ه التفاتً و� يســتصغر أمــًرا مــا حــ»ª � يعــ×©

© أختباراتنــا فصــل � يســتطيع أن 
³́ وليــس 

ــا.  ــة � يعــرف حله ــا معضل © حياتن
³́ يقــرأه و� 

و� تصيــب أحــد أو�ده ا�§صاغــر نكبــة، و� 

يبهجهــم فــرح، و� يســاورهم خــوف، و� 

تصعــد صــ�ة خالصــة مــن شــفاههم، إ� 

ــَماوي ويهتــم لهــم بهــا.  �ويعلــم بهــا أبونــا الس

 ُ ُ ó×ي اْلُقُلــوِب، َويَْجــ ِõِفهــو «يَْشــِفي اْلُمْنَكــ

ــل كل نفــس  ــور ١٤٧: ٣، ويعام ــْم» مزم َكõَُْه

معاملــة فارقــة كاملــة كأنهــا هــي الوحيــدة 

ــا. ــه �§جله ــذل ابن © ب
ª«ــ ال

ــوَن ِباْســِمي. َوَلْســُت  ــوُع: «تَْطُلُب قــال يَُس

ــْم  ــْن أَْجِلُك ــأَُل ا�Öَب ِم ــا أَْس Å© أَنَ
³èــْم ِإ ــوُل َلُك أَُق

ْتُُكــْم ...  َ ª×ُكــْم» و «أَنَــا اْخ éَب نَْفَســُه يُِحبÖا� �َن
§�

ــْم ِباْســِمي»،  ــا َطَلْبُت ــُم ا�Öُب ُكل� َم ْ يُْعِطَيُك ©ûَــ ِل

يوحنــا ١٦: ٢٦ و ٢٧؛ ١٥: ١٦. ولكــن الطلــب 

© مجــرد ذكــر اســمه 
باســم يَُســوَع � يعــ»³

© ختامهــا، بــل 
³́ © مســتهل الّصــ�ة أو 

³́ العزيــز 

© أن يكــون فينــا ِفْكــر اْلَمِســيِح وروحــه وأن 
يعــ»³

³ عــÔ نعمتــه  ©Ä³ بمواعيــده، متكلــ ©Äنكــون مؤمنــ

ــه. ³ أعمال ©Äوممارســ

 Ôعــ نعكــف  أن  ــا  �ِمن  ُ� يطلــب  وإذ 

ل  ³ ª×ــ © أن نع
ــ»³ ــذا � يع ــ�ة، فه ــد والّص التعّب

 ©ûا�§ديــرة والصوامــع ل åهــذا العالــم ونلجــأ إ

ّهــب والتنّســك. بــل يجــب أن  ª×نحيــا حيــاة ال

© يومــه 
نكــون مقتديــن بَيُســوَع الــذي كان يقــ÷³

© الجبــل وخدمــة الجمهــور. 
³́ ³ ا�ختــ�ء  ©Äبــ

© الّصــ�ة 
³́ © الوقــت كلــه 

فمــن يحــاول أن يقــ÷³

 ، ©Ô³ شــك ©Äيلبــث أن يهجرهــا أو يأتيهــا كروتــ �

ع نفســه من حياة  ³ ª×نســان عندمــا ينــ ذلــك أن ا��

ــيحي  ــب اْلَمِس ــن الواج ــاءى ع ــع ويتن المجتم

ويتهــرّب مــن حمــل الّصليــب، وعندمــا يتوقــف 

عــن العمــل بإخــ�ص مــن أجــل الّســيد الــذي 

عمــل بإخــ�ص مــن أجلــه، تفــ×ª همُتــه وتصــ×© 

ــح  ــدون باعــث وتصب ــدون هــدف وب ــه ب ص�ت

 ©
³́ ــورة  ــه ومحص ــÔ ذاتيت ــ~ة ع ــه مقت طلبات

دائــرة أنانيتــه. فــ� يصــÔ© �§جــل حاجــات 

ــوت �ِ أو  ــدم ملك ــة أو �§جــل تق ــÿõ عام الب

ــه خدمــة  �للحصــول عــÔ قــوة لــû© يخــدم رب

ــة. ناجعــة مقبول

ة واغفلنــا  ÿ]إننــا إن أهملنــا واجــب المعــا

 ©
تشــجيع وتقويــة بعضنــا البعــض عــÔ الُمــ÷³

و� يســتصغر أمــر

© أختباراتنــا فصــل � يســتطيع أن 
³́ ³́وليــس  ³وليــس 

©́ ³́يقــرأه و�  ³يقــرأه و� 

و� تصيــب أحــد أو�ده ا

يبهجهــم فــرح، و� يســاورهم خــوف، و� 

تصعــد صــ�ة خالصــة مــن شــفاههم، إ� 

ويعلــم بهــا أبونــا الس

شَشفهــو «يشََشفهــو «يَشفهــو «يشفهــو «يشََشــفشــفْشــف

ــور  ــْم» مزم ــمهــمُه هõهõْهََه õَكõَك

معاملــة فارقــة كاملــة كأنهــا هــي الوحيــدة 

ــه  ــذل ابن ــ»© ب ــ»ªال ªال

َقــال يَقــال يَ
ــم ــْمُك ُْك ــمَ ــمَُك ــم لُك ــم لُك ُك ــوُل ــولُق ــولق أَ

ف نف نَْف Ö�Ö�Öَب َن� ا
§�§�§

ــم ُك ــمَ ُك ــمَ ُكــميُكــميُك َِط يطَيط طعطْع ع يع يُ ©ûَْــûَْــ ِûَــ ِûَــ ــûَل ــûَل

يوحنــا ١٦: 
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© خدمــة �ِ، نخــõ خســارة أيّــة خســارة. 
³́

لهيــة قوتهــا عــÔ إحيائنــا،  فتفقــد الحقائــق ا��

 ©
³́ ــد  ــر بع ــ� تؤث ــا، ف © نظرن

³́ ــا  ــل أهميته وتق

نارتهــا وتقديســها، فننحــط انحطاًطــا  أفكارنــا ��

، ســنخõ الكثــ×©  ³ ©Äــا. وكمســحي ــا متوالًي روحي<

نتيجــة عــدم إظهــار تعاطفنــا واحدنــا مــع 

ا�Öخــر فالــذي يعيــش بمعــزل عــن النــاس 

المقــام  يمــ�§   � نفســه   Ôعــ وينطــوي 

ال�ئــق  فالتهذيــب   .ِ� ِمــن  لــه   ³ ©Äالمعــ

ــا  ــؤدي بن ــا، ي © طبيعتن
³́ ــة  ــادئ ا�جتماعي للمب

ــيلة  ــح وس ــن، وتصب ــع ا�Öخري ــف م اå التعاط

© خدمــة �ِ. 
³́ لتطويرنــا وتقويتنــا 

لــو كان اْلَمِســيحيوَن يجتمعــون للتحادث 

 ³ ©Äــ ــداء الثم ــق الف ــن حقائ ــة �ِ وع ــن محب ع

حــوا بذلــك خواطرهــم وانعشــوا بعضهــم  ÿõل

© إمكاننــا أن نتقــدم كل يــوم 
³́ بعضــا. �§نــه 

 ©
³́ © معرفــة �ِ ونختــ×ó اختبــارات جديــدة 

³́

© التكّلــم عــن محبتــه 
³́ نعمــه، وإذ ذاك نرغــب 

 ©
³́ ــا  ــو زدن ــا ونتشــجع. فل ــا فين وتلتهــب قلوبن

التفكــ×© والتحــادث عــن يَُســوَع وقل�لنــا مــن 

التكّلــم عــن أنفســنا لتمتعنــا بــدوام حضــوره 

ــا. ــه بينن ــا وحلول معن

© �ِ يعــادل مــا نــراه من 
³́ نــا  لــو كان تفك×©

 Ôــا نفكــر فيــه عــ �الد�ئــل عــÔ عنايتــه بنــا َلكن

ــده.  ــج بحم ــه ونله ــم عن ــõّ بالتكّل ــدوام نُ ال

إننــا نتحــادث عــن ا�§مــور الزمنيــة �§ننــا نهتــم 

لهــا، ونذكــر أحباءنــا �§ننــا نحبهــم ونرتبــط 

© أفراحنــا وأتراحنــا. بيــَد أن أســباب 
³́ بهــم 

ة � تقــاس مقارنــة مــع أســباب  محبتنــا æ كثــ×©

يــة. فيجــب أن يكــون  ÿõالب ©
³́ محبتنــا ��خوتنــا 

© أفكارنــا لنذكــر 
³́ غريزيــا فينــا أن نجعلــه ا�§ول 

ــد  ــن القص ــم يك ــه. ول ــ×ó بقوت ــناته ونخ حس

ــا أن  ــم بهــا علين © يُْنِع
ª«ــ ــة ال ــه الغني مــن هبات

ــا حــ»ª � يكــون  ــا ونغــرم بحبه نســتغرق فيه

© واهبهــا، بــل كان القصــد 
³́ لنــا وقــت للتفكــ×© 

ــه  ــا ب ــه تعــاå وتربطن ــا ب ــا دوًم ــا أن تذّكرن منه

ــا  ــديدين. ولكنن �ــْكران الش éــة والش ــاط المحب برب

 åإ أعيننــا  فعــن  فل×³ الحضيــض،   ©
³́ نســكن 

ــَماوي المفتــوح حيــث نــرى  �س الس بــاب الَمقــْدِ

ء مــن وجــه يَُســوَع اْلَمِســيِح  ©
مجــد �ِ المــ÷³

ــَن  ــاِم ال�ِذي َم �ــا ِإåَ الت ــَص أَيًْض Åــادر «أَْن يَُخل الق

 .٧: ٢٥ ³ ©Äــ اني ó×ع «ِ� åَــِه ِإ ــوَن ِب ُم �يََتَقد

يلــزم أن نكــ×ÿ الحمــد «َعــÔَ رَْحَمِتــِه 

وأ�   ،٨  :١٠٧ مزمــور  آَدَم»   © ِ
ِلَبــ»³ َوَعَجاِئِبــِه 

تقتــ~ عبادتنــا عــÔ الطلــب وا�§خــذ. فــ� 

ــا ونغــّض الطــرف عمــا  © حاجاتن
³́ ــا  نفكــر دائًم

َكات، �§ننــا، وإْن  َ َ ó×َعــم والــ Å³ أيدينــا مــن الن ©Äبــ

 ©
³́ كنــا � نصــÔ© أكــ×ÿ ممــا يلــزم وإنمــا نبخــل 

ــر�ب  ــم ال ــرى مراح ــق، ن ــكر ال�ئ éــم الش تقدي

ــل شــكرنا  ــا أق ــدوام، وم ــا عــÔ ال © تغمرن
ª«ــ ال

ــا  ــÔ كل م ــه ع ــد ل © الحم
³́ ــا  ــد بخلن ــا أش وم

ــا. ــع �§جلن صن
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[ائيــل قديًمــا إْذ اجتمعــوا  قــال �ُ ��

