عظات القديس ماكريوس الكبري
ترمجة القمص اتدرس يعقوب ملطى

العظة اخلامسة عرش
القداسة والنقاوة
"هذه العظة م
تعّل ابلتفصيل ،كيف ينبغي عىل النفس أن تسعى ابلقداسة والطهارة والنقاوة حنو عريسها
يسوع املس يح خملمص العامل.
وحتتوى أيضا عىل بعض مناقشات مملوءة بفوائد عظمية مثل :هل تقوم مجيع العضاء يف القيامة
اكمةل؟ وعن الرش ،وعن ا إلرادة احلرة وعن كرامة الطبيعة البرشية "
خطبة املس يح للنفس :
1ـ اإذا اكن اإنسان غن ًيا جدً ا وهو مكل عظمي ،ويضع قلبه عىل امرأة فقرية ل متكل شيئا سوى نفسها.
ويصري حمبا لها ويرغب أن يأخذها لتعيش معه عروسا هل حفينئذ ،اإن يه أظهرت لك خساء وخري وحمبة زوهجا،
خمصص ًة أيضً ا حهبا هل ،فاإن تكل املرأة الفقرية املسكينة اليت مل تكن متكل شيئا تصري س يدة مالكة للك ما خيص
زوهجا.
ومن الناحية الخرى ،فاإهنا اإذا ترصفت ضد ما هو واجب وضد الالزتام واملس ئولية ،وسلكت مبا ل يليق يف
بيت زوهجا ،فاإهنا حينئذ تُطرد خار ًجا يف خزي وهمانة وعار ،واضعة يدهيا عىل رأسها كام يقول العهد القدمي ابلرمز
عن الزوجة اليت ل تسكل بلياقة يف الغىن العظمي اذلي سقطت منه وأي جمد قد ضاع مهنا ،وكيف جتردت من
كرامهتا بسبب حامقهتا.

واجب النفس اليت خيطهبا املس يح العريس الساموي :
 2ـ وبنفس الطريقة فاإن النفس اليت خيطهبا املس يح العريس الساموي لنفسه لجل رشكته الرسية الإلهية ،واليت
قد تذوقت الغىن الساموي ،جيب علهيا بلك اجهتاد وإاخالص ،أن ترىض املس يح حبيهبا وتمتم لك ما هو واجب
ولئق ،خدمة الروح اليت أُس تؤمنت علهيا ،وأن تُرىض هللا يف لك شئ ،ول حتزن الروح يف أى يشء وحتفظ
التواضع واحملبة حبسب ما هو واجب حنوه هو اذلي فيه يمكن الكامل ،وتسكل حس نا يف بيت املكل الساموي
بلك خساء وخري وشكر قلب لجل النعمة اليت أعطيت لها.
مفثل هذه النفس تصري س يدة ومتولمية عىل لك خريات الرب وحىت جسد جمد لهوته يصري لها .ولكن اإن
سقطت ،وسلكت ضد الواجب يف خدمهتا هل ومل تفعل الش ياء اليت ترضيه ،ومل تتبع إارادته ول تعاونت مع نعمة

الروح احلارض معها ،فاإهنا حينئذ حترم من كرامهتا وتصري يف خزي وهمانة ،وتنفي من احلياة ،كهنا غري انفعة وغري
مناس بة لرشكة املكل الساموي .حينئذ يكون مغ وباكء وراثء عىل هذه النفس من لك الرواح القديسة غري
املنظورة :فاملالئكة والقوات ،والرسل والنبياء والشهداء يبكون علهيا.
 3ـ فاإنه كام قال الرب " يكون فرح يف السامء" (لو ،)7:15كذكل يكون أسف وباكء يف السامء عىل
نفس واحدة تسقط من احلياة البدية .وكام أنه حيامن ميوت اإنسان غىن ،عىل الرض ،فاإنه ي ُش يَّع ابملوس يقى،
والحلان احلزينة والولوةل (العويل) من أخوته وأقاربه وأصدقائه ومعارفه ،هكذا فاإن مجيع القديسني ينتحبون
بأحلان حزينة ومراىث عىل تكل النفس.
وهذا هو نفس ما يقوهل الكتاب املقدس يف موضع أخر بلغة رمزية "ولول اي رسو لن الرز سقط" (زكراي
. )2:11
فكام أن إارسائيل ،حيامن اكن يظن فيه أن يرىض الرب ـ مع أنه مل يرض الرب أبدا كام ينبغي ـ اكن هلم معود حساب
يظللهم ،ومعود انر ييضء علهيم ،وقد رأوا البحر ينقسم أماهمم ،واملاء الصفي خيرج من الصخرة ،ولكن حيامن
حتول قلهبم وقصدمه عن هللا ،أهلكهتم احل ميات ُوسلمموا ليدي أعداهئم فاقتيدوا اإىل أرس مؤمل وعذبوا بعبودية مرة.
م
رس ًاي حبزقيال النىب أيضً ا ،قائ ًال عن مثل هذه النفس كهنا أورشلمي " وجدتك عراينة يف
وهذا ما يعلنه الروح م
الربية فغسلتك من ماء جناس تك ،وألبس تك ثواب ،ووضعت عليك أساور يف يدك وطوقا يف عنقك وأقراطا يف
أذنيك .خفرج كل امس بني مجيع المم وألكت السميذ والعسل والزيت ،وبعد لك هذا نسيت خريايت ،وذهبت
وراء عاشقيك وزنيت خبزي وعار" (أنظر حزقيال7:16ـ.)17

لنمتم خالصنا خبوف ورعدة :
 4ـ هكذا ابملثل فاإن الروح حيذر النفس اليت تعرف هللا من خالل النعمة ،بعد أن تتطهر من خطاايها
السالفة وتزتين بزينة الروح القدس ،وتصري رشيكة يف الطعام الإلهيي الساموي ،ول تسكل كام جيب بمتيزي
وحتفظ ،ول حتافظ كام جيب عىل التوقري واحلب للمس يح العريس الساموي ،وهكذا تُرفض وتُطرد من احلياة اليت
اكنت رشيكة فهيا قب ًال.
فاإن الش يطان ميكن أن يقوم وينهتز فرصة حىت ضد أولئك اذلين وصلوا اإىل قامات مثل هذه ،وحىت ضد أولئك
اذلين قد عرفوا هللا يف نعمة وقوة ،فاإن اخلطية ل تزال ترفع رأسها وتسعى أن تسقطهم .ذلكل ينبغي أن جنهتد،
ونسهر عىل نفوس نا بتبرص وحمكة ،وأن " نمتم خالصنا خبوف ورعدة" كام هو مكتوب (يف ،)12:2مفهام كنمت أنمت
صغريا اكن أم
اذلين رصمت رشاكء يف روح املس يح ،فانظروا أن ل تسلكوا ابزدراء أو عدم اهامتم يف أى شئً ،
كبريا ول تزدروا بنعمة الروح ،حىت ل تُبعدوا من احلياة اليت قد رصمت رشاكء فهيا.
اكن ً
 5ـ وسأكرر هذا مبثل أخر .فاإذا جاء خادم اإىل قرص املكل ليس تخدم الواىن املوجودة هناك ،فهو يأخذ
من اخلريات اخلاصة ابملكل ـ فهو مل حيرض معه شيئًا ـ وخيدم املكل بأواىن املكل اخلاصة .هذا اخلادم حيتاج هنا اإىل

حمكة كثرية وبصرية ومتيزي ،حىت ل يرتكب خطأ يف اخلدمة ،كن حيرض اإىل املائدة امللوكية نوع من الطباق غري
اذلي اكن جيب أن حيرضه ،بل ينبغي أن يرتب الواىن عىل املائدة بنظام من الول اإىل الخر ابلرتتيب السلمي
فاإذا اكن بسبب اجلهل وعدم المتيزي ،ل خيدم املكل ابلنظام السلمي وبرتتيب ،فاإنه يفقد ماكنه ومعيش ته يف القرص.
وبنفس الطريقة فاإن النفس اليت ختدم هللا ابلنعمة والروح يلزهما تبرص كثري ومعرفة لىك ل ترتكب خطأ يف أواىن
هللا ،أى يف خدمة الروح ـ بعدم حفظ إارادهتا اخلاصة يف توافق مع النعمة .فاإنه من املمكن يف جمال خدمة الروح
رسا بواسطة الإنسان الباطن ،أن تقوم النفس خبدمة الرب يف أوان من عندها ،أى بروهحا يه ،ولكن
اليت تمت ً
هللا ل ميكن أن ُخيدم بغري أواىن هللا أى بغري النعمة حىت ترضيه وتعمل مش يئته يف لك شئ.

احلاجة اإىل احلمكة والمتيزي :
 6ـ وحيامن ينال الإنسان النعمة ،فاإنه يكون حينئذ يف حاجة شديدة اإىل الفهم واحلمكة والمتيزي ـ وهذه
العطااي يه نفسها تُعطى من هللا للنفس اليت تطلهبا منه ـ لىك يُعبد هللا عبادة مقبوةل ابلروح اذلي انهل الإنسان،
ول هتامجه اخلطية بغتة فيخطئ ،ول يُغوى ابجلهاةل والطياشة والإهامل ويسكل ضد ما تطلبه مشيئة الرب ،لن
نتيجة هذه الش ياء العقاب واملوت ،والباكء ملثل هذه النفس .فالرسول القديس يقول " لئال بعد ما كرزت
للخرين أصري أان نفىس مرفوضً ا" (1كو )27:9وها أنمت تنظرون أى حذر وخوف اكن عنده ،مع أنه اكن رسول
هللا ،ذلكل فلنتوسل اإىل هللا ،حنن اذلين حصلنا عىل نعمة هللا ،لىك نعبد عبادة الروح حسب مش يئته بأكرث مما
هو معتاد ،ول يكون لنا رشكة مع أفاكر الاحتقار والعصيان ،حىت اإذا ما عش نا بطريقة مرضية للرب وعبدانه
عبادة روحية حسب مش يئته فاإننا اإذ حنيا هكذا نرث احلياة البدية.

أعضاء اجلسم وأعضاء النفس :
 7ـ هناك البعض عندمه عاهات يف أجساهمم ،فقد حيدث أن اإنساانً تكون بعض أعضائه حصيحة،
كعيناه مث ًال ،أو غريها من العضاء ،ولكن بقية أعضائه عاجزة ،هكذا أيضا يف العامل الرويح فقد يكون اإنسان
سلميًا وحصي ًحا يف ثالثة أعضاء من روحه ولكن ل يكون اكم ًال .فأنمت ترون مك للروح من مراحل ودرجات ،وكيف
أن اخلطية يمت تصفيهتا والتنقية مهنا عىل مراحل متتالية وليس دفعة واحدة ،وأن عناية هللا لكها وتدبريه للخليقة،
وإارشاق الشمس ،ولك ما خلقه هذه مجيعها اإمنا يه لجل امللكوت اذلي سريثه اخملتارون لجل تكوين ملكوت
السالم والوئام.

نقاوة القلب وعدم اإدانة الغري :
 8ـ ذلكل جيب عىل املس يحيني أن جيهتدوا عىل ادلوام ،ول يدينوا أحدا ابملرة ـ ول يدينوا حىت الزانية
يف الشارع ول المثة املشهورين خبطاايمه واملمتردين ـ بل وأن ينظروا اإىل لك البرش ببساطة النية ونقاوة العني،
حني يصري المر هكذا كقانون اثبت يف الطبيعة أن ل حيتقر أحدًا ،ول يدين أح ًدا ،ول ميقت أحدًا حىت ول
متيزيا بني أشخاص الناس .فاإن رأيت اإنساان بعني واحدة ،فال تنقسم يف داخل قلبك ،بل انظر اإليه
جيعل ً

وراعيه كام لو اكن حصي ًحا متا ًما .والإنسان القطع (ذو يد واحدة) انظر اإليه كام لو اكن بيدين ،والعرج تنظر اإليه
اكذلي يسري معتد ًل ،واملشلول اكلصحيح.
هذه يه نقاوة القلب ،أنك حيامن ترى خطاة أو مرىض ،أن تشفق علهيم وترىث حلاهلم ،وتكون حنوانً وحم ًبا من
حنومه[ ]1وحيدث أحياان أن قدييس الرب جيلسون يف املراصد ،وينظرون ضالل العامل وخداعه .فبحسب
الإنسان الباطن مه يتخاطبون مع هللا ،ويصلون من أجل العامل ولكن حبسب الإنسان اخلاريج فاإهنم يظهرون
للناس كهنم يتأملون ما حيدث يف العامل.
 9ـ اإن أهل العامل مه حتت تأثري روح الرش الواحد ،وهو جيعلهم هيمتون ابلمور الرضية ،أما
املس يحيون فلهم هدف أخر ،وفكر واهامتم أخر ،فهم من عامل أخر ومدينة أخرى .اإن روح هللا هل رشكة مع
نفوسهم ،ومه يدوسون العدو حتت أقداهمم .فاإنه مكتوب " أخر عدو يبطل هو املوت" (1كو .)26:15فالتقياء
مه سادة للك الش ياء ،أما أولئك املرتاخون يف الإميان واخلطاة فهم عبيد للك الش ياء ،والنار حترقهم ،واحلجر
خريا تتسلط علهيم الش ياطني.
والس يف يقتالهنم وأ ً

قيامة الجساد :
 10ـ سؤال :هل تقوم لك أعضاء (اجلسم) ،يف القيامة؟
جواب :اإن لك يشء سهل عىل هللا ،وهو قد وعد ابلقيامة ،رمغ أن هذا يبدو مس تحي ًال ابلنس بة اإىل الضعف
البرشى والفكر البرشى ،لنه كام أن هللا أخذ من الرتاب ومن الرض و مكون اجلسد بطبيعة أخرى خمتلفة وغري
مشاهبة ابملرة للرض ،وجعل فيه أنواع أعضاء وعنارص كثرية ،مثل الشعر ،واجلدل ،والعظام ،والواتر ،أو كام
أن الإبرة اإذا طرحت يف النار ،يتغري لوهنا وتصري ًانرا ،رمغ أن طبيعة احلديد (املصنوعة منه الإبرة) ل تنزتع بل
تظل قامئة ،كذكل أيضا يف القيامة ،فاإن مجيع العضاء تقوم ،وحىت شعرة واحدة ل هتكل ،كام هو مكتوب
تغيريا حقيقيًا ،ولكهنا ل
(لو )18:21ولك العضاء تصري مثل النور ،ولكها تكون مغمورة يف النور والنار ،وتتغري ً
تتحلل وتصري ًانرا خالصة كام يقول البعض ،فال يتبقى من قواهما الطبيعي يشء ابملرة عىل حسب ذكل الرأي ،ل
بل اإن بطرس يظل هو بطرس ،وبولس يظل هو بولس ،وفيلبس هو فيلبس .ولك واحد يظل يف طبيعته
مملوء ابلروح.
اخلاصة وخشصيته ولكنه يكون ً
وأما اإن قلت اإن الطبيعة تتحلل وتفىن ،فعندئذ ل يكون هناك وجود لبطرس أو بولس ،أو أى خشص ،ول
اذلين ذهبوا اإىل هجمن حيسون بعذاهبم ،ول اذلين دخلوا اإىل امللكوت يشعرون ابلغبطة والسعادة.
11ـ فاإن قلنا اإن هناك بس تان ُزرع فيه لك أنوع أجشار الفواكه ،واكن فيه المكرثى والتفاح والعنب،
جشارا بامثرها وأوراقها ،وهذا البس تان م
تغري ولك الجشار وأوراقها حتولت اإىل طبيعة أخرى وصارت مثل النور،
أ ً
هكذا أيضً ا فاإن البرش يتغريون يف القيامة ،وتتقدس أعضاؤمه وتصري مثل النور (نورانية).

الصرب واحامتل الاضطهاد :
12ـ فيجب اإذن عىل رجال هللا أن يَع مدوا أنفسهم للحرب والقتال فكام أن الشاب الشجاع حيمتل
الرضابت اليت تأىت عليه يف مباراة املصارعة ويردها اثنية ،كذكل جيب عىل املس يحيني أن يتحملوا الشدائد اليت
من اخلارج ،واحلروب اليت من ادلاخل ،لكامي ينترصوا بواسطة الصرب رمغ أهنم يُرضبون ،فهذا هو املس يحي .لنه
حيامث يكون الروح القدس ،فهناك يتبعه الاضطهاد واحلرب كظل هل.
فأنت ترى النبياء ،كيف اضطهدمه أقرابؤمه من الول اإىل الخر ،بيامن اكن الروح القدس يعمل فهيم .وانظر كيف
أن الرب ،اذلي هو الطريق واحلق ،اكن ُمضطهدً ا ليس من أمة أخرى ،بل من خاصته .وخاصته ـ أى شعب
إارسائيل ـ مه اذلين اضطهدوه وصلبوه .كذكل اكن المر مع الرسل .ومنذ أن جاء الصليب نُزع الروح املعزى من
حمةل إارسائيل ،وانتقل اإىل املس يحيني وح مل علهيم .ومل يُضطهد الهيود بعد ذكل ،وصار املس يحيون وحدمه مه
الشهداء.
لهذا السبب فال ينبغي أن يس تغرب املس يحيون ذكل .فالبد للحق أن يُ َ
ضطهد.

اخلطية وقلب الإنسان :
 13ـ سؤال :يقول البعض اإن الرش يدخل من اخلارج وإان الإنسان يس تطيع أن مينعه من ادلخول اإذا
أراد ويطرده عنه.
جواب :كام أن احلية حتدثت اإىل حواء وبسبب اإذعاهنا دخلت اإىل داخلها ،هكذا أيضً ا اإىل هذا اليوم فاإن اخلطية
اليت يه خارج الإنسان تدخل اإىل داخهل برىض وإاذعان منه .فاخلطية لها السلطان واحلرية أن تدخل اإىل القلب.
لن أفاكران ليست خارجية ابلنس بة لنا بل يه تأىت وتنبع من القلب يف ادلاخل .فالرسول يقول " :فأريد أن
يصىل الرجال يف لك ماكن رافعني أايدى طاهرة بدون غضب ول جمادلت[ ]2رديئة" .لن هناك " أفاكر خترج
من القلب" كام يقول الإجنيل (مت.)19:15
فأدخل للصالة واحفص قلبك وعقكل ،وقرر يف نفسك أن ترفع صالتك نقيمة هلل ،وانظر جيدا ألم يكون هناك
يشء يعوق صالتك ،وأن تكون صالتك طاهرة ،وانظر هل عقكل منشغل متا ًما ابلرب ،كام ينشغل الزارع
بزراعته ،والعريس بعروسه ،والتاجر بتجارته ،أم أنك بيامن حتىن ركبتيك للصالة يقوم أخرون بتش تيت أفاكرك
وحسهبا بعيدً ا.

اإماكنية اخلطية بعد املعمودية :
14ـ ولكنك قد تقول أن الرب قد جاء ودان اخلطية ابلصليب (رو  )3:8وأن اخلطية مل تعد بعد ذكل
موجودة يف ادلاخل .ولكن اإذا فرضنا أن أحد اجلنود وضع عربته يف داخل بيت أحد الناس ،أفال يكون هل احلرية
أن يدخل ذكل البيت وخيرج منه كام يريد .هكذا فاإن اخلطية لها حرية أن جتادل يف داخل القلب .اإنه مكتوب

أن الش يطان " دخل اإىل قلب هيوذا" (يو )27:13وأما اإذا قلت أن اخلطية قد أدينت مبجئ املس يح ،وأن الرش
ليس هل احلرية ـ بعد املعمودية ـ أن ينازع يف داخل القلب ،أفال تعرف أنه منذ جمىء الرب اإىل هذا اليوم ،ولك
اذلين قد اعمتدوا ،حتارهبم أفاكر رشيرة يف بعض الوقات؟.
وأمل يتحول البعض مهنم اإىل اجملد الباطل ،وإاىل الزىن ،أو اإىل الرشاهة؟ .وهل لك الناس اذلين مه يف داخل
حدود الكنيسة ،هلم قلوب نقية وبال عيب .وأل جند أن هناك خطااي كثرية ترتكب بعد املعمودية ،وأن كثريين
يعيشون يف اخلطية ،اإذن حفىت بعد املعمودية ،فاإن السارق "الش يطان" هل حرية أن يدخل ويفعل ما يشاء.

حمبة هللا من لك القلب :
15ـ أنه مكتوب " حتب الرب اإلهك من لك قلبك" (تث )5:16وأنت تقول "اإىن أحب هللا ،وعندى
الروح القدس فهل عندك متذكر مس متر للرب ،وحمبة مش تعةل ،وشوق حار اإىل الرب؟ .وهل أنت ملتصق
هنارا ولي ًال؟ .فاإن اكن عندك حمبة مثل هذه ،فاإنك تكون نقيًا ،ولكن اإن مل تكن
ومرتبط ابلرب هبذه الطريقة ً
كل ،حفينئذ ينبغي أن تفحص ابس مترار :اإذا أتت يف طريقك الشغال الرضية أو الفاكر ادلنيئة الرشيرة ،هل
يكون دليك ميل اإلهيا ،وهل تنجذب نفسك اإىل احملبة والاشتياق هلل ابس مترار.
اإن أفاكر العامل ُحتدر العقل اإىل المور الرضية الفاسدة ول تدعه حيب هللا أو يتذكر الرب .وقد حيدث من
الناحية الخرى أن اإنساان أميًّا يذهب اإىل الصالة ،وحيىن ركبتيه ويدخل عقهل اإىل الراحة وعىل قدر ما حيفر
ويتعمق ،فاإن سور اخلطية يهندم أمامه ويدخل اإىل الرؤاي والاس تعالن واحلمكة ،حيث ل يقدر العظامء واحلكامء
والفصحاء أن يدخلوا اإىل هناك ليفهموا ويعرفوا حاةل عقهل السامية ،اإذ أنه يكون مس تغرقًا ومشغو ًل ابلرسار
الإلهية ،واذلي ليس هل خربة يف متيزي القلوب ل يعرف كيف يقيممها ويقدمرها ،بسبب نقص اخلربة .واملس يحيون
ينفرون من الجماد الرضية وحيس بوهنا نفاية (يف  )8:3ابملقارنة بعظمة ومسو تكل الش ياء ،تكل العظمة اليت
تعمل بتأثريها وفاعليهتا فهيم.

النعمة والسقوط :
 16ـ سؤال :هل من املمكن أن يسقط الإنسان اذلي هل موهبة النعمة؟.
جواب :اإن أمهل ،فاإنه يسقط ،فالعداء ل يرتاخون أبدًا ول يتوقفون عن احلرب ،فمك ابلكرث جدً ا ينبغي عليك
أنت ألم تكف عن طلب هللا .لن اخلسارة اليت حتصل كل نتيجة الإهامل يه خسارة عظمية جدً ا ،حىت لو
ظننت يف نفسك ،أنك متدرب وكل خربة يف رس النعمة ذاته.
 17ـ سؤال  :هل تبقى النعمة يف الإنسان بعد سقوطه ؟ .

جواب :اإن مشيئة هللا يه أن يرد الإنسان اثنية اإىل احلياة وحيركه ليعود إاىل الباكء والتوبة .فاإن اكنت النعمة تظل
ابقية ،فاإمنا غرضها من ذكل أن جتعكل عام ًال جادًا بعزم شديد يف توبتك عن تكل الش ياء اليت س بق أن
أخطأت فهيا.

الاكملون وحمارابت الش يطان :
وقلق؟.

معرضون لن حتل هبم صعوابت أو حروب ،أم أهنم أحرار متاما من لك مه
18ـ سؤال :هل الاكملون م

جواب :اإن العدو ل يكف أبدا عن احملاربة .اإن الش يطان عدمي الرمحة يف كراهيته للبرش ،ذلكل فهو ل يتوقف
أبدا عن احملاربة ضد لك اإنسان ..ولكن الظاهر أنه ل هيامج امجليع بنفس ادلرجة ،فاإن حاكم الولايت والنبالء يف
البالط املليك يدفعون اجلزية ل إالمرباطور ،والإنسان اذلي يف هذا املركز هل ثقة يف ثروته من اذلهب والفضة،
حىت أنه يدفع الرضيبة من فائض دخهل ،ول يشعر بأي خسارة .والإنسان اذلي يعطى صدقة ل يشعر بأنه
خيرس .وكذكل فاإن الش يطان يعترب هذا المر (أى عدم همامجته للبعض) أنه م
فضةل وزايدة وأنه ليس ابلمر
اخلطري[.]3
ولكن قد يكون هناك اإنسان فقري ،معدم حىت من القوت اليويم .وهو يُرضب ويُعذب لنه ل يس تطيع أن يدفع
الرضيبة ،وقد يرصف وقته يف احامتل اجلدلات والانهتأاكت املتكررة ويسوقونه أماهمم ابلقوة ،ولكنه ل ميوت ،بيامن
هناك اإنسان أخر يصدر المر بقطع رأسه وهيكل يف حلظة واحدة ـ وهكذا المر بني املس يحيني فالبعض مهنم
حياربون بشدة ويُض ميق علهيم ابخلطية ،ومع ذكل يصريون أكرث ثباات وحمكة ومتران عىل احلروب.
وحيتقرون قوة العدو ،ول يكونون يف خطر من هذه الناحية ،لهنم يكونون حمفوظني من السقوط ومتيقنني من
خالصهم ،لهنم قد مت نروا كثريا يف احلرب ضد اخلطية والرش واكتس بوا خربة عظمية ،ولهنم حاصلون عىل
حضور هللا معهم ،فاإنه يقودمه ويكونون يف راحة.
19ـ إالم أن البعض الخر ،اذلين مل يمت نروا بعد ،فهؤلء اإن سقطوا يف شدة واحدة واثرت علهيم احلرب ،فاإهنم
يقعون يف اخلراب والهالك.

انشغال القلب ابملس يح وحده :
انسا كثريين يف
ومثل املسافرون اذلين يدخلون اإىل مدينة ما ،قاصدين أن يروا أحباءمه ومعارفهم ،حفيامن يقابلون أ ً
أسواق املدينة فاإهنم ل يتوقفون بسبهبم ،وذكل لن غايهتم يه أن جيدوا أصدقاءمه .وحيامن يقرعون عىل ابب
أحباهئم من اخلارج وينادون علهيم فاإن أصدقاءمه العزاء يفتحون هلم بفرح ،ولكهنم اإن تلكوا يف السواق،
تعوقوا بسبب أولئك اذلين يقابلوهنم فاإن الباب يغلق ول يفتح هلم أحد،
واخندعوا أو م

يسعون اإىل المام ليصلوا اإىل ربنا املس يح احملبوب احلقيقي ،فينبغي أن يغضوا النظر عن لك
وهكذا أولئك اذلين م
من مه سواه ول ينشغلوا هبم .فاإن النبالء واحلاكم ،اذلين يدخلون القرص اإىل املكل ،يكونون يف خوف شديد
من هجة ما جياوبون به وكيف يتلكمون لئال بسبب خطأ يف اإجابهتم عن أنفسهم ينهتيي المر هبم اإىل حمامكهتم
وعقاهبم ،وأما عامة الشعب البسطاء ،اذلين مل تقع عيوهنم قط عىل أمري ،فاإهنم يرصفون أايهمم بال قلق أو ممه.
وهذا هو احلال مع هذا العامل الريض اذلي حتت السامء ـ من املكل اإىل أفقر الناس ـ فاإذ ل يعرفون شيئا عن
جمد املس يح ـ فهم هيمتون فقط بأمور هذه احلياة الرضية ول يوجد بيهنم حىت ول واحد يتفكر يف يوم ادلينونة.
أما أولئك اذلين يأتون بأفاكرمه أمام كريس دينونة املس يح ،حيث يكون عرشه ،ويرصفون حياهتم يف حرضته
فاإهنم يكونون يف خوف ورعدة ابس مترار ،لىك ل يصنعوا أى خطأ من هجة وصاايه املقدسة.

ممتكل النعمة عىل القلب :
مثارا كثرية اإىل خمازهنم ،فاإهنم يعملون أكرث فأكرث لك يوم
20ـ وكام أن أغنياء الرض حيامن حيرضون ً
مثارا أكرث ،ليكون عندمه وفرة عظمية ،ول يكون عندمه تناقص.
ليحرضوا ً
فلو أهنم اعمتدوا عىل الغىن اخملزون يف اخملازن ومل هيمتوا أن يضيفوا اإليه وبدأوا يس تعملون ما س بق أن خ نزوا،
كثريا ،لىك ل
فاإهنم بعد فرتة يقعون يف الفقر واحلاجة وذلكل فاإنه يلزهمم أن يسعوا وأن يعملوا ويزيدوا دخلهم ً
يتخلفوا .وهكذا المر يف املس يحية ،حيامن نتذوق نعمة هللا كام يقول " ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب"
(مز.)8:34
فهذا التذوق هو قوة ف معاةل من الروح يف ملء الثقة ،حبسب خدمة الروح يف داخل القلب .لن لك اذلين مه
أبناء النور ،ومن خدمة العهد اجلديد يف الروح القدس فهؤلء ل يتعلمون شيئا من الناس ،بل مه يتعلمون من
هللا (يو1 ،45:6تس )9:4فالنعمة نفسها تكتب عىل قلوهبم قوانني الروح.
ذلكل فال ينبغي أن يتلكموا فقط عىل الكتب املكتوبة ابحلرب ،فاإن نعمة هللا تكتب قوانني الروح وأرسار السامء
عىل "ألواح القلب" أيضً ا (2كو .)3:3لن القلب حيمك وميكل عىل لك حراكت اجلسد ،وحيامن متكل النعمة عىل
مراعى القلب ،فاإهنا بذكل متكل عىل لك العضاء والفاكر لنه هناك ـ أى يف القلب ـ يوجد العقل ،ولك ملاكت
النفس ولك أمالها ،ذلكل فاإن النعمة تنفذ أيضا اإىل لك أعضاء اجلسد (عن طريق القلب).

ممتكل اخلطية عىل القلب :
 21ـ ومن اجلهة الخرى ،فاإن لك أبناء الظلمة ،متكل اخلطية عىل قلوهبم ،وتنفذ اإىل لك أعضاهئم "
لن من القلب خترج الفاكر الرشيرة" (مت )19:15وهكذا اإذ تنترش الفاكر الرشيرة جتعل الإنسان يف ظلمة.
وأولئك اذلين يقولون أن الرش ل يتودل يف الإنسان ويمنو يف داخهل ،رمبا ل هيمتون من هجة الغد ،وقد ل حتارهبم
شهوة ،لن الرش يكف فرتة من الوقت عن اإزعاهجم بتحريك نوع من الشهوة يف داخلهم ،حىت أن الإنسان
يتجارس عىل أن يقسم "اإن هذه الشهوة مل تعد هتامجين".

ولكن بعد فرتة وجزية يش تعل ابلشهوة ،حىت أنه يوجد حانث ًا يف القسم اذلي أقسمه .وكام أن املاء جيرى يف
الانبيب ،هكذا ترسى اخلطية يف القلب والفاكر ،ولك اذلين ينكرون هذا فاإن اخلطية نفسها تدحضهم وهتزأ
ترتا ومتخفيا يف داخل
هبم ،حىت ولو اكنت اخلطية ل تفكر يف الانتصار علهيم ،لن الرش حياول أن يكون مس ً
عقل الإنسان.

احملبة هلل وكرامة الإنسان :
 22ـ اإن اكن أحد حيب هللا ،فاإن هللا أيضا خيلط حمبته هبذا الإنسان وإاذا أؤمتن الإنسان مرة عىل حمبة
هللا ،فاإن هللا يزيد عليه من الإميان الساموي ويصري الإنسان اكئنا متاكم ًال .فلك جزء من نفسك تقدمه هلل ،فاإنه
خيلط بنفسك شئ مثهل من نفسه ،حىت أن لك ما تفعهل يُعمل بنقاوة ،ويصري حبك نقيا وصالتك نقية.
عظمية يه كرامة الإنسان ،فانظر عظمة السموات والرض ،والشمس والقمر ،ولكن الرب مل يرس أن يسرتحي يف
هذه اخمللوقات بل يف الإنسان فقط .ذلكل فالإنسان هل قمية أعظم من لك اخمللوقات ولعىل أجتارس وأقول ليس
فقط اخمللوقات املنظورة بل وأيضا أعظم من اخمللوقات غري املنظورة ،وأعظم حىت من " الرواح اخلادمة" (عب
 .)4:1فّل يقل الكتاب عن ميخائيل وجربائيل رؤساء املالئكة " لنخلقهم عىل صورتنا كش هبنا" (تك )26:1بل
قال هذا عىل اجلوهر الرويح ل إالنسان ،وأان أعىن نفسه غري املائتة .لنه مكتوب "اإن مالئكة الرب تعسكر
حول خائفيه" (مز.)6:34

الاختالف بني الإنسان واخمللوقات املادية
 23ـ اإن اخمللوقات املادية مرتبطة بطبيعهتا اليت خُلقت علهيا.
فالسامء خُلقت لجل اخلري وكذكل الشمس والقمر والرض ـ ومل تكن مرسة الرب فهيا ،رمغ أهنا ل
تس تطيع أن تتغري عن ما خُلقت عليه ،كام أهنا ليست لها أى إارادة .وأما أنت أهيا الإنسان ،أنت خملوق عىل
صورة هللا ومثاهل ،لنه كام أن هللا هل الس يادة يف نفسه ويفعل ما يشاء ـ فاإذا أراد فهل السلطان أن يرسل البرار
ُرس بأن يفعل هذا ،ول يقبل جمرد هذا الفكر ،لن الرب عادل وابر ـ
اإىل هجمن والرشار اإىل امللكوت ولكنه ل ي م
وهكذا أنت أيضا فاإنك س يد نفسك ،فاإذا اردت أن هتكل فميكنك أن تفعل ذكل .وإاذا اخرتت أن جتدف أو أن
ختلط مسوما لىك تقتل اإنساان ما فلن مينعك أو يعوقك أحد .فاإذا أراد الإنسان ميكنه أن خيضع هلل ويسري يف
طريق الرب ويضبط شهواته .فاإن عقلنا هذا هو قوة متوازنة وقد أُ ِ
عطيت هل القدرة أن ُخيضع حراكت وشهوات
اخلطية اخملجةل.

