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 حزا�طو� لل
 بقلم مات سمرثست 

اثلانية املسيح  تطو�بة  اثلمينة من  اللكمات  �َُّهمْ   لِلَْحَزاَ�،  ُطوَ� " –  هذه 
َ
ْونَ   أل (َ�تََعزَّ املسيح ىلع  –) ٤:  ٥  مىت"    قاهلا 

ِّ المُ   الرب عبد  �لب  فيه    عرصٍ بانليب  إشعياء    أنبَّ . يت٦١ة إشعياء  خلفيَّ  يِِّد الرَّبِّ  يبتعز�ة لشعب اهللا املس  متأل : "ُروُح السَّ
نَّ الرَّبَّ َمَسَحِ� 

َ
، أل َّ  . . . يلَعَ

ُ
َ�" (إشعياء أل  . )١: ٤٠؛ راجع أيًضا ٢-١: ٦١َعزَِّي لُكَّ انلَّاحِئِ

ة وأعلن عن بدء خدمته العلنيَّ إشعياء  سفر    من انلارصة   ار �سيط�َّ عندما فتح  وعد إشعياء    ق قَّ حت عد سبعة قرون،  ب
 ).  ٢١- ١٤: ٤(لوقا 

وِح" (مىت    ثم . األخاليق بإفالسهم يعرتفون اذلين أوئلكأي  –  )٣: ٥يف اتلطو�بة األو�، بارك املسيح "الَْمَساِكِ� بِالرُّ
 . )٤ اآلية(  عليه احلُزن  دون) ٣ اآلية ( األخاليق باإلفالس االعرتاف  املم�ن  من ألنه أ�رث، عسَّ وت

 : وضد اثلقافة  ةديهيَّ ابلضد 

�ون غ�  ي ة بالاكد يم�ن أن  ة، فإن وعد املسيح بتعز�ة أوئلك اذلين �زنون ىلع اخلطيَّ بانلظر إىل احلالة البرش�َّ 
 ي�ون أ�رث معارضة للثقافة.   . بانلظر إىل روح عرصنا، بالاكد يم�ن أنبدي� 

مجتمعنا ف يتم االحتفال بها.  بل  .  وح بها مسمد  رَّ وليس ُ� ن عليها. ال يتم رفضها.  ال ُ�زَ   رصعا ة يف الغرب املاخلطيَّ 
 .ة�زن ىلع اذلين �زنون ىلع اخلطيَّ بل ة. ال �زن ىلع اخلطيَّ 

ل من ة هو أننا نقلِّ يف احلزن ىلع اخلطيَّ مليول شبيهة، أليس كذلك؟ ال شك أن أحد أسباب فشلنا    قد ن�لقومع ذلك  
عصيان  وإنها خيانة،  بل  ة ليست تافهة.  د �الفة سيارة. ل�ن اخلطيَّ رَّ نحن نفرتض أنها ليست أ�رث من ُ� ف  شأنها.

 أبًدا إلًها صغً�ا.  بغِض نُ ة صغ�ة ألننا لم ضد عرش السماء. لم نرت�ب أبًدا خطيَّ 

  ؛ ٤:  ٩  عزرا (   و�جماعة )  ٩:  ١  يوحنا   ١  ؛١٣  : ١٨  لوقا   ؛ ٤-١:  ٥١  مزمور(  كأفراد–  ىلع خطايانا   �زن  بها دلرجة اليت  با 
  من لب أنفسنا �س فإننا  ذلك، نفعلجة اليت بها ال و�ادلر.  السماء تعز�ة   من ننتفع  –) ١٦ :٥ يعقوب   ؛١٣٦: ١١٩ مزمور

 . هذه اتلعز�ة
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 : غوص عميق

  . صباًحا"  ١١ة الساعة  ة من صديق: "قابل� حلضور األلعاب انلار�َّ ىلع رسالة نصيَّ ما  احتفال  يوم  ل االستيقاظ يف  ختيَّ  
ا  م ة ليست مث�ة لإلعجاب يف سماء الظه�ة. يف الواقع، لكَّ ماذا؟ ألن األلعاب انلار�َّ يوجد خطأ مطبيع.   تعتقد أنهس

أ�رث روعة. املنظر  قتامة، اكن  أ�رث  السماء  تألُّ   اكنت  فإن  الطر�قة،  أن ي�ون ضد سواد  و�نفس  انلعمة �ب  ق 
 ".ة، لن ي�ون املسيح ُحلًوا ة ُمرَّ "إىل أن ت�ون اخلطيَّ  :ة. كما قال توماس وا�سون أحد ابلور�تاناخلطيَّ 

ل اآلثار  هو طر�ق الفرح. ختيَّ ف بالنسبة للمؤمن أما    ؛ ة يشء رجيع وضيق األفقبالنسبة للعالم، فإن احلُزن ىلع اخلطيَّ 
  دايع   فال   –اإلدانةب  وليس   باتلعز�ة  اتلو�ة  يقابل حًقا  املسيح اكن إذا– صحيًحا   ٤: ٥مىت  إذا اكن    . ىلع ذلك  بة رتتِّ المُ 

  حباجة   تعد  لم.  �املفديِّ   اخلطاة  ألصدقائك  منك  حةُمنقَّ   �سخة  مقدِّ تُ   أن  عليك  يعد  لم.  االن�شاف  من  للخوف
،  بحيف املسانلهاية العميقة    إىليقودك    ة اخلطيَّ   ان�شاف  اكن  نإ.  مرضك  أعماق  و�شف  قلبك  فحص   من   للخوف

 .بل صخرة صلبة سيأخذك إىل أعماق املحيط. و� انتظارك يف قاع الغوص ليس ثقبًا أسود اهللا رمحة  اختبارفإن 

 �ُ 
ِّ
 : حرو�ص  ل

ده،   �سوع العديد من الصلوات أثناء جتسُّ م. ص�َّ تلكِّ ، ال يم�ن فصل املوعظة ىلع اجلبل عن المُ نهاية املطافيف  
ة  ه لم �زن مرَّ طًرا ذللك. لقد حزن ىلع العديد من اخلطايا، لكنَّ ضأبًدا صالة اعرتاف. لم ي�ن مُ   يصلِّ ه لم  لكنَّ 

 . ةواحدة ىلع خطاياه. لم ي�ن دليه أي خطيَّ 

يدعونا إىل هذه    وهونترص عليها.  ل ا بة؛  يف حقيقة أن �سوع ال ي�تيف باحلزن ىلع اخلطيَّ   تعز�تنا يف انلهاية، ت�من  
  تا م حيث  – ىلع عقب  ا رأسً  املقلوب امللكوت  ا هذ–  ةالرؤ�ة األخالقيَّ 

ً
 .  امللكوت  دخول  من ن نتم�َّ  حىت ا عنَّ  بدال

 . ة عز�َّ المُ  نعمته  من  أفضل �شلٍك  نندهش ليك األخاليق إفالسنا  ىلع ترق حىت �زن قلو�نا  اهللا يلجعل

 

يف لو�زفيل    بمدينة  )Third Avenue Baptist Churchكنيسة ( ) هو شيخ يف  MattSmethurst@ست (رتمات سمي
دلار    س دَّ قالمُ معرفة الكتاب  سلسلة    ) يفThessalonians 2–1(  "ونييك�سال  ٢-١كتاب "ف  ؤلِّ تايك. وهو مُ والية كن

المُ �تاب "و)  Crossway’s Knowing the Bible series(   واي�رش كروس   Before" (سقدَّ قبل أن تفتح كتابك 

You Open Your Bible( . 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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