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 مبادئ في القيادة
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 جمٌع الحقوق محفوظة

جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف وال ٌجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طرٌقة طباعٌة 

شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربٌة  أو الكترونٌة بهدف بٌعها أو المتاجرة بها أو وضعها على

للكرازة باإلنجٌل. ٌمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصً، كما ٌمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزٌعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 تلخٌص الكتاب

ة القٌادة كتاب ٌحُث على اإلنتظام والنظام فً الحٌاة المسٌحٌة فقبل أن ٌتحمل اإلنسان مسإولٌ

ٌّة فاإلرشاد هو مسإولٌة هللا ومصدر قوة القابد والتؤكٌد على  ٌجب علٌه أن ٌزن األمور برو

اإلرشاد هو القاعدة فً الكتاب المقدس كما هو التؤكٌد على الؽفران  مستعرضاً اعظم رجاالت هللا 

ابد وبقلب الخادم الملك حزقٌا الذٌن تمتعوا بؤهم صفات الق، دانٌٌال، موسى فً القٌادة ومنهم:

واإلحساس بمشاعر اآلخرٌن والرب ٌبحث هذه األٌام عن أناس ال ٌهتمون قط بالمدٌح الفارغ 

 .واللذات الدنٌوٌة فً الحٌاة بل ٌبحث عن قلوب خادمة تجد صفاتها فً صفحات هذا الكتاب
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 تصدير
وهو ٌقوم بدور  لقد أُتٌحت لً الفرصة لمتابعة ومبلحظة لٌروي إٌمز خبلل عقدٌن من السنٌن،

اداً من شبان لم ٌكن ٌبدو أن لهم هدفاً فً الحٌاة. كما  الرابد. رأٌته ٌخلق، بعد صبر وجهاد، روَّ
رأٌته ٌقوم بإدارة مراكز التدرٌب إلعداد طبلب جامعٌٌن ٌقومون بالخدمة المسٌحٌة الفعلٌة 

ْطبَ  ٌَ  ع فً نفوسهم حٌاة منظمة.والهداٌة. ولكونه قوٌاً فً االنضباط الشخصً، فقد تمّكن من أن 

كان إٌمز ممن أجادوا دراسة الكتاب المقدس، ولقد رّكز فً محتوٌات هذا الكتاب على مبادئ 
كتابٌة ثابتة، وهو ٌظهر مبدبٌاً طرق هللا فً القٌادة، ثم ٌوضح هذه الطرق بؤمثال كتابٌة، وفً 

ة مثالٌة بل مبادئ القٌادة الوقت ذاته بتجارب شخصٌة متعددة. وبكلمة أخرى هو ال ٌعلّم نظرٌ
بة فً الحٌاة الشخصٌة.  المبنٌة على الكتاب المقدس والمجرَّ

اد أن ٌقرأوا هذا الكتاب وٌعٌدوا قراءته، وأن ٌطبِّقوا  ولعله من المفٌد للعاملٌن المسٌحٌٌن وللروَّ
الكتاب ٌصلح عملٌاً هذه المبادئ األساسٌة للقٌادة الروحٌة التً ثبتت صّحتها. كما أعتقد أن هذا 

 كدلٌل للرّواد لٌستعملوه فً تدرٌب اآلخرٌن. لذلك فإنً أوصً به المإمنٌن فً كل مكان.

 ثٌودور هـ. أ ب
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 مقّدَمة
اء االقتصاد وكتاب النشر والمراسلون  هناك أزمة قٌادة تعّم العالم، فالقادة السٌاسٌون وأخصَّ

عالٌاً. ألن الرجال الذٌن لدٌهم المعرفة والمحاضرون فً مٌادٌن التعلٌم والدٌانة ٌرفعون الصوت 
 والقدرة على توجٌه اآلخرٌن فً الطرٌق القوٌم أصبحوا قلّة قلٌلة.

فالقٌادة تختلؾ بٌن الجودة والسوء، وبٌن الفاعلٌة والعجز، وبٌن اإلٌجابٌة والسلبٌة، وبٌن 
 الصواب والخطؤ.

ار العهد القدٌم والعهد الجدٌد مملوءة علٌنا أن نرى القٌادة من وجهة نظر الكتاب المقدس. إن أسف
من الحقابق األبدٌة التً تتعلق بهذا الموضوع، كما أن تعالٌم المسٌح نفسه تفٌض بالمبادئ 

 الواضحة والصرٌحة. وهدفً هو تحلٌل هذه التعالٌم الكتابٌة وتطبٌقها.

اة لزٌادة عدد الرجال إن هذا الكتاب ٌسلك نهجاً مرفقاً بالصبلة إلى هللا كً ٌسمح باستعماله كؤد
اد وقادة صادقون لكلمة هللا، أمناء لٌسوع المسٌح، ملتزمون بعمل هللا وإتمام  والنساء الذٌن هم روَّ

 إرادته.

 لٌروي إٌمز
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 َمن هَو الكفؤ لٌقود؟

قبل أن ٌتحمل اإلنسان مسإولٌة القٌادة، ٌجب علٌه أن ٌزن األمور بتإدة. "ال تكونوا معلمٌن 
ضاً للنقد ٔ: ًٖ، عالمٌن أننا نؤخذ دٌنونة أعظم" )ٌعقوب كثٌرٌن ٌا أخوت ( فإن القابد ٌكون معرَّ

 القاسً الصارم أكثر من أتباعه. لذلك وجب علٌنا التفكٌر أمام هذا الوضع.

كما أن الجملة التالٌة فً اإلصحاح ذاته تإدي إلى ما ٌتبع ذلك "ألننا فً أشٌاء كثٌرة نعثر 
ا ونعرؾ أننا كثٌراً ما نزّل. إننا نتعثَّر بطرق كثٌرة، وما دام األمر جمٌعنا". إننا نعرؾ أنفسن

ر القٌام بقٌادة اآلخرٌن. د قبل أن نقرِّ  كذلك فإننا بالطبع نتردَّ

ًّ الواضح عند تحلٌل حٌاة كبار القادة أمام هللا، أن هذا الشعور بعدم الكفاءة  ومع ذلك فإن من الجل
نحن على كل حال خطاة أمام هللا. إذ من منا ٌمكنه اإلدعاء لٌس بالسبب الكافً لرفض العمل، ف

بؤنه لم ٌخفق بطرق مختلفة، وفً مواقؾ عدٌدة؟ فإذا كان ذلك سبباً كافٌاً لعدم التقدم وتحمُّل 
 مسإولٌة القٌادة، فلن ٌتمكن أحد من قٌادة أحد.

رّد الفعل لدٌهم عندما  دعنا نلقً نظرة على بعض القادة الذٌن اختارهم هللا فٌما مضى، وكٌؾ كان
  جوبهوا بالدعوة للقٌام بواجب

 دعوة موسى:

أنظر إلى موسى عندما كان فً الصحراء ٌرعى ؼنم حمٌه ٌثرون، عندما أتته دعوة هللا. إن ما 
حدث هو أن ذلك الرجل الذي نال ثقافة عالٌة فً مصر، والذي كان معتاداً على حٌاة الترؾ 

عمبلً حقٌراً، األمر الذي أذاقه مرارة الذّل والهوان, كان رعً  والرفاهٌة فً مصر، أصبح ٌعمل
الؽنم مهنة السّذج والجهلة. كان من الممكن أن ٌقبع موسى نادباً سوء حظه وما أحاط به من بإس 

ٌِِه.  وتعاسة، فٌفوته سماع الدعوة أو تلبٌتها. ومما زاد الطٌن بلّة هو أنه كان ٌعمل لحساب حم

قة، فنظر وعندبذ حصل شًء ؼرٌ ب ورابع، فقد "ظهر له مبلك الرب بلهٌب نار من وسط علٌَّ
قة لم تكن تحترق" )خروج  قة تتوقَّد بالنار والعلٌَّ  (.ٕ: ٖوإذا العلٌَّ

ؾ عن نفسه لموسى، ولقد تؤكد موسى أن هللا كان ٌكلِّمه. إن هذا أمر  ل ما فعله هللا أن عرَّ وكان أوَّ
إذ عندما ٌؤتً إلٌك من ٌدعوك لتقوم بخدمة، بطرٌقة أو  ٌجب أن تتؤكد منه فً أعماق نفسك.

سواء بالقبول أو  -بؤخرى، علٌك أن تتؤكد من أن هذا الموضوع ٌختّص باهلل. ال تتزحزح قٌد أَنملة
 حتى تتحقَّق من إرادة هللا فً األمر. -بالرفض

ت أخرى, ولكن كن على قد تعرؾ أحٌاناً إرادة هللا فً الحال، وقد تنتظر توضٌحاً من هللا فً مّرا
فك بإرادته. إن أبانا الذي فً السموات قادر على االّتصال بؤوالده. هللا سوؾ  ثقة من أن هللا سٌعرِّ

 ٌثبت إرادته لك فً المسؤلة. ال ٌرٌد لنا أن نعٌش فً حٌرة وشك.

ق التً بما أن هللا مهتم بما نعمل، فسوؾ ٌوضح لنا إرادته. لقد وعد بذلك "أعلّمك وأرشدك الطرٌ
(. الحظ ضمٌر المتكلم فً هذه اآلٌة العابد إلى هللا إذ ٌظهر 8: ٕٖتسلكها، عٌنً علٌك" )مزمور 

مرتٌن. فاإلرشاد هو مسإولٌة هللا. التؤكٌد على اإلرشاد هو القاعدة فً الكتاب المقدس، كما هو 
لكها". إنه ٌرٌنا التؤكٌد على الؽفران. الحظ أٌضاً قول هللا: "أعلّمك وأرشدك الطرٌق التً تس

 الطرٌق للسٌر، إنه تؤكٌد مبارك.
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( "ألن هللا هذا هو إلهنا إلى الدهر واألبد، هو ٌهدٌنا حتى ٗٔ: 8ٗهناك وعد آخر فً )المزمور 
إلى الموت". إن كلمات هذا الوعد ال تخطا أبداً "إنه سٌكون هادٌنا". إذن ٌمكنك االعتماد على 

نحوك. وكما فعل موسى ٌمكنك التؤكد من أن هللا هو الذي  إرادته وقدرته لٌرٌك ما هً إرادته
 ٌتكلم.

وما حدث بعد ذلك هو أن هللا أوحى إلى موسى بما ٌتوجب علٌه نحو شعبه. "فقال الرب إنً قد 
رٌهم. إنً علمت أوجاعهم"  رأٌت مذلّة شعبً الذي فً مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخِّ

مثقبلً بؤعباء المسإولٌة عن بنً إسرابٌل عندما (. وتذكرون كٌؾ كان موسى 7: ٖ)خروج 
ع عندما علم أن هللا نفسه مهتم بهم أٌضاً.  أخرجهم من تحت نٌر فرعون، وقد تشجَّ

ح هللا تصرٌحاً مثٌراً "فنزلت ألنقذهم من أٌدي المصرٌٌن، وأصعدهم من تلك األرض  وهنا صرَّ
ر 8: ٖوج إلى أرض جٌدة وواسعة، إلى أرض تفٌض لبناً وعسبلً" )خر (. هل ٌمكنك أن تتصوَّ

ًّ سوؾ ٌشارك فً تخلٌص  الفرح واالبتهاج اللذٌن ؼمرا موسى فً تلك اللحظة؟ إن هللا الح
 الشعب.

ثم أضاؾ هللا تصرٌحاً أربك موسى. "فاآلن هلمَّ فؤرسلك إلى فرعون وتخرج شعبً بنً إسرابٌل 
 (.ٓٔ: ٖمن مصر" )خروج 

د ازدحمت فً فكر موسى؟ "لكن ٌا موالي، ظننت أنك ستنزل هل تتصّور معً األسبلة التً ال ب
وتخلِّصهم، فما الداعً إذن ألن أذهب أنا إلى فرعون، وأخرج أنا بنً إسرابٌل؟ ما دمت ٌا 

 موالي ستنزل أنت وتخلّصهم، فما الحاجة لذهابً أنا؟".

ندما نفهم أن اإلنسان ثم أن ذلك سإال هام، وعلى كلٍّ منا أن ٌجد اإلجابة عنه فً أعماق نفسه. وع
طاته ومقاصده، حٌنبٍذ ندرك ما هو دورنا فً ملكوت هللا.  هو مركز الدابرة فً إتمام هللا لمخطَّ

وهذا ما حدث مع موسى، فقد كان لدى هللا عمل لٌقوم به موسى، ومع ذلك لم ٌشعر موسى 
ٌَّته للقٌام بذلك العمل، فصرخ بسإاله أمام هللا: من أنا؟  بؤهل

لم ٌكن هذا سإاالً تصعب اإلجابة عنه. ألن من السهل على هللا اإلجابة عنه بكلمتٌن: وبالطبع 
 "أنت موسى". ولكن السإال كان ؼٌر ذي موضوع. ولذا لم ٌؤبه الرب باإلجابة عنه.

وهنا ٌكمن أحد أكبر أسرار القٌادة فً مشروع المسٌحٌة. وقال هللا: "بالطبع سوؾ أكون معك". 
إفهام موسى حقٌقة جّبارة. وكؤنه ٌقول "ٌا موسى، لٌس مهماً من تكون، وإن  لقد كان الرب ٌرٌد

كنت تشعر بؤنك كفإ أم ال، وهل أنت قادر على القٌام بالواجب أم ال. من المإكد أنً سؤكون 
هناك. وما قلته لك ٌبقى سارٌاً. سؤنزل ألنقذهم. سؤعمل ذلك، وسؤعطٌك االمتٌاز لتكون معً. 

 ٌتم اإلنقاذ بها". ستكون األداة التً

ر هذه الحقٌقة عندما ٌدعوك هللا لحمل مسإولٌة القٌادة فً أعماله. إن هللا ال  فً جمٌع األحوال تذكَّ
ٌبحث عمن ٌشعرون بالكفاءة. قال بولس: "لٌس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شٌباً كؤنه من أنفسنا، 

 (.٘: ٖكورنثوس  ٕبل كفاٌتنا من هللا" )

أن الشعور بالحاجة وعدم الكفاءة، ٌمكن أن ٌكون مصدراً للقوة بدالً من نقطة  إنً متؤكد من
عؾ ُتْكَمل، فبكل  تً فً الضَّ ضعؾ، إذ أن شهادة بولس تعنً ذلك. "فقال لً تكفٌك نعمتً، ألن قوَّ
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ًّ قوة المسٌح. لذلك أُسّر بالضعفات والشتابم  سرور أفتخر بالحري فً ضعفاتً لكً تحل عل
 ٕاالضطهادات والضٌقات ألجل المسٌح ألنً حٌنما أنا ضعٌؾ فحٌنبٍذ أنا قوّي" )والضرورات و

 (.ٓٔ – 9: ٕٔكورنثوس 

ٌُدَهشون من ذلك وٌقولون: هل تعنً أن بولس الرسول كان ٌشعر بذلك فعبلً؟  إن بعضهم 
 والجواب على ذلك هو نعم. وهذا ببل شك ساهم إلى حد بعٌد فً عظمته.

ٌّة. من الصحٌح أن  أما الدرس الثانً الذي نتعلَّمه عند النظر إلى دعوة موسى فإنه عظٌم األهم
نعً عدم كفاٌتنا، ولكن ٌجب أالَّ نتوقَّؾ عند هذا، بل ٌجب أن نقتنع بكفاٌة هللا المطلقة. وكانت تلك 

 خطوة هللا التالٌة فً التعامل مع موسى.

لهم: إله آبابكم أرسلنً إلٌكم. فإذا  وطرح موسى سإاالً آخر. "ها أنا آتً إلى بنً إسرابٌل وأقول
 (.ٖٔ: ٖقالوا لً ما اسمه، فماذا أقول لهم؟" )خروج 

وكانت إجابة هللا عن ذلك السإال إجابة رابعة. "وقال هللا لموسى أهٌه الذي اهٌه. وقال هكذا تقول 
. ٌهوه إله آبابكم لبنً إسرابٌل: أَهٌه أرسلنً إلٌكم. فقال هللا أٌضاً لموسى. هكذا تقول لبنً إسرابٌل

إله إبراهٌم وإله إسحق وإله ٌعقوب أرسلنً إلٌكم. هذا اسمً إلى األبد وهذا ذكري إلى دور 
 (.٘ٔ- ٗٔ: ٖفدور" )خروج 

ؾ عن  لقد كنت شاباً مسٌحٌاً ٌافعاً، وقد ارتبكت بهذه اإلجابة لمدة طوٌلة. ماذا عنى هللا عندما عرَّ
أهٌه هو فعل مضارع فً العبرٌة وٌعنً "أكون"، وهذا هو  نفسه بقوله أنه "أهٌه الذي اهٌه"؟ إن

أٌضاً معنى اسم ٌهوه. إنه الكابن الدابم. ٌطلبه اإلنسان فٌجده. لقد كان، وٌكون اآلن، وسٌكون إلى 
ٌَّن، تجد نفسك بحاجة لتعرؾ أن هللا الذي ٌدعوك هو هو دابم  األبد. إذا دعاك هللا لتقوم بواجب مع

 الوجود لكً ٌدعمك.

األهم هو أن شعورنا الدابم بالحاجة، ٌجعلنا دابمً التركٌز على هذه الحقٌقة. هل نحن فً حاجة و
 ٔإلى تعزٌة؟ نسمع الرب ٌقول: أنا هو، أنا أَهٌه. "ملقٌن كل هّمكم علٌه، ألنه هو ٌعتنً بكم" )

ن (. هل نحن بحاجة لبلنتصار على خطٌبة تزعجنا؟ ٌجٌبنا: أنا انتصاركم. "ولك7: ٘بطرس 
(. هل نحن بحاجة إلى 7٘:  ٘ٔكورنثوس  ٔشكراً هلل الذي ٌعطٌنا الؽلبة بربنا ٌسوع المسٌح" )

(، وهكذا دوالٌك بالنسبة لكل االحتٌاجات. فإن هللا هو الكفاٌة 8: ٌٗوحنا  ٔمحبَّة؟ "هللا محبَّة" )
ٌِّب شعبه.  الدابمة الحاضر دابماً لسّد جمٌعها. إنه الكابن الدابم الذي ال ٌخ

وعلٌه فمن الحق أن ُنِقرَّ بعدم كفاٌتنا، ولكن ٌجب أالَّ نتوقَّؾ عند هذا، وإالَّ لوجدنا أنفسنا فً 
مؤزق. ٌجب علٌنا إذن االستمرار لنقّر بمقدرة هللا وكفاءته وكفاٌته، لمجابهة أٌة تجربة وللتؽلُّب 

ك هذه الحقٌقة، بعد على أٌة مشكلة وإلحراز أي انتصار. لقد احتاج موسى لبعض الوقت حتى أدر
 هذا استخدمه هللا بقوة.

 دعوة جدعون:

لكً نقّوي فً أذهاننا هذه الحقٌقة الضرورٌة المطلقة، المتعلقة بكفاٌة هللا، دعونا ندرس حالة 
رجل آخر كان على وشك أن ٌدعوه هللا. نقرأ عن المعارك الكبرى التً خاضها جدعون وخرج 

ل، دحر جٌوش العدو وأرؼمها على الفرار. فهل كان دابماً منها منتصراً. إنه، بحفنة من الرجا
 مقداماً شجاعاً المعاً باسبلً؟ لم ٌكن هكذا دابماً. -هكذا
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لقد كان بنو إسرابٌل ٌتعّذبون تحت وطؤة المدٌانٌٌن، فقد كانوا ٌختببون فً الكهوؾ والمؽاور فً 
وٌستولون على مواشٌهم. كان الجبال، وكان المدٌانٌون ٌؽزون أراضٌهم فٌجمعون محصوالتهم، 

المدٌانٌون ٌحلّون حلول الكارثة، ٌنتشرون كالجراد وٌستهلكون كل شًء عند عبورهم األرض. 
أما معضلة بنً إسرابٌل فكانت خطٌبتهم. "وعمل بنو إسرابٌل الشّر فً عٌنً الرب، فدفعهم 

 (.ٔ:  ٙالرب لٌد مدٌان سبع سنٌن" )قضاة 

بها من المدٌانٌٌن. ظهر وفً إحدى اللٌالً، بٌنما كا ن جدعون ٌخبط حنطة فً المعصرة لكً ٌهرِّ
 له مبلك الرب، وطلب منه أن ٌكون األداة لكً ٌخلِّص هللا بها شعبه من ٌد المدٌانٌٌن.

وكان رَد جدعون مما ألؾ هللا سماعه: "فقال جدعون أسؤلك ٌا سٌدي بماذا أخلّص إسرابٌل؟ ها 
 (.٘ٔ: ٙنا األصؽر فً بٌت أبً" )قضاة عشٌرتً هً الذلَّى فً منسّى وأ

ق هللا إلى لّب الموضوع مع الرجل الذي اختاره للعمل "فقال له الرب، إنً  ومرة أخرى تطرَّ
 (.ٙٔ: ٙسؤكون معك، وستضرب المدٌانٌٌن كرجل واحد" )قضاة 

قة المشتعلة. لقد قا ل هللا وهنا نستطٌع مبلحظة التشابه مع ما قاله هللا لموسى من وسط العلٌَّ
، أو كنت أنت األكبر أو  لجدعون ما معناه: ال ٌهّم إن كانت عشٌرتك العظمى أو الذلّى فً منسىَّ
األصؽر فً بٌت أبٌك. لٌس المهّم من تكون أنت، بل المهّم أنً سؤكون معك. إن ما ستعتمد علٌه 

تً، ألنً سؤعمل من خبللك.  لٌس ضعفك بل قوَّ

ٌَّر بل استبشر ألنك أصبحت  إذن، إذا دعاك هللا للقٌام بواجب، وشعرت بالضعؾ والعجز، فبل تتح
برفقة هللا. لقد شعر رجال هللا خبلل القرون الماضٌة الشعور ذاته، ولكنهم آمنوا بؤن هللا كفإ للقٌام 

 بالعمل الذي دعاهم إلٌه.

 دعوة إرمٌا:

إرمٌا، أحد أنبٌاء  هناك شخص أخر ٌنبؽً أن نلقً نظرة علٌه، فً ما ٌتعلَّق بهذا الموضوع. إنه
هللا الكبار. كان إرمٌا أمٌناً لدعوة هللا، ولطالما تؤلَّم من أجل إٌمانه ودعوته. ولكن كٌؾ أتته 

الدعوة؟ وكٌؾ تجاوب إرمٌا عندما ناداه هللا وطلب إلٌه أن ٌحمل على عاتقه مسإولٌة إرشاد 
رتك فً شعب المملكة؟ دعونا نرى ما ورد فً الكتاب. "فكانت كلمة هللا إل ًَّ قاببلً، قبلما صوَّ

ستك، وجعلتك نبٌاً للشعوب" )إرمٌا  (.٘-ٗ: ٔالبطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدَّ

كانت مهمة النبً األساسٌة أن ٌنادي بكلمة هللا. فكٌؾ أجاب إرمٌا عن هذا التحّدي؟ هل اؼتنم 
كل من موسى وجدعون، إذ  الفرصة فً الحال بإٌمان وحماسة؟ ال، بل كان جوابه مماثبلً لجواب
(. كان فً جوابه ٙ: ٔقال "فقلت آه ٌا سٌد الرب، إنً ال أعرؾ أن أتكلَّم ألنً ولد" )إرمٌا 
ة التً دعاه هللا إلٌها.  اإلقرار بعدم الكفاءة، ولم ٌشعر بؤنه أهل للمهمَّ

من أرسلك إلٌه وماذا كان رّد هللا على ذلك؟ لقد أجاب إرمٌا: "ال َتقُل أنً ولٌد، ألنك إلى كل 
(. 8 -7: ٔتذهب، وتتكلَّم بكل ما آمرك به. ال تخؾ من وجوههم ألنً أنا معك ألنقذك" )إرمٌا 

وهنا ٌجب مبلحظة وعد هللا "أنا معك". ومرة أخرى نرى بوضوح أن المهّم هو أن هللا موجود 
ًّ الكفا ًّ المقدرة والكلّ ًّ الحكمة والكلّ ءة. وهو الذي سٌكون إلى وحاضر مع المإمن. إنه اإلله الكلّ

ده.  جانبه لٌشّد أزره. إن هذا ما ٌإّكد علٌه هللا وٌظّل ٌردِّ
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وفً حالة إرمٌا بالذات، لم ٌكن وعد هللا له جنة مؤلى بالورود، بل أّكد له حضوره وحماٌته 
: ٔ وهداٌته دابماً وأبداً. "فٌحاربونك وال ٌقدرون علٌك، ألنً أنا معك ٌقول الرب ألنقذك". )إرمٌا

 (.ٔٔ: ٕٓو ٕٓ: ٘ٔوانظر أٌضاً  9ٔ

 فً الماضً والحاضر -دعوات أخرى

هل تذكرون آخر دعوة، بل آخر تكلٌؾ أعطاه الرب ٌسوع المسٌح ألتباعه؟ "فاذهبوا وتلمذوا 
جمٌع األمم" وأضاؾ إلى هذه المهمة التً كلفهم بها وعده العظٌم "وها أنا معكم كل األٌام إلى 

(. إن هللا ال ٌزال ٌعطٌنا األساس نفسه لخدمته بؤمانة، كما ٕٓ، 9ٔ: 8ٔانقضاء الدهر" )متى 
 أعطاه لقدماء األبطال فً اإلٌمان، واألساس هو: "أنا معكم".

دعٌُت قبل بضع سنوات أللقً كلمة خبلل رٌاضة روحٌة فً إحدى مدارس األحد، وكان جٌم 
س طوال سنوات فً صؾ ٌَّة فً  راٌبورن، مإسس حركة حٌاة الشباب، ٌدرِّ الكبار للكنٌسة المشٌخ

مدٌنة كولورادو سبرنؽر. كانت مدرسة تلك الكنٌسة تقوم بعمل رٌاضة روحٌة، وقد طلبوا من 
هت إلٌه الدعوة، ؼٌر  جماعة "المبلّحٌن" إرسال ُمَحاِضر. وكان األخ رود سارجنت وهو من ُوجِّ

ًَّ أن أقوم أن  ا بتلك المهمة.قادر على الذهاب، فدعانً إلى مكتبه واقترح عل

م لصؾ ٌشرؾ علٌه رجل مثل جٌم راٌبورن؟ إن صفاً ٌقوم  لقد جمدت، إذ ماذا أستطٌع أن أقدِّ
بالتدرٌس فٌه أحد رجال هللا الكبار هو فوق مستواي. وخطر لً أن ٌكون رّدي على اإلقتراح مثل 

ًَّ أكثر من القول "أنا ولد وال ٌمكننً أن أتكلَّم". فً ذلك الوقت كنت حدٌث اإلٌمان، و لم ٌمِض عل
سبع سنوات فً معرفة الخبلص. ثم أن أكثر الموجودٌن فً تلك المدرسة ٌفوقوننً فً السن وفً 

المعرفة. وعلٌه بدأت أحاول شرح األمر واإلعتذار، وطلبت من رود أن ٌجد شخصاً آخر ٌقوم 
 بتلك المهمة.

ًَّ دون أن ٌنبس ببنت شفة.  وبعد فترة وجٌزة تكلَّم قاببلً: "ٌا جلس رود قبالتً ساكناً ٌنظر إل
لٌروي، هناك شًء الحظته فٌك، وهو رؼبتك فً السٌر فً الطرٌق السهل وتجنُّب القٌام بخطوة 

 جرٌبة بإٌمان وثقة". ثم طلب منً أن أفكر لبرهة وأصلًّ حول األمر.

لواجب، فقد وفعبلً فعلت ذلك، وعلى الرؼم من أنً كنت لم أزل أشعر بعدم الكفاءة تجاه ذلك ا
ألهمنً هللا بالقبول. وال أحتاج أن أقول أنً هٌؤت نفسً قبل الصؾ بدرس مكثَّؾ وساعات من 

 الصبلة بقدر ما استطعت.

وكم كان فرحً شدٌداً بإتمام الرٌاضة الروحٌة على ما ٌرام، ولقد أحسست فعبلً بقٌادة هللا وقوته 
ا الموقؾ كان أقل ما فٌه تلك الحقٌقة وهً أن المعطاة. وبذا علَّمنً الرب درساً مفٌداً خبلل هذ

ًَّ أالَّ ألجؤ إلى الموقؾ السهل. وكانت هذه التجربة مفٌدة لً رؼم قسوتها، ولقد شعرت بقٌمتها  عل
 سنٌن عدٌدة.

م بإٌمان واالستجابة لدعوة هللا، وهو ما قد  ثم هناك شًء آخر قد ٌستعمله الشٌطان لٌمنعنا من التقدُّ
 ٌَّ تنا وماضٌنا وٌظل ٌساورنا وٌزعجنا. قد نظن هذا عابقاً ٌضرُّ بالعمل وال نستطٌع ٌكون فً خلف

 التؽلُّب علٌه. لكن الكتاب المقدس ٌذكِّرنا مرة أخرى بخطؤ هذا الظن.

اً قاتبلً، وقد أمضى وقتاً طوٌبلً وبذل جهداً كبٌراً فً اضطهاد كنٌسة هللا.  كان بولس قبل إٌمانه فظَّ
ما بعد وهو ٌصلًّ: "إنً كنت أحبس وأضرب فً كل مجمع الذٌن ٌإمنون لقد اعترؾ بخجل فٌ
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بك. وحٌن ُسِفَك دم استفانوس شهٌدك كنت أنا واقفاً وراضٌاً بقتله وحافظاً ثٌاب الذٌن قتلوه" 
 (.ٕٓ – 9ٔ: ٕٕ)أعمال 

ت وكتب بولس فٌما بعد واصفاً نفسه فقال: "أنا الذي لست أهبلً ألن أُدعى رسوالً ألنً اضطهد
انً، 9: ٘ٔكورنثوس  ٔكنٌسة هللا" ) نا الذي قوَّ (، ولكنه كتب أٌضاً "وأنا أشكر المسٌح ٌسوع ربَّ

فاً ومضطهداً ومفترٌاً" ) تٌموثاوس  ٔأنه حسبنً أمٌناً إذ جعلنً للخدمة، أنا الذي كنت قببلً مجدِّ
ٔ :ٕٔ – ٖٔ.) 

نه أصبح مع ذلك الرسول الكبٌر كان بولس رجبلً ذا ماٍض مظلم ٌجعله ؼٌر صالح لخدمة هللا. لك
 لؤلمم، وقد استعمله هللا فً كتابة كثٌر من أسفار العهد الجدٌد.

هت حٌاتهم بلطخات سود لكنهم أصبحوا فٌما بعد عاملٌن فً خدمة هللا.  هناك أناس آخرون تشوَّ
ر ٌوحنا مرقس. لقد برهن هذا الشاب، فً أثناء مرافقته لبولس وبرنابا فً رحل تهما إنً أتذكَّ

ط هذان الرسوالن لرحلتهما الثانٌة رفض بولس  األولى، أنه لٌس أهبلً لبلعتماد علٌه. فعندما خطَّ
 (.8ٖ- ٖٙ: ٘ٔقبول ٌوحنا مرقس فً رفقته بسبب إخفاقه السابق. )انظر أعمال 

م للعالم ابن هللا الخاد م ومع ذلك فقد اختار هللا هذا الرجل فٌما بعد لٌكتب إنجٌل مرقس الذي قدَّ
األمٌن إلى األبد. ولم ٌكن ماضً مرقس األساسً هو الذي بنى علٌه هللا اختٌاره لمرقس للقٌام 

 بواجبه.

اختار هللا داود لٌكون قابداً ومرشداً لشعبه ولٌكون الرأس اإلداري للحكومة، مع أنه لم ٌكن أصبلً 
النظر عن  سوى راعً ؼنم على هضاب بٌت لحم. ولكن هللا دعاه، وقد قبل الدعوة بصرؾ

 ماضٌه.

ؾ  إذن عندما ٌدعوكم هللا للقٌام بواجب، فبل تسمحوا للشعور بعدم الكفاءة وانعدام الماضً المشرِّ
ة"  أن ٌعوقكم عن تلبٌة الدعوة. "ألن هللا هو العامل فٌكم، أن ترٌدوا وأن تعملوا من أجل المسرَّ

 (.ٖٔ: ٕ)فٌلبً 

 

ة القائد  َمْصَدر قوَّ

ارثة فً بعض األحٌان. فالمستشفٌات وؼٌرها من المإسسات الحٌوٌة قد ٌكون ضعؾ الطاقة ك
تقتنً أشٌاء احتٌاطٌة كمولّدات الطاقة بقصد تشؽٌلها فً حالة انقطاع التٌار الكهربابً. وٌجب أن 
ب، إذ أن أرواح البشر متعلقة بها. فالطاقة وطرق  تبقى هذه المولّدات صالحة للعمل وفً حالة تؤهُّ

 بلن نقطة الحرج فً المجتمع الصناعً.استعمالها ٌمثّ 

ٌعانً العالم أجمع من أزمة الطاقة أو الوقود فً أٌامنا هذه. فالناس ٌقودون سٌاراتهم بسرعة 
مخفَّضة. ولم ٌعودوا ٌصّرون على تدفبة كاملة شتاًء أو على تبرٌد كامل فً بٌوتهم صٌفاً، وكل 

متوقفة فً مرابض صحراوٌة، لقلة  7ٗ7ذلك رؼبة فً اإلقتصاد. إن صفوؾ طابرات الجمبو 
عدد الرحبلت التً تقوم بها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. فهذه العجابب العمبلقة لعصر 

الفضاء، والتً صنعت كً تعبر القارات والمحٌطات فً ساعات، نجدها تجثم على األرض ببل 
 وقؾ كلٌاً.حراك. إذ عندما ٌجؾ ٌنبوع الوقود أو الطاقة تقّل الحركة بل تت
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على القابد إذن أن ٌكون شدٌد اإلنتباه لكل ذلك، إن علٌه أن ٌتحقَّق من اإلحتفاظ ببرنامجه 
ة. وهنا نتساءل: ما هو مصدر القوة أو الطاقة لكل ذلك؟  وبمساعدٌه وبنفسه فً حركة مستمرَّ

 والجواب: هللا.

 الشركة:

: ٗفً المسٌح الذي ٌقّوٌنً" )فٌلبً قال بولس الرسول فً رسالته إلى فٌلبً: "أستطٌع كل شًء 
ٌِّر طرٌقً كامبلً" )ٖٔ (. ٖٖ: ٕٕصموبٌل  ٕ(. وسبق داود فقال "اإلله الذي ٌعززنً بالقوة وٌص

ٌّار وتجعل الطاقة عاملة  ل الت تنا. ولكن الشركة مع هللا هً التً توصِّ إذن هللا هو مصدر قوَّ
ة الملك ذلك الوقت الذي قضاه مع ومإثرة فً حٌاتنا. وٌعتبر أعظم استعداد لوصول داو د إلى سدَّ

 هللا، عندما كان ٌرعى قطعان الؽنم فً مرتفعات بٌت لحم.

إن السنوات التً قضاها داود مع هللا أتمَّت استعداده للقٌادة تحت إشراؾ هللا. ولعله، بالدرجة 
هللا، كانت ذات  األولى، راقب عملٌات القٌادة عندما كان شاباً ٌحٌا فً القصر. ولكن حٌاته مع

ٌُّإه ضعٌفاً من وجهة نظر  م للشعب كان ته قٌمة أعلى من حٌاته مع البشر. وكقابد للجٌش ومنظِّ
اإلنسان. فهو لم ٌتلقَّ دروساً جامعٌة، وال حصل على دبلوم فً إدارة األعمال، لكنه كان ٌعرؾ 

 هللا.

ة،  فً هذه النقطة بالذات، ٌكمن شر هجوم الشٌطان. فهو ٌهتم بعملٌة انتسابك إلى قسم العلوم بالكلٌِّ
اً فً معرفة هللا، خبلل شركة حٌوٌة معه، ٌحاول  أو التحاقك بالجامعة. وعندما تصبح جادَّ

بل ًوعدداً من  الشٌطان أن ٌشّن أقسى هجماته لٌمنع بلوؼك الهدؾ. وعندبذ تجد جدول أعمالك معطَّ
 قت لدٌك للشركة مع هللا.المواضٌع الهاّمة معلّقة، فتصبح كثٌر المشاؼل وال و

ٌَّة فً حٌاة  لماذا ٌحاول عدو نفوسنا محاربة الوقت مع هللا بهذه الضراوة؟ ألن للوقت قٌمة أساس
ٌَّة المكافآت الروحٌة التً تنتظرنا كنتٌجة لسٌرنا بؤمانة مع هللا. ولئلجابة  القابد. قد نسؤل عن ماه

لنهابً لئلنسان على األرض؟ والجواب عن هذا السإال، ٌجب طرح سإال آخر: ما هو الهدؾ ا
(. "إن هدؾ اإلنسان 7: ٖٗهو "بكّل من دعً بإسمً، ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته" )أشعٌا 

د هللا وٌنعم به إلى األبد". إن هذا مقطع مشهور من تعلٌم وستمنستر الدٌنً،  النهابً هو أن ٌمجِّ
هوا لمعنى محتوٌاته وما ٌعنً لحٌاتهم ونجد أن كثٌراً من الناس ٌحفظونه ؼٌباً دون أن ٌنتب

 الٌومٌة.

أذكر أنً ناقشت مرة هذا األمر مع بعض طلبة البلهوت، وكانوا ٌعرفون أن هدؾ حٌاتنا على 
األرض هو تمجٌد هللا. وكنت قد سؤلت أحدهم عما ٌجب على اإلنسان القٌام به من عمل، وكٌؾ 

د هللا. وهنا بدت على وجهه عبلمات الدهشة والخجل، وبابتسامة صفراء اعترؾ  ٌمكنه أن ٌمجِّ
روا أن ٌقؾ أمامكم عدد من الطبلب  بؤن لٌس لدٌه أٌة فكرة عن الطرٌقة المثلى. فتصوَّ

 ًّ دة عن هدفهم المبدب َّ ََ ََ المتخّصصٌن فً دراسة القٌادة الروحٌة دون أن ٌكون لدٌهم فكرة محَد
 فً الحٌاة.

د إسمه. دعونً أقدم درساً تعلَّمته فً بداٌة حٌاتً  كمسٌحً. خلق هللا اإلنسان فً البداٌة لكً ٌمجِّ
خلق اإلنسان على صورته لكً تكون له شركة معه. وقد كان للرب صلة باإلنسان فً جنة عدن، 

ولكن اإلنسان أَخطؤ وَعَصى هللا. وهذا جلب العار على إسمه، وانطمست الصورة وفسدت 
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ر هللا د الشركة. وعندما حان الوقت المناسب، قرَّ د القوة الكامنة فً اإلنسان، كً ٌعود فٌمجِّ  أن ٌجدِّ
 إسم هللا.

فهل كان هناك إنسان اجتمعت أفكاره وأقواله وأعماله لتمجٌد إسم هللا فً كل ساعة من كل ٌوم 
من كل سنة فً حٌاته؟ نعم، هناك إنسان واحد، هو الرب ٌسوع المسٌح. ففً صبلة ٌسوع إلى 

دتك على األرض. العمل الذي أعطٌتنً ألعمل قد أكملته" )ٌوحنا اآلب ٌقول عن نفسه: "أنا م جَّ
ًَّ أن ٗ: 7ٔ (. لذلك، إن كنت أرؼب فً بلوغ هدفً النهابً فً الحٌاة، والذي هو تمجٌد هللا، فعل

 أتحّول أكثر فؤكثر إلى صورته. أي أن أصٌر مشابهاً المسٌح.

ٌَّنهم لٌكونوا مشابهٌن  إن رؼبة قلب هللا هً أن ٌجعلنا مثل ابنه. "ألن الذٌن سبق فعرفهم، سبق فع
د هللا.9ٕ: 8صورة ابنه، لٌكون هو بكراً بٌن أخوة كثٌرٌن" )رومٌة   (. وهكذا ٌتمجَّ

كٌؾ أصٌر مثل المسٌح؟ كٌؾ ٌمكن إلنسان أن ٌصٌر مشابهاً إلنسان آخر؟ إن خٌر ما ٌفعله، هو 
زوجٌن عاشا معاً خمسٌن عاماً فً محبة أن ٌبقى قرٌباً منه، ٌتكلَّم معه وٌعمل معه. هل عرفت 

ووبام، واحتفبل بعٌد زواجهما الذهبً؟ إنك لتجدهما ٌسلكان وٌتصرفان بطرٌقة واحدة، ولهما ذوق 
 واحد. وأن ما ٌسرَّ الواحد ٌسرَّ اآلخر، بل قد ترى أنهما متشابهان فً الهٌبة أٌضاً.

ج فٌه المبلزم آل فاٌل، فً  البحرٌة األمٌركٌة، باآلنسة مارجً أؼو، إنً أذكر الٌوم الذي تزوَّ
ٌّة، خرٌجة جامعة ستانفورد. لقد إلتقٌا فً مإتمر مسٌحً فً كولورادو،  وهً الفتاة اللطٌفة الذك
وكان المبلزم فاٌل قد أُعجب بالفتاة، وصار ٌكاتبها بعد انتهاء المإتمر وأخٌراً طلب ٌدها. وبعد 

هللا لحٌاتها فقبلت، واتفقا على موعد لزواجهما بضعة أشهر اطمؤنت مارجً إلى أن تلك خطة 
جا. وبعد ما ٌقرب من سنة، قمت بزٌارتهما فً منزلهما بفرجٌنٌا.  وتزوَّ

ٌَّاي بضع دقابق إذ كانت تقوم بتنسٌق ؼرفتً.  عندما وصلت اعتذرت مارجً عن تؤخٌرها إ
ْبُت. إذ كٌؾ ٌهت ٌّة وتعجَّ ج من جامعة وسمعتها تستخدم كلمة تستخدم عادة فً البحر م من تخرَّ

ستانفورد أن ٌستخدم تعبٌراً كهذا. ثم تذكَّرت أن خرٌجة ستانفورد هذه قد أمضت سنة من الحٌاة 
ؾ  الزوجٌة مع زوجها المبلزم فً البحرٌة. لقد أخذت عن زوجها أسلوب التنسٌق وصارت تتصرَّ

 فً حٌاتها ضمن هذا اإلطار.

أٌته هو أٌضاً قد تؤثَّر كثٌراً بزوجته. لقد عاشا معاً فً ثم عاد آل زوجها إلى المنزل ففوجبت إذ ر
 شركة، وأصبحا ٌشبهان أحدهما اآلخر.

إن هذا بالضبط ما ٌحدث معنا فً عبلقتنا باهلل. ولكً نصٌر مشابهٌن صورة ٌسوع المسٌح، ٌجب 
دٌة أن نمضً الكثٌر من وقتنا على إنفراد معه فً شركة شخصٌة. فالقابد الذي ٌعٌش حٌاة تعبُّ 

ًّ باهلل وٌستخدمه هللا بقوة. الواقع  ج ٌجد نفسه على اتصال ح ثابتة بدالً من سلوك الطرٌق المتعرِّ
أن هللا ٌرٌد أشخاصاً من هذا النوع، كما جاء فً الكتاب المقدس "وطلبت من بٌنهم رجبلً ٌبنً 

(. إن هذا ٖٓ: ٕٕجداراً، وٌقؾ فً الثؽر أمامً عن األرض لكٌبل أخربها فلم أجد" )حزقٌال 
البحث جدٌد كالطفل الذي لم ٌولد بعد، وقدٌم مثل فجر اإلنسانٌة. وعندما ٌجد هللا إنساناً ٌكون هّمه 

ته وإرشاده  ه قوَّ األّول فً الحٌاة العبلقة الحمٌمة الشخصٌة للشركة مع هللا، فإنه، أي هللا، ٌوجِّ
 مكن بواسطته تؽٌٌر العالم.وحكمته نحو ذلك اإلنسان. ٌكون هللا بهذا قد وجد إنساناً ٌ
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 كلمة هللا:

ٌّز الشركة مع هللا. فهو ٌتَّصل بنا أوالً بواسطة الكلمة. "كل الكتاب  هناك ثبلثة عناصر ربٌسٌة تم
هو موحى به من هللا، ونافع للتعلٌم والتوبٌخ، للتقوٌم والتؤدٌب الذي فً البّر، لكً ٌكون إنسان هللا 

 (. كلمة هللا هً العنصر األول.7ٔ -ٙٔ: ٖتٌموثاوس  ٕ" )كامبلً متؤّهباً لكل عمل صالح

وعلٌه ٌجب أن نكون فً الكلمة، وأن تكون الكلمة فٌنا. أن نكون فً الكلمة ٌعنً أن نسمعها إذ 
ُتلقى علٌنا، وأن نقرأها، وندرسها، ونحفظها. وأن تكون الكلمة فٌنا ٌعنً أن نتؤمل فٌها. فعندما 

ٌِّر حٌاتنا الروحٌة. إنها كالؽذاء الطبٌعً، فلٌس كل ما نبلعه ٌنفع نتؤمل فٌها تتخلَّل أفكارن ا وتؽ
ل، إذ أن التؤمل هو أن نتعمَّق فً معنى الكلمة،  أجسامنا بل ما نهضمه ونستوعبه. هذا هو التؤمُّ

ًّ ومتمسكٌن بما هو عمٌق. "كم أحببت شرٌعتك،  اً، تاركٌن ما هو سطح ٌَّ وأن نقلِّبها فً ذهننا مل
 (.97: 9ٔٔكلَّه هً لهجً" )مزمور الٌوم 

إلى لندن فً دورة تبشٌرٌة، وكان البرنامج ٌتضمَّن ٌوماً لزٌارة معالم المدٌنة.  9ٖٙٔذهبت سنة 
قاً لٌطوؾ بنا وٌرٌنا معالم  لقد كلّؾ دافٌد الٌمبٌر، أحد أفراد الجامعة لٌكون دلٌلنا، فكان متشوِّ

ٌّة، وخطوط القطار النفقً. المدٌنة. لقد حضر فً الصباح الباكر، ومعه  البحة بالمواقع التارٌخ
ط مواعٌد وصول القطار إلى كل موقع، وكم سنقضً من الوقت، ومتى علٌنا اإلنتقال  ولقد خطَّ

 إلى المحطة التالٌة.

