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التحول  وغالبًا  باملكتوب  الجهل   -2
فإن  لذلك  األنسان.  كتبها  كتب  إىل 
األنسان  عقل  إىل  يتحولون  اهلل  شعب 
بدًل من الرجوع إىل إعالن اهلل الواضح.

روحية  قيادة  إىل  امللحة  الحاجة   -3
أن  ويبدو  مفقودة  عالية  درجة  عىل 
لدينا »سياسة روحية« بدًل من »رجال 
إىل  حاجة  ىف  ونحن  روحيني.«  دولة 
أمام  روحية  ثورة  ولهم  كاملني  أناس 
القادة عالقتهم  اهلل والناس. فإن يرتك 
يتبع  فالشعب رسيًعا  اهلل  مع  الحميمة 
ل  فآذانهم تصبح صماء  األبتعاد.  هذا 
قاسية  تصبح  وقلوبهم  اهلل  من  تسمع 

ْعِب  ال�شَّ هَذا  َقْلَب  »َغلِّْظ  وثقيلة 

ِلئاَلَّ  َعْيَنْيِه،  َواْطُم�ْس  ُذنَْيِه 
ُ
اأ ْل  َوثَقِّ

      التوبة الحقيقية      

      والرجوع إىل اهلل      

منذ صباى وقد أرسل اهلل نهضة كان 
شعارها »توبوا ألنه قد اقرتب ملكوت 
والعالمات  الساعة  تأخرت  وقد  اهلل« 
إلهى  يوجد طارئ  وتهدد.  كثرية  هى 
ىف الهواء. وتوبة شعب اهلل هى رجاؤنا 

الوحيد ألى مستقبل لهذا الجيل.

وهذا  الرسعة  هذه  أن  أعتقد 
األستعجال له ثالث خصائص تميزه:

اهلل  شعب  ىف  الخطية  إزدياد   -1
يفهمون  أنهم  عىل  صغرية  عالمة  مع 
خسارة  هذه  مع  الخطية.  خطورة 
كبرية ملخافة اهلل، وكان هذا أمرًا مميتًا 

تاريخيا دائًما.
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ُذنَْيِه َويَْفَهَم 
ُ
َمَع بِ�أ يُْب�ِصَ بَِعْيَنْيِه َويَ�شْ

َفى« )أش6: 10(. بَِقْلِبِه، َويَْرجَع َفُي�شْ

تقول  أن  ىف  تستمر  أن  صالتى  إن 
الذين  أولئك  عدًدا  ليزدادوا  »يارب 
يشبهون تالميذ يسوع ىف أيامنا الذين 

ِلُعُيونُِكْم  قال هو لهم »َولِكْن ُطوبَى 

َمُع«  نََّه� تَ�شْ
َ
، َولآَذانُِكْم لأ نََّه� تُْب�ِصُ

َ
لأ

)مت13: 19-18-16(.

أحد  ل  أن  لنا  قيل  قد  هذا  يومنا  ىف 
تعثرهم-  بطريقة  آخرين  إىل  ينتمى 
فهم يدعون أن كل شخص هو حر ىف 
أن يعمل ما هو حسن ىف عينية وهكذا 
برسعة  نقرتب  فنحن  الطريقة  بهذه 
هى  تصبح  خطرية  روحية  حالة  من 

مصرينا الروحى.

تعتمد  الروحية  حياتنا  فإن  لذلك 
التي  الصحيحة  والكرازة  التعليم  عىل 
من  قريب  أنه  بوضوح  ندرك  تجعلنا 
قلب الرب. مثل هذه الكرازة سيكرمها 
الروح القدس ويكون لها تأثري ىف قلوب 
الحقيقية  فالتوبة  اهلل.  شعب  وحياة 
اهلل  طريقة  حسب  اهلل  إىل  والرجوع 
للشخص  مغريًا  يكون  أن  فرصة  له 
طريًقا  هذا  وسيخلق  وللجماعة. 

إىل  اهلل  فيذهب   )8 )أش35:  للقداسة 
العالم  إىل  يذهب  وعن طريقهم  شعبه 
اهلل  لشعب  يمكن  ثانية  ومرة  الضال. 

، َوَفَرٌح  ٍ تُوَن اإَِل �ِشْهَيْوَن بَِتَنمُّ
ْ
أن »يَ�أ

بَِديٌّ َعلَى ُروؤُو�ِشِهِم. اْبِتَه�ٌج َوَفَرٌح 
َ
اأ

يُْدِرَك�نِِهْم« )أش35: 10(.

إن صالتنا اليوم ينطلق صداها بنفس 
عبد  كرصخة  القلب  رصخة  ىف  الشئ 

َح�َشَب   
ُ
اهلَل يَ�  »اِْرَحْمِني  داود.  الرب 

َفِتَك 
ْ
َراأ َكْثَِة  َح�َشَب  َرْحَمِتَك. 

ِمْن  َكِثرًيا  . اْغ�ِشْلِني  َمَع��ِشيَّ اْمُح 

نِّ 
َ
. لأ

ِ
ْرن َطهِّ ِتي  َخِطيَّ َوِمْن  اإِْثِمي، 

َم�ِمي 
َ
اأ ِتي  َوَخِطيَّ  ، ِبََع��ِشيَّ َع�ِرٌف 

 َّ ُت، َوال�صَّ
ْ
ْخَط�أ

َ
َدائًِم�. اإِلَْيَك َوْحَدَك اأ

 
ِ

َر ف اَم َعْيَنْيَك �َشَنْعُت، ِلَكْي تَتََبَّ ُقدَّ

نََذا 
َ
ه�أ َق�َش�ئَِك.   

ِ
ف َوتَْزُكَو  ْقَواِلَك، 

َ
اأ

بِي  َحِبَلْت  ِة  ِطيَّ
َوبِ�ْلَ ْرُت،  �ُشوِّ بِ�لإِْثِم 

 اْلبَ�ِطِن، 
ِ

ْرَت بِ�ْلَقِّ ف مِّي. َه� َقْد �ُصِ
ُ
اأ

ِحْكَمًة  ُفِني  تَُعرِّ يَرِة  ِ ال�صَّ َفِفي 

اْغ�ِشْلِني  ْطُهَر. 
َ
َف�أ وَف�  بِ�لزمُّ  

ِ
ْرن .َطهِّ

�ْشِمْعِني 
َ
الثَّْلِج. اأ ِمَن  ْكَثَ 

َ
اأ ْبَي�سَّ 

َ
َف�أ

ِعَظ�ٌم  َفتَْبتَِهَج  َوَفَرًح�،  وًرا  �ُصُ

َعْن  َوْجَهَك  �َشَحْقتََه�. ا�ْشُتْ 

 � نَِقيًّ اآث�ِمي. َقْلبً�  ُكلَّ  َواْمُح  َخَط�يَ�َي، 

تَِقيًم�  ُم�شْ َوُروًح�   ،
ُ
اهلَل يَ�   َّ

ِ
ف اْخُلْق 

تَْطَرْحِني  َداِخِلي .لَ   
ِ

ف ْد  َجدِّ
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َوُروَحَك  َوْجِهَك،  اِم  ُقدَّ ِمْن 

