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الربع الثاني 2018
ص.ب. 15 شربا مرص

الربية
األنجيل  يرفضون  كانوا  حني  اليهود 
»َفإيِنِّي ُكْنُت أََودُّ لَْو أَُكوُن أََنا َنْفسيِ 
يحيِ ألَْجليِ إيِْخوَتيِي  َن الَْمسيِ َمْحُروًما ميِ
َبائيِي َحَسَب الَْجَسديِ« )رو9: 3(  أَْنسيِ

وهم رفاقه اليهود.

واآلن فإن املبدأ هنا أن املشكلة تصبح 
كما  »عنهم«  نتكلم  ال  نحن  مشكلتنا. 
أنها كانت مشكلتهم لكننا نحسب  لو 
الحالة  من  جزء  نحن  معهم.  أنفسنا 
التى هم فيها.نحن نصري مهتمني. بل 
أكثر من هذا يجب أن ندرك انه إن كان 
مشكلة  لدينا  بأن  روحى  فهم  لدينا 
الشعب  جمهور  فإن  األمر،  يف  معينة 
هنا يف أسفل الجبل هم جهلة. إذ أنهم 
موىس  لكن  يفعلون.  ماذا  يعرفون  ال 
يعرف لذلك فهو يأخذ الحمل والقيادة 

 الطريق إىل النهضة

النصوص الكتابية: )خروج32: 30( 
)خروج34: 9(

الذى  العبء  هى  املشكلة  تصبح 
نحمله )خر32: 30()خروج33: 6(.

النهضة هى  تجاه  األوىل  الخطوة  إن 
وواعني  أحياء  الروحيون  أولئك  عندما 
للشعب.  التى  املشكلة  يف  ويشاركون 
لم يكن موىس مذنباً يف أية خطية من 
مشاركاً  نفسه  جعل  أذ  بل  الجميع. 
عنهم  نيابة  وتشفع  الشعب  حالة  يف 
فإن  وهكذا  املدهشة.  الصالة  تلك  يف 
إن  »واآلن  كانت  كما  الفجوة  هذه 
من  فامحنى  وإال  غفرت خطيتهم 
كتابك الذى كتبت« )عدد33( ثم أن 
الرسول  بقول  شبيه  هو  موىس  كالم 
املواطنني،  برفاقه  يتعلق  فيما  بولس 
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نجده  أن  يمكن  شئ  وهذا  نفسه.  عىل 
العظيمة  النهضات  كل  تاريخ  يف  دائماً 

وقد حدث يف قصة الكنيسة املسيحية.

الذى  واحد  رجل  فقط  يكون  فقد 
يشعر بالحمل ال يستهني باملشكلة لكنه 
الشخصية  باملسئولية  ويشعر  يحملها 
ويعرف بأن علبه أن يعمل شيئاً وهذا ما 
عمله موىس هنا. فهو قد قدم رسالة اهلل 
إىل الشعب بدون خوف بطريقة شجاعة 
)خروج 33:5( فهو يتحدث إليهم داعياً 
إياهم إىل التوبة ويريهم الحق عما كانوا 

يعملون.

إن هذا ليس أمراً يسرياً ألن يعمله. بحق 
كانت  هذه  لكن  جداً.  مؤلم  دائماً  فهو 
ميزات موىس كما أنها دائماً هى تميز الذين 
استخدمهم اهلل للتعامل مع كنيسته. أنظر 
ما  يقول  أن  يكن   لم  إرميا.  املسكني  إىل 
قاله. وألكثر من مرة قرر أن ال يقول لكنه 
لم يستطيع ضبط نفسه. وقد كانت كلمة 
يتكلم  أن  عليه  كنار يف عظامه وكان   اهلل 
)إرميا20: 9( وقد أصبح هذا واجب كل 
نحن   نعيش  الذى  الزمن  بحق  يفهم  من 
فيه أن نتكلم بوضوح وعالنية. إن أردت 
هذا  تعمل  ال  سوف  فأنت  طبعاً  شهرة، 
أن  فعليك  اهلل  تخدم  أن  أردت  إن  ولكن 

الخطية  وتظهر  وتعلن  بالحق  تتكلم 
أو  خوف  دون  الكنيسة  يف  والخطأ 

تفضيل.

العداوة.  من  نوع  يف  تصبح  وبهذا 
الذين  الناس  جموع  بني  تقف  فأنت 
الحى وأنت  اهلل  أنهم جهلة وبني  يبدو 
تتوسط بينهم. وأنت تحمل اعرتافاتهم 
هلل وتحمل رسالته لهم. وأن تعمل هذا 
بجسارة نادرة التى أظهرها موىس يف 

هذه املناسبة 

الصالة الهامة:

أَْنَت  »اْنُظْر.   : ليِلرَّبِّ ُموَس  »َوَقاَل 
َوأَْنَت  ْعَب،  الشَّ هَذا  ْد  أَْصعيِ  : ليِ َقائيٌِل 
َوأَْنَت  ي.  َمعيِ ُل  ُترْسيِ َمْن  ُتَعرِّْفنيِي  لَْم 
َوَوَجْدَت  َك،  بيِاْسميِ َعرَْفُتَك  ُقلَْت:  َقْد 
يِْن  إ . َفاآلَن  َعْيَنيَّ فيِ  نيِْعَمًة  أَْيًضا 
َعْيَنْيَك  فيِ  نيِْعَمًة  َوَجْدُت  َقْد  ُكْنُت 
ليَِكْي  أَْعريَِفَك  َحتَّى  َطريِيَقَك  َفَعلِّْمنيِي 
َد نيِْعَمًة فيِ َعْيَنْيَك. َواْنُظْر أَنَّ هذيِہيِ  أَجيِ
رُي  َيسيِ ي  »َوْجهيِ .َفَقاَل:  َشْعُبك  َة  األُمَّ

َفأُريِيُحَك«

َفالَ  َوْجُهَك   ْ َيسيِ لَْم  يِْن  »إ لَُه:  َفَقاَل 
بيَِماَذا  هُهَنا، َفإيِنَُّه  ْن  ميِ ْدَنا  ُتْصعيِ
َعْيَنْيَك  فيِ  نيِْعَمًة  َوَجْدُت  أَنِّي  ُيْعلَُم 
َمَعَنا؟  رييَِك  بيَِمسيِ أَلَْيَس  َوَشْعُبَك؟  أََنا 
يعيِ  َجميِ َعْن  َوَشْعُبَك  أََنا  َفَنْمَتاَز 
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. األَْرضيِ َوْجهيِ  َعَل  الَّذيِيَن  ُعوبيِ  الشُّ
األَْمُر  »هَذا  ليُِموَس:  الرَّبُّ  َفَقاَل 
أَْيًضا الَّذيِي َتَكلَّْمَت َعْنُه أَْفَعُلُه، ألَنََّك 
وََعرَْفُتَك   ، َعْيَنيَّ فيِ  نيِْعَمًة  َوَجْدَت 

ك.« )خر33: 12- 17(. بيِاْسميِ

أخرى.  اآلن خطوة حيوية  أيضاً  هنا 
الحقيقية  للصالة  الرسعة  هنا  بمعنى 
صالة  كانت  لقد  القصة.  هذه  يف  تبدأ 
عاجلة  صارت  فقد  اآلن  أما  قبل  من 
كما أنه لم تكن نهضة عىل األطالق يف 
تمر  أن  إال  للكنيسة  الطويل  التاريخ 
فبهذه املرحلة هذه الرسعة يف الصالة. 
فأنت  ترى موىس انه لم يزل غري قانع. 
انه يريد أكثر فهو يريد شيئاً أبعد. فهو 
يصىل ويترضع ويتشفع مع اهلل. دعنى 
حتى  لصالته  تحليالً  لك  أقدم  فقط 
يمكنك أن تتمثل بها يف نفسك بتفصيل 

وبما تسرتيح له.

