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 إرضاء اهللا
�ِسيِّ�َ : ٢املحارضة  َفرِّ

ْ
ِ�ِ ال

َ
ُزوا ِمْن مخ َرَّ  حتَ

 أر. يس. سربول 

"ما هو أهم أمر ير�ده  :  اآليت   إىل صنع مشيئة اهللا هو السؤال  جبدّ أشخاص �سعون    أحد األسئلة اليت أسمعها اغبًلا من
مجيع    فلنتجاوز  ؟"دائًما "ما � انلقطة اجلوهر�ة  أل �شبه ذلك رجل األعمال اذلي �س  احلياة املسيحية؟"  يفاهللا م�  

  األسايس  يف ما يتعلق بالرت��   اهللا فعًال ما األمر اذلي يهمّ ،  وآالف الوصايا   واالحتماالت اليت ال حتىص  اتلفاصيل
أن الكتاب   ىلع ما أظن  الرت��  ما أود فعله يف هذه املحارضة هو  والغاية األساسية للحياة املسيحية؟  األسايسواهلدف  

 .  ىلع هذا السؤال املقدس يعتربه اجلواب

وأن ما ير�ده  ،  املسيحية هو الربّ   اهلدف األسايس للحياة وأ  أن انلقطة اجلوهر�ة  اب املقدس، يبدو يلح� أقرأ الكت
ق واتلعلّ   عن اتلقوى   ًما ومون دأنا أسمع املؤمن� يتلكّ ؛  د ىلع األمر لسببأنا أشدّ .  أمر آخر هو الربّ   أ�رث من أي  اهللا منا 

  إيل  أبًدا أن جاء لم �دثيف الواقع، . الربّ  ما �سمع أحدهم يتلكم عن لكنك قلّ ، وحىت عن األخالقية، بالقيم الروحية
ر�ما هذا ي�شف أموًرا   يمكن� أن أصبح إ�سانًا باًرا؟"  "أيها األستاذ سربول، كيف  تلميذ يف معهد الالهوت قائًال 

معتقدين  ،  طرح سؤال ماثل يلع  فون أنفسهم عناءدلرجة أنهم ال ي�لّ ،  متعلقة بتالميذي�  أ�رث ما    قة يبمتعلّ 
  تقوى   أ�رث أخالقية أوأر�د أن أ�ون  ،  أ�ون روحيًا أ�رث فأ�رث  �سمعهم يقولون "أر�د أن  لكنك.  أنهم يهدرون وقتهم

و� لغتنا .  يف خطية الرب اذلايت   ر�ما ألن ما من أحد ير�د أن يقع ،  نواًع ما   لكنهم يتجنبون لكمة "بار"،  "أو غ� ذلك
"يا رب، ما �   لنا هلالليلة وق  ل�ن إن جاء �سوع إىل هذا املاكن  ."بار" حتّمل مسؤويلة لقائلها   ايلوم، أصبحت لكمة 

مثلما أجاب عليه يف حقبة ،  إن أجاب ىلع هذا السؤال الليلة  يف كنيستك؟"  اليت �ب أن ت�ون  األولو�ة األو�
وَّالً " اآليت  فإنه اكن يلقول، اجلديد  العهد

َ
هُ  اْطلُبُوا أ ِ َو�ِرَّ  . َوَهِذهِ لُكَُّها تَُزاُد لَُ�ْم" َملَُكوَت ا�َّ

وَّالً ح� قال �سوع ".  مجيًعا   سمعتموه   قليًال عن هذا انلص اذليم  فلنتلكّ 
َ
هُ   اْطلُبُوا أ ِ َو�ِرَّ أصل لكمة ف،  "َملَُكوَت ا�َّ

" هو اللكمة 
ً

أي  ،  "األول يف سلسلة من األحداث"  "بروتوس" ال تع� ببساطة  و� اللغة ايلونانية، لكمة.  "بروتوس"  "أوال
حيث    �سوع ال يع� ببساطة األول من.  ورابع وخامس، إىل آخره   وثان وثالثأول    يف عملية متسلسلة حيث جتد

، ال من  اجلديد  ل�ن لكمة "بروتوس" يف العهد  .الرتتيب الزم� 
ً

بل ،  حيث التسلسل فحسب  تع� ضمنًا ما يأيت أوال
الً "  ما يع� أنه ح� يقول �سوع .  األهمية  قبل أي يشء آخر، من حيث  وَّ