لخدمتــه: «تَأُْكُلــوَن ُهَنــاَك أََمــاَم الــر�بÅ ِإلِهُكــْم 

ــْم  ــْم أَنُْت ــِه أَيِْديُك ــدé ِإلْي ــا تَْمَت ــُكلÅ َم ــوَن ِب َوتَْفرَُح

ــة  ــْم» تثني ــر�بé ِإلُهُك ــُم ال ــا بَاَرَكُك ــْم َكَم َوبُُيوتُُك

ــب  ــا يج ــد �ِ إنم ــه لمج ــذي نعمل ١٢: ٧. فال

ــكر، �  éانيــم الحمــد والش ª×أن نعملــه بفــرح وب

ــاب. ــم وا�كتئ بالغ

إّن إلهنــا �Öب رؤوف فيجــب   أ� نحســب 

ــي أن  ــّدًرا. ينبغ ــاًقا مك ــ�ً ش ــه عم ــة ل الخدم

ــه �  ــه. وأن © عمل
³́ ــõور ونشــارك  ــد �َ ب نعب

يــõّه أن يعمــل أو�ده مــن أجلــه وكأنــه ســيد 

صــارم مســخر وهــو الــذي وفــر لهــم خ�ًصــا 

ــا. وإذ  ــق لن ــل صدي ــه أفض ــداره. إن ــذا مق ه

يعبدونــه يريــد الحضــور معهــم ليباركهــم 

ومحبــة.  فرًحــا  قلوبهــم  ويمــ�§  ويعزيهــم 

© خدمتــه 
³́ يتــوق �ُ أن يشــعر أو�ده بالراحــة 

 ©
³́ ــقة  ــن المش ــد�ً م ــõة ب ــذة وم ــدوا ل ويج

 §Ôــ ــه تمت ــن يعبدون © أن الذي
³́ ــب  ــه. ويرغ عمل

ــه،  ــه ومحبت ــة عــن رعايت عقولهــم بأفــكار ثمين

ــات  ــام بالواجب ــجيع للقي ــون التش ــذا ينال وبه

اليوميــة، ويحصلــون عــÔ نعمــة تمّكنهــم مــن 

ــم. ــع معام�ته © جمي
³́ ــة  ــتقامة وا�§مان ا�س

ولنجعـل  ِليـب  �الص حـول  فلنجتمـع 

اْلَمِسـيَح وإيـاه مصلوبًا مـدار تأم�تنا وموضوع 

محادثاتنـا ومبعـث فرحنـا وابتهاجنـا. ولنتذكـر 

إذا مـا تحققنـا   ª«ِمـن �ِ حـ تأتينـا  بََرَكـٍة   �كل

يديـه   ³ ©Äبـ ونـودع  بـه  نثـق  محبتـه  عظـم 

. ³ ©Äمطمئنـ ر-³  عـن  أمورنـا  كل   ³ ©Äرت �الُمَسـم

وتعلو  تسمو  أن  الن�ْفس  استطاعة   ©
³́ إنّه 

فاذ  كر.  éوالش الحمد  أجنحة   Ôع الّسماء   åإ

نّم تص×© عبادتنا  ª×عن شكرنا له بصوت ال é ó×نُع

 æ م  Åتُقد  ©
ª«ال �ماوية  السـ الجيوش  كعبادة 

قال  ولقد  مفرحة،  ونغمات  بقيثارات  الحمـد 

» مزمور ٥٠: ٢٣،  © ِ
³èُد Åَذابُح اْلَحْمِد يَُمج» �تعاå إن

بصـوت  له  ونهـتف  خـالقنا   åإ نتقدم   �فهلم

َنéِم» إشعياء ٥١: ٣.  � ª×اْلَحْمُد َوَصْوُت ال»
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الفصل الثاني عشر

كوك عاُمل مع الشُّ التَّ
وتقلقهــم  ا�§فــكار  تضايقهــم  ون  كثــ×©

ــك  ــان، ذل يم ــو ا�� ــيما حديث ــكوك، و� س الّش

ســة آيــات �  �© الُكُتــب الُمقد
³́ �§نهــم يصادفــون 

ها و� فهمهــا، يســتخدمها  يســتطيعون تفســ×©

موحــى  كونهــا   ©
³́ ــك  �الش ثــارة  �� ــْيَطاُن  �الش

ــن،  ي ــاءلون متح×© ــم يتس اه ª×ــن �ِ. ف ــا م به

«كيــف يمكننــا أن نعــرف الّســبيل الّســوي؟ 

س كلمــة �ِ حقيقــة،  �فــإذا كان الِكَتــاب الُمَقــد

كيــف يتســ»³ لنــا أن نتحــرر مــن الّشــكوك 

وا�رتبــاكات؟»

ــا أن نؤمــن دون أن  �إّن �َ لــَم يطلــب ِمن

ــا.  © عليهــا إيمانن
ــ»³ ــة نب ــات كافي ن Åــا بي م لن Åيقــد

 ،ِ� وجــود   Ôعــ تدلنــا   ©
ª«الــ فالّشــواهد 

وتظهــر لنــا صفاتــه وســجاياه، وتثبــت صــدق 

مستســاغة  وهــي  لدينــا،  متوافــرة  أقوالــه، 

للعقــل أَيًْضــا. ومــع ذلــك فإنـّـه تعــاå لــم يـُـِزل 

 Ôإمكانيــة الّشــك، اْذ يجــب أن يقــوم إيماننا ع

ــا  البيــان، � عــÔ العيــان. ومــن ثــم يكــون لن

ــاب. فمــن أراد  ³ أن نؤمــن أو نرت ©Äــ ــار ب أن نخت

ــن أراد أن  ــه، وم ــل ب ــا يتعل ــد م ــاب يج أن يرت

يؤمــن فــ� تعــوزه البينــة و� ينقصــه الدليــل.

بيــد أنـّـه يســتحيل عــÔ عقولنــا أن تــدرك 

 åُكْنــه �ِ، أو أن تســتوعب أعمالــه، �§نــه تعــا

محــاط بــأ[ار تحــ×© حكمــة العاَلــم. فــإّن 

أذ/ ا�§ذهــان المثقفــة تعجــز عــن اســتيعابها 

وإدراكهــا، بــل يقــف العلمــاء منهــا موقــف 

ِصــُل أَْم ِإåَ ِنَهايـَـِة  �مــن قــال: «أَِإåَ ُعْمــِق �ِ تَت

ــَماَواِت  �اْلَقِديــِر تَْنَتِهــي؟ ُهــَو أَْعــÔَ ِمــَن الس

ــِة  َفَمــاَذا َعَســاَك أَْن تَْفَعــَل؟ أَْعَمــُق ِمــَن اْلَهاِويَ

ــوب ١١: ٧ و ٨.  ــْدِري» أي ــاَذا تَ َفَم

© ذلــك هاتًفــا 
³́ وَكَتــب الرســول بولــس 

َوِحْكَمِتــِه   ِ�  َ ِغــ»³ َلُعْمــِق  «يَــا  بتعجــب: 

اْلَفْحــِص  َعــِن  أَْحَكاَمــُه  أَبَْعــَد  َمــا  َوِعْلِمــِه! 

 .٣٣  :١١ روميــة  اِ�ْســِتْقَصاِء»  َعــِن  َوُطرَُقــُه 

ــُه.  ــاُب َحْوَل َب �ــَحاُب َوالض �³ كان «الس §Äــ لكــن، ول

ــور ٩٧:  ِه» مزم Åــي ــَدُة ُكرِْس ــقé َقاِع ــْدُل َواْلَح اْلَع
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ــاس  ــه للن ــم معاملت © اســتطاعتنا أن نفه
³́ ٢. و

