
الر١١٠ـالة  س  
 

      اءاء أذكي أذكيممهه ولكنّ ولكنّاءاءبيبيأغأغ
 

(Arabic - As unwise, yet wise) 
 

 اءاءم أذكيم أذكيهه ولكنّ ولكنّاءاءبيبيأغأغ:  هوعضوم موا اليديثنَح.. ىأحباِئ
   

  :ساِمإلى الخَ ِث الثاِل ِمناددعأ األث نقراح الثاِلحلى تيطس األصول إسولس الر بالِة رسنوِم
  

  ....فٍةفٍةختِلختِل م م ولذاٍت ولذاٍتواٍتواٍتههشَشَ ِل ِلديندينستعبستعب م مالينالين ض ضعينعين طاِئ طاِئرريي غَ غَ....اءاءبيبي أغ أغ قبالً قبالًضاًضاً أي أيننححا نَا نَكنّكنّا ا ألننَألننَ"" 
ععائشينفى الخُ فى الخُائشين بثِِثبوالح والح سدِِدس....مقوتينم مقوتينم   ممبغِِغبضينضينب ب ععضا ا نَنَضببعاًاًضضع....ولكن ولكن حين حين ظه ظه رلطفُ لطفُر م ا اهللا ا اهللا نَنَصِِصخِلخِل م

وإحوإحسال ال....هِِهاِناِنس   بأعبأعمِف ِفاٍلاٍلم ى برى بر  عاالنَلنَمِِمعهنَ نَ....ااه حنبْل بْلحن بم تتقق بمضضى رى رحمتِهمتِهح....خلص نى نى  الثِا الثِاسل الميالِدسل الميالِدا بغُا بغُنَنَ خلص
وتجديِدديِدوتجالر الر وح القد١.""سسوح القد 

 

 ..نا أفواِهِمن در ص كالماً ونراجع..ت بنا محاولين تقييم مواقف معينة مرخلو بأنفسنانَ كثيرا ما 
رفاٍتوتصمعي هْل: ونتساءُل..ات منّنة بدر ا  م كانقاً الِئقلناهأم وما.الئق؟  غير  نا بِهقم ِمن دِفعٍلر جائزاً أكان  

أمجائز؟ غير . أيهما يضنا ِفعصافِّى ماء األذكي..وأي هما يلنا ِفجعى مافِّصء.اء؟ األغبيقرأنا   ما وعلى ضوِمن 
 اءا أغبي منّعُلجت  التىفاِتالص نستخلص ..ثاح الثاِلحلى تيطس األصول إسولس الر بالِةرسب الواردة اهللا كلمِة

ا كنّاألمور التى   يسرد ثم.."اءاء قبال أغبي قبال أغبي أيضاً أيضاًا نحنا نحنألننا كنّألننا كنّ" الرسول  يقول بولس:نهاوكذلك وسيلة التخلص ِم
  . والخبث والحسد والبغضة التى يشتهيها الجسد واللذاتباد للشهواتم الطاعة والضالل واالستع كعد.. بغباءانفعله

 

   اهللا اهللا هو عمُل هو عمُل بْل بْلعملها نحنعملها نحننَنَ   بر برفىفى   بأعماٍل بأعماٍلتْتْسسليلينّها نّها إإ": وُلسالر ولسها فيقول بِمن أما وسيلة الخالص 
 ِمن ينقلنا االختبار هذا .."ههه وإحساِنه وإحساِنه ولطِفه ولطِف بمقتضى رحمِت بمقتضى رحمِت الروح القدس الروح القدس الثانى وتجديِد الثانى وتجديِدالميالِدالميالِدبغُسل بغُسل مخلصنا مخلصنا 

األذكياء األغبياء إلى مصافّصافّم . .والكتابالمقد س يِقُلسج كانوا يوماً ألناسصاًص أغبياء .هم ِمنْ  تصدر
  وأفعاٌلهم أقواٌلِمنْ  تصدر.لى أذكياءستحالوا إة اخلصمة الم النعمِلهم بع ولكنّ.ها ذكر األغبياء التى سبقَأفعاُل

ة مرضيتمجدالسماوى اآلب .نحكى ما قصيرٍةجالٍة وفى ع  جاءع ثالثة ن هؤالء الذين ِمن وردهم بالكتاب ذكر . 
 

