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 مةمقد

 

 اليائس( ثيؤدور) اتدرس

 جامل أ غواه ولكن النسكية، احلياة يف وابس يليوس الفم اذلهيب يوحنا للقديسني صديقًا اتدرس اكن

 .مهنا الزواج يف ورغب حهبا يف فسقط ،Hermoine تدعى الصورة حس نة شابة امرأ ة

 هل هللا قبول من يأ سه يف ترتكز اكنت الكربى سقطته لكن املرأ ة، هذه حب يف الناسك اتدرس سقط 

ماكن ىل عودته وا   قدييس أ عظم من لقديسني وصديق زميل وأ نه خاصة ال وىل، النسكية حياته ا 

 .الكنيسة

ليه أ رسل رًياوأ خ اجملهودات، وبُذلت الصلوات، ل جهل فُرفعت  رسالتني الفم ذهيب يوحنا القديس ا 

ليه حتتاج ما أ روع لنا جسلتا  احملدودة، غري هللا مرامح عن لنا كشفتا... عالج من اليائسة النفس ا 

 ش يطان، أ ش نع من واحلظر خطاايمه، بلغت همام والزواين، اخلطاة لقبول ادلوام عىل املفتوحة وأ حضانه

 .اليأ س ش يطان وهو أ لا 

 س نة معره من والثالثني الثالثة يف وهو قًسا وُرمس بل اتدرس فتاب الرسالتان، هااتن أ مثرت وقد 

 .م838 س نة وتنيح م393 س نة Mopsuestiaعىل وأ سقفًا م،383

 

  



3 
 

 لك رسالة

 

ىل خمترب بطريرك لنا جسلها ال وىل، الرساةل من مقتطفات هذه  أ حست منكرسة، حزينة نفس ا 

 حيرهما حىت الفرصة الش يطان فاس تغل.... وفادهيا حبيهبا يسوع ربنا ىلا   العودة من وجخلت خبطاايها

 .حياهتا مصدر من

 للتبس يط، العبارات بعض عن والاس تغناء جانبية عناوين ووضع الرساةل بتبويب أ قوم أ ن وحاولت 

 أ و" اليأ س عدم" هو واحد موضوع عن تتحدث واحدة كوحدة كياهنا هبذا الرساةل تفقد أ لا  وأ رجو

 ."رجاءال"

 :الكتيب هذا يف الواردة النقاط أ مه ييل وفامي

 .تيأ س ل :أ ولً 

ن تيأ س ل :اثنًيا  .تأ ديباته يف حمب هللا فا 

 "!سقط؟ مؤمن توبة تُقبل هل": قائالً  تيأ س ل :اثلثًا

 .جامكل يطلب هللا بيامن تيأ س ل :ارابعً 

 !تستسمل؟ ملاذا تيأ س ل :خامًسا

 .التوبة قوة :سادًسا
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 !تيأس الأوًلا: 

 

 

 

 نفسك قيمة اعرف

ر" ).دموع ينبوع وعيني  ماء، رأ يس ليت اي"  (.9: 1 ا 

نن. أ ايمه يف للنيب اكن مما أ كرث نعم. الآن اللكامت هبذه أ نطق ليك املناسب الوقت انه ن فا   ل كنت وا 

نن املدن، ومجيع بل كثرية مدن   خراب عىل أ بىك  بل هذه، لك وازىت اليت النفس أ جل من أ نتحب فا 

 ...جًدا وأ كرث
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نن ... املقدسة روحك تدمري ل جل أ حزن بل ال رشار، بواسطة أ رسها أ و مدينة دمار ل جل أ حزن ل ا 

ابدته املس يح للس يد احلامل الهيلك وهالك  ...وا 

نه ،(القدمي العهد هيلك) ذاك من أ قدس الهيلك هذا  الروح بنعمة بل وفضة، بذهب يتأ لق ل فا 

 ...والباراقليط وأ بوه املس يح الس يد القلب يف يوجد الشاروبمي ومتثالي  العهد اتبوت دلوب القدس،

 ابلزينات مزينًا بعد يعد ومل وهباؤه، جامهل وزال خرب الهيلك تغري، قد فاللك سقوطك، بعد الآن أ ما

لهية ىل مفتقًرا صار بل هبا، املنطوق غري ال   صار بل رتاسم ول ابب هل يعد فمل. وحصانة حامية لك ا 

ر سلوك للك مفتوًحا ن. معيب فكر وللك للنفس مدماِّ  املال حب أ و الزان أ و الظهور حب فكر   أ راد فا 

 يف الروح اكنت فقد السقوط قبل أ ما. مينعها ما فليس فيه، تدخل أ ن دنًسا ال فاكر هذه من أ كرث أ و

 .هذا من يشء يدخلها ل اليت السامء حصانة

 

 يقيمك أن قادر يسوع

 أ بيك الناحية هذه مفن وخرابك، احنالكل شاهد من يصدقها ل بأ مور أ نطق كنت لو كام يبدو ارمب

نه. أ خرى مرة السابق هبائك يف قامئًا أ راك حىت ذكل عن أ كف ول منتحًبا، ن فا   يبدو هذا اكن وا 

 لرافعا الرتاب؛ من املسكني املقمي" فهو. هللا دلى مس تطاع يشء لك لكن للبرش، ابلنس بة مس تحيالً 

 أ ولد أ م بيت يف العاقر املُسكن" وهو(. 8-7: 113 مز" )شعبه أ رشاف مع ليجلسه املزبةل من البائس

 (.9: 113 مز" )فرحه

ًذن  ا تَغيُّريك من تيأ س ل ا  ً  .اكمالً  تغريُّ
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ن ىل السامية، والفضيةل الشامخ العلو من أ رًضا يطرحك أ ن القدرة، هذه دليه الش يطان اكن ا   أ بعد ا 

ىل يرفعك أ ن قادًرا هللا يكون جًدا ابل كرث فمك لرش؛ا حدود  كام فقط جيعكل ول السابقة، الثقة ا 

 .قبل ذي من أ سعد بل كنت،

 

 تيأس ال

نه. امللحدون فيه يسقط فامي تسقط ول احلسن، الرجاء تطرح ول تيأ س ل  يه اخلطااي كرثة ليست فا 

ىل تؤدي اليت  عندما اليأ س طريق تسكل اليت يه معينة ةفئ فهناك. النفس تقوى عدم بل اليأ س ا 

ىل النظر حممتلني غري الرش، طريق يدخلون ىل الصعود أ و فوق، ا  ليه سقطوا ما فوق ا    .ا 

ها مانًعا ابلحنناء، فُيلزهما اكلنري النفس عنق عىل يثقل ،(اليأ س) ادلنس الفكر هذا ايي ىل تنظر أ ن من ا   ا 

 مثبت ثقل لك ويزحزح قطًعا، النري هذا يكرس أ ن هو زواملمتا الشجاع ال نسان فعمل لهذا. هللا

ىل ال مة عينا  مثل: "النيب بلكامت انطقًا فوقه، لهنا، الرب حنو أ عيننا كذكل س يدهتا، يديا  ا   حىت ا 

ننا ارمحنا، رب اي ارمحنا علينا؛ يرتاءف ان ما كثرًيا فا   (.3-3: 133 مز" )هواانً  امتل 

ان: "يقول ننا ،"هواانً  امتل  ىل التطلع عن نكف لن هذا ومع لها، حرص ل ضيقات تحت وا   ول هللا، ا 

ليه، الصالة عن منتنع  كرثة من تنحن أ لا  يه النبيةل، النفس عالمة ل ن. طلبتنا يس تجيب حىت ا 

 حىت تثابر بل... كثرية دفعات الصالة عن بعد ترتاجع ول مهنا، تفزع أ و علهيا، تضغط اليت الكوارث

 .السابق الطوابوي داود كقول هللا يرمحها
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 بالرجاء متسك

ىل الش يطان يسحبنا  ينبوع ال مان، مرساة هو فالرجاء. هللا يف رجاءان يقطع حىت اليأ س، أ فاكر ا 

ىل املؤدي الطريق يف قائدان حياتنا،  ابلرجاء ل ننا: "قيل فقد... الهالكة للنفوس خالص السامء، ا 

 (.38: 8 رو" )خلصنا

 فوق بثبات، به ميسك من رافًعا أ رواحنا، يعني السامء، من ُمدىل قوايً  حبالً  يش به ابلتأ كيد الرجاء،

ن. الرشيرة احلياة هذه وجتارب العامل، هذا  للحال املقدسة، املرساة هذه وترك ضعيفًا ال نسان اكن فا 