ى فيهــا محبــة أبديــة  وأن نعــرف بواعثــه، فــ×³

ــا  متحــدة بقــوة فائقــة الحــد. ونســتطيع أَيًْض

ــا.  ــو لمنفعتن ــا ه ــده م ــن مقاص ــدرك ِم أن ن

وأمــا فيمــا عــدا ذلــك فإننــا نثــق بمحبتــه 

ــه.  ــÔ قوت ــكل ع ونت

 ©
³́ كذلــك كلمــة �ِ أَيًْضــا، فيهــا كمــا 

ّلهــا، أ[ار � يمكــن اســتقصاؤها. وأهــم  ³ ُم×³

مواضيعهــا، كدخــول الخطيــة إå العالــم، 

ــا  ــة، وم ــد والقيام ــيِح، والتجدي ــد اْلَمِس وتجّس

ســة،  �إå ذلــك مــن مكنونــات الُكُتــب الُمقد

 ó×ســ  åإ نســان  ا�� يصــل   � أعمــاق  كّلهــا 

غورهــا. ولكــن عــدم اســتطاعتنا أن نــدرك 

لهيــة ليــس ممــا يدعــو  أعمــال العنايــة ا��

 ©
³́ يمــان بهــا. فنحــن ُمحاطــون  إå عــدم ا��

عاَلــم الطبيعــة، بــأ[ار � يمكــن الوصــول 

ــاء  ــل العلم ــتطع فطاح ــم يس ــا. فل إå فهمه

ــرة  ــاة الظاه ــه الحي ــوا ُكْن ــفة أن يفهم والف�س

ــا نلتفــت  ــا حيثم ــات �ِ. إنن © أبســط مخلوق
³́

إًذا  نجــد أ[اًرا � ندركهــا. فهــل نســتغرب 

© العالــم الروحــي يعــõ علينــا 
³́ وجــود أ[ار 

© الحقائق نفســها 
³́ فهمهــا؟ والصعوبــة ليســت 

ي وقــ~ه. ومــع  ÿõضعــف العقــل البــ ©
³́ بــل 

ــة  س �ــب الُمقد © الُكُت
³́ ــا �ُ  ــد أعطان ــك فق ذل

مــن  أنهــا  الحقيقــة  ثبــات  �� كافيــة  بيانــات 

مصــدر إلهــي، فــ� نشــك فيهــا لُمجــرد أننــا � 

لهيــة.  نســتطيع فهــم كل أ[ار عنايتــه ا��

قـال  كمـا  سـة،  �الُمَقد الُكُتـب   ©
³́ نعـم، 

الرسـول بطرس: «أَْشـَياُء َعõَُِة اْلَفْهـِم، يَُحرÅُفَها 

َ ... ِلَه�َِك أَنُْفِسـِهْم»  ³ ©Äاِبِت �ُ الث ْ ُ اْلُعَلَماِء َوَغ×© ْ َغـ×©

٢بطـرس ٣: ١٦. وقـد اتخـذ الملحـدون هـذه 

الِكَتـاب  ضـد  حجـة  الفهـم  العـõة  ا�§شـياء 

 Ôس. بيـد أّن النتيجـة يجـب أن تكون ع �الُمَقـد

النقيـض مـن ذلك، �§ن هـذه الصعوبات تكون 

فـإذا خلـت  لهـي.  ا�� حجـة قويـة عـÔ وحيـه 

© إخبارهـا إي�انـا عـن أمـور 
³́ سـة،  �الُكُتـب الُمَقد

�ِ، مـن كل مـا يعـõ علينا فهمـه. ولو أدركت 

يـة الضعيفـة مـا جـاء فيهـا عـن  ÿõالعقـول الب

برهانًـا  الخلـو  هـذا   ِó×عُتـ� وج�لـه،  عظمتـه 

© � تخطأ عن 
ª«أنهـا � تحمـل سـمة �ِ الـ Ôعـ

لهـي. أما سـمو مواضيعهـا وج�لها  سـلطانه ا��

© القلـوب إيمانًـا بها وثقـة بأنها كلمة 
³́ فيولـدان 

ّلـة. ³ �ِ الُم×³

س الحق ببســاطة  �يعــرض الِكَتــاُب الُمَقــد

ــواق  ــÿõ وأش ــات الب ــع حاج ــة م ــة تام وم�ءم

العقــول  ذوي  أذهلــت  بطريقــة  قلوبهــم 

ــن  Åالوقــت ذاتــه يُمك ©
³́ المثقفــة واســتهوتهم، و

ــن  ــم م ³ منه ©Äــ ــ×© المتعلم ــاس وغ ــط الن أبس

 ©
ª«³ طريــق الخــ�ص. غــ×© أن الحقائــق الــ تميــ×©

س ببســاطة متناهية  �Å عنهــا الِكَتــاب الُمَقــد ó×يَُعــ

العمــق  تتنــاول مواضيــع ســامية، شــديدة 

ي، حــ»ª أننــا نؤمــن بهــا  ÿõدراك البــ فائقــة ا��
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فقــط لثقتنــا بــأّن �َ تعــاå هــو معلنهــا. 

ًحــا بحيــث تعرف كل  �ى تدبــ×© الفــداء موض فــ×³

 ©
³́ ــا  ــا أن تخطوه © عليه

ª«ــ نفــس الخطــوات ال

يمــان بربنــا يَُســوَع اْلَمِســيِح  التوبــة إå �ِ وا��

نهــا  �© عي
ª«تنــال الخــ�ص بالطريقــة الــ ©ûلــ

�ُ. ومــع ذلــك يحــوي هــذا التدبــ×© الواضــح 

ــول  ــل عق ــد �ِ، تذه ــا مج أ[اًرا يتســ×ª فيه

ــق  ــب الح © طل
³́  ³ ©Äــ ــم الُمخِلص ــيها وتله دارس

وقــاًرا وإيمانـًـا. واذا أمعــن القــارئ الن�ظــر فيهــا 

ــا بأنهــا كلمــات �ِ الحــي.  ــا ويقيًن ازداد اقتناًع

ي أمــام جــ�ل الوحــي  ÿõالمنطــق البــ ©
فينحــ»³

أن  نســتطيع   � بأننــا  افنــا  ª×اع إن  لهــي.  ا��

س فهًمــا كامــ�ً،  �نفهــم حقائــق الِكَتــاب الُمَقــد

مــا هــو إ� إقــرار بــأن العقــل المحــدود قــا| 

نســان  لمــام بغــ×© المحــدود وأن ا�� عــÔ ا��

بمعرفتــه الجزئيــة � يســتطيع أن يســتوعب 

ــدرة.  ــداف �ِ ُكÔّ© الق ــراض وأه أغ

يرفــض المشــككون والملحــدون كلمة �ِ 

ــا  ــق فيه éــا والتعم ــن فهمه ــم يعجــزون ع �§نه

© مأمــن 
³́ يمــان  وليــس جميــع الذيــن يّدعــون ا��

مــن هــذا الخطــر المحــدق. فهــا الرســول 

ْخــَوُة أَْن  رنــا قائــ�ً: «اُنُْظــُروا أَيéَهــا ا��ِ Åبولــس يحذ

يــٌر ِبَعــَدِم ِإيَمــاٍن  Å ِÿ] أََحِدُكــْم َقْلــٌب © ِ
³́ �َ يَُكــوَن 

  .٣: ١٢ ³ ©Äــ اني ó×ع « Åــي ــِن �ِ اْلَح ــَداِد َع © اِ�رِْت ِ
³́

إنّــه لمــن الصــواب أن نــدرس تعاليــم الُكُتــب 

نفحــص  وأن  وإمعــان،  بتدقيــق  ســة  �الُمَقد

١كورنثــوس ٢:  أَْعَمــاَق �ِ»   � ª«ء «َحــ ©
ÿç كل

 Åب�ــر ــُر ِلل َاِئ �õــد أعلنهــا �ُ، �§ن «ال ١٠. كمــا قـ

ــن  ــة ٢٩: ٢٩. ولك ــا» تثني ــاُت لَن ــا َوالُمْعلَن ِإلِهَن

الّشــيطاَن يعمــل عــÔ تضليــل قــوى العقــل، 

شــيًئا  س  �الُمَقــد الِكَتــاب  دارس   ©
³́ فيدخــل 

مــن العجــب بذاتــه حــ»ª أنــه يشــعر بتضجــر 

ــق  ــم كل الح ــتطع أن يفه ــم يس ــل إْن ل وفش

© هــذا الِكَتاب.كمــا أنــه يشــعر أَيًْضــا 
³́ المــدون 

اف بأنــه � يفهــم  ª×ا�عــ ©
³́ ذ�ل والمهانــة  بــا��

يعلنهــا  ريثمــا   ó×يصــ و�  الوحــي.  كلمــات 

³ يشــاء. واذ يعتــد  ©Äوح اْلُقــُدس حــéلــه الــر

دراك  ــة �� ــا كافي ــًبا أنه ــة حاس ي ÿõــه الب بحكمت

ــّم يُمــ»³ بالفشــل  ســة، ث �ــب الُمَقد © الُكُت
³èمعــا

أن  يلبــث  فمــا  المنشــودة  الغايــة  بلــوغ   ©
³́

ــات  يكّذبهــا ويرفــض ســلطانها. وهــذه النظري

ــول  © العق
³́ ــك  �ــد الش © توّل

ª«ــ ــدات ال والمعتق

© يزعمــون أنهــا مبنيــة عــÔ كلمــة 
ª«وتربكهــا والــ

�ِ، هــي بالحقيقــة � تمــّت إليهــا بِصلــة، بــل 

ــا، إذ هــي مــن اســتنباط  ًن Åــا بَي ــا تناقًض تناقضه

ــا  ــة منه ــة �ِ بريئ ــم، وكلم ــاس وتحريفه الن

ــة. ــراءة تام ب

© مقــدور المخلــوق أن يحيط علما 
³́ لــو كان 

بالخالــق ويــدرك جميــع أعمالــه إدراًكا كامــ�ً لبلغ 

© التقــّدم والمعرفــة حــ»ª لــم يبــَق 
³́ ا  بذلــك حــد<

ــال  © كم
³́ ــاد  ــم وا�زدي © العل

³́ ــو  ــه مجــال للنم ل

 الصفــات. فــ� تكون بعــد أفضلية æ أو ســيادة.
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© الِعْلــم والكمال، 
³́ نســان، اذ قــد بلــغ الحــد  وا��

ــر  ــكرن �َ أن� ا�§م ــّدم. فلنش ــن التق ــف ع يتوق

ــُع  ــِه َجِمي ــِر ِفي َخ �ن� �َ، «اْلُمذ
ــك، �§ بخــ�ف ذل

 �  ،٢: ٣ ©çكولــو َواْلِعْلــِم»  اْلِحْكَمــِة  ُكُنــوِز 

نســان ا�§بديــة  © ا��
يســتق÷ و� يُحــّد، وســيق÷³

© البحــث والــدرس دون أن يســتنفذ كنــوز 
³́ كلهــا 

ــه. ــوده وقوت ــة �ِ وج حكم

© هــذه 
³́  ª«ــا أن نتقــدم، حــ �يريــد �ُ ِمن

© فهــم حقائــق كلمتــه. 
³́ الحيــاة، تقّدًمــا مطــرًدا 

ــُدس  ــرéوح اْلُق ــارة ال ــك إ� بإن ــبيل إå ذل و� س

ــا  ــور �ِ �َ يَْعِرُفَه ــا، �§ّن «أُُم ــى به ــذي أوح ال

ٍء  ْ © َ ÿç �أََحــٌد ِإ�� ُروُح �ِ» و «الــرéوح يَْفَحــُص ُكل

� أَْعَمــاَق �ِ» ١كورنثــوس ٢: ١٠ و ١١. وقــد  ª«َحــ

َ َجــاَء َذاَك  ª«ــُص ت�ميــذه قائــ�ً «َمــÅَوَعــَد الُمَخل

 ... Åَجِميــِع اْلَحــق åََفُهــَو يُرِْشــُدُكْم ِإ Åُروُح اْلَحــق

ــا ١٦: ١٣  ــْم» يوحن ُك ُ ِó×َويُْخ ©åِ ــا �ــُذ ِمم ــُه يَأُْخ �َن
§�

و ١٤. 

