كبريا
�إ ّن كثريين  -وا�أ�سفاه!  -يعرفون
مقدارا ً
ً
من ما َّدة كلمة اهلل ،غري �أ َّنهم ال يعي�شون يف
�ضوء معرفتهم الوافرة .بل �إ ّنهم بد ًال من ذلك
ُيقفِلون على معرفتهم بالكتاب املق َّد�س يف �أغوار عقولهم ،وينتهجون
بغباوةٍ طُ رق العامل الباطلة .ويا لها من م أ��ساة� ،إذ �إ َّن كلمة اهلل ال
الع�رصي و�أمناط احلياة ال�سائدة!
توافق �أب ًدا الفكر
َّ

إ� ّنه كتاب ي�ش ُّدك إ�ليه

ريت�شارد �أ .بنيت

دما
�إ َّننا جمي ًعا نعي�ش يف �أ َّيام حمفوفة باملخاطر ،فيما يعدو العامل ُق ً
التمرد على اهلل ويف ع�صيان و�صاياه .ففي �سبيل الت أ�ثري يف جي ٍل
يف ُّ
راف� ٍض للم�سيح ،ينبغي �أن نكون طائعني و�صادقني .وعندما نبد�أ
ب إ�طاعة احلقائق التي ُيرينا اهلل �إ ّياها ،عندئ ٍذ فقط ننفتح كي تفي�ض
عامل حمتاج.
قوته من خاللنا �إىل ٍ
َّ

نم ُّوك

في الإيمان

www.ccim-media.com
_____________________________________________________________
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ت�صدير
امتيا ٌز لي �أن �أو�صي ُمطريًا بهذا الكتاب الجديد الذي �أ َّلفه الدكتور
كمل
«ريت�شارد �أَ .بنيت» بعنوان «نم ُّوك في الإيمان» .وهو
ق�سيم ُم ِّ
ٌ
لكتابه الذي �أ�صدره بعنوان «بحثُك عن اهلل».
تي �إلى اهلل بغير الإيمان (عبرانيين ،)6 :11
ال ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�أ َ
وال ي�ستطيع �أن يحيا هلل بغير الإيمان (رومية  )17 :1وكي يكون هذا
نحو
ممك ًنا ،ينبغي للإيمان �أن ُيغذَّ ى بادئ بدء (رومية  )17 :10وعلى ٍ
الرب
دائم �أ ً
ي�ضا (1بطر�س 31 :2؛ عبرانيين  .)14-12 :5وقد ح�سم ُّ
�صرح قائالً :لي�س بالخبز وحده يحيا الإن�سان ،بل بكل كلمة
ي�سوع الأمر َّ
لما َّ
النبي �إرميا هذا المبد�أ �إذ
تخرج من فم اهلل (متّى  .)4 :4وقبل ذلك �أثبت ُّ
كتبُ :وجد كالمك ف�أكلته ،فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي؛ لأنّي ُدعيت
رب �إل َه الجنود (�إرميا .)16 :15
با�سمك ،يا ُّ

وفي �سبيل المنفعة الق�صوى ،ينبغي للإن�سان �أن يُق ِّدر قيمة الغذاء
«بنيت» كيف
وي ِّبين لنا الدكتور َ
ثم يه�ضمهُ .
الروحي ويتناوله بنف�سه َّ
ّ
الرب .والف�صل الثامن
العملية في �أوقات خلوتنا في ح�ضرة
تتم هذه
ّ
ُّ
َّ
جدا في هذا المجال.
خ�صو�صا ٌ
مفيد ًّ
ً

المادية ،حيث غُ �سل
ن�سانية
ففي أ� ّيامنا هذه التي ت�شيع فيها الفل�سف ُة ا إ
َّ
ل ّ
العادي ح َّتى بات يعتقد أ� َّنه يقدر أ�ن يعي�ش هلل بغير اتّكال
دماغ الم ؤ�من
ّ
6

ت�صدير
ا إليمان الك ِّل ّي على الم�سيح ال�ساكن فينا بروحه (غالطية  ،)20 :2ي أ�تي
كتاب مثل «نم ُّوك في ا إليمان» ر�سال ًة من ال�سماء إ�لينا أ�جمعين .فع�سى أ�ن
ٌ
مهمته!
يبارك اهلل خدمة هذا الكتاب فيما ينطلق لت أ�دية َّ
د� .ستيفن ف .أ�ُلفورد

7

مقدِ ّمة
كمل «بحثُك
في الواقع أ� َّن «نم ُّوك في ا إليمان» هو الق�سيم الذي ُي ّ
الكتاب الذي كتب ُته أ�نا وزوجتي عندما قاربنا ذكرى زواجنا
عن اهلل»،
َ
نعبر عن �شكرنا هلل بكتابة ذلك
الخام�سة والع�شرين .فقد أ�ردنا آ�نذاك أ�ن ّ
لنجيل.
الكتاب وطبعه ون�شره ُمنطويًا على
ٍ
مف�صل لر�سالة ا إ
عر�ض ّ

نكليزية) الأولى من «بحثُك عن اهلل» خم�سة
كانت الطبعة (الإ
ّ
محبتنا
وع�شرين �ألف ن�سخة .ومنذئ ٍذ ا�ستح�سن اهلل �أن يبارك قربان
َّ
جدا.
الب�سيط له بطريقة عجيبة ًّ

�أ ّما اليوم فقد ُو ّزعت في �أنحاء العالم نحو ثالثة ماليين ن�سخة من
ذلك الكتاب في �أكثر من خم�سين لغ ًة ،وما يزال طلبه يت�ضاعف ب�صورة
�شخا�ص ولدوا ثاني ًة ،في
ٍ
مده�شة .ومن �أعظم �أفراحنا �أن ن�سمع �شهادات �أ
نحاء �ش ّتى من العالم ،نتيج ًة لقراءتهم ذلك الكتاب.
�أ َ

وفي ما بعد بتنا على و�شك االحتفال بذكرى زواجنا الخام�سة
بواب كثيرة �أمام الإنجيل،
والثالثين! ففي �أثناء ال�سنين الو�سيطة ،انفتحت �أ ٌ
وتاليا �أمام توزيع «بحثُك عن اهلل» ُ
نت�صورها قبل
بطرق ما كان ممك ًنا �أن
َّ
ً
ِّ
محبتنا
ع�شر �سنين .وعلى ذلك ،لم ن�ستطع �أن نفكر بطريقة ِّ
نعبر فيها عن ّ
وامتناننا الزائدين لأبينا ال�سماوي �أ َ
ف�ضل من طبع «نم ُّوك في الإيمان»
8

مقدمة
ّ

ي�ضا
الرب «بحثُك عن اهلل» ع�سى أ�ن يبارك أ� ً
ون�شره .ح ّتى إ� َّنه كما بارك ُّ
هذا الكتاب الثاني كي ي�ساعد الكثيرين الذين يح�صلون على الحياة
الجديدة في الم�سيح ،في أ�نحاء مختلفة من العالم.
يكمل «بحثُك عن
غير �أ َّن «نم ُّوك في الإيمان» لي�س
مجرد ق�سيم ِّ
َّ
اهلل»� .إذ نعتقد �أنا و«دوروثي» �أ َّنه  -في ذاته وبذاته � -سيغدو معوا ًنا
�سا�سيا ِّ
الرب �أعمق و�أوثق .فقد كُ تب
لكل م�ؤمن ي�شتاق �إلى �شركة مع ِّ
�أ ًّ
خا�صين
م�صحوبا ب�صال ٍة �صادقة ح ّتى َيلقى كلُّ من يقر�أه عو ًنا
وت�شجيعا َّ
ً
ً
الم�سيحية.
في حياته
ّ

اعتباطية.
مق�صودا له بالحقيقة �أن ُيقر� أ بطريقة
«نموُّك في الإيمان» لي�س
ً
ّ
جانبا .فبعد إ�تمام قراءته بت� أ ٍّن ،ينبغي �إبقا�ؤه
ولي�س
مق�صودا له � أ ً
ً
ي�ضا �أن ُيقر� أ ُث َّم ُيلقى ً
نطبق ب�أمانة المبادئ التي ي�شتمل عليها هذا
في َ
عملي .و�إذ ّ
متناول اليد كمرجع ّ
م�سيرة مع اهلل �أكثر ثبا ًتا و�أُلفة.
نحقق
الكتاب ،في حياتنا
ً
العملية ،نتعلَّم كيف ِّ
ّ

وري.
كثيرون م ّنا َيرون من الحكمة �أن يخ�ضعوا
ٍ
طب ٍّي َد ّ
لفح�ص ِّ
بد للت�شخي�ص ال�سليم ل أ ّية
وفي �سبيل ذلك ُننفق ما ًال ووق ًتا
ق�صيرا .وال َّ
ً
حد بعيد على الأ�سئلة
م�شكلة
�صحية وعالجها الالحق من �أن يعتمد �إلى ٍّ
ّ
ي�ضا للم�ؤمنين بالم�سيح �أن
ال أ ّو َّلية التي يطرحها الطبيب .فمن الحكمة �أ ً
دوريا .وكلُّ ما يحتاج �إليه هذا الفح�ص هو ال�صدق
روحيا
فح�صا
ُيجروا ً
ًّ
ًّ
وتخ�صي�ص بع�ض الوقت �إذ نختلي في ناحية لنكون في ح�ضرة
ال�ش ّفاف
ُ
خر ِّ
ف�صل من الكتاب ،نقترح بع�ض الأ�سئلة المفيدة
اهلل وحدنا! ففي �آ ِ
كل ٍ
ت�سبب لك
روحي» تجريه لنف�سك
�سا�س «فح�ص نف�س
ك�أ ِ
�شخ�صيا .وقد ّ
ًّ
ّ
ال�صح ّي
انزعاجا .فنرجو �أن تتذكّ ر �أ ّنه في الفح�ص
بع�ض هذه الأ�سئلة
ُ
ً
ّ
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نم ُّوك في الإيمان
كثيرا في العادة هو المو�ضع الذي
يكون المو�ضع الذي ي ؤ�لمك ُّ
ج�سه ً
فيه تكمن الم�شكلة!
وفي �أثناء كتابة هذا الكتاب تذكَّ رت حادث ًة �أخبرني بها �صديقي
الراحل الدكتور «جاي �إدوين أُ� ّر» .فقد قال �إ َّن ُمتك ِّل ًما معروفًا ُدعي
م�سيحيين مختارين �آخرين في اجتماع �شامل
لالن�ضمام �إليه و�إلى قادة
ّ
الم�سمى
عية .غير �أ َّن المتك ِّلم غير
ُعقد
ً
َّ
خ�صي�صا بغر�ض رفع �صلوات ت�ش ُّف ّ
مو�ضحا �أ َّن
دب عن تلبية الدعوة،
الذي �أ�شار �إليه «�إدوين» اعتذر ب�أ ٍ
ً
ان�شغاله الكثير بالخدمة يحول دون ح�ضوره اجتماعات �صالة متطاولة.
وفي الوقت عينه� ،أ�ضاف �إلى ر�سالة االعتذار التي كتبها تذيي ً
ال ذكر فيه �أ َّن
لقيها في �أ ِّي اجتماع
جدا عن ال�صالة
جيدة ًّ
وي�سره �أن ي�أتي ُ
وي َ
لديه كلمة ّ
ُّ
حق العلم كم هي الكتابة �أو الوعظ
مماثل ٍ
تال ،ف�أنا �أعلم في قرارة قلبي َّ
ٍ
عن ال�صالة �أ ُ
�سهل بكثير من ال�صالة فعالً .وعليه ،ف�إ ّني �أكتب لي�س من
جياعا �آخرين �أين يمكنهم
ك�شخ�ص جائع يخبر
االخت�صا�صي ،بل
موقع
ٍ
ً
ّ
العثور على الخبز.
م�شجع لي عند كتابتي
ثم �إ َّن زوجتي «دوروثي» ،لم تكن فقط خير
ِّ
َّ
ي�ضا �أنَّها ما ّ
انفكت تحر�ص
«نموك في الإيمان» ،بل الأهم من ذلك �أ ً
ُّ
الرب وتح ُّثني عليها.
دائما �أن تحافظ على وقت خلوتي في ح�ضرة
ّ
ً
جيدا �أ ّنني قر�أ ُت �إحدى �صلوات «�سي تي ا َ
ْ�صط ّد» ،وهي
وكم �أذكر ً
رب،
�صالة �ص َّلي ُتها �أ ً
ي�ضا قبل التقائي «دوروثي» ،وهذه فحواها« :يا ّ
�إذا كان لديك زوج ٌة لي ،فلتكن حديد ًة حامية تهمزني لأُتابع �سيري �إذا
10

مقدمة
ّ

غريت باال�ستعفاء!» ويا له من امتياز أ�ن تكون زوج ٌة كهذه من ن�صيبي.
أ�ُ ُ
حمدا هلل!
ً

منذ �أكثر من خم�سين �سنة ،اقتادني والدي في الم�سيح ،الدكتور
الرب ل أ َّنه في
«�ستيفن أ�ُلفورد»� ،إلى معرفة المخ ِّل�ص الوحيد .وكم �أ�شكر َّ
همية الق�صوى للمحافظة على خلوة
عرفني «�ستيفن» �أ ً
ي�ضا ال أ َّ
ذلك الحين َّ
المقد�س وال�صالة!
يومية منتظمة �أعكف فيها على قراءة الكتاب
َّ
ّ
ُ
نابع من
عبر عنها في هذا الكتاب ٌ
�إ َّن ً
كبيرا من الأفكار التي �أ ِّ
ق�سما ً
تب�صرات
ال�شخ�صي في كلمة اهلل .وقد
ت�أ ُّملي
ُ
التقطت حقائق �أُخرى من ُّ
ّ
بتعرفي بهم .ولئن
كثيرين من َّ
خدام اهلل الأفا�ضل الذين �أنعم ُّ
علي ُّ
الرب َّ
ذكرهم
كان ه�ؤالء الم�ؤمنون الأُمناء ،من
ٍ
رجال ون�ساء� ،أكثر عد ًدا من �أن �أ َ
والعملي ،فمن �أجل كلٍّ منهم �أحمد
في �إطار هذا الكتاب ال�صغير
ّ
الرب و�أ�شكره.
َّ

بالو�صية
بدوري أ�ن أ�عمل
فا آ
لن ،بن�شر «نم ُّوك في ا إليمان» ،يمكنني َ
ّ
ليمان:
قدمها بول�س إ�لى تيموثاو�س ،اب ِنه في ا إ
التي َّ
ْفاء �أن يعلِّموا
نا�سا أ�ُمناء يكونون �أك ً
وما �سمعتَه منّي ،ب�شهود كثيرين� ،أو ِدعه أ�ُ ً
ي�ضا (2تيموثاو�س .)2 :2
�آخرين �أ ً

ومع �أ َّن هذا الكتاب قد كُ تب لم�ساعدة الم�ؤمنين على التم ُّتع ب�شركة
�شخا�ص لم يعرفوا
الرب ي�سوع ،ف�سوف َيقر�أ هذه ال�صفحات �أ
وثيقة مع ِّ
ٌ
كنت
ُ
بدية .ف�إن َ
بعد فرحة غفران خطاياهم واليقين العجيب بالحياة ال أ ّ
المقد�س �إلى �إنجيل يوح ّنا.
واحدا من ه�ؤالء� ،أح ُّثك على فتح الكتاب
ً
َّ
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لنجيل ُمعي ًنا
وهنالك تقر أ� ال�سبب الذي من أ�جله يمكن أ�ن يكون هذا ا إ
خا�صة:
لك ب�صورة َّ

ابن اهلل ،ولكي تكون لكم �إذا
و�أ ّما هذه فقد ُك ِتبت لت�ؤمنوا �أ َّن ي�سوع هو الم�سيحُ ،
�آمنتم حيا ٌة با�سمه (يوحنّا .)31 :20
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ما �أحلى قولك لحنكي� ،أحلى من الع�سل لفمي! ...
لأجل ذلك �أحببت و�صاياك �أكثر من الذهب والإبريز!
 -المزمور - 127 ،103 :119

الف�صل 1

النف�س اليوم َّي ُة
م�س َّر ُة
ِ
حارة ،قالت:
منذ ٍ
لي امر�أ ٌة م�ؤمنة بالم�سيح طلب ًة َّ
عهد قريبَ ،
طلبت �إ َّ
«�أرجو �أن ت�ص ِّلي لأجلي ح َّتى تكون لي �شركة �أوثق مع الرب ».وهي
درجات متفاوتة في الأُلفة.
حق! ف�إ َّن ل أ ّية عالقة بين �شخ�صين
ٍ
على ّ
خ�صو�صا بالن�سبة �إلى ِّ
بالرب
كل م�ؤمن في عالقته
ي�صح
وهذا الأمر
ِّ
ً
ُّ
العاطفية فيها ال
معية الروا ِبط
العالئق
ي�سوع الم�سيح .ح ّتى
ُ
ّ
الب�شرية ،ف�إ َّن ّ
َّ
تتعزز �إ َّال حين ي�صحبها تما ُز ٌج في الإرادات ،وم�شارك ٌة في
يمكن �أن َّ
الق َيم ،وتم ُّتع بالم�صالح الم�شتركة ،و�صدق في التوا�صل
�سا�سيات ِ
�أ ّ
وتالق في العقول.
ال�صريح،
ٍ

�سببت
فعلى �سبيل َ
الم َثل ،تل َّق ْينا �أنا وزوجتي «دوروثي» م�ؤ َّخ ًرا ر�سال ًة َّ
م�س
فرحا
عظيما� ،أر�سلها �إلينا زوجان �أفريقيان .وقد جاء فيها�« :أ ِ
لنا ً
ً
�أتينا بطفلتنا دوروثي من الم�ست�شفى �إلى البيتَ .
قررت �أن
ومثل َ�س ِم َّي ِتهاَّ ،
تكون دقيقة في مواعيدها .فقد و�صلت الطفلة دوروثي ب�سالمة ،ووزنها
عبر عنه لهما ولعائلتهما!
ثالثة كيلوغرامات ».ويا له من ٍ
فرح ال ُي َّ
ُ
برفق
ما �أ�سهل
التعاطف مع �أبوين فخورين في �سعادتهما �إذ يحمالن ٍ
ثم تدوم الفرحة �إذ ينمو الوليد.
طفلهما الحديث الوالدة �إلى المنزل! َّ
مرة �أن يرف�س �أو ي�ضحك.
فنحن نقهقه مبتهجين حين يحاول الطفل �أ َّول َّ
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ّ
ّ

وكم تعجبنا ال أ ِ
ثم
باهم الرقيقة والركبتان
ّ
المكورتان ،والخطوة الأولىَّ ،
مرة الكلمة «بابا» أ�و «ماما».
اللحظة الم ؤ� ِّثرة إ�ذ ن�سمع أ� َّول َّ
يقي ًنا �أ َّن الطفل الجديدِّ ،
نموه ،معجز ٌة تفوق الإدراك
بكل �إ
مكانيات ِّ
ّ
ن�سان خطا �أ َّو َل
بعد
توه� ،إ ٌ
الب�شري .و�أ
عجب من ذلك ُ
ّ
ٌ
ُ
�شخ�ص ُولِد ثاني ًة ِل ِّ
الروحي.
الروحية �إلى ال ُن�ضج
خطوة في رحلته من الوالدة
ّ
ّ
دائما م�سيرتها من فرحة الوالدة
َّ
ولكن الم�ؤ�سف �أ َّن الحياة ال تكمل ً
ب�شرتنا
�إلى اكتمال البلوغ .ففي الأ�سبوع الذي فيه ا�ستلمنا الر�سالة التي َّ
�سى َن ْع َي فتاة في الحادية والع�شرين
بوالدة دوروثي ال�صغيرة ،تل َّقينا �أ ً
ي�ضا ب�أ ً
ميركية.
من عمرها ،كانت ابنة �صديقين قديمين في والية �أوهايو ال أ ّ
تنم ُّ
قط من طور
والم�ؤ�سف �أ ً
ي�ضا �أ َّنها في �سنيها الواحدة والع�شرين لم ُ
�سمياها
ج�سميا وال
عقليا وال
َّ
اجتماعيا .ومع �أ َّن �أبويها قد َّ
ًّ
ًّ
الولودية ،ال ًّ
فلما ماتت كارول كانت
بمحبة «كارول جوي» (بمعنى �أن�شودة فرح)ّ ،
َّ
تحدثها
عاما! وكانت �إ
مكانية ُّ
ما تزال طفل ًة عمرها واحد وع�شرون ً
َّ
ب�شرية� ،أُ ِ
ف�سدت رحلة حياتها
والديها قد �أُعيقت .فمن وجهة نظر
�إلى َ
ّ
�ساوية.
ب�صورة م�أ َّ

ومثلما لم تن�ضج «كارول» ُّ
ي�ضا في الكني�سة
قط بعد طفولتها ،فهكذا أ� ً
الروحي .ومع
جدا ال يبدو أ� َّنهم تجاوزوا مرحلة ال ُق�صور
اليوم كثيرون ًّ
ّ
قط
تعرفوا بالم�سيح منذ �سنين عديدة ،فلم ينموا ُّ
أ� َّنهم َّ
ربما يكونون قد َّ
روحيا� ،إذا ه�ضمناه
غذاء
عد لنا
حقيقيا.
نموا
ولكن اهلل قد �أ َّ
في ّ
ً
َّ
الرب ًّ
ًّ
ًّ
الروحي في حياة ِّ
ولدا
النمو
نحو �سليم ِ
كل َمن ُو ِلد ثانية ف�صار ً
على ٍ
يحف ُز َّ
ّ
من �أوالد اهلل.
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الم ِّ
الم�سيحية
إلهي الذي يمنع حياتك
إ� َّن الكتاب
ّ
المقد�س هو ُ
ّ
غذي ال ُّ
الروحي ،إ�لى ثبات
تنمو من ف�ضول الطفولة
تتعوق
روحيا .ف إ�ذا َ
�شئت أ�ن َ
أ�ن َّ
ًّ
ّ
بد لك من ا�ستمداد
ال�صبا
خيرا إ�لى ُن�ضج البلوغ الروحي ،فال َّ
ِّ
الروحي ،و أ� ً
ّ
المقد�س .وقد ق�صد اهلل أ�ن تكون
اليومي من كلمة اهلل ،أ�ي الكتاب
الغذاء
َّ
ّ
م�سرة
قراءة الكتاب
َّ
مجر ِد واجب ،إ�ذ أ�راد لها أ�ن تكون َّ
المقد�س أ�كثر من َّ
منع�شة في حياة ِّ
هي أ�.
ح�صته من الطعام ا إ
كل م ؤ�من جائع يتناول ّ
لهي ُ
الم ّ
ل ّ
م�سرة دائمة ومتعاظمة
نعم� ،إ َّن كلمة اهلل �ستكون بالحقيقة م�صدر َّ
الخا�ص.
الروحي
حين تفهم كيف ته�ضمها بو�صفها غذاءك
ّ
َّ

�سخية جميع الجياع والعطا�ش �إلى
النبي �إ�شعياء ،يدعو اهلل دعو ًة َّ
وبفم ِّ
الغنية:
الطعام
الروحي كي َّ
يتغدوا معه �إلى مائدته َّ
ّ

ف�ضة ،تعالَوا ا�شتروا
أ�يُّها العطا�ش
هلموا إ�لى المياه! والذي لي�س له َّ
ً
جميعاُّ ،
ف�ضة
خمرا ولبنًا .لماذا ِتزنون َّ
هلموا ا�شتروا ،بال َّ
وكلواُّ .
ف�ضة وبال ثمنً ،
لغير خبز ،وتعبكم لغير �شبع؟ ا�ستمعوا لي ا�ستما ًعا ،وكلوا الطيّب ،ولتتلذَّذ
لي .ا�سمعوا ،فتحيا �أنف�سكم
بالد�سم �أنف�سكم� .أميلوا �آذانكم،
ُّ
وهلموا �إ َّ
(�إ�شعياء .)3-1 :55
ي�ستمدون غذاء
لما كان كثيرون ،على ما يبدو ،ال يدركون كيف
ُّ
ّ
لإيمانهم �إذ يقر�أون كلمة اهلل مبا�شرةً ،ف�إ َّنهم ي�ست�سهلون �أن يقر�أوا كُ ًتبا
المقد�س نف�سه بالفعل.
المقد�س �أكثر من �أن يقر�أوا الكتاب
عن الكتاب
ّ
ّ
يف�سر لك الكتاب
وهذا الكتاب الذي في يدك الآن لي�س مق�صو ًدا به �أن ِّ
المقد�س
ي�شجعك على قراءة الكتاب
المقد�س ،بل المق�صود به
ّ
َّ
ِّ
بالحري �أن ّ
نحو
يف�سر
الكتاب نف�سه بنف�سه! ونتيج ًة لذلك �ستتم َّتع على ٍ
ُ
بطريق ٍة فيها ِّ
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ّ
ّ

ال�سماوي.
متزايد بحياة �شركة �ش َّفافة ووثيقة مع أ�بيك
ّ

غذاء لإيمانهم:
قلت لمن بد�أوا حدي ًثا قراءة الكتاب
َّ
وكثيرا ما ُ
المقد�س ً
ً

و�سريعا قد ت�صل �إلى �شيء ال تفهمه .فوا�صل القراءة .ولن
اقر� أ ما تفهمه،
ً
حتى ت�صل �إلى ما تفهمه فعالً  .و�شي ًئا ف�شي ًئا� ،سوف ي�ساعدك
يم�ضي ٌ
وقت طويل َّ
َ
ما تفهمه على �أن تفهم ما لم تفهمه!
بدا.
أ�يعني هذا لك �شي ًئا؟ بكلمة أ�خرى :ال
ت�ست�سلم أ� ً
ْ

في ِّ
كل مكان من العالم ،في غُ َرف ال�صفوف وقاعات المحا�ضرات
تزودهم بكثير من «الغذاء
يه�ضم النا�س معلومات �أ
والمكتباتُ ،
كاديمية ِّ
ّ
المقد�س كما لو كان
بالمثل �أقب ْلنا على الكتاب
الفكري» ف�إن
نحن ِ
َّ
ّ
ُ
فكري!
غذاء
تماما:
ّ
ٌ
ديني ،يكون كلَّ ما نجنيه منه ذلك ً
َّ
مجرد مرجع ّ
ولكن المحبَّة تبني
المقد�س بعينه ُي ِنذرنا قائالً :ال ِعلم ينفخ،
غير �أ َّن الكتاب
ّ
َّ
(1كورنثو�س .)1 :8
العلم
بلى ،ما لم نفهم كيف ُ
نه�ضم كلمة اهلل على ٍ
نحو �سليم ،فح ّتى ُ
الفكرية ،بدل �أن يبنينا في
الكتابي يمكن �أن ينفخنا بالكبرياء
بالحق
ِّ
ّ
ّ
اليومية
مجرد اكت�ساب العلم في �أثناء خلوتنا
حياتنا
ّ
ّ
الروحية .فبد ًال من ّ
يمدنا بغذاء
ربنا ،يعوزنا �أن نتناول من على مائدة م�آدبه
طعاما ُّ
في ح�ضرة ّ
ً
نمينا في الإيمان.
روحي ُي ِّ
ّ

المقد�س كتمرين
فعلى نقي�ض �صارخ لأولئك الذين يقر�أون الكتاب
ّ
�سر قراءة كلمة
�أ
كاديمي فح�سب ،نجد م�ؤمنين فرحين كثيرين اكت�شفوا َّ
ّ
الروحي في حياتهم .ه�ؤالء
وحيا للغذاء
م�صدرا
اهلل بحيث ت�صير
ً
عمليا ًّ
ًّ
ّ
الم�ؤمنون يختبرون حياة ال�شركة مع اهلل كحقيقة واقعة ونامية ،كما
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طريق العبادة الأ�صلية والخدمة المثمرة.
تتك�شف لهم في �سياق ذلك
َّ
ُ
عبودية وعي الذات لتحلَّ مح َّلها َبركة
بد أ�ن تنزاح
وعند أ�مثال ه ؤ�الء ،ال َّ
ّ
المحيي.
وعي اهلل بح�ضوره ُ

مقد�س
�شخ�صي كلَّ يوم،
نحو
ٍ
بكتاب َّ
فاالقتراب �إلى اهلل بثقة وعلى ٍ
ّ
ولد من �أوالد اهلل
مفتوح
ٍ
وقلب منفتح ،هو االمتياز العجيب لكلِّ ٍ
المولودين ثاني ًة.

وربما يكون ال�س�ؤال الذي يدور في خاطرك :ما هي �أف�ضل طريقة
ّ
ِّ
محبة
ويمكنني من
لقراءة الكتاب
ّ
المقد�س بحيث ُيغذّ ي نف�سي ُ
ّ
النمو في َّ
كامن في ما �سندعوه «وقت
فال�سر
ربنا ي�سوع الم�سيح وفي معرفته؟
ٌ
ّ
ُّ
بالرب.
المعية» ،وقت االختالء
ّ
ّ

الحي.
ربنا
إ� َّن وقت
المعية هو بالحقيقة محادثة ُ
ذات ا ّتجاهين مع ّ
ّ
ّ
المقد�س ،يتك ّلم إ�لى أ�والده .و إ�ذ
فاهلل ،من خالل كلمته ،أ� ِي الكتاب
ّ
�شخ�صيا وعلى نحو �صحيح مع ما يقوله اهلل ،ف�سنتع َّلم كيف
نتجاوب
ً
فعم بالرجاء.
كتابية وب إ�يمان ٍ
واثق ُم َ
ن�صلي �صال ًة ّ

الكتابية»� ،أعني �أ ّننا ن�ستخدم بالفعل
تحدث عن «ال�صالة
وحينما �أ ّ
ّ
ربنا
كلمات الكتاب
ّ
المقد�س التي نقر�أها بعينها فيما نتجاوب مع ِّ
كتابية هو �أن نتم َّتع بيقين متزايد من ال�صالة
بال�صالة .ف�أن ن�ص ّلي �صال ًة
ّ
وف ًقا لم�شيئة اهلل.
و�إذ ُيحيي الروح القد�س كلمة اهلل في نظرنا ،ن�ستخدم كلمات
تكون
خ�ص�صها باالهتمامات التي قد
الكتاب
ُ
ّ
المقد�س تلك بالذات و ُن ِّ
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ّ
ّ

قلوبنا متث ّقل ًة بها .وال�صالة على هذا المنوال تنقذنا من ال�صلوات المقو َلبة
ُ
المتكررة .وفيما ُن�ص ّليَ ،
مميزة مع
بديل ذلك� ،صال ًة ّ
كتابية نتم ّتع ب�شركة َّ
ّ
الخا�صة في حياتنا.
ومقا�صده
الهتماماته
متزايد
م
فه
في
ج
نتدر
ذ
�
الرب إ
ٍ
ّ
ّ
ّ

الحقيقية �إخ�ضاع �إرادة اهلل لإرادتي ،بل �إخ�ضاع
ولي�ست ال�صالة
ّ
معجزي
نحو
قديما على ٍ
ّ
�إرادتي لإرادة اهلل .فبعدما قاد ي�شوع ال�شعب ً
هويته.
لعبور نهر الأردن �إ ّبان في�ضانه
الربيعي ،القاه ُ
«رجل» ال َيعرف َّ
ّ
المهمة التي انتدبه اهلل لها في كنعان القديمة
وكان ي�شوع يعلم �أ َّن
َّ
الوثنية .لذلك �س�أل
تق�ضي بامتالك الأر�ض وتطهيرها من ممار�ساتها
ّ
ي�شوع ذلك الغريب الحامل بيده �سي ًفا م�سلوالً :هل �أنت لنا �أو لأعدائنا؟
(ي�شوع  .)13 :5فكان الجواب الغريب الذي تل ّقاه ي�شوع «كال!» وفهم
ثم جاءت
ي�شوع من هذا الجواب �أ َّن الغريب ما كان لينحاز �إلى �أحدَّ .
الرب ،الآن �أتيت!
بقية الكالم
ِّ
لتو�ضح جواب الغريب :بل �أنا رئي�س ُجند ّ
ّ
(ي�شوع .)14:5
عندئذ �أدرك ي�شوع بال�صواب �أ َّن الغريب ،بد ًال من االنحياز �إلى أ� ّي
ٍ
ر�ضا على وجهه،
جانب ،يو�شك �أن يتولَّى زمام ال�سيطرة! ف�سقط ي�شوع �أ ً
عالم ًة على خ�ضوعه وت�سليمه ،وقد علم �أ ّنه في ح�ضرة «رئي�س ُجند
التهيب قائ ً
ال له� :إخلع نعلك من ِرجلك ،ل أ َّن المكان
ّ
الرب» الذي دعاه �إلى ُّ
الذي �أنت واقف عليه هو مق ّد�س (ي�شوع .)15 :5
ح�ضر إ�لى اهلل
وبالمثل ،ففي أ�وقات �صلواتنا ال ينبغي أ�ن ُن ِ
ِ
ثم نطلب إ�ليه �أن يكون معنا ،بل ينبغي لنا
جدول �أعمالنا
ال�شخ�صي َّ
ّ
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لخططه
بالأحرى أ�ن ننحني في ح�ضرته
وزن أ�نف�سنا وف ًقا ُ
المقد�سة ِل ُن َد ِ
َّ
ومقا�صده و�سلطته.
كتابي تعني ال�صالة المتناغمة مع مقا�صد
وعليه ،فال�صالة على نحو
ّ
اهلل وم�شيئته .ومن الممكن �أن يكون �إخ�ضاع �إرادتنا هذا لإرادته هو
المتنامي ِّ
واحد م ّنا� ،إذ نتع َّلم مناغمة �أنف�سنا مع كلمة اهلل
لكل
ٍ
االختبار ُ
ك َّلما �ص َّلينا.
راغب
المقد�س بروح ال�صالة ،و�أنت
نعم� ،إ َّنك حين تقر�أ الكتاب
ّ
ٌ
بد �أن تنمو في النعمة وفي معرفة ربّنا ومخلِّ�صنا
ح ًّقا في �سماع �صوت اهلل ،ال َّ
ي�سوع الم�سيح ( 2بطر�س .)18 :3
فعال �صوت
وكما �سبق أ�ن الحظنا ،فقد أ�فاد إ��شعياء َّأ�نه حين ُنميل آ�ذاننا لن�سمع ً
اهلل ،حينئ ٍذ نبتهج ًّحقا بما يقوله لنا.

20

اليومية
م�سرة النف�س
ّ
ّ

روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
ُ
حقيقيا بالوالدة الجديدة؟
م�سيحيا
�صرت
منذ متى
1
ُ
ًّ
ًّ
وثق من �شركتي معه الآن؟
عت ب�شرك ٍة مع اهلل �أ َ
 2هل �سبق �أن تم َّت ُ
 3لدى مقارنة حياتي الآن بما كانت عليه منذ خم�س �سنين:
هل �أق�ضي وق ًتا �أكثر في االختالء باهلل؟
ُ
نحو �أف�ضل بين �إر�شاد اهلل ورغباتي
ميز على ٍ
هل �أ�ستطيع �أن �أ ِّ
الخا�صة؟
ّ
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ُ
ُ
ذني
يا ّ
رب ،ع ّلمني �أن �أ�صغي� .إ َّن هذا الزمن ُمف َعم بال�ضجيج ،وقد �أرهقت أ� َّ
� ُ
ال�صبي
تنق�ض عليهما با�ستمرار� .أعطِ ني روح
آالف الأ�صوات الخ�شنة التي ُّ
ّ
رب ،لأ َّن عبدك �سامع!» د ْعني �أ�سمعك
�صموئيل �إذ قال لك« :تك َّلم ،يا ّ
بحيث تغدو نغماته م�ألوفة حين
متك ِّل ًما في قلبي .دعني �أتع َّود و ْقع �صوتك،
ُ
أ�صوات الأر�ض ويكون ال�صوت الوحيد مو�سيقى �صوتك المتك ِّلم.
تتال�شى �
ُ
�آمين!
� -أ .و .تُوزر -

الف�صل 2

الر�أ�س والقلب



ال�شمالي من كينيا،
عدة �سنين ،وفي الجزء
كان لي ولزوجتي ،منذ َّ
ّ
الرب المح ّليين وزوجاتهم.
امتيا ٌز ب�أن نع ِّلم كلمة اهلل لمجموع ٍة من َّ
خدام ّ
الم�سائي ،كان
وفي �سبيل الو�صول قُبيل ال�سابعة م�ساء ،موعد االجتماع
ّ
الخدام قد انطلقوا في الرابعة من �صباح ذلك اليوم .ف�إذ
بع�ض �أولئك
ّ
المقد�س،
تاما �شوقُهم ال�شديد �إلى تع ُّلم المزيد من الكتاب
ّ
حفزهم حف ًزا ًّ
اال�ستوائية ال�سافعة التي
الم�ضنية تحت ال�شم�س
َ
م�شوا طيلة تلك الرحلة ُ
ّ
را�ضيهم بالقحط والجوع.
كثيرا ما �أنهكت �أ َ
ً

وكم ُ�صدمنا �إذ علمنا �أ َّن ما بين �ستين و�سبعين في المئة من أ�ولئك
المقد�س! ومع
الخدام المح ّل ّيين لم يكونوا يملكون ُن�سخ ًة من الكتاب
ّ
ّ
المكر�سين كانوا قد اختبروا الإيمان منذ
�أ َّن كثيرين من ه�ؤالء القادة
َّ
�سنتين �أو ثالث فقط ،فقد ا�ستخدم اهلل �شهاداتهم النا�صعة في و�سط
فريقية.
قومهم لإحياء كثير من الكنائ�س ال�صغيرة في الأدغال ال أ َّ

المقد�س في
تي�سر لنا ،عند بدء م�ؤتمرنا� ،أن ن�ضع ن�سخ ًة من الكتاب
ّ
وقد َّ
يد ِّ
تعليمية توا�صلت ب�ضعة
ثم قمت بخدمات
كل واحد من �أولئك ّ
الخدامَّ .
َّ
كل منكم
�سا�سي هذا« :الآن ،وقد �صار في يد ٍّ
�أ ّيام .وكان مو�ضوعي ال أ ّ
مقد�س ،فلن ت�أتيكم منه �أ َّية بركة ما لم ينتقل من يده �إلى ر�أ�سه!
كتاب َّ
ٌ
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«ولكن ح َّتى هذا لن ي ؤ�تيكم كامل البركة التي يق�صدها لكم اهلل
ْ
المقد�س ي�سكن في
في هذه ال أ ّيام .و إ� َّنما فقط حين يبد أ� الكتاب
ّ
قلوبكم ،يكون هذا الم ؤ�تمر قد �صار برك ًة دائمة لكم .فمن الواجب أ�ن
ثم من
تتع ّلموا كيف تنقلون الكتاب
ّ
المقد�س من أ�يديكم إ�لى ر ؤ��سكمَّ ،
ر ؤ�و�سكم إ�لى قلوبكم».
فت
منذ عهد قريب ُ
تعر ُ
زرت في بريطانيا َ
البيت الذي كنت �أ�سكنه َّ
لما ّ
بالم�سيح في �آخر �سني مراهقتي .وكان على مقربة من ذلك البيت عمو ُد
�صبي في الرابعة ع�شرة من عمره،
م�صباح
كهربائي ،تح َته َق ِب َل الم�سيح �أ ً
ٍ
ّ
ي�ضا ٌّ
جذريا بوالدته
تغي ًرا
ًّ
تغيرت حياة بوب كلُّها ُّ
ا�سمه «بوب فلنت».وقد َّ
الثانية .ول أ َّن بوب الفتى كان قد ترك المدر�سة و�أخذ ي�شتغل َ
عامل بناء في
عالما في ذلك الزمن من حياته!
الو َر�ش ،فمن الم�ؤكّ د �أنه لم يكن ً
�إحدى ُ
حقيقياَّ ،
نت من �إقناعه
م�سيحيا
عيد �صيرورة «بوب»
ومع ذلكُ ،فب َ
تمك ُ
ًّ
ًّ

المقد�س قبل انطالقه �إلى العمل كلَّ �صباح .وعلى الرغم
بقراءة الكتاب
َّ
�سريعا كيف يغذّ ي حياته
خلفية
كن�سية ،فقد تع َّلم ً
َّ
من افتقار «بوب» �إلى �أ َّية َّ
يومي.
�شخ�صيا مع كلمة اهلل في
الروحية من طريق التفاعل
ِ
ّ
«وقت َّ
ًّ
معية» ّ

ومن َث َّم فال عجب أ�ن يكون «بوب» ،وهو في ال�سابعة ع�شرة من
المقد�س بالمرا�سلة ،قد
مقرر لدرا�سة الكتاب
ّ
عمره ،بعدما َّ
ت�سجل في َّ
كثيرا في ما بعد
نال عالمات ممتازة في در�سه ل�سفر دانيال! وقد ت أ� َّث ُ
رت ً
لما التحق بالجي�ش وهو
�إذ �سمعت �أ َّنه ظلَّ على حما�سته تجاه
ّ
الربّ ،
في الثامنة ع�شرة .فبالحقيقة �أ َّنه في �أ َّول �شهرين له في مع�سكر التدريب
�شخ�صيا مع كلّ واحد من الجنود ال�سبعة ع�شر الآخرين في ال ُثكنة
�ص َّلى
ًّ
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الع�سكرية� ،شعر
لما أ�نهى «بوب» خدمته
ّ
ثم ّ
إ�ذ طلبوا خال�ص الم�سيحَّ .
ولكن بينما كان
لر�سالية.
مدعو لمبا�شرة
ب أ� ّنه
التدرب على الخدمة ا إ
ْ
ُّ
ٌّ
مهمة له في أ�لمانياَّ ،
الع�سكرية ،و ُدعي
طيارته
َّ
بالطائرة في آ�خر َّ
تحطمت ّ
الرب.
لالنطالق إ�لى الوطن
ِّ
ال�سماوي عند ّ

وعلى مقربة من مكان ُّ
لماني
تحطم الطائرة ،تبعثرت في الريف ال أ ّ
الظهرية!
التب�شيرية التي كانت في حقيبة «بوب»
كمية من الن�شرات
ّ
َّ
َّ
وبالحقيقة �أ َّن كلمة اهلل كانت قد انتقلت من يد «بوب» �إلى ر�أ�سهُ ،ث َّم من
ولما ُتوفّي«بوب»
خيرا من قلبه �إلى قلوب الآخرينَّ .
ر�أ�سه �إلى قلبه ،و�أ ً
مجدا
حي ٍة ومح�صورة بالأر�ض �إلى �شرك ٍة �أكثر ً
نما ُدعي من عالقة ّ
ف�إ ّ
بربه َّ
وروع ًة في ح�ضرة اهلل!