 .الرش هوة يف وخيتنق يسقط

 أ ن نفسه يف يضع الرشيرة، ابأ عاملن شعوران بسبب متضايقون أ ننا يدرك فعندما ذكل، يعمل والش يطان

ضافيًا محالً  علينا يلقى ن. اليأ س عن الناشئ القلق وهو الرصاص، من أ ثقل ا   حمتًا ذكل يتبع قبلناه فا 

ىل سقوطنا  الآن، فيه أ نت اذلي البؤس معق يف ساقطني احلبل، ذكل اتركني الثقل، بسبب أ سفل ا 

نذارات متوقعني املتضع، الوديع هللا وصااي انسني  يغفو، ل اذلي خالصنا وعدو القايس اغيةالط ا 

 جحارة رقابنا عىل معلقني حديداًي، طوقًا مهنام بدلً  لنضع اخلفيف، امحلل عنا وملقني الهني النري اكرسين

 ...ثقيةل طاحونة
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 معك أفرحين... الباب تغلق ال

 أ ان وأ ما ،"معي افرحن: "قائةل فرحهتا يف ليشاركهنا جاراهتا دعت الواحد، ادلرمه وجدت اليت املرأ ة

 ،"معي ابكوا" بل ،"معي افرحوا: "هلم قائل غري خمالف، لهدف - وأ نت أ ان - أ صدقائنا لك فأ س تدعي

 .خسارة أ رش ل حدثت قد ل نه

، من سقطت كرمية جحارة من خضمة مكيات أ و ذهب، من وزانت ليست أ هنا  من أ مثن هو ما بل يديا

 من انزلق كيف أ عرف لست القارب نفس وعىل البحر فسن يف معي يبحر اكن اذلي فذكل هذا، لك

 !...الهالك هوة يف وسقط السفينة ظهر عىل

نه كذكل، اكن من ل نه الرجوع، من اخلوف فينا نمني ول نيأ س، أ لا  فقط علينا ذا حىت فا   قوة انل ا 

ة  !...فائدة بال تصري حدود بال وغريا

 

 الصراع عن تكف ال

 أ مًرا ينال أ ن ميكنه كيف الس باق، ميدان يف ادلخول عن وميتنع ة،التوب ابب نفسه عىل يغلق من

 !مربوط؟ اخلارج يف وهو كثرًيا، أ و اكن قليالً  صاحلًا،

ن اليأ س، فكر فينا لزيرع احليل لك يس تخدم فالرشير ىل بعد حيتاج ل ذكل، يف جنح فا   أ و هجاد ا 

 ...املقاومة يف راغبني وغري وساقطني منطرحني مادمنا ضدان، رصاعه يف تعب

 حىت الش يطان ضد املقاومة عن يكف ول قوته، ويس تعيد السلسةل، هذه من يتخلص أ ن يقدر مفن

آخر  يف اكن من أ ما. عدوه ويرضب يقوم هذا مثل عدد، بال كثرية مرات سقط ولو حىت نسمة، أ

 !عدوه؟ أ مام من هيرب بل يقاوم ل وهو يغلب أ ن يقدر فكيف... اليأ س أ فاكر عبودية
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 تأديَباته يف حمُب اهلل فإن تيأس الثانًيا: 

 

 

 

 اهلل غضب مفهوم

لا  انفعاًل، ليس هللا غضب نسان حيق اكن وا  طفاء عىل قدرته لعدم ييأ س أ ن لال   هللا غضب لهيب ا 

ن حىت الانفعال من خال   بطبيعته هللا لكن. الرشيرة( ال نسان أ ي) أ عامهل بسبب املش تعل  عاقب ا 

ن نه انتقم، وا  ىل يدفعنا وهذا. عظمي وعفو حنان فيه بنا اهامتم عن بل ا،حنقً  ذكل يصنع ل فا   أ ن ا 

 .التوبة قوة يف نثق وأ ن صاحلة، عظمية جشاعة لنا تكون
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 يؤدب؟ ااامل

منا رضر، لهوته يصيب ل ل نه لنفسه، انتقاًما معاقبهتم يف يرغب ل حقه، يف ولو أ خطأ وا اذلين  يفعل ا 

 .به مبالتنا وعدم ابس هتتاران يزتايد اذلي افنااحنر  مينع ليك نفعنا، ل جل ذكل

 بكونه عليه العظمى اخلسارة تقع بل يشء، يف النور يرض ل النور، عن بعيًدا خارًجا يبقى اذلي أ ن فكام

 .ممكن رضر بأ كرب نفسه يرض بل القوة يرض ل القادرة، القوة حيتقر أ ن اعتاد من هكذا الظالم، يف

ليه جلذبنا كوس يةل بل لنفسه انتقاًما ليس علينا، يصهبا وقد بل ابلعقوابت، هللا هيددان السبب لهذا  .ا 

 

 مثال

نَ  َمني : أ سأ ل أ نني   بغزارة، هللا قوة اخترب اذلي هذا ،(نرصا  نبوخذ) اببل مكل من أ كرث فسد الناس مِّ

ىل أ خرى مرة عاد لكنه هلل، وخبور تقدمات بتقدمي وأ مر ،(دانيال) هللا لنيب خضع حىت  كربايئه ا 

 !هللا؟ من أ كرث ميجدوه مل اذلين( فتية ابلثالثة) ال تون يف ملقيًاُُ  السابق

 أ كرث مفرتس حيوان ابل حرى هو اذلي التقوى، عدمي القايس، الرجل هذا هللا دعا فقد لكه، هذا ومع

ىل دعاه برشى، خملوق منه ايه معطًيا التوبة، ا   (.للتوبة) ذلكل كثرية فرًصا ا 

 وسط يف فتية الثالثة مع هللا ابن ظهور أ ي)النار أ تون يف متت اليت املعجزة تكل يه ال وىل فالفرصة

 (.3 دا - النار

 بأ ن الكفيةل الرؤى هذه دانيال، هل فرسها واليت هل، ظهرت اليت الرؤى تكل يه الثانية والفرصة

 (.8 دا) جحري قلب أ ي تسحق
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 خطاايك وفارق دليك مقبوةل مشوريت فلتكن املكل أ هيا: "هل قال اذلي فسهن  النيب نصاحئ ذكل وبعد

آاثمك ابلرب  احلكمي الرجل أ هيا تقول ماذا...(. 7: 8 دا" )اطمئنانك يطال لعهل للمساكني ابلرمحة وأ

ىل للرجوع فرصة هل تكون أ ن ميكن هل! الطوابوي؟( دانيال)  !العظمية؟ السقطة هذه بعد هللا ا 

ليه ودتع هل  !كهذا؟ مرض بعد الصحة ا 

ليه تعود أ ن ميكن وهل  ...!كهذا؟ مطبق جنون بعد عقهل رزانة ا 

ه انحًصا عليه أ انته طيليُ  اس متر بل هللا يعاقبه مل لكه هذا مع ايي . نبياه لسان عىل وأ خرى ابلرؤى اترة ا 

ذ ولكن  ُطرد" العقاب، يهعل  هللا صب أ خرًيا الطرق، هذه من طريق بأ ي صالح، أ ي هل حيدث مل ا 

 اكلثريان العشب فأ طعموه الوحش ية امحلري مع سكناه واكنت ابحليوان قلبه وتساوى الناس بني من

 بل فعهل، أ ن س بق عام منه لالنتقام العقاب هذا يكن ومل(. 31: 5 دا" )السامء بندى جسمه وابتلي 

 .الرش يف متاديه ولمينع املقبةل، اخلطية أ س باب قطع ل جل

ب ومل ىل العقاب عليه الرب يصُّ ىل اثنية أ عاده قليةل، س نوات هل تأ ديبه اس متر أ ن بعد بل ال بد، ا   ا 

ذ ممكنة فائدة أ كرب اس تفاد العكس عىل بل العقاب، بسبب خسارة تصيبه أ ن دون ال ول مركزه  انل ا 

مياانً   .الرشيرة أ فعاهل عن وتوبة هللا، يف اثبتًا ا 

 

 توبتك منتظر

ذا حفىت صادقة، توبة عن وهجه يُدير لن أ نه هللا حنو هو هذا ىل اندفع قد ال نسان اكن ا   حدود أ قىص ا 

ىل يعود فعندما الرش، ىل يشء   لك معه ويصنع به، ويرحب هللا يقبهل الفضيةل، طريق ا  ىل يعيده أ ن ا   ا 

 .ال وىل حالته

ىل يعمل فاهلل  صغرًيا أ مًرا يتجاهل ل فهو ةل،اكم توبة ال نسان يُظهر مل ولو حىت الرمحة، حدود أ قىص ا 