نســان قــواه  يريــد �ُ أن يســتعمل ا��

العقليــة، وليــس مــا يزيــد هــذه القــوى قــّوًة 

ّ© الذهــن ترقيــة عاليــة مثل درس 
ª́ واقتــداًرا ويــر

س  ª×ــا أن نحــ ــه يجــب علين كلمــة �ِ. عــÔ أن

ــات  ــع لضعف ــه خاض ــل، �§ن ــه العق ــن تألي م

يــة وأســقامها. وإْن كنــا نريــد أ� تلتبــس  ÿõالب

علينــا أوضــح الحقائــق الكتابيــة، يجــب أن 

ندرســها ببســاطة الطفــل الصغــ×© وإيمانــه 

 ³ ©Äوملتمســ التعّلــم   ©
³́ رغبتنــا  مظهريــن 

معونــة الــرéوح اْلُقــُدس. واذا شــعرنا بقــدرة �ِ 

وحكمتــه وعــدم اســتطاعتنا أن نــدرك عظمته، 

يلهمنــا هــذا الشــعور وداعــة واتضاًعــا، فنفتــح 

س كمــا لــو كنــا نمثــل  �الكلمــة بوقــار ُمقــد

ــِدم المــرء  ــه فعــ�ً. يجــب أن يُْق ت أمــام ح~³

ــلطة  ــود س ــا بوج ًف ª×ــة �ِ مع ــÔ درس كلم ع

ــوم. ــا القلــب æ القّي تفــوق العقــل ومخضًع

غامضــة  تبــدو  ة  كثــ×© أشــياء  توجــد 

ــطها  Åومعقــدة، فهــذه ســيوضحها �ُ ويبس

ــاد  ــدون إرش ــن ب ــا. ولك ــون فهمه ــن يطلب للذي

³ باســتمرار  ©Äــُدس، ســنكون معرضــ ــرéوح اْلُق ال

ــا.  ســة أو إســاءة فهمه �ــل ا�§ســفار الُمَقد لتأوي

س و�  �يــن يقــرأون الِكَتــاب الُمَقــد ولكــّن الكث×©

ر بالــغ  يجنــون منــه فائــدة، وقــد يصيبهــم |³

ام أو  ª×ــدون احــ إذ هــم يفتحــون كلمــة �ِ ب

ــم  ــه إå �ِ ول ــم تتوج ــم ل ــ�ة، فأفكاره ص

ــه ولــم تتســق إراداتهــم  تثبــت عواطفهــم في

ــم  ــÔ عقوله ــك ع �ــم الش ــه، فيخّي ــع إرادت م

يمــان فَيْملــك العــدو  ويتقــّوى فيهــم عــدم ا��

ــة.  ات مضّل ــ×© ــم بتفس ــي إليه ــم ويوح أفكاره

والــذي � يطلــب أن ينســجم ويتآلــف مــع 

�ِ قــو�ً وفعــ�ً مهمــا كان عاِلًمــا مقتــدًرا، 

س  �© فهــم الِكَتــاب الُمَقــد
³́ هــو ُعرضــة للخطــأ 

عليــه.  يُعــّول  فــ�  ه،  تفســ×©  ©
³́ والضــ�ل 

س  �وأولئــك الذيــن يفتشــون الِكَتــاب الُمَقــد

بقصــد العثــور عــÔ تناقضــات فيــه، إنمــا 
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الروحيــة، وإذ ينظــرون  ة  البصــ×© تنقصهــم 

آياتــه  © أبســط 
³́ إليــه نظــًرا معّوًجــا يــرون 

ــان. يم ــدم ا�� ــك وع �ــباب الش ــا أس وأوضحه

ــر  ــا تنّك ، مهم ©çــا ــك ا�§س �ــبب الش إّن س

محبــة   åإ الميــل  الغالــب   ©
³́ هــو   ، ّ ª×وتســ

Å الُمِحــب للخطيــة  ó×الخطيــة. فــ� يرّحــب الُمتكــ

بمناهــي كلمــة �ِ وإرشــاداتها. وإذ � يرغــب 

ــتعداد  ــÔ اس ــده ع ــا تج ــاع لتعليمه © ا�نصي
³́

 ©ûصحتهــا وينكــر ســلطتها. ولــ ©
³́ أن يشــك 

ــا  نصــل إå معرفــة الحــق يجــب أن تكــون فين

© للســلوك  ó«معرفتــه وميــل قلــ ©
³́ رغبــة صادقــة 

ســة  �بموجبــه. وكل الذين يدرســون الُكُتب الُمَقد

 ³ ©Äاهــ ó×بمثــل هــذه الــروح يجــدون فيهــا ال

القاطعــة عــÔ أنهــا كلمــة �ِ حًقــا ويكتســبون 

مــن معرفــة حقائقهــا مــا يحكمهــم للخــ�ص.

قــال يَُســوُع «ِإْن َشــاَء أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل 

  .١٧  :٧ يوحنــا  ْعِليــَم»  �الت يَْعــِرُف  َمِشــيَئَتُه 

© مــا � 
³́ فعوًضــا عــن التســاؤل والتماحــك 

النــور   åإ تنتبــه  أن   Ôعــ احــرص  تفهمــه، 

الــذي قــد حصلــت عليــه فتأخــذ نــوًرا أعظــم. 

واجتهــد، بنعمــة اْلَمِســيِح، أن تقــوم بــكل 

واجــب قــد صــار واضًحــا أمامــك فتنــال قــوة 

© تشــك 
ª«فهــم تلــك الواجبــات الــ Ôتقــّدرك عــ

ــا. ــا أَيًْض ــام به ــÔ القي ــا ا�Öن، وع فيه

© ا�ختبــار لدليــل يدركــه الجميــع، 
³́ إّن 

 åو�ُ يدعونــا إ ، ³ ©Ä³ كانــوا أَْم أُميــ ©Äمتعلمــ

مواعيــده  وصــدق  أقوالــه  صحــة  امتحــان 

ــَب  ــا أَْطَي ــُروا َم ــوا َوانُْظ ــ�ً «ُذوُق ــا قائ إذ يأمرن

الــر�ّب» مزمــور ٣٤: ٨. فجديــر بنــا أ� نتــكل 
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نــا، بــل لنــذق نحــن أنفســنا  عــÔ مــا قالــه غ×©

ونعــرف صــدق كلماتــه. « اُْطُلُبــوا تَأُْخــُذوا» 

يوحنــا ١٦: ٢٤. �§نــه � بــّد أن يحقــق لنــا هــذه 

ــب  ــن تخي ــط ول ــْب ق ــم تِخ © ل
ª«ــ ــد ال المواعي

أبــًدا. وإذ ندنــو مــن يَُســوَع ونفــرح بمــلء 

© نــور 
³́ محبتــه تــزول شــكوكنا وينقشــع ظ�منــا 

ــل. ــه الجمي ت ح~³

«انَْقَذنَــا   َ� إّن  بولــس  الرســول  قــال 

ــِن  ــوِت ابْ ــا اåَ َمَلُك ــِة َونََقَلَن ــْلَطاِن الظéْلَم ــْن ُس ِم

ــل  ــد انتق ــن ق ــوç© ١: ١٣. وكل َم ــِه» كول ِت �َمَحب

ــَه  �ــَم أَن� الل ــْد َخَت ــاة  «َق ــوت إå الحي ــن الم ِم

َصــاِدٌق» يوحنــا ٣: ٣٣. فيمكنــه أن يشــهد قائــ�ً 

© يَُســوَع الــذي 
³́ «احتجــت إå العــون ووجدتــه 

 ©
© واشــبع جــوع نفــ\© وجعلــ»³

ªèســد حاجــا

 ©å س بالنســبة �أؤمــن ا�Öن أّن الِكَتــاب الُمَقــد

© عــن 
هــو إعــ�ن لَيُســوَع اْلَمِســيِح. وإن ســألت»³

لهــي،  ن�ــه ُمخلÅــ÷© ا��
© باْلَمِســيِح أقــول: �§

³èإيمــا

 ©
³èس أجبــت إ �© بالِكَتــاب الُمَقــد

ª«أو عــن ثقــ

». وهكــذا يكــون لنــا  وجدتــه صــوت �ِ لنفــ\©

س حــق،  �© أنفســنا الشــهادة أن الِكَتــاب الُمَقــد
³́

© إيماننــا بــه «َلــْم 
³́ وأن اْلَمِســيَح ابــن �ِ، وأننــا 

ــرس ١: ١٦.   ــًة» ٢ بط َع �ــاٍت ُمَصن ــْع ُخَراَف نَْتَب

ــÔ أن  ــوة ع ــول ا��خ ــرس الرس ــث� بط ح

ــا  ــا َوُمَخلÅِصَن ــِة َربÅَن © َمْعِرَف ِ
³́ ــِة َو ْعَم Åالن © ِ

³́ ينمــوا «

ــا  ــه عندم ــيِح» ٢بطــرس ٣: ١٨. إن ــوَع اْلَمِس يَُس

 Ôعمــة يــزداد عــÅالن ©
³́ يكــون شــعب �ِ نامًيــا 

ــون  ــاå. ويك ــه تع ــا وإدراًكا لكلمت ــدوام فهًم ال

© اســتطاعته أن يــرى نــوًرا جديــًدا وجمــا�ً 
³́

ــَدق  ــد َص ــة. ولق س �ــا الُمَقد © حقائقه
³́ ــًدا  جدي

© تاريــخ الكنيســة عــÔ مــدى 
³́ هــذا القــول 

النهايــة.   åإ صحيًحــا  وســيظل  العصــور، 

َ َفَكُنــوٍر  ³ ©Äيِقــ Åد Åــا َســِبيُل الص �كقــول الحكيــم «أَم

َهــاِر اْلَكاِمــِل» أمثــال  �ُ ِإåَ الن َايـَـُد َويُِنــ×© ³ َ ª×ٍَق ي ِ ْ ÿõُمــ