  حالِةاره حينما كان فىعن اختب دثُ يتح وفيِه....بعينبعينالثالث والسالثالث والس المزمور  المزمور احباحباف صاف صى آسى آسععددويوي: : األولاألول 
 المتكبرين إذ  المتكبرين إذ ِمنِمن  رتُرتُ خطواتى ألنى ِغ خطواتى ألنى ِغقتْقتْ لزِل لزِل قدماى لوال قليٌل قدماى لوال قليٌلا أنا فكادت تزُلا أنا فكادت تزُلأمأم" : يقول. وعدم المعرفةالجهِل

  تمشى فىتمشى فىتتنتهم نتهم اء وألِساء وألِسهم فى السمهم فى السمعلوا أفواهعلوا أفواه ج ج..صابونصابونيي   البشر ال البشر ال الناس ومع الناس ومع ليسوا فى تعِب ليسوا فى تعِب.. سالمة األشرار سالمة األشرارتُتُييرأرأ
رون رون كِثكِث ي ي إلى الدهر إلى الدهر ومستريحين ومستريحين األشرار األشرارمم ه هذا هؤالِءذا هؤالِء هو هورفة؟رفة؟عع م م العلى العلىندند ِع ِع وهْل وهْل اهللا؟ اهللا؟علمعلم ي ي كيفَ كيفَ:: وقالوا وقالوا..األرضاألرض

   بالنقاوِة بالنقاوِة وغسلتُ وغسلتُ قلبى باطالً قلبى باطالًتُتُيي قد زكّ قد زكّحقاًحقاً":  اهللا فيقول مقادسخَل خطأه حين د أدركيحكى آساف كيفَ ثم . "ثروةثروة
يدىوكنتُ وكنتُ..يدى م ا اصاباًصاباً م ليومليومكله اح كلهبتُ كّل صباح وتأدبتُ كّل صبوتأد ..  قلتُ أح لوقلتُ أح نيكلوتُ بجيل برثُ هكذا لغدنيكدتُ بجيل برثُ هكذا لغدرفة..دعتُ مدا قصرفة فلمعتُ مدا قصهذا  هذا  فلم 

نَىيفى ع بإذا هو تَعنَىيفى ع بحتى دخلتُحتى دخلتُ  إذا هو تَعمقادس هم حقاًهم حقاً إلى آخرِت إلى آخرِت اهللا وانتبهتُ اهللا وانتبهتُ مقادسفى م زالقَزالقَ فى مج ج علتهأأ  ..ممعلتهسقطتهم إلى البوارم إلى البوارسقطته  
  ٢."ممالهالهخيخي   تحتقر تحتقر التيقِظ التيقِظندند ِع ِعربرب   يا يا التيقِظ التيقِظندندلم ِعلم ِع كح كح  .. الدواهى الدواهىِمنِمنا ا حلوا فنوحلوا فنواضماضم  .. بغتة بغتةوا للخراِبوا للخراِب صار صاركيفَكيفَ

 

   وال وال وأنا بليد وأنا بليدىىليتَليتَى كُى كُفف  تُتُسس قلبى وانتخَ قلبى وانتخَمرمررر تم تمألنّهألنّه" : يقوُلهعم األذكياء اس إلى مصافّ آسافُلقد انتقل 
 لى  لى منمن  .. تأخذنى تأخذنىدٍٍدجج إلى م إلى مددعع تهدينى وب تهدينى وب برأيك برأيك..منىمنىى اليى الي بيِد بيِدسكتَسكتَ أم أم..عكعكى دائما مى دائما م ولكنّ ولكنّكك كبهيم عند كبهيم عندتُتُرر ِص ِص..أعرفُأعرفُ

  .. يبيدون يبيدوننكنك ع ععداءعداءذا البذا الب ألنه هو ألنه هو..ررههة قلبى ونصيبى اهللا إلى الدة قلبى ونصيبى اهللا إلى الدررخْخْ ص ص..ضضى األرى األر عل عل شيئاً شيئاًأريدأريد   ال العكعك وم وم..فى السماءفى السماء
أمأما أنا فاالقترابإلى اِهللا إلى اِهللاا أنا فاالقتراب ح ح سسننلى ج لى ج علتُلتُعبالس بالس يدِِديالرب الرب م م لجأى ألخْأى ألخْلجبربكّل بكّلبر ص عِِعناِئناِئ صك٣."ك  
 

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،               ٥ - ٣: ٣ رسالة بولس الرسول الى تيطس ١
 ٢٠  – ٢: ٧٣  سفر المزامير٢
 ٢٨  – ٢١: ٧٣  سفر المزامير٣
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ه ألعداء شارك فى تقديم خدماِت ....ررشَشَع عع عاح التاِساح التاِسححنجيل لوقا األصنجيل لوقا األصإإببه ه اء ذكراء ذكرى جى جا الِذا الِذ زك زكووفهفه: : ىىثاِنثاِنأما الأما ال 
 للعشارين كان رئيساً ..الستغاللهم وابتزاز أموالهم بل ..بالده ال لتقديم خدمة جليلة للشعبل  المحتلينالرومان هقوِم

