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املقدمة

املطالبة مبرياثنا
ختيــل أنــك قــد اســتلمت رســالة بريديــة رســمية إىل حــد مــا مــن

رشكــة الربيــد .وعندمــا تفتحهــا ،تكتشــف أن الرســالة مــن حمــايم يف
ً
مدينــة بعيــدة ،وهــو خيــرك أن قريبًــا بعيـ ً
ـدا قــد تويف وتــرك لــك مرياثا
كبـ ً
ـرا .وسيســمح لــك هــذا املــراث بــأن تتقاعــد ،وتعيــش بشــل
مريــح جـ ً
ـدا بلقيــة حياتــك ،وتوفــر مســتقبل مــايل آمــن ألطفالــك.
عنــد تلــي مثــل هــذه الرســالة ،ســيقوم معظــم انلــاس فـ ً
ـورا بــرك مــا
ً
يقومــون بــه ،ويســتقلون أول رحلــة طــران ،ويتوجهــون مبــارشة إىل
مكتــب املحــايم للمطابلــة بمرياثهــم!

ـذ أنا
إن اكنــت مثــل هــذه العمليــة لكهــا رائعــة بالنســبة لــك ،فعندئـ ٍ
دلي بعــض األخبــار الســارة جـ ً
ـدا .فقــد مــات أحــد أقاربــك ،ويف وصيتــه
األخــرة وعهــده األخــر ،تــرك لــك مرياثًــا ً
رائعــا .ويف الواقــع ،هــو قــد
تــرك لــك مملكــة اكملــة! واســم هــذا القريــب هــو يســوع ،ويف مشــيئته
(الــي نســميها العهــد اجلديــد) ،حــدد الــروات الــي ختصــك  -إن كنــت

ستســتغرق الوقــت واجلهــد الســتقباهلا واملطابلــة بهــا.
5
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العهــد اجلديــد هــو ميثــاق اإليمــان املســييح .وعندمــا نســتخدم

لكمــة العهــد ،حنــن نســتخدمها بنفــس املعــى اذلي نســتخدم فيــه

عبــارة "آخــر وصيــة وعهــد لكــذا وكــذا" .وبعبــارة أخــرى ،مــن خــال
اســتخدام لكمــة العهــد ،حنــن نشــر إىل أن شــيئًا مــا قــد ورثنــاه مــن

خــال مــوت شــخص آخــر.

ويكشــف العهــد اجلديــد لــك ويل املــراث اهلائــل اذلي أتاحــه

نلــا مــوت يســوع نيابــة عنــا .وهــو يعلــن أننــا ورثــة للملكــوت.
ً
أبــدا مرياثهــم
ولألســف ،لــم يكتشــف الكثــر مــن املســيحيني

احلقيــي أو كيــف حيصلــون عليــه .وهــم مثــل الشــخص اذلي يتلــى
ـعارا بأنــه وريــث ثــروة هائلــة ،لكنــه ال يتخــذ أبـ ً
إشـ ً
ـدا أي خطــوات
يلعــرف مــا هــو املــراث أو كيــف يطالــب بــه.

ومــا أرجــوه هــو أن تكتشــف مــن خــال هــذا الكتــاب مرياثك

كمســييح وأن تتعلــم كيــف يمكنــك  -بصفتــك الوريــث الــريع

مللكــوت اهلل  -أن حتصــل ىلع وعــود اهلل وتبــدأ يف املطابلــة برباكتــك
األرضيــة والســماوية يف املســيح.
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 -1نقل اململكة
من الظلمة إىل النور
بينمــا نبــدأ يف استكشــاف موضــوع نــوال مواعيــد اهلل من خالل

اكتشــاف املــراث اذلي وهبــه اهلل نلــا واملطابلــة بــه ،دعونــا نعيــد
انلظــر يف الســيناريو اخليــايل اذلي وصفتــه يف مقدمــة هــذا الكتــاب.

فبعــد تلــي األخبــار عــن مرياثــك املذهــل ،ســيكون ســؤالك اتلــايل

بطبيعــة احلــال" ،إىل أيــن أحتــاج أن أذهــب للمطابلــة بــه؟" وســيكون
اكتشــاف مــان املــراث اخلــاص بــك هــو اخلطــوة العمليــة األوىل

حنــو احلصــول عليــه .وباملثــل ،كمســيحيني ،أنــت وأنــا حباجــة إىل أن
نســأل" ،أيــن هــو مــرايث؟"

ً
ولإلجابــة ىلع هــذا الســؤال ،ســوف ننتقــل أول إىل لكمــات

الرســول بولــس يف كولــويس .14-12 :1

«شــاكر آ
ش
ــ� ِ ف ي�
ــر ِاث ا ْل ِق ِّد ِيس ي ن َ
�ك ِ
ين ال َب ا َّل ِ
َ ِِ َ
َــة ِم ي َ
ــذي أَ َّه َل َنــا [جعلنــا قادريــن] ِل َ ِ
(كولــوس )12 :1
ــور»
ال ُّن ِ
ي
يتحــدث بولــس يف هــذه اآليــة عــن مــراث خمصــص لشــعب
9
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ف
ـور» .ثــم يســتمر يف رشح مــا جيــب أن حيــدث
اهلل .وهــو مــراث ِ ي
«� ال ُّنـ ِ

لــي نمتلــك ذلــك املــراث.

ــن
ــن ُســ ْل َط ِان ال ُّظ ْل َم ِــةَ ،ونَ َق َل َنــا ِإ َل َم َلك ِ
«ا َّل ِ
ــذي [هللا اآلب] أَنْ َقذَ نَــا ِم ْ
ُــوت ابْ ِ
(كولــوس )14 – 13 :1
ان ا ْل َخ َطايَــا».
يــه ا ْل ِف َ
ْــر ُ
َم َح َّب ِت ِــه ،ا َّل ِــذي َل َنــا ِف ِ
ــدا ُءِ ،ب َد ِم ِــه ُغف َ
ي
ً
هنــا يعطينــا بولــس صــورة ململكتــن :مملكــة الظلمــة وملكــوت

انلــور .وملكــوت انلــور هــو ملكــوت اهلل وابنــه يســوع املســيح.

ومملكــة الظلمــة يه مملكــة الشــيطان .وهاتــان اململكتــان يف مقاومــة
تامــة بلعضهمــا ابلعــض.

واآلن دعونــا نعــود إىل الســؤال" ،أيــن هــو مــرايث؟" يقــع مرياثنــا

يف ملكــوت انلــور .إال أننــا لــي نتمكــن مــن احلصــول ىلع مرياثنــا،
ً
جيــب أول أن خنلــص مــن جمــال الظلمــة  -أي مــن ســلطان الشــيطان
علينــا وىلع حياتنــا.

ويــأيت هــذا اخلــاص مــن خــال الفــداء اذلي قدمــه اهلل نلــا

بمــوت يســوع ىلع الصليــب .فعــن طريــق هــذا الفــداء ،ننــال الغفــران
خلطايانــا .وبمجــرد أن يغفــر اهلل نلــا ،يصــر ليــس للشــيطان أي
اداعء قانــوين علينــا .فقــد حتررنــا مــن جمــاهل ،وأصبحنــا قادريــن ىلع
ادلخــول إىل مرياثنــا يف ملكــوت انلــور.

وبالنســبة للكثــر مــن انلــاس ،قــد يبــدو لك هــذا حقيقــة
10
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بســيطة وأساســية .ومــع ذلــك ،جيــب أن نفهــم شــيئًا مــا حــول

معضلــة أن نكــون يف مملكــة الظلمــة .فعندمــا يكــون انلــاس يف
الظــام ،ال يمكنهــم رؤيــة حاتلهــم احلقيقيــة .وينطبــق هــذا ىلع مجيــع

األشــخاص اذليــن خيضعــون ملجــال الشــيطان  -فهــم يف الظــام،

وباتلــايل ال يمكنهــم إدراك املوقــف الفعــي اذلي يعيشــون فيــه.

وحيتــاج لك واحــد منــا إىل انلــور الخــراق الظلمــة.

فأيــن يمكــن أن جنــد هــذا انلــور القــوي؟ جنــده يف اإلجنيــل –

اذلي تعلنــه لكمــة اهلل .تأمــل مــا خيربنــا بــه الكتــاب املقــدس عــن
حاتلنــا احلقيقيــة قبــل أن يغفــر نلــا املســيح ويفدينــا .يصــف بولــس

بوضــوح حاتلنــا املظلمــة يف األصحــاح اثلــاين من رســاتله إىل أفســس:
َ
ََ
ـدي بــل روحيًــا ،ابالنفصــال والبعــد عــن
«وأنْ ُتـ ْـم ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم أ ْم َواتًــا [ليــس أمـو ًات جسـ ً
ت
ـ� َسـ َلكْ ُت ْم ِفي َهــا [الذنــوب واخلطــااي] ق َْبـ ًـا
احليــاة الــي يف هللا] ِبالذُّ نُـ ِ
ـوب َوا ْل َخ َطايَــا ،ا َّلـ ِ ي
وح ا َّلـ ِـذي يَ ْع َمـ ُـل
ـب َد ْهـ ِـر هــذَ ا ا ْل َعا َلـ ِـمَ ،ح َسـ َ
َح َسـ َ
ـب َ ِرئيـ ِـس ُس ـ ْل َط ِان ا ْل َهـ َـو ِاء ،الـ ُّـر ِ
آ
ال َن ِ ف ي� أَبْ َنـ ِـاء ا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة»( .أفســس )2 – 1 :2
يف مملكــة الظلمــة ،يف ذنوبنــا وخطايانــا ،كنــا يف الواقــع حتــت

«رئيـ ِـس ُس ـ ْل َط ِان
ســيطرة قــوة روحيــة .ويســى هــذا الكيــان الــرويح َ ِ
ا ْلهــواء» ،وهــو اذلي َ
يوصــف بأنــه «الــروح ا َّلــذي يعم ُ آ ف
ــاء
َ َِ
ــل ال َن ِ ي� أَبْ َن ِ
ُّ ِ ِ َ ْ َ
ُ
ً
ا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة» .وبمعــى آخــر ،فــإن عصياننــا هلل جيعلنــا تلقائيــا عرضــة
تلأثــر الشــيطان وهيمنتــه .ويمــي بولــس بعــد ذلــك يلقــول إن هــذا
11
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اكن احلالــة الشــاملة لــل إنســان ،بمــن فيهــم أنــت وأنــا:
ف
ـ�
ص ْف َنــا ق َْبـ ًـا بَ ْي َن ُهـ ْـم ِ ي� َشـ َه َو ِات َج َسـ ِـدنَاَ ،ع ِام ِلـ ي ن َ
ـن نَ ْحـ ُ
«ا َّل ِذيـ َ
ـن أَيْ ًضــا َج ِم ًيعــا تَ َ َّ
أ
� أَيْ ًضا»( .أفسس )3 :2
َم ِشي َئ ِات ا ْل َج َس ِد َوال َ ْفك َِارَ ،و ُك َّنا ِبال َّط ِب َيع ِة أَبْ َنا َء ا ْلغَ َض ِب كَا ْل َب ِاق ي ن َ

خارج العبودية
مــرة أخــرى ،مــا يقــوهل بولــس يف الفقــرة الســابقة صحيــح
ً
مجيعــا .فــي حاتلنــا الطبيعيــة ،حنــن يف عــداوة مــع اهلل.
بالنســبة نلــا

وحنــن متغربــون عنــه .وحنــن يف الظلمــة ،وتأرسنــا رغبــات أجســادنا

وأذهاننــا .وباتلــايل ،مــن خــال هــذه الرغبــات الرشيــرة الفاســقة،
حنــن مســتعبدون مــن الشــيطان ،رئيــس الظلمــة.

وهــدف اهلل مــن اإلجنيــل هــو إنقاذنــا مــن عبوديــة الشــيطان

والظلمــة .وهــو يــأيت بنــا بقــوة اإلجنيــل ،إىل مرياثنــا يف ملكــوت
انلــور .وقــد أعلــن بولــس هــذه احلقيقــة بوضــوح يف ســفر أعمــال

الرســل ،عندمــا اقتبــس مــن اتللكيــف اذلي تلقــاه مــن يســوع املســيح
يلحمــل اإلجنيــل إىل العالــم الوثــي:

الشـ ْـي َط ِان ِإ َل
ورَ ،و ِم ْن ُسـ ْل َط ِان َّ
«ِ ...ل َت ْف َت َح ُع ُيونَ ُه ْم َ ي ْك يَ ْر ِج ُعوا ِم ْن ُظ ُل َم ٍات ِإ َل نُ ٍ
ـ�»( .أعمال )18 :26
هللاَِ ،ح ت َّ� يَ َنا ُلوا ِب ِإ
ال َيم ِان ِب ي� ُغف َْر َ
ان ا ْل َخ َطايَا َونَ ِص ًيبا َم َع ا ْل ُمق ََّد ِسـ ي ن َ
ونــرى بوضــوح أن اهلــدف انلهــايئ هلل هــو أن ننــال غفــران
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اخلطايــا حــى يمكننــا أن نكــون مؤهلــن ملرياثنــا يف ملكــوت انلــور.

إال أنــه قبــل أن حيــدث هــذا ،جيــب عليــه أن يفتــح أعيننــا ىلع حاتلنــا
احلقيقيــة .وجيــب أن ينقلنــا مــن الظــام إىل انلــور – أي مــن اخلضــوع
للشــيطان وســلطته إىل طاعــة اهلل ومملكتــه.

ويمكننــا أن نســتخلص اســتنتاج مهــم للغايــة مــن فقــرة الكتاب

املقــدس الســابقة ومــن جتربتنــا اخلاصــة ،وهــو :أن مملكــة الظلمــة

دليهــا ســلطان .وســلطان الشــيطان حقيــي .فهــو ليــس وهــي.

وهــو ليــس خيــال الهــويت .فالشــيطان هــو اكئــن حقيــي هل ســلطان
حقيــي ،وهــو يف الواقــع ،يســيطر بقســوة ىلع أوئلــك املنفصلــن عــن
ً
اهلل .ذللــك ،فدلخــول ملكــوت اهلل ،جيــب أول أن خنلــص مــن ســلطان
الشــيطان.

الفدية!
لــم يتحقــق هــذا اخلــاص مــن قــوة الشــيطان إال مــن خــال
ً
الفــداء اذلي حققــه نلــا مــوت يســوع بديــا عنــا .وحنتــاج أن نفهــم

بأكــر دقــة معــى لكمــة الفــداء .فــي تــأيت مــن فعــل ،أن يفتــدي ،ممــا
يعــي "أن يعيــد رشاء" أو "أن يفتــدي".

وفيمــا يــي مثــال عمــا يــدل عليــه هــذا الفــداء .نلفــرض أن ابن

رجــل ثــري اكن ســيؤخذ بواســطة خاطفــن احتجــزوه للحصــول ىلع
13
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فديــة .فــإن اكن األب الــري ىلع اســتعداد دلفــع الفديــة الــي طلبهــا
اخلاطفــون ،واســتعادة ابنــه إيلــه ،يمكننــا أن نقــول أنــه مــن خــال

دفــع اثلمــن املطلــوب ،فــإن ذلــك األب الــري "فــدى" ابنــه مــن
اخلاطفــن.

وبطريقــة مشــابهة جـ ً
ـدا ،دفــع يســوع اثلمــن يلفدينــا مــن مملكــة

الشــيطان .ويكتــب بولــس يف روميــة 14 :7

يع تَ ْح َت ا ْل َخ ِط َّي ِة».
وح ٌّيَ ،وأَ َّما أَنَا ف ََج َس ِد ٌّي َم ِب ٌ
وس ُر ِ
«ف َِإنَّ َنا نَ ْع َل ُم أَ َّن ال َّن ُام َ
ــة» ،فإنــه
«م ِب ٌ
يــع تَ ْح َ
ــت ا ْل َخ ِط َّي ِ
عندمــا يســتخدم بولــس عبــارة َ

يســتخدم صــورة توضيحيــة مأخــوذة مــن العالــم الرومــاين القديــم.
فــي العــر الرومــاين ،عندمــا يتــم بيــع شــخص مــا يف ســوق العبيــد،

اكن يقــال أنــه "بيــع حتــت الرمــح" .فقــد اكن العبــد يقــف ىلع منصــة
مقابــل اعمــود ،حيــث يعلــق الرمــح فــوق رأس العبــد .واكن ادليلــل

ىلع أن هــذا الشــخص قــد تــم بيعــه كعبــد ،هــو أن يكــون واقفــا
حتــت هــذا الرمــح املمــدود.

ويقــول بولــس أننا ،من خــال خطايانــا ،كنا معروضــن كعبيد يف

ســوق عبيــد الشــيطان .واكن الرمح املمتد فوق رؤوســنا هــو اخلطية اليت
ً
ـت ا ْل َخ ِط َّي ِة».
«م ِبيـ ٌـع تَ ْحـ َ
ارتكبناهــا .فقــد جعلتنــا خطايانا عبيــدا للبيــعَ ،
وعندمــا اكن انلــاس يباعــون كعبيــد ،لــم يكــن دليهــم خيــار
14
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فيمــا يتعلــق باملهنــة الــي ســيقومون بهــا .فقــد يضطــر بعــض العبيــد
إىل شــغل وظيفــة حمرتمــة ً
تمامــا ،مثــل مدبــرة مــزل أو ُمع ِلــم؛ بينمــا
ُ
قــد يــر آخــرون ىلع أداء أعمــال مهينــة للغايــة ،مثــل تنظيــف
املراحيــض؛ وقــد ال يــزال ابلعــض اآلخــر يضطــر إىل القيــام بــدور غري
أخــايق ،مثــل الزنــا .فالشــخص اذلي اكن عبـ ً
ـدا ليــس دليــه اختيــار.
بــل يكــون االختيــار الوحيــد للشــخص اذلي يمتلكــه.

وهــذا هــو احلــال معنــا كخطــاة .فلكنــا عبيــد الشــيطان بطبيعتنا.
ً
احرتاما.
ابلعــض منــا خطــاة حمرتمــون؛ بينمــا ابلعــض منــا خطــاة أقــل

ومــع ذلــك ،ال يوجــد فــرق نهــايئ بــن االثنــن .فنحــن خطــاة رغــم
ذلــك .ومــع ذلــك ،عندما جــاء يســوع إىل األرض ،دخل إىل ســوق عبيد
الشــيطان ورآنــا هنــاك معروضــن للبيــع .واكن يســوع هــو اذلي دفــع

اثلمــن ليشــرينا مــن تلــك العبوديــة  -ومــن حتــت ســيطرة الشــيطان.

الدم الذي ال يـُقدَّر بثمن
مــا هــو اثلمــن اذلي دفعــه يســوع مقابــل فداءنــا؟ إنــه دمــه

اثلمــن .ويكتــب بولــس:

يــه [املســيح] َل َنــا ا ْل ِف َ
ــب ِغــىن َ
ْــر ُ
ــدا ُء ِب َد ِم ِ
ــذي ِف ِ
«ا َّل ِ
ان ا ْل َخ َطايَــاَ ،ح َس َ
ــهُ ،غف َ
ــه»( .أفســس )7 :1
ِن ْع َم ِت ِ
فقــد دفــع يســوع ثمــن فداءنــا بدمــه .وهــذا مــا أتــم غفــران
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ً
خطايانــا .فقــد حتمــل يســوع العقوبــة بديــا عنــا ىلع الصليــب.
ُ
ملــاذا؟ حــى يمكــن أن تغفــر خطايانــا وباتلــايل نكــون مؤهلــن
أن نــرث ملكــوت «ا ْلقديسـ ن ف
ـوس  .)12 :1كمــا أن حقيقــة
ِ ِّ ِ ي َ
ـ� ِ ي� ال ُّنـ ِ
ـور» (كولـ ي
فداءنــا بــدم يســوع مذكــورة ً
أيضــا يف مــان آخــر يف العهــد اجلديــد
يف فقــرة مجيلــة جـ ً
ـدا:

ـب َع َمـ ِـل ك ُِّل َو ِاحـ ٍـد،
«و ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم تَ ْد ُعـ َ
َ
ـر ُم َحابَـ ٍ
ـاة َح َسـ َ
ـون أَبًــا ا َّلـ ِـذي يَ ْح ُكـ ُـم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـ� أَنَّ ُكـ ُـم ا ْف ُت ِدي ُتـ ْـم ال َ ِبأَ ْشـ َـيا َء تَ ْفـىن َ ِ ،ب ِف َّضـ ٍـة أَ ْو
ـروا َز َمـ َ
ـان غ ُْربَ ِت ُكـ ْـم ِب َخـ ْـو ٍفَ ،عا ِل ِمـ ي ن َ
ف َِسـ ي ُ
آ
ت
ـن البَـ ِـاء ،بَـ ْـل ِبـ َـد ٍم ك َِريـ ٍـم ،ك ََمــا
ـ� تَ َق َّل ْدتُ ُم َ
ـن ِسـ ي َ ِ
ـبِ ،مـ ْ
وهــا ِمـ َ
ذ ََهـ ٍ
ـرتك ُُم ا ْل َب ِاط َلـ ِـة ا َّلـ ِ ي
ـيح» 1( .بطــرس )19 – 17 :1
ِمـ ْ
ـن َح َمــل ِبـا َ َع ْيـ ٍ
ـب َوال َ َدنَـ ٍـسَ ،د ِم ا ْل َم ِسـ ِ
َّ
اكن ادلم اذلي ال يُقــدر بثمــن اذلي ســفكه يســوع نيابــة عنــا هــو

اذلي دفــع ثمــن فداءنــا .وقــد أنقذنــا دمــه مــن ســوق عبيــد الشــيطان
ومملكــة الظلمــة .وقــد حصــل دمــه نلــا ىلع غفــران اخلطايــا وأهلنــا
لدلخــول إىل «مــراث ا ْلقديسـ ن ف
ـوس )12 :1
ِ ي َ ِ ِ ِّ ِ ي َ
ـ� ِ ي� ال ُّنـ ِ
ـور» (كولـ ي
يف الفصــل القــادم ،ســوف نلــي نظــرة فاحصــة ىلع مــا حققــه

يســوع نيابــة عنــا ىلع الصليــب .وســوف نتعلــم املزيــد عــن انتقانلــا

مــن مملكــة ظلمــة الشــيطان وتأهيلنــا لدلخــول يف مرياثنــا يف ملكــوت
انلــور هلل.
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أسئلة تطبيقية
● ما يه الطرق اليت جتعلك بها اخلطية تشعر أنك عبد؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● هــل انتقلــت مــن مملكــة الظلمــة إىل ملكــوت انلــور مــن

خــال ذبيحــة يســوع؟ وهــل حتــررت مــن "ســوق العبيــد" اتلابــع

للشــيطان؟ إن اكن األمــر كذلــك ،صــف كيــف حــدث ذلــك.

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ّ
إن كنت ترغب يف استقبال يسوع كمخلص لك ،صل هذه الصالة:
أيها اآلب السماوي ،أنا أنتقل من مملكة الظلمة إىل
ملكوت النور .فلم أعد أريد أن أكون ً
عبدا للشيطان
واخلطية .وأنا أستقبل غفرانك من خالل ذبيحة ابنك يسوع
املسيح على الصليب .استقبلين يف ملكوت اهلل .أشكرك
أنك تقبلين كابن لك وجتعلين قاد ًرا على املشاركة يف مرياث
القديسني يف النور! باسم يسوع  ،آمني.
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
ان ا ْل َخ َطايَاَ ،ح َس َب ِغ ن َ� ِن ْع َم ِت ِه».
«ا َّل ِذي ِف ِيه [املسيح] َل َنا ا ْل ِف َدا ُء ِب َد ِم ِهُ ،غف َْر ُ
(أفسس )7 :1

«شاكر آ
الب ا َّلذي أَ َّه َلنا [جعلنا قادرين] ل ش�كَة م�اث ا ْلقديس ن ف
ور»
ِ َ ِ ِ ِ ي َ ِ ِ ِّ ِ ي َ
ين َ ِ
َ
َ ِِ َ
� ِ ي� ال ُّن ِ
(كولوس )12 :1
ي
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 -2من اللعنة إىل الربكة
منــذ ســقوط البرشيــة ،وقــع مجيــع ســان األرض يف رصاع كــوين.

ويقــع هــذا الــراع بــن مملكتــن كبريتــن متعارضتــن ،همــا:

ملكــوت انلــور ،ويه مملكــة اهلل وابنــه ،يســوع املســيح – ومملكــة
الظلمــة ،الــي يه جمــال الشــيطان .وكمــا رأينــا يف الفصل الســابق ،من

«ج َسـ ِـد ٌّي َم ِبيـ ٌـع تَ ْح َت
خــال اخلطيــة والعصيان ضــد اهلل ،أصبــح لك منــا َ
ً
ـوس ا ْل َخ ِط َّيـ ِـة
ا ْل َخ ِط َّيـ ِـة» (روميــة  ،)14 :7وباتلــايل أصبحنــا عبيــدا حتــت «نَ ُامـ ِ
َوا ْل َمـ ْـو ِت» (روميــة  .)2 :8فقــد ُط ِرحنــا للبيــع يف ســوق عبيــد الشــيطان.
وقــد رأينــا بالفعــل أن اهلل ،برمحتــه ،قــدم نلــا وســيلة نلخلــص بها

مــن مملكــة الظلمــة وأن نصبــح ورثــة مللكوت انلــور .فقد دخل يســوع

ســوق عبيــد الشــيطان ودفــع ثمــن الفــداء بدمــه .وقــد دفــع العقوبــة
َ
املســتحقة لــل خطايانــا وعصياننــا حــى يغفــر اهلل نلــا.
الاكملــة

سر الصليب
دعونــا نتعمــق يف دراســة طبيعــة ونطــاق فداءنــا الرائــع مــن

خــال عمــل املســيح ىلع الصليــب .وســنبدأ بقــراءة لكمــات بولــس
هــذه يف األصحــاح اثلالــث مــن الرســالة إىل غالطيــة:
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ـار َل ْع َنــةً
ـن َل ْع َنـ ِـة ال َّن ُامـ ِ
«اَ ْل َم ِسـ ُ
ـيح ا ْف َت َدانَــا [الحــظ كلمــة "افتــداان"] ِمـ ْ
ـوسِ ،إ ْذ َصـ َ
أ
أ
ـر بَ َر َكــةُ ِإبْ َر ِاهيـ َـم
«م ْل ُعـ ٌ
ـوبَ :
ـون ك ُُّل َمـ ْ
ل َ ْج ِل َنــا ،لَنَّـ ُـه َمكْ ُتـ ٌ
ـن ُع ِّلـ َـق َعـ َـى َخ َشـ َـب ٍة»ِ .ل َت ِصـ ي َ
أ ف
ـيح يَ ُســو َعِ ،ل َن َنـ َ
وح»( .غالطيــة )14 – 13 :3
ـال ِب ِإ
ال َيمـ ِ
ِلل ُ َمـ ِـم ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
ـان َم ْو ِعـ َـد الـ ُّـر ِ
يشــر بولــس هنــا إىل فقرة مــن الكتــاب املقدس يف نامــوس موىس
ً
يعلــن فيهــا اهلل أن لك مــن يُقتَــل معلقــا ىلع شــجرة (خشــبة) هو حتت
لعنــة (انظــر تثنيــة  .)23-22 :21وادليلل ىلع أن هؤالء انلــاس حتت لعنة

هــو أنهــم معلقــون بوضــوح ىلع قطعــة مــن اخلشــب  -ويشــمل ذلــك
قطعــة اخلشــب الــي ُص ِنــع منهــا الصليــب اذلي ُص ِلــب املســيح عليه.
فلــي يفتدينــا مــن لعنــة انلامــوس ،صــار املســيح لعنــة نلــا.
وقــد جتــى ذلــك بوضــوح عندمــا ُع ِلــق ىلع صليــب اجللجثــة .واكن
ُ
مــن الــروري أن يصبــح املســيح لعنــة ،ألن لعنــة اهلل تفــرض ىلع لك
اخلطايــا والعصيــان ضــده.

ٌ
ٌ
ورس مــا حــدث ىلع الصليــب هــو هــذا :اكن يوجــد مبادلــة إهليــة
ســبق ترتيبهــا .واكن هــذا شــيئًا ال يمكــن رؤيتــه بالعــن الطبيعيــة.

وغــر ذلــك ،اكن ال يمكــن إدراكهــا إال مــن خــال إعــان اهلل

بالــروح القــدس ومــن خــال الكتــاب املقــدس .واكنــت املبادلــة
ً
هكــذا :صــار املســيح لعنــة .فقــد أخــذ اللعنــة الــي بســبب عصياننــا
حــى يمكننــا أن ننــال نعمــة اهلل باإليمــان بــه – أي الربكــة الــي حصل
يســوع عليهــا نلــا بطاعتــه.
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اخلادم الذي بدون اسم
وقــد تــم تصويــر املبادلــة الــي حدثــت ىلع الصليــب بصــورة

أكــر شــمويلة يف إشــعياء  .53فــي هــذا األصحــاح ،يتحــدث إشــعياء
انلــي عــن خــادم بــا اســم .ومــع ذلــك ،فــإن مجيــع كتــاب العهــد

اجلديــد قــد حــددوا باإلمجــاع هــذا اخلــادم ىلع أنــه املســيا ،يســوع
انلــارصي .فــي اآليــات  ،6-4الــي يه جوهــر إشــعياء  53ومــن هــذا
اإلعــان ،نقــرأ اللكمــات اتلايلــة ،بـ ً
ـدءا مــن اآليــة 4

ـن َح ِسـ ْـب َنا ُه
ِ
ـن أَ ْح َزانَ َنــا َح َم َل َهــاَ ،وأَ ْو َجا َع َنــا [آالمنــا] تَ َح َّم َل َهــا [يســوع]َ .ونَ ْحـ ُ
«لكـ َّ
ــن هللاِ َو َمذْ ُل ً
ــول»( .إشــعياء )4 :53
ُم َصابًــا َم�ض ْ ُ وبًــا ِم َ
ــن» .وهــذه
واألمــر املهــم أن إشــعياء يســتخدم مصطلــح «نَ ْح ُ

اإلشــارة يه يف املقــام األول إىل الشــعب ايلهــودي ،لكنهــا تشــمل
ـن هللاِ َو َمذْ ُلـ ً
ـول»
اجلنــس البــري لكــه َ
ـن َح ِسـ ْـب َنا ُه ُم َصابًــا َم�ض ْ ُ وبًــا ِمـ َ
«ونَ ْحـ ُ
منــذ ســنوات ،يف إرسائيــل ،كنــت أحتــدث مــع رجــل يهــودي،

وكنــت أخــره إيمــاين بــأن يســوع هــو املســيا .وأتذكــر بوضــوح

تعليقــه يف ذلــك الوقــت ،ألن رده اكن ملفــت للنظــر بالنســبة يل .فقــد
ً
قــال" ،ال أســتطيع أن أصــدق أن يســوع اكن رجــا صاحلًــا ،ألنــه لــو
اكن كذلــك ،لــم يكــن اهلل سيســمح هل أن يمــوت مثــل هــذا املــوت.

فيجــب أن يكــون هــذا هــو دينونــة اهلل هل".
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واكنــت عبــارة هــذا الرجــل هــو بالضبــط مــا يقــوهل إشــعياء يف
ـن هللاِ َو َمذْ ُلـ ً
ـول» .إال أنــه يف
هــذه الفقــرةَ :
ـن َح ِسـ ْـب َنا ُه ُم َصابًــا َم�ض ْ ُ وبًــا ِمـ َ
«ونَ ْحـ ُ
اآليتــن القادمتــن ،يتابــع إشــعياء اإلشــارة إىل ســبب معانــاة يســوع.
فــي لــم تكــن بســبب خطايــاه (ألنــه لــم يكــن دليــه أي خطيــة)،
بــل مــن أجــل خطايانــا حنن.

«وهــو مجــروح ألَجــل معاصينــا ،مســح أ
يــب َســا َ ِم َنا
َُ َ َ ْ ُ ٌ ْ ِ ََ ِ َ َ ْ ُ ٌ
ــل آث َِام َنــا .تَأْ ِد ُ
وق ل َ ْج ِ

الــر ُّب
ــرِه ُش ِــفي َناُ .ك ُّل َنــا كَغَ َن ٍــم َض َل ْل َنــاِ .م ْل َنــا ك ُُّل َو ِاح ٍ
ــد ِإ َل َط ِر ِيق ِــهَ ،و َّ
َع َل ْي ِــهَ ،و ِب ُح ب ُ ِ
ْــم َج ِم ِيع َنــا»( .إشــعياء )6 – 5 :53
َو َض َ
ــع َع َل ْي ِــه ِإث َ

املبادلة الكاملة
اكن العمــل اذلي صنعــه يســوع نلــا ىلع الصليــب روحيًــا
وجســديًا .وتشــمل املبادلــة املصـ َّ
ـورة يف إشــعياء  53هذيــن العنرصيــن.
فروحيًــا« ،هــو مجــروح ألَجــل معاصينــا ،مســحوق ألَجــل آثَامنــا» آ
(اليــة .)5
ُ َ َ ْ ُ ٌ ْ ِ ََ ِ َ َ ْ ُ ٌ ْ ِ َِ

فاملعــايص واآلثــام يه أمــور روحيــة .ويمكننــا ترمجتهــا ىلع أنهــا

"أعمــال عصيــان" و "أعمــال تمــرد" .فقــد حتمــل يســوع العقــاب
بســبب أعمانلــا املتمثلــة يف العصيــان واتلمــرد ،وباتلــايل يمكننــا أن

نتصالــح مــع اهلل فيكــون نلــا ســام معــه .وهــذا هــو اجلانــب الــرويح

للتبــادل.

وىلع اجلانــب اجلســدي ،أخــذ يســوع أحزاننــا ومحــل أوجاعنــا
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(انظــر إشــعياء  .)٤ :٥٣وانلتيجــة يه أننــا شــفينا ،أو بمعــى أكــر
حرفيًــا ،حصلنــا ىلع الشــفاء نلــا .وهــذا هــو اجلانــب اجلســدي

للمبادلــة .ومــرة أخــرى ،اكن هنــاك مبادلــة اكملــة ىلع الصليــب،
َ
املســتحق نلــا ،حــى
روحيًــا وجســديًا .فقــد أخــذ يســوع الــر
يمكننــا أن ننــال اخلــر اذلي يســتحقه.

وقــد ذكــر إشــعياء املشــلة األساســية للجنــس البــري يف اآليــة

ــد ِإ َل َط ِر ِيق ِــه» .وهــذا هــو
السادســة مــن هــذه الفقــرة«ِ :م ْل َنــا ك ُُّل َو ِاح ٍ
اذلنــب العالــي للبرشيــة لكهــا .وحلســن احلــظ ،قــد ارتكــب عــدد

قليــل منــا لك اخلطايــا املحــددة ،مثــل القتــل ،أو الزنــا ،أو الرسقــة.
ً
مجيعــا مذنبــون بهــا ،ويه«ِ :م ْل َنــا ك ُُّل
وتوجــد مشــلة واحــدة ،حنــن
َو ِاحـ ٍـد ِإ َل َط ِر ِيقـ ِـه» .فــل واحــد منــا هــو مذنــب بالعنــاد ،والعصيــان،

واتلمــرد .وهــذه يه املشــلة اجلذريــة للجنــس البــري – أي هــذه يه
املشــلة الــي تعامــل معهــا يســوع بموتــه ىلع الصليــب نيابــة عنــا.

ويف اللغــة العربيــة األصليــة ،يشــر اجلــزء األخــر مــن اآليــة " ،6لقــد
ً
جعــل الــرب أن جيتمــع عليــه تمردنــا مجيعــا" .فقــد اجتمــع لك اتلمــرد
وعواقبــه الرشيــرة ىلع يســوع يف ذلــك ايلــوم وهــو معلــق ىلع الصليب.

اللعنة اليت تتبع ذلك
حنتــاج أن نفهــم أن يف لك تاريــخ اجلنــس البــري اكنــت اخلطيــة
والعصيــان ضــد اهلل يه الــي جلبــت اللعنــة ً
دائمــا .وجنــد املثــال
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األول يف تاريــخ البرشيــة يف تكويــن  ،3اذلي يســجل غوايــة آدم وحواء
َّ
مــن الشــيطان (اذلي ختــى يف احليــة) وســقوطهما يف اخلطيــة اذلي تــى
ذلــك .وقــد كشــف اهلل عصيانهمــا ،وأعلــن اهلل ادلينونــة عليــه .وهذا

مــا قــاهل لألطــراف املذنبــن (الحــظ تكــرار لكمــة "لعــن"):

أ
« َف َقـ َ
ـع
ـال الـ َّـر ُّب ِإ
ـت هــذَ اَ ،م ْل ُعونَــةٌ أَنْـ ِ
ـك ف ََع ْلـ ِ
اللـ ُـه ِل ْل َح َّيـ ِـة« :لَنَّـ ِ
ـت ِمـ ْ
ـن َج ِميـ ِ
ـام
� َوتُ َرابًــا تَأْك ُِلـ ي ن َ
ـك تَ ْسـ َـع ي ْ ن َ
ـ� ك َُّل أَيَّـ ِ
ـوش ا ْل ب َ ِّ�يَّـ ِـةَ .عـ َـى بَ ْط ِنـ ِ
ـع ُو ُحـ ِ
ا ْل َب َها ِئـ ِـم َو ِمـ ْ
ـن َج ِميـ ِ
ـال ِل ْل َمــرأَ ِة« :تَكْ ِثـ ي ث
ـكَ ...و َقـ َ
ـن أَ ْوال َ ًداَ .و ِإ َل
َح َيا ِتـ ِ
ـاب َح َب ِلـ ِ
ـع تَ ِل ِديـ َ
ـر أَتْ َعـ َ
ً
ـرا أُ َكـ ِّ ُ
ْ
ـكِ ،با ْل َو َجـ ِ
ـال آلدم :أ
«لَنَّــكَ َسـ ِـم ْع َت ِل َقـ ْـو ِل
ـك»َ .و َقـ َ َ َ
ـك يَ ُكـ ُ
ـون ْاشـ ِـت َياق ُِك َو ُهـ َـو يَ ُســو ُد َع َل ْيـ ِ
َر ُج ِلـ ِ
امرأَتــكَ وأَ َك ْلــت مــن الشــجرة ا َّلـ تـ� أَوصيتــكَ قَائـ ًـا :ال تـأْك ُْل منهــا ،م ْلعونــةٌ أ
ال َ ْر ُض
ََ ِ َْ َ ُ َ
ِ
ْ َ ِ َ َ ِ َ َّ َ َ ِ ِ ي ْ َ ْ ُ
ـام َح َيا ِتــكَ »( .تكويــن )17 – 16 ،14 :3
ـب تَـأْك ُُل ِم ْن َهــا ك َُّل أَيَّـ ِ
ِب َسـ َـب ِبكَ ِ .بال َّت َعـ ِ
وبمجــرد دخــول اخلطيــة للجنــس البــري ،تلتهــا اللعنــة .وقــد

جــاءت اللعنــة ىلع احليــة وىلع األرض .واكنــت انلتيجــة الــي جــاءت

ىلع آدم وحــواء يه اتلعــب واأللــم .ولك هــذه يه أعمــال اللعنــة الــي

جــاءت ىلع إنســانيتنا بســبب خطايانــا.

اثنان من االحتماالت املتناقضة
يتــم اتلعبــر عــن مبــدأ أن العصيــان ضــد اهلل ً
دائمــا جيلــب لعنة

يف نامــوس مــوىس يف تثنيــة  .28ويوضــح هــذا األصحــاح احتمالــن

متناقضــن ،همــا )1( :الــراكت الــي ســتأيت علينــا إن ســلكنا بتواضــع
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وطاعــة حنــو اهلل؛ ( )2اللعنــات الــي ســتأيت علينــا إن ســلكنا يف
عنــاد ،وكربيــاء ،وعصيــان حنــو اهلل .وهــذان ابلديــان معروضــان نلــا

بوضــوح تــام .ودعونــا نقرأ لكمــات مــوىس يف أول آيتــن مــن تثنية :28
ــر َص أَ ْن تَ ْع َم َ
ــل
َ
«و ِإ ْن َس ِ
ــم ْع َت [أطعــت] َس ْ
ــم ًعا ِل َص ْ
ــو ِت َّ
الــر ِّب ِإ ِلهــكَ ِل َت ْح ِ
ت
وصيــكَ ِب َهــا ا ْل َيـ ْـو َم ،يَ ْج َع ُلــكَ الـ َّـر ُّب ِإل ُهــكَ ُم ْسـ َت ْع ِل ًيا َعـ َـى
ـ� أَنَــا أُ ِ
ـع َو َصايَــا ُه ا َّلـ ِ ي
ِب َج ِميـ ِ
أ
ت
ـرك َِات َوتُـ ْـد ِركُكَ ِ ،إذَا َسـ ِـم ْع َت
ـع ق ََبا ِئـ ِـل ال َ ْر ِضَ ،وتَ ـأِْ ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ا ْلـ ب َ َ
َج ِميـ ِ

الــر ِّب ِإ ِلهــكَ »( .تثنيــة )2 – 1 :28
[أطعــت] ِل َص ْ
ــو ِت َّ

أرجــو مالحظــة أنــه عندمــا نســر يف الطاعــة ،حنــن لســنا
ُ ْ ُ َ
حباجــة ملتابعــة بــراكت اهلل؛ فــراكت اهلل تــد ِركك! فالربكــة تنتــج
بشــل طبيــي عــن طاعــة اهلل .ويف احلقيقــة ،ينظــم اهلل الكــون
ً
وفقــا هلــذا القانــون.
وبعــد ذلك ،يعــرض موىس اجلانب اآلخر مــن الصورة – أي نتائــج العصيان:
ــر َص أَ ْن تَ ْع َم َ
يــع
َ
ــم تَ ْس َ
ــن ِإ ْن َل ْ
«و ِلك ْ
ــم ْع ِل َص ْ
ــو ِت َّ
الــر ِّب ِإ ِلهــكَ ِل َت ْح ِ
ــل ِب َج ِم ِ
ت
ـات
وصيــكَ ِب َهــا ا ْل َيـ ْـو َم ،تَـأِْ ت ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ال َّل َع َنـ ِ
ـ� أَنَــا أُ ِ
َو َصايَــا ُه َوف ََرا ِئ ِضـ ِـه ا َّلـ ِ ي
ــد ِركُكَ » (تثنيــة )15 :28
َوتُ ْ
ً
جــدا مــن
فمــوىس بعــد ذلــك حيــدد قائمــة طويلــة ومفصلــة

اللعنــات .وإن أردنــا دراســة هــذا األصحــاح بمزيــد مــن اتلفصيــل،
فســنجد أن لك مــن الــراكت واللعنــات تغطــي املجــاالت اثلالثــة
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الرئيســية للحيــاة ،ويه :الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة .وباملثــل ،فــإن
انلتيجــة الاكملــة للفــداء بيســوع املســيح تشــمل ً
أيضــا هــذه املجاالت
الرئيســية اثلالثــة.

ويف  3يوحنــا اآليــة  ،2نــرى صــورة مجيلــة للغايــة للفــداء ونتاجئه.

فــي هــذه اآليــة ،يكتــب يوحنــا لصديقــه اغيس:

«أَيهــا ا ْلحبيـ ف
ش
يحــا ،ك ََمــا أَ َّن نَف َْســكَ
� ٍء أَ ُر ُ
وم أَ ْن تَ ُكـ َ
ـون نَ ِاج ًحــا َو َص ِح ً
ُّ َ َ ِ ُ
ـب ِ ،ي� ك ُِّل َ ي ْ

نَ ِاج َحةٌ ».

ويف هــذه الصــاة الاكملــة ،يصــي يوحنــا أن يزدهــر صديقــه
ماديًــا ومايلًــا ،وأن يكــون ً
أيضــا يف صحــة جيــدة ،كمــا أن نفســه
ً
ناجحــة .ومــرة أخــرى ،نــرى املجــاالت اثلالثــة املذكــورة ســابقا – أي

الروحيــة ،واجلســدية واملاديــة .ويف الفصــول اثلالثــة اتلايلــة ،ســننظر
يف لك جمــال مــن هــذه املجــاالت بمزيــد مــن اتلفصيــل.
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أسئلة تطبيقية
● كيــف قامــت "املبادلــة العظــى" للعنــات بالــراكت الــي
رحبهــا يســوع مــن أجلــك ،بتغيــر حياتــك روحيًــا ،وجســديًا ،وماديًــا؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● يف أي مــن جوانــب حياتــك التــزال حتتــاج إىل تطبيــق هــذه

املبادلــة؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
ف
ش
يحا ،ك ََما أَ َّن
� ٍء أَ ُر ُ
وم أَ ْن تَك َ
ُون نَ ِاج ًحا َو َص ِح ً
«أَيُّ َها ا ْل َح ِب ُ
يب ِ ،ي� ك ُِّل َ ي ْ
نَف َْسكَ نَ ِاج َحةٌ » 3( .يوحنا )2
أ
أ
وب:
يح ا ْف َت َدانَا ِم ْن َل ْع َن ِة ال َّن ُام ِ
«اَ ْل َم ِس ُ
وسِ ،إ ْذ َص َار َل ْع َنةً ل َ ْج ِل َنا ،لَنَّ ُه َمكْ ُت ٌ
أ ف
يح
«م ْل ُع ٌ
َ
ون ك ُُّل َم ْن ُع ِّل َق َع َل َخ َش َب ٍة»ِ .ل َت ِص ي َ� بَ َركَةُ ِإبْ َر ِاه َيم ِلل ُ َم ِم ِ ي� ا ْل َم ِس ِ
وح»( .غالطية )14 – 13 :3
يَ ُسو َعِ ،ل َن َن َال ِب ِإ
ال َيم ِان َم ْو ِع َد ُّ
الر ِ
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انهينــا الفصــل الســابق برســالة عــن الفــداء .وقــد رأينــا حــى
ً
اآلن أن اهلل قــد أوجــد نلــا طريقــا لــي خنلــص مــن عبوديــة مملكــة

الظلمــة ونطالــب بمرياثنــا الــريع يف ملكــوت انلــور .والطريــق
املحــدد اذلي قدمــه اهلل هــو بمــوت يســوع املســيح ىلع الصليــب.

وقــد تعلمنــا ً
أيضــا رس مــا حــدث ىلع الصليــب ،وهــو :املبادلــة

اإلهليــة الــي ســبق اهلل وأعدهــا .فقــد محــل يســوع ىلع نفســه اللعنات
َ
املســتحقة نلــا بســبب عصياننــا .وتشــمل هــذه اللعنــات لك جمــال

مملكــة الظلمــة .وقــد أخــذ يســوع هــذه اللعنــات حــى نتمكــن،
بدورنــا ،مــن ادلخــول إىل الــراكت املسـ َ
َ
املكتســبة
ـتحقة ليســوع – أي
بســبب طاعتــه .وتشــمل هــذه الــراكت لك جمــال ملكــوت انلــور.
وتتحقــق لك مــن اللعنــات والــراكت يف ثالثــة جمــاالت رئيســية مــن

حياتنــا ،ويه :الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة.

ويف هــذا الفصــل ،ســوف نركــز ىلع املجــال الــرويح للحيــاة .فمــا

يه اللعنــات الروحيــة الــي خلصنــا املســيح منهــا؟ ومــا يه الــراكت

الروحيــة الــي أتاحهــا نلــا املســيح؟
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ولإلجابــة ىلع هــذه األســئلة ،ســوف نشــر مــرة أخــرى إىل تثنيــة ،28

وهــو األصحــاح اذلي يعــرض بتفصيــل كبــر اثنــن مــن انلتائــج
املتناقضــة ،ويه :الــراكت الــي تنتــج عــن طاعــة اهلل واللعنــات الــي

تنتــج عــن عصيانــه .ومــع ذلــك ،دعونــا نبــدأ باإلشــارة إىل األســباب

األساســية الــي تســبب الــراكت أو اللعنــات يف حياتنــا.

ما الذي يسبب الربكات واللعنات؟
ســوف أقتبــس مــن نفــس الفقــرة الــي درســناها يف الفصــل
ً
أول أســباب الرباكتً ،
بدءا من ســفر اتلثنيــة :2-1 :28
األخــر .وســنحدد
ــر َص أَ ْن تَ ْع َم َ
يــع
َ
«و ِإ ْن َس ِ
ــم ْع َت َس ْ
ــم ًعا ِل َص ْ
ــو ِت َّ
الــر ِّب ِإ ِلهــكَ ِل َت ْح ِ
ــل ِب َج ِم ِ
ت
ـع
ـ� أَنَــا أُ ِ
َو َصايَــا ُه ا َّلـ ِ ي
وصيــكَ ِب َهــا ا ْل َيـ ْـو َم ،يَ ْج َع ُلــكَ الـ َّـر ُّب ِإل ُهــكَ ُم ْسـ َت ْع ِل ًيا َعـ َـى َج ِميـ ِ
أ
ت
ـرك َِات َوتُـ ْـد ِركُكَ ِ ،إذَا َسـ ِـم ْع َت ِل َصـ ْـو ِت
ق ََبا ِئـ ِـل ال َ ْر ِضَ ،وتَـأِْ ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ا ْلـ ب َ َ
الـ َّـر ِّب ِإ ِلهــكَ ».

ثــم ،يف آيــة  ،15يتجــه مــوىس إىل اللعنــات .وهــذا هــو الســبب يف

أن اللعنــات تــأيت:

ــر َص أَ ْن تَ ْع َم َ
يــع
َ
ــم تَ ْس َ
ــن ِإ ْن َل ْ
«و ِلك ْ
ــم ْع ِل َص ْ
ــو ِت َّ
الــر ِّب ِإ ِلهــكَ ِل َت ْح ِ
ــل ِب َج ِم ِ
ت
ت
ـات
وصيــكَ ِب َهــا ا ْل َيـ ْـو َم ،تَـأِْ ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ال َّل َع َنـ ِ
ـ� أَنَــا أُ ِ
َو َصايَــا ُه َوف ََرا ِئ ِضـ ِـه ا َّلـ ِ ي
َوتُـ ْـد ِركُكَ »
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ومــن املهــم أن نفهــم الفــرق احلاســم بــن أن نفــوز بالــراكت

وأن نكتســب اللعنــات .ويتــم تلخيصهــا يف عبــارة واحــدة قصــرة

ولكنهــا مهمــة للغايــة ،ويه :االســتماع إىل صــوت اهلل«ِ .إ ْن َس ِــم ْع َت
ت
ـرك َِات َوتُـ ْـد ِركُكَ " أمــا ِ"إ ْن
َسـ ْـم ًعا ِل َصـ ْـو ِت الـ َّـر ِّب ِإ ِلهــكَ َ ...تَـأِْ ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ا ْلـ ب َ َ
ـات َوتُـ ْـد ِركُكَ ».
َلـ ْـم تَ ْسـ َـم ْع ِل َصـ ْـو ِت الـ َّـر ِّب ِإ ِلهــكَ  ...تَـأِْ ت ي� َع َل ْيــكَ َج ِميـ ُـع هـ ِـذ ِه ال َّل َع َنـ ِ

جتنب اخلطر الروحي
هــل يمكنــك أن تــدرك مــدى أهميــة هــذه املشــلة؟ يتحــدد

اســتقرار مصرينــا لكــه حــول الرفاهيــة أو الكــوارث مــن خــال

الصــوت اذلي نســتمع إيلــه .فاالســتماع إىل صــوت الــرب وإطاعــة مــا
يقــوهل ســيجلب نلــا الربكــة .أمــا عــدم االســتماع إىل صــوت الــرب

فســيؤدي إىل اللعنــة  -ويف الواقــع ،لعنــات كثــرة .وبالطبــع ،ال يكــي
االســتماع إىل صــوت الــرب مــا لــم نطيــع ً
أيضــا مــا يقــوهل .إال أنــه ىلع

العكــس ،مــن املســتحيل إطاعــة مــا يقــوهل اهلل مــا لــم نســمع صوتــه
ً
أول ،ألن صوتــه هــو اذلي خيربنــا بمــا يطلــب منــا القيــام بــه.
إن اخلطــر الــرويح الكبــر اذلي يواجــه الكثــر مــن املســيحيني

اذليــن يعلنــون إيمانهــم هــو هــذا :أنهــم قــد أصبحــوا غــر حساســن

لصــوت اهلل .وقــد يســتمرون يف أنشــطتهم وواجباتهــم ادلينيــة ،إال أن
حياتهــم املســيحية أصبحــت روتينيــة ونمطيــة ،أي ببســاطة نمــط
مــن العــادات الــي ينمونهــا .فليــس دليهــم ويع مســتمر ومتواصــل
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بصــوت اهلل .ومــع ذلــك ،فــي لك تعامــات اهلل مــع شــعبه عــر
اتلاريــخ ،اكن مطلبــه األســايس هــو أن نســتمع إىل صوتــه.
وهذه احلقيقة مذكورة بوضوح من الرب يف إرميا :23-22 :7
أن
ـن
ـر ِمـ ْ
«ل َ يِّ� َلـ ْـم أُ َك ِّلـ ْـم آبَا َء ُكـ ْـم َوال َ أَ ْو َص ْي ُت ُهـ ْـم يَـ ْـو َم أَ ْخ َر ْج ُت ُهـ ْـم ِمـ ْ
ـن أَ ْر ِض ِمـ ْ َ
جهــة محر َقــة وذَبيحــة .بـ ْـل إنمــا أَوصيتهــم بهــذَ ا أ
ال َ ْمـ ِـر قَا ِئـ ًـاْ :اسـ َـم ُعوا [أطيعـوا]
ِ َ ِ ُ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ ِ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ
ف
ـروا ِ ي� ك ُِّل ال َّط ِريـ ِـق ا َّلـ ِـذي
ـون َل ُكـ ْـم ِإل ًهــاَ ،وأَنْ ُتـ ْـم تَكُونُـ َ
َصـ ْـوِ ت ي� َفأَ ُكـ َ
ـون ِ يل َشـ ْـع ًباَ ،و ِسـ ي ُ
ـن ِإ َل ْي ُكـ ْـم».
أُ ِ
وصي ُكـ ْـم ِبـ ِـه ِل ُي ْح َسـ َ
ً
يف هــذه اآليــات ،يــرح اهلل أن مــا اكن يريــده حقــا مــن بــي

إرسائيــل عندمــا فداهــم مــن مــر لــم يكــن أنهــم حيتفظــون

بانلامــوس تلقديــم اذلبائــح ،بــل أن يســتمعوا إىل صوتــه .وســيقودهم

صوتــه حلفــظ انلامــوس وتقديــم اذلبائــح اجليــدة .فمجــرد حفــظ
مظاهــر انلامــوس مــن خــال تقديــم اذلبائــح لــم يكــن جمديًــا هلــم
إن لــم يفعلــوا ذلــك كنتيجــة لالســتماع إىل صــوت الــرب .وتذكــر أن
الــرط األســايس هلل هــو :أن نســتمع إىل صوتــه.

السمع والتبعية
ً
«اسـ َـم ُعوا [أطيعـوا] َصـ ْـوِ ت ي�» إذا هــو مطلــب الــرب البســيط منــا حــى
ْ

يكــون هــو إهلنــا ،ونكــون حنــن شــعبه .وهــو يلخــص هــذا األمــر

بأبســط مــا يمكــن .وقــد يعتقــد بعــض انلــاس أن الــرط خمتلــف
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يف العهــد اجلديــد ،إال أنــه ليــس كذلــك .فاملبــدأ هــو نفســه بالضبــط.

ويوضــح يســوع هــذه احلقيقــة بوضــوح يف آيــة واحــدة:
«خ َر ِ ف يا� تَ ْس َم ُع َص ْوِ ت ي�َ ،وأَنَا أَ ْع ِر ُف َها َف َت ْت َب ُع ِ ن ي�»( .يوحنا )27 :10
ِ

ً
مــا يه العالمــة أننــا ننتــي حقــا ليســوع؟ هــل يه أن نمــارس
ً
نموذجــا معينًــا مــن احليــاة أم أن نتمســك بمجموعــة معينــة مــن
ً
العقائــد؟ ال .إن عالمــة أوئلــك اذليــن هــم حقــا هل يه أنهــم يســمعون

صوتــه ،وعندمــا يســمعون صوتــه ،هــم يتبعونــه .فالســمع واتلبعيــة

همــا عالمــة املؤمنــن احلقيقيــن يف لك عــر ،ومــن لك عــرق
وثقافــة ،ويف مجيــع الطوائــف واتلقايلــد الكنســية .ويه ليســت شــيئًا
خارجيًــا  -بــل يه عالقــة شــخصية داخليــة مــع الــرب تمكننــا مــن
ســماع صوتــه؛ وعندمــا نســمع صوتــه نتبــع مــا يقودنــا إيلــه .فالطريــق

البســيط لــراكت اهلل هــو ســماع صوتــه وطاعتــه ،أمــا انلهايــة احلتمية

لعــدم ســماع صــوت اهلل وطاعتــه يه طريــق أكيــد للعنــات.

اللعنات الشخصية الداخلية
بعــد ذلــك ،ســأذكر بإجيــاز اللعنــات الــي تؤثــر علينــا يف العالــم

الــرويح ،أو يف اعلــم شــخصياتنا ،كمــا ذكرهــا مــوىس يف تثنيــة  .28ولك
هــذه اللعنــات ناجتــة عــن عصيــان اهلل:

اب  ِ ...ف ي�
فــي آيــة  ،20يقــول مــوىس أننــا ســوف خنتــر ْ
«االض ِطـ َـر َ
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ك ُِّل َمــا تَ ْم َتـ ُّـد ِإ َل ْيـ ِـه يَـ ُـدكَ ِل َت ْع َم َلـ ُـه» .وهــذه يه أول لعنــة روحيــة حمــددة -

اب .ويمكننــا أن نــرى بســهولة أن الكثــر مــن العالــم احلديــث
ْ
االض ِطـ َـر َ

مــيء باالضطــراب.

ـب» كنتيجــة لعــدم
ويف آيــة  ،28يذكــر مــوىس ِ«ب ُج ُنـ ٍ
ـرِة َق ْلـ ٍ
ـون َوَ ...حـ ي ْ َ
ســماع صــوت اهلل .وهــذه ً
أيضــا ،يه العنــات.
ـن َم ْن َظـ ِـر َع ْي َن ْيــكَ ا َّلـ ِـذي تَ ْن ُظـ ُـر [مــا تـراه
وتقــول آيــة « ،34تَ ُكـ ُ
ـون َم ْج ُنونًــا ِمـ ْ

عينــاك]» .فقــد نقــول أن االنهيــار العقــي والعاطــي هــو لعنــة .ويف
بعــض احلــاالت ،يمكــن أن يكــون نتيجــة للعصيــان ضــد اهلل .وقــد
اكنــت مالحظــايت أن أحــد أكــر األســباب شـ ً
ـيوع لالرتبــاك واالنهيار
العقــي والعاطــي هــو املشــاركة يف الســحر .وهــذا بســبب العالقــات

الروحيــة اخلطــأ واملشــاركة يف األنشــطة الــي حتظرهــا لكمــة اهلل.

ثــم ،يف آيــة  ،65يتحدث مــوىس عــن « َق ْل ًبــا ُم ْرتَ ِج ًفــاَ ...و ُذبُـ َ
ـول ال َّنف ِْس».
وأعتقــد أننــا يمكننــا أن نلخــص هــذه انلتائــج الروحيــة

للعصيــان بكلمــات مثــل االرتبــاك ،واإلحبــاط ،واملعانــاة ادلاخليــة،

والعــذاب .وهــذه مشــالك خطــرة ،واجهتهــا باســتمرار يف لك خدمــي
يف حيــاة انلــاس يف لك دولــة.
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الربكات الشخصية الداخلية
ومــن ناحيــة أخــرى ،يوجــد عــدد ال حيــى مــن الــراكت يف املجــال

ادلاخــي للــروح ويه تنتــج عــن الطاعــة .وأعتقــد أنــه يمكــن تلخيصها

بكلمــة قصــرة مجيلــة ،ويه :الســام .فيف إشــعياء  ،5 :53يصــور املبادلة

الــي حدثــت عندمــا مــات يســوع ىلع الصليــب ،فيكتــب إشــعياء،
«تأْديــب سـامنا ع َليــه ،وبحــره شــفينا» .فقــد َّ
حتمل يســوع القضــاء والعقاب
َ ِ ُ َ َِ َ َ ْ ِ َ ِ ُ ب ُ ِ ِ ُ ِ َ
الذليــن اكنــا مســتحقني نلــا بســبب خطايانــا وعصياننــا ،ذللــك
ُ
يمكننــا أن نتصالــح مــع اهلل .وبمجــرد أن نتصالــح مــع اهلل ،خنلــص
مــن العــذاب ادلاخــي واملعانــاة ،ومــن االرتبــاك واإلحبــاط ،ونعــرف

حقيقــة الســام العميــق ،واملســتقر ،وادلاخــي .ومــن جتربــة شــخصية

يف حيــايت اخلاصــة ،هــذا انلــوع مــن الســام العميــق واملســتقر

ليــس جمــرد نظريــة ،أو عقيــدة ،أو الهــوت – بــل هــو حقيقــة واقعــة.
توجــد فقرتــان يف العهــد اجلديــد تتحدثــان عــن هــذا الســام.

األوىل مــن روميــة:

ـيح» (رومية )1 :5
« َفـ ِـإ ْذ َقـ ْـد تَ ب َ َّ� ْرنَــا ِب ِإ
ال َيم ِان َل َنا َسـا َ ٌم َم َع هللاِ ِب َربِّ َنا يَ ُســو َع ا ْل َم ِسـ ِ
« َل َنــا َسـا َ ٌم َمـ َـع هللاِ» .ياهلــا مــن لكمــات رائعــة! فلــم نعــد مذنبــن.

ولــم يعــد علينــا أن خنــاف أننــا بطريقــة مــا ال نــريض اهلل .فدلينــا

ســام معــه.
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واثلانيــة يه هــذه اآليــة اجلميلــة مــن فيلــي ،والــي تصــف

انلتائــج االختباريــة للســام داخلنــا:

ف
ـيح
«و َسـا َ ُم هللاِ ا َّلـ ِـذي يَ ُفـ ُ
َ
ـوق ك َُّل َع ْقــل ،يَ ْح َفـ ُظ ُق ُلوبَ ُكـ ْـم َوأَ ْفك ََار ُكـ ْـم ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
ـ� )7 :4
يَ ُســو َع»( .فيلـ ب ي
حيتــاج األمــر إىل ســام اهلل أن حيفــظ قلوبنــا وأفاكرنــا يف ثقافتنــا

املعــارصة .وأســتطيع أن أشــهد أن ســام اهلل يمكنــه أن يفعــل ذلــك.

«س ـا َ ُم» (شــالوم) تعــي أكــر مــن جمــرد
واللكمــة العربيــة املرتمجــة َ
عــدم وجــود رصاع؛ فــي تعــي "الكمــال" أو "الرخــاء" .وســام اهلل،

اذلي يبــدأ يف اإلنســان ادلاخــي ،يــؤدي إىل رخــاء اكمــل .وهــو ال يعمــل
فقــط يف املجــال الــرويح حلياتنــا ،بــل ً
أيضــا يف املجــاالت اجلســدية

واملاديــة ،كمــا ســرى يف الفصــول اتلايلــة.
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أسئلة تطبيقية
● أذكــر بعــض الفوائــد الروحيــة الــي قدمهــا لــك يســوع مــن

خــال ذبيحتــه ىلع الصليــب؟
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..............................................................................................................................................................................................................................

● بينمــا تســتمع إىل صــوت اهلل ايلــوم مــن خــال لكمتــه ويف

قلبــك ،مــاذا يقــول لــك؟ كيــف ســرد؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
يح» (رومية )1 :5
«ف َِإ ْذ ق َْد تَ ب َ َّ� ْرنَا ِب ِإ
ال َيم ِان َل َنا َسال َ ٌم َم َع هللاِ ِب َربِّ َنا يَ ُسو َع ا ْل َم ِس ِ
ف
يح
«و َسال َ ُم هللاِ ا َّل ِذي يَف ُ
َ
ُوق ك َُّل َعقْل ،يَ ْح َف ُظ ُق ُلوبَك ُْم َوأَ ْفك ََارك ُْم ِ ي� ا ْل َم ِس ِ
(فيل� )7 :4
يَ ُسو َع» .ب ي
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ً
بموتــه بديــا عنــا ،اشــرى يســوع اثنتــن مــن الفوائــد العظيمــة

نلــا :إحداهمــا "ســلبية" ،بمعــى أننــا خرجنــا مــن يشء ،واألخــرى

"إجيابيــة" ،ويه تمكنــا مــن الوصــول إىل يشء مــا .فعــى اجلانــب
الســليب ،أنقذنــا يســوع مــن مملكــة الظلمــة .وىلع اجلانــب اإلجيــايب،
ً
ً
فتــح يســوع نلــا مرياثــا اكمــا يف ملكــوت انلــور .وقــد جعلــت
املبادلــة اإلهليــة الــي ســبق اهلل وأعدهــا هــذا ممكنًــا بالصليــب .فقــد
َ
املســتحقة نلــا بســبب عصياننــا،
أخــذ يســوع ىلع نفســه اللعنــات
ذللــك يمكننــا أن نــرث بدورنــا الــراكت الــي اكتســبتها طاعتــه.
ومــرة أخــرى ،اللعنــات والــراكت الــي تتضمنهــا هــذه املبادلــة تغطــي

ثالثــة جمــاالت رئيســية ،يه :الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة.

ويف وقــت ســابق ،افتتحنــا دراســتنا حــول تثنيــة  ،28وهــو

األصحــاح العظيــم يف الكتــاب املقــدس اذلي يــرد لك مــن بــراكت
الطاعــة ولعنــات العصيــان .كمــا أنــه خيربنــا باألســباب األساســية للك

مــن الــراكت واللعنــات :فاالســتماع إىل صــوت الــرب يــأيت بالــراكت؛

بينمــا عــدم االســتماع إىل صــوت الــرب يــأيت باللعنــات .ويعمــل هــذا
املبــدأ يف لك الكتــاب املقــدس .ويرتكــز مصرينــا بالاكمــل يف انلهايــة
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ىلع نقطــة اإلرتــكاز هــذه :أي مــا إن كنــا نســتمع إىل صــوت الــرب،

ثــم نفعــل مــا يقــوهل ،أم ال.

فــإن لــم نســتمع إىل صوتــه ،ال يمكننــا أن نفعــل مــا يقــوهل .فيجب

أن تكــون نلــا عالقــة شــخصية حيــة ومســتمرة مــع الــرب تمكننــا
«خـ َـر ِ ف يا� تَ ْسـ َـم ُع َصـ ْـوِ ت ي�َ ... ،ف َت ْت َب ُعـ ِن ي ».
مــن ســماع صوتــه .كمــا قــال يســوعِ ،
(يوحنــا  .)27 :10فعالمــة املؤمنــن احلقيقيــن يف لك عــر يه أنهــم
يســمعون صــوت يســوع ،وأنهــم يتبعونــه .فالســمع يــأيت بالــراكت؛

بينمــا رفــض الســمع يــأيت باللعنــات.

لعنات يف العامل اجلسدي
ً
حبثنــا ســابقا يف تأثــر الــراكت واللعنــات ىلع واقعنــا الــرويح

ادلاخــي .ويف هــذا الفصــل ،ســوف نــدرس كيــف تؤثــر الــراكت

واللعنــات ىلع املجــال اجلســدي يف حياتنــا .وأريــد أن أخلــص بإجيــاز

بعــض اللعنــات اجلســدية الــي تنتــج عــن عــدم ســماع صــوت الــرب
وعــدم طاعتــه .وتلضــع يف اعتبــارك أن اللعنــات يف هــذه القائمــة مــن
ســفر اتلثنيــة  28ال تنتــي إىل شــعب اهلل املفديــن.

الر ُّب ا ْل َوبَأَ».
آية « :21يُ ْل ِص ُق ِبكَ َّ
�ض
الس ِّل َوا ْل ُح َّمى َوا ْل ب ُ َ� َد ِاء».
الر ُّب ِب ِّ
آية « :22يَ ْ ِ بُكَ َّ
�ض
الر ُّب ِبق ُْر َح ِة َ ...و ِبا ْل َب َو ِاس ي ِ� َوا ْل َج َر ِب َوا ْل ِحك َِّة».
آية « :27يَ ْ ِ بُكَ َّ
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�ض
الر ُّب َ ...و َع ًمى».
آية « :28يَ ْ ِ بُكَ َّ
الســاق ي ْ ن
ـث َعـ َـى الرك َْب َتـ ي ْ ن
َ�... ،
آيــة « :35يَ�ض ْ ِ بُــكَ الـ َّـر ُّب ِب َقـ ْـر ٍح َخ ِبيـ ٍ
ُّ
ـ� َو َعـ َـى َّ ِ
ِ
ـن أَ ْس ـف َِل ق ََد ِمــكَ ِإ َل ِق َّمـ ِـة َرأْ ِســكَ ».
ِمـ ْ
واآليــة  59مدهشــة يف صياغتهــا الرصحيــة جبميــع الكــوارث

اجلســدية الــي تنتــج عــن العصيــان:

ض
ض
ض
ـخةً ،
ـات َع ِظ َيمــةً َر ِاسـ َ
�بَـ ٍ
�بَـ ِ
ـات نَ ْسـ ِـلكَ َع ِج َيبــةً َ َ .
�بَا ِتــكَ َو َ َ
«يَ ْج َعـ ُـل الـ َّـر ُّب َ َ
اضــا َر ِديَّــةً ث َِاب َتــةً ».
َوأَ ْم َر ً
يتحمــل الكثــر مــن املســيحيني اللعنــات عندمــا جيــب أن

يســتمتعوا بالــراكت .فلمــاذا نواجــه اللعنــات؟ ربما لســببني رئيســيني:

إمــا أننــا ال نعــرف أنهــا لعنــات ،أو أننــا ال نــدرك أن يســوع قــد
ً
خلصنــا مــن اللعنــات حــى نــرث الــراكت بــدل منهــا.
ـر» .قضيــت اعمــن يف
يف آيــة  ،60يتحــدث اهلل عــن َ
«ج ِميـ َـع أَ ْد َو ِاء ِمـ ْ َ

مــر كجنــدي يف اجليــش الربيطــاين خــال احلــرب العامليــة اثلانيــة،

ويمكنــي أن أشــهد أن أمــراض مــر اكنــت يف ذلــك الوقــت عديــدة

للغايــة .ويف احلقيقــة ،أود أن أقــول إن معظــم أنــواع األمــراض توجــد يف

مــر بشــل مــا .ومــع ذلــك ،فــإن لعنــة األمــراض اخلاصــة بالعصيــان
ض
�بَ ٍة
تمتــد إىل أبعــد مــن ذلــك ،ألن اآليــة  61تقــول« :أَيْ ًضــا ك ُُّل َمـ َـر ٍض َوك ُُّل َ ْ
َلــم تُكْ تـ ف
ـوس هــذَ ا ،يُ َسـ ِّل ُط ُه الـ َّـر ُّب َع َل ْيــكَ  »...ومنطقيا ،ذللك ،لك
ـب ِ ي� ِسـف ِْر ال َّن ُامـ ِ
ْ َ ْ
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نــوع مــن املــرض ولك نــوع من الرضبــة هــو لعنــة .وبطريقــة أو بأخرى،

جنــد أن أصــل الســبب األســايس للمــرض هــو يف العصيــان ضــد اهلل.

