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اإّن كثريين - وااأ�سفاه! - يعرفون مقداًرا كبرًيا 

يف  يعي�سون  ال  هم  اأنَّ غري  اهلل،  كلمة  ة  مادَّ من 

اإّنهم بداًل من ذلك  �سوء معرفتهم الوافرة. بل 

ُيقِفلون على معرفتهم بالكتاب املقدَّ�س يف اأغوار عقولهم، وينتهجون 

ال  اهلل  اإنَّ كلمة  اإذ  ماأ�ساة،  لها من  ويا  الباطلة.  العامل  ُطرق  بغباوٍة 

توافق اأبًدا الفكر الع�رصيَّ واأمناط احلياة ال�سائدة!

ام حمفوفة باملخاطر، فيما يعدو العامل ُقدًما  يَّ
نا جميًعا نعي�س يف اأ اإنَّ

د على اهلل ويف ع�سيان و�ساياه. ففي �سبيل التاأثري يف جيٍل 
ُّ
يف التمر

نبداأ  وعندما  و�سادقني.  طائعني  نكون  اأن  ينبغي  للم�سيح،  راف�ٍس 

باإطاعة احلقائق التي ُيرينا اهلل اإّياها، عندئٍذ فقط ننفتح كي تفي�س 

ته من خاللنا اإىل عامٍل حمتاج. قوَّ

ليه ّنه كتاب ي�شدُّك �إ �إ
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ت�صدير

الدكتور  األَّفه  الذي  الجديد  الكتاب  بهذا  ُمطريًا  اأو�صي  اأن  لي  امتياٌز 

ل  ُمكمِّ ق�صيٌم  وهو  الإيمان«.  في  »نموُّك  بعنوان  َبنيت«  اأ.  »ريت�صارد 

لكتابه الذي اأ�صدره بعنوان »بحُثك عن اهلل«.

َ اإلى اهلل بغير الإيمان )عبرانيين 11: 6(، 
ل ي�صتطيع الإن�صان اأن ياأتي

الإيمان )رومية 1: 17( وكي يكون هذا  بغير  يحيا هلل  اأن  ي�صتطيع  ول 

ى بادئ بدء )رومية 10: 17( وعلى نحٍو  ممكًنا، ينبغي لالإيمان اأن ُيغذَّ

ا )1بطر�س 2: 31؛ عبرانيين 5: 12-14(. وقد ح�صم الربُّ  دائم اأي�صً

ح قائاًل: لي�س بالخبز وحده يحيا �لإن�شان، بل بكل كلمة 
َّ
ا �صر ي�صوع الأمر لمَّ

اإذ  المبداأ  اإرميا هذا   ُّ
النبي اأثبت  ذلك  وقبل  )متّى 4: 4(.  �هلل  فم  تخرج من 

أنّي ُدعيت  كتب: ُوجد كالمك فاأكلته، فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي؛ ل

با�شمك، يا ربُّ �إلَه �لجنود )�إرميا 15: 16(.

الغذاء  قيمة  ر  يُقدِّ اأن  لالإن�صان  ينبغي  الق�صوى،  المنفعة  �صبيل  وفي 

كيف  »َبنيت«  الدكتور  لنا  وُيبيِّن  يه�شمه.  ثمَّ  بنف�شه  ويتناوله   
ّ
الروحي

الثامن  والف�صل  الرّب.  ح�صرة  في  خلوتنا  اأوقات  في  العمليَّة  هذه  تتمُّ 

ا في هذا المجال.  ا مفيٌد جدًّ خ�صو�صً

ففي اأّيامنا هذه التي ت�صيع فيها الفل�صفُة الإن�صانّية الماديَّة، حيث ُغ�صل 

�تّكال  اأن يعي�س هلل بغير  اأنَّه يقدر  يعتقد  العادّي حتَّى بات  الموؤمن  دماغ 
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ت�صدير

 على الم�صيح ال�صاكن فينا بروحه )غالطية 2: 20(، ياأتي 
ّ
�لإيمان الكلِّي

كتاٌب مثل »نموُّك في الإيمان« ر�صالًة من ال�صماء اإلينا اأجمعين. فع�صى اأن 

ته! يبارك اهلل خدمة هذا الكتاب فيما ينطلق لتاأدية مهمَّ

د. �صتيفن ف. اأُلفورد
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مقِدّمة

»بحُثك  ُيكّمل  الذي  الق�صيم  هو  الإيمان«  في  »نموُّك  اأنَّ  الواقع  في 

اأنا وزوجتي عندما قاربنا ذكرى زواجنا  عن اهلل«، الكتاَب الذي كتبُته 

الخام�صة والع�صرين. فقد اأردنا اآنذاك اأن نعّبر عن �صكرنا هلل بكتابة ذلك 

ل لر�صالة الإنجيل. الكتاب وطبعه ون�صره ُمنطويًا على عر�ٍس مف�صّ

خم�صة  اهلل«  عن  »بحُثك  من  الأولى  )الإنكليزّية(  الطبعة  كانت 

محبَّتنا  قربان  يبارك  اأن  اهلل  ا�صتح�صن  ومنذئٍذ  ن�صخة.  األف  وع�صرين 

ا.  الب�صيط له بطريقة عجيبة جدًّ

من  ن�صخة  ماليين  ثالثة  نحو  العالم  اأنحاء  في  ُوّزعت  فقد  اليوم  اأّما 

ذلك الكتاب في اأكثر من خم�صين لغًة، وما يزال طلبه يت�صاعف ب�صورة 

مده�صة. ومن اأعظم اأفراحنا اأن ن�صمع �صهادات اأ�صخا�ٍس ولدوا ثانيًة، في 

اأنحاَء �صّتى من العالم، نتيجًة لقراءتهم ذلك الكتاب.

الخام�صة  زواجنا  بذكرى  الحتفال  و�صك  على  بتنا  بعد  ما  وفي 

والثالثين! ففي اأثناء ال�صنين الو�صيطة، انفتحت اأبواٌب كثيرة اأمام الإنجيل، 

رها قبل  وتالًيا اأمام توزيع »بحُثك عن اهلل« بُطرق ما كان ممكًنا اأن نت�صوَّ

ر بطريقة نعبِّر فيها عن محّبتنا  ع�صر �صنين. وعلى ذلك، لم ن�صتطع اأن نفكِّ

الإيمان«  في  »نموُّك  طبع  من  اأف�صَل  ال�صماوي  لأبينا  الزائدين  وامتناننا 
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ا  ون�صره. حّتى اإنَّه كما بارك الربُّ »بحُثك عن اهلل« ع�صى اأن يبارك اأي�صً

الحياة  على  يح�صلون  الذين  الكثيرين  ي�صاعد  كي  الثاني  الكتاب  هذا 

الجديدة في الم�صيح، في اأنحاء مختلفة من العالم.

عن  »بحُثك  ل  يكمِّ ق�صيم  د 
َّ
مجر لي�س  الإيمان«  في  »نموُّك  اأنَّ  غير 

معواًنا  �صيغدو   - وبذاته  ذاته  في  اأنَّه -  اأنا و»دوروثي«  نعتقد  اإذ  اهلل«. 

اأعمق واأوثق. فقد ُكتب        الربِّ  اإلى �صركة مع  ي�صتاق  اأ�صا�صيًّا لكلِّ موؤمن 

ين  م�صحوًبا ب�صالٍة �صادقة حّتى َيلقى كلُّ من يقراأه عوًنا وت�صجيًعا خا�صَّ

في حياته الم�صيحّية.

اعتباطّية.  بطريقة  أ  ُيقرا أن  ا بالحقيقة  له  لي�س مق�صوًدا  إيمان«  ال في  »نموُّك 

ؤه  إبقا� ، ينبغي ا أنٍّ تمام قراءته بتا أ ُثمَّ ُيلقى جانًبا. فبعد اإ أن ُيقرا ا ا أي�صً �لي�س مق�صوًدا له ا

التي ي�صتمل عليها هذا  أمانة المبادئ  با إذ نطّبق  . �ا
ّ

اليد كمرجع عملي في متناَ�ل 

أُلفة. أكثر ثباًتا �ا ق م�صيرًة مع اهلل ا م كيف نحقِّ الكتاب، في حياتنا العملّية، نتعلَّ

َدورّي.   
ٍّ
طبِّي لفح�ٍس  يخ�صعوا  اأن  الحكمة  من  ون 

َ
ير مّنا  كثيرون 

لأّية  ال�صليم  للت�صخي�س  بدَّ  ا. ول 
ً
ق�صير ماًل ووقًتا  ُننفق  �صبيل ذلك  وفي 

م�صكلة �صحّية وعالجها الالحق من اأن يعتمد اإلى حدٍّ بعيد على الأ�صئلة 

ا للموؤمنين بالم�صيح اأن  الأّوليَّة التي يطرحها الطبيب. فمن الحكمة اأي�صً

ا روحيًّا دوريًّا. وكلُّ ما يحتاج اإليه هذا الفح�س هو ال�صدق  ُيجروا فح�صً

ال�صّفاف وتخ�صي�ُس بع�س الوقت اإذ نختلي في ناحية لنكون في ح�صرة 

اهلل وحدنا! ففي اآخِر كلِّ ف�صٍل من الكتاب، نقترح بع�س الأ�صئلة المفيدة 

« تجريه لنف�صك �صخ�صيًّا. وقد ت�صّبب لك 
ّ
كاأ�صا�ِس »فح�س نف�س روحي

 
ّ
ال�صّحي الفح�س  في  اأّنه  تتذّكر  اأن  فنرجو  انزعاًجا.  الأ�صئلة  هذه  بع�ُس 

مقّدمة
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نموُّك في الإيمان

الذي  المو�صع  هو  العادة  في  ا 
ً
كثير ه  يوؤلمك ج�صُّ الذي  المو�صع  يكون 

فيه تكمن الم�صكلة!

�صديقي  بها  اأخبرني  حادثًة  رت  تذكَّ الكتاب  هذا  كتابة  اأثناء  وفي 

ُدعي  معروًفا  ُمتكلًِّما  اإنَّ  قال  فقد  اأُّر«.  اإدوين  »جاي  الدكتور  الراحل 

�صامل  اجتماع  في  اآخرين  مختارين  م�صيحّيين  قادة  واإلى  اإليه  لالن�صمام 

ى  عّية. غير اأنَّ المتكلِّم غير الم�صمَّ ا بغر�س رفع �صلوات ت�صفُّ ُعقد خ�صي�صً

اأنَّ  مو�صًحا  الدعوة،  تلبية  عن  باأدٍب  اعتذر  »اإدوين«  اإليه  اأ�صار  الذي 

ان�صغاله الكثير بالخدمة يحول دون ح�صوره اجتماعات �صالة متطاولة. 

وفي الوقت عينه، اأ�صاف اإلى ر�صالة العتذار التي كتبها تذيياًل ذكر فيه اأنَّ 

ه اأن ياأتي وُيلقَيها في اأيِّ اجتماع  ُّ
ا عن ال�صالة وي�صر لديه كلمة جّيدة جدًّ

مماثٍل تاٍل، فاأنا اأعلم في قرارة قلبي حقَّ العلم كم هي الكتابة اأو الوعظ 

من  لي�س  اأكتب  فاإّني  وعليه،  فعاًل.  ال�صالة  من  بكثير  اأ�صهُل  ال�صالة  عن 

، بل ك�صخ�ٍس جائع يخبر جياًعا اآخرين اأين يمكنهم 
ّ
موقع الخت�صا�صي

العثور على الخبز.

ع لي عند كتابتي  ثمَّ اإنَّ زوجتي »دوروثي«، لم تكن فقط خير م�صجِّ

تحر�س  انفّكت  ما  اأنَّها  ا  اأي�صً ذلك  من  الأهم  بل  الإيمان«،  في  ك  »نموُّ

عليها.  وتحثُّني  الرّب  ح�صرة  في  خلوتي  وقت  على  تحافظ  اأن  دائًما 

وهي  اْ�صَطّد«،  تي  »�صي  �صلوات  اإحدى  قراأُت  اأّنني  جيًدا  اأذكر  وكم 

رّب،  »يا  فحواها:  وهذه  »دوروثي«،  التقائي  قبل  ا  اأي�صً �صلَّيُتها  �صالة 

اإذا كان لديك زوجٌة لي، فلتكن حديدًة حامية تهمزني لأُتابع �صيري اإذا 
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مقّدمة

 اأُغريُت بال�صتعفاء!« ويا له من امتياز اأن تكون زوجٌة كهذه من ن�صيبي.

حمًدا هلل!

الدكتور  الم�صيح،  في  والدي  اقتادني  �صنة،  خم�صين  من  اأكثر  منذ 

»�صتيفن اأُلفورد«، اإلى معرفة المخلِّ�س الوحيد. وكم اأ�صكر الربَّ لأنَّه في 

ا الأهميَّة الق�صوى للمحافظة على خلوة  فني »�صتيفن« اأي�صً
َّ
ذلك الحين عر

�س وال�صالة! يومّية منتظمة اأعكف فيها على قراءة الكتاب المقدَّ

نابٌع من  الكتاب  اأُعبِّر عنها في هذا  التي  الأفكار  ا من 
ً
ق�صًما كبير اإنَّ 

رات  ُخرى من تب�صُّ
 في كلمة اهلل. وقد التقطُت حقائق اأ

ّ
لي ال�صخ�صي تاأمُّ

في بهم. ولئن 
ُّ
 بتعر

َّ
اأنعم الربُّ علي ام اهلل الأفا�صل الذين  كثيرين من خدَّ

هم 
َ
كان هوؤلء الموؤمنون الأُمناء، من رجاٍل ون�صاء، اأكثر عدًدا من اأن اأذكر

اأحمد  منهم  كلٍّ  اأجل  فمن   ،
ّ
والعملي ال�صغير  الكتاب  هذا  اإطار  في 

 

الربَّ واأ�صكره.

فالآن، بن�صر »نموُّك في الإيمان«، يمكنني بَدوري اأن اأعمل بالو�صّية 

مها بول�س اإلى تيموثاو�س، ابِنه في الإيمان:  التي قدَّ

�أُنا�ًشا �أُمناء يكونون �أْكفاًء �أن يعلِّمو�  وما �شمعتَه منّي، ب�شهود كثيرين، �أوِدعه 

ا )2تيموثاو�س 2: 2(. �آخرين �أي�شً

ومع اأنَّ هذا الكتاب قد ُكتب لم�صاعدة الموؤمنين على التمتُّع ب�صركة 

وثيقة مع الربِّ ي�صوع، ف�صوف َيقراأ هذه ال�صفحات اأ�صخا�ٌس لم يعرفوا 

فاإن كنَت  الأبديّة.  بالحياة  العجيب  بعُد فرحة غفران خطاياهم واليقين 

يوحّنا.  اإنجيل  اإلى  �س  المقدَّ الكتاب  فتح  اأحثُّك على  واحًدا من هوؤلء، 
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نموُّك في الإيمان

وهنالك تقراأ ال�صبب الذي من اأجله يمكن اأن يكون هذا الإنجيل ُمعيًنا 

ة: لك ب�صورة خا�صَّ

و�أّما هذه فقد ُكِتبت لتوؤمنو� �أنَّ ي�شوع هو �لم�شيح، �بُن �هلل، ولكي تكون لكم �إذ� 

�آمنتم حياةٌ با�شمه )يوحنّا 20: 31(. 

ريت�صارد اأ. َبنيت       
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ما �أحلى قولك لحنكي، �أحلى من �لع�شل لفمي! ...

أجل ذلك �أحببت و�شاياك �أكثر من �لذهب و�لإبريز! ل

- المزمور 119: 103، 127 -



�لف�شل 1

ُة ُة النف�ِس اليوميَّ م�صرَّ

ة، قالت:   امراأٌة موؤمنة بالم�صيح طلبًة حارَّ
َّ
منذ عهٍد قريب، طلَبت اإلي

الرب.« وهي  مع  اأوثق  �صركة  لي  تكون  حتَّى  لأجلي  ت�صلِّي  اأن  »اأرجو 

ُلفة.  الأ في  متفاوتة  درجاٍت  �صخ�صين  بين  عالقة  لأّية  فاإنَّ  حّق!  على 

بالربِّ  عالقته  في  موؤمن  كلِّ  اإلى  بالن�صبة  ا  خ�صو�صً ي�صحُّ  الأمر  وهذا 

ي�صوع الم�صيح. حّتى العالئُق الب�صرّية، فاإنَّ معّية الرواِبط العاطفيَّة فيها ل 

في   وم�صاركٌة  الإرادات،  في  تماُزٌج  ي�صحبها  حين  اإلَّ  ز  تتعزَّ اأن  يمكن 

التوا�صل  في  و�صدق  الم�صتركة،  بالم�صالح  وتمتُّع  الِقَيم،  اأ�صا�صّيات 

ال�صريح، وتالٍق في العقول.

ا ر�صالًة �صبَّبت 
ً
ر ْنا اأنا وزوجتي »دوروثي« موؤخَّ

ي فعلى �صبيل الَمَثل، تلقَّ

»اأم�ِس  فيها:  جاء  وقد  اأفريقيان.  زوجان  اإلينا  اأر�صلها  عظيًما،  فرًحا  لنا 

رت اأن 
َّ
اأتينا بطفلتنا دوروثي من الم�صت�صفى اإلى البيت. ومثَل �َصِميَِّتها، قر

تكون دقيقة في مواعيدها. فقد و�صلت الطفلة دوروثي ب�صالمة، ووزنها 

ثالثة كيلوغرامات.« ويا له من فرٍح ل ُيعبَّر عنه لهما ولعائلتهما!

ما اأ�صهل التعاُطف مع اأبوين فخورين في �صعادتهما اإذ يحمالن برفٍق 

الوليد.  ينمو  اإذ  الفرحة  تدوم  ثمَّ  المنزل!  اإلى  الولدة  الحديث  طفلهما 

ة اأن يرف�س اأو ي�صحك.  َّ
ل مر فنحن نقهقه مبتهجين حين يحاول الطفل اأوَّ
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م�صّرة النف�س اليومّية

وكم تعجبنا الأباِهم الرقيقة والركبتان المكّورتان، والخطوة الأولى، ثمَّ 

ة الكلمة »بابا« اأو »ماما«.
َّ
ل مر اللحظة الموؤثِّرة اإذ ن�صمع اأوَّ

ه، معجزٌة تفوق الإدراك  يقيًنا اأنَّ الطفل الجديد، بكلِّ اإمكانّيات نموِّ

َل  ه، اإن�صاٌن خطا اأوَّ الب�صرّي. واأعجُب من ذلك بعُد �صخ�ٌس ُولِد ثانيًة ِلتوِّ

.
ّ
خطوة في رحلته من الولدة الروحّية اإلى الُن�صج الروحي

ولكنَّ الموؤ�صف اأنَّ الحياة ل تكمل دائًما م�صيرتها من فرحة الولدة 

رتنا  اإلى اكتمال البلوغ. ففي الأ�صبوع الذي فيه ا�صتلمنا الر�صالة التي ب�صَّ

 فتاة في الحادية والع�صرين 
َ

 َنْعي
ً
ا باأ�صى ينا اأي�صً بولدة دوروثي ال�صغيرة، تلقَّ

الأميركّية.  اأوهايو  ولية  في  قديمين  �صديقين  ابنة  كانت  عمرها،  من 

من طور  قطُّ  تنُم  لم  والع�صرين  الواحدة  �صنيها  في  اأنَّها  ا  اأي�صً والموؤ�صف 

ياها  اأبويها قد �صمَّ اأنَّ  الولوديَّة، ل عقليًّا ول ج�صميًّا ول اجتماعيًّا. ومع 

بمحبَّة »كارول جوي« )بمعنى اأن�صودة فرح(، فلّما ماتت كارول كانت 

ثها  تحدُّ اإمكانيَّة  وكانت  عاًما!  وع�صرون  واحد  عمرها  طفلًة  تزال  ما 
 

دت رحلة حياتها  اأُف�صِ ب�صرّية،  نظر  فمن وجهة  اأُعيقت.  قد  والَديها  اإلى 

ب�صورة ماأ�صاويَّة.

ا في الكني�صة  ومثلما لم تن�صج »كارول« قطُّ بعد طفولتها، فهكذا اأي�صً

. ومع 
ّ
ا ل يبدو اأنَّهم تجاوزوا مرحلة الُق�صور الروحي اليوم كثيرون جدًّ

ينموا قطُّ  بالم�صيح منذ �صنين عديدة، فلم  فوا 
َّ
تعر اأنَّهم ربَّما يكونون قد 

اإذا ه�صمناه  لنا غذاًء روحيًّا،  اأعدَّ  قد  اهلل  ا حقيقيًّا. ولكنَّ  نموًّ الرّب  في 

 في حياة كلِّ َمن ُوِلد ثانية ف�صار ولًدا 
ّ
على نحٍو �صليم يحِفُز النموَّ الروحي

من اأولد اهلل. 
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نموُّك في الإيمان

 الذي يمنع حياتك الم�صيحّية 
ُّ
ي الإلهي اإنَّ الكتاب المقّد�س هو الُمغذِّ

، اإلى ثبات 
ّ
ق روحيًّا. فاإذا �صئَت اأن تنمَو من ف�صول الطفولة الروحي اأن تتعوَّ

ا اإلى ُن�صج البلوغ الروحي، فال بدَّ لك من ا�صتمداد  ً
، واأخير

ّ
با الروحي ال�صِّ

�س. وقد ق�صد اهلل اأن تكون   من كلمة اهلل، اأي الكتاب المقدَّ
ّ
الغذاء اليومي

ة 
َّ
ِد واجب، اإذ اأراد لها اأن تكون م�صر

َّ
�س اأكثر من مجر قراءة الكتاب المقدَّ

 الُمهّياأ.
ّ
ته من الطعام الإلهي منع�صة في حياة كلِّ موؤمن جائع يتناول ح�صّ

ومتعاظمة  دائمة  ة 
َّ
م�صر م�صدر  بالحقيقة  �صتكون  اهلل  كلمة  اإنَّ  نعم، 

 الخا�ّس.
َّ
حين تفهم كيف ته�صمها بو�صفها غذاءك الروحي

ِّ اإ�صعياء، يدعو اهلل دعوًة �صخيَّة جميع الجياع والعطا�س اإلى 
وبفم النبي

وا معه اإلى مائدته الغنيَّة:  كي يتغدَّ
ّ
الطعام الروحي

��شترو�   تعالَو�  ة،  ف�شَّ له  لي�س  و�لذي  �لمياه!  �إلى  و�  هلمُّ جميًعا،  �لعطا�س  �أيُّها 

ة  ف�شَّ تِزنون  لماذ�  ولبنًا.  خمًر�  ثمن،  وبال  ة  ف�شَّ بال  ��شترو�،  و�  هلمُّ وكلو�. 

ذ  ولتتلذَّ �لطيّب،  وكلو�  ��شتماًعا،  لي  ��شتمعو�  �شبع؟  لغير  وتعبكم  خبز،  لغير 

�أنف�شكم  فتحيا  ��شمعو�،   .
َّ
�إلي و�  وهلمُّ �آذ�نكم،  �أميلو�  �أنف�شكم.  بالد�شم 

 
)�إ�شعياء 55: 3-1(.

غذاء  ون  ي�صتمدُّ كيف  يدركون  ل  يبدو،  ما  على  كثيرون،  كان  لّما 

ُكتًبا  يقراأوا  اأن  ي�صت�صهلون  فاإنَّهم  مبا�صرًة،  اهلل  كلمة  يقراأون  اإذ  لإيمانهم 

عن الكتاب المقّد�س اأكثر من اأن يقراأوا الكتاب المقّد�س نف�صه بالفعل. 

ر لك الكتاب  وهذا الكتاب الذي في يدك الآن لي�س مق�صوًدا به اأن يف�صِّ

�س  المقّد�س، بل المق�صود به بالحريِّ اأن ي�صّجعك على قراءة الكتاب المقدَّ

ر الكتاُب نف�صه بنف�صه! ونتيجًة لذلك �صتتمتَّع على نحٍو  بطريقٍة فيها يف�صِّ
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افة ووثيقة مع اأبيك ال�صماوّي. متزايد بحياة �صركة �صفَّ

�س غذاًء لإيمانهم:  ا ما قلُت لمن بداأوا حديًثا قراءة الكتاب المقدَّ
ً
وكثير

�لن  القراءة.  فوا�صل  تفهمه.  ال  �صيء  إلى  ا ت�صل  قد  ��صريًعا  تفهمه،  ما  أ  اقرا

إلى ما تفهمه فعاًل. ��صيًئا ف�صيًئا، �صوف ي�صاعدك   ا ى ت�صل   �قٌت طويل حتَّ
َ

يم�صي

أن تفهم ما لم تفهمه! ما تفهمه على ا

اأيعني هذا لك �صيًئا؟ بكلمة اأخرى: ل ت�صت�صلْم اأبًدا.

ف ال�صفوف وقاعات المحا�صرات 
َ
في كلِّ مكان من العالم، في ُغر

دهم بكثير من »الغذاء  م النا�س معلومات اأكاديمّية تزوِّ والمكتبات، يه�صُ

كان  لو  كما  �س  المقدَّ الكتاب  على  اأقبْلنا  بالِمثل  نحُن  فاإن  الفكرّي« 

فكرّي!  غذاٌء  تماًما:  ذلك  منه  نجنيه  ما  كلَّ  يكون   ،
ّ
ديني مرجع  د 

َّ
مجر

ُينِذرنا قائاًل: �لِعلم ينفخ، ولكنَّ �لمحبَّة تبني  اأنَّ الكتاب المقّد�س بعينه  غير 
 

)1كورنثو�س 8: 1(.

م كلمة اهلل على نحٍو �صليم، فحّتى العلُم  بلى، ما لم نفهم كيف نه�صُ

في  يبنينا  اأن  بدل  الفكريّة،  بالكبرياء  ينفخنا  اأن  يمكن   
ّ
الكتابي بالحقِّ 

اليومّية  اأثناء خلوتنا  العلم في  اكت�صاب  د 
ّ
فبدًل من مجر الروحّية.  حياتنا 

نا بغذاء  في ح�صرة رّبنا، يعوزنا اأن نتناول من على مائدة ماآدبه طعاًما يمدُّ

ينا في الإيمان.  ُينمِّ
ّ
روحي

فعلى نقي�س �صارخ لأولئك الذين يقراأون الكتاب المقّد�س كتمرين 

 قراءة كلمة 
َّ
 فح�صب، نجد موؤمنين فرحين كثيرين اكت�صفوا �صر

ّ
اأكاديمي

 في حياتهم. هوؤلء 
ّ
اهلل بحيث ت�صير م�صدًرا عمليًّا وحيًّا للغذاء الروحي

كما  ونامية،  واقعة  كحقيقة  اهلل  مع  ال�صركة  حياة  يختبرون  الموؤمنون 
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نموُّك في الإيمان

المثمرة.  والخدمة  الأ�صلية  العبادة  طريُق  ذلك  �صياق  في  لهم  ف  تتك�صَّ

وعند اأمثال هوؤلء، ل بدَّ اأن تنزاح عبودّية وعي الذات لتحلَّ محلَّها َبركة 

وعي اهلل بح�صوره الُمحيي. 

�س   كلَّ يوم، بكتاٍب مقدَّ
ّ
فالقتراب اإلى اهلل بثقة وعلى نحٍو �صخ�صي

اهلل  اأولد  من  ولٍد  لكلِّ  العجيب  المتياز  هو  منفتح،  وقلٍب  مفتوح 

المولودين ثانيًة.

اأف�صل طريقة  ما هي  في خاطرك:  يدور  الذي  ال�صوؤال  يكون  ورّبما 

نني من النمّو في محبَّة  لقراءة الكتاب المقّد�س بحيث ُيغّذي نف�صي وُيمكِّ

»وقت  �صندعوه  ما  في  كامٌن   
ُّ
فال�صر معرفته؟  وفي  الم�صيح  ي�صوع  رّبنا 

المعّية«، وقت الختالء بالرّب.

 .
ّ
الحي رّبنا  اّتجاهين مع  ذاُت  بالحقيقة محادثة  المعّية هو  اإنَّ وقت 

واإذ  اأولده.  اإلى  يتكّلم  المقّد�س،  الكتاب  اأِي  كلمته،  خالل  من  فاهلل، 

كيف  ف�صنتعلَّم  اهلل،  يقوله  ما  مع  �صحيح  نحو  وعلى  �صخ�صًيا  نتجاوب 

ن�صلي �صالًة كتابّية وباإيمان واثٍق ُمفَعم بالرجاء.

بالفعل  ن�صتخدم  اأّننا  اأعني  الكتابّية«،  »ال�صالة  عن  اأتحّدث  وحينما 

ربِّنا  مع  نتجاوب  فيما  بعينها  نقراأها  التي  المقّد�س  الكتاب  كلمات 

ال�صالة  بيقين متزايد من  نتمتَّع  اأن  فاأن ن�صّلي �صالًة كتابّية هو  بال�صالة. 

وفًقا لم�صيئة اهلل.

كلمات  ن�صتخدم  نظرنا،  في  اهلل  كلمة  القد�س  الروح  ُيحيي  واإذ 

تكوُن  قد  التي  بالهتمامات  �صها  وُنخ�صِّ بالذات  تلك  المقّد�س  الكتاب 
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قلوُبنا متثّقلًة بها. وال�صالة على هذا المنوال تنقذنا من ال�صلوات المقوَلبة 

رة. وفيما ُن�صّلي، بديَل ذلك، �صالًة كتابّية نتمّتع ب�صركة مميَّزة مع 
ّ
المتكر

ة في حياتنا. الرّب اإذ نتدّرج في فهٍم متزايد لهتماماته ومقا�صده الخا�صّ

اإخ�صاع       بل  لإرادتي،  اهلل  اإرادة  اإخ�صاع  الحقيقّية  ال�صالة  ولي�صت 

نحٍو معجزّي  قديًما على  ال�صعب  ي�صوع  قاد  فبعدما  اهلل.  اإرادتي لإرادة 

َيعرف هويَّته.  ، لقاه »رُجل« ل 
ّ
الربيعي في�صانه  اإّبان  الأردن  نهر  لعبور 

القديمة  كنعان  في  لها  اهلل  انتدبه  التي  ة  المهمَّ اأنَّ  يعلم  ي�صوع  وكان 

�صاأل  لذلك  الوثنّية.  ممار�صاتها  من  وتطهيرها  الأر�س  بامتالك  تق�صي 

أعد�ئنا؟  �أو ل لنا  �أنت  هل  م�صلوًل:  �صيًفا  بيده  الحامل  الغريب  ي�صوع ذلك 

)ي�شوع 5: 13(. فكان الجواب الغريب الذي تلّقاه ي�صوع »كال!« وفهم 

اأحد. ثمَّ جاءت  اإلى  اأنَّ الغريب ما كان لينحاز  ي�صوع من هذا الجواب 

�أتيت!  �لآن  �لرّب،  ُجند  رئي�س  �أنا  بل  الغريب:  جواب  ح  لتو�صِّ الكالم  بقّية 
 

)ي�شوع 14:5(. 

عندئٍذ اأدرك ي�صوع بال�صواب اأنَّ الغريب، بدًل من النحياز اإلى اأّي 

ا على وجهه،  جانب، يو�صك اأن يتولَّى زمام ال�صيطرة! ف�صقط ي�صوع اأر�صً

ُجند  »رئي�س  ح�صرة  في  اأّنه  علم  وقد  وت�صليمه،  خ�صوعه  على  عالمًة 

أنَّ �لمكان  الرّب« الذي دعاه اإلى التهيُّب قائاًل له: �إخلع نعلك من ِرجلك، ل

�لذي �أنت و�قف عليه هو مقّد�س )ي�شوع 5: 15(.

اهلل  اإلى  ر  ُنح�صِ اأن  ينبغي  ل  �صلواتنا  اأوقات  ففي  وبالِمثل، 

لنا  ينبغي  بل  معنا،  يكون  اأن  اإليه  نطلب  ثمَّ   
ّ
ال�صخ�صي اأعمالنا  جدول 
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نموُّك في الإيمان

لُخططه  وفًقا  اأنف�صنا  ِلُنَدوِزن  �صة  المقدَّ ح�صرته  في  ننحني  اأن  بالأحرى 

 
ومقا�صده و�صلطته.

 تعني ال�صالة المتناغمة مع مقا�صد 
ّ
وعليه، فال�صالة على نحو كتابي

هو  لإرادته  هذا  اإرادتنا  اإخ�صاع  يكون  اأن  الممكن  ومن  وم�صيئته.  اهلل 

اهلل  اأنف�صنا مع كلمة  مناغمة  نتعلَّم  اإذ  مّنا،  لكلِّ واحٍد  الُمتنامي  الختبار 

كلَّما �صلَّينا.

راغٌب  واأنت  ال�صالة،  بروح  المقّد�س  الكتاب  تقراأ  حين  اإنَّك  نعم، 

ا في �صماع �صوت اهلل، ل بدَّ اأن تنمو في �لنعمة وفي معرفة ربّنا ومخلِّ�شنا  حقًّ

ي�شوع �لم�شيح )2 بطر�س 3: 18(.

ه حين ُنميل اآذاننا لن�صمع فعاًل �صوت  �كما �صبق اأن الحظنا، فقد اأفاد اإ�صعياء اأنَّ

ا بما يقوله لنا. اهلل، حينئٍذ نبتهج حقًّ
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منُذ متى �صرُت م�صيحيًّا حقيقيًّا بالولدة الجديدة؟

هل �صبق اأن تمتَّعُت ب�صركٍة مع اهلل اأوثَق من �صركتي معه الآن؟

لدى مقارنة حياتي الآن بما كانت عليه منذ خم�س �صنين:

هل اأق�صي وقًتا اأكثر في الختالء باهلل؟

ورغباتي  اهلل  اإر�صاد  بين  اأف�صل  نحٍو  على  ميِّز 
ُ
اأ اأن  اأ�صتطيع  هل 

ة؟   الخا�صّ

1

2

3

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ
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يا رّب، عّلمني �أن �أُ�شغي. �إنَّ هذ� �لزمن ُمفَعم بال�شجيج، وقد �أرهقت �أُذنيَّ 

أ�شو�ت �لخ�شنة �لتي تنق�سُّ عليهما با�شتمر�ر. �أعِطني روح �ل�شبّي  �آلُف �ل

أنَّ عبدك �شامع!« دْعني �أ�شمعك  �شموئيل �إذ قال لك: »تكلَّم، يا رّب، ل

د وْقع �شوتك، بحيُث تغدو نغماته ماألوفة حين  متكلًِّما في قلبي. دعني �أتعوَّ

أر�س ويكون �ل�شوت �لوحيد مو�شيقى �شوتك �لمتكلِّم.  تتال�شى �أ�شو�ُت �ل

�آمين!

أ. و. ُتوزر - - ا



�لف�شل 2

الراأ�س والقلب  

كينيا،  من   
ّ
ال�صمالي الجزء  وفي  �صنين،  ة  عدَّ منذ  ولزوجتي،  لي  كان 

ام الرّب المحّليين وزوجاتهم.  امتياٌز باأن نعلِّم كلمة اهلل لمجموعٍة من خدَّ

، كان 
ّ
وفي �صبيل الو�صول ُقبيل ال�صابعة م�صاء، موعد الجتماع الم�صائي

فاإذ  اليوم.  ذلك  �صباح  من  الرابعة  في  انطلقوا  قد  الخّدام  اأولئك  بع�س 

ا �صوُقهم ال�صديد اإلى تعلُّم المزيد من الكتاب المقّد�س،  حفزهم حفًزا تامًّ

التي  ال�صافعة  ال�صم�س ال�صتوائّية  الُم�صنية تحت  الرحلة  وا طيلة تلك  م�صَ

ا ما اأنهكت اأرا�صَيهم بالقحط والجوع.
ً
كثير

اأولئك  من  المئة  في  و�صبعين  �صتين  بين  ما  اأنَّ  علمنا  اإذ  دمنا  �صُ وكم 

الخّدام المحّلّيين لم يكونوا يملكون ُن�صخًة من الكتاب المقّد�س! ومع 

منذ  الإيمان  اختبروا  قد  كانوا  �صين 
َّ
المكر القادة  هوؤلء  من  كثيرين  اأنَّ 

و�صط  في  النا�صعة  �صهاداتهم  اهلل  ا�صتخدم  فقد  فقط،  ثالث  اأو  �صنتين 

قومهم لإحياء كثير من الكنائ�س ال�صغيرة في الأدغال الأفريقيَّة.

ر لنا، عند بدء موؤتمرنا، اأن ن�صع ن�صخًة من الكتاب المقّد�س في  وقد تي�صَّ

يد كلِّ واحد من اأولئك الخّدام. ثمَّ قمت بخدمات تعليميَّة توا�صلت ب�صعة 

 هذا: »الآن، وقد �صار في يد كلٍّ منكم 
ّ
اأّيام. وكان مو�صوعي الأ�صا�صي

�س، فلن تاأتيكم منه اأيَّة بركة ما لم ينتقل من يده اإلى راأ�صه! كتاٌب مقدَّ

24



الراأ�س والقلب

اهلل   لكم  يق�صدها  التي  البركة  كامل  يوؤتيكم  لن  هذا  حتَّى  »ولكْن 

في  ي�صكن  المقّد�س  الكتاب  يبداأ  حين  فقط  واإنَّما  الأيّام.  هذه  في 

 قلوبكم، يكون هذا الموؤتمر قد �صار بركًة دائمة لكم. فمن الواجب اأن 

اإلى روؤ�صكم، ثمَّ من  اأيديكم  تتعّلموا كيف تنقلون الكتاب المقّد�س من 

روؤو�صكم اإلى قلوبكم.«

فُت 
ّ
ا تعر منذ عهد قريب زرُت في بريطانيا البيَت الذي كنت اأ�صكنه لمَّ

بالم�صيح في اآخر �صني مراهقتي. وكان على مقربة من ذلك البيت عموُد 

 في الرابعة ع�صرة من عمره، 
ٌّ

ا �صبي ، تحَته َقِبَل الم�صيح اأي�صً
ّ
م�صباٍح كهربائي

بولدته  جذريًّا  ا 
ً
تغيُّر كلُّها  بوب  حياة  تغيَّرت  فلنت«.وقد  »بوب  ا�صمه 

الثانية. ولأنَّ بوب الفتى كان قد ترك المدر�صة واأخذ ي�صتغل عامَل بناء في 

اإحدى الُوَر�س، فمن الموؤّكد اأنه لم يكن عالًما في ذلك الزمن من حياته!

نُت من اإقناعه  ومع ذلك، فُبعيَد �صيرورة »بوب« م�صيحيًّا حقيقيًّا، تمكَّ

�س قبل انطالقه اإلى العمل كلَّ �صباح. وعلى الرغم  بقراءة الكتاب المقدَّ

من افتقار »بوب« اإلى اأيَّة خلفيَّة كن�صيَّة، فقد تعلَّم �صريًعا كيف يغّذي حياته 

.
ّ
الروحّية من طريق التفاعل �صخ�صيًّا مع كلمة اهلل في »وقِت معيَّة« يومي

من  ع�صرة  ال�صابعة  في  وهو  »بوب«،  يكون  اأن  عجب  فال  َثمَّ  ومن 

قد  بالمرا�صلة،  المقّد�س  الكتاب  لدرا�صة  ر 
َّ
مقر في  ل  ت�صجَّ بعدما  عمره، 

ا في ما بعد 
ً
نال عالمات ممتازة في در�صه ل�صفر دانيال! وقد تاأثَّرُت كثير

وهو  بالجي�س  التحق  لّما  الرّب،  تجاه  حما�صته  على  ظلَّ  اأنَّه  �صمعت  اإذ 

ل �صهرين له في مع�صكر التدريب  في الثامنة ع�صرة. فبالحقيقة اأنَّه في اأوَّ

�صلَّى �صخ�صيًّا مع كّل واحد من الجنود ال�صبعة ع�صر الآخرين في الُثكنة 
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اإذ طلبوا خال�س الم�صيح. ثمَّ لّما اأنهى »بوب« خدمته الع�صكريّة، �صعر 

كان  بينما  ولكْن  الإر�صالية.  الخدمة  على  ب  التدرُّ لمبا�صرة  مدعوٌّ  باأّنه 

مت طّيارته الع�صكريَّة، وُدعي  ة له في األمانيا، تحطَّ بالطائرة في اآخر مهمَّ

لالنطالق اإلى الوطن ال�صماويِّ عند الرّب.

