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»أال تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك« 
)مزمور6:85(. 

»تحيينا« أو حرفياً ارجع وإجعلنا نحيا 
الذين  أولئك  صالة  هى  هذه  جديد.  من 
يشعرون  لكنهم  الحياة  من  بعًضا  نالوا 
صاروا  لقد  املزيد.  إىل  حاجة  ىف  أنهم 
أحياء بواسطة الروح القدس. فقد شعروا 
الجديدة،  الحياة  هذه  وتفوق  بحالوة 

الحياة اإللهية الخفية.

وقد عطشوا واشتاقوا للمزيد »أال تعود 
أنت فتحيينا؟«

يترضعون  إنهم  شعبك«.  بك  »فيفرح 
إىل اهلل أن يفعل ذلك ألجل شعبه. ليكمل 
بالرب  بالرب.  هذا  يكون  وأن  فرحهم 

برهم وبالرب قوتهم.

متى نحتاج هذه الصالة: 

1- ىف وقت االرتداد : توجد أوقات تشبه 

كنيسة أفسس، حيث كثريون من أوالد اهلل 
يفقدون محبتهم األوىل يكثر اإلثم فتربد 

محبة الكثريين.

والقريب  الرقيق  سريهم  املؤمنون  يفقد 
ويصلون  األقداس،  من  يخرجون  اهلل.  مع 
اهلل.  وبني  بيتهم  حجاب  وجود  ىف  بعد  عن 
ىف  وكمالهم  وصالتهم  ورعهم  يفقدون 
قلوبهم  يسكبون  ال  انهم  الرسية.  الصالة 

أمام اهلل.

للمسيح.  الواضحة  رؤيتهم  فقدوا  لقد 
هم يرونه لكنه دون وضوح. ضاع منهم 
ثوبه.  رؤية  طيبه،  رائحة  جماله،  منظر 
إنهم يطلبونه لكنهم ال يجدونه. ال يمكنهم 

تحريك قلوبهم لكى يروا املسيح.

أن  ويبدو  نفوسهم  يحرك  ال  الروح 
يبست  فيهم.  جفت  قد  الحيّة  املياه 
النفس وأصبحت عقيمة. الصحبة قوية 

والنعمة ضعيفة.

ذبلت محبتنا لألخوة والصالة املشرتكة 
تركت. ثم اجتماعات األخوة الصغرية لم 
تعد تظهر أنها جميلة. الوحدة من أجل 
غري املجددين قلت وبردت ال تنهر الخطية 
بل تركت أمام عيونهم. لم يعرتف باملسيح 
ىف  النفس  تسقط  وربما  الناس.  أمام 
الخطية وتخىش أن ترجع عنها بل تبقى 

بعيدة عن اهلل وتضل ىف الربية. 

آه. انى أخىش أن تكون هذه هى الحالة، 
لدى كثريين. انه وقت خطري مخيف. لكن 
ال شئ غري افتقاد الروح لنفسك يمكن أن 
لهذه  هذا وقت  أليس  ترجع.  يقنعك ألن 

الصالة »أال تعود أنت فتحيينا؟«

نفس  تحتاج  التجربة:  وقت  وىف   -2
املؤمن إىل نعمة ىف كل لحظة. »بنعمة اهلل 
أنا، ما أنا« )1 كو 10:15(. ولكن توجد 
أوقات يكون فيها محتاجاً نعمة أوفر من 
الجسد  كأحتياج  بالتمام  أخرى.  أوقات 
املستمر للطعام، فأنه توجد أوقات يكون 
غريها.  من  أكثر  للطعام  محتاجاً  فيها 

صرخة للنهضة
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وقت أوقات الجهد الجسدى الكبري، حيث 
املؤمن  نفس  ينكشف  القوة  كل  توضع 
أحياناً الضطهاد شاق. عار لكرس القلب 
كشمس  يسطع  أو  كعقرب  يلدغ  أنه  أو 
محبتى  »بدل  الرأس.  فوق  محرقة 
يخاصمنى« )مزمور 4:109(. يمكن أن 
يكونوا ىف بعض األحيان هم أوالد هلل هم 
الذين يعروننا وهذا ال يزال من الصعب 
ال  مستعدة  أنها  النفس  تبدو  احتماله. 

تضج أو تمل تحته.

تجرب  التى  هى  أحياناً  الحيل  تكون 
ونحن  العالم عنا حسناً  النفس. يتحدث 
نجرب بالبطل والكربياء. ال يزال هذا من 

الردئ احتماله.

