اإلٔوبى تبموسٔح  ،ا خختبر امنذث " امتَجج " اموسٔحٔج
وخّ : 46 -44 : 13
شخَرَِ
ج َدًُ ِئيْسَبىْ فَؤَخْفَبًُِ َُ .وىِ فَرَحٌِِ َوضَّ َُتَبعَ لُلَّ وَب لَبىَ مٌَُ َُا ْ
شتٌُِ وَنَلُُحُ امسَّوَبَُاحِ َليْزّا وُخْفّّ فِٓ حَقْلَ َُ ،
َ « 44أ ِٔضّب ُٔ ْ
ذِمكَ امْحَ ْقلَ.
سيَجً،
شتٌُِ وَنَلُُحُ امسَّوَبَُاحِ ِئيْسَبيًب خَبجِرّا َٔطْنُةُ ٕمِئَ حَ َ
 45أَِْضّب ُٔ ْ
شخَرَاٍَب.
ح َدثً َلثِٔ َرثَ امثَّ َوىَِ ،وضَّ َُتَبعَ لُلَّ وَب لَبىَ مٌَُ َُا ْ
جدَ ُمإُْم َإثً َُا ِ
 46فَنَوَّب َُ َ
ؿأٌٖث فٕ تهيلثهد تهقثحلد  ،أًَّ يقؿخ تهؿج تهفثةلد ّتهيرؽفلد

 ٔ ٍ ،أقثف تال حرِثش تهيقٖعٕ .

فتهلل ٔريرٌ ّٔروؾؾ  ًَّ ٙ ،تهقؿّؿ نوَ ،م ت اً فَٖ ،حقحج تاليرٖثـ تهؾٔ ٖعللَ

يضؽٍ تهؾترٕ ،قؿّؿ ٌَٖنف حلنل ؼثم

ّٔذضوٓ جتحرِثش فٔ لؼم ت حٌَ تهعحٖج  ُّّ ،يقؿّؿ أٖوثً  ًٍَّٙ ،تهقٖؽ تهلؽٖؿ ،تهلثؽؿ

ٍوٓ يٌٌ أٔ لٕء ٖينً أً

َٖىل أقحثج قؿّؿٍ .
ّأغ ٖؿتً ،يقؿَّ خ تهلل  ُٕ ،أ قثف تل حِضد تهيقٖعٖد  ًَّٙ ،ؿعيرَ رٌقنج
لؼنثً يث -ؿضالً نثً أ ّ تيؿأخ -هَٖٖك فٕ لؿند يََ،
ٖؽٍّ تٌٛقثً ،هٖرلثؿم يََ حغيؿ ّفٖه تهعج تهؾٔ
إٌََّ ٔقَٓ لٖغؽق ٍوٌٖث يً فٖه يلء فؿعَ
أً ٖيروم ؾهم تهفؿط

تهالٌِثةٕ فٕ تهؿج،

يً ؼالهِث ٍوٌٖث  ،فِّ " أٔ تهلل " ٌٍؽيث ٖؽٍّ
تهلل

ال ٖفَل ؾ هم هٖقؽ فؿتغثً هؽَٖ  ،حل ٍوٓ تهَنف ريثيثً،

ٖؿ ٖؽ يٌعَ إٖثٍ .

 ،جُؾٍ تهنويثذ ؼريٌث يلثل رٌث تهقثحلد ٌٍ ،ؽيث كوٌث  ،حأًٍَّ ال ٖينً هويؿء
حقحج ّضّؽ لؿى ٍ ،وٍٕ إٖفثؤٍ أّالً  ،ُّّ ،ىثٍد ّنٖرَ ّ " :روؾؾ حثهؿج".

( يـ . )4 :37
إال أ ًَّ تهنسٖؿ ًٖ ٖ ،ضؽّ ً حِضرِى حث نرٌثـ تٙيّتل أّ تالقرضيثى أّ عرٓ

جتالٌرلثى  ،أنسؿ ييث ٖضؽّ ٌِث فٕ تهؿج ،هؾهم

هٖف لُؤالء ٌنٖج فٕ ؿعى رَ ًَُّٙ ،ى ححقثىد ووّت تهىؿٖقُ ّ ،ى ٖعرثضًّ حلؽخ إهٓ تهَّؽخ يً ضؽٖؽ ل
جتهيقٖظ  ،تٙيؿ تهؾٔ قٖلّؽُى حثهرثهٕ إهٓ تؼرحثؿ يرَد تهعٖثخ تهيف
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ٖعٖد تهرٕ قرنًّ يّوًّ يلثهٌث هِؾت تهّٖى

ٖٛيثً
.