ينبغي حماربة الرش الساكن فينا :

24ـ وكام أنه يف بيت عظمي ،حيث توجد أوان من اذلهب والفضة وأنواع مالبس خمتلفة وأموال كثرية،
فاإن الش بان والشاابت اذلين يعملون هناك يقمعون عقوهلم رمغ أن طبيعهتم ـ بسبب اخلطية الساكنة فهيم ـ
تش هتيي لك هذه الش ياء .ولكن بسبب اخلوف البرشى من سادهتم فاإهنم يلجمون رغباهتم ،فمك ابحلرى جدًا
حيث يوجد خوف هللا  ،فينبغي عىل الإنسان أن حيارب ويقاوم الرش الساكن فيه .فاإن هللا وضع عليك لك ما
ميكن أن تفعهل.
أن طبيعة احليواانت غري العاقةل يه طبيعة مقيدة .فطبيعة احلية طبيعة مرة وسامة وهكذا تكون لك احليات.
واذلئب طبيعته مفرتسة ،ولك اذلئاب لها نفس الطبيعة .ووداعة امحلل جتعل منه فريسة ولك امحلالن لها نفس
الطبيعة ،وامحلامة ليس فهيا غدر وإايذاء ،وهكذا طبيعة لك امحلام .وأما الإنسان فليس مثل هذا .فهناك اإنسان ما
مثل ذئب مفرتس ،وأخر مثل محل ،وذلكل يكون فريسة ،والكهام يصدران من أصل الطبيعة البرشية.

الطبيعة الإنسانية املتغرية :
حترك الشهوة يف
 25ـ فهناك اإنسان ل يكتفي بزوجته ويسكل يف الزان بيامن هناك اإنسان أخر ل حيمتل حىت جمرد م
قلبه .هناك اإنسان يهنب ما لقريبه ،وإانسان أخر يعطى لك ما عنده حبا هلل .فها أنت ترى مك أن الطبيعة
الإنسانية متغرية .فاإنك جتدها متيل اإىل الرش ،وجتدها متيل أيضا اإىل اخلري .ويف احلالتني تكون يف وضع حبيث
توافق وترىض هبذا العمل أو ذاك حس امب تشاء .فالطبيعة الإنسانية اإذن قابةل للخري والرش ،قابةل اإما للنعمة
الإلهية أو للقوة املعادية ،ولكهنا ليست حتت اضطرار أن تقبل هذه أو تكل.
اإن أدم نفسه ملا اكن يف حاةل النقاوة اكنت هل الس يادة عىل عقهل ،وجابه جبا ًل من املصاعب ل ميكن احامتلها،
ولكن منذ أن تعدى وصية هللا اختلطت أفاكر الرش بعقهل فصارت كهنا أفاكره ،مع أنه ول واحدة من هذه
الفاكر يه أفاكره أص ًال ،لن هذه الفاكر يه حتت س يادة الرشير.

الفاكر النقيمة يه الفاكر الطبيعية :
26ـ فينبغي اإذن أن تطلب وتسعى للحصول عىل مصباح منري ليك تس تطيع أن جتد الفاكر النقيمة .فتكل الفاكر
يه الفاكر الطبيعية اليت صنعها هللا .فالناس اذلين ينشأون عىل شاطئ البحر يتعلمون الس باحة ،وحيامن تثور
العواصف وتتالطم المواج ،فاإهنم ل يندهشون مهنا ،وأما أولئك اذلين مل يعتادوا هذه الش ياء ،فاإن أتت علهيم
زوبعة ولو ضئيةل فاإهنم يرتعبون ويغرقون يف البحر .وهكذا المر أيضا مع املس يحيني .فكام أن عقل الطفل يف
سن الثالثة ل يس تطيع أن يتابع أو يفهم عقل الرجل البالغ املفكر ،بسبب وجود فرق كبري يف السن بيهنام ،هكذا
املس يحيون فاإهنم ينظرون اإىل العامل مثل الطفال ،وعيوهنم مرفوعة ومثبتة عىل قوة النعمة املعطاة هلم.
اإهنم غرابء ابلنس بة لهذا العامل ،ومدينهتم وماكن راحهتم ليست يف هذا العامل ،فاملس يحيون هلم عزاء وروح ودموع
وحزن وتهند ،وحىت ادلموع يه راحة ومتتع لنفوسهم .ويوجد عندمه خوف أيضا ،يف وسط الفرح والهتليل،

وذلكل فهم مثل أانس حيملون دهمم يف أيدهيم ،ول يضعون ثقهتم يف أنفسهم ول يعتربون أنفسهم أهنم شئ ،بل
مه حمتقرون ومرذولون أكرث من لك الناس.

أي يشء كل مل تأخذه ؟
 27ـ فاإذا افرتضنا أن ً
ملاك أودع كزنه عند اإنسان فقري .فالإنسان اذلي أخذ مس ئولية حفظ الكزن ل
يمتسك به كنه ملكه بل يعرتف دامئا بفقره ول يتجارس أن يب مذر ويرصف من كزن غريه .ويضع دامئا يف عقهل ،ليس
فقط أن الكزن ليس ملكه ،بل أيضا "أن اذلي أودع الكزن عندى هو مكل مقتدر قوى ،وحيامن يشاء فاإنه يأخذه
مىن" كذكل ينبغي عىل أولئك اذلين ينالون نعمة هللا أن يعتربوا أنفسهم هكذا ،وأن يكونوا ذوى عقل متضع،
ويعرتفوا بفقرمه .وكام أن الإنسان الفقري اذلى ،أودع املكل الكزن عنده ،اإذا اعمتد عىل الكزن اذلي لغريه وتفاخر
فقريا كام اكن
به كنه كزنه وبدأ عقهل يتشامخ ،فاإن املكل يأخذ منه الكزن ،ويصري الإنسان اذلي اكن عنده الكزن ً
سابقًا ،هكذا اذلين حيصلون عىل النعمة اإذا اس تكربوا وانتفخوا ،فاإن الرب يأخذ نعمته مهنم  ،ويرجعون اإىل ما
اكنوا عليه قبل نوال النعمة من الرب.

خداع اخلطية ومثرة اجلهاد ضدها :
 28ـ وهناك كثريون ،ابلرمغ من أن النعمة حارضة معهم ،فاإهنم ينخدعون ابخلطية بدون أن يالحظوا.
فاإذا افرتضنا أنه اكن يف أحد البيوت فتاة عذراء ،واكن هناك شاب أيضً ا ،فيحتال الشاب علهيا ويمتلقها حىت
ترىض وتوافقه عىل شهواته ،فتسقط وتفقد عفهتا .كذكل احل مية املرعبة ،حيمة اخلطية فهيي حترض دامئا مع النفس،
تداعهبا وتغرهيا ،فاإذا وافقت النفس ورضيت ،فاإن النفس غري اجلسدانية تدخل يف ارتباط مع الرش غري
اجلسداىن اذلي ذلكل الروح (الرشير) ،فالروح تدخل يف ارتباط مع روح .واذلي يرىض ابإغواء الرشير ،فاإنه
يزىن يف قلبه ،اإذ يكون قد قَ ِب َل ورىض ابإحياءات (الروح) اخلبيث.
فهذه يه اإذن درجة هجادك ،أن ل ترتكب هذه اخلطية يف أفاكرك ،بل تقاوهما بعقكل ،وحتارب وجتاهد يف
ادلاخل ،ول تذعن لفكر الرش ،ول تعطى ماكان يف أفاكرك للتذلذ مبا هو خاطئ ،فاإذا َو َجدَ الرب فيك هذا امليل
والاس تعداد فهو بال شك ،يأخذك اإليه يف ملكوته يف اليوم الخري.

الرب يسمح ابلتجارب لمتحان الإميان :
29ـ اإن هناك أش ياء يأمر هبا الرب لىك ل يرتك نفسه بال شهادة من نعمته الإلهية ودعوته ،وهناك
أش ياء أخرى يأذن هبا الرب عىل سبيل السامح ،لجل امتحان الإنسان وتدريبه ،لىك تظهر وتتضح حرية إارادته
وتقريره وعزمه .فأولئك اذلين مه يف الشدائد والتجارب ،اإذا احمتلوا وصربوا ل يسقطون من ملكوت السموات،
ذلكل فاإن املس يحيني ل يقلقون ول يكتئبون يف ظروف الضيق.
وإاذا امتحنوا ابلفقر أو الآلم ،فال ينبغي أن يس تغربوا ذكل ،بل ابحلرى أن يفرحوا ابلفقر وحيس بوه اكلغىن،
وابلصوم وحيس بوه اكلولمية ،وابلهوان وعدم الشهرة وحيس بونه جمدًا .ومن اجلهة الخرى ،اإذا وقعوا يف ظروف

وأحوال مهبجة وجميدة يف هذه احلياة ،قد متيل هبم اإىل الراحة العاملية ،أو الغىن أو اجملد ،أو الرتف أو التنعم ،فال
ينبغي أن يفرحوا هبذه الش ياء .بل أن يتجنبوها كام يتجنبون النار.

حمبة هللا ـ كرامة الإنسان ـ تدبري اخلالص :
30ـ ويف العامل اذلي حولنا ،اإذا أاثرت أمة صغرية احلرب ضد الإمرباطور ،فهو ل هيمت أن يدخل املعركة
بنفسه ،ولكنه يرسل جنودًا مع ضباطهم ومه يقومون ابلقتال .ولكن اإن اكنت المة اليت تثري احلرب ضده يه أمة
عظمية ج ًدا ،وقوية دلرجة أهنا تس تطيع أن خترب مملكته فاإن الإمرباطور يضطر أن خيوض املعركة بنفسه ومعه
رؤساء قرصه وأبطال جنوده حمر ًاك اإايمه بنفسه يف املعركة.
فانظر إا ًذا مقدار كرامتك (أهيا الإنسان) .فاإن هللا بنفسه قد حترك بصحبة قواته ـ وإامنا أعىن املالئكة والرواح
املقدسة ـ وجاء من أجكل بنفسه ،ليحميك وينقذك من املوت .ذلكل اهمت بنفسك جيدً ا ،وتأمل يف نفسك ما
أعظم التدبري اذلي صنعه الرب لجكل ،ونس تعمل توضيحا من هذه احلياة يف العامل اإذ أننا ل نزال حنيا يف
وسطها ،فاإذا افرتضنا أن هناك ً
ملاك عظميًا ،يبحث ويفتش ليجد اإنساان يف فقر ومعاانة ،وهو ل خيجل منه ،بل
يعاجل جروحه بأدوية شافية ،وحيرضه اإىل قرصه،
ويلبسه الرجوان والتاج امللىك وجيعهل رشياك يف مائدته امللكية ،فهكذا أيضا املس يح املكل الساميئ جاء اإىل
الإنسان اجملروح وشفاه وجعهل رشياك يف املائدة امللوكية ،وذكل بدون أن يغتصب إارادته ،بل بواسطة احلث
والإقناع جيعهل يف مثل هذه الكرامة العظمية.

الرب أعد لنا امللكوت ويدعوان لرنثه :
 31ـ اإنه مكتوب يف الإجنيل أن الرب أرسل عبيده ،ليدعوا أولئك اذلين يرغبون ويعلن هلم أن الغذاء
قد أُعد ،ولكن اذلين دعوا بدأوا يس تعفون فقال أحدمه " قد اشرتيت مخسة أزواج بقر" وقال أخر " اإىن
تزوجت ابمرأة" (لو16:14ـ .)20فها أنت ترى أن ادلاعي اكن مس تعدً ا ،ولكن املدعوين رفضوا دعوته فهم
وحدمه املس ئولون عن رفض ادلعوة.
اإن كرامة املس يحيني يه عظمية جدا فتأمل كيف أن الرب قد أعد هلم امللكوت ،ودعامه ليدخلوا فيه ،ومه ل
يريدون .ومن هجة الهبة اليت سريثوهنا ،فميكننا أن نقول اإنه لو جاهد لك واحد من الناس منذ خليقة أدم اإىل هناية
العامل ،لو جاهد امجليع ضد الش يطان واحمتلوا الشدائد فاإهنم ل يفعلون شيئا ابملقارنة ابجملد اذلي سريثه لك واحد
مهنم ،لنه س ميكل مع املس يح اإىل دهور ل هناية لها ،فاجملد ذلكل اذلي أحب النفس هكذا .اجملد هل لنه أعطى
نفسه وأعطى نعمته لها واس تودعهام لهذا الشخص! ..فاجملد لعظمته!.

الاختالف بني الإنسان الباطن والظاهر :
 32ـ حبسب لك املظاهر اخلارجية ،فنحن الخوة مجيعا اذلين جنلس هنا الن لنا صورة واحدة ووجه
واحد ويه اليت لدم .حس نا ،ولكن هل لنا يف اخلفاء أيضً ا ،يف المور ادلاخلية ،قصد واحد بيننا مجي ًعا ،وقلب
واحد؟ هل حنن مجيعا واحد ،يف الصالح والتقوى؟ أم أن البعض منا هلم رشكة مع املس يح ومالئكته والبعض
الخر هلم رشكة مع الش يطان والرواح الرشيرة؟ ومع ذكل حنن مجيعا وحنن جنلس م ًعا ظاهرين مثل اإنسان
واحد ،ولك واحد منا حيمل نفس وجه أدم.
فها أنت ترى الفرق الكبري بني اجلوهر غري املنظور ،أى الإنسان الباطن وبني الإنسان اخلاريج لننا مجيعا نش به
اإنساانً واحدً ا ،ومع ذكل فالبعض مه مع املس يح  ،ومالئكته والبعض مع الش يطان والرواح النجسة .فالقلب هل
معق ل قرار هل .ففيه توجد غرف اس تقبال ،وغرف للنوم ،وأبواب وأروقة وماكتب كثرية ،وممرات ،وفيه يوجد
معمل الرب ،أو معمل الرش .فيه املوت ،وفيه احلياة ،فيه توجد التجارة الصاحلة وما هو ضدها أيضً ا.

املس يح يقمي ملكوته يف القلب :
همجورا ،وامتل بلك راحئة رديئة
 33ـ فاإذا افرتضنا أن هناك قرص عظمي جدً ا ،وهذا القرص أصبح ً
وجبثث ميتة كثرية .هكذا فاإن القلب هو قرص املس يح ،وهو مملوء بلك جناسة وجبموع كثرية من الرواح
الرشيرة ،فينبغي اإذن اإعادة تأسيسه وإاعادة بنائه ،وإاعادة تنظمي خما نزه وغرف النوم اليت فيه ،لن املكل نفسه أى
املس يح يأيت اإىل هناك هو واملالئكة والرواح املقدسة.
ليسرتحي وليسكن وليمتىش هناك ويقمي فيه ملكوته .وأىن أخربك أن القلب هو مثل سفينة مزودة بمكية وافرة من
حبال الرشعة والبكرات ،وفهيا قبطان يدبر اللك ،وحيدمد للك واحد هممته ،ويصلح خطأ البعض مهنم ،ويبني
لغريمه ما هو الطريق ،فالقلب أيضا هل قبطان يف العقل ،وهو الضمري اذلي يقوم دامئا مبحامكتنا " ،والفاكر فامي
بيهنا مش تكية أو حمتجة" (رو. )15:2

الضمري وملاكت القلب :
34ـ فأنت ترى أن الضمري لن هيمل أو يرتك الفاكر اليت تس تجيب للخطية  ،بل حيمك علهيا يف احلال.
وهو ل يكذب ،بل يشهد مبا ينبغي أن يقوهل أمام هللا يف يوم ادلينونة ،كنه يقوم مبحامكتنا بصفة مس مترة .فاإذا
افرتضنا أن هناك مركبة وجلم ،فاإذا اخليل ولك هجاز العربة اإمنا يه حتت س يطرة سائق واحد حفيامن يشاء فاإنه
جيعل املركبة حتمهل برسعة عظمية ،ومىت شاء فاإنه يس تطيع أن يوقفها.
وأي طريق يريد أن مييل اإلهيا فاإن املركبة تسري معه حسب ما يوهجها فاملركبة يه حتت سلطان السائق .وبنفس
الطريقة فاإن القلب هل ملاكت طبيعية كثرية مرتبطة به ،فالعقل والضمري هام اذلان يوخبان القلب ويقودانه،
ويوقظان امللاكت الطبيعية اليت تنبع يف القلب .اإن النفس لها أعضاء كثرية ،رمغ أهنا يه واحدة.

35ـ ومن الوقت اذلي فيه تعدى أدم الوصية ،دخلت احلية اإىل ادلاخل وجعلت نفسها س يدة البيت وصارت
كهنا نفس اثنية اإىل جانب النفس .لن الرب يقول " من ل ينكر نفسه ،ومن ل يبغض نفسه ،فال يكون يل
تلمي ًذا" (لو )23:9 ،26:14وأيضا "من حيب نفسه فس هيلكها" (مت.)39:10

النقاوة والقداسة :
فاكرا جنسة
فاخلطية ملا دخلت اإىل النفس صارت مثل عضو للنفس ،واحتدت ابلإنسان اجلسداىن ،وذلكل فاإن أ ً
كثرية تنشأ يف القلب .فذكل اذلي يعمل رغبات نفسه ،فاإنه يعمل رغبات الرش لن الرش خمتلط وممزتج ابلنفس.
واذلي جيذب نفسه اإىل اخلضوع والطاعة ،ويغضب مع نفسه وضد الرغبات اليت تتحرك فيه ،فهو مثل اذلي
خيضع مدينة العدو وحيمكها.
وهذا الإنسان حيسب أهال للوصول اإىل درجات الروح الصاحلة وياكفأ بواسطة قوة هللا بأن يصري اإنساانً نقيًا،
وجيعهل هللا أعظم من نفسه (أعظم مما اكن) ،لن مثل هذا الإنسان يؤهل ،ويصري ابنا هلل ،اإذ حيصل عىل اخلمت
الساموي عىل نفسه ،لن خمتارى هللا ميسحون بدهن القداسة ويصريون أانسا ذوى مراتب بل وملو ًاك.
 36ـ وهكذا يه طبيعة البرش .مفن معق اخلبث وعبودية اخلطية قد يتحول الإنسان اإىل الصالح وقد يكون
هناك اإنسان مرتبط ابلروح القدس وسكراانً ابلمور الساموية ومع ذكل ففي اس تطاعته اإذا أراد أن يتحول اإىل
الرش .ومثل امرأة تلبس الثياب الرثة ،وتعاىن اجلوع ويه لكها قذرة ،قد تصل جبهد كثري اإىل املرتبة امللوكية،
وتلبس الرجوان والتاج ،وتصري عروسا للمكل .فهيي تتذكر أحياان حالهتا السابقة القذرة وختاف أن ترجع اإىل
حالهتا القدمية،
ولكهنا ل ختتار إابرادهتا أن ترجع اإىل عارها السابق ،لن ذكل يكون حامقة عظمية ،وهكذا أولئك اذلين قد ذاقوا
نعمة هللا وصاروا رشاكء الروح القدس اإذا مل حيرتسوا لنفسهم (يأخذوا حذرمه) فاإهنم ينطفئون ويصريون أردأ مما
اكنوا عليه قب ًال حيامن اكنوا يف العامل .وليس معىن هذا أن هللا متغري أو غري قادر أن حيفظهم ،أو أن الروح نفسه
هو اذلي "ينطفئ" (1تس ،)19:5بل أن الشخاص أنفسهم مه اذلين ل يوافقون النعمة ول يتجاوبون معها،
حارضا
ولهذا السبب فاإهنم خيفقون ويسقطون يف رشور كثرية .لن أولئك اذلين قد ذاقوا تكل النعمة ،يكون ً
معهم لك من الفرح أو العزاء واخلوف أو الرعدة ،أى الهبجة واحلزن م ًعا .اإهنم ينوحون لجل نفوسهم ولجل لك
جنس أدم (اإذ أن اجلنس البرشى لكه هو واحد) وأن دموع مثل هؤلء الشخاص يه خزبمه وباكءمه وحزهنم
هو حالوة وإانعاش هلم.

خطورة الكربايء الانتفاخ :
 37ـ فاإذا رأيت اإنساان متكربا ومنتفخا بسبب ما انهل من نعمة فهذا الإنسان حىت لو صنع العجائب
وأقام املوىت ،ولكنه مل يعترب نفسه أنه غري مس تحق بل مزدرى ،ويس متر مسكينًا ابلروح ويبغض نفسه فاإن

اخلطية ختدعه دون أن يدرى وحىت اإن اكن يصنع العجائب فال ميكنك أن تصدقه ،لن عالمة املس يحية يه
هذه ،أن يكون الشخص ممدو ًحا من هللا بيامن هو يسعى ابجهتاد لتجنب مالحظة الناس هل وحىت اإذا اكن عنده
خشصا غريي قد وضعها بني
مجيع كنوز املكل فاإنه خيفهيا ،ويقول ابس مترار "اإن هذه الكنوز ليست مليك بل اإن ً
يدي .وأما أان فاإنسان فقري ،وحيامن يشاء صاحهبا فاإنه يأخذها مىن،
فاإذا قال أحد "أان غىن وعندي الكثري وقد رحبت كثريا ول أحتاج اإىل يشء أكرث" فهذا الإنسان ليس مس يح ًيا،
بل هو اإانء للضالةل والش يطان .اإن المتتع ابهلل اإانء ل يش بع منه ،فبقدر ما يذوق الإنسان منه ويألك ،فاإنه جيوع
أكرث .ومثل هؤلء الشخاص هلم حرارة وحمبة هلل ل ميكن حرصها ،ولكام سعوا للتقدم والمنو ،لكام اعتربوا أنفسهم
فقراء ،كولئك اذلين مه يف غاية احلاجة ول ميلكون شيئًا .وهذا ما يقولونه" .أان لست أهال لإرشاق هذه الشمس
عىل" وهذه يه عالمة املس يحية ـ هذا التواضع  ،وأما اإن قال أحد "أان قد ش بعت وامتلت" فهو خادع
واكذب.

التجيل ومتجيد الجساد :
 38ـ وكام أن جسد الرب اكن قد متجد حيامن صعد اإىل اجلبل وجتىل ابجملد الإلهيي وابلنور غري احملدود،
فهكذا ستمتجد أجساد القديسني وتيضء مثل الربق .فاجملد اذلي اكن يف داخل املس يح فاض عىل جسده
وأضاء ،وبنفس هذه الطريقة ما حيدث يف القديسني ،فاإن قوة املس يح اليت يف داخلهم س تنسكب يف ذكل اليوم
عىل أجسادمه من اخلارج .فاإهنم منذ الن يشرتكون يف جوهره وطبيعته يف عقوهلم ،لنه مكتوب " اذلي يقدس
واذلين يتقدسون مجيعهم من واحد" (عب .)11:2وأيضا " وأان قد أعطيهتم اجملد اذلي أعطيتين" (يو.)22:17
وكام أن مصابي ًحا كثرية توقد من انر واحدة هكذا أجساد القديسني اإذ يه أعضاء املس يح فاإهنا ابلرضورة تصري
مثل املس يح نفسه وليس شيئًا أخر.

املوت واحلياة وحرية الاختيار :
 39ـ سؤال :ما يه أفضلية املس يحيني عىل أدم الول؟ فاإنه اكن غري مائت وغري فاسد يف اجلسد ويف
النفس معا ،بيامن املس يحيون ميوتون ويأتون اإىل الفساد.
جواب :املوت احلقيقي هو يف ادلاخل ،يف القلب ،وهو خمتفي ،والإنسان الباطن هو اذلي هيكل ،وذلكل فاإذا
انتقل أحد " من املوت اإىل احلياة" (يو )24:5يف ذكل املاكن اخلفي ،فاإنه حييا حقيقة اإىل البد ول ميوت أبدًا.
ورمغ أن أجساد مثل هؤلء الناس تتحلل اإىل فرتة من الزمن ،اإل أهنم يقومون اثني ًة يف جمد ،لهنم مقدسون.
لهذا السبب حنن نسمى موت املس يحيني رقادًا وراح ًة.
فلو أن الإنسان اكن غري قابل للموت ،وجسده حمفوظ من التحلمل ،فاإن العامل لكه حينئذ حيامن يرون هذه احلقيقة
الغريبة أن أجساد املس يحيني غري قابةل للفساد ،فاإهنم يأتون اإىل فعل اخلري بنوع من الإجبار وليس حبرية
الاختيار.

40ـ فليك تظهر حرية ا إلرادة وتظل اثبتة ،تكل احلرية اليت منحها هللا ل إالنسان منذ البدء ،لهذا السبب
فاإن العناية نظمت هذه المور ،وجعلت حتلل الجساد (أى الفساد) أ ًمرا واق ًعا حىت يكون المر ً
مرتواك
لختيار الإنسان ومتيزيه أن يتحول اإىل اخلري أو اإىل الرش .لنه حىت الإنسان املتأصل يف الرش واملتعمق يف
اخلطية ،واذلي جيعل نفسه أداة للش يطان ليتسلط عليه متا ًما ،حفىت هذا الإنسان ليس مر ً
بوطا بأي اضطرار ،بل
اإن هل احلرية أن يصري " اإانء خمتار" (أع ،)15:9اإانء للحياة.
وبنفس الطريقة ،مفن الناحية الخرى أولئك اذلين يترشبون ابلالهوت ،ولو اكنوا مملوئني ابلروح القدس ومه
حتت س يادته ،فاإهنم ليسوا ُمقيدين بأي اضطرار ،بل هلم حرية الاختيار أن يتحولوا ويفعلوا ما يشاءون يف العامل
احلارض.

المنو يف النعمة ابلتدرجي :
41ـ سؤال:هل الرش يتناقص وي ُس تأصل ابلتدرجي ،وهل يتقدم الإنسان يف النعمة ابلتدرجي ،أم أن
الرش ي ُس تأصل مرة واحدة حيامن ينال الإنسان افتقادًا من النعمة؟.
جواب :كام أن اجلنني يف رمح أمه ل يتشلك اإىل اإنسان اكمل مرة واحدة ،بل تتكون فيه الصورة ابلتدرجي اإىل
أن يودل وحىت عند ولدته ل يكون رج ًال اكمل المنو ،بل حيتاج اإىل س نوات ليمنو ،ويصري رج ًال ،وأيضً ا كام أن
حبوب القمح أو الشعري ل تتأصل يف الرض مبجرد أن تلقى البذار فهيا ،بل تعرب علهيا العواصف والرايح ،وبعد
ذكل تنبت الس نابل يف أواهنا ،والإنسان اذلي يزرع جشرة مكرثى ل يأخذ من مثارها يف احلال ،هكذا أيضا يف
المور الروحانية فاإن فهيا حمكة ودقة عظمية ،والإنسان يمنو رويدً ا رويدًا اإىل أن يصل " اإىل اإنسان اكمل ،اإىل
القامة التامة" (اف )13:4وليس كام يقول البعض ،خيلعون معطفًا ويلبسون أخر بدهل.
 42ـ واذلي يريد أن يصري اإنساانً متعل ًما فاإنه يبدأ أولً بتعّل احلروف وحيامن يتقهنا فاإنه يلتحق ابملدرسة الابتدائية
يف أول صفوفها وحيامن يصل اإىل أخر صف فهيا ،فاإنه ينتقل اإىل املدرسة املتقدمة مكبتدئ فهيا وبعد ذكل حيامن
يصري "طال ًبا ابحث ًا" فاإنه يصري مبتدئًا بني املرتافعني أمام القضاء وأخر واحد فهيم ،وبعد ذكل حيامن يرتفع اإىل القمة
بيهنم فاإنه يصري حا ًًمك أو قاض ًيا ،وحيامن يصل اإىل درجة رئيس قضاة فيحق هل أن يتخذ معاوان يساعده .فاإذا اكن
يف عامل الفكر توجد مثل هذه ادلرجات من الارتقاء ،فمك ابلوىل يكون للرسار الساموية درجاهتا وارتقاءاهتا،
ويزداد عدد ادلرجات ،مث بعد المترن الكثري والامتحان فاإن الإنسان اذلي جيوز التجارب وحيمتلها يصل اإىل
الكامل.
فاملس يحيون اذلين ذاقوا النعمة حقا ،ومحلوا عالمة الصليب يف عقلهم وقلهبم .فهؤلء ـ من املكل حىت الشحاذ ـ
يعتربون لك الش ياء اليت يف هذا العامل كنفاية وراحئة كرهية .وهؤلء يس تطيعون أن يعرفوا أن العامل الرىض لكه،
مظهرا ابط ًال ،ليس هل أساس اثبت ،بل هو يعرب
وكنوز املكل ،ولك غناه وجمده ،ولك علوم احلمكة ليست اإل ً
رسي ًعا ،ويزدرون بسهوةل بلك ما هو حتت السامء فاإهنم يزدرون به بسهوةل.

كرامة الإنسان العظمية :
43ـ والسبب يف ذكل هو أن الش ياء اليت فوق السموات يه غريبة ج ًدا وجعيبة ول يوجد مهنا يف
كنوز امللوك ،ول يف حمكة الالكم ،ول يف اجملد العاملي والكرامات والغىن ـ اإمنا الغىن احلقيقي ميلكه هؤلء اذلين
ميتلكون الرب خالق لك الش ياء يف معق اإنساهنم الباطن ،وهو النصيب اذلي ل يضمحل أو يزنع أو يعرب ،بل
يثبت ويبقى اإىل البد .اإن املس يحيني يعرفون جيدا أن النفس يه أمثن من مجيع الش ياء اخمللوقة ،فاإن الإنسان
وحده هو اذلي صنع عىل صورة هللا ومثاهل .انظر اإىل السامء ،ما أوسعها وانظر اإىل الرض وما فهيا من خملوقات
رس به الرب،
قدرا من لك هذه الجساد فهو وحده اذلي ُ م
مثينة وأجسادها العظمية ،اإل أن الإنسان هو أعظم ً
حىت وإان اكنت حيتان البحر ،واجلبال،
والوحوش أعظم من الإنسان يف مظهرها اخلاريج (اإل أن الإنسان أعظم من مجيع اخمللوقات) فتأمل يف كرامتك
وقدرك العظمي ،حىت أن هللا جعكل فوق املالئكة ،لنه لجل معونتك وخالصك جاء هو بنفسه خشص ًيا اإىل
الرض.
44ـ اإن هللا ومالئكته قد جاءوا[ ]4لجل خالصك .فاملكل ،ابن املكل تشاور مع أبيه ،ولهذا أرسل اللكمة،
ولبس لباس اجلسد وجحب لهوته اخلاص لىك خيلمص املثيل ابملثيل (أى خيلص الإنسان ابلإنسان) وبذل حياته
عىل الصليب .مفا أعظم حمبة هللا ل إالنسان .فاإن غري املائت اختار أن يصلب لجكل فانظر اإذن اإىل أى درجة "
أحب هللا العامل" ،لنه " بذل ابنه الوحيد لجلهم" (يو " )16:3فكيف ل هيبنا معه لك شئ" (رو)32:8
ويف موضع أخر يقول " احلق أقول لمك ،اإنه يقميه عىل مجيع أمواهل" (مت )47:24ويف ماكن أخر يبني بوضوح
أن املالئكة مه خدام للقديسني ،حفيامن اكن اإليشع يف اجلبل وأىت عليه الغرابء ،قال هل خادمه أن كثريين قد أتوا
علينا وحنن وحدان ـ حينئذ أجابه اإليشع أل تبرص املعسكرات وجامهري املالئكة اليت حتيط بنا وحتمينا (انظر
2مل15:6ـ )18وهكذا فاإن الرب نفسه مع مجوع املالئكة حيرضون مع عبيده ،مفا أعظم النفس ،وما أكرهما عند
هللا ،لن هللا نفسه ومالئكته يطلبوهنا لجل الرشكة معهم ولجل امللكوت! .وأما الش يطان وقواته فاإهنم يسعون
وراءها لىك جيذبوهنا اإىل انحيهتم.
45ـ وكام أنه يف العامل الطبيعي ل يقوم خبدمة امللوك أشخاص غري همذبني أجالف اإمنا يقوم خبدمهتم أانس حس نو
املنظر همذبون ،هكذا يف القرص الساموي فاإن اذلين خيدمون املكل الساموي مه أولئك اذلين بال عيب ،وبال لوم
والنقياء القلب .وكام أنه ابلقرص الريض يقوم خبدمة امللوك عذارى مجيالت ،ليس فهين عيب بل هن أكرث
النساء وسامة ،هكذا أيضا يف المور الروحانية فالنفوس اليت تزتين بلك سرية صاحلة وقداسة يه اليت تكون يف
حصبة املكل الساميئ .ويف العامل املنظور حيامن يذهب مكل ليقمي يف ماكن ما،
فاإذا حدث أن ذكل املاكن اكن فيه يشء غري نظيف ،فاإنه حالً يُنظف ويُنظم بنظافة ونظام اكمل وتسكب فيه
الرواحئ العطرة الكثرية ،فمك ابلكرث ج ًدا حيتاج بيت النفس ،اذلي يسرتحي فيه الرب اإىل تطهري وتنقية ،ليس تطيع

الرب أن يدخل فيه ويسرتحي هناك فاإنه هو بال عيب ول دنس .ويف مثل هذا القلب امل ُ َطهر يسرتحي هللا ولك
الكنيسة الساموية.

هللا يعطينا أجماده اخلاصة :
 46ـ ويف عامل البرش ،اإن اكن أب هل أمالك كثرية وعنده تيجان وأجحار كرمية فاإنه خيفهيا يف خمازن البيت
ً
حمتفظا هبا لبنه احلبيب ،ولهذا الابن يعطى لك كنوزه .هكذا فاإن هللا قد ائمتن النفس عىل ما عنده ،وعىل لك
أجماده اخلاصة المثينة .ويف العامل ،اإذا اثرت حرب ،وجاء املكل جبيشه للقتال ووجد أنه أضعف يف العدد أو يف
القوة من اجلانب الخر ،ف إانه يرسل يف احلال رسو ًل ليطلب رشوط الصلح (لو.)32:14
وأما اإذا قامت أمة عظمية جدا يف احلرب مقابل أمة عظمية معادةل لها ومكل عظمي يف مقابل مكل مثهل ـ مثل
مكل الفرس مث ًال ضد مكل الرومان ـ حفينئذ يضطر امللاكن أن يتحراك بلك قواهتام يف هذه احلرب  .فانظر اإذن
عظمة كرامتك أن هللا قد حترك مع لك قواته أى املالئكة والرواح ـ حملاربة العدو لىك ما خيلصك من املوت.
فاهلل اإذن اإمنا جاء من أجكل.

