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 طو� ألنقياء القلب 
 ل� أماي�ل   بقلم

رها اخلاص  تصوُّ   �شلكِّ ختلفة. �ربنا علماء االجتماع أن لك قبيلة أو مجاعة ما  امل  ها  مجيع اثلقافات بطرقانلقاء يُم�ِّ 
ث  نلقاء، ال  فيما �تص با ق باألعراف والسلوك االجتمايع.  فيما يتعلَّ    عن أمرٍ س  قدَّ الكتاب المُ املسيح وال  يتحدَّ

س أو غ� مألوف. ل�ن الطر�قة اليت رشح وأوىص بها املسيح وشهادة    غ� معروف دلعوة  جبملتها ا  الكتاب الُمقدَّ
ال تتوازى مع األخالق األخرى    ٨:  ٥ة. من اجليد أن �سأل كيف أن لكمات مىت  إىل انلقاء تدل ىلع أنها ُمذهلة وُم�َّ 

كيف   وأيًضا  بل  املألوف تفحسب،  ى  هذ ل   تخطَّ اإل�يل.  لرسالة  الفر�د  اجلمال  عن  بايق ةاتلطو�ب  هتشهد  مثل   ،
. يف  خاصة  بعطيةٍ   مبارشٍ   أيًضا �شلٍك ترتبط    لكنَّها ة،  د فقط املوقف األخاليق أو السمة الشخصيَّ ؤ�ِّ تاتلطو�بات، ال  

نِْقيَاءِ هذه احلالة، "
َ
َقلِْب   أ

ْ
ثان عن الطر�ق واملجازاة  �ن يتحدَّ ". سننظر يف عنرص�ن م�َّ اهللاَ   ُ�َعايِنُونَ " هم أوئلك اذلين "ال

   املشهود هلا.

 داود  )، وص�َّ ١٨:  ٣٣وىس الرغبة يف رؤ�ة �د اهللا (خروج  مل  اكنت،  قديًما ة إ�يل املسيح.  عاينة اهللا � عطيَّ أوًال، مُ 
ْسُ�َن يِف َ�يِْت الرَّبِّ  و�    فقط  "َواِحَدةً من أجل "

َ
ْن أ

َ
َ�َفرََّس يِف َهيلَْكِِه" "أ

َ
، َوأ  مَجَاِل الرَّبِّ

َ
ْ�ُظَر إِىل

َ
يَّاِم َحيَايِت، ِليَكْ أ

َ
 لُكَّ أ

س). �ش� شهادة  ٤:  ٢٧(مزمور   ث  لقنا باشتياق إل� إىل اهللا، حيث حتدَّ باستمرار إىل حقيقة أننا خُ   الكتاب الُمقدَّ
د بأن رؤ�ة اهللا هذه  " هللا. و�شهد اإل�يل ىلع اتلعهُّ الطو�او�َّة  نا العظيم باعتباره "الرؤ�ةئون األوائل عن رجا املسيحيُّ 

)visio Dei َستُمن العتيقةح  )  األشياء  تميض  َوُهَو    عندما  انلَّاِس،  َمَع  اِهللا  َمْسَ�ُن  "ُهوََذا  أخً�ا:  القول  و�م�ن 
ُ َشْعبًا، َواُهللا َ�ْفُسُه يَُ�وُن مَ 

َ
). الصوت العظيم من العرش  ٣:  ٢١(رؤ�ا    َعُهْم إِلًها لَُهْم"َسيَْسُ�ُن َمَعُهْم، َوُهْم يَُ�ونُوَن هل

أنه بفضل    ٨-١:  ١٧م يف مىت  سيكون قر�بًا. نتعلَّ   اهللا  ") حضور اهللا ذاته، ألنُهوََذاالرؤ�ا ل�ى ("سفر  يدعو قارئ  
ق انلقاء املطلوب و�ظهر أيًضا  ، �قِّ تغي�نا ا وأيًضا يف  عنَّ   عمله، نيابةً فالوسيط، �سوع نفسه، يمكننا أن نرى �د اهللا.  

ة و� سبب ليس دلينا سبب للخوف من اخلطيَّ   املسيح  ). فقط يف٦:  ٤كورنثوس    ٢؛  ١:١٨مجال اهللا الع� (يوحنا  
 ).  ٨-٧: ١٧ىل �ده (مىت إ للنظر جبرأةٍ 

ة  عات املثايلَّ هو ذاته رجاؤنا ورغبتنا. يأخذ اإل�يل اتلوقُّ   واهللا  ،وعطفه  يتبنَّانا ثانيًا، يظهر هذا املنظر سخاء اهللا اذلي  
انلقاء املطلوب يقود إىل املجد السماوي والرب�ة، وليس القبول البرشي البسيط  فللنقاء السلويك و�عيد �شكيلها.  

�يد ىلع طر�ق    �شلٍك   ظاهًرا اإل�يل يعطينا اهللا. ذللك فإن الرسول اذلي رأى �سوع املسيح  فتماء االجتمايع.  أو االن
 لك يشء "  هله بانلعمة، فإن اهللا اذلي  ث الحًقا إىل املؤمن� يف أفسس أنَّ دمشق يتحدَّ 

ُ
لُكَّ   َ�ْمأل

ْ
لُكِّ   يِف   ال

ْ
  ١" (أفسس  ال
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   َ�ْمتَِلئُوا "  �م فيه�ثقة أنو   الصالةأن تنتظروا بروح    م )، و�اتلايل، يمكن�٢٣:
َ

). ال  ١٩:  ٣" (أفسس  اهللاِ   ِمْلءِ   لُكِّ   إِىل
   اهللا هو هدف اإل�يل. – اإل�يل اكتبصنا ذاته. اهللا ليس �رد لِّ ة ُ� ن خالصنا أقل من عطيَّ يتضمَّ 

. العطايا األخرى و�د شبعنا الاكمل فيها   هللا" هم أوئلك اذلين يرون أننا ُخلقنا فقط من خالل رؤ�ة االقلب  أنقياء"
للنمو يف هذا انلوع من   اهلامةطلق الرب�ة. إن أحد اجلوانب هذه املاكفأة وحدها � يف نهاية املطاف مُ ل�ن  ؛دة جيِّ 

مهره املسيح وانلقاء اذلي تصوَّ  إعطائه    بدونبأننا لن نفرح بأي خ� أو ماكفأة أخرى    الشغوفهو اإلحساس    قدَّ
 ذاته نلا. مع داود �ستطيع "

َ
َقلِْب  نِْقيَاءِ أ

ْ
نَْت ": " أن يقولوا للرب ال

َ
ءَ  الَ  َخْ�ِي . َسيِِّدي أ    ).٢: ١٦ (مزمور  "َغْ�ُكَ   يَشْ

 

أل� هو   الُمصلَحة  �ادي� األعميد  الادلكتور ماي�ل  الالهوت  فلور�دا    للكيَّة  بوالية  أورالندو  وأستاذ  يف مدينة 
" اتلرب�ر واإل�يل"ر للعديد من الكتب، بما يف ذلك  رِّ ف وُ� ؤلِّ وهو مُ   بها.علم الالهوت انلظا� واتلار�يخ  ل مساعد

)Justification and the Gospel( . 

 

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