شعياء النيب قول من ذكل ويظهر. عظميًا جزاءً  هذا عن يعطى بل زهيًدا، أ و مث أ جل من: "ا   مكس به ا 
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 وأ رد وأ قوده وسأ شفيه طرقه رأ يت. قلبه طريق يف عاصًيا فذهب وغضبُت، اس ترتت ورضبته، غضب

ش" )ولناحئيه هل تعزايت  (.18-17: 57 ا 

آخر، مثالً  وس نقتبس  ولبس تأ سف أ ن ما لكنه زوجته، بتأ ثري خيطئ اكن اذلي كفًرا، امللوك أ رش وهو أ

يليا هللا قال فقد... هللا مرامح لنفسه رحب حىت أ خطاءه ودان املسوح،  أ تضع كيف رأ يت هل: "ل 

آخاب  (.39: 31 مل 1" )أ ايمه يف الرش أ جلب ل أ مايم أ تضع قد أ نه أ جل مفن أ مايم، أ

ابدة تشهد النيب لكامت بل هؤلء، مع دثح ما فقط ليس ذ اليأ س، ل فاكر هللا اب  ن اليوم: "قال ا   ا 

وا فال. صوته مسعمت  حلظة أ ي هبا يقصد هنا" اليوم" ولكمة(. 8-7: 95 مز" )مريبة يف كام قلوبمك تقسُّ

ن الش يخوخة، سن يف كنت ولو حىت احلياة، حلظات من  بل ال ايم بعدد حُتسب ل فالتوبة. أ ردت ا 

ىل حيتاجوا مل نينوى فأ هل. الروح حباةل  اكفيًا اكن يوم من صغري جزء بل خطاايمه، ل زاةل كثرية أ ايم ا 

ىل حمتاًجا يكن مل أ يًضا واللص. رشورمه لسحق ىل لدلخول طويةل فرتة ا   تكل يف بل الفردوس، ا 

 املاكفأ ة انل لقد. ياتهح  أ ايم لك ارتكهبا اليت خطاايه غُسلت واحدة، لكمة احمتلت اليت القصرية اللحظة

 .الرسل ينالها أ ن قبل هللا من هل املوهوبة

 تمت اكنت ما وغالًبا قليةل، أ ايم بعد بل س نوات، عدة بعد ل اجملد أ اكليل انلوا وقد الشهداء نرى وحنن

 (.اليوم نفس يف ويستشهد املس يحية يقبل بعضهم اكن أ ي) واحد يوم يف

ىل حاجة يف فنحن ذلكل ن للفكر، عظمي واس تعداد اجتاه، لك يف ةغري  ا   يكره ليك الضمري هيأ ان فا 

رادة حبسب نشاط، بأ كرث الآخر الطريق وخيتار املاضية رشوران  يف كثرًيا خرًيا فسننال ووصاايه، هللا ا 

آخرين اكنوا فكثريون وجزية، زمنية فرتة  .ال ولني س بقوا لكهنم أ
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 "!سقط؟ مؤمن توبة ُتقبل هل": قائاُل تيأس الثالًثا: 

 

 

 طبيعي أمر الرجوع
 

 القيام وعدم السقوط، بعد منطرًحا البقاء يف اخلطر يمكن بل اخلطري، ابل مر ليس ذاته يف السقوط

 ."اليأ س"  جحة حتت اخللقي الضعف نياة خيفيان والكسل اخلوف أ ي فاجلنُب. أ خرى مرة

ر! )؟" يرجع ول أ حد يرتد أ و يقومون، ول يسقطون هل: "قائالً  حرية يف النيب ينطق أ يًضا لهؤلء  ا 

8 :8.) 
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ن ال ميان، بعد سقطوا أ شخاص عن أ مثةل منا  طلبت فان  خيص املقدس الكتاب يف كتب ما لك فا 

ىل سابقًا ينتسب يسقط اذلي ل ن ال شخاص، هؤلء ىل وليس قامئني، لزالوا اذلين ا   مازالوا اذلين ا 

 !املطروحني؟ من أ حد يسقط كيف ل نه مطروحني،

 

 أمثلة

 سوى لنا ميثل ل ،(5-8: 15 لو) اثنًيا ورجع والتسعني التسعة عن انفصل اذلي اخلروف.  1.

ىل العودة مث السقوط ىل ينمتي بل غريب قطيع من خروفًا يكن مل ل نه. ال ميان ا   املؤمنني، قطيع نفس ا 

 طويةل، رحةل يف أ ي الوادي يف اجلبال بني اته بل عام، ماكن يف يضل ومل الراعي، نفس يرعاه واكن

 ...املس تقمي الطريق عن جًدا بعيًدا

 !كتفيه عىل محهل بل يرضبه، أ و يطرده أ ن دون الراعي أ عاده لقد

 بل حفسب الطب وفنون قوانني مس تخدمني غري املرض، يف كثرًيا أ زمنوا من بعناية ال طباء يتعهد فكام

 بلطف   بل شديدة، بقسوة ل جًدا، بعيًدا سقطوا من هللا يقود هكذا هبات، يعطوهنم وأ حياانً 

 .أ خطاؤمه تتاكثر أ و انفصاهلم يزداد ل حىت جانب، لك من ويعيهنم وبتدرج،

 يرُسا  لبن وأ ًخا ابنًا بل غريًبا، يكن مل أ يًضا فهو. املرسف الابن مثل عىل تنصب احلقيقة ونفس .  3.

ىل وذهب شاذة، رذيةل يف غرق وقد جًدا، به أ بوه  .اخلطية أ رض أ ي جًدا بعيدة أ رض ا 

 والغرابء العبيد عليه اكن مما أ شد البؤس، درجات أ شد يف املهذب، احلر، الغىن، الابن سقط لقد

ىل رجع فقد ذكل ومع! وال جراء ليه وُأعيدت ال صلية، حالته ا  ليه تطرق فلو. السابقة كرامته ا   اليأ س ا 

 من ولهكل انهل، مبا حيظ ومل الغريبة ال رض يف لبقى فيه، سقط ما بسبب واغمت احلياة، هذه من

ذ لكنه. هل يُرىث اذلي املوت يف وسقط اجلوع،  ورجع عظميًا، هالاكً  هكل ما أ نقذ ييأ س، ومل اتب ا 
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 مل اذلي أ خوه ينلها مل اليت العظمية ابلكرامات ممتتًعا امجليل، الثوب لبًسا ال ول، املقام نفس عىل حائًزا

 !التوبة قوة يه عظمية ...سقطي 

 من معروف خشص ارتكب فقد. واقعية أ مثةل يف حدث قد مما بعًضا الآن امسع: الساقط الشاب .  3.

ىل وينمتي مؤمنًا اكن الشخص هذا. ال مم بني( حتدث ل) تُسمى ل خطية، كورنثوس أ هل  الس يد بيت ا 

نه البعض ويقول املس يح،  .الكهنوت رجال من الوقت ذكل يف اكن ا 

ذن؟ ماذا ن. الك اخلالص؟ طريق يف مه من مع الرشكة عن الرسول بولس قطعه هل ا   بولس فا 

 أ ن يف يرغب اكن للتوبة، فرصة هل يقدموا مل ل هنم عديدة مرات كورنثوس أ هل انهتر اذلي الرسول

 أ ن من أ ش نع خطيته اكنت اذلي الرجل ذكل عن قال فقد عالج، بال خطية ليست أ نه لنا يربهن

ن" :ال مم يفعلها  كو 1" )يسوع الرب يوم يف الروح ختلص ليك اجلسد لهالك للش يطان هذا مثل يُسمل ا 

 ،(6: 3 كو 3" )ال كرثين من اذلي القصاص هذا يكفيه هذا مثل: "قال اتب ما بعد لكنه(. 5: 5

مه موصًيا ايا  هيلكه ل حىت بتوبته اويرحبو  أ خرى مرة الشخص ذكل يقبلوا أ ن الثانية رسالته يف ا 

 ...الش يطان

 

 لنا تعد مل جهنم

ىل نرجع ليتنا  ال بدية احلياة يف رشاكء لنكون وأ وجدان خلقنا فقد. مش يئته ونمتم احلبيب، أ هيا هللا، ا 

 لنا أ عد فقد حنن وأ ما لنا، وليست للش يطان هجمن ل ن. للنار يسلمنا أ و هجمن يف يطرحنا ليك وليس

 .بعيد منز  منذ امللكوت

 منذ لمك املعدا  امللكوت رثوا أ ىب مباريك اي تعالوا: "الميني عن لذلين الس يد قال احلقائق، هذه رشح ويف