 
ِ

ل ِمنِّي. ُردَّ  تَْنِزْعُه  لَ  و�َس  اْلُقدمُّ

ُمْنتَِدبٍَة  َوبُِروٍح  َخالَ�ِشَك،  بَْهَجَة 

ُطُرَقَك،  ثََمَة 
َ
الأ َعلَِّم 

ُ
. َف�أ

ِ
اْع�ُشْدن

ِمَن  يَْرِجُعونَ. َنِِّني  اإِلَْيَك  َط�ُة  َواْلُ

َفُي�َشبَِّح  َخالَ�ِشي،  اإِلَه   ،
ُ
اهلَل يَ�  َم�ِء  الدِّ

 ، �َشَفتَيَّ اْفتَْح  َربمُّ  يَ�  َك.  بِرَّ  
ِ

ِل�َش�ن

لَ  نََّك 
َ
ِبيِحَك. لأ بِتَ�شْ َفِمي  َفُيْخِبَ 

ُمَه�.  َقدِّ
ُ
اأ َفُكْنُت  َواإِلَّ  بَِذبِيَحٍة  تُ�َصمُّ 

ِهَي  اهلِل  تَْر�َشى. َذبَ�ئُِح  لَ  ِبُْحَرَقٍة 

اْلُْنَك�ِصُ  اْلَقْلُب  ُمْنَك�ِصٌَة.  ُروٌح 

ْح�ِشْن 
َ
تَِقُرُه. اأ َتْ  لَ 

ُ
اهلَل يَ�  َواْلُْن�َشِحُق 

�ْشَواَر 
َ
اأ اْبِن  �ِشْهَيْوَن.  اإَِل  بِِر�َش�َك 

بَِذبَ�ئِِح  تُ�َصمُّ  وُر�َشِليَم. ِحيَنِئٍذ 
ُ
اأ

ِحيَنِئٍذ  تَ�مٍَّة.  َوتَْقِدَمٍة  َرَقٍة  ُمْ  ، اْلِبِّ

ُعُجول«   َمْذبَِحَك  َعَلى  ِعُدوَن  يُ�شْ

)مز51(.

تَ�ٌر،  ُمْ َفِجْن�ٌس  ْنُتْم 
َ
اأ  � مَّ

َ
»َواأ

�َشٌة،  ُمَقدَّ ٌة  مَّ
ُ
اأ  ، ُمُلوِكيٌّ َوَكَهُنوٌت 

بَِف�َش�ئِِل  وا  تُْخِبُ ِلَكْي  اْقِتَن�ٍء،  �َشْعُب 

ْلَمِة اإَِل نُوِرِه  الَِّذي َدَع�ُكْم ِمَن الظمُّ

تَُكونُوا  َلْ  َقْبالً  اْلَعِجيِب. الَِّذيَن 

اهلِل«  �َشْعُب  ْنُتْم 
َ
َف�أ الآَن   � مَّ

َ
َواأ �َشْعبً�، 

)1بط2: 9-10(. ياهلل حول مرة ثانية 
قلوب شعبك إىل التوبة!.

      غلبة عائلتك      

      عىل الخطية      

ها هى بعض التعريفات التى تساعد 
األولد عىل فهم الغلبة عىل الرش بطريقة 
أفضل والتى تشمل اكتساب نرصة عىل 

الخطية.

غري  يجعلنا  شئ  أي  هى  الخطية: 
أما  النور،  هو  يسوع  إن  هلل.  مطيعني 
الظالم. ىف كل مرة  إبليس فهو رئيس 
فنحن  نعمل  او  نتكلم  أو  نفكر  نحن 
نخدم أحدهما او اآلخر. وضح لألولد 
خطيتنا  فإن  اهلل  نطيع  ل  عندما  أنه 
تحزنه ألننا بهذا نخربه اننا نتبع السيد 
يجعل  أن  املمكن  من  وهذا  الخطأ، 
وتفسد  أيًضا  حزانى  آخرين  أناًسا 
غري  نكون  ان  ويمكننا  معهم.  عالقتنا 

مطيعني بطرق عديدة:

كلمة  ضد  هو  شئ  قول  او  بعمل 
التخريب  هذا بعض  عادة سيعمل  اهلل 
أو  جسديا  آخر-  لشخص  او  ألنفسنا 

عاطفيًا أو روحيًا.

بعمل أو قول شئ ضد اهلل نفسه.
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بأن نفشل ىف ان نعمل شيئًا قال اهلل 
لنا عنه بوضوح ىف كلمته أن نعمله.

خطأ  أمور  عن  هلل  القول  األعرتاف: 
هذه  أن  معه  واألتفاق  نعملها  نحن 
نخطئ  فعندما  خطية.  هى  األمور 
ضد اناس آخرين فنحن ىف حاجة ألن 
نعرتف بما عملنا، مع أن األمر صعب.

آسفني  بحق  نكون  عندما  التوبة: 
عىل خطيتنا بشعورنا باألسف والحزن 
ونحن نتحول عن خطيتنا التى سلكنا 
ألن  يساعدنا  أن  اهلل  من  ونطلب  فيها 
نغري أى شئ قد جعلنا نخطئ. نقول 
هذا القول ببساطة »أنا آسف« دون أن 
نعنيه بإخالص من عمق قلوبنا. فهذا 

ليس توبة حقيقية.

عىل  يسوع  موت  بسبب  املغفرة: 
الصليب فإن اهلل يعطى اولده نعمة عن 
لنا حني نعرتف ونتوب  طريق غفرانه 
عن خطيتنا. ثم بعدها يعمل هو شيئًا 
عجيبًا! فهو يختار أن ينىس خطايانا. 

ُكوُن �َشُفوًح� َعْن اآثَ�ِمِهْم، َولَ 
َ
نِّ اأ

َ
»لأ

َم�  ِف  يَ�تِِهْم  َوتََعدِّ َخَط�يَ�ُهْم  ْذُكُر 
َ
اأ

بَْعُد« )عب8: 12(.

أن  يجب  أننا  ايًضا  يقول  اهلل  لكن 
لنا.  هو  يغفر  كما  لآلخرين  نغفر 
لنا  تسمح  حياتنا  ىف  العاملة  فنعمته 
كنا  إن  اما  اآلخرين.  عن  نعفو  أن 
أن  يمكن  ل  نغفر  ألن  مستعدين  غري 
للطريق  حاجزًا  نضع  ونحن  يغفرلنا 

َوَقْفُتْم  »َوَمتَى  بني صلواتنا وبني اهلل. 

َعَلى  لَُكْم  َك�َن  اإِْن  َف�ْغِفُروا  وَن،  تُ�َشلمُّ

ْي�ًش� 
َ
اأ لَُكْم  يَْغِفَر  ِلَكْي  �َشْيٌء،  َحٍد 

َ
اأ

َم�َواِت َزلَتُِكْم«  بُوُكُم الَِّذي ِف ال�شَّ
َ
اأ

)مر11: 25، متى16: 14 و 15(.

التى  الطريقة  إن  الوالدين:  دور 
يتعامل بها الوالدان مع الخطية تقوم 
بدور هام ىف كيفية تعامل األولد معها. 
يجب  التى  األمور  من  العديد  يوجد 
يقودان  عندما  اعتبارها  الوالدين  عىل 

العائلة للغلبة عىل الخطية.