بعض  ىف  داخلنا  ىف  إبليس  يصارع 
التجربة  وهذه  فينا  خوفاً  مثرياً  األحيان 
تقرأ  مجربة  نفس  توجد  لعله  داخلية. 
هذا الكالم؟ إن يسوع يصىل ألجلك فصىل 
أو  سالم  إىل  تحتاج  أنت  نفسك.  ألجل 
أكثر. وال شئ إال زيت الروح يغذى النار 
ابعث  إطفائها.  عىل  ابليس  يعمل  بينما 
بهذه الرصخة »أال تعود أنت فتحييناً؟« 

3- ىف وقت األهتمام: »أطلبوا من الرب 

املطر ىف أوان املطر املتأخر« )زكريا1:10( 
مكان،  ىف  اهتمام  وقت  الرب  يبدأ  عندما 
حينئذ  يمطر،  أن  ىف  الطل  يبدأ  وحني 
»يارب  للصالة.  الوقت  حان  قد  يكون 
وال ترتك  تأماً  وابأل  أعطنا  يدك،  تبعد  ال 

واحداً يابساً »أالتعود أنت فتحييناً؟« 

من هم الذين يحتاجون هذه النهضة 

1- الخدام يحتاجونها: الخدام بالطبيعة 

قساة القلوب وغري مصدقني كغريهم من 

الناس )مرقس 14:16( لذلك فإن املسيح 
غالباً يعلن لهم. وإن إيمانهم هو بجملته 
اهلل عىل  أن يحصلوا من  فوق. يجب  من 
كل ما يعطونه للناس، فلكى بقولوا الحق 
بطريقة  عليه  للحصول  حاجة  ىف  فهم 
أن  املستحيل  من  ألنه  ذلك  شخصية. 
تتكلم بقوة من مجرد الرأس ىف معرفتها 
كنا  فأن  املاىض،  ىف  اختبار  من  حتى  أو 
من  يكون  أن  البد  بقوة  نتكلم  أن  نريد 
االحساس الحاىل بالحق كما هو ىف يسوع. 
نحن ال نتكلم عن املن املخفى ما لم نكن 
أن  يمكننا  ال  نحن  بأفواهنا.  تذوقناه  قد 
نتكلم عن املاء الحى ما لم يكن قد فاض 
املعمدان  يوحنا  نظري  ونحن  داخلنا. 
»هودا  فنقول  آتياً  يسوع  نرى  أن  يجب 
حمل اهلل« )يوحنا 29:1( يجب أن نتكلم 
واملسبح أمام عيوننا مثل استفانوس »أنا 
يمني  عن  قائماً  األنسان  ابن   ..... أرى 
اهلل« )أعمال 56:7(. يجب أن نتكلم عن 
أمام اهلل،  للمغفرة والقبول  مشهد مرئى 
فيه.  حياة  وال  بارداً  يكون  فكالمنا  وإال 
لم  إن  ذلك  نفعل  أن  يمكننا  كيف  ولكن 
أكثر  يكشفون  فالخدام  فوق؟  من  يحيا 
اآلخرين،  الناس  من  أكثر  يسقطوا  ألن 
هم مقاييس إحتمال ويرس إبليس عندما 
يسقط نموذًجا من هؤالء. نحن ىف حاجة 
أيها  صلِّ  املسيح!  ملء  من  نمتلئ  ألن 
املحبوب ليكون هذا األمر هكذا »أال تعود 