 
ّ
الألماني الريف  في  تبعثرت  الطائرة،  م  تحطُّ من مكان  مقربة  وعلى 

الظهريّة!  »بوب«  حقيبة  في  كانت  التي  التب�صيريَّة  الن�صرات  من  كميَّة 

وبالحقيقة اأنَّ كلمة اهلل كانت قد انتقلت من يد »بوب« اإلى راأ�صه، ُثمَّ من 

ُتوّفي»بوب«  ا  ولمَّ الآخرين.  قلوب  اإلى  قلبه  ا من 
ً
واأخير قلبه،  اإلى  راأ�صه 

فاإنّما ُدعي من عالقة برّبه حيٍَّة ومح�صورة بالأر�س اإلى �صركٍة اأكثر مجًدا 

وروعًة في ح�صرة اهلل!

كثيرون، مثَل »بوب«، يتوافر لديهم �صبيل الإفادة من موارد منهجّية 

م�صيرتهم  في  عهم  ُت�صجِّ قد   
ّ
الكتابي ب  والتدرُّ المقّد�س  الكتاب  لدرا�صة 

 
ُّ
قين، ل ُي�صَطر الم�صيحّية. وعلى خالف اأولئك الخّدام الأفريقيين المت�صوِّ

ة خم�س ع�صرة �صاعة تحت �صم�س ال�صتواء  معظمنا لل�صير على الأقدام مدَّ

�س  حّتى ي�صمعوا كلمة اهلل اإذ ُتعلَّم. ولكْن، نحّول معرفتنا بالكتاب المقدَّ

.
ّ
اإلى اختبار قلبي

لي  بيَّن  الم�صيحّية  حياتي  في  ا 
ً
باكر لأنَّه  الربَّ  اأ�صكر  �صخ�صيًّا  واأنا 

الفرق بين درا�صة الكتاب المنهجّية و»وقت المعيَّة«. ولئن كان توظيف 

المهمِّ  فمن  اهلل،  كلمة  على  اإقبالنا  في  حيويًّا  ا 
ً
اأمر مًعا  والقلب  الراأ�س 

اإلى  توؤّدَي  لن   
ّ
القلبي اللتزام  عن  بمعزٍل  العقلّية  المعرفة  اأّن  ندرك  اأن 

 .
ّ
النموِّ الروحي
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�لر�أ�س

درا�صة الكتاب المقّد�س: غايتها وم�صائلها

اًل كلمة �لحقِّ  ى، عاماًل ل يُخزى، مف�شِّ �جتهد )د�ر�ًشا( �أن تُقيم نف�شك هلل ُمزكًّ

منهجيًّا،  المقّد�س  الكتاب  ندر�س  فاأن  تيموثاو�س 2: 15(.  بال�شتقامة  )2 

ف بم�صمونه، َلُهَو بحدِّ ذاته ا�صتثماٌر ُمبِهج ولزٌم للوقت 
َّ
ومن ثمَّ اأن نتعر

اأن  ينبغي  الفر�صة  لك  اأُتيحت  فمتى  وعليه،  بالم�صيح.  موؤمن  كلِّ  لدى 

اهلل  خّدام  اأحُد  يها  يوؤدِّ التي  والتعاليم  الَخدمات  من  التمام  اإلى  ت�صتفيد 

تفا�صير  من  يُدك  تناله  بما  وا�صتعن  الأتقياء،  المقّد�س  الكتاب  معلِّمي  اأو 

. ومن 
ّ
العقلي للكتاب، حّتى ُت�صِبح كلمة اهلل ماألوفًة لديك على ال�صعيد 

ا عندما تختلي في 
ً
�صاأن مثل هذه القاعدة من المعلومات اأن ُتعينك كثير

�صبيل »وقت المعيَّة« الخا�سِّ بك.

اهلل  وهبها  التي  المواهب  جملة  من  المعّلمون  الرعاة  اأفلي�س  وبعد، 

لكني�صته؟ فاإنَّ خدمة الراعي الُجلَّى هي اأن ُيعلِّم الموؤمنين محتويات اأ�صفار 

ا 
ً
فر و�صِ اأ�صحاًحا  اأ�صحاًحا  ووقائعها،  وقرائنها  كلِّها  المقّد�س  الكتاب 

ا. وفي هذا الإطار، ينبغي للراعي اأن يح�سَّ جمهور الموؤمنين على 
ً
�صفر

حياة التقوى والقناعة الداخلّية والهتمام بخال�س النفو�س الهالكة.

هوؤلء  من  واحٌد  األقاها  محا�صرات  لخم�س  ت�صجيٌل  الآن  واأمامي 

مها منذ ب�صع �صنين الِق�ّصي�س »وليم  الرعاة الأتقياء. هذه المحا�صرات قدَّ

فبعد  تي«.  »اإنترڤاِر�صِ جمعيَُّة  عقدته  الالهوت  لطلبة  موؤتمر  في  ا�صِتّل« 

اأكثر من خم�س واأربعين �صنة من الخدمة في كني�صة واحدة، في »اأِبردين« 
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با�ْصُكتلندا، كانت خدمته ما تزال حيويًَّة وناب�صة كحالها دائًما. وما من 

الكني�صة  تلك  نطاق  خارج  بعيًدا  انت�صرت  الرعائيَّة  خدمته  اأنَّ  في  �صكٍّ 

ال�ْصُكتلنديَّة. فحتَّى في اأيامنا هذه، ينت�صر حول العالم فعاًل جي�ٌس �صغير 

تاأثَّروا بوعظه وتعليمه، يخدمون  ن  من الموؤمنين، واآخرون كثيرون، ِممَّ

طلبة  اأمام  محا�صراته  �صياق  في  »ا�صِتّل«  الِق�ّصي�س  قاله  ومّما  الم�صيح. 

الالهوت الذين ُيعلِّمهم:

»�لر�عي مدعوٌّ لإطعام �لرعيَّة، حتّى لو كانت �لغنم تاأبى �أن تُطَعم! يقينًا، لي�س 

ا، ولتفعْل ذلك في حظائرها!   ِمعزى. فلتُ�شلِّ �لمعزى بع�شها بع�شً
َ
له �أن ي�شير ُم�َشلِّي

ل �لِمعزى �إلى َغنَم بتغذية �شهو�نيَّتها �لماعزيَّة.  د �أنك ل ت�شتطيع �أن تُحوِّ ومن �لموؤكَّ

أغنام �لمتنافرة من كلِّ نوع على  �إثماًر� هو �أن ي�شاعد �ل �إنَّ �أكثر و�جبات �لر�عي 

�أن  بغير  �لِمعزى  �لعالم خر�ًفا و�شط  في  تعي�س  لها كيف  يُبيِّن  و�أن  مًعا،  تعي�س  �أن 

ت�شابهها في �أخالقها �لعنزيَّة!«

� �أن تنخرط في كني�سٍة  عندما تختبر �لوالدة �لجديدة، فمن �لمهّم جدًّ

ُيتاح لك فيها اأن تتبارك بمثل هذه الخدمة الرعائّية الأمينة.

رّبما  الكتاب،  هذا  تقراأون  َمن  يا  منكم،  ا  بع�صً اأنَّ  الموؤ�صف  ولكنَّ 

اأنَّه  على  الراعوّي.  التوجيه  من  النوع  هذا  مثل  اإلى  �صبيل  لهم  يكون  ل 

حّتى لو كان لك امتياٌز خا�سٌّ بال�صتفادة من خدمة راٍع معلِّم اأمين، ولو 

اأن تحتر�س كلَّ  اأف�صُل التفا�صير الكتابّية، ينبغي لك  كان في ُمتناَول يدك 

حين من الخطر الماثل دائًما في محاولة ال�صماح ِلما تعّلمَته في راأ�صك 

 الذي يرغب اهلل في تزويدك به في »وقت 
ّ
بالحلول محلَّ الغذاء الروحي

المعيَّة« الذي تق�صيه في ح�صرته يوميًّا.
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بلى، ينبغي لنا اأن ندرك اأنَّه ل المعرفة الكتابيَّة التي نكت�صبها من راٍع 

ة لكلمة  ا الفهم الذي نجنيه من درا�صتنا العقلّية الخا�صّ معلٍِّم اأمين، ول اأي�صً

اهلل، يمكن اأن يحالَّ محلَّ الغذاء الروحي الذي يمدُّ به الروح القد�س قلوبنا 

وحياتنا اإذ نختلي في ح�صرة اهلل خالل »وقت المعيَّة« الخا�سِّ ذاك.

وبالطبع، كما اأنَّ معّلم الكتاب المقّد�س لي�س بدياًل من »وقت معيَّة« 

عذًرا  لي�س   
ّ
ال�صخ�صي المعّية«  »وقت  ق�صاء  ا  اأي�صً فكذلك   ،

ّ
�صخ�صي

في  لالإخفاق  ول  كلمته،  لدرا�صة  اهلل  لنا  يوفِّرها  التي  �س 
َ
الُفر لإهمال 

�س فعاًل. الندماج بخدمِة كني�صة توؤمن بالكتاب المقدَّ

على  ت�صاعدك  قد  التالية  القتراحات  فاإنَّ  ظروفك،  كانت  ومهما 

�س بانتظام. ُ�صلوب اأكثر نفًعا في درا�صة الكتاب المقدَّ
انتهاج اأ

ُت�صَتخدم  التالية كي  الأ�صئلة  اقترح »مايلز كوفردال«  بعيد،  منذ زمن 

لتي�صير درا�صة مفيدة لكلمة اهلل. واإليك فحوى ما كتبه:

�صة، اإِن اهتممَت لي�س فقط  ا في فهم كلمة اهلل المقدَّ
ً
�صتجد عوًنا كبير

ا بما يلي: بما هو مكتوٌب اأو َمقول، بل اأي�صً

ن يتكلم الن�ّس؟ عمَّ   

ه الن�سُّ اأ�صاًل؟ اإلى َمن ُوجِّ   

اأيََّة كلمات معيَّنة ي�صتخدم الكاتب؟   

متى ُكتب الن�ّس؟   

من اأين ُكتب الن�ّس؟   

لأيِّ غر�س ُكِتب الن�ّس؟   
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في اأي ظرف ُكِتب الن�ّس؟   

ما موقع الن�ّس في �صياق ما ي�صبقه وما يلحقه؟   

كهذه  اأ�صئلة  عن  طبيعّية  ب�صورة  الإجابة  عادة  لديك  ن  تتكوَّ وعندما 

ذات  الطبعة  )م�صتخدًما  �س  المقدَّ للكتاب  المنهجّية  درا�صتك  اأثناء  في 

الحقِّ  ِبُدَرِر  ا  جدًّ تبتهج  ف�صوف  اأمكن(،  كّلما  والحوا�صي  ال�صواهد 

لبَّك«  »�صتخلب  ف�صيًئا  و�صيًئا  بكامله.  المقّد�س  الكتاب  في  المتناغمة 

اأجزائها  بع�س  ت  تمَّ والتي  اهلل  اإعالن  عليها  ينطوي  التي  النبّوة  پانوراما 

فيما ينتظر الباقي اإتمامه.

ول�صوف تتبارك بركة عظيمة اإذ تنفتح عيناك، ب�صورة ُمتزايدة وعجيبة، 

، من حيث مقا�صُده في الخليقة، ومكانته في التاريخ، 
ّ
على اإلهك الأزلي

وتعليُمه المخت�سُّ بالخال�س، ومجيُئه اإلى العالم في �صخ�س الربِّ ي�صوع 

الم�صيح، وتوجيهاُته الدقيقة للموؤمنين بالم�صيح مثلي ومثلك، حّتى هذه 

بٌة فعاًل،  ال�صاعِة بالذات! وبالحقيقة اأنَّ معرفًة كهذه للكتاب المقّد�س خالَّ

وينبغي اأن يداأب فيها كلُّ موؤمن باجتهاٍد دائم.

�لقلب

وقت المعيَّة: تقويمه وتنظيمه

)يوحنّا  و�لحّق  بالروِح  له  يتعبَّد  اأن  ته  خا�صَّ من  واحٍد  لكلِّ  اهلل  يريد 

�صركة  في  متناِغَمين  يتَّحد كالهما  اإذ  مًعا،  أ�س  �الرا بالقلب  اأي   .)24 :4

�صخ�صّية مع اهلل.
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معرفة  د 
َّ
مجر المقّد�س  للكتاب  النظاميَّة  درا�صتك  لك  اأنتجت  فاإذا 

وفي  المعرفة!  هذه  من  تجنيه  الذي  النفع  اأقلَّ  فما  للكلمة،  مو�صوعيَّة 

هي  الحياة  في  ال�صادق   
ِّ
العملي التطبيق  بغير  العقلّية  المعرفة  اأنَّ  الواقع 

م�صكلة كبيرة لدى كثيرين من الموؤمنين اليوم.

ة كلمة اهلل، غير  ا من مادَّ
ً
اإنَّ كثيرين - وااأ�صفاه! - يعرفون مقداًرا كبير

اأنَّهم ل يعي�صون في �صوء معرفتهم الوافرة. بل اإنَّهم بدًل من ذلك ُيقِفلون 

بغباوٍة  وينتهجون  عقولهم،  اأغوار  في  المقّد�س  بالكتاب  معرفتهم  على 

ُطرق العالم الباطلة. ويا لها من ماأ�صاة، اإذ اإنَّ كلمة اهلل ل توافق اأبًدا الفكر 

�لع�سريَّ و�أنماط �لحياة �ل�سائدة!

فالإقبال على كلمة اهلل بعقليَّة العالم الحا�صر، ُثمَّ محاولُة التوفيق بين 

كالم الوحي والفل�صفة اأو علم النف�س اللذين ينتميان اإلى ح�صارة اإن�صانّية 

و�صالمة  الفكر  ا�صتقامة  مبادئ  من  مبداإٍ  لكلِّ  انتهاٌك  اإلَّ  هما  ما  ماديَّة، 

هذا  من  لإنقاذنا  باهًظا  ثمًنا  الم�صيح  ي�صوع  الربُّ  دفع  لقد  الأخالق. 

�الأنماط  مع  يقيًنا  تتعار�ض  �لربَّ  كلمة  �أنَّ  كما  ير، 
ّ
�ل�سر �لحا�سر  �لعالم 

الفكرّية ال�صائعة في جيٍل راف�س للم�صيح. 

وما دامت كلمة اهلل ل تتوافق البّتة مع ح�صارة اإن�صانّية كافرة، فعندما 

�س ولنا ال�صوُق الأ�صمى لأن ن�صير ما يريد لنا اهلل اأن  ندر�س الكتاب المقدَّ

نكونه، ف�صوف يكون ذلك بالحقيقة اختباًرا ثورويًّا ُيغيِّر �صورة حياتنا! 

د المعرفة العقليَّة، هو ما يطلبه اهلل من كلِّ 
َّ
، ل مجر

ُّ
هذا ال�صتغراق القلبي

واحٍد من اأولده.
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ا:  أ�صي...« بل قال حقًّ لم يُقل المرنِّم الُملَهم: »َخبَّاأُت كالمك في را

َخبَّاأُت كالمك في قلبي، لكيال �أُخطئ �إليك )مزمور 119: 11(. حتَّى »اأدولف 

هتلر«، في خطبه الحما�صيَّة العلنّية، اقتب�س اأحياًنا بع�َس اآياٍت من الكتاب 

اأيَّ نفع  المقّد�س، ولكنَّ معرفته هذه لآياٍت معيَّنة من الكتاب لم ُتجِده 

اأنَّ معرفته لم   ِّ
البديهي الُخلقيَّة ول في م�صيره الأبدي! فمن  في خياراته 

تخترق �صغاف قلبه قّط.

ولكْن قد ت�صاأل: »ماذا عن داود لّما قال اإّنه خبَّاأ كالم اهلل في قلبه؟« 

ي�صخُّ  الذي  ف  المجوَّ  
ّ
الع�صلي الع�صو  ذلك  يتكّلم عن  يكن  لم  اأنَّه  يقيًنا 

الدم من اأوردته اإلى �صرايينه. فبا�صتعمال داود للكلمة »قلب«، اأ�صار اإلى 

مركز ذاته الداخلّية الموّجهة ل�صلوكه. وعليه، فاإذ نقراأ الكتاب المقّد�س 

ة الم�صيح ال�صاكن فينا اأن نتمتَّع  لُنخبئ كالم اهلل في لبِّ كياننا، ُيتاح لنا بقوَّ

ية. ية والمغذِّ رة والمقوِّ كلَّ حين بحيويَّة كلمة اهلل المطهِّ

طالًبا  الالهوت،  وعلم  المقّد�س  الكتاب  درا�صة  بامتياز  حظيُت  لّما 

 بدًل من الختالء في ح�صرة 
ّ
بدواٍم كامل، تعلَّمت تكدي�س الحقِّ الكتابي

�صة. كما تبيَّن لي  اهلل ل�صماع ما يودُّ اأن يقوله لي من خالل كلمته المقدَّ

 الُحكم على كلمة اهلل اأي�صر من ال�صماح لكلمة اهلل 
ِّ
ا اأنَّ اعتالء كر�صي اأي�صً

.
َّ
 الحكم علي

َّ
باأن تعتلي كر�صي

يَّة، كان من داأبنا اأن ن�صحك كلَّما تذّكرنا 
وفي اأيّام الدرا�صة تلك بالكلِّ

الدر�س. فقد كّنا نقول:   ُتلقى في غرفة  التي  ال�صاخر للمحا�صرة  تعريفنا 

دفتر  من  الدرا�صّية  المواد  تنتقل  بها  التي  الو�صيلة  هي  المحا�صرة  »اإنَّ 

 براأ�ِس اأيٍّ منهما!«
َّ
الأ�صتاذ اإلى دفتر الطالب دون اأن تمر
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على اأنَّ ما هو اأكثر ماأ�صاويًَّة من هذا بعُد هو الو�صُع الذي فيه يجتاز 

جمهور  روؤو�س  اإلى  الراعي  راأ�س  خالل  من  �س  المقدَّ الكتاب  تعليم 

قال  اهلل  اأنَّ  تذكر  اأن  بدَّ  ول  منهما.  اأيٍّ  قلَب  ك 
ِّ
تحر اأن  بغير  الموؤمنين 

ب�صريح العبارة:

لكْن لم تنفع كلمة �لخبر �أولئك، �إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في �لذين �شمعو� 

)عبر�نيين 4: 2(.

ِّ اإرميا عند تقديمه �صهادته، 
فحينما يت�صّنى لنا اأن نقف في �صفِّ النبي

 اإرميا 
َّ
حينئٍذ فقط تاأتي كلمُة اهلل ببركتها المق�صودة اإلى حياتنا. ذلك اأنَّ النبي

في عظامي...  ُمحِرقة مح�شورة  كنار  قلبي  في  الرّب(  )كالم  كان  قائاًل:   �صهد 

)�إرميا 20: 9(. اإّنما تفتقر حياة الكثيرين من الموؤمنين اليوم اإلى مثل هذا 

القتناع المتوقِّد بكلمة اهلل، مّما يدعو اإلى الأ�صف والأ�صى. فهم ل ُيقيمون 

الموؤمن.  وحياة  اهلل  �صوت  بين  اأي  والقلب،  الراأ�س  بين  حقيقًيا  الً  و�صْ

نعلمه  ما  بين  للغاية  واهًيا  التراُبط  يكون  اأن  ا  جدًّ يكثر  ذلك،  اء 
ّ
جر ومن 

 
وما نعمله.

ا  د جدًّ ا، فمن الموؤكَّ ك تعليم الكتاب المقّد�س قلبك حقًّ
ّ
وعندما ُيحر

اأن ُيغّير حياتك! وفيما يجري ذلك، تجد اأّنك ت�صير على نحٍو متزايد اأقلَّ 

وحلقات  العائلّيين  الُمر�صدين  مثل  الب�صريَّة،  الدعم  و�صائل  على  اعتماًدا 

اأن  لك  اهلل  ق�صد  كيف  اكت�صفَت  قد  تكون  اإذ  باإتقان،  ة  الُمعدَّ الدرا�صة 

المقّد�صة.  كلمته  في  لك  قطعها  التي  الوعوَد  �صخ�صيًّا  لنف�صك  �س  تخ�صِّ

الو�صايا  اإطاعة  ن من  تتمكَّ ال�صاكن فيك،  القد�س  الروح  ة  فبقوَّ ّثَم،  ومن 

الجليَّة التي اأو�صى بها الربُّ ي�صوع الم�صيح.
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من  لطيف  فرٌد   
َّ
اإلي م  يتقدَّ الوعظ  من  فراغي  بعد  اأنَّه  اأحياًنا  يح�صل 

�صيًئا  بالتاأكيد  اأعطيتني  »لقد  ت�صجيعي:  بق�صد  لي  الجماعة ويقول  اأفراد 

ق بالفعل الغاية التي  ر فيه.« فاإذا �صمعُت ذلك، اأعلم اأنَّ العظة لم ُتحقِّ اأُفكِّ

رجوُتها منها. وفي الواقع اأنَّ الفرق ال�صا�صع بين توجيه الإطراء اإلى كلمة 

اهلل باعتبارها حافًزا عقليًّا وبين تطبيقها عمليًّا على اأنَّها حقٌّ ُمغّير للحياة. 

فون بمقت�صاه، ل 
ّ
ا اأن ُتعطي العظات النا�س �صيًئا يت�صر فمن الواجب حقًّ

رون فيه! د �صيء ُيفكِّ
َّ
مجر

وبالِمثل، اإذا كان »وقُت المعيَّة« ل ُيف�صي اإلى ا�صتجابة اإيماٍن عمليَّة 

واإلى الطاعة، اأو اإلى اإحداهما، اأو اإلى العتراف بالخطيَّة، اأو اإلى موقف 

ا!
ً
تعبُّد، فاإنَّه ل يكون »وقت معيَّة« ُمثِمر

ومقابل ذلك، عندما يمتلئ راأ�ُس اأيِّ ولد من اأولد اهلل بمعرفة كلمة 

�صيتمتَّع  فاإنَّه  الرقيق،  القد�س  الروح  ك 
ُّ
لتحر م�صتجيًبا  قلُبه  وَيخفق  اهلل، 

ا ب�صركة حيَّة مع المخلِّ�س. وما زلُت حّتى اليوم، حين اأزور معاهد  حقًّ

ا، اأقوُل للَطلبة الحا�صرين:
ً
ر �س �صيًفا محا�صِ الكتاب المقدَّ

إّنكم هنا  فوا بالكتاب! ا ى تتعرَّ ل�صُتم هنا كي تدر�صوا الكتاب المقّد�س فقط حتَّ

إله الكتاب! فوا با ى تتعرَّ �س حتَّ كي تدر�صوا الكتاب المقدَّ

الموؤمنين �صهادٌة �صامتة للعجز المقترن   بين 
ّ
الن�صج الروحي اإنَّ عدم 

طات كتابيَّة معلَّبة  بب�صع عبارات ُملَتقطة من الكتاب المقّد�س وب�صع مخطَّ

باإتقان. فاأيُّ �صيء تدعه يحلُّ محلَّ الختبار الفريد المتمثِّل بالختالء في 

د  �س مفتوح اأمامك، �صُيقلِّ�س - بل ربَّما ُيف�صِ ح�صرة اهلل، وكتاُبك المقدَّ

ا - �صركتك ال�صخ�صّية الوثيقة مع اهلل. اأي�صً
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للنُّور  الموؤمن  �س 
َّ
يتعر حين  اإّل  تتمُّ  ل  الرّب  مع  الحقيقيَّة  فال�صركة 

ا،  جدًّ ك�ّصاٌف  النور  هذا  �صة.  المقدَّ اهلل  ح�صرة  في  الم�صعِّ  ال�صّفاف 

المنفتح  ل  بالتوا�صُ الُمقتِرنين  وال�صراحة  وال�صتقامة  ال�صدق  ويقت�صي 

�صة،  بينك وبين الآب ال�صماوّي. فاإذا كان قلُبك، عندما تقراأ كلمته المقدَّ

في  وتنمو  لنف�صك،  غذاًء  الحقُّ  ذلك  ي�صير  ه،  لحقِّ بالطاعة  ي�صتجيب 

معرفة ربِّك وفي حكمته. وقد �صهد ناظم المزامير قائاًل: بنورك نرى نوًر� 

)�لمزمور 36: 9(. وما زال القول الماأثور القديم ي�صدق اأيَّ �صدق:

�لنور �لُمطاع يجلب نوًر� �أعظم،  

 يجلب ظالًما �أحلك!
ُّ
و�لنور �لَمع�شي  

واأنا على يقيٍن باأّنك قد َخبرَت، �صاأُنك �صاأني، اأنَّ تقديمك الم�صورة 

الربَّ  اأنَّ  غير  بم�صورتك.  اأنت  تعمل  اأن  من  اأ�صهُل  اآخر  �صخ�س  اإلى 

هو   ،)6  :9 )�إ�شعياء  ُم�شيًر�  عجيبًا  بكونه  اإ�صعياء  ي�صفه  الذي  ذاك  ي�صوع، 

َمن  ا  اأي�صً ي�صير  الم�صورة، بل  اإعطائنا  يتوقَّف عند  فريٌد في ذاته، لأنَّه ل 

ُيعطينا القدرة على العمل بتلك الم�صورة.

الخا�سُّ دوًرا حيويًّا في  يوؤّدَي وقت معيَّتك  اأن  ُيمكن  فكلَّ �صباح، 

دك اهلل بم�صورته، من خالل  اإعدادك ِلما ينتظرك في اأثناء النهار. فاإذا زوَّ

ا  اأي�صً هو  �صيكون  ي�صوع  الربَّ  باأنَّ  ن  تتيقَّ اأن  يمكنك  لكلمته،  قراءِتك 

كافَيك وهادَيَك ال�صاكَن فيك لمواجهة كلِّ حاٍل تاأتيك.
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فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ

اأي�صتجيب قلبي بمثل الطواعية التي ي�صتجيُب بها عقلي حين اأقراأ 

�س؟ الكتاب المقدَّ

اًل ذا اّتجاهين مع اهلل؟ ا توا�صُ ُ�صّلي هل اأختبر حقًّ
حين اأ

ًل الم�صورة من الإن�صان اأم من اهلل  في حياتي الروحيَّة: اأاألتم�س اأوَّ

)من خالل كلمته المقّد�صة(؟ 

)تحذير: لم ينتظروا م�صورته... المزمور 106: 13(

في خدمتي الم�صيحيَّة: هل ت�صدر م�صورتي اإلى الآخرين من قلٍب 

م�صطرم بمحبَّة اهلل وذهٍن مملوء بكلمته؟ 

وه بم�صورتهم... المزمور 106: 43( )تحذير: ع�صَ



خطايا مثل هذه

ى �أعترُف، بخطايا ل تُح�شَ

:� بخطايا خاطئةٍ جدًّ

هموٌم دنيويَّة في وقت �لعبادة؛

�أهد�ٌف �أنانيّة في �لخدمة �ل�شامية؛

كبرياء، فيما �هلل مجتاز؛

ك�شل، فيما �لنفو�س تموت في �لظالم!

قد ذقُت �أنَّ �لربَّ �شالح،

ثمَّ تقُت �إلى �أطعمة م�شمومة.

وعند يَنبوع �لحياة من �لُعلى،

��شتهيُت مو�رد �لب�شر �لدنيَّة.

خطايا مثل هذه تُغوي قلبي،

و�أنت �لعليم بهنَّ تحزُن!

باأيِّ ��شتخفاٍف قد نِمُت

وعلى �أخطاء نهاري ما بكيُت،

�شة، ثُمَّ قمُت من جديٍد �إلى مهاّمي �لمقدَّ

وما يز�ل مكمن �لد�ء في ج�شدي.

رغَم ذلك عز�وؤك لم يَِخب،

ولَْم�َشتُك �ل�شافية ُمتاحٌة لي بعد.

، حزني ولهفتي �إليك، فانُظر، يا ربُّ

 برحمتك!
َّ
وُمنَّ علي

�أيُّها �لآُب، �غفْر لي با�ْشمِ �بنك �لحبيب،

خطاياي �لتي بها �أخطاأُت �إلى روحك!

- وليم ماكالردي بَنِطنغ -

)1866-1805(



�لف�شل 3

اإعداد النف�س بروح ال�صالة

�صحلًة  �س  المقدَّ بالكتاب  معرفتي  كانت  الإيمان،  اإلى  اهتديُت  لّما 

ا. ولكْن ما لبثُت اأن اأدركُت اأنَّني واأنا اأقّلب �صفحات الكتاب كنُت  جدًّ

َ اأنَّ الربَّ 
بالحقيقة اأقراأ كلمة اهلل. وما زلُت حّتى هذا اليوم اأبتهج باأن اأعي

ي�صوع ما يزال يتكلَّم اإلى قلبي حين اأقراأ كلمته.

حتَّى اإنَّني في حداثة اإيماني ُعلِّمُت اأنَّ الروح القد�س، عندما اأفتح كتابي 

اأبداأ وقت  ما  ا 
ً
لقلبي. وهكذا كنُت كثير اأن يجعله حيًّا  �س، يرغب  المقدَّ

المعيَّة الذي اأق�صيه يوميًّا في ح�صرة الرّب ب�صالٍة ق�صيرة تعلَّمُتها كقرار:

ليُكن روُح اهلل معلِّمي،

ُمور الم�صيح لي،
ا اأ ً

ُمظِهر

وا�صًعا في يدي المفتاَح العجيب،

رني!
ِّ
ذاك الذي يجلو الأ�صرار وُيحر

قبل اأن يفارق الربُّ ي�صوع الم�صيح تالميذه ليرجع اإلى اأبيه في ال�صماء، 

�لحّق  جميع  �إلى  ير�شدكم  فهو  �لحّق،  روح  ذ�ك،  جاء  متى  و�أّما  قائاًل:   وعد 

)يوحنّا 16: 13(. فاأ�صا�ًصا، ل يوجد اإلَّ معلِّم واحد، هو الروح القد�س.

اهلل  لكلمة  قراءتنا  تبقى  حياتنا،  في  العمل  ة  حريَّ القد�س  للر�ح  تكن  لم  إذا  فا

�صطحّية �فارغة.
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ا قيمة وقت المعيَّة الخا�س به. ومعلوٌم  وقد عرف »جان و�صلي« اأي�صً

ة في النه�صة التي ح�صلت في بريطانيا خالل القرن  اأنَّ اهلل ا�صتخدمه بقوَّ

من  انكلترا  اإنقاذ  ف�صل  كثيرون  خون  موؤرِّ اإليها  يعزو  والتي  ع�صر،  الثامن 

ب  الثورة. وقد تعلَّم بحكمة در�ًصا نفعل ح�صًنا اإذا جاريناه فيه. ذلك اأنَّه درَّ

ا 
ً
ا في الم�صاء حتَّى ي�صتطيع اأن ينه�س باكر

ً
نف�صه على الإواء اإلى الفرا�س باكر

في ال�صباح. ومنذ عهد قريب، جثوُت وحيًدا و�صلَّيُت على م�صند ال�صالة 

الذي عليه كان و�صلي ُيقابل ربَّه في الرابعة �صباًحا! وفي تلك الغرفة بالذات، 

ا اإذ قراأُت القتبا�س التالي من ُمفّكرته: »اأجل�س وحيًدا... اهلل  ً
تاأثَّرُت كثير

ُعلِّمه.«
وحده هنا. وفي ح�صرته اأفتح واأقراأ كتابه. وما اأقراأه اأ

د لهم الر�صول يوحنَّا  وفي �صبيل ت�صجيع الموؤمنين المولودين ثانيًة، اأكَّ

كفاية الروح القد�س للتاأثير في قلوبهم بكلمة اهلل، حتَّى لو لم يكن عندهم 

قائاًل:  كتب  فاإليهم  الوحي.  كالم  فهم  على  ُيعينونهم  اآخرون  اأ�صخا�ٌس 

ا �أنتم، فالم�شحة �لتي �أخذتموها منه ثابتٌة فيكم، ول حاجة بكم �إلى �أن يُعلِّمكم  و�أمَّ

ب نف�صه بنف�صه[، بل كما تعّلمكم هذه �لم�شحة عينها عن  �أحد ]اأي معلِّم ن�صَّ

كل �شيء، وهي حقٌّ ولي�شت كذبًا، كما عّلمْتكم تثبتون فيه )1يوحنّا 2: 27(. 

فعندما تّتكل بوعٍي على اإنارة الروح القد�س واأنت تقراأ كتاب اهلل، يجعل 

حقَّ الكتاب حيًّا لقلبك.

 وُمغٍن، فالتم�س 
ٌّ

ا في اأن يكون لديك وقُت معيَّة غني فاإن كنت ترغب حقًّ

�س وتتوا�صل مع اهلل.  د وقًتا ثابًتا كي تفتح كتابك المقدَّ مكاًنا هادًئا وحدِّ

ومع اأنَّ ُمراعاة مثل هذه الأوقات في ح�صرة اهلل �صُي�صيع في قلبك اأغلَب 

ا اأيَّاٌم فيها ت�صترعي انتباَهك  ًبا بهيًجا، فال بدَّ اأن تاأتي عليك اأي�صً الأحيان ترقُّ
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اأو اهتماماتك الأخرى، فتن�صغل بها وي�صُعب  اأو مهنتك  �صوؤوُن عائلتك 

عليك اأن تنكفئ كي تختلي باهلل. فمثل هذه الأّيام تقت�صي منك ان�صباًطا 

�صارًما اإن �صئَت اأن تنمو في محبَّة الربِّ ي�صوع الم�صيح وفي معرفته. ول 

�س غير نافٍع تماًما كعدم وجوده. تن�َس اأنَّ اإهمال الكتاب المقدَّ

يومّية  با�صتعدادات  يقوموا  اأن  قديًما  ا�صرائيل  بني  على  كان  ومثلما 

لجمع المّن الذي دبَّره لهم اهلل من ال�صماء قوًتا لأج�صادهم في طريقهم اإلى 

ا اأن ُنِعدَّ اأنف�صنا لتناُول كلمة اهلل. اأر�س الآباء فكذلك ينبغي لنا نحن اأي�صً

 ركبتيك جاثًيا عندما تفتح 
َ

ًل، ربَّما كان من المفيد لك اأن تحني فاأوَّ

 باهلل.
َ

�س لتختلي كتابك المقدَّ

وثانًيا، عندما تقترب اإلى ذاك الذي هو النوُر الأزلي، ينبغي لك دائًما 

اأن ُتخفي عنه  لي�س في و�صعك  �صة.  المقدَّ اأن تك�صف قلبك في ح�صرته 

�صيًئا، فلماذا تحاول ذلك؟

ا  ناب�صً �س  المقدَّ الكتاب  يغدو  حتَّى  اهلل،  ِلِلقاء  نف�صك  ُتِعّد  اإن  وما 

ج، وتكت�صف �صيًئا ف�صيًئا كيف تنتقل كلمة   متوهِّ
ٍّ
بالحياة على نحٍو واقعي

اهلل من راأ�صك اإلى قلبك.

�إحِن ُركبتَيك

في  نقراأ  المتكبِّرة.  الروح  مع  تتعاي�س  اأن  يمكن  ل  الحيَّة  ال�صركة 

توقيرهم  عن  عبَّروا  الذين  الأتقياء  من  كثيرين  عن  �س  المقدَّ الكتاب 

اأْتباع  من  كثيرون  كان  ولئن  الركوع.  و�صعّية  باّتخاذ  هلل  وخ�صوعهم 
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مختلف الديانات يتَّخذون و�صعيَّة الركوع عند تاأدية �صلواتهم علًنا، فاإنَّ 

عادة الُجُثوِّ هذه ل تدلُّ بال�صرورة على وجود �صركة حيَّة مع اهلل. ولكْن 

عقولنا  ه  لتوجُّ يمكن  فعاًل،  ال�صرمدّي  والخالق  الإله  اإلى  نقترب  حين 

ا اإن نحُن َجَثونا اأمامه. ً
وقلوبنا اأن يلقى عوًنا كبير

لّما كان الربُّ ي�صوع الم�صيح في ب�صتان جث�صيماني ُقَبيل �صاعة �صلبه 

جثا  م�صافًة،  عنهم  ابتعد  وبعدما  الُنعا�س.  ُيغاِلبهم  تالميَذه  راأى  الرهيبة، 

اأبيه،  مع  وحده  ي�صوع  كان  هنالك   .)41  :22 )لوقا  و�شلَّى  ركبتيه  على 

وركع كي ُي�صّلي. وبالِمثل، حين ننف�صل عن عائلتنا واأ�صدقائنا لالختالء 

له  توقيرنا  التعبير عن  في  ينفعنا  ما  ا  اأي�صً نحن  نجد  فقد  اهلل،  في ح�صرة 

والخ�صوع لم�صيئته بالركوع عند ال�صالة.

د توديع الكني�صة  ولّما قارب الر�صول بول�س نهاية خدمته العلنّية، تعمَّ

مع  ركبتيه  على  جثا  كيف  نقراأ  اإذ  رقيًقا.  وداًعا  �س  اأف�صُ في  اأ�ّص�صها  التي 

ع  ُخرى، ودَّ
اأ ًة  َّ

مر البحر  �صاطئ  )�أعمال 20: 36(. وعند  جميعهم و�شّلى 

فر المقّد�س:  بول�س الموؤمنين مع ن�صائهم واأولدهم، حيُث قال كاِتب ال�صِ

كثيرون  يظنُّ  ربَّما   .)5  :21 )�أعمال  و�شّلينا  �ل�شاطئ  على  ُرَكبنا  على  َجثَونا 

ُي�صيء  قد  عاّم  لل�صالة في مكان  الن�صاء والأولد  اأن م�صهد ركوع  اليوم 

ف، قد 
ُّ
اأّيامنا التي فيها نخ�صى اأن ُنتَّهم بالتطر جون تف�صيره. وفي 

ِّ
المتفر

ا الجلو�َس با�صترخاء في اجتماع �صالة خا�ّس. ولكن من  نوؤِْثر نحن اأي�صً

الوا�صح جليًّا اأنَّ تالميذ الم�صيح مع ن�صائهم واأولدهم، في اأيّام الر�صول 

ا اأن نحذو  بول�س، لم يجدوا اأيَّ اإ�صكال في الركوع. ويجدر بنا نحن اأي�صً

حذوهم، اأفي اجتماع ال�صالة العاّم اأم في خلوتنا اأمام اهلل.
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ة مع  ر اأنَّ اأهمَّ �صيٍء ب�صاأن ممار�صة �صركتنا الخا�صَّ اإنَّما ينبغي اأن نتذكَّ

ونحن  ينا  تم�صَّ اأو  قعدنا  اأو  ركعنا  اأو  وقفنا  �صواٌء  اأذهاننا،  ع  و�صْ هو  اهلل 

ه  التوجُّ نعتمد  اأن  المقّد�س  الكتاب  لنا  يقول  ُن�صّلي،  حين  نعم،  ُن�صّلي. 

�لمتو��شعون  و�أّما  �لم�شتكبرين،  �هلل  يقاوم  لأنَّه  وذلك  ال�صحيح،   
َّ
الذهني

فيُعطيهم نعمة. فاخ�شعو� هلل. قاومو� �إبلي�س فيهرب منكم. �إقتربو� �إلى �هلل فيقترب 

�إليكم )يعقوب 4: 8-6(.

اأن  النا�س  بع�س  على  ي�صتحيل  قد  ال�صحّية،  الم�صاكل  بع�س  وب�صبب 

ًة طويلة في اأثناء ال�صالة. اإلَّ اأنَّ ما ي�صعدنا هو اأنَّ اهلل يرى  يظلُّوا راكعين مدَّ

د اأنَّ توّجه قلوبنا هو في نظره اأهمُّ  كلَّ قلب من قلوبنا جميًعا. ومن الموؤكَّ

من و�صعيَّتنا عند ال�صالة. ولكْن ِلَمن كان قادًرا، يمكن اأن يكون الركوع 

ُن�صلِّي  حين  اأنَّنا  في  الماثلة  للحقيقة  مفهومنا  ل�صقل  ا  جدًّ مفيدة  طريقة 

�صديقه  ال�صديق  يخاطب  كما  خالقنا  مخاطبة  في  جليل  بامتياٍز  نحظى 

الموقَّر! فالو�صيَّة الكتابيَّة الكليَّة الأهميَّة بالن�صبة اإلينا اأجمعين هي: �تَّ�شعو� 

قّد�م �لرّب؛ واإذ ن�صتجيب لهذا الطلب، ُيرِدف اهلل وعًدا عجيًبا: فيرفعكم 

)يعقوب 4: 10(.

�إك�شْف قلبك

، اأي ِبُلغة 
ّ
 الرحمة الإلهي

ِّ
ال�صركة الحيَّة مع اهلل تنطلق دائًما عند ُكر�صي

العهد الجديد: عند ال�صليب الذي عليه مات الم�صيح! 