ما فعهل هللا لجل خالصنا :
47ـ وإاذا افرتضنا أن ً
مملوءا ابلربص يف لك جسده ،ومل خيجل منه بل وضع أدوية
ملاك وجد اإنساانً ً
فقريا ً
عىل جروحه وشفي قروحه ،مث أخذه اإىل املائدة امللوكية وألبسه الرجوان وجعهل ً
ملاك ،فهذا هو ما فعهل هللا مع
جنس البرش .اإنه غسل جروهحم وشفامه ،وأىت هبم اإىل جحاهل الساموية .مفا أعظم كرامة املس يحيني حىت أهنا ل
ميكن مقارنهتا بيشء أخر .ولكن اإذا م
تكرب املس يحي ومسح للخطية أن ترسقه فاإنه يكون مثل مدينة ل سور لها
فيدخل اللصوص اإلهيا من أى انحية يريدون ،دون أن يعوقهم شئ ،فيخربوهنا وحيرقوهنا.
وختربه
ذلكل ،اإذا كنت تأخذ المور ابس هتانة ول حترتس لنفسك فاإن أرواح الرش تأىت عليك وتظّل عقكل م
وتشتت أفاكرك يف أمور هذا العامل احلارض.
48ـ اإن كثري من الناس مه مثقفون جدا من هجة الش ياء اخلارجية وهلم معرفة وعّل ويعتنون بنظام معيش هتم
وأداب احلياة ،ويعتربون أن ذكل هو الكامل ،دون أن ينظروا نظرة معيقة يف داخل قلوهبم ،ودون أن يروا
الرشور اليت حتبس النفس  .وحبسب املعىن ادلاخيل للرش فهو جذر خمتفي يف داخل القلب ويف العضاء.
والسارق موجود يف داخل البيت وأعىن به القوة املعادية ويه قوة متحدية غري منظورة،
فاإذا مل يضع الإنسان يف نفسه أن حيارب اخلطية ،فاإن الرش اخملتفي يف ادلاخل ينترش تدرجي ًيا ،ويزداد ويتاكثر
ظاهرا وعالنية .اإن عنرص الرش يفور اإىل أعىل مثل عني الينبوع .فاهمت اإذن
حىت جيعل الإنسان يرتكب اخلطااي ً
أن توقف جمارى اخلطية ،وإال فاإنك ستسقط يف أآلف من الش ياء اخلاطئة وتصري مثل اإنسان يف حاةل غيبوبة.
فاإذا افرتضنا أن هناك أحد النبالء يعيش يف رخاء ووفرة مث قام جنود الوايل وخدامه ابلقبض عليه ومحلوه اإىل

احلامك قائلني "اإنك مهتم اهتامات خطرية وأنك يف خطر قطع رأسك .فبسبب هذه الخبار اخمليفة ،يفقد توازن
عقهل ويصري مثل اإنسان يف حاةل غيبوبة.

سبب احلرية والاضطراب يف حياة الناس :
ابتداء من
49ـ فافهم اإذن ،أن هذا هو ما تفعهل أرواح الرش ضد الإنسان .اإن العامل اذلي تراه حوكلً ،
املكل حىت الشحاذ ،مجيعهم يف حرية واضطراب وفتنة وليس أحد مهنم يعرف السبب يف ذكل ،مع أن السبب
هو ظهور الرش اذلي دخل داخل الإنسان عن طريق معصية أدم ،وأعىن به " شوكة املوت" (1كو.)56:15
لن اخلطية اليت زحفت اإىل ادلاخل ،اإذ يه نوع من القوة غري املنظورة من الش يطان ،ويه قوة حقيقية ،قد
رسا يف الإنسان الباطن دون أن يالحظها أحد ،وتعمل يف
زرعت يف الإنسان لك أنواع الرش .ويه تعمل ً
العقل ،وحتارب ضد الفاكر؛ ولكن الناس ل يدركون أهنم يفعلون الرشور بتأثري قوة غريبة تعمل فهيم ،ومه
يظنون أن ما يفعلونه هو أش ياء طبيعية ،وأهنم اإمنا يفعلون هذه الش ياء ابختيارمه .وأما أولئك اذلين حصلوا عىل
سالم املس يح يف عقوهلم وحصلوا عىل نوره يف داخلهم ،فاإهنم يعرفون جيدا منبع لك هذه احلراكت الرشيرة.
 50ـ اإن العامل مس تعبد لشهوة اخلطية ،وهو ل يدرى ،وهناك انر جنسة تشعل القلب وتنترش اإىل لك العضاء،
وحتث الناس عىل فعل الشهوات ،وعىل أآلف خطااي أخرى .فأولئك اذلين يدعون أنفسهم أو يسمحون لنفسهم
أن تداعهبا اخلطية فيبهتجون هبا ،اإمنا يرتكبون اخلطية داخل ًيا يف القلب .وهكذا جيد الرش ماكانً هل فهيم ،اإىل أن
يسقطوا يف النجاسة املكشوفة ـ ولحظ أن نفس هذا المر هو حقيقي .كذكل فامي خيص حمبة املال ،واجملد
الباطل والكربايء واحلسد والغضب.
وإاذا دُعي اإنسان اإىل ولمية ووضعت أمامه أنواع أطعمة كثرية ،فاإن اخلطية تقرتح عليه أنه ينبغي أن يألك مهنا
مجي ًعا ،وهكذا فاإن نفسه ترس هبذا الإحياء وتثقل بأثقال فوق طاقهتا .فاإن الشهوات يه كجبال ثقيةل ل حتمتل
وتوجد يف وسطها أهنار من التنانني والوحوش السامة والثعابني .وكام يبتلع احلوت اإنس ًاان يف بطنه ،هكذا تبتلع
اخلطية النفوس.
اإهنا لهب انر حارقة وسهام ملهتبة من الرشير .فالرسول يقول " لىك تقدروا أن تطفئوا سهام الرشير امللهتبة"
(أف )16:6لن اخلطية وجدت لها ماكان يف النفس .ووضعت أساساهتا حول النفس.

حاةل احلكامء ابلروح :
51ـ وأما اذلين صاروا حكامء ابلروح ،فاإذا حتركت الشهوات فهيم ،فاإهنم ل يستسلمون لها البتة بل
يغضبون عىل الرغبات الرشيرة ويصريون أعداء لنفسهم ويبغضوهنا .لن الش يطان يش هتيي كثريا أن يسرتحي يف
النفس ويوسع دائرته يف داخلها وهو يزنجع ويتضايق حيامن ترفض النفس الإذعان هل.

اإن بعض الشخاص مه حتت س يادة القوة الإلهية ،هؤلء اذلين اإذا رأوا فىت مع امرأة فرمبا يفكرون قلي ًال ،ولكن
عقلهم ل يتنجس البتة ،ول خيطئون يف داخل قلوهبم ،ومع ذكل فليس من املمكن أن يطمنئ الإنسان ويثق يف
وايبسا أى قد انهتيي مهنم ،ولكن هذه يه
جسده يف هذه احلاةل .ويوجد أخرون يكون أصل الرش فهيم منطفئا ً
درجات العظامء ابلنعمة حقا.
وكام أن الناس يف جمال جتارة اللآلئ يغوصون عراة يف أعامق البحر يف أعامق املياه ،ليجدوا هناك اللآلئ اليت
تصلح لزينة التيجان امللوكية والرجوان امللويك ،هكذا أولئك اذلين يعتنقون طريق احلياة التوحدية ،خيرجون عراة
من العامل ،ويزنلون اإىل أعامق حبر الرش وإاىل هاوية الظلمة ،ومن تكل العامق خيرجون جحارة كرمية مناس بة لتاج
املس يح وللكنيسة الساموية ،وللعامل اجلديد ،وملدينة النور ،وحملفل املالئكة.
52ـ وكام أن الش بكة جتمع أنوعًا كثرية من السمك فتطرح الصناف الرديئة يف البحر اثنية ،هكذا فاإن ش بكة
كثريا من الناس ل يوافقوهنا ،وذلكل فاإهنم يطرحون اثنية
النعمة تنترش عىل اللك وتطلب القبول والرضا ،ولكن ً
اإىل هوة الظلمة العميقة.
وكام أن اذلهب يوجد بعد أن ينقى من وسط رمل كثري ،عىل شلك ذرات صغرية ،هكذا فاإنه من وسط كثريين
يوجد قليلون يثبتون مع المتحص .فأولئك اذلين هلم معل امللكوت مه ظاهرون وكذكل أولئك اذلين يلبسون
فقط لكمة امللكوت مه ظاهرون أيضً ا.
وامل ُ َملحون ابمللح الساموي يصريون ظاهرين وكذكل اذلين ميتلئون من كنوز الروح .وكذكل فالواين اليت يرس
هللا هبا يه ظاهرة أيضً ا ،وهو يعطهيم نعمته اخلاصة ،وأخرون ،ابلصرب الكثري ينالون قوة التقديس بأنواع خمتلفة
كام يشاء الرب .فذكل اذلي يتلكم ،اإذا مل يكن منقادًا و ُمرشدً ا ابلنور واحلمكة الساموية ،فاإنه ل يس تطيع أن
يرىض ويش بع عقول امجليع ،اإذ أنه توجد أغراض كثرية خمتلفة ،والبعض يكون يف حاةل حرب والبعض يف راحة.

تطهري القلب والبناء اجلديد :
 53ـ وإاذا اكنت هناك مدينة خربة وأراد أحد الناس أن يعيد بناءها من جديد فاإن أول يشء يفعهل،
هو أن هيدم متاما لك الش ياء املهتدمة الساقطة وهكذا يبدأ يف احلفر ويضع الساسات وهكذا يرتفع البناء رمغ
أنه ل يكون قد مت بناء بيت واحد بعد .وذكل اذلي يريد أن يقمي حديقة مجيةل يف ماكن قفر كريه الراحئة فاإنه يبدأ
أول يف تنظيف املاكن ومعل س ياج حوهل وإاعداد قنوات املياه ،مث بعد ذكل يغرس البس تان ،فتمنو الجشار
وهكذا بعد وقت طويل يأيت البس تان ابلمثر ،وهكذا قلوب البرش منذ السقوط ،قد جفت وصارت خربة ومملوءة
ابلشواك .لقد قال هللا ل إالنسان " شواك وحساك تنبت كل الرض" (تك.)18:3

كثريا وهج ًدا لىك يطلب الإنسان الساسات ويضعها ،اإىل أن تأىت النار اإىل قلوب الناس،
ذلكل فالمر حيتاج تع ًبا ً
وتبتدئ يف اقتالع الشواك وتنقية القلوب ،وهكذا يبتدئون أن يتقدسوا فميجدون الب والابن والروح القدس
اإىل البد أمني.
________________________________________
[ ]1قارن ابلعظة الثامنة فقرة. 6
[ ]2اللكمة املرتمجة "جمادلت" يف الصل اليوانين يف1تميو 8:2يه نفس اللكمة املرتمجة "أفاكر" يف اإجنيل مىت . 19:15
[ ]3القديس مقاريوس يقصد أن الش يطان ميكنه أن حيمتل أن يرتك البعض بدون حرب ،وهذه تكون ابلنس بة للش يطان مثل الرضيبة ابلنس بة
للغىن ،أو الصدقة ابلنس بة للمحسن فهيي ل تشلك أى خسارة ابلنس بة هل.
[ ]4املقصود مبجىء املالئكة خلالص الإنسان هو خدمهتم للعتيدين أن يرثوا اخلالص لهنم "أرواح خادمة مرسةل للخدمة لجل العتيدين أن يرثوا
اخلالص"(عب( )14:1املعرب) .

العظة السادسة عرش
أنت مدعو اإىل فوق رمغ التجارب
"الشخاص الروحانيون يتعرضون لتجارب وشدائد مصدرها اخلطيئة الوىل"
خُلقنا يف حاةل الرباءة ـ الرش نتج من حرية ا إلرادة :
1ـ لك اجلواهر الروحانية ،أى املالئكة والنفوس البرشية والش ياطني ،لك هؤلء قد خلقهم اخلالق يف حاةل الرباءة
والبساطة التامة .أما كون البعض مهنم قد حتولوا اإىل الرش فهذا انجت من حرية إارادهتم .فباختيارمه حادوا عن
طريق التفكري السلمي .فاإذا قلنا أن هللا خلقهم هكذا أرش ًارا ،فاإننا بذكل جنعل هللا قاضيا ظاملا ابإرسال الش يطان
اإىل النار .اإن بعض الهراطقة قد قالوا أن املادة أزلية أى ليس لها بداية ،وأن املادة يه أصل لك الش ياء .وأن
هذا الصل هو القوة ،ويه قوة اكفية بذاهتا .وهذا الالكم جنيب عليه قائلني" :أية قوة اإذن يه القوة الغالبة؟.
يه ابلتأكيد قوة هللا ،اإذن فاملغلوب ليس معادل للغالب ل يف القوة ول يف الزمن" .وأولئك اذلين يقولون أن
الرش هو جوهر حقيقي ،ل يعرفون شيئًا .فبالنس بة اإىل هللا ليس هناك رش جوهري وذكل لن هللا حسب
حمسوسا
طبيعته الإلهية غري قابل للشهوات والهواء  ،أما حنن فاإن الرش يعمل فينا بقوة اكمةل وجيعل نفسه
ً
ويويح بلك الشهوات الرديئة ولكن الرش ليس ً
خمتلطا بنا ،اكختالط امخلر ابملاء كام يقول البعض،
ولكنه مثل الزوان مع القمح فالقمح وحده والزوان وحده ،رمغ أهنام موجودان يف نفس احلقل ،كام أنه يف بيت
واحد قد يوجد اللص يف جزء منه ،ورب البيت يف جزء أخر.

اختالط اخلطية ابلنفس :
ماءا صافيًا رمغ أنه يوجد طني أسفل الينبوع حتت املاء .فلو أن أحدً ا حرك الطني ،فاإن
2ـ اإن ينبوع املاء ينبع ً
الينبوع لكه يتعكر .وهكذا النفس حيامن تثار فاإهنا تتنجس وختتلط ابلرش ،ويصري الش يطان واحدا مع النفس،
كروحني متفقني ،يف فعل الزان أو يف القتل .لهذا السبب " فاذلي يلتصق بزانية هو جسد واحد" (1كو)16:6
ولكن يف حلظة أخرى تكون النفس قامئة بذاهتا ،اتئبة عام فعلته من خطية،
وتبىك وتصىل وتتذكر هللا ،لنه لو اكنت النفس غارقة دامئا يف الرش فكيف ميكهنا أن تفعل ذكل؟ اإذ أن
الش يطان ل يريد أبدا أن يقبل الناس اإىل التوبة .لنه خال من لك رمحة أو شفقة.

رشكة الروح القدس مع النفس :
والزوجة ابتفاقها مع زوهجا تصري واحدا معه  ،ولكهنام يف حلظة أخرى يفرتقان ،لنه قد حيدث أن
أحدهام ميوت والخر يعيش .وعىل مثال هذه الرشكة تكون رشكة الروح القدس مع النفس .فيصريان رو ًحا
واحدًا " لن من التصق ابلرب فهو روح واحد" (1كو )17:6وهذا المر حيدث عندما ميتلئ الإنسان ابلنعمة
فتحيطه من لك انحية.
3ـ ولكن يوجد البعض من اذلين حصلوا عىل تذوق هللا ،ولكهنم ل يزالون خاضعني لتأثري العدو ،ومه
يس تغربون بسبب نقص خربهتم ،أنه بعد افتقاد هللا هلم ابلنعمة فاإهنم ل يزالون معرضني للتشكيك يف أرسار
الإميان املس يحي .وأما أولئك اذلين نضجوا فال يس تغربون هذا المر .وكام أن الفالحني املهرة بسبب طول
اخلربة ،فاإهنم يف زمن الرخاء ل يزال عندمه حذر وحرص ،وينظرون اإىل أوقات القحط والغالء،
ومن اجلهة الخرى حفيامن تأىت أوقات الغالء والقحط فاإهنم ل يتضجرون وييأسون لهنم يتوقعون تغري احلال اإىل
الفضل يف املس تقبل ،وهكذا هو احلال يف المور الروحية حيامن " تقع النفس يف جتارب متنوعة" (يع.)2:1
حفيامن تقع النفس يف جتارب متنوعة ،فهيي ل تعتربه أ ًمرا غري ًبا من انحية ،ومن الناحية الخرى ل تيأس لهنا تعّل
أن التجارب تأىت بسامح لجل امتحاهنا وهتذيهبا ابلرش اذلي يقابلها.
ومن الناحية الخرى حفيامن تكون يف غىن كثري واطمئنان فاإهنا ل تتخىل عن اليقظة واحلذر ،بل تضع يف اعتبارها
احامتلت تغري احلال يف املس تقبل.
اإن الشمس اليت يه جسم خملوق ،تضئ يف الماكن ذات الراحئة الرديئة ،حيث يوجد الوحل والقاذورات ،دون
أن تصاب الشمس بأى أذى أو جناسة ،فمك ابحلرى جدا حيتفظ الروح القدس النقى برشكته مع النفس ،حيامن
تكون حتت تأثري من الرشير ،دون أن يصبه (أى الروح القدس) أى يشء من هذا الرش" .والنور يضئ يف
الظلمة والظلمة ل تدركه" (يو.)5:1

الرجاء الثابت وعدم اليأس :

4ـ ذلكل حفيامن يكون الإنسان يف معق (الروح) ،وهو غىن ابلنعمة ،ل يزال فيه بقية من الرش موجودة معه.
ولكن يوجد هل معني قريب منه ليسعفه ويعينه .ذلكل حفيامن يكون الإنسان يف الشدائد وتثور عليه موجات عظمية
من الهواء فال ينبغي أن ييأس ،لن اليأس جيعل اخلطية تزدهر وجتد فرصة أكرث للمتكل عىل الإنسان .ولكن
حيامن يكون ل إالنسان رجاء مس متر اثبت يف هللا ،فاإن اخلطية تتناقص وتذوى وجتف.
اإن الشلل والتشوهات ،وامحلى أو المراض ،هذه لكها انجتة عن اخلطية .لن اخلطية يه أصل لك الرشور،
ولك الشهوات الناجتة عن أهواء النفس أو من أفاكر الرش ،اإمنا ترجع لكها اإىل اخلطية .فاإن اكن هناك نبع ماء
جارى ـ وحتيط به مستنقعات وأراض رطبة موحةل ،ومع ذكل حفيامن يأيت عليه احلر ،فاإن النبع وما حييط به من
أراض ـ جيف متا ًما ،هكذا احلال مع عبيد هللا اذلين تفيض فهيم النعمة وتزداد ،فاإن هذه النعمة جتفف الشهوة
سواء اكنت من العدو الرشير ،أو من الطبيعة (طبيعهتم البرشية) ،فاإن رجال هللا الن ،أعظم من أدم الول.

هللا يف لك ماكن :
 5ـ اإن هللا غري حمدود وغري مدرك وهو يُظهر نفسه يف لك ماكن ،يف اجلبال ،ويف البحر ،ويف العامق ،ولكن
بدون أن ينتقل من ماكن اإىل أخر مثل املالئكة اذلين يزنلون من السامء اإىل الرض .فهو يف السامء ،وهو هنا
عىل الرض .ولكنك س تقول يل "كيف ميكن أن يكون هللا يف اجلحمي ؟ أو كيف ميكن أن يكون يف الظلمة ،أو
يف الش يطان ،أو يف الماكن الفاسدة؟
"فأجيبك أن هللا غري قابل للتأثر ابلرش وحيوى لك الش ياء ،لنه غري حمدود ،وأما الش يطان اذلي هو خليقة
هللا ،فهو مقيد .أما طبيعة الصالح (هللا) فال تؤثر فهيا النجاسة أو تلوهثا كام أن الظلمة ل تس تطيع أن جتعهل
مظلام .فاإذا قلت اإنه ل حيوى لك الش ياء مبا فهيا اجلحمي والش يطان ،فاإنك بذكل جتعهل حمدودًا من هجة املاكن
اذلي يوجد فيه العدو الرشير ،وعىل هذا الساس يقتىض البحث عن اإهل أخر أعىل منه .فاهلل اإذن يلزم أن
يكون يف لك ماكن .ولكن الالهوت هل طبيعة سامية ونقية ج ًدا حىت أن الظلمة ،ل تس تطيع أن تدركه أو
تفهمه ،ول يس تطيع الرشير أن يشرتك يف نقاوته رمغ أنه موجود فيه .وابلنس بة هلل ل يوجد رش جوهري حيث
اإن الرش ل يس تطيع أن يصيبه بأي أذى.

لنحول أفاكران اإىل املس يح :
6ـ أما ابلنس بة لنا ،فالرش حقيقي ،لنه يسكن يف القلب ويعمل فيه اإذ أنه يوىح ابلفاكر الرشيرة
ملبسا هل وتغلغل
واملنجسة ،ول يدعنا نصىل نقاوة ،بل جيذب عقولنا اإىل العبودية لهذا العامل ،وقد جعل النفوس ً
حىت اإىل عظامنا وملسها مع أعضائنا.
فكام أن الش يطان موجود يف الهواء ،وكام أن هللا موجود هناك ،فاإن هللا ل يصاب بأي أذى نتيجة وجوده مع
الش يطان يف الهواء .وهكذا فاإن اخلطية موجودة يف النفس ونعمة هللا موجودة فهيا كذكل دون أن تصاب نعمة

هللا بأى أذى وكام أن اخلادم اذلي يكون جبوار س يده هو يف خوف مس متر بسبب قربه من س يده ،وهو ل
يفعل شيئا بدون س يده.
هكذا جيب علينا أن حنول أفاكران اإىل س يدان املس يح ونكشفها هل ،وهو اذلي يعرف القلب ،وليكن يف داخلنا
رجاء وثقة أنه هو "جمدي ،وهو أىب ،وهو غناي".
ينبغى أن يكون كل يف قلبك حرص وخمافة .حفىت اإذا مل يكن الإنسان حاص ًال عىل نعمة هللا مغروسة واثبتة فيه
وهنارا وبال انقطاع وتكون مرتبطة بنفسه كام
بشدة حىت أهنا تقوده وتوقظه وحتثه عىل الش ياء الصاحلة لي ًال ً
برابطة طبيعية ،فعىل القل ،ينبغى أن يكون هل احلرص ،واخلوف والاجهتاد ،وانسحاق القلب ،اثبتة فيه
ابس مترار كهنا حقيقة طبيعية غري متغرية.

النعمة تنشئ احملبة الإلهية وتغري القلوب :
رسا يف القلوب
7ـ ومثل حنةل تصنع ً
قرصا من العسل داخل اخللية ،هكذا النعمة تنشئ احملبة الإلهية ً
وتغريها من املرارة اإىل احلالوة ومن اخلشونة اإىل الرقة واللطف ،وكام أن الصائغ والنقاش حيامن حيفرون أو
ينقشون لوحة ،فاإنه يغطى أجزاء من الصور اليت ينقشها عىل اللوحة ،ولكنه حيامن يهنيي معهل ،فاإنه يظهرها لمعة
ابلنور ،هكذا الرب الصائغ والفنان احلقيقي حيفر عىل قلوبنا وينقشها ،وجيددها يف مصت وسكون اإىل أن يأيت
يوم خروهجا من اجلسد ،وحينئذ يظهر جامل النفس بوضوح.
وأولئك اذلين يريدون أن يصنعوا أواين ،ويصوروا فهيا صور حيواانت فاإهنم يصنعون تصمميهم أول عىل الشمع
(قالب) ،مث يصبون املعدن عىل القالب ،وهكذا يكمتل العمل عىل حسب التصممي املوضوع أص ًال .هكذا
اخلطية ،رمغ أهنا ليس لها جسد  ،ولكن لها صورة ويه تتخذ أشاكل كثرية ،وبنفس الطريقة فاإن الإنسان
الباطن هو مثل واحد من هذه احليواانت (اليت ترمس) فاإن هل صورة وهل شلك لن الإنسان الباطن هو عىل
مثال الإنسان اخلاريج .وما أعظم هذا الإانء وما أمثنه اإذ أنه هو الإانء الوحيد اذلي رس الرب به من بني مجيع
اخمللوقات .وأفاكر النفس الصاحلة يه كحجارة مثينة ودرر ،وأما الفاكر النجسة فهيي مملوءة "عظام أموات ولك
جناسة " وراحئة رديئة (مت.)27:23

من مه املس يحيون ابحلق ؟
8ـ فاملس يحيون اإذن مه من عامل أخر ومه أولد أدم الساموي ،جنس جديد ،أولد الروح القدس
وأخوة املس يح املضيئني ،مثل أبهيم أدم الساموي امليضء .ومه من تكل املدينة ،ومن ذكل النسب ،ومن تكل
القوة (الساموية) ،اإهنم ليسوا من هذا العامل  ،بل من عامل أخر ،والرب نفسه يقول " أنمت لس مت من هذا العامل كام
أىن أان لست من هذا العامل" (يو.)16:17
ولكن كام أن التاجر اذلي اكن يف رحةل طويةل لجل تمنية جتارته ويكون قد س بق قبل عودته وأرسل لصدقائه
لهييئوا هل منازل وحدائق ومالبس حبسب ما يلزمه وحيامن يعود اإىل بدلته فاإنه حيرض معه أموالً كثرية ويالقيه

أحصابه وأقرابؤه بفرح عظمي ،كذكل يف المور الروحانية فاذلين جيعلون الغىن الساموي هو موضوع معلهم
وانشغاهلم فاإن أصدقاءمه وأهل بدلهتم ،أى أرواح الصديقني القديسني واملالئكة يعرفون معلهم واهامتهمم،
ويقولون بفرح وإاجعاب" :اإن اخوتنا اذلين عىل الرض قد أتوا بغىن عظمي" .فهؤلء عند رحيلهم من العامل يكون
الرب معهم ويسببون فرحا عظامي لولئك اذلين مه خاصة الرب يف السامء ،يس تقبلوهنم جمهزين هلم بيوات وبساتني
ومالبس لكها لمعة ومثينة جدًا.

احلاجة لالعتدال والإفراز :
9ـ اإننا حنتاج اإىل الاعتدال والتبرص يف لك المور ،حىت ل تتحول الش ياء الصاحلة اليت تبدو أننا قد
امتلكناها ،اإىل رضر لنا .فاإن اذلين مه رحومني بطبيعهتم ،اإذا مل حيفظوا أنفسهم فقد يزنلقون تدرجي ًيا اإىل الضالل
عن طريق نفس شفقهتم ورمحهتم ،وأولئك اذلين عندمه حمكة ميكن أن ختدعهم حمكهتم .فيجب عىل الإنسان أن
يكون معتد ًل ومزتانً م ًعا يف مجيع الاجتاهات :بأن جيمع الشفقة مع الشدة ،واحلمكة مع حرية الترصف ،والقول مع
العمل ،ويف لك يشء يضع ثقته يف الرب ل يف نفسه.
لن الفضيةل تُتَبل بتوابل متنوعة كثرية ،كام أن طعامنا الرضوري يُتَبل بأنواع من الهبارات ـ ليس ابلعسل فقط،
بل ابلفلفل أحياانً ـ وهكذا يصري صاحل ًا ومناس ًبا لللك .
10ـ وأولئك اذلين يقولون أن اخلطية غري موجودة يف الإنسان مه مثل أانس مغمورين حتت مياه كثرية
فائضة ،ومع ذكل ل يقرون بأن املياه تغمرمه ،بل يقولون" ،اإننا مسعنا صوت املياه سامعًا" ورمغ أهنم يكونون
مغمورين يف معق أمواج الرش ،مفع ذكل يقولون أن اخلطية غري موجودة يف عقلهم أو أفاكرمه.

الفرق بني الفكر النظري وبني ادلخول للكنوز الساموية :
يوجد فرق عظمي بني أولئك اذلين هلم فكر نظري وقدره عىل الالكم ،ولكهنم غري ُمملمحني ابمللح
الساميئ ـ اذلين يتحدثون عن املائدة امللكية دون أن يكونوا قد ذاقوا مهنا شيئا أو متتعوا هبا وبني اإنسان يرى
املكل نفسه ،وقد كشفت هل الكنوز الساموية وقد دخل اإلهيا ،وصار و ً
اراث لها ،وهو يألك ويرشب من املأكولت
الساموية المثينة.

احلرص وانسحاق القلب وعناية النعمة :
ومزين بلك الصفات الصاحلة ،وقد وضعت
 11ـ وإان اكن لم ابن وحيد ،وس مي جدً ا ،وعاقل وحكمي ،م
لك أمالها فيه فاإذا مات هذا الابن ودفنته فاإهنا تصاب بأحزان ل هناية لها وباكء وحنيب حىت أهنا ل تس تطيع أن

تتعزى .هكذا أيضا ينبغي عىل العقل أن حيزن ويبىك حيامن متوت النفس عن هللا ويكون هل كبة كثرية وقلب
منسحق ،ويكون يف خوف وحرص،
ويف نفس الوقت يكون هل جوع وعطش ابس مترار اإىل لك ما هو صاحل ،مفثل هذا الإنسان تأخذه يدى نعمة هللا
كزنا عظميًا ،ولكنه يرتعد خوفًا
والرجاء الإلهيي لتعتين به النعمة فال يعود حيزن أيضً ا ،بل يبهتج ويفرح مكن وجد ً
كثريا للهجوم عليه .ومثل اإنسان تعرض خلسائر كثرية من اللصوص
أيضً ا لئال يفقد الكزن .لن اللصوص حيرضون ً
واس تطاع أن ينجو مهنم بصعوبة شديدة وبعد هذا حصل عىل غىن وفري وخريات كثرية،
فاإنه ل يعود خيىش تأثري اخلسارة عليه بسبب ثرائه الوفري ،هكذا الرجال الروحانيون فاإهنم يتعرضون أول لتجارب
وضيقات خميفة ،ولكهنم حني ميتلئون ابلنعمة ويفيضون ابلصاحلات  ،فاإهنم ل يعودون خيافون من أولئك اذلين
يريدون أن يرسقومه  ،بسبب أن غنامه صار عظميًا ،ولكهنم خيافون ـ ليس خوف املبتدئ من أرواح الرش ،بل
هلم خوف وحرص كيف يستمثرون املواهب الروحية اليت ائمتنوا علهيا.

النعمة تغرس التواضع يف النفس :
12ـ والواحد من هؤلء الروحانيني ،يعترب نفسه أحقر من مجيع اخلطاة ،ويتأصل فيه هذا الفكر حىت
يصري كجزء من طبيعته ولكام تقدم يف معرفة هللا ،بقدر ذكل حيسب نفسه جاه ًال متا ًما ،ولكام تعّل فاإنه حيسب
نفسه أنه يعرف أقل .اإن النعمة يه اليت تقوم هبذا التأثري يف النفس وجتعهل كجزء من الطبيعة يف النفس.
ومثل الطفل اذلي حيمهل شاب قوى ،واذلي حيمهل يأخذه اإىل حيث يشاء ،هكذا النعمة اليت تعمل يف أعامق
النفس فاإهنا حتملها وترفعها اإىل السموات ،اإىل العامل الاكمل ،والراحة البدية.

الراحة وعدم الراحة :
ولكن النعمة فهيا درجات ورتب .اإذ أن رئيس العسكر اذلي حيق هل ادلخول اإىل املكل خيتلف عن
الضباط .وكام أن البيت اذلي ميتلئ ابدلخان يفرغ ادلخان أيضا اإىل الفضاء اخلاريج هكذا اخلطية اخملزونة يف
النفس خترج اإىل اخلارج وتنتج مثارها .وكام أن أولئك اذلين لكفوا حبمك اإحدى الولايت أو لكفوا ابإدارة اخلزانة
امللكية مه دامئًا يف قلق وحذر لئال يسيئوا اإىل املكل ،هكذا أولئك اذلين اس تؤمنوا عىل العمل الروحاين مه دامئًا
يف حذر وحرص رمغ أهنم يكونون يف راحة اإل أهنم لفرتة من الوقت يكونون كهنم مل حيصلوا عىل الراحة بعد .لن
مملكة الظلمة اليت دخلت اإىل مدينة النفس والقوات الغريبة اليت س يطرت عىل مراعهيا يه يف طريقها أن تطرد
خارج النفس.

13ـ واملس يح املكل يرسل لينتقم للمدينة ويقيد الظاملني ابلسالسل ،وتعسكر اجلنود الساموية وجيش الرواح
املقدسة هناك كهنم يف السموات ،وحينئذ فاإن الشمس تضئ يف القلب وخترتق أشعهتا وتدخل اإىل لك
العضاء ،وهكذا ميكل سالم معيق ويصري هو القوة املس يطرة هناك.

اس مترار الرصاخ اإىل هللا :
ولكن عزمية الإنسان يف احلرب واجلهاد وقميته احلقيقية وإارادته الصاحلة من حنو هللا ،لك هذه تظهر
حيامن تتأخر النعمة ولكنه يظل جشاعا ويس متر يرصخ اإىل هللا .اإنك حيامن تسمع أن هناك أهنار هبا تنانني ،وأفواه
أسود وقوات مظلمة حتت السامء وانر حترق العضاء فاإنك ل تفكر فهيا ،غري عامل أنك اإن مل تنل عربون "
الروح القدس" (2كو ،)22:1فاإن هذه لكها متسك بنفسك عند خروهجا من اجلسد ول تدعوك تصعد اإىل
السامء.

أىت هو بشخصه ليدعوك اإىل فوق :
وبنفس الطريقة ،حيامن تسمع عن كرامة النفس وكيف أن جوهرها العاقل مثني جدًا ،فاإنك ل تفهم أن
هللا مل يقل عن املالئكة ،بل عن الطبيعة البرشية " لنصنع الإنسان عىل صورتنا كش هبنا" (تك .)26:1وأن
عروسا هل.
السامء والرض تزولن ولكنك أنت قد دعيت اإىل اخللود ،والتبين ،والخوة للمكل ،ولتكون ً
يف هذا العامل اذلي حولنا لك ما هو للعريس يصري للعروس ،وهكذا لك ما هو للرب ،همام اكن فاإنه يودعه اإايك.
لقد أىت هو بشخصه اإىل معونتك ،ليدعوك اإىل فوق ،وأنت ل تقدر ول تفهم مقدار كرامتك .ذلكل فاملرمن امللهم
يبىك عىل سقطتك قائال " :اإنسان يف كرامة ول يفهم ،فهو مثل الهبامئ بال عقل ،وهو ي ُش مبه هبا" (مز.)20:49
فليكن اجملد للب ولالبن ،وللروح القدس .اإىل البد أمني

العظة السابعة عرش
مسحة الروح القدس
"مسحة املس يحيني الروحانية وجمدمه ،وأنه بدون املس يح يس تحيل اخلالص وتس تحيل الرشكة يف
احلياة البدية"
مسحة الروح :

1ـ املس يحيون الاكملون اذلين حس بوا أهال للوصول اإيل مقاييس الكامل والالتصاق جدا ابملكل (املس يح)،
هؤلء يكرسون أنفسهم دامئا لصليب املس يح .وكام اكنت املسحة يف أايم النبياء يه أمثن من مجيع الش ياء ـ اإذ
أن املسحة جعلهتم ملواك وأنبياء ،هكذا الشخاص الروحيون الن ،اذلين ميسحهم ابملسحة الساموية فاإهنم
يصريون مسحاء حبسب النعمة ،فيكونون مه أيضً ا ملو ًاك وأنبياء للرسار الساموية.
هؤلء مه أبناء وأرابب وأآلهة ،مأسورون ومس تعبدون لنعمة هللا ،ومس تغرقون يف العمق ،مصلوبون ومكرسون.
فاإن اكنت مسحة الزيت ،اليت اس تخرجت من نبات مادي ـ من جشرة منظورة لها لك هذه القوة ،حىت أن
أولئك اذلين مسحوا هبا ،انلوا كرامة فوق لك اعتبار ـ فاإنه هكذا اكنت القاعدة الثابتة اليت هبا يعينون ً
ملاك،
فداود مثال بعد أن ُمسح ،وقع يف احلال يف اضطهاد وأآلم ،مث بعد س بع س نوات صار ً
ملاك ـ فمك ابحلري جدًا لك
اذلين يُمسحون يف العقل والإنسان الباطن بدهن الهبجة (عب )9:1اذلي يقدس ويهبج ،ادلهن الساموي
الروحاين  ،ينالون عالمة ذكل امللكوت اذلي ل يفين ،والقوة البدية ،عربون الروح (2كو ،)5:5ي الروح
القدس املعزي .وهو يسمي املعزي لنه يعزي أولئك اذلين يف الشدائد.