أنت فتحييناً؟«

الحياة  إن  يحتاجونها:  اهلل  أوالد   -2

االلهية هى بجملتها من فوق. فال أحد له 
حياة إىل أن يأتى للمسيح. »إن لم تأكلوا 
جسد إبن اإلنسان أو ترشبوا دمه فليس 
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وتدوم   )53:6 )يوحنا  فيكم«  حياة  لكم 
باملسيح  االتحاد  طريق  عن  الحياة  هذه 
وبالحصول عىل امدادات جديدة كل لحظة 
من ملئه »من يأكل جسدى ويرشب دمى 
يثبت ىفّ وأنا فيه« )يوحنا 56:6( وتبقى 
هذه الحياة ىف بعض املؤمنني عن طريق 
 ......« القدس«  للروح  املستديم  العنرص 
كل لحظة« )أشعياء 3:27( مثل االمداد 
من  الغصن  عليه  يحصل  الذى  املستمر 
والفرح.  السعيد  املؤمن  هذا هو  الكرمة. 
آخرون يفيض عليهم املاء الروحى حامالً 
بعض  وىف  أعىل.  وإىل  أعىل  إىل  إياهم 
األحيان يحصلون عىل كثري ىف يوم واحد 
أيام أخرى  اكثر من كان من قبلها. وىف 
وىف  موسمه.  ىف  يهطل  الذى  الندى  مثل 
كلتا الحالتني ال تزال الحاجة إىل نهضة. 
ىف جميعها نجد القلب الطبيعى هو ميت 
الصيف  فصل  ىف  حديقة  نظري  وجاف. 
أنها تنهض ما لم تدرى. إن النفس تجاهد 
أمراً  النعمة  ليست  وضعها،  ىف  وتتعب 
طبيعياً  للقلب. إن القلب القديم هو دائماً 
يكون  أن  يحتاج  هلل  فاالبن  لذلك  جاف، 
عىل الدوام ناظراً هلل بنظري خادم إيليا إىل 
الغيمة الصغرية عىل البحر. أنت ىف حاجة 
ماء  ينبوع  الينبوع،  بقرب  تستمر  ألمر 
وترشب  الخالص  برئ  من  قريب  الحى. 

املاء الحى. »أال تعود أنت فتحييناً؟«

3- أولئك الذين أوقظوا سابقاً يحتاجونها:

نقطة تسقط من السماء عىل قلوبهم فهم 
يرتعشون ويبكون ويصلون؛ ولكن الظل 
عرب وكف القلب الصخرى عن األرتعاش. 
أن  الشفتان  ونسيت  العني  أغلقت  وقد 
تصىل. أنها حالة محزنة لكنها عامة هذه 

الحالة. يرفع امللك صوته ىف هذا املوضوع 
صارخاً. إن بعضاً ىف قبورهم قد سمعوا 
عرب  قد  هذا  لكن  يحيون.  وبدأوا  صوته 
األن هم يوارون ىف القبور ثانية. هذه هى 
الحالة املخيفة أن يموتوا ثانية. أن تحب 
املوت فتسئ إىل نفسك ما الذى يخلص مثل 
هذا الشخص إال دعوة أخرى من يسوع؟ 
األموات  من  وقم  النائم  أيها  »أستيقظ 
فيضئ لك املسيح« )أفسس14:5( أصىل 
ألجل نفسك وهى أثمن من كل شئ »أال 

تعود أنت فتحييناً«

تحتاجها:  الجرداء  التني  شجرة   -4

غرس بعضكم ىف هذا الكرم. وقد تمتعوا 
بالشمس والندى دون أن يتحركوا. أنتم 
مجددين  غري  جافني،  دونى،  تزالون  ال 
ىف  إال  لكم  رجاء  ال  هناك  ما  وكل  ثمراً. 
هذه الصالة، األوقات العادية ال تحرككم. 
اآلخرين.  الناس  من  أقىس  هو  قلبكم  إن 
أى احتياج لكم هو أن تصلوا ألجل عمل 
اهلل العميق الصاىف الكاىف وأن ال يتغاىض 
يحتملون  معكم  كثريون  ويرتكك.  عنك 
الصدمة االن بطريقة أفضل لقد يموتكم 
اذا كم هذا فرتيدون املقاومة هلل وإطفاء 
أن  يمكن  ليتك تصىل ألجل وقت  الروح. 

ينقل الجبال.

ال أحد غري الروح املقتدر يمكن أن يلمس 
قلبك القاىس »من أنت أيها الجبل العظيم 
أمام زر بابل تصري سهالً« )زكريا7:4( »أال 

تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟« 

ممن تأتى النهضة ؟ اهلل هو الذى يحيينا 

مرة ثانية.ليست النهضة عمل برشى. انه 
البرش فقط  إىل  إن نظرت  إلهى.  بجملته 
ىف عمل النهضة ستالحظ فقط ما جاء  ىف 
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يتكل  الذى  الرجل  »ملعون   5:17 إرميا 
إن  ذراعه«  البرش  ويجعل  اإلنسان.  عىل 
أعطى  وقد  الرب.  بيد  هى  الوسائل  كل 
له كل ملء الروح. ولقد أودع اآلب العمل 
كله، العمل الفدائى ىف يدى يسوع ولذلك 
فالروح قد أعطى له. وكما أن لآلب حياة 
ىف ذاته ويحى من يشاء كذلك أن تكون 
يشاء«  من  ويحيى  ذاته  ىف  حياة  لألبن 

)يوحنا 21:5- 26(. 