 .١٨  :٤

يمــان نســتطيع أن نتطلــع إå ا�§بدية  فبا��

³ بوعــد �ِ مــن جهــة مــا ســنكون  ©Äممســك

عليــه مــن الّنمــو العقــÔ© واتحــاد مداركنــا 

لهيــة وجعــل كل قــوة مــن قــوى  بالمــدارك ا��

ــور.  ــا[ÿ بمصــدر الن ــس عــÔ اتصــال مب ْف �الن

حينئــذ نســتطيع أن نفــرح ونتهلــل �§ن كل 

ــاًكا بشــأن  ة وارتب ــا حــ×© © تســبب لن
ª«ا�§مــور الــ

جليــة.  واضحــة  ســتكون  العنايــة  أعمــال 

© تبــدو لنــا عــõة الفهــم ســتكون 
ª«وا�§شــياء الــ

مدركــة مفهومــة. وكل مــا بــدا لعقولنــا مشّوًشــا 

ــّم انســجام وأجمــل  اه عــÔ أت ــا ســ×³ مضطربً

© ُلْغــٍز  ِ
³́ © ِمــْرآٍة  ِ

³́ تنســيق، «َفِإن�َنــا نَْنُظــُر ا�Öَن 

ــِرُف بَْعــَض  ــا ِلَوْجــٍه. ا�Öَن أَْع ــٍذ َوْجًه ــْن ِحيَنِئ َلِك

ــُت»  ــا ُعِرْف ــأَْعِرُف َكَم ــٍذ َس ــْن ِحيَنِئ ــِة َلِك اْلَمْعِرَف

١كورنثــوس ١٣: ١٢.
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الفصل الثالث عشر

ب الَفَرُح ِفي الرَّ
إّن أو�د �ِ لمدعــوون ليكونــوا ســفراء 

ــر�ب  ــود ال ــم ج ــن للعاَل ــيِح مظهري ــن اْلَمِس ع

ــات ا�Öب  ــيُح صف ــن اْلَمِس ــا أعل ــه، فكم ورحمَت

نعلــن  أن  ينبغــي  هكــذا  حقيقتهــا،   Ôعــ

ــم �  ــه لعاَل ــيَح عــÔ حقيقت ــا اْلَمِس نحــن أَيًْض

يعــي حنــّو محبتــه وشــفقتها. وقــد وصــف 

ــا ا�Öب:  ــال مخاطًب ــذه إذ ق ــا ه ــوُع مهمتن يَُس

 åَاْلَعاَلــِم أَرَْســْلُتُهْم أَنَــا ِإ åَِإ © ِ
«َكَمــا أَرَْســْلَت»³

� … ِلَيْعَلــَم  © ِ
³́ اْلَعاَلــِم»، «أَنَــا ِفيِهــْم َوأَنْــَت 

ــا ١٧: ١٨ و ٢٣.  » يوحن © ِ
ــْلَت»³ ــَك أَرَْس �ــُم أَن اْلَعاَل

© قولــه عــن 
³́ ويخـــ×ó بهــا الرســول بولـــس 

ِرَســاَلُة  أَن�ُكــْم  «َظاِهِريــَن  يَُســوَع:  ت�مـــيذ 

اْلَمِســيِح»، «َمْعُروَفــًة َوَمْقــُروَءًة ِمــْن َجِميــِع 

ــن  ــي كل ِم ــوس ٣: ٣ و ٢. فف ــاِس» ٢كورنث �الن

أو�ده يرســل يَُســوُع رســالة إå العاَلــم ويرســل 

 åأُ[تــك، وإ åبــك، وأنــت ِمــن أو�ده رســالًة إ

قريتــك، وإå الحــي الــذي تســكنه �§نــه وهــو 

© قلبــك يريــد أن يتحــدث بــك إå قلوب 
³́ حــاّل 

الذيــن � يعرفونــه. وقــد يكــون أنهــم مــن 

َســة، فــ�  �الذيــن � يطالعــون الُكُتــب الُمَقد

يســمعون صوتــه ِمــن صفحاتهــا، و� يــرون 

ــه  ــت مّثلت ــم، إن أن ــه، ولكنه © أعمال
³́ ــه  محبت

أمامهــم، قــد يفهمــون شــيًئا ِمــن رحمتــه 

ويُربحــون لمحبتــه وخدمتــه.

يتبعونــه  الذيــن  مــن  اْلَمِســيُح  جعــل 

 åإ المــؤدي  الطريــق  بنــوره  تنــ×©  منــارات 

الّســماء لــû© يســتن×© كلé َمــن يراهــم وي�حــظ 

صفاتهــم ويعــرف َمــن هــو اْلَمِســيُح ومــا هــي 

خدمتــه.

ــا،  ــ�ً صادًق ــيَح تمثي ــا اْلَمِس لن �إْن نحــن مث

حقيقتهــا   Ôعــ تبــدو  خدمتــه  ســنجعل 

جذابــة خ�بــة. وأمــا اْلَمِســيحيون الذيــن تمــ�§ 

قلوبهــم الكآبــة والحــزن وتنطــق الســنتهم 

 َ� يمثÅلــون  فهــم  والشــكاوى،  بالتذمــرات 

ــون  ــا إذ يحمل ــ�ً كاذبً ــيحية تمثي ــاة اْلَمِس والحي

النــاس عــÔ الظــن بأنــه تعــاå � يــõّ بــõور 
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 Ôعــ يشــهدون  فهــم  وســعادتهم.  أو�ده 

ــَماوي شــهادة زور. �أبيهــم الس

© اقتيــاد 
³́ ــْيطاُن عندمــا ينجــح  �يفــرح الش

إذ  ويبتهــج  والقنــوط،  اليــأس   åإ  ِ� أو�د 

 åا�رتيــاب مــن إرادة المــو Ôيحملهــم عــ

ــه  ــا أن ــك. كم ــÔ ذل ــه ع © قّوت
³́ ــم و © خ�صه

³́

يرتــاح ارتياًحــا عظيًمــا إذ يراهــم يوجســون 

ــة. إّن شــغل  لهي ــة ا�� ات العناي ــ×© ــن تدب ّا م
ÿ]

ــا  ــّور �َ لعقولن ــو أن يص ــاغل ه ــس الش إبلي

كأنــه تعــاå خــاٍل مــن الرأفــة ومجــر�د ِمــن 

ــق  ــن الح ــيطاُن ع Å الّش ó×ــ ــذا يُع ــة. وهك الرحم

ًا كاذبـًـا ويمــ�§ المخيــ�ت بأفــكار عــن �ِ  تعبــ×©

ــل العــدو  © أباطي
³́ ــل  ــا نتأم ًا م ــ×© فاســدة. وكث

بأبينــا  © الحــق المتعلــق 
³́ هــذه و� نتأمــل 

³ �َ بشــكوكنا فيــه وتذمراتنــا  ©Äــماوي. فنهــ �الس

© تصويــر الحيــاة 
³́ ــيطاُن دؤوب  �عليــه. والش

الدينيــة كأنهــا حيــاة التشــاؤم مليئــة با�§تعــاب 

والصعــاب. وعندمــا يظهــر المؤمــن أمــام 

العاَلــم بمثــل هــذا المنظــر، فإنــه بعــدم 

ــْيطاِن الــكاذب هــذا. �إيمانــه يدعــم اّدعــاء الش

طريــق   ©
³́ ون  يســ×© وهــم  ون،  كثــ×©

© غلطاتهــم وخيبــة 
³́ الحيــاة، يطيلــون التفكــ×© 

ــا  ــة، كم ــا وكآب ــم حزنً ــÔ§ قلوبه ــم. فتمت آماله

© أوروبــا تطلــب 
³́ � وأنــا  ©åحــدث �§خــٍت كتبــت إ

العظيــم.  ضيقهــا   ©
³́ تشــجيع  كلمــة   ©

مــ»³

 ©
© الليلــة التاليــة لقــراءة رســالتها أنــ»³

³́ وحــدث 

 ©
³èبســتان وصاحب البســتان يقود ©

³́  ©
³èحلمــت أ

© طرقاتــه وأنــا أقطــف الزهــور وأتلــذذ بجمــال 
³́

رائحتهــا. وإذ با�§خــت الُمشــار إليها وهي تســ×© 

© تلفــت نظــري إå الشــوك والحســك  ó«جانــ åإ

 ّ ³ §Äــ ــت ت ــا. فكان ضــان طريقه ª×ــا يع ــن كان اللذي

© الطريــق بــل 
³́ وتتنهــد ولــم تتبــع القائــد 

³ الشــوك والعوســج وهــي تقــول،  ©Äســلكت بــ

ــه أّن هــذا البســتان  ــا يؤســف ل ــس مم «آه ألي

ــا  ــواك». فأجابه ــذه ا�ش ــده ه ــل تفس الجمي

ــأنها، وإ�  ــواك وش ــي ا�§ش ــ�ً: «دع ــد قائ القائ

والزنبــق  الــورد  واقطفــي  تجرحــك،  فإنهــا 

ــل». والقرنف

© مراتــع هنــاء؟ 
³́ © اختباراتــك 

³́  ³ ª×أََلــْم تجــ

ــا؟  ــا م ــروح يوًم ــا بال ــك فرًح ــرب قلب ــْم يط أََل

 ³ ©Äوإذا تصفحــت ِســْفر حياتــك أ� تجــد بــ

ــد  ــّذة؟ أوليســت مواعي ــه صفحــات مل صفحاِت

© الطريــق  ó«جانــ Ôكزهــور عطــرة نابتــة عــ ِ�

ــا؟ ــا وح�وته ــا لجماله ــك فرًح ــÔ§ قلب يمت

أمــا العوســج وا�§شــواك، فهــذه إنمــا 

 ©
³́ همــك  حــ~ت  وإن  وتكــدرك.  تجرحــك 

أفــ�  ل�Öخريــن،  تقدمهــا  ورحــت  جمعهــا، 

ــود �ِ  ــت بج ــد ازدري ــذا ق ــك ه ــون بعمل تك

 ©
³́ ــ×©  ــن الس ــك م ــن حول ــا الذي ــت أَيًْض ومنع

طريــق الحيــاة؟

ــدرات  ــر مك ــة أن نذك ــن الحكم ــس م فلي

خطايــا  مــن  فيهــا  بمــا  الماضيــة،  حياتنــا 
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واخفاقــات، ونتحــدث عنهــا ونحــزن عليهــا 