ادلخول منذ الن ومعاينة النور :
 2ـ فهؤلء اإذ قد ُمسحوا من جشرة احلياة ـ ي يسوع املس يح الغرس الساموي ،فاإهنم ينالون امتياز اجمليء اإيل
درجات الكامل ،درجات امللكوت والتبين ،ويكونون مشاركني حقيقيني يف أرسار املكل الساموي وخفاايه ،اإذ
يدخلون حبرية اإيل القدير ،يدخلون يف قرصه حيث يكون املالئكة وأرواح القديسني ،ومه يدخلون منذ الن
بيامن مه ل يزالون يف هذا العامل .ورمغ أهنم مل ينالوا املرياث الاكمل امل ُ َعد هلم يف ذكل ادلهر ،فاإهنم متيقنون ـ عن
طريق العربون اذلي قد انلوه الن ـ كهنم قد ُلكَّ ُلوا و َملَ ُكوا ،وإاذ مه عتيدون أن ميلكوا مع املس يح ،فاإهنم ل
يس تغربون وفرة وحرية فيض الروح .ملاذا؟ .لهنم حصلوا ـ ومه ل يزالون يف اجلسد ـ عيل ذلة حالوته وعيل
معل قوته الفعاةل.
يتعرف عيل أرساره وخفاايه ،وينظر أرجوانه،
 3ـ حفيامن يكون اإنسان ما صديقا ل إالمرباطور ،ويعمل يف قرصه و م
اطورا فامي بعد  ،وتوج فاإنه ل يندهش أو يُصدم (مبا يف القرص) حيث أنه
فاإذا صار ذكل الإنسان هو نفسه اإمرب ً
س بق أن تَدمرب طوي ًال يف أرسار القرص وخفاايه .فال يس تطيع خشص ساذج أو جاهل أو غريب عن خفااي
القرص أن يدخل القرص وميكل ،بل يس تطيع ذكل فقط أولئك اذلين هلم خربة وتدرب،
تعرفوا عيل أرسار
وكذكل املس يحيون اذلين س ميلكون يف ادلهر اليت ،فاإهنم ل يس تغربون ،اإذ أهنم س بق أن م
جحااب مظل ًما .مث تأيت النعمة فزتيل
النعمة وخفاايها .حفيامن تعدي الإنسان الوصية ألقي الش يطان عيل النفس ً
احلجاب متا ًما ،حيت أن النفس اإذ تصري نقية ،وتس تعيد طبيعهتا الصلية ،وتصري صافية بال عيب ،فاإهنا تنظر
دامئا بصفاءـ بعيهنا النقية ـ جمد النور احلقيقي ،ومشس الرب احلقيقية ساطعة بأشعهتا داخل القلب نفسه.

4ـ وكام أنه يف هناية العامل تزول السامء (اجلدل) ويعيش البرار حينئذ يف امللكوت والنور واجملد ول يعاينونشيئا
أخر سوي املس يح وهو جالس يف اجملد دامئًا عن ميني الب ،هؤلء الناس خيتطفون منذ الن اإيل ذكل ادلهر
اليت ويؤرسون ،وهناك يعاينون لك أنواع امجلال والهباء والعجائب.
فنحن رمغ أننا عيل الرض فاإن " مدينتنا يه يف السموات" (يف  )20:3اإذ فامي خيص العقل والإنسان الباطن،
نرصف وقتنا ونقوم بأنشطتنا يف ذكل العامل .وكامأن العني الظاهرة ـ عندما تكون صافية ـ تري الشمس دامئا
وهنارا ،كام أن جسد
بوضوح ،هكذا العقل امل ُ َطهر متا ًما فاإنه دامئًا ينظر جمد نور املس يح ويكون مع الرب لي ًال ً
الرب املتحد ابلالهوت هو دامئًا مع الروح القدس.

قوة معل النعمة وتأثري اخلطية:
ولكن الناس ل يصلون اإيل هذه املقاييس يف حلظة ،بل ابلتعب والآلم واجلهاد الكثري .لن البعض مهنم تعمل
النعمة معهم وتسكن فهيم ،ومع ذكل فالرش أيضا يعمل فهيم يف ادلاخل فلك من النور والظلمة هل معل وتأثري
عيل القلب الواحد بعينه.
ظّل ؟
 5ـ ولكنك ستسألين قائ ًال " :ي رشكة للنور مع الظلمة" (2كو  )14:6وكيف يتأثر النور الإلهيي أو ي َ َ ْ
وكيف ميكن أن يتلوث ما هو طاهر ونقي؟ كام هو مكتوب " النور ييضء يف الظلمة والظلمة مل تدركه"
(يو )5:1ولكننا ل جيب أن نفكر يف هذه المور من وجه واحد وبدون تدقيق .فالبعض من الناس يس تقرون يف
نعمة هللا ويعمتدون علهيا دلرجة عظمية ،حىت أهنم يصريون أقوي من اخلطية اليت فهيم وينعمون بنعمة الصالة
وراحة كثرية يف هللا ،ولكهنم يف حلظة أخري يكونون حتت تأثري الفاكر الرشيرة وينخدعون ابخلطية ابلرمغ من
كوهنم ل يزالون يف نعمة هللا.
ولكن الناس ذوي العقول اخلفيفة ـ اذلين مل يدركوا حقيقة المر ـ حيامن تعمل فهيم النعمة ،اإيل حد ما ،فاإهنم
يبق هناك يشء امسه اخلطية .أما اذلين هلم متيزي وفطنة فال جيرؤون أن ينكروا أننا حىت مع
يتخيلون أنه مل َ
حصولنا عيل نعمة هللا فاإننا معرضون لتأثري الفاكر الرشيرة واملنجسة.
6ـ لقد وجدان أمثةل كثرية بني الخوة اذلين حصلوا عيل فرح عظمي ونعمة هذا مقدارها حىت أهنم ملدة مخس أو
ست س نوات متتابعة جفت فهيم الشهوة ولكهنم بعد ذكل حيامن ظنوا أهنم صاروا أحر ًارا متا ًما مهنا ،فاإن الرش
اذلي اكن خمتفيا حترك علهيم اثنية واش تعلت فهيم الشهوة ،حىت أهنم تعجبوا وقالوا " من أين جاء علينا وقام ضدان
هذا الرش بعد لك هذا الوقت الطويل؟".
فال جيرؤ اإنسان ذو عقل سلمي أن يقول "حيث أن النعمة حارضة يف فأان حر من اخلطية عيل الإطالق"
واحلقيقة اإن ً
الك من النعمة واخلطية يكون لها ـ يف ذكل الوقت ـ معل وتأثري عيل القلب.
واذلين ليس هلم خربة يف هذه المور ،حيامن تعمل فهيم النعمة بعض العمل ،يتصورون أهنم قد وصلوا اإيل الظفر
الاكمل وصاروا مس يحيني اكملني.

ولكن من هجيت أان أقول أن حقيقة المر يه هكذا :حيامن تكون الشمس يف السامء مرشقة يف جو صاف مث تأيت
السحب وحتيط هبا وتغطهيا ،وجتعل اجلو معامت ،فاإن الشمس مع ذكل تكون بعيدة جدا ول يضيع يشء من
نورها ول من جوهر طبيعهتا ،هكذا هو المر مع أولئك اذلين مل يتطهروا ويتنقوا تنقية اكمةل.
أهنم يكونون يف نعمة هللا ،ولكهنم ممسكني حتت السطح ابخلطية وذلكل فاإن حراكهتم الطبيعية ،وأفاكرمه
احلقيقة ،متجهة بقوة اإيل هللا وابلرمغ من ذكل فاإهنا ليست مرتبطة ار ً
تباطا لك ًيا ابلصالح.
7ـ ومن اجلهة الخرى فهناك البعض الخر مه ُم ْمسكني يف العمق بقوة اخلري والصالح ـ قوة النعمة ومع ذكل ل
يزالون يف عبودية وخضوع للفاكر الرشيرة وجانب الرش .ذلكل فالمر حيتاج اإيل اإفراز كثري ليك يعرف الإنسان
ابلختبار أن حقيقة المر يه هكذا.
وأين أذكر لمك أنه حيت الرسل رمغ نواهلم املعزي يف داخلهم مل يكونوا خالني متاما من اخلوف فاإيل جانب امتالهئم
من الفرح والهبجة اكن فهيم أيضا خوف ورعدة انش ئة من النعمة نفسها وليست انش ئة من جانب الرش ،واكنت
النعمة نفسها حتفظهم .وحترسهم ليك ل ينحرفوا ي احنراف.
فاإذا ريم اإنسان جحرا صغريا عيل حائط فاإنه ل يرض احلائط ول حيركه من ماكنه وإاذا أطلق سهم عيل رجل
يلبس درعا فاإنه ل يرض درع احلديد ول جسم لبس ادلرع لنه ينعكس ويرتد اإيل خلف .هكذا حيت اإذا اقرتب
من الرسل جزء صغري من الرش ،فاإنه مل يكن ليجرهحم أو يرضمه لهنم اكنوا بقوة املس يح الاكمةل وإاذ اكنوا اكملني
 ،اكنت هلم احلرية الاكمةل لعمل الرب بلك أنواعه.
 8ـ اإن البعض يقولون أن النفس بعد نوالها النعمة تصري بالخوف ولكن هللا يطلب إارادة النفس ـ حيت يف
الاكملني ـ لتصري يف خدمة الروح ،ليك يعمال الكهام يف توافق واتفاق.
فالرسول يقول " ل تطفئوا الروح" (1تس )19:5فالبعض مهنم اكنوا غري راغبني أن يثقلوا عيل غريمه ،والبعض
اكنوا يسريون عيل ِحدَهتم ،والبعض الخر اكنوا يأخذون من العائشني يف العامل ويوزعون عيل الفقراء .وهذا اكن
أفضل.
لن البعض تكون فهيم النعمة فهيمتون بنفوسهم فقط ،بيامن يسعي أخرون ملنفعة نفوس اخوهتم أيضً ا وهؤلء أفضل
من الخرين .والبعض من اذلين هلم النعمة يسلمون أجسادمه للتعيريات والآلم من أجل امس هللا وهؤلء أيضً ا
أفضل من أولئك .والبعض يف سعهيم اإيل الفضيةل مييلون اإيل التشامخ وإايل نوال الكرامة واملدحي من الناس،
ويقولون اإهنم مس يحيون ورشاكء للروح القدس .وأخرون جيهتدون يف اإخفاء أنفسهم حيت من مقابةل الناس
وهؤلء أفضل من أولئك الخرين .وهكذا ترون أنه حيت يف الكامل تكون ا إلرادة الصاحلة حنو هللا املتوافقة
كثريا جدًا.
بتاكمل مع ا إلرادة الطبيعية يه اليت تعلو وتتفاضل ً

احلديث الرويح بدون تذوق واختيار :

فقريا عرايانً مرة
 9ـ فاإذا اكن اإنسان فقري ،يري نفسه غن ًيا يف حّل الليل ،وحيامن يستيقظ من النوم جيد نفسه ً
أخري .كذكل اذلين يتحدثون احلديث الروحاين ويظهرون كهنم يتحدثون بكفاءة اتمة ،ولكهنم اإن مل يكونوا
حاصلني عيل اليشء اذلي يتحدثون عنه ،متحققا يف قلوهبم ابلتذوق والقوة والاختبار الشخيص فاإنه ل يكون
هلم سوي مظهر ابطل وخيال ومهي.
أو مثل امرأة مزينة ابحلرير ومتحلية ابجلواهر وتعرض نفسها يف ماكن الفساد والعار ،هكذا يكون قلب هؤلء
الناس مأوي للرواح النجسة فاإهنم يرسعون اإيل التلكم واحلديث عن الرب بيامن مه مل يمتتعوا حيت بنظرة لهذه
احلقائق.
 10ـ السمكة ل تس تطيع أن تعيش خارج املاء ،ول يس تطيع أحد أن مييش بدون قدمني ،أو يري النور بدون
عينني أو يتلكم بدون لسان أو يسمع بدون أذنني .هكذا بدون الرب يسوع ومعل قوته الإلهية ،ل يس تطيع أحد
أن يعرف أرسار هللا وحمكته ،أو أن حيصل عيل الغين احلقيقي ويصري مس يح ًيا .فاإن احلكامء ،احملاربني،
الشجعان ،وفالسفة هللا مه أولئك اذلين ينقادون ويتغذون وينضبطون يف الإنسان الباطن ابلقوة الإلهية.
اإن فالسفة اليواننيني يتعلمون صناعة الالكم بيامن الخرون مه "عاميون يف الالكم" (2كو ،)6:11ويبهتجون
ويفرحون مهتللني بنعمة هللا لهنم رجال تقوي فلنحمك أهيام أفضل .فالرسول يقول " ملكوت هللا ليس بالكم بل
ابلفعل والقوة" (1كو.)20:4
11ـ فاإنه من السهل جدًا عيل ي اإنسان أن يقول" :هذا اخلزب مصنوع من القمح" .ولكن اكن ينبغي أن خيربان
عن كيفية اإعداده وجعنه ابلتفصيل .هكذا فاإن التحدث عن التحرر من الهواء وعن الكامل هو أمر سهل ولكن
خربة الوصول اإيل الكامل ليست أ ًمرا هينا.
فالإجنيل مثال يقول يف اختصار " ل تغضب  ،ل تش هتيي" وأيضً ا "من لطمك عيل خدك المين حفول هل الخر
أيضا ومن أراد أن خيامصك ويأخذ ثوبك  ،فاترك هل الرداء أيضً ا" (مت.)40 ،39:5
مغذاي اإايان ابللنب
ولكن الرسول اإذ يتتبع كيفية تمتمي معل التطهري فاإنه بصرب ومثابرة قلي ًال قلي ًال يعلمنا ابلتفصيل ً
اكلطفال مث يأيت بنا اإيل المنو وإايل النضج الاكمل .فالإجنيل قال :اإن الثوب مصنوع من صوف امحلالن
(مت ،)15:7ولكن الرسول أعلن ابلتفصيل كيفية صنعه.
12ـ هكذا أولئك اذلين يتحدثون ابلحاديث الروحية ،بدون أن يتذوقوا ما يتحدثون عنه فاإهنم يش هبون اإنساانً
مسافرا يف حصراء مقفرة حتت أشعة الشمس احملرقة ،وبسبب عطشه فاإنه يتخيل صورة ينبوع ماء جار ويري
ً
ي
نفسه وهو يرشب منه ،بيامن تكون شفتاه ولسانه لكها جافة مش تعةل من شدة العطش اذلي متلكه ،أو مكثل
اإنسان يتحدث عن العسل ويقول أنه حلو ،مع أنه مل يذقه قط ،وذلكل فاإنه ل يعرف قوة حالوته.
هكذا يه حاةل أولئك اذلين يتحدثون عن الكامل والفرح ،والتحرر من الهواء دون أن يكون فهيم العمل الفعامل
أو املعرفة الشخصية لهذه المور ،وليست الش ياء لكها كام يصفوهنا مه .وإاذا حسب اإنسان من هذا النوع ،أهال

لن يكتشف احلقيقة ،فاإنه يقول يف نفسه اإين مل أجد احلقيقة كام كنت أظن ،فاإين كنت أحتدث يف اجتاه ،والروح
يعمل يف اجتاه أخر.
 13ـ لن املس يحية يه يف احلقيقة طعام ورشاب ،فلكام ألك الإنسان مهنا ازداد قلبه ولعا حبالوهتا ،ول يتوقف
أو يكتفي بل يطلب املزيد ،ويس متر يألك بال ش بع أو امتالء .فاإذا أعطي رشاب حلو لإنسان عطشان ،فاإنه بعد
أن يتذوقه ،يزداد ظمئًا اإليه ،ويش تاق اإليه حبرارة أكرث من الول .واحلقيقة أن مذاقة الروح تش به ذكل ،ولكن
بغري حدود ،حيت أنه ل يوجد يشء ميكن أن ميثل به ،وهذه ليست جمرد لكامت .فهذا هو فعل الروح القدس
ومعهل اذلي يعمهل يف اخلفاء يف القلب.

القداسة يه نقاوة القلب :
اإن البعض يتصورون أهنم صاروا قديسني بسبب امتناعهم عن الزواج وعن بعض أمور أخري
منظورة ،ولكن المر ليس كذكل .فاإن اخلطية ل تزال تعيش وترفع رأسها يف العقل ويف القلب .فاإن القديس هو
ذكل اذلي يتنقي ويتقدس يف الإنسان الباطن .وحيامث يرفع احلق رأسه ،فهناك يبدأ الرش جهومه حماول أن خيفي
احلق وحيجبه.
 14ـ وحيامن اكن الهيود ميتلكون الكهنوت ،فاإن بعضً ا من تكل المة اكنوا يُضطهدون ويتأملون بسبب ثباهتم يف
احلق ،مثل أليعازر واملاكبيني .والن بعد الصليب وانشقاق احلجاب ،فارق الروح الهيود ،وأما الن فاإن احلق
ُكشف هنا وهو يعمل هنا (يف املؤمنني ابملس يح) ،وهكذا فاإن البعض من هذه المة (املسحيني) يُضطهدون
بدورمه.
اإن الاضطهاد والشدائد تقع عيل املؤمنني ،ليك يس تطيع حميب احلق أن يشهدوا هل لنه كيف يظهر احلق اإن مل
يكن هل أعداء ،اذلين مه الكذبة واملقاومون للحق...؟
وحيت بني الخوة ،يوجد البعض ممن حيمتلون أآلم وشدائد كثرية ،ومع ذكل حيتاجون اإيل احرتاس كثري ليك ل
يسقطوا.
رس من القوة الإلهية واختطف وري أورشلمي العليا ومناظرها املضيئة،
اكن أحد الخوة مرة يف صالة مع أخر ،وأُ َ
والنور الالهنايئ ،ومسع صواتً يقول هذا هو ماكن راحة البرار ،وبعد وقت قصري ،انتفخ يف نفسه وظن أن الرؤاي
اليت رأها يه خمتصة به وتنسب اإليه ،وبعد ذكل سقط اإيل أعامق اخلطية ،وأآلف أمور رشيرة.
كثريا سقط هكذا ،فكيف يس تطيع الشخص العادي أن يقول "
15ـ فاإن اكن اذلي دخل اإيل ادلاخل واملتقدم ً
قديسا؟" .
أين بصويم وتغريب ،وتوزيع لك أموايل قد رصت ً

اإن جمرد الامتناع عن الرشور ليس هو الكامل ،بل اإن دخلت اإيل قلبك اخلرب وذحبت احلية القتامةل اليت تمكن
حتت العقل ،حتت سطح الفاكر ،وختتئب داخل ما نسميه خمادع النفس وخمازهنا اخلفية .اإن القلب هوة معيقة،
فقط اإن كنت تقتل هذه احلية وخترج خارجا لك ما اكن فيك من النجاسة حفينئذ تتحول اإيل النقاوة.
فاإن لك الفالسفة والناموس والنبياء بل جميء اخمللمص ،لك ذكل اكن من أجل الطهارة .فلك الناس هيودًا اكنوا أم
طهارا .فينبغي أن نس متر يف البحث عن الكيفية والوسائل
أممًا حيبون الطهارة ،رمغ أهنم ل يس تطيعون أن يكونوا أ ً
اليت حنصل هبا عيل نقاوة القلب.

طريق النقاوة :
وابلتأكيد ل يوجد طريق أخر سوي بواسطة ذكل اذلي صلب لجلنا .فهو الطريق واحلياة واحلق،
والباب واجلوهرة ،واخلزب احلي الساموي .وبدون هذا احلق تس تحيل معرفة احلق ،ي يس تحيل اخلالص.
فكام أنه من هجة المور املنظورة ،قد ختليت عن لك يشء ووزعت أمواكل ،هكذا أيضا من هجة احلمكة
العاملية ،فاإن اكن كل عّل وفصاحة الكم ،فاإنك ينبغي أن ترذلها وتعتربها الك شئ ،حىت تس تطيع أن تهتذب
وتبين " جبهاةل الكرازة" (1كو ،)21:1هذه الكرازة اليت يه احلمكة احلقيقية اليت ل تعمتد عيل عظمة وغرور
الالكم ،بل لها قوة تعمل بفاعلية بواسطة الصليب املقدس .فاجملد للثالوث الواحد يف اجلوهر اإيل البد .أمني

العظة الثامنة عرش
غىن وكزن الروح القدس
"عن كزن املس يحيني ،اذلي هو املس يح والروح القدس اذلي يدرهبم بطرق متنوعة  ،ليأيت هبم اإىل
الكامل"

كزن الروح :

1ـ اإذا اكن اإنسان غىن يف هذا العامل وعنده كزن خمفي فاإنه من ذكل الكزن والغىن اذلي هل ميكنه أن يشرتى أى
يشء يش هتيه .ولك الش ياء النادرة اليت يش هتهيا ـ يف هذا العامل ،فاإنه بسهوةل جيمعها ويكدسها ،معمتدا عىل كزنه
لنه بواسطة هذا الكزن ،يسهل عليه اقتناء لك املمتلاكت اليت يش هتيى امتالكها .وبنفس الطريقة فاإن أولئك
اذلين يطلبون ويسعون اإىل هللا ،وقد وجدوا الكزن الساموي أى حصلوا عىل كزن الروح،
اذلي هو الرب نفسه ،مضيئا يف قلوهبم ،فاإهنم يمتممون لك بر الفضائل ولك غىن الصالح اذلي أوىص به الرب،
وذكل من كزن املس يح اذلي فهيم ،وبواسطة ذكل الكزن يمتمون لك فضائل الرب معمتدين عىل مجموع الغىن الرويح
الكثري املتجمع يف داخلهم ،ويعملون بسهوةل لك وصااي الرب بواسطة غىن النعمة غري املنظور اذلي فهيم .يقول
الرسول " لنا هذا الكزن يف أوان خزفية" (2كو .)7:4أى الكزن اذلي أعطى هلم يف هذه احلياة لميتلكوه يف داخل
وفداء" (1كو.)30:1
نفوسهم " ،اذلي صار لنا حمكة من هللا و ًبرا وقداسة ً
 2ـ فاذلي وجد وامتكل يف داخهل كزن الروح الساموي هذا فاإنه يمتم به لك بر الوصية ويمكل مجيع الفضائل بنقاوة
وبال لوم ،بل بسهوةل وبدون تغصب.
ذلكل فلنترضع اإىل هللا ،ونسأهل ونطلب منه بشعور الاحتياج ،أن ينعم علينا بكزن روحه ،لكامي نس تطيع أن
نسكل يف وصاايه لكها بطهارة وبال لوم ،ونمتم لك بر الروح بنقاوة وكامل بواسطة الكزن الساموي ،اذلي هو
املس يح.
فقريا وعرايانً وحمتا ًجا ومعد ًما يف هذا العامل ،ل يس تطيع أن يقتىن شيئا ،لن فقره مينعه من ذكل،
فاذلي يكون ً
ولكن اذلي ميكل الكزن ـ كام س بق أن قلت ـ فاإنه بسهوةل يقتىن لك ما تصبو نفسه اإليه ،بدون هجد أو أمل .هكذا
النفس العراينة واملقفرة من رشكة الروح ،الواقعة حتت فقر اخلطية املرعب ل تس تطيع ـ حىت اإذا رغبت ـ أن
تمثر أى مثر من مثار روح الرب ابحلق ،قبل أن تدخل يف رشكة الروح.
3ـ فليغصب لك واحد منا نفسه ليطلب من الرب أن حيسب أه ًال أن ينال وأن جيد كزن الروح الساموي .لكامي
يس تطيع بهتيؤ وبدون صعوبة ،أن يعمل لك وصااي الرب بنقاوة وبال لوم ـتكل الوصااي اليت مل ينجح قبل ذكل يف
أن يعملها همام غصب نفسه.
فقريا وعرايانً من رشكة الروح ،فكيف ميكنه أن يقتىن الكنوز الساموية بدون أن حيصل عىل كزن
لنه اإذ يكون ً
وغىن الروح؟ .أما النفس اليت وجدت الرب اذلي هو الكزن احلقيقي فاإهنا بواسطة طلب الروح ،وابلإميان
والثقة ،وبصرب كثري ،تمثر مثار الروح بسهوةل وراحة ،كام قلت سابقًا ،وتعمل لك وصااي الرب ،اليت أوىص هبا
الروح ،هذه لكها تعملها يف داخلها ،وبنفسها ،بنقاوة وكامل وبال لوم.

غىن الروح ومنفعة الخرين :
4ـ ولنس تخدم توضي ًحا أخر :اإنسان غىن يريد أن يصنع ولمية فاخرة فاإنه يرصف من ثروته والكزن اذلي ميلكه،
ولنه غىن جدا فاإنه ل خياف من عدم كفاية أمواهل لتجهزي لك لوازم الولمية .وهكذا فاإنه يكرم الضيوف اذلي

دعامه .ببذخ وأهبة ،واض ًعا أماهمم أصنافًا كثرية من املأكولت معدمة بأحدث طرق التجهزي .وأما الفقري اذلي ليس
عنده مثل هذا الغىن فاإنه اإذا رغب يف معل ولمية لصدقاء قليلني فاإنه يضطر أن يس تعري لك ىشء،
من الواىن والطباق واملفارش ولك ىشء أخر ،وبعد ذكل حيامن تنهتيى الولمية وخيرج املدعوون فاإنه يعيد لك
الش ياء اليت اس تعارها اإىل أحصاهبا سواء أطباق فضة أو مفارش أو أى أش ياء أخرى ،وهكذا حيامن يُرجع لك
فقريا وعرايانً اإذ ليس هل غىن خاص يعزى به نفسه.
شئ يظل هو نفسه ً
5ـ وبنفس الطريقة فاإن أولئك اذلين يكونون أغنياء ابلروح القدس اذلين عندمه الغىن الساموي حقا ورشكة
الروح يف داخل نفوسهم ،فاإهنم حيامن يلكمون أحدا بلكمة احلق أو حيامن يتحدثون ابلحاديث الروحية ويريدون
أن يعزوا النفوس فاإهنم يتلكمون وخيرجون من غنامه ومن كزنمه اخلاص اذلي ميتلكونه يف داخل نفوسهم ،ومن
يعزون و ميفرحون نفوس اذلين يسمعون أحاديهثم ،ول خيافون أن ينضب معيهنم ،لهنم ميلكون يف
هذا الكزن م
داخلهم كزن الصالح الساموي اذلي يأخذون منه ليعزوا ويفرحوا ضيوفهم الروحيني.
أما الفقري اذلي ل ميكل غىن املس يح وليس عنده الغىن الروىح يف داخل نفسه اذلي هو ينبوع لك صالح سواء
يف القوال أو العامل أو الفاكر الإلهية والرسار اليت ل ينطق هبا .حفىت اإذا أراد هذا الفقري أن يتلكم بلكمة احلق
ويعزى بعض سامعيه بدون أن ينال يف نفسه لكمة هللا ابلقوة واحلق،
يكرر من اذلاكرة ويقتبس فقط لكامت من أجزاء خمتلفة من الكتاب املقدس أو مما مسعه من الرجال الروحيني
فاإنه م
فيخرب ويعّل هبا الخرين ـ وهكذا يظهر كنه يعزى ويفرح الخرين ،والخرون يبهتجون مبا خيربمه ولكن بعد أن
ينهتيى من الالكم تعود لك لكمة اإىل مصدرها الصىل اذلي أخذت منه ويبقى هذا الإنسان ويعود كام اكن عرايانً
خاصا به ليأخذ منه ويعزى ويفرح الخرين اإذ أنه هو نفسه مل يتعز أو ًل ول ابهتج
ً
وفقريا لنه ليس هل كزن الروح ً
ابلروح.
6ـ لهذا السبب ينبغى لنا أول أن نطلب من هللا ابجهتاد قلب وابإميان ،حىت هيبنا أن جند يف قلوبنا هذا الغىن،
أى كزن املس يح احلقيقي بقوة الروح القدس وفاعليته .ولهذا فعندما جند الرب أول يف نفوس نا ملنفعتنا أى
للخالص واحلياة البدية ،حفينئذ ميكننا أن ننفع الخرين أيضا اإذ يصري هذا ممكنًا ،لننا نأخذ من املس يح اذلي هو
الكزن املوجود يف داخلنا وخنرج منه لك الصالح اذلي لللكامت الروحية ونكشف أماهمم أرسار السامء.
لن هذه يه مرسة صالح الب أن يسكن يف لك من يؤمن به وحيبه " من حيبىن حيبه أىب وأان أحبه وأظهر هل
ذاىت" ويقول أيضا " اإليه نأىت ،أان والب ،ونصنع عنده مزن ًل" (يو.)23 ،21:14
رست به حمبة املس يح الفائقة املعرفة ،وهذا ما وعد به صالح
هذا ما شاءه اإحسان الب غري املتناىه ،وهذا ما م
الروح اذلي ل ينطق به .فاجملد للحنان غري املنطوق به اذلي للثالوث القدس

أنواع فاعلية النعمة يف القلب:

منريا
7ـ لن أولئك اذلين أعطى هلم أن يصريوا أبناء هللا ،وأن يودلوا من فوق من الروح ،واذلين هلم املس يح ً
رسا يف قلوهبم وتعطهيم راحة
يف داخلهم ،ومنعشً ا هلم ،هؤلء يقودمه الروح بطرق متنوعة كثرية .وتعمل النعمة ً
روحية .
فلنس تعمل صور التنعامت واملرسات امللموسة اليت يف هذا العامل لنوحض هبا ـ اإىل حد ما ـ أعامل النعمة يف القلب.
ففي بعض الوقات تعزهيم النعمة وتفرهحم كام يف ولمية ملوكية فيفرحون بفرح ورسور ل ينطق به ويف وقت أخر
يكونون مثل عروس تتنعم ابلرشكة مع عريسها يف راحة اإلهية .ويف وقت أخر يصريون مكالئكة بدون أجساد،
لكرثة مسومه وخفهتم وعدم تثقلهم حىت ابجلسد .ويف وقت أخر يكونون كهنم ساكرى اإذ يكونون منتعشني ومثلني
ابلروح وابلرسار الإلهية الروحانية.
8ـ ويف وقت أخر يكونون كهنم يف باكء وحنيب لجل جنس البرش وإاذ يتوسلون لجل ذرية أدم لكها فاإهنم
يولولون ويبكون ،اإذ تش تعل فهيم حمبة الروح حنو جنس البرش .ويف وقت أخر يشعلهم الروح بفرح وحمبة كثرية
حىت أنه لو أمكهنم لدخلوا لك اإنسان اإىل أحشاهئم ،بدون تفريق بني الردىء واجليد.
وأحياان يصريون حتت لك الناس يف تواضع الروح حىت أهنم حيس بون أنفسهم أخر اللك وأقل اللك.
وأحياانً جيعلهم الروح يف فرح ل يُنطق به .دلرجة أهنم ُجيهدون من الفرح .ويف وقت أخر يكونون مثل اإنسان
جبار قد لبس ادلرع امللىك الاكمل ونزل اإىل املعركة ضد أعدائه ،فيحارهبم بقوة وهيزهمم ،فاإنه مثل هذا اجلبار
كذكل يأخذ الإنسان الروحاىن أسلحة الروح الساموية ويزنل ملقاتةل العداء فيحارهبم ،ويدوسهم حتت قدميه.
9ـ ويف وقت أخر تسرتحي النفس يف هدوء عظمي وسكون وسالم ،دون أن تشعر بأى شئ أخر سوى الذلة
الروحانية والراحة والسعادة اليت ل توصف.
ويف وقت أخر ،تعلمها النعمة بنوع ل ينطق به من الفهم واحلمكة ،ومعرفة الروح اذلي يفوق الفحص وتعلمها
أش ياء ل ميكن النطق هبا ابللسان والالكم ،هكذا فاإن معامالت النعمة متنوعة ج ًدا يف النفوس ،وىه تقود
النفس اليت تنعشها وحتيهيا ،بطرق كثرية حبسب إارادة هللا وتدرهبا بطرائق خمتلفة لىك تعيدها اإىل الب الساموي
اكمةل ونقية وبال عيب.
10ـ ولكن أفعال الروح هذه اليت حتدثت عهنا ختتص ابدلرجات العظمية القريبة من الكامل ،لن تنعامت النعمة
اخملتلفة هذه ،رمغ أنه ي ُ معرب عهنا بطرق خمتلفة ولكهنا تفعل بال انقطاع يف أولئك الشخاص ،فاعلية تلهيا فاعلية
أخرى.
لنه حيامن تصل النفس اإىل كامل الروح  ،وتتطهر ابلامتم من الشهوة ،وتتحد مع الروح املعزى وختتلط به برشكة
نورا ،ولكها
ل توصف ،فاإهنا حتسب أهال أن تصري يه نفسها رو ًحا ،يف اختالطها مع الروح ،حينئذ تصري لكها ً
عينًا ،ولكها رو ًحا ،ولكها فر ًحا ،ولكها راحة ،ولكها هبجة ،ولكها حمبة ،ولكها حنان ،ولكها صالح ،ولكها رأفات
حمبة.

وكام أن احلجر اذلي يف قاع البحر حتيط به املياه من لك انحية ،كذكل لك هؤلء أيضً ا إاذ يكونون مغمورين
ابلروح من لك انحية فاإهنم يصريون مشاهبني للمس يح ،حاصلني يف أنفسهم عىل فضائل قوة الروح بال تغيري
لكوهنم بال عيب وأنقياء وبال لوم من ادلاخل واخلارج.
11ـ وإاذ قد ردمه الروح وأعادمه اإىل هللا هكذا فكيف ميكهنم أن خيرجوا مثر اخلطية؟ بل يف لك الوقات ويف
لك الظروف تشع مهنم مثار الروح ظاهرة فهيم.