من  أحياء  أوالده  يحفظ  وحده  وهو 
الحى،  املاء  نبع  من  يرشبون  آلخر.  يوم 
ويربضن أوالده  إىل مياه الراحة ويرشبون 

الحياة األبدية ىف كل لحظة منه. 

وهو الذى ىف سلطانه أن يسكب الروح 
القدوس عىل أولئك الذين لم يعرفوه. »و 
وأفيض عىل بيت داود وعىل سكان أوشليم 
روح النعم والترضعات« )زكريا10:12( 
للنهاية  البداية  العمل كله من  بحق فإن 

هو عمله هو. 

يسكب  حتى  باطلة  هى  وسيلة  كل 
شوك  يطلع  شعبى  أرض  »عىل  روحه. 
وحسك« )أشعياء 13:32(. إىل أن يسكب 
عالنية  نحظ  قد  العالء.  من  روح  علينا 
ومن بيت لبيت قد نعلم الشباب ونحذر 
الشيوخ لكن هذا كله باطل إىل أن يسكب 
والحسك  الشوك  العالء.  من  روح  علينا 
غناء  كحديقة  سيكون  كرمنا  سينمو. 
ونحن ىف حاجة ألن يوقظ املسيح كل هذا 
وهذا. يجعل حمل اسمه كإيام القدم إىل 

أن يسكب الروح بغزارة. 

ضع  إليه.  اهلل  أوالد  يترضع  أن  يجب 
»البائسون  وترضع  املوعد  عيل  أصبعك 

يوجد.  وال  ماء  طالبون  واملساكني 
الرب  أنا  يبس  قد  العطش  من  لسانهم 
املستجيب لهم أنا إله إرسائيل ال أتركهم« 
بائس  بأنه  أخربه  )أشعياء17:41( 
خذ  أمامه.  احتياجاتك  ضع  ومسكني 
فراغك مللئه. عنده معونة بال حدود لكل 
ما يحتاجه ىف اللحظة التى نحتاجه فيها.

لنا«  وعد  »ال  تقولون  أنتم  الخطاة  أيها 
لكن لكم وعد إن قبلتموه مزمور 18:68 
قبلت  سبباً.  سببت  العالء  إىل  »صعدت 
املتمردين  وأيضاً  الناس.  بني  عطايا 
للسكن أيها الرب األله«. هل أنت متمرد؟ 
أذهب وقل له هكذا إن كنت مستعداً ألن 
تتربر؟ وأن تغري قلبك املتمرد. اذهب إليه 

واساله وهو يعطيك ماًء حياً. 

عند  »أرجعوا  )أمثال23:1(  يقول 
روحى.  لكم  أفيض  هأنذا  توبيخى. 
أعطيكم كلماتى«. اذهب وخذ أنك أنسان 
بسيط أطلب إليه أن يعمل معك ما وعد به 
ىف حزقيال26:34 »وأجعلهم وما حولهم 
وقته.  املطر ىف  عليهم  وانزل  بركة  اكمل 
فتكون أمطار بركة. »قد يمكنك أن تقول 
األن أنا انتمى لجبل صهيون لكنك يمكنك 
الجبل  أماكن حول هذا  أنك ىف  تقول  أن 

ليتك ترصخ »أال تعود أنت فتحيينا؟«

نتائج النهضة: يرس أوالد اهلل باهلل. انهم  
يفرحون ىف املسيح يسوع. إن أنقى فرحة 
يسوع.  املسيح  ىف  الفرحة  هى  العالم  ىف 
الروح فإن شعبه يرون  عندما ينسكب  
هم  يسوع.  الرب  وضوح  وىف  قرب  عن 
يأكلون جسده ويرشبون دمه انهم يأتون 
أن  يذوقون  بالرب.  إلتصاق شخىص  إىل 
كاملني.  وبره  دمه  يعطى  طيب.  الرب 
يجلسون  وبالكامل.  باملجان  ألنفسهم 
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تحت ظله بفرحة عظيمة. جبال الصخور 
املحبوب  عىل  يستندون  انهم  ملجأهم 
ويجدون منه قوة غري محدودة لنفوسهم، 
نعمة فوق نعمة، كل ما يحتاجون ىف أية 

ساعة تجربة وألم حتى النهاية. 

