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املقدمة

علينــا،  جيــب  الــي  األشــياء  بعــض 
أبــًدا.  هلــا  نستســلم  أال  كمســيحيني، 
ــيطان،  ــلم للش ــب أن نستس ــا جي ــد أنن ــا ال أعتق فأن
ــرَُب  ــَس َفَيْه ــوا ِإبِْلي ــول، »َقاِوُم ــدس يق ــاب املق ألن الكت
ــلم  ــا أن نستس ــب علين ــه جي ــد أن ــْم«. وال أعتق ِمْنُك

مــن  الســادس  األصحــاح  ألن  أبــًدا،  للخطيــة 
ــلم  ــب أن نس ــا ال جي ــا أنن ــة خيربن ــالة إىل رومي الرس
أعضائنــا للخطيــة. إال أنــه توجــد ظــروف ومواقــف 
حتــدث يف حياتنــا وال يتــم حلهــا إال عندمــا نتعلــم 

ــليم. التس

وأنــا أجــد أن هــذه عالمــة للنضــج اذلي أحبــث 
ــو:  ــن، وه ــدره يف اآلخري ــي واذلي أق ــه يف نف عن
ــرة إىل  ــتمع م ــت أس ــليم. كن ــة التس ــة كيفي معرف

توجد
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ــد  ــو شــاب جي ــًرا. وه ــه اهلل كث ــظ شــاب بارك واع
وقــد قــدم اهلل هل الكثــر. إال أن املوضــوع الرئيي يف 
وعظــه اكن هــو مــا يمكنــه القيــام بــه. ولك ذلــك اكن 
صحيًحــا ولكــه جيــد. إال أنــي كنــت جالًســا هنــاك 
ــك  ــا برؤيت ــأكون مهتًم ــا أيخ، س ــي، "ي ــول نلف أق
ــه  ــل إيل ــاكن نص ــاك م ــك". فهن ــة ذل ــل إىل نهاي تص
ــا  ــد وصلن ــون ق ــث نك ــرب حي ــة يف ال يف انلهاي
ــدث  ــا ال أحت ــه. وأن ــام ب ــا القي ــا يمكنن ــة م إىل نهاي
عمــا يمكننــا القيــام بــه فقــط مــن خــالل قدرتنــا 
ــى يف  ــم، إال أن ح ــق اتلعلي ــن طري ــدية، أو ع اجلس
ــاكن،  ــأيت إىل م ــا اهلل ن ــا إياه ــي أعطان ــا ال خدمتن
ــا أن  ــث ال يمكنن ــي، حي ــني اإلل ــق اتلعي عــن طري
نفعــل املزيــد. واملشــلة مــع الكثــر مــن انلــاس يّه 

ــك. ــوا ذل ــم يدرك أنهــم ل

ــي  ــالت اهلل م ــة تعام ــو نتيج ــاركه ه ــا أش وم
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ىلع مــدى عــدد مــن الســنوات وأنــا متأكــد أن اهلل 
لــم ينتــه مــن العمــل. وأريــد أن أقــدم لكــم عــدًدا 
مــن فقــرات الكتــاب املقــدس ثــم أســتخدم عــدًدا 
مــن اتلوضيحــات عــن "نعمــة التســليم" وأهميتهــا يف 

ــاة املســيحية. احلي
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مقياس القوة الروحية

الكتــاب املقــدس األوىل الــي أريــد أن 
يّه  بموضوعنــا  يتعلــق  فيمــا  أفحصهــا 

رومية األصحاح 15، واآلية :

أَْضَعــاَف  نَْحَتِمــَل  أَْن  َْقِويَــاَء  الأ نَْحــُن  َعَلْيَنــا  »َفَيِجــُب 
أَنُْفَســَنا«.  َ ي ِ نُــرْ�ض َولَ  َعَفــاِء،  الضُّ

أعتقــد أن هــذه يّه عالمــة القــوة الكتابيــة. 
وال يتعلــق األمــر بالقــدر اذلي يمكنــك أن تفعلــه، 
ــف  ــه ضع ــل ب ــك أن تتحم ــدر اذلي يمكن ــل بالق ب
ــا  اآلخريــن. فهــو أمــر ُمــريض جــًدا أن تكــون قوًي
ــاص،  ــارك اخل ــك، ويف اختب ــك، ويف خدمت يف قدرت
وأن تكــون الشــخص اذلي دليــه لك اإلجابــات. 

فقرة
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إال أن هــذا ال يتطلــب الكثــر مــن القــوة الروحيــة. 
بــل يتطلــب األمــر القــوة الروحيــة تلتحمــل نقــاط 

ــن. ــف اآلخري ضع

وأعتقــد أن القــوة الروحيــة تقــاس مــن اهلل 
ــاب املقــدس بمــا يتناســب مــع املقــدار  ومــن الكت
ــن  ــف اآلخري ــاط ضع ــم نق ــتطيع أن ندع اذلي نس
ــم يكــن ذلــك  ونتحملهــا. وبالنســبة يل شــخصيًا ل

ــالق. ــهاًل ىلع اإلط س

ــروح  ــر. ف ــذا الع ــس روح ه ــو عك ــذا ه وه
هــذا العــر يه، "احصــل ىلع مــا تســتطيع نلفســك. 

ــهم ". ــون بأنفس ــاء يعتن ودع الضعف

قضيــة  لك  يف  مؤخــًرا  أتأمــل  كنــت  وقــد 
اإلجهــاض، ويه بالنســبة يل أفظــع وأبغــض رش. 
بينمــا إن ناقشــت هــذه املشــلة مــع انلــاس، 
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مــن  العديــد  أن  أســاس  يربرونهــا ىلع  فســوف 
ــودلوا  ــم ي ــن ل ــم اذلي ــوب فيه ــر املرغ ــال غ األطف
ــني أو  ــر الرشعي ــال غ ــا األطف ــم - أي ربم يف العال
األطفــال انلاجتــني عــن منــازل تعــاين مــن مشــالك 
ــًدا.  ــودلوا أب ــم ي ــم ل ــبات – ه ــر مناس ــات غ أو أمه
ــد  ــل أن خيرجــوا مــن الرحــم. وق ــم قب فنحــن نقتله
تعلمــت باخلــربة – أي بغــض انلظــر عمــا قــد تقــوهل 
املحكمــة العليــا أو يقــوهل أي شــخص آخــر - أن اهلل 
يصنــف ذلــك ىلع أنــه جريمــة قتــل. وقــد تعلمــت 
ذلــك باخلــربة، وأعتقــد أنــه مــن الواضــح أيًضــا أن 
ــا. ــك أيًض ــن ذل ــف ع ــد كش ــدس ق ــاب املق الكت

ــا اآلن يّه  ــد أن أوضحه ــي أري ــة ال إال أن انلقط
مــا يــيل: بمجــرد أن نبــدأ يف أن جنعــل مــا يناســبنا هو 
معيــار مــا هــو صحيــح، حنــن نكــون ىلع منحــدر 
ــة  ــة. وبرسع ــوىض رهيب  إىل ف

ً
ــزوال ــه ن ــق يتج مزنل
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كبــرة جــًدا، ســيتبعها قضايــا أخــرى، مثــل: "مــاذا 
عــن الطفــل املولــود بإاعقــة ميــؤوس مــن عالجهــا، 
ــخص  ــرد ش ــن جم ــر م ــًدا أك ــون أب ــن يك واذلي ل
ــد  ــي هــذا الطفــل ىلع قي ــاذا جيــب أن نُب معــاق؟ مل

احليــاة؟"

ــام  ــة أم ــد قضي ــت توج ــا، اكن ــة اكيلفورني يف والي
املحاكــم عــن بعــض اآلبــاء اذليــن لــم يقومــوا عمًدا 
بإطعــام طفــاًل مولــود اعجــًزا بشــل يائــس - أي أنهــم 
ــم يســمحوا هل إال أن يمــوت. وعندمــا نتعامــل بهــذه  ل
ــس  ــل بنف ــنكمل باتلعام ــني، س ــع املعاق ــة م الطريق
ــا  ــني وم ــرىض العقلي ــن وامل ــار الس ــع كب ــة م الطريق
ــو اآلخــر باســم  ــك. وســيتم حذفهــم واحــًدا تل إىل ذل

ــانية. اإلنس

وأريــد أن أوضــح لكــم أن هــذه ليســت اإلجابة 
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ــس  ــيحية، لي ــة املس ــت اإلجاب ــيحية. ويّه ليس املس
فقــط ألن اهلل حيظــر اإلجهــاض، إال أن ذلــك أيًضــا 
ــا.  ــييح تماًم ــر مس ــك غ ــن وراء ذل ــاه م ألن االجت
فكمســيحيني، حنــن ال حنــذف الضعفــاء. وحنــن 
ــمع  ــال نس ــات ف ــدى املؤسس ــم يف إح ــى ال نعزهل ح

ــم بهــم مــرة أخــرى. ــًدا أو نهت عنهــم أب

ــيحيني  ــارزة للمس ــات ابل ــدى العالم ــت إح اكن
ــوا  ــد اعتن ــاء. فق ــة الضعف ــرن األول يه راعي يف الق
ــاب  ــار إعج ــا أث ــذا م ــم. وه ــم حيذفوه ــرىض؛ ول بامل
العالــم القديــم حًقــا. فلــم يمكنهــم أن يفهمــوا مــاذا 
جيعــل هــؤالء املســيحيني يهتمــون بشــأن األشــخاص 
ــخاص  ــه – أي األش ــا يقدمون ــم م ــس دليه ــن لي اذلي
اذليــن اكنــوا جمــرد مســؤويلات. إال أنــي قــد وصلت 
ــذا  ــة، فه ــؤويلات البرشي ــذف املس ــا حب ــا إن قمن أنن

ليــس قــوة – بــل هــو الضعــف.
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ــون،  ــؤويلات، واملعاق ــم املس ــن ه ــاس اذلي فانل
والعجــزة، واملؤمنــون الضعفــاء هــم االختبــار لقوتنــا 
ــاكن يف  ــا إىل م ــا وصلن ــح أنن ــن الواض ــة. وم الروحي
ــث  ــا، حي ــرى أيًض ــدة، ويف دول أخ ــة املتح اململك
ــب  ــش حبس ــنا أن نعي ــماح ألنفس ــا الس ال يمكنن
ــت  ــإن كن ــر. ف ــذا الع ــا يف ه ــرف به ــر املع املعاي
ــرب  ــو اهل ــي األول ه ــون داف ــن يك ــيحيًا، فل مس
بأقــى مــا يمكنــي أن أهــرب بــه قانونيًــا. بــل جيب 
أن يكــون دافــي األول هــو إرضــاء يســوع املســيح 
يف لك مــا أفعلــه. وبمجــرد أن نبــدأ يف احليــاة بالســي 
إلرضــاء يســوع، فإننــا ســنعيش حتًمــا حيــاة خمتلفــة 
ــا عــن حيــاة غــر املؤمنــني مــن حونلــا. ولــن  تماًم
حنتــاج إىل اتلجــول ونــرش الكثــر مــن العقيــدة، ألن 

ــه ســيجعلنا خمتلفــني.  إرضــاء يســوع يف حــد ذات



2
إنكار أنفسنا

 َ ي ِ نُــرْ�ض لَ   ... نَْحــُن  َعَلْيَنــا  »َفَيِجــُب  بولــس، 
تعلمتــه؟ مــا  تعلمــون  فهــل  أَنُْفَســَنا.« 

تعلمــت أنــه يف لك مــرة أقــوم فيهــا بــأي يشء فعــال 
ــدم  ــدأه بع ــا أب ــه، أن ــول دلي ــل اهلل ومقب ــن أج م
ــذه قاعــدة ال  ــفت أن ه ــد اكتش ــي. وق ــاء نف إرض
مفــر منهــا: فــي لك مــرة أريض فيهــا نفــي، أنــا ال 
أفعــل شــيئًا يســتحق اتلقديــر أمــام اهلل. فــأول يشء 
ــه هــو إنــكار نفــي. وأن هــذه  جيــب يلّع أن أفعل
ــة:  ــا، قائل ــها دائًم ــد نفس ــي تؤك ــي ال ــا يف نف األن
"أريــد، أتمــى، أشــعر، أعتقــد، إن ســأتلي... هــذا مــا 
أحبــه..." جيــب أن أرفضهــا. وجيــب أن أقــول هلــا ال!"

يقول
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ال توجــد مشــلة حــول مــا يعنيــه إنــكار 
ولك  "ال".  تقــول  أن  هــو  اإلنــكار  ألن  نفســك، 
ــك.  ــول "ال" نلفس ــو أن تق ــه ه ــك أن تفعل ــا علي م
ــول "ال"  ــتمر أن تق ــك وتس ــل "ال" نلفس ــم تق وإن ل
ــاة مســيحية.  ــك أن تعيــش حي ــن يمكن نلفســك، ل
ــا  ــا ذلاتــك وُمرضيً ولــن يمكنــك أن تكــون ُمرضيً

ــتحيل. ــذا مس ــيح. فه للمس

وهذه يّه لكمات يسوع يف لوقا 9: 23:

ي ]هــذا أمــر  ِ
َ َوَرا�أ ي ِ

ــأْ�ت ــٌد أَْن يَ ــِع: »ِإْن أََراَد أََح ــاَل ِلْلَجِمي »َوَق
شــامل للجميــع[، َفْلُيْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصِليَبــُه ُكلَّ يَــْوٍم، 

.» ي ِ
َويَْتَبْعــ�ض

مــا هــو أول يشء ســتفعله عندمــا تقــرر أن تتبــع 
ــل؟  ــب أن تفع ــاذا جي ــوة األوىل. م ــوع؟ أي اخلط يس
نَْفَســُه«. ولــن يمكنــك أن تبــدأ باتبــاع  »َفْلُيْنِكــْر 
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يســوع حــى تتخــذ هــذا القــرار. ثــم يســتمر قائــاًل، 
.» ي ِ

ــ�ض ــْوٍم، َويَْتَبْع ــُه ُكلَّ يَ ــْل َصِليَب »َويَْحِم

ــْوٍم«. ولفــرة  ــًدا »ُكلَّ يَ ــم أحــب هــذه اللمــة أب ل
ــي  ــة فـ ــك اآلي ــول تل ــتدير ح ــت أس ــة، كن طويل
ــا  ــر فيه ــرى ال يُذَك ــة أخ ــت آي ــي عرف ــا 9، ألن لوق
ــتخدام  ــم اس ــث يت ــى 16: 24، حي ــْوٍم«. ويّه م »ُكلَّ يَ
نفــس اللمــات، إال أنهــا بــدون »ُكلَّ يـَـْوٍم«. ويف ذلــك 
ــاء الهــويت وتعايلــي  ــد قمــت ببن ــت ق الوقــت، كن
ىلع اختبــار الصليــب مــرة واحــدة وإىل األبــد، 
ــج  ــا ال تعال ــا. إال أنه ــا والهوتيً ــة تماًم ويّه صحيح
ــف  ــا 9: 23 يضي ــا يف لوق ــه. فهن ــوع بكامل املوض
ــْل  ــْوٍم«. »يَْحِم ــرة »ُكلَّ يَ ــارة الصغ ــك العب ــوع تل يس
َصِليَبــُه ُكلَّ يَــْوٍم...« وأعتقــد أن »ُكلَّ يَــْوٍم« تمنــح لك 

ــإن انتهــزت  ــه. ف ــي حيمــل صليب مســييح فرصــة ل
ــار. وإن  ــن االنتص ــوم م ــك ي ــيكون دلي ــة، س الفرص
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فقــدت الفرصــة، ســيكون دليــك يــوم مــن اهلزيمــة.