أما أنا فقد اندمجت فً زٌارة المعالم بنوع من اإلثارة جدٌر بشاب مثلً ٌشاهد مدٌنة كبرى. وكان 
ٌّات، دافٌد شاباً رٌا ٌَّاً فً حالة ممتازة جعلتنا ننطلق فً حركة دابمة، فهرولنا داخل الكاثدراب ض

وأسرعنا عبر المتنّزهات، ووقفنا قلٌبلً أمام التماثٌل، وألقٌنا نظرات خاطفة على األبنٌة التً 
 ترشح بالعظمة والتارٌخ. رأٌنا لندن، ولكن هل رأٌناها حقاً؟

ومعً زوجتً فً مهّمة مماثلة. وأمضٌنا الٌوم األخٌر مع  ذهبت بعد ذلك ببضع سنٌن إلى لندن
بعض األشخاص فً رإٌة المعالم. سرنا هذه المرة متمّهلٌن، فشاهدنا على راحتنا متؤملٌن جمال 

تلك الكاثدرابٌات وجبللها، وهً نفسها التً هرولنا حولها قبل ذلك بسنوات. لقد كان لدّي هذه 
 عجاب بما رأٌت، وتقدٌر المعانً السامٌة الكامنة فً األعماق.المرة الوقت الكافً للتؤمل واإل

إن هذا بالذات ما ٌشعر به اإلنسان وهو ٌتؤمل كلمة هللا. فإذا أسرعنا فً قراءة السطور فً الكتاب 
المقدس، أو حضرنا درساً مستعجبلً لمقاطع من اإلنجٌل فً إحدى مدارس األحد، أو كنا فً 

ًّ للعبادة وواص قٌن لبلوغ الخدمة نهاٌتها كً نمضً إلى اجتماع كنس لنا التطلُّع إلى ساعتنا، متشوِّ
شؤن آخر، فإننا لن نحصل على شًء ذي قٌمة لحٌاتنا الروحٌة، ونكون كمن ٌهرول داخل 

الكاثدرابٌة فٌلقً نظرة سرٌعة ولكنه ال ٌراها حقاً. أما إذا فتحنا الكلمة وأخذنا الوقت الكافً كً 
حٌاتنا، واستوعبنا ما فٌها فإننا نرى جمال الكلمة وعظمتها ونكون فً شركة ٌإثر روح هللا فً 

 حقٌقٌة مع هللا.

صنا وقتاً كافٌاً للتؤمل، فسوؾ نختبر عمق  إن هللا ٌرؼب فً اإلتصال بنا من خبلل كلمته. فلو خصَّ
ن الذي ٌإثر فٌنا الرسالة وعظمتها، وبذا ٌكلِّمنا روح هللا وٌإثر فً حٌاتنا، وهنا نقطة هامة جداً: إ

هو هللا نفسه، أما الكلمات المطبوعة التً نقرأها فلٌست إال وسٌلة، إنها األداة التً ٌستخدمها هللا 
(. الحظ أن هللا نفسه ٕ٘: 9ٔٔلٌتَّصل بنا: "لصقت بالتراب نفسً فؤحٌنً حسب كلمتك" )مزمور 
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نه ٌستخدم كلمته كؤداة للقٌام هو الذي ٌقدر أن ٌنفح الحٌاة فً المرنِّم صاحب هذا المزمور. إ
 بالعمل.

اً لكلمة هللا. "كم أحببت شرٌعتك، الٌوم كلَّه هً لهجً"  إننا فً حاجة ألن ننمًِّ فً حٌاتنا حبَّ
(. لقد كان الحب لكلمة هللا هو الذي حثَّ المرنم على التؤمل فً الكلمة. وهذه 97: 9ٔٔ)مزمور 

بنً فً سبٌل وصاٌاك ألنً هً نقطة البداٌة كً تطلب من هللا فٌعطٌك  اً وبهجة فً كلمته. "درِّ حبَّ
( "هلّلوٌا، طوبى للرجل المتَّقً الرب المسرور جداً بوصاٌاه" ٖ٘: 9ٔٔبه سررت" )مزمور 

ذ بوصاٌاك التً أحببت" )مزمور ٔ: ٕٔٔ)مزمور  (. فالقابد الذي ٌستحق أن 7ٗ: 9ٔٔ( "وأتلذَّ
 أن ٌكون رجل الكلمة. ٌكون قابداً ومرشداً روحٌاً لآلخرٌن ٌجب

 
 

 الصبلة:

إن العنصر الذي تتؤلؾ منه الشركة مع هللا هو الصبلة. إذ أن هللا ٌتكلم معنا من خبلل كلمته، 
ك ٌد هللا، وأن هناك  ونحن نتكلم معه من خبلل الصبلة، على أن نتذكر أن هناك صلوات تحِّ

 صلوات ال تؤثٌر لها إطبلقاً. فما هو الفارق؟

م ٌس وع مثبلً على أنواع الصبلة المختلفة فقال: "إنسانان صعدا إلى الهٌكل لٌصلٌّا، واحد لقد قدَّ
ًّ فوقؾ ٌصلً فً نفسه هكذا: "اللهم إنً أشكرك أنً لست مثل  ًّ واآلخر عّشار. أما الفّرٌس فّرٌس

 باقً الناس الخاطفٌن الظالمٌن الزناة، وال مثل هذا العّشار. أصوم مرتٌن فً األسبوع، وأعّشر
كل ما أقتنٌه". وأما العّشار فوقؾ من بعٌد ال ٌشاء أن ٌرفع عٌنٌه نحو السماء، بل قرع على 

راً دون ذاك، ألن  صدره قاببلً: "اللهّم ارحمنً أنا الخاطا". أقول لكم أن هذا نزل إلى بٌته مبرِّ
 (.ٗٔ -ٓٔ: 8ٔ"كل من ٌرفع نفسه ٌتَّضع ومن ٌضع نفسه ٌرتفع" )لوقا 

ة فً أحد أٌام الصٌؾ لحضور حفلة موسٌقٌة على نهر باتوماك فً واشنطن. أتٌحت لً الفرص
ٌّة تإدي االفتتاحٌة المسماة " ". فً أحد المقاطع أطلقت طلقة مدفع. 8ٕٔٔوكانت الفرقة الموسٌق

، األمر الذي ٌضفً على  ًّ وطبعاً لم تكن طلقة المدفع إلصابة هدؾ بل فقط إلٌجاد تؤثٌر صوت
 فة.الموسٌقى إثارة عنٌ

وعلى نقٌض هذا تذكرت أٌاماً قضٌتها فً البحرٌة خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة، وكنت أعمل 
ٌّة. كانوا ٌطلقون طلقة من أحد المدافع حٌث أراقب موقع سقوطها بالنسبة  كمراقب فً المدفع
اؾ للهدؾ، وعندبذ كنت أبرق رسالة أحّدد بها اإلتجاه المطلوب: أهو أبعد أم أقرب، أو باإلنحر

ٌمٌناً أو ٌساراً. ثم بعد كل طلقة كنت أعطً تعلٌمات إضافٌة حتى نصل أخٌراً إلى النتٌجة، فؤبرق 
 بعدها "أطلقوا للتدمٌر". كانت المدفعٌة هنا تصب نٌرانها كلها على الهدؾ لتجعله أثراً بعد عٌن.

ًّ كان ٌصلًّ للم ٌّس مه ٌسوع عن الصبلة، فإن الفر ظهر الخارجً. وقال وهكذا كان المثل الذي قدَّ
ٌسوع عنه أنه كان ٌصلًّ وكؤنه كان ٌخاطب نفسه. أما العشار فكان ٌتكلم من األعماق فً 

ٌاً. هذه هً الصبلة المثلى التً  م عمبلً جدِّ ه الظاهر بل كان منشؽبلً بالداخل كان ٌتمِّ صبلته. لم ٌهمَّ
(. ألن الصبلة ٌجب أن ٙٔ: ٘)ٌعقوب  ٌنبؽً تقدٌمها إلى هللا. "طلبة البار تقتدر كثٌراً فً فعلها"

 تكون حاّرة لتصبح فّعالة.
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(. بدأ هٌرودس الثالث حكمه ٕٔ -ٔ: ٕٔوقد تّوضح ذلك بحدث فً الكنٌسة األولى )انظر أعمال 
باإلرهاب اضطهاد المسٌحٌٌن، فقتل ٌعقوب أخا ٌوحنا، وكان على وشك أن ٌقتل بطرس أٌضاً. 

ة عشر جندٌاً. ولكن المسٌحٌٌن صلّوا فً تلك اللٌلة من كان بطرس فً السجن، تحت حراسة ست
 أجله. استجاب هللا للصبلة إذ أرسل مبلكاً ففتح باب السجن وأطلق بطرس.

ٌة، متحمسة،  مت، جدِّ هناك ترجمات عدٌدة استعملت كلمات مختلفة لوصؾ الصلوات التً قُدِّ
المستعملة لوصؾ شّدة الشعور  حاّرة. إن الكلمة المستعملة لوصؾ حرارة الصبلة، هً الكلمة
ق أطرافه على أداة التعذٌب.  الذي ٌشعر به اإلنسان عندما تتمزَّ

إن السبب لهذه الصبلة الحاّرة واضح. أوالً كان هرب بطرس من السجن مستحٌبلً من الوجهة 
الماّدٌة. والشًء األساسً الذي حّث على تلك الصبلة المتحّمسة كان ماضً بطرس. فقد ُعرؾ 

أنه أنكر المسٌح فً ساعة الخطر. فهل سٌنكره اآلن؟ هل سمع هللا لصلواتهم؟ نعم بوفرة.  عنه
ٌّد بالسبلسل  ففً اللٌلة السابقة لموعد تنفٌذ حكم اإلعدام كان بطرس نابماً فً السجن كطفل وهو مق

ٌٌّن. إن الصبلة الحاّرة الفّعالة التً قّدمها جماعة من المسٌحٌٌن من أجل بطرس فً تلك  بٌن جند
اللٌلة كانت ذات قٌمة. فقد نجا بطرس من الموت.، بل كان خروجه من السجن، على الرؼم من 

 الحراسة المشّددة، حادثاً معجزٌاً عجٌباً.

ذهبت لزٌارة أحد األطباء قبل عدة سنوات فوجدته ٌفحص مرٌضاً. وبعد أن انتهى وانصرؾ 
ؤلت نفسً: كٌؾ عرؾ ذلك؟ لقد كان الرجل المرٌض قال لً: "هذا الرجل مصاٌب بقلبه". ولقد س

ٌقول أنه فً أحسن حال، وأنه ال ٌحّس بؤي ألم أو تعب، لكن على الرؼم من كل ما قاله المرٌض 
فقد عرؾ الطبٌب أن ذلك الرجل مصاٌب بقلبه. كٌؾ؟ إن األمر بسٌط للؽاٌة. كان الطبٌب ٌسمع 

ٌّة، ولم ٌهتم بما كان ٌدّ   عٌه من كمال الصحة.قلب الرجل بالسّماعة الطب

جات هوابٌة أو السلكٌة  هذه هً حالنا مع هللا. فإننا عندما نصلًّ ال تنطلق صبلتنا إلى هللا عبر تموُّ
فٌسمعها باألسالٌب التً ٌسمع بها البشر بعضهم بعضاً. إن هللا ٌهتم بل ٌعرؾ ما تختلج به قلوب 

ًّ هذا الشعب بفمه وٌكرمنً بشفتٌه، : ٘ٔوأما قلبه فمبتعد عنً بعٌداً" )متى  المصلٌّن. "ٌقترب إل
(. إن الصبلة 9ٔ: ٕ(. ودعوة أرمٌا فً مراثٌه" اسكبً كمٌاه قلبك قبالة وجه السٌد" )مراثً 8

 التً من القلب ٌستمع إلٌها هللا.

هل سمعت بعض المسٌحٌٌن ٌقولون بعضهم لبعض عند االفتراق "سؤصلًّ من أجلك"؟ هذا عظٌم 
. ولكن أكثر هذه العبارات لٌس إال نوعاً من المجاملة اللطٌفة كالقول "إلى لو كانوا ٌصلّون فعبلً 

اللقاء". كم ٌختلؾ هذا عما قاله بولس الرسول "فإن هللا الذي أعبده بروحً فً إنجٌل ابنه شاهد 
 (.9: ٔلً كٌؾ ببل انقطاع أذكركم فً صلواتً" )رومٌه 

ًّ فنصلًّ طالبٌن أن لكً تكون الصبلة حاّرة، ٌجب أن تكون محّددة، ف ؽالباً ما نقع فً التقلٌد اللفظ
ٌبارك هللا الكنٌسة أو أن ٌقّوي الواعظ أو أن ٌبارك أفراد الصؾ. ٌجب أن تكون صبلة القابد 

ٌجب أن تكون صبلة القابد مرّكزة على نمّو كل من األفراد الذٌن  -محّددة من ناحٌتٌن، أوالً 
لس المثال على ذلك. "من أجل ذلك نحن أٌضاً منذ ٌوم ٌرشدهم وعلى تقّدمهم. لقد أعطانا بو

 ، ًّ سمعنا، لم نزل مصلٌّن وطالبٌن ألجلكم أن تمتلبوا من معرفة مشٌبته فً كل حكمة وفهم روح
لتسلكوا كما ٌحق للرب فً كل رضى، مثمرٌن فً كل عمل صالح ونامٌن فً معرفة هللا" 

سلم علٌكم أبفراس، الذي هو منكم عبٌد (. تؤملوا كذلك صبلة أبفراس "ٌٓٔ -9: ٔ)كولوسً 
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للمسٌح، مجاهد كل حٌن ألجلكم بالصلوات لكً تثبتوا كاملٌن وممتلبٌن فً كل مشٌبة هللا" 
 (.ٕٔ: ٗ)كولوسً 

االً لٌذهبوا  -ثانٌاً  ٌجب أن ٌصلً القابد من أجل النضج الروحً ألتباعه حتى ٌقٌم هللا من بٌنهم ُعمَّ
 إلى حقول العالم.

فسه علَّمنا أن نفعل ذلك. "ولما رأى الجموع تحنَّن علٌهم إذ كانوا منزعجٌن إن ٌسوع ن
ومنطرحٌن كؽنم ال راعً لها. حٌنبذ قال لتبلمٌذه: "الحصاد كثٌر ولكن الفعلة قلٌلون، فاطلبوا من 

 (.8ٖ -ٖٙ: 9رّب الحصاد أن ٌرسل فعلة إلى حصاده" )مّتى 

 الطاعة:

عة، فبل شركة مع ربٌس دون طاعته. وٌسوع المسٌح والعنصر األخٌر فً الشركة هو الطا
 ربٌسنا إلى حدٍّ بعٌد.

قبل أن أسلِّم حٌاتً للمسٌح قضٌت فترة فً جزٌرة بافوفو مع الفرقة األولى للبحرٌة، خبلل 
الحرب العالمٌة الثانٌة. وكانت تلك الجزٌرة منتجعنا، فكنا بعد كل حملة عسكرٌة نرجع إلٌها 

ها من منتجع. كانت تلك الجزٌرة مؤلى بالحشرات من ذباب ونمل أحمر لنسترٌح فٌها، وٌا ل
وبعوض، وكانت خٌامنا ترشح ماًء من كثرة الرطوبة، وكثٌراً ما كنا نجد فً الصباح سرطان 

األرض فً أحذٌتنا. كانت الحرارة دابماً مرتفعة خانقة، والمطر الٌومً مصدر إزعاج دابم. ولم 
اٌة المٌدان. ولكً تجعل الحٌاة مقبولة نوعاً ما، جادت البحرٌة بعلبة ٌكن لدٌنا ما نؤكله سوى جر

بنا بتلك المعاملة  بٌرة لكل جندي مرة فً الشهر، إلدخال البهجة إلى قلوب الجنود. طبعاً رحَّ
دوا شرب البٌرة باستمرار.  الكرٌمة، مع أن علبة البٌرة فً الشهر ال تعتبر ذات قٌمة لمن تعوَّ

خطة باإلتفاق مع بعض زمبلبً الذٌن ال ٌشربون البٌرة إطبلقاً، على أن وعلٌه فقد وضعت 
ٌبٌعونً حصتهم. وكان ذلك بالطبع ضد األنظمة. ولكن كان من المتعارؾ علٌه فً كتٌبتنا أن 

ٌُقبض علٌه ُمتلبِّساً بؤٌة مخالفة لؤلنظمة.  وسام حسن السلوك ٌعطى للمجنَّد إذا لم 

علب البٌرة الساخنة، فؤختلً بها فً خٌمتً ألفتحها وأشرب  كنت فً كل مرة أجمع عدداً من
محتوٌاتها. وفً ٌوم حاّر دخلت خٌمتً ومعً أكثر من عشر علب بٌرة. أخذت أفتحها واحدة 

واحدة بطعنها بحربة صدبة كانت معً. شربت محتوٌات عدة علب، وبدأت أشعر بتؤثٌرها فً 
ة طعنات انفتحت أخٌراً، وتدفقت منها البٌرة أعصابً. ثم طعنت علبة أخرى ألفتحها. وبعد عد

الساخنة باتجاه باب الخٌمة. وإذا بقابد مجموعتنا ٌدخل الخٌمة فً تلك اللحظة فٌقع رشاش البٌرة 
على وجهه ومبلبسه. ولٌس ذلك فقط، بل وجدنً ثمبلً وحولً كل تلك العلب التً ال ٌحق لً أن 

 أشربها.

األنظمة. ولم أستطع استرجاع صداقتً وشركتً معه إالّ  كان ذلك الربٌس صدٌقً. لكنً خالفت
 بعد عدة أسابٌع.

لٌس هناك شركة مع ربٌس عن ؼٌر طرٌق الطاعة، فقد قال ٌسوع "الذي عنده وصاٌاي 
 (.ٕٔ: ٗٔوٌحفظها فهو الذي ٌحبُّنً، والذي ٌحّبنً ٌحّبه أبً وأنا أحّبه وأظهر له ذاتً" )ٌوحنا 

ٌَّنه  هللا بوضوح فً قوله "ولماذا تدعوننً ٌا رب ٌا رب، وأنتم ال تفعلون إن خطر العصٌان قد ب
ًّ وٌسمع كبلمً وٌعمل به أرٌكم من ٌشبه. ٌشبه إنساناً بنى بٌتاً وحفر  ما أقوله. كل من ٌؤتً إل
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وعمَّق ووضع األساس على الصخر. فلما حدث سٌل صدم النهر ذلك البٌت فلم ٌقدر أن 
الصخر. وأما الذي ٌسمع وال ٌعمل فٌشبه إنساناً بنى بٌته على  ٌزعزعه، ألنه كان مإسساً على

 -ٙٗ: ٙاألرض من دون أساس، فصدمه النهر فسقط حاالً وكان خراب ذلك البٌت عظٌماً" )لوقا 
ٗ9.) 

إن حٌاة القابد مع الطاعة هً الحافز األقوى المإّثر على أتباعه. فهم ٌرون حٌاته فٌؽمرهم 
 نتمابهم وطاعتهم.الّتحّدي الكبٌر إلبراز ا

إن العناصر الثبلثة للشركة هً الكلمة والصبلة والطاعة، وهً للقابد واجب إلزامً مطلق، إنه 
ل الذي  . فالشركة مع هللا هً الموصِّ ًّ بحاجة إلختبار قوة هللا فً حٌاته وخدمته على أساس ٌوم

ٌة. إالّ أنه ٌصبح بها أداة ٌجعل تلك القوة فاعلة، وبدونها ٌصبح القابد مجرد منّظم للجهود البشر
 بٌن ٌدّي هللا ٌستعملها إلتمام مقاصده على هذه األرض.

 

 حياة القائد الداخليت

، حتى أنهم  ََ ٌّون شعباً فّظاً قاسٌاً. وكان دستورهم فً األخبلق والعدالة شاّذاً وؼرٌباً كان البابل
احتّل جٌشهم أورشلٌم قدٌماً  نظروا إلى قتل اإلنسان كؤنه ال ٌختلؾ عن قتل ذبابة. وهكذا عندما

وسبوا من أهلها عدداً من الشّبان، وجد أولبك الشّبان أنفسهم وسط مجتمع تتناقص مبادُبه مع كل 
ما تعلّموه منذ نشؤتهم. لقد كانوا واقعٌن وسط جّو عدابً ال ٌقاَوم. ومع ذلك فقد ارتقى أحدهم إلى 

ً العنؾ والخرافات وعبادة األوثان، وخبلل مركز القّوة والسلطة فً إمبراطورٌة كانت ؼارقة ف
سنوات العبودٌة، دعً هذا الرجل من قبل الملوك الوثنٌٌن إلى أعلى المناصب، فً تلك الببلد. 
ٌُبلحظ فً هذا الرجل هو مبادبه القوٌمة، وتمّسكه بعبادة هللا الحق. ال شك فً أننا  وكان أهم ما 

 اخلٌة لهذا القابد المرموق.سنتعلم كثٌراً من اإلطبلع على الحٌاة الد

كان دانٌال شاباً عندما اختاره الملك نبوخذنّصر لمهمة خاصة. لقد كان أحد أفراد مجموعة، 
ر أن "ٌعلِّموهم كتابة الكلدانٌٌن ولسانهم" )دانٌال  (. وقد كان ٌشكل مع ثبلثة من رفاقه، ٗ: ٔوتقرَّ
ٌب فٌهم، حسان المنظر، حاذقٌن فً كل نخبة من الشبان ذوي المإّهبلت الخاصة، "فتٌاناً ال ع

حكمة، وعارفٌن معرفة وذوي فهم بالعلم، والذٌن فٌهم قوة على الوقوؾ فً قصر الملك" )دانٌال 
ٌّاً، أذكٌاء حاذقً التفكٌر، ٗ: ٔ ٌّاً وإجتماع (. وهذا ٌعنً بلؽة هذا العصر أنهم كانوا البقٌن بدن

ٌّاً. لٌن دٌبلوماس  مثقَّفٌن ومإهَّ

ب بهإالء وٌمكن الق ول أن أي عمٌد فً أٌة جامعة، بعد أن ٌّطلع على هذه المإّهبلت، سوؾ ٌرحِّ
فٌها. ولكن هناك  الشبان بٌن طبلّبه. أما المإسسات فسوؾ تسعى جاهدة لتضم أمثالهم إلى موظَّ

. لماذا؟  ًّ نقطة تثٌر اإلهتمام. لقد رفع هللا واحداً منهم فقط إلى أحد أعلى مناصب اإلرشاد الروح
لوجود بعض الصفات األساسٌة فً الحٌاة الداخلٌة لهذا الرجل. دعونا إذن نبحث ثبلثا ًمن أهم هذه 

 الصفات.

، حتى أنهم  ََ ٌّون شعباً فّظاً قاسٌاً. وكان دستورهم فً األخبلق والعدالة شاّذاً وؼرٌباً كان البابل
تّل جٌشهم أورشلٌم قدٌماً نظروا إلى قتل اإلنسان كؤنه ال ٌختلؾ عن قتل ذبابة. وهكذا عندما اح

وسبوا من أهلها عدداً من الشّبان، وجد أولبك الشّبان أنفسهم وسط مجتمع تتناقص مبادُبه مع كل 
ما تعلّموه منذ نشؤتهم. لقد كانوا واقعٌن وسط جّو عدابً ال ٌقاَوم. ومع ذلك فقد ارتقى أحدهم إلى 



 

17 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

لعنؾ والخرافات وعبادة األوثان، وخبلل مركز القّوة والسلطة فً إمبراطورٌة كانت ؼارقة فً ا
سنوات العبودٌة، دعً هذا الرجل من قبل الملوك الوثنٌٌن إلى أعلى المناصب، فً تلك الببلد. 
ٌُبلحظ فً هذا الرجل هو مبادبه القوٌمة، وتمّسكه بعبادة هللا الحق. ال شك فً أننا  وكان أهم ما 

 ٌة لهذا القابد المرموق.سنتعلم كثٌراً من اإلطبلع على الحٌاة الداخل

كان دانٌال شاباً عندما اختاره الملك نبوخذنّصر لمهمة خاصة. لقد كان أحد أفراد مجموعة، 
ر أن "ٌعلِّموهم كتابة الكلدانٌٌن ولسانهم" )دانٌال  (. وقد كان ٌشكل مع ثبلثة من رفاقه، ٗ: ٔوتقرَّ

فٌهم، حسان المنظر، حاذقٌن فً كل نخبة من الشبان ذوي المإّهبلت الخاصة، "فتٌاناً ال عٌب 
حكمة، وعارفٌن معرفة وذوي فهم بالعلم، والذٌن فٌهم قوة على الوقوؾ فً قصر الملك" )دانٌال 

ٌّاً، أذكٌاء حاذقً التفكٌر، ٗ: ٔ ٌّاً وإجتماع (. وهذا ٌعنً بلؽة هذا العصر أنهم كانوا البقٌن بدن
ٌّاً. لٌن دٌبلوماس  مثقَّفٌن ومإهَّ

ب بهإالء وٌمكن القول  أن أي عمٌد فً أٌة جامعة، بعد أن ٌّطلع على هذه المإّهبلت، سوؾ ٌرحِّ
فٌها. ولكن هناك  الشبان بٌن طبلّبه. أما المإسسات فسوؾ تسعى جاهدة لتضم أمثالهم إلى موظَّ

. لماذا؟  ًّ نقطة تثٌر اإلهتمام. لقد رفع هللا واحداً منهم فقط إلى أحد أعلى مناصب اإلرشاد الروح
ود بعض الصفات األساسٌة فً الحٌاة الداخلٌة لهذا الرجل. دعونا إذن نبحث ثبلثا ًمن أهم هذه لوج

 الصفات.

 
 

 نقاوة الحٌاة:

ٌّزة للشاب دانٌال كانت نقاوة حٌاته. "أما دانٌال فجعل فً قلبه أنه ال  من أولى الصفات المم
س" )دانٌال   فً فجر الخلٌقة هو أنه فصل بٌن (. من المهم مبلحظة أن أول ما عمله هللا8: ٌٔتنجَّ

النور والظلمة. ٌرمز هذا العمل إلى حقٌقة روحٌة عظمى. فؤنت إما أن تكون فً هذه الناحٌة أو 
 فً األخرى. لٌس باإلمكان القفز فوق السٌاج.

بنا  ففً الجحٌم ال ٌوجد نور، وفً السماء ال ٌوجد ظبلم. ونحن الذٌن أعطٌنا حٌاتنا للمسٌح، وجرَّ
وؼفرانه، سوؾ نجتمع به أخٌراً فً السماء. ولسوؾ ندخل مساكنه وننعم بحضوره.  حّبه

د السٌر فً النور ونحن ال نزال على األرض.  واستعداداً لذلك الٌوم العظٌم نحتاج أن نتعوَّ

إن بولس الرسول ٌكّمل هذا الموضوع بقوله: "ال تكونوا تحت نٌر مع ؼٌر المإمنٌن، ألنه أٌة 
إلثم، وأٌة شركة للنور مع الظلمة، وأي إتفاق للمسٌح مع بلٌعال، وأي نصٌب خلطة للبّر وا

 ٕللمإمن مع ؼٌر المإمن، وأٌة موافقة لهٌكل هللا مع األوثان. فإنكم أنتم هٌكل هللا الحً" )
 (.ٙٔ -ٗٔ: ٙكورنثوس 

عارضة. ففً لقد استعمل بولس األسبلة الخمسة المقتبسة أعبله، لٌرسم خّطاً فاصبلً بٌن هللا والم
ناحٌة ٌجمع الصبلح والنور والمسٌح واإلٌمان وبٌت هللا. أما فً الناحٌة األخرى، فهناك الضبلل 
ٌّن بؤنه ال ٌمكن الخلط بٌن الناحٌتٌن فهو  والظبلم والشٌطان والكفر والعبادة المزّورة. وهو حٌن ٌب

واضحة، ومع ذلك فهناك  ٌدعوك لتختار أن تحٌا فً هذه الناحٌة أو فً األخرى. إن هذه حقٌقة
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كثٌرون ٌحاولون إٌجاد تسوٌة مع الخطٌبة. فالقابد ملزم بؤن ٌقّدم القدوة فً تصرفاته التً تتفق مع 
 (.ٕ: ٖتٌموثاوس  ٔالكتاب "فٌجب أن ٌكون األسقؾ ببل لوم". )

صموبٌل "ال ٌهتم هللا كثٌراً بحٌاة القابد الداخلٌة. عندما نبذ هللا الملك شاول واختار بدٌله قال ل
تنظر إلى منظره وطول قامته ألنً قد رفضته.... ألن اإلنسان ٌنظر إلى العٌنٌن وأما الرب فإنه 

(. فؤنت وأنا نمٌل إلى تقدٌر الناس بالمعٌار الخارجً فقط، 7: ٙٔصموبٌل  ٌٔنظر إلى القلب" )
 وهو ما نراه. أما هللا فٌنظر إلى الداخل.

رملٌة وقد اقتلعت زجاج النوافذ فً مخازن المدٌنة ومصارفها. منذ أشهر اجتاحت مدٌنتنا عاصفة 
وكان هٌرب لوكبار الرجل الذي ٌقوم بالتدرٌس فً صؾ مدرسة األحد، مع زوجته آردٌس 

عابدٌن بالسٌارة إلى منزلهما، عندما رأت آردٌس منظراً هالها. رأت إحدى أجمل أشجار المدٌنة 
نظر زوجها إلى أن تلك الشجرة الجمٌلة كان السوس قد  وقد اقتلعتها العاصفة من جذورها. لفتت

 نخرها من الداخل.

لقد انكشؾ سرٌّ كان مدفوناً. فإن الشجرة التً كانت مثار اإلعجاب لعظمتها وجمالها، كانت 
مهتربة من الداخل. لذلك عندما جاء الٌوم الذي واجهت فٌه العاصفة الشدٌدة، لم تستطع الصمود 

اس الذٌن كانوا ٌعجبون بفروعها الباسقة وأوراقها الجمٌلة عرفوا الحقٌقة. أمامها فسقطت، والن
 كان منظرها الخارجً جمٌبلً، أما داخلها فكان مهترباً فاسداً.

وهذا هو الواقع فً حٌاة البعض منا. إذا حاول القابد المسٌحً اإلهتمام بالمظهر الخارجً دون 
، فإن وضعه ٌكون ضعٌفاً. واإلمتحان البد سٌكشؾ تحصٌن الداخل بالنقاوة والقداسة أمام هللا

 حقٌقة طبٌعته وأخبلقه. لذا ٌجب أن ٌحٌا القابد حٌاة نقٌة.

ٌُسّمً  كتب بولس الرسول إلى تٌموثاوس، عن سبب آخر لنقاوة األخبلق. "ولٌتجّنب اإلثم كل من 
خزؾ أٌضاً، اسم المسٌح. ولكن فً كل بٌت كبٌر لٌس آنٌة من ذهب وفضة فقط، بل من خشب و

وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طّهر أحد نفسه من هذه ٌكون إناء للكرامة مقدساً نافعاً للسٌد 
 (.ٕٔ -9ٔ: ٕتٌموثاوس  ٕمستعداً لكل عمل صالح" )

تظهر هذه الفقرة حقٌقة واضحة فً بٌتنا. فهناك أواٍن مختلفة إلستعماالت مختلفة. لدٌنا فً البٌت 
ٌّر استعمالها. فالحقٌقة الروحٌة  إناء للنفاٌات وآنٌة أخرى للطعام. وزوجتً ال تخلط بٌنها وال تؽ

البسٌطة هً أن بإمكان اإلنسان أن ٌختار أي إناء ٌرٌد أن ٌكون بٌن آنٌة بٌت هللا. وعلٌه أن ٌقّرر 
 هل ٌكون إناًء للكرامة أم إناًء للهوان. فإن المقٌاس الذي بموجبه ٌقّرر هللا من ٌستخدم ألي من

ٌّن فً آخر الفقرة، أي فً اآلٌة  . إن الذٌن ٕٔمقاصده األبدٌة على األرض، هذا المقٌاس مب
 ٌطّهرون أنفسهم من الصفات المعٌبة هم الذٌن سٌكونون آنٌة للكرامة.

أهدانا السٌد آرت عّم زوجتً قبل عّدة سنوات مجموعة من أكواب البلّور الفاخر احتلّت مكان 
منزلٌة فً بٌتنا، ولم نستعملها إالّ فً المناسبات الخاّصة. فلو فرضنا أنك الصدارة بٌن األوانً ال

جبت إلٌنا ٌوماً لتزورنا وكنت عطشان. فؤدخلتك إلى المطبخ ودعوتك لتشرب بنفسك كوباً من 
الماء البارد من الحنفٌة. فإنك ببل شك ستفتح الخزانة لتؤخذ كوباً من تلك المجموعة البلّورٌة، لكنك 

أن تلك األكواب ٌعلوها الؽبار من قلَّة اإلستعمال، فإنك ستفّضل علٌها أي وعاء آخر إذ تجد 
 نظٌؾ وإن لم ٌكن بلّورٌاً.
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أما لماذا تفعل ذلك، فالسبب واضح بسٌط، إذ أن المطلوب هو وعاء نظٌؾ. هللا أٌضاً ٌرٌد حٌاة 
ساً نافعاً لل ٌّة لٌستخدمها. إنه ٌرٌد "إناء للكرامة مقدَّ  سٌد مستعداً لكل عمل صالح".نظٌفة نق

دة، لكن من أبرز معانٌها هو التخصٌص أو  الحظ كلمة "مقّدس". إن لهذه الكلمة معانً متعدِّ
ٌّن. دعنً  التكرٌس. فالشًء المقّدس هو الموضوع على حدة، المخّصص لشخص أو لؽرض مع

وكان قد أُعطً  أوّضح فكرتً. كان لً صدٌق برتبة ضابط وذو منزلة عالٌة فً سبلح البحرٌة.
بحكم وظٌفته سٌارة جٌب إلستعماله الخاص، فكانت تلك السٌارة دابماً على أهبة اإلستعداد، 

وٌعرؾ أٌن ٌجدها عندما ٌحتاج إلٌها. والوٌل ألي مبلزم شاب ٌستعمل تلك السٌارة ألؼراضه 
 واه.الخاّصة، إذ كانت تلك السٌارة مقّدسة وفً خدمة ذلك الضابط وال ٌستعملها أحد س

إن القابد الذي ٌحٌا حٌاة مقّدسة أو مكّرسة للرب. ٌكون له تؤثٌر على العالم حوله. لقد وعد هللا بؤن 
 ٌظهر نفسه لآلخرٌن من خبلل القادة.

"فؤقّدس اسمً العظٌم المنّجس فً األمم، الذي نّجستموه فً وسطهم، فتعلم األمم أنً أنا الرب، 
 (.ٖٕ: ٖٙام أعٌنهم )حزقٌال ٌقول السٌد الرب حٌن أتقّدس فٌك قدّ 

د بها ما هو الصواب وما هو  كثٌراً ما ٌوّجه أفراد الشبٌبة أسبلة إلى القابد حول تفاصٌل ٌتحدَّ
الخطؤ. فهم ٌرٌدون أن ٌهتدوا لحٌاة نقٌة ولكنهم ؼٌر واثقٌن من بعض النتابج. فالكتاب المقدس ال 

مبادىء األبدٌة. وهناك أربعة من هذه ٌتطّرق إلى بعض القضاٌا الفرعٌة، بل ٌرّكز على ال
 المبادىء اُستعملت فً حٌاتً.

فات فً حٌاتً  ٌّن لدّي أن بعض العادات والتصرُّ بعد أن صرت مإمناً بالمسٌح بقلٌل من الوقت تب
ٌجب إبطالها. كنت أعرؾ أنها خاطبة وال ترضً هللا. وكانت هناك أشٌاء أخرى ؼٌر واضحة 

اطبة أم ال. إن الكتاب المقدس واضح فً ما ٌتعلق بالتجدٌؾ ولم أعرؾ بالضبط إن كانت خ
والسرقة والكذب، ولكن هناك بعض األشٌاء التفصٌلٌة التً ال ٌعطً الكتاب المقدس كلمة 

واضحة عنها. بعد أن بدأت أتساءل عن ذلك بوقت قصٌر، أعطانً هللا ثبلث آٌات من الكتاب 
ت التالٌة. لقد كانت تلك اآلٌات تحتوي على "كٌؾ المقدس، كانت لً عوناً عظٌماً خبلل السنوا

ألنها موجودة فً رسالة بولس  ٓٔ -8 -ٙتعرؾ الصواب من الخطؤ". إنً أدعو هذه المبادىء 
. ولكً أعرؾ إن كان أمر ما صواباً أم خطؤ ٓٔو 8و ٙاألولى إلى كورنثوس واإلصحاحات 

 أسؤل نفسً األسبلة التالٌة:

 هل األمر ٌساعدنً؟ -ٔ

ًّ شًء كل  األشٌاء تحّل لً، لكن لٌس كل األشٌاء توافق. كل األشٌاء تحلّلً لكن ال ٌتسلّط عل
( على أساس هذه اآلٌة ٌمكن أن أسؤل نفسً: هل هذا األمر ٌساعدنً؟ هل إذا ٕٔ: ٙ)كورنثوس 

فعلته ٌنفعنً أم ٌضرُّ بً؟ هل هذا العمل سٌساعد فكري وصحتً، أم على العكس سٌدفع بً نحو 
بة؟ لقد استطعت، بناء على أسبلة كهذه، أن أقّرر ما هو الصواب فً ما ٌختُص بالسٌنما، الخطٌ

والتلفزٌون، وقراءة بعض الكتب والمجبلت. صرت أسؤل: هل هذه ستساعدنً إن شاهدتها أو 
 اقتنٌتها؟ هل ستساعدنً على النمو روحٌاً أم ستعٌقنً وتإّخرنً.

؟ -ٕ ًّ  هل األمر سٌتسلّط عل
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ٌّن  ًّ أن  ٕٔ: ٙكورنثوس  ٔلً مّما جاء فً لقد تب أن كل ما ٌمكن أن ٌستعبدنً هو ضار وعل
ًّ أن أتركها فٌما بعد؟ لً أصدقاء هم  أتجّنبه. كٌؾ أرضى أن أوقع نفسً فً عادة ٌصعب عل

 الٌوم عبٌد للتدخٌن أو المسكر أو المخّدر، وقد قال بولس الرسول "ال ٌتسلّط علً شًء".

 عثرة لآلخرٌن؟هل األمر ٌجعلنً  -ٖ

"وهكذا إذ تخطبون إلى األخوة وتجرحون ضمٌرهم الضعٌؾ، تخطبون إلى المسٌح. لذلك إن كان 
ٌُعثر أخً فلن آكل لحماً إلى األبد لببل أُعثر أخً" )  (.ٖٔ -ٕٔ: 8كورنثوس  ٔطعام 

ٌُعثر اآلخرٌن؟ ربما كان بإمكانً التؽلّب علٌه. ولكن هل ٌإثر على الذٌن ٌ روننً هل عملً هذا 
ٌُسّبب لهم مشاكل؟ هل ٌكون عملً سبباً إلزعاجهم؟ ال ٌعٌش اإلنسان فً عزلة تاّمة.  أعمله؟ هل 
فالناس ٌرونه وقد ٌتمثلون به. إن على المسٌحً الحقٌقً أن ٌكون قدوة. إن علٌه عند كل قول أو 

 عمل أن ٌفّكر باآلخرٌن وما وقع أقواله وتصّرفاته علٌهم.

 ؟هل األمر ٌمّجد هللا -ٗ

: ٓٔكورنثوس  ٔ"فإذا كنتم تؤكلون أو تشربون أو تفعلون شٌباً فافعلوا كل شًء لمجد هللا" )
(. هل عملً هذا بالنتٌجة ٌمّجد هللا؟ الحظ أن السإال األول فً تعلٌم وستمنستر الكنسً ٖٔ

القصٌر ٌقول "ما هو الهدؾ النهابً لئلنسان؟". والجواب هو أن الهدؾ النهابً لئلنسان هو 
تمجٌد هللا والتنّعم به لؤلبد.فؤنت وأنا نحٌا حٌاتنا لنسّبح مجد هللا. وعلٌه ٌجب أن أسؤل نفسً: هل 

 أستطٌع عمل هذا األمر لمجد هللا؟.

هذه المقاطع الثبلثة فً الكتاب المقدس واجهت محك الزمن. فهً تحتوي على المبادىء الثابتة 
 من هللا الكلً المعرفة والكلً المحّبة.

السإال الذي ٌطرحه هللا هو: ماذا فً الداخل؟ فالمظاهر الخارجٌة تعكس الحٌاة الداخلٌة. إذن ف
والقابلة:  9: ٌٔوحنا  ٔعلى القابد أن ٌحتفظ بإتجاه إلهً أمام رفاقه وأن ٌطبق باستمرار اآلٌة فً 

 "إن اعترفنا بخطاٌانا فهو أمٌن وعادل حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا من كل إثم".

 
 

 لتواضع:ا

ٌّزة هامة فً اعتبار الحٌاة الداخلٌة للقابد وهً التواضع فً مواجهة الموقؾ حٌث ٌكتفً  هناك م
معظمنا بالبقاء حٌاً. ارتفع دانٌال إلى مركز القوة والنفوذ، وتحت إرشاداته ازدهرت المملكة. 

هلل. وؼالباً  وكان بمقدوره إسداء النصح واإلرشاد للملك، وخبلل كل ذلك بقً خادماً متواضعاً 
عندما كان بإمكانه أن ٌرفع نفسه، كان ٌكتفً بإعطاء كل الفضل للرب. فقد أجاب دانٌال بحضور 
الملك: "السرُّ الذي طلبه الملك، ال تقدر الحكماء، وال السحرة وال المجوس وال المنّجمون على أن 

ملك نبوخذنّصر ما ٌكون ٌثبتوه للملك. لكن ٌوجد إله فً السموات كاشؾ األسرار، وقد عّرؾ ال
فً األٌام األخٌرة. حكمك ورإٌا رأسك على فراشك هو هذا. أنت ٌا أٌها الملك، أفكارك على 

ٌُكشؾ  فراشك صعدت إلى ما ٌكون من بعد هذا، وكاشؾ األسرار ٌعّرفك بما ٌكون. أما أنا فلم 
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ؾ الملك ب ٌُعرَّ ًَّ أكثر من كل األحٌاء. ولكن لكً  التعبٌر ولكً تعلم أفكار لً هذا السر لحكمة ف
 (.ٖٓ -7ٕ: ٕقلبك" )دانٌال 

ٌّز بها الرجل الذي ٌستخدمه هللا. إن هللا ٌطلب هذا من خادمه  إن الروح المتواضعة هً سمة ٌتم
( وعندما 8: ٕٗ"أنا الرب هذا إسمً، ومجدي ال أعطٌه آلخر، وال تسبٌحً للمنحوتات" )أشعٌا 

ن بالتفاخر وتعظٌم أنفسه ٌجد هللا طرٌقه إلعادتهم إلى ٌنحرؾ رجاله عن جادة التواضع وٌبدأو
 الطرٌق القوٌم.

زرت فً صٌؾ إحدى السنٌن حقبلً ارسالٌاً فً الخارج، وهناك ذكر لً أحد المرسلٌن هذه القصة 
 المدهشة:

ٌّة هللا للعالم وللببلد التً سافر إلٌها . قال، أنه عندما سافر لٌلتحق بالعمل اإلرسالً، اعتقد انه عط
ح كل األخطاء واجعل  كان موقفه ولسان حاله "انتظروا حتى أصلًّ وأرٌكم ماذا سؤفعل. سؤصحِّ

 العمل ناجحاً ومنتجاً"، وعلى ذلك وصل وبدأ عمله.

إن الذي حدث هو أن موقؾ هذا المرسل من زمبلبه لم ٌحبِّبه كثٌراً إلى قلوبهم. فقد رأوا روحه 
ٌُنجح جهوده. عمَّ المتعجرؾ وابتعدوا عنه. واألسوأ من ذ ٌُسرَّ بؤسلوبه ولم  لك هو أن هللا أٌضاً لم 

طاته. ٌقول الكتاب: "كذلك أٌها األحداث اخضعوا للشٌوخ،  االضطراب حٌاته وأخفقت كل مخطَّ
وكونوا جمٌعاً خاضعٌن بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع ألن هللا ٌقاوم المستكبرٌن وأما 

ٌّة لكً ٌرفعكم فً حٌنه" )المتواضعٌن فٌعطٌهم نعمة. فتواضعو : ٘بطرس  ٔا تحت ٌد هللا القو
( إن هللا ٌقاوم المتكّبر وال ٌباركه. من أنت لتجابه هللا العظٌم؟ وهكذا ؼمر الفشل والحزن ٙ -٘

 حٌاة ذلك المرسل.

لكن للقضٌة نهاٌة سعٌدة. صار المرسل ٌرى خطؤ طرٌقته فندم على خطٌبته. وبدأ ٌسٌر بتواضع 
بحت حٌاته مباركة. "قد أخبرك أٌها اإلنسان ما هو صالح وماذا ٌطلبه منك الرب، إال مع هللا فؤص

 (.8: ٙأن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك" )مٌخا 

 هناك فقرات كثٌرة فً الكتاب المقدس تعالج هذا الموضوع وهاك بعضاً منها:

 :7ٔ -ٙٔ: ٙأمثال 

هً مكرهة نفسه: عٌون متعالٌة، إنسان كاذب، أٌٍد سافكة دماً "هذه السّتة ٌبؽضها الرب وسبعة 
 برٌباً" الحظ العبارة األولى فً هذه القابمة.

 :ٖ: 8أمثال 

"مخافة الرب بؽض الشّر. الكبرٌاء والتعظم وطرٌق الشر وفم األكاذٌب أبؽضت." الحظ باهتمام 
 الكلمة األولى فً هذه القابمة.

ٌّة أمر بها هللا وال نجد لها معنى؟ ال، لماذا ٌقاوم هللا بشّدة كل تك ّبر وعجرفة؟ هل هً مجرد وص
بالطبع ال. كما فً كل شًء فً الكتاب المقدس، عندما ٌطلب منا العمل بوصاٌاه والعٌش بحسب 

ل النظر عن أنفسنا ونعمل  مقٌاسه فهو ألن ذلك ٌإول لخٌرنا. إن الطرٌق إلى السعادة هً بؤن نحوِّ
لقابد الروحً ال ٌنجح إالّ إذا سار فً الحٌاة بهذا الروح. والكبرٌاء هً إحدى لخٌر اآلخرٌن. إن ا
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أدوات الشٌطان التً ٌستخدمها لكً ٌجعل المإمنٌن ٌركِّزون أنظارهم فً أنفسهم بعٌداً عن 
 اآلخرٌن.

عندما تحصر اهتمامك فً نفسك، تفقد الشعور بحاجات اآلخرٌن. عن هذا ٌجعل حٌاتك مصدر 
آلخرٌن وسبب إهانة لهم واستؽبلل دون أن تدري.فلقد الحظت ذلك فً حٌاة أذى لشعور ا

. ًّ  أشخاص لهم مراكز قٌادٌة وكان من المحزن مراقبة تقهقرهم الروح

 :ٗ -ٖ: ٕفٌلبً 

ب أو بعجب بل بتواضع، حاسبٌن بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. ال تنظروا  "ال شًء بتحزُّ
 كل واحد إلى ما هو آلخرٌن أٌضاً".