انه  فيه.  أوالده سعداء  لريى  اهلل  ويحيا 
يحب بأن يرى كل ينابيعنا فيه. ليتك تصىل 
ماء  يسكب  اهلل  كان  إن  أخرى،  بطريقة 
عىل العطشان، فإن تخربه بكل شئ افتح 
له كل آالمك وأفراحك اهتمامك وراحتك. 
املسيح  ىف  كثريون  شئ.  بكل  أخربه 
يقال لهم »من هؤالء الطائرون كسحاب 
وكالحمام إىل بيوتها«)أشعياء8:60( »وله 
يكون خضوع شعوب« )تكوين10:49( 
الفلك كذلك  الخليقة إىل  وكما جاءت كل 
سيجرى الخطاة واملساكني ىف وقت مثل 
)مرقس50:10(  ثيابهم«  »تاركني  هذا، 
هم يهربون معاً إىل الفلك وهو يسوع. ال 

يوجد منظر أحىل من هذا ىف العالم. 

منتشلة  شعلة  »هذا  النفوس.  تخلص 
من النار« )زكريا 2:3(. »إذاً ال شئ من 
املسيح  ىف  هم  الذين  عىل  اآلن  الدينونة 
يسوع« )رومية1:8( »إن نقلنا من املوت 

إىل الحياة« )1يوحنا11:3(. 

انه ممجد هلل: »من قبل شهادته فقد ختم أن 

اهلل صادق« )يوحنا 33:3( انه يعرتف بقداسة 

بالحمد  فمه  يمتلئ  ونعمته.  ومحبته  اهلل 

)مزمور141:3(  الرب«  نفىس  يا  »باركى 

يبدأ بالحنني لصورة اهلل وأن يعرتف به أمام 

الناس وأن يسلك ىف طرقه. وهذا يفرح السماء 

ويفرح األرض. صلِّ ألجل هذا الوقت. 

توجد يقظة ثانية ألولئك الذين ارتدوا: إن لم 

يكن لنا وقت اإلنسكاب الروحى فإن كثريين 

ممن طلبوا املسيح وارتدوا سيهلكون بطريقة 

مريعة. ألنهم عادة يرتدون إىل ماهو أرش من 

قبل. فهم يسخرون أحياناً. فأبليس هو اآلن 

أرش مما كان مالكاً. لذلك فاملرتد بصبح أرش 

إن  ولكن  الخطيئة.  وحل  ىف  يتعمقون  عادة 

القلوب  فستهذوب  روحه  وسكب  اهلل  أنعم 

القاسية صلِّ ألجل هذا. 

توجد يقظة لخطاة جدد: إنها حالة محزنة 

عندما يتوغل الخاطئ ىف الخطية. عندما يمكن 

وتخطئ  السبت  تكرس  أن  عالنية  لجماهري 

عالنية. انها عالمة فظيعة حيث يمكن للخطاة 

أن يعيشوا ىف الخطية، وهم ال يتحركون أمام 

الوعظ بالكلمة واطرح الخوف وصىل أمام اهلل. 

إن رس الرب أن يحيينا ثانية فحالتنا ستتغري. 

انى عىل يقني أنه جميل للمؤمن ألن يرى أننا 

نصعد صحبة إىل بيت الصالة. إن هذا يجعل 

أن  جميل  نفسك.  عىل  يحل  أن  األبدى  املطر 

أن  من  خلوتك  ىف  الصالة  رصخات  تسمع 

يسمع صوت الرصاخ. جميل أن تروا قلوبكم  

تشتاق للمسيح وغفرانه وقداسته ومجده بدالً 

العالم مع أصنامه. »أسكب  أن تغرق ىف  من 

)يوئيل28:2(  البرش«  كل  عىل  روحى  من 

حينئذ تصبح هذه الربية حقالً مثمراً واسمها 

يكون »يهوه شمة« الرب هناك.

د.ل مودى : املبشر 

رابح النفوس )تابع(

أصبح مودى خالل الحرب األهلية عضواً 
تقدم  هيئة  وهى  مسيحية  ملهمة  بازراً 
دينية،  نبذات  مقدسة،  )كتب  مطبوعات 
وأشياء  دينية(.  وجوائز  مكتبية  وكتب 



-6-

اسم الكتاب: مجلة صوت ىف الربية    العدد مارس وإبريل     بروڤة اوىل: 2015/10/3  بروفة ثانية:  2015/10/22
RE  2015/10/26  :بروفة ثالثة:  //2015                                                 كلك

وأرسى  للجنود  بطاطني  مثل  أخرى 
الحرب املتمركزين ىف شيكاغو وىف كثري من 
حقول املعارك القيادية للواليات الجنوبية. 
الكنفدرالني.  والجنود  لإلتحاد  خادمني 
وقد عقد مودى خدمات متعددة كل يوم . 
وكثريون من الجنود الذين ماتوا كانوا قد 
أقتيدوا للمسيح بينما كان هو ومساعدوه 

يصلون من أجلهم. 