كثيرونَ ،
منهجية
مثل «بوب» ،يتوافر لديهم �سبيل الإفادة من موارد
ّ
�شجعهم في م�سيرتهم
والتدرب
المقد�س
لدرا�سة الكتاب
ّ
الكتابي قد ُت ِّ
ُّ
ّ
المت�شوقين ،ال ُي َ
�ضط ُّر
الخدام الأفريقيين
الم�سيحية .وعلى خالف �أولئك ّ
ِّ
ّ
مدة خم�س ع�شرة �ساعة تحت �شم�س اال�ستواء
معظمنا لل�سير على الأقدام َّ
المقد�س
نحول معرفتنا بالكتاب
ح ّتى ي�سمعوا كلمة اهلل �إذ ُتع َّلم.
َّ
ْ
ولكنّ ،
قلبي.
�إلى اختبار ّ

الم�سيحية َّبين لي
باكرا في حياتي
�شخ�صيا أ��شكر
و أ�نا
َّ
ّ
ًّ
الرب ل أ َّنه ً
المعية» .ولئن كان توظيف
المنهجية و«وقت
الفرق بين درا�سة الكتاب
ّ
َّ
المهم
حيويا في إ�قبالنا على كلمة اهلل ،فمن
مرا
الر أ��س والقلب ً
ًّ
ِّ
معا أ� ً
القلبي لن ت�ؤ ّد َي �إلى
بمعزل عن االلتزام
العقلية
�أن ندرك �أ ّن المعرفة
ٍ
ّ
ّ
الروحي.
النمو
ِّ
ّ
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الر أ��س
المقد�س :غايتها وم�سائلها
درا�سة الكتاب
ّ
الحق
اجتهد
مف�ص ً
(دار�سا) �أن تُقيم نف�سك هلل ُمزكًّى ،عام ً
ال كلمة ِّ
ال ال يُخزىِّ ،
ً
منهجيا،
المقد�س
باال�ستقامة ( 2تيموثاو�س  .)15 :2ف�أن ندر�س الكتاب
ّ
ًّ
والزم للوقت
ا�ستثمار ُم ِبهج
بحد ذاته
نتعرف بم�ضمونهَ ،ل ُه َو ِّ
ٌ
ٌ
ومن َّ
ثم �أن َّ
لدى ِّ
كل م�ؤمن بالم�سيح .وعليه ،فمتى �أُتيحت لك الفر�صة ينبغي �أن
خدام اهلل
ت�ستفيد �إلى التمام من َ
الخدمات والتعاليم التي ي�ؤ ِّديها �أ ُ
حد ّ
المقد�س الأتقياء ،وا�ستعن بما تناله ُيدك من تفا�سير
�أو مع ِّلمي الكتاب
ّ
العقلي .ومن
للكتاب ،ح ّتى ُت�ص ِبح كلمة اهلل م�ألوف ًة لديك على ال�صعيد
ّ
كثيرا عندما تختلي في
�ش�أن مثل هذه القاعدة من المعلومات �أن ُتعينك ً
الخا�ص بك.
المعية»
�سبيل «وقت
ِّ
َّ

وبعد ،أ�فلي�س الرعاة المع ّلمون من جملة المواهب التي وهبها اهلل
الج َّلى هي أ�ن ُيع ِّلم الم ؤ�منين محتويات أ��سفار
لكني�سته؟ ف إ� َّن خدمة الراعي ُ
فرا
�صحاحا أ�
المقد�س ك ِّلها وقرائنها ووقائعها ،أ�
الكتاب
�صحاحا ِ
ّ
ً
ً
و�س ً
يح�ض جمهور الم ؤ�منين على
لطار ،ينبغي للراعي أ�ن
�سفرا .وفي هذا ا إ
َّ
ً
الداخلية واالهتمام بخال�ص النفو�س الهالكة.
والقناعة
التقوى
حياة
ّ

ٌ
واحد من ه ؤ�الء
ت�سجيل لخم�س محا�ضرات �ألقاها
و�أمامي الآن
ٌ
الق ّ�سي�س «وليم
قدمها منذ ب�ضع �سنين ِ
الرعاة الأتقياء .هذه المحا�ضرات َّ
نترڤار ِ�ستي» .فبعد
ا�س ِتلّ » في م�ؤتمر لطلبة الالهوت عقدته
جمعي ُة «�إ
ِ
َّ
�أكثر من خم�س و�أربعين �سنة من الخدمة في كني�سة واحدة ،في «�أ ِبردين»
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دائما .وما من
با�س ُكتلندا ،كانت خدمته ما تزال
َّ
ْ
حيوي ًة وناب�ضة كحالها ً
ٍّ
بعيدا خارج نطاق تلك الكني�سة
�شك في أ� َّن خدمته
الرعائية انت�شرت ً
َّ
تلندية .فح َّتى في أ�يامنا هذه ،ينت�شر حول العالم فع ً
جي�ش �صغير
ال
ٌ
اال�س ُك َّ
ْ
من الم ؤ�منين ،و آ�خرون كثيرونِ ،م َّمن ت أ� َّثروا بوعظه وتعليمه ،يخدمون
الق ّ�سي�س «ا�س ِتلّ » في �سياق محا�ضراته أ�مام طلبة
ومما قاله ِ
الم�سيحّ .
الالهوت الذين ُيع ِّلمهم:

طعم! يقينًا ،لي�س
«الراعي
مدعو لإطعام الرعيَّة ،حتّى لو كانت الغنم ت�أبى �أن تُ َ
ٌّ
بع�ضا ،ولتفعلْ ذلك في حظائرها!
له �أن ي�صير ُم َ�سل َِّي ِمعزى .فلتُ�سلِّ المعزى بع�ضها ً
حول ِ
المعزى �إلى َغنَم بتغذية �شهوانيَّتها الماعزيَّة.
ومن الم�ؤكَّد �أنك ال ت�ستطيع �أن تُ ِّ
ثمارا هو �أن ي�ساعد الأغنام المتنافرة من كلِّ نوع على
�إ َّن �أكثر واجبات الراعي �إ ً
معا ،و�أن يُبيِّن لها كيف تعي�ش في العالم خرافًا و�سط ِ
المعزى بغير �أن
�أن تعي�ش ً
ت�شابهها في �أخالقها العنزيَّة!»
جدا �أن تنخرط في كني�س ٍة
عندما تختبر الوالدة الجديدة ،فمن
المهم ًّ
ّ
الرعائية الأمينة.
ُيتاح لك فيها �أن تتبارك بمثل هذه الخدمة
ّ

ربما
ولكن الم�ؤ�سف �أ َّن ً
بع�ضا منكم ،يا َمن تقر�أون هذا الكتابّ ،
َّ
الراعوي .على �أ َّنه
ال يكون لهم �سبيل �إلى مثل هذا النوع من التوجيه
ّ
ع مع ِّلم �أمين ،ولو
ح ّتى لو كان لك امتيا ٌز
خا�ص باال�ستفادة من خدمة را ٍ
ٌّ
تناول يدك �أ ُ
الكتابية ،ينبغي لك �أن تحتر�س كلَّ
ف�ضل التفا�سير
كان في ُم َ
ّ
دائما في محاولة ال�سماح ِلما تع ّلم َته في ر�أ�سك
حين من الخطر الماثل ً
الروحي الذي يرغب اهلل في تزويدك به في «وقت
بالحلول محلَّ الغذاء
ّ
يوميا.
َّ
المعية» الذي تق�ضيه في ح�ضرته ًّ
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ع
بلى ،ينبغي لنا أ�ن ندرك أ� َّنه ال المعرفة
الكتابية التي نكت�سبها من را ٍ
َّ
الخا�صة لكلمة
العقلية
ي�ضا الفهم الذي نجنيه من درا�ستنا
مع ِّل ٍم أ�مين ،وال أ� ً
ّ
ّ
اهلل ،يمكن أ�ن يح َّ
يمد به الروح القد�س قلوبنا
ال محلَّ الغذاء الروحي الذي ُّ
الخا�ص ذاك.
المعية»
وحياتنا إ�ذ نختلي في ح�ضرة اهلل خالل «وقت
ِّ
َّ

المقد�س لي�س بدي ً
معية»
وبالطبع ،كما �أ َّن مع ّلم الكتاب
ّ
ال من «وقت َّ
عذرا
ال�شخ�صي لي�س
المعية»
ي�ضا ق�ضاء «وقت
�شخ�صي ،فكذلك �أ ً
ً
ّ
ّ
ّ
لإهمال ال ُف َر�ص التي يوفِّرها لنا اهلل لدرا�سة كلمته ،وال للإخفاق في
ِ
المقد�س فعالً.
بخدمة كني�سة ت�ؤمن بالكتاب
االندماج
َّ

ومهما كانت ظروفك ،ف�إ َّن االقتراحات التالية قد ت�ساعدك على
المقد�س بانتظام.
نفعا في درا�سة الكتاب
َّ
انتهاج �أُ�سلوب �أكثر ً

منذ زمن بعيد ،اقترح «مايلز كوفردال» الأ�سئلة التالية كي ُت�س َتخدم
لتي�سير درا�سة مفيدة لكلمة اهلل .و إ�ليك فحوى ما كتبه:
اهتممت لي�س فقط
المقد�سة� ،إ ِن
كبيرا في فهم كلمة اهلل
َّ
َ
�ستجد عو ًنا ً
ي�ضا بما يلي:
بما هو
مكتوب �أو َمقول ،بل �أ ً
ٌ

		

الن�ص؟
عمن يتكلم ّ
َّ

الن�ص �أ�صالً؟
		�إلى َمن ُو ِّجه ُّ

معينة ي�ستخدم الكاتب؟
أ
		� َّي َة كلمات َّ

		

الن�ص؟
متى كُ تب ّ

		

الن�ص؟
ل أ ِّي غر�ض كُ ِتب ّ

		

الن�ص؟
من �أين كُ تب ّ

29

نم ُّوك في الإيمان
		
		

الن�ص؟
في أ�ي ظرف كُ ِتب ّ
الن�ص في �سياق ما ي�سبقه وما يلحقه؟
ما موقع ّ

طبيعية عن �أ�سئلة كهذه
تتكون لديك عادة الإجابة ب�صورة
وعندما
َّ
ّ
(م�ستخدما الطبعة ذات
المقد�س
المنهجية للكتاب
في �أثناء درا�ستك
َّ
ً
ّ
الحق
جدا ِب ُد َر ِر
ال�شواهد والحوا�شي ك ّلما �أمكن) ،ف�سوف تبتهج ًّ
ِّ
المقد�س بكامله .و�شي ًئا ف�شي ًئا «�ستخلب َّلبك»
المتناغمة في الكتاب
ّ
تمت بع�ض �أجزائها
پانوراما ّ
النبوة التي ينطوي عليها �إعالن اهلل والتي َّ
فيما ينتظر الباقي �إتمامه.
ول�سوف تتبارك بركة عظيمة �إذ تنفتح عيناك ،ب�صورة ُمتزايدة وعجيبة،
مقا�صده في الخليقة ،ومكانته في التاريخ،
زلي ،من حيث
ُ
على �إلهك ال أ ّ
الرب ي�سوع
وتعليمه
المخت�ص بالخال�ص ،ومجي ُئه �إلى العالم في �شخ�ص ِّ
ُّ
ُ
الم�سيح ،وتوجيها ُته الدقيقة للم�ؤمنين بالم�سيح مثلي ومثلك ،ح ّتى هذه
ِ
المقد�س خالَّب ٌة فعالً،
ال�ساعة بالذات! وبالحقيقة �أ َّن معرف ًة كهذه للكتاب
ّ
باجتهاد دائم.
وينبغي �أن يد�أب فيها كلُّ م�ؤمن
ٍ
القلب
المعية :تقويمه وتنظيمه
وقت
َّ
ٍ
يريد اهلل ِّ
والحق (يوحنّا
بالروح
يتعبد له
واحد من
لكل
ّ
ِ
َّ
خا�صته �أن َّ
متناغ َمين في �شركة
معا� ،إذ ي َّتحد كالهما
ِ
� .)24 :4أي بالقلب والر�أ�س ً
�شخ�صية مع اهلل.
ّ
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مجرد معرفة
المقد�س
النظامية للكتاب
ف إ�ذا أ�نتجت لك درا�ستك
ّ
َّ
َّ
مو�ضوعية للكلمة ،فما أ�قلَّ النفع الذي تجنيه من هذه المعرفة! وفي
َّ
العملي ال�صادق في الحياة هي
العقلية بغير التطبيق
الواقع أ� َّن المعرفة
ّ
ِّ
م�شكلة كبيرة لدى كثيرين من الم ؤ�منين اليوم.
كبيرا من ما َّدة كلمة اهلل ،غير
�إ َّن كثيرين  -وا�أ�سفاه!  -يعرفون
ً
مقدارا ً
قفلون
�أ َّنهم ال يعي�شون في �ضوء معرفتهم الوافرة .بل �إ َّنهم بد ًال من ذلك ُي ِ
المقد�س في �أغوار عقولهم ،وينتهجون بغباو ٍة
على معرفتهم بالكتاب
ّ
بدا الفكر
ُطرق العالم الباطلة .ويا لها من م�أ�ساة� ،إذ �إ َّن كلمة اهلل ال توافق �أ ً
الع�صري و�أنماط الحياة ال�سائدة!
َّ

بعقلية العالم الحا�ضرُ ،ث َّم محاول ُة التوفيق بين
فالإقبال على كلمة اهلل
َّ
ن�سانية
كالم الوحي والفل�سفة �أو علم النف�س اللذين ينتميان �إلى ح�ضارة �إ ّ
ٌ
انتهاك ِّ
لكل مبد�إٍ من مبادئ ا�ستقامة الفكر و�سالمة
مادية ،ما هما �إ َّال
َّ
ً
باهظا لإنقاذنا من هذا
الرب ي�سوع الم�سيح ثم ًنا
الأخالق .لقد دفع
ُّ
الرب تتعار�ض يقي ًنا مع الأنماط
ال�شرير ،كما �أ َّن كلمة
العالم الحا�ضر
َّ
ّ
جيل راف�ض للم�سيح.
الفكرية ال�شائعة في ٍ
ّ
ن�سانية كافرة ،فعندما
وما دامت كلمة اهلل ال تتوافق الب ّتة مع ح�ضارة �إ ّ
ال�شوق الأ�سمى لأن ن�صير ما يريد لنا اهلل �أن
المقد�س ولنا
ندر�س الكتاب
ُ
َّ
غير �صورة حياتنا!
اختبارا
نكونه ،ف�سوف يكون ذلك بالحقيقة
ًّ
ً
ثورويا ُي ِّ
العقلية ،هو ما يطلبه اهلل من ِّ
كل
مجرد المعرفة
هذا اال�ستغراق
َّ
القلبي ،ال َّ
ُّ
واحدٍ من �أوالده.
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«خ َّب أ� ُت كالمك في ر�أ�سي »...بل قال ح ًّقا:
لهمَ :
الم َ
لم ي ُقل المر ِّنم ُ
َخبَّ أ� ُت كالمك في قلبي ،لكيال أُ�خطئ إ�ليك (مزمور  .)11 :119ح َّتى « أ�دولف
بع�ض آ� ٍ
يات من الكتاب
الحما�سية
هتلر» ،في خطبه
العلنية ،اقتب�س أ�حيا ًنا َ
ّ
َّ
ل ٍ
معينة من الكتاب لم ُتجدِ ه أ� َّي نفع
المقد�س،
ولكن معرفته هذه آ
ّ
َّ
يات َّ
البديهي أ� َّن معرفته لم
لقية وال في م�صيره الأبدي! فمن
في خياراته ُ
الخ َّ
ِّ
تخترق �شغاف قلبه ّ
قط.
خب�أ كالم اهلل في قلبه؟»
ْ
ولكن قد ت�س�أل« :ماذا عن داود ّ
لما قال �إ ّنه َّ
ي�ضخ
المجوف الذي
الع�ضلي
يقي ًنا �أ َّنه لم يكن يتك ّلم عن ذلك الع�ضو
ُّ
َّ
ّ
الدم من �أوردته �إلى �شرايينه .فبا�ستعمال داود للكلمة «قلب»� ،أ�شار �إلى
الداخلية
المقد�س
الموجهة ل�سلوكه .وعليه ،ف�إذ نقر�أ الكتاب
مركز ذاته
ّ
ّ
ّ
بقوة الم�سيح ال�ساكن فينا �أن نتم َّتع
ل ُنخبئ كالم اهلل في ِّ
لب كيانناُ ،يتاح لنا َّ
ِّ
والمغذية.
والمقوية
المطهرة
بحيوية كلمة اهلل
كلَّ حين
ِّ
َّ
ِّ

طالبا
حظيت بامتياز درا�سة الكتاب
لما
ّ
ُ
ّ
المقد�س وعلم الالهوتً ،
الكتابي بد ًال من االختالء في ح�ضرة
الحق
بدوام كامل ،تع َّلمت تكدي�س
ِّ
ٍ
ّ
تبين لي
اهلل ل�سماع ما يو ُّد �أن يقوله لي من خالل كلمته
َّ
المقد�سة .كما َّ
الحكم على كلمة اهلل �أي�سر من ال�سماح لكلمة اهلل
ي�ضا �أ َّن اعتالء
�أ ً
كر�سي ُ
ِّ
علي.
ب�أن تعتلي
كر�سي الحكم َّ
َّ

وفي أ� ّيام الدرا�سة تلك بالك ِّل َّية ،كان من د أ�بنا أ�ن ن�ضحك ك َّلما تذكّ رنا
تعريفنا ال�ساخر للمحا�ضرة التي ُتلقى في غرفة الدر�س .فقد ك ّنا نقول:
الدرا�سية من دفتر
«�إ َّن المحا�ضرة هي الو�سيلة التي بها تنتقل المواد
ّ
�س �أ ٍّي منهما!»
تمر بر�أ ِ
الأ�ستاذ �إلى دفتر الطالب دون �أن َّ
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الو�ضع الذي فيه يجتاز
بعد هو
�ساوي ًة من هذا ُ
ُ
على أ� َّن ما هو أ�كثر م أ� َّ
المقد�س من خالل ر أ��س الراعي إ�لى ر ؤ�و�س جمهور
تعليم الكتاب
َّ
بد أ�ن تذكر أ� َّن اهلل قال
قلب أ� ٍّي منهما .وال َّ
تحرك َ
الم ؤ�منين بغير أ�ن ِّ
ب�صريح العبارة:
لكن لم تنفع كلمة الخبر �أولئك� ،إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين �سمعوا
ْ
(عبرانيين .)2 :4
النبي �إرميا عند تقديمه �شهادته،
فحينما يت�س ّنى لنا �أن نقف في ِّ
�صف ِّ
النبي �إرميا
ٍ
حينئذ فقط ت�أتي كلم ُة اهلل ببركتها المق�صودة �إلى حياتنا .ذلك �أ َّن َّ
الرب) في قلبي كنار ُمح ِرقة مح�صورة في عظامي...
�شهد قائالً :كان (كالم ّ
(�إرميا � .)9 :20إ ّنما تفتقر حياة الكثيرين من الم�ؤمنين اليوم �إلى مثل هذا
مما يدعو �إلى الأ�سف والأ�سى .فهم ال ُيقيمون
االقتناع المتو ِّقد بكلمة اهللّ ،
حقيقيا بين الر�أ�س والقلب� ،أي بين �صوت اهلل وحياة الم�ؤمن.
و�صال ً
ْ
ً
واهيا للغاية بين ما نعلمه
جدا �أن يكون
جراء ذلك ،يكثر ًّ
ُ
الترابط ً
ومن ّ
وما نعمله.
جدا
حرك تعليم الكتاب
ّ
المقد�س قلبك ح ًّقا ،فمن الم ؤ�كَّ د ًّ
وعندما ُي ّ
نحو متزايد أ�قلَّ
غير حياتك! وفيما يجري ذلك ،تجد أ� ّنك ت�صير على ٍ
أ�ن ُي ّ
العائليين وحلقات
المر�شدين
اعتما ًدا على و�سائل الدعم
َّ
الب�شرية ،مثل ُ
ّ
اكت�شفت كيف ق�صد اهلل لك أ�ن
عدة ب إ�تقان ،إ�ذ تكون قد
الم َّ
َ
الدرا�سة ُ
المقد�سة.
�شخ�صيا الوعو َد التي قطعها لك في كلمته
تخ�ص�ص لنف�سك
ّ
ِّ
ًّ
فبقوة الروح القد�س ال�ساكن فيكَّ ،
تتمكن من �إطاعة الو�صايا
ومن ّث َمَّ ،
الرب ي�سوع الم�سيح.
الجلية التي �أو�صى بها ُّ
َّ
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لي فر ٌد لطيف من
يح�صل أ�حيا ًنا أ� َّنه بعد فراغي من الوعظ َّ
يتقدم إ� َّ
أ�فراد الجماعة ويقول لي بق�صد ت�شجيعي« :لقد أ�عطيتني بالت أ�كيد �شي ًئا
أ�ُ ِّ
�سمعت ذلك ،أ�علم أ� َّن العظة لم ُتح ِّقق بالفعل الغاية التي
فكر فيه ».ف إ�ذا
ُ
لطراء إ�لى كلمة
رجو ُتها منها .وفي الواقع أ� َّن الفرق ال�شا�سع بين توجيه ا إ
غير للحياة.
عمليا على أ� َّنها ٌّ
حق ُم ّ
عقليا وبين تطبيقها ًّ
اهلل باعتبارها حاف ًزا ًّ
يت�صرفون بمقت�ضاه ،ال
فمن الواجب ح ًّقا أ�ن ُتعطي العظات النا�س �شي ًئا
ّ
مجرد �شيء ُي ِّ
فكرون فيه!
َّ

عملية
المعية» ال ُيف�ضي �إلى ا�ستجابة �إيما ٍن
«وقت
وبالمِ ثل� ،إذا كان
ُ
َّ
َّ
بالخطية� ،أو �إلى موقف
و�إلى الطاعة� ،أو �إلى �إحداهما� ،أو �إلى االعتراف
َّ
معية» ُم ِثم ًرا!
ُّ
تعبد ،ف�إ َّنه ال يكون «وقت َّ

ومقابل ذلك ،عندما يمتلئ ر�أ ُ�س �أ ِّي ولد من �أوالد اهلل بمعرفة كلمة
لتحرك الروح القد�س الرقيق ،ف�إ َّنه �سيتم َّتع
م�ستجيبا
قلبه
اهللَ ،
ً
ويخفق ُ
ُّ
زلت ح ّتى اليوم ،حين �أزور معاهد
حية مع المخ ِّل�ص .وما ُ
ح ًّقا ب�شركة َّ
محا�ض ًرا� ،أ ُ
قول َ
للطلبة الحا�ضرين:
المقد�س �ضي ًفا
الكتاب
ِ
َّ

تتعرفوا بالكتاب! � ّإنكم هنا
ل�ستم هنا كي تدر�سوا الكتاب ّ
المقد�س فقط َّ
ُ
حتى َّ
تتعرفوا ب�إله الكتاب!
كي تدر�سوا الكتاب َّ
المقد�س َّ
حتى َّ

الروحي بين الم�ؤمنين �شهاد ٌة �صامتة للعجز المقترن
�إ َّن عدم الن�ضج
ّ
المقد�س وب�ضع َّ
كتابية مع َّلبة
بب�ضع عبارات ُمل َتقطة من الكتاب
ّ
مخططات َّ
ب�إتقان .ف�أ ُّي �شيء تدعه يحلُّ محلَّ االختبار الفريد المتم ِّثل باالختالء في
ف�سد
وكتابك
ح�ضرة اهلل،
ربما ُي ِ
َّ
ُ
�سيق ِّل�ص  -بل َّ
المقد�س مفتوح �أمامكُ ،
ال�شخ�صية الوثيقة مع اهلل.
ي�ضا � -شركتك
�أ ً
ّ
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يتعر�ض الم ؤ�من لل ُّنور
الحقيقية مع
فال�شركة
ّ
الرب ال ُّ
َّ
تتم إ� ّال حين َّ
ك�ش ٌ
جدا،
الم�شع في ح�ضرة اهلل
ال�ش ّفاف
المقد�سة .هذا النور ّ
َّ
اف ًّ
ِّ
بالتوا�صل المنفتح
قترنين
الم ِ
ُ
ويقت�ضي ال�صدق واال�ستقامة وال�صراحة ُ
المقد�سة،
قلبك ،عندما تقر أ� كلمته
لب
بينك وبين ا آ
َّ
ّ
ال�سماوي .ف إ�ذا كان ُ
غذاء لنف�سك ،وتنمو في
الحق
ي�ستجيب بالطاعة لح ِّقه ،ي�صير ذلك
ُّ
ً
نورا
معرفة ِّ
ربك وفي حكمته .وقد �شهد ناظم المزامير قائالً :بنورك نرى ً
(المزمور  .)9 :36وما زال القول الم أ�ثور القديم ي�صدق أ� َّي �صدق:
نورا �أعظم،
المطاع يجلب ً
النور ُ

ظالما �أحلك!
ع�صي يجلب ً
والنور َ
الم ُّ

برت � ،أش� ُنك � أش�ني ،أ� َّن تقديمك الم�شورة
و أ�نا على ٍ
يقين ب أ� ّنك قد َخ َ
إ�لى �شخ�ص آ�خر أ� ُ
الرب
�سهل من أ�ن تعمل أ�نت بم�شورتك .غير أ� َّن
َّ
�شيرا ( إ��شعياء  ،)6 :9هو
ي�سوع ،ذاك الذي ي�صفه إ��شعياء بكونه عجيبًا ُم ً
ي�ضا َمن
فريد في ذاته ،ل أ َّنه ال يتو َّقف عند إ�عطائنا الم�شورة ،بل ي�صير أ� ً
ٌ
ُيعطينا القدرة على العمل بتلك الم�شورة.

حيويا في
دورا
معيتك
ُّ
ًّ
الخا�ص ً
فكلَّ �صباحُ ،يمكن �أن ي�ؤ ّد َي وقت َّ
زودك اهلل بم�شورته ،من خالل
�إعدادك ِلما ينتظرك في �أثناء النهار .ف�إذا َّ
ي�ضا
قراء ِتك لكلمته ،يمكنك �أن تتي َّقن ب�أ َّن
الرب ي�سوع �سيكون هو �أ ً
َّ
ال�ساكن فيك لمواجهة ِّ
كل حالٍ ت�أتيك.
وهادي َك
كافيك
َ
َ
َ
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روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
� 1أي�ستجيب قلبي بمثل الطواعية التي
ي�ستجيب بها عقلي حين �أقر�أ
ُ
المقد�س؟
الكتاب
َّ
توا�ص ً
ال ذا ا ّتجاهين مع اهلل؟
 2حين أ�ُ�ص ّلي هل �أختبر ح ًّقا ُ
الروحية� :أ�ألتم�س �أ َّو ًال الم�شورة من الإن�سان �أم من اهلل
 3في حياتي
َّ
المقد�سة)؟
(من خالل كلمته
ّ
(تحذير :لم ينتظروا م�شورته ...المزمور )13 :106
قلب
 4في خدمتي
الم�سيحية :هل ت�صدر م�شورتي �إلى الآخرين من ٍ
َّ
وذهن مملوء بكلمته؟
بمحبة اهلل
م�ضطرم
ٍ
َّ
ع�صوه بم�شورتهم ...المزمور )43 :106
(تحذيرَ :
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خطايا مثل هذه
ح�صى �أ ُ
عترف،
بخطايا ال تُ َ
بخطايا خاطئة ٍ ج ًّدا:
هموم دنيويَّة في وقت العبادة؛
ٌ
ف �أنانيّة في الخدمة ال�سامية؛
�أهدا ٌ
كبرياء ،فيما اهلل مجتاز؛
ك�سل ،فيما النفو�س تموت في الظالم!
الرب �صالح،
قد ُ
ذقت �أ َّن َّ
تقت �إلى �أطعمة م�سمومة.
َّثم ُ
العلى،
وعند يَنبوع الحياة من ُ
ا�شتهيت موارد الب�شر الدنيَّة.
ُ
خطايا مثل هذه تُغوي قلبي،
تحزن!
بهن
ُ
و�أنت العليم َّ
ٍ
مت
ب�أ ِّي
ا�ستخفاف قد ن ِ ُ
بكيت،
وعلى �أخطاء نهاري ما ُ
مهامي المق َّد�سة،
ثُ َّم ُ
قمت من جدي ٍد �إلى ّ
وما يزال مكمن الداء في ج�سدي.
رغم ذلك عزا�ؤك لم يَ ِخب،
َ
ول َْم َ�ستُك ال�شافية ُمتاح ٌة لي بعد.
رب ،حزني ولهفتي �إليك،
فان ُظر ،يا ُّ
علي برحمتك!
ُ
وم َّن َّ
با�سمِ ابنك الحبيب،
�أيُّها الآ ُ
اغفر لي ْ
بْ ،
ت �إلى روحك!
خطاياي التي بها �أخط�أ ُ
 وليم ماكالردي بَ ِنطنغ -()1866-1805

الف�صل 3

�إعداد النف�س بروح ال�صالة
المقد�س �ضحل ًة
اهتديت �إلى الإيمان ،كانت معرفتي بالكتاب
لما
َّ
ُ
ّ
كنت
جدا.
لبثت �أن �أ
ًّ
دركت �أ َّنني و�أنا �أق ّلب �صفحات الكتاب ُ
ُ
ولكن ما ُ
ْ
الرب
بالحقيقة �أقر�أ كلمة اهلل .وما ُ
عي �أ َّن َّ
زلت ح ّتى هذا اليوم �أبتهج ب�أن �أ َ
ي�سوع ما يزال يتك َّلم �إلى قلبي حين �أقر�أ كلمته.

مت �أ َّن الروح القد�س ،عندما �أفتح كتابي
ح َّتى �إ َّنني في حداثة �إيماني ُع ِّل ُ
كثيرا ما �أبد�أ وقت
َّ
حيا لقلبي .وهكذا ُ
المقد�س ،يرغب �أن يجعله ًّ
كنت ً
الرب ب�صال ٍة ق�صيرة تع َّلم ُتها كقرار:
يوميا في ح�ضرة ّ
َّ
المعية الذي �أق�ضيه ًّ
ُ
روح اهلل مع ِّلمي،
ليكن ُ
ظه ًرا أُ�مور الم�سيح لي،
ُم ِ
المفتاح العجيب،
وا�ضعا في يدي
ً
َ
حررني!
ذاك الذي يجلو الأ�سرار ُ
وي ِّ

الرب ي�سوع الم�سيح تالميذه ليرجع �إلى �أبيه في ال�سماء،
قبل �أن يفارق ُّ
الحق
الحق ،فهو ير�شدكم �إلى جميع ّ
وعد قائالً :و�أ ّما متى جاء ذاك ،روح ّ
�سا�سا ،ال يوجد �إ َّال مع ِّلم واحد ،هو الروح القد�س.
(يوحنّا  .)13 :16ف�أ ً

حرية العمل في حياتنا ،تبقى قراءتنا لكلمة اهلل
ف�إذا لم تكن للروح القد�س َّ
�سطحية وفارغة.
ّ
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ومعلوم
المعية الخا�ص به.
ي�ضا قيمة وقت
وقد عرف «جان و�سلي» أ� ً
ٌ
َّ
بقوة في النه�ضة التي ح�صلت في بريطانيا خالل القرن
أ� َّن اهلل ا�ستخدمه َّ
الثامن ع�شر ،والتي يعزو إ�ليها م ؤ� ِّرخون كثيرون ف�ضل إ�نقاذ انكلترا من
درب
الثورة .وقد تع َّلم بحكمة ً
در�سا نفعل ح�س ًنا إ�ذا جاريناه فيه .ذلك أ� َّنه َّ
باكرا
نف�سه على ا إ
باكرا في الم�ساء ح َّتى ي�ستطيع أ�ن ينه�ض ً
لواء إ�لى الفرا�ش ً
يت على م�سند ال�صالة
جثوت
في ال�صباح .ومنذ عهد قريب،
ً
ُ
وحيدا و�ص َّل ُ
�صباحا! وفي تلك الغرفة بالذات،
ربه في الرابعة
ً
الذي عليه كان و�سلي ُيقابل َّ
كثيرا إ�ذ قر أ� ُت االقتبا�س التالي من ُم ّ
وحيدا ...اهلل
فكرته « :أ�جل�س
ً
ت أ� َّث ُ
رت ً
وحده هنا .وفي ح�ضرته أ�فتح و أ�قر أ� كتابه .وما أ�قر أ�ه أُ�ع ِّلمه».

وفي �سبيل ت�شجيع الم�ؤمنين المولودين ثاني ًة� ،أكَّ د لهم الر�سول يوح َّنا
كفاية الروح القد�س للت�أثير في قلوبهم بكلمة اهلل ،ح َّتى لو لم يكن عندهم
�شخا�ص �آخرون ُيعينونهم على فهم كالم الوحي .ف�إليهم كتب قائالً:
�أ
ٌ
و�أ َّما �أنتم ،فالم�سحة التي �أخذتموها منه ثابت ٌة فيكم ،وال حاجة بكم �إلى �أن يُعلِّمكم
ن�صب نف�سه بنف�سه] ،بل كما تعلّمكم هذه الم�سحة عينها عن
�أحد [�أي مع ِّلم َّ
ّمتكم تثبتون فيه (1يوحنّا .)27 :2
كل �شيء ،وهي ح ٌّق ولي�ست كذبًا ،كما عل ْ
فعندما ت ّتكل بوع ٍي على �إنارة الروح القد�س و�أنت تقر�أ كتاب اهلل ،يجعل
حيا لقلبك.
َّ
حق الكتاب ًّ

غن ،فالتم�س
وم ٍ
ف�إن كنت ترغب ح ًّقا في �أن يكون لديك ُ
غني ُ
وقت َّ
معية ٌّ
المقد�س وتتوا�صل مع اهلل.
وحدد وق ًتا ثاب ًتا كي تفتح كتابك
مكا ًنا هاد ًئا ِّ
َّ
غلب
�سي�شيع في قلبك �أ َ
ومع �أ َّن ُمراعاة مثل هذه الأوقات في ح�ضرة اهلل ُ
انتباهك
بد �أن ت�أتي عليك �أ ً
بهيجا ،فال َّ
ام فيها ت�سترعي َ
ي�ضا �أ َّي ٌ
الأحيان تر ُّق ًبا ً
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وي�صعب
ون عائلتك أ�و مهنتك أ�و اهتماماتك الأخرى ،فتن�شغل بها
� ؤ
ش� ُ
ُ
ً
ان�ضباطا
عليك أ�ن تنكفئ كي تختلي باهلل .فمثل هذه ال أ ّيام تقت�ضي منك
الرب ي�سوع الم�سيح وفي معرفته .وال
�صارما إ�ن َ
محبة ِّ
ً
�شئت أ�ن تنمو في َّ
تماما كعدم وجوده.
تن�س أ� َّن إ�همال الكتاب
َّ
المقد�س غير ناف ٍع ً
َ
يومية
ومثلما كان على بني ا�سرائيل
ً
قديما �أن يقوموا با�ستعدادات ّ
دبره لهم اهلل من ال�سماء قو ًتا لأج�سادهم في طريقهم �إلى
المن الذي َّ
لجمع ّ
لتناول كلمة اهلل.
�أر�ض الآباء فكذلك ينبغي لنا نحن �أ ً
ي�ضا �أن ُن ِع َّد �أنف�سنا ُ

جاثيا عندما تفتح
ربما كان من المفيد لك �أن
ف�أ َّوالًَّ ،
تحني ركبتيك ً
َ
لتختلي باهلل.
المقد�س
كتابك
َّ
َ

دائما
وثانيا ،عندما تقترب إ�لى ذاك الذي هو ُ
النور الأزلي ،ينبغي لك ً
ً
المقد�سة .لي�س في و�سعك أ�ن ُتخفي عنه
ح�ضرته
في
قلبك
تك�شف
أ�ن
َّ
�شي ًئا ،فلماذا تحاول ذلك؟
ناب�ضا
وما �إن ُت ِع ّد نف�سك ِل ِلقاء اهلل ،ح َّتى يغدو الكتاب
المقد�س ً
َّ
متوهج ،وتكت�شف �شي ًئا ف�شي ًئا كيف تنتقل كلمة
نحو
بالحياة على ٍ
واقعي ِّ
ٍّ
اهلل من ر�أ�سك �إلى قلبك.
حن ُركبتَيك
�إ ِ
المتكبرة .نقر�أ في
الحية ال يمكن �أن تتعاي�ش مع الروح
ال�شركة
ِّ
َّ
عبروا عن توقيرهم
الكتاب
َّ
المقد�س عن كثيرين من الأتقياء الذين َّ
و�ضعية الركوع .ولئن كان كثيرون من �أ ْتباع
وخ�ضوعهم هلل با ّتخاذ
ّ
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و�ضعية الركوع عند ت أ�دية �صلواتهم عل ًنا ،ف إ� َّن
مختلف الديانات ي َّتخذون
َّ
الج ُث ِّو هذه ال ُّ
ولكن
حية مع اهلل.
عادة ُ
ْ
تدل بال�ضرورة على وجود �شركة َّ
لتوجه عقولنا
ال�سرمدي فعالً ،يمكن
حين نقترب �إلى الإله والخالق
ّ
ُّ
نحن َج َثونا أ�مامه.
كبيرا إ�ن ُ
وقلوبنا أ�ن يلقى عو ًنا ً

الرب ي�سوع الم�سيح في ب�ستان جث�سيماني ق َُبيل �ساعة �صلبه
لما كان ُّ
ّ
َ
تالميذه ُيغالِبهم ال ُنعا�س .وبعدما ابتعد عنهم م�ساف ًة ،جثا
الرهيبة ،ر�أى
على ركبتيه و�صلَّى (لوقا  .)41 :22هنالك كان ي�سوع وحده مع �أبيه،
وركع كي ُي�ص ّلي .وبالمِ ثل ،حين ننف�صل عن عائلتنا و�أ�صدقائنا لالختالء
ي�ضا ما ينفعنا في التعبير عن توقيرنا له
في ح�ضرة اهلل ،فقد نجد نحن �أ ً
والخ�ضوع لم�شيئته بالركوع عند ال�صالة.
تعمد توديع الكني�سة
ولما قارب الر�سول بول�س نهاية خدمته
ّ
العلنيةَّ ،
ّ
وداعا رقي ًقا� .إذ نقر�أ كيف جثا على ركبتيه مع
ف�س�س
ً
التي �أ ّ�س�سها في �أ ُ
مر ًة ُ�أخرى ،و َّدع
جميعهم و�صلّى (�أعمال  .)36 :20وعند �شاطئ البحر َّ
المقد�س:
ال�سفر
حيث قال كاتِب ِ
بول�س الم�ؤمنين مع ن�سائهم و�أوالدهمُ ،
ّ
يظن كثيرون
َجثَونا على ُركَبنا على ال�شاطئ و�صلّينا (�أعمال َّ .)5 :21
ربما ُّ
عام قد ُي�سيء
اليوم �أن م�شهد ركوع الن�ساء والأوالد لل�صالة في مكان ّ
بالتطرف ،قد
المتفرجون تف�سيره .وفي �أ ّيامنا التي فيها نخ�شى �أن ُن َّتهم
ِّ
ُّ
خا�ص .ولكن من
الجلو�س با�سترخاء في اجتماع �صالة
ي�ضا
ن�ؤْ ِثر نحن �أ ً
ّ
َ
جليا �أ َّن تالميذ الم�سيح مع ن�سائهم و�أوالدهم ،في �أ ّيام الر�سول
الوا�ضح ًّ
ي�ضا �أن نحذو
بول�س ،لم يجدوا �أ َّي �إ�شكال في الركوع .ويجدر بنا نحن �أ ً
العام �أم في خلوتنا �أمام اهلل.
حذوهم� ،أفي اجتماع ال�صالة ّ
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الخا�صة مع
هم �شي ٍء ب� أش�ن ممار�سة �شركتنا
َّ
إ� َّنما ينبغي أ�ن نتذكَّ ر أ� َّن أ� َّ
تم�شينا ونحن
و�ضع أ�ذهاننا،
�سواء وقفنا أ�و ركعنا أ�و قعدنا أ�و َّ
اهلل هو ْ
ٌ
التوجه
المقد�س أ�ن نعتمد
ُن�ص ّلي .نعم ،حين ُن�ص ّلي ،يقول لنا الكتاب
ّ
ُّ
الذهني ال�صحيح ،وذلك ل أ َّنه يقاوم اهلل الم�ستكبرين ،و أ� ّما المتوا�ضعون
َّ
فيُعطيهم نعمة .فاخ�ضعوا هلل .قاوموا إ�بلي�س فيهرب منكم .إ�قتربوا إ�لى اهلل فيقترب
إ�ليكم (يعقوب .)8-6 :4
ال�صحية ،قد ي�ستحيل على بع�ض النا�س �أن
وب�سبب بع�ض الم�شاكل
ّ
مد ًة طويلة في �أثناء ال�صالة� .إ َّال �أ َّن ما ي�سعدنا هو �أ َّن اهلل يرى
يظ ُّلوا راكعين َّ
هم
كلَّ قلب من قلوبنا
ً
جميعا .ومن الم�ؤكَّ د �أ َّن ّ
توجه قلوبنا هو في نظره �أ ُّ
و�ضعيتنا عند ال�صالة.
من
قادرا ،يمكن �أن يكون الركوع
ْ
ولكن ِل َمن كان ً
َّ
جدا ل�صقل مفهومنا للحقيقة الماثلة في �أ َّننا حين ُن�صلِّي
طريقة مفيدة ًّ
بامتياز جليل في مخاطبة خالقنا كما يخاطب ال�صديق �صديقه
نحظى
ٍ
همية بالن�سبة �إلينا �أجمعين هي :اتَّ�ضعوا
الكتابية
فالو�صية
المو َّقر!
الكلية ال أ َّ
َّ
َّ
َّ
عجيبا :فيرفعكم
وعدا
الرب؛ و�إذ ن�ستجيب لهذا الطلبُ ،ي ِ
ردف اهلل ً
ق ّدام ّ
ً
(يعقوب .)10 :4
ك�شف قلبك
إ� ْ
لهي� ،أي ِب ُلغة
الحية مع اهلل تنطلق ً
ال�شركة َّ
دائما عند كُ ِّ
ر�سي الرحمة الإ ّ
العهد الجديد :عند ال�صليب الذي عليه مات الم�سيح!
عظيم
الرب ي�سوع على ال�صليب ،اختار اهلل ،في
ح َّتى ْقب َل موت
ِّ
ِ
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الخطية بحيث ُيتاح
ومحبته ،أ�ن يقبل موت ابنه البريء ك ّفار ًة عن
رحمته
َّ
َّ
فقبل َ�صلب
للجن�س
الب�شري العا�صي أ�ن ِّ
ِّ
يجدد �شركته معه تعالى .وعليهْ ،
ٍ
كر�سي
�سيالقي أ�والده عند
مخ ِّل�صنا الكريم
بزمان طويل ،أ�علن اهلل أ� َّنه ُ
ِّ
(كر�سي الرحمة)
الرحمة :و أ�نا أ�جتمع بك هناك و أ�تكلَّم معك من على الغطاء
ّ
(خروج .)22 :25
ذمة التاريخ ،وقد
واليوم باتت الذبيحة التي ق ُِّدمت عن
خطيتنا في َّ
ّ
الثمين من �أجلنا .وهكذا ،فبوا�سطة موت الم�سيح
ي�سوع
الرب
َ
دم ِّ
ُ�س ِفك ُ
ُ
الت�صور
محبته الفائق َة
حي جديد
ُ
ُّ
للتوا�صل مع اهلل .ف�إ َّن َّ
ُد ِّبر لنا طريق ٌّ
ُت ِّ
مكننا من �أن نهتف بفرح :لنتق َّدم بثقة �إلى عر�ش النعمة ،لكي ننال رحمة
ونجد نعمة عونًا في حينه (عبرانيين .)16 :4