 كان العشارون ينهبون الشعبو. . الضرورىمه قوِتن ِمعها ولو بدفزماً ملكان الشعبو ..وهم جباة الضرائب
ر أكبر قد على صولبالح إال  يهتمون الرومان يكن ولم.. دنيئاً واستغلوا وظيفتهم استغالالً..بحجة جمع الضرائب

  . المال الحرامِمن هؤالء الذين اغتنوا ِمن  واحداًا وكان زك..هم المال لخزائِننِم
 

 كرأنّه ازك أد سلكاً ملينْوسارع سلكاً غبي ضف .. األذكياء إلى صفوِفمحين جاءته األخبارة السارعن  
  كان جمع..زِمعاً أن يمر ِمن ذلك المكانألن يسوع كان م .." هو هونن م معرفَعرفَ يراه لي يراه ليطلب أنطلب أن" ..لص المخيسوع
غفيرحول الرب ولم يستطع القامة رؤيته ألنه كان قصير ..فركض م وما تقدِعصدإلى ج يزة لكى يراهم..فلم ا جاء 
يسوعزكزك  يايا" : إلى فوق فرآه وقال له إلى المكان نظرا أسرعوانزْل وانزْلا أسرع ألنه ينبغى أن كك فى بيِت فى بيِت أمكثَ أمكثَ ألنه ينبغى أن....فأسرع ونَ ونَ فأسرع زلََلز  

 ١.ئ الخاطا زك بيتَدخَلألنّه  على يسوع تذمر الجمع .."وقبله فرحاًوقبله فرحاً
  

 وأدرك أنه .. الهالكاختار طريقَوشعر بخَطِئه إذ  ه نادماً إلى نفِسرجع  كان قدى ذلك الوقتف ا زكولكن 
اآلن أمامالحياة رب . ِلتَغْييرأسرع  و. النوره ليستقبَلففتح قلبم أنا ياأنا يا  هاها" :قال ليسوعو ..ئاره الخاطس  رربأعطى  أعطى ب 

 لهذا  لهذا  خالص خالصصَلصَل ح حاليوماليوم" : يسوع له فقاَل."عاٍفعاٍفعة أضعة أض أرب أرب أرد أرد بأحٍد بأحٍد وشيتُ وشيتُ قد قد كنتُ كنتُ وإن وإن..كينكيناا أموالى للمس أموالى للمسفَفَصصنِِن
البالبيإذ هو أيضاّ إذ هو أيضاّتِِتي ابن إإ   ابنبراهيمبراهيم....ألن ألن ابن اإل اإل ابن نسان قد جاءنسان قد جاءلي لي طلبطلبوي وي خلصخلصم اا م  قد هقد هلك٢."لك   
 

: يقوله إلى تيطس الِت فى رسكتب الذى ....وُلوُلسس الر الرولسولسذكياء هو بذكياء هو باألاأل   هم هم ولكن ولكن األغبياء األغبياءاِلاِلججالرالر  ::وثالثُوثالثُ 
   بسيرتى قبالً بسيرتى قبالًعتمعتممِِمنكم سنكم سفإفإ": ه إلى غالطية قائالالِت ماضيه فى رس ويحكى عن." أغبياء أغبياء قبالً قبالً أيضاً أيضاًننححا نَا نَنا كنّنا كنّنّنّألأل"

  أنا الذى كنتُأنا الذى كنتُ" :س بالقولوح لتلميذه تيموثا ويصر." وأتلفها وأتلفهافراٍطفراٍط كنيسة اهللا بإ كنيسة اهللا بإطهدطهد أض أضفى الديانة اليهودية أنى كنتُفى الديانة اليهودية أنى كنتُ
 إلى النقيض َلوفترى تح هذا الم."م إيمانم إيماندد فى ع فى عهٍلهٍل بج بجى فعلتُى فعلتُ ألنّ ألنّتُتُممحِِحنى رنى رنّنّ ولك ولكاًاًفتريفتري وم ومطهداًطهداًضض وم ومجدفاًجدفاً م مقبالًقبالً
 ار ص وكيفَ لهب ظهور الرث عن الملك أغريباس تحدحاكمته أمام وعند م.ةه المخلصعمِت ِنمِل اهللا وعبقوِة