لكــن مــا هــو صليبــك؟ ســمعت واعًظــا يقــول 
ــاكن اذلي  ــو امل ــك ه ــة: "صليب ــذه الطريق ــك به ذل
تتقاطــع فيــه مشــيئتك مــع مشــيئة اهلل". وصليبــك 
ــو  ــه. وه ــوت علي ــن أن تم ــيء اذلي يمك ــو ال ه
املــاكن اذلي يمكنــك فيــه أن تضــع حياتــك. فعندمــا 
ذهــب يســوع إىل الصليــب قــال: »َلْيــَس أََحــٌد يَأُْخُذَهــا 
ــا َوِلي  ــْلَطاٌن أَْن أََضَعَه . ِلي ُس ي ِ

ــْن َذا�ت ــا ِم ــا أَنَ ــْل أََضُعَه ، بَ ي ِّ
ــ�ض ِم

ــذ  ــن يأخ ــى، ل ــذا املع ــا«. وبه ــا أَيًْض ــْلَطاٌن أَْن آُخَذَه ُس

أحــد حياتــك منــك. وإن لــم تضعهــا طــواًع، ســتظل 
ــا فيهــا. متحكًم

فصليبــك، أيهــا األخ العزيــز، ليــس هــو زوجتك 
- إال إن اكن دليــك القــدرة أن تضعهــا وأن تأخذهــا 
ــزيت، هــو زوجــك.  ــا عزي ــوم. وليــس ي ــا بعــد ي يوًم
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ــره وال  ــم خت ــرض اذلي ل ــو امل ــس ه ــه لي ــا أن كم
يمكنــك الشــفاء منــه. بــل صليبــك هــو املــاكن اذلي 
يمكنــك فيــه اختــاذ القــرار بعــدم إرضــاء نفســك.

أخــربك  أن  يمكنــي  اخلــاص،  اختبــاري  يف 
ــن  ــت أاعين م ــا كن ــرة عندم ــد م ــرة بع ــف، م كي
هــذا الــراع ادلاخــيل وأختــذ القــرار الصحيــح، اكن 
يتبــع ذلــك وجــود انلعمــة. ثــم - وليــس حــى ذلــك 
احلــني - يمكنــي أن أخــدم. وال يمكنــي أن أخــدم 
طاملــا أنــا أريض نفــي. فــاذلات القديمــة يف داخــيل 
ــب أن  ــخص. وجي ــه ألي ش ــا تقدم ــا م ــس دليه لي
يتــم اتلعامــل معهــا قبــل أن تتدفــق خدمــة اهلل مــن 
حيــايت. وُيذِكرنــا يســوع، "عليــك أن تفعــل ذلــك لك 

يــوم".

يف كثــر مــن األحيــان نصــل أنــا وأنــت إىل 
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موقــف يف ذلــك ايلــوم حيــث تتقاطــع مشــيئة 
ــك  ــرى ذل ــا أن ن ــون علين ــيئتنا. ويك ــع مش اهلل م
كفرصــة يمنحهــا اهلل - أي أنهــا ليســت اكرثــة، بــل 

ــة. فرص
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ــنا  ــكار أنفس ــا وإن ــل صليبن ــدأ يف مح املب
للطريقــة  تماًمــا  انلقيــض  هــو  يوميًــا 
ــارض  ــو يتع ــي. وه ــا الطبي ــا عقلن ــل به ــي يعم ال
ــان  ــا اإلنس ــر به ــي يفك ــة ال ــع الطريق ــا م تماًم
الطبيــي. وأود أن أقــدم لكــم فقــرة أو فقرتــني 
وحتتاجــان  جــًدا،  صعبتــني  أجدهمــا  أخرتــني 
ــي  ــرة األوىل ال ــًدا. والفق ــة ج ــة املدقق إىل ادلراس
حتليــل  أو  اخللفيــة  يف  ادلخــول  دون  ســأقدمها، 

:25  :1 كورنثــوس   1 يه  املحتــوى، 

ــاِس! َوَضْعــَف هللاِ  َنَّ َجَهاَلــَة ]محاقــة[ هللاِ أَْحَكــُم ِمــَن النَّ
»لأ

ــاِس!« أَْقــَوى ِمــَن النَّ

هذا
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واآلن هاهــو اتلناقــض! فهنــاك ضعــف يــأيت 
ــاك  ــا. وهن ــوة دلين ــن أي ق ــوى م ــو أق ــن اهلل وه م
جهالــة تــأيت مــن اهلل ويّه أحكــم مــن أي حكمــة 
ــف  ــه ضع ــد في ــد وج ــد يشء واح ــا. واكن يوج دلين
ــه  ــذا؟ إن ــاذا اكن ه ــاًل. فم ــًرا اكم ــه تعب اهلل وجهاتل
ــر  ــه انت ــب وجهاتل ــف الصلي ــي ضع ــب! ف الصلي
اهلل ىلع لك قــوة هــذا العالــم وحكمتــه. وأنــا أعتقــد 
ــوع  ــذا انل ــم ه ــي أن نتعل ــك وم ــب من أن اهلل يطل

ــة. ــن اجلهال ــوع م ــذا انل ــف وه ــن الضع م

لــم يكــن أمــًرا جمهــًدا يل أبــًدا أن أكــون قوًيا يف 
شــخصيي. وعــالوة ىلع ذلــك فقــد بــارك اهلل القــوة 
ــر يل أن  ــد أظه ــتخدمها. إال أن اهلل ق ــي دلي واس ال
ــك. وإن أردت،  ــن ذل ــد م ــذين إىل أبع ــن يأخ ــك ل ذل
ســيمكني اتلوقــف عنــد هــذا احلــد. فلســت جمــرًبا 
ىلع اذلهــاب إىل أبعــد مــن ذلــك. وقــد رأيــت العديد 
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مــن انلفــوس واخلدمــات تتوقــف عنــد هــذه انلقطة. 

واآلن دعونــا ننتقــل إىل آيــة أخــرى تعــرض 
ذلــك – ويه روميــة 8: 9:

وِح، ِإْن َكاَن ُروُح  ي الــرُّ ِ
ي اْلَجَســِد بـَـْل �ض ِ

ــا أَنُْتــْم َفَلْســُتْم �ض »َوأَمَّ
هللاِ َســاِكًنا ِفيُكــْم. َولِكــْن ِإْن َكاَن أََحــٌد َلْيــَس َلــُه ُروُح اْلَمِســيِح، 

َفذِلــَك َلْيــَس َلــُه«.

ــة.  ــم غريب ــات ترقي ــا عالم ــة تتخلله ــذه اآلي ه
فــّي تتكــون مــن مجلتــني مفصوتلــني بنقطــة 
 عــن اتلقســيم إىل آيــات، 

ً
اكملــة. وإن كنــت مســؤوال

لكنــت قــد صنعــت آيتــني منفصلتــني مــن هاتــني 
اجلملتــني. فــي انلصــف األول مــن اآليــة يتحــدث 
«؛ بينمــا يتحــدث انلصــف اثلــاين عــن  عــن »ُروُح هللاِ
ــرح  ــدة أن أق ــة واح ــد للحظ ــيِح«. وال أري »ُروُح اْلَمِس
ــي  ــوع مــن االنقســام بينهمــا. إال أن ــاك أي ن أن هن
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أعتقــد أنــه يوجــد اختــالف يف الطريقــة الــي 
ــة اهلل.  ــا طبيع ــالن به يمث

 » طــوال الكتــاب املقــدس يتــم تعريــف »ُروُح هللاِ
وِح اْلُقــُدِس«. وهــو اللقــب الرســي لألقنــوم  بأنــه »الــرُّ
ــوم  ــروح - األقن ــوت - أي اهلل ال ــن الاله ــث م اثلال
ــي  ــدث فـ ــن ويتح ــع اآلب واالب ــاوى م اذلي يتس
صيغــة املتلــم اكهلل. فعــى ســبيل املثــال، فـــي 
أعمــال 13: 2، حتــدث الــروح القــدس إىل قــادة 
ــاُوَل  ــا َوَش ــِرُزوا ِلي بَرْنَابَ ــال: »أَْف ــة وق ــة يف أنطاكي الكنيس
ــا اهلل نفســه -  ــا دلين ــِه«. وهن ــا ِإَلْي ــِذي َدَعْوتُُهَم ِلْلَعَمــِل الَّ

أي اهلل الــروح - يســتخدم ضمــر املتلــم "أنــا"، اذلي 
يتحــدث يف صيغــة املتلــم اكهلل. فالركــز الرئيــي 

ــلطان. ــدرة والس ــو ىلع الق ــا ه هن

ــارة »ُروُح  ــد أن عب ــرى، أعتق ــة أخ ــن ناحي وم
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الطبيعــة اإلهليــة كمــا ظهــرت  تقــدم  اْلَمِســيِح« 

يف حيــاة يســوع املســيح ىلع وجــه اتلحديــد. وال 
ــخصيته.  ــوع وش ــة يس ــن طبيع ــا ع ــن فصله يمك
ــو  ــن روح اهلل ه ــوع م ــذا انل ــس أن ه ــا بول وخيربن
ــٌد  ــْن ِإْن َكاَن أََح ــي: »َولِك ــن اهلل احلقي ــر إىل اب اذلي يش

ــُه.«  ــَس َل ــَك َلْي ــيِح، َفذِل ــُه ُروُح اْلَمِس ــَس َل َلْي

مــن  أعــرف  الواقــع،  يف  أي   - أؤمــن  وأنــا 
املالحظــات املبــارشة - أن هنــاك الكثــر مــن انلــاس 
ــن يتلمــون  ــروح القــدس، واذلي ــن تعمــدوا بال اذلي
بألســنة، واذليــن يصنعون املعجــزات، بينمــا يظهرون 
ــيح.  ــن روح املس ــالق م ــل أو ال يشء ىلع اإلط القلي
والعالمــة الــي جتعلنــا هلل ليســت يه اتللم بألســنة، 
ــات  ــر بعظ ــزات، وال يّه اتلبش ــل معج وال يّه عم
هائلــة. بــل يّه أن حنمــل روح املســيح. وإن اكن يل أن 
أســأل نفــي كيــف اكن روح املســيح، لــاكن يلّع أن 
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أقــول أنــه اكن الــروح الوديــع، واكن الــروح املتواضــع، 
واكن الــروح اللطيــف. ومــن املؤكــد أنــه لــم يكــن 
متغطرًســا، ولــم يكــن مؤكــًدا ىلع اذلات، ولــم 
ــز  ــا يم ــو م ــادي، ه ــذا، يف اعتق ــه. وه ــريض نفس ي
مــن هــم أبنــاء اهلل احلقيقيــني: أي هــو روح املســيح.