ىف  نرصة  ىف  تسلكان  أنتما  هل   -1
أولدكما  كان  فإن  الخاصة؟  حياتكما 
يرونكما تغلبان الظلمة بجسارة، فهم 
ستكون لهم نفس الثقة ىف قدرة الرب 

لكى ينترصوا عىل العدو ىف حياتهم.

ىف  سامية  توقعات  لديكما  هل   -2
ان أولد كما يمكنهم ان يتعلموا أمور 
العميقة. بما ىف ذلك كيف يغلبون  اهلل 
الخطية؟ فأن كان األولد لم يساعدهم 
»صغار«  بأنهم  يشعروا  ألن  الوالدان 
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وإن كانوا يتعلمون أن أمور الروح هى 
جزء طبيعى من سلوكهم باأليمان مع 
الروحى  النضوج  الرب فهم سيبلغون 

رسيًعا.

اهلل  يشعر  كيف  تعلمانهم  هل   -3
بالنسبة للخطية، ولكن أيًضا عن املحبة 
العظمى التى عنده لجميع الخطاة؟ لو 
تعلم األولد كلمة يسوع وطرقه فإنهم 
تجاه  رفضه  انفسهم  ىف  سينمون 
محبته  ىف  املسياوى  وحنانه  الخطية 

لكل شخص ىف الكرة األرضية.

4- هل انتما عىل استعداد أن تبغضا 
السلوك  عدم  ىف  بيتكما  ىف  الخطية 
أن  يجب  فأنتما  هذا  كان  إن  فيها؟ 
تظهرا املحبة عن طريق قوة األسرتداد 
التى هى ىف نعمة اهلل؟ ىف اى وقت هناك 
السلوك أنظر  شك ىف أمر ما من جهة 
لرتوا  مًعا  كلمته  وإىل  وحده  الرب  إىل 
ل  األمر.  مع  يتعامل  يسوع  أن  كيف 

تسمحا للخطية أن تنزلق إىل بيتكما! 

أنهم  يشعرون  الذين  األولد  إن 
أنهم  معها« سيظنون  السري  »يمكنهم 
»كذبة  أيًضا  اهلل  عىل  الضحك  يمكنهم 
أن يصدقهم« بينما األولد  العدو  يريد 
فهم  النعمة  فلرت  بتتبعات  سيشعرون 
املرشوطة  غري  املحبة  عن  سيتعلمون 
التى لبيهم السماوى وكذا من عائلتهم 

يكربون  األولد  من  كثريون  األرضية. 
بحق  يفهمون  أو  يعلمون  ل  وهم 
معنى النعمة. وهم يسمحون ىف بعض 
األحيان أن يقنعهم العدو أنهم أخطأوا 
أنهم ل يمكن أن يغفر اهلل  كثريًا حتى 
يجب  األصدقاء.  او  الوالدان  أو  لهم 
يوجد  ل  انه  واألولد  الوالدان  يعلم  أن 
بنعمه  تغتفر وتفتدى  أكرب من  خطية 

اهلل.

تعرتف  ألن  مستعد  انت  هل   -5
أولدك  من  مغفرة  وتطلب  وتتوب 
عندما تخطئ ضدهم؟ ل توجد طريقة 
أفضل لتحويل عائلتك من تعاملك مع 
كلمة اهلل بهيبة وورع- إن كنت رسيًعا 
تكون  عندما  مغفرة  تطلب  ان  ىف 
غري  بطريقة  شيئًا  عملت  او  قلت  قد 
ما  أن  أولدك  سيتعلم  عندها  محببة 
تعلمهم إياه هو صحيح ولهم أيًضا ان 
يعملوه. وسيعلمهم أيًضا كيف يقدموا 
البعض  لبعضهم  ونعمته  اهلل  رحمة 

ولآلخرين.
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   الرتبية الناجحة لألوالد   

َواِلِديُكْم  ِطيُعوا 
َ
اأ ْولَُد، 

َ
الأ يمَُّه� 

َ
»اأ

نَّ هَذا َمْر�ِشيٌّ ِف 
َ
ِف ُكلِّ �َشْيٍء لأ

ْولََدُكْم 
َ
يمَُّه� الآبَ�ُء، لَ تُِغيُظوا اأ

َ
. اأ بِّ الرَّ

ِلئاَلَّ يَْف�َشُلوا« )كو3: 21-20(.

تواجه  لألولد  الصحيحة  الرتبية  إن 
يقني  بكل  أب  وكل  كثرية  صعوبات 
اهلل. فابنك قد  إىل تعليمات من  يحتاج 
أعطى لك من اهلل وانت بدورك يجب أن 
تعطيه وديعة هلل كاألم التى قدمت ابنها 

ِبيِّ  ال�شَّ هَذا  ْجِل 
َ
»لأ قديم  زمن  ىف 

بمُّ �ُشوؤِْلَ الَِّذي  ْعَط�ِنَ الرَّ
َ
ْيُت َف�أ �َشلَّ

َعْرتُُه 
َ
ْي�ًش� َقْد اأ

َ
نَ� اأ

َ
ْلُتُه ِمْن لَُدْنُه. َواأ

َ
�َش�أ

يَّ�ِم َحَي�تِِه ُهَو َع�ِريٌَّة 
َ
. َجِميَع اأ بِّ ِللرَّ

-27 )1صم1:   »........... بِّ ِللرَّ

28( هذا هو تكريس األطفال هلل الذى 
هو الواجب األول للوالدين.

ىف  مطلوبة  هى  عظيمة  حكمة  إن 
إدارة شئون األولد. فلكى يدير الوالدان 
إىل  حاجة  ىف  فهم  أولدهم  شئون 
حكمة وإرشاد من اهلل من فوق. توجد 
التى  أشياء كثرية مختلفة ىف طبيعتها 
تجعل  متعددة  بطرق  ضبطها  يجب 

تُْعِوُزُه  َحُدُكْم 
َ
اأ َك�َن  »اإِْن  تقابل  أن 

الَِّذي  اهلِل  ِمَن  َفْلَيْطُلْب  ِحْكَمٌة، 

 ، ُ يَُعريِّ َولَ  بِ�َشَخ�ٍء  اْلَِميَع  يُْعِطي 

كنت  إن   )5 )يع1:  لَُه«  َف�َشُيْعَطى 

شفوًفا  فكن  ابنك  يطيعك  ان  ترغب 
ومحبًا وثابتًا. إن بيتًا يكون غري سعيد 
فيه  األولد  يطيع  حني  مقدس  وغري 
نتيجه خوف. لذلك فتعامل مع أطفالك 
عن  تكتسب  الطاعة  فتلك  الصغار. 
طريق املحبة. انه من الطبيعى لألولد 
ان يحبوا والديهم. أما إن كان الوالدان 
يتعامالن مع أطفالهم الصغار ىف محبة 
وعطف يمكنهم أن يجعلوا البيت أحب 

مكان لهم عىل األرض.

ليست  الطبيعية  بالقوة  تحكم  لكى 
للشفقة  يدعو  منظر  انه  إدارة.  األمر 
أب  امام  أن ترى طفاًل يخاف مرتعبًا 

ينظر إليه ويقول كلمات غري مقبولة.