ٌّا ابن ست  ٌّا، أحد ملوك ٌهوذا. "كان عز نجد مثبلً واضحاً على تؤثٌر الكبرٌاء الهّدام فً حٌاة ُعز
ٌّا من أورشلٌم". )  ٕعشرة سنة حٌن ملك. وملك إثنٌن وخمسٌن سنة فً أورشلٌم، واسم أمه ٌكل

ا الفاهم (. كان سلوك هذا الملك فً البدء مستقٌماً. "كان ٌطلب هللا فً أٌام زكرٌٖ: ٕٙأٌام 
( وأصبح ناجحاً ومشهوراً. وأعطى ٘بمناظر هللا، وفً أٌام طلبه الرب أنجحه هللا )اآلٌة 

د جّداً )اآلٌة  ٌّا هداٌا، وامتد إسمه إلى مدخل مصر ألنه تشدَّ (. لقد جمع جٌوشاً 8العمونٌون ُعز
 قوٌة وباركه هللا.

وخان الرب إلهه ودخل هٌكل الرب لٌوقد ثم أتت بداٌة تقهقره. "ولما تشّدد ارتفع قلبه إلى الهبلك 
(. ماذا كانت مشكلته؟ لم ٌتمكن من السٌطرة على نفسه فً وقت ٙٔعلى مذبح البخور" )اآلٌة 

 النجاح. لقد سٌطر علٌه التكّبر. فضربه هللا بالبرص.

على القابد أن ٌكون قادراً على تحدٌد أهدافه، ثم تعٌٌن الطرق الواجب إتباعها للوصول لتلك 
ألهداؾ. إن التكبُّر هو ألّد أعدابه فً هذا الظرؾ. فعندما ٌمتلا اإلنسان من التكّبر، ال ٌعود قادراً ا

على رإٌة الطرٌق التً توصله للهدؾ، بل ٌرى فقط الطرٌق التً توصله إلى العظمة والهتاؾ. 
درة على التمٌٌز. وعلى نحو ما فالتكّبر ٌعمً اإلنسان فبل ٌعود ٌرى الطرٌق القوٌم، وٌفقد عقله الق

 ٌرى فقط ما ٌرٌده التكبُّر، وهذا ٌقوده إلى العواقب الوخٌمة.

وقد سقط الملك نبوخذنّصر بسبب التكّبر "فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجّبراً، انحطَّ عن كرسً 
 (.ٕٓ: ٘ملكه ونزعوا جبلله" )داود 

ذا قال الرب: السموات ومن ناحٌة أخرى ٌصّور أشعٌا صفة الملك الذي ٌستخدمه هللا. "هك
. أٌن البٌت الذي تبنون لً، وأٌن مكان راحتً. وكل هذه صنعتها  ًّ ًٌّ واألرض موطا قدم كرس

ٌدي، فكانت كل هذه ٌقول الرب. وإلى هذا انظر إلى المسكٌن والمنسحق الروح والمرتعد من 
ٌعطً كل المجد  ( لقد سمعت بٌلً ؼراهام ٌقول فً مناسبات عدٌدة أنهٕ -ٔ: ٙٙكبلمً" )أشعٌا 

 هلل بالنسبة لما ٌتم من خبلل تبشٌره. وهو ٌقّر بتؤكٌد بؤنه لو نسب المجد لنفسه لقضى على خدمته.

ٌّة للقابد. إنه ٌفسد فّعالٌته فً خدمة هللا ألنه ٌسبب مرضٌن  ٌعتبر روح التكّبر إذن النهاٌة الحتم
عتقد فً نفسه اإلكتفاء الذاتً وعدم خطٌرٌن فً الروح. األول هو الجهل.فالتكّبر ٌجعل اإلنسان ٌ

ٌّبة واستشارة اآلخرٌن.  إمكانٌة التعلّم. إنه ٌعمٌه عن احتٌاجاته وٌبعده عن قبول النصٌحة الط



 

23 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

نجد فً أكثر أسفار الكتاب المقدس كٌؾ ٌوّجه هللا أنظارنا إلى القٌمة العظٌمة للمشورة "مقاصد 
 (.ٕٕ: ٘ٔل بؽٌر مشورة تبطل، وبكثرة المشٌرٌن تقوم" )أمثا

فالمشورة الروحٌة البد أن تكون تلك الموجّهة لمرضاة هللا. كثٌرون هم الذٌن ٌطلبون نصٌحة 
ٌّزة. المشورة حتى لو أعطٌت من شخص ٌحبك فعبلً، ومهتم لمصلحتك، ٌمكن أن  نزٌهة ؼٌر متح

 تكون خاطبة.

، فقال لً أنه هو إنً أذكر كٌؾ ناقشت ذلك مع كرٌستٌان وٌس، وهو مرسل ومدٌر لعمل إرسالً
نفسه ما كان لٌلّبً دعوة هللا له وٌذهب للقٌام بالعمل اإلرسالً لو أنه أصؽى لنصابح بعض 

األصدقاء واألقارب. لقد اعتقد أولبك بؤنه كان ٌخاطر بحٌاته وٌقضً على مستقبله، مع العلم بؤن 
 أولبك األصدقاء كانوا أوفٌاء وٌرٌدون له الخٌر.

ه األشٌاء نصب عٌنٌه عندما ٌؤخذ أو ٌعطً المشورة. إذ ٌجب علٌه أن على القابد أن ٌضع هذ
ٌّة التعلّم، دون أن ٌكون ساذجاً. بل ٌجب علٌه أن ٌزن المشورة التً تعطى له بمٌزان  تكون له قابل
ٌُبقً قلبه مفتوحاً لآلخرٌن، قاببلً للتعلم. "حٌث ال  الكتاب المقدس ولمصلحة ملكوت هللا. ٌجب أن 

 (.ٗٔ: ٔٔط الشعب، أما الخبلص فبكثرة المشٌرٌن" )أمثال تدبٌر ٌسق

أما المرض الثانً الذي ٌسّببه التكبُّر فهو عدم األمان. فالقابد الذي ٌنظر إلى نفسه كثٌراً ٌهتم 
كثٌراً بمظهره أمام اآلخرٌن. فهو ٌقٌس نفسه باستمرار بمقٌاس تصرفات اآلخرٌن. إن كلمة هللا 

 ًّ ٌّن أن هذا موقؾ ؼٌب سخٌؾ وؼٌر عاقل. "ألننا ال نجترىء أن نعّد أنفسنا بٌن قوم من الذٌن  تب
ٌمدحون أنفسهم، وال أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ ٌقٌسون أنفسهم على أنفسهم وٌقابلون أنفسهم 

 (.ٕٔ: ٓٔكورنثوس  ٕبؤنفسهم ال ٌفهمون" )

عضاء كل واحد منها فً من المفترض أن نسترٌح فً المعرفة المباركة بؤنه "قد وضع هللا األ
الجسد كما أراد". إال أن القابد قد ٌكون قلقاً ٌهتم دابماً بتفكٌر اآلخرٌن من جهته. إن هذا ٌجعله 
قلٌل التؤثٌر فً عمله، إذ ال تكون أنظاره دابماً على الهدؾ، وٌصبح مساعدوه مصدر تهدٌد له 

 بدالً من المساعدة.

فان. فهو إما أن ٌإثر على اآلخرٌن، بخطط طامحة والبد من أن ٌنجم عن ذلك موقفان متطرِّ 
لٌرٌهم ما ٌستطٌع أن ٌعمله، أو أن ٌتراجع إلى نقطة الجمود. إذ لو طرح للعمل برنامجاً ضخماً 

 فإنه ٌكون على األرجح مدفوعاً بدافع جسدي وٌنتهً بالنتٌجة إلى الفشل.

فقد كان ذلك أشبه بمصنع ضخم  أذكر مرة أنً راقبت رجبلً عمل هذا، فكانت النتٌجة كارثة.
ٌتصاعد منه الؽبار، وتدور اآلالت بؤقصى سرعتها والعّمال منهمكون فً التحرك، بٌنما لم تكن 
أٌة نتٌجة على صعٌد الصناعة وتجمٌع األجزاء. ذلك ألن قلق القابد دفع به إلى خلق جو نشاط 

ٌُحز على بركة هللا.  مإقت، بٌنما لم ٌكن أساس للعمل ولم 

الموقؾ المتطّرؾ اآلخر فهو بالطبع الخوؾ من الفشل الذي ٌدعو إلى الجمود. فبدالً من أن  أما
ٌقّر المرء بضعفه وٌخطو فً اإلٌمان، ٌقؾ وال ٌعمل شٌباً. إن بولس الرسول اكتشؾ ضعفه 
ولكنه اعتبره مصدر قّوة فً عمله للمسٌح إذا كان ٌسٌر فً اإلتجاه الصحٌح. "من جهة هذا 

الرب ثبلث مرات أن ٌفارقنً، فقال لً تكفٌك نعمتً ألن قّوتً فً الضعؾ ُتكَمل.  تضرعت إلى
ًّ قوة المسٌح" ) (. 9 -8: ٕٔكورنثوس  ٕفبكل سرور أفتخر بالحري فً ضعفاتً لكً تحل عل

 إن روح التواضع فً حٌاة القابد هو قّوة جّبارة فً هللا القدٌر.
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ام هللا؟ إن هذا ٌتعلق بالطبع بؤشٌاء كثٌرة، ولكن كٌؾ ٌمكن للقابد أن ٌحتفظ بروح التواضع أم
 . ًّ أحدها ٌبرز أكثر من سواه. لكً ٌسٌر اإلنسان بتواضع أمام هللا ٌجب أن ٌحٌا حٌاة تسبٌح حقٌق

: ٗففً السماء كابنات تحٌط بالعرش قابلة "قدوس قدوس الرب اإلله القادر على كل شًء" )رإٌا 
ٌُذّكره هذا بخطبه وضعفه. فبدل أن ٌجًء التذكٌر ( فلو عاش القابد بروح التسبٌح، 8 فسوؾ 

بالخطٌبة عن طرٌق اإلستبطان وفحص اإلنسان لداخله ٌجًء نتٌجة لقلب مملوء من التمجٌد 
وتسبٌح الرب على قّوته: وهذا بدوره ٌمكن أن ٌستعمله هللا لدفع القابد فً اإلٌمان واثقاً من الوعد 

 (.ٖٔ: ٗقّوٌنً" )فٌلبً "أستطٌع كل شًء فً المسٌح الذي ٌ

 
 

 اإلٌمان:

أما المٌزة الحٌوٌة الثالثة فً حٌاة القابد فهً اإلٌمان. جاء فً الكتاب المقدس: "ولكن بدون إٌمان 
ال ٌمكن إرضاإه، ألنه ٌجب أن الذي ٌؤتً إلى هللا ٌإمن بؤنه موجود، وأنه ٌجازي الذٌن ٌطلبونه" 

 ٌطلب أن ٌكون فً المإمنٌن إٌمان ٌشبه إٌمان األطفال، (. ؼالباً ما نسمع أن هللاٙ: ٔٔ)عبرانٌٌن 
 فما هو ذلك؟ وما هو محتواه؟ سوؾ نناقش أربع نواٍح:

 أوالً: -ٔ

ٌُدّبر. "فٌمؤل إلهً كل احتٌاجكم بحسب ؼناه فً المجد فً  اإلٌمان ٌعنً أننا نإمن أن هللا سوؾ 
مسٌحً فً مدٌنة بتسبرغ. سافرت (. كان تعٌٌنً ألول مرة كعامل 9ٔ: ٗالمسٌح ٌسوع" )فٌلبً 

إلى هناك ولم أكن أملك ؼٌر مبلبسً التً كنت ألبسها. وكانت احتٌاجاتً كثٌرة، وكان علٌنا أنا 
وزوجتً أن نستعمل بٌتنا للخدمة واستقبال الناس. كانت ؼرفة الجلوس خالٌة من األثاث، ما عدا 

رنا، باإلشتراك مع القّس كنٌث سمٌث، أن نصلًّ طالبٌن من هللا أن ٌدبِّر  أرٌكة أمام الشباك، فقرَّ
 ًّ لنا طاولتٌن صؽٌرتٌن لتوضعا على طرفً األرٌكة، وطاولة ثالثة لتحمل فناجٌن القهوة، وكرس

 للزاوٌة.

وفً صباح الٌوم التالً رنَّ جرس الهاتؾ وطلب أحدهم أن ٌتكلم مع القس سمٌث وقال: "ٌا قس 
ك أخبرتنً فً المدٌنة قبل ٌومٌن عن كٌفٌة الحصول سمٌث، ال أدري إذا كنت تتذّكرنً، ولكن

على الخبلص. لقد انتقل عملً إلى مدٌنة بفالو فً والٌة نٌوٌورك، حٌث سؤعمل فً صقل 
الزجاج. لقد بعت عدة قطع من أثاث بٌتً، إنما بقً لدّي بعض القطع التً لست بحاجة إلٌها. آمل 

لقطع، وهً طاولتان صؽٌرتان وأخرى للقهوة أال ٌكون لكم أي إحراج فٌمكننً إعطاإكم هذه ا
ًّ للزاوٌة".  وكرس

أفلتت السماعة من ٌد سمٌث لشدة دهشته، فالتقطُتها وأجبت الرجل قاببلً "سنحضر إلٌك فً 
ًّ فً  الحال". واستؤجرنا شاحنة صؽٌرة، ولم تؽب الشمس حتى كانت تلك الطاوالت والكرس

 ؼرفتنا.

ن المدٌنة، ونجد صعوبة فً الوصول إلى الجامعة الواقعة فً وكنا نسكن فً الناحٌة الشمالٌة م
الجزء الشرقً من المدٌنة. كنت أقضً ثمانً ساعات ٌومٌاً فً حرم الجامعة ألبشر الطبلب، 

ٌّة وكنت فعبلً بحاجة ماّسة لسٌارة. تعوَ  دت اإلجتماع مع راي جوزٌؾ لنصلًّ، وهو طالب فً كل
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امسة من صباح كل أربعاء. كنا نصلًّ طالبٌن أن ٌساعدنا هللا البلهوت، وكان موعدنا الساعة الخ
 فً خدمتنا له، وطلبنا أٌضاً أن ٌدبِّر لً سٌارة كً أستخدمها فً ذهابً إلى الجامعة.

ٌّة على الخط،  وفً ٌوم األربعاء التالً رنَّ جرس الهاتؾ، وإذ بإحدى سٌدات الكنٌسة المشٌخ
مدرسة األحد. قالت السٌدة أن المدعو بٌل نٌوتن قد اشترى وهً المعلّمة ألحد صفوؾ الفتٌان فً 

ٌُعرض علٌه كثمن لسٌارته القدٌمة ؼٌر مبلػ زهٌد، قّرر أن ٌهبها لشخص قد  سٌارة جدٌدة. وإذ لم 
ٌّة، فقلت: "مع الشكر،  ٌكون بحاجة ماّسة لسٌارة. وسؤلتنً السٌدة إذا كنت أقبل تلك السٌارة كهد

 ك". فؤجابتنً: "لقد استجاب هللا صبلتك".فقد كنت أصلًّ من أجل ذل

وهنا أضٌؾ أن بٌل نٌوتن وأخاه أدي لم ٌكتفٌا بإعطابنا السٌارة بل إن طبلب الصؾ اآلخرٌن 
 ٓ٘دوالراً إلصبلح المحرك، وأعطونا فوق ذلك  ٕ٘ٔجمعوا فً ما بٌنهم تبرعاً لدفع مبلػ 

 دوالراً للوقود.

برغ، تبٌن لً أن مبلبسً من طراز ال ٌتماشى مع تلك بعد انتقالً من الساحل الؽربً إلى بتس
المدرسة الشرقٌة المحافظة. فقد كان الطبلب ٌرتدون بذالت رمادٌة ؼامقة وربطات عنق مقلّمة 

باألسود والرمادي، وأحذٌة وجوارب سوداء، وفً كل ٌوم اثنٌن نتناول طعام العشاء فً أحد 
بحر من األلوان السوداء والرمادٌة كنت أبدو بٌوت األخوة، ونقرأ اإلنجٌل. فً وسط هذا ال

 مستهجن الشكل ببذلتً ذات اللون األخضر الفاتح، ورباط العنق الملّون وحذابً األصفر.

وعلٌه فقد بدأت بالصبلة من أجل مبلبسً وفً ؼضون أسبوع دّبر لً هللا بذلة ؼامقة مبلبمة 
مسّنة فً عمل روتٌنً فً منزلها. تماماً. وفً األسبوع التالً كنت مع زوجتً نساعد سٌدة 

ت تلك السٌدة تحت إبطً كٌساً من الورق، وعند وصولً إلى  وعندما انتهٌنا وقمنا لننصرؾ دسَّ
 المنزل، وجدت فً هذا الكٌس حذاء أسود مبلبماً تماماً.

كنت بحاجة أٌضاً إلى ساعة، ألن ساعتً كسرها بعض األوالد فً مدرسة الكتاب المقدس 
ٌّة. و بما أنه لم تكن لدّي ساعة فكنت كثٌراً ما أتؤخر عن مواعٌدي، وكنت أعلم أن هذا ال الصٌف

 ٌجوز، فصلٌّت طالباً أن ٌدبِّر هللا هذا األمر.

وُدعٌت ٌوماً ألتكلم لصؾ ٌجتمع لدرس الكتاب المقدس مساء كل سبت، وكان هذا الصؾ قد 
ذلك وفً مساء األربعاء التالً جاء إلى شّكله فً أثناء خدمته الدكتور دونالد ج. بارنهاوس. بعد 

ٌّة فً علبة من الورق المقوى  ٌّة شكر. كانت الهد بٌتنا أحد أفراد ذلك الصؾ وكان ٌحمل إلٌنا هد
ٌِّم. وعندما فتحت  ٌّة هً هذا الكتاب الق فً حجم "دلٌل هاي للكتاب المقدس" فسررت ظاناً أن الهد

تٌكٌة، وهً هذه الساعة التً ال تزال معً إلى الٌوم. العلبة وجدت أن الهدٌة ساعة أومٌؽا أوتوما
ٌّن ذلك مراراً أنه مستعّد وراؼب وقادر على  لقد أظهر هللا لً آنذاك، أنا القابد المسٌحً الشاب، وب

 تدبٌر احتٌاجاتً.

 وثانٌاً: -ٕ

اإلٌمان ٌعنً أن نإمن أن كل ما نفعله من أجل هللا سوؾ ٌنجح. "فٌكون كشجرة مؽروسة عند 
: ٔجاري المٌاه، التً تعطً ثمرها فً أوانه، وورقها ال ٌذبل، وكل ما ٌصنعه ٌنجح" )مزمور م
ٖ.) 
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لنا قطعة أرض ٌجري فً وسطها جدول، وهذا الجدول تحٌط به األعشاب واألشجار واألزهار 
البرٌة. ولزوجتً هناك بستان أٌضاً هو موضع فخرها وفرحها. وقد ؼرست فٌه نباتات وأزهاراً، 

صل العناٌة بها فتسقٌها وتضع لها أسمدة لتقوٌتها. لكن زوجتً ال تبذل جهداً فً العناٌة وتوا
باألشجار واألزهار البرٌة. إن الذي ٌهّمها تلك النباتات واألزهار التً زرعتها بٌدها. والكتاب 

ٌّة تنمو هنا وهناك، بل نحن كرٌم ؼرس أشجاره أبونا  السماوي، المقدس ٌعلمنا بؤننا لسنا نباتات بر
 وأننا دابماً تحت رعاٌته وحماٌته، تحٌط بنا أنهار محّبته ورحمته ونعمته.

ٌإكد صاحب المزامٌر هذه الحقٌقة مرة أخرى إذ ٌقول "ال ٌدع رجلك تزّل، ال ٌنعس حافظك. إنه 
 (.٘ -ٖ: ٕٔٔال ٌنعس وال ٌنام... .... الرب حافظك، الرب ظّل لك عن ٌدك الٌمنى" )مزمور 

مإخراً عن حدث فً حٌاة قباطنة البحر الذي عمل فً زمن المراكب الشراعٌة. فقد  لقد قرأت
كان ٌقطع بسفٌنته المحٌط من لٌفربول فً ؼرب انكلترا إلى نٌوٌورك، عندما هّبت عاصفة 

 شدٌدة، وكانت األمواج والرٌاح تعصؾ بقوة والسفٌنة تتماٌل بعنؾ وشّدة.

طواق النجاة واستعدوا ألسوأ اإلحتماالت. وكان للقبطان وأصاب المسافرٌن رعب شدٌد، فارتدوا أ
إبنة فً الثامنة من عمرها ترافقه فً تلك السفرة، وقد أفاقت من نومها على الضّجة، وصرخت 
بذعر سابلة ما الخبر؟ فؤجابوها بؤن العاصفة جعلت السفٌنة فً حالة الخطر الشدٌد. فسؤلت: أٌن 

فؤجابوها: نعم. فابتسمت وألقت برأسها على الوسادة واستؽرقت أبً؟ هل هو الذي ٌتولّى القٌادة؟ 
فً النوم بعد دقابق. هذا هو إٌمان األطفال الذي ٌرضً هللا. إن وعده ٌإكد لنا أنه ٌحفظ أرواحنا 

 وأنه ال ٌنعس وال ٌنام.

 وٌعنً اإلٌمان ثالثاً  -ٖ

نً األصؽر. لقد كبر فطلب منً أن أن نإمن أن هللا أهل لثقتنا المطلقة. رأٌت هذا ممثبلً مرة فً إب
أشتري له دراجة أكبر من دراجته الصؽٌرة. فذهبنا إلى محل بٌع الدراجات، وألقٌنا نظرة على 

محتوٌاته. لم ٌتذمر الطفل ولم ٌنتحب عندما ناقشنا إمكانٌة شراء أو عدم شراء الدراجة. لقد ظّل 
 هادباً وكؤنه ٌقول: "إن ما تراه هو األفضل ٌا أبً".

: 9ٔٔ"بارٌّ أنت ٌا رب وأحكامك مستقٌمة. عدالً أمرت بشهاداتك وحقاً إلى الؽاٌة" )مزمور 
(. لم ٌعمل هللا قط أي شًء خطؤ. فإن ما ٌطلب منا أن نإمن به ونعمله هو بالتؤكٌد 8ٖٔ -7ٖٔ

ره وكٌفما ٌرشد وكل ما ٌقوله هو حق. إن وعود ه حّق. إن كلمته هً أهل للثقة التاّمة، فما ٌقرِّ
 ثابتة وإرادته حسنة مقبولة وكاملة.

باإلضافة إلى اإلعتماد على وعود هللا وحماٌته وصدقه ٌمكننا تمٌٌز شعاع آخر صادر من مزاٌا 
هللا وٌرتبط باإلٌمان. إنه قوة هللا. فً هذا الصٌؾ كنت أتؤمل فً قّصة األب والطفل كما وردت 

تبلمٌذه عابدٌن من جبل التجلًّ فوجدوا . كان ٌسوع مع ثبلثة من 9فً إنجٌل مرقس اإلصحاح 
مشهداً مرّوعاً. فهناك رجل أحضر ابنه إلى بعض تبلمٌذ ٌسوع كً ٌشفوه ولكنهم لم ٌتمكنوا من 

( ٕٔذلك. فسؤل ٌسوع الرجل منذ متى أصابه ذلك المرض فؤجاب الرجل منذ صباه )اآلٌة 
لكن إن كنت تستطٌع شٌباً فتحّنن علٌنا وأضاؾ "أنه كثٌراً ما ألقاه فً النار أو فً الماء لٌهلكه، 

 ( الحظ الكلمة "شٌباً"، فإن الرجل كان مستعداً، للقبول بؤي قدر من المساعدة.ٕٕوأعّنا" )اآلٌة 

 (.ٖٕولكن ٌسوع أجابه: "إن كنت تستطٌع أن تإمن كل شًء مستطاع للمإمن" )اآلٌة 
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وكان جواب ٌسوع "إن كنت كان جواب ٌسوع مدهشاً، إذ أن الرجل قال "إن كنت تستطٌع" 
تستطٌع أن تإمن، كل شًء مستطاع للمإمن". بٌنما الرجل ٌطلب "شٌباً" ٌجٌب ٌسوع "كل 

شًء". لٌست المشكلة فً ما إذا كان ٌسوع ٌقدر، أو إلى أي مدى تبلػ قدرته. المشكلة هً فً 
ما لٌكن لكما" )متى مدى إٌماننا. لقد قال ٌسوع إلثنٌن من العمٌان فً مناسبة أخرى "بحسب إٌمانك

9 :ٕ9.) 

إن الحٌاة الداخلٌة فً القابد المسٌحً هً التً تقرر نجاحه أو فشله. فإذا لم ٌحفظ نفسه طاهراً 
متواضعاً مإمناً فسٌجد نفسه عاجبلً أم آجبلً فً خطر السقوط. لكنه إذا صّمم على أن ٌكون الرجل 

ٌُرضً هللا فإن "عٌنً الرب تجوالن فً كل األرض لٌتشدد مع الذٌن قلوبهم كاملة نحوه"  الذي 
 ( بنعمة هللا تستطٌع أن تكون رجبلً كهذا.9: ٙٔأٌام  ٕ)
 

 موقف القائد من اآلخرٌن
ٌَّن من الفصل السابق أن عمل القابد المسٌحً ونجاحه ٌتوقفان فً معظم األوقات على حٌاته  تب

ٌستحق أن ٌكون قابداً له أتباع. الداخلٌة، فإن من هو أنانً أو متكبِّر أو كسول أو مرابً ال 
 وسوؾ نبحث اآلن فً حٌاة القابد الداخلٌة من ناحٌة أخرى، وهً موقفه األساسً من اآلخرٌن.

قال بولس الرسول "وأما ؼاٌة الوصٌة فهً المحبة من قلب طاهر وضمٌر صالح وإٌمان ببل 
ٌكون فً المإمنٌن حب نحو (. فالهدؾ النهابً للتعلٌم المسٌحً هو أن ٘: ٔتٌموثاوس  ٔرٌاء" )

اآلخرٌن، وضمٌر حً فً قلوبهم وإٌمان حقٌقً باهلل. هذا أساس حٌاة البهجة والفرح، أن ٌكون 
 لٌسوع المقام األول فً حٌاتك، ثم ٌؤتً اآلخرون، وأخٌراً نفسك.

د عبلقاته بؤتباعه. ٌّزات القابد الداخلٌة الحاسمة التً توطِّ  واآلن لننظر ما هً مم

 لخادمله قلب ا

لقد أعطانا ٌسوع المسٌح الخبلصة األساسٌة لحٌاته عندما قال: "ألن ابن اإلنسان أٌضاً لم ٌؤِت 
ٌَخُدم ولٌبذل نفسه فدٌة عن كثٌرٌن" )مرقس  ٌُخَدم بل ل (. لقد كان بٌننا كالذي ٌخدم )لوقا ٘ٗ: ٓٔل

ٕٕ :ٕ7.) 

وراً أو خروفاً إلى المذبح لقد مضى الزمن الذي كانت العبادة تجري فٌه بؤن ٌؤخذ اإلنسان ث
وٌحرقه فوق حطب المذبح قرباناً ومحرقة هلل. لقد أصبحت عبادة هللا وخدمته بتقدٌم المإمن نفسه 
هلل، كما فعل ٌسوع، وتقدٌم الخدمة لآلخرٌن. على القابد أن ٌشتعل بنار المحبة هلل وللناس. "بهذا 

 ًٔ لنا أن نضع نفوسنا ألجل األخوة" )قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه ألجلنا، فنحن ٌنبؽ
 (.ٙٔ: ٌٖوحنا 

وهذا بالطبع ٌتنافى مع معظم التقالٌد المدنٌة. فإنك إذا اّطلعت على النظام الداخلً ألٌة مإسسة 
فستجد أسماء المسإولٌن فٌها مرّتبة بحسب رتبهم فً قابمة تبدأ بإسم الربٌس أو القابد أو المدٌر 

م من هم دونه رتبة. فً هذه الحال ٌتلقى أصحاب الرتب العالٌة ثم أسماء المساعدٌن وبعده
 الخدمة ممن هم دونهم رتبة.
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جاء ٌسوع فعكس هذا النظام دون أن ٌتخلّى عن سٌادته، وقال لتبلمٌذه "تعلمون أن رإساء األمم 
لٌكن ٌسودونهم والعظماء ٌتسلّطون علٌهم فبل ٌكون هذا فٌكم. ألن من أراد أن ٌكون فٌكم عظٌماً ف
ٌُخدم بل  لكم خادماً ومن أراد أن ٌكون فٌكم أوالً فلٌكن لكم عبداً، كما أن ابن اإلنسان لم ٌؤت ل

ٌَخُدم، ولٌبذل نفسه فدًٌة عن كثٌرٌن" )متى   (.8ٕ -ٕ٘: ٕٓل

كان معظم تعالٌم المسٌح ثورٌاً وؼرٌباً على السامعٌن فً أٌامه. فإن تعالٌمه المتعلقة باإلرادة 
ق نؽمة ؼٌر مؤلوفة فً عصر ٌدعونا أن نتسلق مراكزنا صعوداً. فالكتاب المقدس تستمر فً إطبل

ٌعلّم بؤن القٌادة تعنً الخدمة. وفً أرقى مراحلنا الروحٌة نقّر بصحة هذا المفهوم ونتجاوب معه 
بحرارة وإٌجابٌة. لكن المشكلة تنشؤ فً أؼلب األحوال فً التصّرؾ الٌومً. فإنه من السهل أن 

ن ٌقوم اآلخرون بخدمتنا. ولنسؤل أنفسنا اآلن: "كم مضى علٌنا من الوقت منذ نّظفنا آخر نقبل بؤ
 مرة حذاء شخص آخر، وال نقول ؼسلنا رجلٌه؟"

فً إحدى األمسٌات قمت مع زوجتً باستقبال حوالً عشرٌن مدعواً لعشاء من السمك. إذ أن 
بٌرة من السلمون المرقّط. وبعد بعضهم ذهب إلى البحٌرة واصطاد ما ٌقرب من أربعٌن سمكة ك

العشاء تناولنا كمٌة كبٌرة من المثلجات. ثم اقترح بعض الحاضرٌن أن نتعاون جمٌعاً فً تنظٌؾ 
ٌِّبة.  الصحون، وكانت فكرة ط

وبٌنما نّظم البعض فرقاً إلعادة ترتٌب األثاث وتنظٌؾ األرض وجمع النفاٌات وؼسل الصحون 
ٌّه واتَّجه رأٌت منظراً ٌصعب تصدٌقه. إذ أ ن شاباً من الذٌن استمتعوا بؤكبر نصٌب، ترك كرس

 نحو النافذة وهناك توارى خلؾ الستار.

ًّ فجلس  وبعد أن قام الباقون بالعمل على أتم وجه، خرج الشاب من خلؾ الستار وتقدم نحو كرس
م كالذي ٌخُدم" علٌه، وبدأ ٌقرأ فً إحدى المجبلت. نتذكر هنا كلمة ٌسوع لتبلمٌذه: "ولكنً أنا بٌنك

 ( لقد قلب ذلك الشاب اآلٌة وعمل عكس ما قاله ٌسوع.7ٕ: ٕٕلوقا 

هناك دابماً حاجة لخادم آخر. فالمساحة الصؽٌرة حٌث تترّكز األضواء، ٌمكن أن تضٌق بمن 
ٌَخُدم وال تهّمه األضواء. كان  فٌها، ولكن ٌبقى هناك مركز فً الظبلل لشخص راؼب فً أن 

لوءاً من اإلٌمان والقوة الروحٌة، ولم ٌكن أعداء المسٌح قادرٌن على مقاومة استفانوس رجبلً مم
الحكمة والروح الذي كان ٌتكلم به. فقد كان متمكناً من كلمة هللا مملوءاً بروحه فنادى بالبشارة 

ٌُهَملن أثناء  باقتناع وجرأة. وفً أحد األٌام طلب منه الرسل أن ٌخُدم بعض األرامل اللواتً كنَّ 
 وزٌع الطعام.ت

ًّ من  رون ما ف لقد كان بإمكان استفانوس أن ٌقول: "هل أقوم أنا بخدمة الموابد؟ ٌبدو أنكم ال تقدِّ
حكمة ومواهب روحٌة وقدرة تبشٌرٌة. ابحثوا عن آخر ؼٌري ٌقؾ فً الظل وٌخدم الموابد. وأنا 

 مامً".متؤكد من أنكم ترون جٌداً أنً مإهل للوقوؾ تحت األضواء فً المشهد األ

م بلهفة وأخذ مكانه بٌن ستة خّدام  ولكن نحمد هللا على أن هذا لم ٌكن موقؾ استفانوس. لقد تقدَّ
آخرٌن، وخدم الموابد. وأنا متؤكد من أن هذا هو أحد األسباب الربٌسة التً جعلته ٌحتل مركزاً 

بكونه األول فً  مرموقاً فً التارٌخ المسٌحً عبر القرون حتى الٌوم. هناك شخص واحد اشُتِهرَ 
 قافلة الشهداء للمسٌح، وهذا الشخص هو استفانوس، وال ٌمكن ألحد آخر أن ٌؤخذ مكانه.

الكتاب المقدس ٌعلمنا أن الطرٌق إلى العلى هً فً التواضع "وأكبركم ٌكون خادماً لكم، فمن 
 (.ٕٔ -ٔٔ: ٌٖٕرفع نفسه ٌتَّضع ومن ٌضع نفسه ٌرتفع" )متى 
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 له روٌح حّساس

ٌّة األخرى التً ٌجب أن ٌتحلّى بها القابد فً موقفه من اآلخرٌن هً أن ٌكون له روٌح إن ال مز
حّساس. وهنا نجد أن ٌسوع هو مرة أخرى مثلُنا األعلى. الحظوا تصّرفه تجاه احتٌاجات 

اآلخرٌن. "فً تلك األٌام إذ كان الجمع كثٌراً جداً ولم ٌكن لهم ما ٌؤكلون دعا ٌسوع تبلمٌذه وقال 
م: "إنً أشفق على الجمع، ألن اآلن لهم ثبلثة أٌام ٌمكثون معً ولٌس لهم ما ٌؤكلون، وإن له

 -ٔ: 8صرفتهم إلى بٌتهم صابمٌن ٌخّورون فً الطرٌق، ألن قوماً منهم جاءوا من بعٌد" )مرقس 
ٖ.) 

ماً كان ٌسوع ٌعرؾ أن اإلنسان ٌستطٌع البقاء حٌاً دون طعام لعدة أٌام، فهو قد صام أربعٌن ٌو
ولٌلة فً البرٌة، ولكنه لم ٌنظر حوله فً الجمع وٌصّر على أن ٌبقٌهم معه لٌكلّمهم مرة أخرى. 
كان بإمكانه أن ٌقول لتبلمٌذه: ال تتحدثوا عن الجوع، فؤنا أعرؾ ما هو ألنً بقٌت أربعٌن ٌوماً 

ذّمر ألننا بعد فً أول ببل طعام، وهإالء الناس لهم هنا فقط ثبلثة أٌام. قولوا لهم بؤن ٌكفّوا عن الت
 الطرٌق.

مون إمكاناتهم وٌتوقعون من كل اآلخرٌن  هذا ضعؾ شابع لدى الذٌن لهم مراكز قٌادٌة، فهم ٌقوِّ
أن ٌحذوا حذوهم، ولكن هذا قد ال ٌكون ممكناً. فهناك مسٌحٌون مخلصون ممن لدٌهم قلوب حاّرة 

طوات أبطؤ ولمسافات أقصر. وبما أن تجاه هللا ولكن قدراتهم محدودة. فهم بحاجة إلى السٌر بخ
القابد ٌعمل بشدة رؼم الصعوبات وٌصلًّ أكثر وٌدرس الكلمة بتشّوق أعظم، فهو ٌستطٌع أن 

ٌَّره قابداً.  ٌسبق الذٌن هم حوله. إن هذا أصبلً ما ص

لذلك ٌجب على القابد أن ٌكون حّساساً لحاجة الناس شفوقاً فً التعامل معهم. وٌجب علٌه فوق كل 
 ًء أن ٌتعّرؾ علٌهم كؤفراد.ش

فً العام الماضً رجع إبنً ٌوماً من المدرسة فؤخبرته كٌؾ سارت األمور خبلل ذلك النهار. 
 وصار بدوره ٌحّدثنً عما جرى معه ثم ذكر كم هو معجب بؤحد المعلّمٌن. فسؤلته عن سبب ذلك.

سمً". هذا مدهش حقاً، فلٌس كان السبب بسٌطاً. قال ابنً: "تصّور ٌا أبً أن هذا المعلم ٌعرؾ ا
لهذا أٌة عبلقة بمقدرة ذلك المعلم أو ثقافته. لم ٌقل إبنً شٌباً عن طبٌعة ذلك المعلم، وهل هو 

 هادئ أو لطٌؾ. إن كل ما فً األمر أنه كان ٌعرؾ اسم راندي، وهذا كل شًء.

ٌن. ولٌس ذلك فقط لقد علّمنً هللا بواسطة هذا الحادث. فالناس جمٌعاً ٌحّبون أن ٌكونوا معروف
 فالقابد العاقل ٌحتاج أن ٌعرفهم، ألنها الطرٌقة الوحٌدة لمساعدتهم وتشجٌعهم.

ٌعلّمنا الكتاب المقدس بوضوح أنه ٌجب علٌنا التعامل مع الناس وفقاً لمزاٌاهم الشخصٌة. "ونطلب 
اء، تؤنوا على إلٌكم أٌها األخوة، انذروا الذٌن ببل ترتٌب، شّجعوا صؽار النفوس، اسندوا الضعف

 (.ٗٔ: ٘تسالونٌكً  ٔالجمٌع." )

فً هذه الفقرة إشارة لثبلث فبات من الناس: األولى فبة الذٌن بحاجة للمحافظة على األنظمة. 
 ٌصفهم بولس بالقول أنهم "ببل ترتٌب".
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ٌفهم كل راٍع عادة هذا الوضع تمام الفهم. فهو ٌقضً طول ٌومه ٌحافظ على الخراؾ العابثة لببل 
ذي نفسها أو تضل. "واختار )هللا( داود عبده وأخذه من حظابر الؽنم، من خلؾ المرضعات تإ

أتى به لٌرعى ٌعقوب شعبه وإسرابٌل مٌراثه. فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة ٌدٌه هداهم" 
 (.7ٕ -7ٓ: 78)مزمور 

هم ٌلقون ما إن فبة الذٌن ببل ترتٌب قد تشمل أولبك الذٌن عندما ٌوجهون مشكلة أو صعوبة فإن
بٌدهم جانباً وٌتركون العمل. قد ٌمكنهم االستمرار ولكنهم ٌجدون أن من األسهل االنقطاع عن 
العمل. ربما رأوا من البعض أو سمعوا ما جرح مشاعرهم، وٌرٌدون االنسحاب من المٌدان. 

بحاجة وهذا طبعاً ما ٌفعله شخص ؼٌر ناضج، وٌجب التعامل معه برفق. لماذا؟ إنه طفل ولكنه 
للمساعدة، وعلى القابد أن ٌقؾ إلى جانبه. إن هذا ٌدعو للمزٌد من الصبر والصبلة الحاّرة، وهذا 

 أمر ممكن.

أما الفبة الثانٌة فهً "صؽار النفوس"، وهذه تشمل ضعفاء القلوب الذٌن تنقصهم الشجاعة. إنهم 
اّتخاذ خطوة اإلٌمان  المعّرضون للخوؾ من خٌالهم. إنهم بحاجة ألن ٌقادوا إلى حٌث ٌمكنهم

 والسٌر إلى العمق واختبار أمانة هللا نحو كل من ٌثق به.

إن المساعدة الكبرى التً ٌمكن أن ٌنالها هإالء الناس هً أن ٌسمعوا شهادة من اآلخرٌن الذٌن 
ٌسٌرون فً الطرٌق ذاته والذٌن وجدوا هللا األمٌن، فاهلل بإمكانه أن ٌستعمل هذه الشهادات لٌبنً 

 جاعة فً حٌاة الخجلٌن الخابفٌن.الش

فً مدٌنتنا حلقة دراسة للكتاب المقدس تشرؾ علٌها السٌدة مورٌنا داوننػ. لقد سارت مورٌنا مع 
هللا لسنوات وشهادتها المشّعة وإٌمانها العمٌق باهلل كانا مصدر إلهام لكثٌرٌن، ومنهم أنا. لقد توّسع 

رشادها، الخروج من عزلتهّن والسٌر فً الحٌاة صفها وشهدت سٌدات عدٌدات بؤنهن استطعن، بإ
 الروحٌة بشجاعة.

كثٌرات ٌشعرن اآلن بثقة وإٌمان فً الشهادة واألخرٌات لدٌهن الجرأة فً الوقوؾ بجانب البر 
والحق على الرؼم من تعرضهن النتقاد اآلخرٌن. وبالنتٌجة استطاع الكثٌر من الناس أن ٌتوبوا 

ٌاة أولبك السٌدات. فلقد تمكنت مورٌنا من تقوٌة "ضعٌفً وٌإمنوا بالمخلّص من خبلل ح
 القلوب".

إن هارفً أوسبلند قابد مسٌحً فً واشنطن العاصمة وقد بارك هللا حٌاته. والٌوم ٌقوم بخدمة 
الرب عدد كبٌر من الرجال والنساء الذٌن اتصل بهم الرجل ودّربهم، وهم ٌواصلون الخدمة حول 

 قدرة على إقناع الناس ودفعهم لٌحٌوا حٌاة عطاء وتضحٌة فً عمل هللا.العالم. لقد منحه هللا ال

إن الذي ٌإثر فً اآلخرٌن لٌس آراء هارفً وكبلمه، بل هارفً نفسه. لقد أعطى حٌاته وماله 
وكل ما ٌملك هلل. وبٌن الذٌن عرفتهم فً حٌاتً، لٌس من هو أسخى وأكرم منه. لقد تحّدثت مع 

ا بهجة العطاء باإلقتداء بهذا األخ. فقبل أن ٌعرفوا هارفً كانوا ٌخشون أناس قالوا أنهم تعلَّمو
دون قبل دفع أٌة قطعة نقد فً صفحة التبرعات. لكن  سون ثرواتهم وٌتردَّ العطاء، فقد كانوا ٌكدِّ

ٌّرت حٌاتهم وصارت تّتصؾ بالتضحٌة والكرم. فعندما تبدو الحاجة  بعد أن رأوا حٌاة هارفً تؽ
 طاء بسخاء وٌتخذون خطوات جرٌبة باإلٌمان وٌختبرون بهجة العطاء.ٌسرعون إلى الع
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(. لقد أصبح الخجلون المترّددون ٖ٘: ٕٓلنتذكر أنه "مؽبوط هو العطاء أكثر من األخذ" )أعمال 
تهم حٌاة  الشحٌحون جرٌبٌن مبتهجٌن بالعطاء فكٌؾ ذلك؟ عندما كانوا مرة ضعٌفً القلوب تحدَّ

ٌَّرت.رجل سار أمامهم، فحذوا ح تهم فانقلبت حٌاتهم وتؽ  ذوه. لقد ألهمتهم حٌاته وشهادته وقوَّ

ٌّة  أما الفبة األخٌرة فإنهم الناس الضعفاء. وأنا أعتقد أن هذا ٌشٌر إلى المإمنٌن الذٌن ابتلوا بخط
ٌّة، ٌقول بولس: "اسندوا الضعفاء". إن هإالء أناس بحاجة إلى مساعدة خاّصة، وؼالباً ما  قو

وفردٌة، وٌجب عند مساعدتهم أن تتاح لهم الفرصة للتحدث عن ضعفهم مع تكون شخصٌة 
شخص ٌثقون به وٌعرفون أنه ٌمكن ابتمانه على األسرار. إذ أنه من المإلم أن تسمع الناس 

ٌتحّدثون عن قضٌة خاصة بك كنت قد أفضٌت بها إلى مرشدك، فؤخبر اآلخرٌن بها، حتى وإن لم 
 ٌقل لهم أنك صاحب القضٌة.

ٌُرجى  إن نشوب عراك طوٌل األمد ضد الخطٌة فً حٌاة أي مإمن ال ٌعنً أن هذا المإمن ال 
منه نفع فً عمل الرب. كان دوسون تروتمان مإسس حركة "المبلّحٌن" ٌتكلم كثٌراً عن عراكه 

الطوٌل، وهو شاب، ضد خطٌة الكبلم البذيء. كان ٌعزم على التوقؾ عن التلفّظ بهذا الكبلم 
ه كان ٌفشل المرة بعد المرة. أخٌراً، بواسطة تشجٌع معلّم فً مدرسة األحد ومحبته البذيء، لكن

 وصلواته من أجله، استطاع دوسون االنتصار على تلك العادة بقوة هللا.

إن رود سارجنت رجل استخدمه هللا إلى حّد بعٌد فً كل العالم. وكشاب مسٌحً واجه صعوبات 
ل اهتدابه قضى لٌالً عدة فً مشارب لوس أنجلوس لٌستفٌق كثٌرة بسبب إدمانه على الشراب وقب

فً الٌوم التالً على صراع حاد ٌتبعه إؼماء مرٌع. لقد اختبر الخبلص بالمسٌح فً اجتماع مع 
مجموعة من المإمنٌن فً مدٌنة باسادٌنا، واستمر ٌحضر اجتماعات لدراسة الكتاب المقدس 

 اً، فٌذهب إلى إحدى الحانات الحتساء كؤسٌن أو أكثر.والصبلة. ولكنه كان ٌقع فً التجربة أحٌان

لقد جعلت هذه الحٌاة المزدوجة الخوؾ ٌتسلّل إلى قلبه. فقد كان ٌخشى أن ٌعرؾ المإمنون ما 
ٌحدث فبل ٌعودون ٌستقبلونه. وكان قابد اجتماع درس الكتاب قد الحظ ذلك، ولكنه استمر فً 

قد طّبق الوصٌة المنصوص عنها فً الكتاب المقدس استقبال رود للصبلة والشركة فً الكلمة،و
"اسندوا الضعفاء" والٌوم أصبح رود نفسه قابداً مسٌحٌاً محترماً. فالرجل الذي ساعده كان حّساساً 

 روحٌاً. عرؾ احتٌاجات رود وتجاوب معها متصرفاً بحكمة.

للحركة، والذٌن  ٌجب أن تعرؾ الناس الذٌن ترشدهم، تعرؾ الذٌن هم بحاجة إلى حافز ٌدفعهم
بحاجة إلى من ٌوقؾ اندفاعهم. فكثٌرون لدٌهم مواهب عظٌمة وهم بحاجة لدفعهم للعمل، 

وآخرون مٌالون للتصّدي ألشٌاء قد تفوق مهارتهم ومقدرتهم. فلو ُتركوا مندفعٌن فإنهم قد ٌجدون 
 أنفسهم فً مؤزق ٌصعب علٌهم الخروج منه.

