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 طو� للرمحاء
 جاري ستيوارد  بقلم

معاناة اآلخر�ن. إنها إحدى السمات اليت    عنللتخفيف    يدفعولطف الروح اذلي    ،الرمحة � جود القلب وحنانه
  اذلي عن رمحة اهللا،    س م�ء بأوصاٍف قدَّ ). الكتاب المُ ٤:  ٢ أبناء اهللا، ألن اهللا نفسه "َغِ�ٌّ يِف الرَّمْحَِة" (أفسس  تم�ِّ 

).  ٦:  ٣٤" الرَّبُّ إِهٌل رَِحيٌم َوَرُؤوٌف" (خروج    :نفسه ملوىس ىلع أنهاهللا  ). أعلن  ٢٢:  ٣"َمَرامِحَُه َال تَُزوُل" (مرايث إرميا  
.  آالمهم ون العقاب، والرمحة � لطف يظهر هلؤالء األشخاص يف  نعمة اهللا � لطف يظهر للمذنب� وملن �ستحقُّ 

 و�تاجون إىل الراحة واتلعز�ة.    يتأملَّونجتاه اذلين    يمون بقلب رح من اهللا يتم�َّ  �ون"لشفقة، وأوئلك "املطوَّ ا  �شبه  ا إنه

جتاه اآلخر�ن. إن احتياجات اذلين    قاسيةاعم منغمسة يف ذاتها و  من أين يأيت القلب الرحيم؟ بطبيعتها، قلو�نا �شلٍك 
صة بنوع من الرمحة جتاه  يغ. قد �شعر بعض اذلين لم �تربوا نعمة اهللا الُمخلِّ طبييع كما ينب ال حتر�نا �شلٍك   يتأملَّون

 اهللا.    الُمطوَّ�� منف إال يف قلوب ون عنها، ول�ن هناك نواًع عميًقا وثابتًا من الرمحة ال يُعرَ اآلخر�ن و�عربِّ 

ىلع هذا انلحو من خالل اختبار رمحة والدتهم    أصبحوا عميق وثابت يف الرمحة     حياتهم بقلبم�َّ ت أوئلك اذلين ت
نَا ثَاِ�يًَة" (  َ َكِثَ�ةِ" أن اهللا "َودلَ

ْ
�ن  تغ�ِّ صة ت� أناًسا مُ خلِّ ). إن رمحة اهللا المُ ٣:  ١بطرس    ١من جديد. إنه "َحَسَب رمَْحَِتِه ال

ين يعكسون بدورهم عمل اهللا  يف قلوب شعب اهللا، اذل  رمحةً    الرمحةُ ودِل يعكسون بدورهم هذه الرمحة لآلخر�ن. تُ 
 يف أعمال الرمحة جتاه اآلخر�ن.   فوق الطبييع

إنه    .بالرمحة  يئًا مل  ا قلبً   أن يطوِّروا و�رعوا   ا اليت يم�ن ألبناء اهللا من خالهل  ةل يف مراحم اهللا هو الطر�قإن اتلأمُّ 
�رث  األبل إنه ملن    .يها �شلك طبييع كخطأةا فدلنَ اليت وُ   شقاءة والل أبناء اهللا يف حالة اخلطيَّ يتأمَّ   ملن اتلواضع أن

ر� هلا، ورمحنا اهللا. أال �ب ا يف حالة يُ ل يف مراحم اهللا اليت ا�سكبت علينا من خالل املسيح. كنَّ أن نتأمَّ   تواضًعا 
يًْضا رَِحيٌم" (لوقا 

َ
بَاُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
 ).  ٣٦: ٦أن نفعل اليشء نفسه لآلخر�ن؟ "فَُكونُوا رمَُحَاَء َكَما أ

رمحة اهللا يف ايلوم األخ�. هذا هو املغزى من    نوالعوا  أن يتوقَّ   بأوئلك اذلين يفتقرون إىل رمحة اهللا يف قلو�هم ال �
سيَّده  خ  إظهار الرمحة إىل رفيقه العبد، و�َّ   العبد غ� الرحيم   بعد رفض ف  . ٣٥-٢٣:  ١٨مثل العبد غ� الرحيم يف مىت  

َ�َما  قائًال العبد غ� الرحيم  
َ
نَا؟" (آية  : " أ

َ
َعبَْد َرِ�يَقَك َكَما رمَِحْتَُك أ

ْ
يًْضا تَرَْحُم ال

َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
ب  تطلَّ ي).  ٣٣اَكَن يَنْبيَِغ أ

الرمحة اليت    ينالوايربهنون ىلع أنهم لم    يتَّصفون بعد الرمحةظهر الرمحة يف املقابل. أوئلك اذلين  رمحة اهللا أن نُ   اختبار
 تأيت من املسيح يف اإل�يل.  
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ا أ د أن �ترب األفراد رمحة اهللا، تظل رمحة  أوئلك اذلين هلم قلوب رحيمة يربهنون ىلع أنهم قد نالوا رمحة اهللا. بمجرَّ مَّ
و�ُ  األبد،  إىل  عليهم  املستقبلاهللا  بالرمحة يف  الوعد  اآلخر�ن.  مع  بالرمحة  اهللا عليهم  أن رمحة  �َُّهْم  "—  ظهرون 

َ
أل

   األبد؟ إىل لك ظلست اهللا رمحة أن معرفة من أعظم بر�ة  فأي. للرب�ة أ�يد أساس هو —"يُرمَْحُونَ 

 

ست  ادلكتور مساعد    د واريجاري  أستاذ  املسيحيَّ يف  لتار�خ  لهو  كولورادو   Colorado Christian(  ة جامعة 

University(  .مؤلِّ و كتاب  هو  بر�ستونلكيَّ "ف  قادتها"   :) ١٩٢٩-١٨١٢(  لالهوت  ة  وأعمال   Princeton(  حياة 

Seminary (1812–1929): Its Leaders’ Lives and Works( . 

 

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