مفديون من اللعنات اجلسدية
ً
يعطينــا انلــي إشــعياء وصفــا حيًــا نلتائــج العصيــان واتلمــرد.

فــي حديثــه إىل شــعب إرسائيــل ،يقــارن حالــة انلــاس ،نتيجــة
لعصيانهــم ،حبالــة جســد مريــض ً
تمامــا.
ـب
ون َزيَغَ انًــا! ك ُُّل الـ َّـرأْ ِس َم ِريـ ٌ
ـون بَ ْعـ ُـد؟ تَـ ْز َدا ُد َ
« َعـ َـى َم تُ�ض ْ َ بُـ َ
ـضَ ،وك ُُّل ا ْل َق ْلـ ِ
يــه ِص َّحــةٌ  ،بَ ْ
ــر ٌح َوأَ ْح َبــا ٌط
ــن أَ ْســف َِل ا ْلق َ
ــس ِف ِ
َس ِــق ٌيمِ .م ْ
الــرأْ ِس َل ْي َ
ــل ُج ْ
َــد ِم ِإ َل َّ
ض
ـت»( .إشــعياء )6 – 5 :1
ـب َو َلـ ْـم تُ َلـ ي َّ ن ْ
ـ� ِبال َّزيْـ ِ
ـر َو َلـ ْـم تُ ْع َصـ ْ
�بَــةٌ َط ِريَّــةٌ َلـ ْـم تُ ْعـ َ ْ
َو َ ْ
وتقــدم هــذه اآليــات مــن إشــعياء اســتعارة ملفتــة للنظــر

نلتائــج العصيــان .ومــع ذلــك ،بينمــا كنــت أقــرأ هــذه الفقــرة
ً
ً
ً
رائعــا ومجيــا
يومــا مــا ،أظهــر يل الــروح القــدس شــيئًا
عنهــا .فقــد رأيــت أنــه ليــس جمــرد اســتعارة حلالــة إرسائيــل
بســبب عصيانهــم ،بــل يه ً
أيضــا صــورة حرفيــة ليســوع وهــو

معلــق ىلع الصليــب .انظــر إىل هــذه العبــارات مــرة أخــرى:
ـون بَ ْعـ ُـد؟» وقــد تعــرض يســوع للــرب بالســياط
« َعـ َـى َم تُ�ض ْ َ بُـ َ
الرومانيــة  -بســيوره التســع املخيفــة ،لك منهــا مرصــع بالعظــم أو

املعــدن( .انظــر ،ىلع ســبيل املثــال ،مــى .)26 :27
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ـض» .هــل تذكــر األشــواك الــي تــم الضغــط بهــا ىلع
«ك ُُّل الـ َّـرأْ ِس َم ِريـ ٌ

رأســه؟ (انظــر ،ىلع ســبيل املثــال ،مــى .)29 :27

ـب َسـ ِـق ٌيم» .أنــا أؤمــن أن يســوع مــات بالفعــل مــن قلــب
«ك ُُّل ا ْل َق ْلـ ِ

مكســور.

ض
�بَــةٌ
ِ«مـ ْ
ـن أَ ْسـف َِل ا ْل َقـ َـد ِم ِإ َل الـ َّـرأْ ِس َل ْيـ َ
ـس ِفيـ ِـه ِص َّحــةٌ  ،بَـ ْـل ُجـ ْـر ٌح َوأَ ْح َبــا ٌط َو َ ْ
ـت» .وهــذا وصــف دقيــق
ـب َو َلـ ْـم تُ َلـ ي َّ ن ْ
ـ� ِبال َّزيْـ ِ
ـر َو َلـ ْـم تُ ْع َصـ ْ
َط ِريَّــةٌ َلـ ْـم تُ ْعـ َ ْ

ليســوع وهــو معلــق ىلع الصليــب .فقــد اكن يف هــذه احلالــة ألنــه
افتدانــا مــن اللعنــة ،وصــار لعنــة نلــا .ولك تلــك اللعنــات اجلســدية

الــي نتجــت عــن عصياننــا ضــد اهلل جــاءت ىلع يســوع ىلع الصليب.

الربكات اجلسدية
اآلن وقــد درســنا بــيء مــن اتلفصيــل اللعنــات اجلســدية الــي

تــأيت مــن العصيــان – أي تلــك الــي محلهــا يســوع يف جســده  -دعونــا
ننتقــل نلنظــر إىل الــراكت اجلســدية الــي اشــراها يســوع نلــا يف
اجللجثــة .ونشــر إىل إشــعياء :5-4 :53

ـن َح ِسـ ْـب َنا ُه
ِ
ـن أَ ْح َزانَ َنــا َح َم َل َهــا [يســوع]َ ،وأَ ْو َجا َع َنــا [آالمنــا] تَ َح َّم َل َهــاَ .ونَ ْحـ ُ
«لكـ َّ
أ
أ
�ض
ـن هللاِ َو َمذْ ُلـ ً
وق ل َ ْجـ ِـل
وح ل َ ْجـ ِـل َم َع ِاصي َنــاَ ،م ْسـ ُـح ٌ
ـولَ .و ُهـ َـو َم ْجـ ُـر ٌ
ُم َصابًــا َم ْ ُ وبًــا ِمـ َ
ـرِه ُشـ ِـفي َنا».
آث َِام َنــا .تَأْ ِديـ ُ
ـب َس ـا َ ِم َنا َع َل ْيـ ِـهَ ،و ِب ُحـ ب ُ ِ
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أرجــو مالحظــة أن يســوع أخــذ انلتائــج اجلســدية للعصيــان

ـرِه ُشـ ِـفي َنا» ،ترتجــم
حــى ننــال الشــفاء .والعبــارة يف نهايــة اآليــة َ ،5
«و ِب ُحـ ب ُ ِ
بصــورة أكــر حرفيــة مــن اللغــة العربيــة" ،جبروحــه تــم نلــا الشــفاء".

ويمكننــا أن نقــول ذلــك ىلع هــذا انلحــو" :جبروحــه ،تــم احلصــول ىلع
الشــفاء نلــا ".فقــد أصبــح الشــفاء مرياثنــا مــن خــال اجلــروح الــي
محلهــا يســوع ىلع جســده.

وهــذه الفقــرة مــن إشــعياء مقتبســة يف العهــد اجلديــد يف أصحــاح

 8مــن إجنيــل مــى .فــي وصفــه خلدمــة يســوع يف شــفاء املــرىض

وإخــراج األرواح الرشيــرة ،كتــب مــى:

ـ� كَث�يــنَ ،فأَخــرج أ
ال َ ْر َو َاح ِبك َِل َمـ ٍـة،
َ
ـار ا ْل َم َســا ُء ق ََّد ُمــوا ِإ َل ْيـ ِـه َم َجا ِنـ ي ن َ ِ ي ِ َ ْ َ َ
«و َل َّمــا َصـ َ
ض
«هـ َـو أَ َخــذَ
ـ� ا ْلقَا ِئـ ِـلُ :
َو َج ِميـ َـع ا ْل َمـ ْـر َ� َشـف ُ
َاه ْمِ ،لـ َ ي ْ
ـك يَ ِتـ َّـم َمــا ِقيـ َـل ِب ِإ َشـ ْـع َيا َء ال َّنـ ِب ي ِّ
اض َنــا»»( .مـ تـى )17 – 16 :8
أَ ْس ـق ََام َنا َو َح َمـ َـل أَ ْم َر َ
ال يــرك مــى أي شــك حــول هويــة الشــخص اذلي اســتوىف

نبــوات إشــعياء  .53فهــو يطبــق هــذه اآليــات مبــارشة ىلع يســوع.
كمــا أن مــى  -ألنــه يهوديًــا  -قــد فهــم اللغــة العربيــة .ذللــك ،لــم
يكــن دليــه شــك يف أن تطبيــق تلــك اآليــات يف إشــعياء  53اكن ىلع
اجلســد املــادي .وقــد اكن الشــفاء اجلســدي للمــرىض هــو حتقيــق
ُ
انلبــوة الــي أعطيــت يف إشــعياء.
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عمل أبدي
ملــاذا اســتطاع يســوع أن يشــي مجيــع املــرىض؟ ألنــه ،يف مقاصــد

اهلل األبديــة ،اكن عليــه أن حيمــل أحزاننــا ويتحمــل أوجاعنــا .بمعــى

مــا ،فالصليــب أبــدي .ورغــم أن عمــل يســوع ىلع الصليــب لــم
ُ
يكــن قــد حتقــق بعــد عندمــا ك ِتــب إشــعياء  ،53فــي نظــر اهلل ،اكن
ـيس ا ْل َعا َلـ ِـم ِ ف ي� ِس ـف ِْر
قــد تــم إجنــازه بالفعــل .فقــد اكن يســوع ُ«م ْنــذُ تَأْ ِسـ ِ
وف ا َّلـ ِـذي ذ ُِبـ َـح» (رؤيــا  .)8 :13وقــد حــدد اهلل اذلبيحــة القادمــة
ـاة ا ْل َخـ ُـر ِ
َح َيـ ِ

مــع خدمــة يســوع وأعطــى ختمــه بالربكــة عليهــا بشــفاء املــرىض.

وعندمــا أجــاب يســوع منتقديــه ىلع شــفاء رجــل يــوم الســبت،

قــال:

ف
ــان يَق َْب ُ
ــوس
ــب ِتِ ،ل َئــا َّ يُ ْنق َ
َان ِإ
َــإ ْن ك َ
ــل ا ْل ِخ َت َ
النْ َس ُ
الس ْ
«ف ِ
َــض نَ ُام ُ
ــان ِ ي� َّ
ف
ون َعـ َ أ ن
السـ ْـب ِت؟» (يوحنــا )23 :7
ـوس ،أَ َف َت ْسـ َ
ـى ل َ يِّ� َش ـف َْي ُت ِإنْ َســانًا ُك َّلـ ُـه ِ ي� َّ
ُمـ َ
ـخ ُط َ ي َّ
الحــظ أن يســوع جيعــل «إنســانا ُك َّلــه» سـ ً
ـليما .ولك جمــاالت الوجــود
َِْ ً ُ

اإلنســاين والشــخصية اإلنســانية يمكــن أن تشــى بيســوع.

وباملثــل ،بعــد كونــه األداة الــي شــى اهلل مــن خالهلــا الرجــل

األعــرج عنــد بوابــة اجلميــل ،أعلــن بطــرس:

ـان ِب ْاسـ ِـم ِه [اســم يســوع]َ ،شـ َّـد َد ْاسـ ُـم ُه هــذَ ا ا َّلـ ِـذي تَ ْن ُظ ُرونَـ ُـه َوتَ ْع ِرفُونَ ُه،
«و ِب ِإ
َ
ال َيمـ ِ
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ـام َج ِم ِيع ُكـ ْـم»( .أعمــال )16 :3
َو ِإ
الص َّحــةَ أَ َمـ َ
ال َيمـ ُ
ـان ا َّلـ ِـذي ِب َو ِاسـ َط ِت ِه أَ ْع َطــا ُه هـ ِـذ ِه ِّ
ً
فقــد اكن شــفاء هــذا الرجــل "اكمــا" .وهــذا هــو العمل اجلســدي

للفــداء اذلي قدمــه نلــا يســوع .أنــت وأنــا يمكننــا أن نكــون ممتنــن

لعمــل األطبــاء ،واألطبــاء انلفســيني وغريهــم مــن املهــن الطبيــة .إال
أنــه ال يوجــد إال شــخص واحــد يف الكــون يمكنــه أن يقــول« ،أَ ن يِّ�

َش ـف َْي ُت ِإنْ َســانًا ُك َّلـ ُـه!» ويمكنــي اتلعامــل مــع مجيــع مشــالكه :الروحيــة،

والعقليــة ،والعاطفيــة ،واجلســدية ".وهــذا الشــخص هــو الــرب يســوع
املســيح.

دعونــا خنتتــم هــذا الفصــل باتلفكــر يف آيــة مجيلــة مــن

عربانيــن:

أ
(ع� ي ن
اني� )8 :13
يح ُه َو ُه َو أَ ْم ًسا َوا ْل َي ْو َم َو ِإ َل الَبَ ِد» .ب
«يَ ُسو ُع ا ْل َم ِس ُ
وايلــوم ،بينمــا ننظــر إىل يســوع باإليمــان ىلع أســاس فــداءه،

يمكننــا أن نعــرف أن نفــس انلتائــج الــي حدثــت يف خدمــة يســوع

والرســل ،كمــا يه مســجلة يف العهــد اجلديــد ،متاحــة لــك ويل.

ويمكنهــم أن يأتــوا إيلنــا اآلن مــن خــال اإليمــان بيســوع.
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أسئلة تطبيقية
● ما يه استجابتك للك ما اعناه املسيح نيابة عنك؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــا يه بعــض الفوائــد اجلســدية الــي قدمهــا لــك يســوع مــن

خــال ذبيحتــه ىلع الصليــب؟ هــل طلبــت مــن يســوع أن يشــفيك

بالاكمــل؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
«لك َّن أَ ْح َزانَ َنا َح َم َل َها [يسوع]َ ،وأَ ْو َجا َع َنا [آالمنا] تَ َح َّم َل َهاَ .ونَ ْح ُن َح ِس ْب َنا ُه
ِ
أ
�ض
وق
وح ل َ ْج ِل َم َع ِاصي َناَ ،م ْس ُح ٌ
ُم َصابًا َم ْ ُ وبًا ِم َن هللاِ َو َمذْ ُل ًولَ .و ُه َو َم ْج ُر ٌ
أ
يب َسال َ ِم َنا َع َل ْي ِهَ ،و ِب ُح ب ُ ِ�ِه ُش ِفي َنا»( .إشعياء )5-4 :53
ل َ ْج ِل آث َِام َنا .تَأْ ِد ُ
ال َيم ِان ِب ْاس ِم ِه [اسم يسوع]َ ،ش َّد َد ْاس ُم ُه هذَ ا ا َّل ِذي تَ ْن ُظ ُرونَ ُه
«و ِب ِإ
َ
الص َّحةَ أَ َم َام َج ِم ِيعك ُْم».
َوتَ ْع ِرفُونَ ُهَ ،و ِإ
ال َيم ُ
ان ا َّل ِذي ِب َو ِاس َط ِت ِه أَ ْع َطا ُه ِ
هذ ِه ِّ
(أعمال )16 :3
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آمــل أن تكــون قــد بــدأت يف احلصــول ىلع ملحــة عــن املــراث

املجيــد املضمــون نلــا بذبيحــة يســوع  -غــر املحــدودة  -بنفســه ىلع

اجللجثــة .فــي الفصــول القليلــة املاضيــة ،ناقشــنا املبادلــة العميقــة

الــي حدثــت ىلع الصليب .فقد محل يســوع يف جســده املــادي اللعنات
املسـ َ
ـتحقة علينــا حــى ننــال الــراكت الــي حصــل عليهــا بطاعتــه.

بركات مادية
بعــد أن رأينــا لعنــات العصيــان والــراكت املتاحــة نلــا يف املجــال

اجلســدي من خالل الفــداء ،نريد اآلن انلظر يف اللعنــات والرباكت اليت
ً
تتعلــق بالعالــم املــادي .ويف هذا الفصل ،ســننظر أول يف الــراكت املادية

العديــدة الــي وعدنــا بهــا للطاعــة ،كمــا ســجلها مــوىس يف تثنيــة :28
آية « :3مباركًا تَك ف
ُون ِ ف ي� ا ْل َحق ِْل».
ُ
ُون ِ ي� ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،و ُم َب َاركًا تَك ُ
َُ َ

ـاج بَق َِركَ
«م َب َار َكــةً تَ ُكـ ُ
ـون ث ََمـ َـر ُة بَ ْط ِنــكَ َوث ََمـ َـر ُة أَ ْر ِضــكَ َوث ََمـ َـر ُة بَ َها ِئ ِمــكَ ِ ،ن َتـ ُ
آيــة ُ :4
ـاث َغ َن ِمــكَ » .فقــد اكنــت املحاصيــل واملاشــية يه أهــم املمتلــات
َو ِإنَـ ُ
املاديــة لإلرسائيليــن كمجتمــع زرايع.
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ـون َسـ َّل ُتكَ َو ِم ْع َج ُنــكَ » .وقــد نقــول ايلــوم" :مباركــة
«م َب َار َكــةً تَ ُكـ ُ
آيــة ُ :5

تكــون ســلة التســوق اخلاصــة بــك" أو " ...حمفظتــك".

آيــة « :8يَأْ ُمـ ُـر َلــكَ الـ َّـر ُّب ِبا ْل ب َ َ� َكـ ِـة ِ ف ي� َخ َزا ِئ ِنــكَ َوِ ف ي� ك ُِّل َمــا تَ ْم َتـ ُّـد ِإ َل ْيـ ِـه يَـ ُـدكَ ،
ف أ
ت
ـ� يُ ْع ِطيــكَ الـ َّـر ُّب ِإل ُهــكَ » .أحــب الفكــر القائــل بــأن
َويُ َبـ ِ
ـاركُكَ ِ ي� ال َ ْر ِض ا َّلـ ِ ي
ف
«� ك ُِّل َمــا تَ ْم َتـ ُّـد ِإ َل ْيـ ِـه يَـ ُـدكَ ».
اهلل ســيأمر بربكتــه علينــا .وســوف يبــارك اهلل ِ ي
فهــو ال يــرك أي يشء ىلع اإلطــاق مــن أي يشء ســوف نفعلــه!

ـرا ِ ف ي� ث ََمـ َـرِة بَ ْط ِنكَ َوث ََمـ َـرِة بَ َها ِئ ِمكَ َوث ََمـ َـرِة أَ ْر ِضكَ َع َل
آيــة َ :11
«ويَ ِزيـ ُـدكَ الـ َّـر ُّب َخـ ي ْ ً
أ
آ
ت
«ويَ ِزيـ ُـدكَ الـ َّـر ُّب
ـ� َح َلـ َـف الـ َّـر ُّب لبَا ِئــكَ أَ ْن يُ ْع ِط َيــكَ » .الحــظ عبــارة َ
ال َ ْر ِض ا َّلـ ِ ي
ـرا» .فالرخــاء الوفــر هــو بركــة تنتج عن ســماع صوت الــرب وطاعته.
َخـ ي ْ ً
يعــود مــوىس بعــد فــرة وجــزة إىل نفــس املوضــوع يف األصحــاح

ـات هــذَ ا ا ْل َع ْهـ ِـد َوا ْع َم ُلــوا
َاح َف ُظــوا ك َِل َمـ ِ
اتلــايل مــن تثنيــة ،حيــث يقــول« :ف ْ
ف
ـون» (تثنيــة  .)9 :29فحفــظ لكمــات عهــد اهلل
ـك تَف ِْل ُحــوا ِ ي� ك ُِّل َمــا تَف َْع ُلـ َ
ِب َهــا ِلـ َ ي ْ
ً
يــؤدي إىل ازدهارنــا يف لك مــا نقــوم بــه .وال يــرك هــذا جمــال للفشــل
أو اإلحبــاط يف أي جمــال مــن جمــاالت حياتنــا.

اللعنات املادية
مــن الواضــح أن اهلل يأمــر بــراكت ماديــة وفــرة إن اكن شــعبه

سيســتمع إىل صوتــه ويطيعــه .ومــع ذلــك ،توجــد لعنــات ماديــة

للعصيــان .ونــرى ادليلــل ىلع ذلــك يف تثنيــة :29 :28
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« َفتت َلمــس ف� ال ُّظهــر كَمــا يت َلمــس أ
ال َ ْع َمــى ِ ف ي� ال َّظال َ ِمَ ،وال َ تَ ْن َجـ ُـح ِ ف ي� ُط ُر ِقكَ »...
ْ ِ َ َ َ َّ ُ
َ َ َّ ُ ِ ي
وهــو يصــف هنــا عــدم القــدرة الاكملــة ىلع إجيــاد الطريــق

الصحيــح يف احليــاة .والحــظ أنــه مثلمــا أن الوفــرة يف الرخــاء يه

بركــة ،فعــدم الرخــاء يف طرقنــا هــو لعنــة .ويعيــد مــوىس تأكيــد هــذه
ً
ً
وضوحــا الحقــا يف تثنيــة  ،28حيــث يتــم ِذكــر
احلقيقــة بشــل أكــر
الربكــة واللعنــة جنبًــا إىل جنــب:
ث
ش
� ٍء.
ِ«مـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـل أَنَّــكَ َلـ ْـم تَ ْع ُبـ ِـد الـ َّـر َّب ِإل َهــكَ ِب َفـ َـر ٍح َو ِب ِط َيبـ ِـة َق ْلـ ٍ
ـب ِلكَ ـ ْ َ
ـرِة ك ُِّل َ ي ْ
أ
ف
ـوع َو َع َطـ ٍـش َو ُعـ ْـر ٍي َو َعـ َـو ِز ك ُِّل
تُ ْسـ َت ْع َب ُد ل َ ْع َدا ِئــكَ ا َّل ِذيـ َ
ـن يُ ْر ِسـ ُل ُه ُم الـ َّـر ُّب َع َل ْيــكَ ِ ي� ُجـ ٍ
ش
ـر َح ِديـ ٍـد َعـ َـى ُع ُن ِقــكَ َحـ ت َّـى يُ ْه ِلـكَكَ »( .تثنيــة )48 – 47 :28
� ٍء .ف ََي ْج َعـ ُـل ِنـ ي َ
َ يْ
ث
ش
� ٍء».
َــر ٍح َو ِب ِط َيب ِ
ــة َق ْل ٍ
ــب ِلكَ ْ َ
إن مشــيئة اهلل أن خندمــه ِ«بف َ
ــرِة ك ُِّل َ ي ْ

فالرخــاء ســيكون نتيجــة طاعتنــا إلرادتــه .لكــن ابلديــل ألوئلــك
ــب» قاتــم للغايــة .وال
َــر ٍح َو ِب ِط َيب ِــة َق ْل ٍ
اذليــن لــن خيدمــوا الــرب ِ«بف َ
ً
يمكــن أن يكــون دليــك بديــان أكــر تباينــا عنهمــا يف هاتــن

ث
ش
� ٍء ».ونتائــج العصيــان؟ العبوديــة
اآليتــن .فنتائــج الطاعــة؟ « َكـ ْ َ
ـرِة ك ُِّل َ ي ْ
ف
ش
� ٍء».
ــوع َو َع َط ٍ
ــر ٍي َو َع َ
ألعدائــك ِ ي
ــش َو ُع ْ
«� ُج ٍ
ــو ِز ك ُِّل َ ي ْ

العوز التام
ف
ش
� ٍء» .ذات مــرة ،عندمــا كنــت
ِي
«� ُجـ ٍ
ـوع َو َع َطـ ٍـش َو ُعـ ْـر ٍي َو َعـ َـو ِز ك ُِّل َ ي ْ

أتأمــل يف هــذه اللكمــات ،رأيــت أن تثنيــة  48 :28هــو وصــف للعــوز
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(الفقــر) اتلــام .فالشــخص اذلي تصــوره اآليــات جائــع ولكــن ليــس
دليــه مــا يأكلــه؛ عطشــان ولكــن ليــس دليــه مــا يرشبــه؛ ً
اعريــا
ولكــن ليــس دليــه مالبــس لريتديهــا – أي هو شــخص يفتقــر إىل لك
يشء .فهــل مــن املمكــن تصويــر فقــر أشــد مــن ذلــك – أي اجلــوع،

والعطــش ،والعــري وعــوز لك يشء؟

ومــن املهــم للغايــة نلــا أن نــرى أن الفقــر هــو لعنــة .فالفقــر

ليــس عالمــة ىلع القداســة ،كمــا أن بعــض اتلقايلــد ادلينيــة تعلــم

هــذا أو تتضمنــه .فــإن اكن األمــر يتطلــب الفقــر لــك ويل لــي
ً
نكــون مقدســن ،فأنــا أتســاءل عــن مــدى قداســتنا حقــا! فالفقــر
لعنــة وال ينتــي إىل شــعب اهلل.

ويالعمــق الفــرح واإلطــاق اذلي يــأيت إىل نفــي عندمــا رأيــت

بوضــوح أن الفقــر ليــس من أجل أوالد اهلل املفديني! فبالنســبة لشــعب

الــرب املفــدي ،إرادة اهلل يه الرخــاء ،حــى خندمه بفرح وطيبــة القلب.

جيب أن يكون كذلك
هــذا الفهــم – أي أن الــراكت املاديــة تنتــج عــن الطاعــة واللعنــات
املاديــة تنتــج عــن العصيــان  -جــاء ّ
إيل شــخصيًا بطريقــة لــن أنســاها
أبـ ً
ـدا .فقــد كنــت أعــظ يف نيوزيلنــدا عــن توفــر اهلل املــايل لشــعبه،

وكنــت قــد أعــددت اخلطــوط العريضــة الــي كنــت أتبعهــا أثنــاء
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الوعــظ .إال أن داخليًــا  -يف ذهين  -كنت أرى شــيئًا لم أره من قبل ،ويه:

صــورة ذهنيــة ليســوع ىلع الصليــب ،وهــو يقــدم كفــارة عــن خطايانا.
وبينمــا اكشــفت املــدى الاكمــل للعنــة الفقــر – أي اجلــوع،

والعطــش ،والعــري ،وعــوز لك يشء  -اكن األمــر كمــا لــو أن الــروح
ً
القــدس اكن يُظهــر يل أنــه بينمــا اكن يســوع معلقــا ىلع تلــك اخلشــبة،
اكنــت لك واحــدة مــن تلــك احلــاالت األربعــة الــي تشــل الفقــر اتلام
ً
جائعــا؛ ألنــه لــم يــأكل ملــدة أربــع
يتــم الوفــاء بهــا .فقــد اكن يســوع

ً
وعرشيــن ســاعة تقريبًــا .واكن عطشــانا؛ فواحــدة مــن آخــر أقــواهل ىلع
الصليــب« ،أَنــا ع ْطشــان!» (يوحنــا  .)28 :19وقــد اكن ً
اعريــا ،وال تــدع أي
َ َ َ ُ
صــور دينيــة مجيلــة ختدعــك .فالكتــاب املقــدس ينــص ىلع أن اجلنــود
اذليــن نفــذوا القتــل قــد قامــوا بتجريــده مــن لك مالبســه ثــم ّ
قســموا

هــذه األشــياء فيمــا بينهــم( .انظــر ،ىلع ســبيل املثــال ،مــى .)35 :27
ً ُ
وأخــرا ،دفــن يف رداء ادلفــن
فقــد اكن يســوع يفتقــر إىل لك يشء.

املقــرض ،وتــم وضعــه يف قــر مســتعار( .انظــر ،ىلع ســبيل املثــال،
ٌ
يشء ىلع اإلطــاق.
لوقــا  .)53-50 :23فحرفيًــا ،لــم يكــن دلى يســوع
وبينمــا واصلــت تقديــم اتلعليــم ،ورغــم أنــي كنــت ال أزال

أتابــع اخلطــوط الــي وضعتهــا ،اكن الــروح القــدس يريــي أكــر يف
ً
جائعــا ،وملــاذا اكن
نفــس الوقــت .فقــد كشــف يل ملــاذا اكن يســوع

عطشــانًا ،وملــاذا اكن ً
اعريــا ،وملــاذا اكن يفتقــر إىل لك يشء .مــا هــو
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الســبب؟ جيــب أن يكــون األمــر كذلــك لــي يســتنفد لعنــة الفقــر
نيابــة عنــا .فقــد أخــذ يســوع اللعنــة الاكملــة مــرة واحــدة وإىل
األبــد حبيــث نكــون أنــت وأنــا ،كمؤمنــن مفديــن بــدم يســوع،

الحنتــاج إىل حتمــل انلــر احلديــد اذلي للعنــة الفقــر .ويمكننــا أن
ً
مجيعــا قــد عصينــاه ،فقــد أخــذ يســوع
نشــكر اهلل أنــه رغــم أننــا

ً
مجيعــا .وقــد محــل يســوع تمردنــا ومجيــع
ىلع نفســه خطايانــا

نتاجئــه الرشيــرة  -بمــا يف ذلــك الفقــر  -وهــو معلــق ىلع الصليــب.

وفرية دائمـًا
خلــص بولــس هــذه املبادلــة الاكملــة بوضــوح يف األصحاحــن

اثلامــن واتلاســع لكورنثــوس اثلانيــة ،حيــث نــرى وجــي املبادلــة يف

املجــال املــادي .فيكتب بولس عــن اجلانــب األول يف  2كورنثوس :9 :8
ـن أَ ْج ِل ُكـ ُـم ا ْف َت َقـ َـر َو ُهـ َـو
«ف َِإنَّ ُكـ ْـم تَ ْع ِر ُفـ َ
ـيح ،أَنَّـ ُـه ِمـ ْ
ـون ِن ْع َمــةَ َربِّ َنــا يَ ُســو َع ا ْل َم ِسـ ِ
ن
ـك تَ ْسـ َتغْ ُنوا أَنْ ُتـ ْـم ِب َف ْقـ ِـرِه».
َغـ ِ ي ٌّ ِ ،لـ َ ي ْ
مــن الواضــح جـ ً
ـدا أنــه يف هــذه املبادلــة ،أخــذ يســوع فقرنــا ىلع

الصليــب حــى يمكننــا ،بدورنــا ،أن ننــال غنــاه ووفرتــه بانلعمــة.

فانلعمــة ال تــأيت إال مــن خــال يســوع املســيح ،وال يمكن اكتســابها.

وال يتــم نــوال انلعمــة إال باإليمــان  -وهــذا هــو طريقنــا للتغلــب ىلع
ً
لعنــة الفقــر واحلصــول ىلع الربكــة بــدل مــن ذلــك.
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وقد ذكر بولس اجلانب اثلاين يف  2كورنثوس :8 :9
ـاد ٌر أَ ْن يَز َيد ُكـ ْـم ك َُّل ِن ْع َمـ ٍـةِ ،لـ َـك تَكُونُــوا َو َل ُكـ ْـم ك ُُّل اك ِْت َفـ ٍـاء ك َُّل ِحـ ي ن
ـ� ِ ف ي�
َ
«وهللاُ َقـ ِ
ٍ
ِ
يْ
ف
ش
ـح».
� ٍء ،تَـ ْـز َدا ُد َ
ون ِ ي� ك ُِّل َع َمــل َصا ِلـ ٍ
ك ُِّل َ ي ْ
يف اللغــة ايلونانيــة األصليــة ،هــذه العبــارة مدهشــة .فاللكمــة

املرتمجــة «يَ ِز َيد ُكـ ْـم» و «اك ِْت َفـ ٍـاء» تــأيت مرتــن؛ واللكمــة ،أو اشــتقاقها ،الــي
ن
ش
� ٍء» ،و«ك ُِّل» تــأيت مخــس مــرات يف هــذه
تعــي «ك ُُّل»« ،ك َُّل ِح يــ�»« ،ك ُِّل َ ي ْ
اآليــة الواحــدةُ .
ويعــر هــذا بوضــوح عــن مــا حصــل عليــه يســوع
مــن أجلنــا .فقــد اســتنفد لعنــة الفقــر حــى نــرث الــراكت.

وقد حصل يســوع املســيح نلا ىلع الرباكت يف املجاالت اثلالثة – أي

الروحيــة ،واجلســدية ،واملادية .ويتــم تلخيص هذا يف هــذه اآلية اجلميلة:
«أَيهــا ا ْلحبيـ ف
ش
يحــا
� ٍء أَ ُر ُ
وم أَ ْن تَ ُكـ َ
ـون نَ ِاج ًحــا [اجملــال املــادي] َو َص ِح ً
ُّ َ َ ِ ُ
ـب ِ ،ي� ك ُِّل َ ي ْ
[اجملــال اجلســدي] ،ك ََمــا أَ َّن نَف َْســكَ نَ ِاج َحــةٌ [اجملــال الروحــي]» 3( .يوحنــا )2
فهــذه يه مشــيئة اهلل لــك .وهــذا هــو مرياثــك! وقبــل أن تســتمر

يف القــراءة ،ملــاذا ال تتوقــف للحظــة وتشــكر اهلل ىلع مرياثــك؟ فلنقدم
ً
معــا هــذه الصــاة اتلايلــة:
يا رب ،أريد أن أتوقف اآلن للحظة ألقدم لك شكري.

شك ًرا ،يا يسوع ،على رغبتك يف الذهاب إىل الصليب يف
55

اِستقبل وعود اهلل

مكاني ،فكل الشرور اليت أستحقها محلتها أنت ً
بديل عين.
أنا ممنت ً
جدا لك.

فبســبب مــا فعلتــه ىلع اجللجثــة ،قــد أتيحــت يل لك ثــروات
ً
ملكــوت اهلل .وبــدل مــن الفقــر الشــديد ،أقــف تللــي ثــروات ال
َّ
تصــدق -طبيعيــة وروحية ىلع حد ســواء .فســاعدين أن أفهــم هذا احلق
ً
وضوحــا ،وأن أســلك يف واقعــه بطريقــة تمجــدك .آمــن.
بشــل أكــر
وأن نعلــم أن دلينــا املــراث ونشــكر ىلع ذلــك ليــس ســوى

اخلطــوات األوىل .فبالنســبة بلقيــة هــذا الكتــاب ،ســنبحث يف

الكتــاب املقــدس نلفهــم الوســائل الــي يمكننــا مــن خالهلــا ادلخــول

واالســتمتاع جبميــع املزايــا الــي أتاحهــا يســوع نلــا.
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أسئلة تطبيقية
● أذكــر بعــض الفوائــد املاديــة الــي قدمهــا لــك يســوع بذبيحته

ىلع الصليب؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● كيف ستخدم اهلل ِ«بف ََر ٍح َو ِب ِط َيب ِة َق ْل ٍب» (تثنية )47 :28؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
ن
َ
ُون ِن ْع َمةَ َربِّ َنا يَ ُسو َع ا ْل َم ِس ِ َ
َ�،
«ف َِإنَّك ُْم تَ ْع ِرف َ
يح ،أنَّ ُه ِم ْن أ ْج ِلك ُُم ا ْف َتق ََر َو ُه َو غ ِ ي ٌّ
ك تَ ْس َتغْ ُنوا أَنْ ُت ْم ِب َفق ِْرِه» 2( .كورنثوس )9 :8
ِل َ ي ْ
ك تَكُونُوا َو َلك ُْم ك ُُّل اك ِْتف ٍَاء ك َُّل ِح ي ٍن� ِ ف ي�
َ
«وهللاُ ق َِاد ٌر أَ ْن يَ ِز َيدك ُْم ك َُّل ِن ْع َم ٍةِ ،ل َ ي ْ
ف
ش
ون ِ ي� ك ُِّل َع َمل َصا ِل ٍح» 2( .كورنثوس )8 :9
� ٍء ،تَ ْز َدا ُد َ
ك ُِّل َ ي ْ
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أنــت وأنــا ورثــة للملكــوت .ويكشــف نلــا العهــد اجلديــد
ً
ً
ً
أن مرياثــا هائــا قــد أتيــح نلــا مــن خــال مــوت يســوع بديــا
عنــا .والغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو مســاعدتك ،وأنــت الوريــث
الــريع ،الكتشــاف ماهــو هــذا املــراث وكيــف تطالــب بــه.

حــى اآلن ،أكدنــا األســاس ملرياثنــا – أي املبادلــة الــي تمــت يف

اجللجثــة .واملبــدأ األســايس اذلي يكشــفه الكتــاب املقــدس بالــروح
القــدس هــو :عندمــا ُع ِلــق يســوع ىلع الصليــب ،تــم تقديمــه بشــل
منظــور وواضــح ىلع أنــه حيمــل لعنــة .وهــو لــم حيملهــا مــن أجــل
نفســه ،بــل مــن أجلنــا .وىلع الصليــب ،أخــذ يســوع ىلع نفســه

اللعنــات الــي نســتحقها بســبب عصياننــا حــى يمكــن ،باتلــايل ،أن

يتيــح نلــا الــراكت بســبب طاعتــه.

ً
وقــد اكن هــو بديــا نلــا! فدلينــا الفــادي اذلي مــن جنســنا!

وهــو الشــخص اذلي أخــذ طبيعتنــا حــى يأخــذ ماكننــا! وانلتيجــة يه
ُ
أنــه مــن خــال إيماننــا بــه ،ف ِتحــت نلــا لك هــذه الــراكت الروحيــة،
واجلســدية ،واملاديــة.
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فمــا أهميــة اتلعــرف ىلع هــذه املبادلــة الاكملــة؟ أنــه مــن

الــروري أن نفهــم الصليــب ،والصليــب هــو املفتــاح تلطبيــق رســالة
اإلجنيــل بأكملهــا ىلع حياتنــا .فيجــب أن نفهــم هــذه احلقيقــة وغريهــا

مــن احلقائــق الروحيــة مــن أجــل املطابلــة جبميــع الــراكت الــي قدمها
يســوع نلــا ،وباتلــايل تمكيننــا مــن ادلخــول إىل مرياثنــا الاكمــل .ومــع

وضــع لك هــذا يف االعتبــار ،ســركز يف هــذا الفصــل ،ىلع بركــة واحــدة
حمــددة مــن بــن اآلخريــن.

بركة إبراهيم
نعــود إىل غالطيــة  ،14–13 :3ويه فقــرة الكتــاب املقــدس املركزيــة

الــي تتحــدث عــن الفــداء واخلــاص مــن لعنــة انلامــوس:

أ
أ
ـوب:
ـن َل ْع َنـ ِـة ال َّن ُامـ ِ
«اَ ْل َم ِسـ ُ
ـيح ا ْف َت َدانَــا ِمـ ْ
ـوسِ ،إ ْذ َصـ َ
ـار َل ْع َنــةً ل َ ْج ِل َنــا ،لَنَّـ ُـه َمكْ ُتـ ٌ
أ
ف
ـيح
«م ْل ُعـ ٌ
َ
ـون ك ُُّل َمـ ْ
ـن ُع ِّلـ َـق َعـ َـى َخ َشـ َـب ٍة»ِ .ل َت ِصـ ي َ
ـر بَ َر َكــةُ ِإبْ َر ِاهيـ َـم ِلل ُ َمـ ِـم ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
يَ ُســو َعِ ،ل َن َنـ َ
وح»( .غالطيــة )14 – 13 :3
ـال ِب ِإ
ال َيمـ ِ
ـان َم ْو ِعـ َـد الـ ُّـر ِ

ويف هــذه املرحلــة ،أود الرتكــز ىلع إشــارة حمــددة قــام بولــس

ـر بَ َر َكــةُ ِإبْ َر ِاهيـ َـم
بإعدادهــا يف الفقــرة الســابقة .فهــو يقــولِ ...« ،ل َت ِصـ ي َ
أ ف
ـيح يَ ُســو َع» .فمــا عالقــة بركــة إبراهيــم باملطابلــة بمرياثنــا؟
ِلل ُ َمـ ِـم ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
يوضــح بولــس أنــه مــن خــال إيماننــا بيســوع ،اذلي هــو نســل
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إبراهيــم (انظــر غالطيــة  ،)16 :3يمكــن أن حيســبنا اهلل كأحفــاد
ً
إلبراهيــم ،رغــم أننــا لســنا يهــودا مــن األصــل الطبيــي (انظــر آيــة .)29
فلمــاذا هــذا؟ ألن يســوع ،بموتــه ىلع الصليــب ،افتــدى شــعب اهلل

مــن لعنــة انلامــوس املكســور .واآلن ،بســبب ذبيحتــه ،ليــس فقــط
الشــعب ايلهــودي ،بــل مجيعنــا حنــن األمــم ،أصبحنــا مشــمولني يف

مــراث إبراهيــم .وقــد أصبحنــا رشاكء مــراث بــراكت اهلل الــي وعــد
بهــا إبراهيــم ونســله.

وبنـ ً
ـاء ىلع ذلــك ،حنتــاج أن نعــرف بالضبــط مــا تشــمله بركــة

إبراهيــم ،الــي أتيحــت نلــا .واإلجابــة ىلع هــذا الســؤال مذكــورة

بوضــوح كبــر يف الكتــاب املقــدس:

ف أ
الَيــام .وبــاركَ الــرب إبراه ف
ش
� ٍء».
«و َش َ
يــم َوتَق َّ
َ
ــاخ ِإبْ َر ِاه ُ
َّ ُّ ِ ْ َ ِ َ
َــد َم ِ ي� َّ ِ َ َ َ
يــم ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ

(تكويــن )1 :24

يف ترمجــات الكتــاب املقــدس األخــرى ،يُقــرأ اجلــزء األخــر مــن

هــذه اآليــة "يف لك يشء" أو "يف مجيــع األشــياء" .فربكــة إبراهيــم يه بركة
مجيلــة جـ ً
ـدا ألنهــا بــكل طريقــة ،ويف لك يشء ،ويف مجيــع األشــياء!

ويه تتضمــن لك جمــال مــن جمــاالت حياتنــا .وال يشء مســتثىن مــن

بركــة إبراهيــم .وقــد رأينــا بالفعــل أن الربكــة تشــمل ثالثــة جمــاالت
ف
ش
� ٍء!
رئيســية ،يه :الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة  -وهــذا هــو ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ
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موعد اآلب
إال أنــه يف غالطيــة  ،14 :3قــام بولــس بتميــز بركــة واحــدة بــن

اآلخريــن عندمــا كتــبِ ...« ،ل َن َنـ َ
وح» .ويف هــذه اآليــة،
ـال ِب ِإال َيمـ ِ
ـان َم ْو ِعـ َـد الـ ُّـر ِ
وح» بمــا يعــي لقــب الــروح القــدس .ومــن بــن لك
تــأيت لكمــة «الـ ُّـر ِ

الوعــود والــراكت الــي أتيحــت نلــا مــن خــال إيماننــا بيســوع ،فــإن

موعــد الــروح وبراكتــه يتــم حتديدهمــا بمفردهــم قبــل لك يشء .وقــد
تكلــم يســوع عــن مــيء الــروح القــدس بأنــه َ«م ْو ِعـ َـد أَِب ي�» (لوقــا .)49 :24

فالــروح القــدس هــو الوعــد اخلــاص واملمــز مــن اهلل اآلب لــل
شــخص يصبــح ابنــه باإليمــان بيســوع املســيح.

ً
ويــأيت موعــد الــروح حمــددا بشــل خــاص ألن الــروح القــدس

هــو مفتــاح ومصــدر مجيــع الــراكت األخــرى .ومــا لــم ننــال الــروح
ُ ّ
القــدس ،حنــن لســنا مؤهلــن  -وال يمكننــا ذلــك – أن ندخــل إىل

مرياثنــا .فالــروح القــدس هــو الشــخص اذلي يديــر املــراث وجيعلــه
ً
متاحــا نلــا.

مساعدنا
يســجل يوحنــا  18-15 :14جـ ً
ـزءا مــن تعليمــات يســوع تلالميــذه

عندمــا اكن ىلع وشــك أن يرتكهــم .وألنــه اكن يعلــن أنــه ســيتم
القبــض عليــه ،وســيموت ىلع الصليــب ،وســيقوم ،وســيصعد إىل
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الســماء بعــد فــرة ليســت طويلــة ،قــال هلــم:
«إن ُكنتــم تحبون ـن فَاح َف ُظــوا وصايــاي ،وأَنــا أَ ْط ُلــب مــن آ
ال ِب ف َُي ْع ِطي ُكـ ْـم
َ َ َ َ َ َ
ِ ْ ْ ُ ْ ُ ِ ُّ َ ِ ي ْ
ُ ِ َ
أ
يع ا ْل َعا َلـ ُـم أَ ْن
ُم َع ِّزيًــا َآخـ َـر ِل َي ْم ُكـ َ
وح ا ْل َحـ ِّـق ا َّلـ ِـذي ال َ يَ ْس ـ َت ِط ُ
ـث َم َع ُكـ ْـم ِإ َل الَبَـ ِـدُ ،ر ُ
أ
أ
ـون
يَق َْب َلـ ُـه ،لَنَّـ ُـه ال َ يَـ َـرا ُه َوال َ يَ ْع ِر ُفـ ُـهَ ،وأَ َّمــا أَنْ ُتـ ْـم َف َت ْع ِرفُونَـ ُـه لَنَّـ ُـه َم ِاكـ ٌ
ـث َم َع ُكـ ْـم َويَ ُكـ ُ
ِفي ُكـ ْـم .ال َ أَتْ ُر ُك ُكـ ْـم يَ َت َامــىِ .إ ن يِّ� ِ ت يآ� ِإ َل ْي ُكـ ْـم».
ً
ويف هــذه الفقــرة ،طمــأن يســوع تالميــذه ،قائــا" :بمــا أنــي
ذاهــب ،فإنــي سأرســل شـ ً
ـخصا آخــر ســيأخذ مــاين ويبــى معكــم.

فقــد كنــت معكــم فقط ملــدة ثــاث ســنوات قصــرة .إال أن شـ ً
ـخصا
آخــر ســيأيت مــاين ،ولــن يرتككــم أبـ ً
ـدا .ســيكون معكــم إىل األبد".

ــر» اذلي سريســله اآلب؟ اكن هــو الــروح
مــن اكن هــذا َ
«آخ َ
القــدس .واكن يســوع يســميه «روح ا ْلحــق» ويمنحــه لقبًــا ً
خاصــا:
ُ ُ َ ِّ
ُ«م َع ِّزيًــا» (أو يف ترمجــات أخــرى "مســاعد") .وبــدون الــروح القــدس،
اكن مــن املمكــن أن يُــرك اتلالميــذ ً
أيتامــا – أي أطفــال صغــار
بــدون أي شــخص ملســاعدتهم ،أو تقديــم املشــورة هلــم ،أو الوقــوف
إىل جانبهــم .ولــم يكــن يوجــد أحــد يلوضــح هلــم كيــف يمكنهــم

اكتســاب مرياثهــم ،وهــو مــا ورثــه هلــم يســوع مــن خــال موتــه

ىلع الصليــب .وهكــذا ،عندمــا يــأيت الــروح القــدس إيلنــا ،هــو

يفعــل ذلــك كمســاعد نلــا ،وهــو يوضــح نلــا كيــف يمكننــا املطابلــة

وادلخــول إىل املــراث اذلي اشــراه يســوع نلــا يف اجللجثــة.
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كيف يساعدنا الروح؟
مــا يه بعــض الطــرق املحــددة الــي يســاعدنا بهــا الــروح

القــدس؟ يف يوحنــا  ،26 :14قــال يســوع تلالميــذه:

«وأَمــا ا ْلمعـزي ،الــروح ا ْل ُقــدس ،ا َّلــذي س�سـ ُله آ
ال ُب ِب ْاسـ ِـميَ ،ف ُهـ َـو يُ َع ِّل ُم ُكـ ْـم
ِ َ يُ ْ ِ ُ
َ َّ ُ َ ِّ
ُّ ُ ُ ُ
ش
� ٍءَ ،ويُذَ ك ُِّر ُكـ ْـم ِبـك ُِّل َمــا ُق ْل ُتـ ُـه َل ُكـ ْـم».
ك َُّل َ ي ْ
تكشــف هــذه اآليــة عــن الطريقتــن األوتلــن الــي خيدمنــا
ً
بهــا الــروح القــدس كأتبــاع ليســوع .أول ،هــو يعلمنــا لك مــا
حنتــاج إىل معرفتــه عــن الكتــاب املقــدس واإلعــان اإللــي .ثانيًــا،
هــو يُذكرنــا بــكل مــا علمــه يســوع ،اذلي قــد ننســاه إن لــم يفعــل

ذلــك .وأحــد أســباب ثقــي بادلقــة املطلقــة لقصــص العهــد اجلديــد
هــو أنــي ال أعتقــد أن ذلــك يعتمــد ىلع الفكــر اإلنســاين أو اذلاكــرة.

فأنــا أؤمــن أن أوئلــك اذليــن كتبــوا العهــد اجلديــد قــد تــم تعليمهــم

بواســطة الــروح القــدس ،وقــد أحــر الــروح ذلاكرتهــم احلقائــق
الــي احتاجــوا إىل تذكرهــا.

ويف يوحنا  ،14-13 :16يتابع يسوع:
ـع ا ْل َحـ ِّـق ،ألَنَّـ ُـه
َ
«وأَ َّمــا َمـ ت َـى َجــا َء ذَاكَ ُ ،ر ُ
وح ا ْل َحـ ِّـقَ ،ف ُهـ َـو يُ ْر ِشـ ُـدك ُْم ِإ َل َج ِميـ ِ
ـور آ ِت َيـ ٍـة .ذَاكَ
ال َ يَ َت َك َّلـ ُـم ِمـ ْ
ـن نَف ِْسـ ِـه ،بَـ ْـل ك ُُّل َمــا يَ ْسـ َـم ُع يَ َت َك َّلـ ُـم ِبـ ِـهَ ،ويُ ْخ ِب ُ� ُكـ ْـم ِبأُ ُمـ ٍ
يُ َم ِّجـ ُـدِ ن ي� ،ألَنَّـ ُـه يَأْ ُخــذُ ِم َّمــا ِ يل َويُ ْخ ِب ُ� ُكـ ْـم».
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الحــظ أن يســوع يؤكــد أن الــروح القــدس هــو شــخص

وليــس جمــرد تأثــر .وهــو يســميه «ذَاكَ » وليــس "هــو لغــر العاقــل".

ويف هــذه اآليــات ،يشــر يســوع إىل ثــاث خدمــات إضافيــة
ينفذهــا الــروح القــدس يف حياتنــا عندمــا يــأيت كمســاعد نلــا.

يــع
والطريقــة اثلاثلــة الــي خيدمنــا بهــا يه توجيهنــا إىل َ
«ج ِم ِ
ــق» وإىل املعرفــة الاكملــة لــل يشء يمتلكــه اهلل نلــا يف يســوع
ا ْل َح ِّ
املســيح .فهــو مرشــدنا اذلي يقودنــا إىل أرض لــن نتمكــن بدونــه

مــن إجيــاد طريقنــا إيلهــا – أي أرض وعــود اهلل! وأرض مرياثنــا!
ً
ـور آ ِت َيـ ٍـة ».فســيزنع املســاعد
رابعــا ،يقــول يســوعَ ،
«ويُ ْخ ِب ُ� ُكـ ْـم ِبأُ ُمـ ٍ

انلقــاب اذلي يغطــي األوقــات الــي ســتأيت ،ويكشــف نلــا جوانــب
املســتقبل الــي حنتــاج إىل معرفتهــا .وأنــا أؤمــن ،كمــا يشــر الكتــاب
املقــدس ،أننــا نعيــش يف «أَ ْزِم َنــةٌ َص ْع َبــةٌ » ( 2تيموثــاوس  .)1 :3فهــذا هــو

العــر اذلي تكتســح فيــه األخطــار اهلائلــة وجــه األرض .وســنواجه

اتلحديــات واملعارضــة بمــا يتجــاوز لك مــا شــهدته األجيــال الســابقة.
وجيــب أن نكــون مســتعدين .فمــن أجــل ســامتنا ،جيــب أن

نعتمــد ىلع الــروح القــدس يلكشــف نلــا مــا حنتــاج إىل معرفتــه عــن
املســتقبل .وســتمكننا حتذيراتــه مــن جتنــب خماطــر ومــآيس الشــيطان

وفخاخــه ،واجتيــاز اتلجــارب املاثلــة أمامنــا بأمــان .وال أعتقــد أن
هــذه احلالــة يه تــرف؛ بــل أعتقــد أنهــا رضورة .وســوف يكشــف
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الــروح القــدس نلــا عــن اتلحديــات القادمــة.
والحــظ أن يســوع يقــول ً
أيضــا أن الــروح القــدس ســيمجده.
وأرجــو أن تتذكــر أن الــروح القــدس ال يــأيت أبـ ً
ـدا تلمجيــد نفســه أو
احلديــث عــن نفســه .فهدفــه ً
دائمــا هــو تمجيــد يســوع .ويكشــف

الــروح القــدس نلــا ىلع األرض مــا يســمعه هــو نفســه يف الســماء« .بَـ ْـل
ك ُُّل َمــا يَ ْسـ َـم ُع يَ َت َك َّلـ ُـم ِبـ ِـه».
خامســا ،بعــد أن قــال« :ذَاكَ يمجــد ن�» ،يعلــن يســوع ،أ
ً
«لَنَّـ ُـه يَأْ ُخــذُ
ُ َ ِّ ُ ِ ي

ُــم» .وبعبــارة أخــرى ،يأخــذ الــروح القــدس لك مــا
ِم َّمــا ِ يل َويُ ْخ ِب ُ�ك ْ

ينتــي حبــق إىل يســوع ،وهــو مرياثنــا ،ويكشــفه نلــا .ذللــك فمــن

خــال الــروح القــدس فقــط نتعــرف ىلع مرياثنــا يف املســيح.

احملامي لنا
يف اخلتــام ،توجــد لكمــة رئيســية تلخــص نلــا شــخص الــروح

القــدس ،وهــذه اللكمــة يه املؤيــد .ونفــس اللكمــة ايلونانيــة الــي
ُ
ُ
ترمجــت باســم «ا ْل ُم َعــ ِّزي» يف يوحنــا  ،26 :14ابلارلكيــت ،ترتجــم إىل

يع [مؤيــد]» يف  1يوحنــا  ،1 :2حيــث يتــم اســتخدامها يف إشــارة إىل
َ
«شـ ِـف ٌ
يســوع .وينطبــق هــذا املعــى لللكمــة ً
أيضــا ىلع دور الــروح القــدس.
ويــأيت الــروح القــدس كمؤيــد .واملؤيــد يه لكمــة قانونيــة تعــي

دور املحــايم .فالــروح القــدس هــو أفضــل حمــام يف الســماء ،وهــو قــد
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أُرســل إيلنــا حــى ال نكــون ً
أيتامــا .وهــو ســوف يفــر نلــا مرياثنا يف
ِ
املســيح ويعلــن نلــا الــروط الــي جيــب علينــا الوفــاء بهــا لدلخــول

إىل هــذا املــراث .وهــو معلمنــا ،ومســاعدنا ،ومعزينــا ،وحمامينــا،

واملدافــع اخلــاص بنــا.

ويف العهــد القديــم ،توجــد صــورة حيــة ومجيلــة عــن كيفيــة

عمــل الــروح القــدس يلــأيت بنــا إىل مرياثنــا مــع يســوع .وتســاعدنا
هــذه الصــورة يف معرفــة كيــف جيــب أن نســتجيب للــروح مــن أجــل
ادلخــول يف لك مــا وعــد بــه اهلل نلــا .وهــذه الصــورة موضوعــة يف إطــار

قصــة حــب ،سنكتشــفها يف الفصــل اتلــايل مــن هــذا الكتــاب.
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أسئلة تطبيقية
● هــل تتجاهــل أعظــم بركــة تلقيتهــا  -أي الــروح القــدس -

بســبب رغبتــك يف بــراكت أخــرى؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــا يه الطــرق الــي اختــرت بهــا الــروح القــدس كمعلــم،

ومســاعد أوكمعــزي ،وحمــايم ،ومدافــع؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
أ
أ
وب:
يح ا ْف َت َدانَا ِم ْن َل ْع َن ِة ال َّن ُام ِ
«اَ ْل َم ِس ُ
وسِ ،إ ْذ َص َار َل ْع َنةً ل َ ْج ِل َنا ،لَنَّ ُه َمكْ ُت ٌ
أ ف
يح
«م ْل ُع ٌ
َ
ون ك ُُّل َم ْن ُع ِّل َق َع َل َخ َش َب ٍة»ِ .ل َت ِص ي َ� بَ َركَةُ ِإبْ َر ِاه َيم ِلل ُ َم ِم ِ ي� ا ْل َم ِس ِ
وح»( .غالطية )14 – 13 :3
يَ ُسو َعِ ،ل َن َن َال ِب ِإ
ال َيم ِان َم ْو ِع َد ُّ
الر ِ

أ
يع ا ْل َح ِّق ،لَنَّ ُه ال َ
َ
«وأَ َّما َم ت َ� َجا َء ذَاكَ ُ ،ر ُ
وح ا ْل َح ِّقَ ،ف ُه َو يُ ْر ِش ُدك ُْم ِإ َل َج ِم ِ
ور آ ِت َي ٍة .ذَاكَ
يَ َت َك َّل ُم ِم ْن نَف ِْس ِه ،بَ ْل ك ُُّل َما يَ ْس َم ُع يَ َت َك َّل ُم ِب ِهَ ،ويُ ْخ ِب ُ�ك ُْم ِبأُ ُم ٍ
يُ َم ِّج ُدِ ن ي� ،ألَنَّ ُه يَأْ ُخذُ ِم َّما ِ يل َويُ ْخ ِب ُ�ك ُْم»( .يوحنا )14-13 :16
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 -7الروح القدس
خادمنا املرشد
ً
ً
ومرشــدا ً
خاصــا للوقــوف إىل جانبنــا
مســاعدا
يقــدم اهلل نلــا

ومســاعدتنا يف املطابلــة بمرياثنــا .وهــذا املســاعد اخلــاص هــو الــروح
القــدس .وهــو املدافــع عنــا ،اذلي يرســله اهلل يلُفــر نلــا املجــال
الاكمــل ملرياثنــا ويعلــن نلــا الــروط الــي جيــب أن نلــزم بهــا مــن

أجــل املطابلــة بــه واحلفــاظ عليــه.

وفيمــا يتعلــق بهــذه احلقيقــة ،حددنــا مخــس طــرق معينــة

يســاعدنا بهــا الــروح القــدس:
 .1هو يعلمنا.

 .2هو يذكرنا بأشياء ال نتمكن من تذكرها بدقة بدونه.
 .3هو يرشدنا إىل لك احلق.
 .4هو يكشف ما هو آت.
 .5هــو يكشــف نلــا لك مــا خيــص املســيح ،وباتلــايل خيصنــا،
ألننــا نشــارك املــراث مــع املســيح.
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البحث عن العروس
ســنبحث اآلن عــن قــرب اجلــزء اذلي يلعبــه الــروح القــدس

يف إحضارنــا إىل مرياثنــا يف املســيح .وتلوضيــح هــذا ادلور احليــوي

للــروح ،ســننظر إىل تلــك الصــورة احليــة واجلميلــة مــن العهــد القديم
الــي أرشت إيلهــا يف نهايــة الفصــل الســابق .فــي تكويــن  ،24جنــد

قصــة كيــف حصــل إبراهيــم ىلع عــروس البنــه إســحق .ويه قصــة
ً
ُ
ـا .إال أنهــا ً
أيضــا مثــال يــي يف اتلاريــخ
األحــداث الــي وقعــت فعـ
ويكشــف عــن حقائــق روحيــة  -ويه حقائــق تهمنــا بشــل خــاص

كمؤمنــن بيســوع ايلــوم.

فــي الوقــت اذلي حدثــت فيــه هــذه القصــة ،اكن إبراهيــم

مســتقر يف كنعــان ،األرض الــي وعــده اهلل بهــا .وقــد رزقــه اهلل هــو
وزوجتــه ســارة أخـ ً
ـرا بابنهمــا املعجــزة ،إســحق ،اذلي اكن ســيكون

الوريــث لــل مــا أراد اهلل تقديمــه لشــعبه .وقــد وصــل إســحق إىل
ســن الشــباب ،وأراد إبراهيــم أن جيــد هل زوجــة ،إال أنــه لــم يرغــب

يف أن يأخــذ ابنــه زوجــة مــن بنــات الكنعانيــن اذليــن اعشــوا يف
األرض .ذللــك ،أولك مهمــة العثــور ىلع زوجــة مناســبة البنــه خلادمــه
الرئيــي ،وهــو الوكيــل الرئيــي ملــزهل .وقــد أخــر إبراهيــم هــذا

اخلــادم بالعــودة إىل بــاد مــا بــن انلهريــن ،بــد أصــل إبراهيــم،

وإجيــاد عــروس مــن بــن أقاربــه اذليــن مــا زالــوا يعيشــون هنــاك.
70

الروح القدس :خادمنا املرشد

وقــد جهــز اخلــادم نفســه بعــرة مجــال حمملــة بهدايــا قيمــة

وانطلــق إىل بــاد مــا بــن انلهريــن .ويف الطريــق ،صــى أن يوجهــه
ً
عروســا إلســحق .وعندمــا
الــرب إىل الشــابة الــي اختارهــا أن تكــون

وصــل اخلــادم إىل بــاد مــا بــن انلهريــن ،توقــف عنــد بــر وصــى
صــاة حمــددة للغايــة .وقــد اكنــت خطتــه أنــه عندمــا تــأيت املــرأة
املناســبة ،ســيطلب منهــا أن تســقيه .فــإن اســتجابت بــأال تكتــي

بإعطــاءه املــاء فحســب ،بــل تــأيت بامليــاه مــن ابلــر جلميــع مجــاهل،

فســتكون هــذه يه العالمــة .واكن ســيعلم أنهــا اكنــت املــرأة الــي
اختــرت تلكــون عــروس إســحق (انظــر تكويــن .)14–1 :24

صالة مستجابة
عندمــا انتــى اخلــادم مــن الصــاة ،جــاءت رفقــة ،الــي اكنــت

مــن نفــس عشــرة إبراهيــم .وقــد جــاءت إىل ابلــر ويه حتمــل جــرة
املــاء اخلاصــة بهــا ،وعندمــا طلــب منهــا اخلــادم أن يــرب ،لــم تقــدم

هل املــاء فحســب ،ولكــن ىلع الفــور بمبــادرة منهــا ،بــدأت بإحضــار
امليــاه جلمــاهل .وملــاذا اكن هــذا هل أهميــة كبــرة؟ ألن العبــد اكن دليــه

عــرة مجــال ،وقــد قامــوا برحلــة طويلــة عــر الصحــراء .وتشــر
اتلقديــرات إىل أن اجلمــال العطــى يمكنهــا أن تــرب مــا يصــل إىل

أربعــن جالــون مــن املــاء لــل منهــا .ذللــك ،إن اكنــت رفقــة قــادرة
ىلع إحضــار امليــاه لعــرة مجــال ،فــإن هــذا يعــي أنهــا اكنــت امــرأة
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نشــيطة وقويــة .وكيــف ذلــك؟ اكن عليهــا أن حتــر حــوايل أربعمائــة

جالــون مــن امليــاه مــن ابلــر  -بدلــو!

وبعــد ذلــك ،أخــرج اخلــادم اهلدايــا اجلميلــة الــي اكن حيملهــا.

وعندمــا أعطاهــم لرفقــة ،زينــت نفســها ىلع الفــور بهــم .واكنــت
خطوتهــا اتلايلــة يه تقديــم خــادم إبراهيــم لعائلتهــا .وقــد رحبــت

العائلــة باخلــادم يف مزنهلــم ،حــى أنهــم وفــروا احتياجــات مجــاهل .ويف
هــذا اتلجمــع العائــي ،قــدم خــادم إبراهيــم العــرض املتعلــق باملصــر
اذلي أعــده اهلل لرفقــة كزوجــة إلســحق .وقد اســتجابت رفقــة ىلع هذا
العــرض ،باإليمــان ووافقــت ىلع اذلهــاب مــع اخلــادم .وقــد باركتهــا

اعئلتهــا ،وانطلقــت مــع اخلــادم تلقطــع الرحلــة الطويلــة للعــودة للقاء
الرجــل اذلي اكنــت ســتزتوجه .وأرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أنهــا لــم
تــر إبراهيــم أو إســحق .فقــد اكن اتصاهلــا الوحيــد بالعائلــة الــي

اكنــت ســتزتوج بهــا مــن خــال اخلــادم (انظــر تكويــن .)61-15 :24

خادم بدون اسم
هــذه القصــة اجلميلــة الــي تضــم إبراهيــم ،وســارة ،وإســحق،

واخلــادم ،ورفقــة يه يف الواقع مثال ىلع أن اآلب وهو يبحث عن العروس
البنــه الوحيــد يســوع املســيح .ويف هــذا اتلفســر ،يمثــل إبراهيــم ،وادل
إســحق ،اهلل اآلب .ويمثــل إســحق ،االبــن الوحيــد ،اهلل االبــن .وتمثــل

رفقــة ،العــروس املختــارة ،الكنيســة ،عــروس املســيح املختــارة.
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إال أنــه توجــد شــخصية واحــدة رئيســية يف هــذه القصــة ،ويه
اخلــادم اذلي لــم يُكشــف عــن اســمه .وأرى يف تصويــر الكتــاب
َ
املقــدس هلــذا اخلــادم اذلي لــم يُكشــف عــن اســمه صــورة ذاتيــة

للــروح القــدس .وربمــا تكــون أوضــح صــورة يف الكتــاب املقــدس
ً
حــول مــن هــو الــروح القــدس حقــا ومــاذا يفعــل .وممــا يباركــي
َ
ً
دائمــا أن الــروح القــدس ،مثلــه مثــل اخلــادم اذلي لــم يُكشــف عــن
اســمه ،متواضــع وغــر مغــرور ،حــى أنــه لــم يقــدم نلفســه اسـ ً
ـما.

واملصطلــح اذلي يشــر إىل دوره يف هــذا الرمــز هــو ببســاطة "اخلــادم".

دور الروح القدس
سبع حقائق عن اخلادم
وبينمــا نقــارن دور خــادم إبراهيــم بــدور الــروح القــدس،

ســنبدأ بمالحظــة ســبع حقائــق مهمــة حــول عالقــة اخلــادم بإبراهيــم،

وإســحق ،ورفقــة.
ً
ً
أول ،قيــل بوضــوح أن اخلــادم اكن مســؤول عــن لك مــا يملكــه

إبراهيــم؛ فقــد اكنت هل الســيطرة الاكملة ىلع املــراث بأكمله.
ً
ثانيا ،هو لم يطلب شيئًا نلفسه ،بل إلبراهيم وإسحق.

ً
ثاثلا ،اكنت مسؤويلته أن جيد عروس إلسحق.
ً
رابعا ،جاء بعرشة مجال حتمل هدايا.
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ً
خامسا ،واجه رفقة باإلختيار اذلي حسم مصريها.
ً
سادســا ،اكن هــو مصــدر رفقــة الوحيــد فيمــا يتعلــق باملعلومــات
عــن إبراهيــم وإســحق.

ً
سابعـا ،اكن هو اذلي أرشد رفقة إىل العريس.

سبع حقائق عن الروح القدس
ً
دعونــا نطبــق احلقائــق الســبعة املذكــورة ســابقا عــن اخلــادم ىلع

ســبع حقائــق عــن الــروح القــدس فيمــا يتعلــق بالكنيســة.

ً
أول ،الــروح القــدس هــو مديــر املــراث الكلي للمســيح .وهــو
اذلي يمتلــك ثــروات املســيح ،ويعلنهــا ،ويمنحهــا نلــا.

ً
ثانيــا ،الــروح القــدس ال يبحــث عــن يشء نلفســه .وهدفــه هــو
تمجيــد اآلب واالبــن.

ً
ثاثلــا ،تقــع ىلع اعتــق الــروح القــدس يف العالــم مســؤويلة "العثور"
ىلع العــروس ،الكنيســة البن اهلل يســوع املســيح.

ً
رابعــا ،عندمــا يــأيت الــروح القــدس إىل حياتنــا ،يــأيت بالعديــد
مــن املواهــب (اهلدايــا) اجلميلــة والرائعــة.

ً
خامســا ،هــو الشــخص اذلي يقــدم نلــا اإلختيــار املتعلــق بيســوع
 وقرارنــا حيســم مصرينــا للوقــت واألبديــة.74
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ً
سادســا ،هــو مصدرنــا الوحيــد للمعلومــات املبــارشة املتعلقــة
بــاهلل اآلب واهلل االبــن .وال يمكننــا رؤيــة األشــخاص
اآلخريــن للربوبيــة  -فالــروح القــدس (رغــم أنــه غــر

مــريئ) جيــب أن يعلنهمــا نلــا.

ً
ســابعا ،هــو الشــخص اذلي يرشــدنا يف هــذا العالــم ويقودنــا إىل
زفافنــا إىل عريســنا الســماوي.

استجابة الكنيسة
سبع حقائق عن رفقة
بعــد أن أوضحنــا كيــف أن خــادم إبراهيــم هــو صــورة الــروح

القــدس يف عالقتــه بعــروس املســيح ،ســننظر اآلن يف القصــة مــن

وجهــة نظــر أخــرى .فســوف نــدرس كيــف أن رفقــة يه صــورة

للكنيســة .فــي جتســد االســتجابة الــي جيــب ىلع الكنيســة أن
تقدمهــا للــروح القــدس حــى تتأهــل تلكــون عــروس املســيح.

وإلظهــار هــذا اتلوضيــح ،سأشــر إىل ســبع حقائــق حــول اســتجابة
رفقــة وأهميتهــا بالنســبة نلــا كمؤمنــن بيســوع.

ً
أول ،اكن اتصاهلا األويل باخلادم  -وليس مع إبراهيم أو إسحق.
ً
ثانيا ،اكنت استجابتها للخادم يه اليت حددت مصريها.
ً
ثاثلــا ،اكنــت اســتجابتها الفورية يه خدمــة خادم إبراهيــم .فبدأت
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ً
ً
يف إحضــار امليــاه من أجل مجاهل ،واذلي اكن عمل شــاقا للغاية.

ً
رابعا ،استقبلت اهلدايا اليت أحرضها اخلادم.
ً
خامســا ،زينــت نفســها بهــذه اهلدايــا ،واكنــت تمزيهــا بوضــوح
كعــروس خمتــارة.

ً
سادســا ،أتاحــت أماكــن يف مزنهلــا للخــادم ومجــاهل ،واكنــت
اجلمــال تشــغل مســاحة كبــرة!

ً
سابعا ،تبعت اخلادم باإليمان إىل مقصدها ومصريها.

سبع حقائق عن الكنيسة
كيــف يوضــح مثــال رفقــة الطــرق الــي جيــب علينــا ،ككنيســة،

أن نســتجيب بهــا للــروح القــدس؟

ً
أول ،تواصلنــا األويل مــع اهلل يكــون ً
دائمــا مــن خــال روحــه
ً
القــدوس .فهــو الشــخص اذلي يصــل إىل حياتنــا أول ويبــدأ يف إعــان

اآلب واالبــن نلــا.

ً
ثانيــا ،حتــدد اســتجابتنا للــروح القــدس مصرينــا للوقــت

واألبديــة .فــي القصــة ،اكنــت نقطــة القــرار املقدمــة إىل رفقــة مــن

خــال اخلــادم تــدل ىلع اختيــار مــن شــأنه أن يقــرر مصريهــا بلقيــة
ً
حياتهــا .وعندمــا قالــت نعــم للخــادم ،اكن مصريهــا وفقــا إلرادة اهلل
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ً
جيــدا .أمــا إن اكنــت قــد قالــت ال للخــادم ،ملــا كشــف هلــا
واكن
مصريهــا .واكنــت ســتفقد لك مــا قصــده اهلل مــن أجــل حياتهــا.