توجد طريق ومع ان قليلني هم الذين 
والثبات  الرقة  بني  تجمع  وجدوها 
فهى  ومحبة.  احرتام  ىف  تتطلب طاعة 
ابنها  يريدا  ان  للوالدين  بالفرح  تاتى 
طائًعا بإرادته. وبمعونة اهلل مثل هذه 
قد  عليها.  الحصول  يمكن  الطاعة 
ابنهًما  تعاقب  لم  هل  احدهم،  يسأل 
األحيان  بعض  ىف  فالعقاب  نعم  أبًدا؟ 
األحيان  غالب  ىف  ليس  لكن  رضورى، 
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كما يفرتض البعض. الرتبية والتدريب 
ل العنف هو األكثر نجاًحا.

األمر  إن  ألبنك:   انتباها  أعط 
الرقيق  الشعور  لتجرح  القليل  يتطلب 
الغاضبة  النظرة  ليست  انها  لطفل. 
الطفل  ترسل  التى  هى  والخشونة 
بعيًدا وهو يبكى، لكن ىف غالب األحيان 
التجاهل واألهمال. إن ما يبدو لنا  هو 
أنه شئ بسيط جًدا أو انجاز قليل ربما 
للطفل.  بالنسبة  جًدا  عظيم  شئ  هو 
تأثري  لهما  والتشجيع  املالحظة  ولكن 

صالح وباق.

بكل وسيلة ممكن أن تظهر اهتماًما 
عميًقا بأولدك. ساعدهم لكى يروا أنك 
ترس ان ترى األمور مفرحة لهم. لتكن 

لك معهم محادثة مبهجة.

تقول  تزال  ل  لهم  جيدة  قصة  اقرأ 
رأينا  ولقد  حقيقية.  لكنها  قصة  لهم 
والدين هما من النادر حتى ان يتكلما 
إىل أولدهما إل عندما يبوخوهم. خذهم 
تسلية،  اماكن  ىف  أمكن  كلما  معك 
خذهم إىل الغابات وإىل الحقول وهناك 

أخربهم عن اهلل.

فيها  كثرية  فرص  أمامك  ستظهر 
ابنك.  ىف  ملا  وتقديرًا  اهتماًما  تظهر 
أعطه إنتباهك وإرادتك واكتسب محبته 
توجد  بانه  يشعر  أن  فدعه  وطاعته 

ومعاملته  تجاهله  البيت.أما  ىف  حرية 
يجعل  فهذا  أخوته  وبني  بينه  بتفرقة 
انه  بارًدا وتجعله يشعر  الصغري  قلبه 

عبدك وليس ابنك.

أجل  من  ابنك:  مع  صابرًا  كن 
ابنك ومن أجل سعادتك أنت وسعادة 
ابنك  بيتك، كن صابرًا! ىف تعاملك مع 

ْبُ َفْلَيُكْن لَُه َعَمٌل  � ال�شَّ مَّ
َ
الصغري »َواأ

، ِلَكْي تَُكونُوا تَ�مِّنَي َوَك�ِمِلنَي َغرْيَ  تَ�مٌّ

نَ�ِق�ِشنَي ِف �َشْيٍء« )يع1: 4(. 

هو  الفادية  النعمة  من  الكثري  إن 
يكون  ان  من  األب  ليتمكن  مطلوب 
التى  الظروف  تحت  وشفوًفا  هادًئا 
يجرب فيها مرتبطة بالتدريب ألولدنا 
»ثمرة الطن«. انهم مصدر فرح عظيم، 
اهلل هى  أن نعمة  لكى تعرف  أنك  غري 

كافية ىل فهذا مريح ىف الحياة.
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   توبوا وأطلبوا الرب   

ُه،  َوبِرَّ اهلِل  َمَلُكوَت  لً  وَّ
َ
اأ »اْطُلُبوا 

َه� تَُزاُد لَُكْم« )مت6: 33(. َوهِذِه ُكلمُّ

تَِي 
ْ
بِّ َحتَّى يَ�أ »َف�إِنَُّه َوْقٌت ِلَطَلِب الرَّ

« )هو10: 12( ويقول  َويَُعلَِّمُكُم اْلِبَّ

يَْحَفْظ  َحٌد 
َ
اأ َحبَِّني 

َ
اأ »اأْن  يسوع 

من  فائدة  فال   )23 )يو14:  َكالَِمي« 

تخطى هذا األمر فإن كنا ل نطيع الرب 
يسوع  الرب  وكون  تحبه.  ل  فنحن 
العبارة  هذا  أساس سلطان  نفسه هو 

بَّ يَ�ُشوَع  َحٌد لَ يُِحبمُّ الرَّ
َ
»اإِْن َك�َن اأ

)1كو16:  نَ�ثِيَم�« 
َ
اأ َفْلَيُكْن  اْلَ�ِشيَح 

يوم  يف  ومن  كثريون   سيفاجأ   .)22

الدينونة قائلني »لَْي�َس ُكلمُّ َمْن يَُقوُل 

َمَلُكوَت  يَْدُخُل   ! َربمُّ يَ�   ، َربمُّ يَ�  ِل: 

اإَِراَدَة  يَْفَعُل  الَِّذي  بَِل  َم�َواِت.  ال�شَّ

َم�َواِت. َكِثرُيوَن  ال�شَّ ِف  الَِّذي  بِي 
َ
اأ

 ، �َشَيُقوُلوَن ِل ِف ذِلَك اْلَيْوِم: يَ� َربمُّ

نَ�، َوبِ��ْشِمَك 
ْ
�أ لَْي�َس بِ��ْشِمَك تََنبَّ

َ
! اأ يَ� َربمُّ

�َشَنْعَن�  َوبِ��ْشِمَك  �َشَي�ِطنَي،  ْخَرْجَن� 
َ
اأ

ُح لَُهْم:  �َصِّ
ُ
اٍت َكِثرَيًة؟ َفِحيَنِئٍذ اأ ُقوَّ

َعنِّي  اْذَهُبوا   ! َقطمُّ ْعِرْفُكْم 
َ
اأ َلْ  اإِنِّ 

 )23-21  :7 )متى  الإِْثِم«!  َف�ِعِلي  يَ� 

اْلبَ�ِب  ِمَن  تَْدُخُلوا  ْن 
َ
اأ »اْجتَِهُدوا 

ُقوُل لَُكْم: اإِنَّ َكِثرِييَن 
َ
ِق، َف�إِنِّ اأ يِّ ال�شَّ

ْن يَْدُخُلوا َولَ يَْقِدُروَن« 
َ
�َشَيْطُلُبوَن اأ

َمُخ   لَ يُ�شْ
ُ
وا! اهلَل )لو13: 24( »لَ تَ�ِشلمُّ

الإِْن�َش�ُن  يَْزَرُعُه  الَِّذي  َف�إِنَّ  َعَلْيِه. 

ْي�ًش�« )غل6: 7(.
َ
اإِيَّ�ُه يَْح�ُشُد اأ

عش بامللذات أى مثل األنسان الغنى 
الهاوية  ىف  عينيك  سرتفع  أيًضا  فأنت 
لكنك معذب. بل أن كل ما تعمل فإنه 
اهلل  نمجد  أن  وهو  نقى  بدافع  يعمل 

)1كونثوس10: 31(.