لنطلب نعمة الروح ابلإميان واحملبة والرجاء :
فلنتوسل إا ًذا اإىل هللا ابإميان وابحملبة والرجاء الكثري ،لىك مينحنا النعمة الساموية ،نعمة الروح ،لىك ما
حيمكنا ويضبطنا ذكل الروح نفسه أيضً ا ،ويقودان اإىل لك إارادة هللا وينعش نا وحييينا بلك أنواع اإنعاشه وإاحيائه
لىك بواسطة معل الروح هذا وفاعلية النعمة ،والمنو الروحاين نتقدم ،لنحسب أهال لإدراك كامل ملء املس يح
كام يقول الرسول " لمتتلئوا بلك ملء املس يح" (أف )19:3وأيضا يقول " اإىل أن ننهتيي مجيعنا اإىل اإنسان اكمل
اإىل قياس قامة ملء املس يح" (أف.)13:4
ولقد وعد الرب لك اذلين يؤمنون به ويسألونه ابحلق أن يعطهيم أرسار رشكة الروح اذلي ل يُنطق به.
ذلكل فلنكرس نفوس نا بلكيهتا للرب ونرسع للحصول عىل اخلريات اليت تلكمنا عهنا .وإاذ نكرس نفوس نا وأجسادان
ونتسمر عىل صليب املس يح فلنكن لئقني ومس تعدين للملكوت الساموي ،ممجدين الب والابن والروح القدس
اإىل البد .أمني

العظة التاسعة عرش
وصااي املس يح والامتالء من الروح القدس
" املس يحيون اذلين يريدون التقدم والمنو  ،ينبغي أن يغصبوا أنفسهم اإىل لك ما هو صاحل
ليتحرروا من اخلطية الساكنة فهيم ولميتلئوا من الروح القدس"
الإميان بثبات واملواظبة عىل الصالة :
1ـ اإن أراد أحد أن يأيت اإىل الرب ،وأن يوجد أهال للحياة البدية ،وأن يصري مسكنا للمس يح وأن ميتلئ ابلروح
القدس لكامي يس تطيع أن يمثر مثار الروح ،ويمتم وصااي املس يح بنقاوة وبال عيب ،جيب عليه أن يبتدئ أول

ابلإميان ابلرب بثبات ،وأن م
يسّل نفسه لكية اإىل لكامت وصاايه ،ويتخىل عن العامل ختل ًيا ات ًما ،ليك ل ينشغل عقهل
ابملرة بيشء عاملي.
وجيب عليه أيضا أن يواظب دامئا عىل الصالة ،وينتظر دامئًا ابإميان وتوقع افتقاد الرب وعونه ،جاع ًال نظر عقهل
مثبت دامئا حنوه .مث ينبغي أن يغصب نفسه اإىل لك معل صاحل وإاىل وصااي الرب لكها ،وذكل بسبب اخلطية
الساكنة فيه.
مفث ًال ،ليغصب نفسه اإىل تواضع القلب مع مجيع الناس ،وحيسب نفسه أقل مهنم وأردأ مهنم ،فال يطلب كرامة أو
مد ًحا أو جمدًا من أى واحد من الناس ،كام هو مكتوب يف الإجنيل (يو ،)44:12بل يضع الرب ،ووصاايه ،أمام
عينه لك حني ،راغ ًبا يف أن يرىض الرب وحده بوداعة القلب ،كام يقول الرب " تعلموا مىن لين وديع ومتواضع
القلب ،فتجدوا راحة لنفوسمك" (مت)29:11

وصااي املس يح والصالة ابإميان وثقة :
2ـ وبنفس الطريقة فليعود نفسه عىل أن يكون رحميًا ،شفوقًا رقيق القلب ،صاحل ًا ،بأقىص طاقة عنده .كام يقول
الرب " فكونوا رحامء كام أن أابمك أيضً ا رحمي" (لو ،)36:6ويقول أيضا " اإن كنمت حتبونين فاحفظوا وصاايى"
(يو )15:14وأيضا " ملكوت السموات يغصب والغاصبون خيتطفونه" (مت .)12:11وأيضا يقول " اجهتدوا أن
تدخلوا من الباب الضيق" (لو.)24:13
وفوق لك يشء فليحفظ يف ذاكرته ـ بدون نس يان مطلقا ـ تواضع الرب يسوع وسلوكه ،ووداعته وسريته ،مكثاهل
ادلامئ أمام عينيه .وليواظب عىل الصالة مبثابرة متوس ًال اإىل الرب ابإميان وثقة ليك يأىت ويسكن فيه ويصري اكمال،
ويقويه يف حفظ مجيع وصاايه ،وليصري الرب ذاته هو موضع سكىن نفسه وهكذا فاإن الش ياء اليت يفعلها الن
ابلتغصب وبقلب معارض ،يأىت يوم حني يفعلها برىض وإارادة منه ،معودًا نفسه دامئًا عىل ما هو صاحل ،ومتفكرا
دامئا يف الرب ،وينتظر الرب مبحبة كثرية يف الروح القدس .

ملء الروح ومعل الوصااي بدون صعوبة :
تشوقه ،واجهتاده الصاحل ،وكيف أنه يغصب نفسه لتذكر الرب وكيف يلزم قلبه مبا هو صاحل
وحيامن يرى الرب م
حىت لو اكن خبالف رغبته ،ويلزمه ابلتواضع والوداعة واحملبة بأقىص طاقة عنده ،فاإن الرب يتحنن عليه وينقذه
من أعدائه ،ومن اخلطية الساكنة فيه ،وميله ابلروح القدس.
وهكذا فبعد ذكل يفعل لك وصااي الرب ابحلق بدون تغصب أو صعوبة أو تعب ،أو ابحلري فاإن الرب نفسه هو
اذلي يفعل وصاايه فيه ،وحينئذ خيرج مثار الروح بنقاوة.

يغصب نفسه اإىل ما هو صاحل (وصااي املس يح) :

3ـ فاذلي يأيت اإىل الرب يلزمه أو ًل أن يغصب نفسه اإىل ما هو صاحل حىت لو اكن ضد ميل قلبه،
منتظرا دامئًا رمحة الرب ابإميان ل يزتعزع.
ً
ويغصب نفسه اإىل احملبة حيامن تنقصه احملبة ،ويغصب نفسه اإىل الوداعة حيامن ل تكون عنده وداعة،
ويغصب نفسه اإىل الشفقة اإىل أن يكون هل قلب حنون ـ وأن يغصب نفسه عىل حتمل الازدراء وأن حيمتهل
بصرب ،وحيامن ُحيتقر أو يُعري ،فال يغضب ،كام هو مكتوب " ول تنتقموا لنفسمك اهيا الحباء" (رو )19:12ـ
وليغصب نفسه اإىل الصالة حيامن ل تكون هل الصالة الروحانية ،وهكذا اإذ يراه هللا جماهدًا وغاص ًبا ابلرمغ من
معارضة قلبه ،فاإنه هيب هل صالة الروح احلقيقية وينعم عليه ابحملبة احلقيقية ،والوداعة وأحشاء الرأفات والشفقة
احلقيقية ،وابختصار فاإنه ميله بامثر الروح.
4ـ ولكن اإن اكن اإنسان يغصب نفسه اإىل الصالة فقط ليك ما حيصل عىل نعمة الصالة ،ولكنه ل
يغصب نفسه اإىل الوداعة والتواضع واحملبة وبقية وصااي الرب ول هيمت أو يتعب وجيهتد ليك يمتم هذه الوصااي ـ
بقدر ما هو مس تطاع حلرية ا إلرادة وعزم القلب ـ فقد تعطى هل أحياان نعمة الصالة جزئ ًيا ،مع تعزية وفرح من
الروح حبسب ما سأل وطلب ولكنه يظل كام هو يف صفاته وسلوكه .فيكون بال وداعة ،لنه مل يطلهبا ابهامتم،
ومل يعد نفسه ليقبلها فيصري ودي ًعا ويكون بال تواضع لنه مل يطلب التواضع ،ومل يغصب نفسه اإليه.
ويكون بال حمبة من حنو الناس لنه مل هيمت وجيهتد ليك حيصل علهيا ابلتوسل والصالة وليس هل اإميان وثقة يف هللا
يف تمكيل ما عليه من العامل ،لنه مل يعرف نفسه ،ومل يكتشف أن هذا هو ما يعوزه ،ومل يبذل أى اهامتم أو
هجد ليحصل عىل احتياجه ،طال ًبا من الرب أن حيصل عىل اإميان اثبت وثقة حقيقية فيه.
 5ـ فاإنه كام أن لك واحد يلزم ويغصب نفسه اإىل الصالة ابلرمغ من نفور القلب ،هكذا ينبغي ملن يغصب نفسه
أيضً ا اإىل الثقة ابهلل ،وإاىل التواضع ،وإاىل احملبة ،وإاىل الوداعة ،وإاىل الإخالص والبساطة ،وإاىل "لك صرب وطول
أانة بفرح" (كو ،)11:1وأن يعترب نفسه الك يشء وحيسب نفسه أقل وأخر اللك ،وهكذا يتجنب ادلخول يف
احملاداثت اليت ل تنفع ،بل يتأمل دامئا يف أمور هللا ويتلكم هبا ،بفمه وقلبه،
وأيضا ل يكون غضواب أو ذا خصب ورصاخ كام هو مكتوب " لريفع من بينمك لك مرارة وخسط وغضب وصياح
وجتديف مع لك خبث" (أف ،)31:4ويسري يف طرق الرب لكها ،يف معل الفضيةل ويف حياة صاحلة نبيةل ،يف
لك سرية الصالح ولك تواضع الوداعة ،فال يتشامخ ول يتكرب ول يتلكم يف حق أى اإنسان.
6ـ فينبغي أن يغصب الإنسان نفسه اإىل لك الش ياء اإن اكن يريد أن يرىض املس يح ويرس قلبه ،حىت أن الرب
عندما يرى غريته وعزم قلبه يف غصب نفسه هكذا اإىل لك الصالح والبساطة والرمحة والتواضع واحملبة والصالة
وكيف أنه يسوق نفسه اإلهيا مجيعا ابلقوة ،فاإن الرب يعطيه ذاته ـ أى أن الرب نفسه ابحلق يعمل فيه لك هذه
الش ياء بنقاوة وبدون تعب أو تغصب،

هذه الش ياء اليت مل يكن يس تطيع قبال أن يعملها حىت ابلتغصب وذكل بسبب اخلطية اليت اكنت ساكنة فيه،
وتصري لك أعامل الفضيةل هذه طبيعة فيه .لن الرب حيامن يأيت ويسكن فيه وهو يسكن يف الرب .فاإن الرب
نفسه يمتم فيه وصاايه بدون تعب مالئًا اإايه بامثر الروح.
وأما أن غصب اإنسان نفسه اإىل الصالة فقط ليك ينال موهبهتا من هللا ولكنه ل يغصب نفسه بنفس الطريقة
ويلزم ويعود نفسه عىل لك هذه المور الخرى ،فاإنه ل يس تطيع أن يمتم هذه الش ياء ابحلق ،وبنقاوة وبال
عيب.
فينبغي أن يعد نفسه هبذه الطريقة اإىل ما هو صاحل بأقىص طاقته ،فاإن النعمة الإلهية تأتيه أحياان وقت السؤال
والصالة والترضعات .لن هللا صاحل ورحمي واذلين يسألون يعطهيم ما يسألون ،وأما من اكن خاليا من الش ياء
اليت قد تلكمنا عهنا ومل يعود أو يكيف نفسه علهيا مقد ًما ،فاإنه حىت اإذا انل النعمة ،فس يفقدها ويسقط بكربايء
أو عىل القل فهو ل يتقدم ويمنو ويزداد يف النعمة اليت وهبت هل ،لنه مل يسّل نفسه اإىل وصااي الرب إابرادته .لن
ماكن سكىن الروح القدس وراحته هو التواضع واحملبة والوداعة ولك وصااي الرب الخرى.

طاعة الوصية واملداومة عىل الصالة :
 7ـ ذلكل فلك من يريد أن يرىض هللا ابحلق وأن ينال منه نعمة الروح القدس الساموية ،وأن يمنو
ويمكل يف الروح القدس ينبغي هل أن يغصب نفسه اإىل لك وصااي هللا وخيضع لها قلبه همام اكن رافضً ا ،كام هو
مكتوب " لجل هذا ابزاء لك وصاايك تقومت ولك طريق رش أبغضت" (مز ،)128:119فكام يغصب الإنسان
نفسه ويلزهما ابملثابرة يف الصالة اإىل أن ينجح يف ذكل هكذا بنفس الطريقة ،اإن أراد فقط ،فاإنه يس تطيع أن
يغصب ويلزم نفسه بلك ممارسات الفضيةل ويعود نفسه عادة حس نة ،وهكذا اإذ يداوم عىل الصالة والسؤال من
الرب وحبصوهل عىل ما يطلب ونواهل مذاقة هللا وإاذ يصري رشياك يف الروح القدس فاإنه جيعل املوهبة اليت منحت
تقرا يف تواضعه ،ويف احملبة والوداعة.
هل تمنو وتزدهر ،اإذ يسرتحي مس ً
 8ـ والروح نفسه مينحه هذه الش ياء ،ويعلممه الصالة احلقيقية ،واحملبة احلقيقية ،والوداعة احلقيقية ،اليت اكن قب ًال
يغصب نفسه اإلهيا ،واكن يطلهبا وهيمت هبا ويتأمل فهيا ،والن أعطيت هل ،ولنه منا هكذا وتمكل يف هللا ،فاإنه
حيسب أه ًال أن يصري و ً
اراث للملكوت .فاملتواضع ل يسقط أبدًا .وإاىل أين يسقط اإذا اكن هو حتت اللك؟ أما
القلب املتشامخ فهو احنطاط عظمي ،والقلب املتواضع هو ارتفاع عظمي وكرامة وجمد.

طلب الروح والصالة ابلروح ومثار الروح :
ذلكل فلنغصب نفوس نا ونلزهما ابلتواضع حىت ولو اكن قلبنا غري راغب يف ذكل ،ونغصهبا اإىل الوداعة ،وإاىل احملبة،
مصلني ومتوسلني اإىل هللا ابلإميان ،والرجاء ،واحملبة ،وبال انقطاع ،وابنتظار وثبات ،أن يرسل روحه اإىل قلوبنا،
حىت نصىل " ونسجد هلل ابلروح واحلق" (يو.)24:4

9ـ ولكامي يصىل الروح نفسه فينا ،لكامي يعلمنا الروح بنفسه تكل الصالة احلقيقية ـ اليت مل حنصل علهيا حىت الن
رمغ أننا نغصب أنفس نا اإلهيا ،ويعلمنا التواضع احلقيقي اذلي ل نس تطيع الن أن نصل اإليه ،حىت ابلتغصب ،وليك
يعلمنا أن نمثر ابحلق أحشاء رأفات (كو ،)12:3وشفقة ،ولك وصااي الرب بدون تعب أو تغصب ،كام يعرف
الروح نفسه كيفية ذكل حني ميلان بامثره.
وهكذا اإذ نمتمم وصااي الرب بواسطة روحه ،اذلي هو وحده يعرف مشيئة الرب ،وإاذ يمكملنا الروح يف ذاته وهو
نفسه يمكل فينا حيامن نتطهر من لك دنس ولطخة اخلطية ،فاإنه حيرض نفوس نا طاهرة وبال عيب ،كعرائس
مجيالت اإىل املس يح ،ونسرتحي يف هللا يف ملكوته ،ويسرتحي هللا فينا اإىل دهر ادلهور.
فاجملد لتعطفاته ،ورمحته وحمبته لنه أعطى جلنس البرش مثل هذه الكرامة واجملد ،وأنعم علهيم أن يصريوا أبناء
للب الساموي ودعامه أخوة هل خاصة .هل اجملد اإىل البد أمني.

العظة العرشون
لباس الروح
"املس يح ،الطبيب احلقيقي ل إالنسان ادلاخيل ،وهو يس تطيع وحده أن خيلمص النفس ،ويزيمهنا
بثوب النعمة "
 1ـ اإن اكن أحد عرايانً لقةل املالبس الإلهية الساموية اليت يه قوة الروح القدس كقول الرسول " اإن
اكن أحد ليس هل روح املس يح فهو ليس من خاصته" (رو .)9:8فليبك ويتوسل اإىل الرب حىت ينال الثوب

غطاء لنفسه العارية من القوة الإلهية لن الإنسان غري املكسو بكساء الروح
الروحاين اذلي من السامء ويأخذ ً
هو مكسو ابلعيب العظمي :عيب الهواء ادلنيئة.
لنه كام يف الش ياء املنظورة اإن اكن أحد عرايان حيل به خزي وفضيحة عظمية بل اإن الصدقاء ينرصفون عن
أصدقاهئم العرااي والقارب عن أهالهيم .بل أن من البنني من رأوا أابمه عرايانً ورصفوا عنه وجوههم لكيال يعاينوا
جسد أبهيم العراين ،وإامنا رجعوا عىل أعقاهبم وسرتوه .وذلكل ارتفعت عنه عيوهنم .كذكل ينرصف هللا عن
النفوس غري املكسوة بلباس الروح يف ملء ثقة الإميان لكوهنا مل تلبس الرب يسوع (رو .)14:13ابلقوة واحلق.

خطورة العرى الرويح :
2ـ مث أن الإنسان الول ملا رأى نفسه عرايانً جخل .مفا أعظم فضيحة العرى .فاإذا اكن من هجة اجلسد
يعترب العرى فضيحة كربى ،فمك ابحلري النفس العارية من القوة الإلهية اليت ل تكتيس ول تلبس اللباس البدي
الروحاين غري املوصوف وهو الرب يسوع نفسه ابحلق ـ ويه مغطاة ابخلجل والهواء الرديئة ،وكذكل لك من
اكن غري مكتىس بذكل اجملد الإلهيي جيب عليه أن يس تحى ويقر بفضيحته كام اس تحى أدم من عرى جسده.
ومع أنه سرت نفسه بورق التني فّل يزل جخهل مصاحبًا هل لعلمه بفقره وعريه جدًا .فعىل هذه النفس أن تطلب من
املس يح اذلي يعطى اجملد لىك يكسوها ابجملد يف النور اذلي ل يوصف ،بدون أن تعمل لنفسها غطاء من الفاكر
الباطةل أو تنخدع بزمعها أهنا ابرة من نفسها وأهنا متكل لباس اخلالص.

املس يح هو بر هللا لنا :
 3ـ فاإنه أن استند أحد عىل بره ومل يتطلع اإىل بر هللا ،هذا الرب اذلي هو الرب يسوع " اذلي صار لنا
وفداء" (اكو .)30:1كام يقول الرسول ،فاإن تعبه يصبح ابطال ل مثرة هل ،لن لك زمعه بربه يظهر يف اليوم
ًبرا ً
الخري الك يشء بل يكون مثل خرقة جنسة كام قال أشعياء النىب " كخرقة احلائض لك بران" (انظر اإش.)6:64
فلنطلب اإذن من هللا ونتوسل اإليه أن يلبس نا لباس اخلالص وهو الرب يسوع املس يح ،النور الفائق الوصف
اذلي اإذا لبس ته النفوس ل ختلعه قط ،بل تمتجد أجسادمه أيضا يف القيامة مبجد ذكل النور اذلي تلبسه النفوس
المينة الفاضةل منذ الن حسب قول الرسول " اإن ذكل اذلي أقام املس يح من بني الموات س يحىي أجسادمه
املائتة أيضا بروحه الساكن فيمك" (رو .)11:8فاجملد ملرامحه املتعطفة ولرأفته اليت تفوق لك وصف ولك تعبري.
4ـ وأيضا كام أن املرأة اليت اكنت م
معتةل بزنف ادلم ملا صارت مؤمنة ابحلق ،وملست طرف ثوب ربنا شفيت حالً
وانقطع نزيف دهما النجس ،كذكل لك نفس فهيا جرح اخلطية اذلي ل شفاء هل ،وينبوع الفاكر اخلبيثة النجسة،
اإن يه أتت فقط اإىل املس يح وصلت اإليه ابإميان حصيح فاإهنا تعود اإىل الصحة وختلص من ينبوع الهواء الفاسدة
فاكرا جنسة ل ينقطع وجيف اإل بقوة املس يح فقط ،وليس لحد
اذلي مل يكن هل عالج .وذكل الينبوع اذلي خيرج أ ً
غريه قدره عىل شفاء هذا اجلرح.

لن العدو اكن حمتال للغاية يف معصية أدم حىت أنه جرح الإنسان الباطن وأظلمه أى العقل املرشد اذلي ينظر
هللا .مفالت عيناه بعد ذكل اإىل اخلطية والهواء واكنت مغلقة عن رؤية خريات السامء.
املس يح وحده هو اذلي خيلص ويشفي النفس جماانً :
 5ـ فهذه اكنت شدة جرح أدم حىت أنه مل يس تطع أن يشفه منه غري الرب وحده .فهذا مس تطاع عنده
وحده .ولهذا فقد جاء " ورفع خطية العامل" (يو ،)29:1أى جفف الينبوع النجس .ينبوع أفاكر النفس .لنه كام
أن تكل املرأة اليت اكنت مريضة بزنف ادلم اكنت قد رصفت لك ما اكن دلهيا عىل اذلين وعدوها ابلشفاء ومل
يشفها أحد ،اإىل أن أتت اإىل الرب ابإميان صادق وملست طرف ثوبه فشعرت حينئذ ابلشفاء يف احلال ،ووقف
نزف ادلم .كذكل هو حال النفس اليت جرحت منذ البدء جبرح أهواء اخلطية اذلي ل شفاء هل ،فّل يقدر أن
يعاجله أحد من البرار .الك ول الابء ول البطاركة.
شفاء اكم ًال .والكهنة والعطااي والعشور والس بوت والهةل
6ـ ولقد أىت موىس ولكنه مل يقدر أن يعطى ً
والغسالت واذلابحئ واحملرقات وسائر تفرعات الرب اكنت حتفظ مجيعها ابدلقة حتت الناموس .ومع ذكل مل ميكن هبا
شفاء النفس وتطهريها من الينبوع النجس أى ينبوع أفاكر اخلطية .ولك بر النفس مل ينفع لشفاء الإنسان اإىل أن
أىت اخمللص نفسه الطبيب احلقيقي اذلي يشفي جماان فبذل نفسه فداء جلنس البرش .فهو وحده صنع فداء النفس
العظمي وخالصها وشفاءها ،وهو ذاته اذلي ح مررها من العبودية وأخرهجا من الظلمة ممجدً ا اإايها بنوره اخلاص.
فهو حقا جفف ينبوع الفاكر النجسة اذلي اكن فهيا لن الكتاب املقدس يقول " هو ذا محل هللا اذلي يرفع
خطية العامل" (يو.)29:1

ادلواء الوحيد :
 7ـ لن أدوية النفس اليت اكنت من الرض ،يعىن أفعالها البارة مل تقدر أن تعاجلها وتشفهيا من هذه
الرضبة العظمية غري املنظورة بل يمت الشفاء ابلطبيعة الساموية الإلهية اليت ملوهبة الروح القدس .فاإنه بواسطة هذا
ادلواء فقط ميكن ل إالنسان أن جيد الشفاء وحيصل عىل احلياة اإذ يتطهر يف قلبه ابلروح القدس .ولكن كام أن
تكل املرأة ،ابلرمغ من أهنا مل تكن قد ُشفيت بعد واكن مرضها فهيا ،إالم أهنا جاءت بقدمهيا اإىل الرب ،وعند جميهئا
انلت الشفاء.
وكام أن المعى أيضً ا اذلي مل يقدر أن ميىش ليأيت اإىل الرب ،بسبب عامه ،رصخ اإليه رصخة شديدة وصل هبا اإىل
الرب لنه قال " ارمحين اي ابن داود" (مز  )47:10وابإميانه انل الشفاء اإذ أن الرب أاته بنفسه وجعهل يبرص
بوضوح .كذكل النفس ولو أهنا جرحت جبروح الهواء الفاسدة ومعيت بظلمة اخلطية مفع ذكل ل تزال فهيا
بداي .
فداء أ ً
ا إلرادة أن ترصخ اإىل يسوع وتناديه ليأيت ويصنع لها ً

رضورة اجمليء اإىل املس يح بثقة الإميان :

8ـ لنه كام أن المعى لو مل يرصخ اإىل الرب ،واملرأة اليت اكن هبا الزنف ادلموي لو مل تأ ِت اإليه ملا وجدا
الشفاء ،كذكل الن اإن مل يأت الإنسان اإىل الرب إابرادته وبلك نية قلبه ويطلب منه بثقة الإميان التامة فال يشفي
أبدً ا .فلامذا شفي هذان الثنان للوقت ابإمياهنام ،وحنن مل يعد اإلينا برصان ابحلقيقة ومل نشف من أمراضنا اخلفيمة؟.
اإن الرب هيمت ويعتين ابلنفس غري املائتة أكرث من اجلسد ،لهنا اإن انفتحت عينهيا ،كام يقول " افتح عيين" (مز
 )18:119فال تعمى أبدً ا فامي بعد .وإان شفيت فال تعود تنجرح أبدً ا .فاإنه اإن اكن الرب عند جميئه عىل الرض
اعتىن ابلجساد الفاسدة ،فمك ابحلري يعتين ابلنفس غري املائتة املصنوعة عىل ش هبه؟ ولكن بسبب قةل اإمياننا
وانقسام قلوبنا وعدم حمبتنا هل من لك القلب ،وعدم اإمياننا به حقيقة  ،ذلكل مل جند بعد الشفاء الرويح
واخلالص.
فلنؤمن به اإذن ولنأت اإليه ابحلقيقة لىك يمت فينا حا ًل معل الشفاء احلقيقي لنه وعد بأنه يعطى لذلين يسألونه
روحه القدوس ويفتح لذلين يقرعون وبأن اذلين يطلبونه جيدونه .فاذلي وعد ل ميكن أن يكذب هل اجملد والقدرة
اإىل البد أمني.

العظة احلادية والعرشين
احلرب الروحية
"الإنسان املس يحي خيوض معركتني ،معركة داخلية وأخرى خارجية.
املعركة اخلارجية يه يف ابتعاده عن الارتبأاكت العاملية وأما املعركة ادلاخلية فتحدث يف
القلب ضد اإحياءات أرواح الرش".
احلرب اخلارجية واحلرب ادلاخلية :
معاداي حقًا للعدو الرشير ،ينبغي أن يقاتل يف معركتني.
1ـ الإنسان اذلي يريد حقيقة أن يرىض هللا ويكون ً
معركة مهنام تكون يف المور املنظورة لهذه احلياة ،وذكل بأن يتحول متاما ويبتعد من الارتبأاكت الرضية وحمبة
الارتباطات العاملية ومن الشهوات اخلاطئة.

واملعركة الخرى حتدث يف ادلاخل ـ يف اخلفاء ضد أرواح الرش نفسها ،كام يقول الرسول " فاإن مصارعتنا
ليست مع دم وحلم بل مع الرؤساء ،مع أجناد الرش الروحية يف الساموايت" (أف.)12:6

نوعان من القيود :
 2ـ فالإنسان حيامن تعدى الوصية وطرد من الفردوس ،صار مقي ًدا من انحيتني ،وبقيدين خمتلفني .أحد هذين
القيدين اكن عن طريق هذه احلياة ،أى يف اهامتمات املعيشة وحمبة العامل ،أعىن حمبة ال مذلات اجلسدية
والشهوات ،وحمبة الغىن والعظمة واملقتنيات والزوجة والولد ،والقرابء والهل والبدل ،والماكن اخلاصة،
واملالبس ولك الش ياء الخرى املتصةل ابحلواس ،واليت حتثه لكمة هللا عىل أن ينفك مهنا ابختياره( ،حيث اإن
ما يربط أى اإنسان بلك أمور احلواس اإمنا يكون ابختياره ورضاه) ،حىت اإذا حترر من لك هذه الاهامتمات
يس تطيع أن حيفظ الوصية ً
حفظا اكم ًال.
وإاىل جانب هذا الرابط ـ ففي كيان الإنسان ادلاخيل ،تكون النفس حمارصة بس ياج ومربوطة بقيود الظلمة من
أرواح الرش ،فيكون الإنسان غري قادر أن حيب الرب كام يريد ،أو أن يؤمن كام ينبغي ،أو أن يصىل كام يرغب.
مفن لك انحية توجد مقاومة سواء يف المور املنظورة والظاهرة أو يف المور اخلفيمة غري املنظورة ،وهذه املقاومة
قد نتجت وصارت فينا من سقوط الإنسان الول.

قبول اللكمة واكتشاف احلرب ادلاخلية :
 3ـ ذلكل حفيامن ينصت أى اإنسان للكمة هللا ويقبلها ،ويدخل يف املعركة ويلقى عنه اهامتمات هذه
احلياة ورابطات العامل وينكر لك الذلات اجلسدية ويتحرر مهنا ،فبعد ذكل اإذ يالزم الرب وينتظره يف الصالة
ومبداومة ،فاإنه يصري يف وضع ميكنه من أن يكتشف وجود حرب أخرى يف داخل قلبه ،اإنه يكتشف مقاومة
خفية وحرب أخرى مع اإحياءات أرواح الرش وتنفتح أمامه معركة أخرى.
منتظرا امحلاية واملعونة اليت تأىت منه ،فاإنه
وهكذا بوقوفه اثبتًا صارخًا اإىل الرب ابإميان ل يزتعزع وصرب كثريً ،
يس تطيع أن حيصل من الرب عىل حرية داخلية من القيود والس ياجات والهجامت وظالم أرواح الرش اليت تعمل
يف جمال الشهوات والهواء اخلفية.

نعمة هللا تبطل احلرب متا ًما :
 4ـ ولكن هذه احلرب تبطل وتنهتيي متا ًما بنعمة هللا وقوته .فال يس تطيع اإنسان بذاته ،أن ينقذ نفسه
بقوته اخلاصة من مقاومة وغواايت الفاكر والشهوات ادلاخلية وحيل الرش.

أما اإذا اكن الإنسان مربوطا ابلمور املادية احلس ية اليت لهذا العامل ،وواقعا يف رشك الرابطات الرضية املتنوعة
ومنساقا بشهوات الرش ،فاإنه ل يس تطيع حىت أن يكتشف وجود معركة أخرى ،وأن هناك حرب تدور يف
داخل نفسه.
فالإنسان حيامن يدخل املعركة ويتحرر من الرابطات العاملية اخلارجية وحيل نفسه من المور املادية وذلات
اجلسد ويبتدئ أن يتعلمق ابلرب ويلتصق به مفرغا نفسه من هذا العامل ،فاإنه حينئذ يس تطيع أن يرى ويكتشف
حرب الشهوات والهواء ادلاخلية اليت حتدث يف ابطنه .ويصري واع ًيا وعارفًا هبذه احلرب ادلاخلية ،حرب
الإحياءات الرشيرة.
يتحرر من الشهوات الرضية بلك قلبه ويش هتيى ويصمم بلك
وكام قلت سابقًا ،فاإنه اإذا مل يناضل وينكر العامل و م
نفسه أن يصري ملتصقا لكية ابلرب ،فاإنه ل يكتشف ول يعرف خداع أرواح الرش اخلفي وشهوات الرش اخلفيمة.
ويظ مل غري مبا عن نفسه ول يعرف أنه جمروح من ادلاخل وأن فيه شهوات خفية وهو ل يدرى هبا .لنه ل يزال
مر ً
بوطا ابلش ياء اخلارجية ومتعلقًا بأمور هذا العامل وارتبأاكته برضاه وموافقته.

نوال السالح الساموي والانتصار :
 5ـ ولكن الإنسان اذلي رفض العامل حقا وطرح عنه ثقل هذه الرض وألقى عنه الشهوات الباطةل
اجلسدية ،وشهوات اجملد والسلطان والكرامات البرشية وابتعد عهنا مجيعا بلك قلبه ـ (حيث اإن الرب يعطيه
رسا يف هذا الرصاع املس متر ،حىت أنه يتنكر للعامل متا ًما) ـ ووضع يف قلبه بثبات أن خيدم الرب
النعمة واملعونة ً
نفسا  ،مثل هذا الإنسان ،أقول ،اإنه يكتشف وجود املقاومة ،أى
ويعبده ويلتصق به بلك كيانه ،جسدً ا و ً
الهواء اخلفية والقيود غري املنظورة واحلرب اخلفية ـ أى املعركة والرصاع ادلاخىل ،وهكذا اإذ هو يتوسل اإىل
الرب ،فاإنه ينال السالح الساموي :سالح الروح القدس ،اذلي وصفه الرسول املبارك بقوهل " درع الرب ،وخوذة
اخلالص ،وترس الإميان ،وس يف الروح" (أف .)14:6وإاذ يتسلح هبذه السلحة فاإنه يس تطيع أن يقف ضد
خداعات اإبليس ،حىت رمغ كونه ً
حماطا ابلرشور.
وإاذ قد سلمح نفسه هبذا السالح بلك صالة ومواظبة وطلبة وصوم مع اإميان ،فاإنه يصري قادرا أن حيارب ضد
الرئاسات والسالطني وولة ظلمة هذا العامل ،وهكذا ابنتصاره عىل القوات املعادية مبساعدة الروح القدس مع
سعيه وغريته يف لك فضيةل فاإنه يكون معدا للحياة البدية  ،ممجدً ا للب والابن والروح القدس اذلي هل اجملد
والقدرة اإىل البد أمني

العظة الثانية والعرشون
حاةل النفس بعد املوت
"احلالتان اللتان تكون علهيام النفوس اليت تنتقل من هذه احلياة "

 1ـ حيامن خترج نفس الإنسان من اجلسد فاإن هناك رس عظمي يتحقق .فاإن اكن الشخص املنتقل حتت ذنب
اخلطية فاإن جامعات من الش ياطني واملالئكة الساقطني وقوات الظلمة يأتون ويأرسونه ويأخذون تكل النفس
اإىل ماكهنم .ول ينبغي أن يتعجب أحد من هذه احلقيقة .لنه اإذا اكن هذا الإنسان أثناء حياته يف هذا العامل
سريا هلم يف مملكهتم.
خاض ًعا هلم وعبدًا مطي ًعا هلم ،فمك ابحلري عندما يرتك هذا العامل ،فاإنه يصري أ ً
 2ـ وميكنك أن تفهم هذا المر ،مما حيدث لولئك اذلين يف اجلانب الخر ـ جانب الصالح والغبطة.
فاإن عبيد هللا القديسني حترسهم املالئكة ابس مترار وحتيط هبم الرواح املقدسة وحتمهيم ،وحيامن خيرجون من
اجلسد ،فاإن جامعات املالئكة تس تّل نفوسهم وحتملها معهم اإىل مساكهنم يف عامل البدية النقي ،وهكذا حيرضوهنم
اإىل الرب ،اذلي يليق به اجملد والقدرة اإىل البد أمني.