ن�ستحقه � .أ ّما النعمة فتعني � أ َّن اهلل ُيعطينا ما
� إ َّن الرحمة تعني � أ َّن اهلل ال ُيعطينا ما
ُّ
ن�ستحقه .فما �أروع �أن ن�سير في �شركة مع �إلهنا� ،إله الرحمة والنعمة!
ال
ُّ
من ِّ
تهب،
كل ري ٍ
ح عا�صفةٍ ُّ
ِّ
وكل موجة ويلٍ عاتية،
ئ أ�مين
ثمة ملج أ�ٌ هاد ٌ
َّ
كر�سي الرحمة!
قرب
جده
أ�
َ
ّ
مكان فيه الم�سيح ي�سكب
ثمة
ٌ
َّ
هن البهجة على ر ؤ�و�سنا،
ُد َ
حاله،
ٌ
مكان لقلبي ما �أ ُ
الم�ش َترى بالدم!
�إ َّنه
كر�سي الرحمة ُ
ُّ
مو�ضع فيه تمتزج الأرواح،
ثمة
ٌ
َّ
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ال�صديق يتم َّتع بال�شركة مع أ��سمى �صديق،
حيث
ُ
ُ
يتالقيان ُرغم ُبعد الم�سافات
الم�شترك!
ر�سي الرحمة
َ
حول كُ ّ
طلبا للعون
هرع ً
ُترى ،أ�ين ُن َ
عند معاناة التجارب والوح�شة والخيبة،
بل كيف نهزم جي�ش جه َّنم،
كر�سي رحمة؟
للقدي�سين
لو لم يكن ّ
ُّ
هنالك ُنح ِّلق على أ�جنحة الن�سور،
تال�شيا،
ويبدو الوقت
والح�س ك أ� َّنهما َ
ُّ
مرحب ًة بنفو�سنا،
وتهبط
ال�سماء ّ
ُ
كر�سي الرحمة!
المجد يك ِّل ُل
هنالك ...حيث
ُ
َّ
هـ� .س ُت ِو ّل
					
النقي.
ال�شركة َّ
الحية ال يمكن �أن تتواجد مع ال�ضمير غير ّ
بدا .فال يمكن
إ� َّن
دائما أ� ً
ال�صبي الذي يولد في عائل ٍة ما يظلُّ َ
ابن أ�بويه ً
َّ
�سيء ال�سلوك ،ت أ�تي
بدا أ�ن ي�صير «غير مولود!»
أ� ً
ْ
ولكن إ�ذا كان ذلك الولد ّ
والديه .إ� َّن العالقة تبقى ،أ� َما
الح ّر بينه وبين
أ�وقات فيها ينف�صم
ُ
التوا�صل ُ
َ
حتما! وتلك م أ��سا ٌة رهيبة.
ال�شركة فتنقطع ً
وما �أروع �أن تغمرنا معرف ُتنا ب�أ َّنه لحظ َة ُو ِلدنا ثاني ًة ُ أ�ن�شئت بيننا
الرب ي�سوع الم�سيح
وبين �أبينا
ِّ
بدية! ف�إن ك َّنا قد قبلنا َّ
ال�سماوي عالق ٌة �أ ّ
ٍ
ب�صدق و�إخال�ص في داخل قلوبنا ،ف�إ َّننا قد �أ�صبحنا �أوالد اهلل ،في عالق ٍة
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ولكن حين ُنخطئ ،تنقطع �شركتنا مع أ�بينا
�ستبقى قائمة إ�لى الأبد.
ْ
انقطاعا م ؤ��س ًفا.
ً

نح�س البركة المعتادة التي طالما تم َّتعنا
جراء ع�صياننا ،ال نعود
ُّ
فمن ّ
�سواء
بها �إذ نعمنا بب�سمته حيال حياتنا .وانقطاع ال�شركة ال�ش ّفافة هذا،
ٌ
ن�سب �إلى اهلل وال �إلى ق ّلة
ق�صرت َّ
مدته �أو طالت ،ال يمكن يقي ًنا �أن ُي َ
دائما �إلى �ضميرنا المد َّن�س .ونحن
اهتما ٍم من جانبه .فال�صدع يعود ً
ال�سبب الوحيد ل أ ِّي انقطاع في �شركتنا مع اهلل.
ُ

«الخطية ُتبعِ دني عن الكتاب
مرة:
ٌ
َّ
�ضمير غير ّ
نقي :قال «جان َبنيان» َّ
�شخ�ص
الخطية ».ف�إذا �أحزن
المقد�س يبعدني عن
المقد�س ،والكتاب
َّ
َّ
ٌ
َّ
ي�ضا
ما الروح القد�س ،واحت�ضن
الخطية في حياته على علمٍ منه ،يفقد �أ ً
َّ
حتمية للم�ؤمن ح َّتى يحوز
النقي �ضرور ٌة
�شهيته �إلى كلمة اهلل .وال�ضمير
َّ
َّ
ُّ
ولكن بدون
حيا وواث ًقا عندما ُيق ِبل على كلمة اهلل .فالكتاب يقول:
ْ
�إيما ًنا ًّ
�إيمان ال يمكن �إر�ضا�ؤه ،لأنّه يجب �أ َّن الذي ي�أتي �إلى اهلل ي�ؤمن ب�أنَّه موجود و�أنَّه
يجازي الذين يطلبونه (عبرانيين .)6 :11
المقد�س
خطيتنا ،فحينما نقر أ� الكتاب
�صررنا على تجاهل
ّ
أ� ّما إ�ذا أ� ْ
َّ
و�ضع ِّ
يمكنه من �سماع �صوت
يفتر إ�يماننا ل أ َّن �ضميرنا ال يعود في
ٍ
الروح القد�س.
خطي ٍة ما ،من
نقي :لتجديد �شركتنا مع اهلل بعد وقوعنا في
َّ
�ضمير ّ
بالخطية .فلكي
والمث َقل
ال�ضروري �أن ُين َّقى �ضميرنا ال�شاعر بالذ ْنب ُ
َّ
تلوث �ضميره من عبء ال�شعور بالذنب هذا،
يتخ َّل�ص الم�ؤمن الذي َّ
بخطيته �أمام اهلل �أبيه .فقد كتب
يجب عليه �أن يك�شف قلبه في االعتراف
َّ
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الر�سول يوح ّنا قائالً:

�إ ِن اعترفنا بخطايانا ،فهو �أمين وعادل حتَّى يغفر لنا خطايانا ويط ِّهرنا من كل
�إثم (1يوحنّا .)9 :1

نت �صال ًة �صالَّها «ف .و.
على تلك ال�صفحة من كتابي
َّ
دو ُ
المقد�سَّ ،
ُ
ُ
�سمي تلك الخطايا
اخر» .فعندما �أعي ف�شلي
كر ّم َ
وخطيتي� ،أحاول �أن �أ ِّ
َّ
ُ
ُ
ومن َث َّم �أ�ص ّلي �أحيا ًنا �صالة
المحددة �أمام
لهيِ .
َّ
ِّ
كر�سي الرحمة الإ ّ
الرب:
ال�شخ�صي
اخر» ك�أ�سا� ٍس العترافي
«كر ّم َ
الخا�ص �أمام ّ
ّ
ُ
ِّ

حزين ب�سبب ذلك .إ�نَّني
الرب إ�لهي ،لقد أ�خط أ� ُت إ�ليك من جديد ،و أ�نا
أ�يُّها ُّ
ٌ
ولكن رحمتك عظيمة ،وبها أ�نا اثقُ .ر َّ�ش �ضميري بدم
أ�حكم على نف�سي و أ�دينُها.
َّ
الك ّفارة ،وق ِّد ْرني با إليمان على أ�ن أ�ن�سب إ�لى خطيَّتي هذه آ�المك التي احتملتَها
عنّي .آ�مين!

نحن ال نرتكب خطايانا بالجملة ،فلماذا نحاول �أن نعترف بها في
عام واحد بالذّ ْنب؟ ف�أن نطلب من اهلل �أن يغفر لنا «جميع خطايانا»
�إ ٍ
قرار ٍّ
�سهل لقلوبنا
يغلب �أن يكون محاول ًة لإيجاد
في مجمو ٍ
ٍ
مخرج ٍ
ع واحد ُ
تعبيرا عن التوبة والرغبة في العودة �إلى دائرة م�شيئة
ِّ
المتكبرة �أكثر من كونه ً
جمالي في تطهير ال�ضمير فع ً
ال
اهلل .وق َّلما ينفع هذا
النوع من االعتراف الإ
ُ
ّ
خطية،
من ذ ْنبه .فعندما ي�ستح�ضر الروح القد�س �إلى �أذهاننا �أ َّي �أمر نعلم �أ َّنه َّ
ن�سمي فعل الع�صيان ذاك باال�سم الذي ي�ستخدمه الكتاب
ينبغي لنا �أن ّ
جموح خيال،
كذبا؛ ال
َّ
خطية كهذه :ال كذبة بي�ضاء ،بل ً
َ
المقد�س لو�صف َّ
قلبا م�شحو ًنا بالبغ�ضة الق َّتالة.
بل ف�سا َد ذهن؛ ال كلم ًة
مت�سرعة ،بل ً
ِّ

مجرد عقدة ذ ْنب ،فيجب
ول أ َّن م�شكلتنا هي الذ ْنب
الحقيقي ،ولي�س َّ
ّ
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�سيكولوجي ذي وجهين ،و أ� َّال ننتحل أ� َّية اعذا ٍر
كالم
بدا أ� َّي
أ� َّال نقول أ� ً
ْ
ٍّ
خطيتك أ�مام اهلل
�سمي
َّ
ب�شرية ،حين ُنق ِبل إ�لى نور ح�ضرة اهلل .فعندما ُت ِّ
َّ
�ضاع وا�ستقامة ،ي�ستجيب اهلل العترافك في رحمته الوا�سعة .تلك
با ّت ٍ
هي نعمة اهلل العجيبة!
َّ
يتفكر في غنى
بخطيته الرهيبة� ،أبهجه �أن
بعدما اعترف داود
َّ

اهلل بالرحمة والر�أفة� ،إذ قال� :إرحمني ...ح�سب رحمتك ،ح�سب كثرة
ر�أفتك (المزمور  .)1 :51ونقر�أ في �صفحة الوحي ،المزمور الحادي
لما التفت داود �إلى اهلل ،ف�إ َّن هذا الرجل المنك�سر
والخم�سين� ،أ َّنه َّ
ي�ضا ُمخ ِل ً�صا
والمن�سحق القلب لم يكن فقط �صادقًا في اعترافه بل كان �أ ً
الذاتي ال
دركت �أ ّنك �سلكت �سبيلك
في توبته .ف�إ ْن �أنت ُتبت (�أي �أ
َ
َّ
والمقد�س)
النقي
لهي ،وترغب الآن في العودة �إلى طريق اهلل
َّ
ِّ
ال�سبيل الإ َّ
و�سميتها ب�أ�سمائها
ُث َّم اعترفت في ا ّت�ضا ٍ
ع و�صدق بخطاياك التي تعيهاَّ ،
ي�ضا �ستبتهج بجمهرة مراحم اهلل اللطيفة
المحددة �أمام اهلل ،ف�إ ّنك �أنت �أ ً
َّ
ٍ
عندئذ فقط يتن َّقى �ضميرك بحيث ُيتاح لك من جديد �أن
(كثرة ر�أفته).
قدو�س.
ت�ست�أنف �شركتك مع �إل ٍه ّ
يتبين
وحين يكون �ضميرك قد تن َّقى بفعل الرحمة من ِق َبل �إل ٍه ُم ِح ّبَّ ،
متجدد ًة في ال�صالة:
زت ثق ًة
ِّ
لك �أ َّنك ُح َ

ف إ� ْذ لنا ،أ�يُّها ا إلخوة ،ثقة بالدخول إ�لى الأقدا�س بدم ي�سوع ...لنتق َّد ْم
�شرير...
ٍ
بقلب �صادق في يقين الإيمان ،مر�شو�ش ًة قلوبنا من �ضمير ّ
(عبرانيين .)22،19 :10
ٍ
وعندئذ ُيط ِلق
نقي!
بلى� ،إ َّن الثقة
َّ
الحقيقية �أمام اهلل تنبع من �ضمير ّ
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اليمان الواثق الذي هو ٌ
�شرط
ال�صادق �صدقًا �ش ّفافًا ذلك
القلب
ُ
النوع من إ
َ
الحية مع اهلل.
فعلي للتم ُّتع
الكلي بال�شركة َّ
ِّ
ٌّ

بالخطية
الم ِذ َّلة المرتبطة
وحين تعلم �أ َّن قلبك ُم َّ
طهر ،ال تعود الذكرى ُ
َّ
طبعا� ،سيحاول ال�شيطان �أن ي�شتكي
الما�ضية تقوى على �إزعاج �ضميركً .
ولكن في �سبيل �إحباط �أقوى هجماته ،ينبغي �أن يكون جوابك
عليك.
ْ
قوة دم ي�سوع
له هو بعينه جواب اهلل ل�ضميرك ال�شاعر بالذ ْنب� ،أعني َّ
القدي�سين الذين كان ال�شيطان ي�شتكي
يتبين �أ َّن ِّ
الثمين .ففي �سفر الر�ؤياَّ ،
عليهم بالخطايا التي �سبق �أن غفرها لهم اهلل قد �أدركوا ما لذلك الدم
قوة فائقة� .إذ ذُكر عنهم �أ َّنهم غلبوا ال�شيطان الم�شتكي على
الثمين من َّ
الإخوة ،غلبوه بدم الخروف( ...ر�ؤيا  10 :12و .)11فهم تم َّتعوا لي�س
�سر ال�ضمير الم�ستريح غير
فقط ببركة ال�ضمير
المطهر ،بل تع َّلموا �أ ً
َّ
ي�ضا ّ
هللويا!
الم�ضطرب.
ّ
الذهني الخاطئ.
التوجه
الحية ال يمكن �أن تتواجد مع ّ
ال�شركة ّ
ِّ

لل�شهية إ�لى لبن كلمة
مخفي وراء فقدان النا�س
�سبب
غالبا ما يكون ٌ
ً
َّ
ٌّ
ِ
المغذّ
�شهيتك؛ ومهما
فقدتك
�
ى
بحم
ليت
ت
اب
ن
�
ة
مر
حدث
هل
ي.
اهلل
َّ أ
َّ ً أ ُ
ّ
عزفت عن تناوله؟ وعلى هذا المنوال ،فكما أ� َّن وجب ًة
كان الطعام �سائ ًغا،
َ
ُم ِّ
المقد�س
مري�ضا ،ال يبدو الكتاب
قابليتك عندما تكون ً
َّ
غذية يمكن أ� َّال ُتثير َّ
الروحية!
�شهيتك
توج ٌه
جذّ ًابا لك إ�ن كان ُّ
ذهني خاطئ قد أ�خمد ّ
َّ
ٌّ

الغ�ش
ي�شجعنا قائالً� :إ�شتهوا اللبن
العقلي العديم ّ
ومع �أ َّن الر�سول بطر�س ّ
َّ
ال�صافي المغذّ ي ،ف�إ ّنه يحذّ رنا قبل ذلك
حليب كلمة اهلل
(1بطر�س � .)2 :2أي
َ
َ
لهي .كما �أ ّنه يفيدنا
من تلك
التوجهات التي قد ُت ِّ
ُّ
بدد َّ
�شهيتنا �إلى الغذاء الإ ّ
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�ضم ًنا أ� َّن هنالك طريق ًة واحدة فقط لمعالجة هذه العوائق التي تحول دون
نحى
لل�شهية
عائق
معية ُم َغذٍّ  .فكلُّ ٍ
الروحية ال�سليمة يجب أ�ن ُي ّ
َّ
َّ
ق�ضاء وقت َّ
تغييرا جذريًا ح ّتى ُت�ستعاد
والتوجه
جانبا،
ُّ
ً
الذهني غير ال�سليم ينبغي أ�ن ُي ّ
غير ً
ُّ
ُ
الروحية ال�سليمة .وما هذا إ� ّال أ��سلوب آ�خر للقول« :توبوا!»
ال�شهية
ّ
َّ

مذمة ...ا�شتهوا اللبن
فاطرحوا كلَّ خبث وكلَّ مكر والرياء والح�سد وكلَّ َّ
الغ�ش ،لكي تنموا به (1بطر�س  1 :2و.)2
العقليَّ العديم ّ

بدا «حليب
�إ َّن الكتاب
ين�ص �صراح ًة على �أ َّننا لن ن�شتهي �أ ً
ّ
المقد�س ُّ
الروحية ال�سابقة ِّ
الذكر
الكلمة ال�صافي» قبل �أن نكون قد عالجنا الأدواء
َّ
والتي ُت ِ
الروحية .فلننظر في هذه العِ َلل واحد ًة فواحدة:
�شهيتنا
ّ
ف�سد َّ

ُ
الخبثُ :
لخرون،
غيظنا أ�و
�سخطنا حيال الطريقة التي بها عام َلنا ا آ
و إ��ضمار روح ت أ�بى الم�سامحة.
�صدق في مركز التعذيب
الما ال ُت َّ
لقد احتملت «كوري َتن ُبوم» �آ ً
النازي في «رافن�سبروك» .بل �إ َّن ما كان
�شهر في مع�سكر االعتقال
ّ
الم َّ
ُ
ُ
والقدي�سة تذوي في ِّ
ظل
ترويعا �أ َّنها �شهدت حياة أ�ختها الحبيبة
�أكثر
ّ
ً
المعت َقل .و�إذ تك َّلمت «كوري َتن
ظروف التعذيب
الوح�شية في ذلك ُ
َّ
الحرا�س الأفظاظ الذين �أنزلوا بال�سجينات تلك الفظائع،
ُبوم» الح ًقا عن ّ
فعل من �أفعال الإرادة.
�شهدت كيف �سامحتهم ح ًّقا وقالت« :الم�سامحة ٌ
الت�صرف ب�صرف النظر عن حرارة القلب».
وفي و�سع الإرادة �أن تختار ُّ
�شخ�ص ما ،مهما كان ما
روحا غير غافرة تجاه
ف�إ ْن كنت ُت ِ
ٍ
�ضمر ً
ذيه
قا�سي َته على َيدي ذلك ال�شخ�ص ،ف�إ َّن امتناعك عن الم�سامحة لن ي�ؤ َ
م�ستعب ًدا
الروحية! وفي الواقع �أ ّنك �ستكون
حتما حياتك
هو ،بل �سيخنق ً
َ
َّ
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ٍ
عندئذ فقط يمكنك
لذلك ال�شخ�ص ،ح َّتى تعقد إ�رادتك على م�سامحته.
الرب ي�سوع تالميذه أ�ن ُي َ�ص ُّلوه :إ�غفر لنا خطايانا ،لأنّنا
أ�ن ُت�ص ِّلي ما ع َّلم ُّ
علم بوجود
نحن أ� ً
ي�ضا نغفر لكلِّ َمن يذنب إ�لينا (لوقا  .)4 :11ف إ�ن كنت على ٍ
«خبث» (عدم مغفرة) في قلبك ،فاخ َتر أ�ن ُت�سامح ذلك ال�شخ�ص،
روح ُ
أ�و أ�ولئك الأ�شخا�ص ،فيما تق�ضي وق ًتا في الخلوة أ�مام اهلل .ومن َث َّم تغدو
محبة اهلل تجاههم ِبال رياء!
ً
قادرا على التعبير عن َّ

عقليا ،بد ًال من االعتراف
المكر :لجو�ؤنا �إلى كتم �سقوطنا �أو تعلي ِله ًّ
بخطيتنا ،عائ�شين حالة خداع بدل حياة اال�ستقامة.
َّ

متكبرة لإعطاء
التظاهر بما ُيناق�ض حقيقة �أنف�سنا ،تدفعنا رغبة
الرياء:
ُ
ِّ
�شخ�ص ل�سنا �إ ّياهما .وفي جذر كلّ
�شيء �أو
مدعين �أ َّننا
انطباع خاطئَّ ،
ٌ
ٌ
ٍ
للرب �أم �أ ٍب �أو �أ ّمُ
رياء رغب ٌة في الظفر باال�ستح�سان� ،أكان من ِق َبل
خادم ّ
ٍ
�أو �صديق� ،أو في مكان العمل.
الح�سد :أ�ن تكون ر َّدة فعلنا حيال تم ُّتع غيرنا بالبركات م َّت�سم ًة
عو�ضا عن االبتهاج ال�صادق ،أ�و أ�ن ن�شتهي ما يملكه �سوانا.
باالرتياب ً

المذمة� :أن ن�ستعمل �أل�سنتنا لإيذاء الآخرين �أو اغتيابهم� ،أو �أن ُنعير آ�ذاننا
َّ
لقيا� ،أو �أن نحاول التهوين
ل�سماع �أ ّي �شيء من �ش�أنه ت�شويه �سمعة �آخر ُخ ًّ
�شخ�ص �آخر.
ال�شخ�صي بالإ�شارة �إلى الخطايا في حياة
من �أمر ذ ْنبنا
ٍ
ّ

جانبا �إن �شئنا �أن ن�شتهي ح ًّقا
تلك هي الأمور التي ينبغي �أن نطرحها ً
ٍ
كلمة اهلل ِّ
وعندئذ ،فكما �أ َّن الطفل المولود حدي ًثا ال يحتاج
للتغذي بها.
المحيي �إ ْذ يحين وقت الإر�ضاع ،فكذلك
�إلى �إقنا ٍ
ع كي يطلب الحليب ُ
بد �أن ت�شتهي
ي�ضا �إذ ُتتاح لك فر�ص ٌة كي تفتح كتابك
�أنت �أ ً
المقد�س ال َّ
َّ
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تنمو به (1بطر�س .)2 :2
اللبن
العقلي العديم ّ
الغ�ش ،لكي َ
َّ
حورها الذات.
الحية ال يمكن �أن تتواجد مع حياة ٍم ِ ُ
ال�شركة ّ
ُ
ر�سل ٌة ما زالت
�أتيح لي منذ عهد قريب �أن �أ َّطلع على ر�سالة بعثت بها ُم َ
عدة �سنين .وهي تخدم بين �أ�شخا�ص ال ي�ستطيع
تخدم في اليابان منذ َّ
حكوميين وعاملين في
ُمعظم الآخرين �أن ي�صلوا �إليهم ،من م�س�ؤولين
ِّ
ت�ضمنته تلك الر�سالة:
ال�سلك
علية القومّ .
ومما َّ
الدبلوما�سي و�سواهم من ّ
ّ
ا�ستعر�ضت
وحمل ال�صليب َّ
ُترى ،ماذا َّ
كل يوم؟ ف�إذ ِ
ُ
حل بتعليم �إنكار النف�س ْ
كثيرا من مو�ضوعات
كتبا تتناول الحياة
الم�سيحيةَ ،
َّ
ً
لفت انتباهي � أ ٌمر ّبين� .إذ � إ َّن ً
خت�صر بو�صف تح�سينات
اقتنيتها في الع�شرين ً
�سنة الما�ضية �أو نحوها ُي َ
الكتب التي ُ
الم�سيحية ّمما «تقوم به بنف�سك» .ولك ّنني �أذكر � أ َّن الكتب التي �شاعت في
للحياة
َّ
وع ْي�ش
بدايات حياتي
يومياَ ،
الم�سيحية كانت تتناول �إنكار النف�سْ ،
َّ
وحمل ال�صليب ًّ
مقد�سة ،والثبات في الم�سيح ،وال�سماح له ب�أن ُيظهِر حياته َّفي وبي� .أفهذه
حياة ّ
ت�صور ذلك؟
التعاليم تختفي �شي ًئا ف�شي ًئا� ،أم �أنا � أ َّ

�صيني في هونغ كونغ �إذ كتب« :في الغرب� ،أو
وربما كان ذلك ما عناه ٌ
َّ
قائد ٌّ
عموما� ،أرى الكني�سة تقف على نحو ٍمتزايد في جانب انت�صار قيامة
الحر ً
في العالم ِّ
معنيون بنجاح االبن
ي�سوع المجيدَّ � .إنهم يبتغون ذلك النوع من العالقةُ .
وهم ُّ
البر) .غير � َّأنني
المقام ُّ
ُ
وتفوقه وخيراتهّ � .إنما � أقالّ ُء ي�شتركون في �آالم الم�سيح (لأجل ّ
�سيما في البلدان التي ت�شهد الأو�ضاع
�أرى نقي�ض ذلك في الكني�سة ال آ ّ
�سيوية ،وال ّ
ا�ستعدادا لل�شركة مع الم�سيح المت�ألِّم.
كثر
ت�ضييقا
فيها ً
ً
ً
وتقييدا .فه�ؤالء الم�ؤمنون � أ ُ
�إذ � َّإن �شركة �آالمه ،بالن�سبة �إليهم ،هي مكاف�أتهم وامتيازهم الأعظمان».
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الت�شبُّه بموته
وقوة
نف�سه قائالً :لأعرفه
َّ
(الرب ي�سوع) َّ
لقد �ص ّلى الر�سول بول�س ُ
قيامته ،و�شركة �آالمه ،مت�شبِّ ًها بموته (فيلبّي .)10 :3

من �ش�أن �سفر عامو�س �أن ُيعيننا على �إدراك م�ضامين هذه الرغبة
عبر عنها الر�سول
ال�سامية في م�شاركة
ِّ
الرب ي�سوع الم�سيح كما َّ
معا� ،إن لم يتواعدا؟
بول�س� .إذ �إ َّن عامو�س �س�أل هذا ال�س�ؤال :هل ي�سير اثنان ً
بقوة قيامة الم�سيح ،ينبغي لنا
ت�شوقنا �إلى ال�سير ّ
(عامو�س  .)3 :3ف�إن َّ
ومعلوم �أ ّن
�سهام بن�صيبنا في �شركة �آالمه.
كذلك �أ ً
ٌ
ي�ضا �أن نقبل يقي ًنا الإ َ
ن�صف اال ّتفاق لي�س ا ّتفاقًا على الإطالق!

�ض الذي
الم ِم ّ
وفي مو�ضع آ�خر �س ّلط بول�س ال�ضوء على الألم ُ
لما كتب إ�لى الم ؤ�منين
المحبة التي ال تلقى
ي�صحب
ً
تجاوبا ،وذلك َّ
َّ
الر�سولي :و أ� ّما أ�نا
الذين آ�منوا على يده ،إ�ذ بد أ�وا يطعنون في �سلطانه
ّ
كنت كلَّما ُأ� ِحبُّكم أ�كثر أُ� َح ُّب �أقلَّ
فبكلِّ �سرور أُ�ن ِفق و أُ�ن َف ُق لأجل أ�نف�سكم؛ و إ�ن ُ
الحقيقية
المحبة
(2كورنثو�س  .)15 :12وكان بول�س قد ح َّلل
َّ
َّ
فقال ب�صريح العبارة :المحبَّة تت أ�نّى وترفق ...وال تطلب ما لنف�سها
(1كورنثو�س  4 :13و.)5

ي�ضا،
هذه
نانية �أ ً
غير �أ َّ
َّ
المحبة الخال�صة ،التي تحتمل الآالم ب�أناة وهي ُ
فلما جاء
تج�سمت على ٍ
نحو عجيب في �شخ�ص ّ
ربنا ي�سوع الم�سيحّ .
َّ
نحو كامل
الرب ي�سوع �إلى عالم ٍ يفتقر
محبة اهلل على ٍ
ّ
للمحبةَّ ،بين َّ
َّ
في هيئة �إن�سان .حيث �إ َّن �أفعاله و�أقواله ،و�أفكاره داخل قرارة نف�سه،
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عن ُّ
قط بم�صلحة الذات .بكال ٍم آ�خر :إ� َّن
�صورة رائعة
للمحبة التي لم ُت َ
َّ
ذود ح ّتى لحظة ارتفاعه على
َّ
الرب ي�سوع ،من لحظة إ� ْ�ضجاعه في المِ َ
بمحب ٍة أ�ن ِّ
الخا�ص في
ن�ساني
ل
ال�صليب ،رف�ض
يوظف امتيازات كماله ا إ
ِّ
َّ
ِّ
ال�شخ�صية.
طلب م�صالحه
َّ

الرب
ووف ًقا لذلك ،ففي �أثناء ال�سنين الثالث والثالثين التي ق�ضاها
ُّ
با�ستمرار لأجل خير
ي�سوع على الأر�ض ،و�ضع نف�سه (1يوحنّا )16 :3
ٍ
المبرح ،نقر�أ ما يلي:
لما واجه �ألم ال�صليب
ثم ّ
الآخرينَّ .
ِّ

ي�سوع ...وهو عالم �أ َّن �ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم �إلى الآب� ،إذ
خا�صته الذين في العالم� ،أحبَّهم �إلى المنتهى (يوحنّا .)1 :13
حب َّ
كان قد �أ َّ

لم وعليه ،ف إ�ذا �شئنا أ�ن تكون
محبته كانت مت أ� ّنية ومتح ِّللة لل أ ّ
نعم ،إ� َّن َّ
س�ال الفاح�ص للقلب والذي ينبغي
لنا بالفعل «�شركة» مع مخ ِّل�صنا ،فال� ؤ
أ�ن نطرحه على أ�نف�سنا هو هذا:
الخا�صة
علي في �سبيل منفعتي
َّ
�أ�أ�ستخدم خيرات الحياة التي �أنعم بها اهلل َّ
بالمحبة الأ�صيلة لأجل
م�ستعد لأن �أبذل حياتي
ال�شخ�صي� ،أم �أنا
وتقدمي
ُّ
ٌّ
ّ
ّ
حتى لو انطوى هذا العمل على معاناة الألم؟
الآخرينّ ،

الحالي الذي
محبة اهلل تر�سم �صورة مفارقة ِّبينة ن�سب ًة �إلى جيلنا
بلى� ،إ َّن َّ
ّ
محبة الذات ف�ضيلة و�أ َّن
ُ
�شعاره «نف�سي �أ َّوالً» ،والذي يعلن بج�سارة �أ َّن َّ
هم من خير الغير .وعبادة الذات هذه بعينها هي من الأمور
حقوق المرء �أ ُّ
التي تعلنها كلمة اهلل بو�صفها عالمات ال أ ّيام الأخيرة :ل أ َّن النا�س يكونون
محبّين لأنف�سهم ...محبّين ِل َّلذّات دون محبّة هلل (2تيموثاو�س  2 :3و.)4
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�صر على
فغير
ٍ
عجيب إ�ذًا أ�ن يكون « أ� ِلك�سندر مكالرين» قد أ� َّ
الروحية الأ�سمى ترت�سم عليه آ�ثار الأقدام
أ� َّن ال�سبيل إ�لى الجماالت
َّ
محبة الذات الجريحة.
الم�ضرجة بدماء َّ
َّ

تقدم البرهان على
الخطية،
�إ َّن
عبرنا عنها بالفعل �أو بالفكرِّ ،
ٌ
�سواء َّ
َّ
نانية .وي�شير « أ�ُزوالد ت�شامبرز»
ميلنا الموروث الم َّت ِ�سم بوعي الذات وال أ ّ
�إلى هذه النزعة الأنانية بو�صفها «مطالبتي بح ّقي لنف�سي» ،م�ؤكّ ًدا �أ ّنها
«خطر ٌة على ِّ
خالقية رفيعة �أم بال
تم التعبير عنها
كل حال،
عمليا ب�أ
ِ
ٌ
�سواء َّ
ّ
ًّ
نانية والق�سوة في ال�سرقة
�أ
خالقية و�ضيعة ».فمن ال�سهل �أن ن�ستهجن ال أ َّ
َّ
عبر
واالحتكار.
ولكن ينبغي لنا �أ ً
ْ
ي�ضا �أن ندرك �أ َّن �أ ّ
نانية الإن�سان الأثيمة ُي َّ
حد �سواء.
عنها بطرق �أكثر خب ًثا
ومكرا على ٍّ
ً

لب ِّ
اجتماعي ،بل
عائلية وتو ُّتر
فال يده�شنا �أن تكون في ّ
كل م�شكلة َّ
ّ
ي�ضا ،تلك المطالب ُة الغادرة بح ّقي
لب �أغلب الم�صاعب
الكن�سية �أ ً
في ّ
ّ
لنف�سي ،من جهة وقتي ومالي وطريقي ورغبتي و�إرادتي ...وبالحقيقة
تعبيرا عن
�أ َّن �أ َّي �شيء ال ُي ِ
ظهر َّ
محبة اهلل التي ال تطلب ما لنف�سها يكون ً
الفطرية.
نانية الإن�سان
ّ
�أ ّ
ال�سماوي
منظوري
ّ
نانية هي أ�ن ننظر إ�لى
إ� َّن الطريقة الوحيدة التي بها يمكننا أ�ن ّ
نميز ال أ َّ
أ�نف�سنا من وجهة نظر اهلل .ويعمد «جاي بي فيل ِب�س» ،في كتابه «ر�سائل
فتية» ،إ�لى إ�عادة �صياغة ال�صالة التي �صالّها بول�س لأجل
إ�لى كنائ�س َّ
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م ؤ�مني الكني�سة في كولو�سي على النحو التالي:
نُ�صلّي �إلى اهلل طالبين �أن ت�صيروا َترون الأمور من وجهة نظره هو ،ب�أن تنالوا
وفهما روحيَّين (كولو�سي  9 :1ب�صياغة ِ
فيلب�س).
ب�صير ًة ً

فعندما نقتدي ببول�س و ُن�ص ّلي �إلى اهلل طالبين �إليه �أن يفتح عيوننا
ال�شخ�صية على حقيقتها،
الروحية ،عندئ ٍذ فقط نبد�أ بر�ؤية ظروف حياتنا
َّ
َّ
ال�سماوي .وبهذه الطريقة
ناني ،بل من منظور اهلل
ّ
لي�س بعي َني كياننا ال أ ّ
الروحي الدقيق.
فقط يمكننا �أن ننظر �إلى وقائع حياتنا بمنظاره
ّ

ال�سيدة
ا�سمها
كان لي ولزوجتي �صديق ٌة نعرفها منذ عهد بعيدُ ،
ِّ
لما واجهت م أ��ساة
عزاء
«�سايالن�س» .هذه المر أ�ة الفا�ضلة َّ
تعزت ً
ً
عظيما ّ
�سماوي .ف إ� َّنها ا�ستيقظت
منظور
عائلية بروح ال�صالة والخ�ضوع من
ٍ
ّ
َّ
رن جر�س التلفون في ال�ساعة الثانية ،و� أس�لها �ضابط ال�شرطة:
ذ
�
ليلة
ذات
إ َّ
متوج�س ًة« :نعم،
ارتك الليلة؟» ف أ�جابت
�سي ِ
ِّ
«هل تعرفين َمن كان يقود ّ
ابني ِ
روحي لل�شبيبة ».وتناهى إ�ليها ال�صوت
تمر
راجعان بها من م ؤ� ٍ
ّ
إ� َّن َّ
لك نب أ� م ؤ��سف :لقد غلب النعا�س ال�سائق ،وها
ج�ش يقول« :عندي ِ
ال أ ُّ
�سيارتك ُملت َّفة حول �شجرة على حافة الطريق .ال�سائق ُتوفّي ،وال أ�مل
هي ّ
حيا!»
اب ا آ
في الواقع ب أ�ن يبقى ّ
ال�ش ُ
لخر ًّ

�سيما ل أ َّن قلبها كان
ُ�صعقت ال أ ُّم وذ ُِهلت لدى �سماعها النب�أ ،وال َّ
�سماعة التلفون و�صرخت
زاخرا
ثم و�ضعت ّ
بالمحبة العطوف لأوالدهاَّ .
َّ
ً
ال�سماوي« :يا اهلل ،ماذا تفعل ال أ ُّم في مثل هذه الحالة؟» ومن
�إلى الآب
ّ
ِّ
كتابية .وكما قالت
الخير �أ َّنها كانت قد تع ّلمت �أن ت�ص ّلي
وتفكر بطريقة َّ
لي في ما بعد ف�إ َّن كلَّ ما ا�ستطاعت �أن ِّ
تفكر فيه كانت �آية الكتاب التي
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تو�صينا أ�ن ُ
«ولكن،
ثم أ�ردفَت:
ْ
ا�شكروا في كلِّ �شيء ( 1ت�سالونيكي َّ .)18 :5
رب ،أ�نت تعلم أ� َّن قلبي غير �شاكر .إ� َّنه بارد وم�صدوم وخاوٍ .ولك ّني
يا ّ
في هذه الليلة الرهيبة � أس�ُطيع كلمتك .ف إ�ذ أ�قوم بهذا ،أ�رجو أ�ن تجري
بد أ�ن تجعل هذا
معجزة في قلبي .عندما أ�ُطيعك و أ�قول لك
�شكرا ،فال َّ
ً
حقيقيا ،ل أ ّني في هذه ال�ساعة الفاجعة ال أ��شعر ب أ� ّني �شاكر ٌة الب َّتة».
الأمر
ًّ
بهذه الطريقة مار�ست ال�سيدة «�سايالن�س» إ�يمانها و�شرعت ُت�ص ّلي.
«�شكرا لك� ،أ ُّيها
لما قالت �أ َّوالً:
وقد �أخبرتني هذه ال أ ُّم الحنون �أ َّنها َّ
ً
ولكن
الآب ،من �أجل كونك َمن �أنت »،ظلَّ قلبها الذاهل بار ًدا وخاويًا.
ْ
فيما كررت ُّ
ت�شكراتها ب�إيمان و�إخال�ص� ،أجرى الروح القد�س معجزته
َّ
وال�شكران الأ�صيل .بلى ،في �أثناء �ساعات
العجيبة! فقد مل أ قلبها بالعزاء ُ
الروح القد�س،
لهي،
الليل تلك الطويلة المظلمة ،ا�ستجاب
ّ
ُ
المعزي ال إ ُّ
المتغيرة لها
محبة اهلل غير
ّ
لإيمان تلك المر�أة وطاعتها .فطم�أنها �إلى َّ
ولعائلتها على ال�سواء .و�إذ بزغ فجر النهار ،كانت عيناها بالطبع ما تزاالن
ورقتين ،ولك َّنها في الوقت عينه اختبرتِ التعزية الفائقة الو�صف �إذ
غر ِ
ُم َ
ملك �سالم اهلل في قلبها.
ُ
محبته
طوق �أ ًّما حزينة ب�أ ُ
يا لها من �شهادة رائعة لنعمة اهلل �إذ َّ
ذرع َّ
ال�سيدة «�سايالن�س» كيف غمر
ال أ َّ
بدية! فبثق ٍة را�سخة وهادئة ،و�صفت ّ
نف�سها في �أثناء ذلك الليل الحالك �سالم اهلل الذي يفوق �إدراك الب�شر.
َ
الرب ،فعندما ي�أتي
وكما �أثبتت هذه المر�أة الفا�ضلة في م�سيرتها مع
ّ
ال�سماوية
ال�ضيق ،يكون الفرق بين وجهة النظر الب�شرية ووجهة النظر
ّ
كليا.
فرقًا ًّ
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ي�ضا ب�شركة وثيقة مع اهلل ،ف�سوف تدرك أ� َّن بين
و إ�ذ تتم ّتع أ�نت أ� ً
يمان
قلبك
ُ
�شكران الإ ِ
ال�شكر والإيمان عالق ًة متبادلة ً
دائما .فحينما يغمر َ
قدرك اهلل على �أن تنظر من وجهة نظره هو �إلى ظروف
الأ�صيلُ ،ي ِّ
جيدة �أو رديئة في ظاهرها .وبهذا المنظور
المتغيرة،
حياتك
ٌ
�سواء بدت ّ
ّ
معا للخير
ال�سماوي ،ال َّ
ّ
طمئن اهلل قلبك المت أ�لِّم أ� َّن كلَّ الأ�شياء تعمل ً
بد أ�ن ُي ْ
مدعوون ح�سب ق�صده (رومية  .)28 :8فالعزاء
للذين يحبُّون اهلل ،الذين هم
ُّ
المت�ضمن في هذه الآية ال ينبغي �أن يبقى حقيقة كثيرة االقتبا�س بارد ًة
َّ
جلجل
وخاوية فح�سب� .إذ قد �أعطانا اهلل هذا الوعد الثمين ح َّتى ُي ِ
بميل إ�لى
بحقيقته العجيبة في ِ
الرب عندما ت�شعر ٍ
احم ِد َّ
قلب كلٍّ م ّنا .لذا َ
الرب عندما ال ت�شعر بميل �إلى ذلك! فلن ي�أتي في حياتك
ذلك!
واحم ِد َّ
َ
ٍ
مرا في غير مح ِّله.
ظرف ال يكون فيه
بدا �أ ُّي
�أو حياتي �أ ً
ُ
حمدنا ّ
للرب �أ ً

ر�س َلين ما زاال
تل َّقينا� ،أنا و«دوروثي» ،منذ عهد قريب ر�سال ًة من ُم َ
ٍ
ظروف كثيرة
مدة طويلة خدم ًة �أمينة ومثمرة في
يخدمان الم�سيح منذ َّ
القيود ببل ٍد من بلدان ال�شرق .في تلك الر�سالة كتب «�ستان» هذه العبارة:
الرب على �أ�سا�س طبيعته ،ال على �أ�سا�س
حمد َّ
«�أ�ستطيع  -وينبغي لي � -أن �أ َ
راحتي!» و�إذا �شئنا تو�سيع ما قالته «كوري تن ُبوم» عن الم�سامحة،
الرب فع ً
ال من �أفعال الإرادة ففي
ن�ستطيع �أ ً
لما كان َح ْمد ّ
ي�ضا �أن نقول �إ َّنه َّ
الرب ب�صرف النظر عن حرارة القلب! ُث َّم �إذ
و�سع الإرادة �أن تختار حمد َّ
الداخلي واليقين الثابت
بد �أن ُيعطينا وهج �سالمه
نختار �أن نحمده ،فال َّ
َّ
المتغيرة ،كائ ًنا ما كان ظرفُنا.
بمحبته غير
ِّ
َّ
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ولنالحظ أ� َّنه غير مطلوب م َّنا أ�ن ن�شكر اهلل على ِّ
كل �شيء ،بل أ�ن
ن�شكره في ِّ
كل �شيء.