ــول  ــم ح ــن اتلعلي ــًرا م ــدًرا كب ــمع ق ــن نس وحن
املطابلــة بمراثــك، واحلصــول ىلع مــا خيصــك. 
وقــد وعظــت يف هــذا اخلــط عــدة مــرات بنفــي، 
ــة،  ــا اثلاثل ــالة يوحن ــل رس ــوص مث ــتخدام نص باس
ــا  ــوَن نَاِجًح ٍء أَُروُم أَْن تَُك ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ

ــُب، �ض ــا اْلَحِبي ــة 2: »أَيَُّه الآي

ــا  ــكر اهلل، أن ــٌة.« وأش ــَك نَاِجَح ــا أَنَّ نَْفَس ــا، َكَم َوَصِحيًح

أؤمــن بذلــك! لكــن هــل تعلــم، يف نظــر اهلل، أنــت 
ال تزدهــر عندمــا تقــوم باتلأكيــد ىلع حقوقــك. 
ــد  ــا أعتق ــه. وأن ــوع حبقوق ــب روح يس ــم يطال فل
ــة  أن الرخــاء، والصحــة، والســالم ادلاخــيل، ورفاهي
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انلفــس يّه حــق اخلليقــة اجلديــدة. إال أنــه يف الكثر 
ــوين  ــر قان ــل غ ــا بش ــم امتالكه ــان يت ــن األحي م
ــة. ــه األناني ــق ألغراض ــان العتي ــل اإلنس ــن قِبَ م

وايلــوم عندمــا أســمع انلــاس يقولــون، "أيخ، مــا 
عليــك إال أن تطالــب بذلــك فقــط"، فــيء مــا يف 
ــا  ــات، أن ــذه اللم ــمع ه ــا أس ــزع. فعندم ــيل يف داخ
ــد  ــة ويهّ تؤك ــا املتغطرس ــك األن ــا تل ــور داخليً أتص
ــش  ــا يف العي ــب حًق ــم يرغ ــم منك ــا. فك حقوقه
مــع شــخص "يطالــب بذلــك دائًمــا"؟ ورغــم أن 
ــل، إال  ــة بالاكم ــون قانوني ــد تك ــايت ق ــع مطابل مجي
ــوين  ــد القان ــن اتلأكي ــا م ــا داخليً ــون متَعبً ــي أك أن

ــيح. ــرايث يف املس ىلع م

وأنــا أصــاب بامللــل أيًضــا مــن االضطــرار 
املســيحيني حــول كيــف  إرشــاد  إىل  باســتمرار 
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ــار.  ــتمتعون باإلزده ــف يس ــاء وكي ــون أصح يكون
فمــن املؤكــد أنهــم حباجــة إيلــه، ولكــن يــا أخــويت 
وأخــوايت، عندمــا تتعلمــون كيــف تكونــون بصحة 
جيــدة وكيــف تزدهــرون، فأنتــم لســتم خــارج 
ــت يه  ــم ليس ــا. فقوتك ــة، روحيً ــة االبتدائي املدرس
مــا دليكــم أو مــا يمكنكــم إظهــاره. بــل قوتكــم 

ــاء. ــف الضعف ــل ضع ــدرة ىلع حتم يه الق

اذلي  الــروح  هــو  املســيح  روح  اكن  واآلن 
ــال  ــه املث ــد أن ــع ، أعتق ــة. ويف الواق ــلم حبري يستس
األىلع للتســليم. وقــد اكن هــذا اجلانــب مــن ســلوكه 
هــو اذلي أوضــح الفــرق بينــه وبــني الشــيطان. فــي 

ــوع: ــن يس ــول ع ــي 2: 6، يق فيل

ي ُصــورَِة هللاِ، َلــْم يَْحِســْب ُخْلَســًة أَْن  ِ
»الَّــِذي ِإْذ َكاَن �ض
.» يَُكــوَن ُمَعــاِدًل هللِ
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فهــل تــرى أنــه دلينــا تضــاد اكمــل حمــدد؟ فقــد 
اكن يســوع يســتحق املســاواة مــع اهلل. وقــد اكن حيــق 
هل املســاواة حبســب طبيعتــه اإلهليــة، وباحلــق اإللي. 
إال أنــه لــم يتمســك بذلــك. أمــا لوســيفر، اذلي 
ــم يكــن هل احلــق يف املســاواة  ــح الشــيطان، فل أصب
مــع اهلل، إال أنــه تمســك بذلــك، فســقط. وقــد اكنت 
نقطــة االختــالف احلاســمة موجــودة بــني اتلمســك 
ــدار  ــول مق ــي ح ــدرب يف ذه ــا أت ــليم. وأن والتس
تأكيدنــا، واداعءنــا، ومطابلتنــا اذلي هــو اتلعبــر عن 
روح املســيح وإىل أي مــدى يأتون مــن املصدر اآلخر.

ــوف  ــة س ــة الاكريزماتي ــأن احلرك ــع ب ــا مقتن وأن
تضطــر أن تواجــه هــذه القضيــة. وســيجب علينــا أن 
نمــز بــني األنبيــاء احلقيقيــني وابلاطلــني، واخلدمــة 
ــون اهلل  ــن خيدم ــك اذلي ــة، وأوئل ــة وابلاطل احلقيقي
ــك.  ــوا كذل ــن ليس ــك اذلي ــق، وأوئل ــروح واحل بال
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فاملعجــزات ليســت يه نقطــة االختــالف احلاســمة. 
ــْن ِإْن َكاَن  ــيح: »َولِك ــمة يّه روح املس ــة احلاس فالعالم

ــُه.« ــَس َل ــَك َلْي ــيِح، َفذِل ــُه ُروُح اْلَمِس ــَس َل ــٌد َلْي أََح

بــه عــن احلركــة  فهــل تعــرف مــا أؤمــن 
ــي  ــل زم ــرد فاص ــا جم ــد أنه ــة؟ أعتق الاكريزماتي
ــرج،  ــة خت ــاك موج ــت هن ــد اكن ــني. فق ــني موجت ب
وهنــاك موجــة أخــرى قادمــة. وفيمــا بينهمــا اكنــت 
توجــد الفــوىض، أليــس كذلــك؟ فاتلمــزق، والكثــر 
مــن القــاذورات والتشــويش تتصاعــد، يف نــوع مــن 
ــان يف اجتاهــني متعاكســني.  ــاك، وتســر القوت اإلرتب
وهــذه يه احلركــة الاكريزماتيــة! فــي ليســت أقــى 
مــا دلى اهلل. وصدقــوين، يوجــد يشء آخــر قــادم 
ــيح،  ــًدا للمس ــا، وممجِّ ــا، ومنضبًط ــيكون منظًم وس
ــرام  ــة، ولك اح ــة األخوي ــع واملحب ــيدعم اتلواض وس

ــهم. ــن أنفس ــل م ــن أفض لآلخري
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مــا أعتقــده، هــو أن يــوم رجــل اهلل اذلي هل 
ــزوال.  ــه لل ــردي يف طريق ــلطان الف ــان والس اإليم
وأقــول ذلــك دون أن أنتقــد أي إنســان قــد يكــون 
ــا  ــب علين ــب. وجي ــذا اللق ــول ىلع ه ــاًل للحص مؤه
ــات  ــة يف أوق ــرق خمتلف ــل بط ــدرك أن اهلل يعم أن ن
ــيء إىل  ــس ال ــل نف ــتمر يف فع ــو ال يس ــة. فه خمتلف
ــول  ــتعدين لقب ــر مس ــني غ ــض املؤمن ــد. وبع األب
ذلــك. فهــم جيــدون صيغــة جنــاح، ويّه تعمــل، 

ــوت. ــى امل ــا ح ــون عليه ــتمرون يعمل ويس

وأنــا أتذكــر مــا قــاهل بولــس لرجــال أثينــا فـــي 
ــد  ــن العدي ــدث ع ــا اكن يتح ــال 17: 30. فبينم أعم
مــن القــرون الــي قضوهــا يف عبادتهــم الوثنيــة، قال، 
»َفــاهللُ ... ُمَتَغاِضًيــا َعــْن أَزِْمَنــِة اْلَجْهــِل.« وأن تتغــاىض 
هــو أن تغلــق عينيــك للحظــة وجــزة. ذلا فللحظــة 

وجــزة، تغــاىض اهلل عــن هــذا اجلهــل طــواًع.
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وجيــادل الكثــر مــن انلــاس قائلــني، "حســنًا، قد 
تركــي اهلل أفلــت بذلــك ملــدة عــرش ســنوات، ذللــك 
ــك!  ــت كذل ــت لس ــه". ال أن ــالت ب ــتمر يف اإلف سأس
فقــد تغــاىض اهلل عــن ذلــك، إال أنــه اآلن قــد فتــح 
عينيــه؛ وهــو ينظــر إىل ذلــك مبــارشة ويقــول: "مــن 
ــن  ــول اهلل، "م ــا يق ــر". وعندم ــك أن تتغ ــل ل األفض
األفضــل أن تتغــر" نصيحــي لــك يّه: جيــب أن 
تتغــر! فــإن لــم تفعــل ذلــك، فــإن اهلل ســيكون دليــه 

طــرق تلوجيــه هــذا ادلرس.
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ــة  ــض األمثل ــرة ىلع بع ــي نظ ــد أن أل أري
عــن التســليم، بــدًءا مــن 1 ملــوك 3. فــي 
اهلل  ظهــر  األصحــاح،  هــذا  مــن  األول  اجلــزء 
لســليمان يف حلــم وقــال هل: »اْســأَْل َمــاَذا أُْعِطيــَك«. 
وســيكون هــذا موقًفــا صعبًــا للغايــة أن جتــد نفســك 
ــد؟  ــاذا تري ــأة، "اآلن م ــول اهلل فج ــا يق ــه، عندم في
فســأعطيك إيــاه". وســتتذكر أن ســليمان لــم يطلــب 
ــاة  ــب حي ــم يطل ــة؛ ول ــب الكرام ــم يطل ــروة؛ ول ال
أعدائــه؛ وإنمــا طلــب احلكمــة. فقــال: »َفأَْعــِط َعْبــَدَك 
ــذا  ــرسوًرا به «. واكن اهلل م ض

ِّ ــري ــَم ... َوأَُم ــا لأَْحُك ــا َفِهيًم َقْلًب

االختيــار فقــال هل: "ألنــك طلبــت ذلــك ســأعطيك 
ــا".  ــم تطلبه ــي ل ــرى ال ــياء األخ ــا األش أيًض

ً

اآلن
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ــني  ــة املرأت ــرت قضي ــرة، ظه ــرة قص ــد ف وبع
اللتــني تعيشــان يف بيــت واحــد. وقــد أجنبــت 
ــا  ــع طفله ــا تض ــت لك منهم ــاًل واكن ــا طف لك منهم
ــت  ــل، انقلب ــف اللي ــا. ويف منتص ــراش معه يف الف
إحــدى النســاء فــوق طفلهــا وقتلتــه. ويف الصبــاح، 
ــان مــن األمهــات مــع طفــل واحــد  اكن يوجــد اثنت
ــل  ــا الطف ــون هل ــا أرادت أن يك ــط، ولك منهم فق
الــيح. وقــد طابلــت املــرأة الــي اكنــت األم احلقيقية 
بالطفــل، إال أن األم الــي مــات طفلهــا قالــت 
ــليمان:  ــة ىلع س ــرض القضي ــم ع ــك ت ــا. ذلل ــه هل أن
فهاتــني املرأتــني يف املحكمــة ومعهمــا طفــل واحــد. 
وقــد ســمع ســليمان القضيــة. وقالــت األم احلقيقيــة، 
"إنــه طفــيل". وقالــت املــرأة األخــرى، "ال، إنــه طفــيل". 
ــد  ــد إال يشء واح ــنًا، ال يوج ــليمان: "حس ــال س فق
جيــب أن نفعلــه. أحــروا يل ســيًفا". وعندمــا جــاء 
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الســيف قــال، "ســأقطع الطفــل إىل نصفــني، ويمكن 
أن يكــون لــل منكمــا نصفــه". وقــد قالــت املــرأة 
الــي ال ينتــي إيلهــا الطفــل، "هــذا صحيــح، اقطــع 
ــف." إال أن األم  ــي انلص ــف وأعط ــل إىل انلص الطف
احلقيقيــة ال تريــد أن تــرى طفلهــا يمــوت. فقالــت: 
"ال، أعطهــا الطفــل، ودعــه يعيــش". فقــال ســليمان، 
ــت  ــك أصبح ــة ذلل ــة!" ونتيج ــذه يه األم احلقيقي "ه

ــل. ــاء إرسائي ــع أحن ــهورة يف مجي ــه مش حكمت

للغايــة. إن اكن هــو طفلــك  بســيط  وادلرس 
 مــن رؤيتــه يمــوت، ســوف تــرك املــرأة 

ً
حًقــا، فبــدال

األخــرى حتتفــظ بــه. وهــذا هــو االختبــار احلقيــي. 
ــة  ــات واخلدم ــان يف اخلدم ــن األحي ــر م ــي الكث ف
ــخًصا  ــيء هل، إال أن ش ــان ب ــأيت إنس ــيحية، ي املس
آخــر يعــرض عليــه ويطالــب بــه، وحيــدث جــدال 
وشــجار. وقــد اســتطعت أن أعــود إىل تاريــخ اثلالثني 
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ســنة املاضيــة وأن أتذكــر رجــاًل بعــد رجــل وحالــة 
تلــو األخــرى. وحيــدث هــذا عندمــا يــأيت االختبــار 
ــة  ــل رؤي ــل تفض ــك، فه ــإن اكن طفل ــي. ف احلقي

ــل؟ ــراه يُقتَ ــه ىلع أن ت ــظ ب ــرى حتتف ــرأة األخ امل

ــار.  ــذا االختب ــا يف ه ــع فيه ــات نوض ــأيت أوق وت
ــل  ــايح؛ وه ــي وجن ــب خبدم ــد أن أطال ــل أري فه
ــمح  ــتعد أن أس ــا مس ــمعي؟ أم أن ــت س ــد أن أثب أري
لشــخص آخــر أن يمتلــك لك مــا عملــت مــن أجلــه، 
ولك مــا حققتــه، ولك مــا صليــت ألجلــه؟ وســيعتمد 
ــن  ــر م ــك أك ــب نفس ــت حت ــا إن كن ــر ىلع م األم
الطفــل، أو أنــت حتــب الطفــل أكــر مــن نفســك.

ويف املــرة القادمــة الــي تواجــه فيهــا هــذا 
ــة  ــدى حقيق ــاس م ــن قي ــتتمكن م ــف، س املوق
ــه،  ــيل عن ــتعداد للتخ ــت ىلع اس ــإن كن ــك. ف حمبت
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فأنــت حتبــه. أمــا إن كنــت تطالــب بانلصــف، 
فأنــت ال حتبــه.

يف  إبراهيــم  لقصــة  حلظــة  أتوقــف  أن  وأود 
األصحــاح اثلالــث عــرش مــن ســفر اتلكويــن. 
ــم يف طاعــة لكمــة اهلل وهــو يف أور  ــدأ إبراهي ــد ب وق
اللدانيــني، إال أنهــا لــم تكــن يه الطاعــة الاكملــة. 
ونــرى هــذا مــن األصحــاح اثلــاين عــرش مــن ســفر 
ــَك  ــْن أَرِْض ــْب ِم ــاك، »اْذَه ــال اهلل هن ــد ق ــن. فق اتلكوي
ي أُِريــَك.«  ِ

َِتَك َوِمــْن بَْيــِت أَِبيــَك ِإَل الأَرِْض الَّــ�ت َوِمــْن َعِشــري

ــذ  ــه أخ ــل؛ ألن ــع اهلل بالاكم ــم يطي ــم ل إال أن إبراهي
ــه.  ــن أخي معــه شــخصني إضافيــني – وهمــا وادله واب
ــاب  ــم باصطح ــمح إلبراهي ــد س ــن اهلل ق ــم يك ول
ــل إال إىل  ــم يص ــه، ل ــا اكن وادله مع ــا. وطامل أي منهم
نصــف الطريــق فقــط. فقــد وصــل إىل حــاران، الــي 
ــم  ــان. ول ــني أور وكنع ــق ب ــف الطري ــع يف منتص تق
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ــات  ــك إىل أن م ــن ذل ــد م ــول إىل أبع ــتطع الوص يس
وادله.