عظيِم  في  اهلل،  اختار  ال�صليب،  على  ي�صوع  الربِّ  موت  َل 
ْ
قب حتَّى 
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رحمته ومحبَّته، اأن يقبل موت ابنه البريء كّفارًة عن الخطيَّة بحيث ُيتاح 

لب  ل �صَ
ْ
د �صركته معه تعالى. وعليه، فقب للجن�س الب�صريِّ العا�صي اأن يجدِّ

 
ِّ
كر�صي عند  اأولده  �صُيالقي  اأنَّه  اهلل  اأعلن  طويل،  بزماٍن  الكريم  مخلِّ�صنا 

 الرحمة( 
ّ
الرحمة: و�أنا �أجتمع بك هناك و�أتكلَّم معك من على �لغطاء )كر�صي

)خروج 25: 22(.

وقد  التاريخ،  ة  ذمَّ في  عن خطّيتنا  مت  ُقدِّ التي  الذبيحة  باتت  واليوم 

�ُصِفك دُم الربِّ ي�صوَع الثميُن من اأجلنا. وهكذا، فبوا�صطة موت الم�صيح 

ر  الت�صوُّ الفائقَة  محبَّته  فاإنَّ  اهلل.  مع  ل  للتوا�صُ جديد   
ٌّ

حي طريق  لنا  ُدبِّر 

رحمة  ننال  لكي  �لنعمة،  عر�س  �إلى  بثقة  م  لنتقدَّ بفرح:  نهتف  اأن  من  ننا  ُتمكِّ

ونجد نعمة عونًا في حينه )عبر�نيين 4: 16(.

أنَّ اهلل ُيعطينا ما  أّما النعمة فتعني ا ه. ا أنَّ اهلل ال ُيعطينا ما ن�صتحقُّ إنَّ الرحمة تعني ا ا

إله الرحمة �النعمة! إلهنا، ا أن ن�صير في �صركة مع ا أر�ع ا ه. فما ا ال ن�صتحقُّ

، من كلِّ ريٍح عا�صفةٍ تهبُّ

وكلِّ موجة ويلٍ عاتية،

ة ملجاأٌ هادٌئ اأمين ثمَّ

 الرحمة!
ّ
اأجده قرَب كر�صي

ة مكاٌن فيه الم�صيح ي�صكب ثمَّ

ُدهَن البهجة على روؤو�صنا،

مكاٌن لقلبي ما اأحالُه،

 الرحمة الُم�صَترى بالدم!
ُّ
اإنَّه كر�صي

ة مو�صٌع فيه تمتزج الأرواح، ثمَّ
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حيُث ال�صديُق يتمتَّع بال�صركة مع اأ�صمى �صديق،

يتالقيان ُرغم ُبعد الم�صافات

ك!
َ
 الرحمة الم�صتر

ّ
حول ُكر�صي

ع طلًبا للعون
َ
ُترى، اأين ُنهر

عند معاناة التجارب والوح�صة والخيبة،

بل كيف نهزم جي�س جهنَّم،

 رحمة؟
ُّ
لو لم يكن للقّدي�صين كر�صي

هنالك ُنحلِّق على اأجنحة الن�صور،

ويبدو الوقت والح�سُّ كاأنَّهما تال�َصيا،

وتهبط ال�صماُء مرّحبًة بنفو�صنا،

 الرحمة!
َّ
هنالك... حيث المجُد يكلُِّل كر�صي

هـ. �صُتِوّل      

.
ّ

أن تتواجد مع ال�صمير غير النقي ة ال يمكن ا ال�صركة الحيَّ

 الذي يولد في عائلٍة ما يظلُّ ابَن اأبويه دائًما اأبًدا. فال يمكن 
َّ
اإنَّ ال�صبي

ء ال�صلوك، تاأتي 
ّ
اأبًدا اأن ي�صير »غير مولود!« ولكْن اإذا كان ذلك الولد �صي

 بينه وبين والدَيه. اإنَّ العالقة تبقى، اأَما 
ّ
ل الُحر اأوقات فيها ينف�صم التوا�صُ

ال�صركة فتنقطع حتًما! وتلك ماأ�صاٌة رهيبة.

بيننا  ن�صئت  اأُ ثانيًة  ُوِلدنا  لحظَة  باأنَّه  معرفُتنا  تغمرنا  اأن  اأروع  وما 
 

اأبدّية! فاإن كنَّا قد قبلنا الربَّ ي�صوع الم�صيح  اأبينا ال�صماويِّ عالقٌة  وبين 

ب�صدٍق واإخال�س في داخل قلوبنا، فاإنَّنا قد اأ�صبحنا اأولد اهلل، في عالقٍة 
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اأبينا  مع  �صركتنا  تنقطع  ُنخطئ،  حين  ولكْن  الأبد.  اإلى  قائمة  �صتبقى 

انقطاًعا موؤ�صًفا.

اء ع�صياننا، ل نعود نح�سُّ البركة المعتادة التي طالما تمتَّعنا 
ّ
فمن جر

�صواٌء  ال�صّفافة هذا،  ال�صركة  بب�صمته حيال حياتنا. وانقطاع  نعمنا  اإذ  بها 

قّلة  اإلى  ول  اهلل  اإلى  ب  ُين�صَ اأن  يقيًنا  يمكن  ل  طالت،  اأو  ته  مدَّ ق�صرت 

ونحن  المدنَّ�س.  �صميرنا  اإلى  دائًما  يعود  فال�صدع  جانبه.  من  اهتماٍم 

ال�صبُب الوحيد لأيِّ انقطاع في �صركتنا مع اهلل. 

ُتبِعدني عن الكتاب  ة: »الخطيَّة 
َّ
َبنيان« مر : قال »جان 

ّ
�شميٌر غير نقي

�صخ�ٌس  اأحزن  فاإذا  الخطيَّة.«  عن  يبعدني  �س  المقدَّ والكتاب  �س،  المقدَّ

ا  اأي�صً ما الروح القد�س، واحت�صن الخطيَّة في حياته على علمٍ منه، يفقد 

 �صرورٌة حتميَّة للموؤمن حتَّى يحوز 
ُّ
ته اإلى كلمة اهلل. وال�صمير النقي �صهيَّ

اإيماًنا حيًّا وواثًقا عندما ُيقِبل على كلمة اهلل. فالكتاب يقول: ولكْن بدون 

باأنَّه موجود و�أنَّه  �إلى �هلل يوؤمن  ياأتي  �أنَّ �لذي  أنّه يجب  �إر�شاوؤه، ل �إيمان ل يمكن 

يجازي �لذين يطلبونه )عبر�نيين 11: 6(.

المقّد�س  الكتاب  نقراأ  فحينما  خطيَّتنا،  تجاهل  على  اأ�صرْرنا  اإذا  اأّما 

�صوت  �صماع  من  نه  يمكِّ و�صٍع  في  يعود  ل  �صميرنا  لأنَّ  اإيماننا   يفتر 

الروح القد�س.

من  ما،  خطيٍَّة  في  وقوعنا  بعد  اهلل  مع  �صركتنا  لتجديد   :
ّ
نقي �شمير 

فلكي  بالخطيَّة.  والُمثَقل  بالذْنب  ال�صاعر  �صميرنا  ى  ُينقَّ اأن  ال�صروري 

هذا،  بالذنب  ال�صعور  عبء  من  �صميره  ث  تلوَّ الذي  الموؤمن  يتخلَّ�س 

يجب عليه اأن يك�صف قلبه في العتراف بخطيَّته اأمام اهلل اأبيه. فقد كتب 
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الر�صول يوحّنا قائاًل:

رنا من كل  �إِن �عترفنا بخطايانا، فهو �أمين وعادل حتَّى يغفر لنا خطايانا ويطهِّ

�إثم )1يوحنّا 1: 9(.

ها »ف. و.  نُت �صالًة �صالَّ �س، دوَّ على تلك ال�صفحة من كتابي المقدَّ

ي تلك الخطايا  اأُ�صمِّ اأن  ُحاول 
اأ اأعي ف�صلي وخطيَّتي،  ّماَخر«. فعندما 

ُ
كر

�صالة  اأحياًنا  اأُ�صّلي  َثمَّ  وِمن   .
ّ
الإلهي الرحمة   

ِّ
كر�صي اأمام  دة  المحدَّ

 الخا�ّس اأمام الرّب:
ِّ
ّماَخر« كاأ�صا�ٍس لعترافي ال�صخ�صي

ُ
»كر

�إنَّني  �إليك من جديد، و�أنا حزيٌن ب�شبب ذلك.  �إلهي، لقد �أخطاأُت  �أيُّها �لربُّ 

�أحكم على نف�شي و�أدينُها. ولكنَّ رحمتك عظيمة، وبها �أنا �ثق. ُر�سَّ �شميري بدم 

�إلى خطيَّتي هذه �آلمك �لتي �حتملتَها  �أن�شب  �أن  ْرني بالإيمان على  �لكّفارة، وقدِّ

عنّي. �آمين!

بها في  نعترف  اأن  فلماذا نحاول  بالجملة،  نرتكب خطايانا  نحن ل 

اإقراٍر عامٍّ واحد بالّذْنب؟ فاأن نطلب من اهلل اأن يغفر لنا »جميع خطايانا« 

اأن يكون محاولًة لإيجاد مخرٍج �صهٍل لقلوبنا  في مجموٍع واحد يغلُب 

ا عن التوبة والرغبة في العودة اإلى دائرة م�صيئة 
ً
المتكبِّرة اأكثر من كونه تعبير

 في تطهير ال�صمير فعاًل 
ّ
اهلل. وقلَّما ينفع هذا النوُع من العتراف الإجمالي

من ذْنبه. فعندما ي�صتح�صر الروح القد�س اإلى اأذهاننا اأيَّ اأمر نعلم اأنَّه خطيَّة، 

الكتاب  ي�صتخدمه  الذي  بال�صم  ذاك  الع�صيان  فعل  ن�صّمي  اأن  لنا  ينبغي 

�س لو�صف خطيَّة كهذه: ل كذبة بي�صاء، بل كذًبا؛ ل جموَح خيال،  المقدَّ

عة، بل قلًبا م�صحوًنا بالبغ�صة القتَّالة.
ِّ
بل ف�صاَد ذهن؛ ل كلمًة مت�صر

د عقدة ذْنب، فيجب 
َّ
، ولي�س مجر

ّ
ولأنَّ م�صكلتنا هي الذْنب الحقيقي
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اعذاٍر  اأيَّة  ننتحل   ذي وجهين، واألَّ 
ٍّ
�صيكولوجي اأيَّ كالْم  اأبًدا  نقول  األَّ 

اهلل  اأمام  ي خطيَّتك  ُت�صمِّ فعندما  اهلل.  نور ح�صرة  اإلى  ُنقِبل  ب�صريَّة، حين 

تلك  الوا�صعة.  رحمته  في  لعترافك  اهلل  ي�صتجيب  وا�صتقامة،   باّت�صاٍع 

هي نعمة اهلل العجيبة!

غنى  في  ر  يتفكَّ اأن  اأبهجه  الرهيبة،  بخطيَّته  داود  اعترف  بعدما 

كثرة  ح�شب  رحمتك،  ح�شب  �إرحمني...  قال:  اإذ  والراأفة،  بالرحمة  اهلل 

الحادي  المزمور  الوحي،  �صفحة  في  ونقراأ   .)1  :51 )�لمزمور  ر�أفتك 

المنك�صر  الرجل  هذا  فاإنَّ  اهلل،  اإلى  داود  التفت  ا  لمَّ اأنَّه  والخم�صين، 

ا  ا ُمخِل�صً والمن�صحق القلب لم يكن فقط �صادًقا في اعترافه بل كان اأي�صً

ل   
َّ
الذاتي �صبيلك  �صلكت  اأّنك  اأدركَت  )اأي  ُتبت  اأنت  فاإْن  توبته.  في 

�س(   والمقدَّ
ِّ
، وترغب الآن في العودة اإلى طريق اهلل النقي

َّ
ال�صبيل الإلهي

باأ�صمائها  يتها  اّت�صاٍع و�صدق بخطاياك التي تعيها، و�صمَّ ُثمَّ اعترفت في 

ا �صتبتهج بجمهرة مراحم اهلل اللطيفة  اأي�صً اأمام اهلل، فاإّنك اأنت  دة  المحدَّ

اأن  ُيتاح لك من جديد  ى �صميرك بحيث  يتنقَّ )كثرة راأفته(. عندئٍذ فقط 

ت�صتاأنف �صركتك مع اإلٍه قّدو�س.

ى بفعل الرحمة من ِقَبل اإلٍه ُمِحّب، يتبيَّن  وحين يكون �صميرك قد تنقَّ

دًة في ال�صالة: لك اأنَّك ُحزَت ثقًة متجدِّ

ْم  لنتقدَّ ي�شوع...  بدم  أقد��س  �ل �إلى  بالدخول  ثقة  �لإخوة،  �أيُّها  لنا،  فاإْذ 

�شّرير...  �شمير  من  قلوبنا  مر�شو�شًة  �لإيمان،  يقين  في  �شادق  بقلٍب 
 

)عبر�نيين 10: 22،19(.

ُيطِلق  وعندئٍذ   !
ّ
نقي �صمير  من  تنبع  اهلل  اأمام  الحقيقيَّة  الثقة  اإنَّ  بلى، 
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�لقلب �ل�سادُق �سدًقا �سّفاًفا ذلك �لنوَع من �الإيمان �لو�ثق �لذي هو �سرٌط 

 بال�صركة الحيَّة مع اهلل.
ِّ
 للتمتُّع الكلي

ٌّ
فعلي

ر، ل تعود الذكرى الُمِذلَّة المرتبطة بالخطيَّة  وحين تعلم اأنَّ قلبك ُمطهَّ

الما�صية تقوى على اإزعاج �صميرك. طبًعا، �صيحاول ال�صيطان اأن ي�صتكي 

�أن يكون جو�بك  ينبغي  �أقوى هجماته،  �إحباط  �سبيل  عليك. ولكْن في 

ي�صوع  دم  ة  قوَّ اأعني  بالذْنب،  ال�صاعر  ل�صميرك  اهلل  جواب  بعينه  هو  له 

ي�صين الذين كان ال�صيطان ي�صتكي  الثمين. ففي �صفر الروؤيا، يتبيَّن اأنَّ القدِّ

الدم  لذلك  ما  اأدركوا  قد  اهلل  لهم  غفرها  اأن  �صبق  التي  بالخطايا  عليهم 

على  �لم�شتكي  ال�صيطان  غلبو�  اأنَّهم  عنهم  ُذكر  اإذ  فائقة.  ة  قوَّ من  الثمين 

لي�س  تمتَّعوا  فهم  و11(.   10  :12 )روؤيا  الخر�ف...  بدم  غلبوه  الإخوة، 

 ال�صمير الم�صتريح غير 
ّ
ا �صر اأي�صً ر، بل تعلَّموا  فقط ببركة ال�صمير المطهَّ

الم�صطرب. هللويّا!

 الخاطئ.
ِّ

أن تتواجد مع التوّجه الذهني ال�صركة الحّية ال يمكن ا

اإلى لبن كلمة   وراء فقدان النا�س لل�صهيَّة 
ٌّ

غالًبا ما يكون �صبٌب مخفي

ى اأفقدتك �صهّيتك؛ ومهما  ًة اأِن ابُتليت بحمَّ َّ
اهلل المغّذي. هل حدث مر

كان الطعام �صائًغا، عزفَت عن تناوله؟ وعلى هذا المنوال، فكما اأنَّ وجبًة 

�س  ا، ل يبدو الكتاب المقدَّ ية يمكن األَّ ُتثير قابليَّتك عندما تكون مري�صً ُمغذِّ

 خاطئ قد اأخمد �صهّيتك الروحيَّة!
ٌّ

ٌه ذهني جّذاًبا لك اإن كان توجُّ

 �لعديم �لغ�ّس    
َّ
ومع اأنَّ الر�صول بطر�س ي�صّجعنا قائاًل: �إ�شتهو� �للبن �لعقلي

 المغّذي، فاإّنه يحّذرنا قبل ذلك 
َ

)1بطر�س 2: 2(. اأي حليَب كلمة اهلل ال�صافي

. كما اأّنه يفيدنا 
ّ
د �صهيَّتنا اإلى الغذاء الإلهي هات التي قد ُتبدِّ من تلك التوجُّ
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�صمًنا اأنَّ هنالك طريقًة واحدة فقط لمعالجة هذه العوائق التي تحول دون 

. فكلُّ عائٍق لل�صهيَّة الروحيَّة ال�صليمة يجب اأن ُينّحى  ق�صاء وقت معيَّة ُمَغذٍّ

ا جذريًا حّتى ُت�صتعاد 
ً
 غير ال�صليم ينبغي اأن ُيغّير تغيير

ُّ
ه الذهني جانًبا، والتوجُّ

ُ�صلوب اآخر للقول: »توبوا!«
ال�صهيَّة الروحّية ال�صليمة. وما هذا اإّل اأ

�للبن  ��شتهو�  ة...  مذمَّ مكر �الرياء �الح�صد وكلَّ  خبث وكلَّ  فاطرحو� كلَّ 

 �لعديم �لغ�ّس، لكي تنمو� به )1بطر�س 2: 1 و2(.
َّ
�لعقلي

اأبًدا »حليب  ن�صتهي  لن  اأنَّنا  ين�سُّ �صراحًة على  المقّد�س  الكتاب  اإنَّ 

كر  الكلمة ال�صافي« قبل اأن نكون قد عالجنا الأدواء الروحيَّة ال�صابقة الذِّ

د �صهيَّتنا الروحّية. فلننظر في هذه الِعَلل واحدًة فواحدة: والتي ُتف�صِ

الآخرون،  عامَلنا  بها  التي  الطريقة  حيال  �صخُطنا  اأو  غيُظنا  �لخبث: 

واإ�صمار روح تاأبى الم�صامحة.

التعذيب  مركز  في  ق  ُت�صدَّ ل  اآلًما  ُبوم«  َتن  »كوري  احتملت  لقد 

ما كان  اإنَّ  بل  النازّي في »رافن�صبروك«.  العتقال  ر في مع�صكر  الُم�صهَّ

ظلِّ  في  تذوي  والقّدي�صة  الحبيبة  ُختها 
اأ حياة  �صهدت  اأنَّها  ترويًعا  اأكثر 

َتن  تكلَّمت »كوري  واإذ  الُمعتَقل.  ذلك  في  الوح�صيَّة  التعذيب  ظروف 

ا�س الأفظاظ الذين اأنزلوا بال�صجينات تلك الفظائع، 
ّ
ُبوم« لحًقا عن الحر

االإرادة.  أفعال  ا من  فعٌل  »الم�صامحة  وقالت:  ا  حقًّ �صامحتهم  كيف  �صهدت 

ف ب�صرف النظر عن حرارة القلب.« �في ��صع االإرادة اأن تختار الت�صرُّ

ما  كان  مهما  ما،  �صخ�ٍس  تجاه  غافرة  غير  روًحا  ُت�صِمر  كنت  فاإْن 

فاإنَّ امتناعك عن الم�صامحة لن يوؤذَيه  قا�صيَته على يَدي ذلك ال�صخ�س، 

هو، بل �صيخنق حتًما حياتك الروحيَّة! وفي الواقع اأّنك �صتكون م�صتعَبًدا 
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لذلك ال�صخ�س، حتَّى تعقد اإرادتك على م�صامحته. عندئٍذ فقط يمكنك 

أنّنا  ل لنا خطايانا،  �إغفر  لُّوه:  ُي�صَ اأن  تالميذه  ي�صوع  الربُّ  علَّم  ما  ُت�صلِّي  اأن 

ا نغفر لكلِّ َمن يذنب �إلينا )لوقا 11: 4(. فاإن كنت على علٍم بوجود  نحن �أي�شً

روح »ُخبث« )عدم مغفرة( في قلبك، فاخَتر اأن ُت�صامح ذلك ال�صخ�س، 

اأو اأولئك الأ�صخا�س، فيما تق�صي وقًتا في الخلوة اأمام اهلل. ومن َثمَّ تغدو 

قادًرا على التعبير عن محبَّة اهلل تجاههم ِبال رياء!

اأو تعليِله عقليًّا، بدًل من العتراف  اإلى كتم �صقوطنا  �لمكر: لجووؤنا 

بخطيَّتنا، عائ�صين حالة خداع بدل حياة ال�صتقامة. 

�لرياء: التظاُهر بما ُيناق�س حقيقة اأنف�صنا، تدفعنا رغبة متكبِّرة لإعطاء 

اإّياهما. وفي جذر كّل  اأو �صخ�ٌس ل�صنا  اأنَّنا �صيٌء  عين  انطباٍع خاطئ، مدَّ

ُّم 
رياء رغبٌة في الظفر بال�صتح�صان، اأكان من ِقَبل خادٍم للرّب اأم اأٍب اأو اأ

اأو �صديق، اأو في مكان العمل.

متَّ�صمًة  بالبركات  غيرنا  تمتُّع  حيال  فعلنا  ة  ردَّ تكون  اأن  �لح�شد: 

ا عن البتهاج ال�صادق، اأو اأن ن�صتهي ما يملكه �صوانا.  بالرتياب عو�صً

�لمذمَّة: اأن ن�صتعمل األ�صنتنا لإيذاء الآخرين اأو اغتيابهم، اأو اأن ُنعير اآذاننا 

ل�صماع اأّي �صيء من �صاأنه ت�صويه �صمعة اآخر ُخلقيًّا، اأو اأن نحاول التهوين 

 بالإ�صارة اإلى الخطايا في حياة �صخ�ٍس اآخر.
ّ
من اأمر ذْنبنا ال�صخ�صي

ا  تلك هي الأمور التي ينبغي اأن نطرحها جانًبا اإن �صئنا اأن ن�صتهي حقًّ

ي بها. وعندئٍذ، فكما اأنَّ الطفل المولود حديًثا ل يحتاج  كلمة اهلل للتغذِّ

اإلى اإقناٍع كي يطلب الحليب الُمحيي اإْذ يحين وقت الإر�صاع، فكذلك 

�س ل بدَّ اأن ت�صتهي  ا اإذ ُتتاح لك فر�صٌة كي تفتح كتابك المقدَّ اأنت اأي�صً
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 �لعديم �لغ�ّس، لكي تنمَو به )1بطر�س 2: 2(.
َّ
�للبن �لعقلي

ٍ مِحوُرها الذات. أن تتواجد مع حياة ال�صركة الحّية ال يمكن ا

لع على ر�صالة بعثت بها ُمر�َصلٌة ما زالت  اأُتيح لي منذ عهد قريب اأن اأطَّ

ي�صتطيع  ل  اأ�صخا�س  بين  تخدم  وهي  �صنين.  ة  عدَّ منذ  اليابان  في  تخدم 

في  وعاملين  حكوميِّين  م�صوؤولين  من  اإليهم،  ي�صلوا  اأن  الآخرين  ُمعظم 

نته تلك الر�صالة:  و�صواهم من علّية القوم. ومّما ت�صمَّ
ّ
ال�صلك الدبلوما�صي

إذِ ا�صتعر�صُت  إنكار النف�س �حْمل ال�صليب كلَّ يوم؟ فا ُترى، ماذا حلَّ بتعليم ا

إنَّ كثيًرا من مو�صوعات  إذ ا أمٌر بّين. ا ة، لفَت انتباهي ا كتًبا تتنا�ل الحياة الم�صيحيَّ

ر بو�صف تح�صينات  أ� نحوها ُيخت�صَ الكتب التي اقتنيُتها في الع�صرين �صنًة الما�صية ا

أنَّ الكتب التي �صاعت في  أذكر ا ة مّما »تقوم به بنف�صك«. �لكّنني ا للحياة الم�صيحيَّ

ا، �َعْي�س  إنكار النف�س، �حْمل ال�صليب يوميًّ ة كانت تتنا�ل ا بدايات حياتي الم�صيحيَّ

أفهذه   �بي. ا
َّ

أن ُيظهِر حياته في حياة مقّد�صة، �الثبات في الم�صيح، �ال�صماح له با

ر ذلك؟  أت�صوَّ أنا ا أم ا التعاليم تختفي �صيًئا ف�صيًئا، ا

أ�  إذ كتب: »في الغرب، ا  في هونغ كونغ ا
ٌّ

ما كان ذلك ما عناه قائٌد �صيني �ربَّ

أرى الكني�صة تقف على نحوٍ متزايد في جانب انت�صار قيامة  في العالم الحرِّ عموًما، ا

االبن  بنجاح  ون  معنيُّ �ُهم  العالقة.  من  النوع  ذلك  يبتغون  هم  إنَّ ا المجيد.  ي�صوع 

ني  أنَّ أجل البّر(. غير ا آالم الم�صيح )ال أقاّلُء ي�صتركون في ا إّنما ا قه �خيراته. ا الُمقام �تفوُّ

أ��صاع  آ�صيوّية، �ال �صّيما في البلدان التي ت�صهد اال أرى نقي�س ذلك في الكني�صة اال ا

م.  ألِّ أكثُر ا�صتعداًدا لل�صركة مع الم�صيح المتا ؤمنون ا ؤالء المو فيها ت�صييًقا �تقييًدا. فهو

أعظمان.« أتهم �امتيازهم اال إليهم، هي مكافا آالمه، بالن�صبة ا نَّ �صركة ا ذ اإ اإ
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�لت�شبُّه بموته

ة  وقوَّ ي�صوع(  )الربَّ  أعرفه  ل قائاًل:  ه  نف�صُ بول�س  الر�صول  �صّلى  لقد 

قيامته، و�شركة �آلمه، مت�شبًِّها بموته )فيلبّي 3: 10(.

الرغبة  هذه  م�صامين  اإدراك  على  ُيعيننا  اأن  عامو�س  �صفر  �صاأن  من 

الر�صول  عنها  عبَّر  كما  الم�صيح  ي�صوع  الربِّ  م�صاركة  في  ال�صامية 

 بول�س. اإذ اإنَّ عامو�س �صاأل هذا ال�صوؤال: هل ي�شير �ثنان مًعا، �إن لم يتو�عد�؟ 

لنا  ينبغي  الم�صيح،  قيامة  بقّوة  ال�صير  اإلى  قنا  ت�صوَّ فاإن   .)3  :3 )عامو�س 

اأّن  ومعلوٌم  اآلمه.  �صركة  في  بن�صيبنا  الإ�صهاَم  يقيًنا  نقبل  اأن  ا  اأي�صً كذلك 

ن�صف الّتفاق لي�س اّتفاًقا على الإطالق!

الذي  الُمِم�ّس  الألم  على  ال�صوء  بول�س  �صّلط  اآخر  مو�صع  وفي 

الموؤمنين  اإلى  كتب  ا  لمَّ وذلك  تجاوًبا،  تلقى  ل  التي  المحبَّة  ي�صحب 

�أنا  و�أّما   :
ّ
الر�صولي �صلطانه  في  يطعنون  بداأوا  اإذ  يده،  على  اآمنوا  الذين 

�أقلَّ  �أَُحبُّ  �أكثر  ِحبُّكم 
�أُ �أنف�شكم؛ و�إن كنُت كلَّما  أجل  �أُنِفق و�أُنَفُق ل فبكلِّ �شرور 

الحقيقيَّة   المحبَّة  حلَّل  قد  بول�س  وكان   .)15  :12 )2كورنثو�س 

لنف�شها  ما  تطلب  ول  وترفق...  تتاأنّى  �لمحبَّة  العبارة:  ب�صريح   فقال 

)1كورنثو�س 13: 4 و5(.

ا،  ُ اأنانيَّة اأي�صً
هذه المحبَّة الخال�صة، التي تحتمل الآلم باأناة وهي غير

فلّما جاء  الم�صيح.  ي�صوع  رّبنا  �صخ�س  في  نحٍو عجيب  مت على  تج�صَّ

كامل  نحٍو  على  اهلل  محبَّة  بيَّن  للمحبَّة،  يفتقر  عالمٍ  اإلى  ي�صوع  الرّب 

نف�صه،  قرارة  داخل  واأفكاره  واأقواله،  اأفعاله  اإنَّ  حيث  اإن�صان.  هيئة  في 
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اإنَّ  اآخر:  الذات. بكالٍم  بم�صلحة  قطُّ  ُتعَن  لم  التي  للمحبَّة  رائعة  �صورة 

ارتفاعه على  الِمذَود حّتى لحظة  جاعه في  اإ�صْ ي�صوع، من لحظة  الربَّ 

 الخا�سِّ في 
ِّ
ف امتيازات كماله الإن�صاني ال�صليب، رف�س بمحبٍَّة اأن يوظِّ

طلب م�صالحه ال�صخ�صيَّة.

الربُّ  ق�صاها  التي  والثالثين  الثالث  ال�صنين  اأثناء  ففي  لذلك،  ووفًقا 

خير  لأجل  با�صتمراٍر   )16  :3 )1يوحنّا  نف�شه  و�شع  الأر�س،  على  ي�صوع 

ح، نقراأ ما يلي: 
ِّ
الآخرين. ثمَّ لّما واجه األم ال�صليب المبر

ي�شوع... وهو عالم �أنَّ �شاعته قد جاءت لينتقل من هذ� �لعالم �إلى �لآب، �إذ 

ته �لذين في �لعالم، �أحبَّهم �إلى �لمنتهى )يوحنّا 13: 1(. كان قد �أحبَّ خا�شَّ

نعم، اإنَّ محبَّته كانت متاأّنية ومتحلِّلة لالألّم وعليه، فاإذا �صئنا اأن تكون 

لنا بالفعل »�صركة« مع مخلِّ�صنا، فال�صوؤال الفاح�س للقلب والذي ينبغي 

اأن نطرحه على اأنف�صنا هو هذا:

ة  الخا�صَّ منفعتي  �صبيل  في   
َّ

علي اهلل  بها  أنعم  ا التي  الحياة  خيرات  أ�صتخدم  أا ا

أجل  ال أ�صيلة  اال بالمحّبة  حياتي  أبذل  ا أن  ال م�صتعدٌّ  أنا  ا أم  ا  ،
ّ

ال�صخ�صي مي  �تقدُّ

ألم؟ آخرين، حّتى لو انطوى هذا العمل على معاناة اال اال

 الذي 
ّ
بلى، اإنَّ محبَّة اهلل تر�صم �صورة مفارقة بيِّنة ن�صبًة اإلى جيلنا الحالي

الذات ف�صيلة واأنَّ  اأنَّ محبَّة  يعلن بج�صارة  ًل«، والذي  اأوَّ �صعاُره »نف�صي 

حقوق المرء اأهمُّ من خير الغير. وعبادة الذات هذه بعينها هي من الأمور 

أنَّ �لنا�س يكونون  ل التي تعلنها كلمة اهلل بو�صفها عالمات الأّيام الأخيرة: 

أنف�شهم... محبّين ِللَّّذ�ت دون محبّة هلل )2تيموثاو�س 3: 2 و4(. محبّين ل
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على   
َّ
اأ�صر قد  مكالرين«  »اأِلك�صندر  يكون  اأن  اإًذا  عجيٍب  فغير 

الأقدام  اآثار  عليه  ترت�صم  الأ�صمى  الروحيَّة  الجمالت  اإلى  ال�صبيل  اأنَّ 

جة بدماء محبَّة الذات الجريحة.
َّ
الم�صر

على  البرهان  م  تقدِّ بالفكر،  اأو  بالفعل  عنها  عبَّرنا  �صواٌء  الخطيَّة،  اإنَّ 

م بوعي الذات والأنانّية. وي�صير »اأُُزوالد ت�صامبرز«  ميلنا الموروث المتَّ�صِ

اأّنها  موؤّكًدا  لنف�صي«،  بحّقي  »مطالبتي  بو�صفها  الأنانية  النزعة  هذه  اإلى 

»خِطرٌة على كلِّ حال، �صواٌء تمَّ التعبير عنها عمليًّا باأخالقّية رفيعة اأم بال 

اأخالقيَّة و�صيعة.« فمن ال�صهل اأن ن�صتهجن الأنانيَّة والق�صوة في ال�صرقة 

ا اأن ندرك اأنَّ اأنانّية الإن�صان الأثيمة ُيعبَّر  والحتكار. ولكْن ينبغي لنا اأي�صً

ا على حدٍّ �صواء. 
ً
عنها بطرق اأكثر خبًثا ومكر

، بل 
ّ
فال يده�صنا اأن تكون في لّب كلِّ م�صكلة عائليَّة وتوتُّر اجتماعي

بحّقي  الغادرة  المطالبُة  تلك  ا،  اأي�صً الكن�صّية  الم�صاعب  اأغلب  لّب  في 

وبالحقيقة  واإرادتي...  وقتي ومالي وطريقي ورغبتي  لنف�صي، من جهة 

ا عن 
ً
اأنَّ اأيَّ �صيء ل ُيظِهر محبَّة اهلل التي ل تطلب ما لنف�صها يكون تعبير

اأنانّية الإن�صان الفطريّة. 

منظوري �ل�شماوّي

اإنَّ الطريقة الوحيدة التي بها يمكننا اأن نمّيز الأنانيَّة هي اأن ننظر اإلى 

اأنف�صنا من وجهة نظر اهلل. ويعمد »جاي بي فيلِب�س«، في كتابه »ر�صائل 

لأجل  بول�س  �صاّلها  التي  ال�صالة  �صياغة  اإعادة  اإلى  فتيَّة«،  كنائ�س  اإلى 
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موؤمني الكني�صة في كولو�صي على النحو التالي:

أمور من وجهة نظره هو، باأن تنالو�  نُ�شّلي �إلى �هلل طالبين �أن ت�شيرو� تَرون �ل

ب�شيرًة وفهًما روحيَّين )كولو�شي 1: 9 ب�شياغة فيلِب�س(.

عيوننا  يفتح  اأن  اإليه  طالبين  اهلل  اإلى  وُن�صّلي  ببول�س  نقتدي  فعندما 

الروحيَّة، عندئٍذ فقط نبداأ بروؤية ظروف حياتنا ال�صخ�صيَّة على حقيقتها، 

الطريقة  ال�صماوّي. وبهذه  اهلل  بل من منظور   ،
ّ
الأناني بعيَني كياننا  لي�س 

 الدقيق. 
ّ
فقط يمكننا اأن ننظر اإلى وقائع حياتنا بمنظاره الروحي

ال�صيِّدة  ا�صُمها  بعيد،  عهد  منذ  نعرفها  �صديقٌة  ولزوجتي  لي  كان 

ت عزاًء عظيًما لّما واجهت ماأ�صاة  »�صايالن�س«. هذه المراأة الفا�صلة تعزَّ

ا�صتيقظت  فاإنَّها  �صماوّي.  منظوٍر  من  والخ�صوع  ال�صالة  بروح  عائليَّة 

ذات ليلة اإذ رنَّ جر�س التلفون في ال�صاعة الثانية، و�صاألها �صابط ال�صرطة: 

»نعم،  �صًة:  متوجِّ فاأجابت  الليلة؟«  �صّيارتِك  يقود  كان  َمن  تعرفين  »هل 

ال�صوت  اإليها  وتناهى  لل�صبيبة.«   
ّ
موؤتمٍر روحي بها من  راِجعان   

َّ
ابني اإنَّ 

ال�صائق، وها  النعا�س  نباأ موؤ�صف: لقد غلب  لِك  الأج�سُّ يقول: »عندي 

ة حول �صجرة على حافة الطريق. ال�صائق ُتوّفي، ول اأمل  هي �صّيارتك ُملتفَّ

في الواقع باأن يبقى ال�ّصاُب الآخر حيًّا!«

كان  قلبها  لأنَّ  �صيَّما  ول  النباأ،  �صماعها  لدى  وُذِهلت  الأمُّ  عقت  �صُ

ا بالمحبَّة العطوف لأولدها. ثمَّ و�صعت �صّماعة التلفون و�صرخت 
ً
زاخر

اإلى الآب ال�صماوّي: »يا اهلل، ماذا تفعل الأمُّ في مثل هذه الحالة؟« ومن 

ر بطريقة كتابيَّة. وكما قالت  الخير اأنَّها كانت قد تعّلمت اأن ت�صّلي وتفكِّ

ر فيه كانت اآية الكتاب التي  لي في ما بعد فاإنَّ كلَّ ما ا�صتطاعت اأن تفكِّ
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تو�صينا اأن ��شُكرو� في كلِّ �شيء )1 ت�شالونيكي 5: 18(. ثمَّ اأردَفت: »ولكْن، 

يا رّب، اأنت تعلم اأنَّ قلبي غير �صاكر. اإنَّه بارد وم�صدوم وخاٍو. ولكّني 

تجري  اأن  اأرجو  بهذا،  اأقوم  فاإذ  كلمتك.  ُطيع 
�صاأ الرهيبة  الليلة  هذه  في 

ا، فال بدَّ اأن تجعل هذا 
ً
ُطيعك واأقول لك �صكر

معجزة في قلبي. عندما اأ

الأمر حقيقيًّا، لأّني في هذه ال�صاعة الفاجعة ل اأ�صعر باأّني �صاكرٌة البتَّة.« 

بهذه الطريقة مار�صت ال�صيدة »�صايالن�س« اإيمانها و�صرعت ُت�صّلي.

ا لك، اأيُّها 
ً
ًل: »�صكر ا قالت اأوَّ وقد اأخبرتني هذه الأمُّ الحنون اأنَّها لمَّ

الآب، من اأجل كونك َمن اأنت،« ظلَّ قلبها الذاهل بارًدا وخاويًا. ولكْن 

راتها باإيمان واإخال�س، اأجرى الروح القد�س معجزته  رت ت�صكُّ
َّ
فيما كر

كران الأ�صيل. بلى، في اأثناء �صاعات  العجيبة! فقد مالأ قلبها بالعزاء وال�صُ

القد�س،  الروُح   ،
ُّ
إلهي ال المعّزي  ا�صتجاب  المظلمة،  الطويلة  تلك  الليل 

لها  المتغّيرة  غير  اهلل  محبَّة  اإلى  فطماأنها  وطاعتها.  المراأة  تلك  لإيمان 

ولعائلتها على ال�صواء. واإذ بزغ فجر النهار، كانت عيناها بالطبع ما تزالن 

اإذ  الو�صف  الفائقة  التعزية  اختبرِت  عينه  الوقت  في  وِرقتين، ولكنَّها 
َ
ُمغر

ملك �صالم اهلل في قلبها.

محبَّته  باأذُرع  حزينة  ا  مًّ
ُ
اأ ق  طوَّ اإذ  اهلل  لنعمة  رائعة  �صهادة  من  لها  يا 

غمر  »�صايالن�س« كيف  ال�صّيدة  وهادئة، و�صفت  را�صخة  فبثقٍة  الأبديَّة! 

الب�صر.  اإدراك  يفوق  الذي  اهلل  �صالم  الحالك  الليل  ذلك  اأثناء  في  ها  نف�صَ

ياأتي  فعندما  الرّب،  مع  م�صيرتها  في  الفا�صلة  المراأة  هذه  اأثبتت  وكما 

ال�صماوّية  النظر  ووجهة  الب�صرية  النظر  وجهة  بين  الفرق  يكون  ال�صيق، 

فرًقا كليًّا.
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بين  اأنَّ  تدرك  ف�صوف  اهلل،  مع  وثيقة  ب�صركة  ا  اأي�صً اأنت  تتمّتع  واإذ 

ال�صكر والإيمان عالقًة متبادلة دائًما. فحينما يغمر قلَبك �صكراُن الإيماِن 

ظروف  اإلى  هو  نظره  وجهة  من  تنظر  اأن  على  اهلل  رك  ُيقدِّ الأ�صيل، 

حياتك المتغّيرة، �صواٌء بدت جّيدة اأو رديئة في ظاهرها. وبهذا المنظور 

أ�شياء تعمل مًعا للخير  ال�صماوّي، ل بدَّ اأن ُيطْمئن اهلل قلبك المتاألِّم �أنَّ كلَّ �ل

فالعزاء  )رومية 8: 28(.  ق�شده  ون ح�شب  مدعوُّ هم  �لذين  �هلل،  يحبُّون  للذين 

باردًة  القتبا�س  كثيرة  حقيقة  يبقى  اأن  ينبغي  ل  الآية  هذه  في  ن  المت�صمَّ

ُيجلِجل  حتَّى  الثمين  الوعد  هذا  اهلل  اأعطانا  قد  اإذ  فح�صب.  وخاوية 

بحقيقته العجيبة في قلِب كلٍّ مّنا. لذا احَمِد الربَّ عندما ت�صعر بميٍل اإلى 

ذلك! واحَمِد الربَّ عندما ل ت�صعر بميل اإلى ذلك! فلن ياأتي في حياتك 

ا في غير محلِّه.
ً
اأو حياتي اأبًدا اأيُّ ظرٍف ل يكون فيه حمُدنا للرّب اأمر

زال  ما  ُمر�َصَلين  من  ر�صالًة  قريب  عهد  منذ  و»دوروثي«،  اأنا  ينا،  تلقَّ

اأمينة ومثمرة في ظروٍف كثيرة  ة طويلة خدمًة  الم�صيح منذ مدَّ يخدمان 

القيود ببلٍد من بلدان ال�صرق. في تلك الر�صالة كتب »�صتان« هذه العبارة: 

»اأ�صتطيع - وينبغي لي - اأن اأحَمد الربَّ على اأ�صا�س طبيعته، ل على اأ�صا�س 

الم�صامحة،  عن  ُبوم«  تن  »كوري  قالته  ما  تو�صيع  �صئنا  واإذا  راحتي!« 

ا كان َحْمد الرّب فعاًل من اأفعال الإرادة ففي  ا اأن نقول اإنَّه لمَّ ن�صتطيع اأي�صً

و�صع الإرادة اأن تختار حمد الربَّ ب�صرف النظر عن حرارة القلب! ُثمَّ اإذ 

 واليقين الثابت 
َّ
نختار اأن نحمده، فال بدَّ اأن ُيعطينا وهج �صالمه الداخلي

بمحبَّته غير المتغيِّرة، كائًنا ما كان ظرُفنا.
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اأن  بل  �صيء،  كلِّ  على  اهلل  ن�صكر  اأن  منَّا  مطلوب  غير  اأنَّه  ولنالحظ 

ن�صكره في كلِّ �صيء.