َ
ِ َملَُكوَت   اْطلُبُوا أ فهو يقول "هذه �  ،  " ا�َّ

ظهروا  ومن تالميذه هو أن يُ   إًذا، ما ير�ده املسيح من شعبه.  طلب ملكوت اهللا و�ره":  احلياة املسيحية  أو� أولو�ات 
 .بره 
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ُ�ْم  "إِْن لَْم يَزِْد    اليت قال فيها   الصادرة عن شفيت �سوع � تلك  العبارات رعبًا   لطاملا قلت إن واحدة من أ�رث بِرُّ
َكتَبَةِ 

ْ
ال �ِسيِّ�َ   ىلَعَ  َفرِّ

ْ
ماَواِت"  َوال   املقطع، أليس كذلك؟   سبق ل�م مجيًعا أن سمعتم هذا .  لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ

و�ضع رشًطا  ،  �سوع حتذيًرا مرواًع هنا   هنا يوّجه.  �سبب نلا أي اضطرابيبدو أنه    ال  � فيه هو أنه وأظن أن ما �ّ� 
الكتبة    برّ   ما لم يزد بر�م، أي ما لم يتجاوز.  ذلك األمر  يتبعه  �دث هذا األمر، ال يم�ن أن  لم  ما   –  رضور�ًا 

 .  ال يم�ن ل�م أن تدخلوا ملكوت اهللا، والفر�سي�

"ال يشء يدعو    اليت قاهلا �سوع و�قولون  يتناول بعض املعلّق� هذه العبارة .  �سوع   توجد طر�قتان تلفس� ما يقوهل
و�الطبع،  .  اكمًال   نتربر، �ب أن ي�ون برنا   ليك.  هو الرب املطلوب تلرب�رنا"  ما يتلكم عنه �سوع هنا   ألن  ،القلق هنا إىل  

هذا ما نناهل  ،واحلمد هللا. هو الرب الاكمل والسبيل الوحيد ل�خول إىل السماء، والفر�سي� اكمًال  الكتبة لم ي�ن برّ 
و�ما أننا .  والفر�سي�  ه يز�د ىلع الكتبةو�الطبع، برّ ،  من اهللا  بموجب أمر  املسيححيث ننال بر  ،  باملسيح  باإليمان

اذلي وجهه   اتلحذير الرهيب  وليس علينا أن نقلق �شأن هذا  يمكننا أن نتنفس الصعداء  ،نملك بر املسيح باإليمان
إِْن لَْم يَزِْد  ح� قال "  �سوع فكر فيه    ا ما هذا حتديدً   أظن أنه من املحتمل جًدا أن ي�ون.  �سوع يف تلك املناسبة

َكتَبَةِ 
ْ
ُ�ْم ىلَعَ ال �ِسيِّ�َ   بِرُّ َفرِّ

ْ
ماَواِت   َوال هو الطر�قة    إيلنا   بره   �سبر�ما ما اكن يقصده هو أن  .  "لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ

 .الوقوف يف �رض اهللا نلا اليت ختوّ   الوحيدة

استعمل مجلة التينية    ،اتلرب�ر باإليمان وحده  ح� اكن لوثر �ول معلًّما عقيدة،  اإلصالحل�ن تذكرون أنه يف فرتة  
"سيميول    هو  ر و� أن اإل�سان املربّ ،  �سّمعها   حبيث أنه يم�ن للك مسييح أن   مشهورة جًدا منذ ذلك احل�  أصبحت

  بفضل �سب  بارّ  –  وخاطئ" بار ،الوقت نفسه"يف   كذلك؟ تعرفون مجيًعا هذه اجلملة، أليس يوستوس إيه بياكتوري". 
،  األمر ىلع حاهل   بىقي  ل�ن لوثر قال إنه يف تقد�سنا ال.  نزال خطاة   املسيح بينما �ن ال  لكننا ننال برّ ،  املسيح إيله  برّ 

 اكن إيمانًا بل    د اّداعء أو تمثيل�رّ   إن اكن هذا اإليمان صادقًا وليس،  باإليمان  و�ن اإل�سان اذلي يتم إعالنه باًرا 
 .  �بدأ هذا اإل�سان بإظهار ثمر الربّ و، يف حياة هذا اإل�سان فعًال  يبدأ املسيح بالتشلّك عندئٍذ،  ، حقيقيًا 