العظة الثالثة والعرشون
العائةل الساموية وسالح الروح
" كام أن اجلوهرة امللوكية المثينة ل يس تطيع أحد أن يلبسها اإل املولودين من نسل امللوك ،
هكذا فاإن أولد هللا فقط مه اذلين يسمح هلم أن يلبسوا اجلوهرة الساموية " .
املولودون من الروح :
 1ـ اإن اجلوهرة العظمية المثينة امللوكية ،واليت ختتص ابلتاج امللويك ،اإمنا تليق ابملكل وحده .واملكل فقط
هو اذلي يس تطيع أن يلبس هذه اجلوهرة ول يسمح الإنسان أخر أن يلبس مثل هذه اجلوهرة .هكذا أيضا ،اإذا
مل يودل لإنسان من روح هللا امللويك ،ويصري من أعضاء العائةل الساموية امللوكية وابنا هلل حبسب املكتوب " :ولك
اذلين قبلوه أعطامه سلطاان أن يصريوا أولد هللا" (يو ،)12:1فال يس تطيع أن يلبس اجلوهرة الساموية المثينة
جدً ا ،أى صورة النور اذلي ل يعرب عنه ـ اذلي هو الرب نفسه ،وذكل لنه ليس ابنًا للمكل .لن أولئك اذلين

ميتلكون اجلوهرة ويلبسوهنا ،اإمنا حييون مع املس يح وميلكون معه اإىل البد .لهذا يقول الرسول " كام لبس نا صورة
الرتايب س نلبس أيضً ا صورة الساموي" (1كو.)41:15
 2ـ وكام أن اجلواد طاملا هو يرعى مع احليواانت الوحش ية يف الربية ،فاإنه ل ينقاد للناس ول يطيعهم .ولكن بعد
أن ميسك لىك يروض ،فاإهنم يضعون عليه جلاما ثقيال اإىل أن يتعّل أن يسري بنظام وانضباط .بعد ذكل ميكن أن
يركبه راكب ماهر ليدربه لىك يصري انف ًعا يف احلروب  .وبعد ذكل يضعون عليه السالح :
ادلرع الزرد[ ]1وبعد أن يرفعوا عنه اللجام وهيزونه أمام عينيه لىك يتعود عليه ول خياف منه .وهكذا يعلممه
الفارس ،حىت يس تطيع أن يشرتك يف احلرب .لنه بدون درع وجلام فاإن احلصان ل يكون ذو نفع يف احلرب.
ولكن بعد أن يتدرب ويعتاد احلرب ،فاإنه مبجرد أن يشم راحئة املعركة ويسمع صوت احلرب فاإنه يف احلال هيجم
عىل العدو من نفسه حىت أن الصوت اذلي يصنعه اجلواد يكون اكفيًا لإلقاء الرعب يف قلب العدو.

روح املس يح يغري الإنسان :
وبنفس الطريقة فاإن الإنسان منذ السقوط صار متوحشا وغري مطيع وهو يتجول يف برية العامل مع الوحوش ،اليت
يه أرواح الرش .وهو حتت اخلطية ويرفض أن خيدم ويطيع .ولكن حيامن يسمع لكمة هللا ،ويؤمن فاإن الروح
يلجمه وجيعهل خيلع عنه عاداته الوحش ية وأفاكره اجلسدية اإذ يصري الن حتت قيادة املس يح اذلي يسوقه ويقوده.
يتعرض الإنسان لشدائد وخيترب ضيقات يف ترويضه للخضوع لنري املس يح .وهذا يكون اكمتحان
وبعد ذكل م
للنفس حىت تصبح ابلتدرجي مطيعة رقيقة سهةل الانقياد بواسطة الروح .واخلطية اليت فهيا تتناقص ابلتدرجي اإىل
أن تتالىش لكية .وهكذا اإذ يلبس الإنسان " درع الرب " و " خوذة اخلالص " و " ترس الإميان " و " س يف
الروح" (أف ،)14:6فاإنه م
يتعّل أن حيارب ضد أعدائه.
وهكذا اإذ يتسلمح بروح الرب فاإنه يقاتل أرواح الرش ،ويطفئ سهام الرشير امللهتبة .ولكن بدون سالح الروح ل
يتقدم اإىل خط القتال ،ولكن ،حيامن حيصل عىل سالح الرب فاإنه مبجرد أن يسمع وحيس بوجود احلروب فاإنه
يتقدم " ،بصياح وهتاف" كام يقول يف أيوب (أى ،)25:39لن جمرد صوت صالته يوقع العداء ساقطني عىل
الرض .وهكذا اإذ يقاتل وينترص يف احلرب بقوة الروح ،فاإنه ينال أاكليل الغلبة بثقة عظمية وهكذا جيد راحة
ويسرتحي مع املكل الساموي ،اذلي يليق به اجملد والقدرة اإىل البد أمني.
________________________________________
[ ]1الزرد ىه قطعة من السالح مصنوعة من حلقات حديدية عىل شلك ضفرية تغطى الصدر متاما

العظة الرابعة والعرشون
الرحب العظمي وامخلرية الساموية

"حاةل املس يحيني تش به التجارة وتش به امخلرية .وكام أن التجار جيمعون الرابح الرضية،
هكذا فاإن املس يحيني جيمعون أفاكرمه املشتتة يف العامل .وكام أن امخلرية ختمر العجني لكه ،هكذا فاإن
مخري اخلطية يتغلغل يف لك نسل أدم ،ولكن املس يح يسكب يف النفوس املؤمنة مخرية الصالح
الساموية".
التجارة العظمية :
1ـ اإن املس يحيني يش هبون التجار اذلين يتاجرون للماكسب العظمية وكام أن التجار جيمعون ماكسب أرضية من
الرض ،هكذا املس يحيون أيضا جيمعون أيضً ا أفاكر قلوهبم من الرض لكها ،اليت تكون قد تشتمت يف هذا العامل
احلارض .ومه يفعلون هذا بواسطة لك الفضائل ومبعونة قوة الروح القدس .وهذه يه التجارة العظمى واحلقيقية.
لن هذا العامل يتعارض مع العامل الساموي ،وهذا ادلهر هو خمالف لدلهر البدي ذلكل فينبغي عىل املس يحي،
حسب تعلمي الكتاب املقدس ،أن جيحد العامل وينتقل ويرتفع بفكره عن هذا العامل احلارض( ،اذلي يوجد فيه العقل
الن وهو يتعرض ل إالغراءات وذكل منذ سقوط أدم) اإىل عامل أخر ،العامل الساموي .وينبغي أن حييا بفكره يف
العامل الإلهيي يف العايل كام هو مكتوب " أن سريتنا يه يف السموات" (يف.)20:3
2ـ ولكن هذا ل ميكن أن يتحقق اإذا مل جيحد املس يحي هذا العامل ويؤمن ابلرب من لك قلبه .ويف هذه احلاةل فاإن
قوة الروح الإلهيي تس تطيع أن جتمع القلب املشتت يف الرض لكها وتأىت به اإىل حمبة الرب وتنقل اذلهن اإىل العامل
البدي.

مخرية الرش:
لنه منذ سقوط أدم ،قد تشتت أفاكر النفس بعيدا عن حمبة هللا متجهة اإىل هذا العامل ،واختلطت ابلفاكر
املادية الرضية .وكام أن أدم حيامن تعدى قبل يف ذاته مخرية الهواء الرشيرة وهكذا اشرتك يف هذه امخلرية لك
اذلين ودلوا منه أى لك جنس البرش ـ وقد منت وتاكثرت مخرية الرش يف الناس حىت وصلوا اإىل الفسق
والنجاسة وادلعارة وعبادة الصنام والقتل وغريها من العامل الشنيعة حىت تش بع اجلنس البرشى خبمرية اخلطية.
وتزايد الرش بني الناس لدلرجة اليت ظنوا فهيا أنه ل يوجد اإهل وصاروا يعبدون الجحار العدمية احلس ومل
يس تطيعوا حىت أن يتصوروا بفكرمه وجود هللا .اإىل هذه ادلرجة قد خت ممر نسل أدم القدمي لكه خبمرية الهواء
الرشيرة.

املس يح الفادي وامخلرية الساموية:
رس أن يتأمل عن امجليع لىك يشرتهيم ويسرتدمه
 3ـ وبنفس الطريقة فاإن الرب  ،حيامن أىت عىل الرض ُ ،م
بدمه ،ولىك يضع مخرية الصالح الساموية يف النفوس املؤمنة ،اليت اكنت مسحوقة ومذلوةل حتت اخلطية ـ مث رس

أيضا أن حيقق ويمكل فهيم لك بر أوصامه به ولك فضيةل وذكل بواسطة معلية المنو والتقدم اإىل أن يتخمروا اإىل
واحد يف الصالح ،ويصريوا مع الرب "رو ًحا واحدًا".
كام يقول القديس بولس (1كو ،)17:6وحىت أن اخلطية والرش ل تس تطيع حىت ابلفكر أن تأىت اإىل النفس اليت
تتخمر هكذا متاما ولكية ابلروح الإلهيي كام هو مكتوب " احملبة ل تفكر ابلرش" (1كو.)5:13
ولكن بدون امخلرية الساموية اليت يه قوة الروح الإلهيي ،ل ميكن للشخص أن يتخمر بصالح الرب ويصل اإىل
احلياة .كام أن أبناء أدم مل يكونوا ليخدعوا ابلرش واخلطية ويتحولوا اإلهيا لو مل تكن مخرية الرش ،اليت يه اخلطية،
قد دخلت اإىل أدم نفسه ،تكل امخلرية الرشيرة يه قوة من الش يطان ذات طبيعة روحية عقلية.
4ـ وكام حيدث يف حاةل الإنسان اذلي يعجن دقيقا بدون أن يضع فيه مخرية ،مفهام اكن اجلهد اذلي يبذهل يف تقليبه
وجعنه ،فاإن العجينة تظل غري مخمرة وغري مناس بة لللك ،ولكن إاذا ُو ِضعت امخلرية يف العجني فاإهنا جتتذب لك
كتةل العجني وخت ممرها لكها وجتعلها مخريا كام قال الرب يف مثهل عن امللكوت " ،يش به ملكوت السموات مخرية
أخذهتا امرأة وخبأهتا يف ثالث أكيال دقيق حىت اخمتر امجليع" (مت.)33:13

مزج مخرية الروح:
اإذا اكن اإنسان عنده حلوم ويلزم أن حيفظها ولكنه مل ميلمحها ابمللح اذلي يقتل ادلود ومينع الراحئة الكرهية ،فاإن
تصورمه
اللحوم تننت وتتعفن وتصبح غري صاحلة لس تعامل الناس .وبنفس الطريقة انظر اإىل لك جنس البرش و م
لكحم أو كعجني غري خممتر وتيقن أن امللح وامخلرية اإمنا ينمتيان اإىل عامل أخر ،أى طبيعة الروح القدس الإلهية.
والن اإذا مل متزتج مخرية الروح الساموية ـ ذكل امللح الصاحل املقدس ،ملح الالهوت ،اذلي من فوق ـ اإذا مل ميزتج
ويدخل يف طبيعة البرش الضعيفة فاإن الإنسان ل يس تطيع أن يتخلمص من راحئة اخلطية الكرهية .مثل ذكل
الإنسان ل يتخ ممر لىك خيلع عنه ثقل اخلطية ويتحرر وينفك من حاةل عدم التخمر (ابلروح) الناجتة من الرش.
 5ـ فلك ما يظن الشخص أنه يفعهل بذاته ،ويبذل هجدا واهامتما وتعبا كثريا يف تمتميه معمت ًدا عىل قواه اخلاصة
وحدها ويظن أنه يس تطيع أن حيقق جناحا اكمال بذاته ،بدون معونة الروح القدس ،فاإنه يضل ضالل عظميًا،
مفثل هذا املوقف ل يناسب من يسعى اإىل الساموايت ـ اإىل امللكوت .اإذ أن مثل هذا الشخص يعتقد أنه
يس تطيع من ذاته وبذاته وحدها بدون الروح ،أن يصل اإىل النقاوة الاكمةل.
منكرا العامل ،ويؤمن ويثق برجاء وصرب أنه سينال شيئا صاحلا
فاإذا مل يأت الإنسان ـ املعذب ابلهواء اإىل هللا ً
خمتلفًا متا ًما عن طبيعته اخلاصة ،وأعىن به قوة الروح القدس ،وإان مل يسكب عليه الرب من فوق حياة
الالهوت ،فاإن هذا الإنسان لن خيترب احلياة احلقيقية أبدًا (احلياة الإلهية) ،ولن يفيق من سكر المور املادية.
ولن تيضء اإانرة الروح ـ ساطعة بلمعان وهباء ـ يف تكل النفس املظلمة ،ولن تنريه بنور "يوم مقدس" ولن
يستيقظ من س بات اجلهل العميق ،لميكنه اإذا استيقظ أن يعرف هللا حقيقة عن طريق قوة هللا وفاعلية نعمته.

 6ـ لنه اإذا مل ُحيسب الإنسان أه ًال ابلإميان ،أن ينال النعمة فال نفع فيه ول يكون لئقًا للملكوت .ولكن من
اجلهة الخرى فاإنه اإذا انل نعمة الروح ومل يتغري ذهنه أو اإذا مل يقاوم النعمة ابلإهامل أو ردئ العامل ،وهكذا
جياهد زمنا لىك ل حيزن الروح ،فاإنه حيسب أهال للرشكة يف احلياة البدية ،فاإنه كام أن الإنسان يدرك تأثريات
الرش عن طريق معرفته ابلهواء ذاهتا ،أعىن عن طريق الغضب والشهوة واحلسد واهلم الرديء ،والفاكر
الرشيرة وغري ذكل من الش ياء اخلاطئة ،هكذا أيضا جيب عىل الإنسان أن يدرك فعل النعمة وقوة هللا عن
طريق الفضائل،
أعىن عن طريق احملبة والشفقة والصالح والفرح ،والبساطة والهبجة الإلهية لىك يصري مشاهبًا للطبيعة الصاحلة
الإلهية ومشرت ًاك معها بفاعلية النعمة اللطيفة املق مِدسة وحيامن متتحن إارادة الإنسان مع الزمن والمنو وحبسب الفرصة
(املتاحة هل) ،لىك يظهر ما اإذا اكن الإنسان متفقًا مع النعمة ابس مترار ومرض ًيا لها ،فاإنه ابلتدرجي يتحول ليصري
متفقًا متا ًما مع الروح ،وهكذا يصري مقدسا ونقيا بواسطة فعل الروح ويصري لئقًا للملكوت .واجملد والعبادة
والسجود للب اللكى الطهارة ،ولالبن وللروح القدس اإىل البد .أمني.

العظة اخلامسة والعرشون
رس الصليب والنار الإلهية
قوة م
" هذه العظة م
تعّل بأنه ل يس تطيع اإنسان ،بدون أن يتأيد ابملس يح ،أن يغلب عرثات الرشير،
وما ينبغي أن يفعهل أولئك اذلين يطلبون اجملد الإلهيي ابشتياق ،وتعّل أيضً ا أنه بواسطة عصيان أدم
قد نزلنا مجي ًعا اإىل عبودية الشهوات اللحمية،
ابلرس اخملتفي يف الصليب ،و م
تعّل العظة أيضً ا أن قوة ادلموع والنار الإلهية يه قوة
واليت أُنقذان مهنا م
عظمية " .
الرس اذلي يف الصليب :
م
 1ـ أولئك اذلين ُكتب يف داخلهم الناموس الإلهيي ،ليس حبرب وحروف بل هو مطبوع يف قلوب محلية،
فهؤلء اإذ قد استنارت عيون أذهاهنم ويتطلعون اإىل الرجاء اذلي ل يُلمس ول يُرى بل هو غري منظور وغري
مادي فهؤلء ميلكون القوة أن يغلبوا عرثات الرشير وذكل بقوة ل ميكن أن تُقهر.
كرموا ويترشفوا بلكمة هللا ومل يهتذبوا ابلرشيعة الإلهية فاإهنم " ينتفخون ابط ًال"
أما أولئك اذلين مل يُ َّ
(كو .)8:2ومه يظنون أهنم إابرادهتم احلرة يس تطيعون أن يقطعوا أس باب اخلطية اليت ُحيمك علهيا فقط بواسطة

الرس اذلي يف الصليب أن إارادة الإنسان احلرة لها سلطان أن تقاوم الش يطان ،ولكهنا ل متتد اإىل الس يادة
املُطلقة عىل الشهوات.
" فاإن مل ينب الرب البيت ـ كام يقول الكتاب ـ وإان مل حيفظ املدينة فباط ًال يسهر احلارس ،وابط ًال يتعب الباىن"
(مز.)1:127
 2ـ لنه ل يس تطيع احد أن يطأ عىل " الفعى واحل مية ويدوس السد والتنني" (مز )13:91اإن مل يطهمر
نفسه أو ًل ـ بأقىص ما يف طاقة الإنسان ـ وأن يتأيد بقوة ذكل اذلي قال لرسهل " :ها أان أعطيمك السلطان
لتدوسوا احليات والعقارب ولك قوة العدو" (لو.)19:10

حاجتنا للروح القدس للغلبة وللتبىن :
فلو اكنت طبيعة الإنسان لها القدرة بدون سالح الروح القدس الاكمل أن " تقف ضد ماكيد
اإبليس" (أف ،)11:6ملا اكن الرسول قد قال بتأكيد " :اإهل السالم سيسحق الش يطان حتت أرجلمك رسي ًعا"
(رو.)20:16
وأيضً ا " اذلي س يبيده الرب بنفخة مفه" (2تس .)8:2لهذا السبب أيضً ا قد أوصاان الرب أن نصىل ونطلب
قائلني " ول تدخلنا يف جتربة ،لكن جننا من الرشير" (مت .)13:6فاإن مل ختلمصنا معونة القوة العليا من سهام
الرشير امللهتبة ،وإان مل ُحنسب أه ًال لن نكون أبناء ابلتبين ،فاإن حياتنا عىل هذه الرض تكون حينئ ٍذ ابطةل
وبال هدف ،اإذ نوجد بعيدين عن قوة هللا.
 3ـ ذلكل مفن يريد ويش هتيي أن يصري رش ًياك يف اجملد الإلهيي ،وأن يرى كام يف مرأة صورة املس يح يف
داخل عقهل ،فينبغي أن يطلب معونة هللا اليت تتدفق منه بقوة ـ يطلهبا حبب مش تعل ل ينطفئ وبرغبة حارة من
وهنارا ،هذه املعونة الإلهية اليت ل ميكن نوالها،
لك قلبه ولك قدرته ،لي ًال ً
كام قلت سابقًا اإن مل يتخل الإنسان عن ذلة العامل وعن شهوات ورغبات القوة املعادية ،واليت يه أجنبية عن
النور وخمالفة هل ويه من نشاط ومعل الرشير ،وليس لها أى قرابة أو مشاهبة لعمل الصالح بل يه غريبة متا ًما
عنه.

حاةل الإنسان العتيق :
ذلكل ،فاإذا أردان أن نعرف ملاذا حنن اذلين قد خُلقنا يف كرامة ُووضعنا لنحيا يف الفردوس ،رصان بعد
ذكل " مثل الهبامئ اليت ل تفهم ُوش هبنا هبا" (مز ،)20،12:49اإذ قد سقطنا من اجملد الصيل ،فاعرف أننا
بواسطة التعدي ،رصان عبيدً ا للهواء اجلسدية .لقد أخرجنا أنفس نا من " أرض الحياء املغبوطة" (مز)9:116
ورسان اإىل الرس حيث ل نزال " جالسني عىل أهنار اببل" (مز.)1:137

ولننا ل نزال حمبوسني يف " مرص"  ،ذلكل فاإننا مل نرث بعد أرض املوعد " ،اليت تفيض لبنًا وعس ًال"
(خر .)8:3اإننا مل نتخ ممر بعد " خبمرية الإخالص" (1كو ،)8:5ولكننا ل نزال يف "مخرية الرش" .اإن قلبنا مل يُرش
بعد بدم هللا ،لن " خف هجمن" (أم 18:9الس بعينية) ،وصنارة اخلطية ل تزال منصوبة فيه.
 4ـ اإننا اإىل الن مل نقبل هبجة خالص املس يح ،لن " شوكة املوت" (1كو )55:15ل تزال جذورها
فينا .اإننا مل نلبس بعد " الإنسان اجلديد ،اخمللوق حبسب هللا يف القداسة" (أف .)24:5لننا مل خنلع بعد "
الإنسان العتيق الفاسد حبسب شهوات اخلطية" (أف  .)22:4إاننا مل حنمل بعد "صورة الساموي" (1كو.)49:15
ومل نرص " مشاهبني لصورة جمده" (يف .)21:3اإننا مل نعبد هللا " ابلروح واحلق" (يو )24:4لن " اخلطية متكل
يف جسدان املائت" (رو.)12:6
اإننا مل َنر بعد " جمد هللا اذلي ل يفىن" (رو )23:1لننا ل نزال حتت سطوة " الليل املظّل"
(مز .)11:2وإاىل الن مل " نلبس أسلحة النور" (رو )12:13لننا مل نلق عنا سالح الظلمة وسهاهما وأعاملها .حنن
" مل م
نتغري بعد عن شلكنا بتجديد أذهاننا" ،لننا ل نزال " مشألكني ومطابقني لهذا العامل" (رو " ،)2:12يف
اذلهن الباطل" (أف .)17:4اإننا مل " نمتجد بعد مع املس يح ،لننا مل نتأمل بعد معه" (رو .)17:8اإننا ل " حنمل
سامته بعد يف جسدان" (غل )17:6لننا ل حنيا يف رس صليب املس يح ،لننا ل نزال يف " أهواء وشهوات
اجلسد" (غل  .)24:5اإننا مل نرص بعد " ورثة هللا ووارثون مع املس يح" (رو ،)7:8لن " روح العبودية" ل يزال
فينا وليس " روح التبين" (رو ،)15:8وحىت الن مل " نرص هي ً
الك ومسكنًا للروح القدس" (1كو ،)16:3لننا
ل نزال هي ً
الك للصنام ومس تودعًا لرواح الرش بسبب تعلقنا ابلشهوات.
 5ـ ويف احلقيقة أننا اإىل الن مل حنصل عىل بساطة السرية واستنارة العقل .وإاىل الن مل ُحنسب أه ًال
لنوال " اللنب العقىل العدمي الغش" (1بط ،)2:2والمنو الروىح غري املنظور .وإاىل الن مل ينفجر الهنار ومل يطلع
كوكب الصبح يف قلوبنا (2بط.)19:1
" اإننا مل منزتج بشمس الرب" (مال .)2:4ول ابتدأان أن نضئ بأشعته .اإننا مل نقبل بعد " ش به الرب" (تك،)26:1
نتحول اإىل ذكل الرجوان امللوىك احلقيقى ،ول
ول رصان " مشاركني للطبيعة الإلهية" (2بط .)4:1وإاىل الن مل م
رصان صورة هللا احلقيقية .اإننا مل نس ىب بعد ابحلب الإلهيي ول اجنرحنا مبحبة العريس الروحانية .اإننا مل نعرف بعد
الرسية اليت تفوق الوصف ومل نعرف القوة والسالم املوجودان يف القداسة .وبلكمة واحدة فاإننا لس نا
تكل الرشكة م
خمتارا ،كهنواتً ملوك ًيا ،أمة مقدسة ،شعب اقتناء" (1بط )9:2لننا ل نزال اإىل الن " حيات وأولد
جنسا ً
بعد " ً
أفاعى" (مت.)33:23

أنوح وأبىك أمام هللا عىل شقاوتنا :
 6ـ وكيف ل نكون سوى حيات ،وحنن ل نطيع هللا بل نعيش يف العصيان اذلي دخل اإلينا بواسطة
احلية .وأان ل أس تطيع أن أعرف كيف أبىك وأنوح عىل شقاوتنا هذه كام تس تحق ول أعرف كيف أرصخ بصوت

عال ابك ًيا أمام هللا اذلي يس تطيع وحده أن يزنع مىن اخلطأ املزروع يف " .كيف أرمن ترنمية الرب يف أرض غريبة"
(مز  ،)4:137كيف أنوح عىل أورشلمي؟ وكيف أهرب من عبودية فرعون القاس ية؟ وكيف أجهر ماكن الإقامة
ادلنس؟ وكيف أس تطيع أن أنكر أو أمجد الطغيان املُر؟ وكيف أس تطيع أن أخرج من أرض مرص؟
وكيف أس تطيع أن أعرب البحر المحر؟ وأسري يف وسط الربية الكربى؟ وكيف أجنو من الهالك بدلغات احليات؟
وكيف أهزم الغرابء؟ وكيف أحمك المم اذلين يف داخيل متا ًما[ ،]1وكيف أتقبل أقوال الرشيعة الإلهية عىل ألواح
قليب؟ وكيف أرى معود النور احلقيقي والسحاب الناشئ من الروح القدس؟ وكيف أتنعم مب َ من الهبجة البدية؟
وكيف أرشب املاء من الصخرة املعطية احلياة؟ كيف أعرب الردن وأدخل اإىل أرض املوعد اجليدة؟ وكيف أعاين
رئيس جند الرب اذلي حيامن رأه يشوع بن نون ،خر يف احلال ساجدً ا؟.

رضورة العبور وادلخول اإىل الراحة :
7ـ لنين اإن مل أعرب بلك هذه وأحطم المم اذلين يعيشون يف داخيل فاإنين لن أس تطيع أن أدخل اإىل
"أقداس هللا" وأسرتحي (مز " .)17:73ول أصري رش ًياك يف جمد املكل".
ذلكل أسع بلك اجهتاد لتكون ابنًا هلل بال لوم ،وأن " تدخل يف تكل الراحة" (عب ،)11:4حيث
دخل املس يح كسابق لجلنا (عب.)20:6
مكتواب يف " الكنيسة اليت يف السامء مع الباكر" (عب ،)23:12لىك توجد عن
اجهتد أن يكون أمسك ً
" ميني العظمة يف العاىل" (عب  .)3:1أسع أن تدخل اإىل املدينة املقدسة ،أورشلمي مدينة السالم ،اليت يه
فوق ،فوق اللك ،حيث يوجد الفردوس .فال يوجد أمامك طريق أخر لدلخول اإىل هذه الجماد العجيبة السعيدة
هنارا ولي ًال مثل ذكل اذلي قال " لك ليةل أعوم رسيري وبدموعي أبل فرايش"
سوى أن تسكب ادلموع ً
(مز .)6:6وأنت تعرف جي ًدا أن " اذلين يزرعون ابدلموع حيصدون ابلبهتاج" (مز.)6:126
لهذا السبب فاإن النىب يقول بلك رصاحة " ل تسكت عن دموعي" (مز .)12:39وأيضً ا " أجعل دموعي أمام
هنارا ولي ًال" (مز .)3:42ويف مزمور أخر "
عينك كام وعدت"(مز .)8:56وأيضً ا " دموعي صارت يل ً
خزبا ً
مزجت رشايب بدموعي" (مز.)9:102

قوة ادلموع:
 8ـ لن ادلموع اليت تُسكب حقًا من حزن كثري وكبة قلب ومبعرفة للحق واحرتاق يف ادلاخل ،اإمنا يه
طعام للنفس يأتهيا من اخلزب الساموي اذلي س بقت مرمي وأخذت منه حيامن جلست عند قديم الرب وبكت
حبسب ما شهد لها اخمللص نفسه .فاإنه قال " :لقد اختارت مرمي النصيب الصاحل اذلي لن يُزنع مهنا"
(لو.)42:10

مفا أمثن تكل ادلرر ،اليت تتساقط مع انساكب وفيض ادلموع املغبوطة! واي لتكل الاس تجابة الفورية
والإنصات املس متر! وأي عقل قوى حكمي! واي لشدة روح الرب ،اليت تتحرك بقوة حنو عريس بال عيب! وأي
رغبة شديدة وشوق يف النفس اإىل هللا اللكمة! وأي رشكة محمية للعروس مع العريس الساموي!.

النار الإلهية :
 9ـ فمتثل هبا اإذن اي ابين  ،اقتد بتكل اليت ثبتت عينهيا عليه وحده ،ذكل اذلي قال " جئت للقى ًانرا
عىل الرض مفاذا أريد لو اضطرامت" (لو.)49:12
فهناك اش تعال للروح ،هو اذلي ي ُشعل القلوب ًانرا .فاإن النار الإلهية غري املادية لها فاعلية لإانرة
النفوس ومتحيصها كام يُمتحن اذلهب النقي بنار البوتقة .ولكهنا (النار الإلهية) حترق لك رش مثل الشواك والقيود
" لن اإلهنا ًانرا ألكة" (عب " )29:12معط ًيا نقمة لذلين ل يعرفون هللا ،يف انر لهيب ،ولذلين ل يطيعون
اإجنيهل" (2تس .)8:1
وهذه النار يه اليت معلت يف الرسل حيامن تلكموا بألس نة انرية (أع .)25:2هذه النار يه اليت أحاطت
ببولس ،ابلصوت اذلي أانر عقهل ولكهنا أمعت برصه (أع .)3:9فّل تكن رؤيته لقوة ذكل النور بدون اجلسد.
هذه النار ظهرت ملوىس يف العليقة ،وهذه النار ،يف شلك مركبة يه اليت اختطفت اإيليا من الرض
(2مل .)11:4وداود املبارك اكن يطلب فاعلية هذه النار حيامن قال "امتحىن ايرب ،جربىن حمص لكيىت وقلىب"
(مز.)2:26
 10ـ هذه النار يه اليت ألهبت قلب لكيوابس ورفيقه حيامن تلكم اخمللص معهام بعد القيامة .واملالئكة
والرواح اخلادمة تأخذ من ملعان هذه النار كام هو مكتوب " الصانع مالئكته أروا ًحا وخدامه ًانرا ملهتبة"
(عب .)7:1وهذه النار يه اليت حترق اخلش بة اليت يف العني ادلاخلية ،لتجعل العقل نقيًا ،حىت اإذا اسرتد قوة
رؤيته الطبيعية  ،ميكنه أن يتفرس بال انقطاع يف جعائب هللا كام هو مكتوب " افتح عيين ،لىك أبرص جعائب من
رشيعتك" (مز.)18:119
هذه النار أيضً ا تطرد الش ياطني ،وتزنع اخلطااي ،ولها قوة القيامة ،وفاعلية قوة اخللود ،ويه نور النفوس
املقدسة ،وس ند القوات العاقةل.
فلنصل ولنتوسل أن تأىت اإلينا أيضً ا هذه النار ،حىت بسريان دامئًا يف النور ،فاإننا " ل تعرث حبجر
ِ
أقدامنا" (مز )12:91ول اإىل حلظة واحدة ،بل " نضئ كنوار يف العامل" " ممسكني بلكمة احلياة البدية"
(يف ،)15:2حىت اإذا تنعمنا خبريات هللا بني قديس يه ،فاإننا جند راحة مع الرب يف احلياة ،ممجدين الب والابن
والروح القدس اذلي هل اجملد اإىل البد .أمني.
________________________________________

[ ]1يقصد الشعوب الوثنية وعبادة الصنام الهواء الرشير

العظة السادسة والعرشون
كرامة النفس ـ جتارب الرش والانتصار
كرامة وقمية وقوة وفاعلية النفس اخلادلة ،وكيف ُجترب بواسطة الش يطان ،وكيف حتصل عىل احلرية
من التجارب.
وحتتوى العظة أيضً ا عىل بعض أس ئةل مملوءة بتعالمي هامة.
كرامة النفس البرشية :
1ـ أهيا احلبيب ،ل تس تخف ابلطبيعة العقلية للنفس البرشية .فالنفس اخلادلة يه مثل اإانء غاىل المثن ،فانظر
مرسته فيك أنت فاعترب كرامتك
ُرس هبا بل وجد م
مقدار عظمة السموات والرض ،ومع ذكل فاإن هللا مل ي م
ومسوك ،حيث اإن الرب قد أىت لجل حاميتك وخالصك بنفسه وليس بواسطة مالئكة وذكل لىك يناديك
ويدركك أنت ،أنت اذلي قد ضعت وضللت ،أنت اذلي ُجرحت ،وذكل لىك يعيدك اإىل حاةل وشلك أدم النقي
اذلي خُلق عليه أو ًل.

وقادرا أن مميزي الهواء ،واكن غري ًبا متا ًما عن الش ياطني ،و ُجرح
لن الإنسان اكن س يدً ا عىل السموات والرضً ،
ومات .وأظّل الش يطان عقهل .فهو هكذا من انحية معينة ،ومن انحية أخرى هو ل يزال حييا وميزي وميكل
ا إلرادة.

استئصال اخلطية :
2ـ سؤال :أليس حصي ًحا أن الشهوة الطبيعية تُس تأصل مع اخلطية حبلول الروح القدس؟
اجلواب :فقد س بق أن قلت اإن اخلطية تُس تأصل والإنسان يسرتجع اثنية شلك أدم الصيل يف طهارته.
ويف احلقيقة ،فاإن الإنسان بقوة الروح والتجديد الروحاين ل يصل فقط اإىل قياس أدم الول ،بل يصري يف حاةل
أعظم منه لنه يصري رش ًياك للطبيعة الإلهية.

حدود حرب الش يطان:
3ـ سؤال :هل الش يطان حيارب ضدان كام يشاء أم أن هل حرية حمدودة يف حماربتنا ؟
اجلواب :اإن الش يطان هيامج ليس املس يحيني فقط بل وعابدي الصنام والعامل لكه ،فلو اكن مسمو ًحا هل
أن حيارب كام يشاء لاكن أهكل مجيع البرش م
وحطم لك يشء .وملاذا هكذا؟ لن هذه يه غايته وشهوته .وكام أن
اخلزاف يضع أوعيته يف النار وحي ممى الفرن تدرجي ًيا وليس مبا يفوق احلد الالزم لئال تنشق الواين ،وأيضا ليس
م
بأقل من احلد الالزم لئال تصري الواىن نيئة وغري انفعة لالس تعامل ،وكام أن الصائغ أو اجلواهريج يسلمط النار
بقدر حمسوب،
لنه اإذا زادت النار عن الالزم يس يل اذلهب والفضة ويصريان اكملاء ويتلفان ،وإاذا اكن عقل الإنسان يعرف
كيف يقيس الحامل املناس بة دلابته سواء اكن مج ًال أو غريه من احليواانت حبسب قدرة لك حيوان عىل امحلل،
فمك ابحلري جدًا يفعل هللا اذلي يعرف قدر احامتل الناس ل يسمح للقوة املعادية أن حتارب لك اإنسان إالم بقدر
احامتهل وسعته.
 4ـ كام أن الرض رمغ أهنا واحدة ،ومع ذكل فهناك أجزاء فهيا خصرية وأجزاء أخرى سهةل وخصبة،
وأجزاء مناس بة لزراعة الكروم وغريها لزراعة القمح والشعري ،هكذا أيضً ا حقول القلوب البرشية واملشيئات
ختتلف من واحد اإىل أخر .وهكذا أيضً ا مواهب النعمة اليت من فوق تُوزع بتنوع واختالف .فلواحد تُعطى
موهبة الكرازة ابللكمة ،ولخر موهبة المتيزي ولثالث مواهب الشفاء (1كو .)9:12
فاإن هللا يعرف طاقة لك اإنسان يف حتقيق واكلته ،وهكذا أيضً ا عىل حسب ذكل يوزع مواهبه املتنوعة .وبطريقة
مشاهبة أيضً ا فامي خيص احلرب ادلاخلية يسمح لقوة العدو مبحاربة لك واحد عىل قدر طاقته يف تقبل ومواهجة
حرب الرشير.

