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 في هذا العالم؟الموجود الشر واأللم  أمام كل   هل يوجد رجاء  

 لكورنأراندي 

 
 من كل   وقريب   حاضر  في عالمنا،  حقيقة   الشر  . فبالفعل وكثيرون يختبرونه اآلن األلم؛سيمر كل واحد مّنا ب

 .منا واحد  

 كوننا سنذهب من نتيق نأن  نستطيع. وألم   من كل شر  نقاذنا، بعد موتنا، وسيلة إل جعلالخبر السار هو أن اهلل 
يوحنا  1" )ِدي ةَأن  َلُكْم َحَياةً َأبَ  ِلَكْي َتْعَلُموا هلِل،ٱ ْبنِ ٱ ْسمِ ٱبِ  ْلُمْؤِمِنينَ ٱَكَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم، َأْنُتُم إلى السماء حين نموت: "

 اهلل "البشارة": طلق عليهيُ لما  ص  ملخ   فيما يلي(. 13: 5

مية " )رو هللِ ٱَأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد  ْلَجِميعُ ٱِإِذ سة: "اإلخفاق في استيفاء مقاييس اهلل المقد   يعني ارتكاب الخطية إن
للخطية عواقب وخيمة، لكن  كما أن (.2: 59ياء اهلل )انظر إشعتفصلنا عن العالقة مع الخطية و (. 23: 3

، َوَأم ا ِهَبُة  ْلَخِطي ةِ ٱأِلَن  ُأْجَرَة الحل: "أوجد قد اهلل  : 6" )رومية َيُسوَع َرب َنا ْلَمِسيحِ ٱَفِهَي َحَياة  َأَبِدي ة  بِ  هللِ ٱِهَي َمْوت 
23.) 

(. عاش يسوع حياة 16: 3صنا )انظر يوحنا ي يخل  حتى أنه صار إنساًنا ك ،نا يسوع المسيح، ابن اهللأحب  هكذا 
 2د ثمن العقوبة عن خطايانا )انظر كي يسد   ومات(. 16-15: 4؛ 18-17: 2بال خطية )انظر عبرانيين 

ال  نستحقه، كي يشتري لنا السماء التيعلى الصليب، أخذ يسوع على عاتقه الجحيم الذي ف(. 21: 5كورنثوس 
ر عن إلغاء التي تعب   نفسها (، مستخدًما الكلمة اليونانية30: 19" )يوحنا ْكِملَ َقْد أُ نستحقها. وحين مات، قال: "

 1الموت )انظر  وقاهًراالثمن كاماًل". ثم قام يسوع من القبر، غالًبا الخطية،  قد ُدفع" أي بمعنىدين؛ ال سند
 (.57-54، 4-3: 15كورنثوس 

 َلْيَس ِبَأَحد  َغْيِرهِ لذي في السماء؟ كرز بطرس قائاًل: "ب انسلكها للوصول إلى اآللتي يمكن أن اكم عدد الطرق 
 " )أعمالِبِه َيْنَبِغي َأْن َنْخُلَص  لن اِس،ٱَقْد ُأْعِطَي َبْيَن  لس َماِء،ٱآَخُر َتْحَت  ْسم  ٱ. أِلَْن َلْيَس ْلَخاَلُص ٱ ]أي يسوع[

 (.12: 4 الرسل

(. هذا تصريح 6: 14)يوحنا " «ِإَّلا ِبي آْلِب ٱ. َلْيَس َأَحد  َيْأِتي ِإَلى ْلَحَياةُ ٱوَ  ْلَحق  ٱوَ  لط ِريقُ ٱَأَنا ُهَو »َيُسوُع: َقاَل َلُه "
 قه؟هل تصد  فيسوع.   قد أدلى بهقاطع وحصري، لكن  
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 ْلَمْشِرقِ ٱَكُبْعِد ...  ُيَجاِزَنا َحَسَب آثَاِمَناْم َلْم َيْصَنْع َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا، َولَ الغفران في المسيح: "مجاًنا  م لنا اهلليقد  
 ْعَتَرْفَناٱِإِن كي ننال الغفران، ال بد أن نتوب: "و (. 12، 10: 103" )مزمور َأْبَعَد َعن ا َمَعاِصَيَنا ْلَمْغِرِب ٱِمَن 