 
ُّ

إيماني إدراكنا لمنظورنا ال�صما�ّي، هو العامل اال أ�صيل، النابع من ا ر اال فالت�صكُّ

الذي يف�صل رثاء الذات عن الحزن.

ر اأنَّ هذا �صحيح �صواٌء ُكنَّا في كني�صة اأو في م�صت�صفى! حتَّى اإذا  ولنتذكَّ

هبَّت علينا عوا�صف الحياة العاتية، فمع اأنَّ القلب المكبَّل بقيود الأر�س 

ي�صت�صهل اّتخاذ موقٍف �صعاُره »ارثوا لحالي!« اأكثر من اأّي موقف اآخر، 

الم�صيح وُي�صبِّحه على  د  ُيمجِّ ينفكُّ  الم�صيح ما  الذي مركزه  القلب  فاإنَّ 

كلِّ حال. وقد تحّدث »اأزوالد ت�صامبرز« عن ذلك بقوله:

عتبة  عند  فنجل�س  األم.  نوبة  ل  اأوَّ عند  وينهارون  ي�صقطون  معظمنا 

اأنَّهم  يزعمون  َمن  اإنَّ عطف  حتَّى  الذات.  رثاء  من  ونذوي  اهلل  مقا�صد 

محبَّته  في  اهلل،  اأّما  البوؤ�س.  عمليَّة  ت�صريع  اإلى  اإلَّ  يوؤّدي  لن  م�صيحيُّون 

العظيمة، فلن يفعل ذلك اأبًدا. اإنَّه يوافينا بقب�صة يد ابنه المثقوبة، ويقول: 

ُقم وا�صتِنر!« واإذا كان اهلل، بو�صاطة قلٍب  ال�صركة معي؛  »ادخْل رحاب 

اإًذا على ك�صره  ه  ْ
فا�صكر العالم،  ُيجرَي مقا�صده في  اأن  مك�صور، يمكن 

ف(.
ُّ
أ�شماه، بت�صر ُزوالد ت�صامبرز، �أق�شاَي ل

قلبك )اأ

فالآية  في حياتنا.  أ�شياء  �ل كلِّ  الُمِحبَّ وراء   
َّ
الإلهي ال�صبب  ولنالحظ 

�بنه  م�شابهين �شورة  نكون  اأن  هو  منها  الق�صد  اأنَّ  لنا  تك�صف  فوًرا  التالية 

)رومية 8: 29(.
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نا، فمن  نا اهلل بحرّية مجيدة من نير اأنف�صُ بلى، اإذا �صئنا اأن نفهم كيف اأمدَّ

ال�صروريِّ حتًما اأن نتعلَّم النظر اإلى حياتنا من زاوية النظر ال�صماويَّة.

ول  التح�صين  لي�س  الذات  حول  المتمركزة  للحياة  اهلل  عالج  اإنَّ 

التهذيب، بل الموت! فعندما تواجهنا جاذبيَّة حياة الذات المركزيَّة في 

حياتنا على الأر�س، ي�صتطيع الإيمان الأ�صيل اأن يبتهج بحقِّ اهلل الأبدي 

الذي ُمفاده: قد متُّم، وحياتكم م�شتترة مع �لم�شيح في �هلل )كولو�ّشي 3: 3(.

و�لقيامة  و�لدفن  �لموت  بعمليَّة  �هلل،  في  �لم�شيح  مع  م�صتترة  حياتنا  فالأنَّ 

)رومية 6: 2-4(، فقد تمَّ ف�صُلنا جذريًّا عن كينونتنا المقّيدة بالأر�س وعن 

بمنظور  نتمّتع  اأن  ن�صتطيع  والآن  الذات.  حول  المتمركزة  اهتماماتها 

حياتنا الجديد في جانب القيامة الذي هو جانب ال�صليب الآخر!

، في الم�صيح قد قمُت، في الم�صيح قد متُّ

في الم�صيح على اأعدائي انت�صرُت،

في الم�صيح، في ال�صماِء جل�صُت،

وتهلَّلت ال�صماُء لهزيمة جهنَّم!

، وقد مات بالن�صبة اإلى الخليقة القديمة، �صار 
ّ
 الحقيقي

َّ
اإنَّ الم�صيحي

جزًءا من خليقة اهلل الجديدة. تلك هي فحوى خال�صنا في الأ�صا�س.

ل  تتحوَّ اأن  بدَّ  فال  مقاُمنا،  حيث  من  الم�صيح  مع  �صْلبنا  ندرك  واإذ 

حياتنا اليومّية من كونها وجوًدا متمركًزا على الذات لت�صير اختباًرا عملًيا 

الوثيقة معه،  ال�صركة  بمثل هذه  التمتُّع  �صبيل  الم�صيح. ولكْن في  مركُزه 

ل            ينبغي لنا اأن نعرف كيف نتعامل دائًما مع حياة الذات، هذه التي ت�صكِّ

نيويَّة! م�صكلتنا الدُّ
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م�شكلتي �لدنيويَّة

أر�س  ؤال الفاح�س للقلب: »هل حياتي على اال آن ان نطرح هذا ال�صو ينبغي لنا اال

أنَّها ما تزال متمركزًة حول الذات؟« أم ا ا، ا مركُزها الم�صيح حقًّ

يقيًنا اأنَّ الحياة المتمركزة حول الذات ل تلبث اأن ت�صير ُمعاديًة لأيِّ 

د اأمانها اأو اأنانيَّتها اأو راحتها اأو  �صخ�س، اأو غا�صبًة حيال اأيِّ ظرٍف، يهدِّ

تها. وقد عّبر »ج. كامبل مورغان« عن ذلك بهذه الطريقة: »الأنانيَّة 
َّ
م�صر

جهّنم«  نعت  �صُ منها  التي  ة  والمادَّ العداوة،  وقلب  الخطيَّة،  جوهر 

)هو�صع: قلب اهلل وقدا�صته(.

غير  باإخال�ٍس  ُت�صّلي  امراأًة  �صمعُت  �صالة،  اجتماع  في  م�صاء،  ذاَت 

لة  ماألوف. ومن الوا�صح جليًّا اأنَّها كانت تقابل اهلل بطريقة جديدة وُمحوِّ

محّبتك  بذراَعي  قني  طوِّ ي�صوع،  الربُّ  »اأيُّها  قائلًة:  �صلَّت  اإذ  للحياة 

اأكون  اأن  ُريد 
اأ فل�صُت  الموت.  حتَّى  واأحِببني  ال�صليب،  اإلى  ني  مَّ و�صُ

 �صالُتها 
َّ
في اأثَّرت  ولقد   »!

َّ
في يحيا  الذي  الم�صيح  بل  بعد،  يحيا  َمن  اأنا 

اأيَّ تاأثير. 

رت 
ِّ
ولئن كانت هذه الأخت الفا�صلة على علم باأنَّها قد �صبق اأن ُحر

فقد  الم�صيح،  مع  ال�صماويّات  في  لت�صكن   - والقيامة  الموت  بعمليَّة   -

الحدود!  اأبعد  اإلى  العالم  هذا  في  يزال  ما  ج�صدها  اأنَّ  ا  اأي�صً تعي  كانت 

والأفعال  لالأقوال   
َّ
الإلهي الحلَّ  تلتم�س  كانت  �صلَّت  لّما  اأنَّها   

ٌّ
وبديهي

الُمفعمة  اأنَّ �صالتها  المرتبطة بج�صدها هنا على الأر�س. ويقيًنا  الأنانّية 

اأقوى  رّبها  �صركة مع  اإلى  ال�صديد  �صوقها  عبَّرت عن  قد  العميق  بالمعنى 
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الر�صول  بول�س  اأنَّ  لي  تبيَّن  ال�صالة،  هذه  في  رت لحًقا  فكَّ واإذ  واأوثق. 

 لمثل هذه الطلبة التي ي�صطرم بها القلب، 
َّ
م الأ�صا�س الكتابي اأن قدَّ �صبق 

ا كتب: وذلك لمَّ

تميتون  بالروح  كنتم  �إن  ولكْن  ف�شتموتون؛  �لج�شد  ح�شب  ع�شتم  �إن  أنَّه  ل

�أعمال �لج�شد ف�شتحيون )رومية 8: 13(.

ل  ائي عوًنا في الأفكار التالية على �صبيل التاأمُّ
ّ
وع�صى اأن يجد بع�س قر

 الالحق 
َّ
ق في مغزى هذه الآية، فيما يجد اآخرون الإي�صاح التمثيلي المعمَّ

مون لنا  . فالعارفون باللغة اليونانيَّة يقدِّ
ّ
اأكثر فائدًة لهم على ال�صعيد العملي

ر الذي تنطوي عليه هذه الآية:
ِّ
بعُد فهًما اأوفى للحقِّ المحر

تميتون  بالروح  كنتم  �إن  ولكْن  ف�شتموتون؛  �لج�شد  ح�شب  ع�شتم  �إن  أنّه  ل

�أعمال �لج�شد ف�شتحيون )رومية 8: 13(.

»ُتميتون«  الفعل  فاعل  يظهر  اليونانّية،  اأي  الأ�صليَّة،  اللغة  في  �أّوًل: 

أنتم. )ب�صيغة المعلوم( وهو ا

ر من »اأعمال« ج�صدي )حياتي 
َّ
الحقيقة الكتابيَّة: اإن كان لي اأن اأتحر

 فعاًل �عمًدا اأن اأتعاون مع اهلل.
َّ
الأنانّية(، فعلي

اهلل  يقّدم   )
ّ
الإلهي ذ  )المنفِّ بالر�ح  اأنَّه  ا  اأي�صً الآية  هذه  لنا  توؤّكد  ثانيًا: 

تدبيره العجيب لالنت�صار على اأعمالنا الأنانّية المقّيدة بالأر�س.

ال�صالة  بروح  العمليَّة  في  اأنهمك  اأن   
َّ
علي اأنَّ  مع  الكتابّية:  الحقيقة 

وبن�ساط، فاأنا ال �أ�ستطيع بنف�سي �أن �أُميت �أعمالي �الأنانيَّة! فما دمُت في 

أفعالي  ا ا عن  ني جذريً اأن يكفَّ فالر�ح القد�س �حده هو َمن ي�صتطيع  هذا العالم، 

المتمركزة على ذاتي.
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الم�صتمر  الم�صارع  ب�صيغة  مكتوبة  الآية  هذه  اأنَّ  ا  اأي�صً المفيد  من   ثالثًا: 

هذه  ا�صتخدام  يبيِّن   ،
ّ
العملي ال�صعيد  فعلى  ُتميتون.«  كنتم...  »اإن 

على  اأن يجري  ينبغي  بال�صالة والعمل  تعاوني مع اهلل مقروًنا  اأنَّ   ال�صيغة 

نحو م�صتّمر.

ة 
َّ
مر ل  اأوَّ القد�س  الروح  اإلى  الموؤمن  طلب  اأنَّ  مع  الكتابّية:  الحقيقة 

فهذا  جذريًّا،  تغييٍر  اختباَر  يكون  قد  يميُتها  ُحبًّا  الذاتيَّة  حياته  يحبَّ  اأن 

ة واحدة فقط. ولكْن كلَّما رفعت حياة الذات راأ�صها 
َّ
ا ُيفعل مر

ً
لي�س اأمر

الروح  عمل  مع  نتعاون  حتَّى  مخ�صو�صة  �صالة  نرفع  اأن  ينبغي  الب�صع، 

التنفيذيّة  القد�س  الروح  خدمة  على  دائًما  نّتكل  واإذ  ر. 
ِّ
الُمحر القد�س 

ُتمات اإذ ذاك اأعماُلنا الأنانّية. 

فاإنَّ ق�صد اهلل يق�صي باأن يكون موقُف الإيمان هذا من جانبنا اختباًرا 

ا كلَّ حين!
ً
ا ومتوا�صاًل وحا�صر

ً
م�صتمر

محكمة،  قاعة  اإلى  الخيال  اأجنحة  على  لنذهْب  لهذا،  وتو�صيًحا 

حيُث ُيحاكم رجٌل بتهمة القتل. فبعد ا�صتعرا�س البّينات وغربلتها، ثبت 

م�صوؤوليته  يمار�س  اأن  القا�صي  واجب  من  وبات  الرجل،  على  الُجرم 

الخطيرة باإ�صدار الحكم. ثمَّ ُيخيِّم ال�صمت في قاعة المحكمة اإذ ينه�س 

ُمذِنب، ولذلك نحكم عليه  الرجل  اأنَّ هذا  ثبت  القا�صي ويقول: »لقد 
 

بعقوبة الإعدام.«

ة القا�صي قد انتهت. ولكن اإذا  بهذه العبارة القاب�صة للنف�س تكون مهمَّ

�ًصا من تحت  �صاء القا�صي اأن يحاول تنفيذ حكم الموت بيده، ف�صحب م�صدَّ

حزامه واأطلق النار على القاتل، ي�صبح القا�صي نف�صه مذنًبا بجريمة قتل!
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ي�صلِّم  اأن  هو  ي�صتطيعه  ما  كلُّ  الإعدام،  بحكم  القا�صي  ُنطق  فبعد 

.
ّ
د الر�صمي المحكوم عليه اإلى الجالَّ

وتعترف   
َّ
ُتِقر اأن  اإلَّ  فينا  الذات  حياة  ت�صتطيع  ل  المنوال،  هذا  على 

بحكم  ننطق  اأن  علينا  المحكمة،  في  القا�صي  �صاأُن  و�صاأُننا  باأنانيَّتها. 

ُيعِدم  اأن  اأبًدا  للقا�صي  يحقُّ  مثلما ل  ولكْن  الأنانّية.  اأفعالنا  الموت على 

الذات  ا في حالة تمركُزنا حول  اأي�صً اأفعالنا نحن  القاتل حياته، فكذلك 

ا هلل على تدبيره 
ً
ل نملك القدرة على اإماتة اأعمال حياة الذات. اإنَّما �صكر

اإبطال فاعليَّة  اإلهيًّا، هو الروح القد�س، ولهذا الروِح القدرُة على  ًدا  جالَّ

الأنانيَّة الممكنة في حياتنا.

بلى، بنعمة اهلل ُنعطى »بالروح« القدرَة على اإماتة »اأعمال الج�صد«. 

د، نبلغ  ل ومتعمَّ اأ�صا�ٍس متوا�صِ واإذ ن�صتفيد من هذا التدبير العجيب على 

ا. ر المرتبط بحياٍة مركُزها الم�صيح حقًّ
ِّ
اإلى اختبار الفرح المحر

ة من  ، والِعَبر الموؤثِّرة الم�صتمدَّ
ّ
 الجلي

ّ
اء هذا التعليم الكتابي

ّ
ومن جر

ة التي �صمعُتها من اأُختنا الفا�صلة في اجتماع ال�صالة،  تلك ال�صالة الحارَّ

ا �صالًة من الن�صيج عينه: ا ما �صلَّيُت اأنا اأي�صً
ً
كثير

ا ُيميُتها.  أحبِب حياة ذاتي حبًّ إلى �صليبك، �ا ني ا مَّ ��س، �صُ يا رّب، بر�حك القدُّ

.
َّ

 ما بعد، بل الم�صيح الذي يحيا في
َّ

أنا َمن يحيا في أكون ا أالَّ ا أريد ا نَّني ا اإ

ينا بكلمة اهلل  من ال�صهل اأن نعتقد اأنَّ الغر�س الأق�صى من اغتذائنا وَتقوِّ

ج اإلى حياةٍ تتَّ�صم بالكتفاء والر�صى. ولكّن الحال لي�س على  َّ
هو اأن نتخر

ِخيار  وُيغّذي  ُيطِعم  القديم  العهد  في  الكاهن  كان  فلماذا  المنوال!  هذا 

بالعك�س،  بل  ل،  يعر�صها؟  حّتى  العينات  اأف�صل  فقط  له  األيكون  غنمه؟ 
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د »وليم اْ�صِتّل«، كانت تلك الخراف هي عينها المطلوبة للذبح!  كما يوؤكِّ

ة منذ ولدتها كي تكون ذبائح!  اإنَّها كانت ُمعدَّ

اأو  المو�صيقيَّة  قدراتهم  اأنَّ  خطاأ  عن  الموؤمنون  يح�صب  ما  اأكثر  وما 

الذهبّية  الميدالية  لحيازة  ي�صَعون  اإذ  ما  بطريقٍة  الم�صيح   
ُّ
�صَت�صر الخطابيَّة 

كلمته،  من  اهلل  ُيغّذينا  فعندما  الإنجيلّيين!  الم�صاهدين  من  جمهور  اأمام 

ا  عر�صً َي  نوؤدِّ اأن  ق�صده  يكون  ل  بالمحبَّة،  المقرون  تدبيره  بُح�صن 

اأن يو�صع كلُّ جانب من جوانب حياتنا على مذبحه،  اأف�صل، بل  منبريًّا 

كلِّ  اإلى  بالن�صبة  اأحياء  نكون  اأن  من  ن  نتمكَّ اأن  وقبل  الت�صحية.  مذبح 

ما  كل  اإلى  بالن�صبة  الموُت  اأّوًل  يتمَّ  اأن  ينبغي  ذاته،  في  عليه  اهلل  هو  ما 

وتمرُكزنا   ،
ّ
الذاتي واكتفائنا   ،

ّ
الذاتي رثائنا  من  ذواتنا:  في  عليه  نحن 

للذات...  وتزِكَيِتنا  للذات،  وتبريرنا  للذات،  واإر�صائنا  الذات،   حول 

ا.* ا واأي�صً والقائمة تطول اأي�صً

اأيَّ  يجد  اأن  ي�صتطع  لم  اأنَّه  موَجع،  بقلٍب  بول�س،  الر�صول  اأفاد  لقد 

فالأنَّ  فيلّبي.  في  بالكني�صة  »يهتم«  تيموثاو�س،  عدا  ما  اآخر،  �صخ�س 

اأنَّ  بالختبار  يعرفوا  لم  المدينة  تلك  في  بالم�صيح  الموؤمنين  من  كثيرين 

�إذ �لجميع  باأ�ًصى:  لنف�صها«، نقراأ كيف علَّق بول�س  المحبَّة »ل تطلب ما 

أنف�شهم، ل ما هو لي�شوع �لم�شيح )فيلبّي 2: 21(. يطلبون ما هو ل

�س، ل يعني الموُت اأبًدا الفناء بل النف�صال. فالموت الج�صديُّ مثاًل هو انف�صال  في الكتاب المقدَّ  *

يكون  مماِثل،  وبمعًنى  الأبد.  اإلى  اهلّل  عن  النف�س  انف�صال  هو  الأبديُّ  والموُت  الج�صد،  عن  النف�س 

�لموت عن حياة �لذ�ت هو �لف�سل �لد�ئم للأعمال �الأنانيَّة عن �أنماط �ل�سلوك �لب�سرّي. وهذ� �الأمر، 

و�س. على حدِّ ما قد راأينا، ل يمكن اإنجازه اإلَّ بقدرة روح اهلّل القدُّ
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اأماكن  المتاألِّمة في  ون فعاًل بالكني�صة  الذين يهتمُّ الموؤمنون  اليوَم  اأين 

ا من العالم؟ اأنحُن منهمكون للغاية بالحياة كما توؤثِّر فينا بحيث  كثيرة جدًّ

اآخر  �صخ�س  اأيُّ  لهم  لي�س  الذين  اأولئك  عندنا وقت كي نحبَّ  يبقى  ل 

ل  التي  هي  وحدها  اهلل  محبَّة  اأنَّ  ر  نتذكَّ اأن  يجب  اإنَّما  فعاًل؟  بهم  يهتمُّ 

تطلب ما لنف�صها وتتاأّنى اأناًة طويلة. وكما اأنَّ الكاأ�س المملوءة خالًّ ينبغي 

لع�صير  ن من جعلها وعاًء  نتمكَّ اأن  قبل   
ّ
المر غ من محتواها 

َ
ُتفر اأن  اأّوًل 

اأّوًل قبل  البرتقال الحلو ال�صائغ، هكذا ينبغي اأن ُتمات حياة الذات فينا 

الخدمتين  هاتين  كون  على  هلل  وحمًدا  اهلل.  بمحبَّة  المتالء  لنا  ُيتاح  اأن 

كلتيهما جزًءا من عمل الروح القد�س بنعمة اهلل في حياتنا. فما اأحوَجنا 

جميًعا لأن نطلب با�صتمرار اأن ُيميت الروح القد�س، بالف�صِل الجذرّي، 

أنَّ  اأعماَل حياة الذات، ثمَّ اأن يمالأنا في المقابل حتَّى الفي�س بمحبَّة اهلل: ل

محبَّة �هلل قد �ن�شكبت في قلوبنا بالروح �لقد�س �لُمعطى لنا )رومية 5: 5(!

واإذ تبداأ هذه الحقائق تنب�س في قلبك خالل وقت معّيتك، فال بدَّ اأن 

ًدا من كلمة اهلل.  يك�صف لك الروح القد�س الحقَّ مجدَّ

مع  ة  المدَّ ق�صير  ح�صاًبا  يم�صك  »اأن  موؤمن  كلِّ  على  اإنَّ  قيل  ح�صًنا 

اهلل.« فلنحر�س دائًما على األَّ يكون في حياتنا اأيُّ �صيء من �صاأنه اأن ُيبلِّد 

اإح�صا�صنا من نحو اهلل وُيعيق �صركتنا معه.
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ٍف بها 
َ
في ح�صرة �صّيدي الرّب، اأاأنا عالم باأيَّة خطيَّة غير معتر

لم اأُتب عنها؟

األديَّ م�صكلة في:

روٍح غير غافرة؟

محبَِّة اأُنا�ٍس ل يروقونني؟

خداِع النا�س لإظهار �صورة جّيدة؟

ا�صتهاِء مواهب �صخ�ٍس اآخر اأو ممتلكاته؟

ِر والنتقاد؟ التذمُّ

قد  �صميري  لأنَّ  وراجًيا  واثًقا  اإيماًنا  ُمار�س 
اأ اأن  و�صعي  اأفي 

ى؟ تنقَّ

اأحياتي على الأر�س متمركزة على الم�صيح فعاًل اأم هي ما تزال 

متمحورة حول الذات؟

1

2

3

4

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ

نِطنغ �س 37   بَ اإلى �صالة �ليم ماكالردي  اأن ترجع  �االآن، لعلَّك ترغب في 

ن! ثمَّ اأن ت�صلِّيها بنف�صك من جديد في هد�ء �تمعُّ



حين ن�شير مَع ربّنا ي�شوْع،

�شة، في نور كلمتِه �لمقدَّ

فاأيَّ َمجٍد يُ�شفي على دْرِبنا!

تِه وفيما نعمل بم�شرَّ

فال بُدَّ من �أن يمكَث مَعنا

ومَع كلِّ َمن يثُق ويُطيْع.

ما من ظلٍّ يمكُن �أن يُخيَّم

أُفق تلوُح وما من غيمٍة في �ل

دها. �إلَّ وب�شَمتُه تُبدِّ

ما مِن �رتياٍب ول �أيِّ خوٍف

وما ِمن تنهيدةٍ ول دمعٍة

تدوُم �إذ نحن نثُق ونُطيْع.

لكنَّنا لن نختبَر �أبًد�

مباهَج محبّتِه �لفائقة

ع �لكلِّ على مذبحِه، قبَل و�شْ

أنَّ �إنعامه �لذي يُبديِه ل

أكمَل �لذي يُعطيِه و�لفرَح �ل

ُهما لكلِّ َمن يثُق ويُطيْع.

�إْذ ذ�ك في حالوة �ل�شركِة

�شنجل�ُس طوًعا عند قدَميِه،

�أو نم�شي في �لطريق بجانبِه؛

وكلُّ ما يقولُُه نفعُلُه،

ونم�شي �إلى حيثُما �أر�شَلنا

ل نخ�شى �شيئًا، بل نثُق ونُطيْع!

يز - - جان هـ. �سامِّ



�لف�شل 4

وقُت المعّية

اأكثر من  يعبِّر عن كبريائنا  ما  اأنَّه ل يكاد يوجد  مليَّا، نجد  رنا  اإذا فكَّ

ًل  اأوَّ الَمَدد  اأن ن�صتمدَّ  يات نهارنا بغير  اأكفياء لمواجهة تحدِّ اأنَّنا  اعتقادنا 

�س.  من كفاية الربِّ ي�صوع الم�صيح ونحن فاتحون قلوبنا وكتابنا المقدَّ

اإنَّ  قال  اإذ  مثمرة.  روحيَّة  حياًة  ُينِتج  الذي  البذاَر  داود  د  حدَّ وقد 

�أو�نه... وكلُّ ما  يُعطي ثمره في  َمن  ل في كلمة اهلل هو  يتاأمَّ الذي  ال�صخ�س 

ي�شنعه ينجح )�لمزمور 1: 3(.

ته،  في نامو�س �لرّب م�شرَّ اإنَّه ذاك الذي  باأن ينجح؟  فاأيُّ امرئ يعُد اهلل 

وفي نامو�شه يلهج نهاًر� ولياًل )�لمزمور 1: 2(.

قلوبهم  في  حديًثا  ي�صوع  الرّب  قبلوا  الذين  لالأ�صخا�س  اأحياًنا  اأقول 

فاقراأ  المهزوم!«  و�صع  في  اإبلي�س  ُيبقي  يوم  كلَّ  »اأ�صحاٌح  وحياتهم: 

ن من اأن  تك من الكتاب، ثمَّ اأِعد قراءتها ثانية. واإذ تفعل ذلك تتمكَّ ح�صَّ

تها؟ 
َّ
ًة نعجًة في حقل تم�صغ ِجر

َّ
ل( فيها اآيًة اآية. هل راأيَت مر تلهج )تتاأمَّ

اإنَّها تم�صغ الع�صب وتبتلعه، ُثمَّ ُتعيده اإلى فمها لتم�صغه من جديد، حتَّى 

 في 
ُّ
ل الحقيقي ت�صتخل�س منه الغذاء. في هذا َمَثل جّيد على ما يعنيه التاأمُّ

كلمة اهلل.

وكان  ال�صبعين.  ميالده  ذكرى  في  الخال�س  اختبر  رُجاًل  اأعرف 
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ل نواله الحياة 
ْ
ا. حتَّى اإنَّه قب

ً
اآنذاك يعرف من الكتاب المقّد�س نْزًرا ي�صير

الجديدة في الم�صيح لم يكن من مرتادي الكنائ�س، ول ا�صتملت معارُفه 

الولدة الجديدة، كان   كاٍف. ولكْن بعد اختباره 
ٍّ
على تح�صيل مدر�صي

ومعرفته،  الم�صيح  ي�صوع  الربِّ  محبَّة  وفي  النعمة،  في  النمّو  اإلى  �صوقه 

الثالثة  �صنِّ  في  ال�صماء  اإلى  انطلق  عندما  اإنَّه  بحيث  ا  جدًّ عظيًما  �صوًقا 

ثالث  الغالف  اإلى  الِغالف  من  �س  المقدَّ الكتاب  قراأ  قد  كان  والثمانين 

ا  ك وخلفّيتك الثقافيَّة، ففي و�صعك اأنت اأي�صً
ُ
ة. فمهما كان عمر

َّ
ع�صرة مر

�س كلَّ يوم.  اأن تقراأ الكتاب المقدَّ

المتَّ�صعة،  والروح   ،
ّ
النقي والقلب  المفتوح،  الكتاب  �صاأن  ومن 

�شريعتك  من  عجائب  فاأرى   ،
َّ
عيني عن  �إك�شْف  قال:  حيث  داود  و�صالة 

وقٍت  لق�صاء  ال�صبيل  اأمامك  كلها  هذه  د  تمهِّ اأن   ،)18  :119 )�لمزمور 

ُمثِمر في ح�صرة الرّب.

ة هو  وكما �صبق اأن اأ�صرنا، فاإنَّ بع�س النا�س ل يدركون اأنَّ �قت المعيَّ

ل في اآيات  بالحقيقة محادثٌة ذاُت اتجاهين. اإذ اإنَّ اهلل يتكلَّم اإلينا حين نتاأمَّ

الكتاب التي نقراأها. والموؤ�صف اأنَّ كثيرين يفوتهم اأن يعوا اأنَّ اهلل، بعد اأن 

يكون قد تنازل بمحبَّته فكلَّم قلوبنا، ينتظر مّنا اأن نتجاوب معه بال�صالة. 

ر مليًّا في كلمة اهلل، ت�صير هذه الكلمة جزًءا من تفكيرنا. وعندما  فعندما نفكِّ

ف  بمقت�صى كلمة اهلل بروح ال�صالة، ت�صير جزًءا من حياتنا العمليَّة. نت�صرَّ

 عندما اأقراأ الكتاب المقّد�س؟«  
َّ
ولعّلك الآن ت�صاأل: »كيف يتكلَّم اهلل اإلي

اأ�صئلٌة  اآيٍة وفي ذهني  ل بكلِّ  التاأمُّ ا في 
ً
اأنا �صخ�صيًّا عوًنا كبير لقد وجدُت 

ة �صنين م�صت. فاأنا اأدع هذه  هم منذ عدَّ  بع�صُ
َّ
معيَّنة، منها ما اقترحه علي

هني فيما اأتوا�صل مع الرّب بروح ال�صالة. فا�صمح لي باأن اأقترح  الأ�صئلة توجِّ
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ل في كلمة  ا تفكيرك على هذا المنوال فيما تتاأمَّ ه اأنت اأي�صً عليك اأن توجِّ

اهلل. ولأّني اعتمدُت هذه الأ�صئلة على مدى �صنين عديدة، فقد �صارت لي 

بمثابة طبيعة ثانية اإذ اأنتحي جانًبا لالختالء باهلل وكلمته المقّد�صة.

وَل�صوف ُتالحظ اأنَّ بع�س هذه الأ�صئلة �صتتطلَّب فعل طاعة، وبع�صها 

اإلى ا�صتر�صالك في التعبُّد  ا �صتوؤّدي  اأي�صً اإيمان، وبع�صها  ت�صتلزم ا�صتجابة 

مكايد  تمييز  على  �صُتعينك  ا 
ً
اأخير بع�صها  اأنَّ  كما  الرّب،  قّدام  والت�صبيح 

نك كذلك من اأن تفهم كيف يمكن  ك اإبلي�س وِحَيله الماكرة، وتمكِّ عدوِّ

ا. اأن ي�صير انت�صار الم�صيح على ال�صيطان في ح�صابك اأنت اأي�صً

فعُل �لطاعة

�صبق اأن فهمنا اأنَّ علينا َم�صك ح�صابات ق�صيرة الأمد مع اهلل اإذا �صئنا 

نقراأ  حين  القد�س  الروح  �صوت  مع  دقيًقا  تناُغًما  متناغمين  نكون  اأن 

لنا  �س. ولكْن كلَّما كلَّم الروح القد�س قلوبنا فعاًل، ينبغي  الكتاب المقدَّ

ا اأن نطيع ما يقوله لنا. اأي�صً
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يح�صن بك اأن ت�صاأل: اأفي هذه الآية 
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خطيَّة اأتجّنبها؟

قدوة �صالحة اأقتدي بها؟

قدوة �صّيئة اأبتعد عنها؟
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اأَترى كيف يمكن اأن تجذبك اأ�صئلة كهذه اإلى عالقة بالرّب �صخ�صيَّة 

بالحقِّ  التفكير  عند  متوّقًفا  بالتاأكيد  ُتبقَيك  لن  فاإّنها  الّتجاه؟  وُثنائّية 

 الذي تعلَّمَته؟ وحين تجيب عن هذه الأ�صئلة في ح�صرة اهلل، فال 
ِّ
الكتابي

 من قلبك مع ما قد قاله اهلل. 
ّ
بدَّ اأن تدرك �صرورة التجاوب العملي

اهلل،  تقراأ كلمة  نف�صه هو معك حين  القد�س  الروح  اأنَّ  دائًما  وتذّكر 

تزيد عن  نزوًل م�صافًة ل  اهلل  يدفع كلمة  اأن  بدَّ  اّتكلَت عليه فال  اإِن  واأّنه 

ا - من راأ�صك اإلى قلبك!
ً
خم�صة وع�صرين �صنتيمتر

اأيّام محفوفة بالمخاطر، فيما يعدو العالم ُقدًما  اإّننا جميًعا نعي�س في 

جيٍل  في  التاأثير  �صبيل  ففي  و�صاياه.  ع�صيان  وفي  اهلل  على  د 
ُّ
التمر في 

راف�س للم�صيح، ينبغي اأن نكون طائعين و�صادقين. وعندما نبداأ باإطاعة     

ته من خاللنا  الحقائق التي ُيرينا اهلل اإيّاها، عندئٍذ فقط ننفتح كي تفي�س قوَّ

اإلى عالٍم محتاج.

ُزوالد ت�صامبرز« اأق�صاَي 
ا مقطًعا من كتاب »اأ

ً
ر قراأُت مع زوجتي موؤخَّ

أ�صماه. وهاك ما قراأناه ب�صياغٍة جديدة: ال

أمر التالي... قد  إّياه، �في الحال ينك�صف لك اال أمر الذي ُيريك ا أطعِ اهلل في اال ا

أن تفهمه  ا إنَّ  في ��صعك  ا أفهم ذلك يوًما!« �لكن ر�يَدك!  أّني �صا ا أعتقد  تقول: »ا

أي�صُر ك�صرٍ من  ى ا ا، بل الطاعة. حتَّ ًرا خا�صًّ ؤتيك تب�صُّ آن! فلي�س الدر�س هو ما يو اال

أعمق حقائق اهلل. �لكنَّ اهلل  أمامك حااًل ا الطاعة يفتح نوافذ ال�صماء، بحيث تجد ا

أن عرفَته. لن يك�صف مزيًدا من الحقِّ عن نف�صه ما لم ُتطِع ما �صبق ا

اْ�صَطد«  تي  »�صارلز  العظام،  الُمر�َصلين  رّواد  من  اثنين  اأنَّ  ُيروى 

ا ا�صتيقظ 
ً
يَّة. وفي ال�صباح باكر

و»هد�ُصن تايُلر«، ت�صاركا ذات ليلة في علِّ
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�س المفتوح  »تايُلر« ليجد رفيق ُحجرته م�صتغرًقا في قراءة الكتاب المقدَّ

اأمامه في �صوء �صمعة �صئيل، ف�صاأله كم م�صى عليه وهو في تلك الحال. 

فجواًبا عن �صوؤال »تايُلر«، اعترف »اْ�صَطد« قائاًل:

ي�صوع:  الربِّ  ا�صتيقظت وفي خاطري كلماُت  الليل،  »في منت�صف 

�إن كنتم تحبُّونني، فاحفظو� و�شاياي )يوحنّا 14: 15(. و�صاألُت نف�صي: هل 

برهنُت محبَّتي للرّب ي�صوع بطاعتي ال�صاملة؟ فمددُت يدي اإلى الكتاب 

المقّد�س وق�صيُت باقي الليل قارًئا الأناجيل، حيث بحثُت عن كلِّ و�صيَّة 

اأعطاها الربُّ لتالميذه. فحيث كنُت بنعمة اهلل مطيًعا لو�صاياه، و�صعت 

اإ�صارًة على هام�س كتابي وكتبت الكلمة: هللويا! وحيث لم اأُكن مطيًعا، 

دُت من جديد باأن اأُطيعه، وبهذا  رة تعهَّ اعترفُت بخطيَّتي، وبنعمته المقدِّ

حبُّه.«
ُ
ا اأ اأُبرِهن اأنَّني حقًّ

ي�صوع في نور كلمته  الربِّ  ا »مع   حقًّ
ُ
ت�صير العزيز، حالما  قارئي  فيا 

ا �صتن�صمُّ اإلى ناظم تلك الكلمات �صاهًدا اأْن لي�س من  المقّد�صة« فاأنت اأي�صً

�صبيٍل اآخر �صوى اأن »تثق �ُتطيع!«

��شتجابة �لإيمان

الإيمان  في  ُنبنى  وفيما   !
ُّ
الإلهي يماِن  الإ بّناُء  هو  المقّد�س  الكتاب 

ل  »اأنا  قائلين:  د  نوؤكِّ اأن  بدَّ  فال  واإطاعته(،  ي�صوع  الرّب  على  )الإِتكال 

اأقدر، اأّما هو فيقدر على كّل �صيء!«
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كلمة  في  ل  نتاأمَّ وحين  الإلهيَّة.  بالوعود  زاخر  المقّد�س  الكتاب  اإن 

اهلل، فمن ال�صروريِّ اأن نطالب بوعود اهلل. اإنَّما في الوقت عينه ينبغي لنا 

اأن ناأخذ بتحذيرات اهلل، يعني اأنَّنا ل�صنا »نحيا بالإيمان«، بل بالحريِّ اأنَّنا 

»نموت باّدعاء الإيمان!«

فاإذ تقراأ الكتاب المقّد�س يوًما فيوًما، لحْظ كلَّ وعد من وعود اهلل 

�صت لنف�صك وعود  اأنَّه لك بالذات. ومتى خ�صَّ وطالب بكلٍّ منها على 

التي  القدرة  كلَّ  �صتكون  المقوّية  الم�صيح  ي�صوع  الربِّ  كفاية  فاإنَّ  اهلل، 

واقع  اإلى  الطاعة  طريق  في  جديدة  خطوة  كلَّ  تحّول  كي  اإليها  تحتاج 

 الخا�ّس.
ِّ
اختبارك ال�صخ�صي

ا »حيًّا« في م�صيرتك مع اهلل.  اإنَّك ُتعطى وعوَد اهلل كي ت�صير لك حقًّ

ى اإيمانك با�صتمرار، لأنَّ الكلمة  واإذ تم�صك بهذه الوعود، ف�صوف يتقوَّ

تقول لنا: �إِذ �لإيمان بالخبر، و�لخبر بكلمة �هلل )رومية 10: 17(.

لي�س  الجواب  اإنَّ  الإيمان؟  عك�س  هو  ما  ًة 
َّ
مر نف�صك  �صاءلت  هل 

نقي�س  هو  الإيمان  عدم  اإنَّ  تقول  فاأْن  عليها.  يبدو  قد  التي  بالب�صاطة 

ْر  َلُهَو في الواقع تفاٍد من كامل م�صامين هذا ال�صوؤال. لذا، ت�صوَّ الإيمان 
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الإيمان، وثانيها الّتكال،  اأّولها  الحياة:  ُتعطي  اإذا �صئَت ثالثة »اأن�صباء« 

اأّولها  الموت:  ت�صبِّب  »اأن�صباء«  ثالثة  في  فّكر  والآن  الّت�صاع.  وثالثها 

عدم الإيمان، وثانيها عدم الّتكال، وثالثها التكبُّر.

الم�صيح                ي�صوع  الرّب  على  يّتكل  اإن�صان  هو  االإيمان  �صاحب  اإنَّ 

الكتاب  قراءة  وعند  لنف�صه.  يعمله  اأن  البتَّة  ي�صتطيع  ل  ما  له  يعمل  حّتى 

ثمَّ  ُتنَق�س،  ل  التي  اهلل  وعود  الإيمان  ذو  يالحظ  اأن  بدَّ  ل  المقّد�س، 

ها لنف�صه �صخ�صيًّا. �صَ ُيخ�صّ

�أن  تقدرون  ل  بدوني  أنكم  ل لتالميذه:  الم�صيح  ي�صوع  الربُّ  قال  وقد 

ن المرء من الوثوق بالربِّ  تفعلو� �شيئًا  )يوحنّا 15: 5(. نعم، قبل اأن يتمكَّ

اأن  ينبغي  له،  الربِّ  تقوية  بف�صل  روحيَّة  قيمة  ذي  �صيء  باأيِّ  يقوم  كي 

ة ل يقدر اأن يفعل اأيَّ �صيء يكون له ح�صاٌب في  ته الخا�صَّ يقتنع باأنَّه بقوَّ

ع. ومن  الأبديَّة. وهذا النوع من الإيمان الواثق ل ين�صاأ اإلَّ في قلب متَّ�صِ

�أ�شتطيع كّل �شيء في  الر�صول بول�س:  اأن يقول مع  ي�صتطيع امروؤ كهذا  َثمَّ 

�لم�شيح �لذي يقّويني )فيلبّي 4: 13(.