النعمة والطبيعة الشخصية :
 5ـ سؤال :حيامن ينال اإنسان القوة الإلهية ويتغري هبا نوعًا ما ،هل يظل يف الطبيعة اليت اكنت هل قب ًال؟
اجلواب :لىك ما تُمتحن ا إلرادة ،بعد نوال النعمة لىك يظهر ميلها وموافقهتا ،فاإن الطبيعة تظل كام اكنت
قب ًال :فاذلي اكن شديدً ا يبقى عىل شدته ،والرقيق عىل رقته .ولكن حيدث أحياانً أن اإنساانً غري م
متعّل يُودل اثني ًة
روحيًا ويتحول اإىل اإنسان حكمي وتُعلن هل الرسار اخلفية ،ومع ذكل يظل عىل طبيعته اكإنسان غري متعّل .وأخر
قد يكون شديدً ا بطبيعته ولكنه ي م
ُسّل نفسه وإارادته خلدمة هللا فيقبهل هللا رمغ أن طبيعته تبقى عىل شدهتا ،ومع
ُرس هللا به.
ذكل ي م
وإانسان أخر يكون رقيقًا يف عاداته ولطيفًا وصاحل ًا ،ويعطى نفسه هلل ويقبهل هللا ولكن اإن مل يثبت يف الصالح
ُرس به لن طبيعة البرش لكها قابةل للتغري اإىل اخلري أو اإىل الرش ،ويه قادرة عىل فعل الرش اإذا
فاإن هللا ل ي م
أرادت  ،ولكن اإذا أرادت أيضً ا فلها القوة ألم تمتمم الرش فع ًال.
 6ـ ومثل الكتابة عىل الورق ،فاإنك تكتب شيئًا رمبا مل تقصده وذلكل متحوه اثني ًة .فالورق يتقبل أى
يتحول اإىل ما هو صاحل .لن
نوع من الكتابة ،هكذا الإنسان القايس أو الشديد اذلي يعطى ذاته هلل فيقبهل ،فاإنه م
هللا يقبل الناس من لك النواع ومن لك الاجتاهات ،لىك يُظهر رمحته.
والرسل حيامن اكنوا يأتون اإىل مدينة وميكثون فهيا بعض الوقت فاإهنم اكنوا يشفون بعضً ا من املرىض والبعض
الخر ل يشفون .والرسل من انحيهتم يرغبون أن يعطوا احلياة للك املوىت ،والشفاء للك املرىض .لكن مل يكن
هلم ما أرادوا :فّل يكن مسمو ًحا هلم أن يفعلوا ما يشاءون .وبنفس الطريقة حيامن أمسك واىل احلارث ،بولس
الرسول فاإن النعمة اليت اكنت مع الرسول اكن ميكن لو أرادت أن جتعل الوايل وسور املدينة الكهام يسقطان،
حيث اإن بولس اكن اإنساانً مؤيدًا ابلروح القدس ،ولكن الرسول تدمىل يف زنبيل (2كو.)32:11
فأين اكنت اإذن القوة الإلهية املصاحبة هل؟ ..اإن هذه الش ياء حدثت بتدبري العناية ،ويف بعض المور اكن الرسل
يصنعون الايت والعجائب ،ويف حالت أخرى اكنوا بال قوة لىك يظهر الفرق بني اذلين يؤمنون واذلين ل
يؤمنون ،وليك تُمتحن وتظهر حرية ا إلرادة ،وهل س يعرث البعض عندما يرون أهنم (أى الرسل) ضعفاء .فلو اكن
الرسل قد فعلوا لك ما شاءوا يف لك يشء لاكنوا قد أتوا ابلناس اإىل خدمة هللا ابلقوة اجلربية ،ول يكون المر
حينئذ مسأةل اإميان أو عدم اإميان .املس يحية يه " جحر صدمة وخصرة عرثة" (رو.)33:9
 7ـ وأيضً ا ما ُكتب عن أيوب ليس بدون معىن ،اإذ يتضح من الكتاب أن الش يطان طلبه وسعى اإليه.
فاإن الش يطان ل يس تطيع أن يعمل شيئًا من ذاته بدون اإذن من هللا .وماذا يقول الش يطان للرب" ،سلمه ليدي
فاإنه يف وهجك س يجدف عليك" (أيوب 12:1س بعينية) .ول يزال أيوب كام هو ،وهكذا هللا أيضً ا وكذكل
الش يطان .فبقدر ذكل يطلبه الش يطان ويقول للرب "اإمنا هو خيدمك لنك تساعده وحتميه وتعينه ،ولكن أبسط
يدك الن وسلمه يل فاإنه يف وهجك جيدف عليك".

وابختصار ،بسبب أن الشخص يكون حاص ًال عىل العزاء ابلنعمة ،فاإن النعمة تنسحب قلي ًال حىت ميكن أن
ي ُسّل للتجارب ،ويأيت الش يطان وحيرض معه ألف من الرشور كتجارب ل إالنسان مثل :اليأس والارتداد
والفاكر الرديئة ليعذب هبا النفس لىك يضعفها ويفصلها عن الرجاء يف الرب.
 8ـ ولكن الشخص احلكمي ل ييأس أبدًا يف وسط التجارب والرشور ،بل يتعلق مبن هو ُممسك به،
وهمام أاثر الش يطان ضده من حروب فاإنه يصرب يف وسط التجارب اليت ل ُحتىص قائ ًال " اإين ولو مت فال
أطلق الرب وأتركه" .وحينئذ فاإذا َص ِ َرب الإنسان اإىل الهناية فاإن الرب حياور الش يطان قائ ًال " :انظر مك من
الرشور واملصائب جلبت عليه ومع ذكل فّل يُنصت اإليك بل هو خيدمين ويتقيين".
حفينئ ٍذ ينغلب الش يطان من اخلزي ول يكون هل يشء أكرث ليقوهل .ويف حاةل أيوب ،لو اكن الش يطان قد معّل أن
أيوب س يظل اثبتًا يف وسط التجارب ولن يهنزم ملا اكن قد طلبه ،وذكل ليتحاىش اخلزي اذلي أصابه .وهكذا
الن أيضً ا يف حاةل أولئك اذلين حيمتلون الشدائد والتجارب ،فاإن الش يطان خيزى ويندم لرجوعه خائ ًبا .والرب
يقول هل "انظر ها أان قد أعطيتك الإذن ومسحت كل أن جتربه ،فهل اس تطعت أن تفعل به شيئًا؟ وهل مسع
كل يف أى يشء؟".

الش يطان معرفته حمدودة بأفاكر الإنسان :
9ـ سؤال :هل يعرف الش يطان لك أفاكر الإنسان ومقاصده ؟
جواب :اإذا اكن اإنسان يرافق اإنساانً أخر ،فاإنه يعرف عنه لك ما خيتص به .وإان كنت أنت اذلي كل
من العمر عرشون س نة ،تعرف المور اخلاصة جبارك ،أفال يس تطيع الش يطان اذلي حيتك بك منذ ولدتك أن
يعرف أفاكرك؟ فاإن معر الش يطان الن س تة أآلف س نة .ومع ذكل فنحن ل نقول اإنه يعرف ما ينوى أن يفعهل
الإنسان قبل أن جيربه؟ فاجملرب يبدأ ابلتجربة ولكنه ل يعرف اإن اكن الإنسان س يطيعه أم ل اإىل أن يأيت الوقت
اذلي فيه ي م
ُسّل الإنسان إارادته للش يطان ليس تعبده.
كام أنين ل أقول اإن الش يطان يعرف لك أفاكر واخرتاعات قلب الإنسان .فكام أن الشجرة لها فروع وأغصان
كثرية ،هكذا النفس أيضً ا لها فروع كثرية من الفاكر ،والش يطان يعرف بعض هذه الفروع ،ولكن هناك أفاكر
ومقاصد أخرى ل يدركها الش يطان ول ميسكها.

الالتجاء اإىل هللا ابلإميان واحملبة هيزم الش يطان :
10ـ فقد حيدث يف أمر م
معني أن جانب الرش يكون أقوى يف الفاكر اليت داخلنا ولكن يف أمر أخر
وفداء من هللا فيقاوم الرش وميقته .اإذن فاإنه ينغلب يف
ينترص فكر الإنسان ويكون أقوى من الرش اإذ ينال عوانً ً

أمر ويف أمر أخر ينترص .فاإنه أحياانً يأيت اإىل هللا حبرارة ،والش يطان يعرف هذا ويرى ذكل الإنسان ينفر منه
ويقاومه ،وأنه ـ أى الش يطان ـ عاجز أمامه .وما السبب يف ذكل؟ السبب أن الإنسان هل ا إلرادة والرغبة أن
يرصخ اإىل هللا ،وتوجد عنده الامثر الطبيعية حملبة هللا ،مثار الإميان ابهلل ،وطلب اجمليء اإليه.
ففي أمور العامل اخلارجية اليت حولنا ،فاإن الفالح يُفلمح الرض ،ولكنه ابلرمغ من تفليحه لها ،فاإنه حيتاج
اإىل وابل من المطار من فوق .فاإن مل يأت املطر من فوق فال ينتفع الفالح شيئًا من تفليحه الرض .هكذا
المر أيضً ا يف العامل الرويح .فاإن هناك عامالن يؤخذان يف الاعتبار .فأو ًل ،من الرضوري أن يُفلمح الإنسان
أرض قلبه حبريته واختياره وتعبه ـ فاإن هللا يريد أن يبذل الإنسان لك هجده ويتعب ول يتاكسل ـ ولكن اإن مل
تظهر السحب الساموية وأمطار النعمة من فوق فاإن الفالح الروحاين ل ينتفع شيئًا من هجده وتعبه.

عالمة املس يحية :
11ـ هذه يه عالمة املس يحية اإنه همام فعل الإنسان وتعب وهمام معل أعامل مبر ،فاإنه يشعر أنه مل يفعل
شيئًا .وحيامن يصوم فاإنه يشعر يف نفسه كنه مل يَصم .وحيامن يصىل يقول يف نفسه "هذه ليست صالة" .وعندما
يثابر يف الصالة يشعر أنه مل يُثابر بعد بل يقول لنفسه "اإنين فقط بدأت أن أمارس املثابرة والتعب" ،وحىت اإذا
اكن ًابرا أمام هللا فينبغى أن يقول "أان لست ًابرا ،أان لست عام ًال ،ولكىن فقط ابتدئ يف لك يوم".
وينبغي أن يكون عنده الرجاء والفرح لك يوم وانتظار امللكوت اليت والفداء الاكمل ،وان يقول " اإن مل
أكن قد افتُديت (حتررت) اليوم فاإنين سأُفتدى غدً ا" .ومثل الإنسان اذلي يزرع كر ًما ،فاإن عنده فرح ورجاء يف
نفسه قبل أن يبدأ الزرع ،اإذ هو يتصور الكرم يف عقهل وحيسب الرحب الناجت منه أيضً ا ،قبل أن يمثر الكرم،
وهكذا فاإنه يبتدئ ابلتعب واجلهد ـ لن الرجاء والانتظار جيعالنه جيهتد بغرية وحامس وينفق عىل الكرم لفرتة
طويةل من ماهل.
كثريا يف البداية ،ولكنه يفعل ذكل عىل رجاء
وهكذا أيضً ا الإنسان اذلي يبىن بيتًا أو يزرع حق ًال فاإنه يتلكف ً
الرحب اذلي س يحصل عليه.
وبنفس الطريقة يف هذا المر اذلي أمامنا .فاإن مل يضع الإنسان أمام عينيه الفرح والرجاء قائ ًال يف
نفسه " :اإنين سأحصل عىل الفداء الاكمل (التحرر) واحلياة" ،فاإنه ل يس تطيع أن حيمتل الشدائد أو الثقال
بصرب ول يس تطيع السري يف الطريق الضيق .فاإن وجود الرجاء والفرح يف قلبه هام الذلان جيعالنه يتعب وحيمتل
الشدائد وثقل السري يف الطريق الضيق.
 12ـ ولكن كام أنه ليس من السهل خروج امليسم (س يخ حديد) من النار ،هكذا فليس من السهل
فكثريا ما يوىح الش يطان بأفاكر م
مضةل حتت س تار الفاكر
أن هترب النفس من انر املوت إالم بتعب كثريً .
الصاحلة مثل " هبذه الطريقة ميكنك أن ترىض هللا" فهو يوىح اإىل الشخص ويقوده مبكر اإىل أفاكر خادعة

ولطيفة حسب مظهرها ،وعندما ل يعرف الإنسان كيف يكتشف أو مميزي أنه خمدوع .فاإنه يسقط يف " خف وهالك
اإبليس" (1ىت.)7:3 ،9:6

السالح الفتاك :
اإن أشد أسلحة اجملاهد املس يحي ً
فتاك يه هذه :أن حيارب ضد الش يطان يف أعامق قلبه ،وأن يبغض
نفسه ،وينكر نفسه ،وأن يغضب مهنا و م
يوخبها ،ويقاوم الشهوات اليت تتحرك يف داخهل ويعارك مع أفاكره وحيارب
ضد ذاته.
 13ـ فاإذا كنت حتفظ جسدً ا خارجيًا من الفساد وادلنس ولكنك ترتكب الزان والفسق يف أفاكرك
فاإنك ز ِان أمام هللا ول تنفعك عذراوية جسدك شيئًا .فاإن اكنت هناك امرأة شابة حياول شاب أن يغرهيا وخيدعها
حىت يفسدها حبيلته ومكره ،فاإهنا بعد ذكل تصري مكروهة من زوهجا لهنا صارت زانية.
هكذا أيضً ا النفس الروحانية فاإهنا اإذا عقدت رشكة مع احل مية اخملتفية يف ثنااي القلب ادلاخلية ،فاإهنا ترتكب الزان
مع الروح اخلبيث ضد هللا كام هو مكتوب " اإن لك من ينظر اإىل امرأة ليش هتهيا فقد زان هبا يف قلبه"
(مت .)28:5فهناك زىن ابجلسد ،وهناك زىن أخر للنفس حيامن تقمي رشكة مع الش يطان .فالنفس اإما أن تكون
رشيكة وقريبة للش ياطني ،أو هلل واملالئكة ،فاإن اكنت تزىن مع الش يطان ،فهيي ل تليق ابلعريس الساموى.

احلرب مس مترة ولكن الرب حيفظ من اذلي :
14ـ سؤال :هل الش يطان هيدأ أحياانً ويكون الإنسان ُح ًرا من احلروب؟ أم أن احلرب ل تكف عنه
مادام حيًا يف اجلسد؟
جواب :اإن الش يطان ل هيدأ أو يكف عن احلرب .ومادام الإنسان حييا يف هذا العامل ويلبس اجلسد
فهو ُم معرض للحرب .ولكن حني " تنطفئ سهام الرشير امللهتبة"(أف )16:6يف رضر يصيب الإنسان اإذا أىت
الش يطان ابإحياءاته؟ فالشخص اذلي يكون صديقًا للمكل ،وتُرفع شكوى ضده من عدوه ،حفيث اإن املكل
صديق هل ويمتتع بفضل وإانعامات املكل ،ويقدم هل املكل املساندة والعون ،فاإنه ل يُصاب بأي رضر .وحيامن ينجح
رضرا .ويف
أى خشص يف أن يعرب بلك الرتب وادلرجات ويصري صديقًا للمكل  ،فال يس تطيع أحد أن يلحق به ً
هذا العامل املادي توجد بعض املدن اليت حتصل عىل هبات وإانعامات من الإمرباطور .حفىت اإذا قامت هذه املدن
كثريا ،حيث اإهنا حتصل عىل خريات وافرة من الإمرباطور.
ابلرصف عىل بعض اخلدمات فاإهنا لن خترس ً
هكذا املس يحيون أيضً ا ،حفىت اإذا اكن العدو حيارب ضدمه فاإهنم حيمتون يف هللا كحصهنم وقوهتم ،وقد لبسوا القوة
والراحة من العايل ،ول يبالون ابحلرب اليت تقوم ضدمه.

 15ـ وكام أن الرب لبس اجلسد متخل م ًيا عن لك رئاسة وقوة ،كذكل املس يحيون يلبسون الروح
القدس ويصريون يف سالم .حفىت اإذا أتت احلرب من اخلارج وبدأ الش يطان جهومه ،فاإهنم يتقوون داخل ًيا بقوة
الرب ول يقلقون من الش يطان.
جرب الرب يف الربية أربعني يو ًما ومل يصبه بأي رضر ابقرتابه من جسده أو من ادلاخل اإذ
فالش يطان م
اكن هو هللا .هكذا املس يحيون ،رمغ أهنم ُجي مربون من اخلارج فاإهنم من ادلاخل مملؤون ابهلل ول يصيهبم أى أذى.
ولكن من يصل اإىل هذه املقاييس ،فاإنه يكون قد وصل اإىل حمبة املس يح الاكمةل ،وإاىل ملء الالهوت .وأما من
مل يكن هكذا فاإنه ل يزال يعاىن من احلرب يف داخهل.
فاإنه يف ساعة معينة يبهتج ويفرح يف الصالة ولكنه يف ساعة أخرى يكون يف شدة ويف حرب .وهذه يه إارادة
يدربه يف احلروب ،ومن داخهل تنبع ً
الك من أفاكر
الرب .فلن مثل هذا الشخص ل يزال طف ًال ،فاإن الرب م
النور والظلمة ،والسالم والشدة ،ومثل هؤلء الشخاص يصلون يف سالم يف بعض الوقات ويف أوقات أخرى
يكونون يف ضيق وقلق.
16ـ ألم تسمع ما يقوهل الرسول بولس؟ " اإن اكن يل لك املواهب ،وإان سلممت جسدي حىت احرتق،
وإان كنت أتلكم بألس نة املالئكة ،وليس ىل حمبة فلست شيئًا" (1كو1:13ـ .)3فهذه املواهب يه فقط لجل
حثنا وحتريضنا .وأولئك اذلين يكتفون هبا فاإهنم ل يزالون أطفا ًل رمغ أهنم يف النور.
فكثريون من الخوة قد وصلوا اإىل هذه ادلرجات وحصلوا عىل مواهب الشفاء ،والإعالانت والنبوة ،
ولكن لهنم مل يصلوا اإىل احملبة الاكمةل اليت يه " رابط الكامل" (كو )18:3فاإن احلرب تثور ضدمه ،ولهنم ل
سريا لها.
حيرتسون فاإهنم يسقطون .ولكن الشخص اذلي يصل اإىل احملبة الاكمةل فاإنه ُحيارص ابلنعمة ويصري أ ً
أما اذلي يقرتب قلي ًال من هذه ادلرجة ـ درجة احملبة الاكمةل ـ ولكنه ل يُربط ابحلب متا ًما ويُقيمد به ،مفثل هذا
الشخص ل يزال ُم معرضً ا للخوف واحلروب واحامتل السقوط ،وإاذا مل حيرتس لنفسه فاإن الش يطان يلقيه رصي ًعا
عىل الرض.

أس باب السقوط :
 17ـ وهبذه الطريقة فاإن كثريين أخطأوا بعد أن حصلوا عىل النعمة .ظنوا أهنم قد حصلوا عىل الكامل
وقالوا " هذا يكفي ،اإننا ل حنتاج اإىل أكرث من ذكل" .ولكن الرب ليس هل هناية ،ول ميكن اإدراكه بصورة اكمةل
وهنارا .ويف
ول جيرؤ املس يحيون أن يقولوا "لقد أدركنا" هللا (يف ،)13:3ولكهنم يظلون يسعون ـ بتواضع ـ لي ًال ً
أمور هذا العامل جند أنه ليس هناك هناية م
للتعّل ،وأكرث الناس اإدر ًأاك لهذه احلقيقة هو الشخص اذلي حصل عىل
درجة كبرية من العّل واملعرفة .هكذا أيضً ا يف هذا المر اذلي نتحدث عنه،
فاهلل ل ميكن قياسه أو اإدراكه إالم بواسطة أولئك اذلين قد بدأوا يتذوقونه ،أولئك اذلين قبلوه خشص ًيا ،ويعرتفون
بضعفهم وجعزمه .فاإذا ذهب اإنسان هل بعض العّل اإىل قرية حيث الناس غري متعلممني فاإهنم يعجبون به ،لهنم

هجالء متا ًما فاإهنم ميدحونه كحد العلامء .ولكن اإذا ذهب نفس هذا الشخص بعلمه القليل اإىل مدينة حيث العلامء
واخلطباء فاإنه ل جيرس أن يظهر بيهنم أو يتلكم لن العلامء احلقيقيون حيس بونه جاه ًال.

حاةل اذلي ينتقل أثناء احلرب الروحية :
18ـ سؤال :اإذا فرضنا أن اإنساانً ل يزال يف حرب داخلية ول يزال يوجد يف نفسه ً
الك من اخلطية
والنعمة ،فاإذا انتقل من هذا العامل اإىل أين يذهب ،حيث اإنه مييل حنو لك من اخلطية والنعمة.
جواب :اإنه يذهب اإىل حيث مييل قلبه وإاىل حيث يوجد حبه .وما عليك اإذا أتت عليك الشدة
واحلرب إالم أن تقاوهمام وتبغضهام .لن جمئ احلرب عليك هذا ليس من صنعك .ولكن أن تبغض احلرب فهذا أمر
متوقف عليك.
وحينئذ اإذ ينظر الرب اإىل قلبك ويرى أنك جتاهد وأنك حتبه بلك نفسك ،فاإنه يطرد املوت عن نفسك يف وقت
قصري جدً ا .فاإن هذا ليس صع ًبا عليه ،مث يأخذك اإىل حضنه وإاىل نوره .ويف حلظة من الزمان ينتشكل من مف
الظلمة وينقكل يف احلال اإىل ملكوته .مفن اليسري عىل هللا أن يفعل لك الش ياء يف حلظة من الزمان ،اإن كنت
فقط تضع حبك فيه .اإن هللا يريد معل الإنسان .لن النفس البرشية خُلقت لتكون لها رشكة مع الالهوت.
كثريا عن َمثْل الفالح اذلي يتعب ويلقى البذار يف الرض وكيف أنه ينبغي
 19ـ وقد س بق أن تلكممت ً
أن ينتظر املطر من فوق .فاإن مل تظهر السحب وهتب الرايح فال فائدة من تعب الفالح .فاإن البذار تبقى عارية.
والن نطبق هذا عىل الوضع الرويح ،فالإنسان اذلي يعمتد فقط عىل جمهوداته اخلاصة ول ينال ما هو خارج عن
مثارا تليق به.
طبيعته البرشية فاإنه ل يس تطيع أن يقدمم للرب ً
والن ما هو العمل املطلوب من الإنسان ،هل أن يتجرد من العامل ويرتكه ،وأن يثابر عىل الصالة ويسهر ،وأن
حيب هللا والاخوة؟ .هذه يه اجملالت املطلوب من الإنسان أن يعمل ويثابر فهيا .ولكنه اإن استند عىل معهل
هذا واكتفي به ومل يرتىج أن ينال العطية الخرى ،اليت يه رايح الروح القدس ،فاإن عدم هبوب رايح الروح
عىل نفسه ،بسبب عدم ظهور السحب الساموية ،وعدم نزول املطر من السامء لريطب نفسه ،فاإن الإنسان ل
يس تطيع أن يقدم للرب الامثر اليت تليق به (ابلرب).
 20ـ اإنه مكتوب اإن الكرام حيامن يرى الغصن يأيت بمثر " ينقيه ليأيت بمثر أكرث" (يو )2:15وأما الغصن
اذلي ل يأيت بمثر فاإنه يزنعه ويسلممه للحريق .ويف احلقيقة يليق ابلإنسان اإذا صام أو سهر الليايل أو صىل أو معل
أى يشء من الصالح ،أن ينسب لك يشء للرب ويقول " :لو مل أنل القوة من هللا ملا كنت قد اس تطعت أن
أصوم أو أصىل أو أجترد من العامل".
وهبذه الطريقة فاإذ يرى هللا قصدك ،أنك تنسب لك ما تعمهل اإليه ،فاإنه ينعم عليك مبا هو ليس من
ذاتك أو من طبيعتك ـ أى مبا هو روحاين وإالهيي وساموي .وما أعنيه هو مثار الروح والفرح والسعادة.

الامثر الطبيعية والامثر الروحانية :
21ـ سؤال :ولكن حيث اإن الامثر الطبيعية يه احملبة والإميان والصالة ،مفا هو الفرق بني هذه الامثر
الطبيعية والامثر الروحانية؟
جواب :الش ياء اليت تعملها من نفسك يه حس نة ومقبوةل أمام هللا ،ولكهنا ليست نقية متا ًما مفث ًال:
أنت حتب هللا ،ولكنك ل حتبه حمبة اكمةل .حفيامن يأيت الرب اإىل داخكل فاإنه يعطيك حمبة ساموية غري متغرية .أو
أنت تصىل ولكن صالتك ُمصابة بتش تيت الفاكر والقلق .وحيامن يأيت الرب اإليك فاإنه يعطيك الصالة النقية "
ابلروح واحلق" (يو )23:4وإاننا جند يف العامل املادي ،أن الرتبة غال ًبا ما ُخترج أشو ًأاك من نفسها.
والفالح حيفر ويصلح الرض بعناية ويضع فهيا البذار ،ولكن الشواك اليت مل يزرعها أحد تنبت
ً
وحساك تنبت كل الرض" (تك .)18:3ومرة اثنية يتعب الفالح
وتتاكثر .اإذ أنه بعد سقوط أدم قيل هل " شو ًاك
يف الرض ويقتلع الشواك ولكهنا مع ذكل ل تزال تتاكثر .وإاذا طبقنا هذا تطبيقًا روحيًا جند أنه منذ سقوط
ً
وحساك .والإنسان يعمل ويتعب ،ومع ذكل تنبت فهيا أشواك
ا إلنسان صارت تربة القلب البرشى تنبت شو ًاك
اخلطية ،اإىل أن يأيت الروح القدس نفسه " ويعني ضعفات الإنسان" (رو.)26:8
ويزرع الرب الزرع الساموي يف تربة القلب ويفلحها .ولكن برمغ ذكل ،ل يزال احلسك والشوك ينبتان اثنية .مث
يعمل الرب والإنسان م ًعا يف أرض النفس ول تزال أشواك وأرواح الرش تنبت وتمنو هناك حىت يأيت وقت
الصيف واحلرارة الشديدة حني تتفاضل وتزتايد النعمة فتجف الشواك وتذبل من حرارة الشمس.

النعمة املتفاضةل تلغى سلطان اخلطية :
22ـ فرمغ أن الرش موجود يف الطبيعة البرشية (بعد نوال النعمة) ولكنه مل يعد هل السلطان أن يسود
علهيا كام اكن سابقًا .فرمغ أن الزوان ميكن أن خينق نبات القمح يف بداية منوه ولكن حيامن يأيت الصيف وتنضج
حبوب القمح فاإن الزوان ل يكون هل أى رضر عىل القمح بعد ذكل .فاإذا وضعت ربع مكيال[ ]1من الزوان يف
ثالثني مكيال من القمح النقي واختلطت معها يف تأثري يكون للزوان .فاإن مكية القمح الكبرية تطغى بسبب وفرهتا
عىل الزوان القليل.
هكذا أيضً ا يف جمال النعمة ،حفيامن تتفاضل عطية هللا وتفيض نعمته يف الإنسان فيصري غن ًيا ابلرب،
حفىت اإذا اكنت اخلطية حارضة فيه اإىل درجة ما ،فاإهنا ل تس تطيع أن تؤذيه ول يكون لها سلطان أو قوة عليه.
وهذا هو الهدف من جميء الرب وعنايته ابلإنسان ـ هو أن يطلق اذلين اكنوا أرسى للخطية ومس تعبدين لها،
وجيعلهم أحر ًارا وغالبني للموت واخلطية .ذلكل فال ينبغي أن يس تغرب الاخوة اإذا أصابهتم ضيقات وشدائد من
الناس فهذا يساعد عىل ختليصهم وحتريرمه من اخلطية.

23ـ اكن موىس وهرون الذلان أُعطيا الكهنوت يف العهد القدمي ،يتحمالن شدائد كثرية ،أما قيافا حيامن
جلس يف كرس هيام اضطهد الرب وحمك عليه .والرب مسح بأن يمت هذا احرتا ًما للكهنوت .وابملثل فاإن النبياء قد
اضُ طهدوا من أمهتم وشعهبم.
ويف كنيسة العهد اجلديد خلف بطرس ،موىس ،واس تأمنه املس يح عىل كنيس ته اجلديدة والكهنوت
احلقيقي .لن املعمودية الن يه معمودية النار والروح القدس .وقد أُعطينا ختاانً يف القلب .لن الروح الإلهيي
الساموي يسكن يف داخل العقل.
ومع ذكل حفىت أولئك الاكملني ليسوا أحر ًارا من القلق متا ًما ماداموا يف اجلسد ،وذكل بسبب حرية
إارادهتم ،وذلكل يتعرضون للخوف .ولهذا السبب عينه ي ُسمح هلم بأن ُجيربوا .ولكن حيامن يصل الإنسان اإىل
مدينة القديسني ،فاإنه حينئد يس تطيع أن حييا بدون اضطراب وبدون جتارب .وهناك ل يوجد حزن أو
اضطراب أو تعب أو ش يخوخة أو ش يطان أو حرب ،بل هناك راحة وفرح وسالم وخالص.
والرب موجود يف وسطهم وهو خملصهم لنه هو اذلي أطلق املأسورين أحر ًارا .وهو يُدعى الطبيب لنه معطى
ادلواء الساموي الإلهيي .ويشفي أآلم وأهواء النفس اليت تكون من بعض الوجوه متسلطة عىل الإنسان.
وابلختصار فاإن يسوع هو املكل وهللا ،أما الش يطان فهو طاغية ورئيس الرش.

النفس لها الاختيار بني هللا والش يطان :
 24ـ ولنقل ببساطة ،اإن هللا ومالئكته يرغبون أن جيعلوا هذا الإنسان واحدًا معهم ليكون معهم يف
ملكوت هللا ،والش يطان أيضً ا ومالئكته يرغبون أن يضموا الإنسان اإلهيم ليكون معهم .والنفس موجودة يف
الوسط بني هذين الكيانني ـ واجلانب اذلي متيل اإليه إارادهتا فاإهنا تصري ً
ملاك هل وابنًا هل .فكام حيدث من الب
اذلي يرسل ابنه اإىل أرض غريبة ،حيث توجد وحوش اكرسة وحيات سامة يف الطريق ،فاإنه يعطيه أدوية
وعالجات جيهزه هبا حىت اإذا قابلته الوحوش أو التنانني لهتامجه فاإنه يس تطيع أن يس تعمل الدوية ليقتلها.

ادلواء الساموي والقلب النقي :
فاجهتدوا أنمت أيضً ا يف احلصول عىل ادلواء الساموي اذلي هو شفي النفس وواقهيا ،لىك بواسطته
تس تطيعون أن تقتلوا الوحوش السامة ـ وحوش الرواح النجسة .فباحلقيقة أنه ليس من السهل احلصول عىل
قلب نقى إالم بتعب وهجد كثري .فاإنه بذكل حيصل الإنسان عىل مضري نقى وقلب طاهر وينزتع منه الرش لكه.
 25ـ فاإنه حيدث أحياانً أن تأىت النعمة اإىل اإنسان ومع ذكل ل يكون قلبه نقيًا متا ًما .وهذا هو السبب
اذلي جيعل كثريين يسقطون ،فاإهنم يسقطون لهنم ل يصدقون أهنم بعد نواهلم النعمة ل يزال فهيم دخان
وخطية ،تس تطيع أن تؤثر علهيم.

وأما مجيع البرار فاإهنم أرضوا الرب اإذ ساروا يف الطريق الضيق الكرب وساروا فيه اإىل الهناية.
فاإبراهمي رمغ أنه اكن غن ًيا من هجة هللا ومن هجة العامل إالم انه اعترب نفسه " تراب ورماد" (تك)27:18
وداود يقول اإنه " عار عند البرش و ُمحتقر الشعب ،أما أان فدودة ل اإنسان" (مز .)6:22وبنفس الطريقة ،فاإن
لك النبياء والرسل أُهينوا و ُش متوا ،والرب نفسه ،اذلي هو الطريق ،وهو الإهل ،حيامن جاء اإىل العامل لجكل
وليس لجل نفسه ،ليكون مثالً كل يف لك ما هو صاحل.