ال ٖنفٌٖث أً ٌلّل هَ" آيً حثهيقٖظ
ؿحيث ٖ ،رقثءل تهحَه  ":إً متً ُؽفٌث تهٌِثةٕ ُّ ،إٖنثل تٌٛقثً إهٓ تٖٛيثً حثهيقٖظ ،أف
فرؼوم" يث عثشرٌث إؾً ،إهٓ ُؾت تهينىوظ تهضؽٖؽ" تلحِضد أّ تلهؾخ تهيقٖعٖد" "Christian Hedonism؟
فٕ ت لّتكٌُ ،ؾت قؤتل ضٖؽ ىؿعَ ّ ،إضثحرٕ ٌٍَ تهرثهٕ ،إٌٌث ٌَٖك فٕ يضريٌ هَ نحغد يقٖعٖد قىعٖد فلى ،فٕ تهّكذ تهؾٔ
ٌضؽ فَٖ آالف تهٌثف تهوثةًَٖ تهرثةًِٖ تهيَرلؽًٖ جأًَُّى ٖؤيًٌّ حثهيقٖظ ،هنٌٕ لؼنٖثً ّيً غالل غ حؿرٕ ّيلثُؽترٕ هوَؽٖؽ يً
غٖؿ تهيؤيًٌٖ ّتهيقٖعًٕٔ تالقيًٖٖ ،العيذ جأًَّ يلّهد" آيً حثهؿج فرؼوم" ال يٌَٓ هَت ،حثهٌقحد إلُٔى.
حَه تهقنثؿْ فٕ تٙـكد  ،كؽ ٍٔوًٌّ هم حأٌَِّى ٖؤيًٌّ  ،نؾهم يً َٖٖلًّ فٕ ٍالكثذ ضٌقٖد غٖؿ لؿٍٖد ،كؽ ٖؤنؽًّ حأًَُّى
ف
ى ؤيًٌّّ ،كؽ ٌضؽ أٌثقثً رلؽى حِى تهَيؿ ّهى رنً هؽِٖى أٔ لؿند يٌ يؤيًٌٖ ،أّ عرٓ يعثّهد هوؽؼّل فٕ ٍالكد علٖلٖد يٌ
تهلل ٖ ّ ،لّهًّ هم أٖوثً ٌ ،عً ٌؤيً حثهؿج .
ّ نل يً رضؽٍ ى ضثهفًٖ فٕ نفّف تهعثوؿًٖ

فٕ حَه تهنٌثةف تهيٌغيقد

تلؿّط

جيعحد تهَثهى ّتهغثؿكد فٕ

تهؽٌّٖٖد  ،كؽ ٖنؿ ًّ ٍوٓ أًٍَّ ى يؤيًّ ً .
هؾ هم  ،أيثى تليقةّهٕخ تهييٌّعد ل ٔ ّ ،حنفرٕ ّتٍيثً هونل يد ّ ،يَويثً فٕ تهنٌٖقد  ،أٌث هفذ يضؿؽ فت ؿؽ يذٍّؽ ٍوٓ
ذنؿ ت ؿ ت ٖٗثذ تهنرثحٖد تهسيٌٖد

 ،حل يَوً هل عق حّوّط ّ ليث رٌََٖ

حىؿٖلد رلّؽ تهلثؿا ّرقثٍؽٍ

ٍوٓ تللٌّ ؿ حعثضرَ تهيثقد إهٓ ت هيقٖظ .

ّؾهم يً ؼالل أؼؾٔ

لرَوٖى نرثحٕ أقثقٕ-

هى ٖؤؼؾ إهٓ تًٗ

نل نوى خ يً نويثذ

تهعٖد ،

تهنرثج تهيلؽف

يأؼؾ تهضؽّّ -وََ رعذ ٍؽقد يم جؿخّ ،ضَوَ

ّسثكج كؽؿ تٛينثً ،يذ يٌٖثً ّ ؿ ت ضٖثً أ ً رراليف يََ تهلوّج ّ ،ررحنذ حقححَ ّ رقرٖلي حَه تهويثةؿ .
تً
ّتوعثً
ٍّوٓ ُؾت

أ كّل  ،حأًٍَّ عًٖ ٖؤيً لؼم يث  ،جتهؿج ٖقًّ تهيقٖظ ،قٕ نحظ " يقٖعٕتً ٖي ٍٚتهقؿّؿ ّتهعحّؿ،

فٖيقٕ يذهؾؾ تً حثهؿج "  ،هنً إً هى ٖعنل ً هٓ تؼرحثؿ تهّالؽخ تهضؽٖؽ
كثؽؿتً ٍوٓ ؿؤٖد يونّذ تهقيّتذُ ،ؾت

خ ٔ ّ ،رعّل هٕمٖؿ ٍوٓ ُؾٍ تهعثل،

ُّ تهعق تهؾٔ أؿٖؽ نلفَ ّرأنٖؽٍ يقرٌَٖثً جؽٍى تهّعٕ تهيلؽف .
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هً ٔنًّ

وخنُقٔى تُاسطج اهلل
كحل أً ًؿنـ ٍوٓ أيؿ تٍرٌثق

تٔ ٛيثً تهيقٖعٌٕ ،عرثش

تٌٛقثً ّكحّهَ

إهٓ إهلثء ٌيؿ خ يريٌَد فٕ ؼيف

علثةق

ٍيٖيد ذٍُىٕ ُؾت تهرعّل إهٓ تهيقٖعٖد أُيٖذٍ .
تهعلٖلد تّٙلْ تهرٕ ٍوٌٖث كحّهِث ّيّتضِرِث م حلؿ ُٕ  ،أ ًٌث يؼوّكًٖ يً كحل

تهلل  ،هؾ ت ٌعً ٌؽًٖ هَ ج ت يرٌثً ُثةل

جث ٍوٓ ُؾت تٙيؿ  ّ ،أٖوثً ٍوٓ نل يث هؽٌٖث  ّ ،أ ٍيى يؤلؿ ً هٓ ّش ّ ؽ تيرٌثً فٕ ؽّتؼوٌث يً ٌعٍّ ُّ ،
يً نل كلّ ٌ
ج يً يلثٍؿ ذؾؼؿ جفٖهُث كوّحٌث ًُ ،ؽِٖث لنثعج ؾ هم ت ٛعقثً تهنحٖؿ .
يث ٖينً أً ً ٍحؿ ٍ
إًَّ ّضّؽ تاليرٌثً فٕ كوّحٌثٖ ،ضَوٌث