ُّ
يماني
فالت�شكر الأ�صيل ،النابع من �إدراكنا لمنظورنا
ّ
ال�سماوي ،هو العامل ال إ ُّ
الذي يف�صل رثاء الذات عن الحزن.
�سواء كُ َّنا في كني�سة �أو في م�ست�شفى! ح َّتى �إذا
ولنتذكَّ ر �أ َّن هذا �صحيح ٌ
المكبل بقيود الأر�ض
هبت علينا عوا�صف الحياة العاتية ،فمع �أ َّن القلب
َّ
َّ
ٍ
موقف
ي�ست�سهل ا ّتخاذ
�شعاره «ارثوا لحالي!» �أكثر من �أ ّي موقف �آخر،
ُ
ف�إ َّن القلب الذي مركزه الم�سيح ما ُّ
�سبحه على
ينفك ُي ِّ
مجد الم�سيح ُ
وي ِّ
ِّ
تحدث «�أزوالد ت�شامبرز» عن ذلك بقوله:
كل حال .وقد ّ

معظمنا ي�سقطون وينهارون عند أ� َّول نوبة أ�لم .فنجل�س عند عتبة
مقا�صد اهلل ونذوي من رثاء الذات .ح َّتى إ� َّن عطف َمن يزعمون أ� َّنهم
محبته
م�سيحيون لن ي ؤ� ّدي إ� َّال إ�لى ت�سريع
ُّ
عملية الب ؤ��س .أ� ّما اهلل ،في َّ
َّ
بدا .إ� َّنه يوافينا بقب�ضة يد ابنه المثقوبة ،ويقول:
�
ذلك
يفعل
فلن
العظيمة،
أ ً
قلب
«ادخلْ رحاب ال�شركة معي؛ قُم وا�ست ِنر!» و إ�ذا كان اهلل ،بو�ساطة ٍ
فا�شكره إ�ذًا على ك�سره
جري مقا�صده في العالم،
مك�سور ،يمكن أ�ن ُي َ
ْ
بت�صرف).
ق�صاي لأ�سماه،
قلبك ( أُ�زوالد ت�شامبرز ،أ� َ
ُّ
الم ِح َّب وراء كلِّ الأ�شياء في حياتنا .فالآية
لهي ُ
ولنالحظ ال�سبب الإ َّ
فورا تك�شف لنا �أ َّن الق�صد منها هو �أن نكون م�شابهين �صورة ابنه
التالية ً
(رومية .)29 :8
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نف�سنا ،فمن
مدنا اهلل
بلى ،إ�ذا �شئنا أ�ن نفهم كيف أ� َّ
ّ
بحرية مجيدة من نير أ� ُ
ال�سماوية.
حتما أ�ن نتع َّلم النظر إ�لى حياتنا من زاوية النظر
ِّ
َّ
ال�ضروري ً

�إ َّن عالج اهلل للحياة المتمركزة حول الذات لي�س التح�سين وال
المركزية في
جاذبية حياة الذات
التهذيب ،بل الموت! فعندما تواجهنا
َّ
َّ
بحق اهلل الأبدي
حياتنا على الأر�ض ،ي�ستطيع الإيمان الأ�صيل �أن يبتهج ِّ
(كولو�سي .)3 :3
الذي ُمفاده :قد متُّم ،وحياتكم م�ستترة مع الم�سيح في اهلل
ّ

بعملية الموت والدفن والقيامة
فل أ َّن حياتنا م�ستترة مع الم�سيح في اهلل،
َّ
المقيدة بالأر�ض وعن
جذريا عن كينونتنا
تم ف�ص ُلنا
ًّ
(رومية  ،)4-2 :6فقد َّ
ّ
اهتماماتها المتمركزة حول الذات .والآن ن�ستطيع �أن نتم ّتع بمنظور
حياتنا الجديد في جانب القيامة الذي هو جانب ال�صليب الآخر!
قمت،
مت ،في الم�سيح قد ُ
في الم�سيح قد ُّ
انت�صرت،
في الم�سيح على أ�عدائي
ُ
جل�ست،
في الم�سيح ،في ال�سما ِء
ُ
ال�سماء لهزيمة جه َّنم!
وته َّللت
ُ

الحقيقي ،وقد مات بالن�سبة �إلى الخليقة القديمة� ،صار
الم�سيحي
�إ َّن
ّ
َّ
جزءا من خليقة اهلل الجديدة .تلك هي فحوى خال�صنا في الأ�سا�س.
ً

تتحول
بد �أن
مقامنا ،فال َّ
و�إذ ندرك �ص ْلبنا مع الم�سيح من حيث ُ
َّ
عمليا
اليومية من كونها وجو ًدا متمرك ًزا على الذات لت�صير
حياتنا
ً
اختبارا ً
ّ
ولكن في �سبيل التم ُّتع بمثل هذه ال�شركة الوثيقة معه،
مرك ُزه الم�سيح.
ْ
دائما مع حياة الذات ،هذه التي ِّ
ت�شكل
ينبغي لنا �أن نعرف كيف نتعامل ً
نيوية!
م�شكلتنا ُّ
الد َّ
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م�شكلتي الدنيويَّة
ينبغي لنا الآن ان نطرح هذا ال�س�ؤال الفاح�ص للقلب« :هل حياتي على الأر�ض
متمركزة حول الذات؟»
حقا� ،أم �أنَّها ما تزال
ً
مركزها الم�سيح ًّ
ُ

يقي ًنا �أ َّن الحياة المتمركزة حول الذات ال تلبث �أن ت�صير ُمعادي ًة ل أ ِّي
ٍ
نانيتها �أو راحتها �أو
�شخ�ص� ،أو غا�ضب ًة حيال �أ ِّي
ظرفِّ ،
يهدد �أمانها �أو �أ َّ
نانية
م�سرتها .وقد ّ
عبر «ج .كامبل مورغان» عن ذلك بهذه الطريقة« :ال أ َّ
َّ
الخطية ،وقلب العداوة ،والما َّدة التي منها ُ�صنعت جه ّنم»
جوهر
َّ
(هو�شع :قلب اهلل وقدا�سته).
�سمعت امر�أ ًة ُت�ص ّلي ب�إخال� ٍص غير
ذات م�ساء ،في اجتماع �صالة،
َ
ُ
حولة
جليا �أ َّنها كانت تقابل اهلل بطريقة جديدة ُ
وم ِّ
م�ألوف .ومن الوا�ضح ًّ
محبتك
بذراعي
طوقني
للحياة �إذ �ص َّلت قائل ًة�« :أ ُّيها
َ
ُّ
الرب ي�سوعِّ ،
ّ
فل�ست �أُريد �أن �أكون
و�ض َّمني �إلى ال�صليب ،و�أح ِببني ح َّتى الموت.
ُ
ُ
في �صال ُتها
في!» ولقد �أ َّثرت َّ
�أنا َمن يحيا بعد ،بل الم�سيح الذي يحيا َّ
�أ َّي ت�أثير.

ولئن كانت هذه الأخت الفا�ضلة على علم ب أ� َّنها قد �سبق أ�ن ُح ِّررت
ال�سماويات مع الم�سيح ،فقد
بعملية الموت والقيامة  -لت�سكن في
ّ
َّ
ي�ضا أ� َّن ج�سدها ما يزال في هذا العالم إ�لى أ�بعد الحدود!
كانت تعي أ� ً
لهي للأقوال والأفعال
لما �ص َّلت كانت تلتم�س الحلَّ ا إ
وبديهي أ� َّنها ّ
ٌّ
ل َّ
المفعمة
�صالتها
ن
�
ا
ن
ويقي
ر�ض.
ل
ا
على
هنا
بج�سدها
المرتبطة
نانية
أ
ً أ َّ
ُ
ال أ ّ
ربها أ�قوى
عبرت عن �شوقها ال�شديد إ�لى �شركة مع ّ
بالمعنى العميق قد َّ
60

�إعداد النف�س بروح ال�صالة

و أ�وثق .و إ�ذ َّ
تبين لي أ� َّن بول�س الر�سول
فكرت الح ًقا في هذه ال�صالةَّ ،
الكتابي لمثل هذه الطلبة التي ي�ضطرم بها القلب،
قدم الأ�سا�س
�سبق أ�ن َّ
َّ
لما كتب:
وذلك َّ

ولكن �إن كنتم بالروح تميتون
لأنَّه �إن ع�شتم ح�سب الج�سد ف�ستموتون؛
ْ
�أعمال الج�سد ف�ستحيون (رومية .)13 :8

قرائي عو ًنا في الأفكار التالية على �سبيل الت�أ ُّمل
وع�سى �أن يجد بع�ض ّ
التمثيلي الالحق
المعمق في مغزى هذه الآية ،فيما يجد �آخرون الإي�ضاح
َّ
َّ
يقدمون لنا
العملي .فالعارفون باللغة
�أكثر فائد ًة لهم على ال�صعيد
اليونانية ِّ
َّ
ّ
المحرر الذي تنطوي عليه هذه الآية:
للحق
فهما �أوفى
ُ
ِّ
بعد ً
ِّ

ولكن إ�ن كنتم بالروح تميتون
لأنّه إ�ن ع�شتم ح�سب الج�سد ف�ستموتون؛
ْ
أ�عمال الج�سد ف�ستحيون (رومية .)13 :8
اليونانية ،يظهر فاعل الفعل « ُتميتون»
�صلية� ،أي
ّ
�أ ّوالً :في اللغة ال أ َّ
(ب�صيغة المعلوم) وهو �أنتم.
تحرر من «�أعمال» ج�سدي (حياتي
الحقيقة
َّ
الكتابية� :إن كان لي �أن �أ َّ
وعمدا �أن �أتعاون مع اهلل.
فعلي ً
فعال ً
ال أ ّ
نانية)َّ ،
يقدم اهلل
ثانيًا :ت�ؤكّ د لنا هذه الآية �أ ً
لهي) ّ
ي�ضا �أ َّنه بالروح (المن ِّفذ الإ ّ
المقيدة بالأر�ض.
نانية
ّ
تدبيره العجيب لالنت�صار على �أعمالنا ال أ ّ

العملية بروح ال�صالة
علي أ�ن أ�نهمك في
الحقيقة
ّ
َّ
الكتابية :مع أ� َّن َّ
ُ
دمت في
نانية! فما ُ
وبن�شاط ،ف أ�نا ال أ��ستطيع بنف�سي أ�ن أ�ميت أ�عمالي ال أ َّ
جذريا عن �أفعالي
هذا العالم ،فالروح القد�س وحده هو َمن ي�ستطيع أ�ن يك َّفني ً
المتمركزة على ذاتي.
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لية مكتوبة ب�صيغة الم�ضارع الم�ستمر
ي�ضا أ� َّن هذه ا آ
ثالثًا :من المفيد أ� ً
يبين ا�ستخدام هذه
« إ�ن كنتمُ ...تميتون ».فعلى ال�صعيد
العمليِّ ،
ّ
ال�صيغة أ� َّن تعاوني مع اهلل مقرو ًنا بال�صالة والعمل ينبغي أ�ن يجري على
م�ستمر.
نحو ّ

مرة
الحقيقة
ّ
الكتابية :مع �أ َّن طلب الم�ؤمن �إلى الروح القد�س �أ َّول َّ
جذريا ،فهذا
اختبار تغيي ٍر
الذاتية ُح ًّبا يمي ُتها قد يكون
يحب حياته
�أن
ًّ
َّ
َ
َّ
ولكن ك َّلما رفعت حياة الذات ر�أ�سها
مرة واحدة فقط.
ْ
لي�س �أ ً
مرا ُيفعل َّ
الب�شع ،ينبغي �أن نرفع �صالة مخ�صو�صة ح َّتى نتعاون مع عمل الروح
التنفيذية
دائما على خدمة الروح القد�س
ّ
حرر .و�إذ ن ّتكل ً
القد�س ُ
الم ِّ
نانية.
ُتمات �إذ ذاك �أعما ُلنا ال أ ّ

اختبارا
موقف الإيمان هذا من جانبنا
ف�إ َّن ق�صد اهلل يق�ضي ب�أن يكون
ُ
ً
م�ستمرا ومتوا�ص ً
وحا�ضرا كلَّ حين!
ال
ً
ً

لنذهب على أ�جنحة الخيال إ�لى قاعة محكمة،
وتو�ضيحا لهذا،
ً
ْ
ٌ
البينات وغربلتها ،ثبت
حيث ُيحاكم
ُ
رجل بتهمة القتل .فبعد ا�ستعرا�ض ّ
س�وليته
الجرم على الرجل ،وبات من واجب القا�ضي أ�ن يمار�س م� ؤ
ُ
خيم ال�صمت في قاعة المحكمة إ�ذ ينه�ض
الخطيرة ب إ��صدار الحكمَّ .
ثم ُي ِّ
القا�ضي ويقول« :لقد ثبت أ� َّن هذا الرجل ُمذنِب ،ولذلك نحكم عليه
لعدام».
بعقوبة ا إ
مهمة القا�ضي قد انتهت .ولكن إ�ذا
بهذه العبارة القاب�ضة للنف�س تكون َّ
م�سد ً�سا من تحت
�شاء القا�ضي �أن يحاول تنفيذ حكم الموت بيده ،ف�سحب َّ
مذنبا بجريمة قتل!
حزامه و�أطلق النار على القاتل ،ي�صبح القا�ضي نف�سه ً
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لعدام ،كلُّ ما ي�ستطيعه هو أ�ن ي�س ِّلم
فبعد ُنطق القا�ضي بحكم ا إ
الر�سمي.
المحكوم عليه إ�لى الجالَّد
ّ

على هذا المنوال ،ال ت�ستطيع حياة الذات فينا �إ َّال �أن ُتقِ َّر وتعترف
نانيتها .و�ش�أ ُننا �ش�أ ُن القا�ضي في المحكمة ،علينا �أن ننطق بحكم
ب�أ َّ
عدم
نانية.
بدا �أن ُي ِ
يحق للقا�ضي �أ ً
ولكن مثلما ال ُّ
ْ
الموت على �أفعالنا ال أ ّ
ي�ضا في حالة تمرك ُزنا حول الذات
القاتل حياته ،فكذلك �أفعالنا نحن �أ ً
�شكرا هلل على تدبيره
ال نملك القدرة على �إماتة �أعمال حياة الذات� .إ َّنما
ً
ج َّ
فاعلية
الروح القدر ُة على �إبطال
لهيا ،هو الروح القد�س ،ولهذا
ِ
َّ
ال ًدا �إ ًّ
نانية الممكنة في حياتنا.
ال أ َّ
بلى ،بنعمة اهلل ُنعطى «بالروح» القدر َة على �إماتة «�أعمال الج�سد».
ومتعمد ،نبلغ
متوا�صل
و�إذ ن�ستفيد من هذا التدبير العجيب على �أ�سا� ٍس
ِ
َّ
المحرر المرتبط بحيا ٍة مرك ُزها الم�سيح ح ًّقا.
�إلى اختبار الفرح
ِّ

الم�ستمدة من
والع َبر الم ؤ� ِّثرة
الكتابي
جراء هذا التعليم
الجليِ ،
َّ
ومن ّ
ّ
ّ
الحارة التي �سمع ُتها من أُ�ختنا الفا�ضلة في اجتماع ال�صالة،
تلك ال�صالة
َّ
ي�ضا �صال ًة من الن�سيج عينه:
يت أ�نا أ� ً
كثيرا ما �ص َّل ُ
ً

ميتها.
رب ،بروحك ُّ
يا ّ
حبا ُي ُ
القدو�س�ُ ،ض َّمني �إلى �صليبك ،و�أحبِب حياة ذاتي ًّ
إ� َّنني �أريد � أالَّ �أكون �أنا َمن يحيا َّفي ما بعد ،بل الم�سيح الذي يحيا َّفي.

قوينا بكلمة اهلل
من ال�سهل �أن نعتقد �أ َّن الغر�ض الأق�صى من اغتذائنا و َت ِّ
ولكن الحال لي�س على
نتخرج �إلى حياة ٍ ت َّت�سم باالكتفاء والر�ضى.
ّ
هو �أن َّ
ويغذّ ي ِخيار
هذا المنوال! فلماذا كان الكاهن في العهد القديم ُيطعِ م ُ
غنمه؟ �أليكون له فقط �أف�ضل العينات ح ّتى يعر�ضها؟ ال ،بل بالعك�س،
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كما ي ؤ�كِّ د «وليم اْ�س ِتلّ » ،كانت تلك الخراف هي عينها المطلوبة للذبح!
عدة منذ والدتها كي تكون ذبائح!
إ� َّنها كانت ُم َّ

المو�سيقية أ�و
وما �أكثر ما يح�سب الم�ؤمنون عن خط�أ �أ َّن قدراتهم
َّ
الذهبية
ي�سعون لحيازة الميدالية
�سر الم�سيح بطريق ٍة ما �إذ َ
ّ
َّ
الخطابية �س َت ُّ
نجيليين! فعندما ُيغذّ ينا اهلل من كلمته،
�أمام جمهور من الم�شاهدين الإ ّ
عر�ضا
بالمحبة ،ال يكون ق�صده �أن ن�ؤ ِّد َي
بح�سن تدبيره المقرون
ً
ُ
َّ
منبريا �أف�ضل ،بل �أن يو�ضع كلُّ جانب من جوانب حياتنا على مذبحه،
ًّ
َّ
نتمكن من �أن نكون �أحياء بالن�سبة �إلى ِّ
كل
مذبح الت�ضحية .وقبل �أن
الموت بالن�سبة �إلى كل ما
يتم �أ ّو ًال
ُ
ما هو اهلل عليه في ذاته ،ينبغي �أن َّ
الذاتي ،وتمركُ زنا
الذاتي ،واكتفائنا
نحن عليه في ذواتنا :من رثائنا
ّ
ّ
حول الذات ،و�إر�ضائنا للذات ،وتبريرنا للذات ،وتزكِ َيتِنا للذات...
ي�ضا*.
ي�ضا و�أ ً
والقائمة تطول �أ ً

موجع� ،أ َّنه لم ي�ستطع �أن يجد �أ َّي
لقد �أفاد الر�سول بول�س ،بقلبٍ
َ
فيلبي .فل أ َّن
�شخ�ص �آخر ،ما عدا تيموثاو�س« ،يهتم» بالكني�سة في ّ
كثيرين من الم�ؤمنين بالم�سيح في تلك المدينة لم يعرفوا باالختبار �أ َّن
المحبة «ال تطلب ما لنف�سها» ،نقر�أ كيف ع َّلق بول�س ب�أ ً�سى� :إذ الجميع
َّ
يطلبون ما هو لأنف�سهم ،ال ما هو لي�سوع الم�سيح (فيلبّي .)21 :2
الج�سدي مث ً
ال هو انف�صال
أبدا الفناء بل االنف�صال .فالموت
المقد�س ،ال يعني
* في الكتاب
الموت � ً
َّ
ُ
ُّ
الأبدي هو انف�صال النف�س عن اللهّ �إلى الأبد .وبمع ًنى مما ِثل ،يكون
والموت
النف�س عن الج�سد،
ُ
ُّ
الب�شري .وهذا الأمر،
الأنانية عن �أنماط ال�سلوك
الموت عن حياة الذات هو الف�صل الدائم للأعمال
ّ
َّ
للهّ
القدو�س.
حد ما قد ر�أينا ،ال يمكن �إنجازه �إ َّال بقدرة روح ا
على ِّ
ُّ
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يهتمون فع ً
ال بالكني�سة المت أ�لِّمة في أ�ماكن
أ�ين َ
اليوم الم ؤ�منون الذين ُّ
نحن منهمكون للغاية بالحياة كما ت ؤ� ِّثر فينا بحيث
كثيرة ًّ
جدا من العالم؟ أ� ُ
نحب أ�ولئك الذين لي�س لهم أ� ُّي �شخ�ص آ�خر
ال يبقى عندنا وقت كي
َّ
محبة اهلل وحدها هي التي ال
ُّ
يهتم بهم فعالً؟ إ� َّنما يجب أ�ن نتذكَّ ر أ� َّن َّ
ال ينبغي
تطلب ما لنف�سها وتت أ� ّنى أ�نا ًة طويلة .وكما أ� َّن الك أ��س المملوءة خ ًّ
فرغ من محتواها المر قبل أ�ن َّ
وعاء لع�صير
نتمكن من جعلها
ً
أ� ّو ًال أ�ن ُت َ
ّ
البرتقال الحلو ال�سائغ ،هكذا ينبغي أ�ن ُتمات حياة الذات فينا أ� ّو ًال قبل
وحمدا هلل على كون هاتين الخدمتين
بمحبة اهلل.
أ�ن ُيتاح لنا االمتالء
ً
َّ
حوجنا
جزءا من عمل الروح القد�س بنعمة اهلل في حياتنا .فما أ� َ
كلتيهما ً
الجذري،
بالف�صل
جميعا لأن نطلب با�ستمرار أ�ن ُيميت الروح القد�س،
ّ
ِ
ً
أ� َ
بمحبة اهلل :ل أ َّن
ثم أ�ن يملأنا في المقابل ح َّتى الفي�ض
عمال حياة الذاتَّ ،
َّ
المعطى لنا (رومية !)5 :5
محبَّة اهلل قد ان�سكبت في قلوبنا بالروح القد�س ُ

بد �أن
معيتك ،فال َّ
و�إذ تبد�أ هذه الحقائق تنب�ض في قلبك خالل وقت ّ
مجد ًدا من كلمة اهلل.
يك�شف لك الروح القد�س
الحق َّ
َّ

ح�س ًنا قيل �إ َّن على ِّ
المدة مع
كل م�ؤمن «�أن يم�سك
ح�سابا ق�صير َّ
ً
دائما على �أ َّال يكون في حياتنا �أ ُّي �شيء من �ش�أنه �أن ُيب ِّلد
اهلل ».فلنحر�ص ً
ويعيق �شركتنا معه.
�إح�سا�سنا من نحو اهلل ُ
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روحي
فح�ص نف� ٍس
ُ
ٌّ
1

معترفٍ بها
�سيدي ّ
في ح�ضرة ّ
الرب� ،أ�أنا عالم ب�أ َّية َّ
خطية غير َ
لم �أ ُتب عنها؟

2

لدي م�شكلة في:
�أ َّ
ح غير غافرة؟
رو ٍ
نا�س ال يروقونني؟
محب ِة أ�ُ ٍ
َّ
جيدة؟
ِ
خداع النا�س لإظهار �صورة ّ
ا�شتها ِء مواهب �شخ� ٍص �آخر �أو ممتلكاته؟
التذم ِر واالنتقاد؟
ُّ

3

وراجيا ل أ َّن �ضميري قد
�أفي و�سعي �أن أ�ُمار�س �إيما ًنا واث ًقا
ً
تن َّقى؟

4

�أحياتي على الأر�ض متمركزة على الم�سيح فع ً
ال �أم هي ما تزال
متمحورة حول الذات؟
والآن ،لع َّلك ترغب في �أن ترجع �إلى �صالة وليم ماكالردي َبنطِنغ �ص 37
وتمعن!
َّثم �أن ت�ص ِّليها بنف�سك من جديد في هدوء ُّ
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ي�سوع،
حين ن�سير م َع ربّنا
ْ
في نور كلمت ِه المق َّد�سة،
ف� َّأي َمج ٍد يُ�ضفي على د ْربِنا!
بم�سرت ِه
وفيما نعمل
َّ
يمكث م َعنا
فال بُ َّد من �أن
َ
طيع.
وم َع كلِّ َمن ُ
يثق ويُ ْ
يمكن �أن يُخيّ َم
ظل
ُ
ما من ٍّ
تلوح
وما من غيم ٍة في الُ أفق ُ
�إالَّ
وب�سمتُه تُب ِّددها.
َ
ٍ
ٍ
خوف
ارتياب وال � ِّأي
من
ما ِ
وما مِن تنهيدة ٍ وال دمعةٍ
طيع.
تدو ُم �إذ نحن ُ
نثق ونُ ْ
نختبر �أب ًدا
لكنَّنا لن
َ
مباهج محبّت ِه الفائقة
َ
الكل على مذبح ِه،
قبلَ ْ
و�ضع ِّ
ل أ َّن �إنعامه الذي يُبدي ِه
والفرح ال أكملَ الذي يُعطي ِه
َ
طيع.
ُهما لكلِّ َمن ُ
يثق ويُ ْ
�إ ْذ ذاك في حالوة ال�شرك ِة
�سنجل�س طو ًعا عند قد َمي ِه،
ُ
�أو نم�شي في الطريق بجانب ِه؛
وك ُّل ما يقولُ ُه نفع ُل ُه،
ونم�ضي �إلى حيثُما �أر�س َلنا
طيع!
ال نخ�شى �شيئًا ،بل ُ
نثق ونُ ْ
�ساميز -
 -جان هـِّ .

الف�صل 4

ُ
وقت المع ّية
�إذا َّ
يعبر عن كبريائنا �أكثر من
مليا ،نجد �أ َّنه ال يكاد يوجد ما ِّ
فكرنا َّ
الم َدد �أ َّو ًال
تحديات نهارنا بغير �أن
اعتقادنا �أ َّننا �أكفياء لمواجهة ِّ
َّ
ن�ستمد َ
المقد�س.
الرب ي�سوع الم�سيح ونحن فاتحون قلوبنا وكتابنا
َّ
من كفاية ِّ

روحية مثمرة� .إذ قال �إ َّن
البذار الذي ُين ِتج حيا ًة
حدد داود
وقد َّ
َ
َّ
ال�شخ�ص الذي يت�أ َّمل في كلمة اهلل هو َمن يُعطي ثمره في �أوانه ...وكلُّ ما
ي�صنعه ينجح (المزمور .)3 :1
م�سرته،
ف�أ ُّي امرئ ُ
يعد اهلل ب�أن ينجح؟ �إ َّنه ذاك الذي في نامو�س ّ
الرب َّ
ال (المزمور .)2 :1
نهارا ولي ً
وفي نامو�سه يلهج ً

الرب ي�سوع حدي ًثا في قلوبهم
أ�قول أ�حيا ًنا للأ�شخا�ص الذين قبلوا
ّ
�صحاح كلَّ يوم ُيبقي إ�بلي�س في و�ضع المهزوم!» فاقر أ�
وحياتهم « :أ�
ٌ
ثم أ� ِعد قراءتها ثانية .و إ�ذ تفعل ذلك َّ
تتمكن من أ�ن
َّ
ح�صتك من الكتابَّ ،
مر ًة نعج ًة في حقل تم�ضغ ِج َّرتها؟
تلهج (تت أ� َّمل) فيها آ�ي ًة آ�ية .هل ر أ� َ
يت َّ
إ� َّنها تم�ضغ الع�شب وتبتلعهُ ،ث َّم ُتعيده إ�لى فمها لتم�ضغه من جديد ،ح َّتى
الحقيقي في
جيد على ما يعنيه الت أ� ُّمل
ت�ستخل�ص منه الغذاء .في هذا َم َثل ّ
ُّ
كلمة اهلل.
رج ً
ال اختبر الخال�ص في ذكرى ميالده ال�سبعين .وكان
�أعرف ُ
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ُ

ي�سيرا .ح َّتى إ� َّنه ْقبل نواله الحياة
آ�نذاك يعرف من الكتاب
ّ
المقد�س ْنز ًرا ً
الجديدة في الم�سيح لم يكن من مرتادي الكنائ�س ،وال ا�شتملت معارفُه
ٍ
ولكن بعد اختباره الوالدة الجديدة ،كان
كاف.
مدر�سي
على تح�صيل
ْ
ٍّ
الرب ي�سوع الم�سيح ومعرفته،
محبة
�شوقه �إلى
ِّ
ّ
النمو في النعمة ،وفي َّ
�سن الثالثة
�شوقًا
عظيما ًّ
جدا بحيث إ� َّنه عندما انطلق إ�لى ال�سماء في ِّ
ً
المقد�س من ِ
الغالف �إلى الغالف ثالث
والثمانين كان قد قر�أ الكتاب
َّ
ي�ضا
وخلفيتك
عمرك
الثقافية ،ففي و�سعك �أنت �أ ً
ّ
َّ
مرة .فمهما كان ُ
ع�شرة َّ
المقد�س كلَّ يوم.
�أن تقر�أ الكتاب
َّ

النقي ،والروح الم َّت�ضعة،
ومن �ش�أن الكتاب المفتوح ،والقلب
ّ
عيني ،ف�أرى عجائب من �شريعتك
و�صالة داود حيث قال� :إ ْ
ك�شف عن َّ
تمهد هذه كلها �أمامك ال�سبيل لق�ضاء وقتٍ
(المزمور � ،)18 :119أن ِّ
الرب.
ُمثمِ ر في ح�ضرة ّ

المعية هو
وكما �سبق �أن �أ�شرنا ،ف�إ َّن بع�ض النا�س ال يدركون �أ َّن وقت َّ
ذات اتجاهين� .إذ �إ َّن اهلل يتك َّلم �إلينا حين نت�أ َّمل في �آيات
بالحقيقة محادث ٌة ُ
الكتاب التي نقر�أها .والم�ؤ�سف �أ َّن كثيرين يفوتهم �أن يعوا �أ َّن اهلل ،بعد �أن
بمحبته فك َّلم قلوبنا ،ينتظر م ّنا �أن نتجاوب معه بال�صالة.
يكون قد تنازل
َّ
فعندما ِّ
جزءا من تفكيرنا .وعندما
نفكر مل ًّيا في كلمة اهلل ،ت�صير هذه الكلمة ً
العملية.
جزءا من حياتنا
َّ
نت�صرف بمقت�ضى كلمة اهلل بروح ال�صالة ،ت�صير ً
َّ

المقد�س؟»
لي عندما �أقر�أ الكتاب
ّ
ولع ّلك الآن ت�س�أل« :كيف يتك َّلم اهلل �إ َّ
كبيرا في الت�أ ُّمل ِّ
بكل �آي ٍة وفي ذهني �أ�سئل ٌة
وجدت �أنا
لقد
ُ
ًّ
�شخ�صيا عو ًنا ً
عدة �سنين م�ضت .ف�أنا �أدع هذه
علي ُ
بع�ضهم منذ َّ
َّ
معينة ،منها ما اقترحه َّ
الرب بروح ال�صالة .فا�سمح لي ب�أن �أقترح
توجهني فيما �أتوا�صل مع ّ
الأ�سئلة ِّ
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ي�ضا تفكيرك على هذا المنوال فيما تت أ� َّمل في كلمة
توجه أ�نت أ� ً
عليك أ�ن ِّ
اعتمدت هذه الأ�سئلة على مدى �سنين عديدة ،فقد �صارت لي
اهلل .ول أ ّني
ُ
المقد�سة.
جانبا لالختالء باهلل وكلمته
ّ
بمثابة طبيعة ثانية إ�ذ أ�نتحي ً

و َل�سوف ُتالحظ �أ َّن بع�ض هذه الأ�سئلة �ستتط َّلب فعل طاعة ،وبع�ضها
التعبد
ت�ستلزم ا�ستجابة �إيمان ،وبع�ضها �أ ً
ي�ضا �ست�ؤ ّدي �إلى ا�ستر�سالك في ُّ
خيرا �س ُتعينك على تمييز مكايد
والت�سبيح ّ
قدام ّ
الرب ،كما �أ َّن بع�ضها �أ ً
ِّ
عدوك �إبلي�س ِ
وتمكنك كذلك من �أن تفهم كيف يمكن
وح َيله الماكرة،
ِّ
ي�ضا.
�أن ي�صير انت�صار الم�سيح على ال�شيطان في ح�سابك �أنت �أ ً
فعلُ الطاعة

�سبق �أن فهمنا �أ َّن علينا َم�سك ح�سابات ق�صيرة الأمد مع اهلل �إذا �شئنا
�أن نكون متناغمين تناغُ ًما دقي ًقا مع �صوت الروح القد�س حين نقر�أ
ولكن ك َّلما ك َّلم الروح القد�س قلوبنا فعالً ،ينبغي لنا
المقد�س.
الكتاب
َّ
ْ
ي�ضا �أن نطيع ما يقوله لنا.
�أ ً
الرب،
عندما تقر�أ الكتاب
َّ
معيتك �أمام ّ
المقد�س في وقت ّ
يح�سن بك �أن ت�س�أل� :أفي هذه الآية
و�صية أ�ُطيعها؟
َّ
خطية �أتج ّنبها؟
َّ
قدوة �صالحة �أقتدي بها؟
�سيئة �أبتعد عنها؟
قدوة ّ
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ُ

�شخ�صية
بالرب
أ� َترى كيف يمكن أ�ن تجذبك أ��سئلة كهذه إ�لى عالقة
ّ
َّ
بالحق
بقيك بالت أ�كيد متو ّق ًفا عند التفكير
ِّ
نائية اال ّتجاه؟ ف إ� ّنها لن ُت َ
و ُث ّ
الكتابي الذي تع َّلم َته؟ وحين تجيب عن هذه الأ�سئلة في ح�ضرة اهلل ،فال
ِّ
العملي من قلبك مع ما قد قاله اهلل.
التجاوب
�ضرورة
تدرك
بد أ�ن
َّ
ّ
دائما �أ َّن الروح القد�س نف�سه هو معك حين تقر�أ كلمة اهلل،
وتذكّ ر ً
بد �أن يدفع كلمة اهلل نزو ًال م�ساف ًة ال تزيد عن
كلت عليه فال َّ
و�أ ّنه �إ ِن ا ّت َ
�سنتيمترا  -من ر�أ�سك �إلى قلبك!
خم�سة وع�شرين
ً

ُدما
�إ ّننا
ً
جميعا نعي�ش في �أ ّيام محفوفة بالمخاطر ،فيما يعدو العالم ق ً
جيل
في
التمرد على اهلل وفي ع�صيان و�صاياه .ففي �سبيل الت�أثير في ٍ
ُّ
راف�ض للم�سيح ،ينبغي �أن نكون طائعين و�صادقين .وعندما نبد�أ ب�إطاعة
ٍ
قوته من خاللنا
الحقائق التي ُيرينا اهلل �إ ّياها،
عندئذ فقط ننفتح كي تفي�ض َّ
�إلى عال ٍم محتاج.
ق�صاي
قر أ� ُت مع زوجتي م ؤ� َّخ ًرا
مقطعا من كتاب « أُ�زوالد ت�شامبرز» أ� َ
ً
لأ�سماه .وهاك ما قر أ�ناه ب�صياغ ٍة جديدة:

�أطع ِ اهلل في الأمر الذي ُيريك � ّإياه ،وفي الحال ينك�شف لك الأمر التالي ...قد
رويدك! � إ َّن في و�سعك �أن تفهمه
يوما!» ولكن َ
تقول�« :أعتقد � ّأني �س�أفهم ذلك ً
ي�سر ك�سر ٍ من
الآن! فلي�س الدر�س هو ما ي�ؤتيك ُّ
خا�صا ،بل الطاعةَّ .
تب�ص ًرا ًّ
حتى � أ ُ
ولكن اهلل
الطاعة يفتح نوافذ ال�سماء ،بحيث تجد �أمامك حاالً �أعمق حقائق اهللَّ .
عرفته.
لن يك�شف ً
مزيدا من ِّ
الحق عن نف�سه ما لم ُتطِع ما �سبق �أن َ

ر�سلين العظام�« ،شارلز تي ا َ
ْ�صطد»
ُيروى �أ َّن اثنين من ّ
الم َ
رواد ُ
باكرا ا�ستيقظ
ُ
و«هد�سن تاي ُلر» ،ت�شاركا ذات ليلة في ع ِّل َّية .وفي ال�صباح ً
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المقد�س المفتوح
«تاي ُلر» ليجد رفيق ُحجرته م�ستغرقًا في قراءة الكتاب
َّ
أ�مامه في �ضوء �شمعة �ضئيل ،ف� أس�له كم م�ضى عليه وهو في تلك الحال.
س�ال «تاي ُلر» ،اعترف «ا َ
ْ�صطد» قائالً:
فجوابا عن � ؤ
ً

الرب ي�سوع:
«في منت�صف الليل ،ا�ستيقظت وفي خاطري
ُ
كلمات ِّ
لت نف�سي :هل
�إن كنتم تحبُّونني ،فاحفظوا و�صاياي (يوحنّا  .)15 :14و�س�أ ُ
فمددت يدي �إلى الكتاب
للرب ي�سوع بطاعتي ال�شاملة؟
ُ
ُ
محبتي ّ
برهنت َّ
بحثت عن ِّ
و�صية
وق�ضيت باقي الليل قار ًئا الأناجيل ،حيث
المقد�س
ّ
ُ
ُ
كل َّ
مطيعا لو�صاياه ،و�ضعت
كنت بنعمة اهلل
الرب لتالميذه .فحيث ُ
�أعطاها ُّ
ً
مطيعا،
�إ�شار ًة على هام�ش كتابي وكتبت الكلمة :هللويا! وحيث لم �أكُ ن
ً
بخطيتي ،وبنعمته
اعترفت
دت من جديد ب�أن أ�ُطيعه ،وبهذا
ِّ
تعه ُ
ُ
المقدرة َّ
َّ
ُ
حبه».
أ�ُ ِ
برهن �أ َّنني ح ًّقا أ� ُّ
الرب ي�سوع في نور كلمته
فيا قارئي العزيز ،حالما
ت�سير ح ًّقا «مع ِّ
ُ
�شاهدا �أ ْن لي�س من
�ستن�ضم �إلى ناظم تلك الكلمات
ي�ضا
المقد�سة» ف�أنت �أ ً
ً
ّ
ُّ
�سبيل �آخر �سوى �أن «تثق ُوتطيع!»
ٍ
ا�ستجابة الإيمان
لهي! وفيما ُنبنى في الإيمان
الكتاب
المقد�س هو ب ّن ُاء الإ ِ
ّ
يمان الإ ُّ
بد �أن ن�ؤكِّ د قائلين�« :أنا ال
(الإِتكال على
الرب ي�سوع و�إطاعته) ،فال َّ
ّ
�أقدر� ،أ ّما هو فيقدر على كلّ �شيء!»
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الرب ،يح�سن بك �أن ت�س�أل:
معيتك �أمام ّ
وعليه ،ففي وقت َّ
�أفي هذه الآية
وعد �أُطا ِلب به؟
ٌ

تحذير �أُراعيه؟
ٌ

لهية .وحين نت�أ َّمل في كلمة
�إن الكتاب
ّ
المقد�س زاخر بالوعود الإ َّ
ال�ضروري �أن نطالب بوعود اهلل� .إ َّنما في الوقت عينه ينبغي لنا
اهلل ،فمن
ِّ
بالحري �أ َّننا
�أن ن�أخذ بتحذيرات اهلل ،يعني �أ َّننا ل�سنا «نحيا بالإيمان» ،بل
ِّ
«نموت با ّدعاء الإيمان!»