ُك  »َفَكذِلَك ُكلمُّ َواِحٍد ِمْنُكْم لَ يَْتُ

يَُكوَن  ْن 
َ
اأ يَْقِدُر  لَ  ْمَواِلِه، 

َ
اأ َجِميَع 

إن  فقط    )33 )لو14:  تِْلِميًذا«  ِل 

عبادتك العقلية وهى أن تقدم جسدك 
فقط   )1  :12 )رومية  هلل  حية  ذبيحة 
مع  متواضًعا  وأسلك  الرحمة  أحب 

إلهك  )مى6: 8(.

ْوثَ�ٍن 
َ
اأ َعبََدُة  ُزنَ�ٌة َولَ  فال تضل »لَ 

بُونُوَن َولَ ُم�َش�ِجُعو 
ْ
َولَ َف��ِشُقوَن َولَ َم�أ

�ُعوَن َولَ  ُذُكوٍر، َولَ �َش�ِرُقوَن َولَ َطمَّ

�ُموَن َولَ َخ�ِطُفوَن  رُيوَن َولَ �َشتَّ �ِشكِّ

َمَلُكوَت اهلِل« )1كو6: 10-9(  يَِرثُوَن 

ُقوُل لَُكْم: اإِنَّ ُكلَّ َمْن يَْنُظُر 
َ
نَ� َف�أ

َ
� اأ مَّ

َ
»َواأ
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بَِه�  َزنَى  َفَقْد  تَِهَيَه�،  ِلَي�شْ ٍة 
َ
اْمَراأ اإَِل 

ِف َقْلِبه .َف�إِْن َك�نَْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى 

نَُّه 
َ
لأ َعْنَك،  ْلِقَه� 

َ
َواأ َف�ْقلَْعَه�  َك  تُْعِثُ

ْع�َش�ئَِك 
َ
اأ َحُد 

َ
اأ يَْهِلَك  ْن 

َ
اأ لََك  َخرْيٌ 

ُه ِف َجَهنََّم«  َولَ يُْلَقى َج�َشُدَك ُكلمُّ

أن  تتصور  ل   .)29-28 )مت5: 
يمكنك  كيف  إرتياًحا.  األكثر  تكون 
أن  فالبد  طريق  أفضل  يف  تستمر  أن 
تنكر نفسك وتتصور كيف يمكنك أن 
تجعل  أن  كيف  املسيح،  انجيل  تنرش 
اآلخرين يتشبهون بيسوع وألن يكونوا 
صليبك  احتمل  لظهوره!  مستعدين 
برسور  يسوع  تتبع  أن  يمكنك  حتى 
كما  دائًما  اعمل   )24 )مت16:  وفرح 
ترغب أن تعمل حني تقف أمام كرىس 
كن   )12-10 )رو14:  املسيح  دينونة 

وَن  تَُظنمُّ لَ  �َش�َعٍة  ِف  نَُّه 
َ
»لأ مستعًدا 

تِي اْبُن الإِْن�َش�ِن« )مت24: 44(. 
ْ
يَ�أ

ِلْلَجِميِع:  ُقوُلُه 
َ
اأ لَُكْم  ُقوُلُه 

َ
اأ »َوَم� 

ْنُتْم 
َ
اأ نَّْوا 

َ
»َفتَ�أ  )37 )مر13:  ا�ْشَهُروا« 

بِّ َقِد  يَء الرَّ نَّ َمِ
َ
َوثَبُِّتوا ُقُلوبَُكْم، لأ

اْقَتََب« )يع5: 8(.

رعب  إىل  فجأة  سيتحول  األمر  إن 
غري  مسيحي  شخص  يكون  عندما 
ويسري  مسيحى  أنه  إعرتاًفا  مهتم 
لألبدية غري مستعد. ليت اهلل يساعدنا!

َعُلوا  َتْ ْن 
َ
اأ الإِْخَوُة  يمَُّه� 

َ
اأ »اْجتَِهُدوا 

 » ثَ�بِتنَْيِ َواْخِتَي�َرُكْم  َدْعَوتَُكْم 

ْن يَْحَفَظُكْم 
َ
)2بط1: 10( »َواْلَق�ِدُر اأ

ِدِه  َمْ َم�َم 
َ
اأ َويُوِقَفُكْم  َع�ثِِريَن،  َغرْيَ 

الإِلُه  الْبِتَه�ِج،  ِف  َعْيٍب  باِلَ 

لِّ�ُشَن�، لَُه اْلَْجُد  اْلَِكيُم اْلَوِحيُد ُمَ

ْلَط�ُن، الآَن  َواْلَعَظَمُة َواْلُقْدَرُة َوال�شمُّ

)يه24- اآِمنَي«  ُهوِر.  الدمُّ ُكلِّ  َواإَِل 

.)25

ُه،  َوبِرَّ اهلِل  َمَلُكوَت  لً  وَّ
َ
اأ »اْطُلُبوا 

َه� تَُزاُد لَُكْم« إن ابن اهلل لم  َوهِذِه ُكلمُّ

عن  بعيًدا  باطاًل  األقوال  بهذه  ينطق 
واجبنا من نحو اهلل ومحبتنا وتكريسنا 
له بل أنه يتحتم ويجب علينا أن نطلب 
ليكن  األرض.  عىل  اهلل  عمل  تقدم  أوًل 
انتباهك عىل ما هو فوق وكذا قصد اهلل 
 )2 )كو3:  األرض  عىل  هو  بما  وليس 

لَ  بِ�ْلَكِلَمِة،  َع�ِمِلنَي  ُكونُوا  »َولِكْن 

نُُفو�َشُكْم«  َخ�ِدِعنَي  َفَقْط  �َش�ِمِعنَي 

َولَ  َكالََمَك  َمُعوَن  »َفَي�شْ  )22 )يع1: 

يَْعَمُلوَن بِِه« )حز33: 32(.

 � نََّن� لَْو ُكنَّ
َ
لنحكم عىل أنفسنا: »لأ

ْنُف�ِشَن� َلَ� ُحِكَم َعلَْيَن�« 
َ
َحَكْمَن� َعَلى اأ
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)1كو11: 31( املشكلة هى اننا نحكم 
عىل كل واحد ماعدا أنفسنا. فال عجب 
لنا  أن يحزن روح اهلل ونحن ل تكون 
يعطيها.  أن  اهلل  يريد  التى  النهضة 

ِمْنُه  يُْطَلُب  َكِثرًيا  ْعِطَي 
ُ
اأ ».....َمْن 

َكِثرٌي« )لو12: 48( بكل نور األنجيل  

الذى حصلنا عليه هنا يف بالدنا فنحن 
األخرين  عىل  نحكم  اآلخرين.  ندين 

»لَ  الجوع.  من  تعانى  نفوسنا  بينما 

َفالَ  تَِديُنوا  »لَ   )1 )مت7:  تَِديُنوا« 

َفالَ  َحٍد 
َ
اأ َعَلى  تَْق�ُشوا  لَ  تَُدانُوا. 