والكثــر منــا هكــذا. يقــول اهلل، "اخــرج، اتــرك 
ــد  ــا نري ــك". إال أنن ــأريك مراث لك يشء وراءك؛ وس
أن نأخــذ "أيب". وقــد يكــون األب هــو مهنــة نتوقــع 
ــا، أو وظيفــة مدفوعــة األجــر،  هلــا مســتقباًل مرموقً
أو إنتمــاء طائــي، أو نظــام للمعــاش. وقــد تكــون 
ــال،  ــياء. وىلع أي ح ــن األش ــد م ــن العدي ــدة م واح
ــل إال  ــن تص ــذ "أيب"، ل ــك تأخ ــا أن ــول اهلل، "طامل يق
إىل نصــف الطريــق فقــط." وهكــذا اكن احلــال مــع 
إبراهيــم. فهــو لــم يســتطع دخــول كنعــان لك الوقــت 
اذلي اكن معــه وادله. وقــد أشــار إســتفانوس إىل ذلــك 
ــال 7،  ــودي يف أعم ــس ايله ــام املجل ــه أم يف خطاب
ــوُه، ِإَل  ــاَت أَبُ ــا َم ــَد َم ــُه، بَْع ــاَك نََقَل ــْن ُهَن ــال: »َوِم ــد ق فق

ــا«. ــاِكُنوَن ِفيَه ــُم الآَن َس ي أَنُْت ِ
ــ�ت هــِذِه الأَرِْض الَّ
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ورغــم ذلــك، اكن إبراهيــم ال يــزال دليــه مشــلة 
توجــد معــه - وهــو ابــن أخيــه لــوط. فــال جيــب أن 
يكــون معــه لــوط. فلــم يمــض وقــت طويــل قبــل 
ــك  ــد امتل ــوط. وق ــم ول ــن إبراهي ــر لك م أن يزده
كالهمــا الكثــر مــن املاشــية والعديــد مــن األمــالك 
ــا إىل جنــب  حبيــث لــم يعــد بإماكنهمــا العيــش جنبً
ــدث  ــدأ حي ــد ب ــل. وق ــن قب ــالن م ــا يفع ــا اكن كم
ــراعة. ونقــرأ مــا حــدث بعــد  رصاع مســتمر بــني ال

ــة 7: ــدًءا مــن اآلي ــن 13، ب ــك يف تكوي ذل

ي أَبْــَراَم َوُرَعــاِة  َ ُرَعــاِة َمــَوا�شِ ض ْ »َفَحَدثَــْت ُمَخاَصَمــٌة بَــ�ي
 َ ض ــاِكِن�ي ــٍذ َس ــوَن ِحيَنِئ يُّ ــوَن َواْلَفِرزِّ ــوٍط. َوَكاَن اْلَكْنَعاِنيُّ ي ُل ــَوا�شِ َم

الأَرِْض«. ي  ِ
�ض

ــَك،  ي َوبَْيَن ِ
ــ�ض ــٌة بَْي ــْن ُمَخاَصَم ــوٍط: »لَ تَُك ــَراُم ِلُل ــاَل أَبْ »َفَق

َنََّنــا نَْحــُن أََخــَواِن. أََلْيَســْت ُكلُّ الأَرِْض 
ي َوُرَعاِتــَك، لأ ِ

َ ُرَعــا�ت ض ْ َوبَــ�ي



ثق يف نعمة اهلل40

. ِإْن َذَهْبــَت ِشــَماًل َفأَنـَـا يَِميًنــا، َوِإْن يَِميًنــا  ي ِّ
ْل َعــ�ض ِ

ض َ أََماَمــَك؟ اْعــرت

َفأَنَــا ِشــَماًل««.

ــن داعه  ــو م ــنًا؛ وه ــرب س ــو األك ــم ه اكن إبراهي
ــه  ــراث، إال أن ــه امل ــي إيل ــو اذلي ينت اهلل؛ واكن ه
تراجــع وقــال، "لــوط، عليــك أن ختتــار. ومهمــا اكن 

ــه." ــول علي ــك احلص ــارك، يمكن اختي

»َفرََفــَع ُلــوٌط َعْيَنْيــِه َوَرأَى ُكلَّ َداِئــرَِة الأُرُْدنِّ أَنَّ َجِميَعَهــا 
 ، ــرَّبِّ ــِة ال ــورََة، َكَجنَّ ــُدوَم َوَعُم ــرَّبُّ َس ــرََب ال ــا أَْخ ــْقٌي، َقْبَلَم َس

. ِحيَنَمــا تَِجــيُء ِإَل ُصوَغــَر. َفاْخَتــاَر ُلــوٌط ِلَنْفِســِه  َكأَرِْض ِمــْرَ

ــِن  ــُد َع ََل اْلَواِح ض َ ــرت ــا. َفاْع ًق ْ َ ــوٌط �ش ــَل ُل ، َوارْتََح ــرَِة الأُرُْدنِّ ُكلَّ َداِئ

ــُدِن  ي ُم ِ
ــَكَن �ض ــوٌط َس ــاَن، َوُل ي أَرِْض َكْنَع ِ

ــَكَن �ض ــَراُم َس ــِر. أَبْ الآَخ

َاًرا  ْ اِئــرَِة، َونََقــَل ِخَياَمــُه ِإَل َســُدوَم. َوَكاَن أَْهــُل َســُدوَم أَ�ش الدَّ

ا«. ــدًّ ــرَّبِّ ِج ــَدى ال ــاًة َل َوُخَط

ونقرأ اآلن بعد اإلنفصال عن لوط:
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ــْع  ــُه: »ارَْف ــوٍط َعْن َاِل ُل ض ــرتِ ــَد اْع ــَراَم، بَْع َبْ
ــرَّبُّ لأ ــاَل ال »َوَق

ــِذي أَنْــَت ِفيــِه ِشــَماًل َوَجُنوبًــا  َعْيَنْيــَك َوانُْظــْر ِمــَن اْلَمْوِضــِع الَّ

ي أَنـْـَت تـَـَرى َلــَك أُْعِطيَهــا  ِ
َنَّ َجِميــَع الأَرِْض الَّــ�ت

ًقــا َوَغْربـًـا، لأ ْ َ َو�ش

ــِد««. َبَ
ــِلَك ِإَل الأ َوِلَنْس

فقــد اكن هــذا مراثــه. إال أنــه إىل أن صــار 
إبراهيــم ىلع اســتعداد للتســليم، لــم يريــه اهلل ذلــك. 
وهكــذا يتعامــل اهلل معنــا. فطاملــا انتظــرت وقلــت، 
"هــذا ملــي، ولــن أتركــه"، لــن تــرى مــا يملكــه اهلل 
لــك. فالــروح املستســلمة يّه الــي تســتقبل املــراث، 
وليســت روح الطمــع، أو روح اإلنــزاع. وطاملــا أنــك 
ــول  ــك احلص ــي وال يمكن ــه مل ــول، "إن ــزال تق ال ت
عليــه؛ فقــد أعطــاه اهلل يل،" لــن يكــون دليــك مــا 

يملكــه اهلل لــك. فيجــب أن تستســلم.

اكنــت زوجــي يلديــا تُذِكــرين يف كثــر مــن 
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ــرب  ــالل احل ــطني خ ــع يف فلس ــادث وق ــان حب األحي
ــت  ــد اكن ــا. فق ــل زواجن ــة - أي قب ــة اثلاني العاملي
تعيــش يف ذلــك الوقــت يف بــدة تــدىع رام اهلل، ويّه 
تبعــد حــوايل عرشة أميــال شــمايل أورشــليم، القدس. 
ورغــم أن عملهــا األســايس اكن بــني األطفــال، فقــد 
اشــتعلت نهضــة بــني النســاء العربيــات يف املدينــة. 
ــت  ــي اكن ــياديًا هلل، إال أن زوج ــاًل س ــد اكن عم وق
ــؤالء  ــت ه ــد اكن ــتخدمها اهلل. وق ــي اس يّه األداة ال
ــر  ــن غ ــارع وه ــن الش ــني م ــات يأت ــاء العربي النس
مؤمنــات، فينلــن اخلــالص، ويتحــررن مــن األرواح 
الرشيــرة ويعتمــدن بالــروح القــدس - ولك ذلــك يف 
مقابلــة واحــدة. وقــد اكن العمــل مزدهــًرا ومزايــًدا 

ويقــدم الشــهادة ىلع نعمــة الــرب.

ــن واكن  ــد املبرشي ــم أح ــك زع ــد ذل ــه بع إال أن
يعيــش يف أورشــليم، القــدس أن العمــل هــو عملــه. 
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وقــد أرســل اعمــاًل عربيـًـا وقــال: "هــذا عملنــا. فقــد 
اكن دلينــا اعمــل يف هــذه املدينــة قبــل جميئــِك". ويف 
ــدد أي يشء  ــل املح ــذا العام ــق ه ــم حيق ــع، ل الواق
ــت  ــد فهم ــي ق ــني أن زوج ــة، يف ح ــة دائم ذي قيم
تلــك النســاء وأحبتهــن واكنــت حمبوبــة منهــن. وأنــا 
ــا  ــه بعــد مخســة وعرشيــن اعًم أشــهد ىلع ذلــك ألن
عدنــا إىل تلــك القريــة، أنــا وزوجــي مًعــا، وعندمــا 
ســمعت هــؤالء النســاء أن زوجــي قــد جــاءت 
هنــاك جــن يركضــن إىل الشــارع الحتضانهــا. فهــن 

ــم ينســينها بعــد 25 ســنة! ل

ذلــك، واجهــت زوجــي هــذا االداعء  ومــع 
ــت  ــك قال ــدة. وذلل ــرأة وحي ــد ام ــل ض ــوة رج وبق
مــا قــاهل إبراهيــم: "حســنًا، أنــت ختتــار. وإن قــررت 
ــال  ــني". فق ــأذهب إىل ايلم ــار، س ــاب إىل اليس اذله
ــنأخذه".  ــا، وس ــذا عملن ــنا، ه ــر، "حس ــرش اآلخ املب
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ذللــك قالــت زوجــي للنســاء العربيــات: "مــن 
اآلن فصاعــًدا لــن نعقــد اجتمــااعت. وســتنعقد 
ــاك  ــن هن ــاكن. اذه ــك امل ــل ذل ــااعت يف مث االجتم
وكــن خملصــات وادعمــن العمــل". وبعــد اعم أو 
ــم  ــل اذلي ت ــا ألن العام ــل تماًم ــات العم ــني، م اعم
ــوة  ــه دع ــن دلي ــم يك ــؤيلته ل ــويل مس ــاهل تل إرس
حقيقيــة مــن اهلل. ولــم يكــن عملــه. إال أن زوجــي 
قــد فــازت بانتصارهــا الشــخيص مــن خــالل 

ــليم. التس

يف تلــك األثنــاء اكن هــذا هــو مــا حــدث. فــي 
ــون  ــود األمريكي ــدأ اجلن ــهر، ب ــة أش ــالل بضع خ
الــرشق  دول  يف  خيدمــون  اذليــن  والربيطانيــون 
األوســط يف شــق طريقهــم إىل ذلــك املــزنل الصغــر 
ــن اهلل  ــا ع ــاك حبثً ــاؤوا إىل هن ــد ج يف رام اهلل. وق
ــالث  ــنوات اثل ــدس. ويف الس ــروح الق ــة ال ومعمودي
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ــن  ــرشات م ــرشات والع ــة، اكن الع ــع اتلايل أو األرب
اجلنــود األمريكيــني والربيطانيــني قــد وجــدوا اهلل 
ونالــوا معموديــة الــروح القــدس يف مــزنل األطفــال 

ــار. الصغ

ــوات  ــع الق ــي م ــا نف ــت أن ــة كن ويف احلقيق
الربيطانيــة يف الــرشق األوســط يف ذلــك الوقــت. وقــد 
تمركــزت الكتيبــة الــي كنت أتبعهــا يف الســودان، يف 
األســفل مبــارشة يف وســط إفريقيــا تقريبًــا. ويف أحــد 
ــا مســيحيًا آخــر وقــد قــال يل:  األيــام قابلــت جنديً
"إن كنــت تريــد بركــة حقيقيــة، هنــاك مــزنل صغــر 
ــال شــمال أورشــليم،  لألطفــال ىلع بعــد عــرشة أمي
القــدس، وجيــب أن تذهــب إىل هنــاك!" وبمجــرد أن 
جــاء دوري، أخــذت إجــازة ملــدة أســبوعني، وقمــت 
ــاك  ــن هن ــرة وم ــل إىل القاه ــول انلي ــي ىلع ط برحل
ــزنل  ــت إىل م ــًرا، وصل ــدس. وأخ ــليم، الق إىل أورش
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ــت  ــي حصل ــة ال ــت الربك ــار واكن ــال الصغ األطف
ــت يّه  ــد اكن ــع – فق ــت أتوق ــا كن ــرب مم ــا أك عليه

زوجــي.