األن نبدأ بما صىل موىس ألجله؟ أوالً 
فإنه صىل ألجل يقني شخىص. »حتى 
أن  يطلب  لم  فهو  )عدد13(  أعرفك« 
هذه  عنده  فعالً  فهو  اهلل  عن  يعرف 
عىل  قابله  قد  فعالً  كان  فقد  املعرفة. 
هى  »أعرفك«  الكلمة  هذه  إن  الجبل. 
من تعبري قوى جداً. فموىس كان يرغب 
يف معرفة وثيقة باهلل. وهذا هو ما كان 

إىل  نصىل  حني  وليس  وراءه.  يسعى 
نقوم  ألن  بحق  نبدأ  أننا  املرحلة  هذه 

بعملنا كمؤمنني.

يِْن  »إ قوة  ألجل  موىس  صىل  ثانياً: 
ْن  ميِ ْدَنا  ُتْصعيِ َفالَ  َوْجُهَك   ْ َيسيِ لَْم 
هى  املهمة  إن  )عدد15(  هُهَنا« 
كفاً  ليس  أنه  موىس  ويعرف  عظيمة 
فهو  بنفسه  الثقة  يرى  ال  فهو  لها. 
أكثر الناس وداعة. لذلك إذ يدرك قوة 
فإنه  هو  وضعفه  املشكلة  وعظيمة 
وقوته.  وجهه  حضور  ألجل  هلل  يصىل 
أيها األصدقاء األعزاء ال يجب علينا أن 
نكون مستقيمني  أن  ننىس هذا. يجب 
ويجب أن نحارب من أجل األستقامة. 
أن  يمكن  ال  وحدها  األستقامة  لكن 
تكسب املعركة إذ أننا يف حاجة إىل قوة 
اهلل كما نحتاج إىل حقه. نحن يف حاجة 
وهذا  ملواقفنا  الخاصة  الحقيقة  لهذه 
السبب  لهذا  ألجله.  موىس  ترضع  ما 
هو رفض قيادة وال حتى مالك. انه ال 
يقبل أى شئ أقل من وجه اهلل يف قوة 
حية وحقيقية يف وسط الشعب. وهذا 

ما يصىل موىس ألجله.

وهذا يأتى بنا إىل الطريقة التى صىل 
بها. وهذه مدهشة بحق. هل الحظت 
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جسارته؟ هل فكرت يف هذا يف حياتك؟ 
القدير   هلل  يتحدث  وهو  ملوىس  استمع 
»أنظر إن هذه األمة شعبك« »أنظر كان 
اهلل يحب  أن  واعتقد  اهلل.  له جدال مع 
علينا  ونحن  أبونا.  هو  اهلل  أن  إذ  هذا، 
أن نعمل كل شئ بخشوع ومخافة اهلل. 
ولكننا نحن أوالد اهلل ويوجد فينا نوع 
من الجسارة املقدسة. فإن موىس يقول 
ْعَب،  الشَّ هَذا  ْد  »أَْصعيِ »أنظر...قائل 
ي.  َمعيِ ُل  ُترْسيِ َمْن  ُتَعرِّْفنيِي  لَْم  َوأَْنَت 
َك،  بيِاْسميِ َعرَْفُتَك  ُقلَْت:  َقْد  َوأَْنَت 
 .. َعْيَنيَّ فيِ  نيِْعَمًة  أَْيًضا  َوَوَجْدَت 
نيِْعَمًة  َوَجْدُت  َقْد  ُكْنُت  يِْن  إ َواآلَن 
َحتَّى  َطريِيَقَك  َفَعلِّْمنيِي  َعْيَنْيَك  فيِ 
َد نيِْعَمًة فيِ َعْيَنْيَك...«  أَْعريَِفَك ليَِكْي أَجيِ

 

)عدد 12، 13( هذه هى لجاجة األبن 
فعالً  قاله  بما  اآلب  مذكراً  أبيه  مع 
قوله كقضية مجادلة داعياً  مستخدماً 
يف نوع من النزاع قائالً »وأنت تعلم أنك 
تعمله«  لم  ملاذا  أنك  غري  هذا.  ىل  قلت 

هذه فرصة هامة للصالة.

إن القديسني القدماء يف القرن التاسع 
عرش وال يزال عدد أكرب يف القرن الثامن 
قد  غالباً  عرش  السابع  والقرن  عرش 
اعتادوا أن يصلوا كما يعمل موىس هنا 
فقد  منه.  اهلل  بمواعيد  يطالبون  كانوا 

عرفوا كتابهم املقدس وكانت صلواتهم  
الكتاب  مواعيد  يأخذون  كانوا  كتابية. 
املقدس ويعرضونها أمام اهلل ويقولون 
اهلل  يحاجون  وكانوا  قلته«  ما  »هذا 
قائلني »إذا« و »لذلك« هل نحن  نعرف 
انه  الصالة؟  هذه  نوع  عن  شئ  أى 
ليس من املفاجئ أن الكنيسة هى كما 
هى. يجب علينا أن نتعلم كيف نصىل، 
نتشفع كيف نترضع ونصارع  وكيف 
القصص  نستخدم  وكيف  اهلل.  مع 
القديمة من القديسني األقدمني، الذين 
إن  املواعيد.  حبال  يف  وضعها  اعتادوا 
املواعيد كنوع من الحبال تمتد إىل فوق 
الحبل إىل أن  السماء وأنت تسحب  إىل 
ملواعيد  باألستجابة  أسفل  إىل  تسحبه 
أسفل،  إىل  بالحبل  يسمح  وهو  اهلل. 
فامسك به واسحبه واستمر يف سحبه 
حتى يمنح اهلل الربكة. وبهذه الطريقة 
كان يصىل موىس. هذه الجسارة وهذه 

الثقة- هذه هى الشفاعة الحقيقية.

لم تكن نهضة عىل األطالق يف الكنيسة 
املتوسلني  من  فرقة  هناك  تكن  لم  ما 
نفوسهم  خصصوا  وقد  هذه  مثل 
وقت  اى  ويف  معهم.  الحمل  آخذين 
الشعب  من  جماهري  مع  الحالة  تكون 
هلل.  وترضعوا  عملوا  فقد  ينتظروا.  لم 
أثبت  قد  تلقائيا  اهلل  فإن  ثانية  ومرة 
يشجع  هو  الصالة  من  النوع  هذا  أن 
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الذى تكلمت  »أنا«   قال ملوىس  اهلل  ألن 
عنه أفعله. ألنك وجدت نعمة يف عينى 
هذا  إن  )عد17(  باسمك«  وعرفتك 
يمكن  كيف  طبعاً.  العظيم  الرس  هو 
معنى  يف  اهلل؟  من  يطلب  أن  لألنسان 
أنه ال يمكنه وبمعنى آخر يمكنه. فال 
الرسمدى  األله  القدير  أن  أبداً  ننىس 
املتسلط هو أبونا. وأنا أؤمن أنه يجب 
بمواعيده  يطالبونه  أوالده  يسمع  أن 
وهو سيقول لهم »نعم أنا سأفعل هذا  

أيضاً آلجللك«.