لَُكْم«  يُْغَفْر  اِْغِفُروا  َعلَْيُكْم.  يُْق�َشى 

)لو 6: 37( »ُكونُوا َجِميًع� ُمتَِّحِدي 

بٍَّة  َمَ َذِوي  َواِحٍد،  بِِح�سٍّ  ِي 
ْ
اأ الرَّ

)1بط3:  ُلَطَف�َء«  ِفِقنَي،  ُم�شْ َخِويٍَّة، 
َ
اأ

.)8

الرب  ونطلب  األحباء  أيها  لنتب 

»َوْيٌل  علينا.  بالرب  ويسود  يأتى  حتى 

)عا6:  �ِشْهَيْوَن«  ِف  يِحنَي  َتِ ِلْلُم�شْ

بَ�ِرًدا  َت  َولَ�شْ َف�تٌِر،  نََّك 
َ
لأ »هَكَذا   )1

ِمْن  َك 
َ
�أ تََقيَّ

َ
اأ ْن 

َ
اأ ُمْزِمٌع  نَ� 

َ
اأ ا،  َح�رًّ َولَ 

َفِمي« )رؤ3: 16( »َف�إِنَُّه َوْقٌت ِلَطلَِب 

 » اْلِبَّ َويَُعلَِّمُكُم  تَِي 
ْ
يَ�أ َحتَّى  بِّ  الرَّ

)هو10: 12(.

     الطاعة الربهان     

     الرئيىس للخالص     

الحياة.  كل  هامة  هى  هلل  الطاعة  إن 
وهذه صواب يف طبيعة األمور. فاهلل هو 
الحكمة.  املحبة وكىل  خالقنا وهو كىل 
الوصايا  تلك  من  تكن  لم  ووصاياه 
بل  الظاملة  الوصايا  أو  العادلة  غري 
هى وصايا األب السماوى املحب الذى 
بنا. وألن  ارتباطه  كل  يطلب خرينا يف 
اهلل هو صانعنا واملحب لنا فهو يعمل 
ملنفعتنا وأيًضا ألنه هو احكم منا فمن 
هذه  طبيعة  بحق  نطيعه  ان  الصواب 

العالقة.

بحق فإن معصية اهلل هى لخطية بل 
ألن  الذات  عبادة  انها  الخطايا.  خطية 
عدم اعتبار ما أوحى اهلل به هو يظهر 
اهلل،  من  أفضل  بطريقة  نعرف  أننا 
نضع  أننا  يعنى  وهذا  لخرينا.  هو  ما 
من  وأعظم  أسمى  مستوى  يف  أنفسنا 
إن  اهلل.  من  وأحكم  أفضل  وأننا  اهلل. 
الذى  هو  أنه  بحقيقة  صواب  طاعته 

صنعنا ونحن لم نصنع أنفسنا.

تحفظنا الطاعة هلل من أرضار كثرية 
عن  بينما   جزيلة،  بخريات  لنا  وتأتى 
ونهلك  نؤذى  فنحن  املعصية  طريق 

أنفسنا.
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تكون  مسيحى  مؤمن  لكل  بالنسبة 
الربهان  أهم شئ ألنها  الطاعة هلل هى 
للخالص.  الحقيقى  لألختبار  الرئيىس 
النافع  غري  من  أنه  عىل  املسيح  يرص 
واملفيد ان ندعوه »يارب يارب« إن كنا 
ل نعمل ما يطلبه هو. »أنتم أحبائى« 

و�ِشيُكْم 
ُ
اأ َم�  َفَعْلُتْم  »اإِْن  يسوع  يقول 

حياة  أن  كما   )14 )يو15:  بِِه« 

فإن  هكذا  الذات  عبادة  هى  املعصية 
حياة الطاعة هى الربهان عىل أننا بحق 

نعبد ونخدم الرب.

بِ�ْلُْحَرَق�ِت  بِّ  الرَّ ُة  َم�َصَّ »َهْل 

�َشْوِت  بِ��ْشِتَم�ِع  َكَم�  بَ�ئِِح  َوالذَّ

ْف�َشُل ِمَن 
َ
؟ ُهَوَذا ال�ْشِتَم�ُع اأ بِّ الرَّ

ِمْن  ْف�َشُل 
َ
اأ َغ�ُء  َوالإِ�شْ بِيَحِة،  الذَّ

�َشْحِم اْلِكبَ��ِس.« )صموئيل األول 

.)22 :15

   يجب أن نتحول     

من  الخطية إىل التوبة  

شهرة  موضوع  أكثر  يكون  ربما 
لكل األزمنة هو موضوع الخطية. فلم 
يكن الكالم عنها يف بعض األحيان بل 
الكربى  األغلبية  هى  فالخطة  بانتظام 

من شعوب األرض كلها.

خوف  أى  دون  الخطايا  من  كثري 
الذين  الناس  وحتى  نتائجها.  من 
الذى  اهلل  أن  يعرفون  ل  يرتكبونها 
ينظم سلوكهم  أن  يف  الحق  له  خلقهم 
ناموسه.  عن  انحراف  كل  يعافب  وأن 
مانًعا  ترى  ل  انها  الجموع  هذه  تبدو 
يف  يخطئون  فهم  وهكذا  الضمري  يف 
لذة وبتعد. إن طبيعة لذة الخطية هى 
يعرفونه  هم  منظوًرا  ليست  واضحة 
أو يهتمون به. إذ يعتربون كما لو أن 
حياتهم ملك لهم ويعتقدون يف أنفسهم 

أنهم أحرار يف ان يعملوا ما يرضيهم.

تمتعاتهم  من  يعاقون  وآخرون 
املستوى  عىل  التعدى  بسبب  بالخطية 
الخلقى  التدريب  بسبب  األخالقى 
يخطئون  هم  بينما  الدينى.  والتعليم 
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من  يتأملون  املمكن  ومن  بانتظام 
التبعات  من  والخوف  الضمري  ممانعة 
الخطية.  يف  ضبطوا  إن  وخاصة 
توافًقا  يصنعوا  أن  يقصدون  وهكذا 
ان يجعلوا  الخطيه ويجتهدون يف  عن 
قد  أنفسهم  هم  لوم  دون  سلوكهم 
وضعوه وىف داخل ما يواجهونه. بينما 
عن  بشدة  محرتمون  يعتربون  هم 
طريق رفاقهم الخطاة أكثر من أولئك 
عمًدا.  يخطئون  أنهم  يظنون  الذين 
تعاليم  من  شيئًا  يعرفون  ل  قد  وهم 

الكتاب املقدس عن التوبة.

والتوبة:  للخطية  الكتابي  املنظور 
شكل  أى  األخالقى  للمستوى  يكن  لم 
له  لوحظت  وقد  البرشى.  التاريخ  عرب 
فاملوقف  سفىل.  ووديان  عظمى  قمم 
اختالف  له  هو  مثاًل  ألمريكا  األخالقى 

واسع عن حالة اليوم.

األخالقية  الحالة  قياس  الصعب  من 
مىض.  قرن  نصف  منذ  الحالة  عن 
القدس يف  الروح  التى شغلها  واملكانة 
مجتمع هى عامل كبري يف قيام وسقوط 
العارفني  ألولئك  فبالنسبة  الخطية. 
أنه يتكلم غالبًا  بالكتاب ملقدس يرون 
عن الخطية فعاًل. فالكتاب املقدس هو 

عن   الحية  للمعلومات  املؤثر  املصدر 
املوضوع من ان يكون يف أى مكان آخر 
يف العالم. فريون انه بسبب ان منظور 
الكتاب املقدس عن الخطية هو سلبى 
مجتمع  لدى  جاذبية  أية  له  فليس 
محبوب  لكنه  الخطية.  يحبون  من 
ومعروف فقط بني أولئك الذين تعبوا 
فعاًل.  لرتكها  ويميلون  خطاياهم  من 
كانت  فيها  التى  الفرتات  تلك  وخالل 

تشتاق البرشية لبداية جديدة مع اهلل.