إال أن اهلــدف مــن القصــة هــو: أنــه مــن خــالل 
تقايلــد الــرشق األوســط واعداتــه، لــم يكــن 
ــات  ــاء العربي ــؤالء النس ــماح هل ــن الس ــن املمك م
ــون  ــود الربيطاني ــه اجلن ــأيت إيل ــاكن ي ــد يف م باتلواج
واألمريكيــون. فــإن اكنــت زوجــي قــد تمســكت 
بالنســاء، ملــا جــاء اجلنود أبــًدا. أمــا عندما نستســلم، 
ــا  ــال، وأن ــؤالء الرج ــن ه ــر م ــا. فالكث ســيتم ترقيتن
ــة يف  ــل للخدم ــني بالاكم ــوم متفرغ ــم ايل ــم، ه منه
ــة  ــرشون والقساوس ــواًءا املب ــم: س ــاء العال ــع أحن مجي
ومــا إىل ذلــك؛ وبعضنــا يف الواليــات املتحــدة، 
وابلعــض يف بريطانيــا، وابلعــض يف جنــوب إفريقيــا.
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ىلع  تكــون  أن  جيــب  أنــك  هــو:  فــادلرس 
ــر  ــر اعدل، وغ ــر غ ــذا أم ــازل. وه ــتعداد للتن اس
ــد  ــك؟ اهلل ق ــاذا يف ذل ــف! وم ــر ُمنِص ــول، وغ معق
ــو  ــذا ه ــر. فه ــم يف األم ــو اذلي يتحك ــه. وه رتب

اإليمــان!
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األصحــاح  يتحــدث  إبراهيــم.  إىل 
الرابــع مــن روميــة عــن خطــوات 
إيمــان أبينــا إبراهيــم. والــيء اذلي أصبــح واضًحــا 
جــًدا يل هــو أن اإليمــان ليــس حالــة ثابتــة. فليــس 
هــو أن جنلــس ىلع أحــد املقاعــد يف الكنيســة 
ــأيت  ــرة ت ــو مس ــان ه ــت." فاإليم ــد فهم ــول "ق ونق
ــدىع  ــرى. وُي ــو األخ ــدة تل ــوة، الواح ــا لك خط فيه
ــينا يف  ــني  إن مش ــن املؤمن ــا حن ــا مجيًع ــم أبان إبراهي

ــه. ــوات إيمان خط

ــا. وإن انتقلــت مــن  ــم تدرجييً اكن إيمــان إبراهي
ــن  ــفر اتلكوي ــاح 12 إىل س ــن األصح ــفر اتلكوي س

فلرنجع
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األصحــاح 22، فســرى اتلدرجــات املختلفــة إليمــان 
ــه  ــه إىل ذروت ــل إيمان ــاح 22 وص ــم. ويف أصح إبراهي
العظــى. إال أن مــا فعلــه يف أصحــاح 22 لــم يكــن 
ــل  ــد وص ــاح 12. وق ــه يف األصح ــه أن يفعل بإماكن
إيمانــه إىل ذروتــه ألنــه يف لك مــرة اكن اهلل يقــول هل 
فيهــا، "اختــذ خطــوة"، اكن خيطوهــا. ويف لك مــرة اكن 
اهلل يضــع أمامــه حتديـًـا، اكن يقبلــه. ذللــك تــم بنــاء 
ــا. وتقــول رســالة يعقــوب: »َوِبالأَْعَمــاِل  ــه تدرجييً إيمان
ــال اإليمــان  يَمــاُن«. فنحــن نن أُْكِمــَل ]منــا وصــار كامــًا[ الإِ

كهديــة إال أنــه يصــل إىل انلضــج مــن خــالل الســر 
يف خطــوات الطاعــة.

ومــع ذلــك، اكن إبراهيــم بــرًشا مثلنــا. فهــو أيًضــا 
قــد ارتكــب أخطائــه. فقــد وعــده اهلل بطفــل مــن 
ــا  ــه، كم ــه. إال أن ــويل مراث ــث تل ــله - أي وري نس
ــرشة  ــي ع ــد اثن ــد. فبع ــل الوع ــد تعط ــون، ق تعلم
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ــم يظهــر الوريــث. وقــد اكنــت ســارة تبلــغ  ســنة، ل
مــن العمــر 78 اعًمــا، وقــد اعتــربت الوضــع ميئوًســا 
منــه. وأخــًرا، قالــت هل: "إن اكن نلــا أن ننجــب 
ــك."  ــاًل، فمــن األفضــل أن نفعــل شــيئًا حنــو ذل طف
ــات  ــض اللم ــإن بع ــع اهلل، ف ــل م ــا نتعام وعندم
الاكرثيــة الــي يمكــن أن ننطــق بهــا يّه "مــن 

ــك". ــو ذل ــيئًا حن ــل ش ــل أن نفع األفض

ــت  ــي اكن ــه )ال ــة زوجت ــم بنصيح ــذ إبراهي أخ
ــم  ــارة. ول ــة س ــر، خادم ــن هاج ــب م ــأ( وأجن خط
يكــن هنــاك يشء غــر أخــاليق يف ذلــك أيًــا 
ــا،  ــر صحيًح ــت اكن األم ــك الوق ــر ذل اكن. فبمعاي
ــة اهلل.  ــن خط ــم تك ــا ل ــا. إال أنه ــا، والئًق وأخالقيً
ــله  ــيص نس ح

ُ
ــد أ ــماعيل، وق ــل إس ــم الطف واكن اس
ــوم. ــط ايل ــرشق األوس ــرب ال ــني ع ب
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وفيمــا بعــد، أجنبــت ســارة نفســها إســحق - وهو 
الطفــل اذلي اكن اهلل قــد قصــد هلــا حًقــا أن تنجبــه 
طــوال الوقــت. وىلع مــدى أربعــة آالف ســنة تايلــة، 
اكن يوجــد توتــر بــني أحفــاد هذيــن الطفلــني - أي 
ــه  ــدو أن ــر اذلي يب ــو اتلوت ــحق - وه ــماعيل وإس إس
قــد وصــل إىل ذروتــه يف يومنــا هــذا. ومــن مفارقــات 
ــز  ــف اآلن كحاج ــماعيل يق ــل إس ــخ، أن نس اتلاري
كبــر أمــام عــودة نســل إســحق إىل مراثهــم املوعــود. 
ولــم يســتطع اتلاريــخ أن يقــدم درًســا أكــر وضوًحــا: 
ــا  ــه اهلل نل ــا منح ــك مراثً ــر اكريث أن نمتل ــو أم فه

بوســائل جســدية.

ــن  ــذا: "اب ــول ه ــر يق ــا آخ ــمعت واعًظ ــد س وق
ــرر  ــا تق ــماعيل". فعندم ــو إس ــة ه ــائل البرشي الوس
ــاعدة اهلل،  ــيئًا ملس ــل ش ــل أن تفع ــن األفض ــه م أن
فليســاعدك اهلل! ويف إحــدى املــرات، كنــت أخطــط 
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لــيء مــا، وقــد قطعــت طريًقــا طويــاًل يف خططــي. 
ثــم اجتمعــت مــع زميــل يل يف اخلدمــة، وبينمــا كنــا 
نتحــدث عــن األمــر، قلــت هل، "ألقــول لــك احلقيقة، 

ــك." ال أعتقــد أنــي ســأفعل ذل

فقال يل: "وملاذا ال؟"

فقلــت: "حســنًا، أخــى أن يكــون هــذا األمــر 
ــه  ــد أعجبت ــي ق ــت أن صدي ــد رأي ــماعيل". وق إس
هــذه املالحظــة. وفيمــا بعــد كنــا مــرة أخــرى مًعــا 
فقــال يل: "هــل تمانــع أن ختــربين ملــاذا غــرت رأيــك 

حــول القيــام بهــذا األمــر؟"

وقــد قلــت هل "اكن هــو خــوف الــرب". وقــد رأيت 
ــي  ــدق أن ــول بص ــتطيع أن أق ــه. وأس ــواب يرضي اجل
أحــاول أن أعيــش يف خــوف الرب. وال أريــد أن أفعل 
أي يشء حيــزن اهلل، أو يقــف يف طريــق اهلل. فأنا أريد 
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أن أســر بهــدوء مــع الــرب. ذلا أنــا أضــع إســماعيل 
ــو ايلــوم! ــث ه ــل – وهــو حي ــف املؤجَّ اذلي يل يف املل

ــك  ــذا. تل ــو ه ــايس ه ــبة يل، ادلرس األس وبالنس
ــي  ــور ال ــدة، واألم ــا جي ــد أنه ــي نعتق ــور ال األم
تبــدو صحيحــة، والــي يّه نتيجــة املحــاوالت 
البرشيــة لفعــل الــيء الصحيــح يّه أكــرب الكوارث. 
منهــم!  اهلل  ويلحفظــي  منهــم!  اهلل  فليحفظنــا 
ــن  ــا م ــا اهلل مجيًع ــم. ويلحفظن ــك اهلل منه ويلحفظ
أن نــد إســماعيل ألنــك ســتعيش تلنــدم ىلع ذلــك.

ــا؟ يف  ــه اهلل علين ــار يضع ــرب اختب ــو أك ــا ه فم
لكمــة واحــدة تبــدأ حبــرف "ا" ويه: إنتظــار! فعندمــا 
خيــربك اهلل أن تتســلق اجلبــل، أنــت تبــدأ يف التســلق 
ىلع الفــور! أمــا عندمــا يطلــب اهلل منــك أن جتلــس 
يف األســفل وتنتظــر - فلــن يمكنــك أن تفعــل ذلــك.
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ربمــا يكــون أكــر الشــخصيات نضًجــا يف 
ــاب املقــدس هــو مــوىس. فكيــف نضــج؟ هــو  الكت
قــد قــى أربعــني ســنة يف الربيــة. فمــاذا فعلــت بــه؟ 
جعلتــه أكــر رجــل حليــم ىلع وجــه األرض. فمــوىس 
لــم يؤكــد حقوقــه؛ بــل تراجــع، وقــال، »أَرِْســْل ِبَيــِد َمــْن 
تُرِْســُل«. وأنــا أشــعر باألمــان عندمــا أســتطيع أن أقول 

بــكل صــدق، "دع شــخًصا آخــر حيتفــظ بالطفــل".  
أشــعر باألمــان الشــديد! أمــا عندمــا أكــون عصبيًــا، 

ومتوتــًرا، وطمــااًع، أنــا أجتــه حنــو اكرثــة.

ــد  ــاح 22. فق ــن أصح ــع إىل تكوي ــا نرج دعون
ــة 2: ــم يف اآلي ــال اهلل إلبراهي ق

ــْب  ــَحاَق، َواْذَه ــُه، ِإْس ــِذي تُِحبُّ ــَدَك، الَّ ــَك َوِحي ــِذ ابَْن »ُخ
ِإَل أَرِْض اْلُمِريَّــا، َوأَْصِعــْدُه ُهَنــاَك ُمْحَرَقــًة َعــَى أََحــِد اْلِجَبــاِل 

ــَك.« ــوُل َل ــِذي أَُق الَّ
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فماذا اكنت استجابة إبراهيم؟ ختربنا اآلية اتلايلة:

َر ِإبَْراِهيُم َصَباًحا َوَشدَّ َعَى ِحَماِرِه« »َفَبكَّ

مــن األشــياء الــي ســتالحظها عــن إبراهيــم أنــه 
لــم يطيــع اهلل فقــط، بــل أطــاع اهلل ىلع الفــور. وهــو 
ــيئًا  ــل ش ــل هل أن يفع ــا قي ــًدا. فعندم ــارز ج ــر ب أم
ــل  ــايل وفع ــوم اتل ــاح ايل ــًرا يف صب ــتيقظ مبك اس
ذلــك. وهــو لــم ينتظــر حــى الظهــرة، متســائاًل إن 
ــايل،  ــوم اتل ــاح ايل ــل يف صب ــه. ب ــيغر رأي اكن اهلل س
اكن إبراهيــم يف طريقــه ومعــه إســحق يف رحلــة ملــدة 

ــا. ــام إىل جبــل املري ــة أي ثالث

وأنتــم تعرفــون القصــة: فقــد صعــدوا إىل اجلبــل 
". َفَقــاَل:  ي ِ

!". َفَقــاَل: "هأَنَــَذا يَــا ابْــ�ض ي وقــال إســحق، »"يَــا أَ�بِ
ــاُر َواْلَحَطــُب، َولِكــْن أَيْــَن اْلَخــُروُف ِلْلُمْحَرَقــِة؟"  "ُهــَوَذا النَّ

 .»" ي ِ
َفَقــاَل ِإبَْراِهيــُم: "هللاُ يَــَرى َلــُه اْلَخــُروَف ِلْلُمْحَرَقــِة يَــا ابْــ�ض
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ــن  ــرش م ــادي ع ــاح احل ــب يف األصح ــا الاكت وخيربن
العربانيــني أنــه اكن باإليمان أن إبراهيم اكن مســتعًدا 
أن يقــدم ابنــه إىل اهلل وأن يذحبــه، "إذ حســب أن اهلل 
قــادر ىلع اإلقامــة مــن األمــوات أيضــا". وإن قــرأت 
ــن  ــفر اتلكوي ــن س ــن م ــاين والعرشي ــاح اثل األصح
بعنايــة، ســتفهم ملــاذا قــال اكتــب العربانيــني ذلــك. 
ــال  ــال للرج ــد ق ــم اكن ق ــك ألن إبراهي ــد اكن ذل فق
اذليــن تركهــم عنــد ســفح اجلبــل: »َفَنْذَهــُب ِإَل ُهَنــاَك 
َونَْســُجُد، ثـُـمَّ نَرْجــُع ِإَلْيُكَمــا«. جمــًدا هلل! فقــد اكن إبراهيم 

يؤمــن حًقــا أنــه حــى إن طعــن ابنــه بهــذا الســكني، 
فســوف يعــود كالهمــا مــرة أخــرى. فقــد وصــل إىل 
ــل  ــل لقت ــتعداد بالفع ــه ىلع اس ــاكن اذلي اكن في امل
ــه  ــد ملراث ــل الوحي ــزة اذلي اكن األم ــل املعج الطف
ــاة  ــده إىل احلي ــاهلل يلعي ــق ب ــه اهلل، ووث ــد ب اذلي وع

مــرة أخــرى.
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ــن  ــز لطع ــو جاه ــكني، وه ــع الس ــا رف وعندم
ابنــه بــه، داعه مــالك اهلل مــن الســماء وأوقفــه. وقــد 
اكتشــف إبراهيــم أن اهلل قــد قــدم بالفعــل ذبيحــة 
بديلــة - وهــو ذلــك الكبــش اذلي اكن مربوًطــا 
ــن  ــاًل ع ــه إىل اهلل بدي ــد قدم ــة. وق ــه يف الغاب بقرون
ابنــه. وبعــد ذلــك تكلــم اهلل معــه يف املــرة اثلانيــة:

ــَماِء َوَقــاَل:  »َونَــاَدى َمــاَُك الــرَّبِّ ِإبَْراِهيــَم ثَاِنَيــًة ِمــَن السَّ
ِّي ِمــْن أَْجــِل أَنَّــَك َفَعْلــَت هــَذا 

، أَ�ض ي أَْقَســْمُت يَُقــوُل الــرَّبُّ ِ
»ِبــَذا�ت

 ُ ِّ
ــرش ــًة، َوأَُك ــاِرُكَك ُمَباَرَك ــَك َوِحيــَدَك، أُبَ ــْم تُْمِســِك ابَْن ــَر، َوَل الأَْم

ــاِطِئ  ــَى َش ــِذي َع ــِل الَّ ــَماِء َوَكالرَّْم ــوِم السَّ ًا َكُنُج ــري ــَلَك تَْكِث نَْس

ــِه««. )تكويــن 22: 15 – 17( ــاَب أَْعَداِئ ــُلَك بَ ــِرُث نَْس اْلَبْحــِر، َويَ

ــد اكن  ــك؟ فق ــس كذل ــب، ألي ــذا يشء غري وه
ــن  ــم يك ــارة. ول ــم وس ــة اهلل إلبراهي ــحق هدي إس
ــن  ــًدا ع ــه بعي ــوا علي ــًدا أن حيصل ــتطاعتهما أب باس
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تدخــل اهلل املعجــزي. فقــد ُودِل بشــل خــارق. ومــع 
ذلــك، فهــذا الطفــل اذلي أعطاهــم اهلل إيــاه، طلــب 

ــة. ــة حمرق ــوه ذبيح ــم أن يقدم منه

موقــف  يف  نفــي  أضــع  أن  حاولــت  وقــد 
إبراهيــم وهــو يف طريقــه إىل جبــل املريــا وأن أختيــل 
ــي  ــة ال ــتنتجه يف الرحل ــه ويس ــر في ــا اكن يفك م

ــام. ــة أي ــتغرق ثالث تس

"ملــاذا يريــد اهلل إســحق؟ ألــم يعطنــا اهلل إســحق؟ 
أليــس هــو املوعــود؟ أليــس هــو الطريقــة الوحيــدة 
الــي ســننال بهــا املــراث اذلي منحنــا إيــاه اهلل؟ ألــم 
ــاذا  ــه؟ فلم ــم نطيع ــه؟ أل ــم نتبع ــرك لك يشء؟ أل ن

ــحق؟ " ــب إس يطل

ــك.  ــال ذل ــر أو ق ــد فك ــا إن اكن ق ــرف م ال أع
أمــا عندمــا وصــل إىل املــاكن اذلي اكن ىلع اســتعداد 
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ــال، "هــذا  ــه اهلل، حتــدث اهلل وق ــام بمــا أمــره ب للقي
حســن. اآلن أنــا أعــرف قلبــك. ومــن اآلن فصاعــًدا 
يــا إبراهيــم، ســأباركك كمــا لــم تتبــارك مــن قبــل. 
ــحق.  ــله؟ إس ــاذا اكن نس ــلك". وم ــأضاعف نس وس
ــك  ــد تمس ــم ق ــت ادلرس؟ إن اكن إبراهي ــل فهم فه
ــط.  ــحق فق ــو إس ــيمتلكه ه ــا اكن س ــحق، لك م بإس
ــتعاد  ــد اس ــحق، فق ــن إس ــازل ع ــا تن ــا عندم أم

ــاب. ــه ىلع احلس ــوق قدرت ــا يف ــًرا بم ــحق متاكث إس

ــا  ــدث عندم ــا حي ــو م ــذا ه ــت أن ه ــد رأي وق
يعطينــا اهلل شــيئًا ممــًزا جــًدا ألنفســنا. فهــو يكــون 
مــن عنــد اهلل. وهــو ثمــني. وهــو فريــد مــن نوعــه. 
ويّه معجــزة. إال أنــه يف يــوم مــن األيام ســيقول اهلل، 
ــح".  ــك. أرجعــه يل. اذحبــه. ضعــه ىلع املذب ــد ذل "أري
ويف تلــك املرحلــة، إمــا أن تتبــع خطــى إبراهيــم، أو 

ســتفتقد بركــة اهلل.
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ــد مــن خــدام  ــت العدي ــول أين رأي وجيــب أن أق
ــكهم  ــر بتمس ــأ املري ــك اخلط ــون ذل ــرب يرتكب ال
ــحق  ــو إس ــم ه ــى دليه ــا تب ــاكن لك م ــحق - ف بإس
فقــط. وهــذا أكــرب اختبــار يــأيت ألي خــادم هلل: فهل 

ــح؟ ــه ىلع املذب ــع خدمت ــتعداد أن يض ــو ىلع اس ه

ــف  ــرف كي ــوراء وأع ــر إىل ال ــي أن أنظ ويمكن
واجهــت هــذا االختبــار يف خــربيت اخلاصــة. ويعــرف 
الكثــرون منكــم كيــف شــاركت بعمــق يف خدمــة 
ــا عــرب الواليــات  اتلحريــر وكنــت متحــًدا بهــا علنً
املتحــدة. ويمكنــي أن أكــرر لكمــات بولــس وأقــول 
أنــي حاربــت الوحــوش مــن أجــل حقيقــة اتلحريــر. 
فقــد حاربــت جســديًا، وقــد حاربــت روحيًــا، وقــد 

حاربــت يف الصــالة، وقــد حاربــت بالصــوم.

ــي اهلل  ــا جعل ــت عندم ــاء الوق ــد ج ــه ق إال أن
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ــات  ــم خدم ــن دليه ــال آخري ــة رج ــع ثالث ــم م أنض
ــا  ــد مجعن ــي. وق ــتوى الوط ــة ىلع املس ــم معروف تعلي
ــادل.  ــوع متب ــزام وخض ــة إل ــلطانه يف عالق اهلل بس
ــا   واكن هــذا تعامــاًل هلل بســلطانه مــع لك واحــد من
وليــس أي يشء خططنــا أو توقعنــاه أو حــى فهمنــاه 
حًقــا. وبهــذا املعــى، جيــب أن أقــول، أن هــذه 
اخلدمــة حتمــل عالمــات إســحق، وليــس إســماعيل.

ولــم يمــض وقــت طويــل قبــل أن أدرك أن 
ــه  ــزام اذلي قطعت ــا اإلل ــر يتضمنه ــي للتحري خدم
مــع أخــويت. وجيــب أن أخضعهــا هلــم. وبعــد الكثــر 
ــا  ــًرا، "أيه ــم أخ ــت هل ــب، قل ــث يف القل ــن ابلح م
اإلخــوة، إن وجدتــم أن خدمــة اتلحريــر اخلاصــة يب 
ــن  ــتثنونها، فل ــم تس ــة وأنك ــة أو خاطئ ــر كتابي غ
أمارســها". فهــل تعتقــد أن هــذا لــم يكلفــي شــيئًا؟ 

ــي! ــد لكف ــى ق ب
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إال أنــي ايلــوم أســبح اهلل ىلع انلتائــج الــي 
 وقبــل لك يشء، لــم 

ً
تدفقــت مــن ذلــك. فــأوال

يطلــب مــي إخــويت اتلخــيل عــن ممارســة اتلحريــر. 
بــل ىلع العكــس، دعمــوين وعــززوين. وعندمــا 
ــا  ــي - واغبًل ــوا جبان ــي، وقف ــوم العل ــت للهج تعرض

ىلع حســاب ســمعتهم.

إال أن مــا يفــوق ذلــك لكــه، أنــه قــد حــدث يشء 
خلدمــة اتلحريــر يف مجيــع أحنــاء الواليــات املتحــدة 
لــم يكــن يل أن أحققــه جبهــودي اخلاصــة. فعندمــا 
ــاء  ــم إنش ــوم، ت ــه. وايل ــحق، ضاعف ــت اهلل إس أعطي
خدمــة اتلحريــر يف لك منطقــة تقريبـًـا مــن الواليــات 
ــا  املتحــدة. وأســتطيع أن أذهــب إىل أي مــاكن تقريبً
وأبــرش باتلحريــر، ويوجــد رجــال مؤهلــون وخملصون 
ــادًرا مــا جيــب  هلل ســيقومون بالعمــل. ويف الواقــع، ن
يلّع أن أعــظ بنفــي عــن اتلحريــر بعــد اآلن. فقــد 
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أقــام اهلل جيًشــا مــن الرجــال، املســتعدين والقادرين 
ىلع ممارســتها. وصدقــوين، لــم يكــن األمــر كذلــك 
قبــل ثالثــني اعًمــا! وبانلظــر إىل الــوراء اآلن، أشــكر 
ــحق  ــه إس ــتعداد أن أمنح ــت ىلع اس ــي كن اهلل أن
اذلي يل وأن أســمح هل بمضاعفتــه. وأعتقــد أنــه 
ــأبى  ــت س ــحق، فكن ــكت بإس ــد تمس ــت ق إن كن
ــن   ع

ً
ــزوال ــط، مع ــة فق ــي اخلاص ــع خدم ــوم م ايل

جســد املســيح وعــن اتليــار األســايس ملقاصــد اهلل.

ودعونا ننظر يف يوحنا 12: 24 إىل لكمات يسوع:

ي الأَرِْض  ِ
ُة اْلِحْنَطِة �ض »اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم تََقْع َحبَّ

 .» ٍ ي ِبَثَمــٍر َكِثــري ِ
َوتَُمــْت َفِهــَي تَْبَقــى َوْحَدَهــا. َولِكــْن ِإْن َماتـَـْت تـَـأْ�ت

ــيح، وال  ــوت املس ــا ىلع م ــك دائًم ــق ذل ــا أطب أن
ــُة  شــك أنــه ينطبــق عليــه. فقــد اكن يســوع هــو »َحبَّ
ــع يف  ــه؛ فوق ــع حيات ــتعًدا أن يض ــِة«. واكن مس اْلِحْنَط
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ــه  ــه وقيامت ــه ودفن ــن موت ــج ع ــن، ونت األرض، وُدفِ
ــا  ــت، عندم ــض الوق ــذ بع ــا من ــرة. بينم ــاًرا كث ثم
تأملــت يف هــذا األمــر، بــدأت أرى نفــي ورشاكيئ 
ــرة  ــذرة صغ ــده ب ــك بي ــا يمس ــل من ــني، ف املؤمن
ــك،  ــروح، وخدمت ــب ال ــاك. فمواه ــا اهلل هن وضعه
اهلل  ألن  ثمــني  يشء  يّه  الشــخصية،  ومواهبــك 

ــك. ــا ل أعطاه

وأنــت تقــول، "إنهــا ملــي، وأســتطيع أن أفعلهــا؛ 
ــا أعــرف كيــف أطــرد الشــياطني؛ وأســتطيع أن  فأن
أصــيل مــن أجــل املــرىض فيســقطون ىلع األرض يــا 
أيخ. وقــد حصلــت ىلع موهبــة كالم العلــم". ومــن 
اجلميــل جــًدا أن تمســكها بيــدك وتشــعر بهــا هنــاك 
وتقــول "إنهــا ملــي". إال أن اهلل ســيقول، "إن أبقيتهــا 
هنــاك، فهــذا لك مــا ســتحصل عليــه... جمــرد بــذرة 
واحــدة صغــرة". فيمكنــك أن تضــع اســمك عليهــا، 
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ــك أن  ــا، ويمكن ــك عليه ــع طابع ــك أن تض ويمكن
تســتمر يف املطابلــة بهــا كملكيــة لــك، إال أنــك لــن 

حتصــل ىلع املزيــد".

ــل  ــقطها! "ه ــا! وأس ــل؟ أن أتركه ــو ابلدي ــا ه فم
تقصــد، أن أدع خدمــي تذهــب؟ أن أتــرك موهبــي 
ــم،  ــب؟" نع ــروح تذه ــب ال ــب؟ أن أدع مواه تذه
دعهــا تذهــب! دعهــا تــزنل إىل األرض وتُدفَــن 
ــن  ــك ل ــد ذل ــار. وبع ــن األنظ ــًدا ع ــع بعي وتضي
تملكهــا بعــد اآلن. إال أين ســأخربك بــيء: اهلل 
ــر. ــن اثلم ــك. واهلل يضم ــن ذل  ع

ً
ــؤوال ــيكون مس س

ــه.  ــأيت إيل ــاكن اذلي ن ــو امل ــذا ه ــد أن ه وأعتق
ــل  ــار. فه ــذا االختي ــا ه ــرون من ــيواجه الكث وس
أريــد أن أعلــن عــن نفــي؟ وهــل أرغــب يف 
ــي،  ــاء خدم ــب يف بن ــل أرغ ــمعي؟ وه ــات س إثب
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ــز  وكــرازيت، ومعســكرايت، ومراكــز الشــباب، ومرك
اتلحريــر اخلاصــة يب؟ وهــل أنــا مهتــم حبقيقــة أنهــا 
ملــي؟ أو إن تعرضــت للمقاومــة بشــل خطــأ وتــم 
اتلنــازع ىلع امللكيــة، فهــل أنــا ىلع اســتعداد ألقــول 
لــألم اخلاطئــة، "خذيــه"؟ هــل أحبــه أم أحــب ذايت؟ 
إنــه ســؤال حيتــاج إىل فحــص دقيــق. ومهمــا أعطــاك 
ــك أن  ــيطلب من ــت س ــيأيت وق ــه س ــد أن اهلل، أعتق

ــقط. ــه يس ــقطه؛ وأن تدع ــه. أن تس ــازل عن تتن

ــم!  ــض منك ــع ابلع ــق م ــذا يتواف ــم أن ه أعل
ــا ســعيد  ــه! وأن أســبح اهلل، أنــت ســعيد ألنــك تركت
ألنــي تركــت بعــض األشــياء تذهــب أيًضــا. أمــا إن 
ــحبوين  ــد س ــوا ق ــم، لاكن ــت محله ــد واصل ــت ق كن

مزنلًقــا إىل األرض.
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الــواعظ مشــغولون جــًدا. وأنــا مشــغول، 
 جــًدا. فهــل تعلــم 