ٌِّد. فإذا كنت  إذن هذان الشٌبان: قلب الخادم والروح الحساس أمران ال ؼنى عنهما للقابد الج
ترؼب فً القٌادة، ٌجب أن تلتصق هاتان الصفتان بحٌاتك. "فؤعط عبدك قلباً فهٌماً ألحكم على 

ٌِّز بٌن الخٌر والشر، ألنه من ٌقدر أن ٌحكم على شعبك العظٌم هذا؟" )  (.9: ٖملوك  ٔشعبك وأُم
 

ق بعض القادة؟  لماذا ٌتفوَّ
الحسن هو عدو األحسن. ؼالباً تسؤل الناس عن صؾ أو سلسلة اجتماعات أو برنامج زٌارة  إن

ٌكون الرد "ال بؤس به" وقد ٌقول آخر "كان فظٌعاً". والقول عن شًء أنه حسن، أو أنه ال بؤس 
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به، هو قول ٌستهدؾ التعزٌة، وإن َوْصَؾ شًء بؤنه وسط ٌنّم ؼالباً عن وجود خطر. وٌكون هذا 
 ع الَخِطر عندما ٌعرؾ القابد حقٌقة الحال وٌشعر باالكتفاء وال ٌبالً.الوض

ومن ناحٌة أخرى هناك بعض البرامج التً تبرز واضحة. أنها برامج منعشة تنبض بالحٌاة. 
والذٌن تتعلق بهم متحّمسون ٌعملون وٌثمرون. وعندما تبحث عن السر تكتشؾ أن هناك قابداً له 

 عادي. إنه قابد متفّوق.صفات قلّما توجد فً شخص 

 
 

 التفّوق

إن الصفة األولى الضرورٌة فً القابد البارز هً روح التفّوق. فالذي ٌكافح للتفوق ال ٌمكن 
ٌّزة؟ كٌؾ ٌرّبً القابد فً  اعتباره عادٌاً. ولكن أٌن ٌبدأ الشخص لكً ٌتفّوق فً هذه الصفة المم

سناً وجٌداً؟ والجواب: أن علٌه أن ٌبدأ نفسه روح التفّوق فً زمن ٌعتبر فٌه أي شًء متوسط ح
ٌّزة.  مع هللا نفسه. علٌه أن ٌتؤمل تفّوق هللا وصفاته المم

 اسم الرب مجٌد وعال، إنه متفّوق: -

: 8"أٌها الرب سٌدنا ما أمجد اسمك فً كل األرض حٌث جعلت جبللك فوق السموات" )مزمور 
مجده فوق األرض والسماوات" )مزمور  (. "لٌسبِّحوا اسم الرب ألنه قد تعالى اسمه وحده،ٔ

ٔٗ8 :ٖٔ.) 

قة: -  رحمة هللا المحب متفوِّ

 (.7: ٖٙ"ما أكرم رحمتك ٌا هللا، فبنو البشر فً ظل جناحٌك ٌحتمون" )مزمور 

 قوة هللا متفّوقة: -

 (.ٔ: ٓ٘ٔ"هللوٌا، سبحوا هللا فً قدسه، سبحوه فً فلك قوته" )مزمور 

ق: -  خبلص هللا متفوِّ

ْهَوَه قوتً وترنٌمً وقد صار لً خبلصاً. "هوذا هللا ٌَ اَه  ٌَ  خبلصً فؤطمبن وال أرتعب، ألن 
فتستقون مٌاهاً بفرح من ٌنابٌع الخبلص وتقولون فً ذلك الٌوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، 

عّرفوا بٌن الشعوب بؤفعاله، ذكِّروا بؤن اسمه قد تعالى. رنِّموا للرب ألنه قد صنع مفتخراً. لٌكن 
 (.٘ -ٕ: ٕٔهذا معروفاً فً كل األرض" )أشعٌا 

ق: -  عمل هللا متفوِّ

"أنصتً أٌتها السموات فؤتكلم، ولتسمع األرض أقوال فمً. ٌهطل كالمطر تعلٌمً وٌقطر كالندى 
كبلمً. كالطل على الكؤل وكالوابل على العشب. إنً باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة إللهنا. هو 
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جمٌع سبله عدل. إله أمانة ال جور فٌه، صدٌق وعادل هو" )تثنٌة  الصخر الكامل صنٌعه، إن
ٖٕ :ٔ- ٗ.) 

قة: -  طرٌق هللا متفوِّ

. ترس هو لجمٌع المحتمٌن به" ) ًّ  (.ٖٔ: ٕٕصموبٌل  ٕ"هللا طرٌقه كامل، وقول الرب نق

قة: -  إرادة هللا متفوِّ

ٌَّة عند هللا عبادتكم "فؤطلب إلٌكم أٌها األخوة برأفة هللا أن تقّدموا أجسادكم ذبٌحة  سة َمْرِض حٌة مقدَّ
ٌَّروا عن شكلكم بتجدٌد أذهانكم لتختبروا ما هً إرادة هللا  العقلٌة. وال تشاكلوا هذا الدهر بل تؽ

ٌَّة الكاملة" )رومٌة  (. هناك آٌات كثٌرة فً الكتاب المقدس تحمل هذه ٕ -ٔ: ٕٔالصالحة الَمرِض
 التفّوق فً حٌاة القابد هو انعكاس إلحدى مزاٌا هللا.الفكرة. نبلحظ هذا بانتباه: إن روح 

كثٌراً ما ٌسًء المإمنون المسٌحٌون فهم هذا التشدٌد، وٌخلطون بٌنه وبٌن الجهد الجسدي 
والطموح الدنٌوي. لكن هذا لٌس الواقع. نبلحظ فً كل الكتاب المقدس تشدٌداً على ضرورة 

 التشبه باهلل والسعً لنكون مثله.

داود فً أواخر حٌاته بٌاناً هاماً ٌتعلق بالعمل فً بناء الهٌكل. "وقال داود إن سلٌمان  أصدر الملك
ٌُبنى للرب ٌكون عظٌماً جداً فً االسم والمجد فً جمٌع  ابنً صؽٌٌر وؼّض، والبٌت الذي 

ور (. لماذا أَحسَّ داود بهذا الشع٘: ٕٕاألراضً فؤنا أهٌا له. فهٌؤ داود كثٌراً قبل وفاته" )أٌام 
ق فً  م على أن ٌكون هٌكل هللا عظٌماً جداً؟ ألنه كان ٌعكس اسم هللا الذي هو متفوِّ القوي وصمَّ
كل األرض. لتكن هذه اآلٌة ُمذّكراً للقابد. إذا كان ما تعمله هو باسم الرب فتؤكد من أنه ٌعكس 

 جٌداً ذلك االسم، وبؤنه فابق الفخامة.

بُّه بالمسٌح. جاء عنه فً اإلنجٌل "أنه علم كل شًء إن الرؼبة فً عمل األشٌاء بتفوق هً تش
(. إنه لمن المدهش أن نبلحظ أن القادة المسٌحٌٌن الذٌن ٌحّبون التشبُّه 7ٖ: 7حسناً" )مرقس 

برأفة المسٌح ومحبَّته ٌهملون تماماً ناحٌة التفوق فً خلقه. رأٌت على لوحة اإلعبلنات فً إحدى 
صاً لموضوع ع ظة "التمثُّل أكثر فؤكثر بالمسٌح". لكن الكتابة كانت ؼٌر مرتبة الكنابس مرًة ملخَّ

 والورقة نفسها قذرة مشّوهة. ٌا للتناقض الفظٌع بٌن الكبلم والعمل!

التقٌت جون كروفورد، وهو ممّثل "المبلّحٌن" فً نٌوزٌبلندا، وكان ٌتكلم عن مشروع بناء 
عٌة المبلحٌن تبنً مكاتب لها، وكان للجمعٌة فً لوس أنجلوس وكان ٌشرؾ علٌه. فقد كانت جم

المبنى على وشك االنتهاء والعمال ٌقومون بإتمام العمل فً الباب الخلفً الذي ٌإدي إلى ممّر 
صؽٌر خلؾ المبنى. كان داوسون تروتمان على وشك العودة إلى لوس أنجلوس، وحاول العمال 

 اإلسراع وإتمام العمل قبل وصوله.

س جمعٌة المبلحٌن، ذا مبادئ دقٌقة، لذا تّم العمل فً المكاتب على كان داوسون تروتمان، مإس
هذا األساس، لكن لضٌق الوقت لم ٌتمكن العمال من إتقان العمل فً الباب الخلفً، وكان المبّرر 

 لذلك كون الممّر الواقع خلؾ المبنى ال تمر به السٌارات إال نادراً.

أى كل األقسام وأبدى إعجابه بالعمل وأثنى على عاد داوسون وكان مبتهجاً بمظهر المبنى، ور
ٌّر هذا الباب". فؤجابه جون  المسإولٌن. ثم وصل إلى الباب الخلفً وصاح: "ٌا جون، ٌجب أن نؽ
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كروفورد: لكنه باب خلفً ال ٌكاد ٌراه أحد". فؤجابه: "أنا أعرؾ ذلك. لكننا عندما نقٌم مبنى للرب 
 تٌناً جمٌبلً مثل الباب األمامً".فإن الباب الخلفً فٌه ٌجب أن ٌكون م

فّكرت كثٌراً فٌما بعد فً هذا القول، وكنت أسؤل عما حدا بداوسون لٌفّكر بتلك الطرٌقة. أظن أن 
سبب ذلك هو معرفته بؤن هللا ٌرى الباب الخلفً بالطرٌقة ذاتها التً ٌرى بها الباب األمامً، 

 بخبلؾ ما ٌفعله اإلنسان.

ن عن دقّته فً كٌؾ ٌجب أن تبدو الظروؾ والخطابات التً تصدر ٌتحدث موظفو مكتب داوسو
عن المكتب من حٌث األناقة. فكثٌراً ما وصلت رسابل من رعاة الكنابس ٌخبرون بها عن تؤثُّرهم 

موا على استخدام مستوى األناقة الرفٌع  بؤناقة رسابل المبلحٌن. بل إن البعض ذكروا أنهم صمَّ
 ابسهم التً تعلّق على لوحات اإلعبلنات.ذاته عند إعدادهم نشرات كن

ٌّة التً تنعقد فً المركز الربٌسً العالمً لجمعٌة المبلحٌن فً  عند حضوري المإتمرات الصٌف
ؼلٌن آٌري كنت أسؤل بعض الحضور، بعد انتهاء أسبوع حافل بالعمل: "ما هو أعظم تحّد 

 إالً هذا:واجهته أثناء حضورك هذا المإتمر؟" وكانت أؼلب اإلجابات لس

"إن أكثر ما أّثر فً نفسً االجتهاد الذي أبداه الشبان فً تنظٌفهم أرض الؽرؾ." أو: "دهشت من 
الطرٌقة الرابعة التً بها اعتنى المسإولون بؤرض المإتمر." أو: "دهشت كثٌراً من اهتمام العمال 

متفّوق ٌترك أثراً  بتنظٌؾ وتلمٌع زجاج النوافذ". إن من ٌصر على القٌام بؤي عمل فً شكل تام
 رابعاً فً معارفه حتى بعد موته بزمن طوٌل.

( أن السٌد فً القصة أثنى على ٖٓ -ٗٔ: ٕ٘نبلحظ فً مثل الوزنات الذي قّدمه ٌسوع )فً متى 
العبد الصالح ألنه عمل باهتمام، لكّنه وّبخ العبد الكسبلن بل اعتبر كسله نوعاً من الشر. لقد دعا 

ودعا الكسبلن شرٌراً. ولنذكر نصٌحة بولس ألهل رومٌة: "ؼٌر متكاسلٌن فً  العبد الصالح أمٌناً 
 (.ٔٔ: ٕٔاالجتهاد، حارٌن فً الروح، عابدٌن الرب." )رومٌة 

 ٌعمل هللا فً حٌاتنا بسبع طرق على األقل لتكون لنا روح التفّوق:

 ٌساعدنا لندرك مدى ضعفنا: -ٔ

كمل. فبكل سرور أفتخر بالحري بضعفاتً لكً "فقال لً تكفٌك نعمتً ألن قّوتً فً الضعؾ ت
ًّ قوة المسٌح". )  (.9: ٕٔكورنثوس  ٕتحّل عل

 من خبلل صبلة اآلخرٌن: -ٕ

"ٌسلم علٌكم أبو فراس الذي هو منكم عبد للمسٌح، مجاهد كل حٌن ألجلكم بالصلوات لكً تثبتوا 
 (.ٕٔ: ٗكاملٌن وممتلبٌن فً كل مشٌبة هللا" )كولوسً 

 اس ٌكلموننا بالكلمة:من خبلل أن -ٖ

 (.ٓٔ: ٖتسالونٌكً  ٔ"طالبٌن لٌبلً ونهاراً أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقابص إٌمانكم" )

 عندما ندرس الكتاب المقدس ألنفسنا: -ٗ
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"كل الكتاب هو موحًى به من هللا ونافع للتعلٌم والتوبٌخ للتقوٌم والتؤدٌب الذي فً البّر، لكً ٌكون 
 (.7ٔ -ٙٔ: ٖتٌموثاوس  ٕمتؤهباً لكل عمل صالح" ) إنسان هللا كامبلً 

 من خبلل اآلالم: -٘

لكم  "وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده األبدي فً المسٌح ٌسوع، بعدما تؤلمتم ٌسٌراً هو ٌكمِّ
نكم" )  (.ٓٔ: ٘بطرس  ٔوٌثبِّتكم وٌقوٌكم وٌمكِّ

قاً للقداسة: -ٙ  بإعطابنا تشوُّ

لٌن القداسة فً "فإذا لنا هذه المواعٌد أٌ ها األحّباء لنطهِّر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكمِّ
 (.ٔ: 7كورنثوس  ٕخوؾ هللا" )

 من خبلل الرؼبة فً جعل ثمار حٌاتنا مثالٌة: -7

"الذي سقط بٌن األشواك هم الذٌن ٌسمعون ثم ٌذهبون فٌختنقون من هموم الحٌاة وؼناها ولّذاتها 
 (.ٗٔ: 8وال ٌنضجون ثمراً" )لوقا 

البد هنا من توجٌه بعض كلمات التحذٌر. أوالً، نحتاج أن نفحص دوافعنا. لٌس التفّوق فً حّد 
 ذاته هو المستوى الذي نسعى إلٌه بل التفّوق من أجل المسٌح.

جت منذ سبعة وعشرٌن سنة من فتاة رابعة، وأقّر بخجل أنً كنت أنسى أحٌاناً تارٌخ عٌد  لقد تزوَّ
رته اشترٌت باقة من الورد. واآلن ماذا قد ٌكون موقفً لو دخلت إلى زواجنا، ولكن عند ما تذكَّ

ٌونٌو وقلت لزوجتً: هذه باقة أخرى لهذا العٌد. لقد أهدٌتك باقات  -حزٌران ٕٔالبٌت ٌوم 
لسنوات خلت، والٌوم باقة أخرى فً الوقت المناسب. إنً أشعر بؤن من واجبً أن أفعل ذلك ولذا 

مها لك كً ت  بتهجً بها.أقدِّ

أهذا هو الموقؾ الصحٌح فً المناسبة السعٌدة؟ باقة الورد جمٌلة وأهدٌت فً ٌوم عٌد زواجنا ببل 
 تؤخٌر، لكن الكلمات ثقٌلة والدافع لم ٌكن ؼٌر الواجب.

واآلن دعونا نتصّور إحدى السنوات التً نسٌت فٌها تارٌخ الزواج، وبعد ذلك بثبلثة أو أربعة أٌام 
وشعرت بصدمة ندم لتلك الهفوة. فؤسرعت إلى محل الزهور واخترت باقة، ثم تذّكرت فجؤة، 

اتجهت نحو المنزل، وعندما دخلت موارٌاً الباقة خلؾ ظهري، تقدمت نحو فرجٌنٌا قاببلً: ٌا 
ل  ٌّرنً فعبلً هو كٌؾ تتمكنٌن من تحمُّ حبٌبتً إنً متؤكد من أنك تبلحظٌن مدى خطؤي. وما ٌح

مقّصر مثلً، وهذا ما ٌسعدنً فً الوقت نفسه. ولكن، دعٌنً أقدم لك أعباء الحٌاة مع شخص 
هذه الورود ٌا حبٌبتً، وأضٌؾ بؤنً أحبك بكل قلبً، وأطلب منك الصفح عن تقصٌري، فهل 

 أجد فً قلبك الكبٌر مكاناً لصفح إضافً ولمرٍة أخرى؟

ثٌراً من فرح طفل بلعبة إنً أسؤلكم: كٌؾ تجدون هذه الطرٌقة؟ فً اعتقادي شخصٌاً أنها أشّد تؤ
جدٌدة. لماذا؟ مع أنً لم أحضر فً الوقت المناسب، ومع أنً نسٌت تماماً، ومع أنً أخفقت فعبلً. 

ٌُكتب لً النجاح. وفً  ففً المرة األولى قمت بالعمل المناسب فً الوقت المناسب، إال أنه لم 
 الدافع هو الفارق الكبٌر. المرة الثانٌة رؼم إخفاقً، تم األمر على ما ٌرام، فلماذا؟ إن
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أما الشًء الثانً الذي ٌنبؽً أن ٌنطبع فً أذهاننا فهو أن هناك إنساناً واحداً فقط تمكن من عمل 
 -ٕٓ: ٖٔكل شًء حسناً. وهذا اإلنسان هو ٌسوع. ومع هذا االنطباع اقرإوا بانتباه )عبرانٌٌن 

ظٌم ربنا ٌسوع بدم العهد األبدي، ( "وإله السبلم الذي أقام من األموات راعً الخراؾ العٕٔ
ٌُرضً أمامه بٌسوع المسٌح الذي له  لٌكملكم فً كل عمل صالح لتصنعوا مشٌبته، عامبلً فٌكم ما 

المجد إلى أبد اآلبدٌن آمٌن". ٌضع كاتب الرسالة لنا بهذا مستوًى عالٌاً: "ٌكّملكم فً كل عمل 
 صالح لتصنعوا مشٌبته".

م ذلك؟ "بواسطة ٌسوع المسٌح". نعم كل لحظة من كل ساعة من كٌؾ ٌمكن ألي إنسان أن ٌتمّ 
كل ٌوم فً حٌاته. إذن، أملً الوحٌد فً بلوغ مستوى عاٍل من الجودة والتفّوق متمثبلً بالمسٌح هو 
أن أسلم له كٌانً مرتاحاً راحة كلٌة بٌن ٌدٌه وأن أدعه ٌحٌا حٌاته من خبللً. إذ ال ٌتوقؾ األمر 

وال على العزم والتصمٌم مهما بلؽت هذه أو صدقت. ال ٌمكن بلوغ ما نرجو على الجهد والعرق، 
 بلوؼه إال "بٌسوع المسٌح".

إن "ربٌس إٌماننا ومكمله" ٌنتظر لكً ٌحمل على عاتقه خٌبتنا وفشلنا وٌحولهما إلى إنجاز ٌعطً 
عمل صالح  المجد للرب. الواحد الذي ٌعمل كل شًء حسناً ال ٌزال على استعداد لٌكملكم فً كل

 عامبلً فٌكم ما ٌرضً هللا.

 
 

 المبادرة

إن الصفة الثانٌة للقابد الناجح هً المبادرة، إنه ال ٌنتظر األشٌاء حتى تحدث بل إنه ٌساعد على 
حدوثها. وإنه على أهبة االستعداد للعمل، وهذا هو أحد األسباب التً تجعل البعض ٌتجنبون 

ن من ٌقود البد سٌتحمل العواقب. ومن أهم صفات القٌادة مسإولٌات القٌادة. ذلك أنهم ٌعلمون أ
 الرؼبة فً ذلك العمل واالحتمال.

الكتاب المقدس مملوء من األمثال عن أناس أخذوا زمام المبادرة فً إتمام مقاصد هللا فً زمنهم. 
اود أن فهناك مثبلً داود الذي اختار ٌوآب لٌكون قابداً لجٌشه، ألن ٌوآب كان رجل مبادرة "وقال د

 ٔالذي ٌضرب الٌبوسٌٌن أوالً ٌكون رأساً وقابداً، فصعد أوالً ٌوآب ابن صروٌة فصار رأساً" )
( وكذلك أشعٌاء تقّدم الصفوؾ لٌصبح صوت هللا فً جبله. "ثم سمعت صوت السٌد ٙ: ٔٔأٌام 

 (.8: ٙقاببلً من أرسل ومن ٌذهب من أجلنا؟ فقلت: هؤنذا، أرسلنً" )أشعٌاء 

ح أن المبادرة هً من الصفات األساسٌة للقابد. فلو فرضنا أن هناك عاصفة ثلجٌة إن من الواض
فً لٌلة اجتماعنا فً منتصؾ األسبوع، ولم ٌتمكن سوى القلٌل من الوصول إلى الكنٌسة. ففتحوا 
األبواب وأضاءوا األنوار وانتظروا حضور القسٌس. إنهم لم ٌدروا أن القس قد تعطلت سٌارته، 

ج، وأنه ٌجاهد بقوة لجرؾ الثلج، حتى ٌتمكن من إعادة تحرٌك السٌارة. لقد استعار وؼمرها الثل
رفشاً وأخذ ٌحفر، واستوقؾ شابٌن من الماّرة لٌساعداه فً دفع السٌارة، ولكن بدون جدوى. 

 فالسٌارة ال تتحرك والوقت ٌمر بسرعة ولقد تؤخر كثٌراً.

ءلون عما جرى لراعً الكنٌسة وقد جلسوا فً هذه األثناء كان المجتمعون فً الكنٌسة ٌتسا
ٌنتظرون بدء الصبلة. وأخٌراً وقؾ أحد الرجال واقترح أن ٌرّنموا ترنٌمة، فؤعلن رقمها وبدأوا 
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ٌرنمون وأخذ هو ٌقود الترنٌم. ال ٌهم هنا إن كان الرجل موسٌقٌاً ماهراً وقد سبق له أن قاد 
. قد ٌكون أو ال ٌكون ماهراً، وقد ٌعرؾ أو ال ٌعرؾ الترنٌم أم ال، بل المهم أنه اآلن أصبح قابداً 

كٌؾ ٌتصرؾ. ولكن بمجّرد أنه أمسك بزمام المبادرة عندما وقؾ على قدمٌه، فقد أصبح بالفعل 
قابداً قد ٌقوم بالعمل على الوجه الكامل أم ال. ولكن بالرؼم من كٌفٌة تؤدٌته فهو الرجل المسإول. 

 ٌادة.فالمبادرة هً أهّم مسإولٌات الق

بالطبع من واجب كل مسٌحً أن ٌؤخذ المبادرة وٌقدم نفسه هلل كً ٌقوم بالخدمة. فإن شخصٌات 
ٌُعرفوا بشكل خاص كمرشدٌن أو قادة كانوا مباركٌن، وقد استخدمهم هللا  الكتاب المقدس الذٌن لم 

 فقط ألنهم كانوا ٌقومون بالخدمة دون ترّدد.

ن" ألنها أخذت المبادرة عندما خدمت عبد إبراهٌم أصبحت رفقة زوجة إلسحق "وأماً لمبلٌٌ
عت الستقاء الماء من الببر لٌس فقط له، بل لجمالِه، وكانت مهمة شاقّة. ودّل عملها هذا على  فتطوَّ

 (.ٕٔ -ٗٔ: ٕٗأنها هً التً اختارها هللا زوجة إلسحق )انظر تكوٌن 

م طعامه من خبز وهناك ؼبلم أصبح الشخصٌة البارزة فً المعجزة التً أجراها  ٌسوع ألنه قدَّ
 (.ٔٔ -9: ٙوسمك لٌساعد فً إطعام جمع جابع )انظر ٌوحنا 

ولكن أعظم َمَثل فً الكتاب المقدس هو هللا نفسه. "سمعان قد أخبر كٌؾ افتقد هللا األمم لٌؤخذ منهم 
قام هللا  (. فلو ترك األمم وشؤنهم لما جاء أحد منهم إلٌه، لذلكٗٔ: ٘ٔشعباً على اسمه" )أعمال 

ته لنا ألنه ونحن خطاة مات المسٌح ألجلنا" )رومٌة  ٌَّن محبَّ ( إن أخذ 8: ٘بالمبادرة. "ولكن هللا ب
 المبادرة هو من مزاٌا هللا.

دة. من هذه كما سبق فاقترحنا هو فً  على القابد أن ٌكون مستعداً دابماً ألخذ المبادرة بطرق متعدِّ
. كان بولس مسافراً بالبحر إلى رومه، حقل الخدمة. ولنا فً حٌاة بولس ال ًّ رسول مثل ح

فانكسرت السفٌنة ونزل مع الركاب فً مالطة، وكان سكان هذه الجزٌرة كرماء فً إسعاؾ 
الركاب، "ألنهم أوقدوا ناراً وقبلوا جمٌعاً من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. فجمع 

رجت من الحرارة أفعى ونشبت فً ٌده" بولس كثٌراً من القضبان ووضعها على النار، فخ
(. هذا هو بولس، الرجل المتقدم فً السن، ٌجمع حطباً لتدفبة اآلخرٌن. ال شك ٖ -ٕ: 8ٕ)أعمال 

أنه كان تعباً مثل سابر الركاب ولكنه أخذ المبادرة لخدمتهم. لقد عمل كما كان ٌعمل ٌسوع لو كان 
 ال ٌزال فً هذه األرض.

د أن ٌخدم األوالد ببل تحفّظ. فقد  كان قابد صؾ األوالد فً مدٌنتنا شاباً اسمه مارك سولسر، تعوَّ
كان ٌنقلهم فً سٌارته إلى مختلؾ الحفبلت الكنابسٌة والمدرسٌة، وٌرّتب ؼرفة الصؾ بعد انتهاء 
درس الكتاب. كما كان دابماً على استعداد لخدمتهم لٌبلً ونهاراً. وكنت أالحظ أن أولبك األوالد لم 

 ا قط رجبلً مثل قابدهم، فكانوا متؤثرٌن كثٌراً بحٌاته.ٌعرفو

وعندما اقترب عٌد المٌبلد قام اثنان من أولبك األوالد باالتفاق على أن ٌقدما لقابدهم هدٌة مفاجبة، 
دون أن ٌخبرا أحداً بذلك. فذهبا إلى أحد المحبلت وعمبل كل ما ٌلزم بهذا الخصوص. وفً لٌلة 

ة إلى مارك. وعندما فتحها وجد علبة وكان فً العلبة كؤس فضٌة ُنقش عٌد المٌبلد قدما الهدٌ
علٌها عبارة "إلى ثانً أعظم خادم فً العالم". لقد أثرت حٌاة مارك تؤثٌراً عمٌقاً فً تبلمٌذه، وقد 

 كانت نتٌجة ذلك التؤثٌر نمواً فً تصرفاتهم، فبدأت مبادرته تعطً ثماراً صالحة.
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المبادرة، وهً باّتخاذ الخطوة األولى للمصالحة. وهناك فقرتان فً هناك طرٌقة أخرى لممارسة 
مت قربانك إلى المذبح وهناك تذكَّرت أن ألخٌك  الكتاب المقدس تعطٌان توجٌهاً واضحاً. "فإن قدَّ
م  شٌباً علٌك. فاترك هناك قربانك قّدام المذبح، واذهب أوالً اصطلح مع أخٌك، وحٌنبذ تعال وقدِّ

(. "وإن أخطؤ إلٌك أخوك فاذهب وعاتبه بٌنك وبٌنه وحدكما. إن سمع ٕٗ -ٖٕ: ٘قربانك" )متى 
(. فإذا كنت أسؤت إلى أخٌك وذكَّرك هللا بذلك فعلٌك أخذ ٘ٔ: 8ٔمنك فقد ربحت أخاك" )متى 

المبادرة بالذهاب وطلب المؽفرة. وإذا كان أحد قد أساء إلٌك فعلٌك أٌضاً أخذ المبادرة والذهاب 
 تسوٌة األمر والتفاهم. ففً كلتا الحالتٌن ٌحسن أن تقوم بالمبادرة أوالً. إلٌه محاوالً 

ح لً كثٌر من  إن ذلك بالطبع من أصعب ما ٌقوم به اإلنسان. وهو خاّصة صعب للقابد. ولقد صرَّ
المبشرٌن عن الصراع الذي عانوه بهذا الصدد فً حقل التبشٌر إذ كانت الكبرٌاء هً العابق. 

على التنازل عن كبرٌابهم وأخذ المبادرة كان هللا ٌمنحهم الفرح واالنتصار  وعندما ٌصمِّمون
 والبركة فً مواقفهم الشخصٌة.

إن إحدى حٌل الشٌطان لٌجعل القابد ٌفكر بؤنه لو تواضع وذهب إلى أحد أفراد الفرقة لٌعتذر عن 
. ال شًء أبعد عن إساءة اقترفها أو لٌسّوي معه أمراً ما، فسوؾ ٌنظر إلٌه ذلك الشخص بترفّع

الحقٌقة من ذلك. إن القابد بهذا العمل ٌظهر على أحسن ما ٌكون، والشخص اآلخر ٌعرؾ ذلك. 
 واعتٌادٌاً ٌكسب القابد تلمٌذاً أمٌناً وصدٌقاً وفٌاً ومساعداً صادقاً فً العمل.

ٌقة، هناك مٌدان آخر لممارسة المبادرة. وهو طلب المعرفة "المشورة فً قلب الرجل مٌاه عم
(. إن عمل القابد معقّد وال ٌمكن أن نتوقّع منه معرفة كل ٘: ٕٓوذو الفطنة ٌستقٌها" )أمثال 

 شًء. ولذا فإن علٌه أن ٌبحث عن ذوي المعرفة وٌتعلم منهم.

ٌَّن لً فٌه مدى ذلك. فقد  ومرة أخرى تقؾ الكبرٌاء فً الطرٌق. وإنً أذكر حادثاً فً حٌاتً تب
لى مركز مسإول فً اإلدارة العامة. ولم أكن قد قضٌت وقتاً طوٌبلً فً ُنقلت من حقل التبشٌر إ

القاعدة المحلٌة قبل ذلك. وبذا لم أكن ملماً تماماً بما ٌجري. ولقد وجدت نفسً عضواً فً لجنة 
داً فً االعتراؾ بذلك أو بطرح أسبلة.  لمناقشة قضاٌا ال أعرؾ عنها سوى القلٌل. وكنت متردِّ

ٌَّن لهم فلقد ظننت أنهم ٌ توقعون منً المعرفة. وكنت مقتنعاً بؤنً لو بدأت بطرح األسبلة فسوؾ ٌتب
 كم أنا جاهل. وبذا واصلت البقاء فً جهلً.

ت شهور قبل أن أكتشؾ  وكنت أُدعى من وقت إلى آخر للجلوس مثبلً مع اللجنة المالٌة، ولقد مرَّ
ضرٌبة الدخل". وٌمكنكم بالتالً بؤنهم ٌشٌرون للحروؾ م. ض. د. كانوا ٌقصدون بها "موظفً 

روا مقدار النفع الذي كنت أسدٌه لتلك اللجنة. فلو أنً تخلٌت عن كبرٌابً وألقٌت بعض  أن تتصوَّ
األسبلة، فلربما أتاح لً ذلك إسداء خدمة ما. إذن ال ٌجوز للقابد أن ٌتصّرؾ بالطرٌقة التً 

ً ٌحتاج إلٌها لٌقوم بعمله على الوجه تصرفت بها أنا. بل ٌجب علٌه أن ٌبحث عن المعلومات الت
 األكمل، كما ٌجب علٌه أن ٌطرح األسبلة وأن ٌكون راؼباً فً التعلُّم من اآلخرٌن.

ٌمكن تعرٌؾ المبادرة بؤنها الروح الدافع للعمل. فعلى القابد أن ٌدرب نفسه على التفكٌر مسبقاً، 
 فٌرى قبل اآلخرٌن وأبعد وأكثر مما ٌرون.

ان نفسه على التفكٌر فً المستقبل فسٌكون لعمله أثران إٌجابٌان. األول، إبعاده فلو روض اإلنس
عن المشاكل، أي أنه ٌتجنب العقبات التً تعترض طرٌقه، وٌسؤل نفسه: ماذا قد ٌحدث لو قمنا بذا 

العمل؟ أو إلى ماذا قد ٌإدي ذلك عند حدوثه؟ هل ٌإدي ذلك إلى تلك النتٌجة؟ وهل هً النتٌجة 
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ة فعبلً؟ فإن لم ٌكن ذلك فعلٌنا أال نسٌر فً هذا االتجاه. ثانٌاً، بالتفكٌر فً المستقبل ٌمكن المرجوَّ 
د الهدؾ له ولفرٌقه، وبذا ٌمكنه أن ٌكتشؾ أفضل الطرق لبلوغ األهداؾ، وٌبدأ  للقابد أن ٌحدِّ

 بتوجٌه العمل من خبلل تلك الخطوط.

مع الرب من خبلل الكلمة والصبلة )انظر مع هذا كله من المفترض أن ٌكون القابد فً شركة 
( وإال فهو قد ٌنقاد لفهمه البشري وٌرسم خططاً بموجب حكمة هذا العالم. على القابد أن ٕالفصل 

ٌتذّكر أن الحق ال ٌوجد إال فً ٌسوع المسٌح. صحٌح أن فً المكتبات كتباً كثٌرة تبحث فً 
 أن مصدر إرشادنا األساسً هو هللا. "ألن اإلدارة والقٌادة، وقد تكون نافعة لمن ٌدرسها، إال

 (.ٕ٘: ٔكورنثوس  ٔجهالة هللا أحكم من الناس وضعؾ هللا أقوى من الناس" )

 
 

 اإلبداع

ق بها القواد فهً اإلبداع. إنهم ال ٌخشون تجربة أشٌاء جدٌدة ومختلفة.  ٌّة الثالثة التً ٌتفوَّ أما المز
بة التً تسٌطر على الحٌاة فً هذه األٌام. وهذا الفارق وعندما تنظر إلى حٌاة الرسل ال تجد الرتا

 ٌعود إلى طبٌعة هللا التً تؽاٌر الطبٌعة اإلنسانٌة.

ع ونظام بٌنما ٌحب اإلنسان محاكاة ؼٌره ولكن فً  ولكً نفسر هذا نقول أن هللا هو إله تنوُّ
ٌِّدت فً فوضى. فاإلنسان ٌجاهد لٌكون كؽٌره. اذهب إلى أي مدٌنة وتطلَّع إلى المبا نً التً ش

ث وماذا  عصٍر ما فهً تبدو متشابهة. فاإلنسان ٌجتهد فً محاكاة أخٌه اإلنسان فً كٌؾ ٌتحدَّ
ؾ على الموسٌقى بحسب العهود المختلفة إذ أن لها تشابهاً  ٌلبس أو ٌشتري. كما ٌمكن التعرُّ

 كبٌراً.

ع. أح ع فً كم نفرح إذ نرى هللا ٌعمل بطرٌقة مختلفة. فهو ٌحب التنوُّ س بالدهشة إذ أرى التنوُّ
ع. األزهار والطٌور واألشجار  حدٌقة الحٌوانات. فالتمساح والزرافة والفٌل تظهر حب هللا للتنوُّ

تعلِّمنا الحقٌقة ذاتها. ٌقول العلماء أنه ال ٌوجد ندفتان من الثلج متشابهتان. فعندما نفكر فً كل هذا 
ل هللا وبٌن أعمال هللا نفسه. فإن أعمالنا تسٌر على ٌّتضح لنا الفارق العظٌم بٌن عملنا من أج

 وتٌرة واحدة باهتة مملّة لسنة بعد أخرى. ال ٌزال، ولؤلسؾ، ٌنقصنا اإلبداع والروح الخبلّق.

إن إبداع الرب ظهر لً بوضوح منذ وقت قرٌب وبطرٌقة ملحوظة ومدهشة وطرٌفة. كنت مع 
ا نستعد للعودة كان علٌنا التوقٌع على أوراق نتعهَّد زوجتً فً زٌارة لئلتحاد السوفٌٌتً وبٌنما كن

حاً لنا باالحتفاظ ببعض قطع  بموجبها بؤننا لن نخرج من روسٌا أوراق نقد )روبل( وكان مصرَّ
النقد الصؽٌرة فقط على سبٌل التذكار. أما الخروج من الببلد بؤوراق نقد روسٌة فٌعتبر جرٌمة 

دلنا ما لدٌنا من روببلت بدوالرات أمٌركٌة قبل التوقٌع على ٌعاقب علٌها القانون. وعلٌه فقد أب
ذاك التعهُّد. ثم جرى فحص جوازات السفر وجلسنا فً المطار منتظرٌن إقبلع الطابرة لتخرج بنا 

 إلى هلسنكً فً فنبلندا.

اقترب بعد ذلك موعد سفر طابرتنا فَدَعْونا لنقؾ فً صؾ للتفتٌش، وكان األول سابحاً أمٌركٌاً 
خم الجثة. ففتشوا حقاببه ثم مرَّ أمام آلة كشؾ المعادن فرّن جرس اآللة. فؤفرغ جٌوبه مما فٌها ض

ومرَّ ثانٌة أمام اآللة فرنَّ الجرس ثانٌة. ثم فك حزامه وحاول المرور وللمرة الثالثة رنَّ الجرس. 
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فً أرجاء المكان،  وبدا علٌه كؤنه ٌتسلّى بذلك لدرجة أنه بدأ ٌقهقه ضاحكاً، وكان ضحكه مسموعاً 
ر ضحكه.  وتكرر ذلك مراراً كما تكرَّ

وكنا حوالً أربعٌن شخصاً ننتظر دورنا فً التفتٌش بٌنما كان ذلك األمٌركً الضحك ذو البنطال 
الضٌق والقمٌص المفتوح ٌدور حول آلة كشؾ المعادن وٌستمر رنٌن الجرس دون أن ٌعرؾ أحد 

 لمسافرون، وكنا جمٌعاً فً مؤزق.السبب. وتضاٌق المفتِّشون بٌنما ضحك ا

وفً خبلل الفوضى كانت زوجتً واقفة، وهً التالٌة فً الصؾ كً ٌفتِّشوا حقٌبة ٌدها، دون أن 
تدري أن فً قعر تلك الحقٌبة كانت ثمانٌة روببلت روسٌة نسٌت زوجتً أن تبدلها. لقد كانت 

ولكن المهزلة استمرت على وشك أن ٌلقى القبض علٌها وتعاقب بموجب القانون الروسً. 
والرجل ٌدور والجرس ٌرن والجمع ٌضج بالضحك. تؤخر إقبلع الطابرة دون أن ٌبدي الجمع أي 

اهتمام، فهم لم ٌروا من قبل شٌباً مماثبلً. بل كان ذلك أقرب إلى حفلة ترفٌهٌة. وبالطبع لم ٌكن 
ٌش، التً أصبحت اآلن سبباً ذلك لٌروق للمفّتشٌن، فالروس ٌعتبرون كثٌراً قوانٌنهم وآالت التفت

 لضحك سٌاح أمٌركٌٌن.

وأخٌراً قال المفتش بؽضب "اذهبوا"، إذ لم ٌبَق وقت الستكمال التفتٌش. وسارت زوجتً إلى 
الطابرة وهً تحمل فً حقٌبتها النقود الممنوعة. وصلنا هلسنكً فاكتشفنا تلك النقود وشعرنا 

وفٌٌتٌة ٌظل ٌرّن دون سبب ظاهر. لقد سمح هللا بصدمة. عندبذ عرفنا لماذا كان جرس اآللة الس
بؤن تعمل تلك اآللة بشكل مختلؾ ذلك الٌوم ألنه أراد إنقاذ اثنٌن من أبنابه البسطاء من مؤزق كانا 

على وشك الوقوع فٌه. لقد عمل هللا بطبٌعته الخبلّقة المبدعة. وال عجب فاإلبداع هو جزء من 
 كٌانه.

كتب ربٌس مجلس إدارة إحدى المإسسات المسٌحٌة، وكنا كنت منذ وقت قصٌر أجلس فً م
نتباحث فً عمل هللا حول العالم، فؤرانً رسالة وصلته حدٌثاً من أحد رجاله فً حقل التبشٌر. 
عة عن بركة هللا فً  كانت الرسالة مملوءة من األخبار وتحتوي على كثٌر من التقارٌر المشجِّ

نت تزعج المدٌر والجملة تقول: "إننا ال نزال نتبع العمل. ولكن جملة واحدة فً الرسالة كا
 البرنامج ذاته الذي اتبعناه خبلل السنوات الخمس الماضٌة وال نزال نجنً أفضل الثمار".

ًَّ وقال: "إذا كانوا اّتبعوا هذا البرنامج خبلل السنوات الخمس األخٌرة، فمن  نظر الربٌس إل
م. ٌجب أن تكون  هناك طرٌقة أفضل وعلٌهم اكتشافها والعمل بها". الواضح أن العمل لم ٌتقدَّ

لقد فكرت طوٌبلً فً هذا القول، وأنا اآلن مقتنع بؤن ذلك الربٌس كان على حق. الشك أن هناك 
طرٌقة جدٌدة تؤتً بنتابج أعظم من المإكد أننا لم نعثر بعد على أحسن طرٌقة ممكنة ولكننا نسٌر 

للتقدم وأنه لمن المإكد أن هللا ٌرٌد أن ٌكشؾ لنا عن  فً اتجاه األحسن، البد أن هناك مجاالً 
هات جدٌدة لحصاد عظٌم فً ملكوت هللا.  تؽٌرات وتوجُّ

إن األسلوب الخبلّق الذي عمل به أولبك الرجال األربعة المجهولون الذٌن أوصلوا صدٌقهم 
ٌاً عظٌماً. "وللوقت اجتمع كثٌرون ح تى لم ٌعد ٌسع وال المفلوج إلى ٌسوع ال أزال أرى فٌه تحدِّ

ما حول الباب. فكان ٌخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إلٌه مقّدمٌن مفلوجاً ٌحمله أربعة. وإذ لم ٌقدروا أن 
ٌقتربوا إلٌه من أجل الجمع كشفوا السقؾ حٌث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرٌر الذي كان المفلوج 

 -ٕ: ًّٕ مؽفورة لك خطاٌاك" )مرقس مضطجعاً علٌه. فلما رأى ٌسوع إٌمانهم قال للمفلوج: ٌا ُبن
٘.) 
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لدٌنا هنا أربعة رجال ٌواجهون مشكلة. فقد أرادوا حمل صدٌقهم المفلوج إلى ٌسوع لٌشفٌه لكن 
البٌت الذي كان ٌسوع فٌه كان مزدحماً جداً بالناس. لقد كان بإمكانهم القول: "نؤسؾ ٌا صدٌقنا 

م ٌقولوا ذلك، فقد كان حبهم لصدٌقهم وشفقتهم ألن لٌس بإمكاننا عمل شًء لمساعدتك". ولكنهم ل
ة إبداعٌة. فلقد ثقبوا فتحة فً سطح البٌت ودلّوا  علٌه وتحمسهم للوصول به إلى ٌسوع داعٌاً لخطَّ

ؾ؟ عملكم هذا لم ٌقم به إنسان  المفلوج من فوق. ماذا كان رأي ٌسوع؟ لم ٌقل لهم: "ما هذا التصرُّ
قاطعون العظة، بل تعّرضون الحضور للخطر. فقد ٌسقط من قبل. إنكم تشوشون االجتماع وت

حجر على رأس أحد الناس". لم ُتْثنهم صعوبة عن إتمام عملهم فامتدحهم ٌسوع، وسّجل ذلك 
 الروح القدس من أجل تعلٌمنا.

كٌؾ ٌمكنك العمل بروح اإلبداع؟ إن الطرٌقة هً أن تحصر تفكٌرك فً نطاق الموضوع وأن 
ب نفسك على أن تفّكر أن أٌة نظرٌة بعد نجاحها تصبح تستمر فً البحث عن طر ٌقة أفضل. درِّ

قدٌمة. فاحتفظ بذهن متوقّد وصّل طالباً أن ُتعطى الجسارة والشجاعة البلزمة لتجربة شًء جدٌد 
 ٌلهمك به هللا.

ولكن الشًء المهم واألساسً هو أن تحٌا باستمرار فً شركة حمٌمة مع ٌسوع المسٌح. "فإنه فٌه 
الكل، ما فً السموات وما فً األرض، ما ٌرى وما ال ٌرى، سواًء كان عروشاً أم سٌادات خلق 

(. إن كل شًء فً العالم الروحً ٙٔ: ٔأم رٌاسات أم سبلطٌن. الكل به وله قد ُخلق" )كولوسً 
ؼٌر المنظور خلق بواسطة ٌسوع المسٌح، وكل شًء فً العالم المادي المنظور خلق به أٌضاً. 

(. إن كلمة ٕ: ٔل الكتاب المقدس عن المسٌح أن هللا به "عمل العالمٌن" )عبرانٌٌن ولذا ٌقو
ٌُرى منه وما ال ٌرى. هل ترٌد أن تكون خبلّقاً؟ إن علٌك أن ُتمضً  العالمٌن تشمل الكون كله ما 

 وقتاً طوٌبلً فً شركة مع الرب الذي هو الخالق األعظم.

مرضى أدهش جمٌع الذٌن التقى بهم. لقد وجدوه عندما سار ٌسوع فً األرض ٌعلم وٌشفً ال
: 7مختلفاً عن سواه من المعلّمٌن. قالوا عنه: "لم ٌتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا اإلنسان" )ٌوحنا 

(. رآه آخرون فتذمَّروا ألنه كان ٌعٌش بطرٌقة مناهضة لتقالٌدهم القدٌمة. ونحن اآلن، أنت ٙٗ
 جل حٌاة ٌسوع.وأنا، ننظر إلى الماضً ونشكر هللا أل

وِطبقاً لهذا النموذج إن علٌنا أن نحاول بكل قوانا كسر طوق التقالٌد والخروج من القالب القدٌم. 
فعندما ٌرى هللا أن لدى القابمٌن على عمله هذا الروح وهذه الرؼبة فإنه سٌمد إلٌهم ٌده بالبركة 

 (.9ٔ: ٖٗوٌقول كما قال فً الماضً "هؤنذا صانٌع أمراً جدٌداً" )أشعٌاء 

هناك، إذن، ثبلثة أشٌاء ٌجب أن نسعى لنحصل علٌها من هللا. األول هو روح التفّوق. والطرٌق 
إلكمال التفّوق بعد أن نتخذه مقٌاساً نسعى لبلوؼه هو بؤن نسلم أنفسنا للمسٌح فنسترٌح بٌن ٌدٌه 

ً هو المبادرة. وهنا ونجعله ٌحٌا حٌاته فٌنا. إنه الوحٌد الذي عمل كل شًء حسناً. والشًء الثان
أٌضاً ٌكون الرب نفسه مثلنا األعظم. وإن أفضل طرٌق نسلكه فنلقً نجاحاً ونجنً أكثر الثمر هو 

بؤن نتعلم من الرب بٌنما نسعى لنعمل عمله. والثالث هو روح اإلبداع. ومرة أخرى إن الشركة 
ح اإلبداع بمساعدة روح مع ٌسوع نفسه بقلوب مفتوحة هً خٌر سبٌل نسلكه فتزداد فً حٌاتنا رو

 هللا وتؤٌٌده.
 