ً
ثاثلــا ،جيــب أن تتســم مســيحيتنا باإليمــان النشــيط – أي

اإليمــان باألعمــال .فإحضــار رفقــة امليــاه مــن ابلــر يه صــورة جيــدة

ملــا يعنيــه ذلــك .وقــد اكنــت اســتجابتها يه خدمــة خــادم إبراهيــم.

وأنــا أطلــق ىلع هــذه االســتجابة "اإليمــان باألعمــال" .فــي لــم تؤمــن
فقــط .ولــم تقــل نعــم فقــط .بــل انشــغلت! وأنزلــت دلوهــا يف هــذا
ابلــر وأحــرت حــوايل أربعمائــة جالــون مــن امليــاه للجمــال.

ً
رابعــا ،جيــب علينــا قبــول املواهــب الــي يقدمهــا نلــا الــروح،

ً
تمامــا كمــا قبلــت رفقــة اهلدايــا الــي جلبهــا هلــا اخلــادم .فــا يمكننا

قبــول شــخص مــا مــع رفــض اهلدايــا الــي يقدمهــا .فعــى ســبيل
املثــال ،إن قــام شــاب باتلوفــر لــراء خاتــم خطوبــة مجيــل للشــابة
الــي يريــد الــزواج منهــا ،ال يمكــن هلــذه الشــابة أن ترفــض اخلاتــم

وال تــزال تــزوج مــن الرجــل .فقبــول اخلاتــم أو رفضــه هــو مــؤرش ىلع
موقفهــا جتاهــه .وهــو نفــس األمــر معنــا يف عالقتنــا بالــروح القــدس.
فــا يمكننــا رفــض مواهــب الــروح القــدس ثــم نتوقــع أن نكــون
جـ ً
ـزءا مــن عــروس املســيح.

ً
خامســا ،عندمــا تدخــل مواهــب الــروح القــدس حــز اتلنفيذ يف
الكنيســة ،يتــم تميــز الكنيســة بوضــوح كعــروس املســيحً ،
تمامــا كما
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مــزت اهلدايــا الــي قدمهــا اخلــادم رفقــة اكلعــروس املختــارة.
ً
سادســا ،قبــول الــروح القــدس يف حياتنــا قــد يتطلــب الكثــر

مــن اتلغيــرات .فقــد حنتــاج إىل تفريــغ مســاحة يف حياتنــا إلفســاح
املجــال ملــا يريــده اهلل  -ىلع نفــس الطريقــة الــي أتاحــت بهــا رفقــة

أماكــن يف مزنهلــا للخــادم ومجــاهل .وقــد يكــون هنــاك احتيــاج إىل

تغيــرات جذريــة بينمــا نضــع إرادة اهلل يف املقدمــة أمــام مــا يناســبنا

ويرحينــا.

ً
ســابعا ،الطريقــة الوحيــدة للســفر بأمــان عــر هــذا العالــم
والوصــول أخـ ً
ـرا إىل اللقــاء انلهــايئ مــع العريــس الســماوي اخلــاص
بنــا يه اتبــاع الــروح القــدس .فقــد تبعــت رفقــة اخلــادم إىل وجهتهــا
املعينــة ،وجيــب علينــا كذلــك أن نســمح للــروح أن يقودنــا إىل وطننــا

احلقيــي.

ويف اخلتــام ،أود اتلأكيــد ىلع أن عالقــة رفقــة باخلــادم اكنــت

رضوريــة ملصريهــا بــاهلل .وهــذا صحيــح بنفــس القــدر بالنســبة نلــا
كمؤمنــن بيســوع املســيح  -فعالقتنــا بالــروح القــدس ســتحدد

نتائــج حياتنــا .وإن جتاهلنــا الــروح القــدس ،ال يمكننــا ادلخــول إىل
مصرينــا .فهــو املســاعد — اذلي أرســله اهلل تلمكيننــا مــن اكتشــاف

مرياثنــا الاكمــل واســتالمه.
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أسئلة تطبيقية
● هــل ســتتبع الــروح القــدس يف عالقــة ثقــة اكملــة بينمــا

يقــودك إىل املســيح؟ مــا يه اســتجابتك دلعوتــه؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــا يه الطــرق الــي حتتاجهــا إلخــاء مســاحة يف حياتــك

إلتاحــة املجــال ملــا يريــده اهلل لــك؟ ومــا يه فــوىض اخلطيــة ،أو
الطمــوح الشــخيص ،أو مناطــق الراحــة الــي ســتتخىل عنهــا؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
يسةَ َوأَ ْس َل َم نَف َْس ُه
الر َج ُال ،أَ ِح ُّبوا ِن َسا َءك ُْم ك ََما أَ َح َّب ا ْل َم ِس ُ
يح أَيْ ًضا ا ْلكَ ِن َ
«أَيُّ َها ِّ
أ
اها ِبغَ ْس ِل ا ْل َم ِاء ِبا ْلك َِل َم ِة»
ك يُق َِّد َس َهاُ ،م َط ِّه ًرا ِإيَّ َ
ل َ ْج ِل َهاِ ،ل َ ي ْ
(أفسس )26 – 25 :5
أ
وف ق َْد َجا َءَ ،و ْام َرأَتُ ُه َه َّيأَ ْت
« ِل َنف َْر ْح َونَ َت َه َّل ْل َونُ ْع ِط ِه ا ْل َم ْج َد! ل َ َّن ُع ْر َس ا ْل َخ ُر ِ
أ
�».
نَف َْس َهاَ .وأُ ْع ِط َي ْت أَ ْن تَ ْل َب َس بَ ًّزا نَ ِق ًّيا بَ ِه ًّيا ،ل َ َّن ا ْل ب َ ز َّ� ُه َو تَ ب َ ُّ� َر ُ
ات ا ْل ِق ِّد ِيس ي ن َ
(رؤيا )8 – 7 :19
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الــروح القــدس هل دور خــاص يف تمكيننــا مــن احلصــول ىلع

مرياثنــا .فهــو مســاعدنا املرســل مــن الســماء .وهــو حمامينــا – أي
املدافــع عنــا  -القــادر أن يفــر نلــا املــدى الاكمــل ملرياثنــا ،جنبًــا

إىل جنــب مــع الــروط الــي جيــب أن نلــزم بهــا تلقديــم ادليلــل ىلع
مطابلتنــا .وهــو ً
أيضــا خادمنــا املرشــد ،اذلي يــؤدي للكنيســة نفــس
ادلور اذلي لعبــه خــادم إبراهيــم فيمــا يتعلــق برفقــة .فيقــدم الــروح

القــدس نلــا اإلختيــار اذلي حيــدد مصرينــا .وعندمــا نقــول هل نعــم،

يزودنــا بمواهبــه ،ويكشــف نلــا اآلب واالبــن ،ويرشــدنا إىل العريــس
الســماوي .وبهــذه الطــرق وغريهــا ،نعتمــد ىلع روح اهلل القــدوس.

يف اجلــزء اثلــاين مــن هــذا الكتــاب ،ســوف نستكشــف املعامالت

الــي يــأيت مــن خالهلا مرياثنــا إيلنا .وهــذه املعامــات مهمة للغايــة – إال
أنهــا تتضمــن حقائــق لــم يفهمها الكثــر من املســيحيني أبـ ً
ـدا .وباتلايل،

لــم يتمكنــوا من ادلخول بشــل اكمــل إىل املرياث اذلي يقصــده اهلل هلم.

اهلل هو املصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة
للبدء ،سوف ننظر إىل فقرة رئيسية نلفهم مرياثنا
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ث
ال ِله َّيةَ
السـا َ ُم ِب َم ْع ِرف َِة هللاِ َويَ ُســو َع َربِّ َنا .ك ََمــا أَ َّن ق ُْد َرتَ ُه ِإ
ـر َل ُكـ ُـم ال ِّن ْع َمةُ َو َّ
« ِل َتكْ ـ ُ ْ
ـاة َوال َّتق َْوىِ ،ب َم ْع ِرف َِة ا َّلـ ِـذي َد َعانَا ِبا ْل َم ْجـ ِـد َوا ْلف َِضي َل ِة،
َقـ ْـد َو َه َبـ ْ
ـت َل َنــا ك َُّل َمــا ُه َو ِل ْل َح َيـ ِ
ش
�كَا َء
اللَّذَ يْـ ِـن ِب ِه َمــا َقـ ْـد َو َهـ َ
ـك تَ ِصـ ي ُ
ـروا ِب َهــا ُ َ
ـب َل َنــا ا ْل َم َو ِاعيـ َـد ا ْل ُع ْظ َمــى َوال َّث ِمي َنــةَ ِ ،لـ َ ي ْ
ف
الشـ ْه َو ِة» 2( .بطرس )4 – 2 :1
ال َّط ِب َيع ِة ِإ
ـاد ا َّل ِذي ِ ي� ا ْل َعا َل ِم ِب َّ
ال ِله َّي ِةَ ،ه ِار ِب ي ن َ
� ِم َن ا ْلف ََسـ ِ
ً
أنــا أتعجــب مــن كتابــات بطــرس! فقــد اكن رجــا غــر متعلم نســبيًا -

ومــع ذلــك فهــو يكشــف الكثــر مــن احلقائــق واملفاهيــم اهلائلــة ،مــع
صياغــة تشــر إىل مســتوى تعلييم مرتفــع .فكيف اكن ذلــك ممكنًا؟ تلىق

بطــرس تعليمــه مــن خــال الــروح القــدس  -أفضــل معلــم يف العالــم!

ويف الفقــرة الســابقة ،يمكننــا حتديــد أربــع نقــاط مهمــة تتبــع
ً
ً
ث
السـا َ ُم  .»...وباتلــايل،
ـر َل ُكـ ُـم ال ِّن ْع َمــةُ َو َّ
ترتيبــا منطقيــا .تبــدأ اآليــة ِ « 2ل َتكْ ـ ُ ْ
انلقطــة األوىل يه أن مــا يقدمــه اهلل نلــا يكــون كثـ ً
ـرا وبوفــرة .فــاهلل
ليــس هلإ خبيــل .وليــس هــو يف احتيــاج مــادي أو رويح ،ممــا جيعلــه
غــر قــادر ىلع إعطاءنــا ذلــك .فــاهلل هــو اخلالــق واملصــدر لــل يشء
يف الكــون .وعندمــا يقــدم لشــعبه ،فإنــه يقــدم بوفــرة.

ويســتمر بطــرس ...« ،بمعرفَــة هللاِ ويســوع ربنــا» آ
(اليــة  .)2وتشــر
َِِْ ِ
َ َ ُ َ َ ِّ َ

هــذه العبــارة إىل أن لك مــا يقدمــه اهلل نلــا يــأيت مــن خــال معرفــة

اهلل اآلب ويســوع االبــن .وال توجــد وســيلة أخــرى للتقديــم اإللــي

أن يــأيت إيلنــا .وأود اتلعبــر عنهــا بهــذه الطريقــة :اهلل هــو املصــدر
الوحيــد؛ ويســوع هــو القنــاة الوحيــدة .وأؤكــد ً
دائمــا ىلع اللكمــة
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الوحيــد .اهلل هــو املصــدر الوحيــد؛ ويســوع هــو القنــاة الوحيــدة.
ويعلــن بطــرس بعــد ذلــك عبــارة مذهلــة يف بدايــة اآليــة « :3ك ََمــا

ـت َل َنــا ك َُّل َمــا ُهـ َـو [كل مــا حنتــاج]  .»...ودعونا
أَ َّن ق ُْد َرتَـ ُـه [قــدرة هللا] ِإال ِله َّيــةَ َقـ ْـد َو َه َبـ ْ
نكــون حذريــن للغايــة يف مالحظــة زمــن الفعــل يف هــذه الفقــرة .فيه

ـت َل َنا».
ال تقــول "ســوف يهبنــا اهلل لك ما حنتــاج إيله"؛ بــل تقــول « َقـ ْـد َو َه َبـ ْ

فقــد قــدم اهلل بالفعــل مجيــع احتياجاتنــا .أرجوك تمســك بهــذه احلقيقة،
ألنــك إن فقدتهــا ،لــن تكــون قـ ً
ـادرا ىلع فهــم طبيعــة تقديــم اهلل لــك.
ويف اجلــزء اثلــاين مــن اآليــة  ،3يعــود بطــرس إىل موضــوع أن لك

يشء هــو موجــود يف يســوعِ ...« :ب َم ْع ِرف َِة ا َّلـ ِـذي َد َعانَــا ِبا ْل َم ْجـ ِـد َوا ْلف َِضي َلـ ِـة [مبجده
وبــره]» .ومــن الواضــح أن بطــرس يــرى أنــه مــن املهــم نلــا أن نــدرك أن

مرياثنــا الاكمــل موجــود يف يســوع ،وهــو ينــص عليــه مرتــن  -فـــي
«م ْع ِر َفـ ِـة» يف لك
األعــداد  2و  .3ومــع ذلــك ،رغــم أنــه يســتخدم لكمــة َ
ً
«م ْع ِر َفـ ِـة» خيتلف قليل
مــن هاتــن اآليتني ،فــإن املعىن ايلونــاين لـــلمة َ
يف آيــة  3عنــه يف آيــة  .2فــي آيــة  ،2يه تشــر إىل معرفــة فكريــة أو

الهوتيــة ليســوع .ويف آيــة  ،3تــدل ىلع "االعرتاف" .ويه تــدل ىلع رؤية

مــن هــو يســوع ،واتلعــرف عليــه ،ومنحــه ماكنــه الصحيــح يف حياتنا.
وأعتقــد أنــه مــن املهــم تكــرار املالحظــات األربــع مــن

2بطــرس  4 – 2 : 1الــي حددناهــا للتــو ،ألنهــا أســاس لك مــا يــي
يف بقيــة هــذا الفصــل:
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 .1ما يقدمه اهلل نلا وفري.
 .2اهلل هو املصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة.
 .3منحتنــا قــوة اهلل لك مــا قــد حنتــاج إيلــه .وقــد تــم لك ذلــك؛
فقــد أعطــى اهلل بالفعــل!

 .4مرياثنــا الاكمــل موجــود يف معرفــة يســوع .ومع ذلك ،يه ليســت
ً
فكريــا أو الهوتيًــا .فنحن حنتــاج أن نعرفه
جمــرد مســألة معرفته
ً
كشــخص ونمنحــه ماكنــه الصحيــح يف حياتنــا .وحقــا ،يعــي

هــذا أن جنعــل يســوع الــرب يف لك جمــال مــن جمــاالت حياتنــا.

"ملاذا ال منتلكها؟"
أثبتنــا للتــو أن اهلل قــد منحنــا بالفعــل لك مــا قــد حنتــاج إيلــه.
ومــع ذلــك ،قــد تنظــر إىل حياتــك يف هــذه املرحلــة وتقــول" :حســنًا،

إن اكن اهلل قــد منحــي بالفعــل لك مــا أحتــاج إيلــه ،فأنــا ال أراه.
وهنــاك احتياجــات يف حيــايت لــم يتــم تلبيتهــا  -رغــم أنــي مؤمــن،
وأبــذل قصــارى جهــدي للســر ىلع الطريــق املســييح ".

ويعطينــا بطــرس احلــل هلــذه املشــلة يف آيــة  4مــن الفقــرة

الرئيســية دلينــا .فــي حقيقــة كشــفها الــروح القــدس يل منــذ
ً
ســنوات ،واكنــت اعمــا رئيســيًا يف تقــديم الــرويح عندمــا واجهــت
األســئلة احلتميــة" ،أيــن هــو الــيء اذلي منحــه يل اهلل؟ وإن اكن اهلل
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قــد منحــه بالفعــل ،فلمــاذا ال أراه؟ وملــاذا ال يبــدو يل أنــي أمتلكــه؟"

وســنبدأ بانلظــر إىل اجلــزء األول مــن اآليــة:

ـب َل َنا ا ْل َم َو ِاعيـ َـد ا ْل ُع ْظ َمــى َوال َّث ِمي َنةَ ».
«اللَّذَ يْـ ِـن ِب ِه َمــا [مبجــد يســوع وبــره] َقـ ْـد َو َهـ َ

( 2بطــرس )4 :1

ـت َل َنا ك َُّل َمــا [حنتاجــه]»
يف الســابق ،نقــرأ« ،ك ََمــا أَ َّن ق ُْد َرتَـ ُـه ِإ
ال ِله َّيــةَ َقـ ْـد َو َه َبـ ْ
يــد ا ْل ُع ْظ َمــى
ــب َل َنــا [هللا] ا ْل َم َو ِاع َ
(آيــة  .)3واآلن ،تقــول هــذه اآليــةَ ،
«و َه َ

َوال َّث ِمي َنــةَ  ».واالســتنتاج بســيط ومنطــي للغايــة :فــل مــا حنتــاج إيلــه
موجــود يف وعــود اهلل .ويف الوعــود الــي وهبهــا نلــا اهلل ،قــدم نلــا لك
مــا ســنطلبه يف الوقــت واألبديــة .وأود اتلعبــر عنهــا بهــذه الطريقــة:

"مــا يقدمــه اهلل نلــا موجــود يف الوعــود".

ويفــر هــذا ملــاذا ،مــن ناحيــة ،يقــول اهلل أنــه قــدم نلــا لك مــا

حنتاجــه  -ومــع ذلك ،مــن ناحية أخــرى ،يفتقــر الكثري من املســيحيني
إىل مــا حيتاجــون إيلــه .فمــازال جيــب عليهــم اكتشــاف مــان وجــود
مــا يقدمــه اهلل .فمــا يقدمــه اهلل موجــود يف وعــوده .وباتلــايل ،مــن أجل
احلصــول ىلع مــا يقدمــه اهلل لــك ،جيــب أن تعــرف وعــود اهلل .ثــم،

بمجــرد اكتشــاف هــذه الوعــود ،جيــب أن تعــرف كيفيــة امتالكهــا.

استقبال الطبيعة اخلاصة باهلل
ســأتعامل بشــل أكــر حتديـ ً
ـدا مــع "كيفيــة" امتــاك الوعــود يف
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الفصــول اتلايلــة .واآلن ،دعونــا ننظــر إىل هــذه الفقــرة مــرة أخــرى

ونــرى مــا حيــدث يف حياتنــا عندما نــدرك أن مــا يقدمــه اهلل موجود يف
وعــوده .فعندمــا جنــد الوعــود الــي حنتاجهــا ،ثــم نبــدأ يف املطابلــة بهــا
وتطبيقهــا ،ســتتبعها بعــض انلتائــج املذهلــة .ويقــول بطــرس يف آيــة ،4
ش
ال ِله َّي ِة» ( 2بطرس )4 :1
�كَا َء ال َّط ِب َيع ِة ِإ
ك تَ ِص ي ُ�وا ِب َها [ابلوعود] ُ َ
« ِل َ ي ْ
ويوضــح بطــرس نتيجتــن للمطابلــة بوعــود اهلل .األوىل "إجيابيــة"،

واثلانيــة "ســلبية" .وانلتيجــة اإلجيابيــة يه أننــا نشــارك يف طبيعــة اهلل
نفســه  -ويه عبــارة مدهشــة! وإن لــم يكــن هــذا املفهــوم مذكـ ً
ـورا

يف الكتــاب املقــدس ،فــا أعتقــد أنــي كنــت ســأجرؤ ىلع تصديقــه.
ُ
ومــع ذلــك ،فقــد ذ ِكــر بوضــوح أننــا باحلصــول ىلع وعــود اهلل ،نصبــح
رشاكء يف طبيعتــه .وطبيعــة اهلل نفســها تــأيت فينــا .وحنــن نعكــس

أكــر وأكــر مــن شــخصيته اإلهليــة .واســمحوا يل أن أذكــر ذلــك مــرة
أخــرى :عندمــا نتــرف بنـ ً
ـاء ىلع وعــود اهلل ،ونمتلكهــا وجنعلهــا نلــا

باإلختبــار ،حيــدث حتــول :فتبــدأ طبيعــة اهلل ذاتهــا يف ادلخــول فينــا.

وتقودنــا هــذه انلتيجــة اإلجيابيــة منطقيًــا إىل انلتيجــة الســلبية:
ف
الشــ ْه َو ِة» .فطبيعتنــا القديمــة
َ
ــم ِب َّ
«ه ِار ِب ي ن َ
ــاد ا َّل ِ
ــن ا ْلف ََس ِ
ــذي ِ ي� ا ْل َعا َل ِ
ــ� ِم َ
الســاقطة فاســدة – أخالقيًــا ،وروحيًــا ،وجســديًا  -وجيــب عزهلــا
واســتبداهلا .واألخبــار الســارة يه أنــه ،مــع ظهــور طبيعــة اهلل ،فإنهــا
حتــل حمــل الفســاد بطبيعــة إهليــة غــر قابلــة للفســاد .ويــأيت نــوع
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جديــد مــن الطبيعــة ،والشــخصية ،واحليــاة إيلنــا بينمــا نمتلــك وعــود
اهلل .فــي طبيعــة ،وشــخصية ،وحيــاة اهلل نفســه ،الــي تــأيت فينــا بينمــا
نؤمــن ونتــرف بنـ ً
ـاء ىلع الوعــود الــي قدمهــا نلــا يف لكمتــه.
ً
وباتلــايل ،فبالنســبة ملالحظاتنــا األربــع األوىل ،املحــددة ســابقا يف

هــذا الفصــل ،يمكننــا إضافــة هــذه انلقــاط اثلــاث:
 .5ما يقدمه اهلل موجود يف وعوده.

 .6مــن خــال امتــاك الوعــود ،نشــارك يف الطبيعــة اإلهليــة؛
فطبيعــة اهلل نفســه تــأيت فينــا.

 .7بمــا يتناســب مــع املــدى اذلي نتعامــل بــه مــع طبيعــة اهلل،
ف
الش ـ ْه َو ِة» ،ألن طبيعــة
فإننــا َ
ـاد ا َّلـ ِـذي ِ ي� ا ْل َعا َلـ ِـم ِب َّ
«ه ِار ِبـ ي ن َ
ـن ا ْلف ََسـ ِ
ـ� ِمـ َ
اهلل والفســاد ال يتوافقــان.
وتقودنــا هــذه العمليــة بكاملهــا إىل اســتنتاج مهــم ورائــع

للغايــة :يف انلهايــة ،ســيصبح اهلل نفســه مرياثنــا! فاألمــر ال يتعلــق
فقــط بتجميــع اهلدايــا ،أو الــراكت ،أو االختبــارات مــن اهلل .فنحــن
نصبــح رشاكء يف طبيعتــه.

ً
بعيــدا عــن اهلل! وال تكتفــوا
أيهــا األحبــاء ال تتوقفــوا أبــدا

باملواهــب ،أو الــراكت ،أو االختبــارات – رغــم أنهــا رائعــة بقــدر مــا قــد

تكــون .فقصــد اهلل احلقييق هــو أن ترث اهلل نفســه من خــال وعوده!
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● هــل تفكــر اعدة يف اهلل ُ
كمعيــل ســي ،أم "خبيــل"؟ كيــف

يؤكــد هــذ الفصــل ىلع مــا تفكــر بــه و كيــف يتحــدى إدراكك؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● ألن مــا يقدمــه اهلل موجــود يف وعــوده .أي مــن وعــوده ســوف

تبــدأ يف حفظهــا وامتالكهــا ايلــوم؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ش
ال ِله َّيـ ِـة»
«�كَا َء ال َّط ِب َيعـ ِـة ِإ
● مــن خــال امتــاك وعــود اهلل ،نصبــح ُ َ

( 2بطــرس  .)4 :1أي جانــب مــن جوانــب طبيعــة اهلل حتــب أن تــراه
ينعكــس يف حياتــك بينمــا تؤمــن وتســلك بوعــوده؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
«ك ََما أَ َّن ق ُْد َرتَ ُه ِإال ِله َّيةَ ق َْد َو َه َب ْت َل َنا ك َُّل َما ُه َو ِل ْل َح َي ِاة َوال َّتق َْوىِ ،ب َم ْع ِرف َِة ا َّل ِذي
َد َعانَا ِبا ْل َم ْج ِد َوا ْلف َِضي َل ِة ،اللَّذَ يْ ِن ِب ِه َما ق َْد َو َه َب َل َنا ا ْل َم َو ِاع َيد ا ْل ُع ْظ َمى َوال َّث ِمي َنةَ ،
ش
�كَا َء ال َّط ِب َيع ِة ِإال ِله َّي ِةَ ،ه ِار ِب ي ن َ� ِم َن ا ْلف ََس ِاد ا َّل ِذي ِ ف ي� ا ْل َعا َل ِم
ك تَ ِص ي ُ�وا ِب َها ُ َ
ِل َ ي ْ
الش ْه َو ِة» 2( .بطرس )4 :1
ِب َّ

ك أَ ْل َه َج ِبأَق َْوا ِلكَ »( .مزمور )148 :119
«تَق ََّد َم ْت َع ْي َن َ
اي ا ْل ُه ُز َعِ ،ل َ ي ْ
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 -9الــوعــــود
مرياثنا
كشــفت دراســتنا بلطــرس اثلانيــة  ٤ - ٢ :١عــن ســبع حقائــق

تتعلــق بإمــداد اهلل الرائــع نلــا .وأود أن أكــرر هــذه احلقائــق ،ألنهــا
أســاس أســايس هلــذا الفصــل:
 .1ما يقدمه اهلل نلا وفري.
 .2اهلل هو املصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة.

ً
 .3منحتنــا قــوة اهلل لك مــا قــد حنتــاج إيلــه .وهــو ليــس شــيئا
ً
ســيفعله اهلل؛ بــل هــو يشء قــد فعلــه حقــا.
 .4مرياثنــا الاكمــل موجــود يف معرفــة يســوع أو اإلعــراف بــه؛
ً
فكريــا ،بــل أن نقــرب
وهــذا ليــس فقــط أن نعــرف عنــه
منــه ونمنحــه ماكنــه الصحيــح يف حياتنــا.

 .5مــا يقدمــه اهلل موجــود يف وعــوده .وهــذا هــو املفتــاح لــي
نفهــم لك يشء عــن مرياثنــا يف املســيح.

 .6مــن خــال امتــاك الوعــود ،نشــارك يف الطبيعــة اإلهليــة؛
فطبيعــة اهلل نفســه تــأيت فينــا.
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 .7بمــا يتناســب مــع املــدى اذلي نتعامــل بــه مــع طبيعــة اهلل،
ف
الشــ ْه َو ِة» (رســالة
فإننــا َ
ــم ِب َّ
«ه ِار ِب ي ن َ
ــاد ا َّل ِ
ــن ا ْلف ََس ِ
ــذي ِ ي� ا ْل َعا َل ِ
ــ� ِم َ
بطــرس الثانيــة  .)٤ :١ألن طبيعــة اهلل والفســاد ال يتوافقــان.

وأينمــا ختتــم طبيعــة اهلل حياتنــا ،لــن يوجــد جمــال للفســاد.

منوذج للدخول إىل مرياثنا
واآلن ســوف نتعمــق أكــر يف كيفيــة امتالكنــا لوعــود اهلل.

ويصــف ســفر يشــوع يف العهــد القديــم كيــف دخــل شــعب اهلل،
بنــو إرسائيــل ،إىل املــراث اذلي وعــد اهلل بــه هلــم .وهــذه القصــة،
ً
نموذجــا يمكننــا اتباعــه بينمــا
عندمــا نفهمهــا حبــق ،تقــدم نلــا
ندخــل إىل املــراث اذلي رحبــه يســوع مــن أجلنــا.

فــي بدايــة األصحــاح األول مــن يشــوع ،جنــد بعــض انلقــاط

املهمــة الــي ال غــى عنهــا لفهــم مــا يــي يف بقيــة الســفر.

ـاد َم
«وك َ
َ
ـون َخـ ِ
ـوس َع ْبـ ِـد الـ َّـر ِّب أَ َّن الـ َّـر َّب َك َّلـ َـم يَ ُشــو َع بْـ ِـن نُـ ٍ
َان بَ ْعـ َـد َمـ ْـو ِت ُمـ َ
أ
آ
ـت َوك ُُّل
ـر هــذَ ا ال ُ ْر ُد َّن أَنْـ َ
ـوس َع ْبـ ِـدي َقـ ْـد َمـ َ
ـوس قَا ِئـ ًـاُ :
ـاتَ .فــال َن ُقـ ِـم ا ْعـ ب ُ ْ
«مـ َ
ُمـ َ
أ
ت
ن
ـع
هــذَ ا َّ
الشـ ْـع ِب ِإ َل ال َ ْر ِض ا َّلـ ِ ي
ـ� أَنَــا ُم ْع ِطي َهــا َل ُهـ ْـم أَ ْي ِل َب ـ ِ ي ِإ ْ َ
سا ِئيـ َـل .ك َُّل َم ْو ِضـ ٍ
ـوس»( .يشــوع )3 – 1 :1
وسـ ُـه بُ ُطـ ُ
ـون أَق َْد ِام ُكـ ْـم َل ُكـ ْـم أَ ْع َط ْي ُتـ ُـه ،ك ََمــا َك َّل ْمـ ُ
تَ ُد ُ
ـت ُمـ َ
ـات.
ـوس َع ْبـ ِـدي َقـ ْـد َمـ َ
يبــدأ الــرب حديثــه مــع يشــوع بالقــولُ :
«مـ َ

َفـ آ
ـال َن … ».ويشــر هــذا اإلعــان إىل مبــدأ معــن للحيــاة الروحيــة:
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ً
ً
ً
جديــدا مــن اهلل .فقــد اكن
فغابلــا جيــب أن يســبق "املــوت" عمــا
مــوىس أحــد أعظــم القــادة اذليــن أعطاهــم اهلل لشــعبه .ومــع ذلــك،
لــم يتمكــن اإلرسائيليــون مــن االنتقــال إىل مرياثهــم إال بعــد موتــه.

ورغــم أنهــم حزنــوا ىلع مــوت مــوىس ،إال أن غيابــه لــم يكــن اكرثــة،
بــل اكن مقدمــة رضوريــة خلطواتهــم اتلايلــة إىل مرياثهــم.

وقــد جنــد هــذا املبــدأ يعمــل يف رحالتنــا الروحيــة .ويف كثــر مــن

األحيــان ،جيــب أن "يمــوت" يشء فينــا  -أو عمــل قــام بــه اهلل مــن قبــل -
قبــل أن نتمكــن مــن اتلحــرك يف اخلطــوة اتلايلــة الــي أعدهــا نلــا.
ويف حيــايت اخلاصــة ،كثـ ً
ـرا مــا الحظــت أنــه عندمــا يقــودين اهلل إىل
ً
يشء جديــد ،جيــب أول إطــاق يشء قديــم .ويمكــن مقارنــة رحلتنا
الروحيــة بــدورة الفصــول .فــي نهايــة الصيــف يــأيت اخلريــف .ثــم
يصــل الشــتاء ،وهــو وقــت املــوت .إال أنــه مــن وقــت املــوت ،ختــرج

حداثــة الربيــع وجتديــده.

وانلقطــة اثلانيــة مــن هــذه الفقــرة يه أن اهلل طلــب مــن مجيــع
انلــاس عبــور األردن .وهــذا خمتلــف ً
تمامــا عــن الكنيســة املعــارصة -

فــإن حصلنــا ىلع اســتجابة بنســبة  50باملائــة مــن انلــاس ،نعتقــد أننــا

يف حالــة جيــدة .ومــع ذلــك ،يف مســألة دخــول شــعبه إىل أرض املوعــد،
ً
مجيعــا جيــب أن يعــروا.
قــال اهلل أنــه لــن يُــرك أحــد منهــم؛ فاكنــوا
إال أنــه مــن خــال عبورهــم ،اضطــروا إىل اتلخــي عــن احليــاة
93

اِستقبل وعود اهلل

القديمــة الــي عرفوهــا .وأعتقــد أنــه ســيكون هنــاك وقــت كهــذا

لشــعب اهلل .فجميــع اذليــن يريــدون االنتمــاء إىل اعئلــة اهلل واالنتقــال
إىل مــا دليــه مــن أجلهــم ســيجب عليهــم تــرك شــيئًا مــا وراءهــم مــن
أجــل العبــور إىل مرياثهــم.

القانونية مقابل االختبارية
ارجــو مالحظــة أزمنــة األفعــال الــي يســتخدمها اهلل يف الفقــرة
أ
ت
ـ� أَنَــا
الســابقة مــن يشــوع  .1فــي آيــة  ،2يســتخدم املضــارع« :ال َ ْر ِض ا َّلـ ِ ي
ُم ْع ِطي َهــا» .بينمــا يف اآليــة  ،3يســتخدم املضــارع اتلــامَ « :ل ُكـ ْـم أَ ْع َط ْي ُتـ ُـه».

وإيلكــم ادلرس :بمجــرد أن يقــول اهلل" ،أنــا أعطيهــا لــك" ،فهــو ال

حيتــاج أن يعطيهــا مــرة أخــرى .فبعــد ذلــك ،بقــدر مــا يتعلــق األمــر
بــاهلل ،فقــد أعطيــت لــك .فــي مســألة قــد تــم حســمها .فبمجــرد
إعطاءهــا ،قــد تــم إعطاؤهــا!

وهكــذا ،بالنســبة لإلرسائيليــن ،مــن تلــك انلقطــة فصاعـ ً
ـدا،

أعطاهــم اهلل احلــق القانــوين يف لك األرض .ومــع ذلــك ،لــم يكــن
ً
اختبــارا
دليهــم امتــاك اختبــاري هلــا .فهــم لــم يمتلكــوا أي أرض

أكــر ممــا اكن قبــل إعــان اهلل هلــم .وباملثــل ،هنــاك فــرق كبــر بــن
احلــق القانــوين واالمتــاك االختبــاري ملــا وعدنــا بــه اهلل .وهــذا مهــم
جـ ً
ـدا أن يفهمــه لك مؤمــن بيســوع املســيح.
94

الوعود :مرياثنا

ً
وقــد علقــت أحيانــا أنــه إن اكن اإلرسائيليون مثل بعض املســيحيني

ايلــوم ،فبعــد أن قــال اهلل" :قــد أعطيتــك األرض لكهــا" ،اكنوا ســيصطفون
ىلع طــول الضفــة الرشقيــة نلهــر األردن ،وينظــرون ً
غربــا عــر انلهــر إىل
ً
صحيحا باملعــى القانوين.
األرض ،ويقولــون" ،لك يشء نلــا!" وقــد اكن هــذا
ً
صحيحــا بشــل اختبــاري ،ألن الكنعانيــن مــا
إال أن ذلــك لــم يكــن

زالــوا يســيطرون ىلع األرض .وبينمــا نمتلــك وعــود اهلل ،علينــا أن نضــع
يف اعتبارنــا هــذا املبــدأ األســايس مــن ســفر يشــوع :إنــه أمــر أن يكــون

لــك احلــق القانــوين؛ وهــو أمــر آخــر أن يكــون لــك امللكيــة االختبارية.

أرض املوعد وأرض املواعيد
مــا يه العمليــة الفعليــة الــي انتقــل بهــا إرسائيــل إىل األرض؟ جاء

أول جناحــن هلمــا مــن خــال املعجــزات .فقــد فتحــت معجــزة الطريــق
أمامهــم لعبــور نهــر األردن (انظــر يشــوع  .)3ثــم ،مــن خــال معجــزة

أخــرى ،اســتولوا ىلع املدينــة األوىل ،أرحيــا (انظــر يشــوع  .)6وبعد هذين

احلادثــن ،مع ذلــك ،اكن عليهم احلرب مــن أجل بقية مرياثهــم يف األرض.
ويف الواقــع ،اكنــت الطريقــة الوحيــدة الــي اكتســبوا بهــا بالفعــل

امتــاك األرض االختبــاري يه وضــع أقدامهــم ىلع األرض الــي اكنــوا

يطابلــون بهــا .فقــد قــال اهلل هلــم ،يف الواقــع" ،لك مــان تضعــون فيــه
ً
اختباريــا  -وليــس فقــط مــن
بطــون أقدامكــم ســيكون لكــم
انلاحيــة القانونيــة"( .انظــر يشــوع .)3 :1
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فاختبــار اإلرسائيليــن بأكملــه لدلخــول إىل مرياثهــم هــو مثــال

واضــح وعمــي نلــا بينمــا ننــال مرياثنــا يف املســيح .واالســم العــري
يشــوع هــو نفســه يف اللغــة األصليــة مثــل اســم يســوع .وهمــا

شــكالن خمتلفــان نلفــس االســم .وبمقارنــة املرياثــن ،إيلكــم

االســتنتاج اذلي يمكــن أن نتوصــل إيلــه :يف العهــد القديــم ،بقيــادة

قائــد اســمه يشــوع ،قــاد اهلل شــعبه إىل أرض املوعــد كمرياثهــم .ويف
َ
العهــد اجلديــد ،يف ظــل قائــد يُــدع يســوع ،يقــود اهلل شــعبه إىل أرض
املواعيــد كمرياثهــم.

منــذ وقــت أن اختربنــا الــوالدة اجلديــدة وأصبحنــا أبنــاء اهلل

بشــل قانــوين ،حنــن ورثــة لــل مــا دلى اهلل نلــا .وهــذا مــا يقــوهل

بولــس يف األصحــاح اثلامــن مــن روميــة:

وح نَف ُْس ُه [الروح القدس] أَيْ ًضا يَ ْش َه ُد أل َ ْر َو ِاح َنا أَنَّ َنا أَ ْوال َ ُد هللاِ»( .رومية )16 :8
«اَ ُّلر ُ
وشــهادة الــروح القــدس رضوريــة ملرياثنــا .وجيــب أن نعــرف،
ً
مــن خــال شــهادة روح اهلل ،أننــا أبنــاء اهلل حقــا .وغــر ذلــك ،فــإن

اداعئنــا بأننــا أوالده ال يؤيــده الــروح القــدس ،وهــذا يشء جيــب أن
يكــون حقيقــة واقعــة بالنســبة نلــا .ويواصــل بولــس يلقــول:

يح»( .رومية )17 :8
«ف َِإ ْن ُك َّنا أَ ْوال َ ًدا ف َِإنَّ َنا َو َرثَةٌ أَيْ ًضاَ ،و َرثَةُ هللاِ َو َو ِارث َ
ُون َم َع ا ْل َم ِس ِ
وهــذا أمــر مثــر! فمــراث اهلل بأكملــه ملــك نلــا ألننــا نشــارك
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هــذا املــراث مــع يســوع املســيح .ولك مــا ينتــي إىل يســوع املســيح
ينتــي إيلنــا ً
أيضــا كأبنــاء وبنــات هلل .ومــع ذلــك ،هنــاك ِ«إ ْن» أخــرى
ً
تتبــع ذلــك  -وأحيانــا يقــرأ انلــاس الكتــاب املقــدس ويتخطــون ِ«إ ْن».
فهــذا أمــر مهــم للغايــة ِ«إ ْن» ،وحنــن حباجــة إىل مالحظــة ذلــك:
ـيحِ .إ ْن ُك َّنــا
« َفـ ِـإ ْن ُك َّنــا أَ ْوال َ ًدا ف َِإنَّ َنــا َو َرثَــةٌ أَيْ ًضــاَ ،و َرثَــةُ هللاِ َو َو ِارثُـ َ
ـون َمـ َـع ا ْل َم ِسـ ِ
ـك نَ َت َم َّجـ َـد أَيْ ًضــا َم َعـ ُـه»( .روميــة )17 :8
نَ َتأَ َّلـ ُـم َم َعـ ُـه ِلـ َ ي ْ
حنــن وارثــون لــل مــراث اهلل ،مــع براكتــه .إال أننــا ً
أيضــا ورثــة

آلالم املســيح .وال يمكننــا ختطــي اآلالم ونتوقــع أن نــرث الــراكت.
فهــذا واضــح جـ ً
ـدا .والــرط هــو ِ«إ ْن ُك َّنــا نَ َتأَ َّلـ ُـم َم َعـ ُـه».

مبادئ امتالكنا للمرياث
كيــف نكتســب امتالكنــا االختبــاري ملرياثنــا كمســيحيني؟ ال

يكــي جمــرد الوقــوف ىلع الضفــة الرشقيــة للنهــر وانلظــر إىل مرياثنــا

والقــول" ،قــد حصلــت ىلع لك يشء!" ويف كثــر مــن األحيــان ،يكــون
انلــاس "دليهــم لك يشء" مــن انلاحيــة انلظريــة أو العقيــدة ،إال أنهــم

"ليــس دليهــم لك يشء" يف االختبــار احلقيــي .وقــد قابلــت يف الواقــع
أشـ ً
ـخاصا قالــوا يل "قــد حصلــت ىلع لك يشء عندمــا قبلــت يســوع".
وإيلكــم إجابــي ىلع هــذه العبــارة" :قــد حصلــت ىلع لك يشء بشــل
ً
مجيعــا بشــل اختبــاري" .فهــذا
قانــوين ،إال أنــك لــم حتصــل عليــه
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ً
هــو بالضبــط مــا يتضــح مــن تاريــخ إرسائيــل .وقــد أضيــف أحيانــا،
"حســنًا ،إن اكن دليــك لك يشء ،فأيــن هــو؟ دعونــا نــرى ذلــك! اظهــر
ذلــك! اســتخدمه! دعنــا نملــك ادليلــل ".

وإن كنــا نفتقر إىل االمتــاك االختباري لوعــود اهلل ،حنن حنتاج إىل

تطبيــق درس يشــوع واإلرسائيليني .فمــا يه املبادئ الــي تنطبق علينا؟

أود أن أقــرح ثالثــة مبــادئ رئيســية لإلمتــاك االختبــاري ملرياثنــا.
ً
أول ،عنــد الــرورة ،ســيفعل اهلل املعجــزات .إال أن اهلل قــد ال

يفعــل املعجــزات عندمــا ال تكــون رضوريــة.

ثانيًــا ،مثــل إرسائيــل ،معظــم مرياثنــا ســيأيت مــن خــال "احلرب"

مــن أجــل ذلــك .فلــن ندخــل إىل مرياثنــا إال إن كنــا مســتعدين أن
نتحــدى قــوى الظــام الــي تقاومنــا .وســيجب علينــا هزيمتهــم

باألســلحة الروحيــة الــي أتاحهــا اهلل نلــا .ودعــي أقــول هــذا:
املســيحيون اذليــن لــن حياربــوا لــن يدخلــوا إىل مرياثهــم.

وتوجــد لكمــة صغــرة مســتخدمة يف الــكالم الشــائع ايلــوم الــي

تنطبــق ىلع احتياجنــا للحــرب مــن أجــل مرياثنــا  -ويه لكمــة اجلــرأة.
وقــد يعتــر بعــض انلــاس هــذا املصطلــح ســوقيًا؛ فقــد اكنــوا يفضلون
اتلعبــر "الشــجاعة" .وأيًــا اكنــت الطريقــة الــي ترغــب يف اتلعبــر بها،

أريــد أن أقــرح أنــك ســتحتاج إىل "اجلــرأة" .وربمــا يمكنــك أن تــأيت
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إىل جــزء كبــر مــن مرياثــك دون الكثــر مــن املعرفــة الالهوتيــة ،إال

أنــي أشــك يف مــا إن كنــت ســتحصل ىلع الكثــر منهــا دون جــرأة.
فاألمــر يتطلــب اجلــرأة تلكــون مســيحيًا .ويتطلــب اجلــرأة لدلخــول
إىل مرياثنــا!

واملبــدأ اثلالــث مــن جتربــة يشــوع واإلرسائيليــن هو هــذا :جيب

علينــا أن نضــع أقدامنا ىلع مــا وعدنا اهلل به .وجيب أن نأخذه ألنفســنا،
فرديًــا وشــخصيًا  -وهــذا هو املــان اذلي تأيت فيــه املعانــاة .فعندما نبدأ

احلــرب مــن أجــل مرياثنــا ،ســنجد أننــا نشــارك ً
حتمــا يف آالم املســيح.
وحسب ذلك ،دلينا مسؤويلتان يف املطابلة بمرياثنا يف املسيح:
 .1جيب أن نكون مستعدين للقتال.
 .2جيب أن نضع أقدامنا ىلع ما نطالب به كمرياثنا.
ذللك :حارب! ضع قدميك!
هــل ترغــب يف أن جتعــل هــذه اإلعالنــات خاصــة بــك خبصــوص

ســعيك ملــراث اهلل؟ ملــاذا ال تنطــق بهــا اآلن؟ هــل أنــت جاهــز؟
انا سوف أحارب!
سأضع قديم ىلع مريايث يف اهلل!

أنــا ســعيد ألنــك قدمــت هــذه اإلعالنــات .وأنــا أقــول آمــن هلم!
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أسئلة تطبيقية
● هــل الحظــت أنه اكن جيــب عليك إطالق يشء مــا ،أو ترك يشء
مــا وراءك ،أو رؤيــة يشء "يمــوت" قبل أن تتمكن مــن االنتقال إىل يشء
جديــد اكن دلى اهلل مــن أجلــك؟ إن اكن األمر كذلك ،صــف ما حدث.
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● مــا هــو حقــك يف املســيح اذلي لــم ختتــره يف حياتــك حــى اآلن؟
كيــف يمكنــك أن "تضــع قدميــك" ىلع هــذا املرياث؟
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● هل حصلت يف روحك ىلع شهادة الروح القدس بأنك ابن هلل؟ إن اكن
األمـر كذلـك ،ما هو الطريق (الطرق) ذللـك؟ إن لم يكن األمر كذلك ،صيل
الصالة اليت يف نهاية الفصل األول (ص )17واطلب من الروح القدس اتلأكيد
ىلع أنـك ابـن اهلل ورشيـك يف املرياث ،مع ابنه يسـوع املسـيح ،جلميـع وعوده.
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..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات

أ
آ
الش ْع ِب
ات .فَال َن ق ُِم ا ْع ب ُ ْ� هذَ ا ال ُ ْر ُد َّن أَنْ َت َوك ُُّل هذَ ا َّ
وس َع ْب ِدي ق َْد َم َ
ُم َ
أ
ت
ن
ون
وس ُه بُ ُط ُ
سا ِئ َيل .ك َُّل َم ْو ِض ٍع تَ ُد ُ
ِإ َل ال َ ْر ِض ا َّل ِ ي� أَنَا ُم ْع ِطي َها َل ُه ْم أَ ْي ِل َب ِ ي� ِإ ْ َ
وس( .يشوع )3 – 1 :1
أَق َْد ِامك ُْم َلك ُْم أَ ْع َط ْي ُت ُه ،ك ََما َك َّل ْم ُت ُم َ
يحِ .إ ْن ُك َّنا نَ َتأَ َّل ُم
ف َِإ ْن ُك َّنا أَ ْوال َ ًدا ف َِإنَّ َنا َو َرثَةٌ أَيْ ًضاَ ،و َرثَةُ هللاِ َو َو ِارث َ
ُون َم َع ا ْل َم ِس ِ
ك نَ َت َم َّج َد أَيْ ًضا َم َع ُه( .رومية )17 :8
َم َع ُه ِل َ ي ْ
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يقــدم مثــال اإلرسائيليــن اذليــن دخلــوا إىل مرياثهــم ،بقيــادة
ً
نموذجــا ً
رائعــا نلــا كمســيحيني ندخــل إىل مرياثنــا يف املســيح.
يشــوع،

وقــد خلصنــا اتلــوازي بــن املرياثــن بهــذه الطريقــة :يف العهــد
القديــم ،بقيــادة قائــد اســمه يشــوع ،قــاد اهلل شــعبه إىل أرض املوعــد.

ويف العهــد اجلديــد ،حتــت قيــادة قائــد اســمه يســوع ،يقــود اهلل شــعبه

إىل أرض املواعيــد.

كل املواعيد
مــا يه أرض املواعيــد؟ ببســاطة ،يه املجــال الاكمــل ملرياثنا ،اذلي

ال يقــل عــن لك مواعيــد اهلل .واآليــة الرئيســية الــي تكشــف نلــا
هــذه احلقيقــة يه  2كورنثــوس  .20 :1وتوجــد طــرق خمتلفــة تلقديــم

هــذه اآليــة ،ألنــه يف اللغــة األصليــة للعهــد اجلديــد ،جنــد أن اللغــة
ايلونانيــة مكثفــة للغايــة حــى يصعــب ترمجتهــا.

أ
ـت َم َو ِاعيـ ُـد هللاِ َف ُهـ َـو ِفيـ ِـه [يف يســوع املســيح] «ال َّن َعـ ْـم» َو ِفيـ ِـه
«ل َ ْن َم ْه َمــا كَانَـ ْ
آ
ـ�»ِ ،ل َم ْجـ ِـد هللاِِ ،ب َو ِاس ـ َط ِت َنا»2( .كورنثــوس )20 :1
«ال ِمـ ي ن ُ
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"نعم" و "آمني"
أيــا اكنــت الرتمجــة الــي نســتخدمها يف  2كورنثــوس  ،20 :1فبعــض
ً
ً
«م ْه َمــا» اكنــت
انلقــاط املهمــة جــدا تظهــر منهــا .أول ،يكتــب بولــس َ
املواعيــد .فاملــراث هــو لك مواعيــد اهلل .ولك مواعيــد اهلل متاحــة نلــا.

ليــس ابلعــض منهــم ،بــل لك منهــم.

ً
ـت
«م ْه َمــا كَانَـ ْ
ثانيــا ،يف هــذه اآليــة ،جنــد الفعــل يف زمــن املضــارعَ .
آ
ـ�» .فاملواعيــد ليســت يف املــايض،
َم َو ِاعيـ ُـد هللاِ َف ُهـ َـو ِفيـ ِـه» «ال َّن َعـ ْـم» و«ال ِمـ ي ن ُ

وال يه يف املســتقبل .ويف املســيحية املعــارصة ،دلى بعــض انلــاس

طريقــة مؤســفة تلفســر الكتــاب املقــدس ممــا يســلبهم ،يف اختبارهــم
احلــايل ،لــل يشء يســتحق امتالكهــم هل .فهــم يعتقــدون أن املعجزات
اكنــت للمــايض  -أي لعــر خدمــة يســوع والكنيســة األوىل .وهــم

يعتقــدون أن الرخــاء والشــفاء همــا املســتقبل  -أي لأللفيــة القادمــة
ُ
ُ
(الملــك األلــي) .ويف خــال ذلــك ،ال تــرك دليهــم إال جمــرد قــرة ال
تــكاد حتفــظ احليــاة.

ومــع ذلــك ،هــذا ليــس مــا ختربنــا بــه هــذه الفقــرة مــن الكتــاب

املقــدس .فعنــد احلديــث عــن مواعيــد اهلل ،فإنه ال يقــول أنهــا "اكنت".

وال يقــول أنهــا "ســتكون" .بــل هــو يقــول أنهــا اآلن .فمرياثنــا اآلن -

وهــو لك وعــود اهلل.
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أ
ـت َم َو ِاعيـ ُـد هللاِ َف ُهـ َـو ِفيـ ِـه [يف
وتقــول اآليــة بوضــوح أن «ل َ ْن َم ْه َمــا كَانَـ ْ

يســوع املســيح]» .وقــد رأينــا أن هنــاك مصــدر واحــد فقــط ،اهلل؛ وهنــاك

قنــاة واحــدة فقــط ،يســوع .وال توجــد وســيلة أخــرى لــي تــأيت هــذه

الوعــود إيلنــا إال مــن اهلل مــن خــال يســوع .ويقــول بولــس أن الوعود
ً
جــدا! ويه واحــدة مــن أكــر العبــارات
يه «ال َّن َعـ ْـم» .وهــذا مؤكــد
املؤكــدة واإلجيابيــة يف الكتــاب املقــدس بأكملــه.
فــاهلل ال يقــول" ،ســأفعل ذلــك" ،إال أنــه بعــد ذلــك يرتاجــع
عــن عرضــه عندمــا تســأهل ،ويــرد عليــك" :حســنًا ،يف الواقــع ،لســت
ً
متأكـ ً
ـدا مــن أنــي ســأفعل ذلــك بعــد لك يشء ".وبــدل مــن ذلــك،
هــو يقــول" ،قــد وعــدت بذلــك .وأنــا أعــي ذلــك .وســأقف وراء مــا

وعــدت بــه ".فــل وعــوده يه «ال َّن َعـ ْـم».

ومــع ذلــك ،قــد ال تــدرك أنــه جيــب علينــا إضافــة يشء إىل

«ال َّن َعـ ْـم» الــي هلل .فهــو يقــولَ « ،ف ُهـ َـو ِفيـ ِـه [يف يســوع املســيح] "ال َّن َعـ ْـم" َو ِفيـ ِـه
آ ن " ،لمجــد هللاِ ،بواسـ َطتنا» .وهــذه صــورة حيــة .فــإن وجــدت وعـ ً
ـدا،
"ال ِمـ ي ُ
ـ� ِ َ ْ ِ
َِ ِ َِ
يمكنــك أن تســأل" ،يــا اهلل ،هــل تعــي هــذا؟" وســوف جييــب اهلل،

"نعــم ،أعنيــه" .فإجابتــه يه «ال َّن َعـ ْـم» ،إال أنــه مــن أجــل الوفــاء بالوعــد،
آ
ـ�» .فلكمــة آمــن
جيــب أن نــرد ىلع «ال َّن َعـ ْـم» مــن اهلل بــأن نقــول «ال ِمـ ي ن ُ
مؤسســا" .فلكمــة آ
ً
«ال ِمـ ي ن
ـ�» الــي نقوهلــا
تعــي "فليكــن" ،أو "يكــون
يه الــي جتعــل الوعــد نلــا يف حلظــة معينــة ويف موقــف معــن.
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والعبــارة اتلايلــة املثــرة يه أن لك هــذا ِ«ب َو ِاس ـ َط ِت َنا» .وأنــا ســعيد

جـ ً
ـدا هلاتــن اللكمتــن! "نــا" تعــي األشــخاص العاديــن مثلــك ومثــي.
فبولــس ال يقــول "بواســطة الرســل" أو "بواســطة الــواعظ العظمــاء" أو

"بواســطة املبرشيــن" .بــل هــو يقــول ِ«ب َو ِاس ـ َط ِت َنا» .فجميــع وعــود اهلل
متاحــة نلــا  -هنــا واآلن.

جملد اهلل
وانلقطــة األخــرة الــي حنتــاج إىل رؤيتهــا يه أن هــذه الوعــود يه

« ِل َم ْجـ ِـد هللاِ» ( 2كورنثــوس  .)20 :1فالغــرض انلهــايئ مــن وجودنــا هــو تمجيد

اهلل .وقــد رتــب الــرب الوعــود الــي قدمهــا نلــا حــى نمجــده يف لك
مــرة ننــال فيهــا هــذه الوعــود باإليمــان .ولكمــا نلنــا وعــود اهلل ،يــزداد
تمجيدنــا هل!

وهكــذا ،عندمــا يتعلــق األمــر بالوعــود ،يوجــد بديــان أمامنــا،

وهمــا إمــا :عــدم اإليمــان ،اذلي يســلب اهلل مــن جمــده؛ أو اإليمــان

اذلي يعطــي اهلل املجــد املســتحق هل .وتقــول روميــة «ِ ،٢٣ :٣إ ِذ ا ْل َج ِميـ ُـع
ــد هللاِ» .فالطبيعــة األساســية للخطيــة وعــدم
ــم َم ْج ُ
أَ ْخ َطــأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْ

اإليمــان يه أنهــا تســلب اهلء املجــد اذلي يســتحقه .ويف املقابــل ،يف
روميــة  ،4نــرى نمــوذج إبراهيــم ،اذلي ُو ِضــع أمامنــا كأب جلميــع
اذليــن يؤمنــون (انظــر آيــة .)11
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ويقول بولس هذا عن إبراهيم:
«وال َ بعــدم إيمــان ارتَـ ف
ـان ُم ْع ِط ًيــا َم ْجـ ًـدا
ـاب ِ ي� َو ْعـ ِـد هللاِ ،بَـ ْـل تَ َقـ َّـوى ِب ِإ
َ َِ َِ ِ َ ٍ ْ َ
ال َيمـ ِ
ـاد ٌر أَ ْن يَف َْع َلـ ُـه أَيْ ًضــا»( .روميــة )21 – 20 :4
ـن أَ َّن َمــا َو َعـ َـد ِبـ ِـه ُهـ َـو َقـ ِ
هللَِ .وتَ َي َّقـ َ
وأرجــو مالحظــة إيمــان إبراهيــم الراســخ .فمــاذا اكنــت قناعتــه؟

ـذ هــو دليــه القــدرة ىلع
قــد آمــن أنــه إن وعــد اهلل بــأي يشء ،فعندئـ ٍ
القيــام بذلــك .ولــم يــردد إبراهيــم يف هــذه القناعــة؛ بــل قد اســتجاب
فقــط لــل «النعــم» مــن اهلل بــأن يقــول آ
«ال ِمـ ي ن
ـ�»  -وبهــذه الطريقــة،
َّ َ ْ
أعطــاه املجــد .ومــرة أخــرى ،جنــد أن عــدم اإليمــان يســلب اهلــم
املجــد املســتحق هل .أمــا عندمــا نطالــب بوعــود اهلل بإيمــان ثابــت،

فنحــن نمنحــه املجــد اذلي يســتحقه.

مثانية آالف وعد
أجــد أن  -مــا تتضمنــه  2كورنثــوس  20 :1مفيــد للغايــة إلثــارة
نقطــة أخــرى .فدعونــا ننظــر إىل هــذه اآليــة مــرة أخــرى :أ
«ل َ ْن َم ْه َمــا
آ
ـ�»ِ ،ل َم ْجـ ِـد
كَانَـ ْ
ـت َم َو ِاعيـ ُـد هللاِ َف ُهـ َـو ِفيـ ِـه [يف يســوع املســيح] «ال َّن َعـ ْـم» َو ِفيـ ِـه «ال ِمـ ي ن ُ
هللاِِ ،ب َو ِاسـ َط ِت َنا» .وقــد حســب أحــد األشــخاص أنــه يوجد حــوايل ثمانية

آالف وعــد مــن اهلل يف الكتــاب املقــدس .ولك هــذه الوعــود متاحــة
نلــا عندمــا حنتــاج إيلهــا ،رغــم أننــا لســنا حنتــاج إيلهــا لكهــا يف نفــس

الوقــت.

105

اِستقبل وعود اهلل

ويف أي حلظــة ،قــد حنتــاج إىل وضــع إصبعنــا ىلع وعــد واحــد

يمثــل مــا يقدمــه اهلل الحتياجنــا يف تلــك احلالــة .وأنــا أخلــص

 2كورنثــوس  20 :1مثــل هــذا" :لك وعــد يناســب وضــي ويلــي

احتيــايج هــو اآلن يل ".ومــع ذلــك ،مــن املهــم أن نتذكــر أن هدفنــا
انلهــايئ ،يف مجيــع الظــروف ،هــو تمجيــد اهلل.

ويوجــد اعمــل آخــر مهــم جيــب أخــذه يف االعتبــار ،وهــو مــا

يغفلــه الكثــر مــن املســيحيني ،وهــو أن معظــم وعــود اهلل مرشوطــة!

فــي كثــر مــن احلــاالت (ولكــن ليــس لكهــا) ،عندمــا يعطــي اهلل
ً
وعــدا ،يقــول لشــعبه" :إن كنــت ســتفعل ذلــك ،فســأفعل ذلــك".

ً
مرشوطــا ،فليــس نلــا احلــق يف املطابلــة بــه
وعندمــا يكــون الوعــد
ً
إال إن اســتوفينا الــروط أول.
وتعــد الوعــود الــي درســناها يف الفصــول الســابقة أمثلــة جيــدة

ىلع ذلــك .فقــد رأينــا قائمــة كبــرة مــن الــراكت يف تثنيــة  .28ودعونــا

نأخــذ يف االعتبــار أن احلالــة املنصــوص عليهــا يف بدايــة هــذا الفصــل
يه كمــا يــي«ِ :إ ْن َسـ ِـم ْع َت َسـ ْـم ًعا ِل َصـ ْـو ِت الـ َّـر ِّب ِإ ِلهــكَ ( »...آيــة  .)1ومنطقيًــا،
إن لــم نســتمع جبديــة إىل صــوت الــرب ،فليــس نلــا حــق كتــايب يف
املطابلــة بهــذه الــراكت .فيجــب أن نســتويف رشوط اهلل.

ويف ضــوء هــذه احلقيقــة ،مــن الــروري نلــا أن نضــع رشوطــه يف

االعتبــار .فوفــاء اهلل بوعــوده ال يعتمــد ىلع ظروفنــا بــل ىلع اســتيفاءنا
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لرشوطــه .وبمعــى آخــر ،جيــب أن نبــي أعيننــا ىلع الوفــاء بالــروط
وعــدم اتلأثــر بمواقفنــا اخلاصــة .فــي كثــر مــن األحيــان ،عندمــا
جيــد املؤمنــون وعـ ً
ـدا يلــي االحتيــاج ،يبــدأون يف املطابلــة بهــا .إال

أنهــم بعــد ذلــك ينظــرون إىل ظروفهــم وجيدونهــا غــر مناســبة ً
تمامــا.
وبســبب هــذه الظــروف ،قــد يســتنتجون" ،حســنًا ،صحيــح أن اهلل قــد
ً
وضعــا يمكــن للــرب أن حيققــه
وعــد بهــذا الوعــد .إال أن هــذا ليــس
فيــه" .وهــذا اســتنتاج خطــأ ً
تمامــا  -وهــذه يه انلقطــة الــي خيــر
فيهــا الكثــر منــا يف مرياثنــا.

ملاذا حنتاج إىل االنتظار؟
ونلفهــم هــذه احلقيقــة بشــل أفضــل ،دعونــا نعــود إىل مثــال

إبراهيــم .فقــد وعــد اهلل إبراهيــم بــأن يكــون ابنــه اذلي ســيأيت مــن
نســله هــو وريثــه (انظــر ،ىلع ســبيل املثــال ،تكويــن  .)١ :١٥وقــد بلــغ

إبراهيــم ســن السادســة واثلمانــن ،إال أنــه لــم يــأت هل أي ابــن .ذللــك

حــاول مــن تلقــاء نفســه أن يــرى الوعــد يتحقــق مــن خــال جاريــة
ســارة ،هاجــر .وقــد أجنــب منهــا إســماعيل ،إال أن إســماعيل لــم

يكــن ســيصبح الوريــث (انظــر تكويــن  .)١٦فلمــاذا ســمح اهلل يف
انلهايــة إلبراهيــم أن يصــل إىل اتلاســعة والتســعني قبل أن يــي بوعده؟

وملــاذا يســمح نلــا اهلل يف كثــر مــن األحيــان بالوصــول إىل موقــف يبدو
ً
مســتحيل قبــل الوفــاء بالوعــود الــي نطالــب بهــا؟ أعتقــد أنــه يوجــد
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ســببان عمليــان ىلع األقــل ،مــن بــن أســباب أخــرى.
ً
أول ،عندمــا جيــب أن ننتظــر حــى نكــون اعجزيــن ،فإننــا

نصبــح فارغــن مــن لك اثلقــة بانلفــس .فقــد وصلنــا إىل انلقطــة

الــي نعــرف فيهــا أنــه إن حــدث يشء مــا ،جيــب أن يكــون اهلل

هــو الشــخص اذلي يفعــل ذلــك .وهــذه يه انلقطــة الــي وصــل إيلهــا

إبراهيــم يف انلهايــة .فقــد اكن يعلــم أن جســده اكن ،فيمــا يتعلــق
بأغــراض اإلجنــاب ،ميتًــا .واكن يعلــم أن رحــم ســارة قــد مــات .واكن
يعلــم أنــه لــم يعــد هنــاك أي احتمــال طبيــي للوفــاء بالوعــد .ذللــك،

اكن عليــه أن يركــز عينيــه فقــط ىلع اهلل وليــس آخــر -ألنــه لــم
يكــن يوجــد أحــد يســتطيع القيــام بذلــك.

ً
ثانيــا ،أعتقــد أن اهلل يســمح نلــا بالوصــول إىل نقطــة ظهــور

االســتحالة ألنــه ،عندمــا حيــدث هــذا ويتدخــل ،يذهــب لك املجــد

إيلــه .وتذكــر أن هــذا هــو اهلــدف انلهــايئ للوعــود! فعندمــا يكــون
هنــاك احتمــال أننــا يمكننــا القيــام بــيء مــا جبهدنــا اخلــاص،
فقــد نأخــذ ألنفســنا بعــض الفضــل يف ذلــك .أمــا عندمــا نصــل إىل

املــان اذلي نعــرف فيــه أنــه ال يمكننــا فعــل ذلــك جبهدنــا اخلــاص،

وتكــون لك ثقتنــا بأنفســنا قــد اســتنفذت ،فــإن املجــد ســيذهب
ً
حقــا إىل اهلل!
يف الفصــل اتلــايل ،ســوف نلــي نظــرة أخــرى ىلع قصــة يشــوع
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وهــو يقــود شــعب اهلل إىل أرض املوعــد .وهــذه نقطــة مثــرة يف رحلتنــا،
ألننــا نعــرف أن قيــادة يشــوع يه نمــوذج لكيفيــة توجيهنــا إىل أرض
الوعــود .وعندمــا نفهــم املزيــد عــن هــذا انلمــوذج ومبادئــه ،ســنكون
مســتعدين نلــوال الوعــود املحــددة والعمليــة الــي وهبهــا اهلل نلــا يف

مرياثنــا يف يســوع.
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أسئلة تطبيقية
● بــأي الطــرق َّ
تمجــد اهلل مــن خــال وعــد كنــت تؤمــن بــه

ونلتــه؟ ومــن خــال أي وعــود ستســى إىل تمجيــده يف املســتقبل؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● "إذا اكن لك وعــد يناســب وضــي ويلــي احتيايج هــو يل اآلن".

فمــا هــو وعــد اهلل اذلي وجــدت صعوبــة يف اإليمــان بــه؟ ملــاذا؟ هــل
ً
كنــت تبحــث يف ظــروف غــر مناســبة بــدل مــن الرتكــز ىلع حتقيــق

رشوط اهلل؟ هــل ســتنتهز هــذه الفرصــة للــرد ىلع «ال َّن َعـ ْـم» مــن اهلل مــع
آ
ـ�»؟
إيمانــك «ال ِمـ ي ن ُ
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
أ
«ل َ ْن َم ْه َما كَانَ ْت َم َو ِاع ُيد هللاِ َف ُه َو ِف ِيه [يف يسوع املسيح] «ال َّن َع ْم» َو ِف ِيه
آ
�»ِ ،ل َم ْج ِد هللاِِ ،ب َو ِاس َط ِت َنا»2( .كورنثوس )20 :1
«ال ِم ي ن ُ
الر ُّب بَ ْي َت
يع ا ْل َكال َ ِم َّ
الصا ِل ِح ا َّل ِذي َك َّل َم ِب ِه َّ
« َل ْم تَ ْس ُق ْط ك َِل َمةٌ ِم ْن َج ِم ِ
سا ِئ َيل ،بَ ِل ا ْلك ُُّل َص َار»( .يشوع )45 :21
ِإ ْ َ
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يف هــذا الفصــل ،ســننظر يف وعــد ،بمعــى مــا ،هــو مفتــاح

املطابلــة جبميــع الوعــود األخــرى .إال أننــا قبــل أن نفعــل ذلــك ،جيــب

أن نتأكــد مــن أننــا قــد فهمنــا بقــوة نقطتــن أساســيتني مهمتــن.

ً
أول ،لك مــا يقدمــه اهلل لشــعبه هــو يف وعــوده! ومفتــاح الكتــاب

املقــدس اذلي يدعــم هــذه انلقطــة هــو  2بطــرس :4-3 :1

ـاة َوال َّت ْقـ َـوى،
«ك ََمــا أَ َّن ق ُْد َرتَـ ُـه [هللا] ِإ
ال ِله َّيــةَ َقـ ْـد َو َه َبـ ْ
ـت َل َنــا ك َُّل َمــا ُهـ َـو ِل ْل َح َيـ ِ
ـب َل َنــا ا ْل َم َو ِاعيـ َـد
ِب َم ْع ِر َفـ ِـة ا َّلـ ِـذي َد َعانَــا ِبا ْل َم ْجـ ِـد َوا ْلف َِضي َلـ ِـة ،اللَّذَ يْـ ِـن ِب ِه َمــا َقـ ْـد َو َهـ َ
ش
ـاد
�كَا َء ال َّط ِب َيعـ ِـة ِإ
ال ِله َّيـ ِـةَ ،ه ِار ِبـ ي ن َ
ـن ا ْلف ََسـ ِ
ـ� ِمـ َ
ـك تَ ِصـ ي ُ
ـروا ِب َهــا ُ َ
ا ْل ُع ْظ َمــى َوال َّث ِمي َنــةَ ِ ،لـ َ ي ْ
ف
الشـ ْه َو ِة».
ا َّلـ ِـذي ِ ي� ا ْل َعا َلـ ِـم ِب َّ
وتوجــد حقيقتــان يف هــذه اآليــات حنتــاج إىل فهمهمــا بشــل

خــاص .وكالهمــا مذكــورة يف الزمــن اتلــام ،ممــا يعــي أنهمــا قــد تــم
َــد
حتقيقهمــا بالفعــل .فتقــول نلــا آيــة « 3ك ََمــا أَ َّن ق ُْد َرتَ ُ
ــه [هللا] ِإ
ال ِله َّيــةَ ق ْ

ـاة َوال َّت ْقـ َـوى ».وأرجــو مــرة أخــرى مالحظــة أن
َو َه َبـ ْ
ـت َل َنــا ك َُّل َمــا ُهـ َـو ِل ْل َح َيـ ِ

هــذه اآليــة ال تقــول إن اهلل ســوف يمنحنــا لك مــا حنتاجــه .بــل تقــول
أنــه قــد قــدم بالفعــل نلــا .وتؤكــد آيــة  4ىلع هــذه احلقيقــة قائلــة « َقـ ْـد
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يــد ا ْل ُع ْظ َمــى َوال َّث ِمي َنــةَ  ».ومــن الواضــح أن اهلل قــد
ــب َل َنــا [هللا] ا ْل َم َو ِاع َ
َو َه َ
أعطانــا بالفعــل لك مــا ســوف حنتاجــه .ولكــن كيــف ســيأيت إيلنــا؟

هــو يقــدم نلــا املــراث يف شــل وعــوده.

وانلقطــة األساســية اثلانيــة يه أن وعــود اهلل يه مرياثنــا .وكمــا
ً
رأينــا ســابقا ،يف العهــد القديــم ،بقيــادة القائــد يشــوع ،قــاد اهلل شــعبه
إىل أرض املوعــد .ويف العهــد اجلديــد ،حتــت قيــادة قائــد اســمه يســوع
(نفــس اســم يشــوع بالشــل العــري) ،يقــود اهلل شــعبه إىل أرض
الوعــود .وبينمــا نســر عــر أرض الوعــود هــذه ،جيــب أن يكــون

هدفنــا انلهــايئ هــو تنميــة رؤيــة واضحــة ملرياثنــا .وبهــذه الطريقــة،
ســيمكننا أن نفهــم بشــل أفضــل كيفيــة امتالكهــا.