ً
إال أين لســت مشــغوال

 جــًدا؟ 
ً

ــا أن تكــون مشــغوال أنــه ليــس أمــًرا روحيً
وقــد يؤثر ذلــك يف انلــاس، إال أنه ليــس أمــًرا روحيًا. 
فقــد خلقــك اهلل شــخًصا واحــًدا فقــط، ولــن تقــوم 
أبــًدا بعمــل شــخصني بشــل مــرٍض، بغــض انلظــر 
ــة. ــتبذهل يف املحاول ــاق اذلي س ــود الش عــن املجه

ــام يف  ــي باكنجه ــم جي ــرة بقل ــة صغ ــرأت مقال ق
نــرشة كنيســته حــول قــراره بــأن يتخــى عــن القيــام 
ــو  ــما ه ــام بـ ــل القي ــن أج ــل" م ــر اعج ــو "أم ــا ه بم
ــور  ــت األم ــني حت ــواعظ اغرق ــم ال ــم". فمعظ ــر مه "أم

معظم
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املهمــة.  باألمــور  القيــام  يمكنهــم  وال  العاجلــة، 
وإحــدى أهــم الصلــوات املطلوبــة يف الكتــاب املقــدس 
ــَب  َ َقْل ــْؤ�ت ــا َفُن ــَذا َعلِّْمَن ــا هَك ــاَء أَيَّاِمَن يّه يف مزمــور 90: »ِإْحَص
ِحْكَمــٍة.« "علمــي كيــف أســتخدم وقــي". وهــذا 

هــو أحــد األشــياء الــي تبهــرين أكــر عــن يســوع. 
ــا  فهــو لــم يكــن مرتبــاًك أبــًدا. ولــم يكــن مندفًع
 جــًدا أبــًدا. ويف الواقــع، 

ً
أبــًدا. ولــم يكــن مشــغوال

ــي  ــت نف ــداد ذايت إن جعل ــدف إلمت ــر يه ــو أم ه
ــدون  ــاس ال يري ــم انل ــه. فمعظ ــى عن ــخًصا ال غ ش
حًقــا أن يمكــن االســتغناء عنهــم. وبقــدر مــا 
يهمــي أمــر، فــإن أعظــم انتصــارايت تكــون عندمــا 
يمكــن القيــام باألمــر بــدوين. فعندئــذ أكــون قــد 

ــت! جنح

ســوف أخــربك قصــة حقيقيــة حتــدث يف حيــايت 
ــياتل،  ــت إىل س ــو 1971، ذهب ــت. يف يوني ــوال الوق ط



71 إن مل ...حبة احلنطة

ــة  ــوة الرشك ــن خل ــوع م ــاركة يف ن ــنطن، للمش واش
للخــدام. واكن هنــاك دون باشــام، وبــوب مومفــورد، 
وتشــارلز سيمبســون، والري كريستنســون، ورالــف 
ودينيــس  دوبليســيس،  وديفيــد  ويلكرســون، 
بينيــت، وإرن باكســر، والعديــد مــن املعلمــني 
الاكريزماتيــني املعروفــني ىلع املســتوى القــويم. وقــد 
ــا  ــام. وكن ــة أي ــوايل مخس ــوة ح ــذه اخلل ــتمرت ه اس
ــرة يف  ــد الظه ــرة بع ــم ف ــاح ومعظ ــع لك صب جنتم
ــا  ــا يوًم ــد قضين ــة. وق ــربة رائع ــت خ ــة، واكن رشك
ــا يومــني  ــا نتحــدث عــن الشــياطني. وأمضين ونصًف
نتحــدث عــن معموديــة املــاء. فعندمــا تقــوم بإزالــة 

ــا! ــت تقدًم ــد حقق ــون ق ــني، تك ــن العائق هذي

ــن  ــر م ــدد الكب ــذا الع ــول ىلع ه إال أن احلص
ــرب  ــمال غ ــى ش ــم إىل أق ــول به ــني والوص املعلم
ــم  ــًدا، فل ــا ج ــًرا ملًف ــدة اكن أم ــات املتح الوالي
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يكــن دليهــم أمــوال يمكنهــم االســتفادة بهــا. 
ــن ال  ــوة، حن ــا اإلخ ــر، "أيه ــو املؤتم ــال منظم ذلا ق
نعدكــم بــأي يشء، إال أننــا ســنحاول مجــع األموال 
ــذا  ــم". وهل ــم وإقاماتك ــة رحالتك ــة تكلف تلغطي
الغــرض، قامــوا برتيــب بعــض اخلدمــات العامــة لك 
ــظ  ــاط للوع ــس نق ــبوع يف مخ ــام األس ــن أي ــة م يلل
يف مواقــع اســراتيجية يف ســياتل ومــا حوهلــا. واكنــوا 
يركــون اثنــني أو ثالثــة مــن الــواعظ لك يللــة عنــد 
ــذه  ــن ه ــد م ــأل لك واح ــد امت ــنًا، ق ــة. حس لك نقط
ــاح  ــل افتت ــة قب ــه لك يلل ــل طاقت ــن بكام األماك

ــة. ــاس هائل ــتجابة انل ــت اس ــاع. واكن االجتم

وعندمــا انتهــت اخللــوة، مكثــت يف ســياتل 
ألخــدم يف إحــدى الكنائــس الرســويلة لعطلــة نهايــة 
األســبوع فقــط. وبهــذه الطريقــة أتيحــت يل الفرصة 
لســماع اخلــدام املحليــني يتحدثــون مًعــا عــن تلــك 
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االجتمــااعت. وألين كنــت قــد قمــت براعيــة كنيســة 
ــر  ــرف الكث ــت أع ــد كن ــل، فق ــن قب ــياتل م يف س
ــم  ــن آرائه ــربون ع ــم يع ــرف أنه ــت أع ــم، وكن منه
ــة. ويف جوهرهــا، وصلــت تعليقاتهــم إىل مــا  احلقيقي
ــااعت  ــن ألي اجتم ــم يك ــا، ل ــيل: "يف لك ذاكرتن ي
ــك  ــل ذل ــياتل مث ــة س ــر ىلع مدين ــذا اتلأث ــل ه مث
الــيء  أن  إال  االجتمــااعت".  تللــك  اكن  اذلي 
اهلــزيل حــول تلــك االجتمــااعت مــن وجهــة انلظــر 
ــدف  ــة هل ــن منظم ــم تك ــا ل ــو أنه ــانية ه اإلنس
اتلأثــر ىلع مدينــة ســياتل. فقــد تــم تنظيمهــم دلفــع 
ــيطة! ــة البس ــذه يّه احلقيق ــواعظ. وه ــف ال مصاري

ويف صبــاح يــوم اإلثنــني وجــدت نفــي يف 
الطائــرة، متجًهــا مــن ســياتل إىل أتالنتــا، حيــث اكن 
مــن املقــرر عقــد اجتمــااعيت القادمــة. والطائــرة يّه 
واحــدة مــن أفضــل األماكــن للتأمــل. فال يســتطيع 
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اهلاتــف الوصــول إيلــك، وال يزعجــك انلــاس، وأنت 
ــا  ــاكرك. وعندم ــع أف ــدك م ــدك وح ــس يف مقع جتل
جلســت هنــاك، بــدأت أقــول نلفــي، "أليــس هــذا 
ــن  ــن م ــم يك ــي ل ــااعت ال ــا؟ فاالجتم ــًرا غريبً أم
ــا  ــة، اكن هل ــر ىلع املدين ــداث تأث ــا إح ــط هل املخط
تأثــًرا أكــرب مــن االجتمــااعت الــي تــم اتلخطيــط 
هلــا هلــذا الغــرض بــاذلات". ويف تلــك اللحظــة، بــدأ 
الــرب يتحــدث مــي بوضــوح شــديد، ليــس بصــوت 
مســموع، إال أنــه بهــدوء وبتأكيــد، وهــذا مــا قــاهل: 
ــالك  ــي املش ــت تواجه ــن اكن ــع م ــربين اآلن. م "أخ
األكــر - أي هــل مــع يونــان أم مــع مدينــة نينــوى؟" 
وقــد فكــرت لفــرة مــن الوقــت ثــم قلــت، "يــا رب، 
ــك  ــن دلي ــم يك ــان، ل ــم يون ــت بتقوي ــا قم عندم
مشــالك مــع نينــوى". فقــال يل: "وعندمــا أقــوم 
ــن أواجــه مشــالك مــع انلــاس!" ــواعظ، ل ــم ال بتقوي
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واآلن أســتطيع أن أحــي تلــك القصــة ألنــي أنــا 
ــوم  ــا أق ــرب يل، "عندم ــل ال ــم يق ــظ. فل ــي واع نف
بتقويــم الــواعظ اآلخريــن..." بــل قــال: "عندمــا أقــوم 
ــواعظ..." فقــد تــم تضميــي مــع ابلاقــني،  بتقويــم ال

وقــد أدركــت ذلــك.

ــرب يف  ــتمر ال ــا، اس ــت إىل أتالنت ــد أن وصل وبع
ــااعيت  ــط. فاجتم ــذا اخل ــول ه ــي ىلع ط ــل م اتلعام
ــني  ــني اجتماع ــدق. وب ــد يف فن ــت تُعَق ــاك اكن هن
منهــم كنــت أســريح يف إحــدى الغــرف واكن ذهــي 
فــاراًغ إىل حــد مــا. وأنــا أجــد أنــه عندمــا ال تكون 
عقونلــا نشــطة جــًدا، يمكــن أن جيــذب اهلل انتباهنا 
ــك  ــتلقيًا يف تل ــت مس ــا كن ــرب. فعندم ــهولة أك بس
ــات   ــن اللم ــلة م ــي سلس ــادرت إىل ذه ــة، تب احلال
ــن.  ــض األماك ــماء بلع ــم يّه أس ــد منه واكن العدي
واكنــت واضحــة وقويــة وكأنهــا اكنــت مطبوعــة ىلع 
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إحــدى األوراق أمــام عيــي. واكنــت هــذه اللمــات، 
ي ِلِصيــُدوَن. ومــن ِصَْفــَة  ِ

يّه: »مــن نَْهــِر َكِريــَث إل  ِصَْفــَة الَّــ�ت
ي ِلِصيــُدوَن إل اْلَكرَْمــِل. ومــن اْلَكرَْمــِل إل ُحوِريــَب«. ومن  ِ

الَّــ�ت

ــت  ــد عرف ــوس". وق ــن انلف ــد م ــَب إىل العدي ُحوِري
مــا يكــي مــن الكتــاب املقــدس ألدرك ىلع الفــور 
أن هــذه اللمــات اكنــت اخلطــوط العريضــة ملســرة 
إيليــا وأن أســماء األماكــن تمثــل مراحــل متتايلــة 
ــُدوَن  ي ِلِصي ِ

ــ�ت ــَة الَّ ــَث إىل  ِصَْف ــِر َكِري ــن »نَْه ــه: م يف خدمت
ــَب«. ــِل إل ُحوِري إل اْلَكرَْم

ذهــي  يف  اتلفاصيــل  مــلء  يف  بــدأت  ثــم 
ــا  ــة إيلي ــة خلدم ــوح أن اذلروة احلقيقي ــت بوض ورأي
ــع  ــاك مج ــل. فهن ــل الكرم ــت ىلع جب ــة اكن العام
لك إرسائيــل؛ وهنــاك حتــدى 850 مــن األنبيــاء 
مــن  انلــار  تــزنل  أن  طلــب  وهنــاك  الكذبــة؛ 
الســماء ورأى لك إرسائيــل وهــم يســجدون ىلع 
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وجوههــم صارخــني: »الــرَّبُّ ُهــَو هللاُ!« وإن اكن قــد 
فــردي،  شــخيص  انتصــار  شــخص  ألي  حتقــق 
ــل. ــل الكرم ــا ىلع جب ــل إيلي ــك الرج ــو ذل ــاكن ه ل

ــالل  ــه يف خ ــرب أن ــك أراين ال ــد ذل ــه بع إال أن
ــرأة  ــل، ويّه إم ــن إيزاب ــا م ــرب إيلي ــة ه ــام قليل أي
ــد  ــه. فق ــذ حيات ــن اهلل أن يأخ ــب م ــاحرة، وطل وس
ــت!  ــر ثاب ــًدا وغ ــًرا ج ــل قص ــار الكرم اكن انتص
والفكــرة اتلايلــة الــي جــاءت إيّل اكنــت يّه: إن اكن 
ــه يف  ــذ حيات ــا وأخ ــب إيلي ــتجاب لطل ــد اس اهلل ق
تلــك املرحلــة، لــاكن إيليــا قــد مــات بينمــا مهمتــه 
ــا.  ــدون إعــداد مــن خيلفــه روحيً ــة وب غــر مكتمل
ولــم يكــن ســيوجد أحــد ملواصلــة عملــه وإكمــاهل. 
أمــا عندمــا وصــل أخــًرا إىل حوريــب وجــاء وجًهــا 
لوجــه مــع اهلل وســمع خطــة اهلل، فقــد أصبــح األمــر 

ــا.  ــا جــًدا عــن خطــة إيلي خمتلًف
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ــا؟« فقــال  فقــد قــال اهلل، »َمــا َلــَك هُهَنــا يَــا ِإيِليَّ
...« واســتمر يقــدم قائمــة  ًَة ِللــرَّبِّ ْ إيليــا: »َقــْد ِغــرُْت َغــري
جبميــع أنشــطته وإجنازاتــه. فقــال الــرب، بكلمــات 
كثــرة، "أعــرف عــن ذلــك، يــا إيليــا، ولكــن مــاذا 
تفعــل هنــا؟" وعندمــا انتــى إيليــا مــن إخبــار الــرب 
ــا  ــا بم ــرب إيلي ــرب ال ــه، أخ ــا اكن يفعل ــكل م ب
ــدك أن  ــال هل: "أري ــك. فق ــد ذل ــه بع ــده أن يفعل يري
ــون  ــي يك ــع ل ــم: أليش ــال، وه ــة رج ــح ثالث تمس
ــا يف ماكنــك. وحزائيــل يلكــون ملــاًك ىلع ســوريا  نبيً
وياهــو يلكــون ملــاًك ىلع إرسائيــل". وإن قــرأت 
األصحاحــات اتلايلــة يف أســفار امللــوك، فســتجد أن 
ــك  ــة تل ــوا نتيج ــن اكن ــة اذلي ــال اثلالث ــؤالء الرج ه
ــد  ــب ق ــل حوري ــا ىلع جب ــني اهلل وإيلي ــة ب املقابل
ــم  ــة ل ــا. ويف انلهاي ــا اهلل إليلي أتمــوا لك مهمــة أولكه
ــا  ــتكماهل. فإيلي ــم إس ــم يت ــاك أي يشء ل ــن هن يك
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ــه  ــه، إال أن ــة بنفس ــاء املهم ــن إنه ــن م ــم يتمك ل
قــد تمكــن مــن العثــور ىلع مــن ســيخلفونه وقــام 