 هو إنه ما لم تبدأ حياتنا بإظهار   و�قول إن ما قصده �سوع   فينظر إىل حتذير �سوع ،  أما انلصف اآلخر من املعلّق�
إًذا، ىلع الرغم  .  اذلي نعلنه ليس حقيقيًا   فهذا خ� ديلل ىلع أن اإليمان،  �يفوق بر الكتبة والفر�سي  الربّ من  نوع  

نعلّم أننا ال  باألعمال  من  العهد ،  اتلرب�ر  أن  كثً�ا ىلع  �شّدد  نزال  بأعمانلا   اجلديد  ال  إيماننا  إظهار  إىل  .  يدعونا 
،  فدع� أبدأ بإراعبك  ، ك الكم �سوع هذاإن لم يرعب.  فهو انلمو يف الرب احلقييق  واتلرب�ر يتم باإليمان، أما اتلقد�س 

واتلفك� يف مستوى  ، والفر�سي� الكتبة هو اتلفك� يف برّ  دلينا يف هذه املحارضة ألن ما أود فعله يف الوقت املتبيق
عن  ببساطة    انلظر  من السهل جًدا علينا أن نرصف.  إن أردنا أن نريض اهللا يف حياتنا   ُدعينا إىل جتاوزه   اذلي   الربّ 
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السهل جًدا  إنه  ألننا نقول،  الكم �سوع هذا  فهم اكنوا �ّط ،  األمر �سيط جًدا.  الكتبة والفر�سي�   جتاوز برّ   من 
 . اكنوا األسوأ ىلع اإلطالق فهم ، اجلديد، نفكر يف الفر�سي�  لكما فكرنا يف األرشار يف العهد. غضب �سوع 

طلقت عليهم �سمية
ُ
وسبب عدم    العهد القديم، أليس كذلك؟  أنتم ال تقرأون عن الفر�سي� يف  "فر�سي�"؟  ملاذا أ

 فحزب الفر�سي� يف إرسائيل،  القديم  هو عدم وجود فر�سي� يف العهد  يف العهد القديم  قراءت�م عن الفر�سي�
ألصحاب    مارسات الوثنيةدأ بتب� املب  ب� إرسائيل  ما حدث هو أن اجليل اجلديد من. ظهر بعد السيب والعودة منه

  فربزت �موعة من األشخاص ،  ووعود العهد اذلي أبرمه اهللا  موىس   �سوا رش�عة و�سوا تقايلدهم،    ،مراكز السلطة
إيمان   إصالحاكنوا يتوقون �شدة إىل  ،  تطهر�� املزتمت�لل  القدا�  ظراءانلوهم اكنوا  ،  يف األمة   �شلك خاص  األتقياء
واسرتداد    أرادوا الرجوع إىل املايض  اكنوا املحافظ� يف إرسائيل اذلين.  األمةيف  إاعدة إحياء اتلقوى  �ىل  و،  إرسائيل
ونظًرا تلوقهم  .  احلماسة الشديدة لطاعة ناموس اهللا  هذهمن    ففرزوا أنفسهم انطالقًا ،  إرسائيل  األو� ألمة   الطهارة

 . ""الفر�سي�، ت �سميتهم "املفروز�ن"تمّ ، الشديد إىل الربّ 

جموعة  كم   اتلار�خ  اذلين ظهروا للمرة األو� يف  األشخاص  الفر�سيون هم �موعة من:  بتعب� آخر، ما أقوهل هو اآليت 
�ن محاستهم تلحقيق  لم ت،  صوا يف السيع وراء الربختّص   هم،  يع وراء الرببالس  يف احلياةاملنهمك�    من األشخاص

لكننا .  كما �موعة الفر�سي� تلك   يتمتع بالعزم نفسه إل�اد الرب  شخًصا   نتعرفو  �مأشك يف أن.  اعديًا   الرب أمًرا 
 وا ووقعوا يف نوع من اإلحلادا�ّط   ل�ن مع انقضاء القرن األول  بدأوا بهذه الطر�قة  نقول ألنفسنا "نعم، ر�ما هم 