ذهبوا: "هلم فيقول اليسار عن اذلين وأ ما(. 84: 35 مت" )العامل تأ سيس ىل مالعني اي عن ا   النار ا 

 (.81: 35 مت" )ومالئكته ل بليس املعدة" بل ،"لمك املعدة: "يقل مل وهنا ،"ال بدية
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ىل ادلخول من أ نفس نا حنرم ل ليتنا  بال خطاايان اكنت همام العامل، هذا يف حنن فطاملا. العروس جحرة ا 

 .ارتكبناه عام الصادقة ابلتوبة غسلها فميكن حرص،

ىل نرحل عندما أ ما  ونطقنا دورانص وقرعنا أ س ناننا عىل رصران ولو توبة، أ معق تنفعنا فلن الآخر العامل ا 

نه. الاس تغاثة عبارات بلك صبعه، بطرف ول ماء بقطرة احملرتقة أ جسادان يربد لن فا   سوى نسمع ولن ا 

ة وبينمك بيننا: "الغن َمثل يف قيلت اليت اللكامت تكل  (.36: 16 لو" )عظمية هوي

ليك أ طلب ذلكل ل يتبدد ل اءالرج ل ن. يُعرف أ ن ينبغي كام هللا تعرف حىت حواسك تشفى أ ن ا   يف ا 

نه ُمس ناِّني، كنا ولو اس تخدمناه، مفىت هنا أ ما... الفائدة عدمي العالج يصري حيث الهاوية،  لنا جيلب فا 

 .عظمية قوة

ن لهذا  ن أ ننا يعمل ل نه اليأ س، بذور فينا يبذر حىت الطرق لك يس تخدم الش يطان فا   ولو تُبنا، ا 

 عن توبة يقدم َمني  هكذا. أ جره يضيع ل ابرد ماء كوب قدمي اذلي أ ن وكام. ماكفأ ة فسننال قلياُل،

نه رشوره، تس تلزمه ما بقدر تكن مل ولو ارتكهبا اليت رشوره  يغفل ل العادل فاحلامك. أ جره يضيع ل فا 

ن ل نه. صغرًيا اكن همام صاحل، يشء أ ي عن  حياسبنا أ نه حىت خطاايان، يف يدقق ادلينونة يوم يف اكن ا 

 ...صغرية أ و كبرية أ اكنت سواء الصاحلة، أ عاملنا يف يدقق جًدا فبال كرث فكر، ولك لكمة لك عن

ىل ادلخول ابب وتفتح للعمل تتقدم أ ن فقط عليك  سيبدو اخلارج يف تتأ خر ما وبقدر اجلهاد، موضع ا 

 .معيل وغري صعًبا العمل كل

ذ لكننا. جًدا علينا صعبة أ هنا مظهرها، حبسب والسهةل، البس يطة ال مور لنا تبدو ابلعمل القيام فقبل  ا 

 العمل سهوةل وتزداد اخلوف، ويقل واليأ س، الريبة ماكن الثقة وحتتل اخملاطرة، تزول نعمل بدئنا

 ...الصاحل رجاؤان ويقوى
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ىل تصعد أ ن منك أ طلب ابحلقيقة كنُت  لو  تش تىك أ ن الطبيعي من لاكن واحدة، دفعة ال وىل حالتك ا 

ىل وترتد تس تعد أ ن هو منك أ طلبه ما لك لكن صعب، هذا بأ ن  ترتدد فلامذا املضاد، الاجتاه ا 

 !وتتقهقر؟ وترجتف

 

 الدينونة يوم تذكر
 

 املدافن ُزري 

 !احلياة؟ هذه حامقات من ذكل وغري ولعهبم وسكرمه ترفهم يف ومه ماتوا اذلين أ ولئك تنظر أ مل

! أ تباعهم؟ حوهلم جتمهر وقد ُأهبة يف ال سواق يف زهًوا يتبخرتوا نأ   اعتادوا اذلين أ ولئك الآن مه أ ين

! انقطاع؟ بال املسارح وشاهدوا الفراديس من موائدمه وامتَلتي  ابلرواحئ وتعطروا احلرير لبسوا اذلين

ليه صار ماذا  ...!اس تعرضوه؟ ما لك ا 

ىل لتذهب  النفس؛ تعافه اذلي املاكن يف فكر وادلود، والرماد الرتاب ولتتأ مل( امليت نعش) التابوت ا 

 .مبرارة وتهند

 األشرار هناية ااكر

ىل ادلود ذكل ومن التابوت، من أ فاكرك فلتنقل والآن! الرماد حد عند يقف اجلزاء وليت  اذلي ادلود ا 

 بأ فاكرك انتقل والضنك، واحلزن اخلارجية والظلمة ال س نان، ورصير تُطفأ ، ل اليت والنار ميوت، ل

 ينال أ ن يقدر مل ال رجوان، من ويلبسه الغىن من ميلكه اكن مما ابلرمغ اذلي. والغن لعازر مثل ىلا  

 .املاء من قطرة حىت
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 تكل أ ما به، اش تعلت ما وتبيد حترق العامل هذا انر ل ن. العامل هذا كنار تظهنا ل النار عن تسمع عندما

يت ذلكل ذكل، عن تكف ول هبم أ مسكت اذلين أ ولئك ادلوام عىل فتحرق  ل ن". تُطفأ   ل" ُدعِّ

 اذلي العقاب لنوال دامئة مادة هلم س تصري بل للمجد ل ادلوام، عىل فهيا سيبقون أ خطأ وا اذلين أ ولئك

ىل فهيم س يعمل  .ال بد ا 

آلمنا أ عاملنا بسبب أ س ناننا س ترصُّ ! عنه التعبري عن تعجز اللغات أ ن! مرعب أ مر من ايهل  ل اليت وأ

 !ينقذان من هناك وليس ق،تطا

 ومه معنا يعاقبون اذلين أ ولئك من منقذ من وليس بقسوة، النريان تصيبنا حيث بقوة نتهند سوف. نعم

 !عظمي خراب يف

 تبيد، أ ن سلطان لها ليس النار أ ن فكام! الظالم؟ من النفوس رعب يصف أ ن ل حد ميكن كيف

لا  ال ضاءة، عىل قدرة لها ليست كذكل  ...ظالم هناك اكن ما وا 

 عام مائة أ ن أ تظن الانتقام؟ وذكل العقوبة هذه يعادل أ نه تظن الزمن من ومك( العامل هذا يف) ترف أ ي

 عند الزمنية ابل مور فالمتتع!احملدود؟ غري الزمن جبوار الزمن هذا يساوى وماذا ذكل؟ تعادل مائتني أ و

لا  ليس الآيت العامل يف حبالنا مقارنهتا  عقاابً  ينال أ ن يقبل مناا مفن. احلياة لك وسط واحد يوم يف لًماح ا 

 !طيب؟ حمل رؤية ل جل أ بدايً 

 

 األبرار سعادة ااكر
 

ليك أ طلب  !تتـأ ملها أ ن أ صعب ما ال خرى، احلياة تتأ مل أ ن ا 

نه  مبا يننيمس تع  واحضة، غري ولو صورة لها نأ خذ أ ن حناول لكننا عهنا، تُعرب أ ن لغة تس تطيع ل فا 

 ...ثقوب خالل اكن لو كام به، ُأخربان
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نساانً  جند أ ن ويس تحيل. مرض ول فقر ول خوف فهيا يوجد أ ن ميكن ل هذه؟ مباركة حياة أ ي  ا 

 يقلق أ و مشينة، شهوة بأ ية حمرتق أ و حاسد، أ و غضوب يُنهتر، أ و ينهتر أ حًدا، يرض أ و أ حد يرضه

 وتزول، تُقمع الآلم لك ل ن سلطان، أ و كرامة فقدان عىل يتحرس أ و احلياة رضورايت نوال ل جل

 ونور   وضياء   دائ   هنار   يف وتكون هدوء، يف ال مور لك وتسري وفرح، ورسور سالم يف اللك ويصري

 ...موامس تعاقب ول حر، ول برد ل غروب، ليل يكون فال... العامل يف اذلي النور هذا مثل ليس

 املالئكة حُصبة يف املس يح، الس يد مع الرشكة يف ادلائ الفرح فهو لكه، ذاه من أ عظم هو ما وأ ما

 ...السامئية والقوات املالئكة ورؤساء

ن حقًا  أ قول لكنن هجمن، من الهروب أ جل من يصارعون معقول، سلمي هدف هلم ليس اذلين أ غلب ا 