ــس  ْف �ــإّن الن ــأس. ف ــل والي ــا الفش إå أن يغمرن

الخائــرة العــزم يحّفهــا ظــ�م قاتــم � يتخللــه 

 Ôنــور �ِ، بــل وتلقــي ســحابة مظلمــة عــ

ــا. ــن أَيًْض ــق ا�Öخري طري

 ©
ª«ــ ــة ال ــور الجميل ــÔ الّص ــكر �َ ع نش

© كلمتــه. فلنجمعــن توكيــدات 
³́ يعرضهــا علينــا 

محبتــه المباركــة، لــû© نتأملهــا باســتمرار حيــث 

نــرى ابــن �ِ تــارًكا عــرش أبيــه و�بًســا الطبيعة 

يــة لينقذنــا مــن ســلطة إبليــس. ولنتأمــل  ÿõالب

ــماء  �انتصــاره �§جلنــا فاتًحــا لنــا أبــواب الس

ِتــه حيــث  يــة مســكن ح~³ ÿõ³ الب ©Äومعلنــا للعــ

ى الجنــس الهالــك  لهــي. فــ×³ يتجــÔّ المجــُد ا��

ــا  ــرّدى فيه © ت
ª«ــ ــ�ك ال ــّوة اله ــن ُه ــا ِم مرفوًع

بواســطة الخطيــة، معــاًدا اتصاُلــه بالقــادر 

يمــان  ا�� امتحــان   ©
³́ فائــًزا  ء،  ©

ÿç كل   Ôعــ

 Ôــا عــ ــيِح وجالًس ــر� اْلَمِس بالفــادي، مكتســًبا ِب

ــا  © يعرضه
ª«ــ ــور ال ــي الّص ــذه ه ــه. إّن ه عرش

ــرح  ــا فنف ــل فيه ــل التأم ــد أن نطي ــا ويري علين

. ³ ©Äــ كل ح

ــاب مــن  ــا ا�رتي ــدو علين ــا يب ولكــن عندم

محبــة �ِ وعــدم الثقــة بمواعيــده، نهينــه 

وس. مــاذا يكــون شــعور  éــد ــِزن روحــه الُق ونُح

أُّم اذا كان أو�دهــا يتذمــرون ويتشــكون منهــا 

 ©
³́ ــؤونهم،  ــة بش ــ×© معني ــا غ ــتمرار، كأنّه باس

ــام  ــة إå ا�هتم ــا من~ف ³ أّن كل جهوده ©Äــ ح

ــا  ــس مّم ــم. أو لي ــÔ إراحته ــل ع ــم والعم به

يكــõ قلبهــا أن تــرى أو�دهــا يرتابــون مــن 

ــوه  ــه بن ــأن يعامل ــر-³ ب ــد ي محبتهــا؟ وأي وال

ــا  ــ×ó أبون ــف يعت ــة؟ وكي ــذه المعامل ــل ه بمث

© محبتــه بعــد أن بــذل 
³́ الّســماوي شــكوكنا 

ــًة، وقــد  ــاًة أبدي ــا حي ــû© نحي ــا ل ــده �§جلن وحي

ــِه  ــÔَ ابِْن ــِفْق َع ــْم يُْش ــِذي َل �قــال الرســول: «اَل

َ َكْيــَف �َ يََهُبَنــا أَيًْضــا  ³ ©Äبـَـْل بََذَلــُه �§َْجِلَنــا أَْجَمِعــ

ٍء» روميــة ٨: ٣٢. ومــع ذلــك  ْ © َ ÿç �ُكل َمَعــُه 

ــن أمــرئ يقــول، إْن لــم يكــن بلســان  فكــم ِم

ــا  © أن
³èمقالــه فبلســان حالــه، إّن �َ � يقصــد

ــب  ــو يح ــا ه ــد فربم ــذه المواعي ا به ــخصي< ش

ــذات. ــا بال © أن
ــ»³ ــه � يحب ــن ولكّن ا�Öخري

ّ بنفســك، �§نــك 
إّن هــذا الموقــف ليــ~³

ك عمــا يخامــرك مــن الّشــكوك تفتــح  © تعبــ×©
³́

© نفســك الميــل 
³́ البــاب للمجــرّب، وتقــّوي 

 Ô³ عــ ©Äا�رتيــاب، وتحــزن الم�ئكــة القائمــ åإ

ــدو  ــك الع ــإذا جّربَ ــِتك. ف ــاعدِتك وحراس مس

� تســمح لنفســك بــأن تتفــوه بكلمــة شــك 

يمــان. �§نــك إذا فتحــت البــاب  أو عــدم ا��

ــدرك  ــ�§ ص ــاته، يم ــدو ووسوس ــاءات الع يح ��

التمــرّد. وإذا  بهواجســه، وفكــرك بســؤا�ت 

ر  © خلــدك � يعــود ك�مــك بال~³
³́ تكلمــت بمــا 

ِك  © أفــكار غــ×©
³́ عليــك فحســب، بــل تــزرُع 

© بثمــٍر قــد � يبطــل مفعوُلــه 
ªèزرًعــا ينبــت ويــأ

أبــًدا. قــد تســتفيق أنــت مــن التجربــة وتنجــو 
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³ أن هــؤ�ء الذيــن  ©Äحــ ©
³́ مــن فــخ إبليــس 

ك عــن شــكوكك قــد �  أثّــرت فيهــم بتعبــ×©

يســتطيعون الخــ�ص مــن الُكْفــر الــذي زرعتــه 

ا أن نجعــل  �فيهــم بك�مــك. فمــن المهــم ِجــد

³ حيــاًة  ©Äمــا يهــُب الســامع Ôك�َمنــا ُمقتــً~ا عــ

ــة. ــوًة إلهي ــًة وق روحي

 ó×ينصــت الم�ئكــة ليســمعوا مــا تخــ

ــماوي. فليكــن  �الس أبيــك  العاَلــم عــن  بــه 

³ ليشــفع  ©Äكل حــ ©
³́ حديثــك دائًمــا عــن الحــي 

 æ فيــك. وإذ تصافــح صديقــك ليكــن الحمــد

© قلبــك. فــإن هــذا أدعــى 
³́ عــÔ شــفتيك و

 åاكتســاب صديقــك واجتــذاب أفــكاِره إ åإ

اْلَمِســيِح.

 ©
ª«لــكّل النــاس محنهــم وأحزانهــم الــ

© يصعــب 
ª«تثقــل كاهلهــم ولهــم تجاربهــم الــ

عليهــم مقاومتهــا. � تخــ×ó البــÿõ رفقائــك 

ــ�ة.  �بالص  ِ�  Ôعــ ألقهــا  بــل  بأتعابــك، 

ــًدا  ــوه أب ــك � تتف ــدة أن ــك قاع ــا لنفس وخذه

ك أو  © عــزم غــ×©
بكلمــة مــن شــأنها أن تثــ»³

© وســعك 
³́ ــك، بــل اعمــل مــا  �تبــث فيهــم الش

ــات  ــم بكلم ــم وتقّويه ــم أثقاله ــف عنه لتخف

َســة. �الرجــاء والثقــة الُمَقد

© مــن شــدة 
³èــن نْفــس باســلة تعــا كــم ِم

© جهادهــا 
³́ التجربــة، وقــد أوشــكت أن تخــور 

ــط  ــ� تثب . ف ÿõــ ــوات ال ــد ق ــها وض ــد نفس ض

ــل  ــاق، ب ــا الش © |اعه
³́ ــس  ْف �ــذه الن ــل ه مث

 ©
ª«الــ والرجــاء  التشــجيع  بكلمــات  شــّددها 

. وبذلــك ينبعــث  © الّســ×©
³́  ©

تدفعهــا إå الُمــ÷³

ــن،  ــÔ ا�Öخري ء ع ©
ــ÷³ ــيِح وي ــور اْلَمِس ــك ن من

ــة  ــِه» رومي ــُش ِلَذاِت ــا يَِعي �ــٌد ِمن ــَس أََح «�§َْن َلْي

نــا، مــن حيــث � نشــعر، قــد  ١٤: ٧. فإنــه بتأث×©

يتشــجع ا�Öخــرون ويتقــوون، أو قــد يضعفــون 

تيــان إå اْلَمِســيِح  ويخــورون، فيصــّدون عــن ا��

ــق. ــول الح وقب

ون يحملــون صــورة خاطئــة عــن  كثــ×©

فهــم  اْلَمِســيِح.  الّســيد  وصفــات  حيــاة 

عابًســا  صارًمــا  كان  اْلَمِســيَح  أّن  يتصــورون 

بعيــًدا عــن كل تبّســم وفــرح، ولذلــك تــرى كل 

اختباراتهــم الدينيــة مصطبغــة بهــذا التصــّور 

المغلــوط.