 

42 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 كٌف ُتجري تأثٌراً؟
فً الكتاب المقدس شخصٌة مرموقة هو الملك حزقٌا. لكن أباه آحاز كان إنساناً فاشبلً. لقد أخطؤ 

وجًرّ على شعبه الشًرّ والخراب. كان هذا الملك آحاز ٌجلس وٌفّكر لٌكتشؾ شّراً جدٌداً ٌقترفه. لقد 
للبعل وشّجع الشعب على السجود لها. ذبح الذبابح لؤلصنام على المرتفعات  عمل تماثٌل مسبوكة

والتبلل، وأقفل أبواب الهٌكل بٌت الرب. بل قّدم الذبابح البشرٌة حسب العبادات الوثنٌة وبنى 
سنة من  ٙٔالمذابح فً كل زاوٌة فً شوارع أورشلٌم. لقد فعل الملك آحاز هذه الخطاٌا طوال 

 حكمه، ثم مات.

حسب نظام الحكم فً ذلك الزمن ملك ابنه حزقٌا عوضاً عنه. كان الملك الجدٌد فً الخامسة و
ر تؽٌٌر  والعشرٌن من عمره عندما ملك.راقب أعمال أبٌه وفساده. أبى أن ٌحذو حذو أبٌه وقًرّ
ن االتجاه، فدعا الشعب للعودة إلى هللا. عندما نتؤمل الفوضى التً ورثها عن أبٌه نستبعد أن ٌتمك
هذا الملك من إجراء إصبلحات ذات قٌمة فً فترة حٌاته. ولكننا قد نكون مخطبٌن فً التقدٌر. 

فإن حزقٌا تمًكّن فً سنوات قلٌلة من تؽٌٌر الوضع كلٌاً. " وكان فرٌح عظٌم فً أورشلٌم، ألنه من 
 (.ٕٙ: ٖٓأٌام  ٕأٌام سلٌمان بن داود ملك إسرابٌل لم ٌكن كهذا فً أورشلٌم" )

قة. لقد أجرى حزقٌا تؤثٌراً وأحدث تؽٌٌراً أرضى به هللا، وكان ما عمله إنها  فعبلً قصة مشوِّ
رابعاً. وكلما درست حٌاته ترى أنها اتَّسمت ببعض المبادئ األساسٌة. من هذه المبادئ تبرز 

 ثبلثة:

 
 

 اإلخبلص القلبً

عمل ابتدأ به فً خدمة  إن المبدأ األول فً إجراء تؤثٌر ٌرضً هللا هو اإلخبلص القلبً. "وكل
ٌّة لٌطلب إلهه أنما عمله بكل قلبه وأفلح" )  (.ٕٔ: ٖٔأٌام  ٕبٌت هللا وفً الشرٌعة والوص

إن بولس الرسول ٌحّضنا للسٌر فً هذا االتجاه. "وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب، كما للرب لٌس 
تك، ألنه لٌس (. وقد قال سلٌمان كذلك "كل ما تجده ٌدك لتٕٔ: ٖللناس" )كولوسً  فعله فافعله بقوَّ

(. ٓٔ: 9من عمل وال اختراع وال معرفة وال حكمة فً الهاوٌة التً أنت ذاهب إلٌها" )جامعة 
وعندما نقرأ هذه المقاطع نبدأ نرى أن هللا ٌرٌد أناساً متشّوقٌن ؼٌورٌن. لكن ماذا نجد فً روح 

د فً العصر الحاضر؟ هل االتجاه األؼلب هو لئلخبلص القلبً؟ ب ل ما أكثر ما نسمع قوالً ٌتردَّ
كل ٌوم: "على مهل" أو "ال تتعب كثٌراً" أو "ال تجهد نفسك". إن خطورة هذا التراخً وعدم 

العمل بكل القلب هً فً أنه داء قد ٌصاب به القابد المسٌحً فٌقّصر عمله عن الجودة وٌتعرض 
 للفشل.

أكبر منً كانوا ٌلقبونه بالكرة الطابرة، فقد كان  كان َمَثلً األعلى أثناء دراستً الثانوٌة زمٌبلً 
قاً فً الرٌاضة وطالباً ناجحاً. كنت أحب محاكاته فً مشٌته وتصرفاته. بل لقد تعلَّمت توجٌه  متفوِّ

كرة السلة كما ٌفعل هو وقذفها بقوة تضاهٌه تقرٌباً. لقد كان رامً الكرة فً الفرٌق، وصرت 
ة التً ٌلبس بها قبَّعته. وصممت أن أصبح الرامً فً الفرٌق أحاكٌه فً كل شًء حتى فً الطرٌق

جه.  بعد تخرُّ
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ب إن كنت  جه تقدمت المتحان العبً الفرٌق. وعندما سؤلنً المدرِّ وفً السنة التً تلت تخرُّ
أرؼب فً االشتراك فً اللعب أجبته: أتسؤلنً إن كنت أرؼب؟ إنً أحب ذلك بكل قواي، بل 

 ء أكثر من هذه اللعبة.أشعر أن ال رؼبة لً فً شً

ٌِّن له حماستً وتصمٌمً. فسّر بهذا ودعانً لبلشتراك  وبكل طرٌقة أعرفها حاولت أن أب
لت فعبلً إلى مركز الرامً فً الفرٌق.  ومحاولة إبراز مقدرتً. وقد عملت وتوصَّ

ؼٌر ماذا تظنون أنه كان سٌحدث لو أنً أجبت المدرب مثبلً "ال أدري. لقد فكرت فً هذا ولكنً 
متؤكد... ربما أحاول، مع أن هذا ال ٌهمنً كثٌراً". فً هذه الحال كان من الممكن أن ٌلقً 

المدّرب إلً بنظرة ثانٌة وٌنصرؾ فً سبٌله. وقد تكون تلك خاتمة المطاؾ فً ما ٌتعلق بقصة 
لة.  لعبتً المفضَّ

ب كرة القاعدة )بٌس ب ول(؟ ال البتَّة. إن هللا هل تظنون أن لدى هللا مقاٌٌس أوطؤ من مقٌاس مدرِّ
ٌبحث عن أناس ٌتعهدون باإلخبلص القلبً فً خدمته. إن اإلنسان السهل، المتهاون، الذي ٌسٌر 

ًّ فً  على نهج هذا العصر لٌس من مقٌاس هللا فً شًء. ومن الصعب االحتفاظ بمستوى كتاب
 عصر ال انضباطً. ٌجب أن ٌكون مقٌاس تصّرفاتنا عالٌاً.

من خدمتً فً الؽرب األوسط فً الوالٌات المتحدة تصادفت مع شاب ٌدعى فً عامً األول 
جونً ساكٌت. كنا نشترك فً درس الكلمة والصبلة، وربط هللا بٌن قلبٌنا. بدأ ٌظهر من جونً ما 

ٌدّل على أن له مستقببلً فً عمل المسٌح. وسؤلنً ٌوما ًإن كان ٌستطٌع االنضمام إلى فرٌقنا. 
فً ذلك من التزام فؤظهر حماسة وانضمَّ إلٌنا. وكان مساعداً قوٌاً مملوءاً من فشرحت له مقدار ما 

 النشاط واالندفاع.

استمر التقدم لعدة أشهر. وفً أحد أواخر األسبوع خّططنا للقٌام بنشاط تبشٌري فً حرم جامعة 
ه والٌة أٌوا. وعندما حان وقت الذهاب بالسٌارة الحظت ؼٌاب جونً. سؤلت أحد الشبان عن
ر ذلك، هل لكثرة  ر عدم الذهاب. عندها حاولت أن أعرؾ لماذا قرَّ فؤجابنً بؤن جونً قرَّ

ر عدم  الدروس، أم أنه ؼٌر مرتاح لسبب ما، أم أنه ٌلقى معارضة من والدٌه؟ اتضح أخٌراً أنه قرَّ
 مرافقتنا دون أي سبب.

من الطبلب الذٌن كانوا متحمسٌن  ٌومها ذهبنا بدونه، وكان عملنا مثمراً. وقد التقٌنا عدداً وافراً 
ث عن الرب وعن تكرٌس حٌاتهم له، ورجعنا مملوبٌن من الفرح والشكر هلل.  للتحدُّ

فً ٌوم االثنٌن التالً استعرت سٌارة أحد األصدقاء وذهبت ألرى جونً. وبعد أن تحدثنا قلٌبلً 
ٌجاب وبؤنه كان سعٌداً فً سؤلته إن كان قد فهم المقاٌٌس التً اتخذها الفرٌق لعمله فؤجاب باإل

انضمامه إلٌنا. فؤعربت له عن سعادتً بانضمامه إلى الفرٌق وأسفً لقراره األخٌر بؤال ٌساهم فً 
العمل معنا. فؤصٌب بصدمة وسؤلنً ماذا أعنً بذلك. وهنا شرحت له أن أهم مبادبنا فً الخدمة 

ر القٌام  بخدمة مشتركة. هنا بدأ ٌبكً، وبعد هو أن ٌكون كلٌّ منا مستعداً وحاضراً عندما ٌتقرَّ
 برهة هدأ وترك السٌارة وعاد إلى ؼرفته.

ت من أجل جونً ٌومٌاً لمدة أسبوعٌن. وبعد ذلك وصلتنً منه رسالة ٌشكرنً فٌها على  صلٌَّ
سبباً لوجوب اعتباره عضواً  ٖٔاهتمامً باإلٌضاح له عن معنى انضمامه للفرٌق، ثم ذكر 

ٌُعتبر أكثر األخوة عامبلً. فاتصلت به فً ال حال هاتفٌاً وأبدٌت له فرحً الشدٌد بعودته. إنه اآلن 
إنتاجاً، وقد خدم الرب فً قارتٌن منذ ذلك الحٌن. وكانت المشكلة فً البدء أنه لم ٌكن لدٌه أٌة 
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ا كنت أعنٌه بمقاٌٌس االلتزام واإلخبلص القلبً. ال ٌكفً أن نشعر باألسى واألسؾ عند  فكرة عمَّ
 وضع خاطا، بل علٌنا أن نعمل بمحبة وعطؾ واهتمام.مواجهة 

عندما قال ٌسوع "إن أراد أحٌد أن ٌؤتً ورابً فلٌنكر نفسه وٌحمل صلٌبه كل ٌوم وٌتبعنً" فقد 
ًّ أن أعالج  كان ٌعنً ذلك فعبلً. وإنً عندما أنظر إلى العشرٌن سنة الماضٌة أرى أنه كان عل

ًّ أن أظهر  ٌَّر.األمور بشكل مختلؾ. كان عل  حنّو المسٌح ولطفه، ولكن المبدأ ٌبقى ثابتاً ال ٌتؽ

ٌَّة ٌصّر دابماً على ضرورة تؤدٌة أعمالنا بؤعلى مستوى. ولم  بً فً معسكر مشاة البحر كان مدرِّ
ٌفعل ذلك رؼبة فً إزعاجً وإتعابً ولكن لعلمه بؤنً سؤذهب إلى جبهة القتال، وعلٌه أن 

دنً على عادات ٌمكن أن تنقذ  ًّ خدمة ال ٌعوِّ حٌاتً. فهو إذن لم ٌكن ٌإذٌنً بل كان ٌسدي إل
ن. وعندما وصلت إلى ساحة المعركة، وأحاطت بً النٌران واكتنفنً الموت والدمار شعرت  تثمَّ

بعرفان الجمٌل نحوه، بسبب كل ما علمنً إٌاه. إن على القابد للسبب نفسه أن ٌعمل بروح 
ٌُبِد حزقٌا تلك الروح، روح  اإلخبلص القلبً لكً ٌجعل أتباعه ٌخلصون بقلوبهم للعمل. فلو لم 

اإلخبلص القلبً، لما تاب الشعب عن الخطٌبة بتلك الطرٌقة البارزة. إن قٌادته هً التً رسمت 
 الطرٌق التً سار علٌها اآلخرون.

كنت مرة فً مدٌنة مٌنٌابولٌس أعمل فً رفع األثقال مع صدٌق اسمه بٌل كول. انضم إلٌنا شاب 
لفترة وجٌزة. وبٌنما كان ٌؽادر القاعة، كنت أرفع تسعٌن كٌلوؼراماً فوق رأسً، فالتَفَت آخر 

نحوي وقال "على مهلك". فلو كنت تمهَّلت فً تلك اللحظة لكنت قضٌت على نفسً. بالطبع لم 
ٌَّتً، لكنها طرٌقته فً قول "إلى اللقاء". ولقد فكَّرت  ٌكن الشاب ٌعنً ما قاله وال استهدؾ أَذ

وٌبلً فً تلك الجملة، فنحن نقولها كثٌراً دون أن نفكر بؤنها ال تنطبق على ما نوّد اإلعراب عنه. ط
إنً شخصٌاً ال أشعر بؤٌة رؼبة فً إتِّباع نصٌحة كهذه إذ أنً بطبعً أكثر مٌبلً للحركة. ولعل 

 طبٌعتً الجامحة هً سّر ذلك. وكلما شعرت بالتحّدي ازددت اندفاعاً إلى األمام.

ى القابد أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار الحقٌقة التالٌة. أنه ال ٌبنً للحاضر فقط بل للمستقبل أٌضاً. فإن عل
كان قلبه فاتراً فماذا ٌخّبا له المستقبل؟ وماذا تكون حال هإالء الذٌن دّربهم؟ هل تشتعل قلوبهم 

شعل النار. عندما حماسة من أجل الرب؟ ال أظن ذلك إذا كان قلبه هو فاتراً. فالنار هً التً ت
: ٕطّهر ٌسوع الهٌكل تذّكر تبلمٌذه ما ورد فً أسفار العهد القدٌم "ؼٌرة بٌتك أكلتنً" )ٌوحنا 

(. فً كلتا اآلٌتٌن ذكر للؽٌرة اآلكلة المتَّقدة من أجل الرب. متى 9ٖٔ: 9ٔٔانظر مزمور  -7ٔ
سة؟ كانت آخر مّرة ذكرت فٌها أحدهم بآٌة فً الكتاب المقدس تتكلم عن اال شتعال بنار الؽٌرة المقدَّ

ٌّة المشتعلة ؼٌر متناسبة مع روح العصر كالعربات التً تجرها  أم هل أصبحت الروح الحماس
مو فرٌق الهتاؾ فً المبارٌات الرٌاضٌة هم كل ما بقً فً عصرنا  الخٌول؟ وهل أصبح منظِّ

ٌحً الحقٌقً مفروض فٌه الحاضر مّمن ٌقومون بؤعمالهم بحماسة وحٌوٌة بالؽة؟ إن القابد المس
 إبداء الحماسة والحرارة نفسٌهما اللتٌن أبداهما المسٌح.

إن اإلخبلص القلبً والحماسة هما تعبٌر عن الحب الذي ٌشتعل فً قلب القابد، ومن هناك ٌنتشر 
فً قلوب وحٌاة اآلخرٌن الذٌن تصٌبهم عدوى تلك الروح المشتعلة. ٌشعر بعضهم أن على القابد 

من حماسته قلٌبلً لببل ٌنفر الناس. إن هذا ؼٌر صحٌح، إذ لو لعب القابد لعب الرجال فإن أن ٌقلّل 
ٌّة العظمى ال تزال فً الكتاب المقدس: "الرب إلهنا رٌب  الرجال سٌؤتون لٌلعبوا أٌضاً. إن الوص
واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك" )مرقس 

ٕٔ :ٕ9- ٖٓ.) 
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 ثبات العزم

والشًء الثانً الواجب مبلحظته فً حٌاة حزقٌا هو إخبلصه. فقد باشر العمل باإلصبلح واستمّر 
مها، وأدخل الكهنة  فٌه. "هو فً السنة األولى من ملكه فً الشهر األول فتح أبواب بٌت الرب ورمَّ

سوا اآلن وقّدسوا والبلوٌٌن وجمعهم إلى الساحة الشرقٌة. وقال لهم اسمعوا لً أٌها ا لبلوٌون، تقدَّ
(. فهو لم ٌنصرؾ عن ٘ -ٖ: 9ٕأٌام  ٕبٌت الرب آله آبابكم وأخرجوا النجاسة من القدس" )

 ؼاٌته إلى األمور التافهة والمهازل أو المعارضة.

هناك ثبلثة من كّتاب الكتاب المقدس. ٌعطوننا أسباباً لثبات العزم. فبطرس ٌقول: "ولكن سٌؤتً 
للٌل ٌوم الرب الذي فٌه تزول السموات بضجٌج وتنحّل العناصر محترقة وتحترق كلّص فً ا

ًّ وعابر. ٓٔ: ٖبطرس  ٕاألرض والمصنوعات التً فٌها" ) (. إن كل شًء فً العالم هو وقت
هناك شٌبان فقط ٌسموان فوق العالم وٌبقٌان إلى األبد وهما كلمة هللا ونفوس الناس. فعندما ٌكّرس 

خدمة هذٌن الشٌبٌن فقد التزم بقٌٍم أبدٌة. إن األشٌاء الدنٌوٌة تحاول جذب اهتمامه القابد نفسه ل
 إلٌها، لكنه ٌحّدق بعزم ثابت إلى األشٌاء األبدٌة.

والسبب الثانً لثبات العزم هو ما تقترحه كلمة ٌعقوب "أنتم الذٌن ال تعرفون أمر الؽد، ألنه ما 
(. إن الحٌاة قصٌرة وال ٌجوز أن ٗٔ: ٗضمحّل" )ٌعقوب هً حٌاتكم؟ إنها بخاٌر ٌظهر قلٌبلً ثم ٌ

نضٌعها. وعندما ٌرى اإلنسان هذه الحقٌقة فإنها تساعده على أن ٌبقى على الطرٌق القوٌم، رؼم 
ٌّن لنا أٌن ٌجب أن ننظر. "لذلك نحن  محاولة العالم جذبه لتحوٌل نظره عن المسٌح. إن كلمة هللا تب

د مقدار هذه محٌطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطٌة المحٌطة بنا أٌضاً إذ لنا سحابة من الشهو
بسهولة، ولنحاضر بالصبر فً الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرٌن إلى ربٌس اإلٌمان ومكّمله 

ٌسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلٌب مستعٌناً بالخزي، فجلس فً ٌمٌن 
 (.ٕ -ٔ: ٕٔعرش هللا" )عبرانٌٌن 

ٌَّنه بولس. "إذن ٌا أخوتً األحباء كونوا راسخٌن ؼٌر متزعزعٌن  والسبب الثالث لثبات العزم ب
(. 8٘: ٘ٔكورنثوس  ٔمكثرٌن فً عمل الرب كل حٌن عالمٌن أن تعبكم لٌس باطبلً فً الرب" )

فعندما نكون سابرٌن فً الطرٌق الضٌق المستقٌم وعٌوننا على المسٌح نحصل على الٌقٌن بؤن 
ٌمة. وٌا لها من فرحة تلك التً ٌشعر بها القابد عندما ٌرى أنه بٌنما ٌضٌع كثٌرون عملنا ذو ق

 حٌاتهم فً أعماٍل ال قٌمة لها ٌعرؾ هو أن خدماته للمسٌح ذات قٌمة أبدٌة.

إن الكتاب المقدس مملوء من األمثال عن رجال كانوا ثابتً العزم فً عملهم مع هللا، ولعل موسى 
بلً باألحرى أن هو نموذج لذلك. "باإل ٌمان موسى لّما كبر أبى أن ٌدعى ابن ابنة فرعون، ُمفضِّ

ٌّة حاسباً عار المسٌح ؼنًى أعظم من خزابن  ٌذّل مع شعب هللا على أن ٌكون له تمّتع وقتً بالخط
 (.ٕٙ -ٕٗ: ٔٔمصر، ألنه كان ٌنظر إلى المجازاة" )عبرانٌٌن 

ألخوة، أنا لست أحسب نفسً أنً قد أدركت، وبولس الرسول ضرب على الوتٌرة ذاتها: "أٌها ا
ام، أسعى نحو الؽرض ألجل  ولكنً أفعل شٌباً واحداً إذ أنسى ما هو وراء وأمتّد إلى ما هو قدَّ

 (.ٗٔ -ٖٔ: ٖجعالة دعوة هللا العلٌا فً المسٌح ٌسوع" )فٌلبً 
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ٌنطلق إلى ولكن أعظم مثل هو مثل ٌسوع نفسه. "وحٌن تمَّت األٌام الرتفاعه ثّبت وجهه ل
(. وحٌن رأى تبلمٌذه ذلك تعجبوا "وكانوا فً الطرٌق صاعدٌن إلى ٔ٘: 9أورشلٌم" )لوقا 

ٌَّرون، وفٌما هم ٌتبعون كانوا ٌخافون. فؤخذ اإلثنً عشر  مهم ٌسوع. وكانوا ٌتح أورشلٌم وٌتقدَّ
ٌَّروا؟ لقد كان ٌسٕٖ: ٓٔأٌضاً وابتدأ ٌقول لهم عما سٌحدث له" )مرقس  وع ٌعرؾ (. لماذا تح

د وقال: "ها نحن صاعدون  بالتمام ما كان سٌواجهه ومع ذلك فإنه كان ٌسٌر إلى األمام ببل تردُّ
ٌُسلَّم إلى رإساء الكهنة والكتبة، فٌحكمون علٌه بالموت وٌسلِّمونه إلى  إلى أورشلٌم، وابن اإلنسان 

 (.ٖٖ: ٓٔاألمم" )مرقس 

ٌَّرون وٌقلقون. كانوا ٌخافون ما تخّببه لقد رأى اإلثنا عشر فً مبلمح وجه ٌسوع شٌباً  جعلهم ٌتح
ٌَّرتهم شجاعة قابدهم. فقد كان ٌسوع المسٌح ٌسٌر بخطوات متَّزنة وعزم  لهم األٌام المقبلة، وقد ح

م بعزم نحو إتمامها. وعلٌنا نحن أن نعمل على هذا  نحو الصلٌب. إنه كان ٌعرؾ مهمته وٌتقدَّ
ً هذا الشرك أو تحت ذلك الحمل. ولكن كلمة هللا تدعونا لكً النحو. العالم ٌضاٌقنا لكً نقع ف

د من كل شًء ونطرح عنا كل حمل ونجّد فً السٌر نحو الهدؾ. ثبات العزم لٌس سهبلً  نتجرَّ
 ولكنه ضروري.

عاش دوسون تروتمان مإسس حركة "المبلّحٌن" حٌاة تضحٌة ومات كذلك، وعندما مات ابنه 
 ٌشٌر إلى ثبات عزم تروتمان:الواعظ بٌلً ؼراهم فقال وهو 

هنا رجل لم ٌقل "أمامً أربعون مهمة أحاول أن أُتّممها" بل قال كما قال بولس: "أفعل شٌباً 
 واحداً... أسعى نحو الؽرض".

ٌمكن لئلنسان أن ٌضٌع حٌاته بإحدى هذه الطرق الثبلث. األولى هً باالسترخاء والكسل وعدم 
ٌعملون ذلك، فٌشترون قٌثارة وٌلبسون سراوٌل قصٌرة، ثم  القٌام بؤي عمل. ولكم رأٌت شباناً 

ٌذهبون إلى شواطا كالٌفورنٌا المشمسة، حٌث ٌقضون أوقاتهم منطرحٌن على الرمال الساخنة. 
والطرٌقة الثانٌة إلضاعة الحٌاة هً أن تتخذ لنفسك هدفاً وتعمل جاّداً لبلوؼه ثم تكتشؾ آخر 

تهم األمر أنك أخطؤت فً اختٌار الهدؾ.  ولقد عرفت كثٌرٌن ممن أصابهم ذلك وقد رووا قصَّ
 بؤسٍؾ مرٌر ودموع.

أما الطرٌقة الثالثة فهً ما كان ٌتكلم عنه الدكتور ؼراهم، أي االرتباك فً مجموعة من المهاّم 
 ومحاولة إتمامها دون إنجاز أّي منها تماماً.

د إذ قال له: "كن  ر هللا ٌشوع من االرتباك والتردُّ متشّدداً وتشّجع جداً لكً تتحفَّظ للعمل لقد حذَّ
حسب كل الشرٌعة التً أمرك بها موسى عبدي. ال تِمل عنها ٌمٌناً وال شماالً لكً تفلح حٌثما 

ح بٌن ناحٌة 7: ٔتذهب" )ٌشوع  (. لم ٌكن هذا تحذٌراً من السٌر فً الطرٌق بل من الترجُّ
 وأخرى فً الطرٌق الصابب.

ولكم راقبت أناساً ٌعملون هذا. فحٌناً ٌبدإون فً االتجاه الصحٌح، ولكن شٌباً ما ٌحدث، فٌعرقل 
سٌرهم وإذ بهم ٌمٌلون عن طرٌق الصواب. ثم ٌرون خطؤ ذلك فٌعودون إلى الطرٌق الصحٌح 

ٌّبً  لكنهم ال ٌلبثون أن ٌمٌلوا إلى هذا الجانب أو ذاك. إنه من المفجع حقاً أن ٌرى المرء أناساً  ط
القلوب ٌدورون فً الحٌاة حول أنفسهم. لماذا؟ لسهولة تحّولهم عن عزمهم؟ لٌس لدٌهم ثبات عزم 

 واإلصرار على المواصلة نحو الهدؾ الذي كان فً موسى أو بولس أو ٌسوع.
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قد ٌتّذمر البعض وٌقولون "هذا األمر صعب". إنه صعب فعبلً. قال بولس الرسول "أسعى نحو 
 ًٌ وسٌٌر حثٌث نحو الهدؾ الواحد بعزم ثابت. لٌس فً األمر سهولة العوم أو  الؽرض" إنه سع

التزلُّج. وفً قول بولس "أسعى نحو الؽرض" دلٌل على وجود صعوبات فً الطرٌق. فإن العالم 
ٌحاول إؼراءك والشٌطان ٌحاربك، لكن نظرك المتواصل إلى ٌسوع ٌتٌح لك القوة لمواصلة 

 السعً وبلوغ الهدؾ.

ٌّن ذلك بوضوح "ولكننً لست أحتسب لشًء وال نفسً ثمٌنة عندي، حتى أُتّمم إن شها دة بولس تب
(. ٕٗ: ٕٓبفرٍح سعًٌ والخدمة التً أَخذتها من الرب ٌسوع، ألشهد ببشارة نعمة هللا" )أعمال 

إنه ٌقول "سعًٌ" إن أعظم فرح فً الحٌاة هو أن تعرؾ بؤنك تسعى كما ٌرٌد الرب وفً الطرٌق 
 تاره لك.الذي اخ

إن لكل منا طرٌقاً ٌسلكه ومهّمة ٌتمِّمها وهدفاً ٌسعى إلٌه. "قولوا ألرخبُّس انظر إلى الخدمة التً 
 (.7ٔ: ٗقبلتها فً الرب لكً تتمِّمها" )كولوسً 

ر حدثاً مصٌرٌاً فً حٌاتً. لقد اختبرت أنا وزوجتً اإلٌمان من خبلل قراءة الكتاب المقدس.  أتذكَّ
رنا أن نسٌر ولم ٌكن حولنا كث موا لنا النصح الروحً، ومع هذا فقد قرَّ ٌر من الذٌن ٌمكن أن ٌقدِّ

مع هللا بعزم ولؽرض واحد. وأخبرنا صدٌق لنا من هارالن، أٌوا، هو القس آرالن هالرسون عن 
مدرسة للكتاب المقدس فً مدٌنة مٌنٌا بولٌس، حٌث نستطٌع أن نتعلَّم كلمة هللا. كنا ٌومها جدٌدٌن 

ٌمان ولدٌنا رؼبة فً النمو، لذا قررنا الذهاب إلى تلك المدرسة وتكرٌس حٌاتنا كلها لخدمة فً اإل
المسٌح. وكنت فً ذلك الوقت ناجحاً فً عملً، وعندما بدأت أُخبر زمبلبً فً العمل كما كنت 

فاً. أنوي القٌام به لم ألَق منهم إال المعارضة واالنتقاد. لقد حسب بعضهم تصمٌمً ؼباوة أو تطرُّ 
إن من الجنون فً رأٌهم أن ٌترك المرء عمبلً ٌدرُّ علٌه دخبلً وٌإّمن له العٌش. أما نحن فكنا 

 نعرؾ ما ٌجب أن نفعل.

ٌّة نورث وسترن. بعنا  لقد تركت عملً وأَعددت ما ٌلزم لمؽادرة مدٌنة كونسل بلوفز إلى كل
عنا أكثر ما بقً منها وأصبحنا أحراراً ف ً الذهاب. وضعنا بعض مبلبسنا بعض ممتلكاتنا ووزَّ

وحاجٌاتنا على عربة أطفال واتجهنا نحو المحطة. كانت فرجٌنٌا زوجتً تجّر العربة وأنا أدفعها 
رنا أل ننظر قط إلى الخلؾ، بل وال نلتفت ٌمٌناً أو شماالً  من الخلؾ فً طرٌق مؽامرتنا. ولقد قرَّ

هنا. وها قد مرَّ خمسة وعشرون عاماً منذ ذلك بل ُنبقً عٌوننا متَّجهة نحو ٌسوع فنتبعه أٌنما وجَّ 
ٌُرٌنا الطرٌق.  الوقت فواجهنا خبللها معارضة وتجارب، إنما ال ٌزال ٌسوع ٌسٌر معنا و

ٌبحث الرب هذه األٌام عن أناس ال ٌهتمون قط بالمدٌح الفارغ واللذات الدنٌوٌة فً الحٌاة. إنه 
للمسٌح، وٌتحمَّسون إلتِّباعه ولهم عزم وهدؾ.  ٌبحث عن رجال ونساء ٌهتمون فقط بحاجة العالم

إن شهادة بولس مشّجع لنا، وقد كتب إلى تٌموثاوس ٌقول: "فإنً أنا اآلن أُسكب سكٌباً ووقت 
انحبللً قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعً، حفظت اإلٌمان، وأخٌراً قد ُوضع لً 

ٌّان العادل، ولٌس لً فقط بل لجمٌع الذٌن ٌحبون  إكلٌل البر الذي ٌهبه لً فً ذلك الٌوم الرب الد
 (.8 -ٙ: ٗتٌموثاوس  ٕظهوره أٌضاً" )
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 الروح المناضلة

باإلضافة إلى اإلخبلص القلبً وثبات العزم عمل الملك حزقٌا بروح مناضلة. لقد واجه صعوبات 
فواجههم البعض كثٌرة لكنه جاهد متقّدماً بإٌمان وحماسة بالؽٌن. أرسل سعاة إلى المناطق 

ى حتى زبولون،  بالسخرٌة. "فكان السعاة ٌعبرون من مدٌنة إلى مدٌنة فً أرض افراٌم ومنسَّ
(. لكن هذا لم ٌإّخر العمل. "هكذا عمل ٓٔ: ٖٓأٌام  ٕفكانوا ٌضحكون علٌهم وٌهزإون بهم" )

 (.ٕٓ: ٖٔأٌام  ٕحزقٌا فً كل ٌهوذا، وعمل ما هو صالٌح ومستقٌٌم وحق أمام الرب إلهه" )

هذه هً القاعدة األساسٌة التً نراها فً حٌاة القادة المذكورٌن فً الكتاب المقدس. إلٌكم شهادة 
بولس: "من الٌهود خمس مرات قبلت أربعٌن جلدة إالّ واحدة، ثبلث مرات ضربت بالعصً، مرة 

ٌّت فً العمق، بؤسفار مرار اً كثٌرة، ُرجمت. ثبلث مرات انكسرت بً السفٌنة. لٌبلً ونهاراً قض
بؤخطار سٌول، بؤخطار لصوص، بؤخطار من جنسً، بؤخطار من األمم، بؤخطار من المدٌنة 

بؤخطار فً البرٌة، بؤخطار فً البحر، بؤخطار من أخوة كذبة، فً تعب وكّد، فً أسهار مراراً 
كثٌرة، فً جوع وعطش، فً أصوام مراراً كثٌرة، فً برٍد وعري، عدا ما هو دون ذلك. التراكم 

ًّ كل ٌوم، االهتمام بجمٌع الكنابس" )  (.8ٕ -ٕٗ: ٔٔكورنثوس  ٕعل

ماذا كان موقؾ بولس وسط كل هذه الصعوبات؟ "ألنه قد ُوهب لكم ألجل المسٌح، ال أن تإمنوا 
 (.9ٕ: ٔبه فقط بل أٌضاً أن تتؤلَّموا ألجله" )فٌلبً 

ة من أعدابه. "ولما سمع سنبلَّط  وطوبٌا والعرب والعمونٌون لقد واجه نحمٌا معارضة مستمرَّ
واألشدودٌون أن أسوار أورشلٌم قد رمِّمت والُثؽر ابتدأت ُتسّد ؼضبوا جداً وتآمروا جمٌعهم معاً 

(. ولقد بَدت روح النضال فً 8 -7: ٗأن ٌؤتوا وٌحاربوا أورشلٌم وٌعملوا بها ضرراً" )نحمٌا 
هم نهار اساً ضدَّ نا إلى إلهنا، وأقمنا حرَّ ه "فصلٌَّ  (.9: ٗاً ولٌبلً بسببهم" )نحمٌا ردِّ

ومرة أخرى جهَّزت المعارضة هجوماً لكً ٌمنعوا نحمٌا من إتمام ؼاٌته، وفً كل مرة كان هو 
ًّ قابلٌن: هلم نجتمع معاً فً القرى فً بقعة أونو، وكانا ٌفكران أن  ٌفوز. "أرسل سنبلَّط وجشم إل

نا عامل عمبلً عظٌماً فبل أقدر أن أنزل، لماذا ٌعمبل بً شّراً. فؤرسلت إلٌهما رسبلً قاببلً أنً أ
ًّ بمثل هذا الكبلم أربع مّرات وجاوبتهما بمثل  ٌبطل العمل بٌنما أتركه وأنزل إلٌكما؟ وأرسبل إل

 (.ٗ -ٕ: ٙهذا الجواب" )نحمٌا 

ٌستخدم بولس الرسول كؤمثلة مجازٌة حٌاة الجندي والرٌاضً والزارع. "فاشترك أنت فً 
ت كجندي صالح لٌسوع المسٌح. لٌس أحد وهو ٌتجنَّد ٌرتبك بؤعمال الحٌاة لكً احتمال المشقا

اث الذي  ٌرضً من جنَّده. وأٌضاً إن كان أحد ٌجاهد ال ٌكلّل إن لم ٌجاهد قانونٌاً. ٌجب أن الحرَّ
 (.ٙ -ٖ: ٕتٌموثاوس  ٌٕتعب ٌشترك هو أوالً فً اإلثمار" )

و. إن أعداء إٌمان المسٌح كانوا ٌتضاٌقون من وجود إن عبلمة الجندي الصالح هً أنه ٌربك العد
بولس. وفً أفسس اعتقد دٌمترٌوس، صانع هٌاكل الفضة، أن صناعته ستتدّمر بسبب تعلٌم بولس 

(. لقً بولس معارضة من قادة الدٌانات الزابفة ومن شٌاطٌن جهّنم 8ٕ -ٖٕ: 9ٔ)انظر أعمال 
 دي الصالح.لكنه لم ٌرهب أحداً. لقد برهن بولس أنه الجن

ٌتبارى الرٌاضً عادة مع منافسٌن، لكن صراعه األول ٌكون مع نفسه. فعلٌه أن ٌتؽلّب على 
شكوكه ومخاوفه وكسله، والرؼبة فً القعود والراحة. ٌخبر بولس الرسول عن معارك فً حٌاته 

ا نحن نفسها: "وكل من ٌجاهد ٌضبط نفسه فً كل شًء. أما أولبك فلكً ٌؤخذوا إكلٌبلً ٌفنى وأم
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فإكلٌبلً ال ٌفنى. إذن أنا أركض هكذا كؤنه لٌس عن ؼٌر ٌقٌن. هكذا أضارب كؤنً ال أضرب 
 ٔالهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخرٌن ال أصٌر أنا نفسً مرفوضاً" )

(. ٌواجه القابد باستمرار شتى أنواع المشاكل والصعوبات من اآلخرٌن، 7ٕ -ٕ٘: 9كورنثوس 
 صراعاته الربٌسة تكون فً الؽالب مع نفسه.لكن 

والزارع ٌواجه فً عمله قلة المطر حٌناً والسٌول الجارفة حٌناً آخر، وتصاب زراعته باألمراض 
من كل نوع. وإنً ألذكر كٌؾ أن إحدى مزارعنا فً أٌوا ضربتها عاصفة برد عاتٌة قبل عدة 

دام، ولكن من ٌرى الحقل بعد العاصفة سنٌن، وكان طول نبتات الذرة فً الحقل حوالً ستة أق
ٌصعب علٌه أن ٌصّدق أن ذاك كان حقل ذرة. كانت تلك العاصفة بالؽة الشدة حتى أنها هدمت 

ٌّة الكنٌسة وحّطمت عدة نوافذ. وعندما سمعت إحدى شركات البذور فً مدٌنة شٌنادووا عن  جرس
بحبوب الصوٌا، وقالوا لنا أننا لو نكبتنا أرسلت بعض المساعدات. لقد جاءت منها شاحنة محّملة 

 زرعناها فلربما نحصل على مإونة إلطعام ماشٌتنا فً فصل الشتاء.

ولم نكن نعرؾ فً ذلك الحٌن شٌباً عن حبوب الصوٌا. إنما كنا نعرؾ أن موسم زراعة الذرة قد 
 فات أوانه. ولذا قمنا بمحاولة على أمل الحصول ولو على ؼذاء للماشٌة.

ً شدٌدة باعتباره المسإول عن المزرعة، لكنً ال أزال أذكر كٌؾ شمَّر عن كانت صدمة أخ
ساعدٌه وبدأ ٌجاهد. ما كان أسهل أن ٌقطع أخً األمل وٌجلس ٌندب سوء حّظه. إن أخً لم ٌفعل 

 ذلك قط بل أظهر روح النضال الصحٌح.

مسٌنات بعد أن ذهب والدرون وجوان سكوت وعابلتهما إلى الشرق األوسط فً أواخر الخ
لٌخدموا المسٌح ساءت األمور معهم من كل ناحٌة. عن حالتهم المالٌة لم تسمح لهم بابتٌاع األثاث 
البلزم. ولذا قامت األخت جوان بعمل كٌس قماش لتؽطٌة حقٌبة السفر واستعمالها كمقعد. وانفجر 

درون السجن ٌوماً إناء ؼلً الماء فؤصابها بعدة حروق. وخبلل سلسلة من األحداث أُدخل وال
وؼرقوا فً متاعب كثٌرة، إال أن روح النضال لم تفارق هذٌن العزٌزٌن فإن ثقتهما بوعود هللا قد 

ساعدتهما على االستمرار فً الجهاد. واآلن ٌوجد فً أنحاء الشرق األوسط رجال ونساء ممن 
ت حٌاتهم روح إنجٌل المسٌح التً وصلتهم بواسطة المرسلٌن والدرون وجوان سك وت. إن مسَّ

أولبك المسٌحٌٌن األقوٌاء والجنود المخلصٌن لئلٌمان قد رأوا فً والدرون المثل الصحٌح للجندي 
لت الظروؾ الصعبة لمصلحة ملكوت هللا.  الحقٌقً للمسٌح وهكذا تحوَّ

ٌّز  ٌّز به خدام المسٌح فً كنٌسة العهد الجدٌد. لقد كان لدٌهم روح النضال الذي ٌتم إن هذا ما تم
اربون المكّرسون هلل. لقد كانوا كما جاء عن بولس وبرنابا أنهما كانا "رجلٌن قد بذال به المح

 (.ٕٙ: ٘ٔأنفسهما ألجل اسم ربنا ٌسوع المسٌح" )أعمال 

هل بهذا ٌتصؾ القابمون على العمل المسٌحً الٌوم؟ فً بعض الحاالت نجد الجواب نعم، لكن 
ة وثقافته العالٌة. لقد سمعت مرة مدٌح رجل لكونه كثٌراً ما نعتبر حسنات اإلنسان قدرته الفكرٌ

ٌملك مكتبة فٌها عشرة آالؾ مجلّد. من الواضح أنه لٌس من الخطؤ امتبلك أو قراءة كتب عدٌدة 
فمن واجبنا أن نعرؾ هللا ونحّبه من كل فكرنا. ولكن على القابد أال ٌقؾ عند هذا فالمطلوب لٌس 

 تمر فً التقدم عندما ٌنهار كل شًء حوله.ذهناً متوقداً بل روح نضال تجعله ٌس

فً بدء حٌاة المسٌحٌة عرؾ هذا الرسول ما كان سٌتحمله من آالم. "فقال له الرب اذهب، ألن 
هذا إناء مختار لٌحمل اسمً أمام أمم وملوك وبنً إسرابٌل. ألن سؤرٌه كم ٌنبؽً أن ٌتؤلّم من 
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افؤة التً سٌحصل علٌها، لكنه عرؾ (. لقد عرؾ بولس المكٙٔ -٘ٔ: 9أجل اسمً" )أعمال 
أٌضاً كم ستكلّؾ. كان ٌعلم قٌمة التتلمذ للمسٌح، وقد قال فٌما بعد "وأما من جهتً فحاشا لً أن 

أفتخر إال بصلٌب ربنا ٌسوع المسٌح، الذي به قد ُصلب العالم لً وأنا للعالم... فً ما بعد ال 
ًّ أتعاباً ألنً حامل فً جسدي سمات  (. وعندما 7ٔ -ٗٔ: ٙالرب ٌسوع" )ؼبلطٌة ٌجلب أحٌد عل

ٌّته أراهم آثار االضطهاد فً جسده.  ٌُسكت أولبك الذٌن حاولوا الطعن فً رسول أراد الرسول أن 
فقد كان المسٌحٌون األولون ٌواجهون المخاطر والجلد واألسود. لقد كانوا أبطاالً بكل معنى 

ٌران والتلفزٌون والناٌلون. لٌت هللا ٌهبنا الكلمة. أما نحن فنعٌش فً عصر الرفاهٌة، عصر الط
 القوة ذاتها واإلٌمان اللذٌن تحلّى بهما وأظهرهما رجال هللا فً الماضً.

ٌُجري تؤثٌراً. إن علٌنا أن نكون ذوي قلوب  إذن، هذه هً األشٌاء الثبلثة البلزمة فً القابد لكً 
امج الدٌنٌة دون هذا كلِّه، ولكن مخلصة وعزم ثابت وأن ٌكون لنا روح النضال. قد تستمر البر

القابد الذي ٌرٌد أن ٌستخدمه هللا فتثمر حٌاته ثمراً دابماً ٌحتاج أن ٌعمل لتكون فٌه هذه الصفات 
 الثبلث.

 إعداد العّدة للنجاح

 خطط لبداٌة حسنة

ؾ. وقد  البداٌة صعبة. أنت اآلن جدٌٌد فً العمل. والناس حولك ٌنظرون إلٌك لٌروا كٌؾ تتصرَّ
شعر بؤنك مرتبك وقلق. قد ٌحاول بعض الناس فً موقؾ كهذا تؽطٌة شعورهم بالعجز عن ت

طرٌق التظاهر بالقوة. وهذا ؼالباً ما ٌنفِّر الناس وٌجعلك بعد ذلك تقضً شهوراً وأنت تحاول 
 الخروج من الورطة.

المركز فً ٌقول لورن سانً ربٌس جماعة "المبلّحٌن"، أنه تعلّم درساً عندما كان ٌدٌر خدمة 
كالٌفورنٌا. بدأ العمل بالوقوؾ أمام المركز وتوزٌع بطاقات الدعوة على المارة ودعوتهم للدخول، 

وكان أكثرهم ٌواصل السٌر دون اكتراث. بعد مدة خطرت له خاطرة. صار ٌتقدم إلى آخر 
ة متحدثاً إلٌه. ثم عندما ٌصل أمام مدخل ا لمركز كان الشارع ثم ٌعود سابراً بجوار أحد المارَّ

ٌدعو الشخص للدخول لتناول القهوة ومواصلة الحدٌث. وكانت هذه الطرٌقة ناجحة إذ كان ٌدخل 
 المركز كثٌر من المارة.

ٌّرون  إن هذا ما ٌحدث فعبلً عندما نبدأ عمبلً جدٌداً. إذ ٌجب أال نستوقؾ الناس ونحاول جعلهم ٌؽ
ٌة على الطرٌقة التً ٌسلكونها. ونستطٌع اتجاههم، بل من األفضل مساٌرتهم قلٌبلً بخطى متواز

بعد إجراء حدٌث بسٌط معهم أن نقترح تؽٌٌر الطرٌق. بهذا نحظى بفرص أوفر إلٌصال رسالتنا 
 والحصول على تجاوب إٌجابً.

نجد فً الكتاب المقدس إرشاداً فً هذا الموضوع بطرٌقة ؼرٌبة. فإن الملك شاول لم ٌشتهر 
ما ذكر الوعاظ من فوق منابرهم والمإلفون على صفحات كتبهم كمثال للقٌادة الروحٌة، وطال

الفشل والتقصٌر اللذٌن ُعرؾ بهما شاول. لكننا ال نستطٌع تجاهل البداٌة الحسنة التً بدأ بها هذا 
 الملك والحكمة التً تحلّى بها. فإن فً هذا درساً هاماً لنا.