مفتاح كل الوعود
دعونــا اآلن نستكشــف الوعــد اذلي هــو مفتــاح املطابلــة جبميــع

الوعــود األخــرى .وهــو الوعــد اذلي أعطــاه الــرب ليشــوع عندمــا
لكفــه أن يقــود شــعب اهلل إىل مرياثهــم:

ش
ـك
ال� َيعـ ِـة ِمـ ْ
ـن ف َِمــكَ  ،بَـ ْـل تَ ْل َهـ ُـج ِفيـ ِـه نَ َهـ ً
«ال َ يَـ ب ْ َ
ـر ْح ِسـف ُْر هـ ِـذ ِه َّ ِ
ـارا َو َل ْيـ ًـاِ ،لـ َ ي ْ
أ
ـوب ِفيـ ِـه .لَنَّــكَ ِحي َن ِئـ ٍـذ تُ ْص ِلـ ُـح َط ِري َقــكَ
ـب ك ُِّل َمــا ُهـ َـو َمكْ ُتـ ٌ
تَ َت َح َّف ـ َظ ِل ْل َع َمـ ِـل َح َسـ َ
[يكــون لــك رخــاء] َو ِحي َن ِئـ ٍـذ تُف ِْلـ ُـح»( .يشــوع )8 :1

ً
ويقــدم هــذا الوعــد تأكيـ ً
ـا للنجــاح :أ
«لَنَّــكَ ِحي َن ِئـ ٍـذ تُ ْص ِلـ ُـح
ـدا اكمـ
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ــح» .ويف الواقــع ،تــم اجلمــع بــن
َط ِريقَــكَ [يكــون لــك رخــاء] َو ِحي َن ِئ ٍ
ــذ تُف ِْل ُ

نتيجتــن يف هــذه العبــارة الرائعــة :الرخــاء وانلجــاح .وبينمــا تقــرأ
ً
هــذه اللكمــات ،قــد تفكــر ،حســنا ،اكن ذلــك ليشــوع  -إال أنين لســت
يشــوع .ورغــم أن هذا صحيح ،أرجــو أن تتذكــر أن اهلل «ال َ يَق َْبـ ُـل ا ْل ُو ُجو َه»
(أعمــال  .)34 :10ويعــي هــذا أنــه ليــس دليــه مــن يفضلــه عــن غــره.
فــإن اســتوفيت رشوط اهلل عنــد مواجهــة حتديــات احليــاة ،ســوف
يفعــل لــك بالضبــط مــا اكن ســيفعله ليشــوع  -أو ألي مــن خدامــه

العظمــاء اآلخريــن .فليســت الشــخصية يه الــي تثــر إعجــاب
ً
اهلل؛ بــل بــدل مــن ذلــك ،الطاعــة لرشوطــه يه مــا تفعــل ذلــك.
وباتلــايل ،نبــدأ بهــذا الوعــد :أ
«لَنَّــكَ ِحي َن ِئـ ٍـذ تُ ْص ِلـ ُـح َط ِري َقــكَ [يكــون
لــك رخــاء] َو ِحي َن ِئـ ٍـذ تُف ِْلـ ُـح» .ويف تعامــايت مــع البــر ىلع مــدار ســنوات
ً
عديــدة ،اكتشــفت أن ال أحــد يريــد أن يفشــل حقــا! فــي لك
شــخص ،توجــد رغبــة وأشــواق عميقــة تلحقيــق انلجــاح .وأعتقــد أن

األشــخاص اذليــن يفشــلون ال يفعلــون ذلــك ألنهــم يريــدون الفشــل؛

بــل قــد فشــلوا ألنهــم ال يعرفــون كيفيــة انلجــاح .ويف الــرد ىلع هــذا
انلقــص يف املعلومــات األساســية ،ختربنــا هــذه اآليــة كيــف ننجــح.

فــي طريــق اهلل املضمــون للنجــاح.

الطريق إىل النجاح
رأينــا أن معظــم وعــود اهلل تــأيت بــروط معينــة جيــب الوفــاء
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بهــا مــن أجــل الوفــاء بالوعــود .فدعونــا نلــي نظــرة ىلع الــروط
ً
ــن ف َِمــكَ ».
هــذ ِه ش َِّ
ــر ْح ِســف ُْر ِ
ال� َيع ِــة ِم ْ
الــواردة يف يشــوع  .8 :1أول« ،ال َ يَ ب ْ َ
وأرجــو مالحظــة لكمــة «ف َِمــكَ » .فنحــن حنتــاج أن ننطــق لكمــة اهلل ،ال
ً
ـارا َو َل ْيـ ًـا».
جمــرد أن نقــوم بقراءتهــا .ثانيــا ،يعلــن اهلل« :بَـ ْـل تَ ْل َهـ ُـج ِفيـ ِـه نَ َهـ ً
ً
ـك
ويشــر اتلأمــل إىل القلــب والعقــل أي إىل كياننــا ادلاخــي .ثاثلــاِ « ،لـ َ ي ْ
ـوب ِفيـ ِـه» .فثــاث لكمــات مهمــة يف
ـب ك ُِّل َمــا ُهـ َـو َمكْ ُتـ ٌ
تَ َت َح َّفـ َظ ِل ْل َع َمـ ِـل َح َسـ َ
هــذه اآليــة يه «ف َِمــكَ » ،و«تَ ْل َهـ ُـج» ،و« ِل ْل َع َمـ ِـل» .وبعبــارة أخــرى (وســأغري
الرتتيــب ادلقيــق للحظــة) ،جيــب أن تفكــر يف رشيعــة اهلل ،وأن تتلكــم
برشيعــة اهلل ،وأن تتــرف حبســب رشيعــة اهلل .وجنــد أن اتلأمــل
الصحيــح ،واتللكــم الصحيــح ،واتلــرف الصحيــح  -و "الصحيــح"
يتــم حتديــده بــأن يكــون حبســب مبــادئ اهلل.

اكن يشــوع ال يملــك ســوى اخلمســة أســفار األوىل مــن الكتــاب

املقــدس ،ويه الــي تســى بينتاتيــوك ،والــي يه أســفار مــوىس
ً
اخلمســة .ومــع ذلــك ،حنــن دلينــا إعــان أكــر اكتمــال عــن اهلل

وطرقــه .ودلينــا لك الكتــاب املقــدس ،اذلي حيتــوي ىلع ســتة وســتني
سـ ً
ـفرا .فــإن اكنــت أســفار مــوىس اخلمســة ســتفعل لك ذلــك ليشــوع،
فكــم جيــب أن نتوقــع مــن اإلعــان الاكمــل جلميــع أســفار الكتــاب
املقــدس الســتة والســتني! فاإلعــان اذلي دلينــا أكــر  -إال أن املبادئ
الــي جيــب أن نعيــش بهــا يه نفســها .وحنــن حنتــاج إىل اتلفكــر،

واتللكــم ،واتلــرف حبســب لكمــة اهلل.
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اعترف وصدق؛ صدق واعترف
يف العهــد اجلديــد ،وبينمــا يذكــر متطلبــات اخلــاص ،قــال

بولــس هــذا عــن لكمــة اهلل:

ــن َمــاذَا يَق ُ
ُــول؟ «اَ ْلك َِل َمــةُ ق َِر َيبــةٌ ِم ْنــكَ  ِ ،ف ي� ف َِمــكَ َوِ ف ي� َق ْل ِبــكَ » أَ ْي ك َِل َمــةُ
ِ
«لك ْ
أ
ت
ـت ِب َق ْل ِبــكَ
ِإ
ـت ِبف َِمــكَ ِبالـ َّـر ِّب يَ ُســو َعَ ،و َآم ْنـ َ
ـ� نَ ْكـ ِـر ُز ِب َهــا :لَنَّــكَ ِإ ِن ا ْع ت َ َ� ْفـ َ
ال َيمـ ِ
ـان ا َّلـ ِ ي
أ
أ
ت
ـر ُف
ـن ال َ ْمـ َـو ِاتَ ،خ َل ْصـ َ
ـب يُ ْؤ َمـ ُ
أَ َّن هللاَ أَق ََامـ ُـه ِمـ َ
ـت .ل َ َّن ا ْل َق ْلـ َ
ـرَ ،وا ْل َفـ َـم يُ ْعـ َ َ
ـن ِبـ ِـه ِل ْلـ ِب ِّ

ِبـ ِـه ِل ْل َخ ـا َ ِص»( .روميــة )10 – 8 :10

والرتمجـة احلرفيـة أكثر لآليـة  10سـتكون " ...مـع القلـب يؤمـن

اإلنسـان للبر وهو يعرتف بالفـم للخالص" .والحظ أنه يف هـذه العبارة،

يوجد تواصل مسـتمر بني القلـب والفم .والرتتيـب اذلي يقدم به بولس
ً
هـذه احلقائـق مهـم ً
جدا .إال أنـه أول ،جيـب أن نفهم لكمتين حيويتني.
ت
ـر ُف» هلــا معــى خــاص يف الكتــاب املقــدس .ومعناهــا
فلكمــة «يُ ْعـ َ َ

احلــريف هــو "أن نقــول نفــس الــيء" .فعندمــا نعــرف ،حنــن نقــول
نفــس الــيء كمــا يقــول اهلل يف لكمتــه ،ســواء اكن يتعلــق باخلطيــة،

أو اخلــاص ،أو الشــفاء ،أو الصــاة ،أو أي يشء آخــر .فاالعــراف
جيعــل لكمــات أفواهنــا تتفــق مــع لكمــة اهلل.

ولكمــة « ِل ْل َخــا َ ِص» يه مصطلــح شــامل يشــمل مجيــع الفوائــد

املقدمــة نلــا مــن خــال مــوت يســوع املســيح ىلع الصليــب .وهــو
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يشــمل الفوائــد الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة يف هــذه احليــاة ويف
املســتقبل – أي يف الزمــن واألبديــة .ومــع وضــع ذلــك يف االعتبــار،

جيــب أن ننظــر إىل مــا يقــوهل بولــس يف هــذه العبــارة عــن العالقــة

بــن الفــم والقلــب .فهــو يســتخدم هــذا الــزوج مــن اللكمــات ثــاث
مــرات ،مــرة واحــدة يف لك آيــة .فــي آيــة  ،8يكتــب« ،اَ ْلك َِل َمــةُ ق َِر َيبــةٌ
ً
ِم ْنــكَ  ِ ،ف ي� ف َِمــكَ َوِ ف ي� َق ْل ِبــكَ » .الحــظ أن «ف َِمــكَ » يــأيت أول ،ثــم « َق ْل ِبــكَ » .وبعد
أ
ــت
الــر ِّب يَ ُســو َعَ ،و َآم ْن َ
ذلــك ،يف آيــة  ،9يقــول« ،لَنَّــكَ ِإ ِن ا ْع ت َ َ�ف َ
ْــت ِبف َِمــكَ ِب َّ
ب َق ْلبــكَ أَن هللاَ أَقَامــه مـ أ
ـت» ومــرة أخــرى ،يــأيت الفــم قبــل
َّ
ـن ال َ ْمـ َـو ِاتَ ،خ َل ْصـ َ
َ ُ ِ َ
ِ ِ
القلــب .ومــع ذلــك ،يف آيــة  ،10حيــث يســتخدم بولــس هــذا الــزوج

مــن اللكمــات للمــرة اثلاثلــة ،فإنــه يعكــس الرتتيــب ،حبيــث يــأيت
أ
ت
ـر ُف ِبـ ِـه ِل ْل َخـا َ ِص».
ـب يُ ْؤ َمـ ُ
القلــب قبــل الفــم« :ل َ َّن ا ْل َق ْلـ َ
ـرَ ،وا ْل َفـ َـم يُ ْعـ َ َ
ـن ِبـ ِـه ِل ْلـ ِب ِّ
ً
جــدا هلــذا التسلســل .فــي
وأعتقــد أنــه يوجــد ســبب عمــي

كثــر مــن األحيــان ،تكــون طريقــة االقتنــاع حبــق اهلل يف اختبارنــا

يه تقديــم االعــراف الصحيــح .وقــد تكــون هنــاك أوقــات ال تشــعر
فيهــا يف قلبــك بأنــك تؤمــن ً
تمامــا حبقيقــة معينــة مــن لكمــة اهلل.
ومــع ذلــك ،أنــت مــا زلــت تؤمــن بأنهــا لكمــة اهلل ،وتثــق يف أن لكمتــه

صحيحــة .ويف مثــل هــذه احلالــة ،ألن اهلل يقــول ذلــك ،فأنــت ىلع
اســتعداد ألن تقــوهل .وعندمــا تفعــل ذلــك ،أنــت تتضــع ،وتقلــل مــن

عقلــك اجلســدي أمــام ســلطان لكمــة اهلل .وبمــا أن لكمــة اهلل تقوهلــا،

فأنــت تقوهلــا بفمــك  -ومــن فمــك ،تنتقــل إىل قلبــك .فــإن واصلــت
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قــول ذلــك بفمــك ،فمــع مــرور الوقــت ،ســيصبح ثابتًــا يف قلبــك.
وبمجــرد ثباتهــا يف قلبك ،مــن الطبييع أن تســتمر يف قوهلــا .وألنها

اآلن يف قلبــك ،فــي خترج مــن قلبــك وإىل فمك .وهكذا تثبت نفســك

يف حقيقــة لكمــة اهلل .فعــى ســبيل املثــال ،أنــت تعــرف بنفســك عــن
ً
خــاص اهلل  -أول مــن الفــم إىل القلــب ،ثــم مــن القلــب إىل الفــم.
ت
ـر ُف ِبـ ِـه ِل ْل َخ ـا َ ِص» (روميــة  .)١٠ :١٠وبعــد أن تثبــت حقيقــة اهلل يف لك
«يُ ْعـ َ َ

مــن فمــك وقلبــك ،فإنــك تتــرف بهــا يف حياتــك .وخيربنــا يعقــوب:
ـان أَيْ ًضــاِ ،إ ْن َلـ ْـم يَك ُْن َل ُه أَ ْع َمـ ٌ
ـالَ ،م ِّي ٌت ِ ف ي� ذَا ِتـ ِـه»( .يعقوب )17 :2
«ه َكــذَ ا ِإ
ال َيمـ ُ
أ
ون أَ ْع َمــال
ـت ،ه َكــذَ ا ِإ
«لَنَّـ ُـه ك ََمــا أَ َّن ا ْل َج َسـ َـد ِبـ ُـد َ
ال َيمـ ُ
وح َم ِّيـ ٌ
ـان أَيْ ًضــا ِبـ ُـد ِ
ون ُر ٍ

ـت»( .يعقــوب )26 :2
َم ِّيـ ٌ

ال يكــي جمــرد تصديــق اللكمــة وقوهلــا ،بــل جيــب عليــك

اتلــرف بهــا .ويعيدنــا هــذا إىل نفــس املبــادئ الــي تــم وضعهــا

ليشــوع :فكــر يف لكمــة اهلل ،وحتــدث بكلمــة اهلل ،وتــرف حبســب
لكمــة اهلل .وانلتيجــة مضمونــة :انلجــاح.

يف اجلــزء اثلالــث مــن هــذا الكتــاب ،ســوف نــدرس الوعــود الــي

صممهــا اهلل تللبيــة االحتياجــات اخلاصــة الــي نواجههــا يف حياتنــا.
ً
مجيعــا هــو
وواحــدة مــن أعظــم وأهــم االحتياجــات األساســية دلينــا
ُ
أن نعــرف أن خطايانــا قــد غ ِفــرت .وســنبدأ اجلــزء اتلــايل مــن هــذا
الكتــاب مــع الرتكــز ىلع هــذا االحتيــاج احليــوي.
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أسئلة تطبيقية
● ىلع مــاذا كنــت تؤســس رغبتــك يف انلجــاح يف احليــاة؟ وكيــف

تتوافــق مــع الوعــد واتلعليمــات املعطــاة ليشــوع؟ وهــل حتتــاج إىل

إاعدة تعريفــك للنجــاح  -أو ضبــط الطريقــة الــي تبحــث بهــا عنــه؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● اكتــب بعــض الوعــود الــي تفكــر بهــا أو تتأمــل فيهــا؛ تعــرف

اعل؛ و تتــرف بطريقــة مــا كديلــل ىلع إيمانــك بهــا.
بهــا بصــوت ٍ
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
«ال َ يَ ب ْ َ� ْح ِسف ُْر ِ ش
ك
هذ ِه َّ ِ
ال� َيع ِة ِم ْن ف َِمكَ  ،بَ ْل تَ ْل َه ُج ِف ِيه نَ َه ًارا َو َل ْي ًلِ ،ل َ ي ْ
وب ِف ِيه .ألَنَّكَ ِحي َن ِئ ٍذ تُ ْص ِل ُح َط ِريقَكَ
تَ َت َح َّف َظ ِل ْل َع َم ِل َح َس َب ك ُِّل َما ُه َو َمكْ ُت ٌ
[يكون لك رخاء] َو ِحي َن ِئ ٍذ تُف ِْل ُح»( .يشوع )8 :1
ف
ف
«لك ْن َماذَا يَق ُ
ال َيم ِان
ُول؟ «اَ ْلك َِل َمةُ ق َِر َيبةٌ ِم ْنكَ  ِ ،ي� ف َِمكَ َوِ ي� َق ْل ِبكَ » أَ ْي ك َِل َمةُ ِإ
ِ
أ
ت
ت
الر ِّب يَ ُسو َعَ ،و َآم ْن َت ِب َق ْل ِبكَ أَ َّن هللاَ
ا َّل ِ ي� نَك ِْر ُز ِب َها :لَنَّكَ ِإ ِن ا ْع َ َ�ف َْت ِبف َِمكَ ِب َّ
أَقَامه من أ
ال َ ْم َو ِاتَ ،خ َل ْص َت .أل َ َّن ا ْل َق ْل َب يُ ْؤ َم ُن ِب ِه ِل ْل ِب ِّ�َ ،وا ْلف ََم يُ ْع ت َ َ� ُف ِب ِه
َُ ِ َ
ِل ْل َخال َ ِص»( .رومية )10 – 8 :10
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ِ -12استقبل الغفران
بينمــا نبــدأ رحلتنــا يف أرض وعــود اهلل ،ســوف حنــدد االحتياجات

أو املشــكالت اخلاصــة الــي تنشــأ اعدة يف حياتنــا .وآمــل أن أقــدم،
بطــرق عمليــة جـ ً
ـدا ،كيــف يمكننــا أنــت وأنــا تلبيــة احتياجاتنــا

وحــل مشــكالتنا مــن خــال حتديــد الوعــود املحــددة مــن اهلل الــي

تنطبــق ىلع لك حالــة واملطابلــة بهــا .يف ســنوايت الطويلــة من الســر مع
الــرب ،أصبــح يمكنــي أن أُقــدره أنــه هلإ عمــي جـ ً
ـدا .وقــد اكتشــفت
ً
حقــا هــو أمــر عمــي جـ ً
ـدا للحيــاة ايلوميــة .وقــد
أن أي يشء رويح

نتحــدث يف بعــض األحيــان عــن أشــخاص "ذوي عقليــة ســماوية ،وال
ً
فائــدة هلــم ىلع األرض" .إال أن هــؤالء انلــاس ليســوا روحيــن حقــا.
ً
فاألشــخاص اذليــن يقودهــم الــروح القــدس حقــا يميلــون إىل أن
يكونــوا عمليــن جـ ً
ـدا.

مشكلة اخلطية
املســألة األساســية يف حياتنــا الروحيــة لكهــا ،كمــا تناوتلهــا لكمــة

اهلل ،يه مشــلة اخلطيــة .ذللــك ،فــي مواجهــة حقيقــة خطايانــا،
يــرز ســؤال هائــل ،هــو :كيــف يمكننــا اتلأكــد مــن أن اهلل ســوف
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يغفــر نلــا؟ يمكننــا أن نكــون متأكديــن مــن ذلــك ألن واحـ ً
ـدا مــن

أعظــم وعــود مرياثنــا هــو غفــران اخلطيــة.

وخطوتنــا األوىل يه مواجهــة حقيقــة اخلطيــة .والكتــاب املقــدس
ً
ـان ال َ يُ ْخ ِطـ ُـئ» .وتنطبــق
ـس ِإنْ َسـ ٌ
واضــح جــدا حــول هــذا املوضــوعَ « :ل ْيـ َ
اخلطيــة ىلع األشــخاص مــن مجيــع األعــراق ،ومجيــع األديــان ،ومجيــع
ً
مجيعــا .ويقــول ســليمان ،أ
«لَنَّـ ُـه
اخللفيــات .ويه مــرض مشــرك بيننــا

ــئ» ( 1ملــوك  .)46 :8ويقــول انلــي إشــعياءُ « :ك ُّل َنــا
ــس ِإنْ َس ٌ
ــان ال َ يُ ْخ ِط ُ
َل ْي َ

ْــم َج ِم ِيع َنــا»
الــر ُّب َو َض َ
كَغَ َن ٍــم َض َل ْل َنــاِ .م ْل َنــا ك ُُّل َو ِاح ٍ
ــع َع َل ْي ِــه ِإث َ
ــد ِإ َل َط ِر ِيق ِــهَ ،و َّ
(إشــعياء  .)6 :53الحــظ كيــف أن هــذه اللكمــات يف إشــعياء يه « ُك ُّل َنــا» و
ً
مجيعــا .وجوهــر الضــال ليــس بالــرورة أننا
«ك ُُّل َو ِاحـ ٍـد» .فقــد ضللنــا
ً
ارتكبنــا بعــض اخلطايــا الشــنيعة مثــل القتــل أو الزنــا .فبــدل مــن
ً
مجيعــا ،وهــو :أننــا
ذلــك ،قــد انغمســنا يف اجتــاه واحــد مشــرك بيننــا
كنــا عنيديــن ،ومتشــبثني بأرائنــا ،ويف عصيــان حنــو اهلل .وقــد مال لك

شــخص إىل طريقــه اخلاص .ومــن الواضــح أن طريقنا ليــس طريق اهلل.

الفشل يف حتقيق اهلدف
يف العهــد اجلديــد ،يكتــب بولــس«ِ ،إ ِذ ا ْل َج ِميـ ُـع أَ ْخ َط ـأُوا َوأَ ْع َو َز ُهـ ْـم
[فشــلوا يف حتقيــق] َم ْجـ ُـد هللاِ» (روميــة  .)23 :3ومــرة أخــرى ،نــرى أن جوهــر
اخلطيــة ليــس بالــرورة اجلريمــة الفظيعــة .بــل هــو ببســاطة الفشــل

يف حتقيــق جمــد اهلل.
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ً
ومــن املهــم أن نفهــم حقــا حمــور اخلطيــة .فاخلطيــة يه الفشــل يف

احليــاة حســب قوانــن اهلل .ويه الفشــل يف حتقيــق اهلــدف اذلي خلقنا
اهلل مــن أجلــه .فقــد خلقنــا اهلل حــى نتمتــع بامتيــاز ال يوصــف يف

أن حنيــا مــن أجــل جمــده وأن نقــدم املجــد هل ألنــه صانعنــا .وعندمــا
خنطــئ ،حنــن نســلب هــذا املجــد مــن اهلل.

وأعتقــد أنــه يمكننــا أن نفهــم اخلطيــة بشــل أفضــل عندمــا

ننظــر إيلهــا بهــذه الطريقــة — أي أنهــا الفشــل يف الوفــاء بالوظيفــة الــي
ً
خلقناهــا اهلل مــن أجلهــا .وعــاوة ىلع ذلــك ،أود أن أقــدم تعريفــا

للخطيــة بأنهــا "الفشــل اذلي حنــن مســؤولون عنــه ".وال يمكننــا أن
نعــذر أنفســنا بالقــول أننــا ال نســتطيع إال أن خنطــئ .فنحن مســؤولون

عــن خطايانــا.

تشخيص اخلطية
دعونــا اآلن ننظــر يف تشــخيص اخلطيــة .والتشــخيص ،بطبيعــة
َ
املحتملــة للمــرض.
احلــال ،هــو مصطلــح طــي يشــر إىل انلتيجــة
ً
ويقــوم الطبيــب أول بتحديــد طبيعــة مرضــك ثــم خيــرك باملســار
أو التشــخيص – اذلي مــن املحتمــل أن يتبعــه مرضــك .وتشــخيص

اخلطيــة يف الكتــاب املقــدس واضــح للغايــة .وال يوجــد أي شــك حــول

املســار اذلي ســيتخذه مــرض اخلطيــة .ويف روميــة  ،٢٣ :٦يكتــب
بولــس ،أ
«ل َ َّن أُ ْجـ َـر َة ا ْل َخ ِط َّيـ ِـة ِهـ َـي َمـ ْـو ٌت».
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«أُ ْجـ َـرةَ» يه مــا نكســبه مقابــل مــا نقــوم بــه .وبعبــارة واضحــة،
ً
ً
مجيعــا بســبب اخلطايــا الــي ارتكبناهــا هــو املــوت.
إذا ،مــا نكســبه

وهــذه احلقيقــة واضحــة ،ومؤكــدة ،وبســيطة ،وال يمكننــا إنكارهــا.
فــي قانــون رويح.

ويف يعقوب  ،15-13 :1نقرأ هذه اللكمات:
أ
ن
ـر ُم َجـ َّـر ٍب
«ال َ يَ ُقـ ْـل أَ َحـ ٌـد ِإذَا ُجـ ِّـر َب«ِ :إ يِّ� أُ َجـ َّـر ُب ِمـ ْ
ـن ِق َبـ ِـل هللاِ» ،ل َ َّن هللاَ َغـ ي ْ ُ
ش
ـن
ـن ك َُّل َو ِاحـ ٍـد يُ َجـ َّـر ُب ِإذَا انْ َجــذَ َب َوانْ َخـ َـد َع ِمـ ْ
ورَ ،و ُهـ َـو ال َ يُ َجـ ِّـر ُب أَ َحـ ًـداَ .و ِلكـ َّ
ـر ِ
ِبالـ ُّ ُ
ـت تُ ْن ِتـ ُـج َم ْوتًــا».
َش ـ ْه َو ِت ِه .ثُـ َّـم َّ
ـت تَ ِلـ ُـد َخ ِط َّيــةً َ ،وا ْل َخ ِط َّيــةُ ِإذَا ك ََم َلـ ْ
الش ـ ْه َو ُة ِإذَا َح ِب َلـ ْ

فيعقــوب يغلــق ابلــاب حبــذر أمــام إلقــاء اللــوم ىلع اهلل ألننــا
أ
ش
ورَ ،و ُهـ َـو ال َ يُ َجـ ِّـر ُب
نفعــل اخلطــأ .فهــو يقــول« ،ل َ َّن هللاَ َغـ ي ْ ُ
ـر ِ
ـر ُم َجـ َّـر ٍب ِبالـ ُّ ُ
أَحـ ًـدا [ابلشــر] ».فعندمــا ُنـ َّ
ـرب ،تكــون شــهوتنا ورغباتنــا املنحرفــة يه
َ
ً
الــي تنقلنــا بعيــدا وتغرينــا بعمــل اخلطيــة .وبعــد ذلــك ،وباالتفــاق

مــع بولــس ،يعطينــا يعقــوب تشــخيص اخلطيــة بقــوهل ...« ،تُ ْن ِتـ ُـج َم ْوتًــا».
ويظهــر نلــا ترتيــب تدريــي يف هــذه الفقــرة .فعندمــا نستســلم

للشــهوة (الرغبــة املنحرفــة) ،فــي تنتــج اخلطيــة .وعندمــا نســتمر يف

تلــك اخلطيــة ،فــي تنتــج املــوت .وهــذا املــوت ال يشــر فقــط إىل
توقــف احليــاة اجلســدية؛ بــل هــو ً
أيضــا حالــة روحيــة مــن االغــراب

واالنفصــال عــن اهلل ،والــي قــد تصبــح أبديــة .فــإن وصلنــا إىل
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انلقطــة الــي نســتمر فيهــا يف اخلطيــة ،فبشــل مأســاوي ،قــد ال توجــد

عــودة إىل الــوراء.

ثقل اخلطية
يوجــد يشء آخــر جيــب أن نتعامــل معــه عندمــا نضــل ،وهــو:

ثقــل اخلطيــة .وهــذا الواقــع يوضحــه داود يف املزامــر .فقــد اكن داود
ً
رجــا صاحلًــا يف القلــب ،إال أنــه اكن يعــرف ً
أيضــا مــا هــو األمــر
البشــع أن ختطــيء ثــم تتــوب وتعــودة تلجــد رمحــة اهلل .وإيلكــم

كيــف يعــر عــن ثقــل اخلطيــة يف مزمــور :32

أ
ـى
ـري ا ْل َيـ ْـو َم ُك َّلـ ُـه ،ل َ َّن يَـ َـدكَ ثَ ُق َلـ ْ
« َل َّمــا َس ـك َُّت بَ ِل َيـ ْ
ـت ِع َظ ِامــي ِمـ ْ
ـن َز ِفـ ي ِ
ـت َعـ َ ي َّ
ت
ت
ت
ـ� َوال َ
ـارا َو َل ْيـ ًـا .تَ َح َّو َلـ ْ
نَ َهـ ً
ـ� ِإ َل يُ ُب َ
وسـ ِـة ا ْلق َْيـ ِـظِ .سـا َ ْه .أَ ْعـ َ ِ
ـت ُر ُطوبَـ ِ ي
ـر ُف َلــكَ ِب َخ ِط َّيـ ِ ي
ت
ت
ـ�».
ـت [غفــرت] أَثَـ َ
ـت َرف َْعـ َ
ـ�» َوأَنْـ َ
أَ ْك ُتـ ُـم ِإث ِْمــيُ .ق ْلـ ُ
ـت« :أَ ْعـ َ ِ
ـر ُف ِللـ َّـر ِّب ِبذَ نْـ ِب ي
ـام َخ ِط َّيـ ِ ي
(مزمــور )5 – 3 :32

ـام
ـت [غفــرت] أَثَـ َ
ـت َرف َْعـ َ
أشــكر اهلل ىلع هــذه العبــارة األخــرة! «أَنْـ َ
ت
ـ�» .ومــع ذلــك ،الحــظ مــا مــر بــه داود قبــل أن يعــرف خبطيتــه:
َخ ِط َّيـ ِ ي
ت
وسـ ِـة ا ْلق َْيـ ِـظ».
ـري ا ْل َيـ ْـو َم ُك َّلـ ُـه ... ،تَ َح َّو َلـ ْ
«بَ ِل َيـ ْ
ـت ِع َظ ِامــي ِمـ ْ
ـ� ِإ َل يُ ُب َ
ـن َز ِفـ ي ِ
ـت ُر ُطوبَـ ِ ي
ً
فقــد أنتجــت اخلطيــة تأثــرا ىلع كيانــه لكــه .ويكــرر داود هــذا
املوضــوع يف مزمــور آخــر ،حيــث يقــول للــرب:

« َليسـ ف
ـت ِ ف ي� ِع َظ ِامــي َس ـا َ َمةٌ
َْ ْ
ـن ِج َهـ ِـة غ ََض ِبــكَ َ .ل ْي َسـ ْ
ـت ِ ي� َج َسـ ِـدي ِص َّحــةٌ ِمـ ْ
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مــن جهــة خطيـ ت أ
س .ك َِح ْمــل ث َِقيــل أَثْ َقـ َـل ِم َّمــا
آثامــي َقـ ْـد َط َمـ ْ
ـ� .ل َ َّن ِ
ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ ي
ـت َفـ ْـو َق َرأْ ِ ي
أَ ْح َت ِم ُ
ــل»( .مزمــور )4 – 3 :38
هــل شــعرت ً
يومــا كمــا شــعر داود؟ هــل شــعرت أن خطيتــك
ً
جــدا حبيــث ال يمكنــك أن
وشــعورك باذلنــب همــا ثقــل ثقيــل
تتحملــه؟ ربمــا كنــت تشــعر بذلــك اآلن .فــإن اكن األمــر كذلــك،

توجــد أخبــار ســارة لــك .وتوجــد طريقــة يمكنــك أن تتخلــص بهــا
مــن ثقــل الشــعور باذلنــب وتتحــرر منــه إىل األبــد.

وعد اهلل بالغفران
نظرنــا يف حقيقــة اخلطيــة ،وتشــخيص اخلطيــة ،وثقــل اخلطيــة.

وننتقــل اآلن إىل وعــود اهلل بالغفــران .وســننظر إىل وعديــن حمدديــن،

أحدهمــا مــن العهــد القديــم واآلخــر مــن العهــد اجلديــد.

«م ْن يَكْ ُت ُم َخ َطايَا ُه ال َ يَ ْن َج ُحَ ،و َم ْن يُ ِق ُّر ِب َها َويَ ت ْ ُ� ُك َها يُ ْر َح ُم»( .أمثال )13 :28
َ
َّ
املعــر عنهــا يف اجلــزء األول مــن هــذه اآليــة يه
وانلتيجــة
انلقيــض ً
تمامــا للوعــد اذلي أعطــاه اهلل ليشــوع عندمــا اكن ىلع

وشــك أن يقــود اإلرسائيليــن إىل أرض املوعــد .فقــد اكن هــذا الوعــد،

يف الواقــع" ،إن كنــت ســتفعل مــا أقــوهل لــك ،فســوف يكــون طريقــك
ً
مزدهـ ً
ـرا ،وســتتمتع بانلجــاح"( .انظــر يشــوع  .)8 :1إذا ،مــا هــو العائــق
اذلي ال مفــر منــه أمــام الرخــاء احلقيــي؟ إنــه اخلطيــة — أي إن تمســكنا
126

اِستقبل الغفران

ـن يَكْ ُتـ ُـم َخ َطايَــا ُه ال َ يَ ْن َجـ ُـح» .وأرجــو أن
بهــا ولــم نعــرف بهــا ونرتكهــاَ .
«مـ ْ
ً
تأخــذ ذلــك يف االعتبــار ،ألنــه مهــم للغايــة .ومــع ذلــك ،تذكــر أيضــا

ـن يُ ِقـ ُّـر ِب َهــا [خبطيتــه]
الوعــد الرائــع للنصــف اثلــاين مــن أمثــال َ :28:13
«و َمـ ْ
َويَ ت ْ ُ� ُك َهــا يُ ْر َحـ ُـم»
يقــدم اهلل الوعــد نلــا بالرمحــة إن اســتوفينا رشطــن :األول،

االعــراف ،واثلــاين ،الــرك .فهــو يطلــب منــا أن نعــرف هل برصاحــة

باخلطايــا الــي ارتكبناهــا .فقــد قابلــت بعــض انلــاس اذليــن دليهــم
انطبــاع بأنهــم إن لــم خيــروا اهلل عــن خطاياهــم ،فلــن يعرفهــا أبـ ً
ـدا!

وبالطبــع ،هــذا أمــر مضحــك .فــاهلل ال يطلــب منــا أن نعــرف ألجله،
ولكــن مــن أجلنــا.

فعندمــا نعــرف خبطايانــا بأمانــة وتواضــع أمــام اهلل ،ونعــرف

بأنهــا خطــأ ،فإننــا نتفــق مــع مــا تقــوهل لكمتــه عــن اخلطيــة.

فبإخراجهــا إىل العلــن ،حنــن ندعــو اهلل أن يتعامــل معهــا وخيلصنــا
منهــا .ومــع ذلــك ،إن تمســكنا بهــا وحاونلــا إبقائهــا خمفيــة ،فإننــا

نغلــق الطريــق أمــام اهلل ملســاعدتنا يف اتلعامــل معهــا.

ولــي نتحــرر مــن خطايانــا ،جيــب علينــا ً
أيضــا أن نتخــى عنهــا

ونرتكهــا تذهــب .فكيــف نفعــل ذلــك؟ نفعــل ذلــك عــن طريــق
اتلحــول عنهــا .فيجــب أن نقــرر أننــا ال نريــد االســتمرار يف ارتكاب

خطايــا مــن هــذا انلــوع بعــد اآلن .وهــذا قــرار مــن اإلرادة ،وباتلــايل
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ً
قــرارا
فإرادتنــا مشــركة يف هــذه الصفقــة مــع اهلل .وإن لــم نتخــذ
ً
حمــددا ،حبســب الــروط الــي حددهــا اهلل نلــا ،فلــن نتمكــن مــن

اختبــار رمحــة اهلل.

واآلن بعــد أن فحصنــا فقــرة العهــد القديــم فيمــا يتعلــق

بالغفــران ،دعونــا ننظــر إىل وعــد العهــد اجلديــد:

ـاد ٌلَ ،حـ ت َّـى يَغْ ِفـ َـر َل َنــا َخ َطايَانَــا َويُ َط ِّه َرنَــا
ِ«إ ِن ا ْع ت َ َ� ْف َنــا ِب َخ َطايَانَــا َف ُهـ َـو أَ ِمـ ي ن ٌ
ـ� َو َعـ ِ

ـن ك ُِّل ِإثْـ ٍـم» 1( .يوحنــا )9 :1
ِمـ ْ

يف هــذه الفقــرةً ،
أيضــا ،نــرى أن اهلل يطلــب منــا أن نعــرف

خبطايانــا .وعندمــا نلــزم بهــذا الــرط ،يعدنــا الكتــاب املقــدس بأننــا

ســرى صفتــن مــن اهلل  -أنــه أمــن ،وأنــه اعدل .فيجــب أن نفهــم
كيــف تعمــل هاتــان الصفتــان ً
معــا.
ـ� يلغفــر نلــا ،ألنــه وعــد بذلــك ،ولــن يرتاجــع اهلل عــن
اهلل أَ ِمـ ي ن ٌ
ً
ـاد ٌل يلغفــر نلــا ،ألنــه وضــع
وعــده إن اســتوفينا رشوطــه .وهــو أيضــا َعـ ِ
بالفعــل عقوبــة ذنوبنــا ىلع يســوع .فعندمــا ُع ِلــق يســوع ىلع الصليــب
ومــات ،دفــع العقــاب الاكمــل وانلهــايئ عــن خطايــا اجلنــس البــري

لكــه .ذللــك ،إن اســتوفينا رشوط اهلل – أي إن اعرتفنــا ،وتبنــا ،واتلفتنــا
إيلــه  -هــو قــادر أن يغفــر نلــا ً
تمامــا ونهائيًــا ،دون املســاس بالعدالــة
اإلهليــة اخلاصــة بــه.
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وباختصــار ،للتمتــع بفوائــد غفــران اهلل ،جيــب أن نســتويف ثالثــة

متطلبــات )1( :جيــب أن نعــرف خبطايانــا؛ ( )2جيــب علينــا أن نتخــى
عــن خطايانــا؛ ( )3باإليمــان ،جيــب أن ننــال غفــران اهلل ،مؤمنــن أنــه

حبســب أمانتــه وعــدهل ،ســوف يفعــل بالضبــط مــا وعــد بــه!

ما هو الثقل الذي حتمله؟
بينمــا كنــت تقــرأ هــذا الفصــل ،ربمــا تكــون قــد أدركــت أنــك

حتمــل الشــعور باذلنــب ،أو اخلــزي ،أو الفشــل حنــو خطايــاك .وقــد
تكــون خطايــا مــن املــايض أو خطايــا تصــارع معهــا حايلًــا – إال أنــك

بطريقــة مــا تشــعر باثلقــل .وربمــا تعتقــد أن اهلل ينظــر إيلــك باســتياء
بســبب خطايــاك وإخفاقاتــك.

إن اكنــت هــذه انلظــرة تنطبــق عليــك بــأي طريقــة ،فأنــا أريــد

أن أعطيــك الفرصــة أن تفتــح قلبــك أمــام اهلل وتنــال الغفــران اتلــام.
فهــل تريــد أن ُ
تطهــر تمامــا مــن ذنبــك مــن خــال عمــل دم يســوع
املســيح؟ إنــه أمــر بســيط جـ ً
ـدا أن تنــال هــذا اتلطهــر؛ إال أنــه حيتــاج

اإليمــان .وال يمكنــك أن تنطلــق مــن خــال شــعورك؛ بــل جيــب أن

تنظــر إىل صليــب يســوع املســيح وعمــل الفــداء الاكمــل اذلي نفــذه
ً
بديــا عنــك.
إن كنــت ترغــب يف تقديــم لك مشــاعرك املذنبــة إىل اهلل،
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فالصــاة اتلايلــة مكتوبــة ألجلــك وحــدك .تأمــل فيهــا للحظــة

ودعهــا تدخــل إىل أعمــاق قلبــك .وأثنــاء الصــاة ،توجــد فرصــة
لــك أن تذكــر خطايــا حمــددة ،إن اكن ذلــك مناســبًا .ومــع ذلــك ،ال
ً
ً
مهووســا خبطايــاك .وال تتعامــل إال مــع اخلطايــا
منحــرا أو
تصبــح
الــي توجــد فيهــا مشــلة باذلنــب أو الــي يذكــرك الــروح القــدس

بهــا .ثــم ،صــي ببســاطة صــاة اإليمــان  -إمــا كمــا كتبتهــا فيمــا

يــي أو صــي بكلماتــك اخلاصــة .وقبــل أن تصــي ،تذكــر الوعــد فـــي
ـاد ٌلَ ،حـ ت َّـى يَغْ ِفـ َـر َل َنــا َخ َطايَانَــا
 1يوحنــا «ِ :9 :1إ ِن ا ْع ت َ َ� ْف َنــا ِب َخ َطايَانَــا َف ُهـ َـو أَ ِمـ ي ن ٌ
ـ� َو َعـ ِ

ــن ك ُِّل ِإث ٍْــم».
َويُ َط ِّه َرنَــا ِم ْ

وبعــد أن تصــي ،بغــض انلظــر عــن شــعورك ،آمــن أن اهلل قــد

أكمــل عملــه ،واســت ِمر يف شــكره ىلع الغفــران اذلي قدمــه لــك.
أيها اآلب السماوي ،آتي إليك باسم يسوع .أشكرك على

إرسال يسوع ليموت على الصليب ويسفك دمه الثمني من
أجلي .أنا أؤمن أن يسوع قد محل كل خطاياي عليه ،وأن
ً
مستحقا لي بسبب خطيئيت قد وضعته
كل الذنب الذي كان
أنت عليه .لذلك ،بنا ًء على الوعد املذكور يف كلمتك،
أعرتف ً
أول بأنين أخطأت[ .قد ترغب يف ذكر أي خطااي حمددة

تشعر ابلذنب من أجلها أو اليت يذكرك الروح القدس هبا ].وفيما يتعلق
بهذه اخلطايا ،أشكرك على غفرانك  -بنا ًء على وعدك بأنه
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إن اعرتفت بها ،فسوف تغفرها .وأنا أمتسك بكلمتك،
وأعلن أنين مل أنل الغفران فقط ،بل أني ً
أيضا بدم يسوع،
ً
صحيحا لي ،باسم
قد تطهرت من كل إثم .وأعلن أن هذا
يسوع! أشكرك يا اهلل! آمني .
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أسئلة تطبيقية
ُ َّ
ــرف اخلطيــة؟ مــا الطريقــة الــي يمكــن بهــا
● كيــف تع ِ

مقارنــة تعريفــك مــع وصــف اخلطيــة ىلع "أنهــا الفشــل يف حتقيــق
اهلــدف اذلي خلقنــا اهلل مــن أجلــه"؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــن جتربتــك اخلاصــة ،كيف تصف ثقــل اخلطية؟ هــل يمكنك

أن تربطها بتصور داود ثلقل اخلطية يف مزمور  5-2 :32ومزمور 4-3 :38؟
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● من خالل خربتك اخلاصة ،كيف تصف فرح غفران اهلل؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
«م ْن يَكْ ُت ُم َخ َطايَا ُه ال َ يَ ْن َج ُحَ ،و َم ْن يُ ِق ُّر ِب َها َويَ ت ْ ُ� ُك َها يُ ْر َح ُم»( .أمثال )13 :28
َ
� َو َع ِاد ٌلَ ،ح ت َّ� يَغْ ِف َر َل َنا َخ َطايَانَا َويُ َط ِّه َرنَا ِم ْن
ِ«إ ِن ا ْع ت َ َ� ْف َنا ِب َخ َطايَانَا َف ُه َو أَ ِم ي ن ٌ
ك ُِّل ِإث ٍْم» 1( .يوحنا )9 :1
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 -13أن تصري ابن اهلل
االعــراف بمشــلة اخلطيــة يف حياتنــا ،واســتقبال غفــران اهلل من

خــال يســوع املســيح ،أمــر أســايس إلقامــة عالقة شــخصية مــع أبينا

الســماوي .ومــع ذلــك ،يوجــد احتيــاج آخــر رضوري لصحتنــا الروحية
ً
أبنــاءا هلل.
ونموهــا ،وهــو :أننــا جيــب أن نفهــم معــى أن نكــون

عملية الوالدة اجلديدة
للحصــول ىلع هــذا الفهــم ،ســنبدأ بانلظــر إىل حــوار بــن يســوع

وقائــد ديــي يف عــره ،وهــو فريــي يــدىع نيقوديمــوس .ويتــم
تســجيل هــذا احلــوار الرائــع يف إجنيــل يوحنــا:

ـود .هــذَ ا َجــا َء
َان ِإنْ َسـ ٌ
«ك َ
ـن ا ْلف َِّر ِيسـ ِّـي ي ن َ
ـس ِل ْل َي ُهـ ِ
� ْاسـ ُـم ُه ِنيق ِ
ـان ِمـ َ
ـوسِ َ ،رئيـ ٌ
ُود ُيمـ ُ
ِإ َل يَ ُســو َع َل ْيـ ًـا َو َقـ َ
ـن هللاِ ُم َع ِّل ًمــا،
ـال َلـ ُـه« :يَــا ُم َع ِّلـ ُـم ،نَ ْع َلـ ُـم أَنَّــكَ َقـ ْـد أَتَ ْيـ َ
ـت ِمـ َ
ألَن َليــس أَحــد ي ْقــدر أَن يعمـ َـل هــذه آ
اليَـ ِ ت
ـت تَ ْع َمـ ُـل ِإ ْن َلـ ْـم يَ ُكـ ِـن هللاُ
ـ� أَنْـ َ
ِِ
ْ ْ َ َ ٌ َ ِ ُ ْ َْ َ
ـات ا َّلـ ِ ي
ـال َلـ ُـه« :ا ْل َحـ َّـق ا ْل َحـ َّـق أَ ُقـ ُ
ـاب يَ ُســو ُع َو َقـ َ
َان أَ َحـ ٌـد ال َ يُو َلـ ُـد
ـول َلــكَ ِ :إ ْن ك َ
َم َعـ ُـه» .أَ َجـ َ

ـوت هللاِ»َ .قـ َ
ـن
ـن َفـ ْـو ُق ال َ يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يَـ َـرى َم َل ُكـ َ
ـال َلـ ُـه ِنيق ِ
ـوس« :ك َْيـ َـف يُ ْم ِكـ ُ
ِمـ ْ
ُود ُيمـ ُ
ـن أُ ِّمـ ِـه ثَا ِن َيــةً َويُو َلـ َـد؟»
ِإ
النْ َسـ َ
ـان أَ ْن يُو َلـ َـد َو ُهـ َـو َشـ ْـي ٌخ؟ أَ َل َع َّلـ ُـه يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يَ ْد ُخـ َـل بَ ْطـ َ
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ـاب يَ ُســو ُع« :ا ْل َحـ َّـق ا ْل َحـ َّـق أَ ُقـ ُ
وح
ـول َلــكَ ِ :إ ْن ك َ
َان أَ َحـ ٌـد ال َ يُو َلـ ُـد ِمـ َ
أَ َجـ َ
ـن ا ْل َمـ ِـاء َوالـ ُّـر ِ
ـن
ال َ يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يَ ْد ُخـ َـل َم َل ُكـ َ
ـن ا ْل َج َسـ ِـد َج َسـ ٌـد ُهـ َـوَ ،وا ْل َم ْو ُلــو ُد ِمـ َ
ـوت هللاِ .اَ ْل َم ْو ُلــو ُد ِمـ َ
ـن َفـ ْـو ُق .اَ ِّلريـ ُـح
ـب أَ ن يِّ� ُق ْلـ ُ
وح ُهـ َـو ُر ٌ
ـت َلــكَ  :يَ ْن َب ِغــي أَ ْن تُو َلـ ُـدوا ِمـ ْ
وح .ال َ تَ َت َع َّجـ ْ
الـ ُّـر ِ
ت
ـن
ـب َح ْيـ ُ
ـن تَ ـأِْ ي� َوال َ ِإ َل أَيْـ َ
ـن أَيْـ َ
ـث تَ َشــا ُءَ ،وتَ ْسـ َـم ُع َص ْوتَ َهــاِ ،لك َّنــكَ ال َ تَ ْع َلـ ُـم ِمـ ْ
تَ ُهـ ُّ

ـوس َو َقـ َ
ـال َلـ ُـه« :ك َْيـ َـف
ـاب ِنيق ِ
ـن ُو ِلـ َـد ِمـ َ
ـب .ه َكــذَ ا ك ُُّل َمـ ْ
وح» .أَ َجـ َ
تَذْ َهـ ُ
ُود ُيمـ ُ
ـن الـ ُّـر ِ
ـاب يَ ُســو ُع َو َقـ َ
ـت
ـن أَ ْن يَ ُكـ َ
سا ِئيـ َـل َو َل ْسـ َ
ـال َلـ ُـه« :أَنْـ َ
يُ ْم ِكـ ُ
ـون هــذَ ا؟» أَ َجـ َ
ـت ُم َع ِّلـ ُـم ِإ ْ َ
تَ ْع َلـ ُـم هــذَ ا! اَ ْل َحـ َّـق ا ْل َحـ َّـق أَ ُقـ ُ
ـول َلــكَ ِ :إنَّ َنــا ِإنَّ َمــا نَ َت َك َّلـ ُـم ِب َمــا نَ ْع َلـ ُـم َونَ ْش ـ َه ُد ِب َمــا
ـون َش ـ َها َدتَ َنا»( .يوحنــا )11 – 1 :3
َرأَيْ َنــاَ ،و َل ْس ـ ُت ْم تَق َْب ُلـ َ
وأجــد ً
دائمــا أنــه مــن املثــر لالهتمــام أنــه رغــم أن نيقوديمــوس

اكن مــن الواضــح أنــه رجــل خملــص ،وصالــح ،وذيك ،ومثقــف ،إال أنــه
لــم يســتطع أن يفهــم ببســاطة مــا يتحــدث عنــه يســوع .ومــع ذلــك،

اكن يســوع يتحــدث بوضــوح عــن واحــدة مــن أهــم حلظــات احليــاة -

ـن َفـ ْـو ُق» .وتســتخدم ترمجــات
ويه جتربــة وصفهــا يســوع بأنهــا «يُو َلـ ُـد ِمـ ْ
الكتــاب املقــدس األخــرى عبــارة "يــودل ثانيــة" أو "يــودل مــن جديــد".

وهــذه لكهــا ترمجــات منطقيــة.

ً
جــدا حــى أنــه ،كمــا أعلــن يســوع
وهــذا االختبــار مهــم

نليقوديمــوس ،مــا لــم يمــر أي شــخص بهــذه العمليــة – أي الــوالدة
اثلانيــة  -لــن يمكنــه رؤيــة ملكــوت اهلل ودخــوهل .وبالطبــع ،صدمــت
هــذه العبــارة نيقوديمــوس كثـ ً
ـرا! وقــد حــاول بــكل جديــة معرفــة
مــا يعنيــه يســوع بهــا.
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ً
أساســا نــواعن خمتلفــان مــن
وقــد أوضــح يســوع أنــه يوجــد

الطبيعــة البرشيــة :فتوجــد الطبيعــة اللحميــة اجلســدية ،وتوجــد

وح
ـن ا ْل َج َسـ ِـد َج َسـ ٌـد ُهـ َـوَ ،وا ْل َم ْو ُلــو ُد ِمـ َ
الطبيعــة الروحيــة« :اَ ْل َم ْو ُلــو ُد ِمـ َ
ـن الـ ُّـر ِ
وح».
ــو ُر ٌ
ُه َ
وعندمــا ســمع عــن عمليــة الــوالدة اجلديــدة الــي وصفهــا

يســوع ،ظــن نيقوديمــوس بطريقــة مــا أنــه ســيجب عليــه العــودة مــرة
أخــرى إىل رحــم أمــه وأن يــودل كرضيــع .إال أن يســوع قــال ،يف الواقــع،
"أنــا ال أحتــدث عــن والدة تنتــج طبيعــة جســدية .فــي دليــك بالفعــل.
أنــا أحتــدث عــن والدة تنتــج طبيعــة روحيــة لــم ختتربهــا بعــد ".

مثل الريح
ً
وتلوضيــح املزيــد عــن الــوالدة الروحيــة ،اســتخدم يســوع مثــال

مــن الطبيعــة – أي الريــح ،وهــو أحــد أكــر العنــارص املألوفــة يف اعملنا

ـث تَ َشــا ُءَ ،وتَ ْسـ َـم ُع َص ْوتَ َهــاِ ،لك َّنــكَ ال َ تَ ْع َل ُم
ـب َح ْيـ ُ
املــادي .فقــد قــال« ،اَ ِّلريـ ُـح تَ ُهـ ُّ
ِمــن أَيْـ ت
ـب».
ـن تَـأِْ ي� َوال َ ِإ َل أَيْـ َ
ْ َ
ـن تَذْ َهـ ُ
لك مــن اللغــة العربيــة يف العهــد القديــم واللغــة ايلونانيــة يف

العهــد اجلديــد دليهمــا لكمــة واحــدة يمكــن أن تعــي إمــا الريــح،
َ
أو انلفــس ،أو الــروح .ذللــك ،عندمــا اســتخدم يســوع الريــح كمثــال،

اكن يوجهنــا إىل مــا يوضحــه املثــال ،وهــو ســلوك الــروح القــدس .واكن
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يقــول" ،الــروح القــدس يشــبه الريــح .وال أحــد خيــر الريــح أيــن تهب.
فــي تــأيت يف حياتنــا ،إال أننــا ال نعــرف مــن أيــن أتــت ،وال نعــرف

إىل أيــن تذهــب ".ثــم أضــاف" ،يف الــوالدة اجلديــدة ،هــذا مــا يشــبهه
عمــل الــروح القــدس" .فنحــن ال نعــرف مــن أيــن يــأيت الــروح ،وال

نعــرف إىل أيــن يذهــب ،إال أننــا نعــرف بعــض األمــور عمــا يفعلــه.

الدليل على الروح
كنــت أحتــدث ذات مــرة إىل رجــل اكن حمبًــا للجــدل جـ ً
ـدا ،وقــد

قــال يل" :أنــا ال أؤمــن بــأي يشء ال أســتطيع رؤيتــه!"

فأجبتــه "حســنًا ،هــذا مثــر للســخرية! فأنــت لــم َ
تــر الريــح

أبـ ً
ـدا ،إال أنــك تؤمــن بالريــح ،أليــس كذلــك؟ " وقــد حتــر للحصــول

ىلع إجابــة!

لــم يشــاهد أحــد منــا الريــح .فكيــف نعــرف أيــن تهــب الريــح؟

يمكننــا أن نــرى مــا اذلي تفعلــه وباتلــايل معرفــة االجتــاه اذلي

تتحــرك فيــه .ونــرى أنهــا تتســبب يف أن تنطلــق الســحب يف الســماء،

وأن يرتفــع الغبــار يف الشــارع ،وأن تنحــي األشــجار وتتأرجــح .وربمــا
نــرى الريــح تهــب ىلع قبعــة ىلع رأس شــخص مــا حــى أنــه جيــري

لــي يمســك بهــا .ولك هــذه املــؤرشات  -والعديــد مــن األدلــة األخرى

 تثبــت أن الريــح تعمــل يف العالــم مــن حونلــا.136
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وقــد اكن يســوع خيــر نيقوديمــوس أن هــذا هــو مــا خيتــره

انلــاس عندمــا يــودلون ثانيــة .فيــأيت روح اهلل إىل حياتهــم ،وهــم ال
ً
يفهمــون حقــا مــن أيــن يــأيت أو إىل أيــن يذهــب .إال أنهــم يدركــون أن

بعــض اتلغيــرات قــد حدثــت داخلهــم.

عندمــا كنــت راعيًــا يف نلــدن يف اخلمســينيات مــن القــرن

املــايض ،جــاءت إىل مزننلــا امــرأة دنماركيــة شــابة ،اكنــت ممــن
يذهبــون إىل الكنيســة اســميًا ،تلكتشــف املزيــد حــول معــى الــوالدة.

وقــد نصحناهــا أنــا وزوجــي األوىل يلديــا ورشحنــا هلــا مــا جيــب
عليهــا أن تفعلــه يلكــون هلــا هــذا االختبــار .ثــم قدتهــا يف صــاة
بســيطة جـ ً
ـدا فعلــت فيهــا مــا طلبــه اهلل منهــا .وقــد اكنــت شـ ً
ـخصا

رســميًا نـ ً
ـوع مــا ،وليســت شــخصية اعطفيــة بــأي حــال من األحــوال،
وهــو ،حســب جتربــي ،نمــوذيج بالنســبة ملعظــم الشــعب ادلنمــاريك.
إال أنهــا بعــد أن احنــت رأســها وقالــت الصــاة ،وبينمــا اكنــت ترفــع

رأســها ،ظهــرت دمعتــان كبريتــان يف عينيهــا ونزتلــا ىلع خديهــا .وألن
دليهــا ويع ذايت ،فقــد جففــت عينيهــا بمنديلهــا .ثــم ظهــرت دمعتــان

أخريــان وســقطتا ىلع خديهــا ،فقالــت" :ال أعــرف ملــاذا أبكــي".
فأوضحت هلا" :كما ترين ،قد بدأت الريح تهب".

واكنــت هــذه واحــدة مــن األدلــة ىلع أن الــروح القــدس اكن

يعمــل يف حياتهــا .فقــد اختــرت الشــعور باحلنــان ،والشــعور بالراحــة،
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والشــعور بابلهجــة اذلي لــم تســتطع تفســره أو فهمــه .وقــد اكنــت
َ
حمرجــة تقريبًــا .إال أن األمــر اكن حقيقيًــا حــى أنها لم تســتطع إخفاءه.
وأنــا متأكــد أن يســوع قــدم نفــس اتلفســر حــول الــوالدة

اجلديــدة للكثــر مــن انلــاس إىل جانــب نيقوديمــوس الفريــي .إال
أنــي أعتقــد أن املحادثــة مــع نيقوديمــوس مسـ َ
ـجلة لســبب خــاص.

فــإن اكن يوجــد أي متطلبــات أخــرى إىل جانــب الــوالدة اجلديــدة مــن
ً
مجيعــا.
شــأنها أن تــأيت باحليــاة الروحيــة ،لــان نيقوديمــوس قــد فعلهــا
ً
فقــد اكن رجــا متدينًــا ،تلــى تعليمــه ،وشــغل منصبًــا اجتماعيًــا
ً
رفيعــا ،واكن ينتــي إىل اجلنــس ايلهــودي ،وهــو الشــعب اذلي اكن اهلل
قــد خصصــه ألغــراض خاصــة .ومــع ذلــك ،مــن املهــم أن نالحــظ
أنــه ال ادليــن ،وال اتلعليــم ،أو الوضــع االجتمــايع ،أو األهميــة العرقيــة
يمثــل أي بديــل للــوالدة اجلديــدة.

العملية الرئيسية
رشحــت حــى اآلن مبدأيــن ،همــا :رضورة الــوالدة اثلانيــة وطبيعة

مــا حيــدث عندمــا حيــدث ذلــك .ومــع ذلــك ،ال يــزال يوجــد ســؤال
مهــم للغايــة :كيــف يمكــن أن يــودل الشــخص ثانيــة؟ يف األصحــاح

األول مــن إجنيــل يوحنــا ،يقــول الرســول هــذا عــن يســوع:
اص ُت ُه َل ْم تَق َْب ْل ُه»( .يوحنا )11 :1
اص ِت ِه َجا َءَ ،و َخ َّ
ِ«إ َل َخ َّ
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فقــد جــاء يســوع كيهــودي للشــعب ايلهــودي (رغــم أنــه جــاء يف

انلهايــة جلميــع انلــاس) .ومــع ذلــك ،كأمــة  -وليــس كأفــراد  -كأمــة

مجاعيــة ،رفضــوه وهــو مــن اكن املســيا هلــم .ومــع ذلــك ،يمكننــا أن
ً
«وأَ َّمــا »...بعــد اآليــة املذكــورة ســابقا.
نشــكر اهلل أن هنــاك َ
ــروا أَ ْوال َ َد هللاِ ،أَ ِي
يــن ق َِب ُلــو ُه َفأَ ْع َط ُ
َ
اه ْ
«وأَ َّمــا ك ُُّل ا َّل ِذ َ
ــم ُســ ْل َطانًا أَ ْن يَ ِص ي ُ
ـن
ا ْل ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ـن َم ِشــي َئ ِة َج َسـ ٍـدَ ،وال َ ِمـ ْ
ـن َد ٍمَ ،وال َ ِمـ ْ
ـس ِمـ ْ
ـون ِب ْاسـ ِـم ِه .اَ َّل ِذيـ َ
ـن ُو ِلـ ُـدوا َل ْيـ َ
َم ِشــي َئ ِة َر ُجــل ،بَ ْ
ــن هللاِ»( .يوحنــا )13 – 12 :1
ــل ِم َ
يف الفقــرة الســابقة ،الحــظ أن يوحنــا يســتثين ثالثــة احتمــاالت
ً
لــي يــودل الشــخص مــن اهلل .أول ،يقــول إن الــوالدة اجلديــدة ليســت
َ
بالنســب الطبيــي .وبغــض انلظــر
ـن َد ٍم» .وبعبــارة أخــرى ،ليســت
ِ«مـ ْ
عــن مــدى صــاح وادلك وأمــك ،فهــذا ال جيعلــك صاحلًــا باملعــى
الــرويح .فيجــب أن يكــون دليــك والدة روحيــة تنــال فيهــا طبيعــة

جديــدة.

ً
ــن َم ِشــي َئ ِة
ثانيــا ،يقــول يوحنــا إن الــوالدة اجلديــدة ليســت ِ«م ْ
َج َسـ ٍـد» .فــي ليســت نتيجــة الوســائل الطبيعيــة لإلجنــاب البــري.
ً
ـن َم ِشــي َئ ِة َر ُجــل» .واللكمــة األصلية
ثاثلــا ،هــو يقــول إنهــا ليســت ِ«مـ ْ
ُ
«ر ُجــل» يه املصطلــح اذلي تســتخدمه اللغــة ايلونانيــة
الــي ترتجــم إىل َ
للــزوج .وبمعــى آخــر ،يه ليســت نتيجــة قــرار رجــل يرغــب يف
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تكويــن أرسة .بــل يه ىلع مســتوى خمتلــف؛ ويه ليســت جســدية،

بــل روحيــة.

ً
إذا ،مــا يه العمليــة الــي تــؤدي إىل الــوالدة مــن جديــد ،أو الوالدة

مــن اهلل؟ جيــب ىلع لك مــن يرغــب يف أن يــودل مــن اهلل أن يفعــل مــا
ـن ق َِب ُلــو ُه  .»...فالقــرار
يتلخــص يف هــذه العبــارة البســيطةَ :
«وأَ َّمــا ك ُُّل ا َّل ِذيـ َ
الوحيــد اذلي جيــب عليــك اختــاذه مــن أجــل أن تــودل مــن جديــد هــو

أن تقبــل يســوع كمخلصــك الشــخيص وتعــرف بــه ربــك .وعندمــا

تفعــل ذلــك ،هــو يمنحــك احلــق والســلطان تلصبــح ابــن هلل.

وأنــت تقبلــه باإليمــان – أي ببســاطة باإليمــان باســمه .وال

يمكــن أن تقبــل يســوع بالقيــام بأعمــال دينيــة صاحلــة أو عــن
طريــق أي إداعء قــد يكــون دليــك مــن بــرك .فهــو ال يُســتقبل إال
باإليمــان باســمه؛ ممــا يــؤدي إىل والدتــك مــن اهلل!

ادع يسوع إىل الداخل
ً
وعــدا يمكنــك أن
مــع ختــام هــذا الفصــل ،أود أن أعطيــك

تتمســك بــه إن كنــت تريــد أن تــودل مــن جديــد .وقــد قدمــه يســوع

يف رؤيــا :٢٠ :٣

ــف َع َ
ــاب،
«ه َنــذَ ا َو ِاق ٌ
ْــر ُعِ .إ ْن َس ِــم َع أَ َح ٌ
ــوِ ت ي� َو َف َت َ
ــد َص ْ
ــح ا ْل َب َ
ــاب َوأَق َ
ــى ا ْل َب ِ
أَ ْد ُخ ُ
ــو َم ِعــي».
ــل ِإ َل ْي ِــه َوأَتَ َع ش َّ
ــى َم َع ُــه َو ُه َ
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وهــذا وعــد لــك .فيســوع واقــف خــارج بــاب قلبــك ويقــرع.

وهــو إنســان لطيــف .ولــن يفــرض عليــك دخــوهل .فــإن كنــت تريــد
منــه أن يدخــل قلبــك ،جيــب عليــك دعوتــه .وإن دعوتــه إىل ادلاخــل،

يمكنــك أن تتأكــد أنــه ســيأيت  -ألنــه حيفــظ لكمتــه .فهــو يقــول،
ـى َم َعـ ُـه َو ُهـ َـو َم ِعــي».
«أَ ْد ُخـ ُـل ِإ َل ْيـ ِـه َوأَتَ َعـ ش َّ
وهكــذا ،أنــت تقبــل يســوع بدعوتــه .وتفتــح ابلــاب هل وختضــع

هل عنــد دخــوهل .ثــم ،باإليمــان ،تشــكره ىلع أنــه قــد جــاء .وهــذا هــو
اإليمــان اخلــايص :أي ببســاطة اإليمــان بــأن يســوع ســيفعل مــا قــال
أنــه ســيفعله ،إن كنــت ســتؤمن بــه.

ً
ٍ
الــواع بــأن تفتــح بــاب
أبــدا ذلــك القــرار
ربمــا لــم تتخــذ
ً
قلبــك ،وتدعــو يســوع إىل ادلاخــل ،وتســمح هل بــأن يصبــح ربــا ىلع
حياتــك .فقــد حتــر الكنيســة ،وربمــا تصــي وتقــرأ اإلجنيــل بأمانــة.

ومــع ذلــك ،بقــدر مــا يمكــن أن تكــون هــذه األنشــطة مفيــدة ،إال
أنهــا ال جتعلــك ابنًــا هلل.
إن اكن دليــك أي ســؤال حــول مــا إن اكن يســوع يعيــش بداخلك

بطريقــة شــخصية وحقيقيــة للغايــة ،فــإين أشــجعك ىلع حســم هــذه
القضيــة مــرة واحــدة وإىل األبــد مــن خــال قبــوهل يف قلبــك باإليمــان

يف الوقــت احلــايل.
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أقــدم لــك صــاة بســيطة دلعــوة يســوع إىل قلبــك .اقرأهــا وتأمل

فيهــا .فــإن اكنــت تعــر عــن رغبــة قلبــك ،صليهــا كمــا يه مكتوبــة.

أو يمكنــك ببســاطة اتلعبــر عــن الصــاة بكلماتــك اخلاصــة.
يا رب يسوع ،أشكرك ألنك مت على الصليب

بسبب خطاياي حتى يغفر اهلل لي .وأنا أعرتف بأنك

دفنت وأ ِقمت من األموات ،حتى تكون لي حياة أبدية.
وأنا أفتح اآلن باب قليب وأطلب منك أن تأتي وحتيا

بداخلي إىل األبد .وأنا أبدأ حياة جديدة معك وأطلب
منك أن تبدأ يف قيادتي بروحك القدوس حتى ميكنين

أن أعرفك أفضل وأن أسري معك .أشكرك حلضورك إىل
قليب حبسب وعد كلمتك .آمني .

إن كنــت قــد صليــت تلــك الصــاة ،يمكنــك أن تتأكــد أن

يســوع قــد أســتجاب هلــا  -وقــد جــاء إىل قلبــك .ملــاذا ال تبــدأ
بشــكره اآلن؟ أخــره أنــك تســى إلرشاكــه شــخصيًا يف لك جمــال مــن

جمــاالت حياتــك.

سيســاعدك بــايق هــذا الكتــاب ىلع ابلــدء يف املطابلــة بوعــود

املــراث اكبــن هلل ،واختبــار نعمتــه بشــل اكمــل يف لك جمــال مــن
جمــاالت حياتــك.
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أسئلة تطبيقية
● هــل اختــرت الــوالدة اجلديــدة؟ إن اكن األمــر كذلــك ،مــى

حــدث ذلــك ،ومــا يه الظــروف؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● أذكــر بعــض األدلــة املحــددة حلركــة الــروح ،أو عملــه ،يف

حياتــك؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
اه ْم ُس ْل َطانًا أَ ْن يَ ِص ي ُ�وا أَ ْوال َ َد هللاِ ،أَ ِي
ين ق َِب ُلو ُه َفأَ ْع َط ُ
َ
«وأَ َّما ك ُُّل ا َّل ِذ َ
ين ُو ِل ُدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍمَ ،وال َ ِم ْن َم ِشي َئ ِة َج َس ٍدَ ،وال َ ِم ْن
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ِب ْاس ِم ِه .اَ َّل ِذ َ
َم ِشي َئ ِة َر ُجل ،بَ ْل ِم َن هللاِ»( .يوحنا )13 – 12 :1
ت
اب ،أَ ْد ُخ ُل
«ه َنذَ ا َو ِاق ٌف َع َل ا ْل َب ِاب َوأَق َْر ُعِ .إ ْن َس ِم َع أَ َح ٌد َص ْوِ ي� َو َف َت َح ا ْل َب َ
ِإ َل ْي ِه َوأَتَ َع ش َّ� َم َع ُه َو ُه َو َم ِعي»( .رؤيا )٢٠ :٣
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نواصــل مســرتنا يف أرض وعــود اهلل – أي حتديــد طــرق العــاج

الكتابيــة املحــددة للقضايــا ايلوميــة الــي نواجههــا .وواحــدة مــن
أكــر القضايــا انتشـ ً
ـارا يف العالــم املعــارص يه مشــلة املعانــاة اذلهنيــة
املتكــررة .ويف هــذا الفصــل ،أود أن أشــارك عــن كيفيــة احلصــول ىلع

اإلطــاق مــن القصــف اذلهــي الســليب ،واذلي يبــدو أن الكثــر مــن
انلــاس يواجهونــه ىلع أســاس يــويم.

ضغوط احلياة الشائعة
يف عرصنــا احلديــث ،نتعــرض لضغــوط خمتلفــة كثــرة  -ويبــدو
ً
أن هــذه املطالــب تزتايــد ً
دائمــا وال تتناقــص مطلقــا .وســتكون قائمــة
الضغــوط الاكملــة الــي نواجههــا أكــر مــن أن حنــاول أن نذكرهــا.

ومــع ذلــك ،أود أن أذكــر بعــض األمثلــة البســيطة إال أنهــا شــائعة.