ًهلٕ تهوّى رولثةٖثً ٍوٓ لؼم يث ،هنٌَّ رضثُوٌث حَؽ أ ً
فٕ نسٖؿ يً تّٙكثذ ُ ،

ٍيوٌث يََ إط قثٌثً  ،رؿتٌث حَفّٖد ّكؽ عنيٌث ٍلَٖ حأًٍَّ يؾٌج ّ ،ؾهم  ًٍَّ ٙهى َٖحؿ هٌث ًٍ تيرٌثٌَ ٌ ،عً يً أيِؿ ٌث
هَ نل تلهىف تلٍيٖى ،هيثؾت؟
أ ٌذ رَوى  ،حأ ًَّم إً ؿؽؽذ ٍوَّٕ كثةالً

 " :حنؿتعد أٌث ألَؿ حؾهمّ ٌٕٙ ،أٌث نغٖؿ نُفَذ يؿخٌٍ ،ؽيث هى أكل

ٙعؽُى " لنؿتً "  ،هؾهم ٍوٕ أً ال أ ؽً تٙيؿ ٖيؿ ححقثىد ُنؾت

"  .أٌذ رَوى نؽٖلٕ ،حأًَّ

ضّتحم ُؾت  ،هً ٖنًّ يلٌَثً

حث هٌقحد هٕ ٌٌٙ .ث ّحنؿتعد ،هّ رَضوٌث فٕ إؽتٌد أّهةم تهؾًٖ ال ٖؿتٍّ ً علّق تٗؼؿًٖ ّيلثٍؿُى  ،فِؾت ٔعيل فٕ
ىٖثرَ لِثؽخ ٖٛيثٌٌث حأًَّ

ٌعً " تهضثعؽًّ أٖوثً يُؽتًٌّ " .

ّ تهقحج تهعلٖلٕ  ،ت هؾٔ ضَل ؿؽ فَل كوّحٌث
ّيلثٍؿم تهرولثةٖد

ٔأؼؾ ُؾت تهلنل ُّ ،نٌٌّث يؼوّكًٖ

يً ٌعّٔ -يسالً -حإٌٔ يؾٌج  ،فٖيث هّ رضثُورم حَؽ كٖثيم حئٌلثؾ

ٍوٓ نّؿخ تهلل  ،إًَّ عُنيم
تحٌٕ يً تهغؿق،

ٍٔحؿ ًٍ
ُ

نّذ تهلل فٖم .
ّحثهرثهٕ  ،يعثقحرم ه٘ؼؿًٖ ٍوٓ ٌنؿتٌِى تهضيٖل،

ُّ ييِؿ يً يي تُؿ نٌّم يؼوّق ٍوٓ نّؿخ تهلل ٌٙ ،م ّتً

فٕ ؽتؼوم جأًَّم يؽًٖ هَ أٖوثً تجيرٌثً ٍيٖى ّ ٍيٖى ّ يً نل تهلوج .
فٕ تلعلٖلد ٌ ،عً ٌؼؽً أٌفقٌثً ّ ،نًّ فٕ كيد تهؿٖثء ّتهٌفثق  ،إً تٍرلؽٌث ج أًَّ تهلل ٖرّكٌ يٌث رلؽٖؿًت

أكلٍ -وٓ يث

 ًَّٙنثهظ  ًٙ ،إهٓ تٙحؽ ؿعيرَ) يـ .1 :107
يٌعٌث إٖثٍ -يً ؾهم تهؾٔ تٍرؽٌث ٍوٓ رلؽٖيَ ل ٗؼؿًٖ  ( .تعيؽّت تهؿج ٍ
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أً أعيل تهىُ سل تٙؼالكٖد تلنثفٖد ّتلكثؽؿخ ٍوٓ ضَلٔ إٌقثٌثً يِريثً جرلؽٖى تاليرٌثً
هؾهم ،إً نٌذ كثؽؿتً حقِّهد ٍوٓ تهلّل  ":ت
تهالـى لضٖؿتًٔ ،هً ذرينً ى ٍَ ىً تلُؿج يً علٖلد كثًٌّ تهلل تهينرّج ٍوٓ كوحم ّتهلثةل :تهيؼوّق يؽًٖ ُّ تٗؼؿ ،هؼثهلَ
حيلثٍؿ تاليرٌثً ،هنالعَ ى ٍَ.

امشعُر تضآمخيب ،أوبه اهلل ،تستة خطٓئحيب
نل يث قحق ٖلّؽٌث إهٓ علٖلد ٍيٖيد سثٌٖد ٍ ،وٓ تٌٛقثً يّتضِرِث أٖوثً ُّٕ  :أٌٌث هى ٌلَؿّ ،ال ٌلَؿ تًّٗ ،هً
ٌلَؿ غؽتً حَيق ّلؽخ تاليرٌثً ت

هؽتةى هلل تهؾٔ ٌؽًٖ هَ حَ  ،حنفرَ ؼثهلٌث .

