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 طو� للوداعء
 بقلم ك� جونز 

 ن�ون أن  "  تع�  أنها   ىلع  اتلطو�بات  يف"  طو�"  لكمة  وا يفرسِّ   أن  سقدَّ المُ   الكتاب  ومعل�  �ن للمفرسِّ   املعتاد  من
  يم�ن  اليت   الطرق  إحدى � "  السعادة" أن من  الرغم   وىلع ،ماكر�وس  "طو�" � ةرتمج المُ   ةايلونانيَّ  اللكمة ". داءسع

  السعادة   ،فمن جهة.  ليست � املقصودة   السعادة  أن  يبدو  للتطو�بات،   األوسع  السياق  يف  اأنه  إال   ، أن نرتجم بها اللكمة
  عالوة . احلالة  هذه مثل مع ينسجم ال واالضطهاد الشتم  يتم أن ،١١: ٥مىت  يف و�اتلأ�يد ،ةشخصيَّ   ةاعطفيَّ  حالة  �
  انلصائح   من   سلسلة  أنها   ىلع  اتلطو�بات   إىل   انلظر  خطأ  إىل  ييؤدِّ   ها سعادةأن  ىلع  ماكر�وس رمجة لكمة  ت  فإن  ذلك،  ىلع

  �   اتلطو�بات  فإن  ذلك،   من  العكس   ىلع .  هنا   املسيح  يفعله   ما   أنه  يبدو   ال  ما   وهو  سعيًدا،  ت�ون  كيف  حول
 . ملكوته يف يقبله ن لمَ  اهللا يمنحه  ملا  ةانلبو�َّ  اتلرص�ات  من سلسلة

  �ستطيع   وال  هلا،  �تلقِّ المُ   بلقِ   من  طبييع  �شلك  امتالكها   عدم هو    إعطائها   أو  والفضائل  امل�ات  تلك  منح  يف  والسبب
 يف عليها  املنصوص  ة الشخصيَّ  السمات   فإن األمام، إىل أخرى  خطوة   ألخذ. الصفات  هذه من ذواتهم إظهار وها تلقُّ مُ 

�َُّهمْ   لِلْوَُداَعِء،  ُطوَ� : "٥:  ٥  مىت يف    باتلأ�يد  احلال  هو  هذا.  الساقطة  حاتلنا   يف  إيله  نطمح   ما   ليست  اتلطو�بات
َ
  يَِرثُونَ   أل

رَْض 
َ
 بابل  برج  ناةبُ   روح  صدى  دوتردِّ   ة،البرش�َّ   تار�خ  قدم  قديمة  ة،كأمَّ   أو  كأفراد  سواء  العالم،  ر�ح  فكرة  إن".  األ
ْ�ُفِسنَا   ننَْبِ   َهلُمَّ : "اتهمهود �  لك  خالل  من

َ
ُسهُ   َو�ُرًْجا   َمِدينَةً   أل

ْ
َماءِ   َرأ ْ�ُفِسنَا   َونَْصنَعُ .  بِالسَّ

َ
).  ٤:  ١١  ت�و�ن(   "اْسًما   أل

  ،اإل�از  وأ  ،اتلجميع  خالل  من  ألنفسنا   اسًما   نصنع  أن:  تومجااع  أفراًدا  الساقطة،  ةالبرش�َّ   هدف  هو  هذا  أن  يبدو
د  ايعسامل  �  األشياء  هذه  ت�ون  وعندما .  حدودنا   توسيع  خالل  من  أو  ة الشخصيَّ   فإن   شعب،ال  أو  لشخص ا  اليت حتدِّ
 الكرب�اء. و اجلشع اجتاه يف ستميل الشعب أو الشخص  ذللك ةم�ِّ المُ 