 .1ضغــط األقــران مــن جمموعــة معينــة مــن األصدقــاء أو

الزمــاء اذليــن دلينــا ،مــن أوئلــك اذليــن يف فئتنــا العمريــة ،أو مــن
أوئلــك اذليــن ىلع مســتوانا االجتمــايع .وهــذا هــو الضغــط أن تتوافــق
وتكــون مثــل بقيــة املجموعــة .ويظهــر هــذا الضغــط بطريقــة
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واضحــة للغايــة بــن تالميــذ املــدارس .ويمكــن أن يكــون هنــاك

ضغــط هائــل مــن أجــل "القيــام بمــا يفعلــه مجيــع األطفــال اآلخرين".
وىلع ســبيل املثــال ،قــد يتعــرض الشــباب للضغــوط الســتخدام
املخــدرات أو أن يصبحــوا ناشــطني جنســيًا ألن العديــد مــن

أصدقائهــم يقومــون بتجربــة هــذه الطــرق .وإن رفــض الشــاب القيــام
ُ
فسيشــعر باخلجــل الشــديد.
بمــا يفعلــه اجلميــع،
ويســتمر ضغــط األقــران مــع تقدمنــا يف العمــر .ومــن املعــروف

باســم "مواكبــة جونــز" .فقــد تملــك العائلــة األخــرى الــي تســكن
عــر الشــارع ســيارة جديــدة ،ذللــك حنــن حنتــاج إىل ســيارة جديــدة.

وقــد وضــع اجلــار املجــاور للتــو محــام ســباحة يف حديقتــه ،ذللــك
حنــن حنتــاج إىل محــام ســباحة.

وباتلــايل ،يف ثقافتنــا ،يوجــد ضغــط مســتمر تقريبًــا أن نكــون

مثــل اآلخريــن ،وهــو يتعــزز بقــوة مــن خــال الصــور يف اإلعالنــات
ووســائل الرتفيــه .وتتعــارض هــذه الضغــوط ً
اغبلــا مــع طبيعتنــا
ادلاخليــة وشــخصيتنا احلقيقيــة.

 .2الضغــط لكســب مــا يكيف مــن املــال تللبيــة رغباتنــا املادية،

وتوفــر بعــض األمــان عندمــا نكــون كبــار الســن .وتوجــد مطالــب
مســتمرة للحصــول ىلع األمــوال وجتميعهــا  -واعدة ،بغــض انلظــر عــن
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مقــدار مــا يكســبه انلــاس مــن ثــروات ،ال يبــدو ذلــك اكفيًــا أبـ ً
ـدا.
 .3الضغــط فقــط مــن أجــل اســتمرار ابلقــاء .فعــى ســبيل

املثــال ،يواجــه الكثــر مــن انلــاس معركــة مســتمرة ضــد املــرض

واأللــم .وقــد تــم تشــخيص بعــض هــذه احلــاالت ىلع أنهــا ،ىلع املــدى
القصــر أو الطويــل ،قــد تــؤدي إىل الوفــاة .وقــد تكــون يف الوقــت
احلــايل تقــاوم ً
مرضــا ،ويتوقــع الطبيــب أنــه غــر قابــل للشــفاء؛

وربمــا تــم إخبــارك أنــه قــد يكــون دليــك بضعــة أشــهر أو بضــع
ســنوات فقــط للعيــش .ويصــل هــذا إىل نــوع مــن قــرار اإلعــدام

اذلي يبــدو أنــه مرتبــط بــك .ويمكــن أن يكــون ذلــك أحــد أقــى
أشــال الضغــط الــي يمكــن أن يواجههــا الشــخص.

أفكار التهديد ،الشكاية ،التعذيب
عنــد مواجهــة مثــل هــذه الضغــوط ،مــن الشــائع جـ ً
ـدا جتربــة

الضغــط اإلضــايف عنــد اتلعامــل مــع الصــوت ادلاخــي اذلي يعــذب.

ويف بعــض األحيــان ،قــد يبــدو كأنــه صــوت مســموع ،إال أنــه يف
معظــم األحيــان ،هــو صــوت داخــي .ومــا يقــوهل هــذا الصــوت يمكن

صياغتــه يف مجــل واضحــة وحمــددة – أي إرســال تيــار ثابــت مــن أفــار
اتلهديــد ،أو الشــاية ،أو اتلعذيــب.

ومــن املهــم أن نفهــم أنــه عندمــا يكــون هنــاك صــوت ،يوجــد
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شــخص وراء الصــوت .فــا يوجــد ظاهــرة يف الكــون بــأن يوجــد
صــوت بــدون شــخص وراءه .فوجــود صــوت يشــر إىل وجود شــخصية.

وعندمــا يشــتيك علينــا الصــوت اذلي نســمعه يف أفاكرنــا أو يعذبنــا

بطريقــة مــا ،فإننــا نعــرف حقيقــة واحــدة ىلع وجــه ايلقــن ،ويه:
أن الشــخص اذلي يقــف وراء هــذا الصــوت هــو الشــيطان ،إبليــس.

وضــع يف اعتبــارك أن الشــيطان هــو املشــتيك واملضايــق (انظــر ،ىلع
ســبيل املثــال ،رؤيــا  .)10 :12فعندمــا يكــون دليــك صــوت يف ذهنــك
يشــتيك عليــك ،ويعذبــك ،ويضغــط عليــك ،ويدفعــك ،وحيثــك،
ً
واضحــا لــك دون أن يكــون هنــاك أي ديلــل آخــر
جيــب أن يكــون

أن مصــدره هــو الشــيطان.

اهلجمات املشتركة ضد الذهن
فيمــا يــي أشــال شــائعة مــن الشــاية والعــذاب اذلي يــأيت بــه

الشــيطان ضــد عقــول انلــاس .وقــد واجهــت لك واحــد مــن هــذه

األمثلــة أكــر مــن مــرة حيــث قمــت بنصــح األشــخاص اذليــن اكنــوا
حتــت ضغــط نفــي أو يعانــون مــن معانــاة ذهنيــة.

" .1اهلل ال حيبــك" .وانلتيجــة انلهائيــة تلصديــق هــذه الشــاية يه

الشــعور بالرفض والوحــدة .وقد تبدأ يف اتلفكــر يف أن اآلخرين يمكنهم

اتلواصــل بســهولة مــع اهلل – إال أنــك ال يمكنــك ذلــك .وقد تشــعر كأن

اهلل يبــدو أنــه دليــه خطة حليــاة اآلخريــن – إال أنــه ليس دليــه خطة لك.
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ً
ً
" .2أنت فاشــل" أو "ســتظل دائما فاشــا" .وقد تكون هذه اللكمات
املشــتكية ال تــأيت فقــط مــن صــوت يف ذهنــك بــل ً
أيضــا مــن شــخص

آخــر  -وربمــا يكــون وادليــك أو حــى زوجتــك .ويف لكتــا احلاتلــن،
تكــون الرســالة واضحــة وثابتــة" :قــد فشــلت يف كثــر مــن األحيــان

دلرجــة أنــه ال يبــدو أن هنــاك أي اختيــار لــك يف احليــاة إال الفشــل".

" .3أنــت تفقــد عقلــك" .اندهشــت يف جلســات املشــورة ،مــن
ً
عــدد األشــخاص اذليــن ســمعوا صوتــا يتحــدث بهــذه اللكمــات إيلهم.
وحيــدث مثــل هــذا ً
اغبلــا" :كمــا تعلــم ،ماتــت عمتــك يف مستشــى
لألمــراض العقليــة ،واكن هنــاك يشء غريــب عــن جدتــك  -ســتكون
أنــت اتلــايل ".وال أعتقــد أنــه مــن املمكــن أن أعـ ّ
ـر باللكمــات عــن

مــدى ألــم هــذا انلــوع مــن املعانــاة.

" .4دليــك مــرض قاتــل" .يمكــن أن يكــون هنــاك أفــار

تعذبــك مرتبطــة باأللــم اجلســدي أو أعــراض مــرض حمتمــل .وقــد

خيــرك الصــوت املوجــود يف ادلاخــل بــأن "األلــم اذلي تشــعر بــه ناتــج
ً
عــن الرسطــان" .وربمــا تكــون دليــك أعــراض أخــرى جتعلــك خائفا
مــن جمــرد اذلهــاب إىل الطبيــب إلجــراء الفحــص .وأنــت ختتــر تلــك
ً
ً
ونهــارا ،بينمــا ختــوض املعركــة ضــد
األعــراض بــا توقــف ،يلــا

الفكــر اذلي تشــل يف ذهنــك :هــذا األلــم ناتــج عــن شــل مــا
مــن أشــال املــرض انلهــايئ .ومــن املحتمــل جـ ً
ـدا ،أن يوجــد القليــل
149

اِستقبل وعود اهلل

جـ ً
ـدا مــن اخلطــأ معــك .ومــع ذلــك ،أنــت فقــط تشــعر باالرتعــاش

والرعــب مــن األلــم ملواجهــة حتــدي املعانــاة .وهــو يمنعــك مــن
انلهــوض تلنفــض تلــك األفــار املزعجــة.

وأيــوب هــو شــخصية العهــد القديــم اذلي خضــع نلــوع املعانــاة

اذلي نتنــاوهل يف هــذا الفصــل .وقــد خلــص هــذه العمليــة بوضــوح
شــديد وإجيــاز عندمــا عــر عــن رثائــه:

أ
ن
ـا�َ ،وا َّلـ ِـذي ف َِز ْعـ ُ
«ل َ ن يِّ� ْ ِارت َعابًــا ْارتَ َع ْبـ ُ
ـىَ .لـ ْـم أَ ْط َم ـ ِئ ن َّ
ـت َفأَتَـ ِ ي
ـت ِم ْنـ ُـه َجــا َء َعـ َ ي َّ
ت
ـر ْحَ ،و َقـ ْـد َجــا َء اَ ُّلر ْج ـ ُز» (أيــوب )26 – 25 :3
َو َلـ ْـم أَ ْس ـك ُْن َو َلـ ْـم أَ ْسـ َ ِ
ومــا قــاهل أيــوب ينطبــق ىلع عــدد ال حيــى مــن اآلالف
ن
ــا�» .فاخلــوف يمكــن أن
«ارت َعابًــا ْارتَ َع ْب ُ
يف جمتمعنــا املعــارصِ ْ :
ــت َفأَتَ ِ ي

يفتــح ابلــاب للحالــة الــي ختــاف منهــا .وأحــد األســباب املحتملــة

للرسطــان دلى بعــض انلــاس هــو ببســاطة خوفهــم املهــووس منــه.
وباملثــل ،أحــد العوامــل الــي قــد تســاهم يف اجلنــون دلى بعــض
انلــاس هــو خوفهــم مــن فقــدان عقوهلــم .ويســتخدم إبليــس اخلــوف

كوســيلة إلحضــار صعوبــات إضافيــة علينــا.

أبواب اهلجوم
أ
ن
ـا�َ ،وا َّلـ ِـذي ف َِز ْعـ ُ
«ل َ ن يِّ� ْ ِارت َعابًــا ْارتَ َع ْبـ ُ
ـىَ .لـ ْـم أَ ْط َم ـ ِئ ن َّ
ـت َفأَتَـ ِ ي
ـت ِم ْنـ ُـه َجــا َء َعـ َ ي َّ
ت
ـر ْحَ ،و َقـ ْـد َجــا َء اَ ُّلر ْجـ ُز» .هــل هــذه حاتلــك؟ إن اكنــت
َو َلـ ْـم أَ ْسـك ُْن َو َلـ ْـم أَ ْسـ َ ِ
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لكمــات أيــوب تصــف حاتلــك اذلهنيــة بــأي شــل مــن األشــال،

فأريــد منــك أن تعــرف أنــه يوجــد عــاج .وهــو يــأيت عندمــا نــدرك
ابلــاب اذلي يســتخدمه الشــيطان لدلخــول إىل حياتنــا .وهــو يســتخدم
العديــد مــن األبــواب ،إال أنــي أقــرح اثنــن مــن أكرثهــا شـ ً
ـيوع،

ـرارا وتكـ ً
ويه الــي رأيتهــا مـ ً
ـرارا يف جلســات املشــورة .ابلــاب األول

هــو الغيــظ وعــدم الغفــران .ومــن الشــائع الشــعور بالغيــظ وعــدم
الغفــران جتــاه شــخص مــا .ويكــون الشــخص ً
اغبلــا قريبًــا نلــا أو
اكن قريبًــا منــا يف وقــت مــا مــن حياتنــا ،مثــل أحــد الوادليــن ،أو
الــزوج ،أو االبــن ،أو اجلــار ،أو اخلــادم يف الكنيســة.

وابلــاب اثلــاين اذلي يســتخدمه الشــيطان بشــل متكــرر هــو

موقــف اتلمــرد  -وخاصــة ضــد اهلل .وقــد يكــون اتلمــرد ضــد
املجتمــع أو أي شــل مــن أشــال الســلطة البرشيــة .إال أنــه يف

جوهــره ،هــو تمــرد ضــد اهلل  -أي رفــض اخلضــوع حلكومتــه الصاحلــة
ّ
معــر عنــه يف العائلــة ،أو الكنيســة ،أو املجتمــع.
كمــا يه

إغالق األبواب
إن اكن الشــيطان يســتغل ابلــاب املفتــوح لدلخــول يف حياتنــا ،فإن

احلــل األكــر منطقيــة هــو ببســاطة إغــاق هــذا ابلــاب .ونلفــرض
أن حيوانًــا ً
رشســا اكن يدخــل وخيــرج مــن ابلــاب األمــايم إىل مزنلــك.
لــن يتــم حــل املشــلة بمجــرد الــراخ ىلع احليــوان أو الصــاة مــن
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أجــل اإلنقــاذ – بــل ســتحتاج إىل إغــاق ابلــاب حــى ال يعــد بإماكنــه
ادلخــول .وحيــاول الكثــر مــن انلــاس انتهــار الشــيطان أو الصــاة

مــن أجــل اخلــاص ،إال أنهــم يفشــلوا يف منــع دخــوهل إىل حياتهــم.

فــإن اكن ابلــاب اذلي يســتخدمه الشــيطان هــو الغيــظ وعــدم

الغفــران ،جيــب علينــا أن نغفــر للشــخص اذلي نغتــاظ منــه .وجيــب

علينــا أن نتخلــص مــن أي مــرارة أو كراهيــة ،وأن نتذكــر لكمــات
ــن أَيْ ًضــا
يســوع يف الصــاة الربانيــةَ :
ــر نَ ْح ُ
ــر َل َنــا ُذنُوبَ َنــا ك ََمــا نَغْ ِف ُ
«واغ ِْف ْ
ـ� ِإ َل ْي َنــا» (مـ تـى  .)١٢ :٦فليــس نلــا احلــق يف أن نســأل اهلل أن يغفــر
ِل ْل ُمذْ ِن ِبـ ي ن َ
نلــا بمــا يفــوق املقيــاس اذلي نغفــر بــه لآلخريــن .ويعلــق يســوع ىلع
هــذه احلقيقــة يف األصحــاح الســادس مــن مــى:

السـ َـم ِاو ُّيَ .و ِإ ْن
«ف َِإنَّـ ُـه ِإ ْن َغف َْرتُـ ْـم ِلل َّنـ ِ
ـاس َزال َ ِت ِهـ ْـم ،يَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم أَيْ ًضــا أَبُو ُكـ ُـم َّ
ـاس َزال َ ِت ِهـ ْـم ،ال َ يَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم أَبُو ُكـ ْـم أَيْ ًضــا َزال َ ِت ُكـ ْـم»( .مـ تـى )15-14 :6
َلـ ْـم تَغْ ِفـ ُـروا ِلل َّنـ ِ
ذللــك ،إن كنــا نريــد الغفــران مــن اهلل ،جيــب أن نغفــر لآلخرين.

فقــد وضــع اهلل هــذا املطلــب ،ولــن يغــره .وأرجــو إدراك أن الغفــران

ليــس اعطفــة – بــل هــو قــرار .وبمعــى مــا ،أن تمــزق صــك ادليــن
ملــا يديــن لــك بــه شــخص مــا .فدليــك صــك ديــن هــذا الشــخص

يف يــدك ،إال أن اهلل دليــه الكثــر منــك يف يــده .وهــو يقــول ببســاطة،

"أنــت تمــزق صــك ادليــن اذلي دليــك ،وســوف أمــزق اذليــن مــي".
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وإن اكن ابلــاب اذلي يســتخدمه الشــيطان هــو اتلمــرد ،وخاصــة

اتلمــرد ىلع اهلل ،فــإن طريقــة إغــاق هــذا ابلــاب يه اخلضــوع هلل.

َاخ َض ُعــوا
ومــرة أخــرى ،هــذا هــو قــرار إرادتــك .ويقــول يعقــوب« ،ف ْ
ـس ف ََي ْهـ ُـر َب ِم ْن ُكـ ْـم» (يعقــوب  .)7 :4فــا يمكنــك مقاومــة
هللِ .ق َِاو ُمــوا ِإبْ ِليـ َ

الشــيطان طاملــا أنــك تقــاوم اهلل  -ألن اهلل هــو الوحيــد اذلي يمكنه أن
يمنحــك اإليمــان ،والقــوة ،وانلعمــة الــي حتتاجهــا ملقاومــة الشــيطان.

وهكــذا ،إن اكن الشــيطان يعذبــك ،فــإن خطوتــك األوىل يه اخلضــوع
هلل .ختلــص مــن تمــردك وقــل هل" ،يــا رب ،أنــا أخضــع لــك .أنــت
خالــي؛ أنــت تقــود الكــون ،وأنــا أخضــع ملعامالتــك يف حيــايت.

وســأفعل مــا تشــاء مــي ".

يف هــذه املرحلــة  -عندمــا تكــون قــد خضعــت هلل وجعلــت

هــذا اعرتافــك بــه  -دليــك احلــق يف أن تأخــذ ســيف الــروح ،اذلي

هــو لكمــة اهلل (انظــر أفســس  ،)17 :6وتطــرد الشــيطان مــن حياتــك.

ويمكنــك الوقــوف ضــد اخلصــم بنفــس الطريقــة الــي فعلهــا يســوع
يف جتربــة الربيــة .فــي لك مــرة أىت العــدو إلغرائــه ،أجــاب يســوع

ـوب( .»...انظــر ،ىلع ســبيل املثــال ،مــى .)١٠ ،٧ ،٤ :٤
بهــذا الــردَ :
«مكْ ُتـ ٌ
ونظـ ً
ـرا ألن يســوع قــد خضــع هلل ،فقــد أمكنــه مقاومــة إبليــس.
فــإن خضعــت هلل بالطريقــة الــي اتبعهــا يســوع ،عندئــذً ،
أيضــا،

ســيكون لــك احلــق يف مقاومــة إبليــس .ويكــون دليــك احلــق يف أن
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تقــول تللــك األصــوات" ،لــن أســتمع إيلــك بعــد اآلن .يــا شــيطان،
اخــرج مــن حيــايت! أنــا خضعــت هلل .أنــا أنتــي إىل اهلل .ال يوجــد
دليــك قــوة َّ
يلع! وقــد تــم تســوية مجيــع االداعءات املوجهــة يل بمــوت
يســوع ىلع الصليــب .وأنــا اآلن أقاومــك وآمــرك أن ترتكــي ".

ً
تعلمنــا يف هــذا الفصــل ،طرقــا عمليــة تلحديــد املعانــاة اذلهنيــة
احلصــول ىلع احلريــة منهــا .إال أن هــذا الســؤال ال يــزال ً
قائمــا :كيــف

يمكننــا أن نتمتــع بهــدوء اذلهــن احلقيــي؟ هــذا هــو موضوعنــا اتلــايل
وحنــن نواصــل رحلتنــا عــر أرض وعــود اهلل.
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أسئلة تطبيقية
● مــا اذلي يســبب أكــر ضغــط أو إجهــاد يف حياتــك اآلن؟ هــل

تواجــه أي أفــار ســلبية أو أفــار تعذبــك؟ مــا يه تلــك األفــار؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
مفتوحــا  -لعــدم الغفــران ،أو اتلمــرد،
● هــل تركــت ابلــاب

أو اخلــوف  -فهاجــم مــن خــاهل الشــيطان حياتــك الفكريــة؟ مــاذا
ســتفعل إلغــاق هــذا ابلــاب؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات
السـ َـم ِاو ُّيَ .و ِإ ْن
«ف َِإنَّـ ُـه ِإ ْن َغف َْرتُـ ْـم ِلل َّنـ ِ
ـاس َزال َ ِت ِهـ ْـم ،يَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم أَيْ ًضــا أَبُو ُكـ ُـم َّ
ـاس َزال َ ِت ِهـ ْـم ،ال َ يَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم أَبُو ُكـ ْـم أَيْ ًضــا َزال َ ِت ُكـ ْـم»( .مـ تـى )15-14 :6
َلـ ْـم تَغْ ِفـ ُـروا ِلل َّنـ ِ
يس ف ََي ْه ُر َب ِم ْنك ُْم» (يعقوب .)7 :4
«ف ْ
َاخ َض ُعوا هللِ .ق َِاو ُموا ِإبْ ِل َ

155

156

 -15هدوء الذهن احلقيقي
يف عمليــة فتــح قلوبنــا وعقونلــا للوعــود الــي يف لكمــة اهلل ،جنــد

اإلجابــات الــي حنتاجهــا للمشــالك والقضايــا املشــركة يف احليــاة .وقد

رأينــا للتــو كيــف يمكــن لوعــود اهلل أن تنقذنــا مــن املعانــاة اذلهنيــة.
واملوضــوع اذلي يتبــع ذلــك بشــل طبيــي جـ ً
ـدا هــو كيفيــة اتلمتــع
بهــدوء اذلهــن احلقيــي .ويتــاءم هــذان املوضــواعن ً
معــا كوجهــن

مقابلــن لعملــة واحــدة  -واحــد ســليب واآلخــر إجيــايب .فكيفيــة
احلصــول ىلع اإلطــاق مــن املعانــاة اذلهنيــة هــو الوجــه الســليب.

وكيفيــة االســتمتاع بهــدوء اذلهــن احلقيــي هــو الوجــه اإلجيــايب .ومــن
الواضــح أننــا حنتــاج إىل الوجــه اإلجيــايب بقــدر مــا حنتــاج إىل الوجــه
الســليب.

وال يكــي جمــرد ختليــص عقونلــا مــن املعانــاة اذلهنيــة .ورغــم
ً
نــوع مــن الفــراغ
أننــا ســوف نشــعر بالراحــة ،إال أننــا قــد خنتــر
اذلهــي .وبشــل دائــم تقريبًــا ،إن واصلنــا هــذا الفــراغ لفــرة طويلــة

بمــا فيــه الكفايــة ،فــإن بعــض قــوى الــر ســوف تســتمر يف طريقهــا
وتصيــب عقونلــا .ذللــك ،فجــزء أســايس مــن محايتنــا هــو أن تكــون
عقونلــا حمميــة بســام اهلل.
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لنا سالم مع اهلل
أول وأهــم نــوع هلــدوء اذلهــن اذلي حنتاجــه هــو اتلأكيــد ىلع أننــا

يف ســام مــع اهلل .وال يمكــن أن حنصــل ىلع ســام حقيــي أو دائــم ما

لــم ينتــج عــن العالقــة الصحيحــة مــع اهلل .فــي ماكنــن منفصلــن يف
أش
� ِار( ».انظر إشــعياء 22 :48؛
ســفر إشــعياء ،يقــول الــرب« ،ال َ َسـا َ َمِ ... ،لــ� َ ْ َ
إشــعياء  ).21 :57فبالنســبة ألوئلــك اذليــن هــم يف تمــرد أو معارضــة

ضــد اهلل ،اذليــن يعيشــون حيــاة ال ختضــع لقوانينــه ومتطلباتــه ،ال

يوجــد ســام .ويف الواقــع ،ال توجــد وســيلة يمكــن أن حيصــل بهــا
هــؤالء األشــخاص ىلع الســام .فمــن أجــل احلصــول ىلع هــدوء اذلهن
ً
احلقيــي ،جيــب علينــا أول اتلأكــد أننا قد تصاحلنــا مع أبينا الســماوي.

ـان َل َنــا َسـا َ ٌم َمـ َـع
فــي روميــة  ،1 :5يقــول بولــسَ « ،فـ ِـإ ْذ َقـ ْـد تَ ب َ َّ� ْرنَــا ِب ِإ
ال َيمـ ِ
ـيح» .وبعــد ذلــك يف هــذا األصحاح ،يقــول بولس أنه
هللاِ ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع ا ْل َم ِسـ ِ
مــن خالل يســوع« ،ن ْلنــا بــه آ
ال َن ا ْل ُم َصا َل َحــةَ » (آية  .)11فقــد اكن دلينا احتياج
ِ َ ِ ِ
مؤكــد للمصاحلــة .وحبكــم طبيعتنــا اجلســدية وحياتنــا اخلاطئــة ،كنــا
يف رصاع مــع اهلل .فلــم نكــن خاضعــن لقراراتــه ورشوطــه العادلــة.

ولــم نكــن نعيــش نــوع احليــاة اذلي يــأيت باملجــد هل .ذللــك ،اكن علينا

أن نتــوب ونقبــل املصاحلــة الــي قدمهــا نلــا اهلل بيســوع املســيح.

وىلع الصليــب ،احتد يســوع خبطايانــا وتمردنا .وجــاءت دينونة تلك
ً
اخلطيــة عليــه ،ودفــع العقوبة الاكملــة وانلهائيــة خلطايانا .فكيــف ،إذا،
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ً
تمــت املصاحلــة بيننــا وبــن اهلل؟ مــن خــال مــوت يســوع بديــا عنا.

قد تربرنا
بعــد أن تصاحلنــا مــع اهلل ،وبعــد أن قبلنــا وعــده بالغفــرانَ « ،قـ ْـد
ـان» (روميــة  ،)1 :5حبيــث أصبح دلينا اآلن ســام مع اهلل .ولكمة
تَ ب َ َّ� ْرنَــا ِب ِإ
ال َيمـ ِ

«تَ ب َ َّ� ْرنَــا» يه لكمــة مهمــة .ويمكــن تفســرها كذلــك" ،قد تمــت تربئتنا.
ولــم نعــد مذنبــن" أو"قــد أصبحنــا أبـ ً
ـرارا" .فعندمــا نؤمــن بيســوع
ً
ـة عنــا ،يُ َ
نســب بــره (أو حيســب) نلــا ،ىلع أســاس إيماننــا.
وموتــه نيابـ
وشــخصيًا ،هــذا هــو تعريــف «تَ ب َ َّ� ْرنَــا» اذلي أحبــه أكــر مــن غــره:
تمامــا كمــا لــو أنــي لــم أخطــئ أبـ ً
ً
ـدا .هــذا مجيــل أليــس كذلــك؟
ُ
فعندمــا ي َســب يل بــر يســوع مــن اهلل ،فأنــا بــار ،ليــس بــري ،بــل بــر
يســوع .وأرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أن بــر يســوع لــم يعــرف أبـ ً
ـدا

اخلطيــة أو اذلنــب .والســبب الوحيــد اذلي جعلــه يتحمــل العقوبــة هو
ً
أنــه دفعهــا بديــا عنــا .فلــم يكــن دليــه أي عقوبــة يلدفعها نلفســه.

ذللــك ،ابــدأ يف اتلفكــر مــن حيــث كونــك مـ ً
ـررا .وقل نلفســك،
تمامــا كمــا لــو لم أخطــئ أبـ ً
"قــد تــررتً ،
ـدا .ودلي ســام مــع اهلل .وال

حيمــل اهلل أي شـ ً
ـيئ ضــدي .فقــد تمــت تربئــي" .وإن وجــدت هــذا
ً
ً
وتكــرارا حــى
مــرارا
صعــب اتلصديــق ،فقــل هــذه اإلعالنــات
تعــرف يف قلبــك أنــك تؤمــن بهــا.
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اهلل لنا
أن نعلــم أن نلــا ســام مــع اهلل هــو األســاس احلقيــي للســام

اذلهــي .وبمجــرد أن حنصــل ىلع هــذا اتلأكيــد ،ونعلــم أن اهلل يقــف إىل
جانبنــا ،فــإن هذا ســيحدث فرقًــا كبـ ً
ـرا يف احليــاة .ويف روميــة ،32 - 31 :٨
ً
ومتحدثــا باســم أوئلــك اذليــن نالــوا هــذه املصاحلــة ،كتــب بولــس،
«ف ََماذَا نَق ُ
َان هللاُ َم َع َنا ،ف ََم ْن َع َل ْي َنا؟» (رومية )31 :8
ُول ِلهذَ ا؟ ِإ ْن ك َ
وهــذا ســؤال جيــد! فمــن يمكــن أن يكــون ضدنــا إن اكن اهلل

نلــا؟ وقــد عــر أحدهــم عــن ذلــك بهــذه الطريقــة" :واحــد زائــد اهلل

هــو األغلبيــة يف أي موقــف".

أ
ـ� ،ك َْيـ َـف ال َ يَ َه ُب َنــا
«اَ َّلـ ِـذي َلـ ْـم يُ ْشـ ِـف ْق َعـ َـى ابْ ِنـ ِـه ،بَـ ْـل بَذَ َلـ ُـه ل َ ْج ِل َنــا أَ ْج َم ِعـ ي ن َ
أَيْ ًضــا َم َع ُ ش
� ٍء؟» (روميــة )32 :8
ــه ك َُّل َ ي ْ
ً
مســتعدا أن يبــذل يســوع  -أثمــن كنــوزه ،وهــو
وألن اهلل اكن

ابنــه الوحيــد  -فنحــن نعلــم أن مثــل هــذا احلــب لــن حيجــب عنــا

أي يشء جيــد أو يشء حنتاجــه .فــاهلل يف جانبنــا .وهــو نلــا ،ومــوارد
ً
الســماء حتــت ترصفنــا .وبمجــرد أن نفهــم حقــا باإليمــان أننــا قــد
ً
ـرارا بــر يســوع  -أبـ ً
تصاحلنــا مــع اهلل ،وأننــا ُن َســب أبـ ً
"تمامــا
ـرارا،
كمــا لــو أننــا لــم خنطــئ ً
أبــدا"  -ســيمكننا االنتقــال إىل االكتمــال
وتوفــر اهلل الاكمــل لســامنا اذلهــي.
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سالم اهلل
جــاء هــذا انلــص بواســطة بولــس يف فيلــي بهــذا القــدر مــن

الوضــوح أكــر مــن أي مــان آخــر أعرفــه:

ف
ش
ش
الش ـك ِْرِ ،ل ُت ْع َلـ ْـم
الد َعـ ِـاء َمـ َـع ُّ
الص ـا َ ِة َو ُّ
� ٍء ِب َّ
«ال َ تَ ْه َت ُّمــوا ِبـ َ ي ْ
ـى ٍء ،بَـ ْـل ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ
ـوق ك َُّل َع ْقــل ،يَ ْح َفـ ُظ ُق ُلوبَ ُكـ ْـم َوأَ ْفك ََارك ُْم
ِط ْل َباتُ ُكـ ْـم َلـ َـدى هللاَِ .و َسـا َ ُم هللاِ ا َّلـ ِـذي يَ ُفـ ُ
ف
ـ� )7 – 6 :4
ـيح يَ ُســو َع»( .فيلـ ب ي
ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
ـوق ك َُّل
«و َس ـا َ ُم هللاِ ا َّلـ ِـذي يَ ُفـ ُ
الحــظ هــذا الفكــر املهــم واجلميــلَ :
ف
ـيح يَ ُســو َع» .فهــذه العبــارة ،الــي
َع ْقــل ،يَ ْح َف ـ ُظ ُق ُلوبَ ُكـ ْـم َوأَ ْفك ََار ُكـ ْـم ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ

تتحــدث عــن محايــة قلبــك وفكــرك ،تؤكــد مــا قلتــه حــول خطــر
ً
الفــراغ .فــا يمكنــك تــرك فكــرك فــارغ .وإن فعلــت ذلــك ،ســيأيت

بعــض اتلأثــر أو الضغــط الرشيــر.

وجيــب أن تمــأ ذهنــك بســام اهلل ،وبعــد ذلــك ســوف حيفــظ

ســام اهلل ذهنــك .واللكمــة ايلونانيــة املرتمجــة «يَ ْحفَــ ُظ» يف اآليــة
الســابقة تعــي "محايــة عســكرية" ذلهنــك .واحلمايــة العســكرية تعــي

أن تتمركــز القــوات يف قلعــة أو بــدة لدلفــاع عنهــا .وبمعــى آخــر،

فالســام اخلــارق مــن اهلل ســيقف يلحــي أذهاننــا حبيــث ال يمكــن
ألي ضغــوط رشيــرة أو تأثــرات معانــاة الوصــول إيلنــا.
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ويعطي بولس املزيد من اتلعليمات احليوية يف اآلية اتلايلة:
ـاد ٌل،
ـرا أَيُّ َهــا ِإ
ال ْخـ َـو ُة ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َحـ ٌـق ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َج ِليـ ٌـل ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َعـ ِ
«أَ ِخـ ي ً

ـت ف َِضي َلــةٌ َو ِإ ْن
ـنِ ،إ ْن كَانَـ ْ
ـر ،ك ُُّل َمــا ِصي ُتـ ُـه َح َسـ ٌ
ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َط ِاهـ ٌـر ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو ُمـ ِ ٌّ
ـ� )8 :4
ك َ
َان َمـ ْـد ٌح ،ف َِفــي هـ ِـذ ِه ا ْف َت ِكـ ُـروا»( .فيلـ ب ي

استيفاء الشروط
احتمــال احلصــول ىلع ســام اهلل ذاتــه ،اذلي يفــوق لك عقــل وهو

حيــرس قلوبنــا وأفاكرنــا ،هــو وعــد مجيــل .ومــع ذلــك ،جيــب أن نتذكر

أنــه مــن أجــل املطابلــة بهــذا الوعــد ،حنتــاج إىل الوفــاء برشوطــه.
 .1نبــذ اهلــم .يعطــي الكتــاب املقــدس هــذا الرتتيــب« :ال َ تَ ْه َت ُّمــوا

ش
(فيلــ�  .)6 :4فــي لك مــرة يبــدأ اهلــم يف ذهنــك ،ارفضــه!
ــى ٍء»
بي
ِب َ ي ْ
تمامــا كمــا لــو لــم أخطــئ أبـ ً
وأجــب عليــه بالقــول" ،أنــا مــررً ،
ـدا.
واهلل ال حيمــل ضــدي أي يشء .ودلي ســام مــع اهلل .واهلل يف جانــي.
ً
مهمومــا!" فليــس
ومجيــع مــوارده متاحــة يل .وأنــا أرفــض أن أكــون
ً
مهمومــا عندمــا تؤمــن بذلــك.
مــن املعقــول أو املنطــي أن تكــون

ذللــك ،الــرط األول هــو نبــذ اهلــم.

ف
ش
الد َعـ ِـاء( »...آيــة .)6
الصـا َ ِة َو ُّ
� ٍء ِب َّ
 .2الصــاة ألجــل لك يشء« .بَـ ْـل ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ

وقــد تكــون ىلع درايــة بالرتنيمــة القديمــة "يــا هل مــن صديــق نلــا يف
يســوع" ،والــي تقــول:
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يا هل من سالم كثريا ما خنرسه،
يا هل من ألم ال دايع هل هو ما حنمله،
لك ذلك ألننا ال حنمل
لك يشء هلل يف الصالة!
يف الكثــر مــن األحيــان ،ال خنتــر الســام اذلهــي ملجــرد أننــا
ً
ال نصــي .فنحــن نواجــه مشــلة أو موقفــا ،وحنــاول اتلعامــل معــه

بقوتنــا اخلاصــة .وحنــن نهمــل أن نصــي ونتوجــه إىل اهلل مــن أجــل
حكمتــه ومــوارده املتاحــة نلــا بمجــرد أن نصــي.

ً
ً
شــاكرا .أن نكــون شــاكرين أمــر رضوري
 .3كــن دائمــا
ـدا ً
جـ ً
أيضــا .فــا يكــي أن نصــي – بــل جيــب أن نصــي إىل اهلل َ«مـ َـع
ً
(فيلــ�  .)6 :4واعدة يكــون القلــب الشــاكر قلبًــا هادئــا ،إال
الشــك ِْر»
ُّ
بي
ً
أن الشــخص اذلي يتذمــر ال يمكنــه حقــا معرفــة الســام احلقيــي

وادلائــم .فاجلحــود يتعــارض مــع طبيعــة اهلل.

 .4فكــر يف األشــياء الصحيحــة .فيجــب أن نمــأ أذهاننــا

بأفــار راقيــة ومفيــدة .فــي فيلــي  ،8 :4خيربنــا بولــس أنــواع
ً
األفــار املؤهلــة .أول« ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َحـ ٌـق» .فضــع يف اعتبــارك أن شــيئًا
ً
صحيحــا ،إال أن هــذا ال يعــي بالــرورة أننــا جيــب
مــا قــد يكــون
أن نتنــاوهل .فعــى ســبيل املثــال ،جيــب أال نركــز أفاكرنــا ىلع أخطــاء
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انلــاس وإخفاقاتهــم ،رغــم أن هــذه األفــار قــد تكــون صحيحــة.

فســيكون مــن االنضبــاط اجليــد أن حنــول تركزينــا إىل الصفــات
اجليــدة الــي قــد يمتلكونهــا.

ويواصــل بولــس بعــد ذلــك قائمــة مــا جيــب أن نفكــر فيــه« :ك ُُّل
ـر ،ك ُُّل َمــا
َمــا ُهـ َـو َج ِليـ ٌـل ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َعـ ِ
ـاد ٌل ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َط ِاهـ ٌـر ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو ُمـ ِ ٌّ

َان َمـ ْـد ٌح» .وهــو خيتــم كالمــه« ،ف َِفــي
ـت ف َِضي َلــةٌ َو ِإ ْن ك َ
ـنِ ،إ ْن كَانَـ ْ
ِصي ُتـ ُـه َح َسـ ٌ

ـ�  .)8 :4فأنــت دليــك القــدرة ىلع تركــز ذهنــك ىلع
هـ ِـذ ِه ا ْف َت ِكـ ُـروا» (فيلـ ب ي

مــا ختتــاره .فيمكنــك الرتكــز ىلع األفــار ،واملوضــواعت ،واذلكريــات
الســلبية ،أو يمكنــك الرتكــز ىلع مــا يبنيــك .فــإن واصلــت الــراع

مــع األفــار الســلبية ،أطلــب الــروح القــدس .وتذكــر أنــه يمكنــك

أن تطلــب منــه مســاعدتك يف العثــور ىلع مــا هــو إجيــايب ومفيــد،

والرتكــز عليــه.

اســمحوا يل أن أشــارك بتوضيــح يح مــن الطبيعــة .يف العديــد

مــن ادلول ،يوجــد نــواعن مــن الطيــور ،ويه :الطيــور الــي تتغــذى ىلع
اللحــم انلــن (اللحــوم الفاســدة) ،وتلــك الــي تتغــذى ىلع اللحــوم

الطازجــة .وجيــد لك طائــر مــا يبحــث عنــه ،وينطبــق الــيء نفســه
ىلع أذهاننــا .فيمكننــا إطعــام أذهاننــا "اللحــم انلــن" ،أو يمكننــا

إطعامهــا "اللحــوم الطازجــة" .فــإن كنــت تبحــث عــن مــا هــو ســليب،

وحمبــط ،ســوف جتــده ىلع األرجــح .أمــا إن كنــت تبحــث
ومظلــم،
ِ
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َّ
وراق ،وبنــاء ،فســوف جتــد ذلــك .وســوف
عــن مــا هــو إجيــايب ،وجيــدٍ ،

حيفــظ ســام اهلل ذهنــك – أي ســيكون دليــك ســام عقــي حقيــي.

الصالة من أجل هدوء الذهن
إن كنــت ترغــب يف اختــاذ خطــوات عمليــة للتغلــب ىلع املعانــاة

اذلهنيــة واتلمتــع بهــدوء اذلهــن ،أدعــوك إىل الصــاة بالصــاة اتلايلــة:
يا رب ،أنا أدرك أنه ميكنين االنتقال من املعاناة الذهنية

اليت كنت أصارعها إىل هدوء الذهن احلقيقي .وأنا اآلن اختذ
اخلطوات الالزمة النتهار ومقاومة الصوت املشتكي الذي
للعدو .وأعلن أنك لي يا اهلل .وأنا مربر بإمياني بيسوع

املسيح ،مما يعطين السالم معك .وأنا أختلى عن اهلم .ومن
فصاعدا ،سأصلي ً
ً
أول عند ظهور املشكالت .وسأقدم
اآلن

الشكر على مجيع ما فعلته من أجلي ،وسأركز أفكاري على ما
هو حق ،وصحيح ،وطاهر.

أشكرك ،يا رب ،على ما تقدمه لي ،يف كلمتك ،خبطوات
للهرب من املعاناة الذهنية وكذلك على هدوء الذهن

احلقيقي .وقد اخرتت هذا السالم اليوم ،وأنا أحصل عليه
باإلميان .آمني !
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أسئلة تطبيقية
● هــل يمكنــك أن تقــول أن دليــك هــدوء اذلهــن بشــل منتظم؟

ملاذا؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
● إن كنــت قــد قبلــت املســيح كمخلصــك ،هــل فهمــت حقــا
أن لــك سـ ً
ـاما مــع اهلل؟ قــم بتقديــم هــذه اإلعالنــات يوميًــا" :أنــا
تمامــا كمــا لــو لــم أخطــئ أبـ ً
مــرر ً -
ـدا .دلي ســام مــع اهلل .ال حيمــل
اهلل شــيئًا َّ
يلع .قــد تــررت .اهلل يف جانــي".
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● اصنــع قائمــة باألشــياء احلقيقيــة يف حياتــك (باملعــى

ـاد ٌل ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َط ِاهـ ٌـر ،ك ُُّل َمــا
اإلجيــايب)« ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َج ِليـ ٌـل ،ك ُُّل َمــا ُهـ َـو َعـ ِ
َان َمـ ْـد ٌح» .ثــم قــدم
ـت ف َِضي َلــةٌ َو ِإ ْن ك َ
ـنِ ،إ ْن كَانَـ ْ
ـر ،ك ُُّل َمــا ِصي ُتـ ُـه َح َسـ ٌ
ُهـ َـو ُمـ ِ ٌّ
الشــكر اهلل عليهــم.
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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هدوء الذهن احلقيقي

َّ
متلك مرياثك من الربكات
أ
� ،ك َْي َف ال َ يَ َه ُب َنا أَيْ ًضا
«اَ َّل ِذي َل ْم يُ ْش ِف ْق َع َل ابْ ِن ِه ،بَ ْل بَذَ َل ُه ل َ ْج ِل َنا أَ ْج َم ِع ي ن َ
ش
� ٍء؟» (رومية )32 :8
َم َع ُه ك َُّل َ ي ْ
ف
ش
ش
الشك ِْرِ ،ل ُت ْع َل ْم
الد َع ِاء َم َع ُّ
الصال َ ِة َو ُّ
� ٍء ِب َّ
«ال َ تَ ْه َت ُّموا ِب َ ي ْ
� ٍء ،بَ ْل ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ
ُوق ك َُّل َعقْل ،يَ ْح َف ُظ ُق ُلوبَك ُْم
ِط ْل َباتُك ُْم َل َدى هللاَِ .و َسال َ ُم هللاِ ا َّل ِذي يَف ُ
ف
ال ْخ َو ُة ك ُُّل َما ُه َو َح ٌق ،ك ُُّل َما ُه َو
يح يَ ُسو َع .أَ ِخ ي ً�ا أَيُّ َها ِإ
َوأَ ْفك ََارك ُْم ِ ي� ا ْل َم ِس ِ
س ،ك ُُّل َما ِصي ُت ُه
َج ِل ٌيل ،ك ُُّل َما ُه َو َع ِاد ٌل ،ك ُُّل َما ُه َو َط ِاه ٌر ،ك ُُّل َما ُه َو ُم ِ ٌّ
هذ ِه ا ْف َت ِك ُروا».
َح َس ٌنِ ،إ ْن كَانَ ْت ف َِضيلَةٌ َو ِإ ْن ك َ
َان َم ْد ٌح ،ف َِفي ِ
(فيل� )8 – 6 :4
بي
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يف هــذه املرحلــة مــن رحلتنــا عــر أرض مواعيــد اهلل ،حنــن مثــل

بــي إرسائيــل وهــم يتحركــون يف أرض املوعــد  -كمــا هــو موضــح يف
منتصــف الطريــق مــن خــال ســفر يشــوع .فبعــد أن فــازوا بالكثــر

ــت
«وق ْ
َــد بَ ِق َي ْ
مــن االنتصــارات واألرايض ،قــال هلــم اهلل ،يف الواقــعَ ،
الم ِت ـا َ ِك» (انظــر يشــوع  .)6-1 :13وينطبــق الــيء نفســه
ـر ٌة ِجـ ًّـدا ِل ْ
أَ ْر ٌض ك َِثـ ي َ
بالنســبة نلــا كمســيحيني .فقــد غطينــا الكثــر مــن األرض – إال أننــا
لــم ندخــل إال يف جــزء صغــر فقــط مــن اذلي يقدمــه اهلل نلــا.

ودعونــا نواصــل استكشــافنا هلــذه األرض الغنيــة والرائعــة مــن

خــال انلظــر يف أنــواع معينــة مــن الوعــود الــي تتعلــق باحلكمــة
العمليــة .فقــد وجــدت أن لك احلكمــة الــي تكشــفت يف الكتــاب

املقــدس قابلــة للتطبيــق ومفيــدة للحيــاة ايلوميــة.

كل كنوز احلكمة
ً
أول ،جيــب أن نــدرك أن احلكمــة يه جــزء رئيــي مــن مرياثنــا

الاكمــل يف يســوع املســيح .فعــى ســبيل املثــال ،يف كولــويس ،3–2 :2
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ذكــر بولــس العبــارة اتلايلــة خبصــوص صلواتــه للمســيحيني يف
الودكيــة ويف أماكــن أخــرى:

« ِلـ َـك تَ َت َعـ َّـزى ُق ُلوبُ ُهـ ْـم ُمق ت َْ�نَــةً ِ ف� ا ْل َم َح َّبـ ِـة ِل ـك ُِّل ِغ ـىن َ يَ ِقـ ي ن
ـ� ا ْل َف ْهـ ِـمِ ،ل َم ْع ِر َفـ ِـة
ِ ي
ِ
يْ
آ
ـوز ا ْل ِحك َْمـ ِـة َوا ْل ِع ْلـ ِـم».
ـيح ،ا ْل ُمذَّ َخـ ِـر ِفيـ ِـه َج ِميـ ُـع ُك ُنـ ِ
ِ ِّ
س هللاِ ال ِب َوا ْل َم ِسـ ِ
أيــن احلكمــة؟ ختربنــا هــذه اآليــات .فجميــع كنــوز احلكمــة

والعلــم خمبــأة يف يســوع املســيح .قبــل أن أعــرف يســوع ،كنــت
ً
أســتاذا للفلســفة يف جامعــة اكمربيــدج ،وكنــت أحبــث باســتمرار
عــن احلكمــة .ويف الواقــع ،مــع ذلــك ،كنــت أعيــش ىلع قصاصــات

مــن أكــوام القمامــة مــن احلكمــة اإلنســانية .وعندمــا عرفــت يســوع،
رسرت باكتشــاف أن مجيــع كنــوز احلكمــة والعلــم موجــودة فيــه.
ذللــك وضعــت جانبًــا أكــوام القمامــة وأكــوام اخلــردة .فقــد قــررت

أن أطلــب احلكمــة املوجــودة يف يســوع – أي كنــوز احلكمــة والعلــم
املوجــودة فيــه.

وعالوة ىلع ذلك ،يف  1كورنثوس  ،30 :1يكتب بولس،
ـيح يَ ُســو َع [كل مرياثنــا ابملســيح يســوع]،
َ
«و ِم ْنـ ُـه [مــن مــا عملــه هللا] أَنْ ُتـ ْـم ِبا ْل َم ِسـ ِ

ـن هللاِ َو ِبـ ًّـرا َوق ََد َاســةً َو ِفـ َـدا ًء».
ـار َل َنــا ِحك َْمــةً ِمـ َ
ا َّلـ ِـذي َصـ َ

فشــخص يســوع هــو حكمتنــا ،ولك حكمتنــا فيــه .وألنــه هــو لك
مرياثنــا ،فهــو ً
أيضــا برنــا ،وتقديســنا (أو قداســتنا) ،وخالصنــا.
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أطلب احلكمة من اهلل
ً
وعــدا آخــر مهــم بشــأن مرياثنــا مــن احلكمــة بيســوع
وجنــد

املســيح يف يعقــوب :٨-٥ :١

يع
«و ِإنَّ َمــا ِإ ْن ك َ
ـب ِم َن هللاِ ا َّلـ ِـذي يُ ْع ِطي ا ْل َج ِم َ
َ
َان أَ َح ُد ُكـ ْـم تُ ْعـ ِـو ُز ُه ِحك َْمــةٌ َ ،ف ْل َي ْط ُلـ ْ
ـاب ا ْل َب َّتــةَ  ،أل َ َّن
ِب َسـ َ
ـر ،ف ََسـ ُـي ْع َطى َلـ ُـهَ .و ِلكـ ْ
ـن ِل َي ْط ُلـ ْ
ـب ِب ِإ َيمـ ٍ
ـان َغـ ي ْ َ
ـخ ٍاء َوال َ يُ َعـ ي ِّ ُ
ـر ُم ْرتَـ ٍ

ـان
ـن ذ ِلكَ ِإ
النْ َسـ ُ
الريـ ُـح َوتَ ْدف َُعـ ُـهَ .فـا َ يَ ُظـ َّ
ـاب يُ ْشـ ِـب ُه َم ْو ًجــا ِمـ َ
ا ْل ُم ْرتَـ َ
ـن ا ْل َب ْحـ ِـر تَ ْخ ِب ُطـ ُـه ِّ
ف
ـن ِع ْنـ ِـد الــر ِّبَ .ر ُجـ ٌـل ذُو َرأْيَـ ي ْ ن
أَنَّـ ُـه يَ َنـ ُ
ـع ُط ُر ِقـ ِـه».
ـال َشـ ْـي ًئا ِمـ ْ
َّ
ِ
ـ� ُهـ َـو ُم َت َق ْل ِقـ ٌـل ِ ي� َج ِميـ ِ
ً
ً
ً
جــدا باحلكمــة يف أي
واضحــا
وعــدا
تضمنــت هــذه الفقــرة

موقــف قــد حنتــاج إيلــه .فلكمــا افتقرنــا إىل احلكمــة ،جيــب أن
ـر» .فــاهلل ال يعرينــا
نطلــب مــن اهلل« ،ا َّلـ ِـذي يُ ْع ِطــي ا ْل َج ِميـ َـع ِب َسـ َ
ـخ ٍاء َوال َ يُ َعـ ي ِّ ُ
بســبب افتقارنــا إىل احلكمــة ،ألنــه يعــرف احتياجنــا إيلهــا ،وهــو ىلع

اســتعداد إلمدادنــا بهــا .ويؤكــد نلــا يعقــوب« ،ف ََسـ ُـي ْع َطى َلـ ُـه» .فســيتم

منــح احلكمــة ملــن يطلبهــا مــن اهلل.

وتشــر هــذه الفقــرة ً
أيضــا إىل ثالثــة أســباب رئيســية وراء عــدم
ً
امتالكنــا للحكمــة الــي نطلبهــا .أول ،قــد ال نــرى احتياجنــا إيلهــا،

وباتلــايل ال نعــرف أننــا نفتقــر إىل احلكمــة .فنحــن نثــق يف أنفســنا
وفهمنــا (ثقــة يمكــن أن تــؤدي إىل اكرثــة) .ثانيًــا ،قــد نــدرك أننــا
نفتقــر إىل احلكمــة ،لكــن ال حيــدث أن نطلبهــا مــن اهلل .ثاثلًــا ،حنــن
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ال نطلــب باإليمــان .ويــر اهلل ىلع أننــا نطلــب منــه ،وأن نؤمــن
ً
أيضــا أنــه ســوف يعطينــا مــا نطلبــه .هلــذا الســبب يضيــف يعقــوب،

ـاب ا ْل َب َّتــةَ » ،وهــذا يتفــق مــع تعايلــم اإلجنيــل
َ
«و ِلكـ ْ
ـن ِل َي ْط ُلـ ْ
ـب ِب ِإ َيمـ ٍ
ـان َغـ ي ْ َ
ـر ُم ْرتَـ ٍ
بأكملــه .فعــى ســبيل املثــال ،نقــرأ يف عربانيــن:

أ
ـب أَ َّن ا َّلـ ِـذي يَ ـأِْ ت ي� ِإ َل هللاِ
َ
ـان ال َ يُ ْم ِكـ ُ
«و ِلكـ ْ
ـن ِإ ْر َضــاؤُ ُه ،لَنَّـ ُـه يَ ِجـ ُ
ون ِإ َيمـ ٍ
ـن ِبـ ُـد ِ
(ع�انيـ ي ن
ـ� )6 :11
ـن يَ ْط ُل ُبونَـ ُـه» .ب
ـازي ا َّل ِذيـ َ
يُ ْؤ ِمـ ُ
ـن ِبأَنَّـ ُـه َم ْو ُجــو ٌدَ ،وأَنَّـ ُـه يُ َجـ ِ
ً
وطبقــا ذللــك ،مــا اذلي يطلبــه اهلل منــا عندمــا نصــي مــن أجــل

أي يشء؟ هــو يطلــب أن نؤمــن بــه ،وأن نؤمــن أنــه ســياكفئنا باإلجابة.
كمــا يقــول يعقوب:

أ
ـن
َ
ـاب يُ ْشـ ِـب ُه َم ْو ًجــا ِمـ َ
«و ِلكـ ْ
ـن ِل َي ْط ُلـ ْ
ـاب ا ْل َب َّتــةَ  ،ل َ َّن ا ْل ُم ْرتَـ َ
ـب ِب ِإ َيمـ ٍ
ـان َغـ ي ْ َ
ـر ُم ْرتَـ ٍ
ـان أَنَّـ ُـه يَ َنـ ُ
ـن ِع ْنـ ِـد
ـن ذ ِلــكَ ِإ
النْ َسـ ُ
الريـ ُـح َوتَ ْدف َُعـ ُـهَ .فـا َ يَ ُظـ َّ
ـال َشـ ْـي ًئا ِمـ ْ
ا ْل َب ْحـ ِـر تَ ْخ ِب ُطـ ُـه ِّ
ف
الــر ِّبَ .ر ُجـ ٌـل ذُو َرأْيَـ ي ْ ن
ـع ُط ُر ِقـ ِـه».
َّ
ِ
ـ� ُهـ َـو ُم َت َق ْل ِقـ ٌـل ِ ي� َج ِميـ ِ
وهــذه عبارة قويــة جـ ً
ـدا .فالرجال والنســاء ذوي العقليــة املزدوجة

غــر مســتقرين يف لك مــا يفعلونــه ،وال يمكنهــم توقــع اســتقبال أي

يشء مــن الــرب .ويف طلــب احلكمــة مــن اهلل ،ذللــك ،جيــب أن نوجــه

قلوبنــا وأذهاننــا لإليمــان بأننــا إن طلبنــا بإيمــان متواضــع ،فســيقدم
نلــا مــا نطلبــه .فهــو ينتظــر أن يقــدم نلــا .ويف الواقــع ،هــو ينتظــر منــا

أن نــرى احتياجنــا ونطلــب منــه أن يلبيــه.
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اهلروب من احلماقة
ملعرفــة املزيــد عــن احلكمــة ،مــن املفيــد أن نلــي نظــرة صادقــة

ىلع عكــس احلكمــة  -أي احلماقــة .وحنتــاج أن نفهــم أن احلماقــة

ليســت جمــرد نقــص يف اذلاكء .فهنــاك خاصيــة أخالقيــة هلــا؛ ويه
تشــر إىل القلــب اذلي ال يتناغــم مــع اهلل .يف مرقــس ،22-21 :7

يقــدم يســوع قائمــة مــن الصفــات الرشيــرة الــي ختــرج مــن القلــب
البــري غــر املتجــدد:

أ
أ
ش
يــرةُِ :ز ن ً�،
«لَنَّ ُ
ــن َّ
ــوب ال َّن ِ
ــلِ ،م ْ
ــه ِم َ
ال� َ
ــاس ،تَ ْخ ُ
ــن ُق ُل ِ
الد ِاخ ِ
ــر ُج الَفْــك َُار ِّ ِّ
ــارةٌَ ،ع ي ْ ن ٌ ش
ــقَ ،ق ْت ٌ
يــف،
يــرةٌ ،تَ ْج ِد ٌ
ــعُ ،خ ْب ٌ
ِف ْس ٌ
سقَــةٌ َ ،ط َم ٌ
ــرَ ،ع َه َ
� َ
ــثَ ،مكْ ٌ
ــ� ِ ِّ
ــلْ ِ ،
ِك ب ْ ِ�يَــا ُءَ ،ج ْه ٌ
ــل».
الحــظ مــا حتتفــظ بــه احلماقــة يف رشكــة! فــي مرتبطــة بالرسقة،

والقتــل ،والزنــا ،واحلســد ،واتلجديــف ،والكربيــاء ،والعديــد مــن

األنشــطة الرشيــرة األخــرى .وهــذه حقيقــة مثــرة لالهتمــام :يف اللغــة

العربيــة العاميــة ،عكــس لكمــة "ذيك" يه لكمــة "كســول" .ذللــك
مــرة أخــرى ،توجــد داللــة أخالقيــة للحماقــة .فــي تشــر إىل نقــص
الشــخصية.

الوصول إىل احلكمة
يف وقــت ســابق ،أجبنــا ىلع الســؤال" ،أيــن يه احلكمــة؟" فقــد
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رأينــا أن يســوع نفســه هــو احلكمــة الــي منحهــا اهلل نلــا .وألن

ـوز ا ْل ِحك َْمـ ِـة
يســوع املســيح هــو مســتودع احلكمــة مــن اهللَ ،
و«ج ِميـ ُـع ُك ُنـ ِ
ـوس  )3 :2مذخــرة فيــه ،فكيــف يمكننــا الوصــول إىل هــذه
َوا ْل ِع ْلـ ِـم» (كولـ ي
الكنــوز؟ وكيــف يمنحنــا اهلل مــا نطلبــه؟

السلوك يف شركة مع الروح القدس
توجــد إجابــة أساســية ىلع هــذه األســئلة يف إجنيــل يوحنــا ،حيــث

يتحــدث يســوع تلالميــذه عــن عمــل الــروح القــدس:

ـع ا ْل َحـ ِّـق ،ألَنَّـ ُـه
َ
«وأَ َّمــا َمـ ت َـى َجــا َء ذَاكَ ُ ،ر ُ
وح ا ْل َحـ ِّـقَ ،ف ُهـ َـو يُ ْر ِشـ ُـدك ُْم ِإ َل َج ِميـ ِ
ـور آ ِت َيـ ٍـة .ذَاكَ
ال َ يَ َت َك َّلـ ُـم ِمـ ْ
ـن نَف ِْسـ ِـه ،بَـ ْـل ك ُُّل َمــا يَ ْسـ َـم ُع يَ َت َك َّلـ ُـم ِبـ ِـهَ ،ويُ ْخ ِب ُ� ُكـ ْـم ِبأُ ُمـ ٍ
آ
أ
ـت ِإنَّـ ُـه
يُ َم ِّجـ ُـدِ ن ي� ،لَنَّـ ُـه يَأْ ُخــذُ ِم َّمــا ِ يل َويُ ْخ ِب ُ� ُكـ ْـم .ك ُُّل َمــا ِلــ� ِب ُهـ َـو ِ يلِ .لهــذَ ا ُق ْلـ ُ
ُــم»( .يوحنــا )15 – 13 :16
يَأْ ُخــذُ ِم َّمــا ِ يل َويُ ْخ ِب ُ�ك ْ

مــن الواضــح مــن لك مــا تعلمنــاه حــى اآلن أن كنــوز احلكمــة

والعلــم موجــودة يف املســيح .إال أن الشــخص اذلي جيعــل هــذه الكنــوز
متاحــة نلــا هــو الــروح القــدس ،اذلي يكشــفها نلــا .فالــروح القدس

ـوز ا ْل ِحك َْمـ ِـة
هــو مديــر ثــروات ملكــوت اهلل ،بمــا يف ذلــك َ
«ج ِميـ ُـع ُك ُنـ ِ
َوا ْل ِع ْلـ ِـم» املوجــودة يف املســيح.
ومــن أجــل احلصــول ىلع احلكمــة الــي وعــد اهلل أن يقدمهــا
ً
نلــا ،جيــب علينــا إذا أن يكــون دلينــا عالقــة مســتمرة ،ووثيقــة،
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وشــخصية مــع الــروح القــدس .وجيــب أن نســر يف تناغــم ويف رشكــة
مــع روح اهلل .وجيــب علينــا ً
أيضــا أن نكــون قادريــن ىلع ســماع
َ
مــا يقــوهل الــروح بــأن تكــون دلينــا احلساســية َدلفعاتــه اللطيفــة،
وكذلــك علينــا االنتبــاه إىل اتلحذيــرات الــي يقدمهــا نلــا.

يف كثــر مــن األحيــان ،نواجــه مشــلة ألننــا نركــض يف أحــد

األنــوار احلمــراء الــي وضعهــا الــروح القــدس يف طريقنــا .وعندمــا
نتجاهــل حتذيراتــه ،ننتــي حتمــا يف نــوع مــا مــن احلــوادث أو
املشــالك .فمثــل هــذه املصائــب ال حتــدث ألن احلكمــة لــم تكــن

متاحــة نلــا .بــل يه حتــدث ألننــا جتاهلنــا احلكمــة الــي منحهــا
الــروح القــدس نلــا.

أ
وح هللاِ،
ـن يَ ْن َقــا ُد َ
يف روميــة  ،١٤ :٨يكتــب بولــس« ،ل َ َّن ك َُّل ا َّل ِذيـ َ
ون ِبـ ُـر ِ
ولئــكَ ُهـ ْـم أَبْ َنــا ُء هللاِ» .ويف هــذه اآليــة ،تشــر اللكمــة ايلونانيــة املرتمجــة
َفأُ ِ

«أَبْ َنــا ُء» إىل انلضــج .فعالمــة املؤمــن انلاضــج يه أن يقــوده الــروح
َ
القــدس باســتمرار .وهــذا انلضــج جيعلنــا حساســن لــل دفعــة
صغــرة ،ولك لكمــة توجيــه ،ولك همســة مــن الــروح .وإن عملنــا بهــذه
الطريقــة ،فســتتوفر نلــا احلكمــة باســتمرار.

تغذى على حكمة اهلل املكتوبة
ً
اقرتاحــا عمليًــا حــول كيفيــة احلصــول
اســمحوا يل أن أقــدم
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ىلع احلكمــة :قــم بتغذيــة ذهنــك ىلع مــا يقدمــه اهلل مــن احلكمــة
املكتوبــة يف لكمتــه .وســفر األمثــال هــو واحــد مــن أعظــم األســفار

عــن احلكمــة .ويبــدأ األصحــاح األول بهــذه العبــارات:

ـب
«[هــذه األمثــال] ِل َم ْع ِر َفـ ِـة ِحك َْمـ ٍـة َوأَ َد ٍبِ .إل ْد َر ِاك أَ ْقـ َـو ِال ا ْل َف ْهـ ِـمِ .لق ُُبـ ِ
ـول تَأْ ِديـ ِ
ــي ا ْل ُج َّه َ
ــاب َم ْع ِرفَــةً
ــد ِل َوا ْل َح ِّ
ــال َذكَا ًءَ ،و َّ
ا ْل َم ْع ِرف َِــة َوا ْل َع ْ
الش َّ
ــق َو ْ
االس ِــتق ََام ِةِ .ل ُت ْع ِط َ
ــرا»( .أمثــال )4 – 2 :1
َوتَ َدبُّ ً
هــل يل أن أضــع أمامــك حتديًــا شــخصيًا؟ يوجــد واحــد وثالثــون
أصحاحــا واحـ ً
ً
ً
ـدا لك يــوم ،وتفعــل
أصحاحــا يف األمثــال .ملــاذا ال تقــرأ
ذلــك لك شــهر ملــدة اعم؟ يمكنــي أن أؤكــد لكــم أنــه يف نهايــة ذلــك

الوقــت ،ســوف تكــون أكــر حكمــة ممــا كنــت عليــه يف بدايــة العام!

الصالة للحكمة
ربمــا كنــت تســى حايلًــا إىل حكمــة اهلل ،وأنــت تعــرف مــدى

احتياجــك إيلهــا .وربمــا ،بينمــا كنــت تقــرأ يف هــذا الفصــل ،قــد
شــعرت بشــوق داخــي لعالقــة أعمــق وأكــر محيميــة مــع الــروح

القــدس  -الشــخص اذلي جيعــل كنــوز احلكمــة املوجــودة يف املســيح

متاحــة نلــا .وأنــا أشــجعك ىلع اتلعبــر عــن هــذه الرغبــات إىل الــرب
اآلن مــن خــال الصــاة اتلايلــة:
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أيها اآلب ،جئت إليك اليوم ،ألتمس وأطلب احلكمة اليت
قرأت عنها للتو .وأنا أعلن إمياني بك ،وأؤكد لك حقيقة
أنك تكايفء من يطلبوك جبدية.

وأنا أطلب منك مساعدتي للوصول إىل كنوز احلكمة املخبأة
يف يسوع املسيح .وأطلب ً
أيضا مسرية أكثر محيمية مع روحك
القدوس ،وهي مسرية أعمق مما عرفته حتى اآلن .أشكرك
على حمبتك وعطفك وأمانتك معي .أنت تعرف ما أفتقر

إليه وما أحتاج إليه .أشكرك يا رب على إتاحة حكمتك لي
من خالل قوة الروح القدس .آمني.

يف فصلنــا اتلــايل ،ســوف نركــز ىلع وعــد معــن مــن اهلل يرتبــط
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا باحلكمــة – أي الوعــد بالقيــادة.
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
يح يَ ُسو َع [كل مرياثنا ابملسيح يسوع]،
َ
«و ِم ْن ُه [من ما عمله هللا] أَنْ ُت ْم ِبا ْل َم ِس ِ
ا َّل ِذي َص َار َل َنا ِحك َْمةً ِم َن هللاِ َو ِب ًّرا َوق ََد َاسةً َو ِف َدا ًء» 1( .كورنثوس )30 :1
يع
«و ِإنَّ َما ِإ ْن ك َ
َان أَ َح ُدك ُْم تُ ْع ِو ُز ُه ِحك َْمةٌ َ ،ف ْل َي ْط ُل ْب ِم َن هللاِ ا َّل ِذي يُ ْع ِطي ا ْل َج ِم َ
َ
ِب َس َخ ٍاء َوال َ يُ َع ي ِّ ُ� ،ف ََس ُي ْع َطى َل ُهَ .و ِلك ْن ِل َي ْط ُل ْب ِب ِإ َيم ٍان غ ي ْ ََ� ُم ْرتَ ٍاب ا ْل َب َّتةَ ،
أ
الر ُيح َوتَ ْدف َُع ُهَ .فال َ يَ ُظ َّن ذ ِلكَ
ل َ َّن ا ْل ُم ْرتَ َ
اب يُ ْش ِب ُه َم ْو ًجا ِم َن ا ْل َب ْح ِر تَ ْخ ِب ُط ُه ِّ
ف
ن
يع
ِإ
النْ َس ُ
ان أَنَّ ُه يَ َن ُال َش ْي ًئا ِم ْن ِع ْن ِد َّ
الر ِّبَ .ر ُج ٌل ذُو َرأْيَ ي ْ ِ� ُه َو ُم َت َق ْل ِق ٌل ِ ي� َج ِم ِ
ُط ُر ِق ِه»( .يعقوب )٨-٥ :١
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يف الفصــول القليلــة الســابقة ،حددنــا بعــض االحتياجــات

واملشــالك الــي تنشــأ اعدة يف حياتنــا .ثــم نظرنــا يف الطــرق العمليــة
الــي يمكــن بهــا تلبيــة تلــك االحتياجــات ،ويمكــن بهــا حــل تلك
املشــالك ،مــن خــال تطبيــق وعــود حمــددة يف لكمــة اهلل تتوافــق معهــا.

واكن حمــور فصلنــا الســابق أحــد أفضــل الوعــود الــي وعدنــا بهــا اهلل،
وهــو :الوصــول ،مــن خــال املســيح ،إىل لك كنــوز احلكمــة ،الــي
حنتاجهــا بــكل وضــوح لــل جانــب مــن جوانــب حياتنــا.

ً
وعندمــا نســى إىل احلكمــة ،يكــون ذلــك ً
مرتبطــا
اغبلــا

بابلحــث عــن القيــادة .ويشــمل هــذا ابلحــث ســؤال كيــف جنــد

الطريــق الصحيــح يف لك مواقــف وظــروف حياتنــا .ويف هــذا الفصــل،
ســوف نستكشــف وعــود اهلل يف مرياثنــا الــي تتعامــل مــع القيــادة – أي

االحتيــاج إىل اتلوجيــه العمــي يف أي موقــف معــن.

نوعان من القيادة

ً
أول ،جيــب علينــا وضــع مبــدأ اعم ينطبــق ىلع العديــد مــن

املواقــف الــي ســنواجهها ىلع مــدار حياتنــا .وســوف يســاعدنا ذلــك
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ىلع فهــم كيــف جيعــل اهلل احلكمــة والقيــادة متاحــن نلــا .ويقــدم اهلل
شــلني مــن القيــادة .األول هــو القيــادة العامــة ،والــي تنطبــق ىلع

مجيــع شــعب اهلل .واثلــاين هــو القيــادة الفرديــة ،والــي تنطبــق فقــط
ىلع شــخص معــن يف موقــف معــن.

تــأيت القيــادة العامــة مــن الكتــاب املقــدس ،ويه حقيقــة أكــد
ـرارا وتكـ ً
عليهــا الكتــاب املقــدس مـ ً
ـرارا .ومــن األمثلــة ىلع ذلــك

يل» .وحبســب هــذا الوعــد،
ـى َكال َ ُمــكَ َونُـ ٌ
ـور ِل َسـ ِـب ِ ي
«س ٌاج ِل ِر ْجـ ِ ي
المزمــور َ ِ :105 :119
إن كنــا نريــد الســر يف طــرق اهلل ،فــإن مصــدر انلــور اذلي يوضــح
نلــا كيــف نضــع أقدامنــا يف املــان الصحيــح هــو لكمــة اهلل .وهــو

مبــدأ مطلــق أن لك األنــواع األخــرى مــن القيــادة جيــب اختبارهــا يف

مقابــل لكمــة اهلل .قــال جــون ويســي ،يف الواقــع" ،أنــا ال أعــرف بــأي
قاعــدة أخــرى لإليمــان أو املمارســة غــر الكتــاب املقــدس".

وال توجــد أي قاعــدة أخــرى لإليمــان أو املمارســة هلــا نفــس

ســلطان الكتــاب املقــدس .وباتلأكيــد ،جيــب أن نســر يف ضــوء

الكتــاب املقــدس  -ألنــه املصــدر الرئيــي لقيــادة اهلل جلميــع شــعبه.