 ".  كدهم باجلحيم وما إىل ذلوهدّ  حىت إن �سوع ناداهم باألفايع، وأصبحوا �موعة من املرائ� 

، قد حققوا أيًا من عنارص الرب  املسيح اذلين جلبوا ىلع أنفسهم غضب  القرن األول   لَ� إن اكن هؤالء األشخاص يف
َها  "  هلم  لقا   ح�  الفر�سي�  �ن �سمع �سوع �شجب.  �سوع   ىلع األقل باعرتاف من ُّ�

َ
َكتَبَُة وَ اَو�ٌْل لَُ�ْم أ

ْ
�ِسيُّوَن  ا ل َفرِّ

ْ
ل

َ�ُطوفُوَن  ا نَُّ�ْم 
َ
ِأل وَ ا لُْمَراُؤوَن!  َْحَر  تَْصنَُعونَُه  ا بلْ َحَصَل  َوَمىَت  َواِحًدا،  َدِخيًال  تِلَْكَسبُوا  ِمنُْ�ْم  الرَْبَّ  ْ�رَثَ 

َ
أ جِلََهنََّم  ْ�نًا 

هم إ�يلي�  اعرتف بأن، ل�ن بينما اكن يقوم بهذا االنتقاد. إىل هؤالء  هه �سوع هام الذع جًدا يوجّ هذا اتّ . "ُمَضاَ�ًفا 
ىلع مبرش�ن  أو  �ولون.  األقل  اكنوا  أنهم  يع�  ال  باإل�يل  هذا  مح  ل�ن ،  مبرش�ن  دليهم    للخدمة   اسةاكنت 

لو،  اإلرسايلة القديم  لكرازة واهلداية محاسة  العالم  أمر.  ال نظ� هلا يف  أول  املع�، فلنقل إن  نعرفه عن    إًذا، بهذا 
 .  �نمبرّش هو أنهم اكنوا  فر�سي العهد اجلديد

  ابلحر واألرض   �سوع إنهم اكنوا يطوفونقال    � باإلرسايلات والكرازة؟مهتمّ   إىل أي مدى اكن هؤالء املتحفظون
يض �سعة  مأنا أ.  يلكسبوا دخيًال واحًدا إىل ديانتهم  يطوفون األرض وابلحر  وا اكن  ،يلكسبوا دخيًال واحًدا إىل ديانتهم

وأنا أفعل ذلك ألن  ، املحارضات واتلعليم وما إىل ذلك وأنا أجول وأسافر تلقديم ادلياربعيًدا عن  أشهر من لك سنة
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"آر  جاء فيه    يف أورالندو  يف مكتبنا   للوعظ  طلبًا   نا استلمإن    نا لك� أشك يف أن.  ، هذه موهبيتدعو�  هذا عم� وهذه
هل يا ،  يايت حعن رسالة رومية يف    يممن اتلعل  ولم تتسّن يل فرصة سماع الكث�،  والية واشنطن  يس، أنا مقيم يف

  أشك يف أن أقبل هذه ادلعوة   "؟تعلّم� فيها عن رسالة رومية  تلمضية بضعة أيام  بالطائرة  إىل هنا يجء  يمكنك امل ترى  
 أتمتع باحلماسة للكرازة   أل� ال،  ال أظن أ� أوافق ىلع فعل ذلك.  لشخص واحد   ألت�لم  بأن أعرب الواليات املتحدة

ويلقنعوا شخًصا واحًدا  ،  موا شخًصا واحًداوالرب يللكّ   دلرجة أنهم اكنوا يطوفون ابلحر  يتمتعون بها   هؤالء   اكناليت  
�عل� الفر�سيون أشعر  ، حيث احلماسة اتلبش��ة والكراز�ة ومن إًذا، يف هذا الصدد ىلع األقل .تفك�هم  بطر�قة