عاد بعد الحرب إىل شيكاغو ومرة أخرى 
وقد  األحد،  مدرسة  لخدمة  نفسه  كرس 
النجاح  عظيمة  األحدية  مدرسته  كانت 
حتى جعلته مشهوراً ىف كل البالد. وجاءت 
كل  من  العمل  ىف  طريقته  عن  التساؤالت 
األميال  آالف  الناس  وسافر  االتجاهات. 
أماكن كثرية  إىل  يتعلموها. وقد دعى  لكى 
ليحارض ىف مؤتمرات ملدارس األحد، ولكى 
عن  أحد.  مدارس  عمل  تنظيم  ىف  يساعد 
طريق مجهوداته وافقت مدارس أحد كثرية 
أن تستخدم برنامجه ودروسه كل يوم أحد. 

وبهذا بدأت دروس مدرسة األحد الدولية.

نفسه  يكرس  أن  بدأ  أن  بعد  وحتى 
يحرض  كان  غالباً  الكرازى  للعمل  أكثر 
مؤتمرات مدارس األحد. كمتحدث يومى 
التى  األحد  ملدارس  الدولية  املؤتمرات  ىف 
انعقدت ىف بوسطون 1866 حاول مودى 
ملسؤلياتهم  املندوبني  جميع  يوقظ  أن 
املوكلني  األطفال  لخالص  الشخصية 
أملك  كنت  »لو  تعليمهم.  عىل  هم  عليهم 
قائد  لكل  أتحدث  أن  وأمكننى  اهلل  بعد 
مدرسة أحد ىف أمريكا كنت أترضع لكل 
واحدة  نفساً  األقل  عىل  يقود  أن  واحد 

للمسيح هذه السنة.«

البارزين  أعظم  أحد  مودى  أصبح  وقد 
ىف جمعية الشبان املسيحية من العاملني 
مؤتمر  ىف  كان  لقد  أمريكا.  ىف  فيها 
تقابل  أنه  انرويانابولس ىف سنة 1870 
أن  عليه  كان  الذى  سانكى  إرا  مع  أوالً 
الرتنيم.  وقاد  العمل  ىف  رشيكه  يصبح 
املبكر  الصباح  أجتماع  مودى  وقاد 
للصالة خالل املؤتمر وذهب سانكى آمالً 
هناك  كانت  الشهري.  باملبرش  يكتفى  أن 
بعض الصعوبات ىف بداية الرتنيم إال أن 
صديقاً لسانكى شجعه أن يبدأ برتنيمه. 
بالدم« ىف  نبع مملؤ  »يوجد  يرنم  بدأ  ثم 
هذه الرتنيمة انضمت كل الجموع. وعند 
نهاية الخدمة قدم هذا املرنم ملودى وبعد 
بعائلته  املتعلقة  االستفسارات  بعض 
أعلن  عندها  فيه.  يعمل  الذى  وعمله 
أن  عليك  »حسنا  املحدد  بأسلوبه  مودى 
أنا  الذى كنت  الرجل  ترتك هذا! أنت هو 
أبحث عنه وأريدك أن تأتي إىل شيكاغو 
ببضعة  هذا  »بعد  عمىل  ىف  وتساعدنى 
إىل  وانضم  شغله  سانكى  ترك  شهور 

مودى ىف شيكاغو.