ن  ينبغي بلوغها يف يفشل من أ ن وأ ظن. الآيت العامل أ جماد من حرماننا هو اجلحمي من ال شد العقاب اب 

 أ قىس ذاته يف هذا ل ن. السامء من طرده عىل حيزن ما بقدر هجمن يف يعانيه ما بسبب حيزن أ لا 

 ...عقوبة
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 !مجالك يطلب اهلل بينما تيأس ملاذارابًعا: 

 

 

 1مقدمة

رادة يكن مل اخللق وهذا ومثاهل، صورته عىل البرشية النفس خلق... خالق هللا ذ نسان،ال   اب   اكن ا 

رادة هل صارت فقد خلقته بعد أ ما. عدًما  أ فسدت احلرة ال رادة هبذه لكن... هللا مثال عىل ل نه حرة ا 

ىل واحتاجت جاملها النفس ل يعمل لن لكنه فهيا، تعمل أ ن اخلالق يد ا  ذا ا   لها ل ن النفس، أ رادت ا 

 .احلرية مطلق

ن - تطلب أ ن البرشية للنفس صار وابلصليب ىل ليعيدها اخلالق يد - أ رادت ا   ويه... ال ول جاملها ا 

ىل هللا صورة مالمح فهيا وتربز فيوًما، يوًما تمنو ذكل يف  اكمةل صورة لنا فتكون ادلينونة يوم يأ يت أ ن ا 

                                                           
 من وضع المعرب للتوضيح.مقدمة   1
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ما التكوين، دور يف العامل يف الآن حنن... جمده يف فنشاركه هل،  ال نسان يمنو حىت هللا يد نطلب أ ن ا 

 القدمي ال نسان رابطات فنفك فيانا، معهل نرفض أ و القدمي، ال نسان ويُغلب هللا صورة هل اذلي اجلديد

 .الفادي مع نصيب لنا يكون ول فيانا املشوهة الصورة أ ي

 منوها) اجلديد ال نسان وخلقة الرمح، يف وهو ال نسان خلقة بني الفم ذهيب يوحنا القديس قارن وقد

 فهيام تربز لكهيام وأ ن ابملتاعب، مملوء ضيق عامل يف يعبسان لكهيام أ ن فرأ ى... العامل هذا يف( يوم لك

ذا وأ نه... فيوًما يوًما املالمح ىل ضيق من يزنل املوعد قبل أ حدهام ُودل ا   .أ عظم ضيق ا 

رادته، رمغ أ مه رمح يف خُيلق فال نسان الثنني، بني شاسًعا فارقًا هناك أ ن غري  هلون يف رأ يه يُأ خذ ول ا 

ن البرشية النفس أ ما. اخل... طوهل أ و وهجه جامل أ و  اليت الصورة لها ليخلق الفادي يد متسك أ ن لها فا 

ن تطلهبا، ىل اش تاقت ا  لهية احملبة مالمح ا  ... الصالح أ و التعفف أ و الوداعة أ و السالم مالمح أ و ال 

 خيلصون اللك أ ن يريد" هل ن يعمل، أ ن ومس تعد فياه ساكن فاهلل. القلب يف هللا يد ترمسه هذا لك

ىل  .البرشية النفس قبول ينتظر لكنه ،"يقبلون احلق معرفة وا 

 

 اخللقة دور يف حنن

ننا  ننال أ ن هنا قادرين وغري الضيق العامل هذا يف قاطنون فنحن. الرمح يف اجلنني نش به العامل هذا يف ا 

 ابل نسان العامل هذا يقذف يوم رحيلنا، موعد جاء مىت لكن(. فعلنا همام) وحريهتا ال خرى احلياة جمد

ىل ن(. ابجلنني الرمح يقذف كام) ادلينونة يوم ا  (. منومه يكمتل مل سقًطا اكنوا أ ي) العامل أ هجضهم اذلين فا 

ىل الظلمة من خيرجون ىل حزن ومن أ حكل، ظلمة ا   أ شد؟ حزن ا 

ىل يُقدمون فا هنم لكية،امل  الصورة مالمح هلم( أ حياء يُودلون أ ي) تكويهنم مكُل اذلين أ ما  املكل ا 

هل حنو املالئكة ورؤساء للمالئكة اليت ابخلدمة ويقومون  .اللك ا 
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ليك أ طلب ذلكل   واخمتها برسعة، أ صلحها بل متاًما،( العالمات) املالمح تكل تزيل أ لا  الصديق أ هيا ا 

 .كامل بأ كرث نفسك عىل

 

 روحك تشكيل تستطيع

 أ ما ،(جسده تشكيل عىل ال نسان يقدر ل أ ي) الطبيعة حدود يف اجلسدي لامجلا هللا ثبيت لقد حقًا

 تناسق أ ي عن كثرًيا تسمو ما بقدر احلاةل، هذه من صاعدة والعبودية، احلبس من فُتعتق الروح نعمة

رادتنا أ ي) علينا ذكل يف تعمتد ويه جسدي،  .هللا نعمة وعىل( ا 

ف رحميًا، بكونه فس يدان،  ال مور بتشكيل ختتص أ ن للطبيعة اتراكً  اخلاص، الطريق ذاه يف جنس نا رشا

 فامي فنانني جفعلنا حنن أ ما هامة، غري أ مور سلطاهنا ففي. نفعنا يف كثرًيا تسامه ل اليت( اجلسد) الصغرية

رادتنا أ ي) هامة حبق يه اليت ابل مور خيتص لها النفس تشلك أ ن هللا لنعمة نُسملاِّ  اب   (.وجتماِّ

 تنفع، ل أ مور يف أ وقاتنا لك وأ ضعنا مزتايد، قلق يف ل صبحنا أ جسادان، نشلك أ ن لنا هللا ترك فلو 

هاملً  الروح س هنمل كنا وابلتال  .زائًدا ا 

عطائنا عدم من عليه، حنن مما وابلرمغ  مبجهودات نقوم ،(أ جسادان وتشكيل اختيار يف) السلطان هذا ا 

ذ جبارة،  ابس تخدام كثرية، تقليدات بدهاء ندباِّر حقيقي، سداينج  جامل عىل حنصل أ ن نقدر ل وا 

، مس تعار، بشعر والزتين وال صباغ، املساحيق . احليل من وكثري... للحواجب أ قالم واس تخدام واحليُلا

 خنصصه اذلي الوقت لنا س يكون فهل حقيقيًا، تشكيالً  اجلسد تشكيل عىل القدرة لنا أ عطيت فلو

مور للنفس  !اخلطرية؟ ولل 

آخر، معل لنا اكن ما معلنا، هو هذا أ ن فرضنا ول  اجلارية ُمزينني فيه، زماننا لك نقيض كنا بل أ

 أ عفاان السبب لهذا. وهممةل مشوهة حاةل يف( النفس) س يدهتا اتركني لها، حرص ل بزخارف( اجلسد)

 (.النفس) النبيل العنرص يف العمل قوة فينا واضًعا املفيد، غري العمل من هللا
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ىل القبيح جسده يغريا  أ ن يقدر ل نمف  قد اكنت ولو حىت ابلنفس، يسمو أ ن يس تطيع مجيل، شلك ا 

ىل احندرت ىل هبا ليصل القبح، حدود أ قىص ا   الصاحلني من فهيا ومرغوابً  حمبوبة جيعلها ول. امجلال مقة ا 

هل س يد ذاته هللا ومن بل حفسب : قال الامجل هذا خبصوص نطق عندما املرتل أ ن حىت اللك، وا 

 (.11: 85 مز" )حس نك املكل فيش هتيي"

 

 الزواني يقبل اهلل
 

 النساء الهاربني والعبيد املصارعة، يف الفائزون يقبل بصعوبة العاهرات، بيوت يف حىت أ نه ترى أ ل

 !املنظر؟ قبيحات

ن حدى سقطت وا   أ فال سيئة، لظروف الوديعة، الطيب، ال صل ذات الصورة، امجليالت النساء ا 

 !مهنا؟ يزتوج أ ن العظامء من خشص أ ي خيجل

 بال كن اللوايت عبوديهتن، من نسوة يعتقون العظمية، ال جماد ذوو الشفقة، كثريو الرجال بعض أ ن وكام

 اليت النفوس تكل مع هذا من أ كرث هللا يصنع هكذا هلم، زوجات ويقبلوهنن العاهرات، بيوت يف كرامة

 .احلياة هذه يف زانية وصارت ال وىل النبيةل حالهتا من فسقطت الش يطان، اغتصهبا

ت وقد  فكام... الزان يف سقطت اليت أ ورشلمي خاطبوا عندما النوع، هذا من بأ مثةل ال نبياء أ سفار امتل 