 . أيًضا  وأظن أنهم يفعلون ذلك بمعظم�م، بالعار

َها  "  ماذا يقول نلا أيًضا عن الفر�سي�؟ ُّ�
َ
َكتَبَُة وَ اَو�ٌْل لَُ�ْم أ

ْ
�ِسيُّوَن  ا ل َفرِّ

ْ
وَن  ال ُ نَُّ�ْم ُ�َعرشِّ

َ
ِبثَّ ا نلَّْعنََع وَ الُْمَراُؤوَن! ِأل لشِّ

�َْقَل  ا وَ 
َ
تُْم أ

ْ
وَن، َوتََر� َكمُّ

ْ
َقَّ وَ انلَّاُموِس:  ال

ْ
يَماَن. اَكَن يَنْبيَِغ ا لرَّمْحََة وَ ا حل ِ

ْ
ُكوا تِلَْك إل  ترَْتُ

َ
ْن َ�ْعَملُوا َهِذهِ َوال

َ
األمر اثلا�  .  " أ

بل اكنوا دقيق�  ،  األحباء  موا العشور فحسب أيها ولم يقدّ .  مون العشورهو أنهم اكنوا يقدّ   الفر�سي�  اذلي نعرفه عن
ناموس  طاعة  العشور   اهللا   يف  بتقديم  املال.  املتعلق  يقّدمون  اكنوا  آخر،  ا  بتعب�  منهيف  يأ�لون  اذلي  آخر  .  ملاكن 

أشار إىل أن أر�عة  ،  يف الواليات املتحدة األم��ية  مأخوذ من "املسيحي� اإل�يلي�"  ،استطالع رأيته عن هذا األمر
 . أر�عة يف املئة، مون عشور دخلهميقدّ   املجاهر�ن بإيمانهم ن املسيحي� اإل�يلي�م يف املئة

رسلتذكرون سفر ماليخ، حيث  
ُ
اكن هذا أحد أدوار    –   فع�  كمحام و�يل  إىل ب� إرسائيل  انليب ماليخ من اهللا  أ

  �سبب نقضهم   هم ضدهماتل تلوجيه    �كمة اهللا  أمام  للمثول  وهو استداعء شعب إرسائيل،  القديم  انليب يف العهد
�َْسلُُب اِإل�َْساُن  فقال "،  اهللا  لب تهمة س�    واتلهمة اليت وجهها إىل الشعب  و� هذه احلالة، جاء ماليخ،.  بلنود العهد

َ
أ

؟" َ   اهللا القدير؟"   لبإ�سان ىلع سجترؤ    من"هل من أمر غ� وارد أ�رث    مثل  باليغّ   وهو سؤال  ،طرح هذا السؤال  ا�َّ
ُعُشوِر َواتلَّْقِدَمِة"  وما هو اجلواب؟

ْ
  ، مات�م وعشور�مجب تقدح "عرب    و��لّم انليب األمة قائًال .  "بَِم َسلَبْنَاَك؟ يِف ال

   كيف يم�ن ألحدهم أن يطلب:  لغة العهد اجلديدإىل    جم ذلكفلنرت.  أنتم �سلبون اهللا"
ً

وأن ،  ملكوت اهللا أوال
اليت �در    الفر�ضة   وفهموا   ، أصىغ الفر�سيون إىل ذلك  أيمكن�م تصور ذلك؟  نفسه؟   ملكوت اهللا يف الوقت   �سلب

 .  بدفع العشور للمخزن يف إرسائيل، املئة والفر�ضة تقيض بدفع عرشة يف؛ �فظوها أمام اهللا جبميع ب� العهد أن

والعشور بمعظمها، اكنت .  عموًما فحسب  دلرجة أنهم لم يدفعوا العشور  األمر  و�ما ذكرت، اكنوا دقيق� جًدا يف
حصلت ىلع   معينة  و� سنة  ،اشيةامل  إن كنت ترّ� :  بهذه الطر�قة  و�ن األمر يتمّ ،  املحصول أو املاشية  تُدفَع من

إن زرعت  .  عجول هللا  عليك إرجاع واحد من ب� عرشة  فما اذلي �در بك فعله؟،  حديثًا   عرشة عجول مولودة 
 واضح؟  و�ن عليك تقديم األفضل أيًضا،.  املحصول هللا  عليك تقديم عرشة يف املئة من،  الشوفان  القمح أو الشع� أو
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  برميًال   ٥٠وحصلوا ىلع    ون ابلقرير�ّ   إن اكنوا يزرعون اخلرضوات أو:  هو اآليت   يفعلونهما اكن الفر�سيون والكتبة  
من انلعنع نمت عند    صغ�ة  ل�ن إن وجدوا أن عرش نبتات.  القمح  اكنوا يأخذون مخسة براميل من،  القمح  من