ا عديم االإيمان فهو اإن�صان يعتبر نف�صه م�صتقالًّ تماًما بحيث ل يحتاج  اأمَّ

ن ل يّتكلون  اإلى معونة اهلل. ويوؤ�صفنا القول اإنَّ في العالم اليوم ماليين ممَّ

ا  اأي�صً الموؤ�صف  من  كذلك  خال�صهم.  لنيل  الم�صيح  ي�صوع  الربِّ  على 

واقُع كون كثيرين من الموؤمنين بالم�صيح ل يّتكلون على الم�صيح ال�صاكن 

الحقيقيَّة.  الم�صيحيَّة  الحياة  يعي�صوا  اأن  من  نهم  يمكِّ كي  بروحه  فيهم 

متكبِّر  قلٍب  في  ين�صاأ  اإّنما  الب�صرّي  الاّلاتِّكال  اأ�صكال  من  �صكٍل  واأيُّ 

وغير خا�صع. 
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وعلى ذلك، يمكننا القول اإنَّ نقي�س الإيمان هو الكبرياء، فيما نقي�ُس 

بالذات  الثقة  فاإنَّ  ال�صائع،  التفكير  وبعك�س  التِّ�صاع.  هو  الإيمان  عدم 

 ُيلقِّحان القلب دائًما �صدَّ جرعة جيِّدة من الإيمان.
ّ
والكتفاء الذاتي

اأن  عينه  الوقت  في  بدَّ  ل  الأنانيَّة  نْفخ  اإلى  يهدف  ُدنيوي  تاأثير  فكلُّ 

الم�صيح  يمنحها  والتي  للطبيعة  الفائقة  بالقدرة  المتينة  المرء  ثقة  �س  ُينفِّ

لم  وهو  قطعه،  وعٍد  كلِّ  وراء  هي  المحدودة  غير  اهلل  وموارد  الُمقام. 

يترْكنا لدهائنا اأو مهارتنا حّتى ُن�صاِفر في الحياة وحدنا.

وقد و�صع »جي كاي �ص�صترتون« )1874 - 1936( بكلِّ ح�صافٍة 

اإ�صبعه على مفارقة الكبرياء المكتفية بالذات، فكتب:

قد  االّت�صاع  إنَّ  فا ال�صحيح.  مو�صعه  غير  في  االّت�صاع  هو  اليوم  ُنعانيه  ما  إنَّ  ا

ُق�ِصد  لقد  قطًعا.  يكون  أن  ا له  د  ُيق�صَ لم  حيث  االقتناع،  حال  ل�صان  على  ا�صتقرَّ 

متينٍ من جهة الحّق.  اًكا من جهة نف�صه، �لكْن على يقينٍ  أن يكون �صكَّ ا إن�صان  لال

ا! ا كّليًّ �لكنَّ الو�صع قد ُعكِ�س عك�صً

فاأيُّ موؤمن بالم�صيح يبقى ُمتَّكاًل على الم�صورة الب�صريَّة ال�صادرة من 

عها في الرّب، لن يدخل اأبًدا  اأنا�س اآخرين، اأو ي�صع ثقته في ذاته بدل و�صْ

الأدنى،  الم�صتوى  اإلى  دائًما  الماء  يجري  وكما  اهلل.  بركة  ملِء  رحاَب 

لن  حيًّا،  ماًء  باعتباره  الم�صيح  و�صفه  الذي  القد�س،  الروح  ا  اأي�صً هكذا 

عنه:  ُيقال  والذي  م�صتقيمة  غير  ُمنتفخٌة  ه  نف�صُ الذي  ال�صخ�س  اإلى  يتدفَّق 

�لرُجل متكبِّر )حبقوق 2: 4 و5(. 

غير اأنَّ الروح القد�س �صيتدفَّق بوفرٍة فيَّا�صة من قلب كلِّ موؤمٍن يدرك 

باتِّ�صاع حاجته اإلى قدرة الم�صيح المقّوية:

75



نموُّك في الإيمان

أخير �لعظيم من �لعيد، وقف ي�شوع ونادى قائاًل: �إن عط�س �أحد،  وفي �ليوم �ل

 
ّ
 وي�شرب. َمن �آمن بي، كما قال �لكتاب، تجري من بطنه �أنهار ماء حي

َّ
فليُقِبل �إلي

)يوحنّا 7: 37 و38(.

الم�صيح وت�صرب من ذلك   عند قدمي 
َّ
اأن تخر ففي كلِّ يوم يمكنك 

ر بمواهبك اأو بمعارفك  . واإذ تفعل ذلك، ل تعود حياُتك ُتف�صَّ
ّ
الماء الحي

اهلل  لروح  الوافر  بالفي�س  �صتتميَّز  بالأحرى  حياتك  اإنَّ  بل  وعلومك، 

.
ّ
القّدو�س من �صميم كيانك الداخلي

 
َ

الُمقام كي يكت�صي اأُقنوم الروح القد�س قد تنازل ربُّنا  اأنَّه في   ْ
ر لنتذكَّ

اأنَّ  فبالحقيقة  فوق.  من  مولودٍ  اهلل  اأولد  من  ولٍد  لكل  الطبيعيَّة  الهيئة 

اإلى  الم�صيح  ي�صوع  للربِّ   
ُّ
ال�صتراتيجي الج�صر  راأ�س  هو  اليوم  الموؤمن 

بالم�صيح  القد�س، من خالل كلِّ موؤمن  الروح  اإنَّ  اإذ  فاجر.  داخل عاَلمٍ 

 اإلى حياة النا�س الآخرين:
ّ
م�صتعّد، ُيتاِبع اإي�صاَل عمله الخال�صي

بينهم،  �شاأ�شكن فيهم، و�أ�شير  �إنّي  �أنتم هيكل �هلل �لحي، كما قال �هلل:  فاإنّكم 

و�أكون لهم �إلًها، وهم يكونون لي �شعبًا )2كورنثو�س 6: 16(.

َبلى، نحن هيكل اهلل الذي بوا�صطته يتوق اإلى اإظهار قدا�صته ومجده! 

التحري�س  ُيتِبع  المذهلة،  الحقيقة  لهذه  بول�س  الر�صول  من   واإدراًكا 

المهيب التالي:

�لج�شد  دن�س  كلِّ  من  ذو�تنا  ْر  لنطهِّ أحبّاء،  �ل �أيُّها  �لمو�عيد،  هذه  لنا  فاإذ 

و�لروح، مكّملين �لقد��شة في خوف �هلل )2كورنثو�س 7: 1(.
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�لحقيقة في �لعبادة

اإن ال�صوكة الرّنانة هي الأداة الم�صتعملة في العالم كلِّه لدوزنة البيانو. 

بيانو  اأيِّ  اإ�صالح  يمكن  الرنَّانة  ال�صوكة  من  الثابتة  النغم  درجة  فبوا�صطة 

نا�صز واإعادُته اإلى حالة التناُغم الكامل.

القلب  األحان  اأ�صدِّ  لدوزنة  اهلل  اأداة  هو  �س  المقدَّ فالكتاب  وبالمثل، 

الب�صريِّ كاآبًة حتَّى يتناغم مع مو�صيقى ال�صماء تناُغًما كاماًل. وفيما توؤتيك 

د  راٍت جديدًة في مجد اهلل وقدا�صته ومحبَّته، ف�صوف تتجدَّ كلمة اهلل تب�صُّ

با�صتمراٍر في تعبُّدك وت�صبيحك له بوا�صطة ما و�صفه الكتاب اإذ قال: 

 روحيَّة، مترنِّمين ومرتّلين في 
َّ
ا بمز�مير وت�شابيح و�أغاني مكلِّمين بع�شكم بع�شً

قلوبكم للرّب )�أف�ش�س 5: 19(. 

�صوًقا  يبدو،  كما  اليوم،  اهلل  �صعب  بين  اأنَّ  نالحظ  اأن  ع  الُم�صجِّ من 

النوع  هذا  على  ي�صوع  الربُّ  عنا  �صجَّ وقد  ا.  حقًّ هلل  التعبُّد  اإلى  جديًدا 

�أن  ينبغي  فبالروح و�لحّق  له  �هلل روح، و�لذين ي�شجدون  قال:  ا  لمَّ العبادة  من 
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اأن  يجب  الحقيقيَّة  العبادة  اإنَّ  ُخرى، 
اأ بعبارة   .)24  :4 )يوحنّا  ي�شجدو� 

تكون تحت م�صحة الروح القد�س وبح�صب حقِّ كلمة اهلل. وهذا النوع 

من العبادة فقط ياأتي بال�صرور اإلى قلب الآب.

فحينما يلفت الروح القد�س النتباه اإلى عجائب �صخ�س اهلل، محبَّته 

وقدرته وقدا�صته ومجده ونعمته و�صالحه واأيَّة ناحية اأخرى من نواحي 

للرّب.  جديدة  وت�صبيح  تعبُّد  ترنيمة  في  قلوبنا  تنجذب  حينئٍذ  جماله، 

 
ِّ
الذهني ه  التوجُّ حيازة  على  حتًما  ت�صاعدنا  اأن  الُجُثّو  لو�صعيَّة  ويمكن 

اأنَّ  معي  تكت�صف  قد  ولكنك  ُم�صلِّين.  اهلل  اإلى  نقترب  عندما  ال�صحيح 

ة التي فيها ل يبدو الركوُع تذلُّاًل كافًيا  في حياتنا تلك اللحظات الخا�صَّ

للتعبير عن محبَّتنا وخ�صوعنا له. 

د،  ا دخل يوحنَّا ح�صرة الم�صيح الممجَّ فمن الممتع اأن نالحظ اأنَّه لمَّ

في جزيرة بطم�س، �صهد اأنَّ الُجُثوَّ لم يكن كافًيا، اإذ قال: فلّما ر�أيتُه �شقطُت 

عند رجَليه كميّت )روؤيا 1: 17(.

اإنَّما من المهّم اأن نعي اأنَّه كلَّما كان للموؤمن �صيٌء ثمين يكون قريًبا منه 

 زائف خطير! فالربُّ ي�صوع الم�صيح لم يكتِف 
ٌ
اأغلب الأحياَن نظير في 

ا �صارًما 
ً
ا تحذير م اأي�صً باإعطاء التوجيه المخت�سِّ بالعبادة الحقيقيَّة، بل قدَّ

هم عبادًة لكنَّه بالفعل ن�سخة مزّيفة عن �الأ�سل  من ن�ساٍط قد يدعوه بع�سُ

بالروح  التعبُّد  على  ال�صامريَّة  ي�صوع  الربُّ  ع  �صجَّ حين  ففي  الأ�صيل. 

والحّق، اأ�صار بالتحديد اإلى م�صكلٍة اأ�صا�صّية اإذ قال: �أنتم ت�شجدون لما ل�شتم 

تعلمون )يوحنّا 4: 22(.

تركيزها  نقطَة  يكون  اأن  ينبغي  بل  عاطفة،  د 
َّ
مجر لي�صت  فالعبادة 
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�صخ�ُس الرّب ي�صوع الم�صيح. واإذا كان غر�س العبادة هو اأن ُندير النا�س 

بدل اأن نجعلهم ي�صتديرون، تكون العبادة المزيَّفة عندئٍذ قد حّلت محلَّ 

 ،
َّ
ى التاأثُّر الروحي العبادة الأ�صلية. ويقيًنا اأنَّ الربَّ ي�صوع يطلب ما يتعدَّ

اإذا �صْئنا اأن نمتلئ ت�صبيًحا لإلهنا.

ي�صوع  الربِّ  على  باّت�صاع  �القلب  الذهن  تركيز  هي  ة  الحقيقيَّ العبادة  إنَّ  ا

 �الُمطلق ال�صيادة كما هو معَلن في كلمة اهلل. �متى حدث هذا، فال 
ِّ

الم�صيح الحي

أمامه ي�صحبه الخ�صوع �الت�صبيح كالهما.  ٌّ ا
أن يح�صل ُجثوٌّ قلبي بدَّ ا

�لتنبُّه �إلى �لَخ�شم

واإِذ  ى.  ُمنقَّ الآن  �صميرك  فاإنَّ  معيَّتك!  وقت  ُمباِرٌك  اهلل  اإنَّ  ها  نعم، 

»حقَّك«  نبذَت  فقد  ال�صليب،  على  لأجلك  الم�صيح  فعله  ِبما  اعترفَت 

في  م�صتغِرق  الآن  واأنت  وممتلكاتك.  ومطامحك  و�ُصمعتك  ذاتك  في 

ُبعٍد جديد من التعبُّد والت�صبيح للرّب. اأفتكون اإًذا على ُذروة مقا�صد اهلل 

بالبركة لوقت معيَّتك؟ لي�س تماًما!

ا. بلى، اإنَّ اإبلي�س غا�صب لأنَّ اهلل  ا غا�صًبا جدًّ فاإنَّ خارج بابك عدوًّ

قد دبَّر طريقة بها يمكن اأن يغفر خطيَّتك على نحٍو يفي بعدالته، ولكنَّ 

اإبلي�س �صائر اإلى بحيرة النار بغير اأيَّة اإمكانيَّة لنق�س الُحكم. وعلى ذلك، 

يعرقل  ي�صتطيعه لكي  �صيٍء  اأيَّ  ال�صيطان  يفعل  ال�صماء،  اإلى  ففي طريقك 

د �صهادتك.  �صك للرّب وُيف�صِ
ُّ
خطواتك وُيزحِزحك عن تكر
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 �صغير رجع من مدر�صة الأحد اإلى البيت، وفي 
ٍّ
ًة عن �صبي

َّ
ُخِبرُت مر

اأ

ه اأنَّه جاٍث اإلى جانب �صريره، ف�صاألته: »ماذا اأنت  مُّ
ُ
تلك الليلة لحظت اأ

ا: »اإنَّني اأجعل ال�صيطان يرتجف. فقد رنَّمنا اليوم في  فاعل؟« فاأجابها توًّ

ُركبتيه'!  على  موؤمٍن  اأ�صغر  يرى  يرتجف حين  'ال�صيطان  الأحد:  مدر�صة 

 لأجعل ال�صيطان يرتجف!«
َّ
ولذا ركعُت على ركبتي

ال�صيطان  لحْمل  يكفي  ل  الركوع  فعل  د 
َّ
مجر اأنَّ  ُيقِلقنا  ما  ولكنَّ 

الربِّ  با�ْصم  تحرمه،  حين  اإلَّ  ال�صيطان  يرتجف  فال  الرتجاف!  على 

 
ِّ
الكلي الإ�صم  بذلك  د  تتعوَّ وحين  حياتك،  في  اإقامٍة  محلَّ  ي�صوع، 

من  عزيزًة  نفو�ًصا  القد�س  الروح  بعون  اأن تخطف  ي�صوع،  ا�صم   القدرة، 

براثنه المهِلكة.

يتركهم  و�صاأَنه  ال�صيطان  تركوا  اإن  اأنَّهم  الموؤمنين  من  كثيرون  يعتقد 

م  تتقدَّ اأنَّهم في هذا مخدوعون على نحٍو موؤ�صف. فحين  و�صاأَنهم. غير 

ا باأ�ًصى في هزيمٍة  ً
ر اإلى اهلل في ال�صالة مثاًل، هل تجد نف�صك اأحاييَن مفكِّ

ت لك؟ اإنَّ ال�صيطان �صي�صعى 
َ
ما�صية، حتَّى لو كنَت قد اعترفَت بها وُغِفر
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فحينما  ال�صليب.  عند  باإخال�ٍس  عالجَتها  بخطيٍَّة  يتَّهمك  لأْن  دائًما 

اأنَّ اهلل  ره بم�صتقبله. ومع  اأن تذكِّ ينبغي لك  ال�صيطان بما�صيك،  يذّكرك 

يجعلك  اأن  يريد  فال�صيطان  غفرها،  قد  التي  الخطايا  يذكر  األَّ  اختار  قد 

ز من جديد على كلِّ واحدٍة منها بمفردها، بحيث ت�صرع في ال�صكِّ  تركِّ

بحقيقة غفران اهلل المقرون بالمحبَّة.

لم�صاعي  المعهودة  أعرا�س  اال هي  أ�س  �اليا �اال�صطراب  �الخوف  فالَحيرة 

ل في م�صيرتك مع اهلل. إلى التدخُّ ال�صيطان ا

لي�صلبك فرحك و�صالمك ولكْن  �صيء  اأيَّ  �صيفعل  ال�صيطان  اإنَّ  نعم، 

التي  الموا�صع  تمييز  من  دائًما  اهلل  نك  ُيمكِّ �س  المقدَّ الكتاب  تقراأ  فيما 

ه لك  فيها ظفر ال�صيطان بموطئ قدم في حياتك. ُثمَّ بال�صالح الذي اأعدَّ

ل اإبلي�س الوقح! الرّب، ينبغي لك اأن ت�صدَّ كل نافذة في وجه تطفُّ

في الحروب الب�صريَّة ا�صتراتيجيَّات دفاعيَّة وهجومّية على ال�صواء. فما 

من معركٍة قطُّ ُك�صبت بالمناورات الدفاعيَّة وحدها. وكذلك في الحرب 

الروحيَّة، تدعو ال�صرورة اإلى ال�صتراتيجّيات الدفاعيَّة والهجوميَّة جميًعا. 

النواحي  جملة  فمن  اهلل.  كلمة  مدفعّية  يتطلَّبان  والهجوم  الدفاع  وِكال 

ا  اإمَّ ال�صيطان،  تواجه  حين  اأنَّك  ا 
ً
مثمر ة  معيَّ �قت  حيازتك  في  عة  الُم�صجِّ

ن من اأن ت�صت�صهد بالآيات عينها التي تكون  مبا�صرًة واإّما ُمداورًة، تتمكَّ

 �صالًة كتابيَّة.
َ

ن من اأن ُت�صلِّي عاكًفا على قراءتها، ومن َثمَّ تتمكَّ

ا  اأي�صً اأّنك حين ُت�صلِّي بح�صب كلمة اهلل ُت�صلِّي  اأن تعرف  اأروع  وما 

اإبلي�س  على  النت�صار  تختبر  اأن  لك  اهلل  م�صيئة  وفي  اهلل!  م�صيئة  ح�صب 

ها ال�صحيح. وم�صاعيه الهادفة اإلى اإخراج حياتك الروحيَّة عن خطِّ
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�س الربُّ ي�صوع لتجارب 
َّ
ر متى تعر �لمحاربة �لروحيَّة �لدفاعيَّة: هل تتذكَّ

ه يق�صي وقت معيَّة قارًئا  ال�صيطان؟ يروقني اأن اأح�صب اأنَّ الم�صيح كان لتوِّ

بها في دفاعه �صدَّ  ا�صت�صهد  التي  الآيات  اأنَّ   ِّ
الجلي التثنية. فمن  �صفر  في 

ات 
ّ
مر ثالث  اقتب�س  الكريم  ربَّنا  اإنَّ  اإذ  ال�صفر.  ذلك  في  موجودة  اإبلي�س 

كلمة اهلل المكتوبة: مكتوٌب... مكتوٌب... مكتوٌب... )متَّى 4: 4 و7 و10(. 

ا كتب:  ننا من اأن نفهم ما عناه ناظم المزمور لمَّ فهي هذه التجربة ما يمكِّ

مت كلمتك على كلِّ ��ْشِمك )�لمزمور 138: 2(. اأَجل، اإنَّ مدفعيَّة كلمِة  قد عظَّ

اهلل المقتدرَة قد حملت ال�صيطان على الفرار من اأمام الم�صيح!

ا اأن تتعلَّم  وبالِمثل، فاإن �صئَت اأن تهزم اإبلي�س، يجب عليك اأنت اأي�صً

�س �صالًحا لك في المحاربة الدفاعيَّة. فحين  كيف ت�صتخدم الكتاب المقدَّ

اإلى  دائًما  تلجاأ  اأن  ينبغي  ذهنك،  في  الفا�صدة  اقتراحاته  ال�صيطان  يغر�س 

كلمة اهلل. ومن �صاأن وقت المعيَّة الثابت اأن ي�صمن �ُصكنى كلمة اهلل الحيَّة 

في قلبك ل�صتعمالها في �صاعة كهذه.

في  رٌة  متجذِّ موؤلُِّفها،  المجهول  اإبلي�س«،  »مكايد  التالية  والق�صيدة 

 المذكور في الأ�صحاح ال�صاد�س من ر�صالة اأف�ص�س.
ِّ
هذا الحقِّ الكتابي

مكايد �إبلي�س

ُخ�صُت اليوم معركًة �صِر�صة،

داخَل مخدع �صالتي.
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ُكلَِّمُه،
م�صيُت لأقاِبَل اهلل واأ

لكْن وجدُت ال�صيطان هناك.

ا، فَو�ْصو�َس قائاًل: »ل تقدر اأن ت�صلِّي حقًّ

فاأنت قِد انهزمَت من زمان.

قد تتلو كالًما واأنت على ركبتيك،

لكّنك لن تقدر اأن ُت�صلِّي،

واأنت بهذا عليم!«

عندئٍذ �صحبُت خوذتي نزوًل

،
َّ
ُُذني

ت اأ حتَّى غطَّ

فوجدُت اأنَّها �صاعدتني على اإخرا�س �صوته،

ا على ت�صكين مخاوفي. واأي�صً

دُت باقي �صالحي، وتفقَّ

فاإذا قدماي ُمنتِعلتاِن ال�صالم،

وحقواي م�صدودان بمنطقة الحّق،

و�صيفي كلمُة اهلل؛

واإذا درُع الّبر ما تزال على �صدري،

كي تحمي محبَّة قلبي،

وتر�ُس اإيماني �صليٌم تماًما،

ير الملتهبة.
ّ
يردُّ �صهام ال�صر

اإذ ذاك دعوُت اإلى اهلل با�صمِ الم�صيح

ونعمُت في ِحَمى الدِم الكريم،
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نموُّك في الإيمان

فيما انكفاأ ال�صيطاُن ُيَجرِجر خيبة خزيه...

فقابلُت اهلل وكلَّمُته!

ما  تقت�صي  الكاملة  النت�صارات  اأنَّ  غير  �لهجوميَّة:  �لروحيَّة  �لمحاربة 

فيه  ُيقيم  ُيعاني،  عاَلٌم  اأبوابنا  خارج  وفي  الدفاعيَّة!  ال�صتراتيجيَّة  يتعّدى 

ملياراٌت من النا�س الأعّزاء الذين لأجلهم مات الم�صيح. ففي كلِّ مكاٍن 

منهم  وكثيرون  �صتَّى،  اآلًما  والكبار،  ال�صغار  والن�صاء،  الرجال  ُيقا�صي 

ا 
ً
اأعماهم ال�صيطان وقيَّدهم. واأعتقد اأنَّ ال�صيطان يعرف اأنَّ له زماًنا ي�صير

المائتين  للب�صر  لي�صمن  الخبيثة  كاته 
ُّ
تحر باآخِر  يقوم  ال�صبب  ولهذا  بعد، 

اأبديَّة منف�صلة عن اهلل.

الأ�صرار،  النار« لإبلي�س ومالئكته  اأعدَّ »بحيرة  اهلل  اأنَّ  نقراأ  كنَّا  ولئن 

اأجل  فمن  كاّل!  للب�صر.  تلك  النار  بحيرة  يعدَّ  لم  اهلل  اأنَّ  نتذّكر  اأن  فعلينا 

ال�صيطان، في غمرة  الم�صيح. ولكنَّ  الهالكين مات  الب�صر  جميع هوؤلء 

 معه اأكبر عدٍد 
َّ
�س و�صالح، يريد اأن يجر غ�صبه وحقده على كلِّ ما هو مقدَّ

الرهيب.  الأبديِّ  الم�صير  اإليه في مكابدة  لالن�صمام  النفو�س  ممكن من 

 الم�صيح في اأن 
ُّ
وفي خ�صمِّ هذه المحاربة لأجل النفو�س الهالكة، ي�صتمر

يطلب ويخلِّ�س ما قد هلك )لوقا 9: 10( من خالل الموؤمنين الذين ي�صعون 

فه.
ُّ
اأنف�صهم تحت ت�صر

اأن  الحياة  اأمور  في  الأذكياء  ي�صتطيع  ل  لماذا  ًة 
َّ
مر ت�صاءلَت  هل 

الذي  هو  َمن  �س  المقدَّ الكتاب  ُيفيدنا  الب�صيطة؟  الإنجيل  ر�صالة  يفهموا 

اأن  الموؤمنين  غير  من  بع�ٍس  على  ا  جدًّ ي�صعب  ولماذا  تفكيرهم،  ُيبلِبل 
 

ي�صيروا موؤمنين:
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فيهم  �لذين  �لهالكين،  في  مكتوم  هو  فاإنَّما  مكتوًما،  �إنجيلنا  كان  �إن  ولكْن 
 

�إنارة  لهم  ت�شيء  لئالَّ  �لموؤمنين،  �أذهان غير  �أعمى  قد  ]ال�صيطان[  �لدهر  �إله هذ� 

�إنجيل مجد �لم�شيح �لذي هو �شورة �هلل )2كورنثو�س 4: 3 و4(.

اإنَّه  الموؤمن؟  غير  ذهَن  يخترق  اأن  ه  وحقِّ اهلل  محبَّة  نور  يمنع  فَمن 

اإبلي�س! فهل تنظر اإلى هذا الأمر بعين العتبار حين ُت�صلِّي لأجل خال�س 

خداع  من  الموؤمنين  غير  اأذهان  ر 
ِّ
نحر اأن  علينا  ُت�صلِّي،  وفيما  النا�س؟ 

ال�صم  القدرة. عن هذا  الكلِّي  ي�صوع  با�ْصم  ندعو  باأن  ال�صيطان، وذلك 

العجيب والقدير والظافر، كتب »ت�صارلز و�صلي«:

ي�صوع! يا لُه منِ ا�صمٍ �صما فوق الجميع،

أ� في ال�صماء! أر�س ا أ� على اال في الجحيم ا

أمامه تخرُّ المالئكُة �الب�صر، ا

أر�اُح ال�صرِّ هاربًة خوًفا! �منه ُتوّلي ا

اإلى  ِمن  �صُ يرة 
ّ
ال�صر اأجناده  وجميع  ال�صيطان  على  الُن�صرة  اإنَّ  بلى، 

أجل هذ� �أُظِهر �بن �هلل، لكي ينق�س �أعمال �إبلي�س  الأبد في �صليب الجلجثة: ل

! فنحن اإنَّما  اإنَّنا ل نخو�س معركًة خا�صرة. كالَّ )1يوحنّا 3: 8(. هللويا! 

ًة واإلى الأبد منذ األفي �صنة، 
َّ
ُحرز لأجلنا مر

ًدا النت�صار الذي اأ نختبر مجدَّ

والذي ل يمكن اأن ُينَق�س!

تنت�صر فيها  بنقلة نهائّية حا�صمة  اأن تقوم  ُيتاح لك  ال�صطرنج  لعبة  في 

على خ�صمك. ومن هذه الزاوية تكون هزيمته م�صمونة. ولكن اإذا كان 

خ�صمك عنيًدا، فمع اأنَّه ل �صبيَل اإلى نق�س هزيمته، ي�صتطيع مع ذلك اأن 
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ر اللحظة التي ينهزم فيها. يوؤخِّ

ك�صب  من  ن  يتمكَّ كي  له  �صبيل  ل  اأنَّ  فمع  ال�صيطان.  حال  هكذا 

النهائيَّة  هزيمته  وقَت  الإمكان  بقْدر  ُيرجئ  اأن  يحاول  فهو  معركته، 

ة الق�صيرة  اأثناء المدَّ اأنَّ ال�صيطان، في  ا هلل على 
ً
المحتوم عند اهلل. و�صكر

عدٌو  ا  اأي�صً هو  بل  مهزوًما  ا  عدوًّ فقط  لي�س  بال�صال�صل،  تقييده  قبل 

)2كورنثو�س  �أفكاره  نجهل  ل  اإّننا  لنا  يقول  المقّد�س  فالكتاب   مك�صوف. 

ق في المعركة! 2: 11(. ومعرفة ا�صتراتيجيَّة العدّو تعني ك�صب التفوُّ

وقد ذكر الر�صول يوحّنا ن�صرة القّدي�صين الذين غلبوا اإبلي�س، والو�صيلَة 

�لخروف  بدم  غلبوه   وهم  لهم:  ا 
ً
ن�صر عليه  الربِّ  انت�صار  �صار  بها  التي 

ونحن   .)11  :12 )روؤيا  �لموت  حتَّى  حياتهم  يحبُّو�  ولم  �شهادتهم،  وبكلمة 

ِلب مع  �لعتيق قد �شُ �إن�شاننا  �أنَّ  �صبق  الموت، لأنَّه قد  ل نحبُّ حياتنا حتَّى 

�لم�شيح )رومية 6: 6(.

 ما يو�صح 
َ

أفواهنا، ��صْلَبنا مع الم�صيح، َلهِي نَّ تطهيرنا بالدم، �اعترافنا با نعم، اإ

م. هللوّيا! تنا للُن�صرة في الرّب ي�صوع على قّوات جهنَّ أدنى لَب�س �صند ملكيَّ بغير ا

اإنَّ الربَّ ي�صوع قد اأعدَّ لنا كلَّ اإعداد كي ن�صير موؤمنين  فرًحا معي! 

لم  اإذا  اأنَّنا  اإلى  نتنبَّه  اأن  علينا  نف�صه  الوقت  في  ولكْن  غالبين.  نا�صجين 

لن  الربَّ  فاإنَّ  اهلل  اأمور  في  الأطفال  رو�صة  من  الترفُّع  في  راغبين  نكن 

 من جهته 
ِّ
ا. فاإنَّ طاقة ا�صتيعابنا الروحي  علينا فر�صً

َّ
يفر�س الُن�صج الروحي

محدودٌة باإطار الزمن ما ُدمنا هنا على الأر�س. ووفًقا لمدى ن�صجنا في 

الرّب، �صوف نتمتَّع بتلك الطاقة اإلى الأبد في �صركة معه وثيقٍة كاملة ل 

ت�صوبها �صائبة، وذلك عند و�صولنا اإلى ال�صماء.

86





نموُّك في الإيمان

ر واأنا اأخِلد اإلى النوم؟ فيَم اأفكِّ

�س، هل اأتوقَّع �صماع �صوت اهلل؟ حين اأقراأ الكتاب المقدَّ

ف بح�ْصبما 
ُّ
�س، اأاأكون على ا�صتعداد للت�صر حين اأقراأ الكتاب المقدَّ

يقوله اهلل؟

الم�صيح  بلغة  ر  ُتف�صَّ اأنَّها  اأم  »ذاتي«،  بلغة  ر  ُتف�صَّ حياتي  تزال  اأما 

 )غالطية 2: 20(؟
َّ
ال�صاكن في

اأاأنا �صخ�ٌس م�صتقلٌّ ذاتيًّا؟ اإن كان نعم، فهل اأنا راغٌب في التخلِّي عن 

 على اهلل؟
ِّ
كبريائي وفي ممار�صة الّتكال الكلِّي

هل �أعي �أنَّ �لتعبُّد الإلهي هو �أ�سمى ن�ساط يمكن �أن �أنهمك فيه؟

ِّ اإقامة له في حياتي ولو اإلى حين؟
ن ال�صيطان من اإيجاد مقر هل تمكَّ

�س لنف�صي انت�صار الم�صيح على ال�صيطان؟ ُخ�صِّ
اأاأحتاج �صخ�صيًّا لأْن اأ

1

2

3

4

5

6

7

8

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ

نموُّك في الإيمان

88



لقد وجد �إيماني مقرَّ ر�حته،

ل في �شعاٍر ول في �إقر�ر.

أبد، فاأنا �أثق بالحيِّ �إلى �ل

َمن جر�ُحه عنّي ت�شفُع بي.

قلبي ُمتّكٌل على �لكلمة،

كلمِة �هلل �لمكتوبة،

على �لخال�س بدمِه �لثمين.

ٌة �أخرى، ل تُعوِزني حجَّ

ل تُعِوزني بَيِّنٌة �أقوى:

يكفي �أنَّ �لم�شيح قد مات،

و�أنّه قد مات عنّي!

 -  لِدي هـ. اإدُمنْدز -



�لف�شل 5

عامُل الإيمان

اإلى  للو�صول  نهر هائج  ة عبور  تواجهه مهمَّ ر في ذهنك رجاًل  ت�صوَّ

ة الأخرى. وهو ل يملك قارًبا، بل طّيارة ورقيَّة وب�صعة  �صديقه على ال�صفَّ

فاإذ  قويًّا.  �الأخير حبًل  يكون  بحيث  �الآخر،  من  �أقوى  منها  كلٌّ  خيوط 

بدقَّة حتَّى  بها  م  ويتحكَّ الورق  طّيارة  ُيطّير  اأرفع خيط،  الرجل  ي�صتعمل 

الطّيارة  بخيط  يربط  ثمَّ  الثانية.  النهر  �صّفة  على  �صديقه  يدي  بين  تحطَّ 

ه فوق النهر   خيًطا اأقوى، ثمَّ اآخر اأقوى، اإلى اأن يمتدَّ الحبُل نف�صُ
ِّ
الأ�صلي

تين،  ال�صفَّ كلتا  على  ب�صجرة  الحبل  ربط  يتمَّ  اأن  وبعد  عبوُره.  ر  المتعذِّ

ي�صير الرجل قادًرا على اأن يعبر النهر ب�صالمة حتَّى ي�صل اإلى �صديقه.

بو�صفك ولًدا من اأولد اهلل مولوًدا من جديد، فقد �صبق لك اأن و�صعَت 

اإيمانك في موت الربِّ ي�صوع الم�صيح باعتباره تعوي�َس اهلل الُمِحّب عن 

خطاياك. ولكْن اإذ تبا�صر قراءة الكتاب المقّد�س، قد يكون اإيمانك �صعيًفا 

على  للحفاظ  كافًيا  كان  الخيط  ذلك  د 
َّ
مجر اأنَّ  غير  ل.  الأوَّ الخيط  مثل 

و�لخبر  بالخبر،  �لإيمان  دام  ما  اإنَّما  النهر!  فوق  تعبر  بالطّيارة وهي  ال�صلة 

بكلمة �هلل )رومية 10: 17(، ف�صوف يتبّين لك اأنَّه فيما تواظب على قراءة 

اأن  اهلل  د  ق�صْ ففي  اإيمانك.  ى  �صيتقوَّ الثمينة  بوعوده  ك  والتم�صُّ اهلل  كلمة 

 الذي يقت�صي �صمًنا 
ُ
اأولده قويًّا في الإيمان، الأمر يكون كلُّ واحد من 
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عالقَة »معيَّة« وثيقًة بين كلِّ فرد من اأولد اهلل واأبيهم ال�صماوّي.

على   
َ

ننبني اأن  �صروريٌّ  هو  كم  يهوذا  ُيبّين  المقّد�س،  الكتاب  وفي 

�أنف�شكم  فابنو�  أحباء،  �ل �أيُّها  �أنتم،  و�أّما   :
ّ
الخال�صي لالإيمان   

ّ
لي الأوَّ الأ�صا�س 

أقد�س )يهوذ� 20(. على �إيمانكم �ل

عة: واإليك �صياغة الفكرة ح�صب الترجمة المو�صَّ

أقد�س  �ل �إيمانكم  على  �صين(  )موؤ�صَّ �أنف�شكم  فابنو�  أحبّاء،  �ل �أيُّها  �أنتم،  و�أّما 

رح اأعلى فاأعلى( م�شّلين في �لروح �لقد�س،  ًما، ارتفعوا كال�صَّ )اأحِرزوا تقدُّ

و�حفظو� )واحر�صوا( �أنف�شكم في محبَّة �هلل، منتظرين )بتوقٍُّع وترقٍُّب و�صبر( 

و�أبدو�  أبديّة...  �ل �لحياة  �إلى  �صتو�صلكم(  )التي  �لم�شيح  ي�شوع  ربِّنا  رحمة 

�لآخرين  لتخلي�س  و�جتهدو�  وي�شّكون.  يتزعزعون  للذين  لبع�سٍ،  �لرحمة 

)اإّنما( بخوف؛ كارهين حتَّى  بع�ٍس  و�أ�شفقو� على  �لنار.  من  )اإّياهم(  مختطفين 

�لثوب �لمدنَّ�س من �لج�شد و�لملوَّث ب�شهو�نيَّته )يهوذ� 23-20(.

اأنَّه ينبغي اأن نبني اأنف�صنا روحيًّا على اأ�صا�س  د على  فهذه الآيات ُت�صدِّ

زه(، وذلك باأْن نعي�س   الرا�صخ )اأي اأن ُننّمي اإيماننا ونعزِّ
ّ
الإيمان الخال�صي

ا. ا، �رحمة فّعالة، �ربًحا للنفو�س جادًّ ة، �رجاًء حيًّ حياَة �صالةٍ، �محبَّ

�س  تخ�صِّ حين  فكذلك  بالإيمان،  مّجانيَّة  هبًة  خال�صك  نلَت  وكما 

حياتك  ِزمام  ي�صتلم  الكفاية  يَّة 
الكلِّ الُمقام  الربِّ  حياة  بالإيمان  لنف�صك 

بالإيمان يحيا )رومية 1: 17؛ غالطية 3:  �لبارُّ  ا،  فيك. حقًّ ال�صاكُن  الم�صيُح 

على  تزال  ل  فيما  اأم  ال�صماء  في  كنَت  ف�صواٌء   .)38  :10 عبر�نيّين  11؛ 

اهلل  على  بالتِّكال  تعي�س  اأي  بالإيمان،  تحيا  اأن  عليك  يجب  الأر�س، 

من  عمله  ُيجرَي  كي  فه 
ُّ
ت�صر تحت  نف�صك  وبو�صع  وعوده،  وت�صديق 
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نموُّك في الإيمان

خاللك. حتَّى بعَد اأن ت�صل اإلى ال�صماء �صيكون اإيمانك هو ال�صبيل الذي 

به �صتبتهج في فرٍح وامتنان بمقا�صد محبَّة اهلل، تلك المقا�صِد الأبديَّة التي 

ن ذهنك المفديُّ من اإدراكه. �صوف تفوق بكثير اأيَّ �صيء �صيتمكَّ

وبينما اأنت ما تزال في هذه الأر�س، ينبغي لإيمانك الأ�صيل اأن يظلَّ 

الم�صيح كي ُيجري فيك وبك ما ل  ي�صوع  الربِّ  مّتكاًل كلَّ حين على 

ينبغي لكلٍّ  اأولَد اهلل،  فبو�صفنا  ُخرى. 
اأ باأيَّة و�صيلة  البتَّة  اإنجازه  يمكنك 

مّنا حتًما اأن ينمو في الإيمان. اإذ يجب اأن نتعلَّم الّتكال ب�صورٍة متزايدة 

م م�صيرتنا اليوميَّة. على ُمعطي الحياة وُم�صمِّ

اأن  �صاأنه  من  الذي  الب�صرّي  تفكيرنا  اإلى  نركن  ما  ا  ا جدًّ
ً
كثير اأنَّنا  غير 

الب�صريَّة  اإ�صتقالليَّتنا  فاإنَّ  الأ�صيل.  بالإيمان  ُمور 
اأ جملة  ل�صتبدال  ي�صعى 

اإلَّ  ُمتفانية، للرّب.  ُتِحلَّ محلَّ الإيمان خدمًة حما�صيَّة، بل  اأن  �صُتحاِول 

الموؤمن  يتبرهن بولء  اأن  ال�صروري  لي�س من   
َّ
 الحقيقي

َّ
اأنَّ الإيمان الحي

لكت�صاب  �صه 
ُّ
بتكر ا  اأي�صً ول  ما،  واعٍظ  تجاه  بالتزامه  ول  ما،  لبرنامٍج 

وجود  كهذه  اهتماماٌت  عك�صِت  فلئن  �س.  المقدَّ للكتاب  �صاملة  معرفة 

�صهًوا،  اأو  ًدا  تعمُّ ُت�صتخدم،  اأن  ا  اأي�صً الممكن  فمن  اأحياًنا،  اأ�صيل  اإيمان 

 الحيوّي.
ّ
كبديٍل فّتاك - تحفزه الذات - من الإيمان ال�صخ�صي

ي�صوع  الرّب  على  الواثق  باّتكالنا  مبا�صرًة  مرتبط   
ُّ
الحقيقي فالإيمان 

الم�صيح القائم من بين الأموات. ولكنَّ الموؤ�صف اأنَّ كثيرين من الموؤمنين 

يت�صّورون اأّنهم ي�صتطيعون اأن ينجحوا في الحياة با�صتخدام مواهبهم، اأو 

اأو حّتى العتماد على موارد ح�صاباتهم  الُمناِورة،  توظيف �صخ�صّياتهم 

الموؤمنين  نحن  اأنَّنا  بو�صوٍح  يفيدنا  �س  المقدَّ الكتاب  ولكنَّ  الم�صرفيَّة. 
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ل�صيطرة  حياتنا  ع  ُنخ�صِ اأن  يجب  فعاًل،  ننجح  حتَّى  ثانّيًة،  المولودين 

الكتاب  ُيعلِّمنا  باهلل،  الواثق  الإيمان  نمار�س  ل  كّنا  فاإن  القد�س.  الروح 

�س اأنَّ كلَّ عملنا الذي ن�صتبدله في منتهى الغباوة بقدرة اهلل المقويّة  المقدَّ

مدى  دها  ُيحدِّ لن  موؤمنين  فنا  بو�صْ فّعاليَّتنا  اإنَّ  ثمَّ  ا. 
ً
اأخير د  يتبدَّ �صوف 

نا، بل كوُن الإيمان ال�صحيح هو الم�صدَر  حما�صتنا في ما نفعله نحن اأنف�صُ

ك لجميع ن�صاطاتنا اأو عدُم كونه كذلك.
ِّ
المحر

اأو  بالأمان  �صعوًرا  يوؤتيك  اهلل  محبَّة  عدا  ما  حياتك،  في  �صيء  فاأيُّ 

عملك  اأم  نفوذك  اأم  اأ�صدقاءك  اأم  علمك  اأم  كان  اأمالك   - بالأهميَّة 

تحيا  ل�صَت  اأّنك  على  ر  موؤ�صِّ هو  اإنَّما   -  
ّ
الطبيعي مظهرك  حتَّى  اأم 

الحياة  الوحيدة في  الوحيد وحيثيَّتك  اأمانك  اأن يكون  فينبغي  بالإيمان. 