ر اختٌار شاول من سبط بنٌامٌن كان صموبٌل قد دعا الشعب لبلجتماع فً المصفاة وهناك ت قرَّ
"ففتَّشوا علٌه فلم ٌوجد، فسؤلوا أٌضاً من الرب: هل ٌؤتً الرجل أٌضاً إلى هنا؟ فقال الرب: هوذا 
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(. من الواضح أن شاول لم ٌكن ٌطمح فً أي ٕٕ -ٕٔ: ٓٔصموبٌل  ٔقد اختبؤ بٌن األمتعة". )
ٌُظهر روحاً مت  واضعًة.مركز وال كان ٌرؼب فً الظهور بل كان 

حتى بعدما أصبح شاول ملكاً فً نظر كل الشعب نراه ٌعود بهدوء إلى بٌته. وقد أظهر صبراً 
وسٌطرة على نفسه عندما هزأ به بعضهم "وأما بنو بلٌعال فقالوا كٌؾ ٌخلّصنا هذا، فاحتقروه ولم 

ٌّة" ) موا له هد  (.7ٕ: ٓٔصموبٌل  ٌٔقدِّ

. كان العمونٌون ٌرٌدون تقوٌر كل عٌن ٌمنى وصار بعد ذلك ظرٌؾ ٌحتاج إلى خطوة جرٌبة
ألهل ٌابٌش جلعاد وجعلهم عبٌداً لهم وإال هاجموهم وأخضعوهم فً الحرب. وكان القبول بذلك 

ٌجعل رجال ٌابٌش ٌفقدون القدرة على حماٌة أنفسهم. ألن من فقد عٌنه الٌمنى ال ٌقدر أن ٌحارب 
ٌسرى الرإٌة. وعلٌه فإن خسارة العٌن الٌمنى إذ ٌكون الترس فً ٌده الٌسرى ٌحجب عن عٌنه ال

تجعله معاقاً فً المعركة. قد ٌبقى صالحاً لرعً األؼنام أو زراعة األرض ولكن مقدرته على 
 الحرب وحماٌة نفسه تصبح شبه مفقودة.

وخبلل ذلك عاد شاول من الحقل وكان ٌرعى خرافه. أنا أجد فً ذلك ما ٌمؤل مجلداً من المعانً. 
َب ملكاً على إسرابٌل، ومع ذلك لم ٌحاول أن ٌتخلّص من المسإولٌة بل  فهنا رجل قد انُتِخَب وُنصِّ

م لشعبه مساعدة فّعالة. كان  عاد إلى أؼنامه. والبد أنه كان ٌنتظر حالة ٌمكنه من خبللها أن ٌقدِّ
ر الشعب قٌمة قٌادته  وٌبتهج ٌنتظر أن تحدث حادثة توازي عظمة مسإولٌته. ففً تلك الحال ٌقدِّ

 بإّتباعه.

ٌِّن تخلق الحالة. عندما سمع شاول شكوى مواطنٌه، أرسل دعوة  ونٌ وها هً ذي تهدٌدات العمُّ
لتجمٌع الجٌوش ومساعدة من هو فً حاجة. وتقدم الشعب كرجل واحد. وفً المعركة التً تلت. 

ٌِّن.  شتَّت شاول شمل جٌش العمونٌ

رتبطٌن بشاول، بل عزموا على االنتقام من وبعد أن تخلَّص الشعب من مضطهدٌهم أصبحوا م
الذٌن هزإوا به فً الماضً. لقد قالوا "من الذٌن ٌقولون هل ٌملك شاول علٌنا؟ إٌتوا بالرجال 

 (.ٕٔ: ٔٔصموبٌل  ٔفنقتلهم" )

ٌُقتل أحد فً هذا الٌوم ألنه فً هذا الٌوم صنع الرب خبلصاً  لكن شاول أبى ذلك. "فقال شاول ال 
 (.ٖٔ: ٔٔصموبٌل  ٔفً إسرابٌل" )

ٌُِشر إلى نفسه قاببلً لقد عملت هذا أو ذاك ولكنه أعطى المجد كله هلل ألنه هو  ٌبلحظ أن شاول لم 
 الذي نصرهم.

عند هذا حصل شاول على والء الشعب وثقته وأصبح الجمٌع مستعّدٌن إلتِّباعه. لقد بدأ بداٌة 
ٌّة للجمٌع، واستطاع بؤع ماله وخطوته الجرٌبة وإٌمانه أن ٌنقذ حسنة وكانت دعوة هللا له جل

 المتضاٌقٌن.

إنه لدرس عظٌم لكل من دعً لٌكون قابداً. ال تسرع بعمل تؽٌٌرات كثٌرة وال تستعجل إظهار من 
 هو صاحب األمر. فإن كان هناك تؽٌٌرات ترٌد إتمامها وّجه أفكار اآلخرٌن أوالً فً هذا االتجاه.

حٌاة األخ لورن سانً. فهو عادة ٌرى األشٌاء قبل أن نراها  كما أن هناك درساً آخر تعلّمته من
نحن سابر "المبلّحٌن". ثم ٌبدأ بزرع البذور الفكرٌة بإبداء نظرة أو فكرة، أو بإلقاء سإال ٌجعلنا 
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ة  روا فٌه من مدَّ ٌَّن. وعندما ٌحٌن الوقت لطرح الموضوع ٌكون بعضنا قد فكَّ نفكر فً اّتجاه مع
 أحٌاناً أنه من بنات أفكارهم.طوٌلة حتى لٌظّنوا 

وٌمكن بالتالً إحداث تؽٌٌرات، كما ٌمكن تبنًِّ أفكار جدٌدة وتعٌٌن اتِّجاهات أجّد. وقد ٌقتضً 
ذلك بعض الوقت. فالناس ٌمٌلون ؼالباً لعدم التؽٌٌر. إذن، ُخذ اتجاههم وسر معهم بضع خطوات، 

 عاً.ثم بعد ذلك حاول توجٌههم ببطء نحو طرق جدٌدة أكثر نف

 

 كٌف تنجز المزٌد؟
لدٌنا من العمل أكثر بكثٌر مما لدٌنا من الوقت إلنجاز ذلك العمل. إنها حقاً مشكلة ٌواجهها جمٌع 

الناس الذٌن منهم ربَّة البٌت، والعامل والمدٌر والطالب. الكل أمام هذه المشكلة سواء هناك 
رة. وتمّر الساعات وكذلك األٌام مشارٌع تنتظر اإلتمام وتجارب تنتظر الدراسة، وتقارٌر متؤ خِّ

 وٌقول كٌل منا: لو كان لدّي فقط مزٌٌد من الوقت.

 دعنً أكشؾ لك عن سّر صؽٌر فربما ٌكون عامبلً فً تؽٌٌر حٌاتك.

 
 قم بالعمل اآلن

ٌّة هاّمة، نجد رجبلً  هناك فكرة واردة فً العهد القدٌم فً سفر العدد. ماذا نجد هناك؟ نجد شخص
د أُنٌطت بموسى مهمة إخراج مبات ألوؾ بنً إسرابٌل من مصر عبر رمال صحراء مشؽوالً. لق

سٌناء الحارقة، إلى فلسطٌن. وكانوا طؽمة من المزعجٌن ٌقومون باستمرار بؤعمال طابشة تجلب 
علٌهم ؼضب هللا، وقد أصّروا على العصٌان مراراً وتكراراً. حاول موسى دابماً تسوٌة 

رار إلى تعلٌم الشعب دروساً فً اإلٌمان، والقٌام بالواجب، والطاعة، األوضاع، فقد سعى باستم
 والشجاعة، وطهارة الحٌاة. لقد كان ٌقوم ببرنامج تدرٌبً للشعب فً البرٌة.

وكان الشعب ٌتذّمر باستمرار من نقص فً الؽذاء والماء، ومن الرتابة وعدم التنّوع فً أصناؾ 
. فكانوا ٌقولون أنه أخرجهم من مصر عن عمد لكً الطعام. لقد تذمَّروا على موسى شخصٌاً 

ٌّة، واعتبروا تكلّمه عن هللا لٌس إال طرٌقة لٌجعل  جه فتاة كوش ٌقتلهم. لقد اعترضوا على تزوُّ
لشخصه صٌتاً عظٌماً. وأصبحت المشكلة تبدو كؤن ال نهاٌة لها. وأصبح لدى موسى من المشاكل 

 ما ٌصعب حمله.

له مسإولٌة جدٌدة لم تكن بالحسبان. "وكلَّم الرب موسى فً برٌة وفً ذات ٌوم دعاه هللا و حمَّ
سٌناء فً خٌمة االجتماع فً أول الشهر الثانً فً السنة الثانٌة لخروجهم من أرض مصر قاببلً: 
أحصوا كل جماعة بنً إسرابٌل، بعشابرهم وبٌوت آبابهم بعدد األسماء، كل ذكر برأسه، من ابن 

ل خارج للحرب فً إسرابٌل، تحسبهم أنت وهرون حسب أجنادهم" )عدد عشرٌن سنة فصاعداً، ك
ٔ :ٔ- ٖ.) 

لنذكر أن موسى مخلوق بشري مثلنا. ما الذي تفعله لو كنت فً مكانه؟ أما أنا فؤعترؾ أنً لو 
كنت فً مكان موسى لدهشت. "أترٌد أن أحصً الشعب؟؟؟" ٌا لها من مصٌبة! أتدري كم من 

ًّ فً العمل! تصّور األعمال التً أقوم بها. مسإولٌتً عن الوقت ٌستلزم ذلك؟ وأنا  ؼارق ألُذن
راحة هذا الشعب المادٌة والمعنوٌة. وهذا وحده فقط ٌقتضً للقٌام به كل النهار من الصباح إلى 
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ًّ أن أقوم بكتابة أسفار التوراة. إنً رجل مشؽول بؤكثر مما لدّي من  المساء. عبلوة على أن عل
 ن تطلب منً أن أقوم بإحصاء الشعب؟الوقت للعمل. واآل

ٌبدو هذا الرّد طبٌعٌاً ومعقوالً. ولكن اصبر قلٌبلً واسمع ما أجاب به موسى. "فؤخذ موسى 
ٌّنوا بؤسمابهم وجمعا كل الجماعة فً أول الشهر الثانً فانتسبوا  وهرون هإالء الرجال الذٌن تع

 -7ٔ: ٔسنة فصاعداً برإوسهم" )عدد  إلى عشابرهم وبٌوت آبابهم بعدد األسماء من ابن عشرٌن
ٔ8.) 

هل الحظتم تارٌخ البدء بالعمل؟ "لقد صدر األمر فً الٌوم األول من الشهر الثانً". ومتى بدأ 
موسى فً العمل؟ "فً الٌوم األول من الشهر الثانً". فما رأٌكم بهذا؟ هناك سر هابل ٌمكن 

ذا كان شًء آخر استجّد أثناء قٌامك بعمل تلخٌصه فً ثبلث كلمات: قم بالعمل اآلن. وخصوصاً إ
 آخر هاّم.

كنت فً أوكبلند، كالٌفورنٌا، وذاهباً ألعظ فً فورت أورد حٌث ٌنزل فرٌق من الجٌش. وكان 
ًَّ بعد ذلك الذهاب إلى جهة أخرى  ط لً االشتراك معهم فً اإلنجٌل. كما كان عل القسٌس قد خطَّ

ث دعا بعض المسٌحٌٌن أصدقاءهم من ؼٌر المإمنٌن فً المدٌنة للتحدث فً حفل عشاء آندو حٌ
لتناول الشطابر على أن ٌلً ذلك رسالة. كانت هناك صعوبة واحدة. فلكً أتمّكن من حضور 
ٌّقاً فعبلً. فقلت فً نفسً: ال بؤس،  االجتماعٌن لم ٌكن وقت لتناول عشابً. وكان البرنامج ض

ً رسالة مستعجلة تطلب فٌها رباسة الجمعٌة فاألمر سهل. ولكن بٌنما كنت أؼادر المنزل جاءتن
أن أعبا لهم نموذجاً ٌتعلّق بالموظفٌن. وتقول الرسالة أن األمر هام وٌجب أال ٌتؤخر، وكان 

 زمٌلً ٌنتظرنً وقد أدار محرك السٌارة فً مدخل المبنى.

ن نتوجه فّكرت بسرعة: هل أحمل النموذج معً وأعّببه فً الؽد؟ ال وقت هناك. فقد كان علٌنا أ
 إلى هٌوم الٌك بقصد الزٌارة وإتمام برنامج تدرٌب قد ٌدوم طول النهار.

نادٌت زمٌلً وطلبت منه إٌقاؾ المحّرك. ثم باشرت بتعببة النموذج، واستؽرق ذلك وقتاً، لكنً 
أكملته وتركته كً ٌرسل بالبرٌد. ثم انطلقت بالسٌارة وحضرت االجتماع. فلو لم أعمل ذلك فً 

 ما كنت حملت النموذج دون تعببة عدة أٌام.الحال فلرب

ًَّ القٌام به. ومٌلً  إنً مسإول عن نوعٌن من العمل. النوع الذي أحب القٌام به والنوع الذي عل
بالطبع، هو البدء بالعمل الذي أحب القٌام به وترك اآلخر لوقت آخر. المشكلة فً هذا الترتٌب 

ًّ والذي لم ٌتم بعد  ٌبقى ٌضاٌقنً وٌذّكرنً بنفسه باستمرار. هً أن العمل ؼٌر المرض

ث إلى رجال الخدمة عن محبة هللا التً أظهرها فً ٌسوع المسٌح. وإنها  إنً أستمتع حقاً بالتحدُّ
لنشوة ٌشعر بها المتكلم فً "عشاء اندراوس"، عندما ٌشاهد الرجال ٌؤتون بؤصدقابهم إلى المسٌح 

وذج وتعببته فؤمٌر ؼٌر ملّذ. كان بإمكانً تؤجٌل فً فترة الشركة التً تلً العشاء. أما النم
النموذج، وعندما تؤتً المكالمة الهاتفٌة الخارجٌة من الرباسة أستطٌع إجابة المسإولٌن بؤنً كنت 
مشؽوالً جداً. إن أولبك المسإولٌن فً الرباسة أناس ٌتفّهمون صعوبة الظروؾ وٌسهل إقناعهم. 

حامبلً هّم ذلك النموذج. ففً كل مرة أفتح فٌها حقٌبتً  ولكن كنت سؤبقى طول األسبوع الثانً
ًّ ذلك النموذج بنظرة العتاب. لذلك فّضلت العمل على  ألخذ الكتاب المقدس، كان سٌطّل عل

 طرٌقة قم بالعمل اآلن. وهكذا كان وسرت بعد ذلك مرتاح الضمٌر.
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ٌماطل وٌتظاهر بالعمل.  عندما قرأنا قصة موسى وإحصابه الشعب وجدنا أنه لم ٌكن الرجل الذي
لقد دعاه هللا "لتعببة نموذج طوٌل جداً" فقام بذلك حاالً. لم ٌعتذر بعدم وجود وقت لدٌه، وال قال 

 أن أمامه عمبلً آخر أهم، وال اقترح تكلٌؾ شخص آخر بالعمل. لم ٌترّدد بل قام بالعمل فً الحال.

األحٌان، لكن أمامً مشكلة هً أن ربما تقول: عن ذلك شًء حسن، وقد ٌكون مفٌداً فً بعض 
 لدي من العمل ما ٌفوق طاقتً، وأنا بحاجة لمساعدة.

هذا صحٌح، بل هو بالذات ما ٌواجهنا جمٌعاً من وقت آلخر. إن ناظر مدرسة األحد بحاجة إلى 
معلّمٌن، والقسٌس ٌحتاج إلى عاملٌن، والمبشر بحاجة لمعاونٌن ٌساعدون فً النواحً الزمنٌة، 

لون عن األوالد بحاجة لسابقً سٌارات، والشمامسة بحاجة للمساعدة فً توزٌع الطعام والمسإو
على المحتاجٌن، وسٌدات لجنة العشاء السنوي للكنٌسة بحاجة لمساعدة أٌضاً. إن هذه مشكلة 

 عالمٌة ونواجهها جمٌعاً بٌن حٌن وآخر.

 
 

 ثق باهلل لٌساعدك قدر ما تحتاج

كهذه ال ٌخطر ببال من هو ؼٌر مإمن. نجد هذا ممثبلً مرة أخرى  إن للمإمن امتٌازاً فً أوضاع
 فً حٌاة رجل من رجال العهد القدٌم وٌعتبر أكثر الناس انشؽاالً فً ذلك العصر. إنه هرون.

عندما تمَّ تعٌٌنه ربٌس كهنة، ٌمكن االفتراض أنه شعر كما كان البد أن ٌشعر أٌي منا لو تّم له 
هجة والنشوة واالمتنان وعدم الجدارة بالنسبة لبلمتٌاز بؤن ٌكون ربٌس ذلك. الشعور بالشكر والب

م هرون وبنٌه إلى باب خٌمة االجتماع وتؽسلهم بماء. وُتلبس هرون الثٌاب  كهنة الشعب. "وُتقدِّ
 (.ٖٔ -ٕٔ: ٗالمقدسة وتمسحه وتقدسه لٌكهن لً" )خروج 

ر أن أهمٌة المركز الذي دعً هرون وبنوه للحصول ع لٌه بهرت أبصارهم فً أول األمر. أتصوَّ
لقد فّكر هرون بالشرؾ العظٌم الذي أواله إٌاه هللا بتعٌٌنه ربٌس كهنة وتعٌٌن أبنابه لٌكهنوا معه. 

 فقد باركه هللا بركة لم ٌنلها ؼٌره.

لكن ما أن بدأ بالعمل حتى صار ٌشعر بثقل المسإولٌة. إنه عمل صعب. فالناس ٌجٌبون إلٌه 
حٌوانات لتقدٌمها ذبابح، وإن علٌه ذبحها وتقطٌعها إلى قطع. كان بعض تلك  باستمرار ومعهم

ٌُدفن. وكان على هرون كذلك تنظٌؾ  ٌُحرق على المذبح والبعض اآلخر ٌحفظ واآلخر  القطع 
المكان بعد القٌام بكل تلك األعمال. لقد كان عمله وعمل بنٌه شاقاً. وكان ٌفّكر، وال شك، أنه فً 

 حاجة لمساعدة.

البّد من أن هذا التفكٌر الَزَم هرون وقتاً طوٌبلً. وربما تزاٌد تفكٌره بعد موت ولدٌه الكبٌرٌن، 
ناداب وأبٌهو، أمام الرب، عندما قّدما ناراً ؼرٌبة. لم ٌبَق له ؼٌر ولدٌه الصؽٌرٌن ألعازار 

ببلً عالٌاً. وإٌثامار. إن مسإولٌاته التً كانت تبدو هابلة ضخمة فً الماضً صارت تبدو اآلن ج
 كٌؾ ٌستطٌع القٌام بكل مسإولٌات عمله العظٌم؟

جاء فً العهد الجدٌد، "فٌمؤل إلهً كل احتٌاجكم بحسب ؼناه فً المجد فً المسٌح ٌسوع" )فٌلبً 
(. كان هرون فً حاجة لمن ٌساعده. وأنا متؤكد من أنه لم تكن لدٌه أٌة فكرة عن كٌفٌة 9ٔ: ٗ
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ٌعرؾ. فقد كان لدٌه تخطٌط لكل شًء. كان لدٌه اثنان وعشرون  الحصول علٌها. ولكن هللا كان
 ألفاً من البلوٌٌن ٌنتظرون فً الخارج وعلى استعداد للعمل.

م سبط الوي وأوقفهم قدام هرون الكاهن ولٌخدموه" )عدد   (.ٙ-٘: ٖ"وكلّم الرب موسى قاببلً: َقدِّ

ان وعشرون ألؾ رجل بٌن الثبلثٌن واآلن، باإلضافة إلى ولَدي هرون الصؽٌرٌن أصبح لدٌه اثن
والخمسٌن من العمر لكً ٌساعدوه. أفلٌس هذا من عمل هللا؟ عندما تكون حاجة ٌواجهها هللا 

 وٌسّدها، وبقوة!

وتحكً لنا آٌات عدٌدة من الكتاب عن العبلقة التً أراد هللا أن تربط هرون بؤولبك الرجال. ولدٌنا 
ٌُعطى لنا أناٌس كً ٌساعدونا فً من تلك اآلٌات اثنتان تحتوٌان على د روس جوهرٌة حٌث 

 واجباتنا المعطاة لنا من هللا.

 :9ٔ،ٔٔ: 8عدد 

د هرون البلوٌٌن تردٌداً أمام الرب من عند بنً إسرابٌل فٌكونون لٌخدموا خدمة الرب...  "وٌردِّ
ً خٌمة ووهبُت البلوٌٌن هبة لهرون وبنٌه من بٌن بنً إسرابٌل لٌخدموا خدمة بنً إسرابٌل ف

 االجتماع".

د هرون البلوٌٌن تردٌداً أمام الرب" "ووهبُت البلوٌٌن هبة لهرون"  إن العبارات التً تقول "وٌردِّ
م هرون البلوٌٌن إلى هللا. وبعدها ٌهبهم هللا لهرون. إن هذا ما ٌجري،  ٌُقدِّ تعلِّمنا حقٌقة هامة. فهنا 

اجباتنا، بل أٌضاً للذٌن ٌساعدوننا فً تدبٌر لٌس فقط لمساعدٌنا الذٌن ٌساعدوننا على القٌام بو
 بٌوتنا وأعمالنا وأوالدنا وحٌاتنا.

 ٙ: 8ٔعدد 

ن للرب لٌخدموا خدمة  ٌْ "هؤنذا قد أخذت أخوتكم البلوٌٌن من بٌن بنً إسرابٌل عطٌة لكم ُمْعَط
 خٌمة االجتماع".

ٌَّنة فً تلك الكلمات "عطٌة لكم ُمْعَطٌن للرب" . كان أولبك المساعدون هبة فهل ترون الحقٌقة المب
من هللا ألجل هللا. لٌس لكم بل للرب. إذا وجد أنه من المناسب استخدامهم فً وظٌفة أخرى أو 

عمل آخر فافرحوا، فؤنتم لن تسبقوا هللا فً العطاء. والحظوا أٌضاً أن الذٌن ٌساعدونكم فً 
 أعمالكم هم هبة من هللا.

وا باهلل فإنه قد وعد بؤن ٌساعد، وهو سوؾ ٌفعل. ولكن، الدرس إذن فً كل هذا هو اإلٌمان. ِثقُ 
كما فً كل ناحٌة من نواحً الحٌاة، ٌجب أن ٌكون لدٌك اإلٌمان وأن تمارسه عملٌاً. ثق باهلل وهو 

 سٌقّدم لك النوع البلزم من المساعدة.

م هللا له الرجال من سن الثبلثٌن حتى الخمسٌن، وهذا ٌعنً رجاالً   عاقلٌن بالنسبة لهرون قدَّ
مّتزنٌن. وعندما دعً موسى لٌحصً الشعب كان المطلوب إحصاء الذٌن هم "من ابن عشرٌن 

ٌَُعّدوا بٌنهم" )عدد  ، ٘ٗ: ٔسنة فصاعداً كل خارج للحرب. وأما البلوٌون حسب سبط آبابهم فلم 
 (. كان البلوٌون مدعوٌن لخوض ؼمار حرب روحٌة.7ٗ
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سن الثبلثٌن حتى الخمسٌن بٌنما كان الجنود ٌدعون للخدمة  وهنا نتساءل: لماذا دعً البلوٌون من
فً سن العشرٌن؟ الحظوا فً العهد الجدٌد أن المواصفات لخدام الكنٌسة تتضمن "ؼٌر حدٌث 

( وأٌضاً "وإنما هإالء أٌضاً ٙ: ٖتٌموثاوس  ٔاإلٌمان لببل ٌتصلَّؾ فٌسقط فً دٌنونة إبلٌس" )
( فاألشخاص المناط بهم حمل ٓٔ: ٖتٌموثاوس  ٔوا ببل لوم" )لٌختبروا أوالً ثم ٌتشمسوا إن كان

 مسإولٌة عمل هللا ٌنبؽً أال ٌكونوا حدٌثً العهد. وٌجب أوالً اختبارهم.

وبالمناسبة فإن "البلوٌٌن" كانوا ٌتركون الخدمة فً الخمسٌن من العمر حتى ال ٌصابوا بإرهاق. 
ٌة والنشاط البلزمان لكً ٌساعدوه فً عمله وقد أعطى هللا لهرون رجاالً مجربٌن لدٌهم الحٌو

 والنضال الروحً.

 
 

 فّكر باألهداؾ ال بالموانع

هل ترٌد إنجاز المزٌد؟ اجعل قاعدتك األولى: "اعمل فً الحال". أما القاعدة الثانٌة فهً أن تثق 
دك بالمساعدة التً تحتاج إلٌها. وهناك قاعدة ثالثة تتعلق بتركٌز انتبا هك على تحدٌد باهلل لكً ٌزوِّ

وبطرٌقة ما ٌبدو أننا كثٌراً ما نفكر بشكل سلبً. إذ من السهل أن نركز انتباهنا  -ما ترؼب فٌه
وؼالباً ما ٌتوقع بعض الناس، حدوث األسوأ فمثبلً ٌتسلّم رجل  -على المشاكل المرتبطة بالواجب

 وزوجته برقٌة فً وقت متؤخر من اللٌل:

 "افتحٌها لنرى ما فٌها".

 فتحها أنت"."ال. ا

وكبلهما ٌخشى أنها تتضّمن أخباراً سٌبة، وٌرّن الهاتؾ لٌبلً، فما هو أول ما ٌخطر ببالك؟ خاطر 
 تشاإم أم تفاإل؟

إن الموقؾ السلبً التشاإمً قد ٌظل ٌلقً بظلّه علٌنا ونحن نقوم بعملنا، فننشؽل بالمشاكل بدل أن 
فً التفاصٌل، وكٌؾ سنتمّكن من القٌام  ننشؽل باألهداؾ. نظّل ننظر إلى الصعوبات وكل همنا

 بهذا العمل أو ذاك.

وقع موسى فً هذا الفخ. كان طعام الشعب المن وحده، وبدأوا ٌتذّمرون ألنهم لم ٌؤكلوا لحماً. 
"واللفٌؾ الذي فً وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو إسرابٌل أٌضاً، وبكوا وقالوا من ٌطعمنا لحماً؟ 

نؤكله فً مصر مجاناً، والقثاء والبطٌخ والكراث والبصل والثوم. واآلن قد تذكرنا السمك الذي كنا 
 (.ٙ -ٗ: ٔٔقد ٌبست أنفسنا. لٌس شًء ؼٌر أن أعٌننا إلى هذا المن" )عدد 

بدأ موسى أٌضاً ٌتشكى إلى الرب من ثقل عمله مع الشعب. "فقال موسى للرب لماذا أسؤت إلى 
؟..... ال أقدر أنا عبدك ولماذا لم أجد نعمة فً عٌنٌك حتى أن ًّ ك وضعت ثقل جمٌع هذا الشعب عل

" )عدد  ًّ  (.ٗٔو ٔٔ: ٔٔوحدي أن أحمل جمٌع هذا الشعب ألنه ثقٌٌل عل
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ًّ سبعٌن رجبلً من  وكان أول ما عمله هللا أنه وفر لموسى مساعدة. "فقال الرب لموسى اجمع إل
ن الروح الذي علٌك وأضع شٌوخ إسرابٌل الذٌن تعلم أنهم شٌوخ الشعب وعرفاإه.... وآخذ م

 (.7ٔ -ٙٔ: ٔٔعلٌهم فٌحملون معك ثقل الشعب فبل تحمل أنت وحدك" )عدد 

عندبذ وعد الرب أن ٌعطً الشعب لحماً لٌؤكلوا، لوناً جدٌداً من الطعام، وسٌعطٌهم إٌاه بوفرة. 
 (.ٕٓ -8ٔ: ٔٔ)انظر عدد 

ر كٌؾ ٌتم ذلك. إذ من أٌن ٌؤتً هللا بلح م ٌكفً إلطعام كل ذلك الشعب؟ لم ٌكن موسى ٌتصوَّ
"فقال موسى: ستمبة ألؾ ماٍش هو الشعب الذي أنا فً وسطه. وأنت قلت أعطٌهم لحماً لٌؤكلوا 

ٌُجمع لهم كّل سمك البحر لٌكفٌهم؟" )عدد  ٌُذبح لهم ؼنٌم وبقٌر لٌكفٌهم، أم  : ٔٔشهراً من الزمان. أَ
ه الوسٌلة التً بها ٌعمل هللا العمل. نجد (. وهكذا أشؽل موسى نفسه بالتفاصٌل. كان همُّ ٕٕ -ٕٔ

ٌّة الواضحة. كان ذلك وعداً من خالق الكون. ولم ٌصّدق  هنا أن هللا أعطى وعداً وباللؽة العبر
موسى إمكان ذلك. لماذا؟ هل ألنه فً الحقٌقة لم ٌكن ٌعرؾ هللا؟ كبلّ. فهو قد تكلم مع هللا وعرؾ 

نا نحن اآلن، وهً التفاصٌل والوسٌلة، وكٌؾ سٌفعل مقدرته. لكن مشكلة موسى كانت مثل مشكلت
 هللا ذلك؟

كان هلل فً ذلك وسٌلته الخاصة. "فقال الرب لموسى هل تقصر ٌد الرب؟ اآلن ترى أٌوافٌك 
كبلمً أم ال. فخرجت رٌح من ِقَبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلّة مسٌرة ٌوم 

 -ٖٕ: ٔٔالمحلّة ونحو ذراعٌن فوق وجه األرض" )عدد  من هنا ومسٌرة ٌوم من هناك حوالً
ٖٔ.) 

ونجد مثبلً آخر على شك اإلنسان فً قدرة هللا ما قاله التبلمٌذ عندما أظهر ٌسوع اهتماماً بالجمع 
الجابع الذي كان ٌتبعه. "فً تلك األٌام، إذ كان الجمع كثٌراً جداً ولم ٌكن لهم ما ٌؤكلون، دعا 

هم: إنً أشفق على الجمع ألن اآلن لهم ثبلثة أٌام ٌمكثون معً ولٌس لهم ما ٌسوع تبلمٌذه وقال ل
ٌُشبع هإالء خبزاً هنا فً البرٌة" )مرقس   -ٔ: 8ٌؤكلون. فؤجابه تبلمٌذه: من أٌن ٌستطٌع أحٌد أن 

 (. لكن ٌسوع استطاع ذلك، فقد أطعمهم فشبعوا من سبعة أرؼفة وقلٌل من صؽار السمك.ٗ، ٕ

ارقة لننظر فً أمر أولبك النسوة اللواتً رؼبَن فً تحنٌط جسد ٌسوع المصلوب. وعلى سبٌل المف
: من ٌدحرج  "وباكراً جداً فً أول األسبوع أتٌن إلى القبر إذ طلعت الشمس وكنَّ ٌقُلن فٌما بٌنهنَّ

لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأٌن أن الحجر قد ُدحرج، ألنه كان عظٌماً جداً" )مرقس 
ٔٙ :ٕ- ٗ.) 

لم ٌكن تفكٌرهنَّ فً الحجر ولكن فً الهدؾ. لقد أفقَن مع الرؼبة فً عمل شًء ألجل الرب، ولم 
. ولقد تبلشت  ٌخشٌن الموانع. فوجود الحجر أو الحرس على القبر لم ٌمنعهنَّ من تحقٌق عزمهنَّ

 أمامهنَّ المصاعب عندما صممن على التقدم بثقة وإٌمان واضعات نصب أعٌنهنَّ الهدؾ.

ٌّن له عدم جدوى الفكرة فٌعود إلى  إنً أتصور أن معظمنا قد ٌصل إلى منتصؾ الطرٌق، ثم ٌتب
 فراشه الدافا لٌنام بضع ساعات براحة وهدوء.

ثم انظروا إلى أولبك الرجال اإلثنً عشر الذي أرسلهم موسى لٌكتشفوا أوضاع أرض الموعد. 
ٌّن مقتد رٌن. لقد اجتهدوا فً القٌام بواجبهم. إنما المهّم فالتقارٌر التً عادوا بها تثبت كونهم متحر

هو مبلحظة اختبلؾ نتابج تقاربهم. فإن عشرة منهم الحظوا الصعوبات، أما االثنان الباقٌان 
 فبلحظا الفرص السانحة.
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وكان التقرٌر كاآلتً: "قد ذهبنا إلى األرض التً أرسلتنا إلٌها، وحقاً أنها تفٌض لبناً وعسبلً وهذا 
 -7ٕ: ٖٔؼٌر أن الشعب الساكن فً األرض معتّز والمدن حصٌنة عظٌمة جداً" )عدد ثمرها. 

ٕ8.) 

 (.ٖ: ٖٔوقال االثنان معلّقٌن: "نصعد ونمتلكها ألننا قادرون علٌها" )عدد 

 (.ٖٔ: ٖٔأما العشرة فقالوا "ال نقدر أن نصعد إلى الشعب ألنهم أشد منا" )عدد 

باعتراؾ الجمٌع. وبالطبع لن تكون المسؤلة مثل نزهة  كان الشعب فً تلك األرض شدٌداً وذلك
فً الرٌؾ لمدرسة األحد. لقد كان سكان األرض أشداء منحّطً األخبلق. لم ٌكن شعوب كنعان 

ًّ متحّضرٌن، ولكنهم كانوا منؽمسٌن فً الرذابل حتى قال عنهم أحد  متوّحشٌن بل ذوي رق
للعالم. وكانت سعادة الجنس البشري تتوقؾ على  المإرخٌن: "كانت إبادتهم عمبلً خٌرٌاً بالنسبة

 ذلك."

لقد رأى كالب ذلك بوضوح كاآلخرٌن، ولكن الحظوا كلماته. لم ٌقل "نصعد ونفتحها" بل قال: 
 "نصعد ونمتلكها". نمتلك ما سوؾ ٌعطٌنا إٌاه هللا.

من هللا؟ ألم  رأى كالب ذلك من وجهة نظر هللا. أنهم كانوا بالطبع أقوٌاء، ولكن هل كانوا أقوى
ٌكن هللا مع شعبه؟ ألم ٌسْر أمامهم؟ هل هناك شًء عسٌر علٌه؟ بالطبع كانت مدن كنعان محصنة 
بؤسوار، ولكن هل تقوى تلك األسوار على هللا؟ ألٌس هللا قادراً أن ٌرتفع فوقها؟ هل هً أعلى منه 

 فٌعجز عنها؟

لم ٌإمنوا بكلمته، بل تمردوا فً لقد أوضح الكتاب المقدس مشكلتهم "ورذلوا األرض الشهٌة. 
(. إنهم لم ٌإمنوا باهلل بل بما ٌرونه. ٕ٘ -ٕٗ: ٙٓٔخٌامهم. لم ٌسمعوا لصوت الرب" )مزمور 

لوا أبصارهم عن هللا. كان فً األرض جبابرة ذوو أجسام ضخمة. ولكن عندما نفّكر فً  لقد حوَّ
سنتمتراً. لكن فّكر كٌؾ االثنان  ٖ٘ذلك نجد أن الفارق بٌن الجبار والرجل العادي لٌس أكثر من 

 ٌبدوان فً نظر هللا.

لً صدٌق ٌدعى بوب بوردمان ٌسكن فً طوكٌو، الٌابان، وٌعمل فً البحرٌة، وهو ضخم الجثة، 
ٌزٌد طوله على ستة أقدام، وعندما ٌسٌر فً طوكٌو ٌبدو هاببلً. ولكنك لو كنت فً أعلى برج 

بعض أصدقابه، فإنك لن تبلحظ أي فارق بٌنه طوكٌو ونظرت إلى أسفل حٌث ٌقؾ بوب مع 
وبٌنهم. واآلن إذا كان األمر كذلك فلنفّكر كٌؾ ٌبدون جمٌعاً من وجهة نظر هللا. إذن ٌتوقؾ كل 
شًء على المكان الذي ٌنظر منه اإلنسان وما هً وجهة نظره وكٌؾ ٌتطلع إلى األشٌاء. فهل 

 من خبلل وعود هللا؟ ننظر إلى األشٌاء من خبلل المشاكل المتوقّعة أم

وهناك شًء آخر هاّم تجب مبلحظته. لم تكن الحقابق الواقعة كما كان الشعب ٌراها. قال الرجال 
العشرة أنهم بدوا فً نظر السكان صؽاراً كالجراد. "وقد رأٌنا هناك الجبابرة بنً عناق من 

 (.ٖٖ: ٖٔالجبابرة، فكنا فً أعٌننا كالجراد، وهكذا كنا فً أعٌنهم" )عدد 

ولكن كٌؾ كان هذا الشعب ٌراهم فعبلً؟ لقد عّبرت عن ذلك راحاب فقالت: "علمت أن الرب قد 
أعطاكم األرض، وأن رعبكم قد وقع علٌنا، وإن جمٌع سكان األرض قد ذابوا من أجلكم. ألننا 

سمعنا كٌؾ ٌبَّس هللا مٌاه بحر سوؾ قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكً 
متموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبَق األمورٌٌ ن الذٌن فً عبر األردن، سٌحون وعوج اللذٌن حرَّ
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بعد روح فً إنسان بسببكم. ألن الرب إلهكم هو هللا فً السماء من فوق وعلى األرض من تحت" 
 (.ٔٔ -9: ٕ)ٌشوع 

م علٌهم. لقد أولٌس هذا شٌباً هاماً؟ لقد كان شعب األرض ٌعٌشون فً رعب لعلمهم بؤنه قد ُحك
سمعوا بالخروج من مصر، وأعجوبة البحر األحمر، وكانوا منذ ذلك الوقت ٌخشون الٌوم الذي 

ٌُجري عجابب من أجلهم. لقد ذابت  سوؾ ٌواجهون فٌه ذلك الشعب الذي ٌحارب هللا معهم و
 قلوبهم بالفعل واختفت الشجاعة من قلب كل إنسان.

، وقالوا فً قلوبهم أن هللا لم ٌعد قادراً على الوفاء بوعده. ومع ذلك فقد كان شعب هللا أٌضاً خابفاً 
 ولعله تجاوز حدود مقدرته وحّمل نفسه فوق طاقتها.

لقد رأوا العقبات، ولكنهم تعاموا عن رإٌة هللا. ٌظن البعض أن القدرة على رإٌة العقبات برهان 
فٌرٌد أُناساً ٌنظرون إلى ما  على النضج والتبّصر. والواقع هو أنها أسهل طرق النظر. أما هللا

 وراء الصعاب وٌبّثون الشجاعة فً قلوب شعبه.

ماذا كانت نتٌجة تقرٌر الرجال العشرة؟ "فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت، وبكى الشعب 
 (.ٔ: ٗٔتلك اللٌلة" )عدد 

روؾ بدالً كانت النتٌجة الحتمٌة انهٌار معنوٌات الشعب إذ صّدقوا ما قاله العشرة ونظروا إلى الظ
من أن ٌنظروا إلى هللا بإٌمان. أما كالب وٌشوع فكان تقرٌرهما: "األرض التً مررنا فٌها... 

ٌُدخلنا إلى هذه األرض وٌعطٌنا إٌاها، أٌضاً تفٌض لبناً وعسبلً،  جٌدة جداً جداً. إن ُسرَّ بنا الرب 
د زال عنهم ظلُّهم والرب إنما ال تتمّردوا على الرب وال تخافوا من شعب األرض ألنهم خبزنا. ق

 (.9 -7: ٗٔمعنا. ال تخافوهم" )عدد 

أخٌراً، وبعد فترة التٌه الطوٌلة، دخل فقط ٌشوع وكالب إلى األرض دون رفاقهما. بل لم ٌدخلها 
ٌٌّن ماتوا  أٌضاً جمٌع الذٌن خرجوا من مصر مع موسى. إن أولبك المتذّمرٌن والمشّككٌن والسلب

ٌّضت عظامهم  أشعة الشمس المحرقة. فً البرٌة وب

ٌجب أن تظل أعٌننا متطلّعة إلى أهدافنا، ولٌس إلى العوابق. فللمراجعة، ٌجب علٌنا عندما نتعّهد 
ر ثبلثة أشٌاء:  بواجب أمام هللا أن نتذكَّ

 اتجه رأساً نحو الواجب. -أوالً 

 ثق باهلل للمساعدة البلزمة. -ثانٌاً 

 العوابق.رّكز نظرك على األهداؾ ولٌس على  -ثالثاً 

بالطبع قد تكون العوابق والصعوبات جّدٌة وحقٌقٌة. ولٌس من المعقول أن تضمحل بمجرد 
 تفكٌرنا إٌجابٌاً. وفً الفصل التالً سنناقش كٌؾ نذلّل الصعوبات.
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 تذلٌل الصعوبات
ال تكون السماء صافٌة دابماً. والٌوم الؽابم العاصؾ هو جزء من الحٌاة تماماً كالٌوم الصافً. 

هذا الواقع قد ٌوقع القابد فً مؤزق أحٌاناً. فهو ٌقوم بخدمة الرب. وٌعمل من كل قلبه بموجب و
 إرادة هللا. وفً ؼضون كل ذلك، ٌجد نفسه محاطاً بالصعوبات واألزمات والمشاكل.

أما الصعوبات فإنها تواجه القادة دابماً، وهً على نوعٌن: مشاكل مع الفرقة، ومشاكل فً حٌاتهم 
 ة.الشخصٌ

 مثال موسى

فً الكتاب المقدس أمثلة عدٌدة عن رجال هللا الذٌن واجهوا مشاكل وصعوبات فً أثناء إشؽالهم 
مراكز قٌادٌة. من هإالء كان موسى. لقد واجه مشكلة فً إحدى مراحل حٌاته عندما حاول أن 

ة فً هذه ٌعمل كل شًء بنفسه. ٌتصّرؾ البعض بالطرٌقة ذاتها. تتلّخص فلسفة هإالء فً الحٌا
 الجملة. "إذا أردت عمبلً جٌداً فاعمله بنفسك".

كان فً حٌاة موسى ما ٌدعو لئلعجاب وهو انهماكه شخصٌاً فً شإون الشعب. فهو لم ٌكن 
مجّرد مراقب ال ٌقوم بعمل. لكن قوته هذه كانت مصدر ضعفه. "وحدث فً الؽد أن موسى جلس 

(. لقد أعطى ٖٔ: 8ٔإلى المساء" )خروج لٌقضً للشعب، فوقؾ الشعب عند موسى من الصباح 
موسى كل هذا العطاء ألناس حاولوا قببلً رجمه حتى الموت. إذا كنت تخدم وتساعد أناساً ٌقّدرون 
ما تعمله فذلك سهل نوعاً ما، ولكن موسى كان ٌبذل أقصى جهد من أجل فبة ناكرة للجمٌل تحقد 

ٌّن وال تقّدر وال تفّكر بل حاولت قبل ذلك بقلٌل أن  تقتله. كان موسى خادماً هلل، وكان ٌحاول أن ٌب
 أمام الشعب صفات من له روح هللا.

وفً أحد األٌام الحظ حموه ما كان ٌفعله فسؤله: "ما هذا األمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك 
(. فؤجاب ٗٔ: 8ٔجالساً وحدك وجمٌع الشعب واقؾ عندك من الصباح إلى المساء؟" )خروج 

ًَّ فؤقضً بٌن الرجل وصاحبه موسى "إن ا ًّ لٌسؤل هللا. إذا كان لهم دعوى ٌؤتون إل لشعب ٌؤتً إل
 (.ٙٔ -٘ٔ: 8ٔوأعّرفهم فرابض هللا وشرابعه" )خروج 

ٌّمة. "فقال حمو موسى له لٌس جٌداً األمر  عندما سمع حموه هذا الشرح أعطى موسى نصٌحة ق
ك جمٌعاً. ألن األمر أعظم منك. ال تستطٌع الذي أنت صانع. إنك تكدُّ أنت وهذا الشعب الذي مع

أن تصنعه وحدك. اآلن اسمع لصوتً فؤنصحك. فلٌكن هللا معك. كن أنت للشعب أمام هللا وقّدم 
أنت الدعاوي إلى هللا، وعلّمهم الفرابض والشرابع، وعّرفهم الطرٌق الذي ٌسلكونه والعمل الذي 

بفٌن هللا أمناء مبؽضٌن الرشوة، وتقٌمهم ٌعملونه. وأنت تنظر من جمٌع الشعب ذوي قدرة خا
علٌهم رإساء ألوؾ ورإساء مبات ورإساء خماسٌن ورإساء عشرات. فٌقضون للشعب كل حٌن 
وٌكون أن كل الدعاوي الكبٌرة ٌجٌبون بها إلٌك، وكل الدعاوي الصؽٌرة ٌقضون هم فٌها، وخفّؾ 

تستطٌع القٌام، وكل هذا الشعب عن نفسك فهم ٌحملون معك. إن فعلت هذا األمر وأوصاك هللا 
 (.ٖٕ -7ٔ: 8ٔأٌضاً ٌؤتً إلى مكانه بالسبلم" )خروج 

إن أشد ما ٌثٌر اإلعجاب فً هذا الحادث هو أن موسى كان ذا وعًٍ وتبّصر فقبل تلك النصٌحة. 
كان من الممكن أن ٌرفضها بدافع الكبرٌاء. كان ممكناً أن ٌقول: "من تظن نفسك لتعلّمنً ماذا 

أال تعرؾ من أنا؟ أنا موسى الرجل الذي تكلم مع هللا بالذات وجهاً لوجه. لو كنت بحاجة أفعل؟ 
لنصٌحة فؤنا أعرؾ أٌن أبحث عنها. أنا قادر على الذهاب إلى هللا نفسه ولست بحاجة ألن ٌؤتً 
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ًَّ عمله". كان من السهل أن ٌتصرؾ موسى على هذا الشكل  أحد أقاربً وٌقول لً عما ٌجب عل
 (.ٕٗ: 8ٔلم ٌفعل. "فسمع موسى لصوت حمٌه وفعل كّل ما قال" )خروج ولكنه 

واآلن لنفحص عن كثب تلك النصٌحة التً ذلّلت المصاعب أمام موسى. هناك أربعة أشٌاء 
 بارزة:

 كانت األولوٌة بالنسبة لموسى كقابد هً أن ٌصلً من أجل شعبه. -ٔ

". علٌك إذن أنت أٌضاً كقابد أن ٌكون هذا "كن أنت للشعب أمام هللا، وقّدم أنت الدعاوي إلى هللا
واجبك األول. إن كنت مدّرساً فً مدرسة األحد علٌك أن تصلًّ من أجل كل طالب فً الصؾ 

باسمه. وإن كنت ربٌس قسم فً الكنٌسة، صّل من أجل الذٌن ٌعملون معك. وإن كنت راعٌاً، أو 
رعاٌتك. "ٌسلّم علٌكم أبفراس الذي هو منكم شٌخاً أو شّماساً، صلِّ من أجل أولبك الذٌن هم تحت 

عبد للمسٌح مجاهد كل حٌن ألجلكم بالصلوات لكً تثبتوا كاملٌن وممتلبٌن فً كل مشٌبة هللا" 
(. إن الصبلة من أجل اآلخرٌن تساعد كثٌراً على حل المشاكل أو تجّنب الوقوع ٕٔ: ٗ)كولوسً 

 فٌها.