إن  :  �شبه األمر ما ي�.  رجةاكنوا دقيق� إىل هذه ادل.  لكنيسةقّدمونها لو�  منها   اكنوا يأخذون واحدة،  عتبة ابلاب
قطعة   عرثت ىلع وفيما كنت �س� يف الشارع ، هللا منه وقدمت عرشة يف املئة مدخولك  قمت يف آخر الشهر حبساب 

سنت    و�تأ�د من دفع   ،إىل أن يقدم سنتًا   ليشعر باذلنب  فيف هذه احلالة اكن الفر�يس،  ىلع الرصيف  عرش سنتات
 . مع اهللا �سو�ة حساباته تماًما حرًصا ىلع    من العرش سنتات

لم    إنه خلرب سار أن ن�تشف أن �سوع .  لكن�م تر�تم أثقل انلاموس"،  العشور  دقيقون يف تقديم   قال �سوع "أنتم 
اَكَن يَنْبيَِغ  قال ".  يف انلاموس   اكنت هذه مسألة �سيطة وأقل شأنًا . من أثقل املسائل يف انلاموس  يعترب تقديم العشور 

ْن َ�ْعَملُ 
َ
َقَّ ،  �رس� أن�م دفعتم عشور�م  وا َهِذهِ،أ

ْ
�َْقَل انلَّاُموِس: احل

َ
تُْم أ

ْ
ح� أسمع  .  َوالرَّمْحََة َواِإليَماَن"  لكن�م َتََر�

  ناأهمل  "يا رب، نعم �ن  �ن و�ن نقولمعارص  طيع أن أسمع دفاعنا كمسيحي�أست،  الطر�قة  مهم بهذه�سوع ي�لّ 
ل�ّد   بما �علنا نأخذ جزًءا من مواردنا ،  ةبناء ملكوتك أولو�ّ من    عللم ��ن  و  ،ا سلبوك منّ   ٪٩٦،  العشور"  مسألة

�صور بالعهد    أنا أسمع أناًسا يقولون "هذا.  وما إىل ذلك"  كتعب� حقييق عن طاعتنا و�يماننا،  لك ما أعطيتنا إياه
ل�ن عهدنا عهد أفضل  ،  القديم �سهولة يف العهد    صونهذا صحيح، اكنوا يتملّ .  ليس علينا فعل ذلك اآلن"،  القديم
االلزتامات   و�مكن� أن أضيف املز�د من.  تلك اليت نالوها يف العهد القديم   ب�ث�  يتضمن منافع تفوق،  وأغ�

يا  : لكننا نقول "يمكننا أن نقول ليسوع . هذا أمر �سيط وثانوي ، العشور  انطالقة احلياة املسيحية �.  واملسؤويلات
م لك احلق �ن نقدّ .  شأنًا يف انلاموس، مثل العشور  لن نقلق �شأن املسائل األقلذلا  ،  نرضيك حبياتنا �سوع، نر�د أن  

فمن املستبعد  ،  القليل  ننا ما لم ن�ن أمناء ىلعأظن أ.  أ�ساءل كيف يم�ن أن ي�ون ذلك.  واإليمان"  والرمحة
 . ىلع أثقل مسائل انلاموس  جًدا أن ن�ون أمناء

إًذا،  .  مون عشورهم ىلع األقلبأنهم يقدّ   مدحهم ىلع األقل عرب االعرتاف،  الفر�سي�  �سوع   حىت عندما وّ�خإًذا،  
وقال �سوع  ،  �شأن ما جاء يف الكتاب املقدس  باستمرار  اكنوا يتجادلون مع �سوع   أيًضا؟  اكنوا يقدمون العشور، ماذا 

نَُّ�مْ 
َ
ُكتَُب أل

ْ
نَّ لَُ�ْم    "فَتُِّشوا ال

َ
بَِديًَّة"َ�ُظنُّوَن أ

َ
االتهام األعنف من    ل�ن هؤالء األشخاص اذلين لقوا .  ِ�يَها َحيَاًة أ

أشك يف وجود فر�يس يف  .  للكتاب املقدس  نيواعرتف �سوع بأنهم تالميذ جدّ ،  خالل خدمة �سوع األرضية  �سوع 
.  املقدس من اخلطأ   الكتاب  ووخبل،  و�عصمة الكتاب املقدس من اخلطأ،  لم يؤمن بويح الكتاب املقدس  لكها   إرسائيل