عىل  للتوبة  الكتابية  العقيدة  وتتعلق 
حقيقة ان الجميع قد أخطأوا بطريقة 
محزنة ضد اهلل. فال أحد منا له الحق يف 
الخطية. ويجب أن نتحول من خطايانا 
أنه  املدهش  من  فإنه  لذلك  التوبة.  إىل 
واألنحطاط  العميقة  األخالق  زمن  ىف 
بتعليم  قلياًل  يهتم  فالعالم  الروحى 
عبارة  لقبول  بالنسبة  هو  كما  التوبة 
عن لخطية. وعليه فإنه وقت لنتحذر، 
الرب  أسسها  التى  الكنيسة  أن  غري 
أن  النادر  من  تعرف  املسيح  يسوع 
يعرف أى شئ أكثر من هذا عن التوبة، 
عن أولئك الذين يحبون الخطية اليوم. 
اليوم.  الحالة  من املؤسف أن تلك هى 
غري أن كلمة توبة ل تزال يف مفرداتنا 
اللغوية الدينية، غري أنه من املؤسف إذ 

فهمت خطأ واعتربت تعبري ل يالحظ.
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   ملاذا تهمل التوبة؟   

ملاذا  يظهر  األسباب  من  عدد  يوجد 
التوبة  عقيدة  الحد  هذا  إىل  أهملت  قد 
عىل  التأثري  من  قليل  إل  لها  وليس 

الكنيسة واملجتمع.

أوًل: هناك عدم اعتبار عام للتعليم 

الشائع  من  إنه  الكنيسة:  يف  الكتابى 
الكنيسة  يف  دينيني  قادة  تسمع  أن 
يقولون »ل يجب عليك أن تعظ تعليم 
أن  ثم  محددة!  أنها  إذ  عقيدة!  أو 
يف  املسيحية  نمو  هو  الكبري  العائق 
عالم اليوم يف عدم وحدة هؤلء املؤمنني 
أو  العقيدة  عىل  والتنبري  املسيحيني. 
التعليم يزيد من عدم الوحدة هذه. كم 

أن هذه العبارة صحيحة؟

هو  العقيدة  تعليم  أن  صحيح  انه 
بالتعاليم  الكرازة  أن  بل  محدد. 
الخراف  يفصل  العظمى  الكتابية 
الدقيق  البحث  بدون  إذ  الجداء.  من 
الجسد  بني  رابًطا  يصبح  للعقيدة 
راع  يكون  ألن  مستحيل  وهذا  والروح 
مؤثر. ثم أن اختالط الخراف بالجداء 
للراعى واكثر من هذا فإن  أمر متعب 
العالم ل يمكنه أن يؤمن باملسيح ألنه 
املختلطة  بالجموع  يؤمن  أن  يمكنه  ل 
انها  إذ  مسيحية.  نفسها  تدعو  التى 
ليست لها معنى بأنة طريقة أو معنى 

وبني  املسيح  غنم  قطيع  بني  للتمييز 
إىل  جنبًا  تجلس  التى  العالم  جداء 
الكنيسة وتنطق بنفس  جنب يف نفس 

األسلوب الدينى.

العائق  ان  هو  الواضح  الحق  إن 
اليوم  عالم  يف  املسيحية  لنمو  األعظم 
الكنيسة  من  اهلل  حضور  مالحظة  هو 
بكل  اهلل  قلب  أن رصخة  ثم  لرغباتها. 

اإِلَْيُكْم«  ْرجْع 
َ
اأ اإَِلَّ  »اْرِجُعوا  يقني 

)مل3: 7(.

يزال  ل  الكنيسة  من  جانب  ثانيًا: 

يهمل  لنفسه  يسمح  بالتعليم:  يؤمن 
بالتوبة،  الخاص  بالتعليم  األرتباط 
بأن  يؤمنون  بحق  هم  ممن  كثريون 
فشلوا  قد  ببساطة  رضورية  التوبة 
الصحيح.  وكانه  التعليم  يعطوا  أن  يف 
فقد طلبوا أن يحولوا أنفسهم للمسيح 
بالتوبة  يكرزون  ول  يفهمون  ل  لنهم 
الكتابية، بذلك فقوة هذه الكنائس قد 
ضعفت بسبب غري التائبني واألشخاص 
غري املجددين يف العضوية الذين هم من 
مسيحيني.  أنفسهم  يعتربون  املؤسف 
كثريون يتحولون باألسم إىل املسيحية 

ونتيجة غري مؤثرة.



14

يف  متزايد  عام  فشل  يوجد  ثالثًا: 

الكنيسة يف فهم طبيعة التوبة: يبدو 
هى  التوبة  أن  مقتنعون  أنهم  البعض 
أن  لألنسان  يمكن  بمعنى  اختبار. 
يرصخ  أن  الجائز  ومن  بقول  يتوب 
طبيعة  هو  ليس  يقني  بكل  هذا  لكن 
قد  جماهري  فإن  وبالتبعية  التوبة. 
بدون  املسيح  إىل  تتحول  أن  يف  طلبت 
تحول عن خطاياهم. وهكذا أصبح هذا 
يكن  لم  إن  صعوبته  يف  متزايًدا  األمر 
مستحياًل أن تميز الكنيسة من العالم.

الغلطة  آخرون  طور  وقد  رابًعا: 

اتسع  وقد  آخر  تعليم  إىل  املتقدمة 

انتشاره والكرازة به: إن هذه النظرة 
املحزنة ترص عىل أنه ليس للتوبة شيئًا 
فقد  الخالص  مع  لتعمل  نوع  أى  من 
وصفت التوبة عن طريق هؤلء املعلمني 
هذا  »أعمال«  أو  انها عمل  الكذبة عىل 
لم نخلص باألعمال  »أننا  األرصار عىل 
إن  وحده«  باأليمان  خلصنا  أننا  بل 
ضاللتهم ليست هى شدة األرصار عىل 
ان الخالص باأليمان وحده كما هو يف 
الدائمة  املثرية  العالقة  فهم  يف  الفشل 
التوبة واأليمان. ألن تزعم  الوجود بني 
بأن الخاطئ يمكنه أن يتحول إىل الرب.

الواحد دون أن يتجول عن بره الذاتى 
هو أعىل جانب لهوتى ل معنى له. يف 
محاولة وصف التوبة عىل أنها »عمل« 
جهلهم  اثبات  يف  نجاًحا  أكثر  هو 
بعمل القدوس. من املؤسف القول أن 
عن  املسئول  هو  املحزن  الضالل  هذا 
كبري  يتحمل يف جانب  ل  الذى  الخطر 

من الكنيسة.