، َحت ى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطه    (.9: 1يوحنا  1" )َرَنا ِمْن ُكل  ِإْثم  ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َأِمين  َوَعاِدل 

 (9: 10" )رومية َخَلْصتَ  أْلَْمَواِت،ٱَأَقاَمُه ِمَن  هللَ ٱَيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأن   لر ب  ٱِبَفِمَك بِ  ْعَتَرْفتَ ٱأِلَن َك ِإِن "

أِلَن ُكْم في الخالص: " فضل   ب لنا أي  نسَ يُ  وال يمكن أن(. 5: 3أعمال البر مكاًنا في السماء )تيطس لنا  تربحلن 
يَماِن،ٱُمَخل ُصوَن، بِ  لن ْعَمةِ ٱبِ  : 2)أفسس  ". َلْيَس ِمْن َأْعَمال  َكْياَل َيْفَتِخَر َأَحد  هللِ ٱَوَذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطي ُة  إلِْ

8-9.) 

اًناهبة الغفران والحياة األبدية: " لكل إنسان  م المسيح يقد   " )رؤيا َمْن َيْعَطْش َفْلَيْأِت. َوَمْن ُيِرْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياة  َمج 
22 :17.) 

أما ، فما الذي يمنعك؟ والتي كل فته هذا الثمن الباهظ ،هذه العطية المقد مة لك من المسيح إن لم تكن قد قبلتَ 
بل واليوم أيًضا سيعطيك عربوًنا  ،األبدي األلمدعوة اهلل للخالص، فهو سيخلصك من  بالفعل قد قبلتَ  إن كنتَ 

 بهًجا من الحياة في محضره.مُ 

صك كي ة في المسيح: فقد جاء مخل  الحقيقية واألبدي مكانتك وحالتكلحظاتك، ليتك تتذكر  وأحلك في أسوأ
كل يجعل ، و عليكوليس  معك، وقد ضمن لك قيامتك وحياتك األبدية، وهو بأن ات ألجلك يصل ي وهوقذك، ين

مصدر الرجاء  هذا هوف أن يفصلك شيء عن محبته. لخيرك، وال يسمح البتة تحت أي ظر مًعا  تعمل األشياء
 الحقيقي والدائم، حتى في عالم من األلم والشر.

، لكنه فحسب حتَماًل جعل النفق مُ ال ي وهوالضوء الموجود في نهاية نفق الحياة.  أعيننا نحو اءالرج  هذا ه يوجّ 
ألم، أو  بالورائع،  جديد، نابض بالحياة، على الجانب اآلخر: عالم   يوجدبتوقع وانتظار لما  يمأل القلبأيًضا 

. عالم   وبالحوادث،  وبالبال مرض،  رب. عالم  معاناة، أو ح الشخص يحكمه  . عالم  مخبولينأو  ةطغابال  مآس 
من  على يقينيكون هذا، لكننا  ىمتمع أننا ال نعلم بالتحديد و (. 12: 5)انظر رؤيا  يمُلكالوحيد الجدير بأن 

على  األلم نهايةخط اهلل  رسممن قبل البدء، ف. يةسواء بموتنا أو بمجيء المسيح ثانتنتهي،  سوفأن معاناتنا 
 فرح ال ينتهي".أمامكم ثم ، القدرهذا  يكفيه: "ألبنائبهذا األبدية كي يقول  مشارف

يَماِن،ٱُكل  ُسُرور  َوَساَلم  ِفي  لر َجاءِ ٱْلَيْمأَلُْكْم ِإَلُه  وحِ ٱِبُقو ِة  لر َجاءِ ٱِلَتْزَداُدوا ِفي  إلِْ  (.13: 15)رومية  ْلُقُدسِ ٱ لر 
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