ُمتواِجَدين في اإلهك وفاديك. وعليه، فاإذا كنَت ل تحيا بالإيمان في اأثناء 

في  اهلل  بح�صور  المتوا�صل  الفرَح  ُحِرمَت  قد  تكوُن  الأر�صيَّة،  رحلتك 

حياتك، وخدمَة محبَّته من خاللك. لأْن كلُّ ما لي�س من �لإيمان فهو خطيَّة 
 

)رومية 14: 23(.

ا عبَّر »جي كايث« عن وعيه لأهميَّة الغتذاء بكلمة اهلل في حْفز  وحقًّ

الإيمان، اإذ كتب:

أ�صا�س متين يا له من ا

إيمانكم، قد ُ��ِصع ال

أيا قّدي�صي الرّب، ا

في كلمته ال�صامية!
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هذا  يوَجد  اأن  يمكن  ل  قلوبنا وحياتنا،  في  اهلل  اإدراك �صوت  وبغير 

بالخّطة  عملنا  اإذا  اإلَّ  يتوّطد  اأن  يمكن  ل  كما   ،
ّ
الروحي للنموِّ  الأ�صا�س 

ال�صركة  في  معه  وحَدنا،  المخلِّ�س  مع  وقٍت  باإم�صاء  القا�صية  الإلهيَّة 

ل الودود. الوثيقة والتوا�صُ

ة مع اهلل. د �صركة حيَّ ك الذي يولِّ إيمان هو الُمحرِّ إن اال ا

ة �صنين تكلَّمُت في مو�صوع النه�صة الروحيَّة اإلى  ر اأنَّني منذ عدَّ اأتذكَّ

عظيمة  ة  بقوَّ بيننا  اهلل  عمل  وقد  بريطانيا.  في  الرّب  خّدام  من  مئٍة  نحو 

لل�صالة،  ة  عامَّ فر�صٍة  وفي  ح�صرته.  في  قلوبنا  فح�س  على  حمَلنا  كما 

 وعينين مغرورقتين �صّلى �صالًة 
ّ
م اأحد الخّدام واقًفا، وبانك�صارٍ قلبي تقدَّ

 
مت اإخوتي هوؤلء بال�صالة  من هذا القبيل: »يا رّب، اأعترف باأنَّني لّما تقدَّ

ا ما كنُت واعًيا لهم وللعقيدة الالهوتيَّة ال�صليمة اأكثر 
ً
في ما م�صى، فكثير

�س...« مّما كنُت واعًيا ح�صورك المقدَّ

ا، حتَّى اإنَّه حينما ن�صلِّي يمكن اأن نكون مختبئين  اإنَّ قلوبنا خّداعة جدًّ

قلوبنا  حاجات  نك�صف  اأن  باإخال�سٍ  نحاول  اأن  بدل  كلماتنا،  وراء 

الحقيقيَّة اأمام اأبينا ال�صماوّي. فاأن نتلو �صالًة ما، اأو اأن ُن�صّلي على �صبيل 

تكون  حين  واإنَّما  ا.  حقًّ ُن�صّلي  اأنَّنا  بال�صرورة  يعني  ل  الروتينيَّة،  العادة 

قلوبنا متناغمًة مع رّبنا في �صفافية نوره ال�صرمدّي وقدا�صته الكاملة، حينئٍذ 

اء وقت �صركتنا معه. 
ّ
 قلبه الكبير من جر

ُّ
فقط يغمر ال�صرور الإلهي

اإلًها   َ
يوؤتي اأن  باأنَّ خاطًئا محتاًجا يمكن  ر  اأن نفكِّ واإنَّها لفكرٌة مهيبة 

اهلل خلق  اأنَّ  ُيفيدنا  المقّد�س  الكتاب  ولكنَّ  بالر�صى.  �صعور  اأيَّ  و�ًصا  قدُّ

راقنا  ف�صواٌء  لنف�صه!  بالتمجيد   
َ

ياأتي اأن  بالذات:  الغاية  هذه  لأجل  الب�صر 
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و�س! قنا، كلُّ واحٍد مّنا موجوٌد لمجد اإلٍه قدُّ
ُ
الأمر اأم لم ير

هذه   :)10  :1 )كولو�ّشي  )له(  ى  ر�صً كلِّ  في  للرّب  يحقُّ  كما  لت�شلكو� 

كانت رغبة قلب بول�س ال�صديدة لكني�صة كولو�ّصي. وقد ترجم الأ�صقف 

ى« هكذا: »ح�صب كلِّ اأمٍر تتوقَّعه  »هاندلي مول« العبارة »في كلِّ ر�صً

م�صيئُته.« فعندما نقول ل�صخ�ٍس ما مثاًل: »اإفعل ما ير�صيك،« ُنعبِّر بهذا 

القول عن رغبتنا في تف�صيل م�صيئة �صخ�ٍس اآخر على م�صيئتنا الخا�صة.

اأن ن�صدم  اإلهنا، يعني  اأنف�صنا، بدل �صعينا لإر�صاء  اإر�صاء  فاأن نحاول 

على  عائٍق  بكلِّ  ونتعثَّر  كلَّ حائط  بروؤو�صنا  وننطح  بكلِّ �صخرة  اأقدامنا 

يغمر  كما  موؤمن،  كلِّ  قلب  يغمر  فرحٍ  من  له  يا  ولكْن  الحياة.  درب 
 

نور مجده  في  مع خالقه  اهلل  اأولد  من  الواحُد  يتوا�صل  اهلل، حين  قلَب 

ومحبَّته ال�صّفاف!

بين  اأنَّ  يك�صف  المقّد�س  الكتاب  اأنَّ  اإلى  نتنبَّه  اأن  ُي�صاِعدنا  ومّما 

»الإيمان« و»اإر�صاء اهلل« تراُبًطا محّدًدا. والبنية اللغوية التي ُكِتبت فيها 

ًدا  ًدا عليه وموؤكَّ ُم�صدَّ اهلل  واإر�صاء  الإيمان  بين  التراُبط  التالية تجعل  الآية 

على نحٍو اأقوى واأوفى: �لكن بد�ن اإيمان ال يمكن اإر�صا�ؤه. فهذه الآية تبداأ 

كلَّ  توؤتي  اأّنها  �صكَّ  ل  ُمثَبتة  اإيجابيَّة  عبارًة  ُترِدف  ثمَّ  والح�صر،  بالنفي 

أنَّه يجب �أن �لذي ياأتي �إلى  ا: ...ل
ً
 عزاًء عظيًما وت�صجيًعا كبير

ّ
موؤمٍن حقيقي

�هلل يوؤمن باأنَّه موجود، و�أنَّه يجازي �لذين يطلبونه )عبر�نيّين 11: 6(.

اهلل  ُيغِدقها  التي  الروحيَّة  المكافاآت  �صموِّ  عن  تماًما  التعبير  ويتعّذر 

بنعمته ال�صخيَّة على كلِّ �صخ�ٍس يعي�س في �صركة وثيقة مع مخلِّ�صه ورّبه. 

ا اإلَّ اإذا تمَّ اختبارها �صخ�صيًّا. اأما المفتاح اإلى  فهذه البركات ل ُتفهم حقًّ
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ال�صركة الحيَّة مع اهلل، والذي ل بدَّ اأن يوؤتيه الر�صى ويوؤتي اأولده فرًحا 

عظيًما، فما هو اإّل الإيمان.

الربِّ  ن�صرة  الُقد�س  الر�ح  ينقل  بوا�صطتها  التي  القناة  هو  إيمان  اال نَّ  اإ نعم، 

أ�الد اهلل. إلى كلِّ �احدٍ من ا ا ا الُمقام من الموت حيًّ

ومثلما �صبق اأن اأ�صرنا، فمن المحتمل تماًما - وااأ�صفاه! - اأن تنك�صف 

لنا وعوُد اهلل، اإّما بال�صتماع اإلى واعٍظ ما واإّما بقراءة كلمة اهلل، ومع ذلك 

: لكْن لم تنفع كلمة �لخبر �أولئك، �إذ لم تكن ممتزجة 
ّ
ل نجديها اأيَّ نفع روحي

بالإيمان في �لذين �شمعو� )عبر�نيّين 4: 2(.

الإيمان  بملعقة  القلب  اإلى  الراأ�س  من  لتنزل  اهلل  كلمة  ك 
َّ
ُتحر فاإْذ 

ُي�صِبغ  اإذ ذاك فقط ت�صير قراءة كلمة اهلل نافعة. في هذه الحالة  المازجة، 

ة على حياتنا، بحيث  الروُح القد�س نعمَة رّبنا ي�صوع الم�صيح الواهبة للقوَّ

الرّب  قدرة  نختبر  وبحيث  الرب،  لخدمة  فر�صة  كلِّ  اغتنام  من  ن  نتمكَّ

المقويَّة لمواجهة كل م�صكلة من م�صاكل الحياة.

 ل بدَّ اأن 
ّ
 منه، وهو اأنَّ كلَّ موؤمن حقيقي

َّ
ا يقيًنا ل مفر

ً
ة اأمر غير اأنَّ ثمَّ

يجتاز اأّياَم محنٍة وتجربٍة قا�صيًة. فال�صيطان بذاته �صوف ي�صتخدم »العالم« 

دائًما بُمغرياته وُمغِوياته كي يثنينا عن حياة ال�صركة مع الرّب يوًما فيوًما. 

ل حيوّي مع  اإذ لي�س اأ�صنع عند ال�صيطان من ولٍد من اأولد اهلل على توا�صُ

للقيام  ا  م�صتعدًّ ير 
ّ
ال�صر يكون  اأن  ُيفاجئنا  ل  ولذلك  الرّب.  و�صيِّده  فاديه 

باأيِّ جهد لإبعاد الموؤمنين المولودين ثانيًة عن خالقهم �صعًيا منه للحيلولة 

دون اختبارهم اأوقاَت معّية بّناءة لالإيمان.
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يُّ اأنَّه الحقيقة الوحيدة في  في نظر ال�صاذج روحيًّا، يبدو العالم المادِّ

ا   هو حقًّ
ُّ
الحياة. ولكنَّ العك�س تماًما هو ال�صحيح. فاإّنما العالم الروحي

أنَّ كلَّ ما في �لعالم، �شهوة �لج�شد و�شهوة  ما ي�صتمل على الحقيقة الُمطلقة، ل

ا  ولمَّ �لعالم )1يوحنّا 2: 16(.  من  بل  �لآب  لي�س من  �لمعي�شة،  م  �لعيون وتعظُّ

في  ُتذكر  اإبلي�س �صعوبًة  يلقى  النا�س، ل  ُي�صلَّل  اأن  ا  ال�صهل جدًّ من  كان 

ا�صتخدام اأ�صاليبه الماكرة لإغواء الموؤمن بالم�صيح.

ب بوا�صطة »�صهوة الج�صد« )متعة 
َّ
وُيفيدنا الكتاب المقّد�س اأنَّنا ُنجر

م  و»تعظُّ م�صوؤولية(،  بغير  )ُمقتنيات  العيون«  و»�صهوة  م�صوؤوليَّة(،  بغير 

ل  المعي�صة« )�صلطة بغير م�صوؤوليَّة(. فال�صيطان يعرف جميع ِحَيل التدخُّ

في ما قد خّططه اهلل لخيرنا، ول�صوف يفعل اأيَّ �صيء لُيعيقنا عن اأن نختلي 

ل مع  ير يعرف اأنَّنا اإذا كّنا على اأوثق توا�صُ
ّ
وحدنا مع رّبنا. ذلك اأنَّ ال�صر

اإلهنا ف�صوف ننمو روحيًّا وبذلك نوؤتي اأبانا ال�صماويَّ �صروًرا م�صاعًفا.

نحٍو  على  خلقيًّا  الفا�صد  الحا�صر،  العالم  بوا�صطة  �لج�شد:  �شهوة 

ال�صيطان رغبة  ُيلِهب  الجن�صّية ب�صكل فا�صح،  بالنجا�صة  قبيح، والموبوء 

النا�س  اإلى حياة  ًدا  ممهَّ �صبيالً  يلقى  نفو�صنا  فاإنَّ عدوَّ  ال�صهوانيَّة.  الج�صد 

الذين  اأولئك  ولكنَّ  ّي.  ومادِّ ودنيويٌّ   
ٌّ

ح�ّصي هو  ما  في  الم�صتغرقين 

تمتُّع  ُفقاعة  اأنَّ  يجدون  ما  �صرعان  الباطلة  بو�صو�صاته  ال�صيطان  خدعهم 

 تاركٍة اإلَّ اإح�صا�ًصا بالخواء والخزي!
َ
الخطيَّة قد تال�صت غير

ار، 
ّ
الَغر التجاريَّة  الروح  عالم  نحو  ُمنجِذبين  كّنا  اإذا  �لعيون:  �شهوة 

هجماته  �صنِّ  من  ال�صيطان  ن  يتمكَّ يملكونه،  ما  على  الآخرين  ونح�صد 

»لو  لك:  قائاًل  يهم�س  الأكبر  فالكّذاب  وموا�صلتها.  علينا  القا�صية 
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لغَدوَت  اأكبر،  منزٍل  اأو  اأر�ٍس،  قطعة  اأو  جديدة،  �صاعٍة  على  ح�صلَت 

�صعيًدا!« ولكْن لأنَّه لي�س بالخبز وحده يحيا �لإن�شان، بل بكلِّ كلمة تخرج من 

فم �هلل )متّى 4:4(، ف�صرعان ما يتبيَّن لنا، بعدما انغم�ْصنا في اآِخر اأهوائنا، 

َبًعا دائًما. اأنَّ ُممتلكاتنا الجديدة ل توؤتينا �صِ

ا ينفتح الباب على م�صراعيه اأمام مناورات  م �لمعي�شة: كذلك اأي�صً تعظُّ

 .
ّ
رة بفعل تكبُّرنا واأنانيَّتنا و�صعورنا الزائف بالكتفاء الذاتي ال�صيطان المدمِّ

غير اأنَّ اهلل يمقت الكبرياء مهما كان �صكلها!

م بم�صيرنا هو نقي�َس  وبعد، اأفلي�س وثوُقنا بقدرتنا الذاتيَّة على التحكُّ

وكما  عليه؟  والّتكال  ي�صوع  بالربِّ  الثقة  هو  الإيمان  دام  ما  الإيمان، 

م المعي�صة هو هذا:  اإنَّ الحلَّ الوحيد لتعظُّ �صبق اأن لحظنا، فقد قال اهلل 

على  باّتكالك  اّت�صاعٍ  في  فاإقراُرك   .)10  :4 )يعقوب  �لرّب  قّد�م  �إتَّ�شعو� 

حين  ال�صيطان  وجه  في  الباب  اإقفال  اإلى  الواحد  ال�صبيل  هو  القدير  اهلل 

هو  الذي  هذا،  واّتكالك  ذاتيًّا.  ُمكتٍف  باأّنك  ُخبث  في  اإليك  ُيو�صِو�س 

 اإيمان، �صوف يوؤتيك الَغَلبة. ذلك لأْن هذه هي �لَغَلبة �لتي تغلب �لعالم: �إيمانُنا 

)1يوحنّا 5: 4(.

الإيمان  َغَلبة  رحاب  اإلى  الكامل  الدخول  لك  ُيتاح  اأن  قبل  ولكْن 

الظافر )اإْذ يقترُب اإليك ال�صيطان من طريق كلِّ ما في العالم(، من المهمِّ 

رهم من  فاإنَّه حذَّ ا در�ًصا علَّمه الربُّ ي�صوع لتالميذه.  اأي�صً اأنَت  اأن تتعلَّم 

�أن  تقدرون  كيف  �صاأل:  اإذ  الأ�صيل،  الإيمان  طريق  في  اآخر  كبير  عائق 

�لو�حد  �لإله  من  �لذي  و�لمجد  بع�س،  من  بع�شكم  مجًد�  تقبلون  و�أنتم  توؤمنو� 

تالميذه  ي�صوع  الربُّ  نّبه  الكلمات  بهذه  )يوحنّا 5: 44(.  تطلبونه؟  ل�شتم 
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يَّة اإلى اأنَّ الإيمان لن يتواجد البتَّة مع رغبٍة ماكرة في تلّقي مدح النا�س  بجدِّ

وتملُّقهم. وفي الواقع اأنَّ �صهوة ال�صتح�صان هي م�صكلة كبيرة لموؤمنين 

التلمذة  على  بّينًة  لي�س  للم�صيح  راف�سٍ  مجتمع  ر�صى  اأنَّ  على  كثيرين. 

الم�صيحيَّة الأ�صيلة.

ثمَّ  اإيمانك.  ينمو  اأن  بدَّ  فال   ،
ّ
اليومي معّيتك  بوقت  تتمتَّع  وعندما 

�صها، ف�صتعرف كيف تمار�س 
َ
عندما تواجه في ما بعُد اختبارات الحياة وُفر

ذلك الإيمان الغالب الناب�س.

99



نموُّك في الإيمان

100

في ن�صاطاتي اليوميَّة، هل اأتمتَّع باإيماٍن فّعال؟

اأاأرى في كلِّ فر�صٍة م�صكلًة، اأم في كلِّ م�صكلٍة فر�صًة لختبار 

كفاية الم�صيح؟

م  م ق�صيَّة اهلل، اأم رغبتي اأن اأعمل �صخ�صيًّا على تقدُّ اأاأرغب في تقدُّ

ق�صيَّته؟

ُمار�س اّتكاًل يوميًّا على 
هل حياتي �صامدة في وجه الذعر لأّني اأ

الرّب؟

1

2

3

4

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ



، كلِّمني لكي �أتكلََّم يا ربُّ

باأ�شد�ٍء من نبرتك حيَّة،

وكما فتَّ�شَت �أنَت

هكذ� دعني �أفتِّ�س �أنا

عن خر�فك �ل�شالَّة،

في وحدتها ووح�شتها!

، علِّمني كي �أعلَِّم �أنا يا ربُّ

ما بلَّغتَه من حقائَق ثمينة،

و�جعْل كلماتي مجنَّحة

أعماق �لخفيَّة حتَّى ت�شل �إلى �ل

في قلوٍب غير قليلة.

ْني بكلِّ ملئَك، أ ، �مال يا ربُّ

حتَّى يفي�َس قلبي بف�شلَك،

بدي، ُ
ُعِلَن و�أ

فاأقدَر �أن �أ

ج وكالمٍ متاألّق، بفكٍر متوهِّ

حبَّك �لفائق

و�ُشبَحك �لالئق!

 -  فران�ِس�س ِردلي هافرغال -



�لف�شل 6

وقٌت للتخبير

م مّني اأحُد الآباء  بعدما تكلَّمُت ذاَت م�صاء في اأحد الجتماعات، تقدَّ

ة غير معتادة. واأخبرني   لأجله. وكان اهلل قد باركنا بقوَّ
َ

ُ�صّلي
و�صاألني اأن اأ

الأُب اأنَّه كان يعاني م�صكلة في ال�صهادة لأ�صدقائه وزمالئه. وكما اأفعل 

غالًبا حين اأنوي م�صاعدة اأحد، طلبُت اإلى الربِّ �صامًتا اإمدادي بالتمييز 

لعّلي األم�س الحاجة الحقيقيَّة في حياة هذا الرجل. واألفيُت نف�صي ُمجيًبا: 

»ل اأعتقد اأنَّ هذه هي الم�صكلة الحقيقيَّة. هالَّ تركع معي الآن وتطلب 

اأن ُيريك اهلل �صبب وجود هذه الم�صكلة لديك من جهة ال�صهادة؟« وبغير 

د، جثا الرجل اإلى جانبي ُم�صلًِّيا. تردُّ

م�صكلة  يك�صف  كان  ه  نف�صَ الربَّ  اأن  لي  بدا  ُي�صلِّي،  الرجل  وفيما 

الربَّ  ُيخبر  �صاحبنا  اأخذ  �صديد،  فبان�صحاٍق  ال�صَفتين.  �صمت  من  اأكبر 

ا في معاملة  اأيَّ طاغيٍة كان في منزله وكيف كان على الخ�صو�س م�صتبدًّ

اأولده. وبتوبٍة قلبيَّة �صادقة، التم�َس من الربِّ اأن يغفر له.

ذلك الم�صاَء، لم نتباحث في م�صكلة الرجل مع ال�صهادة، بعدما اأعلن 

اإلى  التالي جاء  الم�صاء  وفي  بطريقٍة جديدة وحيَّة.  له  ذاته  ي�صوع  الربُّ 

من  ن  اأتمكَّ »لم  بابتهاج:  واأخبرني  الأ�صارير،  منفرج  بوجٍه  الجتماع 

ال�صكوت طوَل النهار عن تخبير الآخرين بخال�س الم�صيح!«
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اأن علينا تقديم  اأيِّ مو�صع منه،  المقّد�س، في  الكتاُب  اإلينا  ل يطلب 

يحثُّنا  ولكْن  الموؤمنين!  غير  اإلى  ُمحَكم  عر�ٍس  في  الخال�س«  »خّطة 

اإذا  الم�صيح، حتَّى  الرّب ي�صوع  ال�صير في �صركة دائمة مع  الكتاب على 

ْمنا لالآخرين ر�صالة الإنجيل فال ُبدَّ لفي�س محبَّته من خاللنا اأن يعطف  قدَّ

قلوبهم لالإ�صغاء اإلى كلمة اهلل.

الرّب في  متناغمًة مع  فيها  قلوبنا  ل تكون  التي  الأّيام  تلك  ولكْن في 

�صركْة حيَّة، �صيتبيَّن لنا اأنَّ �صهادتنا لي�شت فّعالة ومثمرة على نحٍو لفت. 

اأنَّ �صفاهنا في مثل تلك الأّيام �صتكون ُمطَبقة عن تبليغ كلمة  وبالحقيقة 

للعالم  تلقائيَّة  ب�صورة  الرّب  اإعالن  من  ن  نتمكَّ ولن  الآخرين،  اإلى  اهلل 

الراف�س للم�صيح حواَلينا.

في  خطوة  ل  اأوَّ هو  حيوّي  ة  معيَّ بوقتِ  اهلل  مع  نهار  كلِّ  فا�صتهالل 

تعتر�س  اأن  ا  ي�صهل جدًّ التي  العوائق  تلك  من  التخلُّ�س  على  م�صاعدتك 

في ال�صبيل حين ُتتاح لك الفر�صة لتخبير غير الموؤمنين عن الربِّ ي�صوع 

الم�صيح. والفرق �صا�صٌع بين اختبار حياة مثمرة روحيًّا اختباًرا اأ�صياًل في 

عالمٍ فاجر وبين كون المرء »بائع ب�صارة!« كاّل، لي�س الموؤمن مكلًَّفا اأن 

يقف في العالم كي يقول كلمات معيَّنة تبدو موؤّديًة ال�صهادة للم�صيح. بل 

ا في الم�صيح، ومن  ن باأنَّه حقًّ  المولود ثانيًة اأن يتيقَّ
ِّ
اإنَّ في و�صع الم�صيحي

ث عن الربِّ ي�صوع. ه اأن يتحدَّ ُّ
هذا الموقع ي�صر

بثمر كثير،  ياأتي  فيه، هذ�  و�أنا   ،
َّ
يثبت في �لذي  لتالميذه:  الربُّ  قال  فكما 

اأن  م�صوؤوليَّتنا  اإًذا،   .)5  :15 )يوحنّا  �شيئًا  تفعلو�  �أن  تقدرون  ل  بدوني  أنّكم  ل

نثبت فيه واأن نخبِّر الآخرين عنه؛ اأّما الإثمار فم�صوؤوليَّته هو!
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حما�صتهم  يتمالكوا  اأن  التالميذ  ي�صتطع  لم  الخم�صين،  يوم  بعد 

وبهجتهم، بعدما �صبق لهم اأن قابلوا ربَّهم الُمقام وحادثوه. فحيثما ذهبوا 

بعظائم   - الم�صيح  ل�صخ�س  ُمعادين  كانوا  الذين  حتَّى   - الجميع  ثوا  حدَّ

�هلل )�أعمال 2: 11(. واإذ اأثاروا ف�صول �صامعيهم، اجتمع اآلُف النا�س من 

الم�صيح. وما  يعظ علًنا في مو�صوع ربوبيَّة  لي�صمعوا بطر�س  اء ذلك 
ّ
جر

على  �صديد  تبكيٌت  الجمهور  على  وقع  حتَّى  كالمه،  ُينهي  بطر�س  كاد 

قريب  عهد  منذ  عليهم  وقعت  الذين  اأولئك  فاإذا  ال�صخ�صيَّة.  الخطيَّة 

رين: ماذ� ن�شنع، �أيُّها �لرجال �لإخوة؟  م�صوؤوليَّة �صلب الم�صيح ي�صاألون متح�صِّ
 

ال�صخ�صيَُّة  التالميذ  �صهادة  ت�صافرت  اليوم  ذلك  وفي   .)37  :2 )�أعمال 

وموعظة بطر�س الجهاريَّة لَجْني ح�صاٍد وفير من نفو�س المخلَّ�صين!

اْلتَقوا  معادية،  بيئٍة  و�صط  عائ�صين  بعد  ما  في  التالميذ  كان  وبينما 

الذين  الدين«  »رجال  اأنَّ  ذلك  بالحياة.  ناب�ٍس  �صالةٍ  اجتماع  في  اهلل 

با�ْصمِ  التكلُّم  عن  بالكفِّ  اأمروهم  ور�صالتهم  التالميذ  يبغ�صون  كانوا 

علَّم  قد  يَّة، 
العلِّ في  ي�صوع،  الربُّ  يكن  لم  بزمن،  ذلك  وقبل  ي�صوع. 

التب�صير  في  منهجيَّة  درو�ٍس  بوا�صطة  له  ال�صهادة  ون  يردُّ كيف  التالميذ 

�صين، وقد باتوا الآن مملوئين  . غير اأنَّ هوؤلء الموؤمنين المتحمِّ
ّ
ال�صخ�صي

نحن ل يمكننا �أن ل نتكلَّم بما ر�أينا و�شمعنا  بالروح القد�س، اأجابوا تلقائيًّا: 
 

ا مثولُهم في مح�صر اهلل. فقد كانت قلوبهم  )�أعمال 4: 20(. و�صبق ذلك اأي�صً

ت�صطرم بحقيقة الم�صيح الُمقام من بين الأموات، وما كان في و�صعهم اأن 
 

يلزموا ال�صمت!
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في اأوائل العقد ال�صابع من القرن الع�صرين، ذهبنا اأنا و»دوروثي« في 

ى اآنذاك »ال�صتار الحديدّي«. واإذ ا�صتف�صرُت  جولِة خدمة وراَء ما كان ُي�صمَّ

الرعاة  اأجابني واحٌد من  ا�صتبدادّي،  الرعاية في ظلِّ نظام  عن �صعوبات 

الأمناء: »نحن الآن اأقلُّ عدًدا. ولكنَّنا على الأقلِّ نعرف َمن نحن. فالذين 

ائي ُيعانون 
ّ
ا الم�صيح القائم واأنَّنا ل ُنقَهر!« )بع�ُس قر ثبتوا مّنا يعرفون حقًّ

مثل هذه الِمَحن فعاًل، ولكْن بالنظر اإلى �صيرورة الأمور، فاإن تاأنَّى الربُّ 

ا من  ا اإلى الت�صحية بالكثير جدًّ فكثيرون من الباقين فينا �صوف ُيدَعون اأي�صً

اأجل الم�صيح بطرق ما كّنا نعتقد البتَّة اأنَّها ممكنة الح�صول(.

الخا�ّس  ة  المعيَّ �قت  رة  مفكِّ في  »دوروثي«  َنت  دوَّ قريب،  عهٍد  منذ 

كان  اإن  َنَف�س  كلِّ  مع  ُتَح�سَّ  اأن  الرّب  موت  لكلفة  ينبغي  »اإنَّما  بها: 

د اأنَّ التالميذ الأوائل دفعوا ثمًنا باهًظا  .« ومن الموؤكَّ
َّ
لروحه اأن يجري في

عن  التكلُّم  اأجل  من  بالحب�س  دوا  ُهدِّ اإذ  لكنَّهم  الجريئة.  �صهادتهم  لقاء 

أ �لجميع من �لروح �لقد�س،  الم�صيح، اجتمعوا مًعا لل�صالة. من َثمَّ نقراأ: �متال

وكانو� يتكلَّمون بكالم �هلل بمجاهرة )�أعمال 4: 31(.

ؤمن  المو حياة  من  القد�س  الر�ح  في�س  الفي�س:  من  ينتج  الفّعال  التب�صير  إنَّ  فا

آخرين حقيقة الم�صيح ال�صاكن فيه.  الممتلئ من الر�ح، مظهًرا بذلك لال

ل  وفيما نقراأ كتاب العهد الجديد، نالحظ اأنَّ التب�صير في الكني�صة اأوَّ

عهدها لم يكن فقط نتيجَة �صخ�صيٍَّة منبريَّة ُمقِنعة. فلول انطالُق التالميذ 

اأّوًل وهم ينادون �صخ�صيًّا بعظائم �هلل )�أعمال 2: 11(، ما كانِت الجموع 

لتحت�صد لال�صتماع اإلى بطر�س يوم الخم�صين.
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فحينما تفي�س طهارُة الربِّ ي�صوع الم�صيح وحياُته ومحبَّته من قلب 

الموؤمن به اإلى عالٍم بائ�س يائ�س، ُتَليَّن قلوب النا�س وُت�صَتعدُّ ل�صماع الحقِّ 

اأْن نقابل الربَّ كلَّ يوم في نور كلمته حتَّى  . لهذا ال�صبب ُيعِوزنا 
ّ
الإلهي

نكون با�صتمرار طائعين و�صّية الكتاب اأِن �متلئو� بالروح )�أف�ش�س 5: 18(.

�لتب�شير بو��شطة �لفي�س

في اأوائل حياتي الم�صيحيَّة، انخرطُت في جمعيَّة �صبيبة ت�صمُّ موؤمنين. 

على  ولكْن  »معرفة!«  نملك  مّما  اأكثر  »حما�صة«  نمِلك  بالطبع  وكّنا 

الرغم من ذلك )بل ربَّما ب�صبب ذلك!( ا�صتح�صن اهلل اأن ي�صتخدمنا بين 

اأ�صدقائنا غير الموؤمنين. َفالأرِو في ما يلي من تلك الختبارات التي كانت 

لنا نحن الموؤمنين ال�صّبان.

ب  واأتدرَّ اأ�صتغل  كنت  الجديدة،  الولدَة  ُوِلدُت  ا  لمَّ �لمهنيَّة:  �لحياة 

في مكتب الهند�صة المدنيَّة بمجل�س المدينة. وبينما كنت اأعمل في دار 

البلديَّة، تمَّ ا�صتدعائي ذاَت يوم اإلى مكاتب رئا�صة البلديَّة الفخمة! وهنالك 

يت معاتبًة حازمة من الرئي�س الأعلى الذي اأبلغني اأنه �صمع بن�صاطاتي  تلقَّ

»غير المهنّية«. واتَّ�صح لي اأنَّه كان ي�صير اإلى الخدمات التب�صيريَّة التي كّنا 

نحُن ال�صّبان نقوم بها. فكلَّ ليلة، ُبعيد اإقفال الحانات، كّنا ُنقيم خدمات 

ة و�صط المدينة. وفي  لق في �صاحة اجتماعاٍت عامَّ تب�صيريَّة في الهواء الطَّ

ُكّنا  ولذلك  لال�صتماع،  خاطر  بطيبة  يتوقَّفون  ة  المارَّ يكن  لم  البداية، 

كان  فبينما  بالأ�صئلة.  المتكلِّم  اإحراج  يحاول  اأحُدهم  بداأ  اإذ  غالًبا   
ُّ
ر ُن�صَ
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ع غيرهم  ون اإليه، فيما تجمَّ م ُيحفيه ُم�صايًقا، كان اآخرون ين�صمُّ الُمخا�صِ

كان  ما  وهكذا  الفارغ«.  ال�صندوق  على  الواقف  »الم�صكين  لم�صاندة 

فنكرز  به،  باأ�س  ل  جمهوٌر  اجتمع  قد  يكون  حتَّى  طويل  وقت  يم�صي 

اإلى  بالإقبال  �صخ�صان  اأو  �صخ�س  يعترف  كان  الليالي  بع�س  وفي  له. 

فة« 
ّ
فات »المتطر

ُّ
 البلديَّة اإلى اأنَّ هذه الت�صر

ّ
المخلِّ�س! وقد نبَّهني اأمين �صر

ًدا  م�صدَّ واأنذرني   .
ّ
المهني البلديَّة  بمقام  وجه  اأّي  على  ُتربط  األَّ  يجب 

ب�سرورة وقف كلِّ ن�ساط من هذ� �لنوع. ولكْن بما �أنَّ �جتماعات �لهو�ء 

الطلق تلك كانت مثمرة على ما يبدو فقد �صعرنا نحن ال�صّبان جميًعا باأنَّ 

الربَّ ير�صدنا اإلى متابعتها!

يَّة الكتاب المقّد�س، قال مدير 
وفي ما بعد، حين كنُت اأدر�س في كلِّ

يَّة في اإحدى الخدمات الكن�صيَّة الأ�صبوعيَّة قوًل ما اأزال اأذكره: »اإن 
الكلِّ

ا 
ً
اأ�صير  جمهوًرا 

ْ
ُت�صِجر الطلق، فال  الهواء  ا�صتقطاَب جمٍع في  لم ت�صتطع 

ا �صمعُت قوله، �صكرُت الربَّ من جديد على موا�صلتنا  في كني�صة!« فلمَّ

نحن ال�صّبان لتب�صيرنا في الهواء الطلق!

باإيماني  العمل  في  زمالئي  لجميع  �صهدُت  الجديدة،  ولدتي  ُبعيَد 

تت�صنَّ  لم  بالمكتب  عالقة  على  ا  �صخ�صً رُت  تذكَّ ُثمَّ  بالم�صيح.  الجديد 

تاأتي كلَّ م�صاء لتنظيف  لي فر�صة ال�صهادة له. كان ذلك هو المراأة التي 

الأر�صيَّة المتَّ�صخة. وذاَت م�صاء، بعد مغادرة زمالئي، بحثُت عن فرا�صي 

اأن  الأر�صيَّات  لبَثِت  وما  بع�صها.  واأح�صرُت  التم�صيح،  ودلء  التنظيف 

قائاًل  فبادرُتها  التنظيف.  عاملة   و�صول 
َ
اأنتظر قعدُت  ثمَّ  نظيفة،  �صارت 

فنجان  اإلى  ْتني  جال�صَ ذاهل،  �صمٍت  وبعد  اأُنجز!«  »عمُلِك  بابتهاج: 
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نُت في حديثنا من تخبيرها عن الربِّ ي�صوع.  �صاي. وبطبيعة الحال، تمكَّ

تحادثنا  فيما  عينيها  من  ترقرقت  التي  الدموع  دائًما  اأذكر   وَل�صوف 

و�صلَّينا مًعا!

�لحياة �لجتماعيّة: كذلك تح�صرني ذكرى ولدتي الحاديُة والع�صرون، 

يتمُّ  كان  ما  وغالًبا  بريطانيا.  في  دائًما  ة  خا�صَّ منا�صبًة  يومذاك  وكانت 

ا بلغُت  الحتفال بهذه المنا�صبة بع�صاء كبير تتبعه حفلة رق�س. ولكْن لمَّ

 وو�صعه 
َّ
الرق�س من قدمي اأن نزع  �صبق  الحادية والع�صرين، كان اهلل قد 

في قلبي! وهكذا راأيُت في حفلة ذكرى ولدتي الحادية والع�صرين، تلك 

اأ�صدقائي  لأربح  بعُد  ُخرى 
اأ فر�صًة  محبَّة،  بكلِّ  والداي  لي  اأقامها  التي 

في  اأو�صحُت  وقد  المنا�صبة!  اإلى  ا 
ً
ر ُمب�صِّ دعوت  ذلك،  وعلى  للم�صيح. 

�صُيلقي  لي  �صديًقا  اأنَّ  الموؤمنين  غير  واأ�صدقائي  لزمالئي  الدعوة  بطاقة 

ا:  جدًّ �صريحة  عبارًة  الدعوة  بطاقة  على  وو�صعُت  الع�صاء!  بعد  كلمة 

اأحد  رجع  الليلة،  تلك  وفي  هديَّة!«  �إح�شارك  ل  ح�شورك،  »مطلوٌب 

اأ�صدقائي اإلى الرّب في اختباٍر عجيب!

ا �صرُت راعًيا م�صاعًدا في كني�صٍة معمدانية بلندن، ما  وفي ما بعد، لمَّ

 ،
ّ
 م�صائي

ٍّ
قامت ال�صبيبة قطُّ بنزهٍة في النهر، اأو جولٍة في البلد، اأو لقاٍء ريا�صي

اإّل جعلت المنا�صبة جّذابة بما يكفي لدعوة غير الموؤمنين. وبغير ا�صتثناء، 

كانو� يختمون كلَّ ن�ساط من هذ� �لنوع بتقديم و��سح لر�سالة �الإنجيل. ولَم 

ل؟ فقد اأدرك ال�صّبان وال�صاّبات اأنَّ الغاية من وجود جمعيَّة ال�صبيبة كانت 

ًل بنيان اأنف�صهم في الرّب، وثانيًّا روؤية اأ�صدقائهم ُيقِبلون اإلى الم�صيح.  اأوَّ

ول عجب اإْن كانت جمعيَّة ال�صبيبة قد ازدهرت بمباركٍة من اهلل.
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�س قبل رجوعي  �لحياة �لروحيَّة: لم ت�صتهِوني قطُّ درا�صة الكتاب المقدَّ

لم  ال�صّن  تلك  ففي  وعليه،  عمري.  من  ع�صرة  التا�صعة  في  الربِّ  اإلى 

بو�صفه  الم�صيح  قبولي  بعد  ولكن  ا. 
ً
ي�صير نْزًرا  اإّل  اهلل  كلمة  من  اأعرف 

رّبي ومخلِّ�صي، �صار عدٌد قليٌل منَّا نحُن الموؤمنين حديًثا يجتمعون مًعا 

ُندِخل  اأن   
ّ
الحما�صي حافزنا  وكان  �س.  المقدَّ الكتاب  لدر�س  بيت  في 

كلمة اهلل اإلى روؤو�صنا ثمَّ قلوِبنا باأ�صرع ما يمكن! في تلك الأيّام الباكرة 

بالذات، اأجرينا درا�صتنا للكتاب بالطريقة الأ�صا�صّية التي �صبق اأِن اقترحُتها 

 ،
ّ
 ديني

ٍّ
! لم ننظر اإلى كلمة اهلل نظرتنا اإلى كتاٍب درا�صي في كتابي هذا. كالَّ

بل بالحرّي اعتبرناها بمثابة بو�صلة تهدينا في الحياة.