 ليأ توكِّ  ورشيهتم هداايكِّ  حمبيك لك َأعطيتِّ  فقد أ نتِّ  أ ما هدية، يعطون الزواين للك: "حزقيال يقول

آخر وقال(. 33: 16 حز" )بك للزان جانب لك من ر" )الربية يف ك عرايب جلست الطرقات يف: "أ : 3 ا 

 عندما وحىت أ خرى، مرة هللا دعاها الصورة، هبذه الزان ارتكبت اليت( أ ورشلمي) ال نسانة وهذه(. 3

 ...ل صالهحا اكن ما بقدر مهنا لالنتقام يكن مل بأ رسها مسح
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ن  اليت نفسك يقبل ابل كرث مك كثرية، دفعات الزان ارتكبت ليتا هذه توبة عن يتخىل مل هللا اكن ا 

 !مرة؟ ل ول سقطت

ىل أ نظر رميا مقدمة ا  ىل ا  وه، الرب الشعب احتقر عندما ال نبياء، أ سفار وا  لهيم هو أ رسع كيف وذمُّ  ا 

 .تركوه من صداقة طلب يف وجدي 

 ورامجة ال نبياء قاتةل اي أ ورشلمي اي ميأ ورشل اي: "قائالً  ال انجيل يف بوضوح أ ظهره ما أ يًضا وهذا

لهيا، املرسلني  مت" )تريدوا ومل جناحهيا حتت فراخها ادلجاجة جتمع كام أ ولدك أ مجع أ ن أ ردت مرة مك ا 

ىل الرسول بولس كتب وكام(. 37: 33 ن: "قائالً  كورنثوس أ هل ا   العامل مصاحلًا املس يح يف اكن هللا ا 

ذ املصاحلة، لكمة فينا اضًعاوو خطاايمه، هلم حاسب غري لنفسه  هللا ك ن املس يح عن كسفراء نسعى ا 

 (.34-19: 5 كو 3" )هللا مع تصاحلوا املس يح عن نطلب. بنا يعظ

ن تأ مل  .ل جلنا قيل قد هذا فا 

  

 

 اجلسد مجال

نن Hermoine هريميون برشاقة الآن معجب أ نك أ عمل ا 
2

 

 .جاملها يضارع من العامل يف يوجد ل بأ نه علهيا حمكت وقد

ن... الصديق أ هيا  اذلهبية الامتثيل تضارع كام وجاملها، ُحس هنا يف تضارعها أ ن نفسك أ نت تقدر أ ردت، ا 

ن ل نه. الطني من اليت تكل  الروح جامل يكون فمك ويثريها، الرجال عقول يسحر اجلسد جامل اكن ا 

 !تتأ لق؟ عندما وحس هنا

                                                           
 التي كان معجب بها ثيئودور الناسك.الفتاة   2
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لي  اجلسدي، امجلال هذا مصدر هو مفا  !؟...  ممضوغ وطعام صفراء وعصارة ودم لعاب من فيه ما ا 

ن  هذه جتد ل فسوف والوجنتني، والفم املس تقمي وال نف امجليلتني العينني داخل يف ما تأ ملت ا 

 .قاذورات ادلاخل يف مملوءة مبيضة قبور كوهنا سوى امجليةل ال عضاء

 ل! أ صابعك؟ بأ طراف ولو حىت تلمسها أ ن من تأ نف اأ م اللعاب من قليل هبا خرقة رأ يت أ نك تصور

لهيا، النظر حتمتل ول بل  !ال مور؟ هذه حمزن بتأ ثري تنخدع ذكل ومع ا 

 

  

 الروح مجال

 أ كرث ابحلري بل ال رض، عن السامء تسمو كام جاملها، يفوق بل النوع، هذا من فليس أ نت جامكل أ ما

 ... وأ هبيي ذكل من

لي  اجلسد، عن منفصةل بذاهتا روًحا دأ حً  يرَ  مل اكن وان  الروح جامل كل أ قدم أ ن سأ حاول هذا مع أ ىن ا 

آخر، بطريق  .العظمية السامئية القوات حاةل أ قصد أ

ن امسع  طبيعهتا يف هل تظهر مل( املالئكة) أ هنا مفع. احملبوب الرجل دانيال أ رعد القوات هذه جامل فا 

لي  قامتة، ةوبطريق ظالم يف بل يه، كام ال صلية  تكون ابل كرث فمك هكذا، عظمي بلمعان أ ضاءت أ هنا ا 

 !احلجاب؟ هذا من تتحرر عندما طبيعهتا صفات

ن ىل يُظهر هذا ا    (...36: 34 لو" )هللا مالئكة مثل ل هنم" الروح جامل صورة ما حد ا 
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 !تستسلم؟ ملاذا تيأس ال: خامًسا

 

 

 جامدًا تقف ال

ن ايه، أ سأ كل ما لك ا  آخًذا القدمية، احلرية تسرتد وأ ن الرشيرة، عبوديتك من ذاتك تطلق أ ن هو ا   يف أ

 يبالون ل املؤمنني غري فا ن. ال وىل تكحيا يف كل اكن اذلي واجملد جفورك، عن النامج العقاب اعتبارك

 ...بعجيب ليس وهذا ادلينونة، خيافون ول ابلقيامة

ن الزمنية، ال مور من أ كرث الآيت العامل وراء بثبات رسان اذلين حنن أ ما  طريق يف حياتنا قضينا فا 

ن زائد، مجود يف نسقط بل الساموية، ال مور بذكر قط نتأ ثر ول املُحزن البؤس  أ مًرا يكون اهذ فا 

ىل خسيفًا ن ل ننا. احلدود أ بعد ا   أ بأ س أ حياانً  نكون بل املؤمنني غري يفعهل ما نصنع املؤمنون حنن كنا ا 

 نقدمه؟ عذر وأ ي لنا، تكون تعزية فأ ي الفضيةل، يف يسكل من بيهنم من ل ن مهنم،
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ن حقًا  عندما حيدث وهذا. هتمرحال مكلوا بل يستسلموا مل سفهنم، غرقت اذلين التجار من كثريين ا 

هامل عن ل انمجة اخلسارة تكون ىل يدعوان ما لنا اذلين حنن بنا يليق فهل الرايح، شدة بسبب بل ا   ا 

ن أ ننا متأ كدين هنايتنا، خبصوص الثقة  أ ي لنا حيدث ولن هالك، أ ي سفينتنا يصيب لن نشأ ، مل ا 

ىل أ خرى مرة نعود أ لي  خسارة، عنه ينجم حادث  أ م املايض يف كنا كام اجلهاد يف رونس مت العمل ا 

 !أ يدينا؟ وتقف نتاكسل

 مالمك أ ي ترك لو ل نه! مطبق جنون يف مه مكن أ نفس نا ضد نس تخدهما بل فقط تقف أ يدينا وليت

 !جنواًن؟ هذا حيسب أ ما خصمه، يديا  بني رأ سه

 أ نفس نا طارحني غري أ خرى مرة نسقط ول نقوم أ ن فعلينا حنن أ ما وطرحنا، أ سقطنا فالش يطان

ىل لنضيف  .أ خرى رضابت لنا رضابته ا 

 يستسلم مل داود

 أ قصد أ خرى، سقطات وتالها بل فهيا، سقطتي  أ نت اليت كتكل سقطة هل اكنت الطوابوي، اودد

 .قاتالً  اكن أ نه بذكل

ذن؟ ماذا  منطرًحا؟ بقى هل ا 

 العدو؟ حيارب ووقف بقوة أ خرى مرة احلال يف يقم أ مل

 خطية سلامين أ خطأ   عندما ل نه. وفاته بعد لنسهل حافًظا صار حىت بشجاعة، معه صارع أ نه حقًا

ين: "انقسام بدون اململكة هل س يرتك أ نه هل قال هللا لكن. كثرية ميتات يس تحق اكن عظمية،  أ مزق فا 

لي . لعبدك وأ عطهيا متزيقًا عنك اململكة  يد من بل أ بيك داود أ جل من أ ايمك يف ذكل أ فعل ل أ ين ا 

 (.13-11: 11 مل 1" )أ مزقها ابنك
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نساانً  كونه من ابلرمغ عظمي خطر يف يسقط أ ن حزقيا أ وشك عندما أ خرى، ومرة  من هللا أ نقذه ابًرا،، ا 

 مل 3" )عبدي داود أ جل ومن نفيس أ جل من ل خلصها املدينة هذه عن وُأحايم" القديس هذا أ جل

19 :38.) 