أرغب ف أن ترى مجد الرب

َمْجَدَك«. َفَقاَل:  »أَريِنيِي  َفَقاَل: 
َوأَُناديِي  ُقدَّاَمَك.  ُجوَدتيِي  ُكلَّ  يُز  »أُجيِ
بيِاْسميِ الرَّبِّ ُقدَّاَمَك. َوأََترَاَءُف َعَل َمْن 
أَْرَحُم.« َوَقاَل:  َمْن  َوأَْرَحُم  أََترَاَءُف، 
ألَنَّ  ي،  َوْجهيِ َترَى  أَْن  َتْقديُِر  »الَ 
يُش« .َوَقاَل  َوَيعيِ َيرَانيِي  الَ  اإليِْنَساَن 
ُف  َفَتقيِ َمَكاٌن،  ْنديِي  عيِ »ُهوََذا   : الرَّبُّ
اْجَتاَز  َمَتى  ْخرَةيِ .َوَيُكوُن  الصَّ َعَل 
َن  ميِ ُنْقرٍَة  فيِ  أََضُعَك  أَنِّي  َمْجديِي، 
َحتَّى  بيَِيديِي  َوأَْسُتَُك   ، ْخرَةيِ الصَّ
أَْجَتاَز. ُثمَّ أَْرَفُع َيديِي َفَتْنُظُر َوَرائيِي، 
ي َفالَ ُيرَى« )خر18: 23(. ا َوْجهيِ َوأَمَّ

أن  تعنى؟  ماذا  النهضة.  هى  تلك 
يكن  لم  األمور.  تلك  مذاق  لك  يكون 

موىس راضياً، بل كان يريد أكثر، فهو 
بحق  أراد  إنه  مجدك«.  »أرنى  يقول 
بعينية  اهلل  مجد  ويرى  اهلل  يرى  أن 
املجردتني ولكنه هنا يمىض بعيداً جداً 
ال  هذا  بأن  له  يقول  أن  اهلل  عىل  وكان 
يمكن أن يحدث بأن ال أحد يمكنه أن 
ويعيش.  املجردتني  بعينية  اهلل  يرى 
إىل  طريقه  يف  الطرسوىس  فشاول 
املسيح  من  ملحه  له  كانت  قد  دمشق 
موىس  أعماه.ولكن  قد  وهذا  املمجد 
ويقول  يستحقه.  لم  واله  يجعل طلبه 
وجهى  ترى  أن  يمكنك  ال  »أنا  فعالً 
فأنا  لك.  لكننى سأخربك عما سأعمله 
من  أكثر  ستكون  إجابة  سأعطيك 
كافية لك. أنا عطيك ملحة منظر جزئى. 
فيأخذ  الطريقة.  هذه  أخذ  هو  ولذلك 
يقف  أن  له  ويقول  صخرة  إىل  موىس 
بينما  أنه  يقول  ثم  الصخرة  تلك  عىل 
يمر مجده فإنه سيضع موىس يف نقرة 
بينما  لكنه  بيده  الصخرة ويسرته  من 
هو مجتاز فإنه سريفع يده وهو يقول 
وأما وجهى  ترى ورائى  »وأنت  ملوىس 

فال يرئ«.

ملحة  فقط  إنها  النهضة؟  هى  فما 
ملا  ملحة  إنها  الرسمدى.  اهلل  مجد  من 
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ينتظرنا يف املجد األبدى. واهلل إذ يفعل 
كالرب  نفسه  ويعلن  اسمه  ينطق  هذا 
املتسيد قائالً »أتراءف عىل من أتراءف 
باملقارنه   19 أرحم« )33:  وأرحم من 

مع 34: 6، 7(.

دعوة لطلب الرب:

تشعرون  هل  األعزاء  األصدقاء  »أيها 
حالة  تحزنكم  هل  األزمنة؟  بثقل 
شئ  أى  تعملون  أنتم  هل  الكنيسة 
لهذه الحالة؟ توجد دعوة اليوم ألولئك 
األمور  لهذه  بالحمل  يشعرون  الذين 
اهلل  اسم  وكرامة  مجد  يهمهم  والذين 
ينسحبون  ألن  والكنيسة  واملسيح 
حتى  إلتنتظر  معاً.  ويجتمعون  جانباً 
تتحرك  ال  قد  أو  واحد  كل  يتحرك 
الرب،  وجه  اطلبوا  معاً،  اجتمعوا  أبداً 
كانت  مهما  سوياً.  كلمته  أدرسوا 
انهم  يطلبه،  اهلل  شعب  فإن  طائفتك. 
ينتظرون  ينتظرونه،  وجهه.  يطلبون 
يروا  أن  يطلبون  الكل،  وفوق  اجابته. 
ما  يعملون  وحينئذ  مجده،  من  ملحة 
بهم  سيلتقى  وهو  يعملوه  أن  يطلب 
ويعطيهم الربكة التى يرغبونها. وأنتم 
آخرين  ربح  يف  منه  ستستخدمون 
اهلل  ليت  للحق.  الصحيحة  املعرفة  إىل 

قلب  يف  كانت  التى  الرغبة  فينا  يوقظ 
موىس ألن يعرف اهلل وأن تكون له ملحة 

من مجده.

 إنتصار الروح القدس

 ف النهضة

كثرياً  اضطهد  املسيحى  املجتمع  إن 
خالل قيام 1900. فقد قاس األستشهاد 
الذين  األشخاص  أن  ثم  شخصاً.   54

نالوا جزءاً من املذبحة.

تفتح  ما  يوماً  أن  رجاء  لهم  وكان 
ثم  قتلوا  ملن  لألنتقام  لهم  الطريق 
يف  تعقد  النهضة  اجتماعات  أزمة  أن 
شنمنفو قد وصل إليه بعد الظهر من 
الرابع. ثم ان لدى مشاعر بأنى  اليوم 
استمرارية  بعد  دينونة.  أشاهد منظراً 
نطقت  أنا  ثالث ساعات  ملدة  األجتماع 

بالربكة الختامية.

كل  من  رصخات  علت  الحال  يف 
علينا  اشفق  فضلك  »من  السامعني 
وملدة  األجتماع.  يستمر  ان  واسمح 
أيام لم نكن قادرين أن ننام وسيكون 
األمر كما هو ليلة أخرى إن لم تعطينا 
اآلن«  خطايانا  من  نتخلص  فرصة 
سألت سيدة مرسلة أن تأخذ السيدات 
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والفتيات إىل مدرسة البنات وأن تستمر 
معهم هناك إىل أن تأخذ الحركة جانباً. 