الولدَة  اختبر  تلك،  الب�صيطة  الكتاب  لدرو�س  مبا�صرة   وكنتيجٍة 

لحمل  �صتَّى  طرًقا  مًعا  ْرنا  وت�صوَّ اآخرين،  و�صاّبات  �صّباٍن  ب�صعة  الجديدة 

يملك  يكن  لم  مّنا  اأيًّا  ولأنَّ  جديدة.  اأماكن  اإلى  ميدانيًّا  الإنجيل  ر�صالة 

وكذلك  اجة.  درَّ ها 
ُّ
تجر مقطورة  �صنع  فكرة  لنا  عنَّت  فقد  �صّيارة، 

مو�صوًل  ال�صوت  لتكبير  جهاًزا  و�صنعوا  بيننا  البارعين  بع�س  م  �صمَّ

الأ�صبوعيَّة،  العطلة  اأيّام  بع�س  وفي  اليدويَّة.  بالتعبئة  ل  ُي�صغَّ بفونوغراف 

ذات   مقطورتنا  ين  جارِّ المجاورة  القرى  اإلى  بالدّراجات  نذهب  كّنا 

المكبِّر ال�صوّتي.

ُمغلقة  فيها  الميثوديَّة  الكني�صة  كانت  التي  القرية  تلك  جّيًدا  واأذكر 

بحْثنا  الإنجيل،  ب�صارة  لإذاعة  �صنا  تحمُّ ففي  باإحكام.  ُمقفلة  واأبوابها 

عن  الغبار  ونف�صنا  الكني�صة،  مبنى  با�صتخدام  وا�صتاأذّنا  المفاتيح،  عن 

المقاعد، ثمَّ انطلقنا اإلى �صاحة القرية الخ�صراء بجهازنا المكبِّر لل�صوت. 
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الطلق  الهواء  في  اجتماًعا  وبا�صرنا  منبرنا  اأقمنا  القرية«  »حانة  وخارج 

 ،»
ّ
ي بت�صغيل اأُ�صطوانة جديدة تماًما لمرّنم اأميركي منفرد ُيدعى »ِبڤرلي �صِ

غراهم«  »بيلي  ا�صُمه  �صابٍّ  برفقة  قريب  عهد  منذ  بريطانيا  زار  قد  كان 

نتناوب  كّنا  التب�صيريَّة،  الترانيم  من  والأخرى  الترنيمة  وبين  ة. 
َّ
مر لأّول 

بالم�صيح  باإيماننا  لنقّدم �صهادات �صخ�صيَّة  الفارغ  ال�صندوق  على اعتالء 

نا اأن يكرزوا للم�صتطلعين  باعتباره مخلِّ�صنا وربَّنا. وبعد قليل حاول بع�صُ

اأهل  ولده�صة  المرجة.  في  اإلينا  لي�صتمعوا  الحانة  من  خرجوا  الذين 

القرية، ا�صتح�صن اهلل اأن يمالأ الكني�صة بالكثيرين يوم الأحد. وقد اأقبَلت 

ولحًقا  الأحد،  لمدر�صة  معلِّمًة  بعد  ما  في  �صارت  �صابَّة  الم�صيح  اإلى 

دائًما،  الكني�صة  اأبواب  ُفِتحت  اأن  لبثت  ا. وما  اأي�صً ُختها 
اأ الم�صيَح  قبلت 

ُ�صبوعيَّة ومدر�صة اأحد �صغيرة.
وا�صتوؤنفت خدمٌة كن�صيَّة اأ

في  ذلك  على  �عكْف  بالكلمة،  �ْكرْز  اأِن  تيموثاو�س  بول�س  اأو�صى  لقد 

وقت منا�شب وغير منا�شب... )2تيموثاو�س 4: 2(. ولو كان بول�س يمار�س 

هذا  من  بقوٍل  احتمال  اأكثر  على  تيموثاو�س  لخاطب  اليوم،  خدمته 

القبيل: »اإذا �صنحت فر�صة لتقديم كلمة اهلل فانتهزها؛ واإذا لم تكن فر�صة 

فاأوجدها! فما من وقٍت البتَّة ل تكون الكرازة بالكلمة فيه غير منا�صبة!« 

فاأنا على يقين باأنَّ بول�س ما كان لينظر بعين الر�صى اإلى اأيِّ نوٍع من درا�صة 

المكت�صبة  التلميذ  معرفة  فيها  تمتدُّ  ل  ر�صميَّة  بطريقة  �س  المقدَّ الكتاب 

اإلى اأ�صخا�س ل يدخلون  لت�صل لحًقا، بطرائق تتميَّز بالمحبَّة والجراأة، 

يوًما باَب كني�صة.

 نْقل كلمة اهلل من راأ�صك اإلى قلبك، ف�صيتبيَّن لك اأنَّه لن 
َّ
عندما تتعلَّم �صر
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يطول الوقُت حتَّى تغدو كلمة اهلل، على حِد تعبير اإرميا، كنارٍ في عظامك!

اأمٍر  من  له  ويا   - فقط  راأ�صك  في  �س  المقدَّ الكتاب  بقي  اإذا  ا  اأمَّ

تلميًذا  تكون  اأن  ماأ�صاوّي  نحٍو  على  لك  الممكن  فمن  موؤ�صف!- 

ناٌر  لروح اهلل. وعندئٍذ ل تكون  اأن تكون طاِئًعا  بغير  �س  المقدَّ للكتاب 

 في عظامك! ولكْن فيما تقابل اإلهك بانتظام في �قت المعّية الخا�سِّ بك، 

طائًعا  تكون  اأن  عليك  الم�صتحيل  من  اأنَّه  فاأكثر  اأكثر  تدرك  اأن  بدَّ  فال 

للروح بغير اأن تكون في الوقت عينه تلميًذا للكلمة!

بلى، اإنَّ اهلل يتكلَّم اإلينا فعاًل حين نقراأ كلمته، وما يقوله لنا َيتوقَّع مّنا اأن 

رهم  نبلِّغه اإلى الآخرين. فقد قال اهلل لحزقيال: فت�شمع �لكالم من فمي وتحذِّ

من ِقبَلي )حزقيال 33: 7(. ولكْن ل نفع في التكلُّم اإلى الآخرين اإلَّ اإذا كنَّا 

ًل قد �صمعنا الكالم من فم الرّب ثمَّ تجاوْبنا معه �صخ�صيًّا.  اأوَّ

ا َمن 
ً
ما اأكثر »موؤيّدي« الم�صيحيَّة! لكن - واَح�ْصرتاه! - ما اأقلَّ كثير

!
ّ
وا �صهادة اأ�صلية لعالقتهم ال�صخ�صيَّة بالإله الحي يقدرون اأن يوؤدُّ

ي�صهد  اأن   ،
ّ
ال�صخ�صي بناًء على اختباره  الر�صول يوحّنا،  ا�صتطاع  لقد 

كما  ولذلك،  الم�صيح.  مع  الحيَّة  �صركته  بحقيقِة  ابتهاج،  في  ا، 
ً
اأخير

الحميمة:  ال�صركة  تلك  في  اإليه  لالن�صمام  َثمَّ  من  الآخرين  دعا  نتوقَّع، 

�بنه  �لآب ومع  �شركتنا نحن فهي مع  و�أّما  معنا؛  �شركة  ا  �أي�شً لكم  ...لكي يكون 

ي�شوع �لم�شيح )1يوحنّا 1: 3(.

111



نموُّك في الإيمان

112

حقلي  بمثابة  كليهما  اإقامتي  ومحلَّ  عملي  مكان  اأعتبر  هل 

؟
ّ
التب�صيريِّ ال�صخ�صي

حين لقبول الخال�س، اأم اأ�صعى بروح  د مر�صَّ
َّ
اأاأرى النا�س مجر

الجديدة  الحياة  نوال  على  محبَّة  بكلِّ  اأحملهم  لكي  ال�صالة 

في الم�صيح؟

للم�صيح  ال�صهادة  حقَّ  ك�صبت  فيها  ة 
َّ
مر اآخر  كانت  متى 

ا ّما بطريقة عمليَّة؟ بم�صاعدتي �صخ�صً

: هل �صفتاي ُمطَبقتان عن التكلُّم با�ْصم الم�صيح بج�صارٍة لأنَّ

�صة للخطر؟
َّ
حياتي معر

مهنتي قد ُتعلَّق؟

المحتقر  النا�صريِّ  ي�صوع  �صفِّ  في  الوقوف  تاأبى  كبريائي 

والمرفو�س؟

1

2

3

4

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ



أبديُّ ... �ل�شرمدّي! أزليُّ �ل �أيُّها �لنور �ل

كم ينبغي �أن تكون �لنف�ُس نقيَّة،

حتَّى �إذ� تعرَّ�شت لبهائك �لك�ّشاف

ل تنكم�س ول تنكفئ،

بل بابتهاج هادئ

يُتاح لها �أن تحيا

و�أن تتطلَّع �إليك!

أرو�ح �لمحيطَة بعر�شك �إنَّ �ل

ل �ل�شعادة �لملتهبة، يمكنها تحمُّ

ولكنَّ ذلك من ن�شيبها وحدها،

أنَّها ما عرفت قطُّ ل

عالًما كعالَمنا �ل�شاقط هذ�.

�أّو�ه! كيف لي �أنا، َمن ُمقاُمه �لظالم

وَمن ذهنُه ُمظلم،

�أن �أظهر في ح�شرة َمن جلَّ �أن يُ�شَمى

ل بروحي �لعارية و�أتحمَّ

�أ�شعَّته غير �لمخلوقة؟

أْن يرقى �أمام �لإن�شان �شبيٌل ل

أ�شمى: �إلى تلك �لح�شرة �ل

تقدمٌة... ذبيحٌة مكفِّرة،

وخدمُة �شفيٍع عند �لآب موؤ�ِزرة.

نا فهذه بالنعمة تُِعدُّ

لروؤية �لقد��شة في �لُعلى:

قد �شار لبني �لجهالة و�لظالم

�أن ي�شكنو� في �لنور �ل�شرمدّي

أبدّي! بف�شل �لُحبِّ �ل

ي )1798 - 1874( -  - ثوما�س بِنِّ



�لف�شل 7

ِثمار اأو نار

حيث  اأميركا،  اإلى  هاجر  �صويدٌي  وهو  »َبْنغت«،  ا�صُمه  �صديٌق  لي 

»َبْنغت«  خدمات  جملة  من  وكان  ناجًحا.  موؤمًنا  اأعمال  رُجل  اأ�صبح 

الحقول  في  دها  مق�صِ اإلى  الإر�صاليَّة  الطائرات  بقيادة  �صروُره  العديدة 

اأن ياأخذا طّيارة �صغيرة  اإليه واإلى �صديق له  الإر�صاليَّة. وذاَت �صنة ُطِلب 

�ل�سوط  �إكمال  �الإر�ساليَّة. ولدى  �لجمعّيات  �إحدى  ِقبل  �أال�سكا من  �إلى 

هو  واأخذ  بانك�س«، 
ْ
»فاير مطار  في  �صديقه  تركه  الرحلة،  من  الأكبر 

دها. ي�صتعدُّ لقيادة الطّيارة وحده اإلى مق�صِ

وُقبيل اأن ُيغادر ال�صديق، قذف اإلى الطّيارة ال�صغيرة بحقيبة طوارئ، 

فيها لوح �صوكول وحرام �صفيق فقط. وخالل هذه المرحلة الأخيرة من 

ت الرياح الغادرة في جبال  الرحلة، هبَّت عا�صفة على غير توقُّع. وقد �صدَّ

األ�صكا الطيَّارة ال�صئيلة اإلى �صفٍح ُمنحِدر، حيث انقلبت راأ�ًصا على عقب 

يت�صاقط  الثلج  وظلَّ  �صخرّي.  ُجرٍف  حافة  عند  توقَّفت  حتَّى  وانزلقت 

الثلج  نفخت  الرياح  اأن  اهلل  ولكْن من لطف  التالية،  الثالثة  الأيّام  طوال 

عن بطن الطّيارة الأبي�س، مّما حال دون تغطيتها. ولكْن لأنَّ بطن الطيَّارة 

ق الإنقاذ التابعة لخفر 
َ
الأبي�س كان محاًطا بالثلج، فلّما طارت فوقها ِفر

ن من روؤيتها. ال�صواحل لم تتمكَّ
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ابن  »برو�س«  عمد  له،  التابعة  الإنقاذ  فرق  الجي�س  ا�صتدعى  وبعدما 

»َبْنغت«، وهو �صابٌّ موؤمن ممدوح، مع طّيار من طّيارّي الجمعيَّة، اإلى 

ال�صالة طالبين اأن ير�صدهما الربُّ اإلى »َبْنغت«. وعلى الأر�س في تلك 

لنف�صه  التقط  اإنَّه  حتَّى  قواه،  وخارت  ُرِهق 
اأ قد  »َبْنغت«،  كان  الأثناء، 

م.  با�صِ لكن  �صاحٍب  بوجه  اأحّباءه  ًعا  مودِّ فيها  يظهر  فوتوغرافيَّة  �صورة 

 
ة اأُخرى. فبينما »برو�س« و�صديقه يطيران  غير اأنَّ اهلل �صاء اأن ُيجرَي ُخطَّ

فوق موقع الطّيارة المنقلبة، لفت انتباَههما انعكا�ُس �صوء ال�صم�س على 

دا مكانها! بطن الطّيارة، فحدَّ

اأثناء  في  اأنَّه  لحًقا  »َبْنغت«  اأخبرني  لقد  ة؟  الق�صَّ هذه  اأحكي  لماذا 

 الم�صيح« حيث 
ِّ
الأيّام الع�صرة التي ق�صاها هناك عا�س عند عتبة »كر�صي

في  وحده  كان  ا  لمَّ اأنَّه  اأخبرني  ثانيًة  راأيُته  ا  لمَّ ثمَّ  والمكافاأة.  المحا�صبُة 

ح�صرة اهلل، فوق ذلك الُجرف المغطَّى بالثلج، اأتاح له الروح القد�س اأن 

يراجع حياته على الأر�س اإذ توقَّع اأن ُيلبِّي �صريًعا نداء العودة اإلى ح�صرة 

الموؤمنين قد   محا�صبة 
ُّ
اإنَّه �صعر كما لو كان كر�صي ال�صماء. وقال  اهلل في 

اأمام ناظريه، فّكر في �صني الخدمة  انب�صطت حياته  اأوانه. واإِذ  جاءه قبل 

ا �صيكون له ح�صاُبه منها  الم�صيحيَّة المتفانية التي ق�صاها، و�صاءل نف�صه عمَّ

في الأبديَّة.

عمدة  اجتماعات  اأنَّ  اأدرك  اأنَّه  »َبْنغت«  اأخبرني  بالغة،  وبجديَّة 

الكثيرة،  الكن�صيَّة  ون�صاطاته  الإر�صالّية،  مجل�س  وجل�صات  الكني�صة، 

ا عن 
ً
ا قام بها فعاًل بطاقة ج�صده وتعبير واإن كان قد تولَّها ب�صرور، فاإنمَّ

مواهبه وقدراته، ولي�س نتيجًة لفي�س ملء الروح القد�س. 
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وقال اإنَّه في تلك الأّيام الع�صرة اأراه اهلل اأنَّ تلك الن�صاطات »الجديرة 

ا« )وهذه ا�صتعارات ا�صُتخدمت  بالِذكر« ما كانت اإلَّ »خ�صًبا وع�صًبا وق�صًّ

�صوف  واأعماٍل  اأيّاٍم  من  حياتنا  في  ما  اإلى  لالإ�صارة  المقّد�س  الكتاب  في 

 محا�صبة الموؤمنين« في ح�صرة الم�صيح، ومن َثمَّ ل 
ّ
ق اأمام »كر�صي َ

ُتحر

يكون لها ح�صاٌب في الأبديَّة(.

نه�صٍة  اختباَر  »َبْنغت«  حياة  في  المهيب  الختبار  هذا  كان  وقد 

الحما�صة  ا 
ً
رنا كثير اأحببناه وعرفناه من زمان، وقدَّ الذين  بالفعل. ونحُن 

التي بها عكف على عمل اهلل بكلِّ تفاٍن، فهمنا في ما بعد ما ق�صده. ذلك 

ة،  ته الخا�صَّ رت لي�س ِبُلغة قدراته وقوَّ اأنَّ ال�صنين القليلة الباقية من حياته ُف�صِّ

كلَّما  حياته  خالل  من  ته  وقوَّ اهلل  بركة  في�س  من  جديد  دفقٍ  بلغة   بل 

اأّدى �صهادته.

 
ّ
ر اأنَّنا �صوف ُنظهر اأمام »كر�صي واإنَّها لفكرة ُم�صّحية للموؤمنين اأن نتذكَّ

الم�صيح«   
ّ
بين »كر�صي التفريق  �لموؤمنين. ويجب  لجميع  الُمَعّد  الم�صيح« 

هو  الأبي�س  العظيم  فالعر�س  العظيم«.  الأبي�س  الدينونة  و»عر�س  هذا 

بالهالك  عليهم  وُيحَكم  �لموؤمنين جميًعا  غير  �صُيدان  اأمامه  الذي  المكان 

ق 
َ
�صُيحر فيه  الذي  المكان  فهو  الموؤمنين  محا�صبة   

ُّ
كر�صي اأّما  الأبدّي. 

الإيمان،  من  هو  ما  كلُّ  الأبد  اإلى  ويبقى  الإيمان،  من  يكن  لم  ما  كلُّ 

ه قام بالعمل! في ذلك اليوم، �صيكت�صف موؤمنون  لمجِد اهلل: لأنَّه هو نف�صَ

في  و�صعبيَتهم  الكن�صيَّة  بالخدمات  ان�صغاَلهم  حتَّى  اأنَّ  بح�صرة  كثيرون 

اأثناء حياتهم - لم يكن  ا في 
ً
الدينّية - ولو جلبا لهم اكتفاًء كبير الدوائر 

لهما ح�صاٌب في فكر اهلل باعتبارهما عماًل روحيًّا اأ�صياًل.
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�شفحات بي�شاء 

اأمامي ورقتان بي�صاوان نظيفتان، وكلتاهما خاليتان. فلم يكتب اأحد 

اأحٍد  اأفكار  لترى  كنَت  ما  اإليهما،  نظرَت  ولو  �صيًئا.  عليهما  ير�صم  اأو 

لترى  ما كنت  ِه  نف�صِ الوقت  في  اأنَّك  اإلَّ  مخطوطًة، ول �صورًة جميلة. 

ا لي�ض من خرب�سة  ا! فكما لي�ض من جمال، فكذلك �أي�سً �أغلَط �أحٍد �أي�سً

ول لطخات، واإنَّما ب�صع �صفحاٍت بي�صاء، ل اأكثر ول اأقّل.

 في حياتك وحياتي اأّياٌم كثيرة ُت�صبه هذه ال�صفحات البي�صاء. 
ُّ
وقد تمر

فاإنَّ  الما�صي،  بالخطايا في  الموؤمن ملّطخًة  ولئن كانت �صفحات حياة 

كلَّ �صفحة من �صفحات حياته قد �صارت بي�صاء، وذلك بف�صل رحمة 

ر. اإذ ل يبقى اإلَّ كلُّ ما قد �صار اأبي�س  اهلل العجيبة وبفعل َدِم الم�صيح المكفِّ

كالثلج )�إ�شعياء 1: 18(.

موؤمًنا  كوني  حيث  من  حياتي  �صفحات  بع�س  في  النظر  ُعيد 
اأ واإْذ 

َّني قد اأخطاأُت واأحزنُت الروح القد�س، عمًدا  اأن ر باأ�ًصى  اأتذكَّ بالم�صيح، 

تلك  لظلَّت  الم�صيح،  دُم  فلول  ع�صيان.  من  اأو  �صعٍف  ِمن  �صهًوا،  اأو 

ال�صفحات �صوداء بلطخات الخطيَّة الب�صعة والأنانيَّة البغي�صة. وما اأعجب 

الرحمة والنعمة اللتين �صملني اهلل بهما، بحيث اإنَّ تلك ال�صفحات التي 

ِبي�س،  بي�صاَء كالثلج! �صفحاٌت  الآن  باتِت  بالخطيَّة  ا  دة جدًّ ُم�صوَّ كانت 

ود! لكنَّها - والحمُد هلل! - خاليٌة من اللطخات والُبقع ال�صُ

الروح  يعمله  لم  ما  كلَّ  اأنَّ  اأدرك  اأن  ا  اأي�صً لي  يٌة  حِّ ُم�صَ فكرٌة  لكنَّها 

الر�صول  الأبديّة. وبكلمات  اإلى  بالن�صبة  له ح�صاٌب  القد�س بي ل يكون 
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ولكْن  اأُنِقذت  باأنَّها  و�صُفها  يمكن  الحياة  من  الأيّام  تلك  فاإنَّ  بول�س، 
 

من  القد�س  وح 
ُّ
للر في�ٌس  يكون  ل  فحين   .)15  :3 )1كورنثو�س  بنار  كما 

حياتي، فمع اأنَّ خطاياي قد ُمِحَيت بف�صِل رّبي الغفور، ل ُينَجز �صيٌء من 

ب بالن�صبة اإلى الأبديَّة. �صفحاٌت بي�س، اإنَّما - واح�صرتاه!  �صاأنه اأن ُيح�صَ

- ل �صيء اأكثر!

فاإنَّ  الأبد،  اإلى  بي�صاَء  تبقى  �صوف  الحياة  �صفحات  بع�س  اأنَّ  ومع 

محُوها،  ر  يتعذَّ الجمال  فائقة  َوٌر  �صُ عليها  �صتكون  ُخرى 
اأ �صفحاٍت 

هذه  الأبد.  اإلى  له  دًة  ُممجِّ المثقوبتان،  محبَّته  يدا  ر�صمتها  �صفحاٍت 

ِجلُّ تلك الأيّام التي فيها ُكّنا  ال�صفحات المجيدة، عنَد كلِّ موؤمن، هي �صِ

اآلٍت طيِّعة بها قدر اهلل ال�صرمديُّ اأن يعمل عمَلُه الأبدي. نعم، �صفحاٌت 

بي�س، لكنَّها - والحمد هلل! - اأكثر من ذلك بكثير!

�شنون ُم�شيَّعٌة �ُشًدى

و�«  و� تغدَّ يا لها من ماأ�صاٍة لأولئك الذين يدعوهم اهلل يوميًّا بقوله »هلمُّ

)يوحنّا 21: 12( اأن ُي�صّيعوا �ُصًدى من حياتهم �صنين كان يمكنهم بالحريِّ 

قلب  اإبهاج  وفي  ربِّهم  مع  اأبًدا  المتوّثقة  ال�صركة  فرح  في  يق�صوها  اأن 

المخلِّ�س نف�صه.

بالذات  ه  ر خال�صَ �صيًخا كدَّ ر  اأتذكَّ اإْذ  الحزن  ي�صوبه  فرٌح  قلبي  يغمر 

ات الحياة ال�صطحيَّة. 
ّ
�س الُم�صيَّعة وال�صنين المهدورة في م�صر

َ
وجُع الُفر

118



ثمار اأو نار

 ب�صحبة 
ّ
فُبعيد ولدتي الجديدة، ذهبُت في الخدمة اإلى م�صت�صفى محلِّي

�صبوعين، م�صاَء يوم ال�صبت،  ُ
ا. وكنَّا كلَّ اأ ب�صعة �صّباٍن حديثي الإيمان اأي�صً

نِّين الذين لم يكونوا ي�صتطيعون  م ر�صالة الإنجيل وُن�صلِّي مع بع�س الُم�صِ نقدِّ

�صبت، جل�صُت  ذاِت  فم�صاَء  الم�صت�صفى.  في  الَعَجزة  مغادرة جناح  قطُّ 

بجانب �صريِر واحٍد من الم�صنِّين قيل لنا اإنَّه لن يعي�س حتَّى زيارتنا التالية    

بعد اأُ�صبوعين.

ثمَّ  ال�صديد،  التاأثُّر  عليه  بدا  الق�صيرة،  التب�صيريَّة  ر�صالتنا  �صمع  وبعدما 

يه: »اأنا اأعلم اأنَّني مخلَّ�س وذاهب  قال متلعثًما والدموع ت�صيل على خدَّ

�صيء  اأيَّ  اأقول  اأن  لي  يت�صنَّى  اأن  وقبل  فاأجبت: »عظيم!«  ال�صماء.«  اإلى 

ثمَّ   .
ّ
باألم جرٍح داخلي باكًيا، ل من فرٍح ل ُيكبت، بل  ين�صج  بداأ  اآخر، 

هم�س ب�صوت �صعيف: »نعم، ولكنَّ فرحتي منقو�صة. فاأنا كما تعلم في 

الحادية وال�صبعين، وقد �صيَّعت من عمري �صبعين �صنة!«

ماذا كان يمكنني اأن اأقول له واأنا حديث الإيمان؟ ل�صُت اأذكر كيف 

ُعّزيه. ولكنَّني اأذكر جّيًدا اأنَّني رجعُت اإلى البيت تلك الليلة 
حاولُت اأن اأ

 وقلُت للرّب كالًما من هذا القبيل: »يا رّب، الآن 
َّ
وجثوُت على ركبتي

اأنظر عبر الم�صتقبل اإلى حياٍة �صوف اأنظر اإليها ذات يومٍ رجوًعا. فعندما 

اأذهب بنف�ٍس مخلَّ�صة ولكْن  اأن  ُريد 
اأ ال�صماء، ل  اإلى  يحين وقت ذهابي 

بحياٍة ُم�صيَّعة. فالليلة اأ�صع حياتي بين يديك من جديد، م�صّلًيا اأن تجعلها 

ا ذات قيمة بالن�صبة اإلى الأبديَّة!« حقًّ

مقداًرا  نبذل  اأن  الممكن  من  اأنَّه  اإلى  حبقوق  نبَّه  القديم  العهد  وفي 

ي�صاوي  ل  فعلناه  ما  اأنَّ  بح�صرة  لحًقا  نك�صف  ثمَّ  الطاقة.  من  ا 
ً
كبير
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باإيمانه يحيا« )حبقوق 2: 4(،  »�لبار  الحقيقة:  �صعبه بهذه  اأعلم  ا  فلمَّ �صيًئا. 
 

القا�صي  الإيمان،  مبداأ  يطّبقون  ل  الذين  اأولئك  باأنَّ  ا  اأي�صً اأنذرهم 

للنار«  »يتعبون  الحياة،  ن�صاطات  مجال  في  اهلل،  على   
ِّ
الكّلي بالّتكال 

 

 
ّ
الكلِّي الّتكال  بعدم  مدينتهم  بَنوا  القوم  هوؤلء  فالأنَّ   .)13  :2 )حبقوق 

على اهلل، لم يبق اإلَّ الرماد. وهكذا، فمهما عملنا من عمل لم نكن فيه 

ل اإلى رماد  مّتِكلين كليًّا على الرّب ي�صوع الم�صيح، فاإنَّه ذات يوم �صيتحوَّ

في نار ح�صرة اهلل.

وفي ما بعد، ينبِّه بول�س كذلك في العهد الجديد، قائاًل:

ي�صوع الم�صيح[ ذهبًا،  ]الربِّ  أ�شا�س  �أحد يبني على هذ� �ل �إن كان  ولكْن 

أنَّ  ل ظاهًر�؛  �شي�شير  و�حد  فعمل كل  ا،  ق�شًّ ع�شبًا،  كريمة، خ�شبًا،  ف�شة، حجارة 

بقي  �إن  ما هو.  و�حٍد  �لنار عمل كلِّ  يُ�شتَعلن، و�شتمتحن  بنار  أنَّه  ل �شيبيِّنه،  �ليوم 

عمل �أحد قد بناه عليه، ف�شياأخذ �أجرة؛ �إن �حترق عمل �أحد ف�شيخ�شر، و�أمَّا هو 

ف�شيخل�س، ولكْن كما بنار )1كورنثو�س 3: 15-12(.

لأنَّه  م�صروًرا  العجزة  َجناح  في  وال�صبعين  الحادية  ابن  كان  لقد 

ا لأنَّه قد خل�س »كما بنار«. والنار  ا كان حزيًنا جدًّ مخلَّ�س، ولكنَّه اأي�صً

التي �صتحرق ما في حياته من خ�صٍب وع�صب وق�ّس هي عينها النار التي 

اأتاحوا  الذين  اأولئك  لدى  الكريمة  والحجارة  والف�صة  الذهب  ي  �صُتنقِّ

البناء  حجارة  م�صتخدًما  بوا�صطتهم   
َ

ليبني العمل  ية 
ّ
حر القد�س  للروح 

الإلهيَّة غير القابلة للفناء.
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�لنور �ل�شرمدّي

ثابًتا  الأبديِّ من خالل كلِّ موؤمن يكون  بعمله  يقوم   
ّ
الأزلي الإله  اإنَّ 

اإيمانه ويطبِّق كلمة اهلل في حياته. ول�صوف يكون  ي  اإذ ُيغذِّ في الم�صيح 

اإذ  َفِرح،  بترقٍُّب  يوم  كلِّ  مواجهة  على  قادرين  النوع  هذا  من  موؤمنون 

عندنا  ليكن  يتزعزع،  ل  ملكوتًا  قابلون  ونحن  لذلك  يقين:  �صهادَة  ي�صهدون 

فمن   .)28  :12 )عبر�نيين  وتقوى  بخ�شوع  مر�شيَّة  خدمًة  �هلل  نخِدم  به  �شكٌر 

ة الروح  عنا على ال�صلوك بقوَّ �صاأن اأوقات المعيَّة المنتظمة الفّعالة اأن ت�صجِّ

القد�س، ل بطاقة الج�صد.

اهلل  والمنبعث من ح�صرة  �صيء  لكلِّ  الفاح�س  النور  في  يوم،  وذات 

 طّيعة لعمل 
َ

�صة، �صوف يفرح فرًحا فائًقا اأولئك الذين كانوا اأواني المقدَّ

فيوًما،  يوًما  والمحبَّة  النور  اإله  ماأدبة  اإلى  ننجذب  اإذ  فالآن   .
ّ
الحي الإله 

يدعونا اإلى التمتُّع ب�صركة �صفافَّة معه. وبهذه الطريقة، ن�صير قنوات نوره 

.
ّ
ومحبَّته اإلى عالٍم مظلم واأناني
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122

اإذا ا�صتمررُت عائ�ًصا بالطريقة التي بها اأعي�س الآن، فهل يكون 

 الم�صيح؟«
ّ
من حياتي اأيُّ ثمار اأمام »كر�صي

النور  كونه  اأ�صا�س  على  اهلل  اإلى  اأقترب  هل  ُ�صّلي، 
اأ عندما 

 
َّ
اإلي ن  الُمح�صِ ال�صخ�َس  فقط  اأعتبره  هل  اأم  ال�صرمدي، 

والموجود في ال�صماء؟

ُ�صّلي �صالة داود: �أحِيني ح�شب كلمتك! 
اأ هل يعوزني الآن اأن 

)�لمزمور 119: 25(؟

1

2

3

فح�ُس نف�ٍس روحيٌّ



ْر لي يا ربُّ ُخبَز �لحياة، �إك�شِ

أرغفة ُقرَب �لبحيرة: كما ك�شرَت �ل

�شة فمن ور�ء �شفحات �لوحي �لمقدَّ

نف�شي لك يا ربُّ ملتم�شة،

و�إليَك تتوُق روحي

�أيُّها �لكلمة �لحّي!

�أنت لي يا ربُّ خبُز �لحياة،

�شة وكلمتُك �لمقدَّ

هي �لحقُّ �لذي يخلِّ�س نف�شي:

�أعطِني فاآُكَل و�أحيا

معك في �لُعلى.

علِّمني �أن �أحبَّ حّقك،

أنْك �أنت �لمحبَّة! ل

، يا ربُّ �أِف�ْس روحك �لآن فيَّ

فيلُم�َس عينيَّ ويهبَني �لب�شَر؛

�أِبن لّي �لحقَّ �لمكنون

في �شطور كلمتك،

فاأرى في كتابك

�شورَة ذ�تك

�أيَّها �لربُّ �لعلّي.

- ماري اآن الثبوري -



�لف�شل 8

وا هلمُّوا تغدَّ

 وقف ابُن اهلل الُمقام من بين الأموات، 
ِّ
على �صطِّ بحر الجليل الرملي

الجليل  ال�صباح ح�صوَره  اأحد. فربَّما حجب �صباُب  وحيًدا لم ُيالِحظه 

موت  اأعقاب  في  اأعُينهم  غامت  ربَّما  اأو  الُمتَعبين.  التالميذ  اأعين  عن 

الم�صيح على �صليٍب خ�صن.

قارب  في  مًعا  اليائ�صون  التالميذ  احت�صد  ال�صاطئ،  من  مقربة  وعلى 

اأثنائها  في  لالأمل  ُمخيِّبة  �صيد  ليلة  ا  توًّ طَووا  قد  وكانوا  �صغير.  �صيٍد 

لم يم�صكوا �صيًئا. واإذا ب�صخ�ٍس ي�صاألهم �صوؤاًل من �صاأنه اأن ي�صفي ال�صماتة  

ذلك  �صفَتي  عن  ت  ندَّ ثمَّ  اإداًما؟  عندكم  األعلَّ  غلمان،  يا  الأذى:  على 

ُمطلقة:  معرفة  تنمُّ عن  �صريحٌة  اأمٍر  كلمُة  ال�صاطئ  على  البعيد  ال�صخ�س 

األقوا ال�صبكة اإلى جانب ال�صفينة الأيمن فتجدوا!

اإذ ذاك �صحا يوحّنا من غيبوبة الكابو�س، وا�صتجاب لل�صوت الماألوف 

هاتًفا بفرح: هو الرّب! فانتع�س الأمل لدى التالميذ، وامتثلوا اأمر �صّيدهم 

يدٍة وافرة! عندئٍذ دبَّت الحما�صة في بطر�س  الرّب، واإذا بال�صبكة تمتلئ ب�صَ

فغط�س تحت الموج و�صبح متلّهًفا للقاء معلِّمه الكريم )يوحّنا 21: 11(.

اإلى  ه، ول اأحد �صواه،  وعلى ال�صاطئ، عمد ربُّ المجد المقام نف�صُ

الربَّ  اأنَّ  وجدوا  كلُّهم،  التالميذ  اجتمع  اإذا  حتَّى  رة.  مجمِّ ناْر  اإ�صرام 

124



وا هلّموا تغدَّ

فلهوؤلء  ية.  ُمغذِّ م�صويَّة  وجبًة  لهم  واأعدَّ  �صمًكا  ا�صتح�صر  قد  ي�صوع 

الكريمة  دعوته  ي�صوع  الربُّ  اأ�صدر  المبتهجين،  لكِن  الجائعين  الرجال 

و� )يوحنّا 21: 12(. و� تغدَّ اأْن هلمُّ

من  األَفيِن  رواق  عبر  تجلجل  تزال  ما  عينها  الكريمة  الدعوة  هذه 

ال�صنين. ف�صباًحا بعد �صباح، يقف ي�صوع الربُّ على �صواطئ الأبديَّة من 

ها بعناية. نعم،  حيُث ما يزال يدعونا اإلى ال�صتراك في ماأدبة �صماويَّة اأعدَّ

وجبٍة  كلَّ  باإتقاٍن  لنا  اأعدَّ  قد  َمن  ومخلِّ�صنا،  ربُّنا  ي�صوُع  نف�صه،  اهلل  هو 

�س! روحيَّة يوميَّة. اإنَّها غذاُء اإيماننا، كلمُة اهلل، الكتاب المقدَّ

بعد ُلحيظات، �صاأدعوك اإلى »ا�صِتراق ال�صْمع« فيما اأتوَجه اإلى الكلمة 

ل وقت ال�صالة هذا  ُ�صجِّ
اأ ة الخا�سِّ بي. واإنَّما  �صة لإقامة �قت المعيَّ المقدَّ

 وعوٌن كثير الفائدة لك اإذ 
ّ
 فقط لأنَّه قد يثبت اأنَّه ت�صجيع عملي

َّ
ال�صخ�صي

ت�صتجيب بانتظام لدعوة �صّيدك الكريمة اأن ُتقِبل وتتغّدى. فمن م�صدَرين 

.
ّ
ة فعلي مختلفين تماًما ُدِفعُت اإلى الإف�صاء اإليك بوقائع �قت معيَّ

م بقراءة مخطوطة الف�صول ال�صابقة، وقد حثَّني 
َّ
ل: �صديٌق لي تكر الأوَّ

على و�صع هذا الأمر كخاتمة منا�صبة لكتابي هذا.

امتياٌز  �صنين عديدة، كان لي  اآخر، وعلى مدى  اإلى  الثاني: من حين 

جماعاٍت  ُقدَت  فيما  ة  خا�صَّ بركة  الح�صور  اهلل  بارك  كيف  اأ�صهد  باأن 

.
ّ
ة جماعي وكنائ�س �صتَّى في �قت معيَّ

الح�صور، ول  من  فرد  اأيُّ  الم�صاركة  ي�صتطيع  منا�صبات كهذه،  وفي 

اأيَّة  م  ُتقدَّ ول  �صامتة،  �صالة  في  القد�س  الروح  من  اإلَّ  اأ�صئلة  اأيَّة  ُت�صاأل 

مواعظ! وكّنا ن�صتهل كلَّ اجتماِع معيَّة ب�صالٍة َجماعيَّة طالبين اأن يكون 
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َّ
الكتابي المقطَع  عاٍل  ب�صوٍت  مًعا  نقراأ  ُثمَّ  معلِّمنا.  هو  القد�س  الروح 

الأولى  الآية  مًعا  ونقراأ  المقطع  ذلك  ل  اأوَّ اإلى  نعود  َثمَّ  ومن  المختار. 

اأثناء  نق�صي ن�صف دقيقة �صمًتا. في  التالية،  الآية  اإلى  م  التقدُّ عالًيا. وقبل 

ا،  ل كلُّ فرٍد بروح ال�صالة في الآية المقروءة توًّ وقت ال�صمت ذاك، يتاأمَّ
 

الُمدَرجة  الأ�صئلة  من  اأيٍّ  عن  الآية  تلك  من  الإجابة  ُتمِكن  هل  ليرى 

 
ل ال�صامتة، كان كلُّ فرد  بعد هذا الف�صل. وفي اأعقاب فترة ال�صالة والتاأمُّ

ُيعطى حريَّة اإخبار الجماعة كيف كلَّم الروح القد�س قلبه بتلك الآية. ثمَّ 

ا واإّما من ِقَبل  تلي ذلك �صالُة تجاُوب اإّما من ِقَبل ال�صخ�س الذي تكلَّم توًّ

اأيِّ فرٍد من الجماعة. 

أ�دُّ  ة. �ا قامة �قت معيَّ أنفع طريقة الإ أ�صلوب هو ا أنَّ هذا اال أعتقد ا �بالمنا�صبة، ا

ة  أحثَّ الُقّراء الذين ي�صتخدمون هذا الكتاب في حلقات الدرا�صة الجماعيَّ أن ا آن ا اال

أُخرى في �صبيل تطبيق االقتراحات ال�صابقة. �صوا ب�صعة اجتماعات ا أن يخ�صِّ على ا

أ�صئلة على ال�صفحة 141( إفادة، تجد اال )لمزيد من اال

»ثوما�س  الراحل  ة 
َّ
مر َل  اأوَّ بها  فني 

َّ
عر  

ّ
الجماعي ة  المعيَّ �قت  وفكرة 

حيث  ال�صبيبة،  موؤتمرات  مركز  في  وذلك   ،
ّ
بريطاني ر  مب�صِّ وهو  ريز«، 

»ثوما�س«  مّنا  طلب  التي  الأ�صئلة  اأّما  لنف�صي.  ا  مخلِّ�صً الم�صيح  قبلُت 

اقترحتها في  اأن  �صبق  التي  لتلك  اأن نجيب عنها فكانت �صورة مختلفة 

الف�صل الرابع )وقت المعيَّة(.