مقاَلاًسيحي : "لمشقَشقَمِِم إلى ِد إلى ِد ذاهباً ذاهباًا كنتُا كنتُلمبس بس لطان وولطان ووصيِم ِمةةصي نفى ِن فى ِن الكهنة رأيتُ الكهنة رأيتُ رؤساِء رؤساِءن صفى الطريق أيها  فى الطريق أيها هارهار النَ النَفِِفص 
المنوراً نوراًككلِِلالم   ِمنالسماء أفضَل السماء أفضَلِمن   ِمنلمعاِن لمعاِنِمن الشم ٣." الذاهبين معى الذاهبين معى حولى وحوَل حولى وحوَل قد أبرقَ قد أبرقَسس الشم  
 

 ب استطرد ثميحكى باقى اختباره قائالولس  :"فلما سفلما سقطنا جقطنا جميعنا على األرِضنا على األرِضميعس مِِم سعصوتاً صوتاًتُتُع يكلم نىنى يكلم" 
 : فقال."؟؟ددسيسي   يا يا أنتَ أنتَمنمن" : أنا فقلتُ."سس مناِخ مناِخ ترفس ترفس أن أن عليك عليكببعع ص ص..!!؟؟نىنىطهدطهد لماذا تض لماذا تض..!! شاول شاول!!شاولشاول": ويقول
"أنا يسوعالذى أنتَ الذى أنتَأنا يسوع تض تض طهدههطهد..ولكن ولكن قم ى ظهرتُى ظهرتُ ألنّ ألنّ.. على رجليك على رجليك وقفْ وقفْ قملك لك ألنتخبك وب وب بما رأيتَ بما رأيتَ وشاهداً وشاهداً خادماً خادماً ألنتخبك ما ا م

سأظهرسأظهرلك منقذاً منقذاً.. بِه بِه لك إي اك اك  إيِمنو و الشعِب الشعِبِمن ِمنِمناألم األم م الذين أنا اآلن أرسلكإليهم إليهمم الذين أنا اآلن أرسلك ..لتفتح لتفتح عيونه م كى يرجعوا م كى يرجعوا  عيونهِمنظلماٍت ظلماٍتِمن   
  بولسيقوُل ""يسينيسين القد القد مع مع الخطايا ونصيباً الخطايا ونصيباً غفران غفران بى بى حتى ينالوا باإليمان حتى ينالوا باإليمان..لطان الشيطان إلى اهللالطان الشيطان إلى اهللا س سِمنِمن و و..إلى نورإلى نور

الرنا كنّنا كنّألنّألنّ"": ولسا نحنقبالً قبالً أيضاً أيضاًا نحن أغبياء ولكن "" أغبياءولس بالر ولسبنع اِهللاِةم  صِفار ِةى قم٤!.اء األذكي  
 

 لقد .اه لتختبرزمتَ اآلن قد عأنّك  أوصة المخَِل نعمة اهللا قد اختبرتَ تكونأتمنى أن: عزيز الئأخى القار 
  بيندوداًعتُ محبأصة صخِل اهللا المِةمعان ِنى قبلتُ باإليموألنِّن .اء أغبي هؤالء الذين كانوا قبالًمن ِضاًوبس محكنتُ

لخَلتُ بالمسيح غفراناًِنألنِّنى  اءاألذكي اىطاي الر وسكنسالقد وحنْتُ و فىمضاألياةَ الح ةبدي..م جِهِمداً الس.  
 

 ِلى وك أِخأدعتشتركِفى ِع مى تلكالِة الص :انَأبا السماً وغفراناً .. اوىفحص ألكِلأسآثامم ا اقترفتُ ِمن ..
 ذهنى  وافتح..احض الوى إلهى على قلبى بنورك السِنأشرقْ.. رفةعم مداوة وعبجهٍل وغبعلتها أنّنى فرفُ أعت

 ..مك ليتمجد اس ولكبكة ألحيا كم وِحماًى فهألِن وام..رفةعم مد وعهل جى كلُّنِّ ِمليتالشى ..ال الفعك الحىلكالِم
ص الِتىأرفعم  فى اسبنَرا يسوع.. وأشكرإلهى كألنك ى ِل تستجيبي نقبْل: قلتَا مي نال أخْ م إلى رجارجاً خَه . 

 

 : ذلك فىتجديرها سالة أو غَسلك الراع ِتمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٧ - ١ :١٩إنجيل لوقا  ١
  ١٠ - ٨: ١٩إنجيل لوقا  ٢
 ١٣ -١٢: ٢٦ سفر أعمال الرسل،  ١٣: ١بولس الرسول األولى إلى تيموثاوسرسالة ،  ١٣: ١ رسالة بولس الرسول إلى غالطية ٣
 ١٨ - ١٤: ٢٦ سفر أعمال الرسل ٤
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