ينتهى  لألجتماع  أمل  أية  أر  لم  أنا 
كانت  بينما  أخرى.  بطريقة  أبداً 
جاء  املكان  يمألون  والفتيات  النسوة 
املنرب  أمام  وانحنى  املرسلني  أحد 
بروح  الخطايا  من  بالعديد  واعرتف 
الذى هو  الحمل  يزال  لكن ال  صادقة، 
ازاحته  يمكن  وال  كاهله  عىل  بوضوح 
اعرتفت  حيث  له،  قلت  طريقة.  بأية 
بخطاياك فإن اهلل هو أمني وعادل ألن 
إثم،  كل  من  ويطهرك  خطاياك  يغفر 

أمىض بسالم!.

»غري أنى لم اكن اعرتفت بأرش خطية 
من كل الخطايا« قد رصخ منكرساً« أنا 

ال أريد أن أغفر«.

ثم طبقا لقوله أجبته »ال يمكن هلل أن 
يغفر لك«.

املستحيل  من  فإنه  انسانياً  هذا  لكن 
سنوات   يف  قائالً«  »وواصل  أغفر  أن 
املالكمة جاء رجل وقتل أبى ومنذ ذلك 
الحني قد شعرت أن من واجبى أن أنتقم 
صديقاً  فإن  مىض  يوم  يف  فقط  ملوته. 
ىل قائالً »أين صديقك الحنون؟ فأبوك 
قد قتل وأنت تعيش ــ أنت منتقم له. 
فأنت لست مستحقاً أن تكون صديقي. 

أغفر  أن  أنا ببساطة ال يمكننى  »ملاذا، 
لذلك الرجل. يجب عىل أن أقىض عليه«.

من  »إنه  وقلت  خائفاً  كنت  أنى  »ثم 
أن  بأنه اليمكنه  اهلل  كلمة  الواضح من 
يغفر لك. وهو لم يقل أى شئ أكثر بل 

أنه قد استمر عىل ركبتيه، باكياً.

»يف  وقال  مدرسة  تلميذ  وقف  ثم 
1900 جاء املالكم إىل بيتى وقتل أبى. 
لم  بأنه  شعرت  وأنا  الحني  ذلك  ومنذ 
أن  إال  ىل  مفتوحة  أخرى  طريقة  تكن 
أكرب وانتقم من هذا الخطأ لكن خالل 
جعلنى  قد  األخرية  القليلة  األيام  هذه 
الروح القدس بأساً حرياً حتى أننى لم 
أنام أو أن أعمل  أن آكل أو  أكن قادراً 

أى شئ. 

أغفر  أن  إىل  يطلب  أنه  أعلم  وأنا 
ألجىل  فصىل  يسوع.  أجل  من  للقاتل 
وقد أخرب أخرياً كيف أن املالكم قد جاء 
األكرب.  وأخاه  وأمه  أباه  وقتل  بيته  إىل 
ويف الحقيقة تسعة أوالد منا وقد وقفوا 
أن  كيف  أخربوا  وقد  الطريقة  بتلك 
آباءهم وامهاتهم وإخواتهم وأخواتهم 
قد قتلوا أمام أعينهم وكيف أن هذا منذ 
حدث ثم أنهم قد عاشوا عىل أمل بأنهم 
يوماً ما سيكونون قادرين أن ينتقموا. 
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كانوا  قد  أنهم  اعرتفوا  جميعاً  ولكنهم 
وطلبوا  وبائسني  تماماً  قادرين  غري 
لهم  تكون  ألن  ألجلهم  نصىل  أن  إلينا 

نعمة ألن سيغفروا ملن أخطأ اليهم.

والفتيات  النساء  تركت  أن  بعد 
ملدة  مستمرآ  بقي  الذى  األجتماع 
إال  يكن  ولم  الساعة.  ونصف  ساعتني 
مجرى واحداً لألعرتافات حتى النهاية.

وكل الوقت فإن املرسل الذى لم يغفر 
املنرب،  من  قريباً  هناك  منحنياً  كان 
أخرياً  هو  األجتماع  نهاية  وعند  يبكى. 
قام عىل ركبتيه وواجه الجموع. ورصخ 
اسرتيح  أال  فكرى،  استقر  »لقد  قائالً 
أبى«  قتل  الذى  الرجل  اقتل  حتى  ابداً 
واعتقدت أن هذا هو آخر ما سأرى فيه.

اليوم التاىل:

حني دخلت الكنيسة يف صبيحة اليوم 
وكان  املنرب  بجانب  واقفاً  كان  التاىل، 
وطلب  الصباح.  كارشاقة  يلمع  وجهه 
أبداً  أن  قد  قليلة  كلمات  ليقول  إذناً 
وقال.  املدرسة  ألوالد  واتجه  و  خطا 
»هل األوالد الذين اعرتفوا الليلة املاضية 
وطلبوا نعمة ألن يغفروا لقتلة أحبائهم، 
من فضلكم تعالوا إىل ههنا إىل األمام؟ 

وذهبوا  مقاعدهم  التسعة  األوالد  فرتك 
واصطفوا يف صف أمامه.

الليلة  العرتافاتكم  استمعت  لقد 
لقد  املبرش«  »قال  األوالد  أيها  املاضية 
استعداد  عىل  بانكم  تقولون  سمعتكم 
أحباء  قتلوا  الذين  ألولئك  تغفروا  ألن 
يف  كقائد  إىل  استمعتم  أنكم  ثم  لكم. 
أغفر  أن  يمكننى  ال  أنه  أعلن  الكنيسة 
وأنا ال يمكننى أن اسرتيح حتى أنتقم 
أنى  ثم  أبى«.  قتل  الذى  الرجل  من 
الخدمة  بعد  البيت  إىل  رجعت  عندما 
فكرت يف كيف أن إبليس يرغب يف أن 
يكون متأكداً لينتهز بأنى مثال ويضع 
بائسة.  حالة  يف  األوالد  أيها  إياكم 
أن  يف  صغار  أنكم  الناس  سيقول 
يشري  أن  يمكنه  أنه  ثم  أذهان  يعرفوا 
إىل كرجل ذكى لذا يجب عىل بكل يقني 
يؤمن  ال  »أنه  واقول  فكره  أعرف  أن 
بذلك القول الجاهل عن املغفرة بعضنا 
إبليس  لئال  ولذلك  ألعدائنا.  أو  لبعض 
الكتب  يسئ فهمكم فقد اشرتيت هذه 
التسعة للرتنيم وأنا سأقدم كتاباً هدية 
أن كل مرة  أمل  لكل واحد منكم. عىل 
اهلل  تسبحون  الكتب  هذه  تستخدمون 
قد  املبرش  أنا  انى  كيف  صفاتهم  من 
قبلت نعمة منه لكى أغفر لقاتل أبى«.

يف  القائمة  استمرت  فقط  عندها 
الذين عليهم قد خططت  اسماء أولئك 
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املسيحية أن تنتقم وقد تقدموا لألمام 
وقد تحولوا إىل منترصين.