 كرامة أ عطاين هللا: نفسه يف قائالً  الآن، أ نت تفعل كام نفسه، يف داود ردد فلو! ... وبةالت قوة لعظمة اي

 أ قدر فكيف كثرية، بالاي من وخلصن املدينة، حمك عىل وائمتنن ال نبياء، بني ماكانً  ووهبن عظمية،

؟ الكثرية نعمه رمغ اجلرائ، أ ش نع مرتكبًا عصيته ما بعد رضاه أ حوز أ ن  ملا هكذا، داود فكر لو! عىلا

ىل أ ضاف قد اكن بل ذكل، بعد صنعه ما فعل  .أ خرى أ ثقالً  خطاايه ثقل ا 

 

 الروحية اجلراحات بسبب تستسلم ال

ىل تؤدي الروح جراح بل اجلسدية، اجلراح فقط يسل  ن املوت ا   .ُأمهلت ا 

ىل وصلنا لقد  ونرتك اجلسدية للجراح ااهامتمً  نعطي أ ننا حىت الغباء، يف الاحندار من احلد هذا ا 

 شفاهئا يف رجاءان ولكن الشفاء، صعبة اجلسدية اجلراح بعض تكون ما كثرًيا أ نه من وابلرمغ. ال خرى

ن حفىت يزول، لن ننا ابل دوية عالهجا ابس تحاةل يشهدون ال طباء مسعنا ا   ولو نصيحة نطلب أ ن نصمم فا 

ذ شفاؤه، يس تحيل مرض افهي يوجد ل حفيث للروح، ابلنس بة أ ما. عهنا للتخفيف  لقانون ختضع ل ا 

 .تُعاجل ل ضعفات اكنت لو كام ونيأ س هنمل الطبيعة،

ىل العودة يف عظمي رجاء هناك اكن لو كام الآلم نقبل نيأ س، أ ن الفساد طبيعة تقتيض حفيث  الصحة، ا 

 ...!!ونتواىن اجلهاد عن ننقطع ل للرجاء، جمال يوجد حيث بيامن
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 خالص عىل حىت قدرين غري جيعلنا اذلي السبب هو وهذا الروح، من بكثري أ كرث ابجلسد هنمت فنحن

 وأ ما... مًعا الثنني هُيكل الصغرية، ال مور عىل اهامتمه ويصب القيادة بعنرص يزدرى من ل ن. اجلسد

نه ابلقيادة، يقوم اذلي ابلعنرص هيمت من ن حىت فا  ن الثانوي، العنرص أ مهل ا   ...حيفظه ال ول فا 

 فيك رجاء ل فأ ان... استسلمت وان

آلف عرشة نفسك من تيأ س كنت نا   نن. خالصك من أ يأ س لن فأ ان مرة، أ  اخلطية هذه أ خطئ لن ا 

ن ذكل ومع. عهنا الآخرين أ نهتر اليت آخر يف رجائه عن خيتلف نفسه يف ال نسان رجاء فا   من ل ن. أ

آخر خبصوص يشك  .عذر بال فهو نفسه جاءر  يف يشك من لكن عذر، هل يكون قد أ

ة عىل للس يطرة سلطان ل ليس ل نه... أ صيل؟ ملاذا ذ وتوبهتم، الآخرين غريا لي  ال نسان يس يطر ل ا   ا 

ته عىل ن حىت خالصك، من أ يأ س ل فأ ان هذا ومع. وتوبته غريا  اليأ س طريق يف أ نت سلكت وا 

 .كثرية دفعات

 ! يستسلموا مل األمميون

 مل" نينوى تنقلب يوًما أ ربعني بعد: "بشدة وهيدد قاس ية بلهجة يعلن النيب يوانن نينوى أ هل مسع ندماع 

زاةل عىل يقدرون أ هنم دلهيم ثقة وجود عدم من ابلرمغ قلوهبم، تضل  .هللا غضب ا 

 قبوهلم عن يشء فهيا يذكر ومل واحضة اكنت يوانن مف عىل هللا رساةل ل ن العكس، هو املتوقع اكن لقد

ن  رأ ى فلام. هنكل فال غضبه محو عن ويرجع ويندم يعود هللا لعل: "قائلني التوبة أ علنوا لكهنم عوا،رج ا 

" يصنعه فمل هبم يصنعه أ ن تلكم اذلي الرش عىل هللا ندم الرديئة طريقهم عن رجعوا أ هنم أ عامهلم هللا

 (.14-9: 3 يوانن)

 يف تدربنا اذلين حنن علينا ينبغي ابل كرث فمك ذا،ه يدركوا أ ن اس تطاعوا الفامهني غري ال مميون اكن فان

لهية، التعالمي  ...!احلالية؟ اختباراتنا ويف التارخي يف النوع هذا من كثرية أ مثةل ورأ ينا ال 
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ن  مما أ فضل س يصريون أ هنم وعدمه مبجرد علينا، عصياهنم أ علنوا أ ن س بق عبيًدا بيوتنا يف نقبل كنا ا 

ىل فرندمه اكنوا، ن ال ول، من أ كرث الالكم يف حرية هلم هنب وأ حياانً  ال وىل، مهمراكز ا   بنا يفعل هللا فا 

ماكنيتك عن تسأ ل وأ ن تيأ س أ ن كل حيق لاكن يعاقبنا ليك خلقنا قد اكن لو هللا ل ن. هذا من أ كرث  ا 

 .اخلالص يف

ن لكن لي  خيلقنا مل اكن ا  رادته حبسب ا  بًرا دية،ال ب ابلرباكت ميتعنا أ ن ويقصد الصاحلة، ا  ِّ  يشء لك مدا

ىل ال ول اليوم منذ الهدف، هذا حتقيق ل جل ليك يترسب فكيف هذا، وقتنا ا   !الشك؟ ا 

 

 خطاياك من أشر استسالمك

ن قبل؟ من أ حد يرتكهبا مل بقسوة هللا أ غظنا حنن هل  املاضية، أ عاملنا عن نكف جيعلنا ابحلري هذا ا 

 يف رغبتنا عدم قدر هللا تغيظ ل ارتكبناها اليت الرشور نل  . عظميًا حتولً  ونُظهِّر سلف، عام ونتوب

نه اخلطية، نفس يف يس متر من وأ ما برشى، ضعف يف سقط قد يكون خيطئ من ل ن. التغيري  يبطل فا 

نسانيته  .ش يطاانً  ليصري ا 

ىلا  يأ رجع هذه لك فعلت بعدما فقلت: "ال ول من أ كرث الثاين العمل نبيه مف عىل هللا يلوم كيف أ نظر   ا 

ر" )ترجع فمل  (.7: 3ا 
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 التوبة قوة :سادًسا

 

  

 أعظم بقوة تعودس

ىل عودهتم عند الغرية نفس يظهرون رشورمه، يف زائًدا عنفًا أ ظهروا اذلين  وذكل الصاحلة، احلياة ا 

ث عندما املس يح الس يد أ علنه ما هذا. به املدينون العظمي ادلين بثقل لشعورمه  املرأ ة عن مسعان حدي

ين. املرأ ة هذه أ نظر: "اخلاطئة  رجيلي  غسلت فقد يه وأ ما. تعط مل رجيلي  ل جل وماء بيتك دخلت ا 

 . رجيلي  تقبيل عن تكف مل َدخلتي  مفنذ يه وأ ما. تقبلن مل قبةل. رأ سها بشعر ومسحهتام ابدلموع

 لها غفرت قد كل أ قول ذكل أ جل من. رجيلي  ابلطيب دهنت فقد يه وأ ما. رأ يس تدهن مل بزيت 

 .(87-88: 7 لو" ) قليالً  حيب قليل هل يغفر واذلي. كثرًيا أ حبت ل هنا الكثرية خطاايها
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ذ أ يًضا، السبب لهذا  التوبة يف يبدأ ون عندما كثرية، رشوًرا ارتكبوا اذلين أ ن الش يطان يعرف ا 

. العمل يف بدأ واي  لئال ويرعهبم خييفهمُُ  لهذا خطاايمه، بثقل شعورمه بقدر أ عظم، بغرية فهيا يسلكون

ن  اذلهب من أ نقى نفوسهم فتصري. التوبة فاعلية حتت اكلنار يلهتبون بل صدمه ميكن ل ابتدأ وا فا 

 سامء حنو قوية بعاصفة مدفوعني اكنوا لو كام السابقة، خلطاايمه وتذكرمه بضمريمه مدفوعني النقي،