انظر اإىل املس يح :
انظر ،اإىل أى تواضع صار ووضع نفسه " أخ ًذا صورة عبد" (يف ،)7:2وهو يعطى بنفسه أدوية شافية ويشفي
لك اجملروحني حيامن ظهر من اخلارج كنه واحد من " اجملروحني" (اإش.)5،4:53
 26ـ ولكن ل حتتقر جمده الإلهيي حيامن تراه من اخلارج متواض ًعا كواحد منا .فاإنه من أجلنا ظهر هكذا
وليس لجل نفسه ،تأمل جيدً ا يف تكل الساعة حيامن اكنت امجلوع املزدمحة ترصخ " أصلبه أصلبه" (لو)21:23
وكيف اكن متواض ًعا ومسحوقًا أكرث من مجيع الناس .وكام حيدث يف العامل حولنا فاإن أى اإنسان جمرم حيامن حيمك
عليه القاىض فاإنه حينئذ يكون مكروهًا ومرذو ًل من مجيع الناس ،هكذا اكن الرب يف ساعة الصليب واكإنسان
حمكوم عليه ابملوت اكن الفريس يون يعاملونه ابحتقار شديد .وحيامن بصقوا يف وهجه ووضعوا أإلكيل الشوك عىل
احتقار وهو ٍان قد احمتهل؟
رأسه ورضبوه يف ٍ
لنه مكتوب " بذلت ظهري للضاربني ,وهجيي مل أسرت من العار والبصاق وخدي من اللطم" (اإش .)6:50فاإن
اكن هللا قد تنازل لحامتل هذه الإهاانت والآلم والتحقري ،فمك ابحلري أنت اذلي بطبيعتك ترايب ومائت .مفهام
اح ُتقرت فاإنك لن تفعل أبدً ا مثل س يدك ـ فاإنه لجكل وضع نفسه ،أفال تضع أنت ذاتك لجل نفسك أم تظل
متكربا ومنتفخًا .لقد أىت ليحمل عىل نفسه أآلمك وأثقاكل وخطاايك ،وليعطيك راحته ،ولكنك ترفض أن حتمل
ً
أية متاعب أو أن تتأمل لىك حتصل عىل شفاء جلروحك .واجملد لصربه وطول أانته اإىل البد أمني.
________________________________________
[( ]1ربع) املكيال املقصود يساوى ( 1عىل  )8من مكيال القمح فتكون نس بة الزوان اإىل القمح .240:1

العظة السابعة والعرشون
حاةل النعمة وحرية الاختيار
هذه العظة كسابقهتا تصف كرامة وحاةل الإنسان املس يحي .مث م
مورا انفعة كثرية عن حرية ا إلرادة
تعّل أ ً
مع بعض أس ئةل مملوءة حبمكة اإلهية.
كرامة الإنسان يف املس يح :
1ـ اعرف أهيا الإنسان مسوك وكرامتك ورشفك عند هللا ،لكونك أخًا للمس يح ،وصديقًا للمكل،
وعروسا للعريس الساموى ،لن لك من اس تطاع أن يعرف كرامة نفسه ،فاإنه يس تطيع أن يعرف قوة وأرسار
ً
الالهوت .وبذكل ميكنه أن ينسحق ويتضع أكرث ،ففي ضوء قوة هللا يرى الإنسان خطورة حالته الساقطة .وكام
أنه (املس يح) عرب الآلم والصليب قبل أن يمت مجد وجيلس عن ميني الب ،هكذا ينبغي كل أن تتأمل معه ،وتُصلب
معه ،وبذكل تصعد معه وتتحد جبسد املس يح ،ومتكل معه اإىل البد يف ذكل العامل " ،اإن كنا نتأمل معه ليك نمتجد
أيضً ا معه" (رو.)17:8
 2ـ لن أولئك اذلين يس تطيعون أن يغلبوا وجيوزوا حصون الرش ،فاإهنم يدخلون اإىل املدينة الساموية
اململوءة ابلسالم وأنواع الصاحلات حيث " أرواح البرار" جتد راحة (عب .)23:12ذلكل ينبغي أن نكد ونتعب

كثريا من أجل ذكل .فاإنه ل يليق أن العريس اذلي أىت من أجكل  ،يتأمل  ،بيامن العروس اليت جاء لجلها العريس
ً
تعيش يف بالدة وتاكسل هامئة يف العامل .وكام أنه يف المور العاملية تعطى الزانية نفسها للك اإنسان بدون متيزي يف
عهارة ،هكذا النفس اليت قد أعطت نفسها للش يطان حىت أفسدهتا تكل الرواح الرشيرة .فاإن البعض خيطئون
ويفعلون الرش ابختيارمه بيامن البعض الخر خيطئون ر ًمغا عهنم .مفا معىن هذا؟ اإن أولئك اذلين يفعلون الرش
ابختيارمه مه اذلين قد ابعوا إارادهتم للرش ،وجيدون ذلهتم فيه ويعقدون معه صداقة .مثل هؤلء مه متصاحلون مع
الش يطان ول حياربونه يف أفاكرمه .وأما أولئك اذلين يفعلون الرش بدون إارادهتم فهؤلء حتارب اخلطية يف
أعضاهئم (رو .)23:7وقوة وجحاب الظلمة حتارب ضد إارادهتم ومه ل يتوافقون معها يف أفاكرمه ،ول جيدون ذلهتم
فهيا ،ول يطيعوهنا بل حياربون ضدها يف القول والفعل .ومه يغضبون مع أنفسهم .فهؤلء مه أمسى ج ًدا وأكرم يف
عيين هللا من اذلين يبيعون إارادهتم للرش ويفرحون به.
 3ـ فاإذا افرتضنا أن ً
ملاك وجد فتاة فقرية تلبس خرقًا ابلية ،ومل يستنكف مهنا بل أخذها وجردها من
ثياهبا الرثة وغسلها من سوادها وزيهنا مبالبس أنيقة مهبجة وجعلها رشيكته وجليس ته عىل مائدته ،فهكذا الرب
أيضً ا قد وجد النفس جمروحة ومرضوبة ،وأعطاها ادلواء وخلع عهنا الثياب السوداء وأزال عهنا عار اخلطية
وألبسها املالبس امللوكية الساموية أي مالبس الالهوت الالمعة اجمليدة .ووضع ات ًجا عىل رأسها وجعلها رشيكة
مائدته امللوكية للفرح والهبجة .وكام يف حاةل احلديقة امجليةل حيث توجد أجشار ممثرة ويكون الهواء ُمحم ًال ابلراحئة
الزكية ،وتوجد أماكن كثرية مجيةل و ُمنعشة وذكل لهبجة وراحة أولئك اذلين يذهبون اإىل هناك ،هكذا أيضً ا تكون
راباب وأآلهة .لنه مكتوب "
النفوس يف امللكوت فاإهنا تكون مجيعها يف فرح وسعادة وسالم ،ويكونون ملو ًاك وأ ً
مكل امللوك ورب الرابب" (1يت .)15:6
عاداي " ،هذا رس عظمي" (أف ،)32:5ذلكل فاعرف قدرتك
 4ـ فادلاينة املس يحية ليست اإذن شيئًا ً
ومسوك لكونك دُعيت اإىل الكرامة امللوكية "جنس خمتار كهنوت ملويك وأمة مقدسة" (1بط ،)9:2لن رس
املس يحية هو غريب ابلنس بة لهذا العامل .واجملد املنظور اذلي ل إالمرباطور أو املكل ولك غناه ،اإمنا هو أرىض
وفاين ومضمحل وأما ذكل امللكوت وذكل الغىن الساموي فهو اإلهيي ساموي ومملوء جم ًدا وهو ل يفىن ول يضمحل
لن مثل هؤلء املس يحيون ميلكون مع املكل الساموي يف الكنيسة الساموية " وهو البكر من الموات"
(كو )18:1ومه أيضً ا أباكر ،ولكن رمغ أن هذه يه حالهتم ومه خمتارون ومقبولون أمام هللا ،فاإهنم يعتربون أنفسهم
أقل اللك وليس هلم أي اس تحقاق ،وقد صار أ ًمرا طبيع ًيا عندمه أن يعتربوا أنفسهم الك يشء.

نفيس ليست مثينة عندي :
5ـ سؤال :هل معىن ذكل أهنم ل يعرفون أهنم قد انلوا شيئًا زائدً ا وأهنم قد حصلوا عىل ما مل يكن هلم
قب ًال أي ما هو غريب عن طبيعهتم؟
جواب :ما أقوهل مه اإهنم ل يعتربون أنفسهم مس تحقني ملدح هللا ورضاه ،ويعتربون أهنم مل يتقدموا
ويرتقوا ،ومه ل يعرفون كيف حصلوا عىل ما مل يكن هلم قب ًال .ولكن برمغ لك ذكل فاإن النعمة نفسها تأيت وتعلممهم

أن ل حيس بوا " نفوسهم مثينة عندمه" (أع  )24:20رمغ أهنم قد منوا وتقدموا .بل وأن حيس بوا أنفسهم كهنم من
مكرمون عند أنفسهم.
مكرمون وأعزاء عند هللا ولكهنم ليسوا م
طبيعهتم ل قمية هلم .ورمغ أهنم م
ورمغ أهنم يمنون ويتقدمون يف معرفة هللا ،فاإهنم يكونون كهنم ل يعرفون شيئًا ورمغ كوهنم أغنياء عند هللا فاإهنم
يرون أنفسهم فقراء ـ وكام أن املس يح " أخذ صورة عبد" (يف  )7:2وغلب الش يطان ابلتواضع ،هكذا فاإنه يف
البداية سقط الإنسان عن طريق الكربايء واجملد الباطل خبداع احلية ،والن فاإن احلية نفسها اليت ختتئب يف
القلوب البرشية حتاول أن ترصع وهتكل كثري من جنس املس يحيني عن طريق الكربايء واجملد الباطل.
 6ـ وإاذا اكن اإنسان حر وكرمي املودل حبسب العامل وعنده غىن كثري ،وهو مس متر يف تمنية ثروته وزايدة
دخهل ،فاإن مثل هذا الإنسان يفقد اتزانه ويصري معتدً ا بذاته واض ًعا ثقته يف ذاته .هذا الإنسان يصري غري حممتل،
ويبتدئ يرفس الخرين ويبطش هبم .هكذا يكون احلال أحياانً مع بعض الشخاص اذلين ينقصهم المتيزي ،فاإهنم
مبجرد أن يبدأوا يف تذوق الفرح والقوة يف الصالة ،فاإهنم يبتدأون أن ينتفخوا روحيًا ،ويفقدون اتزاهنم ،ويبدأون
يف اإدانة الخرين وذلكل يسقطون اإىل أسفل أعامق الرض .وأن احلية نفسها اليت طردت أدم من الفردوس عن
طريق الكربايء بقولها "س تكوانن اكلآلهة" (تك ،)5:3ل تزال تلقى بأفاكر الكربايء يف قلوب البرش قائةل للك
مهنم " أنت اكمل ،اإن عندك كثري وأنت غىن ،ول حتتاج شيئًا ،اإنك مغبوط وسعيد".
وهناك أشخاص أخرون أغنياء حبسب هذا العامل ومس مترون يف تمنية ثرواهتم ،ومع ذكل فاإهنم حيفظون
أنفسهم يف حدود بعض البصرية والمتيزي ول يفتخرون أو ينتفخون بل يظلون مزتنني لهنم يعرفون أن الوفرة
والغىن ميكن أن يعقهبا م
القةل والشح .وأيضً ا حيامن حتدث هلم اخلسارة والقحط فاإهنم ل ييأسون بل حيفظون توازهنم
عاملني أن الرخاء والوفرة س تعود مرة أخرى ،وبكرثة مترهنم يف وقت اخلسارة ل يندهشون ويتحريون.

املس يحية تذوق معيق وألك للحق ابس مترار :
7ـ واملس يحية يف حقيقهتا يه تذوق معيق للحق ،يه ألك ورشب للحق ،أن تألك وأن ترشب ،وهكذا تس متر
تألك وترشب لتنال القوة والفاعلية .وإاذا افرتضنا أن هناك عني ماء يأيت اإلهيا خشص عطشان ويبدأ أن يرشب
مهنا ولكن يف أثناء رشبه يأيت خشص أخر ويصده قبل أن يرتوي متا ًما كام يريد ،فاإن ذكل الإنسان العطشان
يش تعل عطشً ا أكرث اإىل املاء ،لنه قد تذوق املاء وذلكل فاإنه يطلبه بغرية وهجد أكرث .هكذا أيضً ا يف اجملال
الروحاين فاإن الإنسان يتذوق الطعام الساموي ويشرتك فيه ،مث يأيت يف أثناء ذكل ما مينعه فال ينال ش بعه متا ًما.
 8ـ سؤال :وملاذا ل ي ُسمح هل أن ينال ش بعه الاكمل ؟
جواب :اإن الرب يعرف ضعف الإنسان ،وأنه ينتفخ بسهوةل ،ولهذا السبب فاإنه حيجز عنه الش بع
ويسمح ل إالنسان بأن يُمتحن ُوجي مرب .فاإذا كنت تنال قلي ًال من النعمة ومع ذكل تصري غري حممتل وتكون منتفخًا،
فكيف يكون احلال لو أنك أُعطيت حىت الش بع مرة واحدة بدون أن حيجز عنك الش بع؟ ولكن هللا اإذ هو
يعرف ضعفك متا ًما فاإنه بعنايته يرتب أن تأتيك الشدائد ليك تتضع وتطلب هللا بغرية واجهتاد .وكام حيدث يف

كيسا من اذلهب ورصت
حاةل اإنسان فقري يف املادايت وجد كيس ذهب وخبفة الفرح بدأ يصيح " :لقد وجدت ً
اإنساانً غن ًيا" وحينئذ يسمع صاحب الكيس اذلي فقده فيأيت ويأخذ ذهبه.
وإانسان أخر اكن غن ًيا ،وفقد اتزانه وبدأ يرفس الناس ،وحيتقر لك واحد ،و ِم
يعظم نفسه عىل غريه من
الشخاص ،وحيامن مسع الإمرباطور عنه صادر لك ممتلاكته .وهكذا المر يف اجملال الروحاىن .حفيامن يتذوق بعض
الشخاص قلي ًال من العزاء والنعمة ،فاإهنم ل يعرفون كيف ينتفعون مبا انلوا ،بل اإهنم يفقدون حىت ما قد انلوه لن
اخلطية تضلمهم وت ِ
ُظّل عقوهلم.
النعمة والسقوط وحرية الاختيار :
9ـ سؤال :كيف يسقط البعض بعد افتقاد النعمة هل أف مال يصري الش يطان أضعف بواسطة النعمة؟
وحيث يكون الهنار كيف ميكن أن يكون هناك ليل؟
جواب :ليس أن النعمة تنطفئ أو تضعف ،بل اإن إارادتك وحريتك تُمتحن ليك يتضح اإىل أي اجتاه
متيل ،ولهذا ،فاإن النعمة تعطى فرصة لوجود اخلطية .وحينئذ تقرتب أنت اثنية من الرب ابختيارك وتتوسل اإليه
أن تأتيك النعمة وتفتقدك .فاإنه مكتوب " ل تطفئوا الروح" (1تس )19:5فالروح نفسه ل ميكن أن ينطفئ ،بل
هو نور دامئ ،ولكن اإذا كنت أنت همم ًال ،فبعدم توافقك وتعاونك مع الروح فاإنك تنطفئ وتفقد الروح .وابملثل
يقول الكتاب " ل حت نزوا الروح القدس اذلي به خمتمت ليوم الفداء" (أف )30:4وأنت ترى هنا ،أنك مرتوك
لختيارك وحريتك أن تكرم الروح القدس ول حتزنه .وإاين أؤكد كل أن حرية الاختيار تظل ابقية حىت يف
تعرضهم لآلف من الشدائد
املس يحيني الاكملني اذلين ي ُس بون ابلصاحلات ويسكرون هبا ،والنتيجة أهنم رمغ م
والرشور فاإهنم يتجهون اإىل الصالح.
ثيااب فقرية رثة
10ـ وحيامن يرتك بعض الشخاص ـ من ذوي الرتب والرثاء والنسب ـ أمواهلم ويلبسون ً
ويقبلون املسكنة والإهاانت بد ًل من التكرمي والاحرتام ،وحيمتلون الشدائد ُوحيس بون بال كرامة ،فاإهنم اإمنا
يفعلون هذا ابختيارمه وإارادهتم .وصدقين أن الرسل أنفسهم اذلين اكنوا اكملني يف النعمة ،مل تكن النعمة متنعهم
معرضة للك من
من أن يفعلوا ما يريدون ،اإن رغبوا أحياانً أن يفعلوا شيئًا غري موافق للنعمة .إان طبيعتنا البرشية م
اخلري والرش ،والقوة املعادية تعمل عن طريق احلث والإغراء وليس عن طريق الإجبار .وأنت متكل احلرية أن
متيل اإىل الاجتاه اذلي تريده .أمل تقرأ ما هو مكتوب أن بطرس " اكن ملو ًما" (غل .)11:2وأن بولس قاومه
مواهجة .فرمغ لك ما اكن عليه بطرس من نعمة فاإنه اس توجب التوبيخ .وبولس  ،مع لك الروحانية اليت اكن
علهيا ،فاإنه تشاجر مع براناب حىت فارق أحدهام الخر (أع ،)39:15وبولس نفسه أيضً ا يقول " اصلحوا أنمت
انظرا اإىل نفسك لئال ُجترب أنت أيضً ا" (غل .)1:6اإذن فالروحانيون ُجيربون لن حرية
الروحانيون مثل هذاً ..
إارادهتم ابقية ،والعداء حياربوهنم ماداموا يف هذا العامل.
11ـ سؤال :أمل يكن الرسل يس تطيعون أن خيطئوا لو أرادوا ذكل؟ أم أن النعمة اكنت قوية ج ًدا فوق
إارادهتم؟

جواب :اإهنم مل يكونوا يس تطيعون أن خيطئوا ،لنه مل يكن يف اس تطاعهتم أن خيتاروا اخلطية لكوهنم يف
النور ويف ملء النعمة .وأان ل أقول اإن النعمة اكنت ضعيفة فهيم ولكن ما أقول اإن النعمة تسمح حىت للشخاص
الروحانيني الاكملني أن تكون هلم حرية ا إلرادة ،وأن يكون هلم السلطان أن يفعلوا ما خيتارون ،وأن يتجهوا
الاجتاه اذلي يرغبونه .والطبيعة البرشية ،اإذ يه ضعيفة لها الإماكنية أن متيل اإىل الرش حىت مع وجود الصالح
انسا يلبسون السالح الاكمل من الرأس اإىل القدم مع ادلروع وغريها من السلحة،
والنعمة فهيا .وكام أن هناك أ ً
فاإهنم حينئذ يكونون حمفوظني يف ادلاخل ول يس تطيع العداء أن هيامجومه ،فاإهنم يف اس تطاعهتم إا مما أن
يس تخدموا أسلحهتم وحياربوا وجياهدوا ضد العداء وينترصوا أو أن يصاحلوا العداء ويعقدوا معهم صل ًحا ويكفوا
عن حماربهتم رمغ أهنم ميلكون السالح .وبنفس الطريقة ،فاإن املس يحيني املسلحني ابلقوة الاكمةل واذلين ميلكون
السالح الساموي يس تطيعون اإن أرادوا أن يتصاحلوا مع الش يطان ويكفوا عن احلرب .اإن الطبيعة البرشية
معرضة م
للتغري ،والإنسان يس تطيع اإذا أراد أن يصري ابنًا هلل أو ابنًا للهالك .ويف هذا يتضح أن حرية إارادهتم يه
م
اليت حتدد ماذا يكون.
أمهية الاختبار وبرهان الروح :
12ـ اإن جمرد احلديث عن الطعمة واملائدة يشء وأما أن تألك وتمتتع ابلطعام لتقوية أعضاء جسدك
فهذا يشء أخر متا ًما .واحلديث عن مرشوب ذليذ ابللكامت يشء ،وأما الاقرتاب من الينبوع نفسه والرشب منه
حىت الارتواء فهذا يشء أخر .وأن تتحدث عن احلروب وعن البطال واحملاربني الشجعان هذا يشء ولكن
ذهاب ا إلنسان اإىل املعركة يف الطليعة وحماربة العداء وهجًا لوجه ومناورهتم والخذ والعطاء معهم والانتصار
علهيم فهذا يشء أخر متا ًما.
وابملثل يف المور الروحية :الالكم واحلديث ابملعرفة والفاكر العقلية هذا يشء ،وأما اجلوهر واحلقيقة
يف ملء الاختبار ويف الإنسان ادلاخيل وامتالك كزن ونعمة ومذاقة وفاعلية الروح القدس يف القلب فهذا يشء
أخر .لن أولئك اذلين يتلكمون جمرد لكامت عارية يعيشون يف اوهام " ،وينتفخون يف ذههنم" (كو.)8:2
والرسول يقول " :والكيم وكرازيت مل يكوان بالكم احلمكة الإنسانية املقنع ،بل بربهان الروح والقوة" (1كو)4:2
وأيضً ا يقول " :اإن غاية الوصية يه احملبة من قلب طاهر ومضري صاحل وإاميان بال رايء" (1ىت .)5:1ومثل هذا
الإنسان ل يسقط .وكثريون من اذلين يطلبون هللا ينفتح هلم الباب ويبرصون الكزن ويدخلون فيه ،وبيامن مه
كثريا ويقولون
يفرحون هبذا ويقولون " لقد وجدان الكزن" فاإنه يغلق البواب .ويبدأون ابلرصاخ والطلب والتوسل ً
" لقد وجدان الكزن وضيعناه" .فاإن النعمة تنسحب بقصد وتدبري ليك ما نسعى ونطلب ابجهتاد وغرية .والكزن
يُكشف لنا لكامي جيعلنا نسعى يف طلبه.
13ـ سؤال :يقول البعض اإن الإنسان بعد أن ينال النعمة مرة فاإنه يعرب من املوت اإىل احلياة .فهل من
املمكن ملن قد صار يف النور أن تكون عنده أفاكر غري طاهرة؟
جواب :مكتوب " أبعد ما ابتدأمت ابلروح تمكلون ابجلسد" (غل )3:3وأيضً ا يقول " ألبسوا سالح هللا
الاكمل ليك تقدروا أن تثبتوا ضد ماكيد اإبليس" (أف.)11:6

لبسا سالح الروح،
وهذه النصوص تبني وجود وضعني :الول هو اذلي يكون فيه الشخص حيامن يكون ً
والخر حيامن حيارب مع السالطني والرؤساء سواء يف النور أو الظلمة .ومكتوب أيضً ا " ليك تقدروا أن تطفئوا
سهام الرشير امللهتبة" (أف .)16:6وأيضً ا " ل ُحت نزوا روح هللا القدوس" (أف )30:4وأيضً ا " لن اذلين
اس ُتنريوا مرة وذاقوا موهبة هللا وصاروا رشاكء الروح القدس وسقطوا ل ميكن جتديدمه أيضً ا"(عب .)4:6فهناك
أولئك اذلين اس ُتنريوا وذاقوا الرب ومع ذكل يسقطون .ومن ذكل نرى أن الإنسان ميكل ا إلرادة أن حييا يف
توافق وانسجام مع الروح ،وأيضً ا ميكل ا إلرادة أن حيزنه .وهو يأخذ السلحة ليك يذهب اإىل املعركة ليحارب
العداء .اإنه ابلتأكيد قد استنار حىت ميكن أن حيارب ضد الظلمة .
الفرق بني املواهب واحملبة الاكمةل :
14ـ سؤال :ماذا يعين الرسول بقوهل " اإن اكن يل لك عّل ولك نبوة وأتلكم بألس نة الناس واملالئكة
فلست شيئًا" (1كو1:13ـ.)3
جواب :ل ينبغي أن نفهم من هذا الالكم أن الرسول ليس بيشء ولكنه يعين أن لك هذه املواهب
ليست شيئًا ابملقارنة ابحملبة الاكمةل ،وهذه لكها لها أمهية قليةل .واذلي هل مثل هذه املواهب ميكن أن يسقط .أما
شخاصا انلوا لك املواهب الروحية
اذلي ميكل احملبة فال ميكن أن يسقط .وإاين أؤكد لمك هذا ،اإين قد رأيت أ ً
واكنوا رشاكء للروح ولكن لهنم مل يصلوا اإىل احملبة الاكمةل فقد سقطوا .وأحد هؤلء ـ وقد اكن من النبالء ـ رفض
العامل وابع لك ممتلاكته وأطلق عبيده أحر ًارا ،ولنه اكن ذو حمكة وفهم ،فقد انل شهرة كبرية بسبب شدة تنسكه
متكربا ،ففي هناية المر سقط يف
يف احلياة .ولكنه ـ يف نفس الوقت ـ اكنت هل أفاكر عالية عن نفسه ،واكن ً
جناسة فاحضة وأآلف أمور ردئية.
15ـ وإانسان أخر يف زمن الاضطهاد ،قدَّم جسده وصار معرتفًا .وملا انهتيي زمان الاضطهاد و ُأطلق
كثريا من الناس واكنوا
حرا صارت هل شهرة عظمية لن جفون عينيه اكنت حمرتقة .وأيضً أ هذا الإنسان انل جم ًدا ً
ً
يطلبون صلواته وصار يأخذ مهنم نقودًا وتقدمات ويعطهيا خلادمه .وتغريت أفاكره حىت صار كنه مل يس بق هل أن
مسع لكمة هللا .وأخر قدمم جسده يف زمن الاضطهاد ،وعلقوا جسده وجدلوه مث ألقوه يف السجن ،وهناك اكنت
ختدمه اإحدى الراهبات ،وقد مكون ألفة معها أثناء وجوده يف السجن وسقط معها يف الزىن .فانظر كيف أن الرجل
الغىن ،بعد أن ابع لك ممتلاكته ،وكذكل اذلي قدَّم جسده لالستشهاد الكهام ميكن أن يسقط.
 16ـ اكن هناك انسك حكمي ،واكن يعيش معي يف اإقامة واحدة واكن يصيل معي ،واكن غن ًيا ج ًدا يف
النعمة حىت أنه حيامن اكن يصيل جبواري اكنت تغمره الندامة وادلموع ،واكنت النعمة تغيل يف داخهل .وقد أُعطى
موهبة الشفاء ،ومل يكن يطرد الش ياطني فقط ،بل اكن يضع يديه عىل أولئك املربوطني واملعذبني بأمراض
كثريا من العامل :واكن جيد متعة وذلة يف هذا اجملد،
خطرية فيشفهيم .مث بعد ذكل بدأ يهتاون لنه اكن ينال جمدًا ً
وصار منتفخًا .وسقط اإىل أعامق اخلطية .فأنظر كيف أن اذلي اكنت هل موهبة الشفاء قد سقط .ألم ترى أهنم
يسقطون قبل أن يصلوا اإىل احملبة الاكمةل .لن اذلي يصل اإىل احملبة يؤرس مهنا ويسكر هبا .اإنه يغطس فهيا
سريا يف عامل أخر ،وكنه ل يعرف شيئًا عن طبيعته القدمية.
ويُمسك أ ً

معىن ” ما مل تره عني :” ..
17ـ سؤال :ما معىن الية اليت تقول " :ما مل تره عني وما مل تسمع به أذن وما مل خيطر عىل قلب برش"
(1كو)9:2؟
جواب :يف ذكل الزمان اكن البرار والعظامء وامللوك والنبياء يعرفون أن املس يح لبد أن يأىت .ولكهنم مل
يكونوا يعرفون ول اكنوا قد مسعوا أنه سيتأمل ويُصلب وي ُسفك دمه عىل الصليب ومل خيطر عىل ابهلم أنه س تكون
هناك معمودية ابلنار والروح القدس وأن يف الكنيسة س ُتقدمم تق مِدمة اخلزب وامخلر مثا ًل جلسده ودمه ،وأن أولئك
اذلين يتناولون اخلزب املنظور س يألكون جسد الرب روحيًا ،وأن الرسل واملس يحيني سينالون املعزي " ويتأيدون
ابلقوة من العاىل" (لو  )49:24وميتلئون ابلالهوت ،وأن نفوسهم متزتج ابلروح القدس وتتش بع به ،هذا مل يعرفه
النبياء وامللوك ول خطر عىل قلهبم .والن فاإن املس يحيني يمتتعون بغىن عظمي خيتلف عن غريه ،وقلوهبم ممسوكة
بشهوة الالهوت ،ولكن برمغ لك ما يمتتعون به من فرح وتعزية فاإهنم ل يزال عندمه ،خوف ورعدة.
 18ـ سؤال  :أي خوف ورعدة ؟
كنوزا كثرية،
جواب :لئال يتخذوا خطوة خاطئة ،بل يظلون متوافقني مع النعمة .ومثل اإنسان ميكل ً
ويسافر يف رحالت حيث يوجد بعض اللصوص .فرمغ أنه يفرح بغناه وكنوزه ولكنه خياف لئال هيامجه اللصوص
ويهنبوه ،ويكون مكن حيمل دمه عىل يديه .فأنظر ها حنن من هجة المور اخلارجية ،قد ختلينا مجي ًعا عهنا ورصان
غرابء ل منكل شيئًا ،وتركنا لك عرشة جسدية مع العامل .والن حيامن يكون اجلسد يف وضع الصالة فاإن الاخوة
مه اذلين يرون هل العقل أيضً ا متحد مع اجلسد ومشرتك يف الصالة أم ل؟ فاإنه يف حاةل العامل املهرة والبنائني يف
وهنارا يف حرفهتم .فأنظر الن جيدً ا اإىل نفسك :اإنك متغرب
العامل ،فاإهنم يكونون مقيدين جبسدمه وعقلهم لي ًال ً
ابلنس بة للعامل ،فهل عقكل متغرب عن العامل ول يرتبط بأمور هذا العامل؟
اتجرا حيامث يكون جسده فاإنه هناك يكون عقهل وهناك
اإن لك اإنسان يف العامل ،سواء اكن ً
جندايأو ً
يكون كزنه ،كام هو مكتوب "حيث يكون كزنك ،هناك يكون قلبك أيضً ا" (مت.)12:6
ما هو كزنك؟:
19ـ والن ما هو الكزن اذلي مييل اإليه قلبك ويسعى اإليه .هل هو مييل لكمي ًة ومتا ًما اإىل هللا أم ل؟ فاإن
مل يكن مائ ًال اإىل هللا فأخربين ما هو اذلي مينعك من ذكل ،فبالتأكيد هناك الروح الرشيرة ،أي الش يطان
وجنوده اذلين جيذبون العقل ويربطون النفس ابلغالل ،لن الش يطان ماكر جدًا وهل حيل وخدع كثرية من لك
نوع ،وهو يس توىل عىل مراعي النفس وأفاكرها ول يدعها تصيل الصالة الصحيحة وتقرتب من هللا .الطبيعة
البرشية عندها القابلية لتكوين رشكة مع الش ياطني وأرواح الرش ،كام أن عندها قابلية أيضً ا لتكوين الرشكة مع
الك للش يطان أو هي ً
املالئكة والروح القدس ،مفن املمكن أن تكون هي ً
الك للروح القدس.

والن احفصوا عقولمك اي اخوة ،مع من أنمت يف رشكة؟ هل مع املالئكة أم مع الش ياطني؟ وأنمت هيلك
ملن :هل أنمت مسكن هلل أم للش يطان؟ وما هو الكزن اذلي ميل قلبك :هل النعمة أم الش يطان .ومكثل بيت قد
امتل ابلرواحئ الكرهية والقذارة ،ينبغي أن يمت تنظيفه متا ًما ويُنسق وميتلئ بلك راحئة طيبة وبلك الكنوز ،ليك يأيت
الروح القدس بد ًل من الش يطان وجيد راحة يف قلوب املس يحيني.
 20ـ ويف احلقيقة فاإن الإنسان حيامن يسمع لكمة هللا ل يتحول يف نفس اللحظة اإىل جانب الصالح .فلو
أن جمرد الاس امتع جيعهل بني الصاحلني ملا اكن هناك رصاع أو أوقات حروب أو هجاد اإذ أنه مبجرد سامعه فقط
يمتتع براحة اكمةل وحباةل سالم وكامل .ولكن حقيقة المر ختتلف عن لك ذكل فاإن اذلين يظنون أن المور تسري
هكذا اإمنا ينزتعون من الإنسان حرية اختياره وأيضً ا ينكرون بذكل وجود قوة معادية حتارب ضد الإنسان .أما ما
نقوهل حنن فهو ،اإن الإنسان اذلي يسمع اللكمة ويقبلها فاإهنا تقوده اإىل التوبة ،مث بعد ذكل تنسحب النعمة قلي ًال
بتدبري عناية هللا لجل منو الإنسان ومنفعته ،فيدخل يف التدريب و م
يتعّل نظم احلرب ،ويدخل يف عراك وحرب
ضد الش يطان وبعد كفاح طويل وعراك ينال الانتصار ويصري مس يح ًيا .فلو اكن جمرد الاس امتع جيعل الإنسان
من القديسني والصاحلني لاكن رجال اللهو ولك الزانة قد دخلوا اإىل امللكوت واحلياة البدية .ولكهنم لن يُعطى هلم
هذا بدون توبة وهجاد لن الطريق مس تقمي وضيق (مت  )14:7ويف هذا الطريق الكرب ينبغي أن نسري وحنمتل
الشدائد بصرب وهكذا ندخل اإىل احلياة.
الاختيار بني الصالح والرش ـ ماكفأة اختيار الصالح:
 21ـ فلو أن النجاح الرويح ممكن بدون أي هجد ،ملا اكنت املس يحية " جحر صدمة وخصرة عرثة"
(رو .)33:9وملا اكن هناك اإميان وعدم اإميان .وبذكل فاإنك جتعل من الإنسان خملوق عىل الرضورة والإجبار ،غري
قادر عىل الاجتاه اإىل اخلري أو اإىل الرش .والقانون يُعطى فقط ملن يس تطيع أن يتجه لي من الاجتاهني ـ يُعطى
ملن هل احلرية أن يدخل املعركة ضد القوة املعادية .ول ميكن أن يوضع قانون لطبيعة تسري ابلإجبار .اإن الشمس
جرباي ،ولهذا السبب
والسامء والرض ل حتتاج أن تُسن لها قوانني ،فاإن مثل هذه اخمللوقات طبيعهتا حمكومة ً
ف إاهنا ل تنال ماكفأة ول عقاب ..اإن املاكفأة واجملد اإمنا يه ُمعدة ملن يتجه اإىل الصالح ،أما هجمن والعقاب فهيي
ُمعدة لهذه الطبيعة م
املتغرية ،اليت يف اس تطاعهتا أن هترب من الرش ،وتلقى بلك كياهنا اإىل اجلانب الميني أى جانب
الصالح واخلري .فاإذا قلت اإن الإنسان طبيعته غري م
متغرية فهذا خيالف حقيقة الواقع ،مث اإنك جتعل الإنسان غري
مس تحق لي جمد أو مدح من هللا .فاإن اذلي هو صاحل ورحوم بطبيعته ،ل يس تحق أي مدح عىل ذكل مع أن
هذا (الصالح والرمحة) أمر حمبوب ومرغوب .اإن من ل يصري يف حاةل الصالح ابختياره ،ل يس تحق املدح ،
مرغواب فيه .اإن املدح اإمنا يس تحقه ذكل الإنسان اذلي يقرر هو خشص ًيا ويتعهد مع هللا بتعب
همام اكن الصالح ً
واحامتل أن يكون الصالح هو اجتاهه الشخيص واختياره احلر.
قوة العقل تعادل قوة الرشير ـ الانتصار بقوة النعمة :
22ـ فاإذا اكن معسكر الفرس يف مواهجة معسكر الرومان فينبغي أن خيرج شاب ُمجنح من لك
معسكر مهنام ،هلام قوة متساوية ليصارعا يف املعركة .فباملثل فاإن العقل البرشي والقوة واملعادية هام متساواين يف

القوة يف حرهبام ضد بعضهام .فالش يطان حيث ويغري الإنسان ليك يتبعه ،والإنسان هل قوة معادةل لريفض اإحياءاته
ول يطيعه بأي حال ،ولك من الرش واخلري يعمل معهل ابحلث وليس الإجبار .ومعونة النعمة الإلهية تُعطى ملن
خيتار الصالح حبريته ،وبدخوهل يف املعركة فاإنه ينال السلحة الساموية اليت يس تطيع هبا أن يغلب الرش
ويس تأصهل .أما أولئك اذلين يقولون اإن اخلطية يه معالق جبار والنفس يه كطفل صغري خمطئون فلو اكن
المر هكذا ،حىت أن اخلطية تكون قوة معالقة ،والنفس البرشية يف قوة طفل صغري ،فيكون هللا حينئذ ظاملًا،
ابإعطائه ل إالنسان قانوانً أن حيارب ضد الش يطان.
أساس الطريق الإلهيي :
 23ـ اإن أساس طريق هللا هو هذا :الصرب الكثري ،والرجاء ،والتضاع ،ومسكنة الروح اليت أوصاان هبا
الرب ،يه مثل عالمات ولفتات يف الطريق امللويك لإرشاد املسافرين اإىل املدينة الساموية .لنه يقول " طوىب
للمساكني ابلروح ،طوىب للودعاء ،طوىب لصانعي السالم" (مت .)3:5وهذه يه املس يحية .أما اذلي ل يسري
يف هذا الطريق فاإنه يض مل اإىل حيث ل طريق .ويكون قد بىن عىل غري أساس.
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