 كان على موسى أن ٌعلّم كلمة هللا. -ٕ

لّمهم الفرابض والشرابع". إن على القابد أن ٌعلّم ما فً الكتاب المقدس، وٌفعل بشكل عاّم أو "وع
خاّص، سواء فً ذلك للجمهور أو لفرد واحد بمفرده. إن علٌه أن ٌساعد الناس لٌفهموا معنى 
 كلمة هللا وكٌؾ ٌطّبقون ما فٌها من حقابق فً أوضاع حٌاتهم الٌومٌة. فالناس ال ٌقدرون على

عمل الحق ما لم ٌعرفوا الحق. وهكذا صلّى ٌسوع: "قّدسهم فً حقك، كبلمك هو حق" )ٌوحنا 
ٔ7 :ٔ7.) 

 ٌجب أن ٌكون موسى قدوة ظاهرة لشعبه. -ٖ

كان علٌه أن ٌرٌهم الطرٌق حٌث ٌجب أن ٌسٌروا والعمل الذي ٌجب أن ٌقوموا به. فلقد قٌل "قل 
 ".لهم ماذا ٌفعلون؟ وقل لهم لماذا؟ وأرهم كٌؾ

كان دوسون تروتمان مإسس "المبلحٌن" ٌقول لنا: "القول وحده لٌس تعلٌماً، والسماع وحده لٌس 
ٌُري الناس بالقدوة كٌؾ ٌسٌرون مع هللا، وكٌؾ ٌعملون من أجل هللا.  تعلُّماً". على القابد أن 

تعلّمون والناس بحاجة لمن ٌساعدهم لٌتعلّموا كٌؾ ٌحّبون المسٌح وكٌؾ ٌخدمونه. والناس ال ٌ
ذلك بالقراءة وسماع المواعظ. إنهم فً حاجة لٌروا بعٌونهم مثاالً ٌتمثلون به. إنهم مثل الخٌاطٌن 

 الذٌن ٌحتاجون لنموذج هو القابد عندما ٌقّدم نفسه قدوة.

 كان على موسى توزٌع مسإولٌاته على مساعدٌه. -ٗ

أن ٌوّزع حمله على بعض وأخٌراً وصل ٌثرون فً نصٌحته إلى الحّل الربٌسً وقال لموسى 
المساعدٌن، "فٌقضون للشعب كل حٌن، وٌكون أن كل الدعاوي الكبٌرة ٌجٌبون بها إلٌك، وكل 
الدعاوي الصؽٌرة ٌقضون هم فٌها، وخفّؾ عن نفسك فهم ٌحملون معك." كان على موسى أن 

ٌُشرك آخرٌن لٌحملوا الحمل معه. ول كن علٌه أوالً أن ٌتوقّؾ عن القٌام بجمٌع األعمال بنفسه وأن 
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ٌختار مساعدٌه بدقّة. إذ ٌجب أن ٌكون لدٌهم عمق روحً، وأن تكون لهم عبلقة صحٌحة باهلل 
 وبإخوانهم وبالعالم حولهم، "ذوي قدرة، خابفٌن هللا، أمناء مبؽضٌن الرشوة".

ر إن وضع الرجل المناسب فً العمل ٌعتبر نعمة. أما الرجل ؼٌر المناسب فقد ٌصبح كارثة. تذكّ 
دابماً أنه "من السهل أن تضع إنساناً فً مركز ومن الصعب أن تحاول إخراجه منه". واختٌار 
ٌّز بها القابد الجٌد. وعندما قّدم ٌثرون نصٌحته لموسى علّمه  موسى الدقٌق لمساعدٌه عبلمة ٌتم

ل. إن أي فً الوقت ذاته شٌباً من أولوٌاته، علّمه المبادئ األساسٌة للعمل وفن التكلٌؾ والتوكٌ
ٌُقسم أو ٌجزأ إلى وحدات صؽٌرة تسهل إدارتها إذا كان  عمل مهماً كان عظٌماً ومعقداً ٌمكن أن 

 لدٌنا األشخاص المناسبون لتولًّ مسإولٌة ذلك.

 
 

 تدرٌب القادة

ٌُكلَّفون بحمل المسإولٌة هم فً الواقع قادة تحت التدرٌب. إنهم مساعدون. وهناك  إن هإالء الذٌن 
 ٌجب أن تتوفّر فً من نكلّفهم بالعمل. ثبلث صفات

 المشابهة -ٔ

صفة ٌشترط وجودها بٌن المتعاونٌن. "ألن لٌس لً أحد آخر نظٌر نفسً ٌهتم بؤحوالكم بإخبلص. 
(. إذن ٌجب أن ٕٔ -ٕٓ: ٕإذ الجمٌع ٌطلبون ما هو ألنفسهم ال ما هو لٌسوع المسٌح" )فٌلبً 

ألهداؾ وفً الواقع ٌجب أن تكون تلك أهدافه ٌكون مساعدك على وفاق معك فً الؽاٌات وا
وؼاٌاته الخاصة. وأنت بدورك ٌجب أن تكون متحمساً لتجعله ٌقوم بذلك على طرٌقته الخاصة 

مستخدماً أسالٌبه وطرقه التً تنسجم مع مواهبه وقدراته التً وهبها له هللا. ٌمكن تلخٌص الفكرة 
ٌّة ٌٌّد فً األهداؾ مع حر  فً استخدام الطرق واألسالٌب. كما ٌلً: اتفاٌق وتق

نجد فً حٌاة عزرا ونحمٌا مثبلً على هذه المبادئ. فكل منهما قاد فرٌقاً من بابل إلى أورشلٌم. 
عندما بدأ عزرا أعطاه هللا فكرة عن كٌفٌة إتمام الخطة. "ونادٌت هناك بصوم على نهر أهوا لكً 

ا وألطفالنا ولكل مالنا. ألنً خجلت من أن نتذلّل أمام الرب إلهنا لنطلب منه طرٌقاً مستقٌمة لن
أطلب من الملك جٌشاً وفرساناً لٌنجدونا على العدو فً الطرٌق، ألننا كلَّمنا الملك قابلٌن أن ٌد 

إلهنا على كل طالبٌه للخٌر، وصولته وؼضبه على كل من ٌتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا 
تنعاً بؤن الذهاب إلى الملك وطلب مساعدته ٌعتبر (. وقد كان مقٖٕ -ٕٔ: 8فاستجاب لنا" )عزرا 

خطٌبة. ولذا فقد صام وصلى وشرع فً السٌر مإمناً بؤن هللا وحده سوؾ ٌوصله مع شعبه بؤمان 
 إلى أورشلٌم.

وبعد بضع سنوات شعر نحمٌا بتوجٌه من هللا للقٌام بعمل مماثل. لقد كان لدٌه الهدؾ ذاته وهو أن 
بابل إلى أورشلٌم. لكن ماذا كان أسلوبه فً ذلك؟ "وقلت للملك: إن َحُسن  ٌؤخذ فرٌقاً من الناس من

عند الملك فلُتعَط لً رسابل إلى والة عبر النهر لكً ٌجٌزونً حتى أصل إلى ٌهوذا، ورسالة إلى 
آساؾ حارس فردوس الملك لكً ٌعطٌنً أخشاباً لسقؾ أبواب القصر الذي للبٌت ولسور الحدٌقة 

. فؤتٌت إلى والة عبر النهر  وللبٌت الذي أدخل ًّ إلٌه. فؤعطانً الملك حسب ٌد إلهً الصالحة عل
 (.9-7: ٕوأعطٌتهم رسابل الملك، وأرسل معً الملك رإساء جٌش وفرساناً" )نحمٌا 
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لقد شعر عزرا بؤنه ٌخطا لو طلب مساعدة البشر بٌنما نحمٌا لم ٌشعر بذلك، بل إنه لم ٌشؤ 
ن ٌؤخذ رسابل إلى الوالة وأن ٌصحبه رإساء للجٌش وفرسان. الخروج من باب المدٌنة دون أ

كان ٌرٌد كل المساعدة التً ٌمكنه الحصول علٌها. واآلن من منهما كان مخطباً؟ الجواب سهل 
جداً. كبلهما كان محقاً. فقد وّجه هللا أحدهما بطرٌقة واآلخر بطرٌقة أخرى. ولكن كثٌراً ما نرتبك 

نا: "هذا هو أسلوبً أما أنت فذلك هو أسلوبك؟ إذن أنت على خطؤ". عند هذه النقطة. فٌقول أحد
عت.  لٌس األمر كذلك. ٌجب أن ٌكون لكلٌنا هدؾ ثابت محّدد. أما األسالٌب فبل ضرر فٌما لو تنوَّ

الحظوا كٌؾ تصّرؾ عزرا حٌال الخطٌبة بٌن الشعب "فلما سمعت بهذا األمر مّزقت ثٌابً 
 (.ٖ: 9وجلست متحٌراً" )عزرا  وردابً ونتفت شعر رأسً وذقنً

أما نحمٌا فقد تصّرؾ بطرٌقة مختلفة عندما اكتشؾ خطٌبة فً الشعب. "فؤشهدت علٌهم وقلت لهم 
لماذا أنتم بابتون بجانب السور. إن عدتم فإنً ألقً ٌداً علٌكم. ومن ذلك الوقت لم ٌؤتوا فً السبت. 

ألجل تقدٌس ٌوم السبت.... فخاصمتهم  وقلت لبلّوٌٌن أن ٌتطّهروا وٌؤتوا وٌحرسوا األبواب
ولعنتهم وضربت منهم أناساً ونتفت شعورهم واستحلفتهم باهلل قاببلً ال تعطوا بناتكم لبنٌهم وال 

 (.ٕ٘، ٕٕ، ٕٔ: ٖٔتؤخذوا من بناتهم لبنٌكم وال ألنفسكم" )نحمٌا 

اً ونتؾ شعره، نجد مرة أخرى أنهما عالجا المشكلة كل منهما بطرٌقة مختلفة. فعزرا جلس أرض
أما نحمٌا فعندما اكتشؾ من أخطؤوا من قومه نتؾ شعورهم. فمن منهما كان على حق؟ لقد كان 

كبلهما مصٌباً. إذ أن الهدؾ كان التخلص من الخطٌبة بٌن الشعب، أما طرٌق الوصول إلى 
ً ٌستخدم الهدؾ فكانت مختلفة تماماً. إذن عندما تكلؾ إنساناً بالقٌام بعمل اترك له الحرٌة ك

إمكاناته وما وهبه هللا من حنكة ما دامت الطرٌقة التً ٌستخدمها تإول لمجد المسٌح وتتفق مع 
 كلمة هللا. لكن التشابه بٌن القابد والمساعد ضروري بالنسبة لؤلهداؾ الربٌسة.

 النضج -ٕ

بلٌس" صفة أخرى. فٌجب أن ٌكون معاونك "ؼٌر حدٌث اإلٌمان لببل ٌتصلّؾ فٌسقط فً دٌنونة إ
(. ٌجب أن ٌكون قادراً على تدّبر مشاعره نتٌجة لحمل المسإولٌة. هناك ٙ: ٖتٌموثاوس  ٔ)

ٌُكلّؾ بمسإولٌة فً برنامج الكنٌسة. المسإولٌة إما أن تخلق  أمران ٌحدث أحدهما لئلنسان عندما 
 منه رجبلً أو أن تحّطمه.

قط. أما الذٌن نموا فإنهم هم الذٌن لقد رأٌت شباناً وشابات ٌنمون وٌزدهرون كما رأٌت بعضهم ٌس
قبلوا المسإولٌة بتواضع اعتمدوا على الرب لٌمنحهم البركة والقوة. ولقد استعمل هللا المسإولٌة 

الملقاة على عاتقهم لتجعلهم ٌعتمدون أكثر على هللا، وقادهم ذلك إلى السجود والصبلة، كما قادهم 
ساً أقوٌاء وقادرٌن بالنتٌجة على تحّمل مسإولٌة للبحث فً الكتاب عن إرشاد هللا فؤصبحوا أنا

 أكبر.

ورأٌت من الناحٌة األخرى أناساً ٌتسلمون مسإولٌة ثم ٌتؤخرون فً سٌرهم مع هللا لقد ظهرت 
فٌهم الؽطرسة والدكتاتورٌة وامتؤلت حٌاتهم بالكبرٌاء، وبالنتٌجة َجَنوا سوء العاقبة. لقد خسروا 

 ٌباً.تؤٌٌد هللا لهم ولم ٌنتفعوا ش

وعلٌه فمن المهم للقابد أن ٌعرؾ مساعدٌه، وأن ٌقودهم خطوة خطوة فً طرٌق المسإولٌة. "ال 
(. ولعل أحسن ٕٕ: ٘تٌموثاوس  ٔتضع ٌداً على أحد بالعجلة وال تشترك فً خطاٌا اآلخرٌن" )
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كن طرٌقة إلتمام ذلك هً أن تعطً اإلنسان مسإولٌة صؽٌرة أوالً لترى كٌؾ تإثر علٌه. فإذا تم
من معالجتها فهو مستعد لحمل المزٌد. فالقابد الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌكلّؾ اآلخرٌن بالعمل وٌشارك 

اآلخرٌن فً حمل المسإولٌة لهو نعمة بالنسبة للذٌن ٌعمل معهم. إنهم سٌنمون وٌتقّدمون 
 وٌصبحون عاملٌن روحٌٌن فً عالم ٌفتقر إلى العاملٌن.

 األمانة: -ٖ

فً المساعد. جاء فً سفر األمثال: "أما الرجل األمٌن فمن ٌجده"  هً الصفة الثالثة المطلوبة
(. من المعترؾ به أن رجبلً كهذا نادر الوجود. ومن الصعب أن تجد أناساً ٌمكنك ٙ: ٕٓ)أمثال 

االعتماد علٌهم كلٌاً. ٌبدو أن هذه الصفة لٌست من صفات عصرنا، وربما لم تكن قط قببلً. 
، ألنه قد انقطع األمناء من بنً البشر" )مزمور "خلّص ٌا رب ألنه قد انقرض  ًّ  (.ٔ: ٕٔالتق

م سلٌمان  على القابد إذن أن ٌنتظر لٌجد الرجل األمٌن وال ٌلقً بالحمل على أي شخص. لقد قدَّ
السبب لهذا االنتظار إذ قال: "ِسنٌّ مهتومة وِرْجٌل ُمخلَّعة الثقة بالخابن فً ٌوم الضٌق" )أمثال 

ٕ٘ :ٔ9.) 

تان فً الكتاب المقدس أرّددهما أمام أصدقابً عندما أحاول مساعدتهم لبناء األمانة فً هناك آٌ
حٌاتهم، واآلٌتان تعّبران عن مبادئ علّمها ٌسوع لتبلمٌذه. فالمبدأ األول هو أهمٌة األمانة فً 

فً األشٌاء الصؽٌرة "األمٌن فً القلٌل أمٌن أٌضاً فً الكثٌر، والظالم فً القلٌل ظالم أٌضاً 
(. فاإلنسان الذي ال ٌرى أهمٌة القٌام بعمل صؽٌر بؤمانة هو اإلنسان الذي ٓٔ: ٙٔالكثٌر" )لوقا 

ٌفشل فً الواجب الكبٌر. وٌمكنك معرفة أخبلق إنسان من كٌفٌة وضعه المقاعد قبل موعد الصبلة 
اإلنسان الذي أو كٌفٌة استقباله القادمٌن. ومن السهل اكتشاؾ ما إذا كان ٌعمل من قلبه أم ال. ف

ٌقوم بتدبٌر مسؤلة نقل أفراد الصؾ إلى المإتمر ٌفعل الشًء ذاته وباالهتمام ذاته لو كلّؾ بإدارة 
 المإتمر.

والمبدأ الثانً هو األمانة فً العمل مع اآلخرٌن. "وإن لم تكونوا أمناء فٌما هو للؽٌر فمن ٌعطٌكم 
حد لمساعدة إنسان فً برنامجه. فإذا لم (. فبعضهم ٌكره أن ٌدعوه إٔٔ: ٙٔما هو لكم؟" )لوقا 

ٌكن ذلك ٌخّصه تماماً فإنه ال ٌتوّرع عن التهّرب منه. وقد علّم ٌسوع بؤنك قبل أن تتمكن من 
ٌّتك تحتاج أن تتعلّم مع اآلخرٌن ومساعدتهم فً مسإولٌاتهم.  حمل مسإول

مل. فما أقل الذٌن ٌرؼبون ولذا فإن هناك دابماً مركزاً شاؼراً فً أعلى سلّم العمل لمن ٌرٌد الع
فً تعلّم كٌفٌة حمل المسإولٌة عن طرٌق االنخراط أوالً فً حٌاة شخص آخر ومساعدته فً 

برنامجه. والكتاب المقدس مملوء من األمثلة التً تصّور لنا ذلك. فإن ٌشوع بن نون مثبلً كان 
لرجبلن ٌشوع والٌشع خادم موسى. وقٌل عن الٌشع أنه "قام ومضى وراء إٌلٌا وكان ٌخدمه. وا

 صارا فٌما بعد قابدٌن عظٌمٌن لكن كبلَّ منهما تعلّم أوالً كٌؾ ٌكون أمٌناً فً خدمة لشخٍص آخر.

ٌُظهرون هذه الصفات. فإنه ٌستطٌع توزٌع الكثٌر من حمل  هنٌباً للقابد الذي لدٌه رجال ونساء 
م نحو إنجاز مهمة الك  نٌسة.المسإولٌة علٌهم وٌبتهج ألن العمل ٌتقدَّ
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 إطبلع اآلخرٌن على ما ٌجري

هناك ناحٌة ٌلقى القابد فٌها الكثٌر من الصعوبات، وهً عندما ٌفترض أن الجمٌع ٌعرفون كل 
إنسان ٌعرؾ لماذا ٌفعل القابد هذا الشًء أو ذاك. لقد مّر موسى بهذه الصعوبة. فقد "ظّن أن 

(، "وأما هم فلم ٌفهموا". لهذا ٕ٘: 7ل إخوته ٌفهمون أن هللا على ٌده ٌعطٌهم نجاة" )انظر أعما
ٌُطلعهم على ما  ٌتعلم القابد أن ٌبقً خطوط االتصاالت مفتوحة مع الذٌن ٌعمل معهم، وٌظّل 

  ٌجري، ألنه إذا لم ٌفعل ذلك ٌتعّرض للوقوع فً الكارثة.

 قصة السبطٌن ٕٕنرى هذا واضحاً فً تارٌخ بنً إسرابٌل وال سٌما فً سفر ٌشوع. ففً ٌشوع 
ونصؾ وكٌؾ دعاهم ٌشوع لٌعودوا إلى عاببلتهم شرقً النهر بعد أن ساعدوا باقً األسباط فً 

الحرب وإحراز النصر. لكن هإالء فً عودتهم مّروا بنهر األردن، فبنوا هناك "مذبحاً على 
(. بلػ الخبر سابر األسباط فاجتمعوا فً شٌلوه ٓٔ: ٕٕاألردن، مذبحاً عظٌم المنظر" )ٌشوع 

عدوا وٌحاربوا إخوانهم فً عبر األردن، أي بنً رأوبٌن وبنً جاد ونصؾ سبط منّسى. لكً ٌص
ذلك أن بنً إسرابٌل اعتقدوا أن بناء ذلك المذبح عند النهر هو من قبٌل التحّدي كما أنه تمّرد على 
الرب. إذ ال ٌجوز االستقبلل ببناء مذبح خاص ؼٌر مذبح الرب الذي هو أمام خٌمة االجتماع فً 

ٌلوه. لقد اعتبر بنو إسرابٌل بناء مذبح خاص فً موضع آخر هو انحراؾ عن عبادة الرب إلى ش
 الوثنٌة.

ٌّن بعد أن  لكن بنً إسرابٌل أرسلوا أوالً لجنة لتتقصى الحقابق قبل التوّرط فً عمل خطٌر. فتب
نحراؾ سمعت اللجنة تفسٌر السبطٌن ونصؾ أن بناء ذلك المذبح لم ٌكن بقصد التحدي وال هو ا

إلى الوثنٌة. لقد قالوا أنهم بنوا المذبح "ال للمحرقة وال للذبٌحة، بل لٌكون هو شاهد بٌننا وبٌنكم 
وبٌن أجٌالنا بعدنا لكً نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبابحنا وذبابح سبلمتنا. وال ٌقول 

 (.7ٕ -ٕٙ: ٕٕبنوكم ؼداً لبنٌنا لٌس لكم قسم فً الرب" )ٌشوع 

(. لقد تفادوا من ٖٓ: ٕٕعت اللجنة ذلك التفسٌر اقتنعوا وانفّض الخبلؾ. )ٌشوع وعندما سم
الكارثة. لكن الحظ ماذا جرى. إن التسّرع فً الظن الخاطا أّدى إلى اتهام ال لزوم له وقد أدى 

بدوره إلى ؼضب وتفرقة، بل كان من الممكن أن تشتعل الحرب. إن على القابد اتخاذ كل ما من 
ٌُطلع المختّصٌن على ما ٌجري. فالخطط التً شؤنه أن ٌم نع الوصول إلى موقؾ كهذا، وذلك بؤن 

توضع سراً تواجه دابماً رّد فعل سلبً. إن بذل الجهد إٌجابٌاً إلطبلع الناس على ما ٌجري، 
 وإٌضاح سبب ذلك، ٌنجح فً أؼلب األحٌان فً صّد تٌار اإلشاعات.

باستمرار أمٌر ضرورّي، ولكن ذلك ال ٌخلو من صعوبة.  ٌتَّفق معظم القادة على أن إطبلع الناس
إن التعقٌد الزابد فً أمور اإلنقسام واالختبلؾ ٌجًء ؼالباً من مصدر واحد هو الشٌطان. إن أهم 
أدواته التً ٌستخدمها إلنزال الفوضى فً برنامج الكنٌسة، وإٌقاؾ سٌر اإلنجٌل هو زرع الفتنة 

نهم. لذلك ٌجب أن ٌبذل القابد كل جهد لبلحتفاظ بجّو من المحبة وجعل المإمنٌن ٌتقاتلون فٌما بٌ
والسبلم التناؼم بٌن الذٌن ٌعمل معهم. إن هذا ٌكلّؾ جهداً "بكل تواضع ووداعة، وبطول أناة، 

محتملٌن بعضكم بعضاً فً المحبة، مجتهدٌن أن تحفظوا وحدانٌة الروح برباط السبلم" )أفسس 
ٗ :ٕ- ٖ.) 

راً فً عمل القابد كتابته تقرٌراً شخصٌاً موّجهاً إلى األخوة أو رسالة أخبار إن مما ٌساعد كثٌ
دورٌة. كما ٌساعد أٌضاً لو طلب مشورتهم وأطلعهم على قراراته. فهو أوالً ٌحتاج إلى كل 

مساعدة ٌستطٌع الحصول علٌها، وثانٌاً ٌصبح الناس عالمٌن بما ٌجري وأنهم ٌساهمون فً العمل 
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إن هذا ٌزٌد المعنوٌات وٌقلّل من سوء التفاهم. إن على القابد أال ٌتخلى عن هذا  مساهمة فّعالة.
الواجب. إن علٌه أن ٌواجه المسإولٌة فٌقّدم المعلومات وٌبقً خطوط االتصال مفتوحة. وعلى 

الرؼم مما فً هذا العمل من مشقّة وما ٌسّببه أحٌاناً من مضاٌقات فإن القابد سوؾ ٌكون مسروراً 
 ه به.لقٌام

 
 

 القٌام بواجبات ؼٌر مستحّبة

عندما ٌتعلّق القابد بالقٌام بؤعمال محّببة لنفسه وٌتجّنب تلك التً ال تسّره فإنه عاجبلً أم آجبلً سٌقع 
ٌُقدم على إنجازها. إن لدٌنا  فً مشاكل. هناك واجبات ال ٌستطٌع القابد الّتهرب منها، وعلٌه أن 

داود رجبلً متفّوقاً فً المعارك محارباً شدٌد البؤس، كما كان  مثبلً على هذا فً حٌاة داود. كان
ٌقوم بؤعمال إدارة الشعب بجدارة. إن انشؽاله بإدارة شإون الحرب لم ٌمنعه من االهتمام 

 بالشإون اإلدارٌة.

لقد وصؾ لنا الكتاب المقدس التنظٌم الذي عمل به داود إلدارة الببلد. "وملك داود على جمٌع 
ٌُجري قضاًء وعدالً لكل شعبه. وكان ٌوآب ابن صروٌة على الجٌش وٌهوشافاط إسرابٌل وك ان 

بلً وصادوق بن أخٌطوب بن أبٌاثار كاهنٌن وشوشا كاتباً وبناٌا بن ٌهوٌا داع على  بن أخٌلود مسجِّ
 (.7ٔ -ٗٔ: 8ٔأٌام  ٔالجبلّدٌن والسعاة وبنو داود واألّولٌن بٌن ٌدي الملك" )

عسكرٌان كبٌران، واحد لقٌادة القوات فً ساحة القتال واآلخر لقٌادة حرس  كان لدى داود قابدان
ٌّان. أحدهما  ٌّان تحت قٌادة أبٌاثار وآخران مدن داود، لحفظ النظام فً البٌت. وكان له موظفان دٌن
ٌُطلع الشعب على األعمال التً أنجزت.  ٌطلعه مقّدماً على األعمال الواجب إتمامها واآلخر لكً 

ان الشعب ٌعرؾ ما ٌستجّد من القوانٌن وٌبقى على اتصال شخصً بالملك. لقد نجح هذا وبذلك ك
 النظام وأحبَّه الشعب.

إن من واجب القابد العمل ببرنامج متوازن. إن من السهل إبراز ناحٌة من عمله على حساب 
همل تدرٌب األفراد. ناحٌة أخرى. قد ٌهتم مثبلً للنواحً المالٌة وٌهمل التبشٌر، أو ٌهتم بالتبشٌر وٌ

قد ٌنشؽل بتفاصٌل فً التنظٌم واإلدارة وتؽٌب عن باله األهداؾ الربٌسٌة األكثر أهمٌة. إن عدم 
التوازن هذا قد ٌنتج عندما ٌسمح القابد لنفسه أن ٌضع نصب عٌنٌه األعمال التً ٌحّبها بٌنما ٌهمل 

تقّبل المّر مع الحلو هً من  المسإولٌات المرافقة والتً هً جزء من العمل. إن القدرة على
 سمات القابد الناجح.

 
 

 مشاكل شخصٌة: الحزن واأللم

لٌس القابد معفى من المشاكل الشخصٌة فً الحٌاة. فهو كؽٌره من البشر قد ٌتعّرض لمصاعب 
مالٌة، كما قد ٌواجه تجارب قاسٌة مع أوالده. قد تحّل به األمراض وقد ٌتعرض لهجمات شخصٌة 
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أخبلقه أو استقامته. وبالتالً فإن زوابع الحٌاة قد تعصؾ به فٌبدو وكؤنها قد  بسبب مٌوله أو
 تؽلَّبت علٌه وسحقته فً عنفها. فالؽم والقلق والحٌرة لٌست بعٌدة عن رجل فً مركز القٌادة.

ولقد تكلم بولس الرسول عن ذلك. "ولٌس ذلك فقط بل نفتخر أٌضاً بالضٌقات، عالمٌن أن الضٌق 
ٌُخزي، ألن محبة هللا قد انسكبت فً  ٌُنشا صبراً  والصبر تزكٌة، والتزكٌة رجاء، والرجاء ال 

 (.٘ -ٖ: ٘قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" )رومٌه 

عندما أقرأ هذا المقطع ٌهزنً قول بولس "نفتخر بالضٌقات". لماذا؟ ما هو الجمٌل الرابع فً 
منتظر أن ٌتجّنب الناس الوقوع فً الضٌقات؟ ولماذا ٌفتخر بذلك رجل عادي عاقل؟ من ال

الضٌقات، لكن الكبلم هنا ٌدور حول االفتخار بها. أولٌس هذا تناقضاً ؼرٌباً؟ فالضٌقات تعنً الهم 
 والقلق.

إن كلمة "ضٌقات" هذه التً ترددت هنا تؤتً من كلمة ٌونانٌة قدٌمة تعنً اآللة التً كانوا 
قمح والتبن. فالضٌقات تنقًّ المإمن كتنقٌة القمح ٌخبطون بها قش الحنطة فٌفصلون بذلك بٌن ال

من التبن، ولذلك ٌفتخر بولس بها. ولم ٌكن بولس وحده ٌقؾ هذا الموقؾ بل شاركه فٌه 
الرسوالن بطرس وٌعقوب. ٌقول بطرس "أٌها األحباء ال تستؽربوا البلوى المحرقة التً بٌنكم 

(. وكتب ٌعقوب "احسبوه كل ٕٔ: ٗرس بط ٔحادثة ألجل امتحانكم كؤنه أصابكم أمر ؼرٌب" )
ٌُنشا صبراً وأما  فرح ٌا أخوتً حٌنما تقعون فً تجارب متنوعة، عالمٌن أن امتحان إٌمانكم 

 (.ٗ -ٕ: ٔالصبر فلٌكن له عمل تام لكً تكونوا تامٌن وكاملٌن ؼٌر ناقصٌن فً شًء" )ٌعقوب 

ة وقعت فٌها. أفرح عندما أخرج إنه أمر ؼرٌب. إنً عادًة أفرح عندما أخرج من ورطة أو تجرب
 ولٌس عندما أقع فٌها.

ٌن بكل قوة  قال بولس الرسول ألهل كولوسً أن ٌواجهوا اآلالم المتواصلة بفرح وشكر. "متقوِّ
لنا لشركة مٌراث القدٌسٌن  بحسب قدرة مجده بكل صبر وطول أناة بفرح شاكرٌن اآلب الذي أهَّ

 (.ٕٔ -ٔٔ: ٔفً النور" )كولوسً 

ءة هذه اآلٌات نرى لماذا ٌجب مواجهة التجارب والمشاكل بالفرح والشكر ألنه من خبللها عند قرا
ٌبنً هللا األخبلق المسٌحٌة. فقوة االحتمال وصدق العزٌمة ٌنموان فً حٌاتنا. إن علٌنا أال ننسى 

هللا أن هذه هً طرٌقة هللا فً العمل. إن الصبر صفة أساسٌة البد منها للقٌادة. وهذا هو أسلوب 
لجعلها جزءاً منا. إن الشجرة التً تكبر وتنمو فً المشتل الدافا تكون سلٌمة لكنها رفٌعة ضعٌفة. 
أما الشجرة التً تنبت حٌث الرٌح الشدٌدة فإنها تضرب بجذورها عمٌقاً فً األرض وتكون صلبة 

ٌّة. إن هذا ما ٌحتاجه القابد. إذ عندما تؤتً التجارب فإنها تقّوي إٌماننا،  وهذا االختبار ٌوجد فٌنا قو
 الثقة باهلل للمستقبل.

وكتب بولس: "فقال لً تكفٌك نعمتً ألن قّوتً فً الضعؾ تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري فً 
ًّ قوة المسٌح. لذلك أسّر بالضعفات والشتابم والضرورات واالضطهادات  ضعفاتً لكً تحل عل

(. ٓٔ -9: ٕٔكورنثوس  ٕبذ أنا قوّي" )والضٌقات ألجل المسٌح. ألنً حٌنما أنا ضعٌؾ فحٌن
ٌجب أن نواجه الواقع وهو أن هللا مهّتم بنضجنا أكثر من اهتمامه براحتنا. إن رؼبته هً تنعكس 

 على حٌاتنا ومن الجوانب العدٌدة، أشعة جمال المسٌح.
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هل دخلت مرة إلى مصنع خزؾ؟ عندما توضع قطعة الخزؾ فً التنور تكون ألوانها باهتة 
ة ولكن عندما تخرج من نار التنور تكون ذات ألوان بّراقة. إن النار هً التً تكسبها ذلك وقاتم

 الجمال. وهكذا الحال فً حٌاتنا، فإن نٌران الحٌاة تظهر جمال حٌاة المسٌح فٌنا.

السٌدة لٌلً تروتمان زوجة مإسس "المبلحٌن" واجهت فً حٌاتها صعوبات كثٌرة، ولكن عندما 
أي مكان فإن الحاضرٌن ٌشاهدون النور ٌضًء فً وجهها. إنه نور جمال  تدخل هذه السٌدة

 المسٌح ٌشع من خبلل روحها.

إن هذا بالطبع ٌحدث فقط عندما نواجه ضٌقات الحٌاة فً نور صلٌب المسٌح. وإال فإن الشدابد 
رٌن. وعلٌه ٌجب أن ن واجه تستطٌع أن تدق وتداً من العداء بٌننا وبٌن الرب. فقد نصبح متهوِّ

 متاعبنا ونثق باهلل كً ٌستخدمها إلكمال مشٌبته وعمل إرادته فٌنا.

باإلضافة إلى إظهار جمال المسٌح ٌمكن أن تصبح الضٌقات وسٌلة لبٌان قدرة هللا. فقد ُضرب 
ٌّة قد  بولس وسٌبل وألقٌا فً السجن ووضعت أرجلهما فً المقطرة. ورؼماً عن أن حقوقهما المدن

ن خبلفاً للقانون فكٌؾ تجدهما ٌتصرفان؟ كانا ٌرّنمان. هل كانت ترانٌم اؼتصبت وكانا ٌعامبل
 احتجاج؟ ال ، بل كانت ترانٌم االنتصار وتمجٌد هللا.

لقد مارس بولس فً مدٌنة فٌلبً ما علَّم به فً رسالته إلى كولوسً. فعندما ُضرب هو وسٌبل 
ًّ وأهٌنا كان رّدهما الفرح والشكر هلل. كان هذا إظ ٌن بكل بالعص هاراً لقوة هللا المجٌد فٌهم. "متقوِّ

 (.ٔٔ: ٔقوة بحسب قدرة مجده بكل صبر وطول أناة بفرح" )كولوسً 

هناك اختبلؾ فً اآلراء حول كٌفٌة إظهار هللا قوته فً حٌاة اإلنسان. ٌقول لنا بولس أن اإلنسان 
 إذا اجتاز وسط نار الصعوبات بروح الفرح والشكر فتلك قوة.

موسى، وإذا علٌّقة تتوقَّد بالنار والعلٌّقة لم تكن تحترق، فكان فً ذلك تحدٍّ له، فقال وكما نظر 
أمٌل ألنظر هذا المنظر العظٌم، هكذا ٌشعر الناس بالتحدي عندما ٌرون إنساناً ٌجتاز وسط نٌران 

 الصعوبات وهو ٌشكر الرب وٌحمده.

دس خبلل أٌامنا الصعبة هو ما أعطاه لنا إن أكثر ما ٌجب االحتفاظ به فً أذهاننا من الكتاب المق
أشعٌاء. "ألن أفكاري لٌست أفكاركم وال طرقكم طرقً ٌقول الرب. ألنه كما َعلَت السماوات عن 

(. عندما نصلً 9 -8: ٘٘األرض هكذا علت طرقً عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم". )أشعٌا 
ٌَّنه وله طرقه الخاصة للعمل. نرى  طالبٌن من الرب أن ٌنقذنا ٌجب أن نذكر أن هلل وقته الذي ع

مثاالً على هذا فً اختبار بولس الرسول فً أنطاكٌة بوالٌة بٌسٌدٌا حٌث ُطرد إلى خارج المدٌنة 
(. ثم ذهب من هناك إلى أٌقونٌة حٌث حاولوا رجمه ولكنه هرب إلى لسترة ٓ٘: ٖٔ)أعمال 
تركوه على أساس أنه مات (. وفً لسترة ثارت علٌه الجموع ورجموه وٙ -٘: ٗٔ)أعمال 
(. وهكذا نجا بولس من ثبلثة أخطار المرة تلو المرة. وهذا فً ذاته حسن مع أن 9ٔ: ٗٔ)أعمال 

 كبلّ من هذه الحوادث كان ٌكفً للقضاء على بولس لو سمح هللا بذلك.

عندما ذكر بولس هذه األحداث فٌما بعد صّرح تصرٌحاً مذهبلً. "وأما أنت فقد تبعت تعلٌمً 
سٌرتً وقصدي وإٌمانً وأناتً ومحبَّتً وصبري واضطهاداتً وآالمً مثل ما أصابنً فً و

: ٖتٌموثاوس  ٕأنطاكٌة وأٌقونٌة ولسترة، أٌة اضطهادات احتملت، ومن الجمٌع أنقذنً الرب )
(. هل كان بولس ٌعنً حقاً أن الرب أنقذه "من الجمٌع"؟ لقد أنقذه فً أنطاكٌة، وأنقذه ٔٔ -ٓٔ

 أٌقونٌة. أما فً لسترة فوقع فً أٌدي جمع حاقد فرجموه وظنوا أنه مات. أٌضاً فً
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لكن مع هذا ٌقول بولس "ومن الجمٌع أنقذنً الرب"، وفً هذا حقٌقة جمٌلة. لقد أنقذ الرب بولس 
ٌُرجم. ومع أنه ُرجم  مّرتٌن من الرجم فلم ٌرجمه المضطهدون، لكنه سمح فً المرة الثالثة أن 

اته. لقد كان الرب المنقذ فً المرات الثبلث. طبعاً كان بولس ٌتمنى لو أن الرب لكن الرب أنقذ حٌ
جّنبه الرجم فً المرة الثالثة كما جرى فً المرتٌن األولٌٌن، لكن طرق هللا لٌست دابماً طرقنا. 

المهم هو أن بولس اجتاز هذه االختبارات وهو ٌشهد بفرح لقوة هللا التً تنقذ وتحفظ. "وسٌنقذنً 
رب من كل عمل رديء وٌخلصنً لملكوته السماوي، الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمٌن" ال
 (.8ٔ: ٗتٌموثاوس  ٔ)

ون حسب قصده"  "ونحن نعلم أن كل األشٌاء تعمل معاً للخٌر للذٌن ٌحبون هللا الذٌن هم مدعوُّ
الحٌاة الٌومٌة.  (. من السهل فهم حقٌقة هذه العبارة، لكن من الصعب ممارستها ف8ًٕ: 8)رومٌه 

 ٌجد القابد صعوبة فً رإٌة الخٌر وهو ٌحّس بحرارة أتون التجارب.

ًّ طبقاً من  مت إل أاُلحظ وأنا أكتب هذه الكلمات كٌؾ تقوم زوجتً بعمل فطٌرة بالتفاح. فلو أنها قدَّ
لكن التفاح المدهون بالزبدة لرفضت قبوله، وكذلك لو أعطتنً كؤساً مملوءة بالطحٌن والخمٌرة. و

عندما تجمع كل هذه المواد وتمزجها بآلة المزج، وتضع العجٌنة الناتجة فً الفرن لفترة وجٌزة، 
ٌّة.  فإن ما ٌخرج بعد ذلك ٌكون فطٌرة تفاح شه

إن هذا ما ٌفعله هللا كثٌراً فً حٌاتنا. فهو ٌمزج معاً األوقات الطٌبة واألوقات الصعبة، وٌعرؾ 
ي بها المزج. ثم نمر فً نار التجارب، وإذ تكتمل العملٌة بالضبط النسبة الصحٌحة التً ٌجر

نخرج من كل ذلك أناساً أفضل مما كنا. إن السّر هنا هو أن ندرك ما هللا فاعله ونفتخر ونفرح فً 
 الضٌقات ونستجٌب بالشكر والفرح.

 وعلٌه فعندما تجد نفسك فً مؤزق، أو محتاراً، أو مضطهداً، أو مطروحاً فافرح. ذلك أن هللا
(. ٔ: ٌٗنشا فٌك صبراً ورجاء. "لكً تكونوا تاّمٌن وكاملٌن ؼٌر ناقصٌن فً شًء" )ٌعقوب 

فإذا كنت اآلن تواجه أٌاً من هذه األشٌاء فافرح ألنك فً صحبة أحسن الرفاق. كتب بولس ٌقول: 
ٌِّرٌن لكن ؼٌر ٌابسٌن، مضطهدٌن لكن ؼٌر  "مكتببٌن فً كل شًء لكن ؼٌر متضاٌقٌن، متح

(. باإلضافة إلى ذلك كان بولس 9-8: ٗكورنثوس  ٕكٌن، مطروحٌن لكن ؼٌر هالكٌن" )مترو
ٌواجه الموت دابماً "ألننا نحن األحٌاء ُنسلَّم دابماً للموت من أجل ٌسوع لكً تظهر حٌاة ٌسوع 

 (.ٔٔ: ٗكورنثوس  ٕأٌضاً فً جسدنا" )

كر خمسة أشٌاء، أولها اإلٌمان ما الذي جعل بولس مستمراً فً مواجهة كل هذه الصعاب؟ أنه ٌذ
"فإذا لنا روح اإلٌمان عٌنه حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت، نحن أٌضاً نإمن ولذلك نتكلم 

(. وثانٌها األمل "عالمٌن أن الذي أقام الرب ٌسوع سٌقٌمنا نحن ٖٔ: ٗكورنثوس  ٕأٌضاً" )
ت اآلخرٌن "ألننا إن صرنا (. وثالثها احتٌاجاٗٔ: ٗكورنثوس  ٕأٌضاً بٌسوع وٌحضرنا معكم" )

(. ورابعها مكسب حٌاتنا "لذلك ال نفشل، ٖٔ: ٘كورنثوس  ٕمختلٌّن فلله، أو كنا عاقلٌن فلكم" )
(. وخامسها ٙٔ: ٗكورنثوس  ٕبل وإن كان إنساننا الخارج ٌفنى فالداخل ٌتجدد ٌوماً فٌوماً" )

تنشا لنا أكثر فؤكثر ثقل مجٍد  كان رإٌته لكل شًء على ضوء األبدٌة "ألن خفة ضٌقتنا الوقتٌة
أبدٌاً. ونحن ؼٌر ناظرٌن إلى األشٌاء التً ُترى بل إلى التً ال ترى. ألن التً ُترى وقتٌة وأما 

 (.8ٔ -7ٔ: ٗكورنثوس  ٕالتً ال ُترى فؤبدٌة" )
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فلو أمكننا رإٌة األشٌاء كما هً فً الحقٌقة نجد أن الضٌق الحالً الذي ٌبدو ثقٌبلً وطوٌبلً، هو 
فً الحقٌقة خفٌؾ وقصٌر، وٌجب أن نواجه الصعوبة فً ضوء الصلٌب ومن وجهة نظر السماء، 

 وأن تتذكر بؤنها تعمل لخٌرنا ولٌس ضدنا.

ما هً بعض الخطوات العملٌة التً ٌمكن أن ٌتخذها القابد عندما ٌكون فً وسط المتاعب 
 ٔهمكم علٌه ألنه هو ٌعتنً بكم" )والحزن؟ أوالً ٌستطٌع أن ٌتمسك بكلمة هللا بجّدٌة "ملقٌن كل 

 (.7: ٘بطرس 

لقد حفظت هذه اآلٌة ؼٌباً منذ أول إٌمانً، ولكنً لم أتمكن من فهمها إال أخٌراً إذ أصبحت جزءاً 
من اختباري الشخصً. كنت أتحّدث مع الدكتور بل براٌت من الحملة الجامعٌة للمسٌح فذكرت له 

 ها.بعض الهموم والمصاعب التً كنت أمّر فٌ

ًّ وقال: لقد وجدت ٌا لٌروي عزاء عظٌماً فً ) ٌّن لً فً حٌاتً 7: ٘بطرس  ٔنظر إل (. لقد تب
الخاّصة أنه، إما أن أحمل أحمالً أو ٌحملها المسٌح عنً. ولما كان من ؼٌر الممكن أن نحمل 

 كبلنا تلك األحمال قررت أن أتركها له.

فً الفندق الذي كنا كبلنا ننزل فٌه، وكنت وتحّدانً األخ براٌت أن أجّرب ذلك. تركت ؼرفته 
مرتبكاً وأنا أتساءل: هل تعنً تلك اآلٌة فعبلً ما تقوله؟ ذهبت بعد ذلك إلى ؼرفتً وبدأت أصلً. 
وطّبقت بقدر ما أعرؾ ما قاله لً األخ براٌت كنت أشعر طوال شهور كؤن فً معدتً عقدة، أما 

. ال أقول لم تبَق لدي مشاكل، فهً لم تزل حتى بعد ذلك فقد تركتنً العقدة واختبرت إنقاذ هللا
الٌوم، ولكن الحمل قد انزاح. لم أعد أقضً لٌالً ببل نوم، أو أن أبكً حتى أنام. أستطٌع اآلن 

 مواجهة الحمل مع فرح الروح وشكر القلب.

ًّ خبلل ارتحال بنً إسرابٌل "جاءوا إلى مارة ولم ٌقدروا أن ٌشربوا ماء من مارة ألنه مّر لذ ا ُدع
(. جاءوا بعد ذلك إلى اٌلٌم حٌث وجدوا مٌاهاً حلوة ونخبلً مثمراً. ٖٕ: ٘ٔاسمها مارة" )خروج 

"ثم جاءوا إلى اٌلٌم، وهناك اثنتا عشرة عٌن ماء وسبعون نخلة، فنزلوا هناك عند الماء" )خروج 
ٔ٘ :ٕ7.) 

لوة مع الرب وثمٌر أوفر إنً أعرؾ ذلك فً حٌاتً الخاّصة. فإن مٌاه مارة المرة تلتها شركة ح
 فً خدمته.

 

 التغّلب على األخطار
ٌّات المجلجلة، وقد حدث أن التقٌت إحداها كل صٌؾ. إنه  فً المنطقة التً نعٌش فٌها تكثر الح

اختٌار مرعب أن ترى إحداها ملتفّة تنظر إلٌك مستعّدة لتلدغ ولدؼها سرٌع كالبرق وال ٌخطا. 
ٌّات ت تلّخص فً كلمتٌن: تجّنب وابتعد. إنك ال تحتاج للكثٌر من الذكاء إن خطتً بالنسبة لتلك الح

ًّ البلمع. ابتعد عنها.  لتعرؾ ماذا تفعل تجاه خطر األفعى ذات األجراس والظهر الماس

حاول أحد أصدقابً أن ٌمسك بإحداها، وانتهى به األمر إلى المستشفى. لم ٌمت، إذ لم ٌصبُه ؼٌر 
مرض مرضاً مضنٌاً وال تزال إصبعه مشلولة نتٌجة لتلك خدش بسٌط من ناب واحد، ولكنه 

اللدؼة. إنما هناك حسنة واحدة فً التعامل مع هذه األفاعً، فهً ال تحاول خداعك. عندما تجلجل 
 بؤجراسها وتبدي أنٌابها تعرؾ بالضبط ماذا ٌنتظرك.
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ضً على القابد. ومن المإسؾ أن الحال لٌست دابماً بهذا الوضوح بالنسبة لؤلخطار التً قد تق
فؽالباً ما تبدو بعض األخطار كؤنها ؼٌر ضاّرة، أو تجًء مستترة برداء من االحترام. ومن ناحٌة 

أخرى ٌؤتً بعضها ظاهراً مكشوفاً. إنها ترٌك أنٌابها فبل ٌبقى لدٌك أي شك. لنستعرض بعض 
 األخطار التً ٌتعّرض لها القادة.