ْ
الحظ كلَّ وعد من وعود اهلل
فيوما،
ف�إذ تقر�أ الكتاب
ّ
يوما ً
المقد�س ً
خ�ص�صت لنف�سك وعود
وطالب بك ٍّل منها على �أ َّنه لك بالذات .ومتى َّ
المقوية �ستكون كلَّ القدرة التي
الرب ي�سوع الم�سيح
اهلل ،ف�إ َّن كفاية
ِّ
ّ
تحول ك َّل خطوة جديدة في طريق الطاعة �إلى واقع
تحتاج �إليها كي ّ
الخا�ص.
ال�شخ�صي
اختبارك
ّ
ِّ

«حيا» في م�سيرتك مع اهلل.
�إ َّنك ُتعطى وعو َد اهلل كي ت�صير لك ح ًّقا ًّ
يتقوى �إيمانك با�ستمرار ،ل أ َّن الكلمة
و�إذ تم�سك بهذه الوعود ،ف�سوف َّ
تقول لنا :إ� ِذ ا إليمان بالخبر ،والخبر بكلمة اهلل (رومية .)17 :10

مر ًة ما هو عك�س الإيمان؟ �إ َّن الجواب لي�س
هل �ساءلت نف�سك َّ
بالب�ساطة التي قد يبدو عليها .ف�أ ْن تقول �إ َّن عدم الإيمان هو نقي�ض
الإيمان َل ُه َو في الواقع ٍ
ت�صو ْر
تفاد من كامل م�ضامين هذا ال�س�ؤال .لذاَّ ،
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ليمان ،وثانيها اال ّتكال،
�شئت ثالثة « أ�ن�سباء» ُتعطي الحياة :أ� ّولها ا إ
إ�ذا َ
لن ّ
ت�سبب الموت :أ� ّولها
وثالثها اال ّت�ضاع .وا آ
فكر في ثالثة « أ�ن�سباء» ِّ
التكبر.
ليمان ،وثانيها عدم اال ّتكال ،وثالثها
عدم ا إ
ُّ

الرب ي�سوع الم�سيح
�إ َّن �صاحب الإيمان هو �إن�سان ي ّتكل على
ّ
ح ّتى يعمل له ما ال ي�ستطيع الب َّتة �أن يعمله لنف�سه .وعند قراءة الكتاب
ثم
ّ
المقد�س ،ال َّ
بد �أن يالحظ ذو الإيمان وعود اهلل التي ال ُتن َق�ضَّ ،
�شخ�صيا.
خ�ص َ�صها لنف�سه
ُي ّ
ًّ

الرب ي�سوع الم�سيح لتالميذه :لأنكم بدوني ال تقدرون �أن
وقد قال
ُّ
تفعلوا �شيئًا (يوحنّا  .)5 :15نعم ،قبل �أن َّ
بالرب
يتمكن المرء من الوثوق
ِّ
الرب له ،ينبغي �أن
روحية بف�ضل تقوية
كي يقوم ب�أ ِّي �شيء ذي قيمة
ِّ
َّ
ح�ساب في
الخا�صة ال يقدر �أن يفعل �أ َّي �شيء يكون له
بقوته
ٌ
َّ
يقتنع ب�أ َّنه َّ
بدية .وهذا النوع من الإيمان الواثق ال ين�ش�أ �إ َّال في قلب م َّت ِ�ضع .ومن
ال أ َّ
َث َّم ي�ستطيع امر�ؤ كهذا �أن يقول مع الر�سول بول�س� :أ�ستطيع كلّ �شيء في
يقويني (فيلبّي .)13 :4
الم�سيح الذي ّ

تماما بحيث ال يحتاج
�أ َّما عديم الإيمان فهو �إن�سان يعتبر نف�سه م�ستق ًّ
ال ً
ممن ال ي ّتكلون
�إلى معونة اهلل .وي�ؤ�سفنا القول �إ َّن في العالم اليوم ماليين َّ
ي�ضا
على
الرب ي�سوع الم�سيح لنيل خال�صهم .كذلك من الم�ؤ�سف �أ ً
ِّ
واقع كون كثيرين من الم ؤ�منين بالم�سيح ال ي ّتكلون على الم�سيح ال�ساكن
ُ
فيهم بروحه كي ِّ
الحقيقية.
الم�سيحية
يمكنهم من �أن يعي�شوا الحياة
َّ
َّ
متكبر
قلب
�شكل من �أ�شكال الالّا ِّتكال
و�أ ُّي
الب�شري �إ ّنما ين�ش�أ في ٍ
ّ
ٍ
ِّ
وغير خا�ضع.
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نقي�ض
وعلى ذلك ،يمكننا القول إ� َّن نقي�ض ا إ
ليمان هو الكبرياء ،فيما ُ
ليمان هو اال ِّت�ضاع .وبعك�س التفكير ال�شائع ،ف إ� َّن الثقة بالذات
عدم ا إ
ليمان.
واالكتفاء
جيدة من ا إ
دائما َّ
الذاتي ُيل ِّقحان القلب ً
�ضد جرعة ِّ
ّ

بد في الوقت عينه �أن
نانية ال َّ
فكلُّ ت�أثير ُدنيوي يهدف �إلى ن ْفخ ال أ َّ
ُين ِّف�س ثقة المرء المتينة بالقدرة الفائقة للطبيعة والتي يمنحها الم�سيح
المقام .وموارد اهلل غير المحدودة هي وراء ك ِّل ٍ
وعد قطعه ،وهو لم
ُ
يتركْ نا لدهائنا �أو مهارتنا ح ّتى ُن�سا ِفر في الحياة وحدنا.

وقد و�ضع «جي كاي �ش�سترتون» (ِّ )1936 - 1874
بكل ح�صاف ٍة
�إ�صبعه على مفارقة الكبرياء المكتفية بالذات ،فكتب:
� إ َّن ما ُنعانيه اليوم هو اال ّت�ضاع في غير مو�ضعه ال�صحيح .ف� إ َّن اال ّت�ضاع قد
قطعا .لقد قُ� ِصد
ا�ستقر على ل�سان حال االقتناع ،حيث لم ُي َ
ق�صد له �أن يكون ً
َّ
َّ
اكً
الحق.
جهة
من
ن
متي
ن
يقي
على
ولكن
نف�سه،
جهة
من
ا
�شك
يكون
ن
�
ن�سان
أ
لل إ
ٍ ٍ
ّ
ْ
عك�سا كل ًّّيا!
َّ
ولكن الو�ضع قد ُعكِ�س ً

ف�أ ُّي م�ؤمن بالم�سيح يبقى ُم َّتك ً
الب�شرية ال�صادرة من
ال على الم�شورة
َّ
بدا
الرب ،لن يدخل �أ ً
�أنا�س �آخرين� ،أو ي�ضع ثقته في ذاته بدل ْ
و�ضعها في ّ
دائما �إلى الم�ستوى الأدنى،
َ
رحاب مل ِء بركة اهلل .وكما يجري الماء ً
حيا ،لن
هكذا �أ ً
ي�ضا الروح القد�س ،الذي و�صفه الم�سيح باعتباره ً
ماء ًّ
نتفخة غير م�ستقيمة والذي ُيقال عنه:
نف�سه ُم ٌ
يتدفَّق �إلى ال�شخ�ص الذي ُ
الرجل متكبِّر (حبقوق  4 :2و.)5
ُ

غير �أ َّن الروح القد�س �سيتدفَّق بوفر ٍة َّفيا�ضة من قلب ِّ
من يدرك
كل م�ؤ ٍ
المقوية:
با ِّت�ضاع حاجته �إلى قدرة الم�سيح
ّ
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وفي اليوم الأخير العظيم من العيد ،وقف ي�سوع ونادى قائالً :إ�ن عط�ش أ�حد،
حي
لي وي�شربَ .من آ�من بي ،كما قال الكتاب ،تجري من بطنه أ�نهار ماء ّ
فليُق ِبل إ� َّ
(يوحنّا  37 :7و.)38

ففي ِّ
تخر عند قدمي الم�سيح وت�شرب من ذلك
كل يوم يمكنك �أن َّ
ف�سر بمواهبك �أو بمعارفك
الماء
الحي .و�إذ تفعل ذلك ،ال تعود حيا ُتك ُت َّ
ّ
�ستتميز بالفي�ض الوافر لروح اهلل
وعلومك ،بل �إ َّن حياتك بالأحرى
َّ
الداخلي.
القدو�س من �صميم كيانك
ّ
ّ
يكت�سي
المقام كي
لنتذكَّ ْر �أ َّنه في �أُقنوم الروح القد�س قد تنازل ُّ
ربنا ُ
َ
الطبيعية لكل ٍ
ولد من �أوالد اهلل مولود ٍ من فوق .فبالحقيقة �أ َّن
الهيئة
َّ
للرب ي�سوع الم�سيح �إلى
اال�ستراتيجي
الم�ؤمن اليوم هو ر�أ�س الج�سر
ِّ
ُّ
داخل عا َلمٍ فاجر� .إذ �إ َّن الروح القد�س ،من خالل ِّ
كل م�ؤمن بالم�سيح
الخال�صي �إلى حياة النا�س الآخرين:
م�ستعدُ ،يتابِع �إي�صا َل عمله
ّ
ّ
ف إ�نّكم أ�نتم هيكل اهلل الحي ،كما قال اهلل :إ�نّي � أس��سكن فيهم ،و أ��سير بينهم،
و أ�كون لهم إ�ل ًها ،وهم يكونون لي �شعبًا (2كورنثو�س .)16 :6
َبلى ،نحن هيكل اهلل الذي بوا�سطته يتوق �إلى �إظهار قدا�سته ومجده!
و�إدراكً ا من الر�سول بول�س لهذه الحقيقة المذهلةُ ،يت ِبع التحري�ض
المهيب التالي:
ف�إذ لنا هذه المواعيد� ،أيُّها الأحبّاء ،لنط ِّه ْر ذواتنا من كلِّ دن�س الج�سد
مكملين القدا�سة في خوف اهلل (2كورنثو�س .)1 :7
والروحّ ،
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الحقيقة في العبادة
�إن ال�شوكة الر ّنانة هي الأداة الم�ستعملة في العالم ك ِّله لدوزنة البيانو.
فبوا�سطة درجة النغم الثابتة من ال�شوكة الر َّنانة يمكن �إ�صالح �أ ِّي بيانو
نا�شز و�إعاد ُته �إلى حالة التناغُ م الكامل.
�شد �ألحان القلب
وبالمثل ،فالكتاب
المقد�س هو �أداة اهلل لدوزنة �أ ِّ
َّ
الب�شري ك�آب ًة ح َّتى يتناغم مع مو�سيقى ال�سماء تناغُ ًما كامالً .وفيما ت�ؤتيك
ِّ
تب�ص ٍ
تتجدد
ومحبته ،ف�سوف
رات جديد ًة في مجد اهلل وقدا�سته
َّ
كلمة اهلل ُّ
َّ
تعبدك وت�سبيحك له بوا�سطة ما و�صفه الكتاب �إذ قال:
ٍ
با�ستمرار في ُّ

غاني روحيَّة ،مترنِّمين ومرتّلين في
مكلِّمين بع�ضكم ً
بع�ضا بمزامير وت�سابيح و أ� َّ
للرب ( أ�ف�س�س .)19 :5
قلوبكم ّ
الرب،
معيتك �أمام
ّ
و�إذ ت�ضع هذا في ذهنك ،ففي وقت ّ
يح�سن بك �أن ت�س�أل� :أفي هذه الآية
فكرة جديدة عن اهلل الآب؟
فكرة جديدة عن اهلل االبن؟
فكرة جديدة عن اهلل الروح القد�س؟

�شجع أ�ن نالحظ أ� َّن بين �شعب اهلل اليوم ،كما يبدو� ،شوقًا
الم ِّ
من ُ
الرب ي�سوع على هذا النوع
�شجعنا
ً
ُّ
التعبد هلل ح ًّقا .وقد َّ
جديدا إ�لى ُّ
والحق ينبغي أ�ن
لما قال :اهلل روح ،والذين ي�سجدون له فبالروح
ّ
من العبادة َّ
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الحقيقية يجب أ�ن
ي�سجدوا (يوحنّا  .)24 :4بعبارة أ�ُخرى ،إ� َّن العبادة
َّ
حق كلمة اهلل .وهذا النوع
تكون تحت م�سحة الروح القد�س وبح�سب ِّ
لب.
من العبادة فقط ي أ�تي بال�سرور إ�لى قلب ا آ
محبته
فحينما يلفت الروح القد�س االنتباه �إلى عجائب �شخ�ص اهللَّ ،
وقدرته وقدا�سته ومجده ونعمته و�صالحه و�أ َّية ناحية �أخرى من نواحي
ٍ
للرب.
تعبد وت�سبيح جديدة
جماله،
ّ
حينئذ تنجذب قلوبنا في ترنيمة ُّ
الذهني
التوجه
حتما على حيازة
ويمكن
لو�ضعية ُ
ُّ
الج ُث ّو �أن ت�ساعدنا ً
َّ
ِّ
ال�صحيح عندما نقترب �إلى اهلل ُم�ص ِّلين .ولكنك قد تكت�شف معي �أ َّن
الركوع تذ ُّل ً
كافيا
الخا�صة التي فيها ال يبدو
في حياتنا تلك اللحظات
ُ
َّ
ال ً
محبتنا وخ�ضوعنا له.
للتعبير عن َّ

الممجد،
لما دخل يوح َّنا ح�ضرة الم�سيح
َّ
فمن الممتع �أن نالحظ �أ َّنه َّ
�سقطت
فلما ر�أيتُه
ُ
في جزيرة بطم�س� ،شهد �أ َّن ُ
كافيا� ،إذ قالّ :
الج ُث َّو لم يكن ً
عند رجلَيه كميّت (ر�ؤيا .)17 :1

قريبا منه
إ� َّنما من
المهم أ�ن نعي أ� َّنه ك َّلما كان للم ؤ�من ٌ
ّ
�شيء ثمين يكون ً
يكتف
فالرب ي�سوع الم�سيح لم
نظير زائف خطير!
في أ�غلب ال أ َ
ِ
ُّ
حيان ٌ
�صارما
تحذيرا
ي�ضا
المخت�ص بالعبادة
ب إ�عطاء التوجيه
قدم أ� ً
الحقيقية ،بل َّ
ِّ
ً
َّ
ً
ٍ
مزيفة عن الأ�صل
من
ن�شاط قد يدعوه ُ
بع�ضهم عباد ًة لك َّنه بالفعل ن�سخة ّ
التعبد بالروح
الرب ي�سوع
�شجع
ُّ
الأ�صيل .ففي حين َّ
َّ
ال�سامرية على ُّ
�سا�سية إ�ذ قال :أ�نتم ت�سجدون لما ل�ستم
ّ
والحق ،أ��شار بالتحديد إ�لى م�شكل ٍة أ� ّ
تعلمون (يوحنّا .)22 :4

مجرد عاطفة ،بل ينبغي �أن يكون نقط َة تركيزها
فالعبادة لي�ست
َّ
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الرب ي�سوع الم�سيح .و إ�ذا كان غر�ض العبادة هو أ�ن ُندير النا�س
�شخ�ص ّ
ُ
ٍ
عندئذ قد ح ّلت مح َّل
المزيفة
بدل أ�ن نجعلهم ي�ستديرون ،تكون العبادة
َّ
الروحي،
يتعدى الت أ� ُّثر
الرب ي�سوع يطلب ما َّ
العبادة الأ�صلية .ويقي ًنا أ� َّن َّ
َّ
للهنا.
إ�ذا �ش ْئنا أ�ن نمتلئ
ت�سبيحا إ
ً

الرب ي�سوع
� إ َّن العبادة
الحقيقية هي تركيز الذهن والقلب با ّت�ضاع على ِّ
َّ
والمطلق ال�سيادة كما هو معلَن في كلمة اهلل .ومتى حدث هذا ،فال
الحي ُ
الم�سيح ِّ
قلبي �أمامه ي�صحبه الخ�ضوع والت�سبيح كالهما.
َّبد �أن يح�صل ُج ٌّثو ٌّ
الخ�صم
التنبُّه �إلى َ

لن ُمن َّقى .و إ� ِذ
معيتك! ف إ� َّن �ضميرك ا آ
نعم ،ها إ� َّن اهلل ُم ِ
بار ٌك وقت َّ
نبذت «ح َّقك»
اعترفت ِبما فعله الم�سيح لأجلك على ال�صليب ،فقد
َ
َ
م�ستغرق في
لن
و�سمعتك ومطامحك وممتلكاتك .و أ�نت ا آ
ِ
في ذاتك ُ
للرب .أ�فتكون إ�ذًا على ذُروة مقا�صد اهلل
التعبد والت�سبيح ّ
ُبع ٍد جديد من ُّ
تماما!
معيتك؟ لي�س ً
بالبركة لوقت َّ

جدا .بلى� ،إ َّن �إبلي�س غا�ضب ل أ َّن اهلل
عدوا
غا�ضبا ًّ
ف�إ َّن خارج بابك ًّ
ً
ولكن
نحو يفي بعدالته،
خطيتك على ٍ
قد َّ
َّ
دبر طريقة بها يمكن �أن يغفر َّ
الحكم .وعلى ذلك،
�إبلي�س �صائر �إلى بحيرة النار بغير �أ َّية �إ
مكانية لنق�ض ُ
َّ
ففي طريقك �إلى ال�سماء ،يفعل ال�شيطان �أ َّي �شي ٍء ي�ستطيعه لكي يعرقل
ف�سد �شهادتك.
وي ِ
وي ِ
تكر�سك ّ
للرب ُ
خطواتك ُ
زحزحك عن ُّ
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الرب ،أ�ن
معيتك أ�مام
ّ
لهذا ال�سبب يح�سن بك ،في وقت َّ
لية
س�ال :أ�في هذه ا آ
تطرح هذا ال� ؤ
تب�ص ٌر جديد في �شخ�ص ال�شيطان؟
ُّ

تب�ص ٌر جديد في �أهدافه الف ّتاكة؟
ُّ

تب�ص ٌر جديد في مكايده الماكرة؟
ُّ
�صبي �صغير رجع من مدر�سة الأحد �إلى البيت ،وفي
�أُخ ِب ُ
رت َّ
مر ًة عن ٍّ
ٍ
جاث �إلى جانب �سريره ،ف�س�ألته« :ماذا �أنت
تلك الليلة الحظت �أُ ُّمه �أ َّنه
توا�« :إ َّنني �أجعل ال�شيطان يرتجف .فقد ر َّنمنا اليوم في
فاعل؟» ف�أجابها ًّ
من على ُركبتيه'!
مدر�سة الأحد' :ال�شيطان يرتجف حين يرى �أ�صغر م�ؤ ٍ
ركبتي لأجعل ال�شيطان يرتجف!»
ركعت على
ولذا
ُ
َّ

لحمل ال�شيطان
ولكن ما ُيق ِلقنا �أ َّن
َّ
مجرد فعل الركوع ال يكفي ْ
َّ
الرب
با�سم
ِّ
على االرتجاف! فال يرتجف ال�شيطان �إ َّال حين تحرمهْ ،
الكلي
تتعود بذلك الإ�سم
ي�سوع ،محلَّ �إقام ٍة في حياتك ،وحين َّ
ِّ
نفو�سا عزيز ًة من
القدرة ،ا�سم ي�سوع� ،أن تخطف بعون الروح القد�س
ً
براثنه المه ِلكة.

يعتقد كثيرون من الم�ؤمنين �أ َّنهم �إن تركوا ال�شيطان و�ش�أ َنه يتركهم
تتقدم
نحو م�ؤ�سف .فحين َّ
و�ش�أ َنهم .غير �أ َّنهم في هذا مخدوعون على ٍ
حايين ِّ
مفك ًرا ب�أ ً�سى في هزيم ٍة
�إلى اهلل في ال�صالة مثالً ،هل تجد نف�سك �أ
َ
اعترفت بها وغُ ِف َرت لك؟ �إ َّن ال�شيطان �سي�سعى
كنت قد
َ
ما�ضية ،ح َّتى لو َ
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بخطي ٍة عالج َتها ب إ�خال� ٍص عند ال�صليب .فحينما
دائما ل أ ْن ي َّتهمك
ً
َّ
تذكره بم�ستقبله .ومع أ� َّن اهلل
يذكّ رك ال�شيطان بما�ضيك ،ينبغي لك أ�ن ِّ
قد اختار أ� َّال يذكر الخطايا التي قد غفرها ،فال�شيطان يريد أ�ن يجعلك
ِّ
تركِّ ز من جديد على ِّ
ال�شك
كل واحد ٍة منها بمفردها ،بحيث ت�شرع في
بالمحبة.
بحقيقة غفران اهلل المقرون
َّ

فالحيرة والخوف واال�ضطراب والي�أ�س هي الأعرا�ض المعهودة لم�ساعي
َ
التدخل في م�سيرتك مع اهلل.
ال�شيطان �إلى ُّ

ولكن
نعم� ،إ َّن ال�شيطان �سيفعل �أ َّي �شيء لي�سلبك فرحك و�سالمك
ْ
المقد�س ُي ِّ
دائما من تمييز الموا�ضع التي
فيما تقر�أ الكتاب
َّ
مكنك اهلل ً
عده لك
فيها ظفر ال�شيطان بموطئ قدم في حياتكُ .ث َّم بال�سالح الذي �أ َّ
ت�سد كل نافذة في وجه تط ُّفل �إبلي�س الوقح!
الرب ،ينبغي لك �أن َّ
ّ

وهجومية على ال�سواء .فما
دفاعية
ا�ستراتيجيات
الب�شرية
في الحروب
َّ
ّ
َّ
َّ
من معرك ٍة ُّ
الدفاعية وحدها .وكذلك في الحرب
قط كُ �سبت بالمناورات
َّ
جميعا.
والهجومية
الدفاعية
اال�ستراتيجيات
الروحية ،تدعو ال�ضرورة إ�لى
ً
ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
مدفعية كلمة اهلل .فمن جملة النواحي
بان
ل
يتط
والهجوم
الدفاع
و ِكال
ّ
مثمرا أ� َّنك حين تواجه ال�شيطان ،إ� َّما
معية
الم ِّ
ُ
�شجعة في حيازتك وقت َّ
ً
مبا�شر ًة و إ� ّما ُمداورةًَّ ،
ليات عينها التي تكون
تتمكن من أ�ن ت�ست�شهد با آ
عاك ًفا على قراءتها ،ومن َث َّم َّ
كتابية.
تتمكن من أ�ن ُت�ص ِّل َي �صال ًة َّ

ي�ضا
وما �أروع �أن تعرف �أ ّنك حين ُت�ص ِّلي بح�سب كلمة اهلل ُت�ص ِّلي �أ ً
ح�سب م�شيئة اهلل! وفي م�شيئة اهلل لك �أن تختبر االنت�صار على �إبلي�س
الروحية عن ِّ
خطها ال�صحيح.
وم�ساعيه الهادفة �إلى �إخراج حياتك
َّ
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الرب ي�سوع لتجارب
تعر�ض ُّ
المحاربة الروحيَّة الدفاعيَّة :هل تتذكَّ ر متى َّ
معية قار ًئا
ال�شيطان؟ يروقني أ�ن أ�ح�سب أ� َّن الم�سيح كان ِّ
لتوه يق�ضي وقت َّ
�ضد
في �سفر التثنية .فمن
الجلي أ� َّن ا آ
ليات التي ا�ست�شهد بها في دفاعه َّ
ِّ
مرات
إ�بلي�س موجودة في ذلك ال�سفر .إ�ذ إ� َّن َّ
ربنا الكريم اقتب�س ثالث ّ
مكتوب( ...متَّى  4 :4و 7و.)10
مكتوب...
مكتوب...
كلمة اهلل المكتوبة:
ٌ
ٌ
ٌ
فهي هذه التجربة ما ِّ
لما كتب:
يمكننا من أ�ن نفهم ما عناه ناظم المزمور َّ
كلمة
ا�س ِمك (المزمور  .)2 :138أ� َجل ،إ� َّن
مدفعية ِ
قد عظَّمت كلمتك على كلِّ ْ
َّ
اهلل المقتدر َة قد حملت ال�شيطان على الفرار من أ�مام الم�سيح!

ِ
ي�ضا �أن تتع َّلم
�شئت �أن تهزم �إبلي�س ،يجب عليك �أنت �أ ً
وبالمثل ،ف�إن َ
الدفاعية .فحين
�سالحا لك في المحاربة
المقد�س
كيف ت�ستخدم الكتاب
َّ
ً
َّ
دائما �إلى
يغر�س ال�شيطان اقتراحاته الفا�سدة في ذهنك ،ينبغي �أن تلج�أ ً
الحية
كلمة اهلل .ومن �ش�أن وقت
المعية الثابت �أن ي�ضمن ُ�سكنى كلمة اهلل َّ
َّ
في قلبك ال�ستعمالها في �ساعة كهذه.
ِّ
متجذر ٌة في
والق�صيدة التالية «مكايد �إبلي�س» ،المجهول م�ؤلِّ ُفها،
الكتابي المذكور في الأ�صحاح ال�ساد�س من ر�سالة �أف�س�س.
الحق
هذا
ِّ
ِّ
مكايد �إبلي�س
�شر�سة،
�ضت اليوم معرك ًة ِ
ُخ ُ
َ
داخل مخدع �صالتي.
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م�ضيت لأقا ِب َل اهلل و أ�ُك ِّل َم ُه،
ُ
وجدت ال�شيطان هناك.
لكن
ُ
ْ
و�س قائالً« :ال تقدر أ�ن ت�ص ِّلي ح ًّقا،
فو ْ�س َ
َ
ف أ�نت ِ
انهزمت من زمان.
قد
َ
كالما و أ�نت على ركبتيك،
قد تتلو ً
لك ّنك لن تقدر أ�ن ُت�ص ِّلي،
و أ�نت بهذا عليم!»
ٍ
�سحبت خوذتي نزو ًال
عندئذ
ُ
ح َّتى َّ ُ
ُني،
غطت أ�ذ َّ
فوجدت أ� َّنها �ساعدتني على إ�خرا�س �صوته،
ُ
ي�ضا على ت�سكين مخاوفي.
و أ� ً
دت باقي �سالحي،
وتف َّق ُ
نتع ِ
ف إ�ذا قدماي ُم ِ
لتان ال�سالم،
الحق،
وحقواي م�شدودان بمنطقة
ّ
و�سيفي كلم ُة اهلل؛
البر ما تزال على �صدري،
و إ�ذا ُ
درع ّ
محبة قلبي،
كي تحمي َّ
تماما،
�سليم ً
ُ
وتر�س إ�يماني ٌ
ال�شرير الملتهبة.
ير ُّد �سهام ّ
دعوت إ�لى اهلل با�سمِ الم�سيح
إ�ذ ذاك
ُ
الدم الكريم،
ُ
ونعمت في ِح َمى ِ
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رجر خيبة خزيه...
فيما انكف أ�
ُ
ال�شيطان ُي َج ِ
فقابلت اهلل وك َّلم ُته!
ُ

المحاربة الروحيَّة الهجوميَّة :غير �أ َّن االنت�صارات الكاملة تقت�ضي ما
الدفاعية! وفي خارج �أبوابنا عا َل ٌم ُيعانيُ ،يقيم فيه
اال�ستراتيجية
يتعدى
ّ
َّ
َّ
عزاء الذين لأجلهم مات الم�سيح .ففي ِّ
مكان
كل
ٍ
ٌ
مليارات من النا�س ال أ ّ
الما �ش َّتى ،وكثيرون منهم
ُيقا�سي الرجال والن�ساء ،ال�صغار والكبار� ،آ ً
ي�سيرا
�أعماهم ال�شيطان َّ
وقيدهم .و�أعتقد �أ َّن ال�شيطان يعرف �أ َّن له زما ًنا ً
تحركاته الخبيثة لي�ضمن للب�شر المائتين
بعد ،ولهذا ال�سبب يقوم ب�آ ِ
خر ُّ
بدية منف�صلة عن اهلل.
�أ َّ

عد «بحيرة النار» لإبلي�س ومالئكته الأ�شرار،
ولئن ك َّنا نقر�أ �أ َّن اهلل �أ َّ
يعد بحيرة النار تلك للب�شر .كالّ! فمن �أجل
فعلينا �أن نتذكّ ر �أ َّن اهلل لم َّ
ولكن ال�شيطان ،في غمرة
جميع ه�ؤالء الب�شر الهالكين مات الم�سيح.
َّ
غ�ضبه وحقده على ِّ
عدد
يجر معه �أكبر ٍ
كل ما هو َّ
مقد�س و�صالح ،يريد �أن َّ
بدي الرهيب.
ممكن من النفو�س لالن�ضمام �إليه في مكابدة الم�صير ال أ ِّ
ي�ستمر الم�سيح في �أن
خ�ضم هذه المحاربة لأجل النفو�س الهالكة،
وفي
ِّ
ُّ
يطلب ويخلِّ�ص ما قد هلك (لوقا  )10 :9من خالل الم�ؤمنين الذين ي�ضعون
ت�صرفه.
�أنف�سهم تحت ُّ

مر ًة لماذا ال ي�ستطيع الأذكياء في أ�مور الحياة أ�ن
هل
َ
ت�ساءلت َّ
المقد�س َمن هو الذي
لنجيل الب�سيطة؟ ُيفيدنا الكتاب
يفهموا ر�سالة ا إ
َّ
بع�ض من غير الم�ؤمنين �أن
ُيبل ِبل تفكيرهم ،ولماذا ي�صعب ًّ
جدا على ٍ
ي�صيروا م ؤ�منين:
345
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مكتوما ،ف إ�نَّما هو مكتوم في الهالكين ،الذين فيهم
ولكن إ�ن كان إ�نجيلنا
ً
ْ
ال ت�ضيء لهم إ�نارة
إ�له هذا الدهر [ال�شيطان] قد أ�عمى أ�ذهان غير الم ؤ�منين ،لئ َّ
إ�نجيل مجد الم�سيح الذي هو �صورة اهلل (2كورنثو�س  3 :4و.)4
ذهن غير الم�ؤمن؟ �إ َّنه
محبة اهلل وح ِّقه �أن يخترق َ
َ
فمن يمنع نور َّ
�إبلي�س! فهل تنظر �إلى هذا الأمر بعين االعتبار حين ُت�ص ِّلي لأجل خال�ص
نحرر �أذهان غير الم�ؤمنين من خداع
النا�س؟ وفيما ُت�صلِّي ،علينا �أن ِّ
با�سم ي�سوع الك ِّلي القدرة .عن هذا اال�سم
ال�شيطان ،وذلك ب�أن ندعو ْ
العجيب والقدير والظافر ،كتب «ت�شارلز و�سلي»:
ي�سوع! يا ُله من ِ ا�سم ٍ �سما فوق الجميع،

في الجحيم �أو على الأر�ض �أو في ال�سماء!
المالئكة والب�شر،
تخر
ُ
�أمامه ُّ

هاربة خوفً ا!
ال�شر ً
ومنه ُتولّي � أ ُ
رواح ِّ

ال�شريرة ُ�ض ِمن �إلى
بلى� ،إ َّن ال ُن�صرة على ال�شيطان وجميع �أجناده
ّ
الأبد في �صليب الجلجثة :لأجل هذا �أُظ ِهر ابن اهلل ،لكي ينق�ض �أعمال �إبلي�س
(1يوحنّا  .)8 :3هللويا! �إ َّننا ال نخو�ض معرك ًة خا�سرة .كالَّ! فنحن �إ َّنما
ُ
مر ًة و�إلى الأبد منذ �ألفي �سنة،
نختبر َّ
مجد ًدا االنت�صار الذي �أحرز لأجلنا َّ
والذي ال يمكن �أن ُين َق�ض!

نهائية حا�سمة تنت�صر فيها
في لعبة ال�شطرنج ُيتاح لك �أن تقوم بنقلة
ّ
على خ�صمك .ومن هذه الزاوية تكون هزيمته م�ضمونة .ولكن �إذا كان
عنيدا ،فمع أ� َّنه ال َ
�سبيل إ�لى نق�ض هزيمته ،ي�ستطيع مع ذلك أ�ن
خ�صمك ً
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ي ؤ� ِّخر اللحظة التي ينهزم فيها.

َّ
يتمكن من ك�سب
هكذا حال ال�شيطان .فمع �أ َّن ال �سبيل له كي
النهائية
وقت هزيمته
بقدر الإمكان
معركته ،فهو يحاول �أن ُيرجئ ْ
َ
َّ
المدة الق�صيرة
المحتوم عند اهلل.
و�شكرا هلل على �أ َّن ال�شيطان ،في �أثناء َّ
ً
عدو
ي�ضا
عدوا
قبل تقييده بال�سال�سل ،لي�س فقط
مهزوما بل هو �أ ً
ٌ
ً
ًّ
المقد�س يقول لنا �إ ّننا ال نجهل �أفكاره (2كورنثو�س
مك�شوف .فالكتاب
ّ
التفوق في المعركة!
ا�ستراتيجية
 .)11 :2ومعرفة
ّ
العدو تعني ك�سب ُّ
َّ

القدي�سين الذين غلبوا �إبلي�س ،والو�سيل َة
وقد ذكر الر�سول يوح ّنا ن�صرة ّ
ن�صرا لهم :وهم غلبوه بدم الخروف
الرب عليه
التي بها �صار انت�صار
ِّ
ً
وبكلمة �شهادتهم ،ولم يحبُّوا حياتهم حتَّى الموت (ر�ؤيا  .)11 :12ونحن
نحب حياتنا ح َّتى الموت ،ل أ َّنه قد �سبق �أ َّن �إن�ساننا العتيق قد ُ�ص ِلب مع
ال
ُّ
الم�سيح (رومية .)6 :6
نعم�َّ ،إن تطهيرنا بالدم ،واعترافنا ب�أفواهنا ،و�صلْ َبنا مع الم�سيح ،لَه ِ َي ما يو�ضح
هللويا!
ملكيتنا لل ُن�صرة في ّ
الرب ي�سوع على ّقوات جه َّنمّ .
بغير �أدنى لَب�س �سند َّ

عد لنا كلَّ �إعداد كي ن�صير م�ؤمنين
الرب ي�سوع قد �أ َّ
فرحا معي! �إ َّن َّ
ً
نتنبه �إلى �أ َّننا �إذا لم
نا�ضجين غالبين.
ْ
ولكن في الوقت نف�سه علينا �أن َّ
الرب لن
نكن راغبين في الترفُّع من رو�ضة الأطفال في �أمور اهلل ف�إ َّن
َّ
الروحي من جهته
فر�ضا .ف�إ َّن طاقة ا�ستيعابنا
يفر�ض ال ُن�ضج
الروحي علينا ً
ِّ
َّ
محدود ٌة ب�إطار الزمن ما ُدمنا هنا على الأر�ض .ووف ًقا لمدى ن�ضجنا في
الرب� ،سوف نتم َّتع بتلك الطاقة �إلى الأبد في �شركة معه وثيق ٍة كاملة ال
ّ
ت�شوبها �شائبة ،وذلك عند و�صولنا �إلى ال�سماء.
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روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
فيم �أ ِّ
فكر و�أنا �أخ ِلد �إلى النوم؟
1
َ
المقد�س ،هل �أتو َّقع �سماع �صوت اهلل؟
 2حين �أقر�أ الكتاب
َّ
بح�سبما
المقد�س� ،أ�أكون على ا�ستعداد
حين �أقر�أ الكتاب
َّ
للت�صرف ْ
ُّ
3
يقوله اهلل؟
4
ف�سر بلغة الم�سيح
ف�سر بلغة «ذاتي»� ،أم �أ َّنها ُت َّ
�أما تزال حياتي ُت َّ
في (غالطية )20 :2؟
ال�ساكن َّ
راغب في التخ ِّلي عن
ذاتيا؟ �إن كان نعم ،فهل �أنا
� 5أ�أنا
ٌ
ٌ
�شخ�ص م�ستقلٌّ ًّ
كبريائي وفي ممار�سة اال ّتكال الك ِّل ِّي على اهلل؟
6
التعبد لإلهي هو �أ�سمى ن�شاط يمكن �أن �أنهمك فيه؟
هل �أعي �أ َّن ُّ
 7هل َّ
مقر �إقامة له في حياتي ولو �إلى حين؟
تمكن ال�شيطان من �إيجاد ِّ
خ�ص�ص لنف�سي انت�صار الم�سيح على ال�شيطان؟
� 8أ�أحتاج
�شخ�صيا ل أ ْن �أُ ِّ
ًّ
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مقر راحته،
لقد وجد �إيماني َّ
ال في �شعا ٍر وال في �إقرار.
بالحي �إلى الأبد،
ف�أنا �أثق
ِّ
جراحه عنّي ت�شف ُع بي.
َمن
ُ
قلبي ُمتّكلٌ على الكلمة،
كلم ِة اهلل المكتوبة،
على الخال�ص بدم ِه الثمين.
حج ٌة �أخرى،
ال تُعوزِني َّ
عوزني بَيِّن ٌة �أقوى:
ال تُ ِ
يكفي �أ َّن الم�سيح قد مات،
و�أنّه قد مات عنّي!
 -ل ِدي هـُ � .إدم ْندز -

الف�صل 5
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ت�صور في ذهنك رج ً
مهمة عبور نهر هائج للو�صول �إلى
َّ
ال تواجهه َّ
ورقية وب�ضعة
�صديقه على ال�ض َّفة الأخرى .وهو ال يملك ً
قاربا ،بل ّ
طيارة َّ
خيوط كلٌّ منها �أقوى من الآخر ،بحيث يكون الأخير حب ً
قويا .ف�إذ
ال ًّ
َّ
ويتحكم بها بد َّقة ح َّتى
طيارة الورق
طير ّ
ي�ستعمل الرجل �أرفع خيطُ ،ي ّ
َّ
الطيارة
تحط بين يدي �صديقه على �ض ّفة النهر الثانيةَّ .
ثم يربط بخيط ّ
�صلي ً
ُ
نف�سه فوق النهر
يمتد
ثم �آخر �أقوى� ،إلى �أن َّ
الحبل ُ
خيطا �أقوىَّ ،
ال أ ِّ
ِّ
المتعذر
يتم ربط الحبل ب�شجرة على كلتا ال�ض َّفتين،
ُ
عبوره .وبعد �أن َّ
قادرا على �أن يعبر النهر ب�سالمة ح َّتى ي�صل �إلى �صديقه.
ي�صير الرجل ً

و�ضعت
ولدا من �أوالد اهلل مولو ًدا من جديد ،فقد �سبق لك �أن
بو�صفك ً
َ
الم ِح ّب عن
الرب ي�سوع الم�سيح باعتباره
َ
�إيمانك في موت ِّ
تعوي�ض اهلل ُ
المقد�س ،قد يكون �إيمانك �ضعي ًفا
ولكن �إذ تبا�شر قراءة الكتاب
خطاياك.
ّ
ْ
كافيا للحفاظ على
مجرد ذلك الخيط كان ً
مثل الخيط ال أ َّول .غير �أ َّن َّ
بالطيارة وهي تعبر فوق النهر! �إ َّنما ما دام الإيمان بالخبر ،والخبر
ال�صلة
ّ
يتبين لك �أ َّنه فيما تواظب على قراءة
بكلمة اهلل (رومية  ،)17 :10ف�سوف ّ
ق�صد اهلل �أن
والتم�سك بوعوده الثمينة
كلمة اهلل
�سيتقوى �إيمانك .ففي ْ
َّ
ُّ
مر الذي يقت�ضي �ضم ًنا
يكون كلُّ واحد من �أوالده ًّ
قويا في الإيمان ،ال أ ُ
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«معية» وثيق ًة بين ِّ
ال�سماوي.
كل فرد من أ�والد اهلل و أ�بيهم
ّ
عالق َة َّ

ننبني على
المقد�سُ ،ي ّبين يهوذا كم هو
وفي الكتاب
ّ
ٌّ
�ضروري �أن َ
الخال�صي :و�أ ّما �أنتم� ،أيُّها الأحباء ،فابنوا �أنف�سكم
لي للإيمان
ّ
الأ�سا�س ال أ َّو ّ
على �إيمانكم الأقد�س (يهوذا .)20
المو�سعة:
و�إليك �صياغة الفكرة ح�سب الترجمة
َّ

و أ� ّما أ�نتم ،أ�يُّها الأحبّاء ،فابنوا أ�نف�سكم (م ؤ� َّ�س�سين) على إ�يمانكم الأقد�س
كال�صرح أ�على ف أ�على) م�صلّين في الروح القد�س،
حرزوا ُّ
( أ� ِ
تقد ًما ،ارتفعوا َّ
واحفظوا (واحر�سوا) أ�نف�سكم في محبَّة اهلل ،منتظرين (بتو ُّق ٍع وتر ُّق ٍب و�صبر)
رحمة ربِّنا ي�سوع الم�سيح (التي �ستو�صلكم) إ�لى الحياة الأبديّة ...و أ�بدوا
ّ
وي�شكون .واجتهدوا لتخلي�ص ا آلخرين
الرحمة لبع�ضٍ ،للذين يتزعزعون
بع�ض ( إ� ّنما) بخوف؛ كارهين حتَّى
مختطفين ( إ� ّياهم) من النار .و أ��شفقوا على ٍ
والملوث ب�شهوانيَّته (يهوذا .)23-20
الثوب المدنَّ�س من الج�سد
َّ
روحيا على �أ�سا�س
�شدد على �أ َّنه ينبغي �أن نبني �أنف�سنا
فهذه الآيات ُت ِّ
ًّ
نمي �إيماننا ونع ِّززه) ،وذلك ب�أ ْن نعي�ش
الإيمان
الخال�صي الرا�سخ (�أي �أن ُن ّ
ّ
جادا.
ومحبة،
َ
وربحا للنفو�س ًّ
ورجاء ًّحيا ،ورحمة ّفعالةً ،
ً
حياة �صالةٍَّ ،

تخ�ص�ص
انية بالإيمان ،فكذلك حين
وكما َ
ِّ
نلت خال�صك هب ًة ّ
مج َّ
المقام الك ِّل َّية الكفاية ي�ستلم ِزمام حياتك
لنف�سك بالإيمان حياة
ِّ
الرب ُ
البار بالإيمان يحيا (رومية 17 :1؛ غالطية :3
الم�سيح
ُ
ال�ساكن فيك .ح ًّقاُّ ،
ُ
كنت في ال�سماء �أم فيما ال تزال على
11؛ عبرانيّين .)38 :10
ف�سواء َ
ٌ
الأر�ض ،يجب عليك �أن تحيا بالإيمان� ،أي تعي�ش باال ِّتكال على اهلل
جري عمله من
ت�صرفه كي ُي َ
وت�صديق وعوده ،وبو�ضع نف�سك تحت ُّ
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بعد أ�ن ت�صل إ�لى ال�سماء �سيكون إ�يمانك هو ال�سبيل الذي
خاللك .ح َّتى َ
بدية التي
به �ستبتهج في فر ٍ
محبة اهلل ،تلك المقا�صدِ ال أ َّ
ح وامتنان بمقا�صد َّ
َّ
المفدي من إ�دراكه.
�سيتمكن ذهنك
�سوف تفوق بكثير أ� َّي �شيء
ُّ

وبينما �أنت ما تزال في هذه الأر�ض ،ينبغي لإيمانك الأ�صيل �أن يظلَّ
م ّتك ً
الرب ي�سوع الم�سيح كي ُيجري فيك وبك ما ال
ال كلَّ حين على ِّ
يمكنك �إنجازه الب َّتة ب�أ َّية و�سيلة أ�ُخرى .فبو�صفنا �أوال َد اهلل ،ينبغي لكلٍّ
حتما �أن ينمو في الإيمان� .إذ يجب �أن نتع َّلم اال ّتكال ب�صور ٍة متزايدة
م ّنا ً
اليومية.
�صمم م�سيرتنا
على ُمعطي الحياة ُ
وم ِّ
َّ