املقدس دليهم الكتاب  إىل أقىص حدود   اكنت عقيدة  ت.  قو�مة  املقدس  ا  عنجيدة    فكرة�ن دليهم  ولم  لكتاب 
 ية يات الكتاباآل راجع م و�نوا ينجحون دائًما يف حتديد، هنفظو� املقدس و الكتاب  ندرسوي  اكنوا  بل إنهم ، فحسب

  أترون ما اذلي �عل األمر �يًفا   أبًدا يف عروقهم، أليس كذلك؟  �رِ ل�ن املشلكة � أن األمر لم  .  يف الكنا�س
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ولم يفتحوا الكتاب  ،  رون يف العشوروال يفكّ ،  ال يأبهون أبًدا للكرازة  نفثمة أشخاص كرث يف الكنيسة ممّ   جًدا؟
ماذا لو كرزنا،  ؟  األمورل�ن ماذا لو فعلنا مجيع هذه    .الفر�سي�  األد� من متطلبات  لم يفوا باحلدّ ،  املقدس أبًدا

 .  هذا ال يثبت أي يشء الكتاب املقدس لكه؟ نا ودرس  ودفعنا عشورنا،

  وهو أن أحد األمور اليت انتقدها ،  �سمح  و�م�ن قول املز�د ل�ن الوقت ال،  بالفر�سي�  ثمة أمر واحد بعد متعلق
الفر�سي�  املتبا�    �سوع دلى  املطنبة  من  للتقوى هو عرضهم  وقتًا   . خالل صلواتهم  الفر�سيون ي�رسون    اكن 

اتلدر�بية  �ًال طو الروحية  يتمّ .  والصالة  ،للتمار�ن  أن  �بون  اكنوا  الواقع،  العامة   استداعؤهم  يف  االجتمااعت  يف 
جًدا،  للصالة فصيح�  اكنوا  هلم،  ألنهم  يصفقون  انلاس  املعلّ .  و�ن    والاكرز�ن  ،واملصلّ�  ،والواعظ  ،م�اكنوا 

  ح� ننظر إىل نموذج الفر�يس يف   وت�راًرا مراًرا    ل�ن املشلكة الوحيدة اليت تربز.  املحرتف� يف أيامهم املتدين�  
� لكمة    وت�راًرا مراًرا    اللكمة اليت �سبها �سوع إيلهم.  تماًما خارجية    � أن ديانة الفر�يس اكنت،  العهد اجلديد

ن  نواًع من اتلديّ   خارجيًا ظهر  أي اإل�سان اذلي يُ ،  املنتحل شخصية أخرى"  املمثلومعناها "،  أي مرايئ،  "هو�و�ر�توس"
 . أبًدا الرب احلقييق ل�ن حياته ببعدها العميق ال تبلغ، واتلقوى 

 أنا ال أقصد أنه �در بنا إهمال.  هو خطر يظهر يف لك جيل  املسيحية ىلع املظاهر اخلارجية  اقتصار احلياة  أ�رر، خطر
ْن َ�ْعَملُوا قال �سوع ".  أمر�ن  فهو لم يضع أمامنا خياًرا ب�،  اخلارجيةاملظاهر  

َ
ُكوا تِلَْك"  اَكَن يَنْبيَِغ أ أنا  .  َهِذهِ َوَال ترَْتُ

يمكننا االستغناء  ،  الرويح  يمكننا االستغناء عن اتلدر�ب ،  "يمكننا االستغناء عن الصالة  ال أقصد أنه يمكننا القول
وما إىل   وىلع العمل ألجل إحقاق احلق،  جارنا   ما دمنا �رص ىلع اإلحسان إىل،  املقدس وما شابه  عن قراءة الكتاب

، ل�ن اتلقوى � احلرف والروح،  احلرف والروح  ال، ال، ال، ليس علينا االختيار ب�.  ودعك من اتلقوى"  ،ذلك
اخل   توليس ؛  اخلارج وادلاخل   إنها �شمل ما هو خاريج وداخ�، اخلارج من دون    توليس  ارج، ادلاخل من دون 

 . وصايا اهللا بل الرب احلقييق يتضمن طاعة ، ادلاخل

 

 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ   اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(  ورُ دْ نْ أ

Chapel(   ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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