 األرشار  طموح   يتناقض   حيث  ،٣٧ر  مزمو  مثل  بنصوص   مرتبطة  اآلية  هذه  أن  نالحظ  ، ٥:  ٥  مىت  إىل   انلظر  عند  ذللك
ُ   اذلين   األبرار  مع  ةيَّ العامل  شياءاأل  ر�ح  يف  العنيف   اآليات   يف ).  ٥:  ٣٧  مورمز(  عليه  �تَّلكونو  الرب   إىل  طر�قهم   مونسلِّ �

).  ٣٤،  ٢٢،  ١١،  ٩  اآليات(  ورثها   سيتم  بل  األرض   يتم فقط ر�ح   لن  ذلك،  ىلع  عالوة.  سيُقطعون  األرشار  أن  نقرأ   ،١٠-٩
 . الوداعء  هم  األرض  يرثون اذلين   أوئلك: فاجأةوها � امل

  اتلواضع   �   الوداعة   اتلطو�بات،  و�   ٣٧  مزمور  يف.  ضعًفا   ليست  الوداعة  الكث�ون،  يعتقده   قد  ما   عكس  ىلع
ارُ "  ١٤  اآلية  يف.  ثمن  بأي   الر�ح  إىل  األرشار  �سىع  ،٣٧  مزمور   إىل  انلظرب  أخرى،  مرة .  هللا  واخلضوع  رْشَ

َ
 َسلُّوا   قَدْ   األ

يَْف  وا   السَّ َفِق�ِ   الِْمْسِك�ِ   لَِرْ�ِ   قَوَْسُهمْ   َوَمدُّ
ْ
  اذلين   أوئلك  ،اعءالود   فقط  تة،املؤقَّ   املتعة  جتلب  أشياء  يرحبون  و�ينما   ،"َوال

 . األرض  �ثونس  ،)٤ اآلية (  بالرب  ذونيت�َّ 
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  اتلرص�ات   من  سلسلة  �  اتلطو�بات  أن  إىل  سابًقا   أرشت .  وديًعا   املرء   يصبح  كيف  حول  التساؤل  يث� هذا  ل�ن
.  الوداعة  ا أيًض   يعطي  لكنه.  كم�اث  األرض   اهللا  يعطي  ،٥:  ٥  مىت  ضوء   يف  ذللك،.  ملكوته  يف  يقبله  نلمَ   اهللا  يمنحه  ملا 

  يع�  ما  )، ٢٩: ١١ مىت(طبيعته البرش�َّة   يف املسيح  يمتلكها  فضيلة �  الوداعة ناحية، من . شيئ�  ىلع بناءً  هذا أقول
ال  ه برِّ   من  جزء   أنها  القدس    الروح  ثمر  �  الوداعة  أخرى،  ناحية  من  ل�ن.  تلرب�رنا   إيلنا   يُنسب  اذلي  العامل والفعَّ

 .٢٣: ٥ ختربنا غالطية كما  تقد�سنا، يف نظهره  القدس الروح �علنا  اذلي 

 باإليمان إيلنا  املسيح   وداعة تُنسب  ترب�رنا  يف  ذللك،.  الساقطة حاتلنا يف  أصيلة ليست   الوداعة أن  �  املهمة انلقطة 
نا   تقد�سنا   و�  وحده،   �   ةاتلطو�ب  ههذ   بر�ة  ،اإذً .  وداعته  نتتضمَّ   اليت  املسيح  صورة   نلكون ىلع  القدس  الروح  �شلكِّ

  الروح  عطية  نالوا   وقدهلم    قد احتُسبت   وداعته  ألن  األرض   س�ثون  بإيمان  املسيح  إىل  ينظرون  اذلين  أوئلك  أن
 . هشبه نلكون نا لكِّ و�ش باملسيح  ير�طنا  اذلي  ،القدس

 

املعمدانيَّ  جلينديل  كنيسة  رايع  هو  جونز  ك�  بمدينةGlendale Baptist Church(ة  القس  والية   ميا�  )  يف 
 فلور�دا.  

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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