 .الفضيةل

ذ يسقطوا، مل معن سقطوا اذلين مهنا يس تفيد اليت النقطة يه هذه  كام لكن... أ وفر بنشاط يعملون ا 

ن قلت، ىل والوصول البداية، عىل القدم وضع يف يه وقسوته العمل فصعوبة يبدأ وا، أ ن أ مكهنم ا   ا 

 يعرض فال ادلخول بعد أ ما. وحياربنا علينا حينق اذلي ذاك وطرحه، العدو ودفع التوبة، مدخل

 يف بسهوةل وجنرى أ وفر، نشاًطا فننال. قوايً  ناك حيث وسقط فشل، بعدما الزائد حنقه الش يطان

 .احلسن الس باق هذا

ىل نرسع ليتنا. عودتنا أ مامنا نضع ليتنا  ليك واخرتان أ سامؤان، جُسلت فهيا اليت السامء، يف اليت املدينة ا 

 .مكواطنني ماكانً  فهيا جند

 وجيران وجوهنا، يف املدينة هذه ابأ بو  يُغلق أ ن وهو الرش، هذا عند يقف فال نفوس نا من يأ س نا أ ما

 .أ يًضا الش يطاين الطيش يف يُسقطنا بل والاس هتتار البالدة حنو

 سقط اليأ س ومن التام، اليأ س يف أ ولً  سقط أ نه عليه، هو كام الش يطان صار ل جهل اذلي فالسبب

 .الطيش يف

ىل تغرق تبدأ   خالصها، من النفس حُترم فعندما  يضاد ما لك وتقول تفعل أ ن فسهالن  خمتارة. أ سفل ا 

 .خالصها

 بدون بل يشء، من خيجلون ول خيافون يعودون ل عقلهم، سالمة يفقدون عندما اجملانني أ ن فكام

ىل أ دى ولو يشء، لك صنع عىل يتجارسون خوف  فاذلين. هوة أ و معيق ماء أ و النار يف سقوطهم ا 
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 لك من الرذيةل حنو مندفعني يسريون بل ضبطهم ميكن ل فصاعًدا الآن من اليأ س جبنون أ مسكوا

ن. جانب د املوت يأ تهيم مل وا  ل كح   .لها حد ل أ رضاًرا ل نفسهم يصنعون وعنفهم، جلنوهنم فاص 

ليك أ توسل ذلكل  وتزنع بنفسك، وترتفع حواسك، تسرتد أ ن السكر، هذا يف بعمق تنحدر أ ن قبل ا 

 ...واحدة دفعة تنفذه أ ن تس تطع مل ما - وابلتدرجي ءهبدو  ـ منفًذا الش يطانية، النوبة تكل عنك

 

 مضاعفة مكافأة ستنال

نن ليك أ توسل ا  ننا. كل اكن اذلي ال ميان وذكل ال وىل، مسعتك تذكر أ ن منك وأ طلب ا   أ ن نريد فا 

 .ال وىل مثابرتك ويف الفضيةل، برج عىل أ خرى مرة نراك

 .الفضيةل طريق من وييأ سون توانهيم ويزداد يسقطون ذلينا هؤلء بسببك، يتعرثون اذلين أ ولئك أ ذكر

 غري جامعات بني والرسور الفرح حلا  بيامن احلس نة، السرية ذو أ صدقائك رابطة عىل احلزن خميا  لقد

ن لكن. املتوانني ال حداث وأ ولئك املؤمنني ىل أ خرى مرة رجعت ا   فستنعكس السابقة، اس تقامتك ا 

ل عاران فينتقل. النتيجة ميانك حنن نفرح بيامن هيم،ا   صورة يف النرصة عىل وحائًزا متوًجا انظرينك العظمي اب 

ن. عليه كنت مما أ هبيى  .أ وفر وسعادة أ عظم شهرة جتلب النرصة هذه مثل فا 

نك صالحك عن املاكفأ ة تنال لن ا   أ يًضا، للآخرين وتعزايت نصاحئ من س تقدمه مبا بل حفسب، ا 

 .نفسه وتُشفي ويقوم فيتشجع مثكل، يسقط ملن املثل مرضب تصري بكونك

ذن ىل أ نفس نا تسحب ول املرحبة، الفرصة هذه هتمل ل ا  ننا فهيا، كنا اليت الهاوية ا   دعنا بل حزن، يف ا 

 .هجتك من تساوران اليت القنوط حسابة عنا وتزول أ خرى، مرة احلرية نتنسم
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ننا متاعبنا، موضوع جانًبا لنََدعي  والآن ن ولكن املصائب من بك حيلا  ما عىل حنزن فا   تعود أ ن أ ردت ا 

ىل نك املالئيك، امجلهور يف وتسري بوضوح وتنظر رشدك، ا   النصيب عنا ُوتزيل احلزن من س تعتقنا فا 

 .اخلطية من ال وفر

 

 املقدس الكتاب شهادة

 مل يناذل أ ولئك من أ كرث مضاعف بلمعان يضيئون التوبة بعد يرجعون اذلين أ ولئك كون عن أ ما

 قبل امللكوت ورثوا والزواين العشارين أ ولئك ال قل فعىل املقدسة، الكتب من به أ تيت فهذا يسقطوا،

 ...الباقني من كثري

  

 رجاء بال واعرتاف توبة

نن  أ طلبه ما لك هذا ليس لكن. حدود بال ابئًسا نفسك وتسمي خبطاايك، تعرتف انك حقًا أ عرف ا 

 بفائدته، تشعر أ ن دون الاعرتاف هذا تقدم طاملا ل نه. تتربر أ نك من يقنتت  أ ن اش تاق بل منك،

ن حفىت نك نفسك، أ دنت ا  نه. املقبةل اخلطااي من تتخلص لن فا   بغرية شيئًا ميارس أ ن أ حد يس تطيع ل فا 

 .بفائدهتا أ ولً  يقتنع مل ما مفيدة وبطريقة

 عبثًا، نفسه يتعب أ ن يقبل من ل نه. احملصول تظرين  مل ما شيئًا حيصد لن احلبوب، يبذر بعدما فالزارع

ن واعرتافًا، ودموعًا لكامت يزرع من هكذا! تعبه؟ من شيئًا يرحب ل سوف مادام  برجاء هذا يصنع مل ا 

ذ خمطئًا، كونه من يتخلص أ ن يس تطيع لن سنح   ...اليأ س خبطية خيطئ يزال ل ا 
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 أ ن ميكنك بذكل ل نه. ابلتوبة يتربر أ ن يريد مكن لتُكني  بل خبطاايك، نفسك اهتام حد عند تقف ل

 بعنف لنفسه ال نسان اهتام ل ن. أ خرى مرة اخلطااي يف تسقط تعود ل حىت املعرتفة نفسك خُتجل

 .أ يًضا املؤمنني غري بني حىت شائع أ مر خاطئ بأ نه واعرتافه

 معيبة، بأ عامل يقوموا أ ن دوااعتا اذلين هؤلء ونساء، رجال من املسارح، يف يعملون ممن فكثريون

عالهنم ل ن اعرتافًا، أ دعوه ل فهذا. مفيد بقصد هذا يقولون ل لكهنم ابئسني، أ نفسهم يدعون  عن ا 

منا السلوك يف تغيري ول حارة دموع ول الضمري تأ نيب يصحبه مل خطاايمه  الاعرتاف هذا البعض يقدم ا 

 ...يثاحلد يف لرصاحهتم السامعني من شهرة نوال ردجمل

 هلم، أ صدقاهئم بنظرة فيس هتينون احلساس ية، عدم من حاةل يف سقطوا اليأ س تأ ثري حتت مه فاذلين

 ...الآخرين خطااي عن يتحدثون اكنوا لو كام الرشيرة أ فعاهلم هلم اكشفني

 

 وأصله؟ اليأس جذور وماهي

 .الرتايخ انه

ننا ىل يؤدى فالرتايخ... ووادلته مربيته هو بل حفسب، اليأ س جذور الرتايخ ندعو أ ن جيب ل ا   ا 

ن... رشير تبادل يف الآخر يقوى مهنام ولك. ابليأ س يزداد الوقت نفس يف وهو اليأ س،  قطعنا فا 

ىل أ حدهام  .الثاين عىل نقدر فبسهوةل أ جزاء، ا 

 .اليأ س يف يسقط لن املرتايخ غري ال نسان أ ن جند انحية مفن

 يف يسقط أ ن يقدر لن نفسه، من ييأ س ول احلسن ابلرجاء يتقوى ياذل أ ن نرى أ خرى انحية ومن

 ...الرتايخ