ــوُع»،  ــû يَُس ــة «ب ــمع ا�Öي ــا نس ًا م ــ×© كث

تبّســم.  أنــه  يذكــر   � الِكَتــاب  إّن  والقــول 

 ُ ِó×صنــا كان «رَُجــُل أَْوَجــاٍع َوُمْخَتÅصحيــح أّن مخل

 ÿõقلبــه ويــ�ت البــ Ôاْلَحــَزِن» �§نــه حمــل عــ

ــكار  ــاة إن ــه حي ــت حيات ³ كان §Äــ ــن ول ــا. ولك كله

الــذات والتضحيــة وخّيــم عليهــا ســحاب مــن 

ا��Öم والهمــوم، إ� أّن هــذا كلــه لــم يســحق 

روحــه فيــه، ولــم تكــن هيئتــه هيئــة الحزيــن 

. وقلبــه  ³ §Äالمتضجــر بــل هيئــة الرائــق المطمــ

كان كينبــوٍع مــن الحيــاة يفيــض ســ�ًما وفرًحــا 

ــا حــّل. ــا حيثم ًوابتهاًج

بالوقــار والهيبــة  يتســم  كان مخّلُصنــا 
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مكتئًبــا.  متجّهًمــا  يكــن  لــم  ذلــك  ومــع 

ــة  ــم بجدي ــÔ§ حياته ــه تمت ــدون ب ــن يقت والذي

بالمســؤولية  العميــق  والشــعور  القصــد 

ــرح  ــش وم ــن كل طي ــدون ع ــخصية ويبع �الش

ــن.  صاخــب وم�حظــات ســاخرة تجــاه ا�Öخري

ــر  ــ�ًما كالنه ــح س ــيحية تمن ــة اْلَمِس �§ن الديان

الفــرح  جمــرة  تطفــئ   � فهــي  لمعتنقيهــا. 

 Ôــ ــم ع ــاج و� تغّي ــة ا�بته ــد حماس و� تخم

الوجــه الوّضــاح البّســام. إن� اْلَمِســيَح َلــْم 

يَــأِت لُيْخــَدَم بــل لَيْخــِدم. هكــذا هــم أَيًْضــا 

© قلوبهــم.
³́ يقتــدون بــه عندمــا تملــك المحبــة 

© مــا يأتيــه النــاس مــن ا�§عمال 
³́ إذا تأملنــا 

الجائــرة القاســية نجــد أننــا � نســتطيع أن 

نحب�هــم كمــا أحبنــا وإياهــم اْلَمِســيُح، بيــد أننا 

ــب  ــه العجي ــو محبت © حن
³́ ــ×©  ــا التفك ن ÿ×إذا أك

ــاس.  ــا للن �ــيِح ِمن ــض روح اْلَمِس ــفقته، يفي وش

امهــم �زم مهمــا  ª×والحــّب للنــاس واجــب واح

رأينــا فيهــم مــن الهفــوات والنقائــص. وإذا 

ربّينــا أنفســنا عــÔ التواضــع وعــدم ا�عتــداد 

هفــوات  أمــام   ó×والصــ واللطــف  بالــذات 

ــن أنفســنا  ــة م ــك ا�§ناني ــاِس نســتأصل بذل الن

ــب. ــَة قل ونُكســبها ســعَة صــدٍر ورحاب

ــÔَ الــر�بÅ َواْفَعــِل  ــِكْل َع �قــال المرنــم: «ات

. اْســُكِن ا�§َرَْض َواْرَع ا�§ََمانـَـَة» مزمــور ٣٧:  َ ْ اْلَخــ×©

ــوم  ــكل ي » �§ن ل Åب�ــر ــÔَ ال ــِكْل َع �ــل، «ات ٣. أج

³ نجتمــع  ©Äاتــه، وحــ ّ أثقالــه وهمومــه ومح×©

مًعــا مــا أكــ×ÿ اســتعدادنا �§ن نتحــدث عــن 

ّ مــن هنــا 
ÿ] أتعابنــا وتجاربنــا، فهــذا يتوجــس

 Å ó×ــ ــا نَُع ــاك، وكّلن ــن هن ــا ِم ــع صعابً وذاك يتوق

© بنــا وليــس لنــا ُمَخّلــص 
³èعــن ثقــِل هّمنــا، فــكأ

© الضيــق عونًــا شــديًدا.
³́ حبيــب شــفوق ُوِجــَد 

ــد  © ق
ª«ــ ــوم ال ــع البعــض إå الهم ويتطل

© فيســتميلون للخــوف منهــا مــع أنهــم 
ªèتــأ

ة  الكثــ×© المحبــة  بد�ئــل  ــا  يومي< محاطــون 

لهيــة، إ� أنهــم  ويتمتعــون بهبــات العنايــة ا��

ة.  الحــا|³ َكاِت  َ َ ó×الــ عــن  الطــرف  يغضــون 

أمــوٍر غــ×©   ©
³́ التأمــل   åوهــم ين~فــون إ

ــت،  ــة قــد أت © صعوب
³́ ، أو  ©

ªèــأ مســتحّبة قــد ت

ــياء  ــن ا�§ش ــم ع ــت أعينَه ــا، أعم ــع صغره وم

العظيــم.  ــكر  éالش تســتوجب   ©
ª«الــ ة  الكثــ×©

ــم  ــب أن تدفعه © يج
ª«ــ ــات ال ــذه الصعوب فه

ــم  ــد، تفصله ــم الوحي ــدر عونه إå �ِ، مص

عنــه تعــاå �§نهــا توّلــد فيهــم القلــق والتذمــر.

نكـون  ولمـاذا  تؤمـن؟   � بالصـواب  هـل 

يَُسـوَع  إّن  الّثقـة؟  وعديمـي  الّشـكر  عديمـي 

بصالحنـا،  مهتمـة  كلهـا  والّسـماء  لصديقنـا 

اليوميـة  الحيـاة  ارتبـاكات  نـدع  أ�  فيجـب 

 © ó«وُمقطـ البـال  قلقـي  تجعلنـا  وشـواغلها 

. �§ننـا إذا استسـلمنا لهـذه الحـال فـ�  ³ ©Äالجبـ

بـد مـن أن يكـون لنا دائًمـا ما ينغصنـا ويكدرنا. 

فينبغـي أ� نستسـلَم للهّم. فإن� الهـّم يضنينا 

ويبلينـا دون أن يعيننـا عـÔ احتمـال التجارب.
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تعّتــم  وقــد  تجارتــك   ©
³́ تَرْتَِبــك  قــد 

مــن  الخســارة  وتهــددك  أمامــك  ا�§حــوال 

ــرّب  ــÔ ال ــِق ع ــل أَْل ــأس ب ــ� تي ــب، ف كل جان

 Åاحــك. صــل ÿõــك وان ــظ بهدوئ ــك، واحتف �هم

© إدارة 
³́ ــذر  ــة والح ــه الحكم ــا من إå �ِ طالب

ــارة  ــع الخس ــا وتمن ــّ~ فيه ــû© تتب ــؤونك ل ش

© وســعك للحصــول 
³́ والخــراب. واعمــل مــا 

يَُســوُع  وعــد  فقــد  ُمرضيــة.  نتائــج   Ôعــ

بالمســاعدة إْن بذلنــا نحــن جهدنــا، ثــّم، وقــد 

ــك  ــÔ معين ــكل ع ــت مت ــب وأن ــت بالواج قم

، فاقبــل النتائــج بــر-³ وفــرح. ³ ©Äا�§مــ

ليســت إرادة الــرّب أن يثقــل كاهل شــعبه 

بالهــّم غــ×© أنــه � يريــد أَيًْضــا أن يضّلنــا فــ� 

ــون  ــم مأم ــوا �§ن طريقك ــا «� تخاف ــول لن يق

بــل هــو  أمامكــم مخاطــر». ك�،  وليســت 

ــذا  ــا. له ــُم أن التجــارب وا�§خطــار تنتظرن يعل

ــا عــÔ بّينــة مــن ا�§مــر وهــو �  الســبب جعلن

ــة  ــم الخطي ــن عال ــعبه م ــذ ش م أن يأخ ³ ª×ــ يع

 . ³ ©Äالملجــأ ا�§مــ Ôــل أن يدلهــم عــ ، ب ÿõــ وال

لقــد صــÔ اْلَمِســيُح مــن أجــل الت�ميــذ قائــ�ً، 

ــْل  ــِم بَ ــَن اْلَعاَل ــْم ِم ــأَُل أَْن تَأُْخَذُه ــُت أَْس «َلْس

يــِر» يوحنــا ١٧: ١٥.  Å Å ÿõأَْن تَْحَفَظُهــْم ِمــَن ال

ــْم  ــَيُكوُن َلُك ــِم َس © اْلَعاَل ِ
³́ ــ�ً: « ــم قائ وخاطبه

ــِم»  ــُت اْلَعاَل ــْد َغَلْب ــا َق ــوا: أَنَ ــْن ِثُق ــٌق َوَلِك ِضي

يوحنــا ١٦: ٣٣. 

ــم اْلَمِســيُح  �© الموعظــة عــÔ الجبــل عل
³́

ورة  ت�ميــذه دروًســا ثمينــة فيمــا يختــص بــ~³

َقــة بــاæِ. وكان القصــد مــن هــذه الــدروس  Åالث

تشــجيع أو�د �ِ عــÔ مــدى العصــور، وقــد 

وصلــت إلينــا مفعمــة بالتعليمــات والتعزيات. 