نيث أٌٌث  ،فٕ تهعلٖلد ،ال ٌعرثش عرٓ إهٓ تهنرثج تهيلؽف

 ،هٖؼحؿٌث حأٌٌث يؾٌج ّ ً ٌٌ ٙ ،ث ًُؽؿم ُؾت فٕ أٍيثكٌث ًًّؿف

حأٌٌث هى ٌَى تهلل  ،يث ٌىوحَ ٌعً يً ضٖؿتٌٌث .
ًؽؿم جأًَّ يلثٍؿ تهؽٌٌّٖد تهرٕ ٌويؿُث فٕ كوّحٌث

 ،رعنى ٍوٓ تهص تعؽًٖ حأًَّ ُى يؾًحّ ً ،إال أٌٌث ٌَوى نؾهم ،حأًَّ ى ت

ٌويؿٍ يً ى لثٍؿ ٔعيل فٕ ىٖثرَ ،لِثؽخ عٖد حأًَّ تهلل أٖوثً ٖعنى ٍوٌٖثً  ،حأٌٌث يؾٌجّ ً هضعّؽٌث تهيؾُل رضثَُ .
نلفِث ّٔيِؿُث ّٖضَوِث نؿٖعد

ّ ٌعً ّإً أىفأٌث ُؾٍ تهلِثؽخ فٕ كوّحٌث؛ فثهّعٕ تهيلؽف ٔ

( ؿّ " :)21 -18 :1

 ًَّٙغوج تهلل يَوً يً تهقيثء ٍوٓ ضيٌٖ فضّؿ تهٌثف ّإسيِى تهؾًٖ ٖعضـًّ تهعق حثٛسى  .إؾ يَؿفد تهلل يثُؿخ فِٖى  ًَّ ٙتهلل
أيِؿُث هِىًَُّٙ .........ى هيث ٍؿفّت تهلل هى ٖيضؽٍّ أّ ٖلنؿٍّ نئهَ حل عيلّت فٕ أفنثؿُى ّأيوى كوحِى تهغحٕ".
حنويثذ أؼؿْ  ،أٌََّ عٌٖيث ٖلف نل إٌقثً أيثى تهلل هَٖىٕ عقثحثً ًٍ عٖثرَ ،هً ٖعرثش تهلل القرؼؽتى آٖد ّتعؽخ يً آٖثذ تهّعٕ
ٔيِؿ هوٌثف سلل ؾٌّحِى تهرٕ رؽٌِٖى ًٍَّٙ ،ححقثىد قّٕضَ إهِٖى سالز أقةود:
تهيلؽف ،نٕ ُ
 )1أهى ٖنً ّتوعثً جلنل نثف هم ،أًَّ نل يث ريونَ ُّ ُحد يٌٕ ّ ،حأٌََّ حنفرم ؼوٖلرٕ نًذ يَريؽتً ٍوَّٕ هرعٖث ّذرٌففّ ،رفَل
نل لٕء؟
 )2أال ٔي ٚكوحم تهغٖي ّتٛؽتٌد ،عًٖ ٖلثحل أعؽُى ،يَؿّفم يََ حال يحثالخ؟
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ُ )3ل تيرٚذ عٖثرم حفؿط تاليرٌثً رضثُٕ  ،فؿط ٖذقثّْ يٌ تهوىف ّتهيَؿّف تهؾٔ فَورَ يَم؟ ّ ......حٌثء ٍلْ إشتتجرِى،
قرغوق تهلوٖد!

امُقُع خحح غضة اهلل
أيث تهعلٖلد تهسثهسد تهَيٖيد  ،تهرٕ ٍوٌٖث يّتضِرِث ُٕ تٙؼؿْ ،أًَّ غوج تهلل قٖعل ٍوٌٖث حقحج ضعّؽٌث ّ ،ؾهم  ًَّ ٙيلثٍؿ
عقثحثذ ،هقٌث ٌعً فعقج ،حل تهنًّ نوَ يً ضؽٖؽ ،فٕ وّء
ٌث
تٛؽتٌد تهرٕ ٌيرونِث يً ٌعّ تٗؼؿًٖ ،رعرثش يٌث إهٓ يؿتضَد
تٙيّؿ تهيرَولد تجٙؼالكٕتذ تهرٕ ٌَٖلِث .
فنيث أٌٌث ال ٌقيظ هوضعّؽ تهؾٔ ٌّتضَِ يً كحل تٗؼؿًٖ ،أً ٖؼرفٕ ُنؾت حِؽّء ّقِّهد ّٖرىثٖؿ فٕ تهِّتء ،نى حثهعؿٔ تهلل ؟
ٔعرى ٍوَٖ أً ًٍيى يضؽٍ.
إًَّ حؿ تهللُ ،
نً ٌَرحؿ تٌٛقثً ،ؾت كٖيد أنحؿ يً
ففٕ تهّكذ تهؾٔ ٌلول فَٖ حضعّؽٌث ،يً كٖيد يضؽ تهللٌ ،عثّل رىحٖق تهَؽتهد ،فيسالً ،إً ت
تهعّٖتًّ ،إً نٌذ رقرعق تهقضً إً أقأذ إهٓ قيَد أعؽُى -يٌ أٌََّ فٕ تهّتكٌ هى ّال ٖؽتً أعؽ هٚقف حقحج تهرلِٖؿ ّإقثءخ
قيَد تٗؼؿًٖ -نؾهم تهلل أٖوثً ،تهؾٔ هَ كٖيد أقيٓ ّأٍيى يً تٌٛقثً  ،إًَّ تالفرؿتء ٍوٓ لؼنَ يً ؼالل ٍالى تذ يرٌٍّد
ٖيِؿُث ضعّؽٌثّٔ ،ضج ٍوٌٖث عنيثً حثهِالم تٙحؽٔ ًَّٙ ،أضؿخ تهؼىٖد يّذ( أحؽٔ) ؿّ .23 :6