ا من الجتماعات 
ً
ُمذذاك، �صحَب كثير الطويلة  ال�صنين  وعلى مدى 

التي اأدرُتها بهذه الطريقة اإح�صا�ٌس غير معتاد لح�صور اهلل وتكليم الروح 

كني�صة  في  النوع  هذا  من  خدمة  فبعد  والَحَيوات.  للقلوب  القد�س 
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معلًِّقا:  الراعي  قال  الكنديَّة،  »فيكتوريا«  مدن  اإحدى  و�صط  معمدانّية 

»كانت هذه اأروع خدمة مباركة ح�صرُتها طوال �صني خدمتي!«

بمدينة  كني�صة عربيَّة  في  الخدمات  اأّيام من  ب�صعة  بعد  ا  اأي�صً وكذلك 

اأيَّام  اأقمنا في  اأثنائها بتعليم هذه المفاهيم كما  العربيَّة، قمُت في  القد�س 

�س  ُخرى اجتماعات وقت معيَّة جماعيَّة، قال مدير كليَّة الكتاب المقدَّ
اأ

الكنديَّة، وكان اآنذاك ُيقيم في تلك المدينة العريقة: »ما كّنا يوًما في مثل 

هذا الُقرب من نه�صة روحيَّة مباركة ُهنا في هذه المدينة!«

وفي الجتماعات الكن�صيَّة، ولقاءات ال�صركة في البيوت، والموؤتمرات 

الروحيَّة، وجمعيَّات ال�صبيبة، قد بارك اهلل هذه الطريقة الجماعيَّة، لكِن 

�س. الفرديَّة في الوقت عينه، في درا�صة الكتاب المقدَّ

تي ال�صخ�صي كتابًة،  ا حاولُت و�صف �قت معيَّ اإنَّما اأودُّ اأن اذكر اأنَّني لمَّ

 مع الرّب من 
ّ
اكت�صفُت اأنَّ الإحاطة بما يتمّيز به وقُت �صركتي ال�صخ�صي

حقيقة ملمو�صة واأَلق واإلهام َلُهو اأ�صعب بكثير من اختبار هذه البهجة في 

ة اأو حتَّى في اجتماٍع عاّم. الخلوة الخا�صَّ

يتعلَّق بوقت معيَّتي  �لتالية في ما  �لعري�سة  �لخطوَط  لتدويني   �
ً
وتي�سير

 ب�صع قواعد عملية:
َّ
في ح�صرة الرّب اليوم، و�صعُت ُن�صب عيني

لة  �أّوًل: لم اأ�صمح لنف�صي اأن اأختار واحًدا من المقاطع الكتابّية المف�صَّ

اأقراأ ر�صالة بول�س  الأيّام  اليوميَّة هذه  تي  أ�قات معيَّ ا والماألوفة عندي! ففي 

الثانية اإلى موؤمني كورنثو�س. 

�س لهذا اليوم  �س المخ�صَّ ثانيًا: التو�صيف التالي لف�صل الكتاب المقدَّ

د به اأن يكون تف�صير اآية فاآية. لم ُيق�صَ

ثالثًا: لجعل هذا الو�صف لوقت معيَّتي طبيعًيا بقدر الإمكان، �صوف 
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اأت�صارك معك في الآيات التي جعلها الروح القد�س اليوم حيًَّة لقلبي.

ا  لمَّ  
ّ
�صخ�صي بعٌد  اهلل  �صوت  على   

َ
ُ�صفي

اأ كيف  اأخبرك  �صوف   ر�بًعا: 

�صبق  التي  الأ�صئلة  بع�س  م�صتخدًما  ال�صالة  بروح  اهلل  كلمة  في  لُت  تاأمَّ
 

اأن اقترحُتها.

اختبار  ة هو  معيَّ �قت  اأيَّ  اأنَّ  لك  ف�صيتبّين  التي،  تاأمُّ ُطِلعك على 
اأ واإذ 

اأعي  كما  ظروفي.   
ُ
غير اليوم  ظروفك  اأنَّ  اأعي  واأنا  ا. 

ً
ح�صر  

ٌّ
�صخ�صي

اهلل،  فاإنَّ  اأ�صهر.  �صتَّة  بعد  عليه  �صتكون  ما  لي�صت  اليوم  اأنَّ ظروفي  ا  اأي�صً

تماًما، ولي�س حيث  اإلينا حيث نحن  يقابلنا ويتكلَّم  العظيمة،  في محبَّته 

ُكنَّا، ول حيث �صنكون، ول حيث يكون �صخ�ٌس اآخر �صوانا، بل حيث 

مواجهة  في  ف�صتكون  التالية،  ال�صفحات  تقراأ  وعندما  فح�ْصب!  نحن 

يَّا عن ظروفي. ولأنَّ اهلل �شوف يتكلَّم اإليك بالن�صبة اإلى 
ظروف مختلفة كلِّ

هة اإليك �صخ�صيًّا ويوميًّا من  ة، فالدعوة موجَّ حاجاتك واأحوالك الخا�صَّ

ِقَبل الرّب لكي ُتقِبل وتتغّدى.

�لحيَّة  �س ل يقت�صر فقط على كونه كلمة اهلل  المقدَّ الكتاب  اأنَّ  ويقيًنا 

أنَّ كلمة �هلل  ا كلمته �ل�شخ�شيَّة اإلى كلٍّ مّنا! ل و�لفّعالة اإلى قلوبنا، بل هو اأي�صً

حيَّة وفّعالة... وُمميِّزة �أفكار �لقلب ونيَّاته )عبر�نيّين 4: 12(. فاأيُّ �صيء يمكن 

اأن يكون �صخ�صيًّا اأكثر منها؟

�س   اليوم، اأدعوك اإلى م�صاركتي فيما اأفتح كتابي لمقدَّ
ِّ
لي الكتابي في تاأمُّ

ل من ر�صالة كورنثو�س الثانية. فهالَّ تفتح كتابك معي! اإلى الأ�صحاح الأوَّ

�س   الباب �فتحُت الكتاب المقدَّ
َّ

أقفلُت علي أنا قد ا ها الخام�صة �صباًحا، �ها ا إنَّ ا

أكون �حدي في ح�صرة اهلل. ال
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اهلل  ح�صرة  في  اأمثل  واأنا  اليوم  بحياتي  المحيطة  الظروف  بع�س  اأّما 

�س مفتوح وقلب منفتح، فها هي: بكتاٍب مقدَّ

تعانيه  الذي  والُمتفاِقم  الدائم  الألم  جهة  من  ا  خ�صو�صً َقِلق  اأنا 

ًة في هذه الأ�صابيع المن�صرمة. »دوروثي«. فقد اأ�صبح اأكثر حدَّ

في  حا�صًما  عاماًل  يَّة  ال�صحِّ حالتها  تكون  اأن  احتماُل  ا  اأي�صً ُيقِلقني 

ا 
ً
اإقرار ُخَططي النهائيَّة المتعلقة بخدمتنا التجواليَّة هذا الخريف. وكثير

ما كنُت في ما م�صى اإذا راأيت »دوروثي« ُتعاني بطرٍق غير معتادة غالًبا، 

�صك 
ِّ
ُعر

اأ »لن  لها:  اأقول  والم�صنية،  الطويلة  التب�صيريَّة  اء رحالتنا 
ّ
من جر

اأو  اأبًدا لمثل هذه الظروف بعد.« ولكْن بعد ذلك، وبطريقة  يا دوروثي 

»لقد  مًعا:  قلنا  الم�صتركة، حتَّى  بركته على خدمتنا  اهلل  �صكب  باأخرى، 

ة 
َّ
ا!« فماذا ب�صاأن هذه المر كان الأمر ي�صتحقُّ عناَءه على نحٍو مجيٍد جدًّ

يا رّب؟

اأن  اهلل  ا�صتح�صن  حيث  كينيا،  في  بالو�صع  ا 
ً
كثير اليوم  ُمثَقل  قلبي 

 
ٍّ
م�صتقر غير  البلد  ذلك  في  ته  برمَّ فالو�صع  الما�صي.  في  خدمتنا  يبارك 

اإلى اأبعد الحدود، مع ا�صتفحال الت�صّخم. واأودُّ لو يتاأتَّى لنا اأن ن�صاعف 

م�صاعدتنا للوطنيِّين الكثيرين الذين يخدمون الم�صيح هناك.

اإّما  اأو من جهتي،  �صواٌء من جهة »دوروثي«  اأقربائنا،  كثيرون من 

اأعمالنا  جدول  فب�صبب  ُع�صاًل.  ا  مر�صً ُيعانون  واإّما  الأوان  قبل  لوا  ترمَّ

المزمنة  دوروثي  محدوديّات  وب�صبب  اأحياًنا،  د  الموؤكَّ وغير  د،  المعقَّ

كم  دة  محدَّ بعبارات  لإبالغهم  َلين  موؤهَّ غير  اأننا  يبدو  �صحيًّا،  ة  والحادَّ

ا. هم حقًّ
ُ
يعنينا اأمر
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�شالة

ا 
ً

ّياي باكر اإ أيقاظك  ا ال�سباح على  أحمدك هذا  ا ال�سماوّي،  ها االآب  أيُّ ا

م  أن تتكلَّ أّنك ترغب في ا أنَّ ق�سدك لم يكن فقط ا أعتقد ا على غير عادة. فا

أن تبارك كلَّ �سخ�ٍس �سُي�سغي  أنَّك تريد ا ا ا أي�سً ة، بل ا لى قلبي بطريقة خا�سَّ اإ

من  لي  تقوله  ما  لى  اإ ي�ستمعون  ن  مِمَّ تنا،  معيَّ وقائع وقت  لى  اإ بعد  ما  في 

خالل كلمتك.

أ�سرف ذهني عن  أن ا أ�ست�سهل ا ني ال ا أنَّ ا ها الربُّ العزيز،  أيُّ ا أنت عليٌم،  ا

أكون واعًيا لك وحدك. أن ا أُدّ�نه، ُبغية ا أولئك الذين �سيّطلعون على ما ا ا

ا تم�سح قلبي وذهني وقلمي  ة جدًّ ك بطريقة خا�سَّ أنَّ ي طالًبا ا أ�سلِّ لذلك ا

ة الوثيقة لك.  للعالقة ال�سخ�سيَّ
ّ

ة وباإح�سا�ٍس حقيقي بال�سفافية والواقعيَّ

أنَّ حياتي م�ستترة مع الم�سيح في  د في ح�سرتك ا أوؤكِّ ني من جديد ا اإنَّ

الربُّ  أيُّها  ا ا،  أي�سً ا أحمدك  وا العجيب.  اليقين  هذا  على  لك  ا 
ً

ف�سكر اهلل. 

أر�س متحّيًزا على  أكتبه بيدي هنا على اال إن كان ما ا ه وا أنَّ ا الحبيب، على 

أنت في ال�سماء كاهني   الخا�سّ فا
ّ

نحوٍ موؤ�سف ب�سبب منظوري ال�سخ�سي

آب بمقت�سى  أمام عر�س اال أعلى العظيم، و�سوف ترفع �سالتي وحمدي ا اال

ه  أتوجَّ عٍ ممتزج بالفرح ا معرفتك وم�سيئتك الكاملتين. وعلى ذلك، فبتوقُّ

أرى  ا أن  ا لي  ُيتاح  ى  اليوم حتَّ  هذا 
َّ

عيني فافتح  ال�سباح.  إلى كلمتك هذا  ا

عجائب في كلمتك!

ل،  الأوَّ الأ�صحاح  كورنثو�س،   2 اإلى  اليوم  ه  اأتوجَّ العزيز،  قارئي  فيا 

ثمَّ اأقراأ ب�صوٍت عاٍل وعلى مهل الأ�صحاح كلَّه اآيًة اآية. واأنا اأقراأ ب�صوٍت 

وا�صح، وبال وقفاٍت طويلة. واأدعوك لأْن تحذو حذوي.
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ولّما قراأُت منذ ُلحيظاٍت هذا الأ�صحاح بهذه الطريقة، تنبَّهت جّيًدا 

لي  اأتَّ�صح  فالآن  للم�صيح.  بو�صفه خادًما   
ِّ
النموذجي بول�س  ف 

ُّ
ت�صر اإلى 

ال�صوؤال:  عن  الإجابة  �صت�صغله  اليوم  الربِّ  مع  وقتي  من  ا 
ً
كبير ق�صًما  اأنَّ 

�أفي هذه �لآية قدوة �أقتدي بها؟ 

الروح  بفعل  منعطًفا  قلبي  بات  كلِّه،  لالأ�صحاح  الأولى  قراءتي  ومن 

ُ�صبح 
ا اأن اأ فات بول�س المثاليَّة النبيلة. فاإّني اأُريد حقًّ

ُّ
القد�س لالقتداء بت�صر

ل في الأ�صحاح اآيًة فاآية،  خادًما اأف�صل للربِّ �صيِّدي. وقبل مبا�صرتي التاأمُّ

�صاأقول له ذلك.

�شالة

ن من التفكير ب�سيرة خدمتي  أتمكَّ أن ا أريد ب�سدقٍ ا ها الربُّ ي�سوع، ا أيُّ ا

ي.  توِّ مِن  أُتها  قرا التي  بول�س  �سهادة  في  ألم�سه  ا لِما  مماثل  ى  بر�سً لك 

ني  أنَّ با أعترف  ا أن  ا ؤ�سفني  ويو بركاتك على حياتي،  أغدقَت  ا ألف طريقة  فبا

ا ما جعلُت ذلك طريًقا ذا اتجاه واحد. اإنَّ قلبي يتعب من التعبير  ا جدًّ
ً
كثير

باإخال�س عن رغبتي في ال�سركة معك. ولكْن بعدئذٍ، حين ُتتيح لي فر�سًة 

على  أو�سِك  ا ففيما  الجبان!  انكفاء  أنكفئ  ا آالمك،  ا �سركة  في  إ�سهام  لال

وقّوتك  بح�سورك  لني  ُتظلِّ أن  ا أرجو  ا جديد،  من  االآيات  هذه  في  ل  أمُّ التا

ا  ر دائًما وجذريًّ ى تتغيَّ ر الحياة، حتَّ وتلم�س حياتي من جديد بطريقة ُتغيِّ

إكراًما ال�سمك العزيز الكريم! ة، ا أنانيَّ أنماط عاداتي اال ا

والآن اأعود فاأقراأ الأ�صحاح عينه اآيًة اآية وفكرًة فكرة. واإذ اأفعل هذا، 

التي  الر�صالة  اأفوت  باأن  القد�س  الروح  لي  ي�صمح  األَّ  طالًبا  دائًما  ُ�صّلي 
اأ

يريد اهلل اأن يو�صلها اإلى قلبي ا�صتجابًة ل�صالتي. على هذا المنوال �صتبداأ 
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 فيما 
ّ
ر نف�صي اأنَّ علي ُذكِّ

ا اأ محادثتي مع اهلل ذاُت الّتجاهين. كذلك اأي�صً

ماألوفٍة  اآية  اأيَّة  تخّطي  في  الإ�صراع  عدم  على  اأحر�س  اأن  اآية  كلَّ  ل  اأتاأمَّ

جديدة  بطريقٍة  لقلبي  الآية  تلك  اإحياء  اليوم  اهلل  يريد  اأن  فع�صى  عندي. 

ة. وعلى ذلك اأ�صاأل: �أفي هذ� �لمقطع فكرة جديدة عن �هلل �لآب؟ وخا�صّ

قر�ءة

�لآية �لثالثة: �أبو �لر�أفة و�إله كلِّ تعزية.

الإلهيَّة  ة  بالأبوَّ المتعّلقة  العبارة  هذه  اأنَّ  خا�ّس  بوجه  اليوم  ُلِحظ 
اأ

نظرُت  واإذ  الثانية.  الآية  في  ُذكرت  اهلل  ة  اأُبوَّ اإلى  ُخرى 
اأ اإ�صارة  ت�صبقها 

وهد، علمُت اأنَّ الآية الثالثة يمكن اأن ُتترجم هكذا:  حا�صية الكتاب الُم�صَ

ل هذا: اأنَّ اإله الربِّ ي�صوع الم�صيح  نا ي�صوع الم�صيح... فتاأمَّ أبو ربِّ مبارٌك اإلُه �ا

اأبي  �صملني  تعزيتي،  فالأجل  والتعزية!  الراأفة  اأبو  اأبي،  ا  اأي�صً هو  واأباه 

ال�صماويُّ بنعمته و�صالمه.

�شالة

على  لك  ا 
ً

�سكر وحامًدا.  ا 
ً

�ساكر �ساجًدا،  أمامك  ا أنحني  ا االآب،  أيُّها  ا

»�سالمك!«  ا:  أزليًّ ا لك  هو  ما  قلبي  إلى  ا نقلَت  قد  ك  أنَّ ا كما  »نعمتك«. 

فبنعمتك �سار لي اليوم ال�سالم، ال�سكينة، الوئاُم المالزُم لكينونتك منذ 

و�س قلبي الم�سطرب.  م بروحك القدُّ أن تكلِّ أرجو منك ا االأزل! هلِّلويا! ا

أ حياتي بال�سكينة وال�سالم  أن تمال أرجو ا �سة، ا أجثو في ح�سرتك المقدَّ واإذ ا

.
َّ

كناك في المقترِنين ب�سُ
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قر�ءة

ي �لذين هم في  �لآية �لر�بعة: �لذي يعّزينا في كلِّ �شيقتنا، حتَّى ن�شتطيع �أن نعزِّ

ى نحن بها من �هلل. كلِّ �شيقة، بالتعزية �لتي نتعزَّ

ا�صتخدمها  ُخرى 
اأ كلماٍت  ُلِحظ 

اأ هذه،  بول�س  �صهادة  ل  اأتاأمَّ فيما 

»�صيقة«،  وهي:  ال�صماوّي،  الآب  من  تلّقاها  التي  »التعزية«  �صياق  في 

اأنَّ الروح القد�س  »نتاألَّم«، »اآلم«، »نت�صايق«، »حكم الموت«. فيبدو 

ا عن مفهوم »التعزية«  بعيدة جدًّ اأنَّ هذه الختبارات  اإلى  انتباهي  يلفت 

المعتاد.

م�صاعب  جميع  اأن  �صهد  ا  اأي�صً بول�س  اأنَّ  ُلحظ 
اأ القراءة،  اأُتابع  واإذ 

د: لكي ل نكون مّتكلين على  الحياة ي�صمح بها اهلل لغر�ٍس واحد محدَّ

ُلحظ من الآية الرابعة 
اأنف�صنا، بل على اهلل الذي ُيقيم الأموات. كذلك اأ

ى هو  م اهلل تعزيته لبول�س لم يكن حتَّى يتعزَّ اأنَّ ال�صبب الذي من اأجله قدَّ

يًا لالآخرين. لذا ينبغي لي  فح�ْصب بل حتَّى ي�صتطيع اأن يكون كذلك معزِّ

ُ�صلِّي ال�صالة التالية:
اأن اأ

�شالة

أن  أردُت باإخال�س ا أوقاَت حياتي التي فيها ا أنت تعرف ا نعم يا رّب، ا

غ تعزيتك  أبلِّ أن ا ا ا ً
أردُت كثير مين. وهكذا ا ألِّ م التعزية والت�سجيع اإلى المتا أقدِّ ا

ة. ة دائمة وحادَّ آالًما ج�سديَّ ذ تعاني ا اإلى »دوروثي« اإ

ف  ا ما اأُوظِّ ا ما اآخذ من »دوروثي« الكثير ونادًرا جدًّ ا جدًّ
ً
اإنَّما يبدو كثير

فاتي 
ُّ
نعمتك و�صالمك لأجل تعزيتها وت�صجيعها. فاأرجو اأن ت�صامحني بت�صر
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الأنانيَّة، وتمالأني من جديد برغبٍة �صادقة في اأن اأخِدم، ل في اأن اأُخَدم.

ظروٍف  في  يعي�صون  الذين  المتاألِّمين  ماليين  في  ا  اأي�صً ر  اأُفكِّ واإذ 

م  موح�صة وع�صيرة، حيث يعمُّ الجوع والمر�س والموت، اأرجو اأن تتعظَّ

جليًّا  حياتي  في  ح�صورك  يظهر  واأن  قلبي،  في  ا 
ً
كثير و�صالمك  نعمتك 

العائ�صين  اأولئك  اأحمالهم ولتعزية  الآخرين من  ي�صتخدم لإراحة  بحيث 

عة كتلك. في ظروف مروِّ

أكثر و�سوح كيف تتوّلى  أفهم با أيُّها الربُّ ي�سوع، ا أ�سّلي، ا نَّني فيما ا حّتى اإ

أنَّ  تها، وا تها وحدَّ بتعزيتك كّل �سعوبة من �سعوبات الحياة مهما كانت �سدَّ

أكون مّتكاًل على نف�سي بل عليك. ى ال ا قلبك الُمِحّب ي�سمح بها حتَّ

والآن، عند هذه النقطة، تغدو كلمة اهلل فّعالة على نحٍو خارٍق حرفيًّا 

ُدِرك اأنَّه حتَّى بول�س حلَّت به مجموعة محزنة من ال�صعاب 
. واأ

َّ
بالن�صبة اإلي

ر اإذا كان اهلل، في محبَّته، يختار اأن  ده من ثقته بذاته. فلماذا اإًذا اأتذمَّ
ِّ
كي ُتجر

ي�صتجيب �صالتي ب�صماِحه لالرتباك وال�صيق اأن يتولَّيا معالجة كبريائي؟

�شالة

كان  ولئن  حياتي.  في  تك  محبَّ عمل  أجل  ا من  ك 
ُ
أ�سكر ا رّب،  يا  نعم 

ُي�سّجعني  ا  أها االآخرون، فمِمَّ يقرا ى  ال�سالة حتَّ ن هذه  أدوِّ ا أن  ا  
َّ

�سعًبا علي

ه لم يق�سر  نَّ ذ اإ هم، اإ أمام َمن يحبُّ أن تجاربه القا�سية ا أنَّ بول�س كان �سّفاًفا ب�سا ا

�سهادته على الوجوه الم�سرقة من حياته. وعليه، فمن �سميم قلبي اليوم 

أحمدك على كلِّ لحظة وحدة ووح�سة في خدمتي لك، وعلى كلِّ غمٍّ  ا
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أ�سيء فهمي، وعلى كلِّ ارتباكٍ  ةٍ فيها ا
َّ

أن يحلَّ بي، وعلى كلِّ مر �سمحت با

َّني  أن ال فيه  أخفقُت  ا �ساحق  ظرٍف  كلِّ  وعلى  حياتي،  في  وخاطئ  أرعن  ا

أنت. فاالآن يا رّبي ي�سوع، في ح�سرة  اّتكلت على نف�سي ولي�س عليك ا

ل ال على نف�سي بل عليك. أّتكِّ ني �سا أنَّ د مع بول�س ا ؤكِّ أو قدا�ستك، ا

أُت كلمات بول�س: كفايتنا من اهلل. وهذا ال�سباح  يا رّب، مِن يوَمين قرا

الحبيب،  رّبي  فيا  كفايتي.  وحدك،  أنت  ا أنت،  ا أّنك  ا إيمان  باال د  ؤكِّ أو ا

يتني، �تنّجيني،  ك قد نجَّ أنَّ أحمدك على ا أمامي، ا بكلمات الكتاب المفتوح ا

أيُّها الربُّ ي�سوع،  ا أنت  ا ا لك 
ً

ا في ما بعد، مِن نف�سي! �سكر أي�صً ا ��صتنّجيني 

على هذه النجاة العظيمة!

أطلب  ا بتعزيتك،  قلبي  القد�س  الروح  ُيقّوي  فيما  رّب،  يا  واالآن 

تعزيتك  ة الإي�سال  ة وُمحبَّ اليوم بطرق عمليَّ ت�ستخدمني  أن  ا ليك مترّجًيا  اإ

ألتقيهم اليوم! إلى محّبتك قد ا ومعونتك الأنا�ٍس محتاجين ا

قر�ءة

�أ�شخا�س  أجلنا... من  بال�شالة ل ا م�شاعدون  �أي�شً �لحادية ع�شرة: و�أنتم  �لآية 

كثيرين. 

ُ�صائل نف�صي كيف كان يمكن لخدمة بول�س اأن تكون لو لم تكن اأيٍد 
اأ

اأين كان يمكن اأن اأكون  اأت�صاءل  اإلى اهلل لأجله. كذلك  كثيرة قد ُرفعت 

اأنا اليوم لو لم يُكن لي اأحّباء كثيرون م�صاعد�ن بال�صالة!
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�شالة

كونك  في  لي  العظيمة  تك  بمحبَّ إحاطة  اال يمكنني  ال  االآب،  أيُّها  ا

»دوروثي«  أجل  ال وا  لُّ ُي�سَ أن  ا أوالدك  ا من  الكثيرين  قلوب  على  لت  ثقَّ قد 

هذه  تك  محبَّ على  لك  كراني  �سُ عن  ر  أعبِّ ا أن  ا يمكنني  كيف  أجلي.  وال

العجيبة؟

فترة �صالٍة  الأحّباء في  ا من هوؤلء  بع�صً بالتحديد  اهلل  اأ�صتودع  والآن 

ُ�صلِّي لأجلهم في �صوء الآيات الكتابيَّة 
ُحاِول اأن اأ

عيَّة. واإذ اأفعل هذا، اأ ت�صفُّ

 
َ

التي ما انفكَّ الروح القد�س يطبعها على قلبي وحياتي، �صائاًل اهلل اأن يوؤتي

ـيًّا.
ة اإذ يّتكلون عليه كلِّ ته( الخا�صَّ قلوَبهم وحياَتهم تعزيَته )قوَّ

قر�ءة

ًل... �أم �أعزم  �لآيات 15و17و18: وبهذه �لثقة كنُت �أ�شاء �أن �آتي �إليكم �أوَّ

بح�شب �لج�شد؟... �إنَّ كالمنا لكم لم يكن نعم ول.

ل في تتالي الأفكار هنا. فقد �صهد بول�س اأنَّ اهتمامه بالذهاب اإلى  اأتاأمَّ

ة لم يُكن اإلَّ لتبليغ »التعزية« و»الت�صجيع« و»الفائدة« 
َّ
كورنثو�س ثاني مر

اإلى القّدي�صين الذين اأحبَّهم. لم ينِو اأن يذهب اإلى هناك لياأخذ منهم �صيًئا، 

ة في  بل على العك�س اأراد اأن ُيعطيهم. كذلك �صهد باأنَّه لم ي�صتعمل الخفَّ

لم  المال  واأنَّ  ال�صفر،  لنفقات  ِذكر  اأنَّه ل  �َصَفره. )لحظُت  ر�صم خطط 

يكن له اأيُّ دور في ذهابه!(. فيقيًنا اأنَّ المنفعة ال�صخ�صيَّة لم يكن لها اأيُّ 

دور في عزمه على الذهاب اإلى كورنثو�س.
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�شالة *

أيُّ  ا لي  اك�سف  كلمتك  خالل  ومن  بروحك  الحبيب،  الربُّ  ها  أيُّ ا

فيما  و�س  القدُّ روحك  عمل  ُيخمِد  أن  ا أنه  �سا من  قلبي  في  �سّيئ  دافع 

فيه خالل  أخدم  ا أن  ا لي  ينبغي  الذي  المكان  لى  اإ بالن�سبة  م�سيئتك  د  أحدِّ ا

له  روحك  ر�ساد  اإ طريق  من  اقتنع  بول�س  أنَّ  ا لي  فيبدو  االآتي.  الخريف 

ؤمنون  المو كان  ن  واإ َفره،  �سَ ُخطط  تغيير  على  معتاد  غير  عزًما  عزم  حين 

رّب،  يا  لك  ا 
ً

�سكر ولكْن  دوافعه.  تف�سير  ؤوا  أ�ساو ا قد  كورنثو�س  في 

بالن�سبة  لى »ال«  اإ جابته  اإ ر  ثمَّ غيَّ قال »نعم«  بول�س قد  ن كان  ه واإ أنَّ ا على 

أنَّها  ال ال،  ثمَّ  نعم  قطُّ  تكن  لم  بها  وعظ  التي  فالكلمة  رحلته  خّط  لى  اإ

في  تغييرات  فال  متغّير.  وغير  أبدّي  ا نحوٍ  على  نعم،  دائًما  الم�سيح  في 

أبديَّة  اال تها  م�سداقيَّ تجد  بول�س  بها  كرز  التي  والكلمة  رّب،  يا  قلبك 

في  لبة  ال�سُّ ال�سخرة  يا رّب، على كونك هذه  ا لك 
ً

�سكر �سخ�سك.  في 

وحيُث  ا،  جدًّ التقلُّب  �سريعة  الظروف  حيث  بي،  المحيط  العالم  هذا 

لى  اإ حاجة  في  ني  نَّ اإ رّب،  فيا  أحياًنا.  ا ر  ُتغيَّ ُثمَّ  الُخَطط  ُتو�سع  أن  ا ينبغي 

أو  ا ة  النفعيَّ من  تنبع  التي  القرارات  من  فاحمِني  أنت.  ا ُخَطِطك  معرفة 

يوم! كلَّ  معك  �سركة  في  أ�سير  ا تجعلني  أن  ا منك  أرجو  وا ة.  االنتهازيَّ
 

التي  القتراحات  من  مزيًدا  تجد  حيث  و144  و143   142 ال�صفحات  تطلب  اأن  اأرجو   *

ت�صاعدك في ال�صالة الت�صفعيَّة.
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قر�ءة

أْن مهما كانت مو�عيد �هلل، فهو )�لم�شيح( فيه �لنَعم وفيه �لآمين،  �لآية 20: ل

لمجد �هلل بو��شطتنا.

ُلِحظ اأنَّ وعود اهلل ُجعلت �صخ�صيَّة »بوا�صطتنا«، اأ�صاأل: �أفي هذ� 
واإذ اأ

�لمقطع وعٌد لي فاأطالب به؟

�شالة

بوا�سطتنا يا رب؟ وعود اهلل بوا�سطتنا؟ وعود اهلل في الم�سيح؟ جميع 

يا  ال�سباح،  ا لك! هذا 
ً

يا رّب، �سكر يا رب؟ نعم  الم�سيح  اهلل في  وعود 

تين بالن�سبة  ل نعمي واآميني الخا�سَّ أ�سجِّ أن ا أودُّ ا رّب، في ح�سرة قدا�ستك، ا

أعطيتني  ا ر جميع ما قد  أت�سوَّ ا أن  ا الكريم، ال يمكنني  إلهي  ا لى هذا! ويا  اإ

أتخّيل كيف تكون حياتي  أن ا أنَّني ال يمكن ا أنت في الم�سيح. فبالحقيقة ا ا

أّنك  د ا ؤكِّ أو ها الربُّ ي�سوع، ا أيُّ ني اليوم، ا نَّ ها الربُّ الحبيب. اإ أيُّ فارغة لوالك ا

أواجه مطالب اليوم بكلِّ ما ينطوي عليه من  أنت هو كلُّ ما يعوزني فيما ا ا

�س وامتحانات وقرارات. 
َ

ُفر

والآن اأق�صي بع�س الوقت متعبًِّدا وم�صبًِّحا رّبي اإذ يغمر �صالُمه نف�صي. 

ل�صُت اأعلم الإجابات المحّددة لطلبات �صالتي. ولكنَّ هذا ل يهمُّ فعاًل، 

ر بثمن في ح�صرة  لأنَّ في قلبي �صالم اهلل. ولقد ق�صيُت وقت معيَّة ل ُيقدَّ

دني اهلل  اإلهي. حمًدا له و�ُصبًحا! وها اأنا اأنطلق ل�صوؤون يومي الآن وقد زوَّ

فيما تواجهني  فيه  را  يتفكَّ اأن  ي�صتطيع ذهني وقلبي   من كلمته 
ّ
بغذاء غني

مطالب اليوم لحًقا.
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لكلِّ  ينبغي  الذي  الأهمَّ   
َّ
الأ�صا�صي الواجب  اأنَّ  حين  كلَّ  اإًذا  ر  فلنتذكَّ

اهلل  في ح�صرة  ه  نف�صُ تمثل  اأن  اإنَّما هو  به كلَّ �صباح  ُيعنى  اأن  مّنا  واحد 

بحالٍة هانئة هادئة.

ال�صخ�صيَّة  اإليك دعوته  ُي�صِدر  ي�صوع  الربَّ  اأنَّ  تعرف  اأن  اأروع  وما 

! ا! فهو ُيناديك با�ْصمك ويدعوك دعوة كريمة قائاًل لك: هلمَّ تغدَّ جدًّ

حقُّك في كلِّ حين ثابٌت

بغير تغييرٍ ول تحوير؛

اأنت ُتخلِّ�س كلَّ من يدعو

.
ُّ
ُّها الربُّ العلي با�ْصمَك اأي

اإّنك �صالٌح لطالبيَك،

والكلُّ في الُكلِّ لواِجديك!

،
ُّ
نذوُقَك اأيُّها الخبُز الحي

فاإذا بنفو�صنا ت�صتهي

ا بعُد. اأن تتغّذى بَك اأي�صً

ُّها الينبوُع ون�صرُب منك اأي

فاإذا بنفو�صنا تعط�ُس

لأْن ترتوَي من مياِهَك!

برنارد الكليرفوني     
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ا غير 
ً
اأمر مالحظة: لئن كانت الدرا�صة المنهجيَّة للكتاب المقّد�س 

 
ٌ
 اأمر

ّ
حيوّي بكّل معنى الكلمة كلَّ يوم، فاإنَّ ق�صاء وقت معيَّة يومي

.
ّ
ل غنى عنه في �صبيل نمّوك الروحي

در��شة �لكتاب

التي  الكتابيَّة  بالمقاطع  يتعلَّق  ما  في  تطرُحها  الأ�صئلة  بع�س  اإليك 

ُها، حتَّى تكون درا�صتك للكتاب بانتظام ذات مردود واٍف:
تقراأ

ن يتكلَّم المقطع؟ عمَّ  

ه المقطع؟ اإلى َمن ُيوجَّ  

دة ي�صتخدمها الكاتب؟ اأيَُّة كلمات محدَّ  

َمتى ُكتب المقطع؟  

ِمن اأيَن ُكِتب المقطع؟  

لأيِّ غر�س ُكِتب المقطع؟  

في اأيِّ و�صع ُكتب المقطع؟  

ما موقع المقطع في �صياق ما قبله وما بعده؟  

اًل كلمة �لحقِّ  ى، عاماًل ل يُخزى، مف�شّ �جتهد �أن تقيم نف�شك هلل ُمزكَّ

بال�شتقامة )2تيموثاو�س 2: 15(.
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141

وقت �لمعيَّة

اليوميَّة  اآية في قراءتك  ل كلَّ  تتاأمَّ اإليك بع�س الأ�صئلة تطرُحها فيما 

�س: للكتاب المقدَّ

اأفي هذه الية:  

خطيَّة اأتجنَّبها؟  

تحذير اأعمل به؟  

ُطيعها؟
و�صيَّة اأ  

قدوة �صالحة اأقتدي بها؟  

قدوة �صّيئة اأجتنبها؟  

فكرة جديدة عن اهلل الآب؟  

فكرة جديدة عن اهلل البن؟  

فكرة جديدة عن اهلل الروح القد�س؟  

ر جديد ب�صاأن �صخ�صيَّة ال�صيطان؟ تب�صُّ  

يرة؟
ّ
ر جديد ب�صاأن اأهداف ال�صيطان ال�صر تب�صُّ  

ر جديد ب�صاأن مكايد ال�صيطان الخبيثة؟ تب�صُّ  

نفو�شكم...  خادعين  فقط  �شامعين  ل  بالكلمة،  عاملين  كونو�  ولكْن 

و�شار  وثبت،  يَّة،  �لحرِّ نامو�س  �لكامل،  �لنامو�س  على  �ّطلع  من  ولكن 

عمله  في  مغبوًطا  يكون  فهذ�  بالكلمة،  عاماًل  بل  نا�شيًا  �شامًعا  لي�س 
 

)يعقوب 1: 22، 25(.
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دليل �ل�شالة �ليوميَّة

في  »دوروثي«  وزوجتي  اأنا  داأبنا  اليوميَّة،  عيَّة  الت�صفُّ �صالتنا  في  لم�صاعدتنا 

قبولي  ُبعَيد  ريز«  »ثوما�س  ر  المب�صِّ اأّوًل   
َّ
علي اقترحه  الذي   

ّ
اليومي الت�صل�صل  انتهاج 

الألف  )حرف  لالإر�صاليات  مثاًل  الثنين  فيوم  �صنة.  خم�صين  من  اأكثر  منذ   للم�صيح 

وهكذا دواليك(.

وبعد اأن ُنغّذي اأنف�صنا بكلمة اهلل وُن�صّلي بوا�صطتها، ل من الراأ�س بل من القلب، 

ع من اأجل الآخرين عماًل 
ُّ
عيَّة اأكثر حيويَّة. وبدل اأن يكون الت�صر ُّ

ت�صير ال�صالة الت�صر

باأمرهم.  ع لأجلهم والهتماُم 
ُّ
ر والت�صر الت�صكُّ اآليًّا رتيًبا، ي�صبح وقًتا مدرو�ًصا ي�صغله 

نتَّكل على  ال�صورة، فنحن  الموا�صيع بهذه  َّنا ل نحتفظ بالئحة �صالة موثَّقة  اأن ومع 

الراهنة  الروح القد�س لتو�صيع وقت �صالتنا بحيث ي�صمل جميع احتياجات ال�صالة 

مهما كانت.

ِطْلباتكم لدى  لتُعَلم  �ل�شكر -  بال�شالة و�لدعاء مع  ب�شيء، بل في كلِّ �شيٍء -  تهتمو�  ل 

�هلل )فيلبّي 4: 6(.

 

ى ال�صالة لأجل الحتياجات ذات  ة التالي ل يتخطَّ مالحظة: اإنَّ دليل ال�صالة اليوميَّ

، ول تلك التي قد ت�صتجدُّ كلَّ يوم.
ّ
الطابع ال�صخ�صي
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في  اهلل  اأ�صرَكنا  التي  الإر�صاليات 

ِخْدماتها وجعلها تحظى باهتمامنا.

ا 
ً
نظر والتعبُّد  للثناء  �س  مخ�صَّ وقٌت 

وكلِّ  ذاته  في  عليه  اهلل  هو  ما  لكلِّ 

ما  وُكلِّ  �صيفعله،  ما  وكلِّ  فعله،  ما 

اأعطاه. 

الكتاب  معّلمو  رون،  المب�صِّ الرعاة، 

ام. المقّد�س، �صائر الخدَّ

واجبات  المحليَّة،  الم�صوؤوليات 

الخدمة، اللتزامات الماّدية، اإلخ.
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الكبرى  والأ�صرة  ال�صغرى،  عائلتنا 

التي تجمع اأقرباءنا، ف�صاًل عن اأولئك 

اأحّباء  ولدوروثي  لي  �صاروا  الذين 

واأحفاد  لنا  اأولًدا  لكونهم  اأعّزاء 
 

في الم�صيح.

المحتاجون  العالَم،  حول  الخدمة 

اإلى الخال�س من اأ�صخا�ٍس التقيناهم 

غير  اأقرباء  ومن  لهم  و�صهدنا 

ين، اإلخ. مخلَّ�صِ

ن اأقبلوا اإلى المخلِّ�س  َمن نعرفهم ِممَّ

ن  ممَّ ال�صالة  في  �صركاوؤنا  حديًثا، 

اأغنى اهلل حياتنا بوا�صطتهم، الكني�صة 

الم�صّطهدة )وعنها نلتم�س باجتهاٍد 

في  النه�صة  لة(،  مف�صَّ معلوماٍت 

الكني�صة اليوم.



 باحلكمة 
ّ
له احلي ومهما كان املرء ذكيًّا، فهو ل يقدر البتَّة اأن يكت�شف الإ

العاملّية. فاإنَّ العامل... مل يعرف اهلل باحلكمة. ولو كان ممكًنا اكت�شاف اهلل من 

طريق الذكاء الب�رشي، لكان اأ�شغر من اأن يكون اإلًها. لي�س ذلك فقط، بل 

ا لو كانت الفطنة الب�رشيَّة �رشوريَّة لكت�شاف اهلل لكان اأولئك الذين ل  اأي�شً

ميلكون قدًرا وافًيا من الذكاء حمرومني يف بحثهم عن اهلل. ولكن لي�س هذا 

هو واقع احلال.

يف  جميًعا  اهلل  وحمبَّة  اهلل  وعدالة  اهلل  قدا�شة  تالقت  امل�شيح،  �شليب  يف 

ت قدا�شة اهلل، وعدالُته اكتفت؛ وهنالك  ت�شحيِة واحٍد فائق. فهنالك تزكَّ

اهلل  دفعه  الذي  الثمن  اأنَّ  اإلَّ  ومثلك.  مثلي  ُخطاة،  نا�ًشا  اهلل  حمّبة  قت  طوَّ
 

كان باهًظا.

كتاب ال بدَّ منه للباحث عن اهلل بجديَّة

ت
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