الب�شري الذي من �ش�أنه �أن
جدا ما نركن �إلى تفكيرنا
كثيرا ًّ
ّ
غير �أ َّننا ً
الب�شرية
�ستقالليتنا
ي�سعى ال�ستبدال جملة �أُمور بالإيمان الأ�صيل .ف�إ َّن �إ
َّ
َّ
للرب� .إ َّال
حما�سية ،بل ُمتفانية،
حاول �أن ُت ِحلَّ محلَّ الإيمان خدم ًة
�س ُت ِ
ّ
َّ
الحقيقي لي�س من ال�ضروري �أن يتبرهن بوالء الم�ؤمن
الحي
�أ َّن الإيمان
َّ
َّ
ٍ
بتكر�سه الكت�ساب
ي�ضا
لبرنامج ما ،وال بالتزامه تجاه
واعظ ما ،وال �أ ً
ٍ
ُّ
ِ
اهتمامات كهذه وجود
عك�ست
المقد�س .فلئن
معرفة �شاملة للكتاب
َّ
ٌ
�سهوا،
�إيمان �أ�صيل �أحيا ًنا ،فمن الممكن �أ ً
تعم ًدا �أو ً
ي�ضا �أن ُت�ستخدمُّ ،
الحيوي.
ال�شخ�صي
كبديل ف ّتاك  -تحفزه الذات  -من الإيمان
ّ
ٍ
ّ

الرب ي�سوع
الحقيقي مرتبط مبا�شر ًة با ّتكالنا الواثق على
ليمان
فا إ
ّ
ُّ
ولكن الم ؤ��سف أ� َّن كثيرين من الم ؤ�منين
الم�سيح القائم من بين الأموات.
َّ
يت�صورون أ� ّنهم ي�ستطيعون أ�ن ينجحوا في الحياة با�ستخدام مواهبهم ،أ�و
ّ
ناورة� ،أو ح ّتى االعتماد على موارد ح�ساباتهم
توظيف
الم ِ
�شخ�صياتهم ُ
ّ
بو�ضوح �أ َّننا نحن الم�ؤمنين
المقد�س يفيدنا
ولكن الكتاب
الم�صرفية.
َّ
َّ
ٍ
َّ
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ثاني ًة ،ح َّتى ننجح فعالً ،يجب أ�ن ُن ِ
خ�ضع حياتنا ل�سيطرة
المولودين ّ
ليمان الواثق باهللُ ،يع ِّلمنا الكتاب
الروح القد�س .ف إ�ن ك ّنا ال نمار�س ا إ
المقوية
المقد�س أ� َّن كلَّ عملنا الذي ن�ستبدله في منتهى الغباوة بقدرة اهلل
َّ
ّ
حددها مدى
بو�صفنا م ؤ�منين لن ُي ِّ
�سوف َّ
اليتنا ْ
ثم إ� َّن ّ
خيراَّ .
فع َّ
يتبدد أ� ً
الم�صدر
ليمان ال�صحيح هو
كون ا إ
نف�سنا ،بل ُ
َ
حما�ستنا في ما نفعله نحن أ� ُ
عدم كونه كذلك.
المحرك لجميع ن�شاطاتنا أ�و ُ
ِّ

�شعورا بالأمان أ�و
محبة اهلل ي�ؤتيك
ً
ف�أ ُّي �شيء في حياتك ،ما عدا َّ
همية � -أمالك كان �أم علمك �أم �أ�صدقاءك �أم نفوذك �أم عملك
بال أ َّ
ل�ست تحيا
الطبيعي � -إ َّنما هو م�ؤ ِّ�شر على �أ ّنك
�أم ح َّتى مظهرك
َ
ّ
وحيثيتك الوحيدة في الحياة
بالإيمان .فينبغي �أن يكون �أمانك الوحيد
َّ
ُم ِ
كنت ال تحيا بالإيمان في �أثناء
تواج َدين في �إلهك وفاديك .وعليه ،ف�إذا َ
الفرح المتوا�صل بح�ضور اهلل في
مت
ر�ضية،
ُ
تكون قد ُح ِر َ
َ
رحلتك ال أ َّ
كل ما لي�س من الإيمان فهو خطيَّة
محبته من خاللك .ل أ ْن ُّ
حياتك ،وخدم َة َّ
(رومية .)23 :14
همية االغتذاء بكلمة اهلل في ح ْفز
عبر «جي كايث» عن وعيه ل أ َّ
وح ًّقا َّ
الإيمان� ،إذ كتب:
يا له من �أ�سا�س متين
قد ُو� ِضع لإيمانكم،
الرب،
�أيا ّقدي�سي ّ

في كلمته ال�سامية!
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يوجد هذا
وبغير إ�دراك �صوت اهلل في قلوبنا وحياتنا ،ال يمكن أ�ن َ
ّ
الروحي ،كما ال يمكن أ�ن ّ
بالخطة
يتوطد إ� َّال إ�ذا عملنا
للنمو
الأ�سا�س
ِّ
ّ
وحدنا ،معه في ال�شركة
وقت مع المخ ِّل�ص
ا إ
لهية القا�ضية ب إ�م�ضاء ٍ
َ
ل َّ
والتوا�صل الودود.
الوثيقة
ُ
حية مع اهلل.
�إن الإيمان هو ُ
حرك الذي يولِّد �شركة َّ
الم ِّ

الروحية إ�لى
مت في مو�ضوع النه�ضة
�أتذكَّ ر �أ َّنني منذ َّ
عدة �سنين تك َّل ُ
َّ
بقوة عظيمة
خدام
نحو مئ ٍة من ّ
ّ
الرب في بريطانيا .وقد عمل اهلل بيننا َّ
عامة لل�صالة،
كما حم َلنا على فح�ص قلوبنا في ح�ضرته .وفي فر�ص ٍة َّ
قلبي وعينين مغرورقتين �ص ّلى �صال ًة
تقدم �أحد
ّ
َّ
الخدام واق ًفا ،وبانك�سار ٍ ّ
تقدمت �إخوتي ه�ؤالء بال�صالة
لما َّ
من هذا القبيل« :يا ّ
رب� ،أعترف ب�أ َّنني ّ
الالهوتية ال�سليمة �أكثر
واعيا لهم وللعقيدة
في ما م�ضى،
فكثيرا ما ُ
كنت ً
َّ
ً
المقد�س»...
واعيا ح�ضورك
َّ
مما ُ
ّ
كنت ً

جدا ،ح َّتى إ� َّنه حينما ن�ص ِّلي يمكن أ�ن نكون مختبئين
إ� َّن قلوبنا ّ
خداعة ًّ
وراء كلماتنا ،بدل أ�ن نحاول ب�إخال�صٍ أ�ن نك�شف حاجات قلوبنا
ال�سماوي .ف أ�ن نتلو �صال ًة ما ،أ�و أ�ن ُن�ص ّلي على �سبيل
الحقيقية أ�مام أ�بينا
ّ
َّ
الروتينية ،ال يعني بال�ضرورة أ� َّننا ُن�ص ّلي ح ًّقا .و إ� َّنما حين تكون
العادة
َّ
حينئذ
ال�سرمدي وقدا�سته الكاملة،
ربنا في �شفافية نوره
ٍ
ّ
قلوبنا متناغم ًة مع ّ
جراء وقت �شركتنا معه.
فقط يغمر ال�سرور ا إ
لهي قلبه الكبير من ّ
ل ُّ
و�إ َّنها لفكر ٌة مهيبة �أن ِّ
تي �إ ًلها
نفكر ب�أ َّن خاط ًئا
ً
محتاجا يمكن �أن ي�ؤ َ
المقد�س ُيفيدنا �أ َّن اهلل خلق
ولكن الكتاب
و�سا �أ َّي �شعور بالر�ضى.
ُّ
ّ
َّ
قد ً
ف�سواء راقنا
تي بالتمجيد لنف�سه!
ٌ
الب�شر لأجل هذه الغاية بالذات� :أن ي�أ َ
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ٍ
الأمر أ�م لم ُيرقنا ،كلُّ
قدو�س!
واحد م ّنا موجو ٌد لمجد إ�ل ٍه ُّ

للرب في ِّ
(كولو�سي  :)10 :1هذه
ر�ضى (له)
كل ً
لت�سلكوا كما ُّ
يحق ّ
ّ
كولو�سي .وقد ترجم الأ�سقف
كانت رغبة قلب بول�س ال�شديدة لكني�سة
ّ
ر�ضى» هكذا« :ح�سب ِّ
«هاندلي مول» العبارة «في ِّ
مر تتو َّقعه
كل ً
كل �أ ٍ
عبر بهذا
م�شيئ ُته ».فعندما نقول
ٍ
ل�شخ�ص ما مثالً�« :إفعل ما ير�ضيكُ »،ن ِّ
�شخ�ص �آخر على م�شيئتنا الخا�صة.
القول عن رغبتنا في تف�ضيل م�شيئة
ٍ

ف�أن نحاول �إر�ضاء �أنف�سنا ،بدل �سعينا لإر�ضاء �إلهنا ،يعني �أن ن�صدم
بكل �صخرة وننطح بر�ؤو�سنا كلَّ حائط ونتع َّثر ِّ
�أقدامنا ِّ
عائق على
بكل ٍ
ولكن يا له من فرح ٍ يغمر قلب ِّ
كل م�ؤمن ،كما يغمر
درب الحياة.
ْ
الواحد من �أوالد اهلل مع خالقه في نور مجده
قلب اهلل ،حين يتوا�صل
ُ
َ
ومحبته ال�ش ّفاف!
َّ

المقد�س يك�شف أ� َّن بين
نتنبه إ�لى أ� َّن الكتاب
ّ
ّ
ومما ُي�ساعِ دنا أ�ن َّ
محد ًدا .والبنية اللغوية التي كُ ِتبت فيها
تراب ًطا
«ا إ
ّ
ليمان» و« إ�ر�ضاء اهلل» ُ
�شد ًدا عليه وم ؤ�كَّ ًدا
لية التالية تجعل
الترابط بين ا إ
ا آ
ليمان و إ�ر�ضاء اهلل ُم َّ
ُ
لية تبد أ�
على نح ٍو أ�قوى و أ�وفى :ولكن بدون إ�يمان ال يمكن إ�ر�ضا ؤ�ه .فهذه ا آ
يجابية ُم َثبتة ال َّ
�شك أ� ّنها ت ؤ�تي كلَّ
بالنفي والح�صرَّ ،
ثم ُتر ِدف عبار ًة إ� َّ
كبيرا... :لأنَّه يجب أ�ن الذي ي أ�تي إ�لى
عظيما
عزاء
م ؤ�م ٍن
ً
حقيقي ً
ً
وت�شجيعا ً
ّ
اهلل ي ؤ�من ب أ�نَّه موجود ،و أ�نَّه يجازي الذين يطلبونه (عبرانيّين .)6 :11

الروحية التي ُيغدِ قها اهلل
�سمو المكاف�آت
تماما عن
ويتعذّ ر التعبير ً
ِّ
َّ
ال�سخية على ِّ
وربه.
كل
بنعمته
ٍ
�شخ�ص يعي�ش في �شركة وثيقة مع مخ ِّل�صه ّ
َّ
�شخ�صيا� .أما المفتاح �إلى
تم اختبارها
فهذه البركات ال ُتفهم ح ًّقا �إ َّال �إذا َّ
ًّ
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فرحا
الحية مع اهلل ،والذي ال َّ
بد أ�ن ي ؤ�تيه الر�ضى وي ؤ�تي أ�والده ً
ال�شركة َّ
ليمان.
عظيما ،فما هو إ� ّال ا إ
ً

الرب
نعم ،إ� َّن الإيمان هو القناة التي بوا�سطتها ينقل الروح ُ
القد�س ن�صرة ِّ
كل واحد ٍ من �أوالد اهلل.
حيا �إلى ِّ
ُ
المقام من الموت ًّ

تماما  -وا�أ�سفاه! � -أن تنك�شف
ومثلما �سبق �أن �أ�شرنا ،فمن المحتمل ً
ٍ
واعظ ما و�إ ّما بقراءة كلمة اهلل ،ومع ذلك
لنا وعو ُد اهلل� ،إ ّما باال�ستماع �إلى
لكن لم تنفع كلمة الخبر �أولئك� ،إذ لم تكن ممتزجة
ال نجديها �أ َّي نفع
روحيْ :
ّ
بالإيمان في الذين �سمعوا (عبرانيّين .)2 :4
ليمان
حرك كلمة اهلل لتنزل من الر أ��س إ�لى القلب بملعقة ا إ
ف إ� ْذ ُت َّ
المازجة ،إ�ذ ذاك فقط ت�صير قراءة كلمة اهلل نافعة .في هذه الحالة ُي�س ِبغ
للقوة على حياتنا ،بحيث
الروح القد�س نعم َة ّ
ُ
ربنا ي�سوع الم�سيح الواهبة َّ
َّ
نتمكن من اغتنام ِّ
الرب
كل فر�صة لخدمة الرب ،وبحيث نختبر قدرة ّ
المقوية لمواجهة كل م�شكلة من م�شاكل الحياة.
َّ

بد أ�ن
مفر منه ،وهو �أ َّن كلَّ م�ؤمن
حقيقي ال َّ
غير �أ َّن َّ
ثمة �أ ً
مرا يقي ًنا ال َّ
ّ
يجتاز �أ ّي َام محن ٍة وتجرب ٍة قا�سي ًة .فال�شيطان بذاته �سوف ي�ستخدم «العالم»
فيوما.
وم ِ
غوياته كي يثنينا عن حياة ال�شركة مع ّ
يوما ً
الرب ً
بمغرياته ُ
ً
دائما ُ
�إذ لي�س �أ�شنع عند ال�شيطان من ٍ
حيوي مع
توا�صل
ّ
ولد من �أوالد اهلل على ُ
م�ستعدا للقيام
ال�شرير
الرب .ولذلك ال ُيفاجئنا �أن يكون
ًّ
و�سيده ّ
فاديه ِّ
ّ
�سعيا منه للحيلولة
ب�أ ِّي جهد لإبعاد الم�ؤمنين المولودين ثاني ًة عن خالقهم ً
معية ب ّناءة للإيمان.
دون اختبارهم �أ َ
وقات ّ
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روحيا ،يبدو العالم الما ِّد ُّي أ� َّنه الحقيقة الوحيدة في
في نظر ال�ساذج
ًّ
الروحي هو ح ًّقا
تماما هو ال�صحيح .ف إ� ّنما العالم
الحياة.
ولكن العك�س ً
َّ
ُّ
المطلقة ،ل أ َّن كلَّ ما في العالم� ،شهوة الج�سد و�شهوة
ما ي�شتمل على الحقيقة ُ
ولما
العيون وتعظُّم المعي�شة ،لي�س من ا آلب بل من العالم (1يوحنّا َّ .)16 :2
جدا أ�ن ُي�ض َّلل النا�س ،ال يلقى إ�بلي�س �صعوب ًة ُتذكر في
كان من ال�سهل ًّ
لغواء الم ؤ�من بالم�سيح.
ا�ستخدام أ��ساليبه الماكرة إ
جرب بوا�سطة «�شهوة الج�سد» (متعة
ويفيدنا الكتاب
ّ
ُ
المقد�س �أ َّننا ُن َّ
ُّ
و«تعظم
(مقتنيات بغير م�س�ؤولية)،
ولية) ،و«�شهوة العيون» ُ
بغير م�س�ؤ َّ
التدخل
ولية) .فال�شيطان يعرف جميع ِح َيل
ُّ
المعي�شة» (�سلطة بغير م�س�ؤ َّ
في ما قد ّ
خططه اهلل لخيرنا ،ول�سوف يفعل �أ َّي �شيء ُليعيقنا عن �أن نختلي
توا�صل مع
ال�شرير يعرف �أ َّننا �إذا ك ّنا على �أوثق ُ
وحدنا مع ّ
ربنا .ذلك �أ َّن ّ
�سرورا م�ضاع ًفا.
ال�سماوي
روحيا وبذلك ن�ؤتي �أبانا
�إلهنا ف�سوف ننمو
َّ
ً
ًّ

نحو
خلقيا على
�شهوة الج�سد :بوا�سطة العالم الحا�ضر ،الفا�سد
ٍ
ًّ
الجن�سية ب�شكل فا�ضحُ ،يلهِ ب ال�شيطان رغبة
قبيح ،والموبوء بالنجا�سة
ّ
ممه ًدا �إلى حياة النا�س
الج�سد
عدو نفو�سنا يلقى �سبيال ً َّ
ال�شهوانية .ف�إ َّن َّ
َّ
ولكن �أولئك الذين
ودنيوي وما ِّد ّي.
ح�س ٌّي
ٌّ
َّ
الم�ستغرقين في ما هو ّ
خدعهم ال�شيطان بو�سو�ساته الباطلة �سرعان ما يجدون �أ َّن فُقاعة تم ُّتع
ح�سا�سا بالخواء والخزي!
غير تارك ٍة �إ َّال �إ
ً
َّ
الخطية قد تال�شت َ
�شهوة العيون :إ�ذا ك ّنا ُم ِ
التجارية ال َغ ّرار،
نجذبين نحو عالم الروح
َّ
َّ
�شن هجماته
ونح�سد الآخرين على ما يملكونه،
يتمكن ال�شيطان من ِّ
القا�سية علينا وموا�صلتها .فالكذّ اب الأكبر يهم�س قائ ً
ال لك« :لو
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وت
ح�صلت على �ساع ٍة جديدة ،أ�و قطعة أ�ر� ٍض ،أ�و منز ٍل أ�كبرَ ،
لغد َ
َ
ولكن ل أ َّنه لي�س بالخبز وحده يحيا ا إلن�سان ،بل بكلِّ كلمة تخرج من
�سعيدا!»
ً
ْ
انغم�سنا في آ� ِخر أ�هوائنا،
يتبين لنا ،بعدما
ْ
فم اهلل (متّى  ،)4:4ف�سرعان ما َّ
دائما.
أ� َّن ُممتلكاتنا الجديدة ال ت ؤ�تينا ِ�ش َب ًعا ً

ي�ضا ينفتح الباب على م�صراعيه �أمام مناورات
تعظُّم المعي�شة :كذلك �أ ً
الذاتي.
نانيتنا و�شعورنا الزائف باالكتفاء
ال�شيطان
ِّ
المدمرة بفعل ُّ
تكبرنا و�أ َّ
ّ
غير �أ َّن اهلل يمقت الكبرياء مهما كان �شكلها!
ُّ
نقي�ض
التحكم بم�صيرنا هو
الذاتية على
وبعد� ،أفلي�س وثوقُنا بقدرتنا
َ
َّ

بالرب ي�سوع واال ّتكال عليه؟ وكما
الإيمان ،ما دام الإيمان هو الثقة
ِّ
الحل الوحيد لتعظُّ م المعي�شة هو هذا:
�سبق �أن الحظنا ،فقد قال اهلل �إ َّن
َّ
ع با ّتكالك على
قرارك في ا ّت�ضا ٍ
�إتَّ�ضعوا ق ّدام ّ
الرب (يعقوب  .)10 :4ف�إ ُ
اهلل القدير هو ال�سبيل الواحد �إلى �إقفال الباب في وجه ال�شيطان حين
و�سو�س �إليك في ُخبث ب�أ ّنك ُم ٍ
ذاتيا .وا ّتكالك هذا ،الذي هو
ُي ِ
كتف ًّ
�إيمان� ،سوف ي�ؤتيك ال َغ َلبة .ذلك ل أ ْن هذه هي ال َغلَبة التي تغلب العالم� :إيمانُنا
(1يوحنّا .)4 :5

ليمان
ولكن قبل أ�ن ُيتاح لك الدخول الكامل إ�لى رحاب غَ َلبة ا إ
ْ
يقترب إ�ليك ال�شيطان من طريق ِّ
المهم
كل ما في العالم) ،من
الظافر ( إ� ْذ
ُ
ِّ
الرب ي�سوع لتالميذه .ف إ� َّنه حذَّ رهم من
نت أ� ً
أ�ن تتع َّلم أ� َ
در�سا ع َّلمه ُّ
ي�ضا ً
ليمان الأ�صيل ،إ�ذ � أس�ل :كيف تقدرون أ�ن
عائق كبير آ�خر في طريق ا إ
ت�ؤمنوا و�أنتم تقبلون مج ًدا بع�ضكم من بع�ض ،والمجد الذي من الإله الواحد
الرب ي�سوع تالميذه
ل�ستم تطلبونه؟ (يوحنّا  .)44 :5بهذه الكلمات ّنبه ُّ
98

ُ
عامل الإيمان

ليمان لن يتواجد الب َّتة مع رغب ٍة ماكرة في تل ّقي مدح النا�س
بجد َّية إ�لى أ� َّن ا إ
ِّ
وتم ُّلقهم .وفي الواقع أ� َّن �شهوة اال�ستح�سان هي م�شكلة كبيرة لم ؤ�منين
كثيرين .على أ� َّن ر�ضى مجتمع راف�ضٍ للم�سيح لي�س ّبين ًة على التلمذة
الم�سيحية الأ�صيلة.
َّ

ثم
معيتك
اليومي ،فال َّ
بد �أن ينمو �إيمانكَّ .
وعندما تتم َّتع بوقت ّ
ّ
بعد اختبارات الحياة وف َُر�صها ،ف�ستعرف كيف تمار�س
عندما تواجه في ما ُ
ذلك الإيمان الغالب الناب�ض.
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روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
فعال؟
 1في ن�شاطاتي
اليومية ،هل �أتم َّتع ب�إ ٍ
يمان ّ
َّ
كل فر�ص ٍة م�شكل ًة� ،أم في ِّ
� 2أ�أرى في ِّ
كل م�شكل ٍة فر�ص ًة الختبار
كفاية الم�سيح؟

تقدم
ق�ضية اهلل ،أ�م رغبتي أ�ن أ�عمل
�شخ�صيا على ُّ
 3أ� أ�رغب في ُّ
تقدم َّ
ًّ
ق�ضيته؟
َّ
ُ
يوميا على
 4هل حياتي �صامدة في وجه الذعر ل أ ّني �أمار�س ا ّتكا ًال ًّ
الرب؟
ّ
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رب ،ك ِّلمني لكي �أتك َّل َم
يا ُّ
ب�أ�صدا ٍء من نبرتك حيَّة،
أنت
�شت � َ
وكما فتَّ َ
هكذا دعني �أفتِّ�ش �أنا
عن خرافك ال�ضالَّة،
في وحدتها ووح�شتها!
رب ،ع ِّلمني كي �أع ِّل َم �أنا
يا ُّ
حقائق ثمينة،
ما ب َّلغتَه من
َ
واجعلْ كلماتي مجنَّحة
حتَّى ت�صل �إلى ال أعماق الخفيَّة
قلوب غير قليلة.
في ٍ
رب ،املأْني بكلِّ َ
ملئك،
يا ُّ
َ
بف�ضلك،
يفي�ض قلبي
حتَّى َ
ف�أقد َر �أن �أُعل َِن و ُ�أبدي،
بفك ٍر متو ِّهج وكالم ٍ مت�ألّق،
حبَّك الفائق
بحك الالئق!
و�س َ
ُ
فران�س�س رِدلي هافرغال -
ِ

الف�صل 6

ٌ
وقت للتخبير
حد الآباء
تقدم م ّني �أ ُ
ذات م�ساء في �أحد االجتماعاتَّ ،
مت َ
بعدما تك َّل ُ
ُ
بقوة غير معتادة .و�أخبرني
و�س�ألني �أن أ��ص ّل َي لأجله .وكان اهلل قد باركنا َّ
ال أ ُب �أ َّنه كان يعاني م�شكلة في ال�شهادة لأ�صدقائه وزمالئه .وكما �أفعل
الرب �صام ًتا �إمدادي بالتمييز
غالبا حين �أنوي م�ساعدة �أحد،
ُ
طلبت �إلى ِّ
ً
جيبا:
لع ّلي �ألم�س الحاجة
الحقيقية في حياة هذا الرجل .و�أ ُ
لفيت نف�سي ُم ً
َّ
الحقيقية .ه َّ
ال تركع معي الآن وتطلب
«ال �أعتقد �أ َّن هذه هي الم�شكلة
َّ
�أن ُيريك اهلل �سبب وجود هذه الم�شكلة لديك من جهة ال�شهادة؟» وبغير
تر ُّدد ،جثا الرجل �إلى جانبي ُم�ص ِّل ًيا.

نف�سه كان يك�شف م�شكلة
وفيما الرجل ُي�ص ِّلي ،بدا لي �أن
َّ
الرب َ
�أكبر من �صمت ال�ش َفتين .فبان�سحا ٍ
الرب
ق �شديد� ،أخذ �صاحبنا ُيخبر
َّ
م�ستبدا في معاملة
�أ َّي طاغي ٍة كان في منزله وكيف كان على الخ�صو�ص
ًّ
الرب �أن يغفر له.
قلبية �صادقة،
التم�س من ِّ
َ
�أوالده .وبتوب ٍة َّ

الم�ساء ،لم نتباحث في م�شكلة الرجل مع ال�شهادة ،بعدما �أعلن
ذلك
َ
وحية .وفي الم�ساء التالي جاء �إلى
ُّ
الرب ي�سوع ذاته له بطريق ٍة جديدة َّ
االجتماع بوج ٍه منفرج الأ�سارير ،و�أخبرني بابتهاج« :لم �أ َّ
تمكن من
ال�سكوت َ
طول النهار عن تخبير الآخرين بخال�ص الم�سيح!»
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المقد�س ،في أ� ِّي مو�ضع منه ،أ�ن علينا تقديم
الكتاب
ال يطلب إ�لينا
ّ
ُ
عر�ض ُم َ
ّ
ولكن يح ُّثنا
حكم إ�لى غير الم ؤ�منين!
«خطة الخال�ص» في
ٍ
ْ
الرب ي�سوع الم�سيح ،ح َّتى إ�ذا
الكتاب على ال�سير في �شركة دائمة مع ّ
محبته من خاللنا أ�ن يعطف
لخرين ر�سالة ا إ
قد ْمنا ل آ
َّ
لنجيل فال ُب َّد لفي�ض َّ
قلوبهم للإ�صغاء إ�لى كلمة اهلل.
الرب في
ولكن في تلك ال أ ّيام التي ال تكون قلوبنا فيها متناغم ًة مع ّ
ْ
نحو الفت.
حية،
فعالة ومثمرة على ٍ
�سيتبين لنا �أ َّن �شهادتنا لي�ست ّ
َّ
�شرك ْة َّ
طبقة عن تبليغ كلمة
وبالحقيقة �أ َّن �شفاهنا في مثل تلك ال أ ّيام �ستكون ُم َ
َّ
تلقائية للعالم
الرب ب�صورة
نتمكن من �إعالن
اهلل �إلى الآخرين ،ولن
ّ
َّ
الراف�ض للم�سيح حوا َلينا.
حيوي هو �أ َّول خطوة في
معية
ّ
فا�ستهالل كلِّ نهار مع اهلل بوقتِ َّ
جدا �أن تعتر�ض
م�ساعدتك على التخ ُّل�ص من تلك العوائق التي ي�سهل ًّ
الرب ي�سوع
في ال�سبيل حين ُتتاح لك الفر�صة لتخبير غير الم�ؤمنين عن ِّ
اختبارا �أ�صي ً
ال في
روحيا
�شا�سع بين اختبار حياة مثمرة
الم�سيح .والفرق
ٌ
ً
ًّ
عالم ٍ فاجر وبين كون المرء «بائع ب�شارة!» كالّ ،لي�س الم�ؤمن مك َّل ًفا �أن
معينة تبدو م�ؤ ّدي ًة ال�شهادة للم�سيح .بل
يقف في العالم كي يقول كلمات َّ
الم�سيحي المولود ثاني ًة �أن يتي َّقن ب�أ َّنه ح ًّقا في الم�سيح ،ومن
�إ َّن في و�سع
ِّ
الرب ي�سوع.
ي�سره �أن
َّ
يتحدث عن ِّ
هذا الموقع ُّ

في ،و أ�نا فيه ،هذا ي أ�تي بثمر كثير،
فكما قال ُّ
الرب لتالميذه :الذي يثبت َّ
وليتنا �أن
لأنّكم بدوني ال تقدرون �أن تفعلوا �شيئًا (يوحنّا � .)5 :15إذًا ،م�س�ؤ َّ
وليته هو!
نثبت فيه و�أن ِّ
نخبر الآخرين عنه؛ �أ ّما الإثمار فم�س�ؤ َّ
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بعد يوم الخم�سين ،لم ي�ستطع التالميذ أ�ن يتمالكوا حما�ستهم
المقام وحادثوه .فحيثما ذهبوا
وبهجتهم ،بعدما �سبق لهم أ�ن قابلوا َّ
ربهم ُ
حدثوا الجميع  -ح َّتى الذين كانوا ُمعادين ل�شخ�ص الم�سيح  -بعظائم
َّ
اهلل ( أ�عمال  .)11 :2و إ�ذ أ�ثاروا ف�ضول �سامعيهم ،اجتمع آ� ُ
الف النا�س من
ربوبية الم�سيح .وما
جراء ذلك لي�سمعوا بطر�س يعظ عل ًنا في مو�ضوع
َّ
ّ
تبكيت �شديد على
الجمهور
على
وقع
ى
ت
ح
كالمه،
نهي
ي
بطر�س
كاد
ٌ
َّ
ُ
ال�شخ�صية .ف إ�ذا أ�ولئك الذين وقعت عليهم منذ عهد قريب
الخطية
َّ
َّ
متح�سرين :ماذا ن�صنع ،أ�يُّها الرجال ا إلخوة؟
ولية �صلب الم�سيح ي� أس�لون
م� ؤ
ِّ
س� َّ
ال�شخ�صي ُة
( أ�عمال  .)37 :2وفي ذلك اليوم ت�ضافرت �شهادة التالميذ
َّ
ٍ
ح�صاد وفير من نفو�س المخ َّل�صين!
لج ْني
وموعظة بطر�س
الجهارية َ
َّ
وبينما كان التالميذ في ما بعد عائ�شين و�سط بيئ ٍة معادية ،ا ْلت َقوا
اهلل في اجتماع �صالةٍ
ناب�ض بالحياة .ذلك �أ َّن «رجال الدين» الذين
ٍ

كانوا يبغ�ضون التالميذ ور�سالتهم �أمروهم
ِّ
با�سمِ
بالكف عن التك ُّلم ْ
الرب ي�سوع ،في الع ِّل َّية ،قد ع َّلم
ي�سوع .وقبل ذلك بزمن ،لم يكن
ُّ
منهجية في التب�شير
التالميذ كيف ير ُّدون ال�شهادة له بوا�سطة درو� ٍس
َّ
المتحم�سين ،وقد باتوا الآن مملوئين
ال�شخ�صي .غير �أ َّن ه�ؤالء الم�ؤمنين
ِّ
ّ
تلقائيا :نحن ال يمكننا �أن ال نتكلَّم بما ر�أينا و�سمعنا
بالروح القد�س� ،أجابوا
ًّ
مثولهم في مح�ضر اهلل .فقد كانت قلوبهم
ي�ضا
(�أعمال  .)20 :4و�سبق ذلك �أ ً
ُ
المقام من بين الأموات ،وما كان في و�سعهم �أن
ت�ضطرم بحقيقة الم�سيح ُ
يلزموا ال�صمت!
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في أ�وائل العقد ال�سابع من القرن الع�شرين ،ذهبنا أ�نا و«دوروثي» في
ِ
ا�ستف�سرت
الحديدي» .و إ�ذ
�سمى آ�نذاك «ال�ستار
ُ
ّ
جولة خدمة َ
وراء ما كان ُي َّ
عن �صعوبات الرعاية في ِّ
واحد من الرعاة
ا�ستبدادي ،أ�جابني
ظل نظام
ٌ
ّ
لن أ�قلُّ عد ًدا .ولك َّننا على ال أ ِّ
قل نعرف َمن نحن .فالذين
الأمناء« :نحن ا آ
قرائي ُيعانون
قهر!»
ُ
ثبتوا م ّنا يعرفون ح ًّقا الم�سيح القائم و أ� َّننا ال ُن َ
(بع�ض ّ
مثل هذه ِ
الرب
الم َحن فعالً،
ولكن بالنظر إ�لى �سيرورة الأمور ،ف إ�ن ت أ� َّنى ُّ
ْ
جدا من
دعون أ� ً
ي�ضا إ�لى الت�ضحية بالكثير ًّ
فكثيرون من الباقين فينا �سوف ُي َ
أ�جل الم�سيح بطرق ما ك ّنا نعتقد الب َّتة أ� َّنها ممكنة الح�صول).
دو َنت «دوروثي» في ِّ
منذ ٍ
الخا�ص
المعية
ّ
عهد قريبَّ ،
مفكرة وقت َّ

�س مع ِّ
كل َن َف�س �إن كان
بها�« :إ َّنما ينبغي لكلفة موت
ّ
الرب �أن ُت َح َّ
في ».ومن الم�ؤكَّ د �أ َّن التالميذ الأوائل دفعوا ثم ًنا ً
باهظا
لروحه �أن يجري َّ
لقاء �شهادتهم الجريئة .لك َّنهم �إذ ُه ِّددوا بالحب�س من �أجل التك ُّلم عن
معا لل�صالة .من َث َّم نقر�أ :امتل أ الجميع من الروح القد�س،
الم�سيح ،اجتمعوا ً
وكانوا يتكلَّمون بكالم اهلل بمجاهرة (�أعمال .)31 :4
الفعال ينتج من الفي�ض :في�ض الروح القد�س من حياة الم�ؤمن
ف� إ َّن التب�شير ّ
مظهرا بذلك للآخرين حقيقة الم�سيح ال�ساكن فيه.
الممتلئ من الروحً ،

وفيما نقر أ� كتاب العهد الجديد ،نالحظ أ� َّن التب�شير في الكني�سة أ� َّول
انطالق التالميذ
منبرية ُمق ِنعة .فلوال
�شخ�صي ٍة
عهدها لم يكن فقط نتيج َة
ُ
َّ
َّ
كانت الجموع
�شخ�صيا بعظائم اهلل ( أ�عمال  ،)11 :2ما
أ� ّو ًال وهم ينادون
ِ
ًّ
لتحت�شد لال�ستماع �إلى بطر�س يوم الخم�سين.
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ومحبته من قلب
الرب ي�سوع الم�سيح وحيا ُته
فحينما تفي�ض طهار ُة ِّ
َّ
الحق
عد ل�سماع
عالم بائ�س يائ�سُ ،ت َل َّين قلوب النا�س و ُت�س َت ُّ
ِّ
الم ؤ�من به إ�لى ٍ
الرب كلَّ يوم في نور كلمته ح َّتى
لهي .لهذا ال�سبب ُي ِ
عوزنا أ� ْن نقابل َّ
الإ ّ
و�صية الكتاب أ� ِن امتلئوا بالروح ( أ�ف�س�س .)18 :5
نكون با�ستمرار طائعين ّ
التب�شير بوا�سطة الفي�ض
ت�ضم م ؤ�منين.
انخرطت في
الم�سيحية،
في أ�وائل حياتي
ُ
جمعية �شبيبة ُّ
َّ
َّ
ولكن على
مما نملك «معرفة!»
ْ
وك ّنا بالطبع نملِك «حما�سة» أ�كثر ّ
ربما ب�سبب ذلك!) ا�ستح�سن اهلل أ�ن ي�ستخدمنا بين
الرغم من ذلك (بل َّ
رو في ما يلي من تلك االختبارات التي كانت
أ��صدقائنا غير الم ؤ�منينَ .فل أ ِ
ال�شبان.
لنا نحن الم ؤ�منين ّ

تدرب
لما ُو ِل ُ
دت الوالد َة الجديدة ،كنت �أ�شتغل و�أ َّ
الحياة المهنيَّةَّ :
المدنية بمجل�س المدينة .وبينما كنت �أعمل في دار
في مكتب الهند�سة
َّ
البلدية الفخمة! وهنالك
ذات يوم �إلى مكاتب رئا�سة
تم ا�ستدعائي َ
َّ
َّ
البلديةَّ ،
تل َّقيت معاتب ًة حازمة من الرئي�س الأعلى الذي �أبلغني �أنه �سمع بن�شاطاتي
التب�شيرية التي ك ّنا
المهنية» .وا َّت�ضح لي �أ َّنه كان ي�شير �إلى الخدمات
«غير
َّ
ّ
ال�شبان نقوم بها .فكلَّ ليلةُ ،بعيد �إقفال الحانات ،ك ّنا ُنقيم خدمات
ُ
نحن ّ
ٍ
تب�شيرية في الهواء َّ
عامة و�سط المدينة .وفي
الطلق في �ساحة
َّ
اجتماعات َّ
المارة يتو َّقفون بطيبة خاطر لال�ستماع ،ولذلك كُ ّنا
البداية ،لم يكن
َّ
حدهم يحاول �إحراج المتك ِّلم بالأ�سئلة .فبينما كان
غالبا �إذ بد�أ �أ ُ
ُن َ�س ُّر ً
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الم ِ
تجمع غيرهم
خا�صم ُيحفيه ُم�ضاي ًقا ،كان آ�خرون
ُ
ُّ
ين�ضمون إ�ليه ،فيما َّ
لم�ساندة «الم�سكين الواقف على ال�صندوق الفارغ» .وهكذا ما كان
جمهور ال ب أ��س به ،فنكرز
يم�ضي وقت طويل ح َّتى يكون قد اجتمع
ٌ
لقبال إ�لى
له .وفي بع�ض الليالي كان يعترف �شخ�ص أ�و �شخ�صان با إ
«المتطرفة»
الت�صرفات
البلدية إ�لى أ� َّن هذه
�سر
َّ
ُّ
ّ
المخ ِّل�ص! وقد َّنبهني أ�مين ّ
م�شد ًدا
المهني .و أ�نذرني
البلدية
يجب أ� َّال ُتربط على أ� ّي وجه بمقام
َّ
َّ
ّ
ب�ضرورة وقف ِّ
ولكن بما أ� َّن اجتماعات الهواء
كل ن�شاط من هذا النوع.
ْ
جميعا ب أ� َّن
ال�شبان
ً
الطلق تلك كانت مثمرة على ما يبدو فقد �شعرنا نحن ّ
الرب ير�شدنا إ�لى متابعتها!
َّ

المقد�س ،قال مدير
كنت �أدر�س في ك ِّل َّية الكتاب
ّ
وفي ما بعد ،حين ُ
�سبوعية قو ًال ما �أزال �أذكره�« :إن
الك ِّل َّية في �إحدى الخدمات
الكن�سية ال أ
َّ
َّ
�سيرا
�ضج ْر
لم ت�ستطع
ا�ستقطاب جم ٍع في الهواء الطلق ،فال ُت ِ
َ
ً
جمهورا �أ ً
الرب من جديد على موا�صلتنا
�سمعت قوله،
فلما
ُ
ُ
�شكرت َّ
في كني�سة!» َّ
ال�شبان لتب�شيرنا في الهواء الطلق!
نحن ّ

�شهدت لجميع زمالئي في العمل ب�إيماني
عيد والدتي الجديدة،
ُب َ
ُ
تت�سن
�شخ�صا على عالقة بالمكتب لم
رت
الجديد بالم�سيحُ .ث َّم تذكَّ ُ
ً
َّ
لي فر�صة ال�شهادة له .كان ذلك هو المر�أة التي ت�أتي كلَّ م�ساء لتنظيف
بحثت عن فرا�شي
وذات م�ساء ،بعد مغادرة زمالئي،
ر�ضية الم َّت�سخة.
َ
ُ
ال أ َّ
ح�ضرت بع�ضها .وما لب َث ِ
ر�ضيات �أن
التنظيف ودالء التم�سيح ،و�أ
ُ
ت ال أ َّ
نتظر و�صول عاملة التنظيف .فبادر ُتها قائ ً
ال
ثم
ُ
�صارت نظيفةَّ ،
قعدت �أ َ
ٍ
بابتهاج« :عم ُل ِ
جال�س ْتني �إلى فنجان
�صمت ذاهل،
ك �أُنجز!» وبعد
َ
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�شاي .وبطبيعة الحالَّ ،
الرب ي�سوع.
تمك ُ
نت في حديثنا من تخبيرها عن ِّ
دائما الدموع التي ترقرقت من عينيها فيما تحادثنا
و َل�سوف أ�ذكر ً
معا!
و�ص َّلينا ً

الحياة االجتماعيّة :كذلك تح�ضرني ذكرى والدتي الحادي ُة والع�شرون،
يتم
دائما في بريطانيا.
وكانت يومذاك منا�سب ًة
َّ
خا�صة ً
وغالبا ما كان ُّ
ً
بلغت
لما
االحتفال بهذه المنا�سبة بع�شاء كبير تتبعه حفلة رق�ص.
ُ
ْ
ولكن َّ
قدمي وو�ضعه
الحادية والع�شرين ،كان اهلل قد �سبق �أن نزع الرق�ص من
َّ
يت في حفلة ذكرى والدتي الحادية والع�شرين ،تلك
في قلبي! وهكذا ر�أ ُ
التي �أقامها لي والداي ِّ
بعد لأربح �أ�صدقائي
محبة ،فر�ص ًة أ�ُخرى ُ
بكل َّ
و�ضحت في
ب�ش ًرا �إلى المنا�سبة! وقد �أ
للم�سيح .وعلى ذلك ،دعوت ُم ِّ
ُ
�سيلقي
بطاقة الدعوة لزمالئي و�أ�صدقائي غير الم�ؤمنين �أ َّن �صدي ًقا لي ُ
جدا:
كلمة بعد الع�شاء!
وو�ضعت على بطاقة الدعوة عبار ًة �صريحة ًّ
ُ
«مطلوب ح�ضورك ،ال �إح�ضارك هديَّة!» وفي تلك الليلة ،رجع �أحد
ٌ
اختبار عجيب!
الرب في
ٍ
�أ�صدقائي �إلى ّ
م�ساعدا في كني�س ٍة معمدانية بلندن ،ما
راعيا
لما
ً
ُ
وفي ما بعدَّ ،
�صرت ً
قامت ال�شبيبة ُّ
م�سائي،
ريا�ضي
قط بنزه ٍة في النهر� ،أو جول ٍة في البلد� ،أو لقا ٍء
ٍّ
ّ
�إ ّال جعلت المنا�سبة جذّ ابة بما يكفي لدعوة غير الم�ؤمنين .وبغير ا�ستثناء،
ولم
كانوا يختمون كلَّ ن�شاط من هذا النوع بتقديم وا�ضح لر�سالة الإنجيلَ .
جمعية ال�شبيبة كانت
وال�شابات �أ َّن الغاية من وجود
ال�شبان
ّ
ال؟ فقد �أدرك ّ
َّ
وثانيا ر�ؤية �أ�صدقائهم ُيقبِلون �إلى الم�سيح.
�أ َّو ًال بنيان �أنف�سهم في ّ
الربًّ ،
جمعية ال�شبيبة قد ازدهرت بمبارك ٍة من اهلل.
وال عجب � ْإن كانت
َّ
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ت�ستهوني ُّ
المقد�س قبل رجوعي
قط درا�سة الكتاب
الحياة الروحيَّة :لم
َّ
ِ
ال�سن لم
الرب في التا�سعة ع�شرة من عمري .وعليه ،ففي تلك
�إلى
ِّ
ّ
ي�سيرا .ولكن بعد قبولي الم�سيح بو�صفه
أ�عرف من كلمة اهلل إ� ّال ْنز ًرا
ً
ربي ومخ ِّل�صي� ،صار عد ٌد ٌ
معا
نحن الم ؤ�منين حدي ًثا يجتمعون ً
ّ
قليل م َّنا ُ
الحما�سي أ�ن ُن ِ
دخل
المقد�س .وكان حافزنا
في بيت لدر�س الكتاب
َّ
ّ
ثم قلو ِبنا ب أ��سرع ما يمكن! في تلك ال أ ّيام الباكرة
كلمة اهلل إ�لى ر ؤ�و�سنا َّ
�سا�سية التي �سبق أ� ِن اقترح ُتها
بالذات ،أ�جرينا درا�ستنا للكتاب بالطريقة ال أ ّ
ديني،
كتاب
في كتابي هذا .كالَّ! لم ننظر إ�لى كلمة اهلل نظرتنا إ�لى ٍ
ٍّ
درا�سي ّ
بالحري اعتبرناها بمثابة بو�صلة تهدينا في الحياة.
بل
ّ