وعــاوة ىلع ذلــك ،فقــط عندمــا نكــون مطيعــن للقيــادة العامــة
للكتــاب املقــدس ،حيــق نلــا أن نتوقــع قيــادة فرديــة.
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رغبات قلبك
دعونــا اآلن نفكــر يف بعــض الوعــود املحــددة يف الكتــاب املقدس

حــول القيــادة .وجنــد أوهلــا يف مزمــور :4 :37

الر ِّب ف َُي ْع ِط َيكَ ُس ْؤ َل َق ْل ِبكَ »
َ
«وتَلَذَّ ْذ [لذذ نفسك] ِب َّ
ً
يف اجلــزء األول مــن هــذه اآليــة ،نــرى وصفــا نلــوع األشــخاص

َ
املؤهلــن للحصــول ىلع الوعــد املذكــور يف اجلــزء اثلــاين مــن هــذه
اآليــة .ودعونــا ننظــر يف األمــر مــرة أخــرى .قــال داود ،اكتــب هــذا

ــؤ َل َق ْل ِبــكَ ».
الــر ِّب ف َُي ْع ِط َيــكَ ُس ْ
املزمــورَ ،
«وتَلَــذَّ ْذ [لــذذ نفســك] ِب َّ

عندمــا كنــت مؤمنًــا شــابًا ،هكــذا فهمــت معــى هــذه اآليــة:

إن رسرت بــاهلل وفعلــت مــا يريــده اهلل ،فســوف يعطيــي لك مــا

أريــد أن أفعلــه أو أســتمتع بــه .ومــع ذلــك ،عندمــا أصبحــت أكــر
ً
ً
نضجــا ،رأيــت أن الوعــد يذهــب أكــر عمقــا .فــأن أســعد نفــي
ً
بالــرب – أي إن كنــت أســى فعــا إلرضــاء الــرب والعثــور ىلع رضــايئ
فيــه  -فســوف يعطيــي رغبــات قلــي .ومــع ذلــك ،ســيكون ذلــك يف

هــذا املعــى :مــن خــال الــروح القــدس ،ســوف يغــرس اهلل يف قلــي

الرغبــات الــي يريــد حتقيقهــا .وباتلــايل ،ســوف تتغــر رغبــايت .ســوف
ً
تصبــح صاحلــة وتــريض اهلل بــدل مــن أن يكونــوا متمركزيــن حــول
نفــي وأن يرضــوا نفــي.
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إن أســعدنا أنفســنا يف الــرب ،فســيؤدي ذلــك إىل حتويــل رغباتنــا،
ً
ودوافعنــا ،وطموحاتنــا .وبــدل مــن أن تكــون أنانيًــا وتركــز ىلع
نفســك ،ســوف تتلــى مــن اهلل ،بالــروح القــدس ،الرغبــات ،وادلوافع،

والطموحــات الــي تركــز ىلع اهلل .وباســتجابتنا اإلجيابيــة تللــك

الرغبــات ،وبينمــا حنقــق هــذه الطموحــات ،ســوف يمجــد اهلل نفســه
ويوســع مملكتــه .ذللــك ،للمطابلــة بهــذا الوعــد ،جيــب علينــا أنــت
ً
نــوع مــن انلــاس نســعد أنفســنا بالــرب بالطريقــة
وأنــا أن نصبــح
الــي بهــا يــزرع يف قلوبنــا الرغبــات الــي ينــوي هــو نفســه حتقيقهــا.

ودعــوين أضيــف أن هــذه الرغبــات أفضــل بكثــر وأكــر فائــدة نلــا.
وســوف تفيدنــا أكــر مــن رغباتنــا وطموحاتنــا األنانيــة ،الــي ً
اغبلــا
مــا تكــون ضــارة بنــا.

وعد يف ثالث مراحل
هــذا انلــوع مــن األشــخاص املؤهلــن للحصــول ىلع الوعــد بنوال
رغبــات قلوبهــم مؤهلــون ً
أيضــا للوعــد اذلي يــي يف اآليــة اتلايلة:
«س ِّل ْم ِل َّلر ِّب َط ِريقَكَ َواتَّ ِك ْل َع َل ْي ِه َو ُه َو يُ ْج ِري» (مزمور )5 :37
َ

 .1سلم للرب طريقك
يف هــذه العبــارة مــن الكتــاب املقــدس ،توجــد ثــاث مراحــل

«سـ ِّل ْم ِللـ َّـر ِّب َط ِري َقــكَ » .والتســليم هــو
متتايلــة .املرحلــة األوىل يه فعــلَ :
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فعــل واحــد ،ويتــم تنفيــذه مــرة واحــدة فقــط .ومــن املثــر لالهتمــام
أن اللغــة العربيــة األصليــة تعــي حرفيًــا "دحــرج [إلــي] طريقــك ىلع
الــرب" .مــاذا تظــن اكتــب املزمــور يعــي بذلــك؟

ّ
دلي إجابــي اخلاصــة ىلع هــذا الســؤال ،بنـ ً
ـاء ىلع جتربــة شــخصية
ً
مديــرا للكيــة يف رشق إفريقيــا تلدريــب
مــررت بهــا عندمــا كنــت
ً
املعلمــن األفارقــة .وســيكون مــن املفيــد لــك أن تعلــم ،أول وقبــل
ً
خادمــا للجميــع .واكن عليــه أن
لك يشء ،أن مديــر اللكيــة اكن يعتــر
يفعــل لك يشء .إن ترسبــت امليــاه مــن الصنبــور ،اكن عليــه إصالحــه.

وإن اكن يوجــد نقــص يف املــواد الغذائيــة ،فعليــه بطريقــة مــا اتلوصــل
إىل االحتياجــات الرضوريــة .واكنــت تلــك واحــدة مــن املهــام اليت اكن
ّ
يلع القيــام بهــا يف كثــر مــن األحيــان؛ فقــد كنــت أســر يف املدينــة
املحليــة وأمجــع الطعــام لطالبنــا .وألن أحــد األطعمــة املفضلــة دليهــم

اكنــت األرز ،فقــد كنــت أقــوم جبمــع أكيــاس كبــرة مــن األرز ،اكن
ً
لك منهــا يــزن  112رطــا! وبعــد ذلــك ،مــع حتميــل هــذه األكيــاس

الضخمــة مــن األرز يف العربــة اخلاصــة يب ،كنــت أدفــع بــاب املخــزن
ُ َ
اذلي اكن يتفــظ فيــه بالطعــام.
وكنــت أحــاول إجيــاد طــرق إلقنــاع الطــاب املســجلني يف
ً
أمــرا مهينًــا ألي شــخص متعلــم أن يعمــل
املدرســة بأنــه ليــس

اغبلــا بأنــه نظـ ً
بيديــه .فقــد كــون الطــاب موقفهــم ً
ـرا ألنهــم اكنــوا
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يف املــدارس اثلانويــة واجلامعــات ،فقــد أصبــح اآلن العمــل ايلــدوي
ً
يقلــل مــن كرامتهــم .ذللــك ،كنــت أحــاول أن أرضب هلــم مثــال عــن
طريــق املســاعدة يف تفريــغ أكيــاس األرز اثلقيلــة جـ ً
ـدا مــن اجلــزء
اخللــي مــن العربــة.

وقــد وجــدت أنــه إن اكنــت أكيــاس األرز مســتقيمة يف اجلــزء

اخللــي مــن العربــة ،فلــن يكــون مــن الصعــب وضعهــا ىلع ظهــري

ونقلهــا إىل املخــزن .ومــع ذلــك ،اكن اجلــزء الصعــب هــو إنزاهلــا مــن

ىلع ظهــري مــرة أخــرى .ويف الواقــع ،مــع أي حركــة خطــأ ،يمكــن
ً
أن أصيــب ظهــري بســهولة .وقــد اكتشــفت أنــه بــدل مــن إنــزال
الكيــس ببــطء إىل حــد مــا ،اكن بإمــاين أن أعطــي هــزة بســيطة

ورسيعــة وألــي الكيــس مــن ىلع ظهــري حبركــة واحــدة ،حبيــث
يقــف ىلع نهايتــه ىلع األرض جبانــي.

"الــق طريقــك ىلع
وبفعــل ذلــك ،رأيــت ملــاذا يقــول املزمــور
ِ

ـق ِحلــك ىلع الــرب" .ولــرى ،فطريقنــا يف احليــاة يشــبه
الــرب" أو "الـ ِ
ً
ً
محــل كيــس مــن األرز يبلــغ  112رطــا .إنــه أمــر ثقيــل جــدا بالنســبة
نلــا للتعامــل معــه؛ فالقــرارات واملســؤويلات كبــرة جـ ً
ـدا .ويرشــدنا

اكتــب املزمــور "ال حتــاول أن حتمــل تلــك احلقيبــة .فمــا عليــك ســوى

أن تلقيهــا مــن ىلع ظهــرك وترتكهــا عنــد قــديم الــرب ،وســيهتم بهــا".
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 .2واتَّكـ ْ
ِل عـََليـْهِ
املرحلــة اثلانيــة املشــار إيلهــا يف العبــارة الســابقة يه موقــف:
ْ َ
َ َّ
ـكل َعليْـ ِه" .فالتســليم هــو عمــل ملــرة واحــدة ،أمــا اثلقــة
اثلقــة" .واتـ ِ
فــي نظــرة مســتمرة .فبمجــرد أن نستســلم ،ال نواصــل تكــرار هــذه
ـرارا وتكـ ً
العمليــة مـ ً
ـرارا .بــل نتبــى املوقــف بأننــا قــد فوضنــا وضعنا
إىل الــرب إىل األبــد .ومنــذ ذلــك احلــن ،لك مــا جيــب علينــا فعلــه

هــو مواصلــة اثلقــة .فالتســليم هــو الفعــل؛ بينمــا اثلقــة يه املوقــف.

 .3وَهـُوَ يـُجـْ ِري
ــو
املرحلــة اثلاثلــة مــن العبــارة يه يشء نرتكــه هلل[« :هللا] َو ُه َ
يُ ْجـ ِـري» .واللغــة العربيــة األصليــة تعــي حرفيًــا" ،اهلل يفعــل ذلــك" .وأنا
ً
أفهــم اتلــدرج بهــذه الطريقــة :أول ،نستســلم للــرب .ثانيًــا ،حنافــظ

ىلع موقــف مــن اثلقــة اثلابتــة واملســتمرة .ويف هــذه املرحلــة ،يكــون

األمــر بــن يــدي اهلل ،وبينمــا نواصــل اثلقــة ،فــإن اهلل يفعــل ذلــك.
وبمعــى آخــر ،هــو يعمــل لك مــا ســلمناه هل .وأيًــا اكن القــرار اذلي
نتخــذه وأيًــا اكن املســار اذلي حنتــاج إىل اختــاذه ،فــإن اهلل يعمــل ىلع
ذلــك.

وبالنســبة يل ،هــذه العمليــة تشــبه إىل حــد كبــر إيــداع األمــوال

يف حســاب اتلوفــر .فاإليــداع األويل لألمــوال هــو عمــل تســليم.
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وبمجــرد قيامــك باإليــداع ،ليــس مــن الــروري االســتمرار يف
الركــض إىل ابلنــك لك يــوم ،واتلحقــق ملعرفــة مــا إن اكنــت أموالــك
ســتحمل فائــدة .فأنــت تعــرف فقــط أن ابلنــك يضيــف الفائــدة

بانتظــام إىل أموالــك .وهــذا هــو املوقــف مــن اثلقــة املســتمرة .وطاملــا
تركــت أموالــك املودعــة بأمــان يف ابلنــك ،يمكنــك بأمــان احلفــاظ
ىلع موقــف اثلقــة بــأن ابلنــك يديــر األمــوال يف حســاب اتلوفــر

«س ـ ِّل ْم ِللـ َّـر ِّب َط ِري َقــكَ َواتَّـ ِـك ْل
اخلــاص بــك .واألمــر هــو نفســه مــع اهللَ .
َع َل ْيـ ِـه َو ُهـ َـو يُ ْجـ ِـري».

اهلل سيخلق الطريق الصحيح
دعونــا نفكــر يف وعــد آخــر بالقيــادة من الــرب ،من ســفر األمثال:
«تَـ َـوك َّْل َعـ َـى الـ َّـر ِّب [ثــق ابلــرب] ِب ـك ُِّل َق ْل ِبــكَ َ ،و َعـ َـى َف ْه ِمــكَ ال َ تَ ْع َت ِمـ ْـد ِ .ف ي� ك ُِّل

ُط ُر ِقــكَ ا ْع ِر ْفـ ُـهَ ،و ُهـ َـو يُ َقـ ِّـو ُم [يرشــد] ُسـ ُـب َلكَ »( .أمثــال )6 – 5 :3

وأود أن أشــر إىل ترمجــة بديلــة نلهايــة هــذه اآليــة ..." :وســوف

يقــود ســبلك" .وبمعــى آخــر ،اهلل ســيقودنا يف الطريــق الصحيــح يف

احليــاة .فهــذا هــو وعــده بالقيــادة الــي حنتاجهــا ألي وضــع حــارض.
وتوجــد ثالثــة رشوط للوفــاء بهــذا الوعــد ،والــي تشــبه الــروط
يف املزمــور  .37فدعونــا نتوقــف حلظــة دلراســتها واحـ ً
ـدا تلــو اآلخــر.
الــرط األول هــو «تَـ َـوك َّْل َعـ َـى الـ َّـر ِّب [ثــق ابلــرب] ِبـك ُِّل َق ْل ِبــكَ  ».وســتجد أنــك
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إن حافظــت ىلع موقــف مســتمر مــن اثلقــة بــاهلل ،فســيكون ً
دائمــا
ً
مصحوبــا بســام .أمــا إن كنــت تشــعر باهلــم والقلــق ،فــإن هــذه

املواقــف يه إشــارة معينــة إىل حــد مــا إىل أنــك توقفــت عــن اثلقــة.

«و َعـ َـى َف ْه ِمــكَ ال َ تَ ْع َت ِمـ ْـد» .وبمعــى آخــر ،ال
والــرط اثلــاين ســليبَ :
ترجــع إىل اثلقــة حبكمــك اخلــاص وحماولــة حــل املواقــف بنفســك.
وهــذا هــو يف الواقــع أحــد أعظــم العقبــات الــي حتــول دون تلــي

إجابــات للصــاة مــن اهلل .فــي العديــد مــن احلــاالت ،نصــي – إال أننــا
بعــد ذلــك حنــاول أن حنــدد كيــف جيــب أن يســتجيب اهلل لصالتنــا.

وحنتــاج أن نعــرف بــأن اهلل غــر ملــزم بالــرد ىلع صالتنــا بالطريقــة
الــي نفكــر بهــا .وعــاوة ىلع ذلــك ،عندمــا حنــاول أن حنــل األمــور

ألنفســنا ،فإننــا نقــع يف موقــف خطــأ جيعــل مــن الصعــب علينــا أن
نتلــى اإلجابــة الــي يعملهــا اهلل نيابــة عنــا .ولــل هــذه األســباب،
جيــب أال نعتمــد ىلع فهمنــا.

ف
«� ك ُِّل ُط ُر ِقــكَ ا ْع ِر ْفـ ُـه» .مــاذا يعــي ذلــك؟
والــرط اثلالــث هــو ِ ،ي
اســمحوا يل أن أرشح الطريقــة الــي أفهــم بهــا فكــرة "االعــراف باهلل

بــكل طرقــك" .يف أي حلظــة معينــة ،ويف أي موقــف معــن ،ويف أي

وقــت أو مــان معــن ،فــإن االعــراف بــاهلل يعــي اتلوقــف والقــول،
"يــا رب ،أشــكرك ىلع أمانتــك مــي .وأشــكرك ىلع لك اخلــر اذلي
فعلتــه مــن أجــي .وأشــكرك ىلع الطريقــة الــي أثبـ َّ
ـت بهــا نفســك يف
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العديــد مــن املواقــف والظــروف يف حيــايت .فقــد أوصلتــي إىل هــذا

احلــد ،وأنــا أثــق بــك يف مواصلــة قيــاديت" .فهــذه يه الطريقــة الــي

تعــرف بهــا بــاهلل بــكل طرقــك.

اهلل سوف يقود طرقك
يف اعم  ،1964اســتقلت مــن وظيفــة آمنــة كــرايع يف مدينــة يف
ً
خادما
شــمال غــرب املحيــط اهلــادئ .وقــد كرســت نفــي ألن أصبــح
ً
متجــول ،دون أي راتــب ثابــت أو أي مــان إقامــة دائــم .ولــم يكــن

دلي أي رأس مــال  -وال حــى ســيارة خاصــة يب .واكن دلي زوجــة
وطفــل ألدعمهمــا ،إال أنــي علمــت أن اهلل دفعــي إىل هــذه اخلدمــة
اجلديــدة .وبينمــا كنــت أنتظــر اهلل وأطلــب منــه نـ ً
ـوع مــن األمــن يف

ّ
هــذا الوضــع اجلديــد ،أعطــاين الــرب عبــارة الكتــاب املقــدس الــي
ف
«� ك ُِّل ُط ُر ِقــكَ ا ْع ِر ْفـ ُـهَ ،و ُهـ َـو يُ َقـ ِّـو ُم [يرشــد] ُسـ ُـب َلكَ »( .أمثــال )6 :3
كنــا ندرســها ِ :ي
وأريــد أن أشــهد أنــي أثبـ َّ
ـت صحــة هــذه العبــارة مــن الكتــاب

املقــدس ىلع مــدار الســنوات الــي تلــت ذلــك .ويمكنــي أن أنصحك
بشــدة أنــك لكمــا وصلــت إىل نقطــة حتــول يف حياتــك ،فــإن أفضــل

ممارســة تقــوم بهــا يه أن تتوقــف وتبدأ يف االعــراف باهلل .أشــكره ىلع
لك مــا فعلــه مــن أجلــك ،وىلع لك أمانتــه ،وىلع الطريقــة الــي أجــاب
بهــا الكثــر مــن الصلــوات وحــل بهــا الكثــر مــن املشــالك يف املــايض.
ثــم ،بعــد أن تعــرف بــه ،اســتمر يف اثلقــة بــه يف أن يكــون أمينًــا يف
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املســتقبل كمــا اكن يف املــايض ،مــع العلــم أنــه ســيقود طرقــك.
وأن تأخــذ حلظــة اآلن لالعــراف بــاهلل ســيكون وســيلة رائعــة

إلنهــاء هــذا الفصــل .فهــل ترغــب يف االنضمــام مــي يف صــاة

التســليم هــذه؟

ً
يا رب ،قد كنت صاحلا ً
جدا لي  -مبا يفوق بكثري أي شيء
ميكن أن أطلبه أو أستحقه .وقد كنت ً
أمينا يف كل خطوة

على الطريق  -قدتين ،وساعدتين ،وقدمت لي ما أحتاجه.
وقد ساعدتين يف مواجهة التحديات والصعوبات اليت
واجهتها حتى اآلن ،وأنا أعلم وأثق أن مساعدتك
ستستمر .أشكرك على حمبتك وأمانتك حنوي.

وأنا أتفق مع املزمور من خالل اإلعالن" ،يف كل طرقي،

أعرتف بك" .وأعلم أنك سوف تستمر يف قيادة مساراتي.

ولكل هذا ،يارب ،أقدم لك التسبيح والشكر .باسم يسوع،
آمني .
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● ما يه أعظم رغبات قلبك؟
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● كيــف أصبحــت رغبــات قلبــك أكــر تركـ ً
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نضجــت مــع املســيح؟
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تعين"الــق
لــر ِّب َط ِريقَــكَ » يمكــن أن
● يف املزمــور َ 5 :37
«ســ ِّل ْم ِل َّ
ِ
حلمــل
طريقــك ىلع الــرب" أو
"الــق ِحلــك ىلع الــرب" .مــا ا ِ
ِ

اذلي حتتــاج أن تلقيــه ىلع اهلل ايلــوم وتســمح هل أن يعتــي بــه؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● اكتــب بعــض الطــرق الــي ســاعدك بهــا اآلب الســماوي يف

مواجهــة اتلحديــات ،والصعوبــات ،واملواقــف املثــرة لالرتبــاك يف
ـكرا ً
املــايض .ثــم ،أعطــه شـ ً
خاصــا ىلع لك واحــد منهــا.
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
الر ِّب ف َُي ْع ِط َيكَ ُس ْؤ َل َق ْل ِبكَ َ .س ِّل ْم ِل َّلر ِّب َط ِريقَكَ
َ
«وتَلَذَّ ْذ [لذذ نفسك] ِب َّ
َواتَّ ِك ْل َع َل ْي ِه َو ُه َو يُ ْج ِري» (مزمور )5 - 4 :37
الر ِّب [ثق ابلرب] ِبك ُِّل َق ْل ِبكَ َ ،و َع َل َف ْه ِمكَ ال َ تَ ْع َت ِم ْد ِ .ف ي� ك ُِّل
«تَ َوك َّْل َع َل َّ
ُط ُر ِقكَ ا ْع ِرف ُْهَ ،و ُه َو يُق َِّو ُم [يرشد] ُس ُب َلكَ »( .أمثال )6 – 5 :3
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 -18التأييد يف مكان العمل
وعــد اهلل بوضــوح بإعطــاء احلكمــة لشــعبه أينمــا وحيثمــا

احتاجــوا إيلهــا .وأحــد األشــال املعينــة مــن احلكمــة الــي يوفرهــا
اهلل هــو قيادتــه ،والــي مــن خالهلــا يوضــح نلــا كيــف جنــد الطريــق

الصحيــح يف لك مواقــف وظــروف حياتنــا .يف هــذا الفصــل ،نأخــذ

مبــادئ احلكمــة هــذه إىل مــان العمــل  -وهــو جمــال خيترب فيــه الكثري
مــن املســيحيني يف العالــم ايلــوم االحتيــاج العمــي للقيــادة يوميًــا.

وعود حول املعارضة واالضطهاد
معظــم املســيحيني املكرســن اذليــن يســعون ألن يعيشــوا حيــاة

الــر الــي تمجــد ربهــم ســوف يواجهــون درجــة مــن الضغــط أو اتلوتر

يف أوضــاع عملهــم .ويف كثــر مــن األحيــان ،يعملــون مــع زمالئهــم

مــن املوظفــن أو حتــت أصحــاب العمــل اذليــن ليســوا مؤمنــن،
واذليــن قــد يكــون بعضهــم معاديًــا لإليمــان املســييح .ويف بعــض

احلــاالت ،قــد يواجهــون معارضــة يوميــة أو حــى اضطهــاد يــويم.
فهــل الكتــاب املقــدس دليه أي قيــادة للمســيحيني اذليــن جيدون
أنفســهم يف مثــل هــذه الظــروف؟ بنـ ً
ـاء ىلع جتربــي اخلاصــة ،أعتقــد
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ذلــك .فــي هــذا الصــدد ،اســمحوا يل أن أشــارك ببعــض الوعــود الــي

كنــت أعتمــد عليها خالل ســنوات مســريت مــع الــرب يف أرض وعوده.
الوعــد األول اذلي ســنأخذه يف االعتبــار هــو ذلــك اذلي لن يرغب

أحدنــا يف الوصــول إيلــه إن اكن دلينــا اختيــار .ومــع ذلــك ،فهــو جــزء

مــن جمموعــة الوعــود يف لكمــة اهلل ،وجيــب أن نلتفــت إيلــه .تقــول
ف
ـيح
ون أَ ْن يَ ِع ُ
ـن يُ ِريـ ُـد َ
تيموثــاوس الثانيــةَ :١٢ :3
«و َج ِميـ ُـع ا َّل ِذيـ َ
يشــوا ِبال َّت ْقـ َـوى ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
ون».
يَ ُســو َع يُ ْض َط َهـ ُـد َ

تشــل هــذه اللكمــات وعـ ً
ـدا! وقــد تقــول" ،حســنًا ،إنــه ليــس
ً
وعــدا ً
ممتعــا للغايــة!" ومــع ذلــك ،فهــو جــزء مــن مرياثنــا الاكمــل.
تذكــر أن مرياثنــا هــو لك وعــود اهلل  -ســواء تلــك الــي حنبهــا أو تلــك

الــي قــد ال حنبهــا .وال يمكننــا فصــل بعضهــم عــن ابلعــض ونقــول:
"حســنًا ،ســآخذ الوعــود الســارة ،إال أنــي ال أريــد الوعــود غــر
ً
مجيعــا يســرون جنبًــا إىل جنــب.
الســارة" .فمــن املهــم أن نفهــم أنهــم

وملــاذا؟ ألننــا عندمــا نكــون يف موقــف نتعــرض فيــه لإلضطهــاد
ألننــا نعيــش بطريقــة تقيــة حقيقيــة ،فمــن املشــجع للغايــة أن نعــرف

أن مثــل هــذه املعاملــة يه جــزء مــن مرياثنــا.

فقــد خلــق اهلل ،بنعمتــه ،مــا يقدمــه ملثــل هــذه الظــروف ،ألنــه
يــدرك أنهــا ســتحدث .وال تعــي هــذه األحــداث أننــا نفعــل شــيئًا

خطــأ يف حياتنــا أو أننــا خــارج مشــيئة اهلل .فمواجهــة الصعوبــات
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واالضطهــاد هــو جــزء مــن احليــاة املســيحية .وأرجــو أن تذكــر أننــا
نشــارك يف املــراث ليــس فقــط لــراكت املســيح ،بــل ً
أيضــا آلالمــه.
َ
ُ
ضطهــد أبـ ً
َ
ـدا .فــي الواقــع ،ىلع
وال تعــدك لكمــة اهلل بأنــك لــن ت

أســاس الكتــاب املقــدس ،يمكنــي أن أقــرح بوضــوح أنــك إن كنــت
ً
حقــا تعيــش حيــاة تقيــة يف املســيح يســوع ،فســتكون هنــاك أوقــات
ُ
تضطهــد فيهــا .ومــع ذلــك ،أعتقــد أن اهلل دليــه إجابــات معينــة ىلع
مثــل هــذه املواقــف ،الــي يعمــل بهــا فينــا ،ملجــده وخلرينــا.

املعايري والصفات الكتابية للموظفني
ً
أول ،حنتــاج إىل حتديــد بعــض الصفــات ومعايــر الســلوك

الكتابيــة اخلاصــة باملوظفــن ،الــي حيددهــا العهــد اجلديــد بوضــوح
يف أفســس  .7-5 :6فرغــم أن هــذه اتلعليمــات موجهــة إىل «ا ْل َع ِبيـ ُـد»،

فبالنســبة إىل جمتمــع ايلــوم ،يمكننــا اســتبداهلا بمصطلــح "اخلــدم أو
املوظفــن"( .بالطبــع ،اكنــت الظــروف الــي واجههــا العبيــد يف القــرن
األول يف كثــر مــن األحيــان أكــر إيـ ً
ـذاء مــن تلــك الــي يواجههــا
املوظفــون املعــارصون .ومــع ذلــك ،بغــض انلظــر عــن مســتوى
َ
املتضمنــة ،تنطبــق نفــس انلصائــح ).وهــذا مــا يقــوهل العهــد
اخلدمــة

اجلديــد للموظفــن .أو اخلــدم:

ـب ا ْل َج َسـ ِـد ِب َخـ ْـو ٍف َو ِر ْعـ َـد ٍة،
«أَيُّ َهــا ا ْل َع ِبيـ ُـد [املوظفــن] ،أَ ِط ُيعــوا َســا َدتَك ُْم َح َسـ َ
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ف
ــن يُ ض
ُــم ك ََمــا ِل ْل َم ِســيح .ال َ ب ِخ ْد َم ِــة ا ْل َع ي ْ ن
ــاس ،بَ ْ
ــل
ِ ي� بَ َســا َط ِة ُق ُل ِوبك ْ
� ال َّن َ
ِ ِ
ــ� ك ََم ْ ْ
ِ
ــر ِ ي
ــ� ِب ِن َّي ٍــة َصا ِل َح ٍــة ك ََمــا
ــبَ ،خ ِاد ِم ي ن َ
ــيحَ ،ع ِام ِل ي ن َ
ك ََع ِب ِ
ــ� َم ِشــي َئةَ هللاِ ِم َ
ــن ا ْل َق ْل ِ
يــد ا ْل َم ِس ِ
ــاس»( .أفســس )7 – 5 :6
ــس ِلل َّن ِ
لــر ِّبَ ،ل ْي َ
ِل َّ

حمترم ،خملص ،صادق
توجــد بعــض املواقــف الــي جيــب علينــا احلفــاظ عليهــا يف

ســلوكنا جتــاه أصحــاب أعمانلــا ،أي اذليــن دليهــم الســلطة علينــا.
فنحــن مطابلــون بإظهــار االحــرام ،واإلخــاص ،واخلدمــة الصادقــة.

واملبــدأ وراء هــذا الــرط هــو مــا يــي :يف حالــة موقــف ووضــع عملنا
املعــن ،يكــون صاحــب العمــل ،أو املــرف علينــا هــو ممثــل اهلل

نلــا .وجيــب أن نــرى هــذا الشــخص باعتبــاره الشــخص اذلي وضعــه

اهلل علينــا يف هــذا املــان والزمــان.

فــإن لــم نظهــر أي احــرام لصاحــب العمــل – أي إن خدعنــاه ،أو
ً
عملنــا لســااعت قصــرة ،أو قدمنــا خدمــة رديئــة ،فهــذا حقــا انعاكس

ملوقفنــا جتــاه اهلل .وقــد ال جنــرؤ ىلع إظهــار مثــل هــذا الســلوك
عالنيــة جتاهــه .إال أن االســتجابة واجلهــد اذلي نبــذهل لصاحــب
العمــل أو املــرف علينــا ،يف الواقــع ،يه أحــد املــؤرشات ىلع موقفنــا

القلــي احلقيــي حنــو الــرب .وبمجــرد أن نــدرك هــذه احلقيقــة ،ســوف

تســاعدنا يف تغيرينــا إىل ذلــك انلــوع مــن املوظفــن اذليــن ســيكون
أصحــاب العمــل ســعداء بالعمــل معهــم.
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جدير بالثقة
اخلاصيــة اتلايلــة الــي حنتــاج إىل االعــراف بهــا يه األمانــة أو

اجلــدارة باثلقــة .يقــول ســفر األمثــال :٦ :٢٠

أ
� ف ََم ْن يَ ِج ُد ُه؟»
«أَ ْك�ث َ ُ ال َّن ِاس يُ َنا ُد َ
الر ُج ُل ال َ ِم ي ن ُ
ون ك ُُّل َو ِاح ٍد ِب َصال َ ِح ِه ،أَ َّما َّ

ُ
ً
صحيحــا منذ حــوايل ثالثــة آالف اعم عندما كتبت
اكن هــذا املثــل

هــذه العبــارة  -وأقــول أنهــا أكــر صحة حــى ايلــوم .فأنا صاحــب عمل
نلفــي ودلي العديــد مــن األصدقــاء مــن رجــال األعمــال .وأنــا ً
اغبلــا

أجــد نفــي أتنقــل يف دوائــر األعمــال ،وأقــول أن الســؤال اذلي يطرحــه
كثــر مــن أربــاب العمــل بانتظــام ايلــوم هــو "مــن يمكنــه العثــور ىلع

الرجــال أو النســاء اجلديريــن باثلقــة؟" فــي كثــر مــن األحيــان ،يصعب
العثــور ىلع هــؤالء األشــخاص .فاجتــاه املجتمــع احلديــث لكــه هــو حنــو

عــدم االنضبــاط وعــدم املســؤويلة .ونتيجــة ذللــك ،أصبــح العثــور
ً
حقــا باجلــدارة باثلقــة أمـ ً
ـرا أصعــب وأصعــب.
ىلع موظفــن يتمتعــون
واقتنــايع هــو أن األشــخاص اذليــن يف أي مناصــب عمليــة اذلين
ً
يُثبتــون حقــا أنهــم جديــرون باثلقــة ،ســيتم تقديرهــم واستحســانهم

يف الوقــت املناســب مــن قبــل أربــاب عملهــم .وقــد يســتغرق األمــر
بعــض الوقــت ،إال أنــه ألنهــم يثبتــون جدارتهــم للثقــة ،فســيتم
تقديرهــم.

197

اِستقبل وعود اهلل

ويتضمن أمثال  20 :28ىلع هذه املالحظة:
أ
� ك َِث ي ُ� ا ْل ب َ َ�ك َِاتَ ،وا ْل ُم ْس َت ْع ِج ُل ِإ َل ا ْل ِغ ن َ� ال َ يُ ب ْ َ�أُ».
«اَ َّلر ُج ُل ال َ ِم ي ن ُ
إن كنــت مــن الرجال أو النســاء األمنــاء يف ماكن عملهــم ويف موقفهم
ً
جتــاه أربــاب العمــل ،فــإن اهلل يقول أنك ســتكون مبــارك .حــى إن اكن رب
ً
عملك ال يباركك ،فإن اهلل  -بطريقته ويف وقته  -سيحقق أن تكون مبارك.
َ ض
� ِع ْن َد هللاَِ ،و ُم َز ُك ِع ْن َد ال َّن ِاس»
«م ْر ِ ي ٌّ
ون أَ ْن
ـن يُ ِريـ ُـد َ
حــى اآلن ،نظرنــا إىل الوعــد الســليبَ ،
«و َج ِميـ ُـع ا َّل ِذيـ َ
ف
ون 2( ».تيموثــاوس  ،)12 :3وقــد
يَ ِع ُ
ـيح يَ ُســو َع يُ ْض َط َهـ ُـد َ
يشــوا ِبال َّت ْقـ َـوى ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ

درســنا بعــض املعايــر الــي حيددهــا الكتــاب املقــدس للموظفــن.
واآلن دعونــا ننتقــل إىل الوعــد اإلجيــايب.

أ
«لَن َليــس م َلكُــوت هللاِ أَك ًْل و ش�بــا ،ب ْــل ُهــو بــر وســاَم وف ف
وح
ُ
ًَُْ َ
ْ ْ َ َ
َ ِ ٌّ َ َ ٌ َ َ
َــر ٌح ِ ي� ُّ
الــر ِ
ا ْلقُــدس .ألَن مــن خــدم ا ْلمس ف
هــذ ِه َف ُهــو َم ض
ــد
ــد هللاَِ ،و ُمــ َز ُك ِع ْن َ
� ِع ْن َ
ُِ
ــيح ِ ي� ِ
َّ َ ْ َ َ َ َ ِ َ
َ ْ
ــر ِ ي ٌّ

ــاس»( .روميــة )18 – 17 :14
ال َّن ِ

أرجــو مالحظــة مــا اذلي ليــس ملكــوت اهلل كذلــك .فهــو ليــس

جمموعــة مــن القواعــد القانونيــة وادلينية حول ،ىلع ســبيل املثــال ،ماذا
نــأكل ،أو مــاذا نــرب ،أو مــا يه أماكــن الرتفيه اليت جيــب حضورها.
فهــذا ليــس كيــف يظهــر ملكــوت اهلل .ويف واقع األمــر ،أجــد أن مثل
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هــذه األنــواع مــن القوانــن ادلينيــة تميــل إىل صــد األشــخاص غــر

املســيحيني .فالقواعــد ادلينيــة ال جتذبهــم  -بــل يه تصدهــم .واحليــاة
ف
وح ا ْل ُقـ ُـد ِس» .وبــدون
احلقيقيــة للمســيحية يه ِ«بـ ٌّـر َو َس ـا َ ٌم َو َفـ َـر ٌح ِ ي� الـ ُّـر ِ
الــروح القــدس ،فــإن احليــاة املســيحية الســعيدة ليســت ممكنــة.
ومــاذا يقــول بولــس عــن الشــخص اذلي خيــدم اهلل يف بــر،
وســام ،وفــرح يف الــروح القــدس؟ هذا الشــخص هــو َ ض
� ِع ْنـ َـد هللاِ،
«مـ ْـر ِ ي ٌّ
ـاس ».وبمعــى آخــر ،إن كنــت ختــدم اهلل بهــذه الطريقــة،
َو ُمـ َز ُك ِع ْنـ َـد ال َّنـ ِ
فســوف يتعــرف اآلخــرون مــن حولــك ىلع نوعيــة حياتــك .وســوف
يمنحونــك تزكيتهــم ،حــى لــو منحوهــا ىلع مضــض.

وأســتطيع أن أقــول بصــدق أنــي أثبتــت ذلــك يف جتربــي اخلاصة.
ً
فكمــا كتبــت ســابقا ،يف احلــرب العامليــة اثلانيــة ،كنــت جنديًــا يف
اجليــش الربيطــاين .وبعــد أن قضيــت يف اجليــش أقل مــن اعم ،اختربت
تغيــرا ً
ً
رائعــا عنــد اإليمــان بيســوع املســيح .وقــد تغــرت حيــايت

لكهــا ىلع الفــور وبشــل جــذري ودائــم .ونتيجــة ذللــك ،لــم يتمكــن
زمــايئ اجلنــود مــن فهــم اتلحــول اذلي رأوه ّ
يف .ويف ابلدايــة قالــوا" ،قد
أصبــح متدينًــا" ،وكنــت أصححهــم وأقــول" ،ال ،إنــه ليــس تدينًــا؛ بــل
ُ
ً
قــد خلصــت" .فلــم يفهمــوا مــا يعنيــه ذلــك ،إال أنــه لــم يعجبهــم حقا.

ومــع ذلــك ،أعطــاين اهلل نعمــة ألعيــش هــذا انلــوع مــن احليــاة
ً
مالئمــا ملــا كنــت أقــوهل حــول اختبــاري .وبعــد فــرة،
اذلي اكن
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الحظــت أنــي قــد بــدأت يف كســب احرتامهــم .وأحــد ادلروس الــي
تعلمتهــا هــو عــدم اتلنــازل عــن إيمــاين يف بدايــة أي موقــف جديــد.

فعــى ســبيل املثــال ،إن تــم نقــي إىل غرفــة جديــدة يف اثلكنــات ،كنت
يف الليلــة األوىل ،أركــع متعمـ ً
ـدا جبانــب رسيــري وأقــول صلــوايت .ولــم
يكــن األمــر أين أعتقــد أنــه اكن مــن الــروري أن أصــي ركـ ً
ـوع،

إال أنــي أردت فقــط أن أعلــم اجلميــع يف غرفــة اثلكنــات بماكنــي.
ً
نــوع مــن اهلــدوء
ورغــم أنــه ،يف ابلدايــة ،أظهــر زمــايئ اجلنــود

والــردد حنــوي ،فــي انلهايــة ،وجــدت أن هــؤالء الرجــال حيرتمونــي.
ً
واضحــا ،خاصــة يف
ويف وقــت الحــق ،أصبــح هــذا االحــرام

املناســبات الــي كنــا فيهــا يف ظــروف خطــرة يف صحــراء شــمال

إفريقيــا .فعــى ســبيل املثــال ،يف إحــدى املــرات تــم قطــع رسيــة
اجليــش خلــف خطــوط العــدو ،وهــو أمــر حيــدث بســهولة يف احلروب
الصحراويــة .ويف وســط هــذه األوقــات اخلطــرة ،جــاء ّ
إيل أحــد هــؤالء

الرجــال األرشار املجدفــن وقــال يل" ،أيهــا العريــف برنــس ،أنا ســعيد
ألنــك معنــا" .وبمعــى آخــر ،شــعروا أنــي كنــت نـ ً
ـوع مــن بويلصــة
اتلأمــن اخلاصــة بهــم .فقــد اكنــوا يعرفــون أن اهلل اكن مــي .وإن اكن

اهلل مــي ،فســوف يصــل إيلهــم بطريقــة مــا .ويف واقــع األمــر ،وبشــل
ملحــوظ ،حــدث ذلــك .فقــد اكن هلــذه الرسيــة ســجل غــر اعدي

مــن الســامة واحلمايــة خــال الفــرة الــي كنــت فيهــا مــع هــؤالء
الرجــال يف الصحــراء.
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وعد مؤكد
اكن اختبــاري أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة هــو مثــال بســيط

عــن كيــف أن خدمــة اهلل باإلجتــاه الصحيــح يف لك موقــف يمكــن

أن تكســبك تزكيــة أشــخاص آخريــن ،حــى لــو اكنــوا ال يريــدون
ُ َ
ويذكــر نفــس املبــدأ يف مــان آخــر يف
االنضمــام إيلــك يف إيمانــك.
الكتــاب املقــدس .يقــول األصحــاح اثلالــث مــن األمثــال:

ت
«يَــا ابْ ـ ِن  ،ال َ تَ ْنـ َ ش
ـايَ ...ف َت ِجـ َـد ِن ْع َمــةً
ـ� ،بَـ ْـل ِل َي ْح َف ـ ْظ َق ْل ُبــكَ َو َصايَـ َ
ي
� َيعـ ِ ي
ـس َ ِ
ف
َو ِف ْط َنــةً َصا ِل َحــةً ِ� أَ ْعـ ي ُ ن
ـاس»( .أمثــال )4 ، 1 :3
ـ� هللاِ َوال َّنـ ِ
ي
ِ
انلعمــة مــع اهلل واإلنســان يه وعــد نلــا إن كنــا نســر يف طاعــة

لوصايــا اهلل .وتوجــد بعــض األمثلــة ابلــارزة ألشــخاص يف تاريــخ
الكتــاب املقــدس أثبتــوا صحــة هــذا الوعــد .فقــد اكن يوســف يف

الســجن يف مــر ،إال أن الكتــاب املقــدس يقــول ،ىلع ســبيل املثــال،
ف
السـ ْـج ِن» (تكويــن .)21 :39
َ
ـن الـ َّـر َّب َ ...ج َعـ َـل ِن ْع َمــةً َلـ ُـه ِ ي� َع ْيـن َ ي ْ َ ِرئيـ ِـس بَ ْيـ ِ
«و ِلكـ َّ
ـت ِّ
ً
«وأَ ْع َطــى هللاُ َدا ِنيـ َ
ـآل ِن ْع َمــةً َو َر ْح َمــةً
واكن دانيــال مســبيا يف بابــل ،لكــن َ
ـان» (دانيــال  .)9 :1وبمعــى آخــر ،فبغــض انلظــر عــن
ِع ْنـ َـد َ ِرئيـ ِـس ا ْل ِخ ْص َيـ ِ
مــان وجــودك ،إن كنــت تســلك مــع اهلل بإســتقامة وترضيــه ،فســوف

يعطيــك نعمــة وفضــل مــع اإلنســان .وواحــدة مــن أكــر املناطــق
العمليــة حيــث يمكننــا أن نــرى هــذا الوعــد يتحقــق بالنســبة نلــا

هــو يف األســواق.
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أسئلة تطبيقية
● هــل ســبق لــك أن تعرضــت للســخرية ،أو انلبــذ ،أو االضطهــاد
يف مــان عملــك بســبب إيمانــك؟ إن اكن األمــر كذلــك ،مــا يه تلــك
الظــروف؟ وكيــف يمكنــك أن تــرى هــذا الوضع؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● أي مــن الصفــات اتلايلــة الــي كرمهــا اهلل أنــت تظهرهــا
يف مــان العمــل :االحــرام ،اإلخــاص ،اخلدمــة بــكل إخــاص،
اثلقــة؟ ومــا اذلي حتتــاج إىل العمــل عليــه؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــى وجــدت نعمــة مــن اهلل واإلنســان مــن خــال طاعــة
وصايــا اهلل وخدمــة اآلخريــن باســمه؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

َّ
متلك مرياثك من الربكات

أ
ف
ش
وح
«ل َ ْن َل ْي َس َم َلك ُ
�بًا ،بَ ْل ُه َو ِب ٌّر َو َسال َ ٌم َوف ََر ٌح ِ ي� ُّ
ُوت هللاِ أَك ًْل َو ُ ْ
الر ِ
ا ْلقُدس .ألَن من خدم ا ْلمس ف
ض
� ِع ْن َد هللاَِ ،و ُم َز ُك ِع ْن َد
ُِ
يح ِ ي� ِ
َّ َ ْ َ َ َ َ ِ َ
هذ ِه َف ُه َو َم ْر ِ ي ٌّ
ال َّن ِاس»( .رومية )18 – 17 :14
ن
ش
ايَ ...ف َت ِج َد ِن ْع َمةً َو ِف ْط َنةً
� َيع ِ ت ي� ،بَ ْل ِل َي ْح َف ْظ َق ْل ُبكَ َو َصايَ َ
«يَا ابْ ِ ي� ،ال َ تَ ْن َس َ ِ
َصا ِل َحةً ِ ف ي� أَ ْع ي ُ ِن� هللاِ َوال َّن ِاس»( .أمثال )4 ، 1 :3
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يف هــذه الرحلــة عــر أرض وعــود اهلل ،ســيكون مــن الرائــع

اكتشــاف مــا قدمــه اهلل لــل موقــف يف حياتنــا .وكجــزء مــن مرياثنــا

يف املســيح ،توجــد وعــود يف لكمــة اهلل تتعلــق بأحــد أهــم القــرارات
الــي جيــب ىلع الرجــل أو املــرأة اختاذهــا ،وهــو :اختيــار الزوجــة أو

الــزوج.

حتدثنــا يف فصــل ســابق ،عــن كيــف يقــوم اهلل بإمدادنــا بنوعــن

مــن القيــادة :القيــادة العامــة ،الــي تنطبــق ىلع لك شــعب اهلل ،والقيادة

الفرديــة ،الــي تنطبــق فقــط ىلع شــخص معــن يف موقــف معــن.

ومــع وضــع هــذا املنظــور يف االعتبــار ،دعونــا نلــي نظــرة ىلع بعــض
مبــادئ القيــادة العامــة يف الكتــاب املقــدس فيمــا يتعلــق بالــزواج.

مقاصد اهلل وأحكامه للزواج
معيار اخللق
ً
أول ،دعونــا نفحــص معيــار الــزواج اذلي أقــره يســوع ،واذلي

وضعــه تلالميــذه .ويظهــر هــذا املعيــار بوضــوح شــديد يف إجنيــل
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مــى ،اذلي يســجل حمادثــة بــن يســوع وبعــض الفريســيني اذليــن

أتــوا إيلــه حــول مســألة الــزواج والطــاق.

«هـ ْـل يَ ِحـ ُّـل ِل َّلر ُجـ ِـل أَ ْن يُ َط ِّلـ َـق
ـ� َلـ ُـهَ :
«و َجــا َء ِإ َل ْيـ ِـه ا ْلف َِّر ِيسـ ُّـي َ
َ
ون ِل ُي َج ِّربُــو ُه قَا ِئ ِلـ ي ن َ
ـاب َو َقـ َ
ـن ا ْل َبـ ْـد ِء
ـال َل ُهـ ْـم« :أَ َمــا ق ََرأْتُـ ْـم أَ َّن ا َّلـ ِـذي َخ َلـ َـق ِمـ َ
ْام َرأَتَـ ُـه ِلـك ُِّل َسـ َـب ٍب؟» َفأَ َجـ َ
ت
َخ َل َق ُه َمــا َذ َكـ ًـرا َوأُنْ ـىث َ ؟ َو َقـ َ
الر ُجـ ُـل أَبَــا ُه َوأُ َّمـ ُـه َويَ ْل َت ِصـ ُـق
ـالِ :مـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـل هــذَ ا يَـ ْ ُ
ـركُ َّ
ـان َج َسـ ًـدا َو ِاحـ ًـداِ .إذًا َل ْي َســا بَ ْعـ ُـد اثْ َنـ ي ْ ن
ـ� بَـ ْـل َج َسـ ٌـد َو ِاحـ ٌـد.
ِب ْام َرأَ ِتـ ِـهَ ،ويَ ُكـ ُ
ـون االثْ َنـ ِ
ِ
ـان»»( .مـ تـى )6 – 3 :19
فَا َّلـ ِـذي َج َم َعـ ُـه هللاُ ال َ يُف َِّر ُقـ ُـه ِإنْ َسـ ٌ
ومــن املهــم جـ ً
ـدا أن نــرى أنــه عندمــا ُسـئِل يســوع عــن الــزواج،

لــم يقبــل املعايــر ،أو القواعــد ،أو األعــراف املعروفــة يف الوقــت اذلي
ً
اعش فيــه .وبــدل مــن ذلــك ،اعد إىل غــرض ومعيــار اهلل للــزواج
ً
األصــي عندمــا قــام أول خبلــق الرجــل واملــرأة ،كمــا يســجله ســفر
اتلكويــن .فهــذا هــو املعيــار والغــرض الوحيــد للــزواج اذلي قبلــه
يســوع باعتبــاره حســنًا .فمــاذا يعــي ذلــك بالنســبة نلــا كتالميــذه؟

إن أردنــا اتبــاع أحــام اهلل للــزواج يف حياتنــا ،جيــب علينــا ً
أيضــا أن
نعــود إىل هدفــه ومعيــاره يف اخللــق.

أربع حقائق لليوم
فيمــا يتعلــق بهــذا املعيــار األصــي ،توجــد أربــع حقائــق عــن آدم

وحــواء مــن تكويــن  2أعتقــد أنهــا قابلــة للتطبيــق ىلع حياتنــا ايلوم.
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 .1اكن اهلل هــو اذلي قــرر أن آدم حيتاج إىل زوجــة( .انظر آية .)18
 .2اكن اهلل هو اذلي خلق حواء آلدم( .انظر آيات .)22-21
 .3اكن اهلل هو اذلي قدم حواء آلدم( .انظر آية .)22
 .4اكن اهلل هــو اذلي حدد طبيعة عالقتهما( .انظر اآليات .)24-23
وإيلكــم كيفيــة تطبيــق هــذه املبــادئ ىلع لك مــن الرجــال
ً
والنســاء ايلــوم .أول ،للرجــال:
♦ ســيقرر اهلل مــا إن كنــت حتتــاج إىل زوجــة .فهــو ليــس قــرارك؛
بل هــو قــراره.
♦ سوف خيلق اهلل الزوجة املناسبة لك.
♦ سوف حيرض اهلل زوجتك إيلك.
♦ سوف حيدد اهلل طبيعة العالقة اليت ستعيشان فيها كزوجني.
ـت امــرأة ،فــإن نفــس املبــادئ قابلــة للتطبيــق ،إال أنهــا
إن كنـ ِ

بطريقــة خمتلفــة بعــض الــيء:
ً
■ سوف يقرر اهلل أن رجل معينًا حيتاجك كزوجته.

■ سوف خيلقك اهلل ويعدك تلكون زوجة هلذا الرجل.
■ سوف حيرضك اهلل إىل هذا الرجل.
■ سيحدد اهلل طبيعة العالقة اليت ستعيشان فيها كزوجني.
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ً
وبمعــى آخــر ،ســواء كنــت رجــا أو امــرأة ،فاملبــادرة ،والقــرار،

وعمليــة اتلحضــر لكهــا مــن اهلل.

جيد رضى
املبــدأ العــام املتعلــق بهــذا األمــر مــن لكمــة اهلل هــو أن اهلل

حيــدد الرفيــق الصحيــح لــل واحــد مــن أوالده املؤمنــن .والعثــور
ىلع الرفيــق الصحيــح ليــس عمليــة عشــوائية  -وليــس خــارج نطــاق
حكــم اهلل .خيربنــا أمثــال  22 :18بمــدى أهميــة اختيــار رشيكنــا
عنــد اهلل:

ض
الر ِّب».
َ
«م ْن يَ ِج ُد َز ْو َجةً يَ ِج ُد َخ ي ْ ً�ا َويَ َن ُال ِر ً� ِم َن َّ
وبعبــارة أخــرى ،فــإن العثــور ىلع الزوجــة املناســبة هــو إشــارة إىل

رىض الــرب .وقــد تأكــدت هــذه الفكــرة بالنســبة نلــا يف أمثــال :14 :19
آ
الر ِّب».
«اَ ْل َب ْي ُت َوال�ث َّ ْ َو ُة ِم ي َ� ٌ
اث ِم َن البَ ِاء ،أَ َّما ال َّز ْو َجةُ ا ْل ُم َت َع ِّقلَةُ ف َِم ْن ِع ْن ِد َّ

ً
ذللــك ،إن كنــت رجــا وترغــب يف احلصــول ىلع زوجــة متعقلــة،
فعليــك أن تطلــب مــن الــرب مــن أجــل ذلــك .وأنــا شــخصيًا،

أســتطيع أن أقــول "آمــن" مرتــن لــكال العبارتــن الســابقتني مــن
الكتــاب املقــدس .فقــد اكن يل هــذا االمتيــاز يف احليــاة أن أتــزوج

مرتــن .ويف لك مناســبة  -كرجــل أعــزب وكأرمــل  -اكن الــرب هــو
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اذلي وجهــي باتلأكيــد إىل الرفيقــة الصحيحــة .ويف لكتــا الزجيتــن،

منحــي الــرب زوجــة متعقلــة ،ويه نعمــة ال أســتطيع أن أشــكره
عليهــا بمــا يكــي ىلع اإلطــاق .واســمحوا يل أن أضيــف أنــه يف
ً
لكتــا احلاتلــن ،لــم أكــن أســى كثـ ً
مزتوجــا باملقارنــة
ـرا ألن أكــون

ً
مهتمــا بالوفــاء خبطــة اهلل حليــايت .ويف لك حالــة ،اكن
بكــم كنــت
ً
نظــرا
اهلل هــو مــن توقــع احتيــايج لزوجــة متعقلــة .وأعتقــد أنــه

ألن قلــي اكن يعمــل حســب مشــيئته ،فقــد أحــر يل الزوجتــن
املناســبتني.

جتنب النري غري متساوي
أريــد أن أؤكــد مبــدأ اعم ثالــث حــول الــزواج .وهــا هــو ببســاطة

شــديدة :مــن اخلطــأ أن يــزوج املؤمــن مــن غــر املؤمــن .ويبــدو أن

الكثــر مــن شــعب اهلل ضبــايب إىل حــد مــا حــول هــذا املبــدأ ،ومــع
ذلــك فقــد ذكــره بولــس بوضــوح يف  2كورنثــوس :16-14 :6

«ال تكُونــوا تحــت نــر مــع َغــر ا ْلمؤمنـ ن أ
الثْـ ِـم؟
ـر َو ِإ
َ َ ُ َ ْ َ ِ ي ٍ َ َ يْ ِ ُ ْ ِ ِ ي َ
ـ� ،لَنَّـ ُـه أَيَّــةُ ِخ ْل َطـ ٍـة ِل ْلـ ِب ِّ
ش
ـيح َمـ َـع بَ ِل َيعـ َ
ـب
ـال؟ َوأَ ُّي نَ ِصيـ ٍ
� َكـ ٍـة ِلل ُّنـ ِ
َوأَيَّــةُ َ ِ
ـور َمـ َـع ال ُّظ ْل َمـ ِـة؟ َوأَ ُّي اتِّ َفــاق ِل ْل َم ِسـ ِ
أ
ـان؟ ف َِإنَّ ُكـ ْـم أَنْ ُتـ ْـم
ـر ا ْل ُم ْؤ ِمـ ِـن؟ َوأَيَّــةُ ُم َوا َف َقـ ٍـة ِل َه ْي ـك َِل هللاِ َمـ َـع ال َ ْوثَـ ِ
ِل ْل ُم ْؤ ِمـ ِـن َمـ َـع َغـ ي ْ ِ
َه ْي ـك َُل هللاِ ا ْل َحـ ِّـي».
يف هــذه الفقــرة ،يكتــب بولــس للمؤمنــن ،ويف الكتــاب
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ـر" .الحــظ األســئلة املرتبطة
املقــدس ،يشــار إىل الــزواج اعدة باســم " ِنـ ٍ
أ
ش
ـور
ـر َو ِإ
بذلــك الــي أثــرت هنــا« :لَنَّـ ُـه أَيَّــةُ ِخ ْل َطـ ٍـة ِل ْلـ ِب ِّ
� َكـ ٍـة ِلل ُّنـ ِ
الثْـ ِـم؟ َوأَيَّــةُ َ ِ

َمـ َـع ال ُّظ ْل َمـ ِـة؟» وبعبــارة أخــرى ،املؤمنــون هــم انلــور ،وانلــور ال يمكــن
أن يكــون هل رشكــة مــع ظلمــة عــدم اإليمــان.

ذللــك ،إن كنــت ّ
مؤمنًــا غــر مــزوج ،فعليــك أال تبحــث عــن
ً
مزتوجــا
رشيــك حيــاة ليــس مؤمنًــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،إن كنــت
مــن غــر مؤمــن وأصبحــت يف وقــت الحــق تؤمــن بالــرب ،فهــذا

وضــع خمتلــف .فــي هــذه الظــروف ،يمكنــك أن تثــق يف الــرب تلقديم
املســاعدة لــك بطــرق خمتلفــة .إال أنــه يف الوقت احلــارض ،حنــن نتعامل

مــع اختيــار رشيــك احليــاة لشــخص غــر مــزوج.

ماذا يطلب اهلل؟
دعونــا خنتــم هــذا الفصــل عــن طريــق طــرح ســؤال عمــي

للغايــة :مــا اذلي يطلبــه اهلل مــي للعثــور ىلع الرفيــق اذلي خيتــاره
يل؟ وأريــد أن أقــدم لكــم ســبعة إرشــادات بســيطة أعتقــد أنهــا
ً
كثــرا يف هــذا األمــر.
ستســاعدكم
 .1آمــن بمقاصــد اهلل حلياتــك .آمــن أن اهلل دليــه مصــر لــك.

فأنــت لســت جمــرد حــادث يبحــث عــن مــان حلدوثــه .اهلل هل هــدف

لــك  -وهــو هــدف صالــح.
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ً
 .2ســلم حياتــك تمامــا هلل .وال تمنــع أي يشء عنــه .ودون

حتفــظ ،اســى لطاعــة مشــيئته يف لك يشء.

ً
 .3اســلك يف نــور لكمــة اهلل .عــش وفقــا للقيــادة العامــة الــي

أتاحهــا اهلل يف الكتــاب املقــدس لــل شــعبه.

 .4نــي الرشكــة مــع شــعب اهلل .فقــد يكــون اهلل قــد اختــار

الشــخص اذلي ســتزتوجه مــن األشــخاص اذليــن دليــك معهــم رشكــة.

وتذكــر ،إن اكنــت لــك رشكــة مــع غــر املؤمنــن يف املقــام األول ،فمــن
املرجــح أن ينتــي بــك األمــر إىل الــزواج مــن غــر مؤمــن.

 .5ادرك القيمــة اخلاصــة بــك اكبــن هلل .ال تقلــل مــن قيمــة

نفســك بقبولــك املرتبــة اثلانيــة يف هــذه املســألة احليويــة للــزواج.

فاملشــلة مــع العديــد مــن املســيحيني يه أنهــم ال يضعــون قيمــة

اكفيــة ألنفســهم .وهــم ال يقــدرون أنفســهم بدرجــة اكفية كأبنــاء اهلل،
ً
ً
وباتلــايل فهــم يقبلــون بديــا ضعيفــا عــن األفضــل اذلي يقدمــه اهلل.
ً
 .6كــن مســتعدا لالنتظــار .فاالنتظــار ديلــل ىلع اإليمــان -
ُ
ويطلــب اهلل منــا ً
اغبلــا أن نظهــر اســتعدادنا للثقــة بــه.
ً
 .7كــن حساســا للــروح القــدس .دعــه خيتــار  -دعــه يوجهــك.
وإن كنــت تســتمع إيلــه وتطيعــه ،فســوف يقــودك ً
دائمــا بالطريقــة
األكــر فائــدة لــك.
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صالة لشريكك
هــل ترغــب يف قضــاء بعــض الوقــت تللــزم بالصــاة يف عمليــة
ً
مزتوجــا بالفعــل ،قــد يكــون
اختيــار رشيــك احليــاة؟ حــى إن كنــت

هنــاك بعــض الفائــدة يف اســتخدام هــذه املبــادئ تلقديــم الــزام
متجــدد يف الصــاة لرفيقــك .دعونــا نصــي ً
معــا ،وندمــج املبــادئ
ً
الســبعة املذكــورة ســابقا.
يا رب ،أؤمن أن لديك ً
غرضا حلياتي ،وأنا أخضع لك
متا ًما .وأخضع اآلن للسلوك يف نور كلمتك ولتنمية
الشركة مع شعبك.

أعلن أنين ابنك – أي الشخص الذي وضعت عليه
قيمة كبرية.

ساعدني ،يا رب ،أن أكون على استعداد لالنتظار بصرب
وإخالص الختيارك شريك حياتي .وساعدني أن أكون
ً
حساسا لقيادة وإرشاد روحك القدوس بينما أنت
تقودني إىل املستقبل الذي أعددته لي .آمني .
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أسئلة تطبيقية
● مــا يه معايــرك للــزواج واختيــار رشيــك احليــاة؟ كيــف

تتوافــق مــع املبــادئ املذكــورة يف هــذا الفصــل؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
أعزبــا وترغــب يف الــزواج ،فمــا يه الطــرق الــي
● إن كنــت

تتبعهــا يف الســي وراء هــذه الرغبــة؟ وكيــف ســوف تطلــب أفضــل مــا
ً
دلى اهلل للعثــور ىلع رشيــكك ،اســتنادا إىل املبــادئ الســبعة املذكــورة
يف نهايــة هــذا الفصــل؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
مزتوجــا بالفعــل ،فمــا يه الطــرق الــي جتــدد بهــا
● إن كنــت

الزتامــك جتــاه رشيــكك وتكــرس زواجــك للــرب؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
ُون آ َد ُم َو ْح َد ُهَ ،فأَ ْص َن َع َل ُه ُم ِعي ًنا
الر ُّب ِإ
ال ُلهَ « :ل ْي َس َج ِّي ًدا أَ ْن يَك َ
َ
«وق ََال َّ
نَ ِظ ي َ� ُه»»( .تكوين )18 :2

ض
الر ِّب»( .أمثال )22 :18
َ
«م ْن يَ ِج ُد َز ْو َجةً يَ ِج ُد َخ ي ْ ً�ا َويَ َن ُال ِر ً� ِم َن َّ
آ
الر ِّب».
«اَ ْل َب ْي ُت َوال�ث َّ ْ َو ُة ِم ي َ� ٌ
اث ِم َن البَ ِاء ،أَ َّما َّ
الز ْو َجةُ ا ْل ُم َت َع ِّقلَةُ ف َِم ْن ِع ْن ِد َّ
(أمثال )14 :19
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يف الفصــل الســابق ،نظرنــا يف حكــم اهلل للــزواج .ومــن الطبيــي

افــراض أن معظــم الزجيــات ستشــمل األطفــال .ورغــم أن األرسة يه

بركــة مــن اهلل ،فلألســف ،يف أي حالــة اعئليــة ،يمكــن أن تنشــأ

صعوبــات يف كثــر مــن األحيــان .ويف العديد مــن األرس ايلــوم ،يتعامل
اآلبــاء مــع مــا يشــار إيلــه اعدة باســم "األطفــال اذليــن يعانــون مــن
مشــالك" .فهــل تقــدم نلــا لكمــة اهلل اتلوجيــه والتشــجيع يف هــذا ،وهــو

أحــد أصعــب املواقــف الــي يمكــن أن نواجههــا؟ أعتقــد أنهــا تفعــل

ذلــك .ودعونــا نلــي نظــرة ىلع بعــض الوعــود اهلامــة يف هــذا الصــدد.

أعظم قضية اجتماعية يف عصرنا
الفقــرة األوىل مــن الكتــاب املقــدس اليت ســننظر فيهــا يه من انليب

مــايخ ،انلــي األخــر للعهد القديــم .وهذ الفقرة يه صورة ملشــهد ســيتم
حتققــه يف مرحلــة مــا قبــل اذلروة اهلائلــة نلهاية هــذا الزمــن  -ويه الفرتة

الزمنيــة الــي أعتقــد أننــا نعيش فيهــا ايلوم .يقــول الــرب يف مالخــي :6-5 :4
َ ُ
ـيء يَـ ْـو ِم الـ َّـر ِّب ،ا ْل َيـ ْـو ِم ا ْل َع ِظيـ ِـم
ـ� ق َْبـ َـل َم ِجـ ِ
«هأنَــذَ ا أ ْر ِسـ ُـل ِإ َل ْي ُكـ ْـم ِإ ِيل َّيــا ال َّنـ ِب ي َّ
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الَبنــاء ،و َق ْلـ أ
أ
وا ْلمخــوفَ ،فــرد َق ْلـ آ
ت
آ�
ـب البَـ ِـاء َعـ َـى ْ َ ِ َ َ
َ َ ُ ِ ي َ ُ ُّ َ
ـب الَبْ َنـ ِـاء َعـ َـى آبَا ِئ ِهـ ْـمِ .ل َئ ـا َّ ِ ي َ
وأَ ض�ب أ
ال َ ْر َض ِب َل ْعـ ٍـن».
َ ْ ِ َ
تشــر هــذه انلبــوة إىل مشــلة العالقــات اخلطــأ داخــل األرسة،

وخاصــة بــن اآلبــاء وأبنائهــم .فبلكمــة نبويــة عظيمــة ،حتــدد لكمــة
اهلل بدقــة أكــر قضيــة اجتماعيــة يف عرصنــا ،ويه :األرس املضطربــة
انلاجتــة عــن اتلنافــر بــن اآلبــاء واألمهــات واألطفــال .ويشــر الــرب
ً
أيضــا إىل أنــه إن لــم يتــم تعديــل هــذه العالقــات ،ولــم يتغــر الوضــع،
فســتكون انلتيجــة أن األرض لكهــا ســتعاين حتــت لعنــة.

وأنــا مقتنــع ً
تمامــا أن هــذا يصــف الوضــع يف أمريــكا والعديــد
ً
إحلاحــا  -فــي أكــر
مــن ادلول األخــرى ايلــوم .ويه قضيتنــا األكــر

ً
إحلاحــا مــن القضايــا العســكرية ،أو السياســية ،أو االقتصاديــة.

وباتلــايل ،فــإن أكــر تهديــد حلضارتنــا هــو املشــلة يف األرسة – أي
املنــازل املمزقــة الــي تنتــج عــن آبــاء وأمهــات وأطفــال ال يعيشــون

يف عالقــة ســليمة مــع بعضهــم ابلعــض.

والــزواج واألرسة همــا حجــارة بناء اثلقافــة الصحية .وإن فشــلت

هــذه احلجــارة ،ســتتوقف األمــة عــن تقديــم أنــواع الشــباب الــي

يمكنهــا أن تبــى عليها ثقافة ســليمة للمســتقبل .وما لــم نقبل حل اهلل
ونعــد إيلــه حبســب الــروط الــي حددهــا ،ســتكون انلتيجــة اللعنــة.

وســوف تســتقر اللعنــة ىلع أي ثقافــة أو أمــة تســود فيهــا هذه املشــلة.
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األسباب اجلذرية
األولويات اخلطأ
أرجــو مالحظــة أنــه يف نبــوءات مــايخ ،يضــع اهلل االلــزام

ـر ُّد
األســايس لعــاج احلالــة املكســورة ىلع اآلبــاء .فالــرب يقــول « َفـ ي َ ُ
أ
البــاء ع َ أ
آ
ــاء َع َ
ــم» (مالخــي  .)6 :4ومــع
ــب َ ِ َ
ــب الَبْ َن ِ
ــى الَبْ َن ِ
ــى آبَا ِئ ِه ْ
ــاءَ ،و َق ْل َ
َق ْل َ
ً
ذلــك ،جيــب أن تتحــول قلــوب اآلبــاء أول .ونتيجــة ذللــك ،ســوف
يعــود األطفــال إىل آبائهــم .فهــذا تسلســل منطــي وحســب مبــادئ
لكمــة اهلل ،الــي تعلمنــا أن املســؤويلة األساســية عــن انلظــام الصحيح

يف املــزل تقــع بوضــوح ىلع اآلبــاء.

وال يعــي هــذا أن األمهــات ليســت مســؤولة .فهــن يف الواقــع،
يتحملــن مســؤويلة كبــرة يف دعــم أزواجهــن وأن يكــن نـ ً
ـوع مــن

الزوجــات واألمهــات الــي حتتاجهــا األرسة .إال أن املســؤويلة األويلــة

والرئيســية عــن ترتيــب ابليــت واألرسة يضعهــا اهلل ىلع اآلبــاء .وقــد
جــاء ذلــك بوضــوح يف أفســس :4 :6

آ
يب الـ َّـر ِّب َو ِإنْذَ ِار ِه».
«وأَنْ ُتـ ْـم أَيُّ َهــا البَــا ُء ،ال َ تُ ِغي ُظــوا أَ ْوال َ َد ُكـ ْـم ،بَ ْل َربُّ ُ
َ
وهـ ْـم ِب َتأْ ِد ِ
وتوضــح اآليــة الســابقة واجبــن أساســيني لــأب ،وهمــا:

اتلأديــب واإلنــذار .فــاهلل يكلــف األب بمســؤويلة احلفــاظ ىلع
انلظــام يف املــزل مــن خــال اتلأديــب (االنضبــاط) الســليم واملحــب.
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وهــو يف نفــس الوقــت ،مســؤول عــن إعطــاء أوالده اتلوجيهــات للســر
يف طــرق الــرب مــن مبــادئ الكتــاب املقــدس .وجيــب عليــه تدريبهــم
ىلع احليــاة الصحيحــة يف اإليمــان املســييح.

وبانلظــر إىل اآلبــاء األمريكيــن ،أود أن أقــول إن معظمهــم فشــلوا

يف اتبــاع تعليمــات اهلل .فهــم ال يقدمــون االنضبــاط واتلعليــم اذلي
حتتاجــه أرسهــم .فقــد تعاملــت مــع عــدد ال حيــى مــن احلــاالت
الــي اكنــت فيهــا املشــلة اجلذريــة يف حيــاة الشــخص اذلي كنــت

أخدمــه يه فشــل الوادليــن يف املــزل.

ويف رأيي ،الســبب يف أن معظــم اآلبــاء األمريكيــن قــد فشــلوا

يف املــايض  -ومــا زالــوا يفشــلون ايلــوم  -هــو أنهــم أهملــوا حتديــد
األولويــات الصحيحــة .فهــم ال يُقــدرون منازهلــم وأطفاهلــم كمــا جيب
ً
عليهــم .وهــم يضعــون االهتمامــات األخــرى أول ،ويه :انلجــاح يف
األعمــال اتلجاريــة ،وكســب املــال ،واحلفــاظ ىلع مســتوى مرتفــع مــن
املعيشــة ،والرتفيــه .وهــم يســمحون للكثري من املســايع األخــرى بأخذ
األولويــة ىلع تلــك اهلديــة األكــر قيمــة واألروع الــي وهبهــا هلــم اهلل –

أي أطفاهلــم .وباتلــايل ،فهــم ال يــؤدون واجباتهم ومســؤويلاتهم جتاههم.