اموسٔح امذْ احخول امغضة ئبتج عيب
أال ٖؼٖفم أٌٌث ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد تهلل؟ إٌََّ أنسؿ ؼحؿ يؼٖف فٕ تهَثهى حأقؿٍ  ،أً ٌؽؿم حأٌٌث ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد غتهلٌثّ ،ؾهم ًٍَّٙ
كؽّف ٍّثؽلٍّ ،وٓ ُؾت ،فثٍرحثؿتذ يضؽٍ ذُهـيَ أً ٖنجَّ ضثى غوحَ ٍوٓ ؼىٖد ضعّؽٌث.
هنً ،ذّضؽ علٖلد ٍيٖيد ؿتحَد  ،علٖلد ال ٖينً أحؽتً  ٔٙإٌقثً أً ٍٔؿفِث حلنل فىؿٔ ،أّ ٔرَويِث يً تهىحَٖد تهيعٖىد حَ،
ًؼجَؿ جُثُّ ،ؾت يث ٖعؽز حثهفَل ،فِٕ ذٍُوً يً ؼالل ٍيثذ نٌثةفٌث ٔ ٍّ ،كوج
ّال يً نّذ وى ٔؿًٍَُّٙ ،ث علٖلد ال حؽ أً ُ
ؿقثهد ٍيلٌث تهيؿقلٔ.
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أًَّ ّضؽ عالً يً ىؿفَ ٖ ،ينٌَ يً ؼالهَ ،إٖفثء ؽٌٌّٖث تهرٕ ّوَرِث
إٌَِّث حثهرعؽٖؽ ،تٙؼحثؿ تهقثؿخ تهرٕ أكؿّ ُث تهلل ؾترٍَ ٔ ٍّ ،
ٔؿطَى تهضٌف تهحلؿٔ ى ً تهؽٌٌّٖد تهذٔ ٖقرعلِث ،فال ٖؽتً نوَ.
ٍوٌٖث يىثهٖج حؿٍّ ،حِؾت ف ُ
فَل تهلل ؟
فيث تهؾٔ ٍ
هلؽ ّوٌ ُؾٍ تهؽٌٌّٖد ٍوٓ ؾترَّ ،وَِث نوِث ،حغه تهٌيؿ ًٍ أٔ تقرعلثق فٌٖث ،هٖريى ؼالنٌث.
هلؽ ٌٍٖذ عنيد تهللُ ،ؾٍ تهىؿٖلد نٕ ذُيِؿ يعحرَ هٌثّ ،رٌلؾٌث يً غوحَ ،هنً ،ؽًّ أً ٖأرٕ ُؾت ٍوٓ عقثج حؿٍ.
ُل رَؿفًّ نٖف؟ نٖف تقذٍُوٌذ عنيد تهلل؟
" ّهنٌٌث ٌعً ٌنؿـ حثهيقٖظ ينوّحثً  ،هوِّٖؽ ٍسؿخ ّهوٌّٖثًٌٖٖ ضِثهد ّ .أيث هويؽًٍّٖ ِّٖؽتً ٌّّٖثًٌٖٖ فحثهيقٖظ كّخ تهلل ّعنيد
تهلل 1 ".نّ 24 ،23 :1

ٖقًّ تهيقٖظ تحً تهلل ينوّحثً ُّ ،عنيد تهلل ّحَٖ ،ينً هيعحد تهلل أً رؼوِّم تلؼىثخ يً غوج تهللُّ ،ؾت ُٔيِؿ حؿ تهلل.

" تهؾٔ كؽَّ يَ تهلل نفثؿخ حثٖ ٛيثً حؽيَ ٛ ،يِثؿ حؿٍ يً أضل تهنفظ ًٍ تهؼىثٖث تهقثهفد ج إيِثل تهلل ٛ ،يِثؿ حؿٍ فٕ تهـيثً
تهعثوؿ هٖنًّ حثؿتً ّٖحؿؿ يً ُّ يً تٖٛيثً حٖقًّ ".ؿّ 26 ،25 :3

نٖف ٖحؿا تهيقٖظ ،تهؼىثخ تهضثعؽًٖ ليضؽٍّ ،يٌ ؾهم ُٔيِؿ حؿٍ ّتٍرحثؿتذ يضؽٍ؟
تٛضثحد ًٍَّٙ ":ضَل تهؾٔ هى َٖؿف ؼىٖد ،ؼىٖد ٙضوٌث هٌنٖؿ ٌعً حؿ تهلل فَٖ "  2نّ 21 :5
" فثهلل إؾ أؿقل تحٌَ فٕ لحَ ضقؽ تهؼىٖد ّٙضل تهؼىٖد ،ؽتً تهؼىٖد فٕ تهضقؽ ".ؿّ 3 :8
" تهؾٔ عيل ُّ ٌفقَ ؼىثٖثٌث فٕ ضقؽٍ ٍوٓ تهؼلحد"  1حى 24 :2
" إفًَّ تهيقٖظ أٖوثً ،رألَّى يؿخ ّتعؽخ يً أضل تهؼىثٖث ،تهحثؿ يً أضل تٙسيد ،هنٕ ٖلؿحٌث إهٓ تهلل"1حى 18 :3
ًَّ  ،يٌ أًَّ أنسؿ ؼحؿ ٖينً أً ٖؿٍحٌث فٕ ُؾٍ تهعٖثخ  ُّ ،أً ٌَؿف جأٌٌث كؽ ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد يً ؼولٌث ُّّ ،يورـى حِؾت
أٔ أ ٍ
حقحج حؿٍٙ ،ضل يضؽٍ  ّ ،أًٍَّ قٖنج ٍوٓ ؼىٖد ضعّؽٌث ضثى غوحَ  ،إال أًٌث ؿغى ؾهمٌ ،يوم أمجؿ ؼحؿ يفؿط فٕ تهَثهى
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حأقؿٍ ُّّ ،حلثؿخ تٌٛضٖل ،ؼحؿ ٖلّل هٌث جأًَّ تهلل ،عنى ٍوٓ تحٌَ ٍّوثً ٌٍث ٌعً ( غل ّ ،)13 :3يً سى أيِؿ حؿٍ رضثٍ
يضؽٍّ ،فٕ تهّكذ ٌفقَ ،ؼلَّم تهؼىثخ تهؾًٖ أٌث ّأٌذ يٌِى.