وكنتيج ٍة مبا�شرة لدرو�س الكتاب الب�سيطة تلك ،اختبر الوالد َة
�شب ٍ
معا طرقًا �ش َّتى لحمل
و�شابات �آخرين،
ان
وت�صو ْرنا ً
ّ
َّ
الجديدة ب�ضعة ّ
ميدانيا �إلى �أماكن جديدة .ول أ َّن �أيًّا م ّنا لم يكن يملك
ر�سالة الإنجيل
ًّ
دراجة .وكذلك
�سيارة ،فقد ع َّنت لنا فكرة �صنع مقطورة
تجرها َّ
ّ
ُّ
�صمم بع�ض البارعين بيننا و�صنعوا جها ًزا لتكبير ال�صوت مو�صو ًال
َّ
�سبوعية،
بفونوغراف ُي�ش َّغل بالتعبئة
اليدوية .وفي بع�ض �أ ّيام العطلة ال أ
َّ
َّ
جارين مقطورتنا ذات
ك ّنا نذهب
بالدراجات �إلى القرى المجاورة ِّ
ّ
المكبر ال�صو ّتي.
ِّ

الميثودية فيها ُمغلقة
جي ًدا تلك القرية التي كانت الكني�سة
َّ
و�أذكر ّ
تحم�سنا لإذاعة ب�شارة الإنجيل ،بح ْثنا
و�أبوابها ُمقفلة ب�إحكام .ففي ُّ
عن المفاتيح ،وا�ست�أذ ّنا با�ستخدام مبنى الكني�سة ،ونف�ضنا الغبار عن
المكبر لل�صوت.
ثم انطلقنا �إلى �ساحة القرية الخ�ضراء بجهازنا
المقاعدَّ ،
ِّ
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اجتماعا في الهواء الطلق
وخارج «حانة القرية» أ�قمنا منبرنا وبا�شرنا
ً
تماما لمر ّنم أ�ميركي منفرد ُيدعى « ِبڤرلي ِ�ش ّي»،
بت�شغيل أ�ُ�سطوانة جديدة ً
ا�سمه «بيلي غراهم»
كان قد زار بريطانيا منذ عهد قريب برفقة
ٍّ
�شاب ُ
التب�شيرية ،ك ّنا نتناوب
مرة .وبين الترنيمة والأخرى من الترانيم
َّ
ل أ ّول َّ
�شخ�صية ب إ�يماننا بالم�سيح
لنقدم �شهادات
على اعتالء ال�صندوق الفارغ ّ
َّ
بع�ضنا أ�ن يكرزوا للم�ستطلعين
وربنا .وبعد قليل حاول ُ
باعتباره مخ ِّل�صنا َّ
الذين خرجوا من الحانة لي�ستمعوا �إلينا في المرجة .ولده�شة أ�هل
القرية ،ا�ستح�سن اهلل أ�ن يمل أ الكني�سة بالكثيرين يوم الأحد .وقد أ�قب َلت
�شابة �صارت في ما بعد مع ِّلم ًة لمدر�سة الأحد ،والح ًقا
إ�لى الم�سيح َّ
دائما،
قبلت
الم�سيح أُ�ختها أ� ً
َ
ي�ضا .وما لبثت أ�ن ُف ِتحت أ�بواب الكني�سة ً
�سبوعية ومدر�سة أ�حد �صغيرة.
كن�سية أُ�
وا�ست ؤ�نفت خدم ٌة
َّ
َّ

اعكف على ذلك في
لقد �أو�صى بول�س تيموثاو�س �أنِ اْكر ْز بالكلمة،
ْ
وقت منا�سب وغير منا�سب2( ...تيموثاو�س  .)2 :4ولو كان بول�س يمار�س
خدمته اليوم ،لخاطب تيموثاو�س على �أكثر احتمال بقو ٍل من هذا
القبيل�« :إذا �سنحت فر�صة لتقديم كلمة اهلل فانتهزها؛ و�إذا لم تكن فر�صة
ف�أوجدها! فما من ٍ
وقت الب َّتة ال تكون الكرازة بالكلمة فيه غير منا�سبة!»
ع من درا�سة
ف�أنا على يقين ب�أ َّن بول�س ما كان لينظر بعين الر�ضى �إلى �أ ِّي نو ٍ
تمتد فيها معرفة التلميذ المكت�سبة
المقد�س بطريقة
الكتاب
ر�سمية ال ُّ
َّ
َّ
بالمحبة والجر�أة� ،إلى �أ�شخا�ص ال يدخلون
تتميز
َّ
لت�صل الح ًقا ،بطرائق َّ
باب كني�سة.
يوما َ
ً

ف�سيتبين لك �أ َّنه لن
�سر ن ْقل كلمة اهلل من ر�أ�سك �إلى قلبك،
َّ
عندما تتع َّلم َّ
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ٌ

الوقت ح َّتى تغدو كلمة اهلل ،على ِ
حد تعبير إ�رميا ،كنارٍ في عظامك!
يطول
ُ

مر
�أ َّما �إذا بقي الكتاب
المقد�س في ر�أ�سك فقط  -ويا له من �أ ٍ
َّ
ً
تلميذا
�ساوي �أن تكون
م�ؤ�سف! -فمن الممكن لك على
نحو م�أ
ٍ
ّ
ٍ
نار
المقد�س بغير �أن تكون طا ِئ ًعا لروح اهلل.
للكتاب
َّ
وعندئذ ال تكون ٌ

الخا�ص بك،
المعية
في عظامك!
ِّ
ْ
ولكن فيما تقابل �إلهك بانتظام في وقت ّ
طائعا
بد �أن تدرك �أكثر ف�أكثر �أ َّنه من الم�ستحيل عليك �أن تكون
فال َّ
ً
ً
تلميذا للكلمة!
للروح بغير �أن تكون في الوقت عينه

بلى� ،إ َّن اهلل يتك َّلم �إلينا فع ً
ال حين نقر�أ كلمته ،وما يقوله لنا َيتو َّقع م ّنا �أن
نب ِّلغه �إلى الآخرين .فقد قال اهلل لحزقيال :فت�سمع الكالم من فمي وتحذِّرهم
ولكن ال نفع في التك ُّلم �إلى الآخرين �إ َّال �إذا ك َّنا
من ِقبَلي (حزقيال .)7 :33
ْ
�شخ�صيا.
تجاوبنا معه
ثم
�أ َّو ًال قد �سمعنا الكالم من فم ّ
ْ
الرب َّ
ًّ

كثيرا َمن
ما أ�كثر «م ؤ� ّيدي»
الم�سيحية! لكن َ -
َّ
واح ْ�سرتاه!  -ما أ�قلَّ ً
الحي!
لله
يقدرون أ�ن ي ؤ� ُّدوا �شهادة أ��صلية لعالقتهم
ال�شخ�صية با إ
َّ
ّ

ال�شخ�صي� ،أن ي�شهد
بناء على اختباره
لقد ا�ستطاع الر�سول يوح ّناً ،
ّ
ِ
الحية مع الم�سيح .ولذلك ،كما
بحقيقة �شركته
خيرا ،في ابتهاج،
َّ
�أ ً
نتو َّقع ،دعا الآخرين من َث َّم لالن�ضمام �إليه في تلك ال�شركة الحميمة:
ي�ضا �شركة معنا؛ و�أ ّما �شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه
...لكي يكون لكم �أ ً
ي�سوع الم�سيح (1يوحنّا .)3 :1
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روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
1

هل �أعتبر مكان عملي ومحلَّ �إقامتي كليهما بمثابة حقلي
ال�شخ�صي؟
التب�شيري
ِّ
ّ

2

مر�شحين لقبول الخال�ص� ،أم �أ�سعى بروح
مجرد َّ
�أ�أرى النا�س َّ
ال�صالة لكي �أحملهم ِّ
محبة على نوال الحياة الجديدة
بكل َّ
في الم�سيح؟

3

حق ال�شهادة للم�سيح
مرة فيها ك�سبت َّ
متى كانت �آخر َّ
عملية؟
بم�ساعدتي
ً
�شخ�صا ّما بطريقة َّ

4

با�سم الم�سيح بج�سار ٍة ل أ َّن:
طبقتان عن التك ُّلم ْ
هل �شفتاي ُم َ
معر�ضة للخطر؟
حياتي َّ
مهنتي قد ُتع َّلق؟
النا�صري المحتقر
�صف ي�سوع
كبريائي ت�أبى الوقوف في
ِّ
ِّ
والمرفو�ض؟
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ال�سرمدي!
بدي ...
ّ
أزلي ال أ ُّ
�أيُّها النور ال ُّ
النف�س نقيَّة،
كم ينبغي �أن تكون
ُ
الك�شاف
تعر�ضت لبهائك ّ
حتَّى �إذا َّ
ال تنكم�ش وال تنكفئ،
بل بابتهاج هادئ
يُتاح لها �أن تحيا
و�أن تتطلَّع �إليك!
�إ َّن ال أرواح المحيط َة بعر�شك
تحمل ال�سعادة الملتهبة،
يمكنها ُّ
ولكن ذلك من ن�صيبها وحدها،
َّ
قط
عرفت
ما
ها
ن
أ
ل
َّ
ُّ
عالما كعالَمنا ال�ساقط هذا.
ً
�أ ّواه! كيف لي �أناَ ،من ُمقا ُمه الظالم
و َمن ذهنُه ُمظلم،
�سمى
�أن �أظهر في ح�ضرة َمن َّ
جل �أن يُ َ
أتحمل بروحي العارية
و� َّ
�أ�ش َّعته غير المخلوقة؟
�أمام الإن�سان �سبيلٌ ل أنْ يرقى
�إلى تلك الح�ضرة ال أ�سمى:
تقدمةٌ ...ذبيح ٌة مكفِّرة،
وخدم ُة �شفي ٍع عند الآب م�ؤازِرة.
فهذه بالنعمة تُ ِع ُّدنا
لر�ؤية القدا�سة في ال ُعلى:
قد �صار لبني الجهالة والظالم
ال�سرمدي
�أن ي�سكنوا في النور
ّ
بدي!
الح ِّب ال أ ّ
بف�ضل ُ
 -ثوما�س ب ِِّني (- )1874 - 1798

الف�صل 7

ِثمار �أو نار
�سويدي هاجر �إلى �أميركا ،حيث
«ب ْنغت» ،وهو
لي
ٌ
ٌ
ا�سمه َ
�صديق ُ
«ب ْنغت»
رجل �أعمال م�ؤم ًنا
ً
�أ�صبح ُ
ناجحا .وكان من جملة خدمات َ
ر�سالية �إلى ِ
مق�صدها في الحقول
العديدة
ُ
�سروره بقيادة الطائرات الإ َّ
طيارة �صغيرة
إر�سالية.
َ
وذات �سنة ُطلِب �إليه و�إلى �صديق له �أن ي�أخذا ّ
ال َّ
ر�سالية .ولدى �إكمال ال�شوط
�إلى �أال�سكا من قِبل �إحدى
ّ
الجمعيات الإ َّ
«فايربانك�س» ،و�أخذ هو
الأكبر من الرحلة ،تركه �صديقه في مطار
ْ
الطيارة وحده �إلى ِ
مق�صدها.
ُّ
ي�ستعد لقيادة ّ

الطيارة ال�صغيرة بحقيبة طوارئ،
وقُبيل �أن ُيغادر ال�صديق ،قذف �إلى ّ
فيها لوح �شوكوال وحرام �صفيق فقط .وخالل هذه المرحلة الأخيرة من
�شدت الرياح الغادرة في جبال
هبت عا�صفة على غير تو ُّقع .وقد َّ
الرحلةَّ ،
ح ُم ِ
نحدر ،حيث انقلبت ر�أ ً�سا على عقب
الطيارة ال�ضئيلة �إلى �سف ٍ
�أال�سكا َّ
وانزلقت ح َّتى تو َّقفت عند حافة ُج ٍ
�صخري .وظلَّ الثلج يت�ساقط
رف
ّ
ولكن من لطف اهلل �أن الرياح نفخت الثلج
طوال ال أ ّيام الثالثة التالية،
ْ
الطيارة
مما حال دون تغطيتها.
ْ
الطيارة الأبي�ضّ ،
عن بطن ّ
ولكن ل أ َّن بطن َّ
ً
فلما طارت فوقها ف َِرق الإنقاذ التابعة لخفر
الأبي�ض كان
محاطا بالثلجّ ،
ال�سواحل لم َّ
تتمكن من ر�ؤيتها.
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لنقاذ التابعة له ،عمد «برو�س» ابن
وبعدما ا�ستدعى الجي�ش فرق ا إ
الجمعية ،إ�لى
اري
طي ّ
«ب ْنغت» ،وهو ٌّ
َ
طيار من ّ
�شاب م ؤ�من ممدوح ،مع ّ
َّ
«ب ْنغت» .وعلى الأر�ض في تلك
ال�صالة طالبين أ�ن ير�شدهما ُّ
الرب إ�لى َ
«ب ْنغت» ،قد أ�ُرهِ ق وخارت قواه ،ح َّتى إ� َّنه التقط لنف�سه
الأثناء ،كان َ
حباءه بوجه �شاحبٍ لكن ِ
با�سم.
�صورة
فوتوغرافية يظهر فيها مو ِّد ًعا أ� ّ
َّ
جري ُخ َّطة أُ�خرى .فبينما «برو�س» و�صديقه يطيران
غير أ� َّن اهلل �شاء أ�ن ُي َ
انعكا�س �ضوء ال�شم�س على
انتباههما
الطيارة المنقلبة ،لفت
َ
ُ
فوق موقع ّ
فحددا مكانها!
الطيارةَّ ،
بطن ّ
«ب ْنغت» الح ًقا �أنَّه في �أثناء
لماذا �أحكي هذه َّ
الق�صة؟ لقد �أخبرني َ
«كر�سي الم�سيح» حيث
ال أ ّيام الع�شرة التي ق�ضاها هناك عا�ش عند عتبة
ِّ
لما كان وحده في
لما ر�أي ُته ثاني ًة �أخبرني �أ َّنه َّ
ثم َّ
المحا�سب ُة والمكاف�أةَّ .
الجرف المغطَّى بالثلج� ،أتاح له الروح القد�س �أن
ح�ضرة اهلل ،فوق ذلك ُ
�سريعا نداء العودة �إلى ح�ضرة
يراجع حياته على الأر�ض �إذ تو َّقع �أن ُي ِّلبي
ً
كر�سي محا�سبة الم�ؤمنين قد
اهلل في ال�سماء .وقال �إ َّنه �شعر كما لو كان
ُّ
جاءه قبل �أوانه .و�إ ِذ انب�سطت حياته �أمام ناظريهّ ،
فكر في �سني الخدمة
ح�سابه منها
عما �سيكون له
ُ
الم�سيحية المتفانية التي ق�ضاها ،و�ساءل نف�سه َّ
َّ
بدية.
في ال أ َّ

«ب ْنغت» �أ َّنه �أدرك �أ َّن اجتماعات عمدة
وبجدية بالغة� ،أخبرني َ
َّ
الكن�سية الكثيرة،
ر�سالية ،ون�شاطاته
الكني�سة ،وجل�سات مجل�س الإ ّ
َّ
نما قام بها فع ً
وتعبيرا عن
ال بطاقة ج�سده
و�إن كان قد توالَّها ب�سرور ،ف�إ َّ
ً
مواهبه وقدراته ،ولي�س نتيج ًة لفي�ض ملء الروح القد�س.
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وقال إ� َّنه في تلك ال أ ّيام الع�شرة أ�راه اهلل أ� َّن تلك الن�شاطات «الجديرة
ِ
وق�شا» (وهذه ا�ستعارات ا�س ُتخدمت
«خ�شبا
بالذكر» ما كانت إ� َّال
وع�شبا ًّ
ً
ً
عمال �سوف
في الكتاب
المقد�س للإ�شارة �إلى ما في حياتنا من أ� ّي ٍام و أ� ٍ
ّ
«كر�سي محا�سبة الم ؤ�منين» في ح�ضرة الم�سيح ،ومن َث َّم ال
حرق أ�مام
ُت َ
ّ
بدية).
يكون لها
ٌ
ح�ساب في ال أ َّ
«ب ْنغت»
اختبار نه�ض ٍة
وقد كان هذا االختبار المهيب في حياة َ
َ

كثيرا الحما�سة
بالفعل.
ونحن الذين �أحببناه وعرفناه من زمانَّ ،
ُ
وقدرنا ً
بكل ٍ
التي بها عكف على عمل اهلل ِّ
تفان ،فهمنا في ما بعد ما ق�صده .ذلك
الخا�صة،
وقوته
َّ
�أ َّن ال�سنين القليلة الباقية من حياته ف ُِّ�سرت لي�س ِب ُلغة قدراته َّ
وقوته من خالل حياته ك َّلما
بل بلغة دفقٍ جديد من في�ض بركة اهلل َّ
�أ ّدى �شهادته.

«كر�سي
�صحية للم�ؤمنين �أن نتذكَّ ر �أ َّننا �سوف ُنظهر �أمام
و�إ َّنها لفكرة ُم ّ
ّ
«كر�سي الم�سيح»
الم َع ّد لجميع الم�ؤمنين .ويجب التفريق بين
الم�سيح» ُ
ّ
هذا و«عر�ش الدينونة الأبي�ض العظيم» .فالعر�ش العظيم الأبي�ض هو
وي َ
حكم عليهم بالهالك
�سيدان غير الم�ؤمنين
جميعا ُ
ً
المكان الذي �أمامه ُ
حرق
بدي� .أ ّما
ال أ ّ
كر�سي محا�سبة الم�ؤمنين فهو المكان الذي فيه ُ
�سي َ
ُّ
كلُّ ما لم يكن من الإيمان ،ويبقى �إلى الأبد كلُّ ما هو من الإيمان،
ِ
نف�سه قام بالعمل! في ذلك اليوم� ،سيكت�شف م�ؤمنون
لمجد اهلل :ل أ َّنه هو َ
الكن�سية و�شعبي َتهم في
كثيرون بح�سرة �أ َّن ح َّتى ان�شغا َلهم بالخدمات
َّ
كبيرا في �أثناء حياتهم  -لم يكن
الدينية  -ولو جلبا لهم
الدوائر
ً
ّ
اكتفاء ً
ح�ساب في فكر اهلل باعتبارهما عم ً
روحيا �أ�صيالً.
ال
لهما
ٌ
ًّ
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�صفحات بي�ضاء
�أمامي ورقتان بي�ضاوان نظيفتان ،وكلتاهما خاليتان .فلم يكتب �أحد
كنت لترى �أفكار �أ ٍ
حد
�أو ير�سم عليهما �شي ًئا .ولو
َ
نظرت �إليهما ،ما َ
مخطوط ًة ،وال �صور ًة جميلة� .إ َّال �أنَّك في الوقت ِ
نف�س ِه ما كنت لترى
غالط �أ ٍ
�أ َ
ي�ضا لي�س من خرب�شة
ي�ضا! فكما لي�س من جمال ،فكذلك �أ ً
حد �أ ً
ٍ
�صفحات بي�ضاء ،ال �أكثر وال �أقلّ .
وال لطخات ،و�إ َّنما ب�ضع

ام كثيرة ُت�شبه هذه ال�صفحات البي�ضاء.
تمر في حياتك وحياتي �أ ّي ٌ
وقد ُّ
ولئن كانت �صفحات حياة الم�ؤمن ّ
ملطخ ًة بالخطايا في الما�ضي ،ف�إ َّن
كلَّ �صفحة من �صفحات حياته قد �صارت بي�ضاء ،وذلك بف�ضل رحمة
اهلل العجيبة وبفعل َد ِم الم�سيح المك ِّفر� .إذ ال يبقى �إ َّال كلُّ ما قد �صار �أبي�ض
كالثلج (�إ�شعياء .)18 :1
و إ� ْذ أُ�عيد النظر في بع�ض �صفحات حياتي من حيث كوني م ؤ�م ًنا

عمدا
بالم�سيح ،أ�تذكَّ ر ب أ� ً�سى أ�نَّني قد أ�خط أ� ُت و أ�
حزنت الروح القد�سً ،
ُ
ٍ
دم الم�سيح ،لظ َّلت تلك
�سهواِ ،من
أ�و
�ضعف أ�و من ع�صيان .فلوال ُ
ً
نانية البغي�ضة .وما أ�عجب
ال�صفحات �سوداء بلطخات
الخطية الب�شعة وال أ َّ
َّ
الرحمة والنعمة اللتين �شملني اهلل بهما ،بحيث إ� َّن تلك ال�صفحات التي
بالخطية ِ
�صفحات ِبي�ض،
بي�ضاء كالثلج!
لن
جدا
باتت ا آ
�سودة ًّ
ٌ
َ
كانت ُم َّ
َّ
ال�سود!
لك َّنها -
ُ
والبقع ُ
والحمد هلل!  -خالي ٌة من اللطخات ُ
ي�ضا �أن �أدرك �أ َّن ك َّل ما لم يعمله الروح
لك َّنها فكر ٌة ُم َ�ص ِّحي ٌة لي �أ ً
بدية .وبكلمات الر�سول
القد�س بي ال يكون له
ٌ
ح�ساب بالن�سبة �إلى ال أ ّ
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ولكن
بول�س ،ف إ� َّن تلك ال أ ّيام من الحياة يمكن و�ص ُفها ب أ� َّنها أ�ُ ِنقذت
ْ
للروح القد�س من
كما بنار (1كورنثو�س  .)15 :3فحين ال يكون ٌ
في�ض ُّ
�شيء من
حياتي ،فمع أ� َّن خطاياي قد ُم ِح َيت
ِ
ربي الغفور ،ال ُي َ
بف�ضل ّ
نجز ٌ
�صفحات بي�ض ،إ� َّنما  -واح�سرتاه!
بدية.
ٌ
ح�سب بالن�سبة �إلى ال أ َّ
� أش�نه أ�ن ُي َ
 ال �شيء أ�كثر!بي�ضاء �إلى الأبد ،ف�إ َّن
ومع �أ َّن بع�ض �صفحات الحياة �سوف تبقى
َ
ٍ
محوها،
�صفحات أ�ُخرى �ستكون عليها ُ�ص َو ٌر فائقة الجمال يتعذَّ ر
ُ
ٍ
مجد ًة له �إلى الأبد .هذه
محبته المثقوبتانُ ،م ِّ
�صفحات ر�سمتها يدا َّ
عند ِّ
كل م�ؤمن ،هي ِ�س ِجلُّ تلك ال أ ّيام التي فيها كُ ّنا
ال�صفحات المجيدةَ ،
�آ ٍ
�صفحات
ال�سرمدي �أن يعمل عم َل ُه الأبدي .نعم،
طيعة بها قدر اهلل
ٌ
ُّ
الت ِّ
بي�ض ،لك َّنها  -والحمد هلل! � -أكثر من ذلك بكثير!
�سنون ُم�ضيَّع ٌة ُ�س ًدى
«هلموا تغ َّدوا»
يوميا بقوله ُّ
يا لها من م�أ�سا ٍة لأولئك الذين يدعوهم اهلل ًّ
بالحري
�ضيعوا ُ�س ًدى من حياتهم �سنين كان يمكنهم
ِّ
(يوحنّا � )12 :21أن ُي ّ
ربهم وفي �إبهاج قلب
�أن يق�ضوها في فرح ال�شركة المتو ّثقة �أ ً
بدا مع ِّ
المخ ِّل�ص نف�سه.
خال�صه بالذات
كدر
فرح ي�شوبه الحزن �إ ْذ �أتذكَّ ر ً
�شيخا َّ
َ
يغمر قلبي ٌ
ال�سطحية.
م�سرات الحياة
ُ
وجع ال ُف َر�ص ُ
َّ
الم َّ
�ضيعة وال�سنين المهدورة في ّ
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ذهبت في الخدمة إ�لى م�ست�شفى مح ِّل ّي ب�صحبة
ُفبعيد والدتي الجديدة،
ُ
�شب ٍ
م�ساء يوم ال�سبت،
ي�ضا .وك َّنا كلَّ ُ أ��سبوعين،
ان حديثي الإيمان أ� ً
َ
ب�ضعة ّ
الم ِ�س ِّنين الذين لم يكونوا ي�ستطيعون
نقدم ر�سالة ا إ
ِّ
لنجيل و ُن�ص ِّلي مع بع�ض ُ
فم�ساء ِ
ُّ
جل�ست
ذات �سبت،
الع َجزة في الم�ست�شفى.
ُ
قط مغادرة جناح َ
َ
ٍ
واحد من الم�س ِّنين قيل لنا إ� َّنه لن يعي�ش ح َّتى زيارتنا التالية
�سرير
بجانب ِ
بعد أُ��سبوعين.

ثم
وبعدما �سمع ر�سالتنا
َّ
التب�شيرية الق�صيرة ،بدا عليه الت�أ ُّثر ال�شديدَّ ،
خديه�« :أنا �أعلم �أنَّني مخ َّل�ص وذاهب
قال
متلعثما والدموع ت�سيل على َّ
ً
�إلى ال�سماء ».ف�أجبت« :عظيم!» وقبل �أن يت�س َّنى لي �أن �أقول �أ َّي �شيء
ثم
ح
باكيا ،ال من فر ٍ
ح ال ُيكبت ،بل ب�ألم جر ٍ
داخليَّ .
�آخر ،بد�أ ين�شج ً
ّ
ولكن فرحتي منقو�صة .ف�أنا كما تعلم في
هم�س ب�صوت �ضعيف« :نعم،
َّ
�ضيعت من عمري �سبعين �سنة!»
الحادية وال�سبعين ،وقد َّ

ل�ست �أذكر كيف
ماذا كان يمكنني �أن �أقول له و�أنا حديث الإيمان؟ ُ
رجعت �إلى البيت تلك الليلة
جي ًدا �أنَّني
ُ
ُ
حاولت �أن �أُ ّ
عزيه .ولك َّنني �أذكر ّ
رب ،الآن
للرب
وقلت
ركبتي
وجثوت على
ُ
ُ
كالما من هذا القبيل« :يا ّ
ّ
ً
َّ
رجوعا .فعندما
�أنظر عبر الم�ستقبل �إلى حيا ٍة �سوف �أنظر �إليها ذات يوم ٍ
ً
ولكن
يحين وقت ذهابي �إلى ال�سماء ،ال �أُريد �أن �أذهب بنف� ٍس مخ َّل�صة
ْ
�ضيعة .فالليلة �أ�ضع حياتي بين يديك من جديد ،م�ص ّل ًيا �أن تجعلها
بحيا ٍة ُم َّ
بدية!»
ح ًّقا ذات قيمة بالن�سبة �إلى ال أ َّ

مقدارا
وفي العهد القديم َّنبه حبقوق �إلى �أ َّنه من الممكن �أن نبذل
ً
ثم نك�شف الح ًقا بح�سرة �أ َّن ما فعلناه ال ي�ساوي
كبيرا من الطاقةَّ .
ً
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فلما أ�علم �شعبه بهذه الحقيقة« :البار ب إ�يمانه يحيا» (حبقوق ،)4 :2
�شي ًئاَّ .
ليمان ،القا�ضي
يطبقون مبد أ� ا إ
أ�نذرهم أ� ً
ي�ضا ب أ� َّن أ�ولئك الذين ال ّ
باال ّتكال الك ّل ِّي على اهلل ،في مجال ن�شاطات الحياة« ،يتعبون للنار»
(حبقوق  .)13 :2فل أ َّن ه ؤ�الء القوم ب َنوا مدينتهم بعدم اال ّتكال الك ِّل ّي
على اهلل ،لم يبق إ� َّال الرماد .وهكذا ،فمهما عملنا من عمل لم نكن فيه
�سيتحول إ�لى رماد
الرب ي�سوع الم�سيح ،ف إ� َّنه ذات يوم
كليا على ّ
َّ
م ّت ِكلين ًّ
في نار ح�ضرة اهلل.
ينبه بول�س كذلك في العهد الجديد ،قائالً:
وفي ما بعدِّ ،

[الرب ي�سوع الم�سيح] ذهبًا،
ولكن �إن كان �أحد يبني على هذا الأ�سا�س
ِّ
ْ
ظاهرا؛ ل أ َّن
ف�ضة ،حجارة كريمة ،خ�شبًا ،ع�شبًاًّ ،
ق�شا ،فعمل كل واحد �سي�صير ً
ٍ
واحد ما هو� .إن بقي
اليوم �سيبيِّنه ،لأنَّه بنار يُ�ستَعلن ،و�ستمتحن النار عمل كلِّ
عمل �أحد قد بناه عليه ،ف�سي�أخذ �أجرة؛ �إن احترق عمل �أحد ف�سيخ�سر ،و�أ َّما هو
ولكن كما بنار (1كورنثو�س .)15-12 :3
ف�سيخل�ص،
ْ

م�سرورا ل أ َّنه
لقد كان ابن الحادية وال�سبعين في َجناح العجزة
ً
جدا ل أ َّنه قد خل�ص «كما بنار» .والنار
مخ َّل�ص ،ولك َّنه أ� ً
ي�ضا كان حزي ًنا ًّ
وق�ش هي عينها النار التي
التي �ستحرق ما في حياته من
ٍ
خ�شب وع�شب ّ
�س ُتن ِّقي الذهب والف�ضة والحجارة الكريمة لدى أ�ولئك الذين أ�تاحوا
م�ستخدما حجارة البناء
ليبني بوا�سطتهم
حرية العمل
ً
للروح القد�س ّ
َ
لهية غير القابلة للفناء.
ا إ
ل َّ
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ال�سرمدي
النور
ّ
بدي من خالل ِّ
كل م�ؤمن يكون ثاب ًتا
زلي يقوم بعمله ال أ ِّ
�إ َّن الإله ال أ ّ
في الم�سيح �إذ ُيغذِّ ي �إيمانه ويط ِّبق كلمة اهلل في حياته .ول�سوف يكون
م�ؤمنون من هذا النوع قادرين على مواجهة ِّ
كل يوم بتر ُّقبٍ ف َِرح� ،إذ
ي�شهدون �شهاد َة يقين :لذلك ونحن قابلون ملكوتًا ال يتزعزع ،ليكن عندنا
�شكر به نخدِ م اهلل خدم ًة مر�ضيَّة بخ�شوع وتقوى (عبرانيين  .)28 :12فمن
ٌ
بقوة الروح
�ش�أن �أوقات
الفعالة �أن ِّ
المعية المنتظمة ّ
ت�شجعنا على ال�سلوك َّ
َّ
القد�س ،ال بطاقة الج�سد.
وذات يوم ،في النور الفاح�ص ِّ
لكل �شيء والمنبعث من ح�ضرة اهلل
طيعة لعمل
َّ
المقد�سة� ،سوف يفرح ً
واني ّ
فرحا فائ ًقا �أولئك الذين كانوا �أ َ
فيوما،
الحي .فالآن �إذ ننجذب �إلى م�أدبة �إله النور
الإله
يوما ً
والمحبة ً
َّ
ّ
يدعونا �إلى التم ُّتع ب�شركة �شفافَّة معه .وبهذه الطريقة ،ن�صير قنوات نوره
ناني.
َّ
ومحبته �إلى ٍ
عالم مظلم و�أ ّ
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روحي
نف�س
فح�ص ٍ
ُ
ٌّ
1

عائ�شا بالطريقة التي بها �أعي�ش الآن ،فهل يكون
�إذا
ا�ستمررت ً
ُ
«كر�سي الم�سيح؟»
من حياتي �أ ُّي ثمار �أمام
ّ

2

عندما �أُ�ص ّلي ،هل �أقترب �إلى اهلل على �أ�سا�س كونه النور
لي
ال�سرمدي� ،أم هل �أعتبره فقط
الم ِ
َ
ال�شخ�ص ُ
ح�سن �إ َّ
والموجود في ال�سماء؟

3

هل يعوزني الآن �أن �أُ�ص ّلي �صالة داود� :أح ِيني ح�سب كلمتك!
(المزمور )25 :119؟
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رب ُخب َز الحياة،
�إك�سِ ْر لي يا ُّ
رب البحيرة:
كما
َ
ك�سرت ال أرغفة ُق َ
فمن وراء �صفحات الوحي المق َّد�سة
رب ملتم�سة،
نف�سي لك يا ُّ
إليك ُ
و� َ
تتوق روحي
الحي!
�أيُّها الكلمة ّ
رب خب ُز الحياة،
�أنت لي يا ُّ
وكلمتُك المق َّد�سة
الحق الذي يخ ِّل�ص نف�سي:
هي ُّ
�أعطنِي ف�آكُلَ و�أحيا
معك في ال ُعلى.
أحب حقّك،
ع ِّلمني �أن � َّ
لأنْك �أنت المحبَّة!
في،
رب �أف ْ
يا ُّ
ِ�ض روحك الآن َّ
الب�صر؛
عيني ويهبَني
ُ
َ
فيلم َ�س َّ
الحق المكنون
لي َّ
�أبِن ّ
في �سطور كلمتك،
ف�أرى في كتابك
�صور َة ذاتك
العلي.
�أيَّها ُّ
الرب ّ
 -ماري �آن الثبوري -

الف�صل 8

هل ُّموا تغ َّدوا
على ِّ
المقام من بين الأموات،
�شط بحر الجليل
الرملي وقف ُ
ابن اهلل ُ
ِّ
ح�ضوره الجليل
�ضباب ال�صباح
فربما حجب
وحيدا لم ُي ِ
ً
ُ
الحظه �أحدَّ .
َ
عينهم في �أعقاب موت
الم َتعبين� .أو َّ
ربما غامت �أ ُ
عن �أعين التالميذ ُ
�صليب خ�شن.
الم�سيح على
ٍ

معا في قارب
وعلى مقربة من ال�شاطئ ،احت�شد التالميذ اليائ�سون ً
ٍ
خيبة للأمل في �أثنائها
�صيد �صغير .وكانوا قد َ
طووا ًّ
توا ليلة �صيد ُم ِّ
لم يم�سكوا �شي ًئا .و�إذا ب�شخ� ٍص ي�س�ألهم �س�ؤا ًال من �ش�أنه �أن ي�ضفي ال�شماتة
ندت عن �شف َتي ذلك
ثم َّ
على الأذى :يا غلمان� ،ألعلَّ عندكم �إ ً
داما؟ َّ
تنم عن معرفة ُمطلقة:
ال�شخ�ص البعيد على ال�شاطئ كلم ُة �أ ٍ
مر �صريح ٌة ُّ
�ألقوا ال�شبكة �إلى جانب ال�سفينة الأيمن فتجدوا!
�إذ ذاك �صحا يوح ّنا من غيبوبة الكابو�س ،وا�ستجاب لل�صوت الم أ�لوف
�سيدهم
هات ًفا بفرح :هو ّ
الرب! فانتع�ش الأمل لدى التالميذ ،وامتثلوا �أمر ّ
ٍ
دبت الحما�سة في بطر�س
ب�صيد ٍة وافرة!
ّ
الرب ،و�إذا بال�شبكة تمتلئ َ
عندئذ َّ
متله ًفا للقاء مع ِّلمه الكريم (يوح ّنا .)11 :21
فغط�س تحت الموج و�سبح ّ

نف�سه ،وال أ�حد �سواه ،إ�لى
وعلى ال�شاطئ ،عمد ُّ
رب المجد المقام ُ
الرب
مجمرة .ح َّتى إ�ذا اجتمع التالميذ ك ُّلهم ،وجدوا أ� َّن
نار
َّ
ِّ
إ��ضرام ْ
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تغدوا
هلموا َّ
ّ

ً
م�شوية ُم ِّ
غذية .فله ؤ�الء
عد لهم وجب ًة
ي�سوع قد ا�ستح�ضر
�سمكا و أ� َّ
َّ
الرب ي�سوع دعوته الكريمة
الرجال الجائعين ِ
لكن المبتهجين ،أ��صدر ُّ
هلموا تغ َّدوا (يوحنّا .)12 :21
أ� ْن ُّ

هذه الدعوة الكريمة عينها ما تزال تجلجل عبر رواق �أل َفي ِن من
بدية من
ال�سنين.
ف�صباحا بعد �صباح ،يقف ي�سوع ُّ
ً
الرب على �شواطئ ال أ َّ
عدها بعناية .نعم،
حيث ما يزال يدعونا �إلى اال�شتراك في م�أدبة
ُ
�سماوية �أ َّ
َّ
عد لنا ب�إ ٍ
تقان كلَّ وجب ٍة
هو اهلل نف�سه،
ربنا ومخ ِّل�صناَ ،من قد �أ َّ
ُ
ي�سوع ُّ
المقد�س!
غذاء �إيماننا ،كلم ُة اهلل ،الكتاب
َّ
يومية� .إ َّنها ُ
روحية َّ
َّ

توجه �إلى الكلمة
ال�سمع» فيما �أ َ
بعد ُلحيظات� ،س�أدعوك �إلى «ا�ستِراق ْ
�سجل وقت ال�صالة هذا
المعية
َّ
ِّ
الخا�ص بي .و�إ َّنما �أُ ِّ
المقد�سة لإقامة وقت َّ
وعون كثير الفائدة لك �إذ
عملي
ال�شخ�صي فقط ل أ َّنه قد يثبت �أنَّه ت�شجيع
ٌ
ّ
َّ
م�صدرين
وتتغدى .فمن
�سيدك الكريمة �أن ُتق ِبل
ّ
َ
ت�ستجيب بانتظام لدعوة ّ
فعلي.
تماما ُدف ُ
مختلفين ً
ِعت �إلى الإف�ضاء �إليك بوقائع وقت َّ
معية ّ
تكرم بقراءة مخطوطة الف�صول ال�سابقة ،وقد ح َّثني
ال أ َّول:
ٌ
�صديق لي َّ
على و�ضع هذا الأمر كخاتمة منا�سبة لكتابي هذا.

الثاني :من حين �إلى �آخر ،وعلى مدى �سنين عديدة ،كان لي امتيا ٌز
ٍ
جماعات
ُدت
ب�أن �أ�شهد كيف بارك اهلل الح�ضور بركة
خا�صة فيما ق َ
َّ
جماعي.
معية
وكنائ�س �ش َّتى في وقت َّ
ّ

وفي منا�سبات كهذه ،ي�ستطيع الم�شاركة �أ ُّي فرد من الح�ضور ،وال
قدم �أ َّية
ُت�س�أل �أيَّة �أ�سئلة �إ َّال من الروح القد�س في �صالة �صامتة ،وال ُت َّ
مواعظ! وك ّنا ن�ستهل كلَّ
ماعية طالبين �أن يكون
ِ
معية ب�صال ٍة َج َّ
اجتماع َّ
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ب�صوت ٍ
الكتابي
المقطع
عال
معا
ٍ
َ
الروح القد�س هو مع ِّلمناُ .ث َّم نقر أ� ً
َّ
لية الأولى
معا ا آ
المختار .ومن َث َّم نعود إ�لى أ� َّول ذلك المقطع ونقر أ� ً
لية التالية ،نق�ضي ن�صف دقيقة �صم ًتا .في أ�ثناء
التقدم إ�لى ا آ
عاليا .وقبل ُّ
ً
وقت ال�صمت ذاك ،يت أ� َّمل كلُّ ٍ
توا،
فرد بروح ال�صالة في ا آ
لية المقروءة ًّ
ليرى هل ُت ِ
درجة
لجابة من تلك ا آ
مكن ا إ
الم َ
لية عن أ� ٍّي من الأ�سئلة ُ
بعد هذا الف�صل .وفي أ�عقاب فترة ال�صالة والت أ� ُّمل ال�صامتة ،كان كلُّ فرد
ثم
حرية إ�خبار الجماعة كيف ك َّلم الروح القد�س قلبه بتلك ا آ
ُيعطى َّ
ليةَّ .
توا و إ� ّما من ِق َبل
تلي ذلك �صال ُة
ُ
تجاوب إ� ّما من ِق َبل ال�شخ�ص الذي تك َّلم ًّ
أ� ِّي ٍ
فرد من الجماعة.