التنافر بني الوالدين
يوجــد اعمــل رئيــي آخــر يف هــذه املشــلة داخــل العائــات
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ايلــوم وهــو اتلنافــر بــن الوادليــن .وخيربنــا يعقــوب:16 :3
أ
يء».
«لَنَّ ُه َح ْي ُث ا ْلغَ ي ْ َ� ُة َوال َّت َح ُّز ُبُ ،ه َناكَ ال َّت ْش ِو ُ
يش َوك ُُّل أَ ْم ٍر َر ِد ٍ
فعندمــا يكون هناك حســد أو تنافــس بني الــزوج وزوجته ،وحيث
ً
يش
يكــون لك منهمــا مذنبــا بالطمــوح األنــاين ،ســيكون هنــاك "ال َّت ْشـ ِـو ُ
يء" .وقــد اكنــت مالحظــايت أن األطفــال اذليــن يكــرون يف
َوك ُُّل أَ ْمـ ٍـر َر ِد ٍ
هــذا انلــوع مــن اجلــو ال بــد أن يواجهــوا مشــالك اعطفيــة وشــخصية

خطــرة .ويف معظــم احلــاالت ،تعــود قضايا الوادليــن إىل طفوتلهــم ،حيث
اكن يوجــد ىلع األرجــح تنافــر وعــدم كفايــة لألبــوة واألمومــة ً
أيضــا.
وأحــد العوائــق األخــرى انلاجتــة عــن العالقــة اخلاطئــة بــن

الــزوج والزوجــة هــو اعئــق صلواتهــم .ويكتــب الرســول بطــرس:
ئ
الر َجـ ُ
ـا�
ـب ا ْل ِف ْط َنـ ِـة َمـ َـع ِإ
ـاك ِن ي ن َ
ـال ،كُونُــوا َسـ ِ
� ِب َح َسـ ِ
«كَذ ِل ُكـ ْـم أَيُّ َهــا ِّ
النَـ ِـاء ال ِّن َسـ ِ ي ِّ
أ
ـك ال َ
ـ� ِإيَّ ُ
ـفُ ،م ْع ِطـ ي ن َ
ـات أَيْ ًضــا َم َع ُكـ ْـم ِن ْع َمــةَ ا ْل َح َيـ ِ
ـن ك ََر َامــةً  ،كَا ْل َو ِارثَـ ِ
كَال َ ْض َعـ ِ
اهـ َّ
ـاةِ ،لـ َ ي ْ
ـاق َص َل َواتُ ُكـ ْـم» 1( .بطــرس )7 :3
تُ َعـ َ
وتوضــح هــذه الفقــرة مــن الكتــاب املقــدس أن العالقــة اخلاطئــة

بــن الــزوج والزوجــة تعيــق صلواتهمــا بشــل اعم .وانلتيجــة ســيئة
للغايــة يف حــد ذاتهــا ،إال أن العائــق يف الصــاة ،يف هــذا انلطــاق،
ســيؤثر ً
حتمــا ىلع األطفــال يف األرسة .ومــن ناحيــة أخــرى ،أخربنــا
يســوع أنــه إن تمكــن شــخصان مــن االتفــاق واالنســجام ً
معــا،
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فســيتم منحهمــا أي يشء يصليــان مــن أجلــه (انظــر مــى .)19 :18

ومــن همــا الشــخصان اذلان جيــب أن يكونــا أكــر قــدرة ىلع االتفــاق
واتلوافــق ً
معــا مــن أن يكونــوا األزواج والزوجــات؟ فعندمــا يمكنهمــا
االتفــاق ً
معــا ،فــإن جــو الوئــام انلاتــج عــن ذلــك ســوف يتخلــل

منازهلــم ،وســيتم اســتجابة صلواتهــم عــن أطفاهلــم.

ما هو العالج؟
ً
إذا ،مــا هــو احلــل لإلنهيــار يف األرسة؟ أريــد أن أقــرح ثــاث

خطــوات كتابيــة حيتــاج اآلبــاء إىل اختاذهــا.

ً
أول وقبــل لك يشء ،جيــب ىلع لك وادليــن أن يتوبــا أمــام اهلل

بســبب إخفاقهمــا ،يف أي جمــال ،يف العالقــة مــع الرشيــك اآلخــر ومــع

األطفــال .فاتلوبــة تفتــح الطريــق الســرداد بــراكت اهلل.

ً
ثانيــا ،إن اكن يوجــد تنافــر بــن الوادليــن ،فيجــب عليهمــا

اتلوفيــق بــن أهدافهمــا .فهــذا ســوف يفتــح الطريــق أمــام صلواتهمــا
مــن أجــل االســتجابة ألطفاهلمــا  -ألنــه ،كمــا تشــر  1بطــرس ،7 :3

فــإن عالقتهمــا اخلاطئــة تعيــق صلواتهمــا.

ً
ثاثلــا ،إن خــذل اآلبــاء أطفاهلــم بشــل خطــر يف أداء واجباتهــم

األبويــة ،فعليهــم أن يتواضعــوا ،وأن يذهبــوا إىل أطفاهلــم ،ويعرتفــوا
بفشــلهم ،ويطلبــوا غفرانهــم .وكــوادل ،اضطــررت إىل اختــاذ هــذه اخلطوة
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يف اعئلــي .فأكــر من مــرة ،اضطــررت لذلهــاب إىل أحــد أوالدي ألقول،
"أنــا آســف .كنت خمطئًــا .أرجوك اغفــر يل ".ويف لك مرة كنــت أفعل ذلك،

اكنــت توبــي قــد فتحــت الطريــق الســتعادة عالقــة جيــدة وبركــة اهلل.

مرياث الربكة
بمجــرد أن نتخــذ هــذه اخلطــوات ،نصبــح مؤهلــن للحصــول

ىلع الــراكت املذكــورة يف خالصنــا .تذكــر أن اخلــاص هــو مصطلــح
شــامل يشــمل مجيــع املزايــا املقدمــة نلــا بمــوت يســوع املســيح ىلع
الصليــب .ويه تشــمل الفوائــد الروحيــة ،واجلســدية ،واملاديــة يف هــذه

احليــاة ويف املســتقبل – أي يف الزمــان واألبديــة .وتشــمل هــذه الــراكت

خــر أطفانلــا .وتوجــد يف الكتــاب املقــدس العديــد مــن الوعــود حــول
األطفــال ممــا يشــل جـ ً
ـزءا مــن مرياثنــا .وفيمــا يــي اثنــن مــن اآليات
املتصلــة بذلــك مــن املزمــور :103

أ
ن
«أَ َّمــا َر ْح َمــةُ الـ َّـر ِّب َفـ ِـإ َل َّ
الد ْهـ ِـر َوالَبَـ ِـد َعـ َـى َخا ِئ ِفيـ ِـهَ ،و َع ْد ُلـ ُـه [بــره] َعـ َـى بَـ ِ ي
وهــا»( .مزمــور )18 – 17 :103
ـ�ِ ،ل َح ِاف ِظــي َع ْهـ ِـد ِه َوذ َِاكـ ِـري َو َصايَــا ُه ِل َي ْع َم ُل َ
ا ْل َب ِنـ ي ن َ
وهــذا وعــد ألوئلــك اذليــن حيفظــون عهــد اهلل ويتذكــرون

طاعــة مفاهيمــه .وأحــد أجــزاء هــذا الوعــد هــو أن بــر اهلل هــو مــع
بــي بنيهــم .فليــس فقــط اجليــل القــادم ،إال أن اجليــل اتلــايل ً
أيضــا،
ســيتم شــموهل يف بــراكت بــر اهلل.
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فعندمــا حنفــظ عهــد اهلل ونطيــع مبادئــه جبديــة ،يكــون دلينــا

احلــق يف أن نتوقــع أن يســكب الــرب براكتــه ىلع اعئالتنــا .ويمكننــا أن

نثــق يف أن بــره ســينحدر إىل أبناءنــا وأبنــاء أبناءنــا.
وجند وعد مماثل يف املزمور .2-1 :112

ـون ق َِويًّــا ِ ف ي�
ور ِجـ ًّـدا ِب َو َصايَــا ُه .نَ ْسـ ُل ُه يَ ُكـ ُ
« ُطـ ب َ
ـر ِ
ـو� ِل َّلر ُجـ ِـل ا ْل ُم َّت ِقــي الـ َّـر ِّب ،ا ْل َمـ ْ ُ
أ
� يُ َب َاركُ ».
ال َ ْر ِضِ .جيـ ُـل ا ْل ُم ْس ـ َت ِق ِيم ي ن َ
وهــذا وعــد آخــر واضــح بأنــه إن اكنــت طرقنــا تــريض اهلل،
ً
فســيبارك أحفادنــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،جنــد وعــودا الســرداد

أطفانلــا يف إشــعياء :25-24 :49

ـور؟ ف َِإنَّـ ُـه ه َكــذَ ا
َ
ـار غ َِن َيمــةٌ ؟ َو َهـ ْـل يُف ِْلـ ُ
«هـ ْـل تُ ْسـ َل ُب ِمـ َ
ـ� ا ْل َم ْن ُصـ ِ
ـن ا ْل َج َّبـ ِ
ـت َسـ ب ْ ي ُ
ت
ـال الــر ُّب َ :ت
ـتَ .وأَنَــا أُ َخ ِاصـ ُـم
ـا� تُف ِْلـ ُ
ـار يُ ْس ـ َل ُبَ ،وغ َِن َيمــةُ ا ْل َعـ ِ ي
َقـ َ َّ
ـ� ا ْل َج َّبـ ِ
«حـ َّـى َسـ ب ْ ي ُ
ــص أَ ْوال َ َد ِك.»»...
ُم َخ ِاص َم ِ
ــك َوأُ َخ ِّل ُ
فقــد انتقلــت قــوى الــر – أي الشــيطان ،ومجيــع جيوشــه املعتديــة -

إىل العديــد مــن بيوتنــا .ويف جوهرهــا ،أرست هــذه القــوات أطفانلــا،

وأخذتهــم منــا .وقــد يكــون هــذا االختطــاف قــد حــدث مــن خالل
تعــايط املخــدرات ،أو ممارســة اجلنــس غــر املــروع ،أو الســحر ،أو

أحــد أشــال الــر واخلــداع املتعــددة .فــل هــذا يمكــن أن يكــون
ً
«وأَنَــا
معــادل لغــزو جيــش رشيــر .ومــع ذلــك ،فــإن وعــد اهلل هــوَ :
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ـص أَ ْوال َ َد ِك»؛ فســيتم خالصهــم واســردادهم مــن
أُ َخ ِاصـ ُـم ُم َخ ِاص َمـ ِ
ـك َوأُ َخ ِّلـ ُ

خاطفيهــم الرشســن".

ً
وأخريا ،يقدم إرميا ً 17-15 :31
ً
وعدا مجيل لألمهات:
ف
«ه َكــذَ ا َقـ َ
ـك
الر َامـ ِـة ،نَـ ْـو ٌح ،بُ ـكَا ٌء ُمـ ٌّـرَ .ر ِاحيـ ُـل تَ ْبـ ِ ي
ـال الـ َّـر ُّبَ :صـ ْـو ٌت ُسـ ِـم َع ِ ي� َّ
أ
ـن .ه َكــذَ ا
ـن أَ ْوال َ ِد َهــا لَنَّ ُهـ ْـم َل ْي ُســوا ِب َم ْو ُج ِوديـ َ
َعـ َـى أَ ْوال َ ِد َهــاَ ،وتَ ـأْب َ� أَ ْن تَ َت َع ـ َّزى َعـ ْ
أ
َقـ َ
وجـ ُـد َجـ َـزا ٌء
ـك َعـ ِـن ُّ
ـك َعـ ِـن ا ْل ُبـك َِاءَ ،و َع ْي َن ْيـ ِ
ـال الـ َّـر ُّبْ :ام َن ِعــي َص ْوتَـ ِ
ـوع ،لَنَّـ ُـه يُ َ
الد ُمـ ِ
آ
ـك ،يَ ُقـ ُ
ـك ،يَ ُقـ ُ
ـول
ـول الـ َّـر ُّب .ف ي َ َْ� ِج ُعـ َ
وجـ ُـد َر َجــا ٌء ل ِخ َ ِرتـ ِ
ِل َع َم ِلـ ِ
ـن أَ ْر ِض ا ْل َعـ ُـد ِّوَ .ويُ َ
ـون ِمـ ْ
أ
الـ َّـر ُّب .ف ي َ َْ�جـ ُـع الَبْ َنــا ُء ِإ َل تُ ُخ ِم ِهـ ْـم».
وهــذا وعــد لألمهــات املؤمنــات اللــوايت يصلــن مــن أجــل

ـت ستتمســكني باإليمــان بمــا وعــد به اهلل ،فســوف
أبنائهــن .فــإن كنـ ِ
جييــب ىلع صلواتِــك .وقــد رأيــت اهلل يفعــل هــذا عــدة مــرات.

صالة ألبنائنا
ربمــا يكــون موضــوع هــذا الفصــل قــد أثــر عليــك ،وأنــت تدرك

أنــك كــوادل ،حتتــاج إىل اختــاذ بعــض اخلطــوات االســردادية .ومــن

الواضــح أنــه قــد يكــون هنــاك احتيــاج مســتمر لــك الختــاذ اخلطــوات
ً
العمليــة املوضحــة مســبقا  -ويه عمليــة طويلــة األجــل ســتؤدي يف
انلهايــة إىل اســرداد أبنائــك .لكــن نلأخــذ املبــادرة اآلن  -بإعــان
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جــريء يســتند إىل اآليــات الــي اســتعرضناها للتــو مــن املزامــر،
وإشــعياء وإرميــا:

أيها اآلب السماوي ،أنا أخضع نفسي بأن أحافظ على

عهدك وأطيع مبادئك يف خوف الرب .وبينما أفعل ذلك،
سيكون حبك معي ،وسيكون برك مع أبنائي وأبنائهم.
يا رب ،أنا أخضع نفسي كذلك ألن أهابك وأتلذذ

بأوامرك .وبينما أسري يف هذا االلتزام ،سيكون أبنائي
أقوياء يف األرض ،وستبارك كل جيل من عائليت.

يا رب ،فيما يتعلق باألعداء الشرسني الذين

أخذوا أطفالي أسرى ،أعلن أن أوالدي سيتم إنقاذهم

واستعادتهم من هؤالء األعداء .فأنت نفسك سوف ختاصم
أولئك الذين خياصمونا ،وسوف تنقذ أبنائي.

يا رب ،سأمتنع عن البكاء ،وسأجفف دموعي ،ألنه سيتم

مكافأة عملي ،وسيعود أوالدي من أرض العدو .فقد حتدثت

عن األمل يف مستقبلنا ،وسوف يعود أبنائي إىل أراضيهم -
مصريهم فيكم .آمني .
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أسئلة تطبيقية
للوادلين:
ً
● •إدراك اللزتاماتــك األخــرى ،هــل منحــت أبنائــك األولويــة ىلع
األنشــطة األخــرى يف حياتــك؟ إن لــم يكــن كذلــك ،فهــل ســتذهب
إىل اهلل يف توبــة عــن هــذا؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● •هــل حتتــاج إىل حل الــزاع أو إصالح عــدم اتلناغم يف زواجك؟
إن كنــت تعــاين مــن رصاع مــع زوجتــك ،فما تأثــر ذلــك ىلع أطفالك؟
•

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● هــل هنــاك أي يشء حتتــاج أن تطلــب الغفــران عنــه مــن
أبنائــك ،مــن أجــل اســتعادة العالقــة الصحيحــة معهــم؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

للك من اآلباء واألمهات واذلين ليس دليهم أطفال:
● •مــا الوعــود الــي ســتقدمها وأنــت تصــي مــن أجــل اســتعادة
الطفــل اذلي "تــم أرسه" بتأثــر ســليب أو خطــر؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
«أَما رحمةُ الرب فَإ َل الدهر و أ
الَبَ ِد َع َل َخا ِئ ِف ِيهَ ،و َع ْد ُل ُه [بره] َع َل بَ ِ ن ي�
َّ َ ْ َ َّ ِّ ِ َّ ْ ِ َ
وها»( .مزمور )18 – 17 :103
�ِ ،ل َح ِاف ِظي َع ْه ِد ِه َوذ َِاك ِري َو َصايَا ُه ِل َي ْع َم ُل َ
ا ْل َب ِن ي ن َ
ور؟ ف َِإنَّ ُه هكَذَ ا
َ
� ا ْل َم ْن ُص ِ
«ه ْل تُ ْس َل ُب ِم َن ا ْل َج َّب ِار غ َِن َيمةٌ ؟ َو َه ْل يُف ِْل ُت َس ب ْ ي ُ
ق ََال الر ُّب َ :ت
� ا ْل َج َّب ِار يُ ْس َل ُبَ ،وغ َِن َيمةُ ا ْل َع ِ ت يا� تُف ِْل ُتَ .وأَنَا أُ َخ ِاص ُم
َّ
«ح َّ� َس ب ْ ي ُ
ُم َخ ِاص َم ِك َوأُ َخ ِّل ُص أَ ْوال َ َد ِك( .»»...إشعياء )25-24 :49
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 -21اإلمداد املادي
اجلزء األول :أساس الرخاء
قمنــا بمقارنــة رحلتنــا عــر أرض وعــود اهلل بالرحلــة الــي قــام

بهــا بــي إرسائيــل إىل أرض املوعــد حتــت قيــادة يشــوع .وقــد أعطــى

اهلل ليشــوع طريقــة حمــددة المتــاك هــذه األرض :خطــوة خبطــوة،

ومرحلــة تلــو األخــرى ،ومنطقــة تلــو األخــرى .ويمكــن تلخيــص

وس ُــه
ــع تَ ُد ُ
تلــك العمليــة يف يشــوع  ،3 :1حيــث يقــول اهلل« :ك َُّل َم ْو ِض ٍ
ـون أَق َْد ِام ُكـ ْـم َل ُكـ ْـم أَ ْع َط ْي ُتـ ُـه».
بُ ُطـ ُ
والعمليــة الــي ندخــل بهــا إىل مرياثنــا يف املســيح يه نفســها

ً
تمامــا .فــي خطــوة خبطــوة ،ومرحلــة تلــو األخــرى ،ومنطقــة تلــو
األخــرى ،حبســب وعــود اهلل .وعندمــا نضــع أقدامنــا ىلع لك وعــد مــن

مواعيــد اهلل املتتايلــة ،فإننــا ســنملك األكــر مــن مرياثنــا.

أربعة وعود للربكة
رأينــا أن وعــود اهلل تنطبــق ىلع لك جمــال مــن جمــاالت حياتنــا  -بمــا

يف ذلــك املجــال املــادي .ويف هــذا الفصــل ،ســوف نركــز ىلع الوعــد
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الشــامل يف تطبيقــه واخلــاص باالزدهــار وانلجــاح .وبقــدر مــا يبــدو
ً
األمــر مذهــا ،يمكــن املطابلــة بهــذا الوعــد يف أي مــان ،ويف أي

وقــت ،ومــن أي شــخص يــي بالــروط املحــددة بوضــوح.

ويتــم توضيــح الوعــد ورشوطــه تلحقيــق االزدهار وانلجاح بشــل

منهــي يف املزمــور  .3-1 :1وبمعــى مــا ،حتــدد هــذه اآليــات اثلــاث
نغمــة ســفر املزامــر بأكملــه .فاملزامــر يه يف األســاس ســفر تســبيح

وشــكر هلل ىلع بركــة كوننــا مرتبطــن بــه ،ونعرفــه ،ونســلك يف طرقــه.
ف
ـو� ِل َّلر ُجــل ا َّلـ ِـذي َلـ ْـم يَ ْسـ ُلكْ ِ ف ي� َم ُشـ َ أ ش
ـاة َلـ ْـم
� ِارَ ،وِ ي� َط ِريـ ِـق ا ْل ُخ َطـ ِ
« ُطـ ب َ
ِ
ـور ِة ال َ ْ َ
يقـ ْـف ،و ف� مجلــس ا ْلمس ـتهزئ ن� َلــم يجلــس .لكـ ف
ستُـ ُـهَ ،وِ ف ي�
َِ
ـن ِ ي� نَ ُامـ ِ
َِ ي َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِِ ي َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ
ـوس الـ َّـر ِّب َم َ َّ
ـون ك ََشـ َـجرٍة َمغْ روسـ ٍـة ِع ْنـ َـد َم َجــاري ا ْل ِميـ ِ ت
ـ�
ـارا َو َل ْيـ ًـا .ف ََي ُكـ ُ
نَ ُام ِ
وسـ ِـه يَ ْل َهـ ُـج نَ َهـ ً
َ
َ ُ َ
ِ
ـاه ،ا َّلـ ِ ي
ف
تُ ْع ِطــي ث ََم َر َهــا ِ ي� أَ َوا ِنـ ِـهَ ،و َو َر ُق َهــا ال َ يَذْ بُـ ُـلَ .وك ُُّل َمــا يَ ْص َن ُع ُه يَ ْن َجـ ُـح»( .مزمور )3 – 1 :1
ويتــم تقديــم الوعــود يف هــذه الفقــرة يف أربعــة أقســام .وبينمــا

«ر ُجـ ِـل» بنفــس الطريقــة
نقــوم بدراســة لك قســم ،سأســتخدم لكمــة َّ
املذكــورة يف املزمــور ،ألن هــذه يه الطريقــة الــي يتــم بهــا الكتابــة.

ومــع ذلــك ،تنطبــق هــذه الوعــود بالتســاوي ىلع الرجــال والنســاء مــن
لك األعمــار ،واألعــراق ،واثلقافــات.

 .1مغروس
ينــص اجلــزء األول مــن هــذا املزمــور ىلع أن الرجــل اذلي يــي
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ــاه».
ــة ِع ْن َ
ــاري ا ْل ِم َي ِ
وس ٍ
بــروط اهلل ســيكون مثــل شــجرة َ
«مغْ ُر َ
ــد َم َج ِ

وسـ ٍـة» إىل الشــجرة الــي تنحــدر جذورهــا يف عمــق
وتشــر لكمــة َ«مغْ ُر َ
الرتبــة حبيــث ال يمكــن هزهــا أو اإلطاحــة بهــا بواســطة الريــاح أو

العواصــف .ويه صــورة لشــخص قــوي وصامــد .وهــو ال يهــز بســبب
ً
املحــن أو الظــروف غــر املناســبة؛ بــل تتأصــل جــذوره عميقــا إىل

درجــة أن مثــل هــذه اتلحديــات ال تهــزه أو تطيــح بــه.

وتنــص هــذه الفقــرة ً
أيضــا ىلع أن جــذوره تنحــدر إىل الرتبــة

املجــاورة تليــارات امليــاه .والصــورة هنــا يه عــن نظــام اجلــذور القادرة
ً
دائمــا ىلع الوصــول إىل امليــاه؛ ويتــم نقــل امليــاه مــن خــال اجلــذور،
وإعطــاء احليــاة والصحــة للشــجرة بأكملهــا .فــا جيــب ىلع الشــخص
اذلي دليــه مثــل هــذه اجلــذور االعتمــاد ىلع األمطــار املتقطعــة املؤقتة،
ً
ً
كمــا أنــه ليــس مهــددا باجلفــاف .وبــدل مــن ذلــك ،هــو يف مــان ويف
عالقــة مــع جمــاري امليــاه الــي تتدفــق باســتمرار .كمــا أن تغذيتــه

بامليــاه مــن جــداول امليــاه هــذه ال يتغــر مــع املنــاخ أو املوســم.

 .2مثمر
اجلــزء اثلــاين مــن الصــورة هــو أن هــذا الشــخص مثمــر – أي أنــه
ينتــج ثمــاره يف موســمها .ويطلــب اهلل منــا أنــت وأنــا أن ننتــج ثمـ ً
ـارا

روحيــة يف حياتنــا .فقــد قــال يســوعَ « ،ف ـك ُُّل َشـ َـج َرٍة ال َ تَ ْص َنـ ُـع ث ََمـ ًـرا َج ِّيـ ًـدا
ف
ـار» (مـ تـى .)10 :3
تُ ْق َطـ ُـع َوتُ ْل َقــى ِ ي� ال َّنـ ِ
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 .3ازدهار
اجلانب اثلالث من الصورة هو أن األوراق الكبرية هلذا الشـخص أو
ً
وضوحا من الشـجرة.
أوراقـه الصغرية ال تذبل .واألوراق يه اجلزء األكرث

وأعتقد أن هذه الصورة تشري إىل أن مثل هذا الرجل يقدم صورة مزدهرة.
وختبرك نظـرة واحـدة عليه أنـه مزدهر .ويمكـن رؤية ذلـك يف عينيه

وبالطريقـة التي يقـود بها نفسـه – فيوجـد دليه ذلـك اجلو مـن الرفاهية.

 .4ناجح
ً
وأخــرا ،توصلنــا إىل الوعــد اذلي نريــد الرتكــز عليــه يف هــذا
الفصــل ،وهــو« :وك ُُّل مــا يصنعــه ينجــح» .ويتمــاىش هــذا الشــخص ً
تمامــا
َ َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ ُ
مــع لكمــة اهلل ومقاصــده ،حبيــث أن لك مــا يفعلــه حيمــل بركــة اهلل

عليــه .فهــو ال يعــرف الفشــل املتكــرر أو اإلحبــاط املســتمر .فيــا هلــا
مــن صــورة مجيلــة  -ويــا هل مــن وعــد مجيــل!

مخسة شروط للرخاء
وبعــد أن راجعنــا الوعــود ،جيب علينــا اآلن أن ننظــر إىل الرشوط.

وتوجــد مخســة رشوط مذكــورة يف هــذا املزمــور :ثالثــة منهــا ســلبية -

بمعــى أنهــا تمثــل أفعــال جيــب أال نتخذهــا  -واثنــان إجيابيــان .ومــع
ذلــك ،حــى نتمكــن مــن فهــم املبــادئ بشــل أفضــل ،ســأعرب عــن
مجيــع عناويــن هــذه الــروط بطريقــة إجيابيــة.
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 )1يسلك يف مشورة األبرار
ف
ـور ِة
الــرط األول هــو أن مثــل هــذا الشــخص « َلـ ْـم يَ ْس ـ ُلكْ ِ ي� َم ُشـ َ
أش
� ِار» (مزمــور  .)1 :1وبمعــى آخــر ،ال حيصــل ىلع نصيحتــه ومدخالتــه
ال َ ْ َ
مــن املصــادر اخلطــأ .فهــو يعتمــد ىلع مشــورة صاحلــة.

وكيــف يمكــن أن حنــدد َ«م ُشـ َ أ ش
� ِار» ىلع أفضــل وجــه ،والــي
ـور ِة ال َ ْ َ

جيــب جتنبهــا؟ ســوف أقــرح مخــس لكمــات أو عبــارات يمكــن

ربطهــا بســهولة مــع مشــورة األرشار.

ً
 .1مشــورة األرشار غــر أخالقيــة .وســيكون هــذا مدخــا

يقودنــا إىل معاملــة اآلخريــن بطريقــة خطــأ .فنصيحــة وتعليمــات
الكتــاب املقــدس يه "القاعــدة اذلهبيــة" – أي أن نعامــل اآلخريــن

بالطريقــة الــي نريدهــم أن يعاملونــا بهــا( .انظــر مــى .)12 :7

 .2مشــورة األرشار غــر أمينــة ،ألنهــا تــؤدي إىل ممارســات

مشــبوهة .فعــى ســبيل املثال ،ستشــجعك هــذه انلصيحــة ىلع اتلملص
ً
فاســدا يف اتلعامــل
مــن إقــرارات رضيبــة ادلخــل ،أو أن تكــون

مــع األمــوال ،أو لتشــويه احلقائــق الــي تقدمهــا يف موقــف معــن.
 .3مشــورة األرشار فاســدة ،ألنهــا تشــجعنا ىلع اتلــرف بطــرق

تتعــارض مــع قوانــن اهلل األخالقيــة .ونصيحــة مــن هــذا انلــوع

يمكــن تلخيصهــا ىلع أنهــا تتنــاىف مــع آخر ســتة مــن الوصايــا العرش.
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 .4مشــورة األرشار هلــا دوافــع خاطئــة ،ألنهــا ال تركــز ىلع اهلل

وىلع ادلافــع إىل حمبتــه ،ورسوره ،وتمجيــده قبــل لك يشء.

 .5مشــورة األرشار ال تتوافــق مــع مبــادئ اهلل  -ويه خاصيــة تظهــر

بشــل طبيــي كنتيجــة للعبــارات األربعــة الســابقة .ويه تتعــارض مــع

املبــادئ الــي حتكم الكــون .ذللك ،فيه حمكــوم عليها بالفشــل يف انلهاية.

 )2يعيش حياة تقية
الــرط الســليب اثلــاين هــو أن مثــل هــذا الرجــل جيــب أن
ف
ــف» (مزمــور  .)1 :1فكيــف يمكــن
ــم يَ ِق ْ
يــق ا ْل ُخ َط ِ
ــاة َل ْ
يكــون ِ ي
«� َط ِر ِ
ً
اختيــارا
للمــرء جتنــب مثــل هــذا الطريــق؟ يتطلــب األمــر
ً
ً
متعمــدا للعيــش وفقــا ألســلوب حيــاة خمتلــف — أي تكويــن
صداقــات خمتلفــة يف الطبيعــة عــن العديــد مــن املحيطــن بنــا.

والشــخص الصالــح ال "يتســكع" يف أماكــن خطــأ .وهــو ال يســتمد

إهلامــه مــن اتلجمعــات ادلنيويــة لألشــخاص اذليــن ال يلزتمــون
ً
أســلوبا تقيًــا للحيــاة ،ويعيــش
بمبــادئ لكمــة اهلل .وهــو يتبــع
ً
ً
أصدقــاؤه املقربــون وفقــا ملبــادئ اهلل بــدل مــن مبــادئ العالــم.

 )3وجود قلب وعقل نقي
ف
ـس»
«� َم ْج ِلـ ِـس ا ْل ُم ْسـ َت ْه ِ ِزئ ي ن َ
� َلـ ْـم يَ ْج ِلـ ْ
واحلالــة الســلبية اثلاثلــة يه أنــه ِ ي
ــس ا ْل ُم ْســ َت ْه ِ ِزئ ي ن�» يشــر إىل موقــف
(مزمــور  .)1 :1وبالنســبة يل«َ ،م ْج ِل ِ
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َّ
ً
واغبلــا مــا تســود هــذه انلظــرة املظلمة املتشــككة
املتعمــدة.
الســخرية

للحيــاة ايلــوم يف اعلــم األعمــال ،ومؤسســات اتلعليــم العــايل ،ووســائل
اإلعــام .وأعتقــد أنــه طريــق أكيــد لإلحبــاط والفشــل .وىلع عكــس
الشــخص الســاخر ســيكون هــو شــخص هل القلــب والعقــل انلــي

اذلي يثــق بــاهلل يف مجيــع احلــاالت.

الحــظ أنــه يف هــذه اجلوانــب الســلبية اثلالثــة ،توجــد عمليــة

"إبطــاء" .فيبــدأ الرجــل اذلي يستســلم لالجتاهــات الســلبية عــن طريق
ً
جالســا .وبعبــارة
الســلوك ،ثــم يتباطــأ إىل الوقــوف ،وينتــي بــه األمــر
أخــرى ،فــإن موقفــه ووضعــه يــزدادان سـ ً
ـوءا مــع اســتمراره يف هــذه
املمارســات اخلطــأ.

 )4السرور يف ناموس الرب
بعــد أن رأينــا الــروط الســلبية ،نريــد اآلن أن ننظــر يف الــروط
ً
ف
«�
اإلجيابيــة ،ويه ذات شــقني .أول وقبــل لك يشء ،مثــل هــذا الرجــل ِ ي
ستُـ ُـه» (مزمــور  .)2 :1فهــو يســتمد ســعادته مــن لكمــة اهلل
نَ ُامـ ِ
ـوس الـ َّـر ِّب َم َ َّ

وإعــان حــق اهلل .وســيكون مــن املفيــد نلــا أن نفهــم املعــى اخلــاص
ــوس» يف هــذه الفقــرة (ويف الكثــر مــن فقــرات العهــد
للكمــة «نَ ُام ِ
َ
ـوس» يه اتلــوراة.
القديــم) .فاللكمــة العربيــة املرتجــة «نَ ُامـ ِ
ً
وحنــن نفكــر أحيانا يف اتلــوراة ،أو انلامــوس ،كمجــرد جمموعة من
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القواعــد .إال أنهــا أكــر مــن ذلــك بكثــر .فاملعــى األصــي لللكمــة
هــو "مــا يعلــن الطريــق" .فاتلــوراة يه ذلــك اإلعــان مــن اهلل اذلي

يبــن نلــا الطريــق اذلي جيــب أن نعيــش بــه إن أردنــا رضــاه وبركتــه.

 )5التأمل يف كلمة اهلل
الرجــل اتلــي ال يســعد فقــط بطــرق اهلل بــل يتأمــل فيهــا .ونتيجة

ذللــك ،تركــز أفــاره ىلع طــرق اهلل يف لك وقــت .وبالعــودة إىل صورتنــا
الســابقة ،فبحكــم تأملــه يف لكمــة اهلل ،ورسوره بها ،فإن هذا الشــخص
يشــبه شــجرة تأخــذ مياههــا باســتمرار مــن جمــاري امليــاه الــي تتدفــق

يف مــان قريــب .ومــن ابلخــار اذلي يتدفــق مــن لكمــة اهلل ،بالــروح
وإهلامــا جديـ ً
ً
القــدس ،جتــذب ً
ـدا.
دائمــا حيــاة جديــدة ،وقــوة جديــدة،
وال يمكنــي املبالغــة يف اتلأكيــد ىلع أهميــة اتلأمــل الصحيــح.
ً
وأعتقــد أنــه حقــا هــو مفتــاح الرخــاء احلقيــي .فــا يمكنــك القيــام
باتلفكــر اخلطــأ واحليــاة الصحيحــة .وباملثــل ،ال يمكنــك أن حتيــا
بشــل صحيــح وتفكــر يف األمــر اخلطــأ .وبمعــى آخــر ،تفكــرك

ســيحدد مســار حياتــك.

وهكــذا ،هــذه يه الصــورة الاكملــة للرجــل اذلي يشــبه الشــجرة

ــح» (مزمــور .)3 :1
املغروســة ىلع جمــاري امليــاه « -ك ُُّل َمــا يَ ْص َن ُع ُ
ــه يَ ْن َج ُ

وســنواصل تغطيتنــا ملوضــواعت االزدهــار وانلجــاح يف الفصــل اتلــايل.
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أسئلة تطبيقية
● أي مــن الــروط اتلايلــة تلحقيــق االزدهــار مــن املزمــور 1
ً
وأي منهــا حتتــاج إىل املزيــد مــن
يه الــي حتياهــا حايلــا وباســتمرار؟ ٍ
اهتمامــك؟ ( )1اتبــاع املشــورة الصحيحــة )2( .العيــش حيــاة تقيــة.

( )3وجــود قلــب وعقــل نــي ،دون ســخرية )4( .الــرور يف نامــوس
اهلل )5( .اتلأمــل يف لكمــة اهلل.

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــن خــال تلبيــة هــذه الــروط ،مــا اثلمــر اذلي أنتجتــه

حياتــك؟ ومــا اثلمــر اذلي يمكنــك توقعــه مــن خــال اتبــاع لك هــذه
الــروط؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

233

اِستقبل وعود اهلل

َّ
متلك مرياثك من الربكات
و� ِل َّلر ُجل ا َّل ِذي َل ْم يَ ْس ُلكْ ِ ف ي� َم ُش َ أ ش
� ِارَ ،وِ ف ي� َط ِر ِيق ا ْل ُخ َط ِاة َل ْم
« ُط ب َ
ِ
ور ِة ال َ ْ َ
ف
ف
ستُ ُهَ ،وِ ف ي�
يَ ِق ْفَ ،وِ ي� َم ْج ِل ِس ا ْل ُم ْس َت ْه ِ ِزئ ي ن َ
� َل ْم يَ ْج ِل ْسِ .لك ْن ِ ي� نَ ُام ِ
وس َّ
الر ِّب َم َ َّ
وس ٍة ِع ْن َد َم َج ِاري ا ْل ِم َي ِاه ،ا َّل ِ ت ي�
وس ِه يَ ْل َه ُج نَ َه ًارا َو َل ْي ًل .ف ََيك ُ
نَ ُام ِ
ُون ك ََش َج َرٍة َمغْ ُر َ
تُ ْع ِطي ث ََم َر َها ِ ف ي� أَ َوا ِن ِهَ ،و َو َر ُق َها ال َ يَذْ بُ ُلَ .وك ُُّل َما يَ ْص َن ُع ُه يَ ْن َج ُح».
(مزمور )3 – 1 :1
«اُث ُْب ُتوا ِ ف ي َّ� َوأَنَا ِفيك ُْم .ك ََما أَ َّن ا ْلغُ ْص َن ال َ يَق ِْد ُر أَ ْن يَأِْ ت ي َ� ِب َث َم ٍر ِم ْن ذَا ِت ِه ِإ ْن
َل ْم يَ ْث ُب ْت ِ ف ي� ا ْلكَ ْر َم ِة ،كَذ ِلكَ أَنْ ُت ْم أَيْ ًضا ِإ ْن َل ْم تَ ْث ُب ُتوا ِ ف ي َّ� .أَنَا ا ْلكَ ْر َمةُ َوأَنْ ُت ُم
أ
أ
ف
ن
ت
و� ال َ
الَغ َْص ُ
ان .ا َّل ِذي يَ ْث ُب ُت ِ ي َّ� َوأَنَا ِف ِيه هذَ ا يَأِْ ي� ِب َث َم ٍر ك َِث ي ٍ� ،لَنَّك ُْم ِب ُد ِ ي
ف
ون َما
تَق ِْد ُر َ
ون أَ ْن تَف َْع ُلوا َش ْي ًئاِ ...إ ْن ث ََب ُّت ْم ِ ي َّ� َوث ََب َت َكال َ ِمي ِفيك ُْم تَ ْط ُل ُب َ
ُون َلك ُْم»( .يوحنا )7 ، 5 – 4 :15
ون ف ََيك ُ
تُ ِر ُيد َ
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يف الفصــل الســابق ،نظرنــا إىل الوعــد الشــامل باالزدهــار وانلجاح
َّ
املقــدم نلــا يف مزمــور  3-1 :1والــروط الــي جيــب علينــا الوفــاء بهــا

مــن أجــل حتقيــق تلــك الــراكت .ويف هــذا الفصــل ،أريــد أن أمحــل
ً
هــذا املوضــوع إىل أبعــد مــن ذلــك قليــا واستكشــف بعــض الوعــود
ً
وخصوصــا تلــك الــي هلــا رشط كتــايب
اإلضافيــة للربكــة واالزدهــار،
واحــد متصــل بهــا.

هل نسلب اهلل؟
الفقــرة األوىل مــن الكتــاب املقــدس الــي ســننظر فيهــا ــهـــي

مــايخ  .12-7 :3ويف وقــت ســابق ،الحظنــا أن مــايخ هــو آخــر نــي
للعهــد القديــم .ومنــذ مــا يقــرب مــن ألــف اعم ،أحــر الــرب ،مــن

خــال مــوىس ،شــعبه إىل مدخــل أرض املوعــد .وقــد وضــع اهلل أمامهــم

طريــق احليــاة .وقــد وعدهــم بأنهــم إن اكنــوا يســتمعون إىل صوتــه

ويطيعــون وصايــاه ،فســيكونون مباركــن ويزدهــرون كمــا لــم ختترب أي
أمــة أخــرى الربكــة واالزدهــار مثــل ذلــك .ومــع ذلــك ،حذرهــم الــرب
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ً
أيضــا مــن أنهــم إن لــم حيفظــوا رشوطــه ووصايــاه ،فإنهــم ســيعانون

مــن نتائــج عكســية .فقــد يتعرضــون للخســارة ،واألذى ،واهلزيمــة،

والفقــر .ولك هــذا رأينــاه بتفاصيــل حيــة يف دراســتنا تلثنيــة .28
ويف ســفر مــايخ ،يلخــص اهلل أكــر أو أقــل مــن ألــف اعم مــن

حمبــط إىل حــد
تاريــخ إرسائيــل .ولألســف ،ىلع العمــوم ،هــو ملخــص ِ
مــا .فيشــر اهلل إىل أنــه ،يف معظــم األحيــان ،فشــل اإلرسائيليــون

يف الوفــاء برشوطــه .ذللــك ،فشــلوا يف اتلمتــع بالــراكت وتســديد
االحتياجــات اذلي أراد إتاحتــه هلــم .ويف اآليــات اتلايلة مــن األصحاح
اثلالــث مــن مــايخ ،يشــر الــرب إىل إحــدى الطــرق املعينــة الــي

فشــلوا يف الوفــاء برشوطــه فيهــا.

وهــا [هــذه حملــة عامــة عــن
ـن ف ََرا ِئـض ِ ي َو َلـ ْـم تَ ْح َف ُظ َ
ـن أَيَّـ ِ
ـام آبَا ِئ ُكـ ْـم ِح ْدتُـ ْـم َعـ ْ
ِ«مـ ْ
اتريــخ إسـرائيل]ْ .ار ِج ُعــوا ِإ َ ي َّل أَ ْرجـ ْـع ِإ َل ْي ُكـ ْـمَ ،قـ َ
ـودَ .ف ُق ْل ُتـ ْـمِ :ب َمــاذَا نَ ْرجـ ُـع
ـال َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
ـددا جـ ًـدا يف إجابتــه]؟ أَيَ ْسـ ُل ُب
[هــذا سـؤال حمــدد عــر عنــه شــعب إسـرائيل ،وكان هللا حمـ ً
ن
ــم َســ َل ْب َناكَ ؟ [إجابــة هللا واضحــة] ِ ف ي�
ِإ
النْ َس ُ
ــمِ :ب َ
و�َ .ف ُق ْل ُت ْ
ــان هللاَ؟ ف َِإنَّك ْ
ُــم َســ َل ْب ُت ُم ِ ي
ـور َوال َّتق ِْد َمـ ِـة»( .مالخــي )8 – 7 :3
ا ْل ُع ُشـ ِ
حبســب هــذه الفقــرة ،نعــرف أن الفشــل يف إعطــاء اهلل مــا نديــن

هل بــه مــن مواردنــا املايلــة هــو ســلب هل! فــإن لــم تكــن عــن طريــق
ـور» ،يه لكمــة قديمــة للعــر.
الصدفــة ،ىلع درايــة بمصطلــح «ا ْل ُع ُشـ ِ

ـور» إعطــاء اهلل العــر األول مــن لك يشء حنصــل عليــه
وتعــي «ا ْل ُع ُشـ ِ
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مــن دخلنــا .ومــن املهــم أن يكــون العــر األول .وحنــن نضعــه جانبًا
قبــل أن نفعــل أي يشء آخــر ببقيــة أموانلــا .وســتكون اتلقدمــات يه

أي يشء نعطيــه هلل أكــر مــن العــر.

وبعبــارات حمــددة ،ســلب إرسائيــل اهلل عــن طريــق حجــب
ً
العشــور وغريهــا مــن اتلقدمــات .ومــاذا اكنــت انلتيجــة؟ بــدل مــن

تلــي الربكــة ،نــال إرسائيــل اللعنــة .ويف معظــم احلــاالت ،يكــون لك
مــا ننــاهل هــو إمــا بركــة أو لعنــة  -فــا يوجــد الكثــر بينهمــا.

إحضار العشر كله
وكمــا ذكرنــا ،تــأيت الطاعــة بالربكــة؛ بينمــا العصيــان يــأيت

باللعنــات .وقــد تكــرر تأكيــد هــذا املبــدأ يف مــايخ :10-9 :3
« َقــد ُلعنتــم َلعنــا وإيــاي أَنتــم ســالبون ،هــذه أ
ال ُ َّمــةُ ُك ُّل َهــا[ .اآلن يعطيهــم هللا
ْ ِ ْ ُ ْ ْ ً َ ِ َّ َ ْ ُ ْ َ ِ ُ َ ِ ِ
ن
العــاج] َهاتُــوا َج ِميـ َـع ا ْل ُع ُشــور إ َل ا ْل َخ ْزنَـ ِـة ِلي ُكـ َ ف ت
ـو� ِبهــذَ ا،
ـ� َط َعـ ٌ
َ
ِِ
ـامَ ،و َج ِّربُـ ِ ي
ـون ِ ي� بَ ْيـ ِ ي
َ
َقـ َ
ـض َع َل ْي ُكـ ْـم بَ َر َكــةً
السـ َـم َاو ِاتَ ،وأ ِفيـ ُ
ـودِ ،إ ْن ُك ْنـ ُ
ـال َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
ـت ال َ أَ ْف َتـ ُـح َل ُكـ ْـم ُكـ َـوى َّ
ت
وسـ َـع».
َحـ َّـى ال َ تُ َ
وحيــدد اهلل الطريقــة الــي يريــد بهــا مــن إرسائيــل أن خيتــره.

وهــو يوضــح" ،إن كنــت ســتفعل مــا أطلبــه ،فســرى مــا ســأفعله".
ــم َاو ِات» ،مــن
الس َ
وعندمــا يتحــدث الــرب عــن فتــح «ك َ
ُــوى [نوافــذ] َّ
الواضــح أن هــذه انلوافــذ يه حتــت ســيطرته وحــده .فــا توجــد نلــا
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وســيلة للوصــول إىل الســماء وفتــح نوافذهــا! فهــذا يشء ال يمكــن أن

يفعلــه إال اهلل وحــده .ومــا لــم يفعــل اهلل ذلــك ،فلــن حيــدث ذلــك.
وهكــذا ،يف لكمــات كثــرة  ،يقــول الــرب" ،إن كنــت ســتفعل

الــيء البســيط ىلع األرض اذلي أطلبــه منــك  -أي إن كنــت

ســتحرض لك العشــور إىل املخــازن  -فســأفعل يف الســماء مــا ال

يمكنــك أن تفعلــه .فســأفتح نوافذهــا وأســكب عليــك بركــة حــى
تفيــض".

ويرشح الرب هذا الوعد يف اآليتني اتلايلتني:
الك َل َف ـا يفْســد َل ُكــم ثَمــر أ
آ
ال َ ْر ِضَ ،وال َ يُ ْع َقـ ُـر َل ُكـ ُـم
َ
ـن أَ ْج ِل ُكـ ْـم ِ
«وأَنْ َت ِهـ ُـر ِمـ ْ
َُ ِ ُ ْ َ َ
أ
أ
ف
ا ْلكَ ـ ْـر ُم ِ ي� ا ْل َح ْقـ ِـلَ ،قـ َ
ـون أَ ْر َض
ـودَ .ويُ َط ِّوبُ ُكـ ْـم ك ُُّل ال ُ َمـ ِـم ،لَنَّ ُكـ ْـم تَكُونُـ َ
ـال َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
ـرٍةَ ،قـ َ
ـود»( .مالخــي )12 – 11 :3
ـال َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
َمـ َ َّ

بركات من العشور والتقدمات
وللمراجعــة باختصــار ،يقــدم اهلل ملحــة اعمــة عــن تاريــخ
ً
مشــرا إىل املــان اذلي فشــلوا فيــه يف الوفــاء برشوطــه
إرسائيــل،
وباتلــايل فشــلوا يف االســتمتاع برباكتــه .ويف ذكــر هــذه اإلخفاقــات،

ذكرهــم اهلل بواحــد مــن الــروط األساســية والعظيمــة الــي وضعهــا

هلــم – أي أن يقدمــون هل العشــور واتلقدمــات.
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ثــم يقــدم اهلل الوعــد لإلرسائيليــن بثالث بــراكت حمــددة إن اكنوا

ســوف يغــرون طرقهــم حــى يعطــوا العشــور بأمانــة ويقدموهــا هل.
ً
ـض َع َل ْي ُكـ ْـم بَ َر َكــةً » (آيــة .)10
السـ َـم َاو ِاتَ ،وأَ ِفيـ ُ
فهــو يقــول أول« :أَ ْف َتـ ُـح َل ُكـ ْـم ُكـ َـوى َّ

وكمــا أرشت بالفعــل ،اهلل وحــده هــو اذلي يمكنــه فتــح نوافــذ الســماء.
ً
الك َل» آ
آ
(اليــة  .)11ويعــي هــذا
ثانيــا ،وعدهــم اهللَ ،
ـن أَ ْج ِل ُكـ ْـم ِ
«وأَنْ َت ِهـ ُـر ِمـ ْ

أن اهلل ســوف يوبــخ لك مــا يــأكل رخــاءك ،وصحتــك ،ورفاهيتــك؛

وســيتعامل مــع لك ســلطة وقــوة آكلــة  -أي لــن يكــون بمقدورهــم
أكلــه فيمــا بعــد.

ثاثلًــا ،يقــول اهلل« ،وي َطوب ُكــم ك ُُّل أ
ال ُ َمـ ِـم» (آيــة  .)12فســيكون شــعب
َ ُ ِّ ُ ْ

اهلل شــهادة ىلع أمانتــه .وســوف يالحــظ هــذه احلقيقــة ويقرهــا اذليــن

حييطــون بهــم ويعيشــون حوهلــم.

حالة العوز املستمر
نلأخــذ حلظــة اآلن نلقــارن مــا قرأنــاه يف مــايخ بمــا يقــوهل اهلل

إلرسائيــل يف األصحــاح األول من ســفر حــي .وقد اكن حــي نيب آخر
مــن أنبيــاء اهلل .ومــن خــال انليب ،يُبكت الرب شــعبه بشــل أســايس

نلفــس اخلطيــة املتمثلــة يف عــدم إعطائــه املرتبــة األوىل يف أمواهلــم.

«و آ
ُــم َع َ
ال َن فَهكَــذَ ا ق َ
ــم
َ
َــال َر ُّب ا ْل ُج ُن ِ
ُــمَ .ز َر ْع ُت ْ
ــى ُط ُر ِقك ْ
ــودْ :اج َع ُلــوا َق ْل َبك ْ
ش
ـون َوال َ
ـس ِإ َل َّ
ون .تَكْ َت ُسـ َ
ـون َوال َ تَـ ْـر ُو َ
�بُـ َ
ـرا َو َد َّخ ْل ُتـ ْـم ق َِليـ ًـا .تَأْ ُك ُلـ َ
ـون َو َل ْيـ َ
ك َِثـ ي ً
الشـ َـب ِع .تَ ْ َ
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آ
ـوب»( .حجــي )6 – 5 :1
تَ ْد َف ـأُ َ
ونَ .وال ِخــذُ أُ ْجـ َـر ًة يَأْ ُخــذُ أُ ْجـ َـر ًة ِل ِكيـ ٍـس َم ْن ُقـ ٍ
هــل ســبق لك أن شــعرت بهــذه الطريقــة؟ أي أن لك األمــوال اليت

تضعهــا يف حقيبتــك أو حمفظتــك تزنلق بطريقة ما من خــال ثقب ،وال
تســتفيد منهــا أبـ ً
ـدا؟ يشــر اهلل إىل اإلرسائيليــن أن هــذا هــو ما حيدث

أساســا .إال أنــه خيربهــم ً
ً
أيضــا بمــا جيــب عليهــم فعلــه حنــو ذلك:
هلــم
«ه َكــذَ ا َقـ َ
ـودْ :اج َع ُلــوا َق ْل َب ُكـ ْـم َعـ َـى ُط ُر ِق ُكـ ْـمِ .ا ْص َعـ ُـدوا ِإ َل ا ْل َج َب ِل
ـال َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
ـتَ ،فـأَ ْر ض َ� َع َل ْيـ ِـه َوأَتَ َم َّجـ َـد( »...آيــة )8 – 7
ـب َوابْ ُنــوا ا ْل َب ْيـ َ
َوأْتُــوا ِب َخ َشـ ٍ
ويقــول اهلل" :افعــل مــا أطلبــه منــك ،وســأتعامل مــع اآللك اذلي
يصنــع ً
ثقوبــا يف حمفظتــك ،ويــأكل رزقــك ودخلــك" .ويقــول كذلــك،
ــو ق َِل ٌ
ــت َع َل ْي ِــه.
ــت نَف َْخ ُ
يــلَ .و َل َّمــا أَ ْد َخ ْل ُت ُمــو ُه ا ْل َب ْي َ
«انْ َت َظ ْرتُ ْ
ــرا َو ِإذَا ُه َ
ــم ك َِث ي ً
أ
ت
ِل َمــاذَا؟ يَ ُقـ ُ
ـون ك ُُّل
ابَ ،وأَنْ ُتـ ْـم َر ِاك ُضـ َ
ـول َر ُّب ا ْل ُج ُنـ ِ
ـ� ا َّلـ ِـذي ُهـ َـو َخـ َـر ٌ
ـود .ل َ ْجـ ِـل بَ ْيـ ِ ي

ــان ِإ َل بَ ْي ِت ِــه»( .آيــة )9
ِإنْ َس ٍ

ومــا يصفــه الــرب هنــا حيــدث لكثــر مــن انلــاس ،وخاصــة

خــال أيــام اتلضخــم أو الركــود االقتصــادي .فنحــن نســى مــن أجــل
الكثــر ،إال أنــه بطريقــة مــا يتحــول إىل القليــل .ورغــم أننــا نكســب
املــال ،إال أننــا ال نســتطيع أن جنعلــه يمتــد إىل مــا يكــي لــدوران.

ويقــول اهلل أنــه يوجــد ســبب ،وهــو :أننــا ال نضعــه يف املرتبــة األوىل يف

مواردنــا املايلــة .وباتلــايل ،يقــول:
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أ
ـال َو َعـ َـى ا ْل ِح ْن َطـ ِـة َو َعـ َـى ا ْل ِم ْسـ َط ِار
َ
«و َد َعـ ْـو ُت ِبا ْل َحـ ِّـر َعـ َـى ال َ ْر ِض َو َعـ َـى ا ْل ِج َبـ ِ
أ
ـاس َو َعـ َـى ا ْل َب َها ِئـ ِـمَ ،و َعـ َـى ك ُِّل
ــت َو َعـ َـى َمــا تُ ْن ِب ُتـ ُـه ال َ ْر ُضَ ،و َعـ َـى ال َّنـ ِ
الزيْ ِ
َو َعـ َـى َّ
ـاب ا ْل َي َديْـ ِـن» (آيــة )11
أَتْ َعـ ِ
اكن اخلطــأ الرئيــي اذلي ارتكبــه اإلرسائيليــون ،يف لك مــن

أيــام حــي وأيــام مــايخ ،هــو هــذا ببســاطة :أنهــم فشــلوا يف إكــرام

اهلل بأمواهلــم .فقــد اكن إرسائيــل حيــاول أن يفعــل األمــور اخلاصــة بــه
ً
"ويعتــي بهــا أول" .وهــم بذلــك ،اكنــوا يهملــون الــرب .ونتيجــة ذللك،
ً
رغــم أنهــم عملــوا جبــد واكن يبــدو أنهــم يكســبون أمــوال اكفيــة،
إال أنهــم لــم يكــن دليهــم مــا يكــي لــدوران .ومــرة أخــرى ،هــل
يبــدو هــذا أمــر مألــوف؟ وهــل تقابــل أشـ ً
ـخاصا مثــل هــذا ايلــوم؟

وهــل أنــت ربمــا أحــد هــؤالء انلــاس؟

ـور ِإ َل ا ْل َخ ْزنَـ ِـة ،...
ويذكــر اهلل العــاج بوضــوحَ :
«هاتُــوا َج ِميـ َـع ا ْل ُع ُشـ ِ
ن
ـو� ِبهــذَ ا» (مالخــي  .)10 :3وهــو يقــول" ،ال تغــش يف العشــور .واحرض
َو َج ِّربُـ ِ ي
يل املبلــغ لكــه .فــإن كنــت ســتحرض يل العشــور بالاكمــل ،فســوف
أهتــم باحتياجاتــك املايلــة واملاديــة" .

وتقديــم العشــور أمــر بســيط ،وحمــدد ،وكتــايب .ويمكــن ألي

شــخص أن يقســم ىلع عــرة .ويف أي نظــام نقــدي قائــم ىلع العالمــة

العرشيــة ،هــذا يعــي ببســاطة حتريــك الفاصلــة العرشيــة مــان

واحــد إىل اليســار .فعــى ســبيل املثــال ،إن كنــت قــد رحبــت 320.00
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ً
ً
دوالرا .وإن كنــت قــد رحبــت
دوالرا ،فســيكون عــرك هــو 32.00
ً
ً
دوالرا .فــي
دوالرا ،فســيكون العــر اخلــاص بــك هــو 51.40
514.00

ليســت عمليــة صعبــة .وأســتطيع أن أشــهد ىلع هــذا ىلع أســاس

ســنوات عديــدة مــن اخلــرة الشــخصية :أي أن تقديــم العشــور يفيــد!

إكرام اهلل مبواردنا املالية
املبــدأ الغالــب هــو أننــا جيــب أن نكــرم اهلل يف لك يشء ،وهــذا

يشــمل مواردنــا املايلــة وثروتنــا .وتقــول أمثــال :10-9 :3

ـى َخ َزا ِئ ُنــكَ ِشـ ْـب ًعا،
ـن َما ِلــكَ َو ِمـ ْ
«أَ ْكـ ِـرِم الـ َّـر َّب ِمـ ْ
ـن ك ُِّل بَا ُكـ َ
ـور ِات َغ َّل ِتــكَ َ ،ف َت ْم َتـ ِ ئ َ

ـاصكَ ِم ْسـ َط ًارا».
َوتَ ِفيـ َ
ـض َم َعـ ِ ُ

ً
وأرجــو مالحظــة أننــا نكــرم الــرب عندمــا نضعــه أول يف

مواردنــا املايلــة .وعــاوة ىلع ذلــك ،حنتــاج أن نفهــم أن العشــور لــم
ُ
تنشــأ بموجــب نامــوس مــوىس ،كمــا يفــرض الكثــر مــن انلــاس.
فقــد بــدأ العشــور مــع إبراهيــم .وقــد تــم ذكــره ألول مــرة يف الكتــاب

املقــدس يف األصحــاح الرابــع عــر مــن ســفر اتلكويــن ،حــن اتلــى
إبراهيــم لقــاء مهــم برجــل يُــدىع ملــي صــادق .وهــذا مــا يقــوهل
الكتــاب املقــدس عــن هــذا اللقــاء:

ـى.
ـرا َو َخ ْمـ ًـراَ .وك َ
َ
ـاد ُقَ ،م ِلــكُ َشــا ِل َيم ،أَ ْخـ َـر َج ُخـ ب ْ ز ً
ـك َصـ ِ
«و َم ْلـ ِ ي
َان ك َِاه ًنــا هللِ ا ْل َعـ ِ ي ِّ
ـال« :مبــاركٌ أَبــرام [إبراهيــم] مــن هللاِ ا ْلعــى مالــك الســماوات و أ
ال َ ْر ِض،
َوبَ َار َكـ ُـه َو َقـ َ ُ َ َ ْ َ ُ
َ ِ ي ِّ َ ِ ِ َّ َ َ ِ َ
ِ َ
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ـى ا َّلـ ِـذي أَ ْسـ َل َم أَ ْعـ َـدا َءكَ ِ ف ي� يَـ ِـدكَ »»( .تكويــن )20 – 18 :14
َو ُم َبـ َ
ـاركٌ هللاُ ا ْل َعـ ِ ي ُّ
وهــذه يه الربكــة اليت أعلنهــا مليك صادق ،كاكهــن اهلل ،ىلع خادم

اهلل إبراهيــم .والحــظ كيــف اســتجاب إبراهيــم ملباركــة هــذا الاكهــن:
ش
ش
� ٍء»( .آية)20
« َفأَ ْع َطا ُه [إبراهيم] ُع ْ ً
�ا ِم ْن ك ُِّل َ ي ْ

ً
فالعشــور هلــا غرضــان مهمــان ىلع األقــل .أول ،يه طريقــة للــرد
ىلع الــراكت الــي منحهــا اهلل نلــا .ثانيًــا ،إنهــا طريقــة تلكريــم اكهــن
ً
اهلل .وقــد مــارس إبراهيــم العشــور أول إلكــرام اكهــن اهلل ملــي
صــادق .وألن إبراهيــم هــو أبانــا الــرويح – أي أنــه أب لــل مــن يؤمــن
(انظــر روميــة  – )11 :4فنحــن حنتــاج إىل اتبــاع مثــاهل .وحنــن مطابلــون

بالســر يف خطــوات إيمانــه .واكنــت واحــدة مــن اخلطــوات األساســية

إليمانــه يه تقديــم العشــور.

ويقــول األصحــاح الســابع مــن عربانيــن أن يســوع املســيح هــو
» (آيــات  .)17 ، 11ويؤكــد ً
أيضــا
ـك َصــا َد َق
اكهننــا األعظــم « َعـ َـى ُرتْ َبـ ِـة َم ْلـ ِ ي
حقيقــة أن ملــي صــادق ،كاكهــن ،قــد أخــذ عـ ً
ـرا مــن إبراهيــم.
ش
ـر ِإبْ َر ِاهيـ َـم،
َ
«و ِلكـ َّ
ـس َلـ ُـه نَ َسـ ٌ
ـن ا َّلـ ِـذي َل ْيـ َ
ـب ِم ْن ُهـ ْـم [الكهنــة الالويــن] َقـ ْـد َعـ َّ َ
(ع�انيـ ي ن
ـ� )6 :7
ـاركَ ا َّلـ ِـذي َلـ ُـه ا ْل َم َو ِاعيـ ُـد!» ب
َوبَـ َ
ذللــك حنن نكــرم اكهننا العظيم ،يســوع املســيح ،عندما نقدم العشــور.
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االعتراف مبصدر تسديد احتياجاتنا
ولــي خنتــم ،جيــب أن نعــرف أن العشــور يه اســتجابتنا لــراكت

اهلل ،ويه الطريقــة الــي نكــرم بهــا اهلل بمواردنــا املاديــة .وأرجــو

أن تضــع يف اعتبــارك أن العــر جيــب أن يتــم إحضــاره ِ«إ َل ا ْل َخ ْزنَـ ِـة»

(مالخــي  .)10 :3وكمــا أفهمهــا ،فــإن «ا ْل َخ ْزنَـ ِـة» يه األماكــن الــي حتصــل
منهــا ىلع ابلــذور  -ســواء لــألك أو للــزرع .وباتلــايل ،فــإن العشــور
يف اخلزنــة يه الطريقــة الــي تعــرف بهــا أن اهلل هــو مصــدر اإلمــداد
اخلــاص بــك .وسـ ّ
ـأعب عــن هــذا املفهــوم بمثــل صغــر" :إذا أكلــت

يف مطعــم كبــر ،فأنــت ال تدفــع فاتورتــك يف مطعــم آخــر صغــر".
إن اســتوفينا الــروط الــي حددهــا اهلل يف لكمتــه ،فعندئــذ

يمكننــا أن نتأكــد مــن أنــه ســيؤدي دوره ويمنحنــا بــراكت اغمــرة.

وربمــا يتحــدث الــروح القــدس إيلــك اآلن مــن خــال مــا غطينــا
يف هــذا الفصــل .ويه فرصــة لإلســتجابة .وبإعالنــك عــن الصــاة

البســيطة اتلايلــة ،يمكنــك إخبــار الــرب عــن نيتــك يف إكرامــه

والوفــاء برشوطــه مــن أجــل الرخــاء.

يا رب ،أريد أن أطيعك يف هذه املسألة عن طريق تقديم

العشور .وأريد أن أكرمك بهذه الطريقة .وأؤمن أنه عندما
أحضر العشر كله إىل اخلزنة ،سوف تفتح كوى السماء،
علي بركة .آمني .
وسوف تفيض ّ
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أسئلة تطبيقية
● هــل جربــت مــا تــم اتلعبــر عنــه يف األصحــاح األول مــن

حــي – أي أن مجيــع األمــوال الــي تكســبها تبــدو بطريقــة مــا

ختتــي ،كمــا لــو اكن هنــاك ثقــب يف حمفظتــك ،ويبــدو أنــك ال تملــك
ً
مطلقــا مــا يكــي؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● كيــف اكنــت نظرتــك إىل تقديــم العشــور وممارســتها حــى

اآلن؟ مــاذا اكن أســاس ممارســتك؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● أذكــر بعــض الــراكت الــي وعدنــا بهــا اهلل وحنــن نمــارس

تقديــم العــر األول ممــا نرحبــه ،وكذلــك اتلقدمــات اإلضافيــة؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

245

اِستقبل وعود اهلل

َّ
متلك مرياثك من الربكات
ن
يع ا ْل ُع ُشور إ َل ا ْل َخ ْزنَ ِة ِليك َ ف ت
و� ِبهذَ ا ،ق ََال
َ
«هاتُوا َج ِم َ
َ
ِ ِ
ُون ِ ي� بَ ْي ِ ي� َط َع ٌامَ ،و َج ِّربُ ِ ي
يض َع َل ْيك ُْم بَ َركَةً
الس َم َاو ِاتَ ،وأَ ِف ُ
َر ُّب ا ْل ُج ُن ِودِ ،إ ْن ُك ْن ُت ال َ أَ ْف َت ُح َلك ُْم ك َُوى َّ
أ
آ
ت
وس َعَ .وأَنْ َت ِه ُر ِم ْن أَ ْج ِلك ُْم ال ِك َل َفال َ يُف ِْس ُد َلك ُْم ث ََم َر ال َ ْر ِضَ ،وال َ
َح َّ� ال َ تُ َ
يعقَر َلكُم ا ْلكَ رم ف� ا ْلحقْل ،ق ََال رب ا ْلجنود .وي َطوبكُم ك ُُّل أ
ال ُ َم ِم ،ألَنَّك ُْم
َ ُّ ُ ُ ِ َ ُ ِّ ُ ْ
ُْ ُ ُ ُْ ِي َ ِ
سٍة ،ق ََال َر ُّب ا ْل ُج ُن ِود»( .مالخي )12 – 10 :3
تَكُونُ َ
ون أَ ْر َض َم َ َّ
ل َخ َزا ِئ ُنكَ ِش ْب ًعا،
الر َّب ِم ْن َما ِلكَ َو ِم ْن ك ُِّل بَاك َ
ُور ِات َغ َّل ِتكَ َ ،ف َت ْم َت ِ ئ َ
«أَك ِْرِم َّ
اصكَ ِم ْس َط ًارا»( .أمثال )10-9 :3
َوتَ ِف َ
يض َم َع ِ ُ

246

 -23اإلمداد املادي
اجلزء الثالث :الزرع واحلصاد
يف الفصلــن الســابقني ،ركزنــا ىلع االزدهــار  -وهــو جانــب

مهــم مــن مرياثنــا يف أرض وعــود اهلل .ويف دراســتنا ملزمــور  ،1رأينــا

أن االســتقرار وانلجــاح موعــودان ألوئلــك اذليــن خيتــارون املشــورة
اجليــدة والصداقــة احلكيمــة ،واذليــن يُــرون بنامــوس اهلل ويتأملــون
فيــه .وقــد رأينــا ً
أيضــا أن املبــدأ الكتــايب تلقديــم العشــور هــو رشط

للربكــة  -وهــو اختبــار أســايس لرغبتنــا يف اثلقــة بــاهلل وطاعتــه .ويف
هــذا الفصــل ،ســنغطي مبــدأ كتابيًــا آخــر يســتند إيلــه وعــد اهلل

باالزدهــار نلــا .وإن فهمنــا هــذا املبــدأ ،فســيأخذنا إىل جمــال أبعــد يف
جمــال الرخــاء.

العطاء "بفرح"
يتنــاول األصحاحــان اثلامــن واتلاســع لكورنثــوس اثلانيــة

موضــوع إعطــاء املــال هلل .واكنــت خلفيــة هــذان األصحاحــان يه أن

الرســول بولــس اكن يكتــب لطلــب تقدمــة مــن خمتلــف الكنائــس
بلعــض املؤمنــن اذليــن اكنــوا يف احتيــاج مــادي .وإحــدى الكنائــس
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الــي اكن بولــس يذكرهــا يه اجلماعــة املوجــودة يف كورنثــوس ،الــي

وعــدت بتقديــم مســاهمات .ويــرح بولــس يف رســاتله كيــف يريــد
أن يتــم ترتيــب إدارة تلــك اهلديــة .ويف القيــام بذلــك ،اكن حيــدد بعض
ادلوافــع واملبــادئ اهلامــة الــي جيــب أن حتكــم تقديمنــا هلل .وباتلايل،

فــإن تعليمــات بولــس مهمــة للغايــة بالنســبة يل ولكــم ،ألن ادلوافــع

واملبــادئ نفســها صحيحــة نلــا ايلــوم .ودعونــا نبــدأ نظــرة اعمــة ىلع
هــذه املبــادئ مــن خــال انلظــر يف فقــرة مــن  2كورنثــوس .9

ُــمَ ،ويُ َه ِّي ُئــوا ق َْب ً
ــا
ــب ِإ َل ِإ
«ف ََرأَيْ ُ
ــو ِة أَ ْن يَ ْس ِــبقُوا ِإ َل ْيك ْ
ال ْخ َ
ــت ال َ ِز ًمــا أَ ْن أَ ْط ُل َ
ت
ـون ِهـ َـي ُم َعـ َّـد ًة ه َكــذَ ا َكأَنَّ َهــا بَ َر َكــةٌ  ،ال َ َكأَنَّ َهــا
ـر ِب َهــاِ ،ل َت ُكـ َ
ـ� َسـ َـب َق ال َّت ْخ ِبـ ي ُ
بَ َر َك َت ُكـ ُـم ا َّلـ ِ ي
ـرك َِات
الشـ ِّـح ف َِب ُّ
ـن يَـ ْـز َر ُع ِب ُّ
الشـ ِّـح أَيْ ًضــا يَ ْح ُصـ ُـدَ ،و َمـ ْ
بُ ْخـ ٌـل .هــذَ ا َو ِإ َّن َمـ ْ
ـن يَ ـ ْز َر ُع ِبا ْلـ ب َ َ
ــد» 2( .كورنثــوس )6 – 5 :9
ــرك َِات أَيْ ًضــا يَ ْح ُص ُ
ف َِبا ْل ب َ َ
وعندمــا يســتخدم بولــس اللكمــات يَـ ْز َر ُع و يَ ْح ُصـ ُـد ،فإنــه يســتخدم

مصطلحــات الزراعــة ولكنــه يطبقهــا ىلع املــال" .فالــزرع" هــو تقديــم
املــال ،و "احلصــاد" هــو تلــي املــال .وأرجــو وضــع هــذه املفاهيــم يف

االعتبــار أثنــاء متابعتنــا ،ألنهــا مهمــة .ثــم يعطــي بولــس مبــدأ آخــر
يتعلــق بادلافــع ذللــك:

اض ِطـ َـر ٍار .أل َ َّن ا ْل ُم ْع ِطـ َـي
ـن ُحـ ْـز ٍن أَ ِو ْ
ـس َعـ ْ
«ك ُُّل َو ِاحـ ٍـد ك ََمــا يَ ْنـ ِـوي ِب َق ْل ِبـ ِـهَ ،ل ْيـ َ
ــه هللاُ» 2( .كورنثــوس )7 :9
ور يُ ِح ُّب ُ
ــر َ
ا ْل َم ْ ُ
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ور" تعــي "املعطــي
ــر َ
ــي ا ْل َم ْ ُ
والعبــارة ايلونانيــة املرتمجــة "ا ْل ُم ْع ِط َ

الفرحــان" .وأتســاءل كــم منــا "فرحــان" بالعطــاء اذلي نقدمــه؟ وقــد
رأيــت ً
أناســا يف أمــم فقــرة ،ومتخلفــة ،وحمرومــة يف العالــم اثلالــث
وهــم يمنحــون فرحــن هلل ،أكــر بكثــر مــن عرشهــم .وقــد رأيــت
كيــف باركهــم اهلل.