وب امذْ أفعنٌ ،لٓ أخنص؟
هٖف نل تهؼىثخ ،هٖف تهضيٌٖ يً قٖؼوم يً غوج ّؽٌٌّٖد تهلل ،هيضؿؽ أًَّ تهيقٖظ يثذ يً أضل تهضيٌٖ.
ج نٕ ًؼومُ ،ؾت يث قرؼحؿٌث حَ ّريِؿٍ ٌلىرٕ
ُّؾٍ ُٕ تهعلٖلد تهؼثيقد تهرٕ ٍوٌٖث قيثٍِث ٌُ :ثم لؿىٖ ،ضج أً ًّفٕ ٍ
علٖلُّٕ ،ؾت ُّ تهضـء تهيِى يً ُؾت تهلؿى.
تً
يقٖعٕ
تً
لؼم
تً
تٙؼٖؿخ تهرٕ قرلّؽم هرنحظ
فَل نٕ أؼوم؟
يث تهؾٔ ٍوٕ ٍ
ُؾت ،أُى قؤتل ٍوٓ تٌٛقثً -أٔ إٌقثً -أً ٖقأهَ ،هؾهم ،ؽٌٍّث ٌحعزّ ،هّ هؽكٖلد ًٍ ،تهىؿق تهيؼروفد تهرٕ أضثج تهؿج حِث
فٕ نويرَ ًٍ ُؾت تهقؤتل.
أّالً ،تٛضثحد تهرٕ ٌضؽُث فٕ قفؿ تٍٙيثل  ":ُٕ 31 :16فلثال :آيً حثهؿج ٖقًّ تهيقٖظ فرؼوم".
سى تٛضثحد تٙؼؿْ ٌضؽُث فٕ ّٖعٌث  ُّٕ 12 :1رؤنؽ ٍوٓ أًٍََّ ال حؽ هٌث يً أً ٌلحل تهيقٖظ " ّأيث نل تهؾًٖ كحوٍّ  ،فأٍىثُى
قوىثٌثً أً ٖنٖؿّت أّالؽ تهلل".
سى تٛضثحد تهرٕ فٕ أً  ُّٕ 19 :3فٕ نويد" رّحّت" أٔ رعّلّت ًٍ تهؼىٖد ".رّحّت ّتؿضَّت هريعٓ ؼىثٖثنى ".
سى تٛضثحد تهرٕ فٕ ٍحؿتًٌٖٖ  ُّٕ 9 :5ررعؽز ًٍ تهىثٍد هويقٖظ" نثؿ هضيٌٖ تهؾًٖ ٖىٌََّٖ قحج ؼالم أحؽٔ.
ٍوٓ قحٖل تهيسثل ،تلرؿى فٕ يرٓ  " 3 :18هـّى تهَّؽخ نثٙىفثل،
ّتهيقٖظ ٌفقَ  ،أضثج ً ً ُؾت تهقؤتل حىؿق يرٌٍّد  ،ف
كثل :تهعق أكّل هنى إً هى رؿضَّت ّرنٖؿّت يسل تّٙالؽ ،فوً رؽؼوّت يونّذ تهقيثّتذ´
مكؿى لهؼالم" ف

ّفٕ يؿ ٌ ،35 ،34 :18ؿْ لؿى إٌنثؿ تهؾتذ ّتهؿغحد فٕ تهرؼلٔ ًٍ نل كٔء يً أضل تهيقٖظ.
" إفًََّ يً أؿتؽ أً ٖؼوم ٌفقَ ِٖونِث ّيً ِٖوم ٌفقَ يً أضوٕ ّيً أضل تٌٛضٖل فِّ ٖػهنِث".
يعحذ أنسؿ يً أٔ أيؿ أّ لٕء آؼؿ.
ٍ
ّفٕ يرٓ  37 :10أمَّؽ ٖقًّ ٍوٓ أًَّ لؿى تقرعلثقٌث هَُّ ،
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" يً أعج أحثً أّ أى تً أنسؿ يٌٕ فال ٖقرعلٌٕ ّيً أعج تحٌثً أّ تحٌدً أنسؿ يٌٕ فال ٖقرعلٌٕ  ( ".تٌيؿ 1نّ  2 ،22 :16رٕ :4
)8
ّفٕ هّ  ،33 :14لؿى تهؼالم ُّ  ،تهَرق يً يعحد ييرونثرٌث " فنؾهم نل ّتعؽ يٌنى ال ٖرؿم ضيٌٖ أيّتهَ ال ٖلؽؿ أً ٖنًّ
هٕ رويٖؾتً".
ٌُثم تهَؽٖؽ يً تهلؿّى تهرٕ ٌضؽُث فٕ تهَِؽ تهضؽٖؽّ ،تهّتضج ٍوٌٖث إٖفثؤُث ،نٕ ٌٌثل يفثٍٖل يّذ تهيقٖظ ّؼالمٍ .
ال حؽ أً ٌؤيً حٌَّ ،لحوٌَّ ،رعّل ًٍ تهؼىٖدٌّ ،ىٌََّٖ ،رّتوٌ نث ٙىفثل أيثيَ ،أً ٌعحَ أنسؿ يً ٍثةورٌث ّيً ييرونثرٌث
ّعٖثرٌث.
ُؾت ُّ يًَْ" رحَٖد تهيقٖظ" ُّؾت ّعؽٍ ،تهىؿٖق إهٓ تهعٖثخ تٙحؽٖد.