التوبة للسبب  خامًسا: لقد أهملت 

الجانب  إىل  النظر  يف  املحزن 

بأن  منترشة  حركة  توجد  األيجابي: 
تعبريات  يف  دائًما  تقدم  إن  املسيحية 
بعيد  إىل  البعض  مىض  وقد  إيجابية 
أن  يمكنك  ل  كان  »إن  يقولون  فيه 
تقول شيئًا إيجابيًا فال تقل شيئًا عىل 
إيجابى  أنه  عىل  األيمان  يرى  األطالق. 
ول  يمكنه أن يأتى بنفسه ألن يجد أى 
شئ خطأ يف سيارتك؟ أو هل يمكنك أن 
تتصور أن ترددك عىل طبيبك الخاص 
الرجل الذى لم يجد أبًدا أى شئ خطأ 
انك  لو  كما  دائًما  يعاملك  أنه  بل  فيك 

صحيح تماًما.

التوبة  عقيدة  عانت  لقد  سادًسا: 

طريق  يف  كثريًا  الكنيسة  ابدى  عىل 

قادة  من  عددية  جماهري  أن  الفهم:  
ورغبة  شديدة  نخبة  لديه  الكنيسة 
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والتوفيق  بنجاح  يخدموا  أن  أكيدة 
عنارص  ويأخذوا  يختاروا  أن  هى  لهم 
الجانب  الحقيقة وكذا  الدينية  الناحية 
النفىس وهذا الذى يسهل بلوغ عزمهم. 
األيمان  دور  اهلل،  محبه  عىل  والرتكيز 
حياة  فائدة  إن  البرشية.  السعادة  يف 
الحياة  يف  األستقامة  وعنرص  القداسة 
معونة  أكثر  أنها  ترى  الشخصية 
من  بدًل  ضخمة  كنائس  بنيان  يف 
عىل  باألرصار  الخطية،   ضد  املناداة 
الدينونة  عن  الكثري  والتحذير  التوبة، 
غياب  هناك  وبالتبعية  والجحيم. 
ملحوظ ألية خدمة حية للروح القدس 
يف هذه الكنائس. ثم أن ماليني من رواد 
الكنيسة ليست لديهم أية فكرة بأنهم 
كنائسهم  يف  ألن  يتوبوا  ألن  حاجة  يف 
للروح  العظيم  التمثيل  ذلك  يوجد  ل 
الخطية  عىل  العالم  تبكيت  يف  القدس 
)يو16:  آتية  دينونة  وعىل  بر  وعىل 
تبكيت  هناك  يكون  ل  وحيث   )11-8
فإنه يكون من الصعب وغري املستغرب 
قليل.  تبكيت  أو  تبكيت  ل  يكون  أنه 
الجحيم  أبواب  فإن  الطريقة  وبهذه 
أمر  فهذا  الكنائس  هذه  عىل  تقوى 

يتجاوز وزنه أو ل ينظرون إليه.

سابًعا: يوجد عجز مؤسف لألخالق 

حتى  الدينيني:  القادة  بني  الحميدة 
بالتوبة  فيها  يعلم  التى  األماكن  ىف 
القوة األخالقية  ويكرز بها حالة عجز 
بالتوبة  فيها  يعلم  التى  األماكن  ىف 
القوة األخالقية  ويكرز بها حالة عجز 
فعاًل  قلة  أن  الحى  الروحى  واألهتمام 
املقدس  الكتاب  نظام  عجالة  تدرك 

للتوبة واألستجابة لها بحسبه.

��ِس  النَّ َجِميَع  ُمُر 
ْ
يَ�أ الآَن   

ُ
َف�هلل

ْن يَُتوبُوا، ُمتََغ��ِشًي� 
َ
ِف ُكلِّ َمَك�ٍن اأ

َق�َم يَْوًم� 
َ
نَُّه اأ

َ
ْزِمَنِة اْلَْهِل. لأ

َ
َعْن اأ

ُكونََة  ْن يَِديَن اْلَ�شْ
َ
ُهَو ِفيِه ُمْزِمٌع اأ

ًم�  َنُه، ُمَقدِّ بِ�ْلَعْدِل، بَِرُجل َقْد َعيَّ

ِمَن  َق�َمُه 
َ
اأ اإِْذ  اإِميَ�نً�  ِلْلَجِميِع 

ْمَواِت«. )أعمال 17: 30، 31(.
َ
الأ
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لقراءة املجلة على الأنرتنت 

رجاء الدخول على هذا املوقع

“http://www.hearldofhiscoming.com”

ولال�ستف�سار رجاء مرا�سلتنا على هذا المييل

Arabicsout@gmail.com

   قوى صالتك بحياتك   

عن  حياتك  تفصل  أن  يمكنك  ل 
عىل  تعتمد  الواحدة  ان  إذ  صالتك. 
األخرى. فالصالة ل تقف وحدها فإنها 
مًعا  تنمو  فهى  كلها.  الحياة  من  جزء 

مع الطاعة املسيحية األخرى.

ىف  القوة  بفقدان  فجأة  شعرت  هل 
أصبح  فجأة  إيمانك  هل  الصالة؟ 
عن  ابحث  أو  إىل  أنظر  ضعيًفا؟ 
كانت  هل  حياتك.  ىف  صعوبة  مصدر 
تراجعت  هل  فجائية؟  معصية  هناك 
شئ؟  ىف  اهلل  إرادة  وعمل  طاعة  عن 

فالخطية ىف الحال تؤثر ىف الصالة.

أعثرت شخًصا ما؟ ل شئ يؤثر  هل 
عالقتك  مثل  صالتك  حياة  ىف  برسعة 
تتقدم  أن  يمكنك  ل  اآلخرين.  بالناس 
وتخطئ ضد آخرين بالفكر أو بالقول 
تستبقى  أن  يمكنك  ل  بالفعل.  أو 
تتكلم  ان  يمكنك  ل  قلبك.  ىف  مقاومة 
صالتك  حياة  فإن  اآلخرين.  ناقًدا 

ستعانى ىف الحال.

ىف اللحظة التى فيها نخطئ ضد أخاً 
الخطية  اهلل. هل  ما فنحن نجرح قلب 
وعطلت  آخرين  مع  عالقتك  قطعت 
صالتك؟ إذهب إىل اهلل وإىل من قطعت 
الحال وأطلب مغفرة.  عالقتك معه ىف 

إجعل األمور تصوب دون تأجيل.

تَُكْن  َفالَ  �َشلَّْيَت  »َوَمتَى 

وا  ْن يُ�َشلمُّ
َ
وَن اأ َك�ْلَُرائنَِي، َف�إِنَُّهْم يُِحبمُّ

َزَوايَ�  َوِف  اْلََج�ِمِع  ِف  َق�ئِِمنَي 

��ِس.  ِللنَّ يَْظَهُروا  ِلَكْي  َواِرِع،  ال�شَّ

ُقوُل لَُكْم: اإِنَُّهْم َقِد ا�ْشتَْوَفْوا 
َ
اَْلَقَّ اأ

ْيَت  �َشلَّ َفَمتَى  ْنَت 
َ
اأ  � مَّ

َ
َواأ ْجَرُهْم! 

َ
اأ

ْغِلْق 
َ
َواأ َدِعَك  ِمْ اإَِل  َف�ْدُخْل 

بِيَك الَِّذي ِف 
َ
بَ�بََك، َو�َشلِّ اإَِل اأ

ِف  يََرى  الَِّذي  بُوَك 
َ
َف�أ اْلََف�ِء. 

اْلََف�ِء يَُج�ِزيَك َعالَنَِيًة. )متى 6: 

.)6-5