النعمة اليت تزداد
دعونــا نســتمر يف قــراءة اآليــة اتلايلــة 2 ،كورنثــوس  ،8 :9والــي

ســبق أن درســناها يف الفصــل  5مــن هــذا الكتــاب:

ـاد ٌر أَ ْن يَز َيد ُكـ ْـم ك َُّل ِن ْع َمـ ٍـةِ ،لـ َـك تَكُونُــوا َو َل ُكـ ْـم ك ُُّل اك ِْت َفـ ٍـاء ك َُّل ِحـ ي ن
ـ� ِ ف ي�
َ
«وهللاُ َقـ ِ
ٍ
ِ
يْ
ف
ش
ـح».
� ٍء ،تَـ ْـز َدا ُد َ
ون ِ ي� ك ُِّل َع َمــل َصا ِلـ ٍ
ك ُِّل َ ي ْ
ون»
يــا هلــا مــن آيــة غنيــة! فهنــاك لكمتــان همــا «يَ ِز َيد ُكـ ْـم و تَـ ْز َدا ُد َ

ومخســة لكمــات «ك ُُّل» .وهــذا الوعــد ،إن أخذنــاه يف جمملــه ،ال يــرك
ً
جمــال لالفتقــار أو عــدم االكتفــاء يف تطبيــق نعمــة اهلل ىلع أي منطقــة
يف حياتنــا.

َْ
واللكمــة األساســية يف هــذه األســفار حــول العطــاء يه «ن ِعم ـ ٍة».

فهــل تعلــم أن العطــاء نعمــة؟ إنهــا واحــدة مــن انلعمــات املســيحية
الــي تنبــع مــن نعمــة اهلل.
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االزدياد من خالل التوزيع
حيافــظ بولــس ىلع تسلســل اتلفكــر هــذا يف اآليــة اتلايلــة

عندمــا يستشــهد باملزمــور :9 :112

�ِ .بـ ُّـر ُه يَ ْب َقــى ِإ َل
ـاك ي ن َ
ـوبَ « :فـ َّـر َق [اإلنســان البــار] .أَ ْع َطــى ا ْل َم َسـ ِ
«ك ََمــا ُهـ َـو َمكْ ُتـ ٌ

أ
الَبَـ ِـد»» 2( .كورنثــوس )9 :9

وأرجــو مالحظــة أن هنــاك عالقــة وثيقــة للغايــة بــن إعطــاء

َــر َق» يه مرجــع زرايع آخــر،
الفقــراء والــر اذلي يــدوم .ولكمــة «ف َّ
يــويح للشــخص اذلي يــزرع ابلــذور يف حقلــه .ويمكننــا تطبيــق

هــذه اإلشــارة إىل ذبيحــة يســوع مــن أجلنــا .فعندمــا مــات يســوع
ً
ىلع الصليــب ،زرع بــذرة جســده بديــا عنــا حنــن اذليــن أصابهــم
الفقــر الــرويح .ويف  2كورنثــوس  ،8كتــب بولــس عــن املبادلــة اإلهلية
الــي حدثــت بواســطة مقاصــد اهلل املســبقة ومــن خــال نعمتــه ىلع

الصليــب .فقــد حتمــل يســوع لعنــة الفقــر الــي جــاءت ىلع اجلنــس

البــري بســبب عصيانــه ،حــى نكــون بدورنــا رشاكء لرثوتــه.

ـن أَ ْج ِل ُكـ ُـم ا ْف َت َقـ َـر َو ُهـ َـو
«ف َِإنَّ ُكـ ْـم تَ ْع ِر ُفـ َ
ـيح ،أَنَّـ ُـه ِمـ ْ
ـون ِن ْع َمــةَ َربِّ َنــا يَ ُســو َع ا ْل َم ِسـ ِ
ن
ـك تَ ْسـ َتغْ ُنوا أَنْ ُتـ ْـم ِب َف ْقـ ِـرِه» 2( .كورنثــوس )9 :8
َغـ ِ ي ٌّ ِ ،لـ َ ي ْ
فعندمــا ُع ِلــق يســوع ىلع الصليــب ،اكن حتــت لعنــة الفقــر .وقــد
ش
� ٍء» (تثنيــة  .)48 :28فالصليــب هــو أســاس املبادلــة
اكن يف « َع َ
ــو ِز ك ُِّل َ ي ْ
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العظــى .وأســاس لك تســديد اهلل الحتياجاتنــا هــو هــذا :أخــذ يســوع

لعنــة الفقــر حــى ننــال الفيــض اذلي هل باإليمــان .وهــذه يه ِن ْع َمــةَ !

وتظهــر تلــك انلعمــة يف حياتنــا مــن خــال حقيقــة أن اهلل جيعلهــا ..
َــاء ك َُّل ِح ي ن
ــ� ِ ف ي� ك ُِّل
ُــم [حنــن] ك ُُّل اك ِْتف ٍ
ــك تَكُونُــوا َو َلك ْ
«يَ ِز َيدك ْ
ٍ
ُــم [حنــن] ك َُّل ِن ْع َم ٍــةِ ،ل َ ي ْ
ف
ش
ــح» 2( .كورنثــوس )8 :9
ــز َدا ُد َ
� ٍء ،تَ ْ
ون [حنــن] ِ ي� ك ُِّل َع َمــل َصا ِل ٍ
َ يْ
وهكــذا ،فــإن املبــدأ الــرويح اذلي خيرجــه بولــس مــن املبــدأ

الــزرايع للــزرع واحلصــاد هــو أن الزيــادة تــأيت مــن خــال اتلوزيــع.

وبعبــارة أخــرى ،فــإن املقيــاس اذلي نــوزع بــه ،أو نــزرع بــه ،ســيحدد

املقيــاس اذلي حنصــد بــه .وإحــدى املفارقــات اإلهليــة للطبيعــة يه أن

اتلوزيــع يــؤدي إىل الزيــادة ،بينمــا احلجــب يــؤدي إىل الفقــر .فتخيــل
ـزارع سـ ً
مـ ً
ـعيدا ألنــه يف حوزتــه بعــض ابلــذور الرائعــة للغايــة ،إال أنــه

ً
يقــول نلفســه :هــذه ابلــذور جيــدة جــدا دلرجــة أنــي سأتمســك بهــا.
ً
ولــن أزرع أيــا منهــا يف األرض .فمــا مقــدار العائــد اذلي جينيــه ذلــك
املــزارع مــن تلــك ابلــذور؟ ال شــيئ!

ويف مجيــع أحنــاء الكتــاب املقــدس ،نــرى أن ابلخــل يــؤدي يف

انلهايــة إىل الفقــر .ذللــك ،إن أردنــا اإلزديــاد ،جيــب أن نــوزع وننــر
ابلــذور الــي دلينــا.
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عالمة للرب
دعونــا ننتقــل اآلن إىل مزمــور  ،112وهــو املزمــور اذلي يقتبــس

بولــس منــه يف  2كورنثــوس  .9 :9وســنأخذ بعــن االعتبــار بشــل
ً
خــاص اآليــات الــي تصــور رجــا يتمتــع بالــر املتمــز ،واذلي بنيــت
حياتــه بقــوة ىلع أســاس لكمــة اهلل وخــوف الــرب.

ـون ق َِويًّــا ِ ف ي�
ور ِجـ ًّـدا ِب َو َصايَــا ُه .نَ ْسـ ُل ُه يَ ُكـ ُ
« ُطـ ب َ
ـر ِ
ـو� ِل َّلر ُجـ ِـل ا ْل ُم َّت ِقــي الـ َّـر ِّب ،ا ْل َمـ ْ ُ
أ
� يُ َب َاركُ [هــذا هــو الوعــد ابلربكــة املســتمرة مــن جيــل إىل جيــل
ال َ ْر ِضِ .جيـ ُـل ا ْل ُم ْسـ َت ِق ِيم ي ن َ
الــي درســناها يف فصــل ســابق مــن هــذا الكتــاب]َ .ر ْغـ ٌـد َو ِغـىن ً ِ ف ي� بَ ْي ِتـ ِـهَ ،و ِبـ ُّـر ُه قَا ِئـ ٌـم ِإ َل
أ
الر ُجـ ُـل
الَبَـ ِـد [الحــظ العالقــة املباشــرة بــن الــر ،والثــروة ،والغــى يف بيتــه]َ ...سـ ِـع ٌيد ُهـ َـو َّ
ت
ْــر ُض [هــذا هــو نفــس املبــدأ مــرة أخــرى :أتيت ال ـزايدة مــن خــال
ا َّل ِ
ــذي يَ َ َ
ــرأَّ ُف َويُق ِ
ـن َفـا َ يَ َخـ ُ
�.
ـاك ي ن َ
ـاف َحـ ت َّـى يَـ َـرى ِب ُم َض ِاي ِقيـ ِـهَ .فـ َّـر َق أَ ْع َطــى ا ْل َم َسـ ِ
التوزيــع]َ ...ق ْل ُبـ ُـه ُم َم َّكـ ٌ
أ
ـب ِبا ْل َم ْجـ ِـد»( .مزمــور )9 – 8 ،5 ،3 - 1 :112
ِبـ ُّـر ُه قَا ِئـ ٌـم ِإ َل الَبَـ ِـد .ق َْرنُـ ُـه يَ ْن َت ِصـ ُ
ونــرى مــرة أخــرى أن اتلفريــق – أي العطــاء الســي وليــس

احلجــب  -هــو عالمــة ىلع الــر .وهــو يثبــت برنــا ،ويضمــن أننــا
ســنحصد .ذللــك يمكننــا أن نســتنتج أن اإلقــراض والعطــاء بســخاء

يرتبطــان بالــر ،واألمــان ،واالزدهــار .ويه أمــور تتحــد مــع مقاصــد
ً
أبــدا.
اهلل ،وال يمكــن فصلهــا
ومفارقــة اتلوزيــع واحلجــب  -أي أن اتلوزيــع يــؤدي إىل
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الزيــادة ،إال أن احلجــب يــؤدي إىل الفقــر  -يتــم اتلعبــر عنهــا ً
أيضــا

يف األمثــال :24 :11

ث
ـن الال َّ ِئـ ِـق َو ِإنَّ َمــا ِإ َل
ـن يُ َفـ ِّـر ُق َفـ ي َ ز ْ
«يُ َ
ـر َدا ُد أَيْ ًضــاَ ،و َمـ ْ
وجـ ُـد َمـ ْ
ـر ِمـ َ
ـن يُ ْم ِســكُ أَ ْكـ َ َ
ا ْل َف ْقـ ِـر».
فــأن حنجــب عــن اهلل والفقــراء مــا جيــب أن نعطيــه هلم ســيأيت نلا

بالفقــر .ومــع ذلــك ،كمــا رأينــا مــن الفقــرات األخــرى الــي درســناها
ً
يف هــذا الفصــل ،إن كنــا ســنعطي جمانــا باتلوزيــع باإليمــان ،حبســب

مبــادئ لكمــة اهلل ،فإننــا نعطــي اهلل ومــن هــم يف احتيــاج  -وهــو مــا
ســيؤدي بــدوره إىل كســب املزيــد .وأرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أن

ـن ِإ ْر َضــاؤُ ُه
ـان ال َ يُ ْم ِكـ ُ
ون ِإ َيمـ ٍ
لك العطــاء جيــب أن يتــم باإليمــان ،ألنــه ِ«بـ ُـد ِ
(ع�انيـ ي ن
ـ�  .)6 :11وهــذا هــو الســبب يف أننــا نعطــي قبــل أن ننــال،
[هللا]» ب
ونُفــرق قبــل أن حنصــد؛ فهــو ً
دائمــا تنفيــذ مبــدأ اإليمــان.

االستثمار حبكمة
قــد رأينــا كيــف يطبــق بولــس املبــادئ األساســية للزراعــة ىلع

اتلعامــل مــع املــال يف ملكــوت اهلل ،وهــذا يقودنــا إىل بعــض اتلطبيقات

العمليــة حلــق اهلل .فــإن اكن املــزارع يرغــب يف احلصــول ىلع أفضــل

املحاصيــل مــن أرضــه ،جيــب عليــه االلــزام بثالثــة مبــادئ بســيطة:
 .1حيتاج إىل اختيار الرتبة اجليدة.
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 .2حيتاج إىل إعداد مناسب للرتبة.
 .3حيتاج إىل إدارة مرشوعه بالاكمل بشلك جيد.
فعــى ســبيل املثــال ،إن اكن أحــد املزارعــن يســر يف الشــارع
الرئيــي ملدينتــه ،ويــوزع بــذوره يمينًــا ويسـ ً
ـارا يف قنــوات امليــاه ،فلــن
جيــي شــيئًا أبـ ً
ـدا .فاملــان اذلي فيــه يــوزع يصنــع فرقًــا كبـ ً
ـرا .وهــذا

هــو الســبب ،أنــه ىلع أمــل احلصــاد اجليــد ،يســتثمر املــزارع يف الرتبــة
اجليــدة ،واإلعــداد اجليــد ،واإلدارة اجليــدة.

وأعتقــد أن نفــس املبــادئ صحيحــة فيمــا يتعلــق باســتثمارنا

يف ملكــوت اهلل .فــإن زرعنــا حبكمــة ،ســوف جنــي الكثــر .وباتلــايل،
ً
جيــب أال نعطــي حبســب ادلافــع أبـ ً
ـدا ،أي بدافــع اعطــي .وبــدل مــن
ً
ذلــك ،جيــب علينــا أول أن نبحــث بإخــاص وبعنايــة عــن خدمــات

ومؤسســات اهلل القائمــة ىلع مبــادئ كتابيــة مناســبة .وجيــب أن
نســتثمر يف أوئلــك اذليــن يعملــون يف تربــة جيــدة ،حيــث يوجــد
إعــداد مناســب لضمــان أقــى اعئــد هلــم ،وحيــث تكــون اإلدارة

جيــدة ،وأخالقيــة ،وصادقــة.

وأخــى أن الكثــر مــن شــعب اهلل يفقــدون نعمــة الــزرع

ألنهــم ال يفهمــون أنــه جيــب عليــك أن تــزرع قبــل أن حتصــد،

وأنــك جيــب أن تــوزع حــى تــزداد .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن بعــض
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اذليــن يمارســون الــزرع يفتقــدون الربكــة ألنهــم يزرعــون حيــث لــن
يكــون هنــاك اعئــد جيــد .فهــم يســتثمرون يف مؤسســات ال تســتحق

أو عمليــات غــر كتابيــة تــدار بشــل يسء .ونتيجــة ذللــك ،ال
حيصلــون ىلع العائــد اذلي اكنــوا يأملــون فيــه.

كرس اموالك هلل
عندمــا تفكــر يف نمــاذج وممارســات العطــاء اخلاصــة بــك تلعزيــز

مقاصــد اهلل ،اســمح يل أن أقــرح عليــك أن تســأل نفســك هــذه

األســئلة اثلالثــة:

 .1هل أنا أتبع مقاصد اهلل يف حيايت؟
 .2هــل أتبــع املبــادئ اإلهلية األساســية املذكــورة يف هــذا الفصل؟
 .3هل دوافيع صحيحة؟
إن اكنــت اإلجابــة ىلع هــذه األســئلة يه نعــم ،فأنــا أعتقــد أن

انلتيجــة انلهائيــة لــك ســتكون بركــة اهلل باالزدهــار والوفــرة.

هــل ترغــب يف قضــاء بعــض الوقــت لتســلم الــرب لك مســألة

العطــاء هــذه؟ إن كنــت ترغــب يف تكريــس هــذه املنطقــة املهمــة

مــن حياتــك للــرب ،يمكنــك القيــام بذلــك اآلن مــع هــذه الصــاة
البســيطة املوجــزة:
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يا رب ،أنا أدرك أنك منبع كل ما عندي من موارد .وأريد

أن أكرمك بالطريقة اليت أتعامل بها مع أموالي  -وأريد أن

أضع نفسي يف وضع يتيح لي احلصول على الوعد بالربكة منك
يف هذا اجملال .

أريد أن أزرع حبكمة ،حتى أمتكن من احلصاد ً
جيدا .وأنا أسلم
هذا اجملال من حياتي  -وكل مواردي  -لك اآلن .باسم
يسوع ،آمني .
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أسئلة تطبيقية
● كمــا هــو موضــح يف هــذا الفصــل ،هــل يمكنــك أن تقــول

أنــك معطــي "فرحــان"؟ ملــاذا؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● هــل فكــرت يف العطــاء باعتبــاره "نعمــة" تــأيت إيلــك بنعمــة

اهلل  -املمنوحــة بذبيحــة يســوع ىلع الصليــب ،والــي مــن خالهلــا
حصلــت ىلع لك مــا تملــك؟ إن لــم يكــن األمــر كذلــك ،كيــف

يمكــن هلــذه انلظــرة أن تغــر وجهــة نظــرك يف العطــاء هلل واآلخرين؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

هــل رأيــت مبــدأ الــزرع واحلصــاد يف حياتــك؟ إن اكن األمــر

كذلــك ،مــا يه الطــرق؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

257

اِستقبل وعود اهلل

َّ
متلك مرياثك من الربكات
الش ِّح أَيْ ًضا يَ ْح ُص ُدَ ،و َم ْن يَ ْز َر ُع ِبا ْل ب َ َ�ك َِات
الش ِّح ف َِب ُّ
«هذَ ا َو ِإ َّن َم ْن يَ ْز َر ُع ِب ُّ
ف َِبا ْل ب َ َ�ك َِات أَيْ ًضا يَ ْح ُص ُد .ك ُُّل َو ِاح ٍد ك ََما يَ ْن ِوي ِب َق ْل ِب ِهَ ،ل ْي َس َع ْن ُح ْز ٍن أَ ِو
أ
ور يُ ِح ُّب ُه هللاَُ .وهللاُ ق َِاد ٌر أَ ْن يَ ِز َيدك ُْم ك َُّل
ْ
س َ
اض ِط َر ٍار .ل َ َّن ا ْل ُم ْع ِط َي ا ْل َم ْ ُ
ن ف
ش
ون ِ ف ي� ك ُِّل
� ٍء ،تَ ْز َدا ُد َ
ِن ْع َم ٍةِ ،ل َ ي ْ
ك تَكُونُوا َو َلك ُْم ك ُُّل اك ِْتف ٍَاء ك َُّل ِح ي ٍ� ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ
َع َمل َصا ِل ٍح» 2( .كورنثوس )8 – 6 :9

ن
َ
ُون ِن ْع َمةَ َربِّ َنا يَ ُسو َع ا ْل َم ِس ِ َ
َ�،
«ف َِإنَّك ُْم تَ ْع ِرف َ
يح ،أنَّ ُه ِم ْن أ ْج ِلك ُُم ا ْف َتق ََر َو ُه َو غ ِ ي ٌّ
ك تَ ْس َتغْ ُنوا أَنْ ُت ْم ِب َفق ِْرِه» 2( .كورنثوس )9 :8
ِل َ ي ْ
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تنقلنــا اآلن رحلتنــا عــر أرض وعــود اهلل إىل جمــال رئيــي آخــر

مــن مرياثنــا ،وهــو :الشــفاء والصحــة .وكمــا رأينــا مــع لك وعــود اهلل
الرائعــة الــي اكتشــفناها يف هــذا الكتــاب ،فــإن لكمة اهلل يه األســاس
العظيــم واألويل للشــفاء والصحــة الــي قدمهــا لشــعبه.
«أَنَاَ ...ش ِافيكَ »
أحــد أول مــا أعلنــه اهلل عــن نفســه لإلرسائيليــن بعــد أن

فداهــم مــن العبوديــة يف مــر ،وأصبحــوا شــعب عهــده ،هــو أنــه اكن
شــافيهم .فــي خــروج  ،26 :15قــال الــرب إلرسائيــل:

ـت تَ ْسـ َـم ُع ِل َصـ ْـو ِت الـ َّـر ِّب ِإ ِلهــكَ َ ،وتَ ْص َنـ ُـع ا ْل َحـ َّـق ِ ف ي� َع ْي َن ْيـ ِـهَ ،وتَ ْصغَ ــى
ِ«إ ْن ُك ْنـ َ
ـ� ال َ
صيِّـ ي ن َ
ِإ َل َو َصايَــا ُه َوتَ ْح َفـ ُظ َج ِميـ َـع ف ََرا ِئ ِضـ ِـه ،ف ََم َر ًضــا َمــا ِم َّمــا َو َض ْع ُتـ ُـه َعـ َـى ا ْل ِم ْ ِ
ـافيكَ ».
أَ َضـ ُـع َع َل ْيــكَ َ .فـ ِـإ ن يِّ� أَنَــا الـ َّـر ُّب َشـ ِ
َ
َ
َ
ونفــس اللكمــة املرتجــة «شــافِيك» ( )raphaيه بالضبــط اللكمــة
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يف اللغــة العربيــة احلديثــة "طبيبــك" .ولــم تغــر اللكمــة معناهــا منــذ

أكــر مــن ثالثــة آالف ســنة مــن تاريــخ اللغــة العربيــة .ويقــول الــرب
بشــل قاطــع لإلرسائيليــن" ،أنــا طبيبــك" .وهــو يوحــد رافــا باســمه،

يهــوه" ،الــرب" ،وهــو يقيــم العهــد معهــم تلأكيــد ذلــك.

وال يتغــر اســم اهلل وعهــده أبـ ً
ـدا .وبعبــارة أخــرى ،فــإن موقــف

الــرب ووظيفتــه كشــايف لشــعبه متحــدان باســمه وعهــده؛ ذللــك ،فهــو

ال يتغــر.

وبعــد عــدة قــرون مــن إعــان اهلل نفســه لإلرسائيليــن
كطبيبهــم ،جــاء يســوع إىل إرسائيــل كمخلــص وفــادي ،مســتوفيًا

لوعــود املســيا .ومــى  17-16 :8يه الفقــرة الــي بدأنــا يف انلظــر
إيلهــا يف الفصــل " ،5الفوائــد اجلســدية للفــداء" .ودعونــا نقرأهــا مــرة

أخــرى:

ـ� كَث�يــنَ ،فأَخــرج أ
ال َ ْر َو َاح
َ
ـار ا ْل َم َســا ُء ق ََّد ُمــوا ِإ َل ْيـ ِـه [يســوع] َم َجا ِنـ ي ن َ ِ ي ِ َ ْ َ َ
«و َل َّمــا َصـ َ
ـ� ا ْلقَا ِئـ ِـل:
ِبك َِل َمـ ٍـةَ ،و َج ِميـ َـع ا ْل َمـ ْـر ض َ� َش ـف ُ
َاه ْمِ ،لـ َ ي ْ
ـك يَ ِتـ َّـم َمــا ِقيـ َـل ِب ِإ َشـ ْـع َيا َء ال َّنـ ِب ي ِّ
اض َنــا»».
«هـ َـو أَ َخــذَ أَ ْس ـق ََام َنا َو َح َمـ َـل أَ ْم َر َ
ُ
ً
وفــاء نلبــوءة إشــعياء .وألنــه
َاه ْم»،
«ج ِميـ َـع ا ْل َمـ ْـر ض َ� َش ـف ُ
فيســوع َ

املســيا ،فقــد أظهــر طبيعــة اهلل الــي ال تتغــر كشــايف لشــعبه .ويف

يوحنــا  ،10-9 :14يقــول يســوع،
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ـول أَنــت :أَرنــا آ
آ
ال َب؟  ...ا ْلـ َكال َ ُم ا َّلـ ِـذي
«اَ َّلـ ِـذي َر ِ ن يآ� َف َقـ ْـد َرأَى ال َب ،فَكَ ْيـ َـف تَ ُقـ ُ ْ َ ِ َ
أُ َك ِّلم ُكــم بــه َلســت أَت َك َّلــم بــه من ن ْفــى ،لكـ آ
الب ا ْلح َّال ف� هــو يعمـ ُـل أ
ال َ ْع َم َال».
ـن َ َ ِ ي َّ ُ َ َ ْ َ
ُ ْ ِ ِ ْ ُ َ ُ ِ ِ ِ ْ َ ِ ي ِ َّ
وعندمــا يقــول يســوع هــذا ،هــو يشــر إىل أن خدمتــه الشــافية

لــم تبــدأ أو تنطلــق منــه  -بــل قــد اكنــت يه اتلعبــر عــن الطبيعــة
الشــافية هلل اآلب وعهــده الشــايف مــع شــعبه.

َّ
خلص ،وشفى ،وأنقذ
ً
كمــا أكدنــا ســابقا ،فــإن أســاس تقديــم اهلل للشــفاء والصحــة

لشــعبه هــو لكمتــه ،أي الكتــاب املقــدس .ويصــور املزمــور  107املحــن
الــي أصابــت بعــض اذليــن تمــردوا ىلع وصايــا اهلل:

«وا ْل ُج َّهـ ُ
ـت أَنْف ُُسـ ُه ْم
آثام ِهـ ْـم يُذَ ُّلـ َ
ـون .ك َِر َهـ ْ
َ
ـن ِ
ـن َط ِريـ ِـق َم ْع ِص َي ِت ِهـ ْـمَ ،و ِمـ ْ
ـال ِمـ ْ
ـامَ ،واق ت َ َْ�بُــوا ِإ َل أَبْـ َـو ِاب ا ْل َمـ ْـو ِت»( .مزمــور )18 – 17 :107
ك َُّل َط َعـ ٍ
وبطريقــة مثــرة ،يقــول املزمــور إن هــؤالء «ا ْل ُج َّهـ ُ
ـال» اســتنفدوا لك

املســاعدة الطبيــة .ولــم يكــن يوجــد أمــل آخــر هلــم ،واكنــوا قــد وصلــوا
إىل «أَبْـ َـو ِاب ا ْل َمـ ْـو ِت» ذاتهــا  -أي ببســاطة يف انتظار املــوت .إال أنه يف اآليات
اتلايلــة ،نقــرأ أنهــم قــد رصخــوا للــرب .وتعليــي ىلع هــذا اتلطــور هو أن
انلــاس ينتظــرون ً
اغبلــا إىل وقــت متأخــر لــي يقومــوا بالصالة مــن أجل
الشــفاء .وقــد اكن هــؤالء األشــخاص حبــق عنــد بــاب املــوت  -وأخـ ً
ـرا

بــدأوا يف الصــاة! وكــم مــرة نكــون مثــل هــؤالء يف ظروفنــا؟ فنحــن
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ً
اغبلــا ال نصــي حىت ال يكــون هناك أي مصــدر آخر للمســاعدة إال اهلل.
ف
ـن َشـ َـدا ِئ ِد ِه ْم .أَ ْر َسـ َـل ك َِل َم َتـ ُـه
َص ُخــوا ِإ َل الـ َّـر ِّب ِ ي� ِض ِيق ِهـ ْـم ،ف ََخ َّل َص ُهـ ْـم ِمـ ْ
«ف َ َ
ـن تَ ْه ُلكَا ِت ِهـ ْـم»( .مزمــور )20 – 19 :107
َاه ْمَ ،ونَ َّج ُ
ف ََش ـف ُ
اهـ ْـم ِمـ ْ
يف الفقــرة الســابقة ،جنــد ثــاث عبــارات متتايلــة عــن كيــف

تدخــل اهلل عندمــا رصخ هل انلــاس ىلع أبــواب املــوت :فقــد خلصهــم،

وشــفاهم ،وأنقذهــم (جناهــم) .وأعتقــد أن هــذه االســتجابات تمثــل
اثلالثــة طــرق العظيمــة الــي يتدخــل بهــا اهلل برمحــة ملســاعدتنا يف

حياتنــا .فهــو خيلــص ،ويشــي ،وينقــذ .ولك مــن هــذه األفعــال يلــي
جمــال معــن مــن االحتياجــات .فهــو خيلصنــا مــن اخلطيــة .وهــو

يشــفينا مــن املــرض .وهــو ينقذنــا مــن قــوة الشــيطان.

ويف األســاس ،جنــد أن تســديد اهلل لــل من هــذه األعمــال اثلالثة

مــن الرمحــة  -أي تلبيــة هــذه املجــاالت اثلالثــة مــن احتياجاتنــا -
َاه ْم» .فمــن خــال لكمتــه اســتجاب
هــو يف لكمتــه« .أَ ْر َسـ َـل ك َِل َم َتـ ُـه ف ََش ـف ُ
لصالتهــم -أي لرصاخهــم طلبًــا للمســاعدة عندمــا اكنــوا عنــد بــاب
املــوت.

ومــن الــروري نلــا أن نفهــم أن اســتجابة اهلل الحتياجاتنــا يه يف

املقــام األول يف لكمتــه .فــإن جتاهلنــا لكمتــه ،فلــن يكــون دلينــا حــق

يف أن نتوقــع منــه تلبيــة احتياجاتنــا .أمــا إن كنــا نلتفــت إىل لكمتــه،
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ونطلبــه مــن خــال اللكمــة ،فســنجد أنــه يف لكمتــه ســيليب مجيــع
احتياجاتنــا  -الروحيــة واجلســدية.

كلمة اهلل هي دوائنا
دعونــا ننظــر بعــد ذلــك إىل أمثــال  ،٢٢-٢٠ :٤ويه فقــرة مــن

الكتــاب املقــدس يقــدم نلــا اهلل فيهــا الشــفاء الاكمــل والصحــة
الاكملــة .وهــذا الوعــد باتلحديــد هــو وعــد ثمــن جـ ً
ـدا بالنســبة يل.

فقــد كنــت ذات مــرة حبيــس يف املستشــى ملــدة اعم اكمــل ،وكنــت
مصابًــا حبالــة لــم يتمكــن األطبــاء ىلع مــا يبــدو مــن معاجلتهــا .إال
أنــي عندمــا طلبــت اهلل مــن خــال لكمتــه ،منحــي مــا وعــد بــه –
ً
أي الشــفاء والصحــة .ولــم يكــن الشــفاء مؤقتًــا؛ بــل اكن اســردادا
ً
ـاً ،
وتامــا ،ومسـ ً
ـتمرا للصحــة.
اكمـ
تبــدأ هــذه الفقــرة مــن الكتــاب املقــدس بعبــارة «يَــا ابْـ ِن ي » .ومــن

خــال هــذه الفقــرة ،يرشــدنا اهلل أنــت وأنــا كأوالده .فقــد قــال يســوع
ــ�» ت
(مــى  .)26 :15وقــد قــدم اآلب الوعــد
أن الشــفاء هــو ُ
ــر ا ْل َب ِن ي ن َ
«خ ب ْ ز ُ

بالشــفاء جلميــع أوالده .وأرجــو قــراءة هــذه احلقائــق اجلميلــة بعنايــة:
ن
ـن َع ْي َن ْيــكَ .
ـر ْح َعـ ْ
ـغ ِإ َل َكال َ ِمــي .أَ ِمـ ْـل أُ ُذنَــكَ ِإ َل أَ ْقـ َـو ِ يال .ال َ تَـ ب ْ َ
«يَــا ابْ ـ ِ ي  ،أَ ْصـ ِ
أ
ف
ـن يَ ِج ُدونَ َهــاَ ،و َد َوا ٌء [صحــة] ِل ـك ُِّل
ِا ْح َف ْظ َهــا ِ ي� َو َسـ ِـط َق ْل ِبــكَ  .لَنَّ َهــا ِهـ َـي َح َيــا ٌة ِل َّل ِذيـ َ
ــد»( .أمثــال )22 – 20 :4
ا ْل َج َس ِ
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ً
مريضــا يف رسيــري باملستشــى ،تمكنــت مــن
عندمــا كنــت

الوصــول إىل العبــارة األخــرة مــن الفقــرة الســابقة واتلمســك بهــا

«و َد َوا ٌء [صحــة] ِلـك ُِّل ا ْل َج َسـ ِـد» .وقلــت نلفــي ،إن اكن اهلل يقــدم
باإليمــانَ :
يل الصحــة لــل جســدي ،فلــن يكــون هنــاك جمــال للمــرض .فأينمــا

توجــد صحــة ،ال يوجــد مــرض .وإن اكن بإمــاين احلصــول ىلع الصحــة
ً
ً
يف لك جســدي ،فــإن هــذا يعــي أنــي يمكــن أن أكــون صحيحــا تماما
ً
وليــس مريضــا.
ثــم نظــرت مــرة أخــرى إىل هــذه الفقــرة ورأيــت أن اهلل قــال
ً
أ
ــد».
يــن يَ ِج ُدونَ َهــاَ ،و َد َوا ٌء [صحــة] ِلــك ُِّل ا ْل َج َس ِ
ــي َح َيــا ٌة ِل َّل ِذ َ
أيضــا« :لَنَّ َهــا ِه َ
فتســاءلت ،مــا اذلي يشــار إيلــه بكلمــة أ
«لَنَّ َهــا»؟ وعندمــا أعــدت
قــراءة اآليــات الســابقة ،رأيــت أن أ
«لَنَّ َهــا» تشــر إىل لكمــات وأقــوال
ن
ْــو ِ يال» .فأدركــت أنــه
ــغ ِإ َل َكال َ ِمــي .أَ ِم ْــل أُ ُذنَــكَ ِإ َل أَق َ
إهليــة« :يَــا ابْــ ِ ي  ،أَ ْص ِ
إن تمكنــت مــن العثــور ىلع لكمــات وأقــوال مــن اهلل ،فســتكون يه

احليــاة بالنســبة يل  -والصحــة جلســدي لكــه.

ويف ذلــك الوقــت ،اكن ّ
دلي كتــاب مقــدس مــع مالحظــات
ُ
هامشــية تظهــر ترمجــات بديلــة للكمــات خمتلفــة يف انلــص .واكنــت

القــراءة ابلديلــة لـــلمة "صحــة" يه "دواء" .وقــد رسين ذلــك أكــر!
ً
فقلــت نلفــي ،إن كنــت صحيحــا ،فــإن لكمــات اهلل وأقــواهل ســتبقيين
ً
ً
صحيحــا؛ وإن كنــت مريضــا ،فــي ســتكون هــذا ادلواء.
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ويف ذلــك الوقــت ،قــررت ،بطريقــة بســيطة للغايــة ،طفويلــة،
أن آخــذ لكمــة اهلل كــدواء يل .وقــد كنــت يف الســابق ً
ممرضــا يف

املستشــى ،وكثـ ً
ـرا مــا أعطيــت للنــاس ادلواء .فســألت نفــي ،اآلن،

كيــف يأخــذ انلــاس دوائهــم؟

ً
واكنت اإلجابة ،اعدة ،ثالث مرات يوميا ،بعد الوجبات.
ذللــك قــررت ،ســوف آخــذ لكمــة اهلل بنفــس الطريقــة .ثــاث
ً
مــرات يوميــا ،بعــد الوجبــات ،وســوف أعتربهــا ادلواء.

"خذها حبسب التوجيهات"
ً
ثــم حتــدث الــرب بوضــوح إىل ذهــي قائــا" :عندمــا يعطــى
الطبيــب ً
دواء للمريــض يف زجاجــة ،فــإن توجيهــات تنــاوهل تكــون ىلع

الزجاجــة" .فاتلوجيهــات ألخــذ هــذا ادلواء مــي موجــودة ىلع الزجاجــة.

ومــن األفضــل لــك أن تقرأهــا".

ذللــك نظــرت مــرة أخــرى إىل أمثــال  ،22-20 :4ورأيــت أن هنــاك

أربعــة توجيهــات واضحــة ألخــذ لكمــة اهلل كــدواء.

« .1أَ ْص ِغ» (آية  .)20فيجب أن نستمع عن قرب إىل ما يقوهل اهلل.
« .2أَ ِم ْ
ــل أُ ُذنَــكَ » (آيــة  .)20وفهمــت أن هــذا يعــي أنــي جيــب
ً
ً
متضعــا وقابــا
أن أحــى رأيس .وبعبــارة أخــرى ،جيــب أن أكــون
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للتعليــم .وأعتقــد أن هــذا يشــر إىل أننــا ال جنــادل أبـ ً
ـدا مــع اهلل ،وال
ً
نعتقــد أبـ ً
ـدا أننــا نعــرف لك يشء ،إال أننــا بــدل مــن ذلــك نكــون
مســتعدين ألن نــرك اهلل يعلمنــا .ويقــرأ الكثــر مــن انلــاس الكتــاب

املقــدس بأذهانهــم الــي قــررت بالفعــل مــا "جيــب" أن يقــوهل اهلل.
ً
ونتيجــة ذللــك ،إن قــال شــيئًا خمتلفــا ،فلــن يتمكنــوا مــن ســماع
ذلــك  -ألنهــم لــم يميلــوا أذانهــم.

ـن َع ْي َن ْيــكَ » (آيــة  .)21وبعبــارة أخــرى ،جيــب أن نبــي
ـر ْح َعـ ْ
« .3ال َ تَـ ب ْ َ
أعيننــا مركــزة ىلع وعــود اهلل ،وأال ندعهــا تتذبــذب ً
أبــدا.
ِ « .4ا ْح َف ْظ َهــا ِ ف ي� َو َسـ ِـط َق ْل ِبــكَ » (آيــة  .)21فيجــب أن نــدع لكمــة اهلل
تســتقر مبــارشة يف املنطقــة املركزيــة جـ ً
ـدا يف كينونتنــا ،ويه :قلبنــا،

وذهننــا ،وروحنــا  -وهــو ذلــك اجلــزء منــا اذلي نشــأت منــه لك حياتنــا
يف انلهايــة .فعندمــا تدخــل لكمــة اهلل إىل هنــاك ،ســتجلب نلــا الشــفاء

والصحــة.

ً
جــدا
وبمــرور الوقــت ،ومــن خــال هــذه الوســيلة البســيطة
ألخــذ لكمــة اهلل كــدواء ،ثــاث مــرات يوميًــا ،بعــد الوجبــات ،يف
منــاخ اكن ســيئًا جـ ً
ـدا بالنســبة حلالــي ،ومــع لك يشء طبيــي ضــدي

 نلــت بالضبــط مــا وعــد بــه اهلل يلَ « :د َوا ٌء [صحــة] ِلـك ُِّل ا ْل َج َسـ ِـد» (آيــة .)22فمــاذا عنــك؟ هــل تبحــث عــن وعــد اهلل للشــفاء والصحــة يف
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حياتــك؟ بنـ ً
ـاء ىلع خــريت اخلاصــة ،يمكنــي أن أؤكــد لــك أنــك إن

كنــت يف احتيــاج ،وســوف تأخــذ لكمــة اهلل اكدلواء بنفــس الطريقــة،
ـغ ِإ َل َكال َ ِمــي .أَ ِمـ ْـل أُ ُذنَــكَ ِإ َل أَ ْقـ َـو ِ يال.
فــي ســتفعل نفــس الــيء لــك« .أَ ْصـ ِ
ـن َع ْي َن ْيــكَ ِ .ا ْح َف ْظ َهــا ِ ف ي� َو َسـ ِـط َق ْل ِبــكَ ».
ـر ْح َعـ ْ
ال َ تَـ ب ْ َ
ـغ إىل لكمــة اهلل .وأمــل أذنيــك إيلهــا .وركــز عينيــك عليهــا.
أصـ ِ

واحتفــظ بهــا يف وســط قلبــك .فــإن فعلــت ذلــك ،فــي ســتكون
احليــاة لــك والصحــة جلســدك بالاكمــل  -وهــو حتقيــق رائــع لوعــد اهلل
لــك بالشــفاء والصحــة.
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أسئلة تطبيقية
ً
مريضــا أو
● يف أي نقطــة تصــي اعدة للشــفاء عندمــا تكــون
مصابًــا؟ وعندمــا ال توجــد وســائل إنســانية أخــرى للمســاعدة؟ مــا
هــو الســبب وراء هــذا انلهــج؟
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ـافيكَ  ».مــاذا يعــي
● يف خــروج  ،26 :15يقــول اهلل« :أَنَــا الـ َّـر ُّب َشـ ِ
هــذا اإلعــان اخلــاص لطبيعــة اهلل بالنســبة لــك شــخصيًا؟
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● كيــف يمكنــك تطبيــق اإلرشــادات األربعــة الواضحــة

الســتخدام لكمــة اهلل كــدواء يف قضايــا الشــفاء والصحــة اخلاصــة
بــك؟ ملــاذا ال تبــدأ بتطبيــق فقــرة الكتــاب املقــدس اتلايلــة" ،خذهــم
حســب اتلوجيهــات ،ثــاث مــرات يوميًــا"؟
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
«و َلما صار ا ْلمساء قَدموا إ َليه [يسوع] مجان ن� كَث�ينَ ،فأَخرج أ
ال َ ْر َو َاح
َ َّ َ َ َ َ ُ َّ ُ ِ ْ ِ
َ َ ِي َ ِيِ َ ْ َ َ
� ا ْلقَا ِئ ِل:
يع ا ْل َم ْر ض َ� َشف ُ
ِبك َِل َم ٍةَ ،و َج ِم َ
َاه ْمِ ،ل َ ي ْ
ك يَ ِت َّم َما ِق َيل ِب ِإ َش ْع َيا َء ال َّن ِب ي ِّ
اض َنا»» .ت
(م� )17-16 :8
«ه َو أَ َخذَ أَ ْسق ََام َنا َو َح َم َل أَ ْم َر َ
ُ
«يَا ابْ ِ ن ي� ،أَ ْص ِغ ِإ َل َكال َ ِمي .أَ ِم ْل أُ ُذنَكَ ِإ َل أَق َْو ِ يال .ال َ تَ ب ْ َ� ْح َع ْن َع ْي َن ْيكَ .
أ
ف
ين يَ ِج ُدونَ َهاَ ،و َد َوا ٌء [صحة] ِلك ُِّل
ِا ْح َف ْظ َها ِ ي� َو َس ِط َق ْل ِبكَ  .لَنَّ َها ِه َي َح َيا ٌة ِل َّل ِذ َ
ا ْل َج َس ِد»( .أمثال )22 – 20 :4
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 -25الشفاء
اجلزء الثاين
اإلسترداد من خالل الصالة
خــال هــذا الكتــاب ،تعلمنــا كيــف ندخــل تدرجييًــا إىل مــا

يقدمــه اهلل نلــا كشــعبه .وبينمــا حنــدد احتياجاتنــا ،وحنــدد الوعــود
املقابلــة ،ونســتويف الــروط ،يمكننــا املطابلــة بتســديد االحتياجــات

كمــا هــو مذكــور يف لكمــة اهلل الــي تنطبــق ىلع لك جمــال مــن جمــاالت

حياتنــا .ودعــوين أؤكــد مــرة أخــرى أن مــا يقدمــه اهلل هــو يف وعــوده،

وأن الوعــود يه مرياثنــا الرائــع يف املســيح.

حنن نركز حايلًا ىلع جمال الشـفاء والصحـة .وباإلضافة إىل ما يقدمه

اهلل واملوجـود يف لكمته ،توجد طريقة أخرى يتيح نلا بها الشـفاء والصحة.
ً
وهذا الوعد ليس مألوفا بالنسـبة للكثريين من املسـيحيني كما جيب ،إال
ُ
أنه مهم ً
جدا .وقد ذ ِكر بوضوح يف األصحاح اخلامس من رسـالة يعقوب:
يــض
ــد؟ َف ْل ي ُ َ�تِّ ْــل .أَ َم ِر ٌ
ور أَ َح ٌ
ُــم َم َشــق ٌ
«أَ َع َــى أَ َح ٍــد بَ ْي َنك ْ
ــر ٌ
َّات؟ َف ْل ُي َص ِّــل .أَ َم ْ ُ
ــت ِب ْاس ِــم
ــي َ
ُــم؟ َف ْل َي ْ
أَ َح ٌ
يس ِــة ف َُي َص ُّلــوا َع َل ْي ِــه َويَ ْد َه ُنــو ُه ِب َزيْ ٍ
ــد بَ ْي َنك ْ
ــد ُع ُش ُ
وخ ا ْلكَ ِن َ
الــر ِّب»( .يعقــوب )14 – 13 :5
َّ
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يف هــذه الفقــرة ،يتصــور يعقــوب ثالثــة مواقــف خمتلفــة قــد

جنــد أنفســنا فيهــا ،ويــويص كيــف جيــب علينــا أن نســتجيب لــل

مــن هــذه احلــاالت .فــإن كنــا يف مشــقة ،فــإن اجلــواب هــو أن نصــي.

وإن كنــا ســعداء ،فــإن اســتجابتنا يه أن نغــي أاغين التســبيح.
ولكــن مــاذا ســنفعل لــو كنــا مــرىض؟ قــد يقــول الكثــر منــا أنــه
جيــب علينــا االتصــال بالطبيــب .ومــع ذلــك ،هــذا ليــس مــا يقــوهل
يسـ ِـة» .وأنــا أتســاءل كــم مــن
يعقــوب .فهــو خيربنــا « َف ْل َيـ ْـد ُع ُشـ ُـي َ
وخ ا ْلكَ ِن َ

اآلالف يوجــد بــن شــعب اهلل اذليــن ،عندمــا يمرضــون ،ال يدركــون
حــى هــذا االجتــاه يف الكتــاب املقــدس؟

ً
واضحــا جـ ً
ً
ـدا يف القــول إنــي أؤمــن بشــدة
أول ،أريــد أن أكــون

باخلدمــة الــي يقدمهــا األطبــاء لإلنســانية .وليــس مــن اخلطــأ ىلع
اإلطــاق أن تذهــب إىل الطبيــب أو إىل املستشــى عندمــا تكــون
ً
مريضــا .وأشــكر اهلل ىلع خدمــة األطبــاء ،واملمرضــات ،ومجيــع
اآلخريــن يف مهنــة الراعيــة الصحيــة مــن اذليــن يهتمــون بصــدق

باحتياجــات البرشيــة املريضــة.

وباتلــايل ،ليــس مــن اخلطــأ اســتداعء الطبيــب .إال أنــه مــن
ً
ـض أَ َحـ ٌـد بَ ْي َن ُكـ ْـم؟ َف ْل َيـ ْـد ُع
اخلطــأ عــدم دعــوة شــيوخ الكنيســة أيضــا« .أَ َم ِريـ ٌ

ـت ِب ْاسـ ِـم الـ َّـر ِّب».
ُشـ ُـي َ
يسـ ِـة ف َُي َص ُّلــوا َع َل ْيـ ِـه َويَ ْد َه ُنــو ُه ِب َزيْـ ٍ
وخ ا ْلكَ ِن َ

وقــد يقــول بعــض انلــاس" ،حســنًا ،ربمــا اكنــت هــذه انلصيحــة
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قديمــة" .إال أن مثــل هــذا الــرد ال يتعــارض يف الواقــع مــع بقيــة الفقــرة،
ألنــه يتــم إعطاء توجيهــن آخرين فيــه :إن كنا يف مشــقة ،فنحــن نصيل؛

وإن كنــا ســعداء ،فنحــن نغــي أاغين التســبيح .فهــل أن نصــي هــو أمر
قــد انتهــت صالحيتــه؟ وهــل انتهت صالحيــة الغنــاء بأاغين التســبيح؟
إن اكنــت اإلجابــة ىلع الســؤالني األولــن هــو ال ،فلمــاذا يكــون أمـ ً
ـرا

قــد انتهــت صالحيتــه أن تدعــو شــيوخ الكنيســة للصالة مــن أجلك؟

وعد غري حمدود
عندمــا يتــم اســتداعء شــيوخ الكنيســة ،جيــب عليهــم احلضــور

ومســح الشــخص املريــض بالزيــت باســم الــرب .وإيلكــم الوعــد
اذلي يــي هــذا اإلجــراء:

َان َقـ ْـد ف ََعـ َـل َخ ِط َّيــةً
ـان تَ ْشـ ِـفي ا ْل َم ِريـ َ
«و َصـا َ ُة ِإ
ـضَ ،والـ َّـر ُّب يُ ِق ُيمـ ُـهَ ،و ِإ ْن ك َ
َ
ال َيمـ ِ
أ
تُغْ َفـ ُـر َلـ ْـهِ .ا ْع ت َ ِ� ُفــوا بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِل َب ْعـ ٍـض ِبالـ َّـزال َ ِتَ ،و َص ُّلــوا بَ ْع ُض ُكـ ْـم ل َ ْجـ ِـل بَ ْعـ ٍـض،
ـرا ِ ف ي� ِف ْع ِل َهــا»( .يعقــوب )16 – 15 :5
ـك تُ ْش ـف َْواَ .ط ِل َبــةُ ا ْل َبـ ِّ
ـار تَ ْق َتـ ِـد ُر ك َِثـ ي ً
ِلـ َ ي ْ
يــض» ،فــإن اللكمــات
ــفي ا ْل َم ِر َ
«و َصــا َ ُة ِإ
حــن تقــول َ
ــان تَ ْش ِ
ال َيم ِ

احلرفيــة مــن اللغــة ايلونانيــة يه "أن صــاة اإليمــان ختلــص املريــض".
ومــن املهــم أن نفهــم أن اللكمــة ايلونانيــة "خيلــص"" ،ســوزو" ،تســتخدم

يف العهــد اجلديــد لــل مــا تقدمــه نعمــة اهلل الــي تــأيت إيلنــا باإليمان
َ
تســتخدم خلــاص نفوســنا مــن اخلطيــة،
بيســوع املســيح .ويه
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وخــاص أجســادنا مــن املــرض ،والعديــد مــن األمــور األخــرى الــي
تقدمهــا رمحــة اهلل .وهكــذا ،فاخلــاص هــو عبــارة عــن لكمــة شــاملة
ـض» يه ترمجــة
تشــمل شــفاء املــرىض .وبالطبــع ،عبــارة «تَ ْشـ ِـفي ا ْل َم ِريـ َ

منطقيــة .إال أنــه مــن املهــم أن نــرى أنهــا جمــرد واحــدة مــن الطــرق

املختلفــة الــي قــد نرتجــم بهــا اللكمــة األصليــة الــي تعــي "خيلــص".
والوعــد يف الفقــرة الســابقة مــن يعقــوب هــو أن الصــاة ،املقدمــة

ىلع أســاس صحيــح وباإليمــان ،ســوف تــأيت بالشــفاء ألي مؤمــن

حيتــاج إيلهــا .وال يوجــد أي قيــود ىلع عــدد املؤمنــن أو أي نــوع مــن
ـض أَ َحـ ٌـد بَ ْي َن ُكـ ْـم؟» ال
املؤمنــن يمكن شــفاؤهم .فالســؤال ببســاطة« ،أَ َم ِريـ ٌ

يشء أكــر مــن ذلــك .وال توجــد مؤهــات حــول مــا إن اكن املــرض
ً
ً
شـ ً
ـديدا أو خفيفــا ،أو مــا إن اكن طويــا أو قصــر األجل .فإن اســتوفينا

الــروط ،فســيقيم اهلل الشــخص املريــض .فهــذا هــو الوعــد الرصيــح.

شروط جيب مراعاهتا
ً
تمامــا كمــا اكنــت هنــاك وعــود أخــرى نظرنــا فيهــا ،توجــد عــدد

مــن الــروط املتعلقــة بهذا الوعــد واليت حنتــاج إىل انلظر إيلهــا بعناية.

دعوة الشيوخ
ً
أول وقبل لك يشء ،الشــخص املريض ملزم بدعوة شــيوخ الكنيسة.

والشــيوخ ملزمــون بالصــاة ومســح ذلــك الشــخص بالزيــت باســم
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الــرب .وعــاوة ىلع ذلــك ،فالشــيوخ ملزمــون بالصــاة صــاة اإليمــان.
ووراء هــذه الظــروف نــرى نتائــج أخــرى .فعــى ســبيل املثــال،
مــن املفــرض أن املؤمــن املريــض ســيكون عضـ ً
ـوا يف مجعية أو كنيســة

تعــرف بالشــيوخ .فكثــر مــن انلــاس لــم تســتوف هــذا الــرط .ومــع
ذلــك ،خــال العهــد اجلديــد ،يُفــرض أنــه يف ظــل الظــروف العاديــة،
يتــم ربــط لك مؤمــن بكنيســة ،أو طائفــة ،أو مجعية هلا شــيوخ قادرون
ىلع أداء هــذه الوظيفــة .كمــا يعــي ضمنًــا أن الشــيوخ ســيكونون

ىلع درايــة بمســؤويلاتهم ادلينيــة وقدرتهــم ىلع الصــاة باإليمــان.

ميسحونه بالزيت
ً
مــا أهميــة مســحة الزيــت؟ أول ،أنها ممارســة راســخة لشــعب اهلل
تعــود إىل قــرون عديــدة .فلــم تكــن شــيئًا جديـ ً
ـدا يف زمــن الكنيســة
األوىل .بــل تــم نقلهــا مــن العهــد القديــم إىل العهــد اجلديــد كجــزء

مــن مــراث شــعب اهلل.

وملــاذا الزيــت؟ يف اللغــة ايلونانيــة األصليــة ،تــم اســتخدام لكمــة

ـت» املرتمجــة يف فقــرة يعقــوب "زيــت الزيتــون" ،وزيــت الزيتــون
َ
«زيْـ ٍ

هــو نــوع أو صــورة للــروح القــدس .وانلتائــج الواضحــة يه أنــه

مــن خــال مســحة الزيــت ،فــإن الشــيوخ يطابلــون بوعــد اهلل بــأن
الــروح القــدس ســوف خيــدم حيــاة وصحــة جســد املؤمــن املريــض.
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ويتفــق هــذا مــع مــا يقــوهل بولــس يف روميــة :11 :8
«وإن كَان روح ا َّلــذي أَ َقــام يســوع مـ أ
ـام
ـاك ًنا ِفي ُكـ ْـم ،فَا َّلـ ِـذي أَ َقـ َ
ـن ال َ ْمـ َـو ِات َسـ ِ
َِ ْ َ ُ ُ ِ
َ َُ َ ِ َ
ا ْلمســيح مـ أ
ـاك ِن ِفي ُكـ ْـم».
السـ ِ
ـن ال َ ْمـ َـو ِات َسـ ُـي ْح ِي ي� أَ ْج َســا َدك ُُم ا ْل َما ِئ َتــةَ أَيْ ًضــا ِب ُر ِ
َِ َ ِ َ
وحـ ِـه َّ
فواحــدة مــن أعظــم خدمــات الــروح القــدس يه إعطــاء احليــاة

لألجســاد املائتــة لشــعب اهلل .ومســحة الزيــت يه عمــل مــن الطاعــة

واإليمــان يتــم مــن خــاهل إطــاق قــوة الــروح القــدس يف املؤمــن
ملنــح احليــاة للجســد ،وطــرد املــرض ،واســتبدال املــرض بالصحــة.

اعترف خبطاياك
خيربنــا يعقــوب ً
أيضــا أنــه إن اكن للمؤمنــن املــرىض خطايــا غــر
ُمعـ َ
ـرف بهــا ،فيجــب عليهــم االعــراف بتلــك اخلطايــا ،ويفــرض أن

يكــون ذلــك للشــيوخ اذليــن ســوف يصلــون مــن أجلهــم .وملــاذا جيــب
عليهــم االعــراف خبطاياهــم؟ اجلــواب هــو أن اخلطيــة غــر املعـ َ
ـرف بهــا
ً
ً
يمكــن أن تكــون اعئقــا أمام الصــاة املســتجابة واعئقا أمــام عمل رمحة

اهلل يف حيــاة املؤمــن .وهــذا ما يقــوهل اكتب املزمــور يف مزمــور :19-18 :66

ف
ـن َقـ ْـد َسـ ِـم َع هللاُ .أَ ْصغَ ــى
ِ«إ ْن َرا َع ْيـ ُ
ـ� ال َ يَ ْس ـ َت ِم ُع ِ ي َل الـ َّـر ُّبِ .لكـ ْ
ـت ِإث ًْمــا ِ ي� َق ْلـ ِب ي
ِإ َل َصـ ْـو ِت َص ـاَِ ت ي�».
فمــن أجــل أن يُســمع صوتنــا يف الصالة ،جيــب أن نكــون حريصني
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ىلع أال نــرايع اخلطيــة يف قلوبنــا .وإن اكن يوجد يشء مــا يف قلوبنا وحياتنا
ال جيــب أن يكــون هنــاك ،فقبــل أن نطلــب الصــاة مــن أجل الشــفاء،
جيــب أن نعــرف بــه ألوئلــك اذليــن ســوف يصلــون مــن أجلنــا .فبمــا

أنهــم يقفــون معنــا بإيمــان بــأن اهلل قــد غفــر نلــا ،فنحــن نعــرف أن اهلل
ســوف يصــي ويســمع لصوتنــا يف الصــاةً ،
تماما كما قــال اكتــب املزمور.
ويمكننا ً
أيضا أن نستند ىلع هذا الوعد من  1يوحنا :22-21 :3
أ
ـن نَ ْحـ ِـو هللاَِ .و َم ْه َمــا َسـأَ ْل َنا
«أَيُّ َهــا ال َ ِح َّبــا ُءِ ،إ ْن َلـ ْـم تَ ُل ْم َنــا ُق ُلوبُ َنــاَ ،ف َل َنــا ِث َقــةٌ ِمـ ْ
ـال منــه ،ألَننــا نح َف ـ ُظ وصايــاه ،ونعمـ ُـل أ
ال َ ْع َمـ َ
ـال ا ْل َم ْر ِض َّيــةَ أَ َم َامـ ُـه».
َ َ َ ُ ََْ َ
نَ َنـ ُ ِ ْ ُ َّ َ َ ْ
فــإن اكن دلينــا شــعور باتلبكيــت يف قلوبنــا ،فإنــه يزيــل ثقتنــا

يف أن اهلل ســوف يســتجيب لصلواتنــا .ذللــك ،إن اكن هنــاك أي ســؤال
عــن اخلطيــة يف قلوبنــا ،فيجــب علينــا أن نعــرف بتلــك اخلطيــة

وأن نتأكــد مــن غفــران اهلل قبــل أن نذهــب إىل إجــراءات املطابلــة
بالشــفاء عــن طريــق مســحة الزيــت باســم الــرب.

الصالة باإلميان
كيــف يمكــن للشــيوخ الوفــاء بدورهــم مــن خــال الصــاة
ً
ً
أساســا ثالثيًــا إليمانهــم .أول،
بصــاة اإليمــان؟ أقــرح أنــه يوجــد
جيــب أن يترصفــوا يف طاعــة للكمــة اهلل مــن خــال عمــل مــا يتطلبــه
اهلل .فالطاعــة تفتــح ً
دائمــا الطريــق لربكــة اهلل أن تنســكب .إال أنــه
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طاملــا حنــن يف عصيــان ،فمــن الصعــب علينــا أن نصــي باإليمــان.
ثانيًــا ،حيتــاج الشــيوخ إىل إدراك الــرط اذلي وضعــه اهلل بالفعــل

مــن خــال مــوت يســوع .فعــى ســبيل املثــال ،خيربنــا بطــرس:

ف
ـك
«ا َّلـ ِـذي َح َمـ َـل ُهـ َـو نَف ُْسـ ُـه [يســوع] َخ َطايَانَــا ِ ي� َج َسـ ِـد ِه َعـ َـى ا ْل َخ َشـ َـب ِةِ ،لـ َ ي ْ
ــر .ا َّل ِــذي ِب َج ْل َد ِت ِــه ُش ِــفي ُت ْم»1( .بطــرس )24 :2
نَ ُم َ
ــن ا ْل َخ َطايَــا َف َن ْح َيــا ِل ْل ِب ِّ
ــوت َع ِ
وبمعــى مــا ،قــد تــم بالفعــل تقديــم الشــفاء مــن خــال مــوت
ً
يســوع ىلع الصليــب بديــا عنــا .فنحــن ال نطلــب مــن اهلل أن يفعــل
شــيئًا جديـ ً
ـدا أو غريبًــا .بــل حنــن ببســاطة نطالــب بمــا قدمــه اهلل
بالفعــل مــن خــال كفــارة يســوع.

ثاثلًــا ،عــن طريــق مســحة الزيــت ،يثــق الشــيوخ يف الــروح

القــدس لفعــل مــا يســتطيع القيــام بــه هــو وحــده .فليــس الشــيوخ
هــم اذليــن يقومــون بالشــفاء .فــاهلل هــو الشــايف ،وهــو ً
دائمــا شــايف
شــعبه .وهــو يشــي عندمــا نفعــل مــا يطلــب منــا.

وقــد نضــع األمــر ىلع هــذا انلحــو :حنــن نفعــل مــا هــو ممكــن،

واهلل يفعــل املســتحيل؛ حنــن نفعــل البســيط ،واهلل يفعــل الصعــب.

فالبســيط يه مســحة الزيــت والصــاة .وعندمــا نفعــل ذلــك بإيمــان
متواضــع ،فــإن اهلل يفعــل الصعــب .وتذكــر ً
دائمــا :حنــن نفعــل مــا هــو
ممكــن  -أمــا اهلل فيفعــل املســتحيل.
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● هــل ســبق لــك أن طلبــت من شــيوخ أو قــادة كنيســتك امليجء

والصــاة مــن أجلــك ومســحك بالزيــت للشــفاء؟ أو هل ســبق لك أن

صــى لــك بهــذه الطريقــة شــيوخ يف الكنيســة؟ مــاذا اكنــت الظــروف؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
مريضــا ،هــل تعــرف أي خطيــة غــر معــرف بهــا
● إن كنــت
ً
قــد تشــل اعئقــا أمــام شــفاءك؟ هــل دليــك مشــاعر باذلنــب يف قلبك
(ســواء اكنــت منطقيــة أو خطــأ) والــي قــد تعيــق إيمانــك بالشــفاء؟

مــا يه اخلطــوات الــي يمكنــك اختاذهــا إلطــاق ثقــل تلــك اخلطيــة

والشــعور باذلنــب؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ً
ـيخا أو قائـ ً
ـدا يف كنيســتك ،فهــل ختدمــون املــرىض
● إن كنــت شـ
ً
مــن مجاعتــك ليــس فقــط مــن خــال الصــاة ،وإنمــا أيضــا مــن

خــال ممارســة مســحة الزيــت؟ ملــاذا يشــجعنا الكتــاب املقــدس ىلع
القيــام بذلــك؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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َّ
متلك مرياثك من الربكات
يس ِة ف َُي َص ُّلوا َع َل ْي ِه َويَ ْد َه ُنو ُه ِب َزيْ ٍت
«أَ َم ِر ٌ
يض أَ َح ٌد بَ ْي َنك ُْم؟ َف ْل َي ْد ُع ُش ُي َ
وخ ا ْلكَ ِن َ
َان ق َْد
ال َيم ِان تَ ْش ِفي ا ْل َم ِر َ
الر ِّب َو َصال َ ُة ِإ
الر ُّب يُ ِق ُيم ُهَ ،و ِإ ْن ك َ
ِب ْاس ِم َّ
يضَ ،و َّ
الزال َ ِتَ ،و َص ُّلوا بَ ْع ُضك ُْم
ف ََع َل َخ ِط َّيةً تُغْ ف َُر َل ْهِ .ا ْع ت َ ِ�فُوا بَ ْع ُضك ُْم ِل َب ْع ٍض ِب َّ
أ
ك تُ ْشف َْواَ .ط ِل َبةُ ا ْل َب ِّار تَ ْق َت ِد ُر ك َِث ي ً�ا ِ ف ي� ِف ْع ِل َها».
ل َ ْج ِل بَ ْع ٍضِ ،ل َ ي ْ
(يعقوب )16 – 15 :5
«وإن كَان روح ا َّلذي أَقَام يسوع من أ
ال َ ْم َو ِات َس ِاك ًنا ِفيك ُْم ،فَا َّل ِذي أَق ََام
َِ ْ َ ُ ُ ِ
َ َُ َ ِ َ
أ
الس ِاك ِن
يح ِم َن ال َ ْم َو ِات َس ُي ْح ِي ي� أَ ْج َسا َدك ُُم ا ْل َما ِئ َتةَ أَيْ ًضا ِب ُر ِ
ا ْل َم ِس َ
وح ِه َّ
ِفيك ُْم»( .رومية )11 :8
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 -26استمر يف رحلتك
اكن هــديف طــوال فــرة نــوال وعــود اهلل هــو مســاعدتك ىلع

اكتشــاف مرياثــك وابلــدء يف املطابلــة بــه كمســييح — أي كوريــث
مللكــوت اهلل .وقــد حاولــت مــن خــال ذلــك أن أقــدم لــك مرياثــك

عــن طريــق أخــذك يف مســرة قصــرة عــر أرض وعــود اهلل.

ومــع ذلــك ،أرجــو أن تــدرك أنــه يف املســاحة املحــدودة هلــذا

الكتــاب ،تمكنــت مــن تعريفــك ىلع جــزء صغــر مــن مرياثــك.

والكتــاب املقــدس هــو أرض مرياثنــا يف شــل لك الوعــود الــي
يتضمنهــا – أي إن كنــت ستســتغرق وقتًــا يف ابلحــث عنهــا وتبــذل
ً
جهــدا تلطبيقهــا ىلع حياتــك.

يلبــاركك اهلل ،ويرشــدك الــروح القــدس ،بينمــا تســتمر يف

رحلتــك .ويف اخلتــام ،أتــركك مــع وصيــة اهلل إلبراهيــم:

«قُم امش ف� أ
ال َ ْر ِض ُطو َل َها َو َع ْر َض َها ،أل َ ن يِّ� َلكَ أُ ْع ِطي َها» (تكوين )17 :13
ِ ْ ِ ِي
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● مــا يه الوعــود املذكــورة يف هــذا الكتــاب والــي هلــا مغــزى

خــاص لــك اآلن؟ وملــاذا؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● ما يه احلقيقة أو املبدأ املمزي اذلي برز لك أكرث؟ وملاذا؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● ماذا اكتشفت عن اهلل وعن نفسك ولم تكن تعرفه من قبل؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

● مــا يه الوعــود اإلضافيــة ،باســتثناء الوعــود املذكــورة يف هــذا

الكتــاب ،الــي وجدتهــا يف الكتــاب املقــدس للمطابلــة بهــا وتطبيقهــا

ىلع حياتــك؟

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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نبذة عن حياة الكاتب
ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَّــن .درس ايلونانيــة

والالتينيــة يف إثنــن مــن أشــهر املعاهــد اتلعليميــة ،جامعــة إيتــون
وجامعــة كمربيــدج مــن  1940إىل  .1949حصــل ىلع الزمالــة مــن

جامعــة  Kingكمربيــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة.
ً
درس العربيــة واآلراميــة أيضــا يف لك مــن جامعــة كمربيــدج واجلامعة
ً
العربيــة يف القــدس .وباإلضافــة إىل ذلــك يتحــدث ديريــك عــددا مــن
اللغــات املعــارصة.

يف أوائــل ســنني احلــرب العامليــة اثلانيــة ،بينمــا اكن خيــدم مــع

اجليــش الربيطــاين كمــرف مستشــى ،إختــر ديريــك برنــس لقــاء

مغــر للحيــاة مــع يســوع املســيح.

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس:
من هذا اللقاء خرجت بنتيجتني لم أقابل ما جيعلين أتغري من جهتهما:
األوىل ىه أن يسوع املسيح َّ
يح.
واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق ،عميل وعرصي.
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ً
هاتان انلتيجتان غريتا مسار حيايت جذريا وبال رجعة.
يف نهايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة ،ظــل ديريــك برنــس (حيــث

أرســله اجليــش الربيطــاين ) يف القــدس .وتــزوج مــن زوجتــه األوىل
ً
ً
يلديــا ،أصبــح أبــا باتلبــي ثلمــاين فتيــات .شــهدت العائلــة معــا إاعدة
قيــام دولــة إرسائيــل يف  .1948وبينمــا اكن ديريــك ويلديــا يف كينيــا
يعمــان كمعلمــن ،تبنيــا إبنتهمــا اتلاســعة – طفلــة أفريقيــة .توفيــت

يلديــا يف اعم  .1975ويف اعم  1978تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة
ً
 20ســنة  .ســافرا معــا اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب
املعلــن ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب
املقــدس .توفيــت روث يف ديســمرب .1998

ً
إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح أبوابا لســماع

تعايلمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة خمتلفــة ،وهــو
ً
معــروف دويلــا كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن .يصــل

برناجمــه اإلذايع ايلــويم« ،مفاتيــح احليــاة انلاجحــة» إىل نصــف العالــم
يف  13لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة واألســبانية.

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد

ُ
ترمجــت إىل  60لغــة خمتلفــة .منــذ  1989يوجــد تركــز ىلع رشق أوربــا

ودول اإلحتــاد املســتقلة (الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفييت
ً
ســابقا) ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه
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ادلول .مدرســة الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك
ً
برنــس تشــل أساســا لعــرات مــن مــدارس الكتــاب اجلديــدة يف
ً
هــذا اجلــزء مــن العالــم اذلي لــم يكــن خمدومــا مــن قبــل.
مــن خــال الربنامــج الكــرازي العالــي ،وزعــت خدمــة ديريــك

برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقادة

يف أكــر مــن  120دولــة – لذليــن لــم يكن دليهــم وســيلة للحصول ىلع
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرشائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت

بواليــة شــمال اكرويلنــا ،ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة
و أســرايلا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا وهونلــدا ونيوزيالنــدا وســنغافورة

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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إصدارات أخرى لديريك برنس
بالعربية
▪ استقبل وعود للا.
كتب:
▪ لماذا تحدث أمور صعبة لشعب للا
▪ اسس اإليمان.
▪ قدس للرب
▪ يخرجون الشياطي.
▪ الكفارة.
كتيبات:
▪ اإليمان الذي به نحيا.
▪ المبادلة اإللهية العظىم.
▪ الحرب ف السماويات.
▪ األبوة.
▪ تلبسون قوة.
▪ الدواء اإلله.
▪ أزواج وآباء.
▪ ررسكاء مدى الحياة.
▪ الدخول اىل محض للا.
▪ المصارعة الروحية.
▪ تشكيل التاري خ.
▪ الروح القدس فينا.
▪ عهد الزواج.
▪ الرفض.
▪ مواجهة األيام األخية.
▪ ى
ومت صمتم.
▪ الشكر التسبيح العبادة.
▪ فكر للا من نحو المال.
▪ العبور من اللعنة اىل راليكة.
▪ هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟
▪ أرسار المحارب ف الصالة.
▪ دراسات شخصية ف الكتاب المقدس ▪ .الخالص الكامل.
▪ المحبة المرسفة.
▪ القوة الروحية المغية للحياة.
▪ الصالة من أجل الحكومة.
▪ ما جمعه للا.
▪ مشيئة للا لحياتك.
اليكة أو اللعنة :أنت تختار!
▪ ر
▪ أقوى ثالث كلمات.
▪ لنحيا ملح ونور.
▪ من المرارة اىل الفرح.
▪ قوة اسمه.
▪ ثق ف نعمة للا.
▪ مواهب الروح القدس.

www.dpmarabic.com
موقع خدمة ديريك برنس
باللغة العربية

إذا ملسك الرب من خالل هذا الكتاب شاركنا باختبارك على:
info@dpm.name
+447477151750