شرط ُاحد منخالص
إال أًٍَّ ٌُثم يث ٖضيٌ نل روم تهلؿّى يٌتً ،فيث ُّ ؟ يث تهؾٔ ّٖعؽُى؟ ّيث تهؾٔ ٖؽفٌ تٌٛقثً هفَل نل يث رفؿوَ ٍوَٖ رلم
تهلؿّى؟
أٍرلؽ جأًَّ تٛضثحدٖ ،ينً أً ٌؿتُث فٕ تهيسل تهحقٖى تهؾٔ ؾُنؿ فٕ يرٓ 44 :13
يؼفٕ فٕ علل ّ ،ضؽٍ إٌقثً فأؼفثٍ ّيً فؿعَ يوٓ ّحثً نل يث نثً هَ ّتلرؿْ ؾهم
تً
" أٖوثً ٖلحَ يونّذ تهقيثّتذ  ،نٌـتً
تهعلل".
ُؾت تهيسل ٖ ،نف هٌث نٖفٖد رعُّّ ل تٌٛقثً ّيضٖةَ إهٓ يونّذ تهقيّتذ  ،هلؽ تنذكف نٌـتً ضَوَ ٖحٌٖ نل يث ٖيوم -حفؿط فَل
ُؾت -نٕ ٖعنل ٍوٓ ؾهم تهنٌـ.
أٌذ حثهفَل  ،كثؽؿ ٍوٓ أً رنحظ يقٖعٖثً علٖلٖثً ٌٍ ،ؽيث ٖنحظ تهيقٖظ نٌـتً هفؿعم تهيلؽف ّ ،تهّالؽخ تهضؽٖؽخ هِؾ ت تهيٖل تهيلؽف
ريسل تهلثٍؽخ تهيلرؿند هضيٌٖ لؿّى تهؼالم.
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ٌعً ٌّهؽ سثٌٖدٌ ،نٖؿ يقٖعًٖٖ علٖلًٖٖ ،عٌٖيث ٖم حظ تهيقٖظ نٌـٌث ٌّ ،ضؽ أ ٌفقٌث ّكؽ غيؿرٌث حِضد ٍثؿيد  ،هؾت ٌسق جٍ،
ٌّىٌََّٖ ،رعّل ًٍ نل يث ٖغوحَ ،إلْ أً رنٖؿ ٍثؽخ ؽتةيد فٌٖث.
تهيقٖعٕ  ":يً تهيينً أً ًأؼؾ كؿتؿتً حثهَٖك يٌ تهيقٖظ  ،ؽًّ أ ً ٌأؼؾ عثفـ تهفؿط
خ
هَل أعؽُى ٖلّل يَثؿوثً فنؿ ت هحِضد
ّتهحِضد فٕ تالٍرحثؿ".
أً ألم فٕ ؾهم نسٖؿتً ،هنٌٕ قأؿؽ ٍوٓ نثعج تالٍرؿته ُؾت ،حقؤتل آؼؿ" ُل هؽٖم أٔ ؽهٖل فٕ تهّعٕ تهيلؽف،
فٕ تهّتكٌ ،ت
ًٍ أٌثف أرّت إلْ تهيقٖظ ،حؽتفٌ آؼؿ غٖؿ تهؿغحد فٕ تهفؿط ّتهحِضد فَٖ؟
كؽ ٖضٖجٌٕ ":إًَّ ُؽفٌث فٕ تهعٖثخ ُّ ،إؿوثء تهللّ ،هٖف أٌفقٌث".
فىؿط ٍوَٖ قؤتالً آؼؿ.
هؾهم أ
عقٌثً إؾً ،يث تهؾٔ ُٔؿوٕ تهلل؟
ًَّ ٖضثـٔ
فٕ ٍج ٖ 6 :11لّلّ ":هنً حؽًّ إٖيثً ال ٖينً إؿوثؤٍ ٖ ٍ ًَّٙضج أًَّ تهؾٔ ٖأرٕ إهٓ تهلل ٖؤيً حأًَّ ٍ يّضّؽ ّ أ ٍ
إهٌٕ ،ثيؿتً تهيضثـتخ.
تهؾًٖ ٖىوحٌَّ" .ال ٖينٌم إؿوثء تهلل ،إً هى رأذ ٍ
كثل تهؿج ٖقًّ ،هحىؿف ٌٍؽيث ؿنـ حىؿف فٕ عؽٖسَ ٍوٓ روعٖثرَ تهلؼنٖد" ُث ٌعً كؽ رؿنٌث نل لٕء ّرحٌَثم "
يث تهؾٔ ٍ
يرٓ .27 :19
هلؽ ؿأْ تهيقٖظ حؾّؿ تالفرؼثؿ تهرٕ رروؼم فٕ" أٌٌث ترؼؾٌث كؿتؿتً حىّهٖثًّ ،وعٌٖث يً أضلم".
هؾت رَثيل تهيقٖظ يٌ ُؾت تالقرَالء تهؾٔ ي ٚكوج حىؿف؟
ّؿؽ ٍوَٖ كثةالً:
نل يً رؿم أٔ لٕء يً أضوٕ ،قٖأؼؾ ى تةد وَفّ ...فٕ تهعٖثخ تٗرٖد ،قٖؿز تهعٖثخ تٙحؽٖد.
حنويثذ أؼؿْ ":حىؿف ،إً هى رأذ إهََّٕ ٌٕٙ ،نٌـ أٍيى يً نل يث رؿنرَ؛ فأٌذ هى رأذ ٍوٓ تٛىالق.
ييرً هيث ٌثهَ ٌّٔثهَ يً ٌَٖى ّتهؽٍ.
تً
ًََّٙم ال رـتل يعحثً ّيرَولثً حيث متً ٖلحَم ّٖنفٖمّ ،إهٓ تًٗ هى رؿضٌ هرنٖؿ ىفالً نغٖؿتً
ًََّ تلرفثؼؿ ّتلـُّ ،تلؿتغج ؽّيثً فٕ ضَل تٌٛقثً ،أمزؿ ّأنحؿ يً يضؿؽ ىفل ؿوٌٖ ٖرغؾْ ٍوٓ تهحؿ ّتهقالى ّتهفؿط يً
إٍ
تهيقٖظ تهنؿيد.
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هنًَّ لؿى تهؼالم ُّ ،أً رأرٕ إهٓ تليقٖظ ،قَٖثً هويضثـتخّ ،رضؽ فَٖ ّعؽٍ نٌـتً هوفؿط تهيلؽف.
تهؼالندٌُ :ثم ؼيف علثةق ٍيٖيدٍ ،وٓ نل إٌقثً أً ُٔكؿ حِث.
تهعلٖلد تّٙهٓ  ":إًََّ تهلل ؼثهلٌث ّهَ ٌعً ٌؽًّٖ ،حثيرٌثً نحٖؿٍ ،وٓ نل يث أٍىثٌث  ".تهعلٖلد تهسثٌٖد ":يٌ تٙقف تهلؽٖؽ ،ال أعؽ
فٌٖثٖ ،لَؿ حثهَيق ،أّ تهلّخ ،أّ حثهؿغحد تهؽتةيد ّتهيٌرييد هالٍرؿتف ّتاليرٌثً حيث ٌؽًٖ حَ هوؼثهق".
تهعلٖلد تهسثهسد ":إٌٌث حقحج ؾهم ،نؿٌث رعذ ؽٌٌّٖد حؿ تهلل".
ًََّ حيّذ ٖقًّ تهيقٖظ ،أّضؽ هٌث تهلل ،ىؿٖلثً ّٔفٕ يً ؼالهَ ،يىثهج حؿٍ ّ ،فٕ تهّكذ ؾترَٖ ،ريى ؼالمٌث،
تهعلٖلد تهؿتحَد" إ ٍ
ٌعً حًّ تهحلؿ".
أؼٖؿتً ،إًََّ تهلؿى تهؾٔ ٍوٌٖث رريٖيَ نٕ ٌقرفٖؽ يً ُؾت تهؼالم تهَيٖى ُّ ،أً ٌرعّل إهٓ تٖٛيثً حثهيقٖظ ّ ،يرٓ ٖعؽز ؾهم؟
ٖعؽز ٌٍؽيث ٖنحظ تهيقٖظ نٌـتً هوفؿط تهيلؽف.
نل ؽٍّخ نرثحٖد فٕ تهّعٕ تهيلؽف  ،يحٌٖد ٍوٓ ٍّؽ حنٌّـ يرَؽؽخ ،هنً ،تهيقٖظ ّعؽٍ ُّ أٍيى يضثـتخ ّينثفأخ ٍوٓ نل
ف
روعٖد.
إًََّ ؽٍّخ تهحلثؿخ ؾترِث هى رؼىب فٕ نٌِّث ؽٍّخ هوحِضد ّتلفؿط.
أِٖث تهَىثك ضيَٖثً ُ ،لِىُّ ّت إهٓ تهيٖثٍ ّتهؾٔ هٖف هَ فود  ،رَثهّت تلرؿّت ّنوّت ُلِىُّ ّت تلرؿّت حال فود ّحال سيً ؼيؿتً ّهحٌثً،
هيثؾت رـًٌّ فود هغٖؿ ؼحـ ّرَحمى هغٖؿ لحٌ تقريَّت هٕ تقريثٍثً ّنوّت تهىٖج ّهرروؾؾ حثهؽقى أٌفقنى ،أيٖوّت أؾتٌنى ُّلِىُّ ّت إهَّٕ
تقيَّت فرعٖث أٌفقنى ّأكىٌ هنى ٍِؽتً أحؽٖثً ،يؿتعى ؽتّؽ تهنثؽكد .أك 3-1 :55
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