 نرصة للذين تحت

 الضغوط

األيام  هذه  الضغوط يف  من  الكثري  إن 
يوجد  فال  مؤكدة.  غري  أمور  نتاج  هى 
واألمور  كبرية.  أمور  عن  مؤكد  شئ 
أسفل  ففى  القلق.  تجلب  املؤكدة  غري 
حياة الكثريين اليوم توجد حالة مزمنة 
من  باقية  سلسلة  من  ستثار  الشك  من 
اآلمور غري املؤكدة. ولذا فالحياة نفسها 
للرسول  قول  هناك  مغلقة.  تصبح 
 » اَقةيِ الطَّ َفْوَق  دًّا  جيِ لَْنا  »َتَثقَّ بولس 
الحقيقي  املؤمن  حياة  إن   .)8 )2كو1: 
ليست سهلة أبداً. فأنها أقل سهولة ربما 
ما  وغالباً  الخارجية  األزمات  ثم  اآلن. 
يستدعى األضطهادات إىل البطولة. لكن 
الداخلية  الضغوط  من  اآلخر  بعد  يوماً 
الجانبني  من  األنسان  تمزق  أن  تقصد 
ال  قد  املؤمن  غري  والروحى.  العصبى 
أما  شئ،  يف  يفكر  وال  يلتهب  أو  يصرب 
روح ومزاج املؤمن املسيحى حني يكون 
األيمان  يف  يتأمل  دائماً  ضغوط  تحت 
املسيحى. هل فرحتنا املسيحية وسالمنا 
وصربنا تعني تحت مثل هذه الظروف. 

هل هى مجرد أن تصارع ضدها؟

املسيح  الرش سيجعل شعب  ثمن  إن 
ينفد  أن  يف  يطلب  األيام  هذه  أولويته. 
من  ويخفض  سالمنا  وينزع  صربنا 
فرحتنا ويقلل من روحانياتنا ويسكت 
شهادتنا. ويعمل عىل أن يشغل الفكر 
عن  بعيداً  النظر  ويحول  باألهتمام 

املسيح.

»أكثر من الطاقة« خذ تلك الكلمة بما 
تحمل من معنى. لكن يف كل هذه توجد 
األقانيم.  املثلث  إلهنا  من  الكفاية  كل 
اآلب فوقنا واألبن بجانبنا والروح فينا. 
نيِْعَمٍة،  ُكلَّ  َيزيِيَدُكْم  أَْن  ٌر  َقاديِ »اهللُ 
ُكلَّ  اْكتيَِفاٍء  ُكلُّ  َولَُكْم  َتُكوُنوا  ليَِكْي 
ُكلِّ  فيِ  َتزَْداُدوَن  ٍء،  َشْ ُكلِّ  فيِ  نٍي  حيِ

َعَمل َصاليٍِح« )2كو9: 8(.

 نمونا باتحادنا باملسيح

َمْعريَِفةيِ  َوفيِ  النِّْعَمةيِ  فيِ  »اْنُموا 
 » يحيِ الَْمسيِ َيُسوَع  َنا  َوُمَخلِّصيِ َربَِّنا 

 

)2بط3: 18(.

يف  املسيح  جمال  من  املزيد  لك  هل 
قلبك،  يف  نعمته  من  املزيد  شخصيتك، 
املزيد من حقه يف فكرك أكثر مما كان 
سنوات  عرش  أو  مضت  سنة  من  لك 

مضت؟
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إن الوسيلة الحقيقية التى بها سننمو 
بالتمسك  هى  املسيحية  النعمة  يف 
يسوع  ورشكة  بتعليم  باستمرار 
املسيح. فهو نبع الحياة. والقلب املتحد 
به عن يقني سيتقدم يف كل ما هو جميل 
احتفظوا  حسن.  صيت  وله  ومرس 
بأنفسكم يف رشكة مع املسيح، واملسيح 

يجعلكم تنمون.

تحتفظوا  أن  جهداً  يتطلب  األمر  إن 
ال  الجهد  بدون  لكن  معه،  بالوحدة 
ال  سوف  الصلة  وبدون  صلة  تكون 
يكون نمو. أن ما يثبت يف الرتبة ويرى 
الشمس املرشقة فإنه ينمو كما يتوقع 
له أى تقدم مسيحى يف القلوب التى ال 
إذ  ولكن  املسيح.  يسوع  بالرب  تتصل 
للشمس  الرتبة ويبتسم  تلك  يتعمق يف 
السماء  من  النازل  الندى  من  ويرشب 
وتتعمق  كالسوسنة  ننمو  نحن  بهذا 

جذورنا كأرز لبنان.

تحتفظ  أن  جهدا  يتطلب  األمر  إن 
ال  الجهد  بدون  لكن  معه،  بالوحدة 
ال  سوف  الصلة  وبدون  صلة  تكون 
يكون نمو.إن رس نمو املؤمن الحقيقي 
بهذا  فيه  الجهد  نبذل  الذى  واألتجاه 
ونافعاً  واضحاً  النمو  يكون  أن  يمكن 

األحتفاظ  يف  ببساطة  ويظهر  وفعاالً 
ا  قريباً من الرب والسيد الذى قال »أَمَّ
َحَياٌة  لَُهْم  ليَِتُكوَن  أََتْيُت  َفَقْد  أََنا 

َوليَِيُكوَن لَُهْم أَْفَضُل« )يو10: 10(.

 لسنا نحن كنيسة مصلية

انتظرت  األخرية  املرة  كانت  متى 
اليوم  أين  كنيستك أمام اهلل يف صالة؟ 
الجموع  الصالة عن طريق  هى ساعة 
صالة  هى  أبن  كرازية؟  خدمات  قبل 
طوال ليلة يف األجتماعات؟ أو حتى ربع 
ليلة يف صالة؟ نحن نعمل باجتهاد يف 
التقدم و التخطيط. نحن نحرض ورش 
واجتماعات  دراسة  وحلقات  عمل 
لسنا  فنحن  نصىل.  ال  لكننا  لجان، 
وعاظاً  لسنا  نحن  مصلية.  كنيسة 
أعنى  ال  فأنا  مصلياً.  وشعباً  مصليني 
أننا فقدنا تديننا أم أننا لم نزل نصىل 
األحد  مدرسة  فصل  ويف  العائلة  مع 
وأمام الجموع عالنية. لكن عن قصد ال 
أحد قد قال ىل »دعنا ننزل إىل مكان ما 
هادئ ونقىض الصباح يف صالة. »كما 
انا لم أقدم هذا األقرتاح ألحد آخر. غري 
الليل مسافراً يف  أنى قد قضيت طوال 
سيارة. لقد قضيت ساعات يف كل نوع 
اقتناع  عىل  إنى  اللجان.  اجتماع  من 
الصالة.  عدم  يف  الخاصة  بخطيتى 
لريحمنى اهلل. انى أتوب وأتجه إىل حياة 
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الصالة ليت اهلل يجعل منى رجل صالة 
للصالة.  أنت  يوقظك  أيضاً  اهلل  وليت 
يسوع  يقل  ألم  ألن تصىل.  هذه ساعة 

»أسهروا إذاً وترضعوا يف كل حني«.

 شذرات ف الصالة

كثرياً،  تصىل  أن  الرضورى  من  إنه 
غالباً وطويالً يف الرس.

يجب أن تختار الوقت الذى ال يزعجك 
العالم أو العائلة.

الناس يصلون يف  يريد اهلل أن جميع 
كل مكان رافعني أيادى طاهرة.

من  أكثر  الواعظون  يصىل  أن  يجب 
أى شخص آخر.

يصلوا  أن  خصوصاً  الرعاة  عمل  إن 
قطيعهم  ألجل  خصوصاً  متشفعني 

وعائالتهم ومن أجل العالم الهالك.

