
جبل أنجیلیس

یمكنھوسكنز بالتسلق إلى أعلى مكان من قمة جبل أنجیلس حیثصباح یوم صاٍف من أیام شھر حزیران، قام شاب یدعى جیمس

أن یرى مجموعةأمیركا. ھناك إلى الشمال ولمسافة أمیال عدة، كان بإمكانھللرائي أن یمتع بصره بمنظر من أروع المناظر في شمال

اللون األخضروتجاھھ في نھایة المیاه كان یمكن أن یرى التالل ذاتمن تشكیالت مائیة طویلة تعرف باسم مضیق جوان دي فوكا.

كان یمكن أن یشاھدوإلى الغرب والجنوب والشرق من تلك النقطة الممتازةالكاتم وجبال جزیرة فانكوفر المغطاة بالضباب الخفیف.

قمم جبال األولمبیك الزرقاء الملتّفة والمسّننة.

التقاط صورةكونھم غرباء عن جیمس، فقد طلبوا منھ أن یساعدھم علىھناك، كان رجل آخر قد تسلق الجبل نفسھ مع أبنائھ، ورغم

متباعد الساقین علىبأن یبعثوا بھا إلیھ. وفي تلك اللقطة، ظھر جیمس جالساًلھم. وفي المقابل، قاموا ھم بالتقاط صورة لھ مع وعدھم

وراءه تماماً رغمبدا واٍد عمیق غزیر النباتات واألشجار وقد ظھر وكأنھصخرة بركانیة خشنة الملمس تشّكل قمة الجبل، ومن خلفھ

والتي كانتذلك ظھر وراءه أیضاً صف من الجبال بقممھا المغطاة بالثلوجالمسافات الشاسعة التي كانت تفصل بینھما. إضافة إلى

بارتفاعھا الشاھق تبدو وكأنھا تحاول معانقة السماء.

عن الممرولكنھ أخطأ بأن أخذ طریقاً شقتھ الحیوانات البریة عوضاًوعندما حان وقت العودة، اتجھ جیمس ناحیة أسفل الجبل،

غیر صالح لسیر الناس،لھ الطریق سھالً ولكنھ بعد فترة أصبح متعرجاً وضیقاًالرئیسي الذي كان یجب علیھ اتخاذه. في البدایة، بدا

من المنعطفات فعزم على مواصلة السیر علیھ.ولربما اعتقد جیمس أن الطریق ال بد أن یّتسـع عند منعطف

أسرع إلىبحث لغایة إنقاذه. وحین سمع الرجل الذي التقط لھ الصورة،ثالثة أیام مرت أُعلن بعدھا عن اختفاء جیمس لتبدأ عملیة

عملیة البحثولكن وعورة المنطقة التي اختفى فیھا جیمس قد جعلت منإبالغ السلطات المختصة بأنھ قد شاھده على جبل أنجیلس.

التي دامت أربعة أیام عملیة غیر مجدیة.

مكاناً عمیقالوعرة التي سلكھا حیمس، وبعد فترة قصیرة وعند بلوغھموقام اثنان من أفراد حملة اإلنقاذ بالسیر على نفس الطریق

لما ھو علیھ منیمكن أن یخطر ببال إي إنسان أن یحاول سلوك ھذا الممراالنحدار من ذلك الممر، لم یستطیعوا أن یصدقوا بأنھ

ولكنھمعلى التمسك بأي أمل مھما كان ضئیالً للعثور على جیمس.خطورة عظیمة. رغم ذلك، تابعوا مسیرتھم ألنھم كانوا مصممین



ً بعد أن توغلوا في سیرھم بلغوا منحدراً من الصخور المفتتة رأوا علیھ آثار تزحلق وكان المنحدر شبھ عمودي یقارب الخمسین قدما

لجیمس، فانطلقااألقدام. واقتنع الرجالن أن آثار التزحلق لم تكن إالبطولھ وینتھي عند جرف صخري ینحدر بضعة مئات أخرى من

وسقطتھ الرھیبة.أنھ قد مات بسبب شدة االرتطام الذي جاء نتیجة تزحلقھبحذر باتجاه أسفل المنحدر وھناك وجدا جسده وتبین لھما

ما تكون برحلةوھي لذلك تفرض علینا احترامھا. وحیاتنا نحن ھي أشبھإن الجبال بسبب ارتفاعاتھا الشاھقة ھي دائمة بالغة الخطورة

إلى الشاطئولكن واحداً فقط من ھذه الممرات ھو الممر الذي یوصلنانسیر خاللھا باتجاه منحدر الجبل حیث توجد ممرات عدیدة،

ألنھ من خاللھ فقط"أنا ھو الطریق، والحق والحیاة".  إن المسیح ھو الممراألمین. ھذا الممر ھو المسیح الذي أعلن عن نفسھ قائالً:

یمكن لإلنسان أن یعرف هللا. فھل أنت راغب بمعرفة هللا؟

إذن فما علیك إال أن تتعرف على المسیح ألنھ ھو الطریق

بمغفرة الخطایا وأّن كل مامعلومـاً عندكم أیھـا الرجال اإلخوة أنكم بھذا ُتبشَّرونإنھ الطریــق الذي یوصل إلى مغفرة الخطایا: "فلیكـن

رواأنتستطیعوالم ُربھذاموسى،بناموسمنـھُتـَبـرَّ )39-13:38أعمال(بھ."یؤمنمنكلُیَبـرََّ

إلى دینونة لكنھ قدكالمي ویؤمن بمن أرسلني لھ الحیاة األبدیة، وال یصیُروھو الطریق إلى السماء والحیاة األبدیة: "إن من یسمع

)5:24یوحنا(الحیاة."إلىالموتمنانتقل

تبدو لِإلنسانفي ھذه الحیاة ال بد وأن تنتھي بالمصاعب. "ُربَّ طریقلذلك، فأنت إذا لم تعرف السید المسیح كمخلص، فإن مسیرتك

ةُعاقبتھاولكّنقویمة، تقدمھشيءأفضلفقدانیعنيفذلكالمسیحالسیدبدوناإلنسانیحیافأن).14:12األمثال(الموت"ھوَّ

األبدي.فھو أمر أسوأ بمراحل عظیمة. إن ذلك یعني جھنم والعذابھذه الحیاة. أما أن یموت اإلنسان بدون معرفة السید المسیح

بشكل طبیعي. إنالرب وأننا یمكننا أن نفعل ما نشاء، وأن حیاتنا ستستمرربما یخطر بفكرنا أننا لسنا في الحقیقة بحاجة إلى المسیح

إلى مواجھة الكوارث. ولذلك،ذاتیاً وال حاجة لنا إلى أحد وھو اعتقاد یقودنا دائماًتفكیراً كھذا التفكیر ینطلق من اعتقادنا بأننا مكتفون

الناس أن یعودوا إلى هللا:یجدر بنا أن نقرأ ما یقولھ النبي إرمیا حین كتب یناشد

بَّ إَِلَھُكْم"َفاْسَمُعوا َواْصَغْوا َوالَ َتْسَتْكِبُروا، ألَنَّ ُدوا الرَّ بَّ َقْد َتَكلََّم. َمجِّ ُم َعَلْیُكْم،الرَّ الََم ُیَخیِّ َر أَْقَداُمُكْم َعَلىَقْبلَ أَْن َیْجَعلَ الظَّ َوَقْبلَ أَْن َتَتَعثَّ

لُُھ إَِلى َظالَِم اْلَمْوِت َوَیْجَعلُُھاْلِجَباِل اْلُمْعِتَمِة. أَْنُتْم َتْرَتقُِبوَن النُّوَر ُھ ُیَحوِّ َنْفِسي َتْبِكي فِي اْلَخَفاِء ِمْنَلْیالً َداِمساً. َوإِْن َلْم ُتْنِصُتوا َفإِنََّوَلِكنَّ

ُموَعَعْیَناَيَوَتْذِرُفِكْبِرَیاِئُكْم،أَْجِل بَّألَنَّاْلَعَبراُتَفَتِسیلُاْلَمِریَرَة،الدُّ )17-13:15إرمیا(َشْعَبُھ."َسَبىَقْدالرَّ

التعثر في الجبالالمسیح ألجل الخالص؟ في الحقیقة أن الخیار اآلخر ھوما ھو یا ترى الخیار اآلخر بدالً من المجيء إلى یسوع

المسیح. یا لھا منعلى طریق النھایة وبالتالي إلى الموت واألبدیة بدونالمظلمة بعیداً عن اإلیمان حیث تقودنا كل خطوة من خطواتنا



مأساة! وما یؤسف لھ بشكل أكثر، ھو أن ھذه المأساة أمٌر یمكن تحاشیھ. لقد مات المسیح عن الجمیع، والجمیع قد ُدعوا إلى قبول

یرید ألحد من الناس أنوعده، كما یظن بعض الناس، ولكنھ یتأّنى علیكم، فھو الالخالص مجاناً. "فالرب، إِذن، ال ُیْبِطئ في إِتمام

)3:9الثانیةبطرس(تائبین."إلیھیرجعواأنالناسلجمیعیریدبلیھلِك،

الذي یقدمھإن المسیح یسوع ھو الطریق. أفال تقبل طریق الخالص ھذاأال تمّجد الرب باالعتراف بأنك خاطئ وبحاجة إلى المخّلص؟

لك الرب مجاناً؟

بقلم ب. ب.

بِّآِمْن )16:31أعمال(َبْیِتَك!َوأَْھلُأَْنَتَفَتْخلَُصَیُسوَعِبالرَّ

ةَُعاقَِبَتَھاَوَلِكنََّقِویَمًة،لِِإلْنَساِنَتْبُدوَطِریٍقُربَّ )14:12األمثال(اْلَمْوِتُھوَّ

النھایة