مسرت  عزم  العظمى:  لربيطانيا  زيارته 
مودى ىف سنة 1867 أن يزور بريطانيا 
املسيحى  العمل  طرق  ويدرس  العظمى 
املعمول بها هناك. وكان قد باركه الرب 
الواعظ  ويسمع  يقابل  أن  خاص  بنوع 
سريجون  ه.  تشارىل  الشهري  اإلنجليزى 
ورأى  مللر  بچورچ  أيضاً  التقى  وقد 
إيمانه ىف برستول. ثم أن مودى  مالجئ 
كان حيئنذ غري معروف ىف إنجلرتا إال من 

بعض قادة مدارس األحد البارزين.
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األوىل  الزيارة  هذه  خالل  كان  قد 
التى  الكلمات  مودى  سمع  أن  لربيطانيا 
جعلته جائعاً وعطشاناً الختبار مسيحى 
أعمق والذى شكل حالة جديدة ىف حياته. 
وهذه الكلمات قد قيلت له بواسطة املبرش 
ىف  معاً  يجلسان  كان  بينما  ڤارىل  هنرى 
ميدان ىف دوبلن. »سريى العالم ما يمكن 
مع وألجل ومن خالل وىف  اهلل  يعمله  أن 
تماماً  بجملته  مكرس  إنسان  وبواسطة 
إنه  »انسان«.  قال  أنه  مودى  ظن  له«. 
لم يقل رجالً عظيماً، ليس رجالً متعلماً 
فصيحاً  حكيماً  وال رجالً  غنياً  رجالً  وال 
»انسان«.  ببساطة  لكن  ذكياً،  رجالً  وال 
إن  األنسان«  »ىف  يمكن  وهذا  رجل  أنا 
الكامل  التكريس  بهذا  يقوم  أن  إراد 
أكون  أن  جهدى  سأحاول  أنا  والشامل. 

ذلك »االنسان«.

نارشيكاغو: ىف ربيع سنة 1871 أصبح 

الجو حاراً جداً، تشتت جمهوره وبدا أنه  
بعضهم  مع  تجمعهم  أن  املستحيل  من 
مرة ثانية. بعد الصالة من أجل هذا األمر 
الشخصيات  عن  »عظهم  فكرة  جاءته 
الكتابية«. لم يطل األمر أمام الكنيسة إال 
أسابيع  خمسة  بحر  وىف  تمتلئ،  وبدأت 

كان لديه جمهور كبري.

يقصد  فإنه  املسيح  لدراسة  وحني جاء 
أن تخصص ست ليال لحياته. ىف خامس 
أكتوبر وعظ  الثامن من شهر  أحد،  ليلة 
ألكرب جمهور، كان قد خاطبه عىل االطالق 
الذى  النص  له  اتخذ  وقد  شيكاغو،  ىف 
يدعى  الذى  بيسوع  أفعل  »فماذا  يقول 
كان  قوته  بكل  وعظ  أن  وبعد  املسيح«. 
قال  وفادياً،  املسيح مخلصاً  يقدم  أن  له 

بيوتكم  إل  األية  هذه  تأخذوا  أن  »اتمنى 
معكم ورددها ىف فكركم خالل األسبوع 
وىف يوم السبت التاىل سنأتى إىل الجلجثة 
والصليب وسنقرر ماذا نفعل مع يسوع 
النارصى، ىف يوم األحد هذا مساء التهمت 
شارع  كنيسة  إن  كلها.  شيكاغو  النار 
العمل  كل  مع  الوداع  وقاعة  الينوى 

املركزى ىف منطقته احرتقت إىل األرض.

ىف  قال مودى  ارتكبته«  »ياله من خطأ 
ربط القصة بسامعني كثريين ىف شيكاغو 
ىف العيد الثانى والعرشين للنار العظيمة. 
» لم أتجارس أبداً« ىف أن أعطى السامعني 
أسبوعاً ألن يفكروا ىف أحالمهم منذ ذلك 
الجموع  هذه  إىل  نظرت  لقد   - الحني 
السامعة وليس واحد منهم هنا قد كرزت 
له تلك الليلة. مضت اثنان وعرشون سنة 
ولم أر أبداً تلك الجموع منذ ذلك الوقت. 
أنسه  لم  الليلة  تلك  واحداً  درساً  تعلمت 
أحدد  أن  هو  أعظ  عندما  أنه  وهو  أبداً 

قبول املسيح عىل الشعب حينئذ وهناك.