املسيح  يسوع  اتباع  علينا  يجب 
كان  والنهار  بالليل  الذى  مخلصنا 
َقاَم  دًّا  جيِ رًا  َباكيِ ْبحيِ  الصُّ »َوفيِ  يصىل 
َخالٍَء،  ٍع  َموْضيِ إيِىَل  َوَمَض  َوَخَرَج 
 )35 )مر1:  ُهَناَك«  ُيَصلِّ  َوَكاَن 
الَْجَبليِ  يِىَل  إ َمَض  َعُهْم  َودَّ »َوَبْعَدَما 

َ« )مر6: 46(. ليُِيَصلِّ

 املسيح ف البيت

حياتك  تقدمه  التاثري  من  نوع  أى 
يمكنك  ال  فأنت  ألوالدك؟  البيت  يف 
وأنت  أنت!  تعرفه  ال  ما  تعلمهم  أن 
تمتلكه!  ال  ما  تعطيهم  أن  يمكنك  ال 
لديك مائدة فارغة فأنت ال  فإن كانت 

يمكنك أن تقدم طعاماً البنك.

فأن كنت أنت نفسك لست مستقيماً 
مع اهلل فأنت ال يمكنك أن تؤثر يف ابنك 

تجاه اهلل.

تحدد  التى  هى  البيت  تعليمات  إن 
وبناتك.  أوالدك  عليه  سيكون  ماذا 
البنك  يصل  أن  إبليس  وفسيحاول 
بقدر  فاحرسه  اإلمكان  بقدر  رسيعاً 
أن  علمه  املسيح،  إىل  قده  األمكان 
ينظر إىل املسيح. ثم أن نجاحك يف هذا 
وعىل  شخصيتك  عىل  سيعتمد  األتجاه 
وعىل  اهلل  أمام  موقفك  وعىل  رشكتك 

مثالك وتعليمك.

تربح  أن  يف  قرباً  أكثر  تكون  فأنت 
نفسك  أنت  كنت  أن  وللخري  أوالدك هلل 
تحتاج  التلمذة  أن  أعلم  أنا  مستقيماً. 
فهى  أخالقية  وخلفية  شجاعة  إىل 
تعنى أن تحمل صليبك. إنها تعنى أن 
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ومحباً  ورقيقاً  ولطيفاً  صبوراً  تصبح 
ألنه توجد الطريق امللكية إىل األنتصار 
األخالقية  الضعفات  وعىل  النفس  عىل 
وعىل الخطية. من أجل أطفالك أوالدك 
وبناتك ومركزك وتأثريك يف البيت ويف 
للرب  لتسمح  الكنيسة.  ويف  املدينة 
فكرك  ليكن  حياتك،  يمأل  أن  يسوع 
لك  ستكون  أنه  له  قل  لخدمته.  تماماً 
وقتك  وأن  أمامه  صادقة  واحدة  حياة 
ونفسك  وجسدك  وفكرك  ووزناتك 

تكون له. قل له ذلك- واآلن!

اثبت يف ذلك الوعد! مهما حصل، اثبت 
فيه. إن فعلت ذلك ستكسب  ألن األمانة 
والوالء يف التكريس ستكون لها املكافأة 
أنا ال أهتم كم أن هذا صعب  األفضل، 
أو كيف أن حياتك قاسية إن كنت أنت 
فأنت  املسيح  يسوع  الرب  مع  صادقاً 
أولئك  سرتبح مكافأة عظيمة وتكسب 
والبنات  األوالد  تقود  أن  يمكن  الذين 
ألن يتخذوا قرار األرتباط باملسيح. إن 
البيت هو قدس أقداس النفس كما هو 

أيضاً للجسد.

يحفظك  دعه  هلل،  نفسك  سلم 
ويرشدك. إن الطريق الوحيد الذى فيه 
تمىض  أن  هى  بأمان  الحياة  يف  تسري 

فيها مع اهلل. إن إحدى الكلمات الجميلة 
الكلمة  تلك  هى  األنجليزية  اللغة  يف 
الصغرية »بيت«. ثم ان البيت الحقيقي 
يكون  وحيث  السالم  يكون  حيث  هو 
الفرح وحيث يكون اهلل. إن البيت الذى 
ليس فيه املسيح هو كمدفأة بدون نار 

يف يوم بارد.

أنظر أن املسيح هو حجر الزاوية يف 
وأن  بيتك  وسط  يف  مذبحه  وأن  بيتك. 
خدمته هى فرحتك. عندها تربى أوالداً 

وبناتاً يعيشون ليباركونك.

يوم مفاجئات كثرية حني تكون  ويف 
البيت  هذا  إىل  األرىض  بيتك  تركتك  قد 
الذى فيه منازل كثرية، سرتاهم هناك- 
آمنني سعداء راجعني ومتحدين وليس 

فيهم واحد غائب.

 ملجأنا ف أزمنة الضيق

الحق  املزمور  صاحب  يشارك 
َوُقوٌَّة.  َملَْجأٌ  لََنا  »اهلَلُ  بأن  املجيد 
َشديِيًدا«  َد  ُوجيِ ْيَقاتيِ  الضِّ فيِ  َعْوًنا 

 

»الَ  حمداً  وبه   .)1  :46 )مزمور 
َولَويِ  األَْرُض،  َتزَْحزََحتيِ  َولَْو  َنْخَش 
جُّ  . َتعيِ يِىَل َقلْبيِ الْبيَِحاريِ َباُل إ اْنَقلََبتيِ الْجيِ
َباُل  الْجيِ َتَتزَْعَزُع  َياُهَها.  ميِ يُش  َوَتجيِ
بمعنى   )3  ،2 )العددان  بيُِطُموَِّها« 
أخر ال شئ سيكون كثرياً علينا طاملا أن 
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أعماق  يف  سلكنا  وإن  متى  معنا!  الهنا 
الظلمة أو حتى يف وادي ظل املوت فال 
وعصاه  معنا  هو  اهلل  ألن  رشاً  نخاف 
 )4  :23 )مزمور  يعزياننا«  وعكازه 
الصعبة  األزمنة  يف  الرئييس  الشئ  إن 
الرب وأن تعرفه  أكثر من  أن تقرت  هو 
واحدة  إن  الحقيقة  يف  أكثر.  فيه  وتثق 
نأتي  إذ  أنه  هى  العظمى  الربكات  من 
بخاصة  ومنابعنا  نفوسنا  نهاية  إىل 
لكي  أعظم  موقف  يف  نكون  فنحن 
وعن  أكثر  الرب  شخص  عن  اكتشف 
 قوة ربنا وعن قدرته وأمانته ألن ينقذنا 
هدسون  الحظ  كما   )10  -8  :1 )2كو 
تيلو هو أن يف غالب األحيان »يسمح اهلل 
لشعبه بصعوبات بفرد أنهم يمكنهم أن 
يأتوا ملعرفة ال يمكن أن يعرفره بطريقة 
أخرى لذلك فاألمر ال يهم، حقيقة كم أن 
الضغوط شديدة. بل األمر يعني عندما 
تأتي  ال  أنها  الحظ  الضغوط.  تسكت 
بينك وبني الرب. وعندها إذ تزداد  أبداً 
الضغوط بمقدار ما تضحك إىل صدره.