ــور  ــه إå طي ــيُح أنظــار تابعي ــه اْلَمِس فقــد وّج

© الجــو مغــرّدًة أناشــيد 
³́ ــَماء وهــي تنطلــق  �الس

ــكران دون أن يشــغلها هــّم أو  éالحمــد والش

ــزرع و� تحصــد،  ــا � ت ــع كونه ــق. وهــي م قل
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يمدهــا ا�Öب الّســماوي بــكل حاجاتهــا. ثــم 

 Åســأل ت�ميــذه قـــائ�ً: «أََلْســُتْم أَنُْتــْم ِباْلَحــِري

نســان  أَْفَضــَل ِمْنَهــا» مــ»ª ٦: ٢٦. فــإن� رز�اق ا��

والحيــوان هــو الــذي يفتــح يــده ويشــبع جميع 

 ª«ــل حــ ًا. وهــو تعــاå � يغف ــه خــ×© مخلوقات

ــماء إذ يســد حاجاِتهــا، وإن  عــن عصافــ×© الّس

لكّنــه  هــا،  مناق×©  ©
³́ الطعــام  يضــع   � كان 

يعطيهــا فتلتقــط. فهــي تعــّد أعشاشــها وتقوت 

© عملهــا، 
³́ © الجــو مغــردة 

³́ صغارهــا وتنطلــق 

�§ن ا�Öب الّســماوي يقوتهــا. «أََلْســُتْم أَنُْتــْم 

ِباْلَحــِريÅ أَْفَضــَل ِمْنَهــا» مــ»ª ٦: ٢٦. ومــا قيمــة 

العصافــ×© بالنســبة إليكــم وأنتــم خ�ئــق �ِ 

»؟ أفــ�  Åوِح َواْلَحــق éتعبــده «ِبالــر ©
ª«العاقلــة الــ

ــا  ــكل م ــم ب ــظ حياتك ــم وحاف ــم خالقك يمدك

ــه إْن أنتــم توكلتــم عليــه؟ تحتاجــون إلي

اْلَمِسـيُح أنظـار ت�ميـذه إå زهـور  ـه  �وج

يء  ó×ة، الزاهيـة بجمالهـا ال ÿ×يـة الناميـة بكـ ّ ó×ال

عـن  ًا  تعبـ×© السـّـماوي  أبونـا  زيّنهـا  بـه  الـذي 

ُلـوا  �نســان. فأشــار إليـه قائـ�ً: «تَأَم محبتـه ل��

إّن   .٢٨  :٦  ª«مـ تَْنُمـو»  َكْيـَف  اْلَحْقـِل  زَنَاِبـَق 

ًا  كثـ×© ليفـوق  الطبيعيـة  الزهـور  هـذه  جمـال 

 ©
ª«َمْجـَد سـليمان، بـل و� تعـادل كل الحلـل الـ

الُحسـن  هـذا  الصنـاع  أمهـر  وزخرفهـا  حاكهـا 

© خلقها 
ª«الزهور الـ ©

³́ الطبيعـي والبهـاء ال�مع 

يَُسـوُع  أردف  ثـم  ببسـاطتها.  تقـارن  و�   ُ�

متسـائ�ً: «َفـِإْن َكاَن ُعْشـُب اْلَحْقِل ال�ـِذي يُوَجُد 

الل�ـُه  يُْلِبُسـُه  ـوِر  éن �الت  © ِ
³́ َغـًدا  َويُْطـَرُح  اْلَيـْوَم 

ا يُْلِبُسـُكْم أَنُْتـْم يَـا  َهَكـَذا أََفَلْيـَس ِباْلَحـِريÅ ِجـد<

اُن  �يَمـاِن» مـ»ª ٦: ٣٠. إن كان �ُ، الفن َقِليـÔِ© ا��ِ

لهـي العظيـم، يزيـن عشـب الحقـل الـذي  ا��

، بشـ»ª ا�§لـوان البديعـة  © يـوم واحـد يفـ»³
³́

© بالذيـن ُخلقـوا 
اللطيفـة، فكـم بالحـري يعتـ»³

عـÔ صورتـه ومثالـه؟ فـدروس اْلَمِسـيِح هـذه 

إنمـا تحـوى توبيًخا لـذوي الفكر القلـق والقلب 

الجاحـد. الشـاّك 

إن� الـر�ب يـوّد لـو كان كل أو�ده سـعداء، 

ُمْسـَتِقّرين، كمـا يـدّل عـÔ ذلـك قوله «سـ�َِمي 

أُْعِطيُكـْم. َلْيـَس َكَمـا يُْعِطـي اْلَعاَلـُم أُْعِطيُكـْم 

أَنَـا. �َ تَْضَطـِرْب ُقُلوبُُكـْم َو�َ تَرَْهْب» يوحنا ١٤: 

ْ يَْثُبـَت َفرَِحـي ِفيُكـْم  ©ûَْمُتُكـْم ِبَهـَذا ِلـ�٢٧، «َكل

َويُْكَمـَل َفرَُحُكـْم» يوحنـا ١٥: ١١. 

نســان عــن  © ينشــدها ا��
ª«ــعادة الــ �إّن الس

دوافــع أنانيــة بعيــًدا عــن طريــق الواجــب إنّمــا 

هــي ســعادة مختلــة التــوازن متقلبــة، ذاهبــة، 

ــة.  ــة مستوحش ــَس حزين ْف �ــة الن ــل تارك تضمح

 . © خدمــة �ِ دوام الفــرح والــر-³
³́ ولكــن 

© طريــق 
³́ ك المؤمــن يســ×©  ª×يــ � åفهــو تعــا

ــوح  ــ�ً، وين ــًفا باط ــف تأس ــة، يتأس ــ×© مأمون غ

، وإن كان � يتمتــع  �خيبــة ا�Öمــال، �§ن البــار

بكثــ×© مــن بـَـَرَكات هــذه الحيــاة إ� أنــه يتطلــع 

ــم. ــة بفــرح عظي إå ا�§بدي

 ª«ولكــن يمكــن أن يكــون للمؤمــن، حــ 

٨٢
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ــيِح  ــع اْلَمِس ــة م ك ÿõــرح ال ــاة، ف ــذه الحي © ه
³́

وتعزيــة  محبتــه  نــور   ©
³́ الســلوك  وابتهــاج 

حضــوره الدائــم. فــإّن كل خطــوة يخطوهــا 

 ©
³́ © الحيــاة تدنيــه منــه وتهبــه اختبــاًرا أعمــق 

³́

ــارك،  ــه المب ــن وطن ــا ِم ابً ª×ــده اق ــه وتزي محبت

³دد  موطــن الســ�م. فــ� نطرحــن ثقَتنــا، بــل لــ×³

أكــ×ÿ مــن أي وقــت مــ÷³  تيّقًنــا ورســوًخا 

ــل ٧: ١٢.  » ١صموئي éب�ــر ــا ال ــا أََعانََن �§ن «ِإåَ ُهَن

وهــو ســيعيننا إå النهايــة. ولنعــدد معالــم 

ى كيــف أعاننــا الــر�ب وخّلصنــا ِمــن  الطريــق لــ×³

 ©
ª«يــد المهلــك. ولنتذكــر مراحمــه، والدمــوع الــ

 ©
ª«ها، والهمــوم الــ�© ســكن

ª«م الــ�Öمســحها، وا�

ــات  ــا، والحاج © بدده
ª«ــ ــاوف ال ــا، والمخ أزاله

© أَنَْعــَم بهــا، وبذلك 
ª«َكات الــ َ ó×ســدها، والــ ©

ª«الــ

 ©
³́ ــا  ضن ª×ــد يع ــا ق ــة م ــنا لمواجه ــّدد نفوَس نش

ــة. ــق الباقي ــل الطري مراح

ة  � بـّد ِمـن أن نتوقـع المزيـد ِمـن الحـ×©

© الـ~اع المقبـل، ولكّننـا، إذ نعيـد 
³́ وا�رتبـاك 

، نقـول «ِإåَ ُهَنا  ©
ªèما قد م÷³ وما سـيأ åالّنظـر إ

تُـَك اْمِتـَداَد أَي�اِمـَك»  �» «َوْلُتَعـاِدْل ُقو éب�أََعانََنـا الـر

ية) تثنيـة ٣٣: ٢٥. إن� ا�متحـان  (ترجمـة تفسـ×©

لـن يزيـد صعوبـة عـÔ مـا نسـتطيع احتمالـه 

بالقـوة الممنوحة. فلنعمل إًذا حيث نجد العمل 

³ ِمـن ا�نتصـار بالـذي يقوينـا. ©Äمتيقنـ

ا قريب سـيفتح اْلَمِسـيُح أبواَب الّسماء  �َعم

عـÔ م~اعيهـا �سـتقبال أو�د �ِ، فيطَربـون 

© قوله 
³́ دها رّب المجـد  Åيرد ©

ª«َكـة الـ َ َ ó×لسـماع ال

 �اْلُمَعـد اْلَمَلُكـوَت  ِرثُـوا   © ِóèَأ ُمَبـاَرِ/©  يَـا  «تََعاَلـْوا 

 .٢٥: ٣٤ ª«َلُكـْم ُمْنـُذ تَأِْسـيِس اْلَعاَلـِم» مـ

 ³ ©Äحينئــذ يقــف يَُســوُع أمــام المفديــ

ل الــذي يعــّده لهــم ا�Öن  ³ مرّحبــا بهــم إå المــ×³

 Ôصحبــة الذيــن انتــ~وا عــ ©
³́ حيــث يكونــون 

ــا كاملــة.  الّشــيطاِن وصاغــوا بنعمــة �ِ أخ�ًق

و� يكــون هنــاك الزنــاة والكذبــة و� َعَبــدة 

 ³ ©Äى المفديــ ª×ا�§وثــان، وأمــا كل مــا كان قــد اعــ

ــم  ول عنه ³ ــ×© ّ ف
ÿõــ ــل إå ال ــص أو مي ــن نق م

ــِده  ــاُء َمْج ــم به ــّل عليه ــيِح. ويح ــدم اْلَمِس ب

ء فيهــم  ©
ــمس. ويــ÷³ �الــذي يفــوق لمعــان الش

ــذي  ــاå، ال ــه تع ــال صفات ، كم © óèــال ا�§د الجم

ــي.  ــد الخارج ــن المج ــك ِم ــه، ذل ــوق قيمت تف

إنهــم بــ� عيــب قــدام عــرش �ِ، يشــاطرون 

ــم.  ــم وامتيازاته ــة بنبله الم�ئك

المجيــد  اث  المــ×© هــذا   åإ فبالنســبة 

ــِه؟»  ــْن نَْفِس ــَداًء َع ــاُن ِف نَْس ــي ا��ِ ــاَذا يُْعِط «َم

ًا ومــع ذلــك يملك  مــ»ª ١٦: ٢٦. قــد يكــون فقــ×©

ًفــا � يملكهمــا العالــم كلــه.  ÿ]نفســه غــ»³ و ©
³́

ــة،  ــن الخطي ــرة م ــة الُمطّه ــَس المفّدي ْف �إّن الن

ِبّيلــة المكرســة لخدمــة �ِ لهــي  �بــكل قواهــا الن

ــماء  �© الس
³́ أثمــن مــن الجواهــر. وهنــاك فــرح 

³ بنفــس  ©Äة �ِ والم�ئكــة القديســ © حــ~³
³́

عنــه   � ó×يعــ فــرح  الخــ�ص،  تنــال  واحــدة 

ــه. ِس وأغاني �ــد ــ~ الُمَق �ــ�ت الن بتهلي

٨٣
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