أنت تحتاج قوة الروح : كانت سنة 1871 

سنة حرجة بالنسبة ملودى، إذ أدرك أكثر 
الكفاءة  ىف  يناسب  ال  صغري  أنه  وأكثر 
أن  يحتاج  هو  وكم  لعمله.  الشخصية 
يكون مؤهالً للخدمة بقوة الروح القدس. 
وقد تعمق ىف اإلدراك عن طريق محادثة 
قد كانت له مع سيدتني كانتا تجلسان ىف 
املقعد األمامى ىف كنيسته. يمكنه أن يرى 
بالقول أن وجهيهما أنهما كانتا تصليان. 
له ىف نهاية كل خدمة »كنا  كانتا تقوالن 
نصىل ألجلك« »ملاذا ال تصليا ألجل الناس 
وكان مودى يسأل »ألنك أنت تحتاج قوة 
الروح« كان جوابهما. هذه األقول شغلته 
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لقراءة املجلة على االنرتنت رجاء الدخول على 

هذا املوقع:

«http://www.heraldofhiscoming.com»

أكرب  له  كان  يبارك.  اهلل  أن  يبدو  ألنه 
متجددون  ويوجد  شيكاغو  ىف  جمهور 
التقيتني  السيدتني  هاتني  لكن  كثريون. 
استمرتا تصليان. وبعد هذا بشهور جاء 
إىل نفسه جوع عظيم. يقول مودى »طلبت 
إليهما أن تأتيا وتتكلمان معى وقد سكبتا 
قلبيهما ىف الصالة حتى أقبل ملء الروح 
القدس. وقد شعرت حقيقة إنى ال أريد أن 
أعيش إن لم أتمكن من الحصول عىل هذه 
القوة للخدمة« ويوماً ما بينما كان يسري ىف 
املدينة »مدينة نيويورك« أجاب اهلل صالته 
ملعمودية الروح القدس. وقد انفرد مودى 
مع اهلل وفاض الروح القدس مالئاً نفسه 
أنه  إىل  وتكراراً  مراراً  والفرصة  بالقوة 
أخرياً طلب إىل اهلل أن يرفع يده. »ذهبت 
ألعظ ثانية ولم تكن العظات تختلف، فأنا 
لم أقدم أية حقائق جديدة، غري أن مئات 
مكانى  إىل  رجعت  كنت  »ما  تجددوا  قد 
قدموا  واملبارك،  املجيد  االختبار  هذا  لوال 

ىل كل العالم«.

الصالة املقتدرة

املطلوبة

إن كان هناك وقت عىل اإلطالق ىف بالدنا، 
واملرصة  املستمرة  الصالة  فيه  تطلب  
واملقتدرة فإنه يوجد االالف من أوالد اهلل 
هى رضورة بسبب حاالت األيام الحالية 
تخصيص  ىف  برسور  ينضمون  والذين 
ألجل  واالرصار  التوسل  ىف  يومية  أوقات 
ألجل  وكلياتنا.  مدارسنا  ألجل  بالدنا، 
التى  الجماهري  ألجل  وكنائسنا،  رعاتنا 
املخلصني  غري  األقرباء  ألجل  اهلل،  نسيت 
التسليم  وألجل  املؤمنني.  غري  واألصدقاء 

الكامل والنهضة ىف قلوبنا وحياتنا.

من  عدد  املقدس  الكتاب  ىف  يوجد 
ىف  إيماننا  وتحيى  ترشدنا  الصلوات 
الصالة من أجل بالدنا التى هى قد نسيت 
 14-7:32 خروج  اقرأ  سعة.  عن  اهلل 
عىص  حني  موىس  صىل  كيف  وشاهد 
شعب إرسائيل اهلل. وكيف أن اهلل قد سمع 
لصوت شخص واحد وخلص األمة كلها 

من الهالك والخراب. 

اقرأ نحميا 4:1 - 11 وأنظر كيف رصخ 
نحميا إىل اهلل ألجل البقية الباقية ىف السبى 
شديد  ذل  ىف  كانوا  الذين  أورشليم  ىف 
وعار. ونتيجة لصالته وعمله فإن أسوار 

أورشليم قد بنيت عن طريق شعبه. 

اقرأ عزرا 5:9 - 15 والحظ كيف أن هذا 
الرجل الذى أحب كلمة اهلل وكان حزيناً جداً 
الشعب، معرتفاً هلل بخطايا  ارتداد  بسبب 
الرؤساء والقادة وخطايا نفسه وكيف حل 
والرش  الخطية،  التبكيت عىل  الشعب  عىل 
الذى كاد يخرب األمة وقد رفع عنها بعيداً 

ورجع الناس إىل اهلل مرة ثانية. 

اهلل،  أمام  منا  واحد  كل  فليتواضع 
أمتنا  وخطايا  خطايانا  ونرتك  ونعرتف 
وعد  باإليمان  ونطلب  بقوة  هلل  ونرصخ 

أخبار األيام الثانى 14:7. )يتبع(