بيَِقلٍْب  »ليَِنَتَقدَّْم  االقتاب:  ذائد 
َمرُْشوَشًة   ، اإليِيَمانيِ نييِ  َيقيِ فيِ  َصاديِق 
لًَة  يٍر، َوُمْغَتسيِ ِّ

رٍي شيِ ْن َضميِ ُقُلوُبَنا ميِ
ْك بيِإيِْقرَاريِ  . ليَِنَتَمسَّ يٍّ أَْجَساُدَنا بيَِماٍء َنقيِ
ُهَو  وََعَد  الَّذيِي  ألَنَّ  ًخا،  َراسيِ الرََّجاءيِ 
إذ نركز   .)23 ،22 نٌي.« )عب 10:  أَميِ

إليه  الرب ونقرتب  عيوننا وقلوبنا عىل 
وعن  والعبادة  السجود  طريق  عن 
طريق الصالة وعن طريق كلمته فنحن 
الحياة  مصدر  هو  بأنه  أكثر  نكتشف 
والتشجيع  والفرح  والقوة  والسالم 

والرجاء وأنه هو نعمته كل كفاية.

يف كتاب »االيمان املتجدد« يشري حجم  
عندما  يحدد  االيمان  أن  إىل  كمبارك 
ننتظر أمام الرب متخذين وقتاً لنحبه 
ونستمع لصوته. وقوة لنستمر مؤمنني 
ببساطة  أننا  إذ  فينا  يفيض  غالباً 
مواعيد  فإن  له.  ونسجد  الرب  نخدم 
املكتوب تصبح حيّة أمامنا إذ يطبعها 
يف  يبدأ  االيمان  فإن  قلوبنا  عىل  الروح 
أن يزداد من جديد بينما ينتظر الناس 
أن  بسهولة  بحكمته  أخرى  لشخص 
يحول كل شئ يف الحياة. الحظ اختبار 
الشديد  الضيق  وسط  »يف  النبي  إرميا 
واملراثي حني هلك رجاؤه وخارت قوته 
انتباهه  حول  بأن  رجاءه  أشعل  فقد 
يفّ.  وتنحني  نفس  تذكر  «ذكراً  للرب. 
أردد هذا يف قلبي. من أجل ذلك أرجو 
أنه من إحسانات الرب أننا لم نفن ألن 
كل  يف  جديدة  هي  تزول.  ال  مراحمه 
صباح. كثرية أمانتك. نصيبي هو الرب 
أرجو طيب  ذلك  أجل  قالت نفيس من 
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هو الرب للذين يرتجونه. للنفس التي 
تطلبه« مراثي 3: 2- 25(.

حينئذ  لنا  بالنسبة  األمر  مفتاح  إن 
كل  نواجه  كنا  من  التجأ  وقت  يف  أنه 
ىف  ننتظر  للرب.  عدمه  من  انتباهنا 
يف  لنا  مواعيده  ويف  فيه  ونثق  محصه 
كلمته. فهل نحن نقرتب منه أكثر كما  
لُْت  ا أََنا َفَعلَْيَك َتوَكَّ أن داود يقول »أَمَّ
 . ي أَْنَت فيِ َيديَِك آَجاليِ . ُقلُْت إيِلهيِ َيا َربُّ
الَّذيِيَن  َن  َوميِ أَْعَدائيِي  َيديِ  ْن  ميِ نيِي  َنجِّ
 .)15  ،14  :31 )مزمور  َيْطُرُدوَننيِي« 
أية  من  الخري  ألن  فيه  نحن  نثق  فهل 
يف  ينقذنا  وأن  نحن.  نواجهها  تجارب 
الوقت املناسب؟ رومية 8: 28 ومزمور 
إليه  نلقي  بإيمان  15(. هل نحن   :91
بنا؟  يعتني  هو  أنه  عاملني   اهتماماتنا 
عليه  نلقي  هل   .)7  :5 )1بطرس 
يحفظنا؟  أنه  فيه  واثقني  أثقالنا 
انهتم  ل  نحن  هل   )22  :55 )مزمور 
شئ  كل  نلقي  بالصالة  لكننا  بشئ 
فيه  نثق  هل   )6  :4 )فيلبي  عليه؟ 
نعتمد؟  ال  فهمنا  وعىل  قلوبنا   بكل 
5( هل يف كل طرقه نعرفه  )أمثال 3: 
ونثق فيه يف أن يوجه سبلنا؟ )عدد 6( 
إن الرب هو أمني ويمكننا االعتماد عليه 

إذ نثق  تماماً ألن يتمم مواعيده نحونا 
 . قيِ فيه. »َوَيُكوُن الرَّبُّ َملَْجأً ليِلُْمْنَسحيِ
َعلَْيَك  ُل  َوَيتَّكيِ يقيِ  الضِّ َنةيِ  أَْزميِ فيِ  َملَْجأً 
َتْتُْك  لَْم  ألَنََّك  اْسَمَك،  الَْعاريُِفوَن 

« )مزمور 9: 9، 10(. َطاليِبيِيَك َيا َربُّ

 التحرر من القلق

ثقة  هو  بل  خوف  االيمانهو  ليس 
االيمان  يوجد  أن  يمكن  ال  واتكال. 
نام  الواحد.  القلب  نفس  يف  والخوف 
فقد  التالميذ  أما  العاصفة  يف  يسوع 
»أََما  خائفني وصارخني  وهم  أيقظوه 
 .)38 َنْهليُِك؟« )مرقس 4:  َنا  أَنَّ َك  َيُهمُّ
وانتهر  العاصفة  وهدأ  فاستيقظ 
نَي  َخائيِفيِ َباُلُكْم  »َما  قائالً  الريح 
َواْنَتَهَر  َقاَم  ُثمَّ   . اإليِيَمانيِ َقليِيليِ  َيا 
يٌم«  الرَِّياَح َوالَْبْحَر، َفَصاَر ُهُدٌو َعظيِ

 

)متى 8: 26 ومرقس 4: 40(.

االيمان  بل  القلق  هو  ليس  االيمان 
هو  االيمان  القلق  من  التحرر  هو 
ُهَو  ألَنَُّه   ، َعلَْيهيِ ُكْم  َهمِّ ُكلَّ  نَي  »ُملْقيِ
القلق   )7 )1بطرس 5:  بيُِكْم«  َيْعَتنيِي 
إيمان  عدم  هو  القلق  خطية،  هو 
ٍء  َشْ ُكلِّ  فيِ  َبْل  ٍء،  بيَِشْ وا  َتْهَتمُّ »الَ 
، ليُِتْعلَْم  ْكريِ َعاءيِ َمَع الشُّ الَةيِ َوالدُّ بيِالصَّ

لَْباُتُكْم لَدَى اهلليِ« )فيلبي 4: 6(. طيِ

تصيل؟  أن  ك  يمكن  حني  تقلق  ملاذا 
مثل  اهلل.  مع  النتيجة  يرتك  االيمان  إن 
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»َفإيَِذا  امللك  إىل  تدخل  وهي  استري 
َهلَْكُت، َهلَْكُت« )استري 4: 16(. 

يف  بولس  مثل   - أبداً  ييأس  ال  االيمان 
سفينة االسكندرية وقد هرب كل رجاء، 
الرَِّجاُل، ألَنِّي  َها  أَيُّ وا  »ُسُّ لكنه يرصخ 
ُن بيِاهلليِ«. )أعمال 27: 25( إن االيمان  أُوميِ
كل  نقد  حني  صقلع  يف  داود  قتل  هو 
شجع  فإنه  يرجموه  أن  رجاله  شئطلب 

نفسه بالرب. )1صموئيل 30: 6(.