ــم. ــة هل ــليم املهم بتس

ــت أن اهلل  ــي، أدرك ــذا يف ذه ــرور لك ه ــع م وم
ــه اكن  ــر يل أن ــد أظه ــارشة. فق ــدث إيّل مب اكن يتح
ــي أن  ــة، يمكن ــن ناحي ــايم. فم ــاران أم ــد خي يوج
ــتمر يف  ــاص، وأن أس ــوري اخل ــام بأم ــتمر يف القي أس
ــوة  ــان والق ــتخدم اإليم ــة، وأن أس ــي اخلاص خدم
ــتطيع  ــدى أس ــى م ــا إىل أق ــاين اهلل إياه ــي أعط ال
فيــه ذلــك؛ وســيمكني حتقيــق نــوع مــن االنتصــار 
الشــخيص. إال أنــي ســأنتي بــال شــخص خيلفــي يف 
اخلدمــة، ولــن يكــون هنــاك ثمــار دائمــة خلدمــي. 
ــن  ــل: ال تك ــرى، أراين اهلل ابلدي ــة أخ ــن ناحي وم
طموًحــا نلفســك، وال تؤســس خلدمتــك اخلاصــة، وال 
ــن.  ــاة اآلخري ــتثمر يف حي ــل اس ــده – ب ــا تري ــل م تفع
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ودعهــم حيصلــون ىلع الفضــل، ودعهــم يتولــون 
األمــر حينمــا جيــب عليــك املغــادرة. ودعهــم 

ــك. ــا من ــر جناًح ــون أك يكون

وقــد كنــت دائًما شــخًصا ناجًحــا إىل حد مــا. وأنا 
ال أقــول ذلــك بشــل متفاخــر، إال أنــه منــذ كنت يف 
اثلانيــة عــرشة مــن عمــري، كنــت رئيًســا لــألوالد، 
ــًرا، وأصغــر حاصــل  ــا كب ــًدا للمدرســة، وباحثً وقائ
ــق. فهــو  ــة، طــوال الطري ــة يف اللي ىلع درجــة الزمال
ــاح. إال أن  ــع انلج ــري أن أتوق ــخ يف تفك ــر راس أم
اهلل أظهــر يل أنــه يوجــد مســتوى أىلع مــن انلجــاح. 
ــدك  ــا يف ي ــي حتمله ــرة ال ــة الصغ ــة احلنط دع حب
ــج. ــيهتم اهلل بانلتائ ــوت. وس ــقط ىلع األرض وتم تس

أكــون  ربمــا   - هــذا  أشــارككم  ودعــوين 
ــرك اهلل  ــازل وأت ــة ألين أتن ــر حري ــخص األك الش
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يتمــم األمــر. فأنــا ال يهمــي إن لــم أخــرج شــيطانًا 
آخــر. فــإن اكن اهلل ال يريــدين أن أفعــل ذلــك، فــال 
ــم  ــم أق ــع إن ل ــا ال أمان ــك. وأن ــن ذل ــع دلي م مان
أبــًدا بتنظيــم أي مؤتمــر آخــر، وإن لــم أكتــب كتابـًـا 
آخــر. وإن اكن اهلل يقــودين حــى أختــي عــن أعــني 
ــا  ــا أين اســتثمرت م اجلمهــور، فهــذا حســن يل، طامل
أمتلــك يف املــاكن اذلي ســيعمل فيــه بشــل جيــد. أنا 
حــى ال أعــرف مــاذا أمتلــك؛ وليــس يلع أن أعــرف 
ذلــك. إال أنــي ىلع اســتعداد تلقديــم لك مــا أمتلــك؛ 
ــقط.  ــة تس ــة احلنط ــرك حب ــتعداد أن أت ــا ىلع اس وأن
ــا  ــا أن ــًدا. وحًق ــًدا ج ــعيد ج ــا س ــك، أن ــة ذلل ونتيج
ــا  ــة، وأن ــرف حبري ــو اتل ــا ه ــرف م ــا أع ــر. فأن ح
أعلــم مــا هــو اتلبشــر عــن احلريــة، إال أن أفضــل 
يشء هــو أن تكــون حــًرا. ويمكنــي القــول بــكل 

ــر!" ــا ح ــام اهلل، "أن ــالص أم إخ





7
التخلي 

لكمــة  ىلع  اســتحوذت  الوقــت،  بعــض 
ــن  ــتخدامها يف أماك ــم اس ــث يت "رس"، حي

خمتلفة من الكتاب املقدس.

ــال، يف 1 كورنثــوس 2: 7، يقــول  فعــى ســبيل املث
...« وتقــول بعــض  ي ِ�ّ ِ

ــُم ِبِحْكَمــِة هللاِ �ض بولــس، »بَــْل نََتَكلَّ
الرمجــات هــذا، "بــل ننقــل الــرس وحكمــة اهلل 
اخلفيــة...." ذللــك، توجــد حكمــة رسيــة هلل؛ أي يوجد 
يشء خمــي عــن أذهــان معظــم انلــاس. ومــن جهي، 
ــة  ــك احلكم ــول ىلع تل ــة يف احلص ــة عميق دلي رغب
ــول داود: ــور 51: 6 يق ــم يف مزم ــة! ث ــة اخلفي الرسي

ي ِحْكَمًة«.  ِ
يرَِة تَُعرُِّف�ض ِ ي اْلَباِطِن، َفِفي السَّ ِ

رَْت ِباْلَحقِّ �ض »َها َقْد ُ�ِ

منذ
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يــرَِة ]اجلــزء أو املــكان اخلفي[  ِ الحــظ العبــارة: »َفِفــي السَّ
... ِحْكَمــًة«. وربمــا اكن بولس يشــر يف 1 كورنثوس 2: 7 
إىل حكمــة اهلل هــذه الــي اكنت خمبــأة يف ماكن رسي.

وبالنســبة يل يوجــد يشء جــذاب بشــل خــاص 
يف لك هــذا - أي املــاكن الــرسي، واحلكمــة الرسيــة، 
واملعرفــة الرسيــة. إال أنــه يوجــد رشط واحــد علينــا 
ــي – أي  ــو خم ــا، فه ــيء رسًي ــه. وإن اكن ال ــاء ب الوف
أنــه بعيــد عــن األنظــار. وهكــذا إن أردنــا أن 
نســكن يف هــذا املــاكن الــرسي وجنــد تلــك احلكمة 
الرسيــة، جيــب أن نكــون ىلع اســتعداد ألن نكــون 
خمتفــني. فشــخصيتنا، وســمعتنا، وذواتنــا ســتقف يف 
الطريــق. وجيــب أن ندعهــم يذهبــون – أي أن نركهــم 

ــون. ــقطون ىلع األرض ويموت يس

فكــر للحظــة فقــط يف حيــاة يســوع. فمنــذ 
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ــا يف  ــني اعًم ــوايل ثالث ــى ح ــان، أم ــده كإنس جتس
ــالث ســنوات ونصــف يف  ــة مثايلــة، وث ــاة اعئلي حي
اخلدمــة العامــة، وحــوايل 2000 ســنة يف الشــفاعة. فهل 
ــر  ــد اتلأث ــل تري ــبة؟ وه ــذه النس ــتعد هل ــت مس أن
ــم هلل  ــون العال ــن حيكم ــخاص اذلي ــي؟ فاألش احلقي
هــم املتشــفعون، ومعظمهــم غــر معروفــني ىلع 

ــاء؟ ــتعداد لالحنن ــت ىلع اس ــل أن ــالق. فه اإلط

ــني  ــوع يف أع ــي ليس ــور عل ــر ظه ــاذا اكن آخ م
ــر ىلع  ــا ظه ــم، عندم ــب. ث ــم؟ اكن ىلع الصلي العال
األرض، كيــف ظهــر مــرة ثانيــة؟ قــد ظهــر يف 
ــات،  ــقط ىلع األرض، وم ــد س ــذه. فق ــة تالمي خدم
ــتعٌد أن  ــت مس ــل أن ــر. فه ــاء اثلم ــاك ج ــن هن وم
ــك؟  ــل ذل ــتعُد أن أفع ــا مس ــل أن ــك؟ وه ــل ذل تفع
وهــل أنــت تتمســك بإســحق اخلــاص بــك؟ وتقــول، 
"يــا اهلل، أنــت قــد أعطيتــي إيــاه"، "إنــه يل". فيقــول 
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ــكني".  ــذ الس ــح. وخ ــه ىلع املذب ــده. وضع اهلل، "أعي
ــي، ويف  ــتقدمه يل، بطريق ــت س ــول اهلل، "إن كن ويق
ــر  ــده أك ــأباركه، وأزي ــبي، س ــا يناس ــي، وعندم وق

ــتيعاب." ــم أو االس ــك ىلع الفه ــن قدرت م

منــذ عــدة ســنوات قلــت للــرب أنــي لــن 
ــيمكني  ــة إن اكن س ــارضات ديني ــرد حم ــظ بمج أع
املســاعدة؛ أي أنــي عندمــا أعــظ بــيء، ســأعطي 
ــا  ــه. وأن ــق اذلي أعظ ــل ىلع احل ــة للعم ــاس فرص انل
ــن  ــك. ول ــام بذل ــم بالقي ــن لك ــي مدي ــعر أن أش
ــون  ــب أال يك ــه جي ــخص، إال أن ــط ىلع أي ش أضغ
ــحق اذلي  ــكون بإس ــن يتمس ــل مم ــدد قلي ــاك ع هن
ــا  ــا اهلل. أن ــه يل، ي ــه "إن ــون عن ــم؛ أي اذلي يقول هل
ــون  ــا يك ــأته". وربم ــن أنش ــا م ــته، أن اذلي أسس
ــول  ــه. ويق ــك ب ــا تتمس ــاًل حقيقيً ــو طف ــحق ه إس
ــون  ــد تك ــه يل؟" وق ــه وترك ــازل عن ــل تتن اهلل، "ه
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ــض  ــات، أو بع ــض اخلدم ــب، أو بع ــض املواه يّه بع
املواقــف اخلاصــة. فــإن اكن اهلل قــد حتــدث بالفعــل 
ــِر إســحق اخلــاص 

ُ
إىل قلبــك، أنــا أشــجعك أن حت

ــح. ــه ىلع املذب ــك وتضع ب

وفيمــا يــيل بعــض اللمــات البســيطة الــي 
يمكنــك اإلســتجابة بهــا:

إهلي العزيز

أنت تعلم أنين كنت غري سعيد ومتوتر 
ألنين كنت أؤكد مشيئيت اخلاصة وأطالب 
بامتالك شيء أعطيته لي. وهذا الشيء 

كان )اذكر اسم ما ينطبق عليك؛ أي خدمتك، 
أو شخص ممز، أو موهبة أو أي يشء آخر(.

أصلي أن متنحين، بروحك القدوس، 
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نعمة أن أتنازل عن هذا اإلسحاق لك. 
وأنا أثق بك يف نتائج التخلي عنه.

باسم يسوع آمني
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ــني.   ــن إجنلزي ــد لوادلي ــس يف اهلن ــك برن ودل ديري
وتعلــم كــدارس للغــة الالتينيــة وايلونانيــة فـــي 
جامعــي إيتــون واكمربيــدج، بربيطانيــا، حيــث حصــل 
ىلع زمالــة يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة مــن لكيــة 
كينــج.  وقــد درس أيضــاً العربيــة واآلراميــة، كالهمــا 
فـــي جامعــة اكمربيــدج واجلامعــة العربيــة فـــي 
أورشــليم.  باإلضافــة إىل ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر 

ــرى. ــة األخ ــات احلديث ــن اللغ م

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية يف اجليــش 
ــدأ يف  ــة، ب ــة اثلاني ــرب العاملي ــالل احل ــاين خ الربيط
دراســة الكتــاب املقــدس واختــرب مقابلــة مغــرة 
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ــتنتاجني  ــل إلس ــوع.  ووص ــيح يس ــع املس ــاة م للحي
مــن هــذه املقابلــة: أواًل أن يســوع املســيح يح، وثانيــاً، 
ــب  ــب، ومواك ــي، ومناس ــدس حقي ــاب املق أن الكت
ــه  ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ ــذان اإلس ــر. وه للع
ــة  ــه دلراس ــرس حيات ــني، ك ــك احل ــذ ذل ــل. فمن بالاكم

ــدس. ــاب املق ــم الكت وتعلي

ووصــل برناجمــه اإلذايع »مفاتيــح احليــاة انلاجحة«، 
ترمجــات  ويتضمــن  العالــم  نصــف  مــن  ألكــر 
للغــة العربيــة، والصينيــة، والكرواتيــة، واملالزيــة، 
واإلســبانية  والســامون،  والروســية،  واملنغويلــة، 
واتلونغــا.  وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
ــد  ــور، وق ــم مص ــجل و160 تعلي ــم مس ــن 500 تعلي ع

ــة. ــن 60 لغ ــر م ــا بأك ــد منه ــرش العدي ــم ون تُرج

ــاب  ــك األساســية يّه تفســر الكت ــة ديري إن موهب
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ــد  ــيطة. وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم املق
تســبب توجهــه الالطائــي والالمذهــي يف جعــل 
تعايلمــه مناســبة تمامــاً وتســاعد األشــخاص مــن لك 

ــة ــة وادليني ــات العرقي اخللفي
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