ود
معية .و� أ ُّ
وبالمنا�سبة� ،أعتقد � أ َّن هذا الأ�سلوب هو �أنفع طريقة إلقامة وقت َّ
الجماعية
الق ّراء الذين ي�ستخدمون هذا الكتاب في حلقات الدرا�سة
حث ُ
الآن �أن � أ َّ
َّ
يخ�ص�صوا ب�ضعة اجتماعات �أُخرى في �سبيل تطبيق االقتراحات ال�سابقة.
على �أن ِّ
(لمزيد من الإفادة ،تجد الأ�سئلة على ال�صفحة )141

مرة الراحل «ثوما�س
المعية
وفكرة وقت َّ
عرفني بها أ� َّو َل َّ
الجماعي َّ
ّ
بريطاني ،وذلك في مركز م ؤ�تمرات ال�شبيبة ،حيث
مب�شر
ريز» ،وهو ِّ
ّ
قبلت الم�سيح مخ ِّل ً�صا لنف�سي .أ� ّما الأ�سئلة التي طلب م ّنا «ثوما�س»
ُ
أ�ن نجيب عنها فكانت �صورة مختلفة لتلك التي �سبق أ�ن اقترحتها في
المعية).
الف�صل الرابع (وقت
َّ

كثيرا من االجتماعات
وعلى مدى ال�سنين الطويلة ُمذذاك،
َ
�صحب ً
ح�سا�س غير معتاد لح�ضور اهلل وتكليم الروح
التي �أدر ُتها بهذه الطريقة �إ
ٌ
والح َيوات .فبعد خدمة من هذا النوع في كني�سة
القد�س للقلوب
َ
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الكندية ،قال الراعي مع ِّل ًقا:
معمدانية و�سط إ�حدى مدن «فيكتوريا»
َّ
ّ
«كانت هذه أ�روع خدمة مباركة ح�ضر ُتها طوال �سني خدمتي!»
عربية بمدينة
وكذلك أ� ً
ي�ضا بعد ب�ضعة أ� ّيام من الخدمات في كني�سة َّ
قمت في �أثنائها بتعليم هذه المفاهيم كما �أقمنا في �أ َّيام
القد�س
العربيةُ ،
َّ
ُ
المقد�س
كلية الكتاب
معية
َّ
جماعية ،قال مدير َّ
َّ
أ�خرى اجتماعات وقت َّ
يوما في مثل
َّ
الكندية ،وكان �آنذاك ُيقيم في تلك المدينة العريقة« :ما ك ّنا ً
روحية مباركة ُهنا في هذه المدينة!»
هذا ال ُقرب من نه�ضة
َّ
الكن�سية ،ولقاءات ال�شركة في البيوت ،والم�ؤتمرات
وفي االجتماعات
َّ
لكن
وجمعيات ال�شبيبة ،قد بارك اهلل هذه الطريقة
الروحية،
الجماعيةِ ،
َّ
َّ
َّ
المقد�س.
الفردية في الوقت عينه ،في درا�سة الكتاب
َّ
َّ
معيتي ال�شخ�صي كتاب ًة،
لما
ُ
�إ َّنما �أو ُّد �أن اذكر �أنَّني َّ
حاولت و�صف وقت َّ
الرب من
وقت �شركتي
يتميز به ُ
ُ
ال�شخ�صي مع ّ
اكت�شفت �أ َّن الإحاطة بما ّ
ّ
حقيقة ملمو�سة و�أ َلق و�إلهام َل ُهو �أ�صعب بكثير من اختبار هذه البهجة في
عام.
الخا�صة �أو ح َّتى في
الخلوة
اجتماع ّ
َّ
ٍ
َ
معيتي
وتي�سيرا لتدويني
الخطوط العري�ضة التالية في ما يتع َّلق بوقت َّ
ً
عيني ب�ضع قواعد عملية:
الرب اليوم،
ُ
في ح�ضرة ّ
و�ضعت ُن�صب َّ
المف�ضلة
الكتابية
واحدا من المقاطع
�أ ّوالً :لم �أ�سمح لنف�سي �أن �أختار
َّ
ً
ّ
اليومية هذه ال أ ّيام أ�قر أ� ر�سالة بول�س
معيتي
والم أ�لوفة عندي! ففي �أوقات َّ
َّ
الثانية إ�لى م ؤ�مني كورنثو�س.
المخ�ص�ص لهذا اليوم
المقد�س
ثانيًا :التو�صيف التالي لف�صل الكتاب
َّ
َّ
ق�صد به أ�ن يكون تف�سير آ�ية ف آ�ية.
لم ُي َ

طبيعيا بقدر الإمكان� ،سوف
معيتي
ثالثًا :لجعل هذا الو�صف لوقت َّ
ً
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حي ًة لقلبي.
أ�ت�شارك معك في ا آ
ليات التي جعلها الروح القد�س اليوم َّ
ُ
لما
بعد
�ضفي على �صوت اهلل ٌ
ً
�شخ�صي َّ
رابعا� :سوف �أخبرك كيف أ� َ
ّ
م�ستخدما بع�ض الأ�سئلة التي �سبق
لت في كلمة اهلل بروح ال�صالة
ت�أ َّم ُ
ً
�أن اقترح ُتها.
معية هو اختبار
و�إذ �أُطلِعك على ت�أ ُّمالتي،
ف�سيتبين لك �أ َّن �أ َّي وقت َّ
ّ
غير ظروفي .كما �أعي
�شخ�صي
ً
ح�صرا .و�أنا �أعي �أ َّن ظروفك اليوم ُ
ٌّ
ي�ضا �أ َّن ظروفي اليوم لي�ست ما �ستكون عليه بعد �س َّتة �أ�شهر .ف�إ َّن اهلل،
�أ ً
تماما ،ولي�س حيث
محبته العظيمة ،يقابلنا ويتك َّلم �إلينا حيث نحن ً
في َّ
�شخ�ص �آخر �سوانا ،بل حيث
كُ َّنا ،وال حيث �سنكون ،وال حيث يكون
ٌ
فح�سب! وعندما تقر�أ ال�صفحات التالية ،ف�ستكون في مواجهة
نحن
ْ
ظروف مختلفة ك ِّل َّيا عن ظروفي .ول أ َّن اهلل �سوف يتك َّلم �إليك بالن�سبة �إلى
ويوميا من
�شخ�صيا
موجهة �إليك
حاجاتك و�أحوالك
َّ
الخا�صة ،فالدعوة َّ
ًّ
ًّ
وتتغدى.
الرب لكي ُتق ِبل
ّ
ِق َبل ّ

المقد�س ال يقت�صر فقط على كونه كلمة اهلل الحيَّة
ويقي ًنا أ� َّن الكتاب
َّ
كل م ّنا! ل أ َّن كلمة اهلل
والفعالة إ�لى قلوبنا ،بل هو أ� ً
ّ
ي�ضا كلمته ال�شخ�صيَّة إ�لى ٍّ
ومميِّزة أ�فكار القلب ونيَّاته (عبرانيّين  .)12 :4ف أ� ُّي �شيء يمكن
حيَّة ّ
وفعالةُ ...
�شخ�صيا أ�كثر منها؟
أ�ن يكون
ًّ

لمقد�س
في ت�أ ُّملي
الكتابي اليوم� ،أدعوك �إلى م�شاركتي فيما �أفتح كتابي َّ
ِّ
�إلى الأ�صحاح ال أ َّول من ر�سالة كورنثو�س الثانية .فه َّ
ال تفتح كتابك معي!

المقد�س
علي الباب
وفتحت الكتاب َّ
ُ
�صباحا ،وها �أنا قد � أ ُ
� َّإنها الخام�سة ً
قفلت َّ
لأكون وحدي في ح�ضرة اهلل.
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أ� ّما بع�ض الظروف المحيطة بحياتي اليوم و أ�نا أ�مثل في ح�ضرة اهلل
ٍ
مقد�س مفتوح وقلب منفتح ،فها هي:
بكتاب َّ

والمتفاقِم الذي تعانيه
�أنا َقلِق
ً
خ�صو�صا من جهة الألم الدائم ُ
حد ًة في هذه الأ�سابيع المن�صرمة.
«دوروثي» .فقد �أ�صبح �أكثر َّ

ُ
ال�صح َّية عام ً
حا�سما في
ال
احتمال �أن تكون حالتها
ي�ضا
ُيقلِقني �أ ً
ِّ
ً
وكثيرا
التجوالية هذا الخريف.
النهائية المتعلقة بخدمتنا
�إقرار ُخ َططي
َّ
َّ
ً
ٍ
غالبا،
كنت في ما م�ضى �إذا ر�أيت «دوروثي» ُتعاني
ما ُ
بطرق غير معتادة ً
ُ
عر�ضك
جراء رحالتنا
َّ
التب�شيرية الطويلة والم�ضنية� ،أقول لها« :لن �أ ِّ
من ّ
ولكن بعد ذلك ،وبطريقة �أو
بدا لمثل هذه الظروف بعد».
يا دوروثي �أ ً
ْ
معا« :لقد
ب�أخرى� ،سكب اهلل بركته على خدمتنا الم�شتركة ،ح َّتى قلنا ً
ٍ
عناءه على ٍ
المرة
نحو
كان الأمر
مجيد ًّ
ُّ
ي�ستحق َ
جدا!» فماذا ب�ش�أن هذه َّ
رب؟
يا ّ
كثيرا بالو�ضع في كينيا ،حيث ا�ستح�سن اهلل أ�ن
قلبي ُمث َقل اليوم ً
م�ستقر
برمته في ذلك البلد غير
يبارك خدمتنا في الما�ضي .فالو�ضع َّ
ٍّ
الت�ضخم .و أ�و ُّد لو يت أ� َّتى لنا أ�ن ن�ضاعف
إ�لى أ�بعد الحدود ،مع ا�ستفحال
ّ
للوطنيين الكثيرين الذين يخدمون الم�سيح هناك.
م�ساعدتنا
ِّ

�سواء من جهة «دوروثي» �أو من جهتي� ،إ ّما
كثيرون من �أقربائنا،
ٌ
مر�ضا ُع�ضاالً .فب�سبب جدول �أعمالنا
ترملوا قبل الأوان و�إ ّما ُيعانون ً
َّ
محدوديات دوروثي المزمنة
المع َّقد ،وغير الم�ؤكَّ د �أحيا ًنا ،وب�سبب
ّ
محددة كم
�صحيا ،يبدو �أننا غير م�ؤ َّه َلين لإبالغهم بعبارات
والحا َّدة
َّ
ًّ
مرهم ح ًّقا.
يعنينا �أ ُ
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�صالة
باكرا
� ُّأيها الآب
ّ
ال�سماوي� ،أحمدك هذا ال�صباح على �أيقاظك إ� ّياي ً
على غير عادة .ف�أعتقد � أ َّن ق�صدك لم يكن فقط � أ ّنك ترغب في �أن َّ
تتكلم
ي�ضا � أ َّنك تريد �أن تبارك َّ
�سي�صغي
خا�صة ،بل � أ ً
إ�لى قلبي بطريقة َّ
كل �شخ� ٍص ُ
معيتنا ،م َِّمن ي�ستمعون إ�لى ما تقوله لي من
في ما بعد إ�لى وقائع وقت َّ
خالل كلمتك.
الرب العزيزَّ � ،أنني ال �أ�ست�سهل �أن �أ�صرف ذهني عن
عليمُّ � ،أيها ُّ
�أنت ٌ
�أولئك الذين ّ
واعيا لك وحدك.
�سيطلعون على ما � أُ ّ
دونهُ ،بغية �أن �أكون ً

لذلك � أ ِّ
جدا تم�سح قلبي وذهني وقلمي
خا�صة ًّ
طالبا � َّأنك بطريقة َّ
�صلي ً
ال�شخ�صية الوثيقة لك.
حقيقي للعالقة
والواقعية وب�إح�سا� ٍس
بال�شفافية
َّ
َّ
ّ

� َّإنني من جديد �أ� ؤ ِّكد في ح�ضرتك � أ َّن حياتي م�ستترة مع الم�سيح في
الرب
اهلل.
ف�شكرا لك على هذا اليقين العجيب .و�أحمدك � أ ًي�ضاُّ � ،أيها ُّ
ً
متحي ًزا على
الحبيب ،على � أَّنه و�إن كان ما �أكتبه بيدي هنا على الأر�ض ّ
الخا�ص ف�أنت في ال�سماء كاهني
ال�شخ�صي
نحو ٍ م�ؤ�سف ب�سبب منظوري
ّ
ّ
الأعلى العظيم ،و�سوف ترفع �صالتي وحمدي �أمام عر�ش الآب بمقت�ضى
توجه
معرفتك وم�شيئتك الكاملتين .وعلى ذلكُّ ،
فبتوقعٍ ممتزج بالفرح � أ َّ
حتى ُيتاح لي �أن �أرى
عيني هذا اليوم َّ
�إلى كلمتك هذا ال�صباح .فافتح َّ
عجائب في كلمتك!

توجه اليوم �إلى  2كورنثو�س ،الأ�صحاح ال أ َّول،
فيا قارئي العزيز� ،أ َّ
ب�صوت ٍ
ٍ
عال وعلى مهل الأ�صحاح ك َّله آ�ي ًة آ�ية .و أ�نا أ�قر أ� ب�صوتٍ
ثم أ�قر أ�
َّ
ٍ
وقفات طويلة .و�أدعوك ل أ ْن تحذو حذوي.
وا�ضح ،وبال
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ٍ
جي ًدا
ولما قر أ� ُت منذ ل
ّ
تنبهت ّ
ُحيظات هذا الأ�صحاح بهذه الطريقةَّ ،
خادما للم�سيح .فالآن �أ َّت�ضح لي
النموذجي بو�صفه
ت�صرف بول�س
ً
�إلى ُّ
ِّ
الرب اليوم �ست�شغله الإجابة عن ال�س�ؤال:
كبيرا من وقتي مع
ِّ
�أ َّن ً
ق�سما ً
�أفي هذه الآية قدوة �أقتدي بها؟

ومن قراءتي الأولى للأ�صحاح ك ِّله ،بات قلبي منعط ًفا بفعل الروح
المثالية النبيلة .ف�إ ّني �أُريد ح ًّقا �أن �أُ�صبح
بت�صرفات بول�س
القد�س لالقتداء
َّ
ُّ
�سيدي .وقبل مبا�شرتي الت�أ ُّمل في الأ�صحاح �آي ًة ف�آية،
خادما �أف�ضل ِّ
ً
للرب ِّ
�س�أقول له ذلك.
�صالة

الرب ي�سوع� ،أريد ب�صدقٍ �أن � أ َّ
تمكن من التفكير ب�سيرة خدمتي
� ُّأيها ُّ
بر�ضى مماثل لِما �ألم�سه في �شهادة بول�س التي قر� أ ُتها م ِن ِّتوي.
لك ً
غدقت بركاتك على حياتي ،وي�ؤ�سفني �أن �أعترف ب� َّأنني
فب�ألف طريقة � أ َ
طريقا ذا اتجاه واحد� .إ َّن قلبي يتعب من التعبير
جدا ما
جعلت ذلك ً
كثيرا ًّ
ُ
ً
فر�صة
ولكن بعدئذٍ ،حين ُتتيح لي
ب�إخال�ص عن رغبتي في ال�شركة معك.
ً
ْ
للإ�سهام في �شركة �آالمك� ،أنكفئ انكفاء الجبان! ففيما �أو�شِك على
الت� أ ُّمل في هذه الآيات من جديد� ،أرجو �أن ُت ِّ
وقوتك
ظللني بح�ضورك ّ
وجذريا
دائما
ًّ
تتغير ً
وتلم�س حياتي من جديد بطريقة ُت ِّغير الحياة ،ح َّتى َّ
كراما ال�سمك العزيز الكريم!
نانية � ،إ ً
�أنماط عاداتي ال أ َّ
لن أ�عود ف أ�قر أ� الأ�صحاح عينه آ�ي ًة آ�ية وفكر ًة فكرة .و إ�ذ أ�فعل هذا،
وا آ
ُ
طالبا أ� َّال ي�سمح لي الروح القد�س ب أ�ن أ�فوت الر�سالة التي
أ��ص ّلي ً
دائما ً
يريد اهلل أ�ن يو�صلها إ�لى قلبي ا�ستجاب ًة ل�صالتي .على هذا المنوال �ستبد أ�
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ذات اال ّتجاهين .كذلك أ� ً ُ
علي فيما
محادثتي مع اهلل ُ
ي�ضا أ�ذكِّ ر نف�سي أ� َّن ّ
ل�سراع في ّ
تخطي أ� َّية آ�ية م أ�لوف ٍة
أ�ت أ� َّمل كلَّ آ�ية أ�ن أ�حر�ص على عدم ا إ
لية لقلبي بطريق ٍة جديدة
عندي .فع�سى أ�ن يريد اهلل اليوم إ�حياء تلك ا آ
وخا�صة .وعلى ذلك أ�� أس�ل :أ�في هذا المقطع فكرة جديدة عن اهلل ا آلب؟
ّ
قراءة
ا آلية الثالثة :أ�بو الر أ�فة و إ�له كلِّ تعزية.
أ�ُ ِ
لهية
الحظ اليوم بوجه
ّ
خا�ص �أ َّن هذه العبارة المتع ّلقة بال أ َّ
بوة الإ َّ
ُ
ُ
نظرت
بوة اهلل ذُكرت في الآية الثانية .و�إذ
ُ
ت�سبقها �إ�شارة أ�خرى �إلى أ� َّ
علمت �أ َّن الآية الثالثة يمكن �أن ُتترجم هكذا:
الم َ�شوهد،
ُ
حا�شية الكتاب ُ
ٌ
الرب ي�سوع الم�سيح
مبارك �إ ُله و�أبو ِّربنا ي�سوع الم�سيح ...فت�أ َّمل هذا� :أ َّن �إله ِّ
ي�ضا �أبي� ،أبو الر�أفة والتعزية! فلأجل تعزيتي� ،شملني �أبي
و�أباه هو �أ ً
ال�سماوي بنعمته و�سالمه.
ُّ
�صالة
�شكرا لك على
�شاكرا
�ساجدا،
�أيُّها الآب� ،أنحني �أمامك
ً
ً
وحامداً .
ً
زليا�« :سالمك!»
«نعمتك» .كما � َّأنك قد َ
نقلت �إلى قلبي ما هو لك � أ ًّ
المالزم لكينونتك منذ
الوئام
فبنعمتك �صار لي اليوم ال�سالم ،ال�سكينة،
ُ
ُ
القدو�س قلبي الم�ضطرب.
الأزل! ه ِّللويا! �أرجو منك �أن تك ِّلم بروحك ُّ
المقد�سة� ،أرجو �أن تمل أحياتي بال�سكينة وال�سالم
و إ�ذ �أجثو في ح�ضرتك
َّ
المقترِنين ُب�سكناك َّفي.
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قراءة
الآية الرابعة :الذي يع ّزينا في كلِّ �ضيقتنا ،حتَّى ن�ستطيع �أن نع ِّزي الذين هم في
كلِّ �ضيقة ،بالتعزية التي نتع َّزى نحن بها من اهلل.
ٍ
فيما �أت�أ َّمل �شهادة بول�س هذه� ،أُ ِ
كلمات �أُخرى ا�ستخدمها
الحظ

ال�سماوي ،وهي�« :ضيقة»،
في �سياق «التعزية» التي تل ّقاها من الآب
ّ
«نت�أ َّلم»�« ،آالم»« ،نت�ضايق»« ،حكم الموت» .فيبدو �أ َّن الروح القد�س
جدا عن مفهوم «التعزية»
يلفت انتباهي �إلى �أ َّن هذه االختبارات بعيدة ًّ
المعتاد.
ي�ضا �شهد أ�ن جميع م�صاعب
و إ�ذ أُ�تابع القراءة ،أُ�الحظ أ� َّن بول�س أ� ً

محدد :لكي ال نكون م ّتكلين على
لغر�ض واحد
الحياة ي�سمح بها اهلل
ٍ
َّ
لية الرابعة
أ�نف�سنا ،بل على اهلل الذي ُيقيم الأموات .كذلك أُ�الحظ من ا آ
يتعزى هو
أ� َّن ال�سبب الذي من أ�جله َّ
قدم اهلل تعزيته لبول�س لم يكن ح َّتى َّ
لخرين .لذا ينبغي لي
فح�سب بل ح َّتى ي�ستطيع أ�ن يكون كذلك مع ِّزيًا ل آ
ْ
أ�ن أُ��صلِّي ال�صالة التالية:
�صالة
ردت ب إ�خال�ص �أن
وقات حياتي التي فيها � أ ُ
رب� ،أنت تعرف � أ َ
نعم يا ّ
كثيرا �أن �أب ِّلغ تعزيتك
� أ ِّ
قدم التعزية والت�شجيع إ�لى المت� ِّألمين .وهكذا � أ ُ
ردت ً
وحادة.
ج�سدية دائمة
الما
َّ
َّ
إ�لى «دوروثي» إ�ذ تعاني � آ ً
جدا ما �أُ ِّ
وظف
جدا ما �آخذ من «دوروثي» الكثير
ونادرا ًّ
كثيرا ًّ
ً
�إ َّنما يبدو ً
بت�صرفاتي
نعمتك و�سالمك لأجل تعزيتها وت�شجيعها .ف�أرجو �أن ت�سامحني ُّ
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خدم.
نانية ،وتملأني من جديد برغب ٍة �صادقة في أ�ن أ�خدِ م ،ال في أ�ن أ�ُ َ
ال أ َّ
و�إذ أ�ُ ِّ
ٍ
ظروف
ي�ضا في ماليين المت�ألِّمين الذين يعي�شون في
فكر �أ ً

يعم الجوع والمر�ض والموت� ،أرجو �أن تتعظَّ م
موح�شة وع�سيرة ،حيث ُّ
جليا
كثيرا في قلبي ،و�أن يظهر ح�ضورك في حياتي ًّ
نعمتك و�سالمك ً
بحيث ي�ستخدم لإراحة الآخرين من �أحمالهم ولتعزية �أولئك العائ�شين
مروعة كتلك.
في ظروف ِّ

الرب ي�سوع� ،أفهم ب�أكثر و�ضوح كيف تتو ّلى
ح ّتى إ� َّنني فيما �أ�ص ّلي � ،أُّيها ُّ
بتعزيتك ّ
وحدتها ،و� أ َّن
�شدتها َّ
كل �صعوبة من �صعوبات الحياة مهما كانت َّ
المح ِّب ي�سمح بها ح َّتى ال �أكون م ّتكالً على نف�سي بل عليك.
قلبك ُ
ٍ
فعالة على نحوٍ
حرفيا
خارق
وا آ
لن ،عند هذه النقطة ،تغدو كلمة اهلل ّ
ًّ
درك أ� َّنه ح َّتى بول�س ح َّلت به مجموعة محزنة من ال�صعاب
لي .و أُ� ِ
بالن�سبة إ� َّ
محبته ،يختار أ�ن
جرده من ثقته بذاته .فلماذا إ�ذًا أ� َّ
تذمر إ�ذا كان اهلل ،في َّ
كي ُت ِّ
ب�سماحه لالرتباك وال�ضيق أ�ن يتو َّليا معالجة كبريائي؟
ِ
ي�ستجيب �صالتي
�صالة

محبتك في حياتي .ولئن كان
نعم يا ّ
�شكرك من �أجل عمل َّ
رب � ،أ ُ
�شجعني
دون هذه ال�صالة َّ
حتى يقر�أها الآخرون ،فم َِّما ُي ّ
علي �أن � أ ِّ
ً
�صعبا َّ
يحبهم ،إ�ذ إ� َّنه لم يق�صر
� أ َّن بول�س كان ّ
�شفافً ا ب�ش�أن تجاربه القا�سية �أمام َمن ُّ
�شهادته على الوجوه الم�شرقة من حياته .وعليه ،فمن �صميم قلبي اليوم
كل لحظة وحدة ووح�شة في خدمتي لك ،وعلى ِّ
�أحمدك على ِّ
غم
كل ٍّ
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كل ارتباكٍ
مرة ٍفيها �أ�سيء فهمي ،وعلى ِّ
يحل بي ،وعلى ِّ
�سمحت ب�أن َّ
كل َّ
ٍ
خفقت فيه لن َّأني
كل
ظرف �ساحق � أ
ُ
�أرعن وخاطئ في حياتي ،وعلى ِّ
ا ّتكلت على نف�سي ولي�س عليك �أنت .فالآن يا ّربي ي�سوع ،في ح�ضرة
قدا�ستك� ،أ� ؤ ِّكد مع بول�س � َّأنني �س� ّأت ِّكل ال على نف�سي بل عليك.

يومين قر� أ ُت كلمات بول�س :كفايتنا من اهلل .وهذا ال�صباح
يا ّ
رب ،مِن َ
�أ� ؤ ِّكد بالإيمان � ّأنك �أنت� ،أنت وحدك ،كفايتي .فيا ّربي الحبيب،
وتنجيني،
بكلمات الكتاب المفتوح �أمامي� ،أحمدك على � َّأنك قد َّنجيتنيّ ،
الرب ي�سوع،
�شكرا لك �أنت � أ ُّيها ُّ
ّ
و�ستنجيني � أ ًي�ضا في ما بعد ،مِن نف�سي! ً
على هذه النجاة العظيمة!
قوي الروح القد�س قلبي بتعزيتك� ،أطلب
والآن يا ّ
رب ،فيما ُي ّ
حبة لإي�صال تعزيتك
إ�ليك ّ
عملية ُ
وم َّ
مترج ًيا �أن ت�ستخدمني اليوم بطرق َّ
محبتك قد �ألتقيهم اليوم!
ومعونتك ل أ ٍ
نا�س محتاجين �إلى ّ
قراءة
ي�ضا م�ساعدون بال�صالة لأجلنا ...من �أ�شخا�ص
الآية الحادية ع�شرة :و�أنتم �أ ً
كثيرين.
�أُ�سائل نف�سي كيف كان يمكن لخدمة بول�س �أن تكون لو لم تكن �أيدٍ

كثيرة قد ُرفعت �إلى اهلل لأجله .كذلك �أت�ساءل �أين كان يمكن �أن �أكون
�أنا اليوم لو لم ُ
حباء كثيرون م�ساعدون بال�صالة!
يكن لي �أ ّ
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�صالة
بمحبتك العظيمة لي في كونك
� ُّيأها الآب ،ال يمكنني الإحاطة
َّ
قد َّثقلت على قلوب الكثيرين من �أوالدك �أن ُي َ�ص ُّلوا لأجل «دوروثي»
محبتك هذه
ولأجلي .كيف يمكنني �أن � أ ِّعبر عن ُ�شكراني لك على َّ
العجيبة؟
حباء في فترة �صال ٍة
والآن �أ�ستودع اهلل بالتحديد ً
بع�ضا من ه�ؤالء ال أ ّ
الكتابية
حاول �أن �أُ�ص ِّلي لأجلهم في �ضوء الآيات
عية .و�إذ �أفعل هذا� ،أُ ِ
َّ
ت�ش ُّف َّ
التي ما َّ
انفك الروح القد�س يطبعها على قلبي وحياتي� ،سائ ً
تي
ال اهلل �أن ي�ؤ َ
الخا�صة �إذ ي ّتكلون عليه ك ِّل ًّـيا.
(قوته)
َّ
َ
قلوبهم وحيا َتهم تعزي َته َّ
قراءة
كنت �أ�شاء �أن �آتي �إليكم �أ َّوالً� ...أم �أعزم
الآيات 15و17و :18وبهذه الثقة ُ
بح�سب الج�سد؟� ...إ َّن كالمنا لكم لم يكن نعم وال.

�أت�أ َّمل في تتالي الأفكار هنا .فقد �شهد بول�س �أ َّن اهتمامه بالذهاب إ�لى
كورنثو�س ثاني مرة لم ُ
يكن �إ َّال لتبليغ «التعزية» و«الت�شجيع» و«الفائدة»
َّ
ينو �أن يذهب �إلى هناك لي�أخذ منهم �شي ًئا،
�إلى ّ
حبهم .لم ِ
القدي�سين الذين �أ َّ
بل على العك�س �أراد �أن ُيعطيهم .كذلك �شهد ب�أ َّنه لم ي�ستعمل الخ َّفة في
(الحظت �أ َّنه ال ِذكر لنفقات ال�سفر ،و�أ َّن المال لم
ر�سم خطط َ�س َفره.
ُ
ال�شخ�صية لم يكن لها �أ ُّي
يكن له �أ ُّي دور في ذهابه!) .فيقي ًنا �أ َّن المنفعة
َّ
دور في عزمه على الذهاب �إلى كورنثو�س.
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الرب الحبيب ،بروحك ومن خالل كلمتك اك�شف لي � أ ُّي
� ُّأيها ُّ
القدو�س فيما
�سيئ في قلبي من �ش�أنه �أن ُيخمِد عمل روحك ُّ
دافع ّ
حدد م�شيئتك بالن�سبة �إلى المكان الذي ينبغي لي �أن �أخدم فيه خالل
� أ ِّ
الخريف الآتي .فيبدو لي � أ َّن بول�س اقتنع من طريق إ�ر�شاد روحك له
عزما غير معتاد على تغيير ُخطط َ�س َفره ،و إ�ن كان الم�ؤمنون
حين عزم ً
رب،
ولكن
في كورنثو�س قد �أ�سا�ؤوا تف�سير دوافعه.
�شكرا لك يا ّ
ْ
ً
على � أَّنه و إ�ن كان بول�س قد قال «نعم» َّثم َّغير إ�جابته إ�لى «ال» بالن�سبة
خط رحلته فالكلمة التي وعظ بها لم تكن ُّ
إ�لى ّ
قط نعم َّثم ال ،لنَّأها
متغير .فال تغييرات في
دائما نعم ،على نحو ٍ � أ ّ
في الم�سيح ً
بدي وغير ّ
بدية
رب ،والكلمة التي كرز بها بول�س تجد
َّ
قلبك يا ّ
م�صداقيتها ال أ َّ
ال�صلبة في
�شكرا لك يا ّ
رب ،على كونك هذه ال�صخرة ُّ
في �شخ�صكً .
وحيث
جدا،
ُ
هذا العالم المحيط بي ،حيث الظروف �سريعة التق ُّلب ًّ
رب ،إ� َّنني في حاجة إ�لى
الخ َطط ُث َّم ُت َّغير � أ ً
ينبغي �أن ُتو�ضع ُ
حيانا .فيا ّ
النفعية �أو
معرفة ُخ َط ِطك �أنت .فاحمِني من القرارات التي تنبع من
َّ
االنتهازية .و�أرجو منك �أن تجعلني �أ�سير في �شركة معك َّ
كل يوم!
َّ

مزيدا من االقتراحات التي
* �أرجو �أن تطلب ال�صفحات  142و 143و 144حيث تجد
ً
الت�شفعية.
ت�ساعدك في ال�صالة
َّ
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قراءة
الآية  :20ل أ ْن مهما كانت مواعيد اهلل ،فهو (الم�سيح) فيه النَعم وفيه الآمين،
لمجد اهلل بوا�سطتنا.
و�إذ �أُ ِ
�شخ�صية «بوا�سطتنا»� ،أ�س�أل� :أفي هذا
الحظ �أ َّن وعود اهلل ُجعلت
َّ
المقطع وع ٌد لي ف�أطالب به؟
�صالة
بوا�سطتنا يا رب؟ وعود اهلل بوا�سطتنا؟ وعود اهلل في الم�سيح؟ جميع
�شكرا لك! هذا ال�صباح ،يا
وعود اهلل في الم�سيح يا رب؟ نعم يا ّ
ربً ،
الخا�صتين بالن�سبة
�سجل نعمي و�آميني
رب ،في ح�ضرة قدا�ستك � ،أ ُّ
ّ
َّ
ود �أن � أ ِّ
ت�صور جميع ما قد �أعطيتني
إ�لى هذا! ويا �إلهي الكريم ،ال يمكنني �أن � أ َّ
تخيل كيف تكون حياتي
�أنت في الم�سيح .فبالحقيقة � أ َّنني ال يمكن �أن � أ ّ
الرب ي�سوع� ،أ� ؤ ِّكد � ّأنك
الرب الحبيب .إ� َّنني اليوم � ،أُّيها ُّ
فارغة لوالك � أ ُّيها ُّ
كل ما يعوزني فيما �أواجه مطالب اليوم ِّ
�أنت هو ُّ
بكل ما ينطوي عليه من
فُ َر�ص وامتحانات وقرارات.

�سالمه نف�سي.
ربي إ�ذ يغمر
متعب ًدا
وا آ
وم�سب ًحا ّ
ُ
ِّ
لن أ�ق�ضي بع�ض الوقت ِّ
يهم فعالً،
المحددة لطلبات �صالتي.
لجابات
ل�ست أ�علم ا إ
ّ
ُ
َّ
ولكن هذا ال ُّ
قدر بثمن في ح�ضرة
ل أ َّن في قلبي �سالم اهلل .ولقد
معية ال ُي َّ
ُ
ق�ضيت وقت َّ
زودني اهلل
إ�لهي.
ش�ون يومي ا آ
بحا! وها أ�نا أ�نطلق ل� ؤ
ً
و�س ً
لن وقد َّ
حمدا له ُ
بغذاء غني من كلمته ي�ستطيع ذهني وقلبي أ�ن َّ
يتفكرا فيه فيما تواجهني
ّ
مطالب اليوم الح ًقا.
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هم الذي ينبغي ِّ
لكل
�سا�سي ال أ َّ
فلنتذكَّ ر إ�ذًا كلَّ حين أ� َّن الواجب ال أ َّ
نف�سه في ح�ضرة اهلل
واحد م ّنا أ�ن ُيعنى به َّ
كل �صباح إ� َّنما هو أ�ن تمثل ُ
بحال ٍة هانئة هادئة.
الرب ي�سوع ُي ِ
ال�شخ�صية
�صدر �إليك دعوته
وما �أروع �أن تعرف �أ َّن َّ
َّ
با�سمك ويدعوك دعوة كريمة قائ ً
تغد!
هلم َّ
ًّ
جدا! فهو ُيناديك ْ
ال لكَّ :
ح ُّقك في ِّ
ثابت
كل حين ٌ
بغير تغيير ٍ وال تحوير؛
�أنت ُتخلِّ�ص كلَّ من يدعو
با�س َ
العلي.
الرب
مك �أيُّها ُّ
ْ
ُّ
َ
لطالبيك،
�صالح
�إ ّنك
ٌ
والكلُّ في ُ
لواجديك!
الك ِّل ِ
نذوق َ
الحي،
ُك �أ ُّيها الخب ُز
ُّ
ف�إذا بنفو�سنا ت�شتهي
�أن تتغذّ ى َ
بعد.
بك �أ ً
ي�ضا ُ
الينبوع
ون�شرب منك �أيُّها
ُ
ُ
تعط�ش
ف�إذا بنفو�سنا
ُ
مياه َك!
ل أ ْن
ترتوي من ِ
َ

				

برنارد الكليرفوني
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مرا غير
المنهجية للكتاب
مالحظة :لئن كانت الدرا�سة
ّ
َّ
المقد�س �أ ً

مر
معية
ّ
حيوي بكلّ معنى الكلمة كلَّ يوم ،ف�إ َّن ق�ضاء وقت َّ
يومي �أ ٌ
ّ
الروحي.
نموك
ال غنى عنه في �سبيل ّ
ّ

درا�سة الكتاب
الكتابية التي
تطرحها في ما يتع َّلق بالمقاطع
�إليك بع�ض الأ�سئلة
ُ
َّ
تقر�أُها ،ح َّتى تكون درا�ستك للكتاب بانتظام ذات مردود ٍ
واف:
عمن يتك َّلم المقطع؟
َّ

وجه المقطع؟
	�إلى َمن ُي َّ

محددة ي�ستخدمها الكاتب؟
	�أ َّي ُة كلمات َّ
َمتى كُ تب المقطع؟

ين كُ تِب المقطع؟
ِمن �أ َ

ل أ ِّي غر�ض كُ ِتب المقطع؟

في �أ ِّي و�ضع كُ تب المقطع؟

ما موقع المقطع في �سياق ما قبله وما بعده؟

الحق
مف�ص ً
اجتهد �أن تقيم نف�سك هلل ُمزكَّى ،عام ً
ال كلمة ِّ
ال ال يُخزىّ ،

باال�ستقامة (2تيموثاو�س .)15 :2
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ّ

وقت المعيَّة
اليومية
تطرحها فيما تت�أ َّمل كلَّ �آية في قراءتك
�إليك بع�ض الأ�سئلة
ُ
َّ
المقد�س:
للكتاب
َّ
	�في هذه االية:
أ

خطية �أتج َّنبها؟
َّ

تحذير �أعمل به؟

و�صية �أُطيعها؟
َّ

قدوة �صالحة �أقتدي بها؟
�سيئة أ�جتنبها؟
قدوة ّ

فكرة جديدة عن اهلل الآب؟
فكرة جديدة عن اهلل االبن؟

فكرة جديدة عن اهلل الروح القد�س؟
�شخ�صية ال�شيطان؟
تب�صر جديد ب� أش�ن
ُّ
َّ

ال�شريرة؟
ُّ
تب�صر جديد ب�ش�أن �أهداف ال�شيطان ّ
تب�صر جديد ب�ش�أن مكايد ال�شيطان الخبيثة؟
ُّ

ولكن كونوا عاملين بالكلمة ،ال �سامعين فقط خادعين نفو�سكم...
ْ
الحريَّة ،وثبت ،و�صار
ولكن من اطّلع على النامو�س الكامل ،نامو�س ِّ
ال بالكلمة ،فهذا يكون مغبوطًا في عمله
لي�س
�سامعا نا�سيًا بل عام ً
ً
(يعقوب .)25 ،22 :1
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دليل ال�صالة اليوميَّة
اليومية ،د�أبنا �أنا وزوجتي «دوروثي» في
عية
َّ
لم�ساعدتنا في �صالتنا الت�ش ُّف َّ
عيد قبولي
علي �أ ّو ًال
انتهاج الت�سل�سل
ِّ
المب�شر «ثوما�س ريز» ُب َ
ّ
اليومي الذي اقترحه َّ

للم�سيح منذ �أكثر من خم�سين �سنة .فيوم االثنين مث ً
ال للإر�ساليات (حرف الألف
وهكذا دواليك).
وبعد أ�ن ُنغذّ ي أ�نف�سنا بكلمة اهلل و ُن�ص ّلي بوا�سطتها ،ال من الر أ��س بل من القلب،

لخرين عم ً
ال
حيوية .وبدل أ�ن يكون
عية أ�كثر
ت�صير ال�صالة
الت�ضرع من أ�جل ا آ
َّ
الت�ضر َّ
ُّ
ُّ

ُّ
واالهتمام ب أ�مرهم.
والت�ضرع لأجلهم
الت�شكر
مدرو�سا ي�شغله
رتيبا ،ي�صبح وق ًتا
ُ
ً
آ� ًّليا ً
ُّ

ومع أ�نَّنا ال نحتفظ بالئحة �صالة مو َّثقة الموا�ضيع بهذه ال�صورة ،فنحن ن َّتكل على

الروح القد�س لتو�سيع وقت �صالتنا بحيث ي�شمل جميع احتياجات ال�صالة الراهنة

مهما كانت.
ال تهتموا ب�شيء ،بل في كلِّ �شي ٍء  -بال�صالة والدعاء مع ال�شكر  -لتُعلَم ِطلْباتكم لدى

اهلل (فيلبّي .)6 :4

َّ
يتخطى ال�صالة لأجل االحتياجات ذات
اليومية التالي ال
مالحظة� :إ َّن دليل ال�صالة َّ

ت�ستجد كلَّ يوم.
ال�شخ�صي ،وال تلك التي قد
الطابع
ُّ
ّ
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�إ

االثنين

الإر�ساليات التي �أ�شركَ نا اهلل في
ِخ ْدماتها وجعلها تحظى باهتمامنا.

الثالثاء

نظرا
مخ�ص�ص للثناء
وقت
ٌ
َّ
ُّ
والتعبد ً
لكل ما هو اهلل عليه في ذاته ِّ
ِّ
وكل
ِّ
وكل ما �سيفعله ،وكُ ِّل ما
ما فعله،
�أعطاه.

الأربعاء

المب�شرون ،مع ّلمو الكتاب
الرعاة،
ِّ
الخدام.
ّ
المقد�س� ،سائر َّ

�إر�ساليات

ث
ثناء

�أ

�أ�صحاب المواهب

خ

الخمي�س

خدمات

المحلية ،واجبات
الم�س�ؤوليات
َّ
الخدمة ،االلتزامات الما ّدية� ،إلخ.
ﺑﺤﺜﻚ ﻋﻦ هللا
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ج

الجمعة

عائلتنا ال�صغرى ،والأ�سرة الكبرى
التي تجمع �أقرباءنا ،ف�ض ً
ال عن �أولئك
حباء
الذين �صاروا لي ولدوروثي �أ ّ
عزاء لكونهم �أوال ًدا لنا و�أحفاد
�أ ّ
في الم�سيح.

ال�سبت

العالم ،المحتاجون
الخدمة حول
َ
�إلى الخال�ص من �أ�شخا� ٍص التقيناهم
و�شهدنا لهم ومن �أقرباء غير
مخ َّل ِ�صين� ،إلخ.

جماعتنا

�س

�سالمة النفو�س

�أ

الأحد

�أهل بيت اهلل

َمن نعرفهم مِ َّمن أ�قبلوا إ�لى المخ ِّل�ص
ممن
حدي ًثا� ،شركا ؤ�نا في ال�صالة َّ
أ�غنى اهلل حياتنا بوا�سطتهم ،الكني�سة
ّ
باجتهاد
الم�ضطهدة (وعنها نلتم�س
ٍ
ٍ
مف�صلة) ،النه�ضة في
معلومات
َّ
الكني�سة اليوم.
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احلي باحلكمة
ذكيا ،فهو ال يقدر الب َّتة �أن يكت�شف إ
ومهما كان املرء ًّ
الله ّ
العاملية .ف إ�نَّ العامل ...مل يعرف اهلل باحلكمة .ولو كان ممك ًنا اكت�شاف اهلل من
ّ
أ
أ
طريق الذكاء الب�رشي ،لكان ��صغر من �ن يكون �إل ًها .لي�س ذلك فقط ،بل
ي�ضا لو كانت الفطنة الب�رش َّية �رضور َّية الكت�شاف اهلل لكان �أولئك الذين ال
�أ ً
وافيا من الذكاء حمرومني يف بحثهم عن اهلل .ولكن لي�س هذا
ميلكون ً
قدرا ً
هو واقع احلال.

كتاب ال ب َّد منه للباحث عن اهلل بجد َّية
www.ccim-media.com

ريت�شارد �أ .بنيت

وحمبة اهلل جمي ًعا يف
يف �صليب امل�سيح ،تالقت قدا�سة اهلل وعدالة اهلل َّ
واحد فائق .فهنالك َّ
ٍ
ِ
تزكت قدا�سة اهلل ،وعدال ُته اكتفت؛ وهنالك
ت�ضحية
نا�سا ُخطاة ،مثلي ومثلك� .إ َّال �أنَّ الثمن الذي دفعه اهلل
حمبة اهلل ً
َّ
طوقت ّ
كان ً
باهظا.