ٌء«  َشْ الرَّبِّ  َعَل  يُل  َيْسَتحيِ »َهْل 
بيِاإليِيَمانيِ  »الَّذيِيَن   )14  :18 )تكوين 
َناُلوا  بيِرًّا،  َصَنُعوا  َمَماليَِك،  َقَهُروا 
أُُسوٍد«  أَْفوَاَه  َسدُّوا  يَد،  َموَاعيِ

 

والنرصة  االيمان   .)33  :11 )عب 
الناس  يؤمن  حني   )4  :5 )1يوحنا 

يعمل اهلل

 كن صبوراً مع ابنك

الخاصة,  وسعادتك  ابنك,  ألجل 
وسعادة بيتك, كن صبوراً. ىف التعامل 
»ليكن  الزيتون«  »غصن  ابنك  مع 
أنت يجب  وللحق  التام«.  للصرب عمله 
 ، َتامٌّ َعَمٌل  لَُه  َفلَْيُكْن  رْبُ  الصَّ ا  »َوأَمَّ
َغرْيَ  ليِنَي  َوَكاميِ نَي  َتامِّ َتُكوُنوا  ليَِكْي 

ٍء« )يع1: 4(. نَي فيِ َشْ صيِ َناقيِ

هو  الفادية  النعمة  من  الكثري  إن 
مطلوب لكى يتمكن األب من أن يكون 

هادئاً وشفوفاً تحت الظروف املختلفة 
املتعلقة برتبية وتدريب »ثمرة البطن« 
إن  تعرف  لن  عظيم  فرح  مصدر  انه 

نعمة اهلل تكفينى.

فيِ  َواليِديِيُكْم  يُعوا  أَطيِ األَْوالَُد،  َها  »أَيُّ
 . الرَّبِّ فيِ   ٌّ

َمرْضيِ هَذا  ألَنَّ  ٍء  َشْ ُكلِّ 
ليَِئالَّ  أَْوالََدُكْم  يُظوا  ُتغيِ الَ  اآلَباُء،  َها  أَيُّ

َيْفَشُلوا« )كو3: 21-20(.

لألوالد  الصحيحـة  الرتبيـة  إن 
يعرتضها صعوبات كثرية. ويحتاج كل 
فابنك  اهلل.  من  استنارة  يقني  عن  أب 
بدورك  وأنت  اهلل.  من  لك  أعطى  قد 
مثل  فيه.  واثقاً  هلل  تقدمه  أن  يجب 
»ألَْجليِ  القديمة  واألزمنة  األيام  ىف  األم 
الرَّبُّ  َفأَْعَطانيَِي  َصلَّْيُت  بيِيِّ  الصَّ هَذا 
َوأََنا  لَُدْنُه.  ْن  ميِ َسأَلُْتُه  الَّذيِي   َ ُسْؤليِ
أَيَّاميِ  يَع  َجميِ  . ليِلرَّبِّ أََعرُْتُه  َقْد  أَْيًضا 
َوَسَجُدوا   .» ليِلرَّبِّ يٌَّة  َعاريِ ُهَو  َحَياتيِهيِ 
 .)28/27 )1صم1:   » ليِلرَّبِّ ُهَناَك 
هو  الذى  هلل,  األوالد  تكريس  هو  هذا 
للوالدين إن حكمة عظيمة  أول واجب 
فلكى  ألوالد.  الرتبية  ىف  مطلوبة  هى 
يحكم الوالدون أوالدهم فهم يحتاجون 
يأتى  والذي  واألرشاد  الحكمة  تللك 
تحتاج  كثرية  طائع  توجد  فوق.  من 
كثرية  طرق  توجد  كذلك  تضبط  أن 
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لقراءة املجلة على الأنرتنت 

رجاء الدخول على هذا املوقع

“http://www.hearldofhiscoming.com”

ولال�ستف�سار رجاء مرا�سلتنا على هذا المييل

Arabicsout@gmail.com

طرق  توجد  كذلك  تضبط  أن  تحتاج 
كثرية تجعل األمر مستحيالً أن تجعل 
قواعد عامة معينة للجميع. غري أن كل 
هذه املواقف املختلفة بني أوالدنا يجب 
أََحُدُكْم  َكاَن  يِْن  »إ وتواجه  تقابل  أن 
اهلليِ  َن  ميِ َفلَْيْطُلْب  ْكَمٌة،  حيِ ُتْعويُِزُه 
َوالَ  بيَِسَخاٍء  يَع  الَْجميِ ي  ُيْعطيِ الَّذيِي 

، َفَسُيْعَطى لَُه« )يع1: 5(. ُ ُيَعريِّ

إن كنت ترغب ىف أن ابنك يطبعك فكن 
شفوقاً محباً وثابتاً. إن البيت غري السعيد 
يطيع  فيه  املقدس  غري  املقدس  وغري 
فترصف  لذلك  الخوف.  بسبب  األوالد 
ألن  ذلك  الصغار  أوالدك  مع  وتعامل 
الطاعة تكتسب باملحبة. انه من الطبيعى 
وإن  والديهم,  يحبوا  أن  لألوالد  بالنسبة 
أوالدهم  مع  يتعاملون  الوالدون  كان 
أعظم  البيت  يجعل  فهذا  بمحبة وشفقه 

مكان مرغوب فيه لهم عىل األرض.

هذا  ليس  الجسدية  بالقوة  تحكم  ألن 
حكومة أو إدارة. إنه أعظم منظر مؤلم 
أن  قبل  مرتعباً,  خائفاً  األبن  ترى  أن 
يتكلم األب بعبارة أو كلمة. توجد طريقة 
للخروج من هذا, لكن قليلني قد وجدوا 

هذه الطريقة تدمج الشفقة مع الثبات.

وهذا يتطلب طاعة ىف احرتام ومحبة. 
إنها تجلب فرحة للوالدين ىف قلوبهم أن 
اهلل  فبمعونة  راغباً.  يطيع  إبنهما  يروا 
مثل هذه الطاعة يمكن الحصول عليها.

يتعاقب  لم  »هل  أحدهم  يسأل  قد 
أبداً؟« نعم إنه رضورى ىف بعض  ابناً 
األحيان لكن ليس ىف غالب األوقات كما 
يفرتض الكثريون. الرتبية وليس الحكم 

االستبدادى هو الذى أكثر نجاحاً.

اهتماماً  أظهر  ممكنة  وسيلة  بكل 
أنك  بأوالدك. ساعدهم ألن يروا  عميقاً 
لهم.  مرسة  األمور  تجعل  أن  ىف  تلتذ 

لتكن لك معهم محادثة ممتعة.

فيها  تظهر  كثرية  فرص  لك  ستقدم 
اهتمامك وتقديرك البنك. أعطه انتباهك 
وأنت ستكسب محبته مطاعته وتجعله 
إن  البيت.  ىف  حرية  توحد  بأنه  يشعر 
وبهذا   – بمحاباة  ومعاملته  اهتماله 
وتجعله  بارداً  الصغري  قلبه  ستجعل 

يشعر انه هو عبدك وليس إبنك.