ال للقٌام بحملة للمسٌح بٌن طبلب جامعٌٌن. وقد منذ بضع سنوات، كنت أجمع حولً بعض الرج
كتب لً بوب ستٌفنز، وهو أحد ضباط سبلح الطٌران الذي ترك الخدمة العسكرٌة، فقال فً 

 رسالته أنه مهتم بالبرنامج. فؤجبته قاببلً: أن لديَّ بعض األسبلة التً أود طرحها علٌه.

فً هذه الخدمة التبشٌرٌة أناساً ٌكرهون هللا؟ وكان السإال األول: هل تظن أن بإمكاننا ألن ُندخل 
كان بوب شاباً المعاً، وهو أحد خّرٌجً كلٌة الهندسة بجامعة مارٌبلند وقد نال درجة التفوق، فلم 

ٌتؤخر بالرّد وحصره بكلمة "ال". وهنا أعطٌته آٌة من الكتاب المقدس "ال ٌقدر أحد أن ٌخدم 
ٌّدٌن. ألنه إما إن ٌبؽض الواحد وٌحب اآلخر، أو ٌبلزم الواحد وٌحتقر اآلخر. ال تقدرون أن  س

 (.ٕٗ: ٙتخدموا هللا والمال" )متى 

ومع هذه اإلجابة وّجهت سإالً الثانً: هل تظن أن باإلمكان أن ٌعمل معنا أناس هم أعداء صلٌب 
ن المسٌح؟ فؤجاب: ال فؤعطٌته آٌة أخرى: "كونوا متمّثلٌن بً معاً أٌها األخوة، والحظوا الذٌ

ٌسٌرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. ألن كثٌرٌن ٌسٌرون ممن كنت أذكرهم لكم مراراً، واآلن 
أذكرهم أٌضاً باكٌاً، وهم أعداء صلٌب المسٌح، الذٌن نهاٌتهم الهبلك، الذٌن إلههم بطنهم ومجدهم 

 (.9ٔ -7ٔ: ٖفً خزٌهم الذٌن ٌفتكرون باألرضٌات" )فٌلبً 

أعداء صلٌب المسٌح "ٌفتكرون باألرضٌات". إنهم ٌلتقون جمٌعاً  فً هذا المقطع ٌقول بولس بؤن
ٌّة.  فً أمور هذا العالم، وٌعٌشون بروح مناهضة لروح الصلٌب التً هً روح المحبة المضح

وافق بوب على رأًٌ، وأتى عازماً أن ٌكّرس نفسه. وها هو قد أمضى عشرٌن عاماً ٌخدم بهذه 
بروحه وقد استخدمه هللا فً بلدان كثٌرة حول العالم. كما أن الروح. إن خطٌبة الطمع لم تعلق قط 

هناك كثٌرٌن من الشبان فً قارات ثبلث، تعود جذورهم الروحٌة إلى تؤثٌر المسٌح من خبلل 
 حٌاة بوب ستٌفنز الروحٌة.

 
 

 الطمع

ملق إن الطمع هو إحدى الخطاٌا التً ٌنّدد بها بولس الرسول بشدة. "فإننا لم نكن قط فً كبلم ت
(. فالكسب الشخصً لم ٌكن مطلبه فً ٘: ٕكما تعلمون، وال فً علّة طمع. هللا شاهد" )أفسس 

 خدمته. وإال لما كان هللا استخدمه فً ذلك العمل العظٌم إذ نشؤت على ٌده كنابس مسٌحٌة زاهرة.

مسٌح فاطلبوا كان بولس ضد الطمع والتعلّق بالمبلذ الفانٌة. فها هو ٌقول: "فإن كنتم قد قمتم مع ال
ما فوق حٌث المسٌح جالس عن ٌمٌن هللا. اهتموا بما فوق ال بما على األرض. ألنكم قد ُمتُّم 

وحٌاتكم مستترة مع المسٌح فً هللا. متى أظهر المسٌح حٌاتنا فحٌنبذ ُتْظَهرون أنتم أٌضاً معه فً 
هوة الردٌبة، الطمع الذي المجد. فؤمٌتوا أعضاءكم التً على األرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الش

 (.٘ -ٔ: ٖهو عبادة األوثان" )كولوسً 
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الحظوا أن الطمع هو عبادة األوثان. والرسول ٌوحنا أٌضاً كتب "أٌها األوالد احفظوا أنفسكم من 
 (.ٕٔ: ٌ٘وحنا  ٔاألصنام" )

بان. ما الذي ٌجعل الطمع خطراً ممٌتاً إلى هذا الحد على القابد الروحً؟ هناك على األقل سب
هو أن الطمع ٌجعل القابد ٌفقد الرإٌة، فتصبح حٌاته مرّكزة على هذه الدنٌا وقد قال ٌسوع  -األول

(. فإذا اهتم القابد بؤشٌاء هذه الدنٌا ٌتحّول فكره ٖٙ: 8ٔ"مملكتً لٌست من هذا العالم" )ٌوحنا 
 إلى اتجاهات ال نفع فٌها فٌعٌش ال لما هو أبدّي بل لما هو زابل.

ٌسوع ومات لكً ٌعطً الحٌاة األبدٌة للعالم. ولذا ٌجب على القابد أال ٌحٌا بقصد جمع  لقد عاش
الفوابد الشخصٌة. واتقاًء لهذا الخطر، على القابد أن ٌكون دابم الحذر. ولٌذكر تحذٌر ٌوحنا: "ال 

كل ما فً  تحبوا العالم وال األشٌاء التً فً العالم. إن أحب أحد العالم فلٌست فٌه محبة اآلب. ألن
م المعٌشة. لٌس من اآلب بل من العالم. والعالم ٌمضً  العالم شهوة الجسد، وشهوة العٌون، وتعظُّ

 (.7ٔ -٘ٔ: ٌٕوحنا  ٔوشهوته، وأما الذي ٌصنع مشٌبة هللا فٌثبت إلى األبد" )

سمعت مرة أحد الوعاظ ٌتبّجح بالقول أن بإمكانه أن ٌعظ ٌومٌاً لمدة أسبوعٌن دون أن ٌرتدي 
البدلة ذاتها مرتٌن )أي كان لدٌه أكثر من أربع عشرة بدلة.( كٌؾ ٌعظ هذا الواعظ بكلمة هللا 
 وٌكّدس كل تلك المبلبس؟ إن انصراؾ خدام هللا لجمع المال ٌسًء لسمعة الخدمة وٌضّر بها.

إن هذا ال ٌعنً أن عمل المسٌح ال ٌحتاج للمال. إننا نعرؾ من أسفار العهد الجدٌد أن الرسل 
م  األولٌن كان لدٌهم ماٌل كاؾ. فقد حدث لفترة أن باع أفراد من الكنٌسة أمبلكهم لكً ٌإازروا تقدُّ

: ٗالبشارة. فإن برنابا "إذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل" )أعمال 
"لٌس لً  (. لكن تلك األموال لم ُتستخدم لجمع ثروة شخصٌة ألّي من الرسل. لقد قال بطرس:7ٖ

 (.ٙ: ٖفضة وال ذهب" )أعمال 

والسبب الثانً الذي ٌجعلنا نعتبر الطمع خطراً ممٌتاً هو أنه عندما ٌهتم اإلنسان بالمال أوالً 
وٌعطً هللا المقام الثانً، فإنه ال ٌلبث أن ٌبعد هللا من حٌاته وال ٌعطٌه أي مقام. إن الطمع خطٌبة 

(. عبادة ٖ: ٕ: "ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً" )خروج خبٌثة تعشِّش فً أعماق القلب. قال هللا
األوثان هً أن تحب أي شًء أكثر من هللا. فً هذه األٌام ال ٌزال بعض اآللهة المصنوعة من 

الحجر أو جذوع الشجر. إال أن أكثر آلهة هذا العالم مصنوع من الزجاج المزخرؾ والمعدن 
 ر أو جلد التمساح.البّراق أو من الناٌلون أو الصوؾ أو الحرٌ

أذكر حدٌثاً جرى لً مع شاب كان ٌتوق ألن ٌصبح قابداً فً عمل المسٌح. لقد التقٌنا فً مدرسة 
للكتاب المقدس، حٌث كان ٌدرس وعلى وشك أن ٌتخّرج، وجرى بٌننا بحث فً بعض القضاٌا. 

ة كبٌرة لخدمة هللا. بدا لً أن الشاب كان ناجحاً فً المدرسة من الناحٌة األكادٌمٌة وأن لدٌه طاق
جه. لم ٌجبنً بسرعة، وكان ٌفّكر بعمق واهتمام.  فً ذلك الٌوم سؤلته عما سٌفعله بعد تخرُّ

وتوقّعت أن ٌجٌبنً بؤنه متشّوق لخدمة الرب. فقد ٌحّب أن ٌصٌر مرسبلً فٌسافر إلى بلد بعٌد 
لٌبشر باإلنجٌل ولو  حٌث ٌخدم بٌن سكان األدؼال. أو ٌؽامر فٌدخل أحد بلدان الستار الحدٌدي

ٌِّلتً شتى المذاهب.  كلّفه ذلك حٌاته ذاتها. لقد ذهبت بمخ

ًّ وأجاب برصانة وجّد: "أظن أنً سؤشتري سٌارة بوٌك."  أخٌراً تطلّع الشاب إل

دهشت من جوابه وارتبط لسانً عن الكبلم. هذا الرجل ذو طاقة كبٌرة لخدمة هللا لكن ال ٌشؽل 
ٌاة الزابلة. وٌبدو أن وصٌة بولس لم تصل إلى العمق لتإّثر فً دوافعه اهتمامه ؼٌر برٌق هذه الح
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ٌّروا عن شكلكم بتجدٌد أذهانكم لتختبروا ما هً إرادة هللا  الداخلٌة: "وال تشاكلوا هذا الدهر بل تؽ
ٌّة الكاملة" )رومٌه  (. ولم تكن محبة المسٌح تحصره وتوّجهه إلى أهداؾ ٕ: ٕٔالصالحة المرض

 (.٘ٔ -ٗٔ: ٘كورنثوس  ٕ)انظر أعلى وأنبل 

إن السإال، بالطبع، لٌس إن كنا أؼنٌاء أم فقراء. إنً أعرؾ رجاالً ونساء هم من أؼنى الناس فً 
هذه الحٌاة، وقد كّرسوا حٌاتهم لخدمة هللا، وٌشؽلون مراكز قٌادٌة هاّمة فً خدمة المسٌح. إن 

د فً البنك. إن ما لدٌنا فً هذه الحٌاة الطمع وحب المال مسؤلة تتعلق بحالة القلب ولٌس بالرصٌ
ٌمكن استخدامه للمسٌح، وأموالنا تكون كعبد ٌطٌعنا ال كسٌد ٌؤمرنا. هذه األموال إما أن تؤسرنا أو 

نسٌطر علٌها ونستخدمها. إن المإمن الذي أعطاه هللا ماالً ٌستطٌع أن ٌستعمله بحكمة فٌكون 
 وسٌلة خٌر وبركة لمبات من الناس.

اس الذي ٌقعون فً قبضة الطمع فإن حالهم تدعو إلى الشفقة، إذ ال ٌعرفون القناعة أو أّما الن
الراحة طوال طرٌقهم إلى الموت. "من ٌحب الفّضة ال ٌشبع من الفّضة، ومن ٌحب الثروة ال 

 (.ٓٔ: ٌ٘شبع من دخل. هذا أٌضاً باطل" )جامعة 

ٌون وٌعملون لٌصبحوا أثرٌاء. "وأما ٌحّذر بولس فبتٌن من الناس، األولى هم أولبك الذٌن ٌح
ٌّة ومضّرة تؽّرق  الذٌن ٌرٌدون أن ٌكونوا أؼنٌاء، فٌسقطون فً تجربة وفخ وشهوات كثٌرة ؼب
الناس فً العطب والهبلك. ألن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتؽاه قوٌم ضلّوا عن 

 (.ٓٔ -9: ٙتٌموثاوس  ٔاإلٌمان وطعنوا أنفسهم بؤوجاع كثٌرة" )

إن شركاً كهذا ٌشكل تهدٌداً كبٌراً، ولقد حدث قرٌباً لبولس نفسه بعدما تركه دٌماس "إذ أحّب 
(. ومع أن دٌماس كان مرافقاً للرسول نفسه فقد فاته ٓٔ: ٗتٌموثاوس  ٕالعالم الحاضر" )

 اإلصؽاء إلى هذا التحذٌر وخاب نهابٌاً.

بة األثرٌاء. "أوِص األؼنٌاء فً الدهر الحاضر أن ال أما الفبة الثانٌة التً ٌشملها التحذٌر فهً ف
ٌَّة الؽنى، بل على هللا الحً الذي ٌمنحنا كل شًء بؽنى  ٌستكبروا وال ٌلقوا رجاءهم على ؼٌر ٌقٌن

للتمتُّع. وأن ٌصنعوا صبلحاً، وأن ٌكونوا أؼنٌاء فً أعمال صالحة، وان ٌكونوا أسخٌاء فً 
ٌن ألنفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكً ٌمسكوا بالحٌاة األبدٌة" العطاء، كرماء فً التوزٌع، مّدخر

ٌُلقون رجاءهم على 9ٔ -7ٔ: ٙتٌموثاوس  ٔ) (. ٌتعرض األؼنٌاء للسقوط فً تجربة التكبُّر ف
المال فً هذه الدنٌا ولٌس على هللا. بٌنما ٌجب علٌهم أن ٌحٌوا مفكرٌن فً األبدٌة وأن ٌستعملوا 

 ثروتهم وفقاً لذلك.

وع أٌضاً تكلم على هذا الموضوع. فقد جاءه رجل ٌظن أن أخاه أخطؤ إلٌه. قال: "ٌا معلّم قل ٌس
ألخً أن ٌقاسمنً المٌراث. فقال له )ٌسوع( ٌا إنسان، من أقامنً علٌكما قاضٌاً أو مقّسماً؟ وقال 

 -ٖ: ٕٔقا لهم انظروا وتحفّظوا من الطمع.فإنه متى كان ألحٍد كثٌٌر فلٌست حٌاته من أمواله" )لو
(. فهو لم ٌتعاطؾ مع الرجل الذي اّدعى بؤن أخاه ٌسًء إلٌه، بل حاول أن ٌنشل جمٌع ٘ٔ

سامعٌه من وهدة الطمع. هنا رجل لدٌه المال وآخر ٌطمع فٌه. كبلهما واقع فً براثن الطمع. 
 وقال لهم ٌسوع المثل الذي ٌظهر ؼباء اإلنسان الذي "ٌكنز لنفسه ولٌس هو ؼنٌاً هلل".

سن إذن بالقابد أن ٌفحص قلبه حول هذا الموضوع حتى ٌتؤكد من أنه لن ٌنزلق وٌقع فً ذلك ٌح
 الفخ الممٌت.
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 تمجٌد الذات

والخطر الثانً الممٌت الذي ٌتعّرض له القابد هو الكبرٌاء. قال بولس "وال طلبنا مجداً من الناس 
(. ٙ: ٕتسالونٌكً  ٔالمسٌح" ) ال منكم وال من ؼٌركم مع أننا قادرون أن نكون فً وقار كرسل

( نجده ٌتبرأ اآلن من تمجٌد الذات والسعً فً طلب ٘فبعد أن تبرأ بولس من الطمع )اآلٌة 
 اإلكرام والمركز.

هذا أٌضاً فٌخ خبٌث وقد ٌقع فٌه اإلنسان بشكل طبٌعً دون أن ٌبلحظ ذلك. فلو كنت أحد 
ث أشٌاء تجعلك تبدو شخصاً فوق العادة. المتكلمٌن فً مإتمر، أو كنت القابد لفرٌق، فقد تحد

وجدت نفسً مرة فً وضع كهذا. "هذا لروي. إنه ٌترأس إحدى حلقات الدراسة فً المإتمر". 
"تعال ٌا لروي نتحدث قلٌبلً، فهنا أصدقاء ٌرؼبون فً التحدث إلٌك". "ٌا لروي، ما رأٌك لو 

ٌا لروي، تعال معنا إلى حفلة ؼداء جلست معنا على المنبر الستقبال األخوة وتوجٌه الصبلة". "
 خاّصة، إنها أكثر هدوءاً وراحة من ؼرفة الطعام مع المإتمرٌن العادٌٌن".

مإخراً حضرت مإتمراً حٌث جرى معً أشٌاء كهذه. وجدت نفسً أنزلق فً فخ اإلصؽاء 
ذ بها. استمر ذلك حتى الٌوم التالً، ثم شعرت بؤن الروح ا لذُّ لقدس ٌتكلّم معً لعبارات التعظٌم والتَّ

مباشرة وشخصٌاً، وذلك من خبلل كلمة هللا. لقد كنت أقرأ فً إنجٌل مرقس، وفجؤة بدت أمامً 
اآلٌات كما لو كانت الفتة مضاءة بؤنوار ساطعة. "وقال لهم فً تعلٌمه، تحرزوا من الكتبة الذٌن 

جامع، والمتكآت ٌرؼبون المشً بالطٌالسة، والتحٌات فً األسواق. والمجالس األولى فً الم
ٌُطٌلون الصلوات. هإالء ٌؤخذون دٌنونة  األولى فً الوالبم. الذٌن ٌؤكلون بٌوت األرامل ولعلٍّة 

  (.ٓٗ -8ٖ: ٕٔأعظم" )مرقس 

 شعرت كؤن الرب ٌقول لً: "هل تحب كل هذه والتً تجعلك تشعر بؤنك ذو أهمٌة؟"

 "نعم ٌا رب".

 الشهرة واألهمٌة؟" "هل تحب الصعود إلى المنبر والظهور بٌن ذوي

 "نعم ٌا رب".

 "هل تحب تحٌات الناس التً تؽّذي أنانٌتك؟"

 "نعم ٌا رب".

 ًَّ بعد أن أعدت قراءة الكلمات فً اآلٌات المذكورة عدة مرات شعرت بالندم. خررت على ركبت
واعترفت بخطاٌاي وتصالحت مع الرب وقد شعرت بمواساته وؼفرانه. شكراً هلل من أجل الوعد: 

: ٌٔوحنا  ٔاعترفنا بخطاٌانا فهو أمٌن وعادل حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطّهرنا من كل إثم" ) "إن
9.) 

لقد كان ؼفران هللا كامبلً حتى أنً بدأت أسخر من نفسً بخصوص ما مضى. لقد بدا كل شًء 
فً منتهى الحماقة والببلهة عندما أظهره لً الروح القدس بوضوح. وعندما كنت أدخل إلى 
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ة فً األٌام التالٌة للمإتمر كنت أذكر نفسً وأنا أضحك "حسناً أٌها األبله، ال تتصّرؾ القاع
كالكتبة". وإنً متؤكد من أن بعض الذٌن رأونً كانوا ٌتساءلون عن سبب ضحكً. وأما أنا فكنت 

أعرؾ ذلك. لقد كنت أعجب من ُحمق من ٌعمل جاهداً للحصول على مجد تافه، بٌنما كنت 
د وٌقوى.أستمتع باالق  تراب إلى هللا، اقتراب ٌتجدَّ

ٌحسن بالقابد أن ال ٌقلّل من قٌمة الخطر الذي حّذر منه بولس الرسول عندما قال "وال نكن 
(. لقد حدث مع بولس ما ٌمّثل لنا مدى خشٌته من عبادة الناس. لقد ٕٙ: ُ٘معجبٌن" )ؼبلطٌة 

أن الناس قالوا فٌما بٌنهم "إن اآللهة تشّبهوا استخدم هللا برنابا وبولس كثٌراً فً مدٌنة لسترة حتى 
(. وعندما الحظ الرسوالن أن الناس كانوا على وشك تقدٌم ٔٔ: ٗٔبالناس ونزلوا إلٌنا" )أعمال 

قا ثٌابهما واندفعا إلى الجمع صارخٌن وقابلٌن: أٌها الرجال،  ذبٌحة لهما كما لو كانا إلهٌن "مزَّ
تحت آالم مثلكم، نبّشركم أن ترجعوا عن هذه األباطٌل إلى اإلله  لماذا تفعلون هذا؟ نحن أٌضاً بشرٌ 

 (.٘ٔ -ٗٔ: ٗٔالحً الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فٌها" )أعمال 

واجه الرسوالن فً الواقع خطرٌن فً لسترة. كان األول تقدٌم الناس لهما العبادة والحمد، وكان 
"ثم أتى ٌهود من أنطاكٌة وأٌقونٌة وأقنعوا الجموع  الثانً الؽضب واالضطهاد من الناس أنفسهم.

(. من الواضح أن 9ٔ: ٗٔفرجموا بولس وجّروه خارج المدٌنة ظانٌن أنه قد مات" )أعمال 
الخطر األول كان األكبر واألعظم، ألن الرسولٌن لم ٌمّزقا ثٌابهما عندما حاول الشعب رجمهما 

عض تؤلٌههما. فقد خاؾ بولس وبرنابا تمجٌد بالحجارة، ولكنهما فعبل ذلك عندما حاول الب
 الجماهٌر أكثر من خوفهما من االضطهاد، وكانا فعبلً على حق.

سمعت أخٌراً أحد القادة المسٌحٌٌن ٌحكً عن خبث التكّبر فً حٌاته عندما أتى ربٌس اإلرسالٌة 
ٌة عالٌة. فمثبلً لو العام ومعه المدٌر المباشر، لزٌارته فً منطقته. فقد أحس بمٌل للظهور بروحان

أنه كان ٌقرأ إحدى مجبلت األخبار وحضر ربٌساه فإنه كان ٌخفً مجلة األخبار وٌفتح الكتاب 
المقدس كً ٌبدو رجبلً روحٌاً. إن ذلك ٌجعله ٌؤمل أن ٌحظى بتقرٌر ممتاز. كان ٌحب أن ٌعود 

"ال بخدمة العٌن كمن  ربٌساه من الزٌارة وهما ٌتؽّنٌان بحمده. لكن كلمة هللا تؤمرنا أن نعمل
 (.ٙ: ٌٙرضً الناس، بل كعبٌد المسٌح عاملٌن مشٌبة هللا من القلب" )أفسس 

ٌبدو الناس معرضٌن خصوصاً لخطٌبة السعً لتمجٌد نفوسهم فً ثبلثة مجاالت ٌشتمل كٌل منها 
على شًء حسن فً ذاته. المجال األول هو فً عطابنا. ٌحاول أحد القسس مثبلً أن ٌكسب 

ساً فً مدرسة وكنٌس ته شهرة عن طرٌق مٌزانٌة التبشٌر الضخمة التً قرروها. كما أن مدرِّ
األحد ٌحاول التفّوق فً عمل صفّه على الصفوؾ األخرى فً المدرسة لكً ٌظهر هذا التفّوق فً 

تقرٌر الكنٌسة وٌراه الجمٌع. وقد ٌتبّرع أحدهم بسخاء ملحوظ لكً ٌظهر اسمه على البحة 
 كً ٌنتبه أحد القادة إلى ذلك فٌرسل له مذكرة خاصة ٌثنً بها علٌه.التبرعات أو ل

قال ٌسوع: "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكً ٌنظروكم. وإال فلٌس لكم أجر عند 
ت قدامك بالبوق كما ٌفعل المراإون فً  أبٌكم الذي فً السموات. فمتى صنعت صدقة فبل تصوِّ

جدوا من الناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت المجامع وفً األزقة لكً ٌم
فمتى صنعت صدقة فبل تعّرؾ شمالك ما تفعل ٌمٌنك لكً تكون صدقتك فً الخفاء. فؤبوك الذي 

 (.ٗ -ٔ: ٌٙرى فً الخفاء هو ٌجازٌك عبلنٌة" )متى 

فً إنتاجه للرب. إن  أما المجال الثانً الذي ٌنبؽً فٌه على القابد أن ٌحرص على دوافعه فهو
التقارٌر الطابفٌة السنوٌة التً تتحدث عن نجاح بعض رعاة الكنابس فً "زٌادة عدد األعضاء" 
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سوؾ  -حضرة الربٌس-ٌمكن أن تكون تقارٌر مإذٌة. فإن الراعً الذي أجاد، ٌجد نفسه آمبلً بؤن 
 هو الذي ٌضم المإمنٌن أن هللا –ٌرى اإلحصاءات وتتكون لدٌه الفكرة. لنذكر هنا أمرٌن: األول 

أن  –(. ثانٌاً 7ٗ: ٕإلى الكنٌسة "وكان الرب كل ٌوم ٌضم إلى الكنٌسة الذٌن ٌخلصون" )أعمال 
التكّبر ٌإدي إلى السقوط. وقد سقط داود فً الخطٌبة عندما عدَّ الشعب. كان ٌظن أن ذلك سٌجلب 

إسرابٌل سبعون ألؾ رجل"  له السرور فجلب له الحزن. "فجعل الرب وبؤ فً إسرابٌل فسقط من
 (.ٗٔ: ٕٔأٌام  ٔ)

لقد أرسلنا الرب لنعمل فً حقله. ولذا فهو ٌنتظر منا أن نجتهد فً إٌصال الرسالة لكً نؤتً 
ٌُسّر عندما ُتستخدم جهودنا بمإازرة روح هللا  بكثٌرٌن إلى الملكوت. واألكثر هو األحسن. إن هللا 

تبلمٌذ. لكن علٌنا أن نتؤكد من أن عملنا هذا هو "كما فٌمتلا الملكوت بالمإمنٌن وٌزداد عدد ال
 للرب لٌس للناس".

ض فٌه للتكبر فهو فً خدمتنا للمسٌح. قال بولس:  أما المجال الثالث الذي نتعرَّ

(. كان ٌخدم هللا ال الناس. من السهل أن نقع فً خطٌة 9ٔ: ٕٓ"اخدم الرب بكل تواضع" )أعمال 
ص عندما نكون فً حضرة شخص ذي أهمٌة وسٌثنً علٌنا وٌخبر التظاهر بالعمل والجهاد بإخبل

 اآلخرٌن عما رآه، لكن نقعد وال نعمل شٌباً ذا أهمٌة عندما ال ٌرانا إال الناس العادٌون.

تشّكل زوجتً لً تحّدٌاً دابماً من هذه الناحٌة، إنها مثال ممتاز فً كٌفٌة تحضٌرها لمابدة الطعام. 
عابلة تماماً كما تحّضرها لو كان لدٌنا ضٌوؾ. فقد ٌتناول معنا الطعام تحّضر المابدة لنا نحن ال

ٌّر من طرٌقة زوجتً شٌباً.  أحد المرسلٌن أو أحد القادة المسٌحٌٌن. إن وجود هإالء معنا ال ٌؽ
فهً تتّبع الطرٌقة األصولٌة فً إعداد المابدة دون أي تؽٌٌر، إن كان من جهة األلوان المختلفة أو 

أو من جهة األوانً واألدوات المستعملة. إنها تحّضر المابدة دابماً كما للرب )ال لتكون الملحقات 
 قدوة لؽٌرها بل عن قناعة شخصٌة(.

 
 

 الشعور بالفشل

ض له القابد هو الشعور بالفشل. الشٌطان ماهر فً إدخال الفشل  الخطر الثالث الممٌت الذي ٌتعرَّ
ت. وخططهم لم تنجح، إلى النفوس. لقد سقط قادة كثٌرون إلى  أعماق الٌؤس. فإن أحوالهم تردَّ

والمنتقدون واصلوا تذكٌرهم بعٌوبهم. كان لهم أصدقاء ٌعتمدون علٌهم، وإذا ببعض هإالء 
 ٌتنكرون لهم ببل سبب، بل ٌقومون ضدهم وٌهاجمونهم.

ل ندهش إذ كٌؾ ٌعالج القابد مشكلة كهذه؟ إننا جمٌعاً نواجه مثل هذا الوضع، لٌس أحٌد معفى. ب
 نرى الكتاب المقدس ٌذكر عدداً من رجال هللا علقوا فً أحبولة الفشل.

فً قصة إٌلٌا نرى الفشل حّل به رأساً بعد االنتصار العظٌم. وهذا أمر معروؾ. ٌحدث االنتصار 
وؼالباً ٌتبعه هبوط عاطفً أو فشل ما. إلتقى إٌلٌا أنبٌاء البعل على جبل الكرمل فانتصر علٌهم 

راً ساحقاً. وكان أنبٌاء البعل قد صلّوا وجّرحوا أنفسهم بالسكاكٌن وصاحوا كل النهار فلم انتصا
ٌجبهم أحد. البعل لم ٌسمعهم ومذبحهم ظلَّ ببل نار لتحرق ذبٌحتهم. ثم صلى إٌلٌا صبلة اإلٌمان 
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الذٌن  فدعا الرب لٌقبل ذبٌحته، فاستجاب الرب بنار أنزلها على الذبٌحة فؤحرقتها حتى أن الناس
وا على وجوههم وقالوا "الرب هو هللا" )  (.9ٖ: 8ٔملوك  ٔشاهدوا ذلك خرُّ

بعد هذا أخذت األوضاع تسوء. لقد علمت الملكة إٌزابل بما جرى فؽضبت، وأرسلت إلى إٌلٌا 
تهّدده بالقتل. إذا سخطت امرأة على رجل فذلك صعب، وعلى األخص إذا كانت المرأة شرٌرة 

 بل. وهكذا خاؾ إٌلٌا وهرب.وذات نفوذ مثل إٌزا

نجد فً قصة إٌلٌا أن هناك أربعة دروس نستخلصها من الشعور بالفشل. أوالً، الشعور بالفشل 
ٌولّد فً اإلنسان تقدٌراً زابفاً للقٌم. "ثم سار فً البرٌة مسٌرة ٌوم حتى أتى وجلس تحت رتمة 

ملوك  ٔست خٌراً من آبابً" )وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى اآلن ٌا رب، خذ نفسً ألننً ل
(. وكؤن إٌلٌا أراد أن ٌقول: "جمٌعنا سنموت ٌوماً، إذن ما نفع الحٌاة ولماذا ال أموت اآلن؟ ٗ: 9ٔ

لست أفضل من باقً الناس، وما دمت سؤموت ٌوماً، فلٌكن اآلن". لكن إٌلٌا كان على خطؤ. فإنه 
ت عدة سنٌن، لم ٌمت أبداً ألن هللا أراد له شٌباً آخر. كانت هلل  خطة خاصة فٌما ٌخّص إٌلٌا. مرَّ

وجاء ٌوم كان إٌلٌا ٌسٌر فٌه مع الٌشع، "وفٌما هما ٌسٌران وٌتكلمان إذا مركبة من نار وخٌل من 
 (.ٔٔ: ٕملوك  ٕنار ففصلت بٌنهما، فصعد إٌلٌا فً العاصفة إلى السماء" )

ولٌاته. "ودخل هناك المؽارة وبات ثانٌاً، ٌستطٌع الشعور بالفشل أن ٌجعل اإلنسان ٌهرب من مسإ
(. قد ٌصل القابد إلى 9: 9ٔملوك  ٔفٌها. وكان كبلم الرب إلٌه ٌقول له: مالك ههنا ٌا إٌلٌا" )

، وهو ٌتطلَّع حوله، أن أحواله قد ساءت جداً، وأن أي تؽٌٌر سٌكون حتماً  وضع فاشل حتى لٌظنَّ
فٌه. فإذا ٌبس واستسلم للفشل، وؼدا مفلساً ال أفضل له. وهنا قد ٌتخلى عن العمل الذي وضعه هللا 

فابدة منه للناس الذٌن ٌعتمدون علٌه إلرشادهم وتوجٌههم، فإن هللا هنا قد ٌقترب منه لٌقول: "لماذا 
 تفعل هذا؟ إن مكانك هو العمل الذي أعطٌتك إٌاه".

ه ثالثاً، ٌجعل الشعور بالفشل اإلنسان ٌضع اللوم على اآلخرٌن كما لو كانوا ا لسبب فً فشله. ٌوجِّ
د بهم على أنهم سبب مشاكله. ماذا قال إٌلٌا؟ "قد ؼرت ؼٌرة  إصبع اللوم إلى الذٌن حوله وٌندِّ

للرب إله الجنود ألن بنً إسرابٌل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبٌاءك بالسٌؾ فبقٌت 
 م كله على الشعب.(. وضع اللؤ: 9ٔملوك  ٔأنا وحدي وهم ٌطلبون نفسً لٌؤخذوها" )

رابعاً: الشعور بالفشل ٌجعل القابد ٌرى األشٌاء أضخم كثٌراً مما هً. لقد صاح إٌلٌا وقال أنه 
الرجل الوحٌد فً كل المملكة الذي بقً أمٌناً هلل. لكن هللا قال له: ال. "قد أبقٌت فً إسرابٌل 

كب التً لم َتجُث للبعل وكل فم لم ٌقّبله" )7ٓٓٓ (. كانت األشٌاء تبدو 8ٔ: 9ٔوك مل ٔ، كل الرُّ
إلٌلٌا وكؤنها معتمة كبٌبة ألنه كان ٌراها من وهدة الفشل التً ترّدى فٌها. لكن الواقع كان ؼٌر 

ٌّة. لقد كان الوضع أفضل   مرة مما كان ٌظن. 7ٓٓٓذلك بالكل

نرى أي  ٌستطٌع أكثرنا أن ٌشهد لحقٌقة هذا االختبار. إننا ونحن فً وسط المشكلة ال نستطٌع أن
ٌّبة فعبلً كما تبدو لنا فً تلك األٌام الكبٌبة. وعندما  شًء حسناً. لكن من النادر أن تكون األشٌاء س
ٌنقشع الضباب وتزول العاصفة نصٌر نرى بوضوح أكثر، وتبدو األشٌاء أفضل مما كانت تبدو 

 مرة. 7ٓٓٓبحوالً 

ون أن ٌبقً فٌها حامٌة تدافع عنها، وعندما مرَّ داود أٌضاً فً اختبار مشابه لهذا. لقد ترك مدٌنته د
صموبٌل  ٔرجع إلٌها بعد حٌن وجد أن العمالقة احرقوها بالنار وسبوا جمٌع النساء واألوالد )

(. وماذا كان رّد فعل داود؟ عمل ككل الناس فً مثل هذه األحوال. "فرفع داود والشعب ٖ: ٖٓ
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(. وهكذا نجد داود ٌقع ٗ: ٖٓصموبٌل  ٔلبكاء" )الذٌن معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبَق لهم قوة ل
 فً أحبولة الحزن والٌؤس.

لكن بعد هذا حدث ما ٌصعب تصدٌقه. ذلك أن رجال داود، رفاقه فً السبلح الذٌن اّتبعوه فً 
السّراء والضّراء، تآمروا فٌما بٌنهم وهّموا برجم داود. وهذا الوالء الذي أظهره رجال داود له، 

ن داود ٌعّول علٌه أكثر من أي شًء آخر، بدا وكؤنه سٌنهار دفعة واحدة. لقد الوالء الذي كا
خاطر أولبك الرجال أكثر من مرة وعّرضوا أنفسهم للموت من أجل داود. أما اآلن فتطلّع داود 

 وإذ بهم ٌصبحون ضده. شعر داود بؤنه أصبح وحٌداً.

ٌظّل قرٌباً. "وأما داود فتشّدد  اضطر داود أن ٌطلب العون، فتوّجه نحو الشخص الوحٌد الذي
(. سؤل الرب إن كان ٌشٌر علٌه باللحاق بالؽزاة. فؤجابه: ٙ: ٖٓصموبٌل  ٔبالرب إلهه" )

"ألحقهم، فإنك تدرك وتنقذ". وهكذا كان وأنقذ داود ورجاله بعد دحر العمالقة جمٌع النساء 
ات وال ؼنٌمة وال شًء من جمٌع واألوالد "ولم ٌفقد لهم شًء ال صؽٌر وال كبٌر وال بنون وال بن

 (.9ٔ: ٖٓصموبٌل  ٔما أخذوا لهم بل رّد داود الجمٌع" )

ٌّن فٌما بعد أن األوضاع كانت على أحسن ما ٌمكن.  مع أن األوضاع كانت تبدو على أسوأها تب
أعٌدت جمٌع النساء مع جمٌع األوالد ولم ٌصب أحد بسوء. صحٌح أن صقلع مدٌنة داود ورجاله 

لكن داود لم ٌعد فً حاجة إلٌها. لقد كانت المملكة فً طرٌق اإلعداد لٌتسلّمها داود. لقد  قد أحرقت
ٌُستدَعى داود لٌدخل القصر وٌتسلّم  سقط الملك شاول قتٌبلً فً المعركة، وبعد وقت قصٌر س

 الملك. عندما كانت األحوال تبدو على أسوأها لم ٌعرؾ داود ورجاله الحقٌقة ؼٌر المنظورة، وإال
 لكانوا فرحوا واحتفلوا ورفعوا هلل أصوات الحمد بدل أن ٌبكوا "حتى لم تبَق لهم قوة للبكاء".

إن الشعور بالفشل كثٌراً ما ٌصل بصاحبه إلى هذه النتٌجة. تتضّخم المشاكل كثٌراً جداً، وبٌوت 
ٌمان الخلد الصؽٌرة تبدو كالجبال الضخمة. إن على القابد فً حال كهذه أن ٌواصل السٌر بإ

وٌنتظر وضوح الصورة. كان الرسول بولس مثاالً فً هذا األمر. فإنه، إذ وصل فً رحبلته 
التبشٌرٌة إلى مدٌنة فٌلبً، واجه المشاكل والفشل عندما ُضرب بالعصً وسجن. لكن بعد مرور 
الزمن عندما ذكر ذلك الوضع استطاع أن ٌقول فً رسالته إلى أهل فٌلبً: "أرٌد أن تعلموا أٌها 

م اإلنجٌل" )فٌلبً   (.ٕٔ: ٔاألخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدُّ

هناك ثبلثة أشٌاء قد تتسّبب فً سقوط القابد وهً: الطمع وشهوة تمجٌد الذات، والشعور بالفشل. 
وكان عدو نفوسنا وال ٌزال ٌستخدم هذه األشٌاء فً حٌاة بنً البشر منذ سقوط آدم. ولٌس فً 

 هذه األشٌاء. والشٌطان عدّونا ٌعرؾ كٌؾ ٌحّطم كل وسابلنا الدفاعٌة. طبٌعة اإلنسان قوة لصدّ 

لكن هللا ٌرٌد أن ٌنقذنا وسٌنجح إن وضعنا فٌه ثقتنا. بعد أن شاخ داود تطلَّع إلى السنٌن التً اختبر 
فٌها اإلنقاذ اإللهً، فبارك الرب أمام الشعب وقال: لك ٌا رب العظمة والجبروت، والجبلل 

لمجد، ألن لك كل ما فً السماء واألرض، لك ٌا رب الملك وقد ارتفعت رأساً على والبهاء وا
 (.ٖٔ -ٔٔ: 9ٕأخبار األٌام  ٔالجمٌع.... واآلن ٌا إلهنا نحمدك ونسّبح اسمك الجلٌل" )

 

 مواجهة احتٌاجات المجموعة
ٌن ٌقودهم. إن من أهم أهداؾ القابد المسٌحً أن ٌعمل على تعمٌق الحٌاة الروحٌة فً الناس الذ

إنهم فً حاجة ألن ٌنموا فً النعمة وفً معرفة المسٌح، وأن ٌتقّدموا فً الخبرة والدراٌة فً 
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العمل وفً التعمق فً الشركة مع الرب. فإن رؼبة هللا هً أن تظهر فً حٌاة هإالء الٌومٌة 
 المزاٌا الخلفٌة المسٌحٌة.

لة داود ورجاله. فقد أحرز أولبك الرجال فً الكتاب المقدس أمثلة عدٌدة على هذا. من هذه األمث
بقٌادة داود انتصارات متتالٌة فحافظوا على المملكة من األعداء. لكن اإلنجاز األعظم الذي صار 

 مع أولبك الرجال كان فً حٌاتهم الشخصٌة.

كٌؾ كان أولبك الرجال عندما اتصلوا ألول مرة بداود؟ ٌصفهم الكتاب: "واجتمع إلٌه كل رجل 
، وكل من كان علٌه دٌن، وكل رجل مّر النفس، فكان علٌهم ربٌساً، وكان معه نحو متضاٌق

 (.ٕ: ٕٕصموبٌل  ٔأربعمبة رجل" )

ٌّروا وصاروا رجاالً أشّداء، ذوي والء  بعد مرور سنٌن من مرافقة أولبك الرجال لداود تؽ
ثبلثة األبطال وشجاعة. ٌصؾ الكتاب المقدس أحدهم، وكان اسمه ألعازر، فٌقول عنه: "أحد ال

ٌّروا الفلسطٌنٌٌن الذٌن اجتمعوا هناك للحرب وصعد رجال إسرابٌل.  الذٌن كانوا مع داود حٌنما ع
أما هو فؤقام وضرب الفلسطٌنٌٌن حتى كلّت ٌده ولصقت ٌده بالسٌؾ وصنع الرب خبلصاً عظٌماً 

 (.ٓٔ -9: ٖٕصموبٌل  ٕفً ذلك الٌوم ورجع الشعب وراءه للنهب فقط" )

 
 

 بطل لصنع بطل ٌلزم

إن تؤثٌر القادة على زمبلبهم والعاملٌن معهم شًء واضح فً الكتاب المقدس وٌدعو لئلهتمام. 
فمثبلً كم كان عدد األبطال فً جٌش الملك شاول؟ لم ٌكن واحد. وعندما تحّدى جلٌات الجبار 

بلً الطعام (. أما داود، الذي ذهب حامٔٔ: 7ٔصموبٌل  ٔجٌوش هللا ارتعدوا من الخوؾ )انظر 
إلى إخوته فً جٌش شاول، رأى حٌرة الملك شاول ورجاله. ففّكر فً الوضع، وخرج بإٌمان 

 وقتل الجّبار.

وداود قاتل الجبار صار بعد هذا ملكاً وله جٌش. كم كان فً ذلك الجٌش من األبطال قاتلً 
دة داود. "حٌنبذ سبكاي الجبابرة؟ كانوا عدداً ال بؤس به. كان وجودهم شٌباً عادٌاً فً الجٌش بقٌا

الحوشً قتل سفّاي من أوالد رافا فذلّوا.... ثم كانت أٌضاً حرب فً جت وكان رجل طوٌل القامة 
ٌّر إسرابٌل ضربه ٌهوناثان بن شمعا  أعنش أصابعه أربٌع وعشرون وهو أٌضاً ُولد لرافا. ولما ع

 (.8 -ٗ: ٕٓأخبار األٌام  ٔ" )أخً داود. هإالء ولدوا لرافا فً جت وسقطوا بٌد داود وبٌد عبٌده

لماذا تظن السبب فً عدم وجود أبطال قاتلً جبابرة فً جٌش شاول؟ هناك سبب أنا واثق منه 
وهو أن شاول نفسه لم ٌكن بطبلً. لكن تحت قٌادة داود كثر عدد األبطال. لماذا؟ ألن داود كان 

 "ٌلزم بطل لصنع بطل". بطبلً. نرى هنا مبدأ للقٌادة، مبدأ ٌتخلل الكتاب المقدس كله.

ٌُعِط الرب هذه الوصٌة  كانت وصٌة المسٌح األخٌرة "فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم". طبعاً لم 
للجموع بل أعطاها لؤلحد عشر، أي تبلمٌذه. لماذا؟ ألنه ٌلزم بطل لصنع بطل. لذلك إن كنت 

ن فٌجب أن تكون أنت تؤمل أن ترى تبلمٌذ المسٌح ٌنشؤون تحت رعاٌتك وٌكونون أقوٌاء مكّرسٌ
س. ألنه ٌلزم تلمٌذ مكّرس لصنع تلمٌذ مكّرس.  أوالً التلمٌذ القوّي المكرَّ
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سنتكلم على هذا أكثر فٌما بعد. ٌكفً اآلن أن نسؤل: كٌؾ نقوم بهذا العمل؟ ماذا نفعل كً نرى 
 رجاالً ونساء ٌتكّرسون لٌخدموا هللا.

لجمٌعهم الرؼبة ذاتها فً التكرٌس  سوؾ ترى وأنت تقود مجموعة من المإمنٌن أن لٌس
والتشّوق للنمّو. تبلحظ أن للبعض رؼبة فً تكرٌس ذواتهم أكثر مما لآلخرٌن. إن هذا ٌتطلب 

منك أن تجد طرٌقة إلثارة االهتمام والدافع فً كل شخص على أن تساعد فً الوقت ذاته األفراد 
 أقترح هنا برنامجاً مإلفاً من نقطتٌن:الملتهبٌن ؼٌرة لكً ٌنموا إلى أعلى ما ٌمكنهم. أرٌد أن 

 
 

 مجموعات الدراسة التطّوعٌة

أوالً، رّتب أن تجتمع مجموعة تطّوع بشكل خاص لدرس الكتاب المقدس والصبلة. لقد وجدت أن 
برنامجاً كهذا هو ذو قٌمة رفٌعة. فٌما ٌلً مبلحظات بسٌطة قد تساعدك لتبدأ بالعمل مع 

 المجموعة.

البعض جوعاً واهتماماً اّتصل بهم شخصٌاً واقترح أن ٌحضروا اجتماعاً إذا الحظت أن لدى 
 لدرس الكتاب المقدس والصبلة فً ساعة مبّكرة من أحد األٌام فً كل أسبوع.

ٌُؽنً عن استخدام إحدى  إن لبلجتماع فً ساعة مبّكرة صباحاً فابدتٌن. الفابدة األولى أنه 
خسروا مساًء إضافٌاً. فقد ٌحبون قضاءه مع عاببلتهم إذ األمسٌات. فالناس عموماً ال ٌحّبون أن ٌ

تبعدهم أشؽالهم عن البٌت فً كثٌر من األٌام. أما الفابدة الثانٌة فهً أن فً االجتماع فً الصباح 
الباكر ٌكون الفكر مسترٌحاً فٌكون تركٌز فً الدرس والصبلة أفضل مما لو كان االجتماع بعد 

ّرس هو الذي ال ٌصعب علٌه أن ٌخّصص للعبادة ساعتٌن فً ٌوم عناء النهار. إن المإمن المك
من كل أسبوع. بعد أن ٌتعهد ثبلثة أو أربعة بالحضور أعلن عن درس الكتاب الخاص هذا لباقً 
الجماعة. ادُع كل واحد ٌرؼب فً الحضور. بعد هذا ال ٌبقى سبب لٌظن البعض أنك مهتم بؤفراد 

 ٌؤت واحد، لٌؤت الكل، أهبلً وسهبلً بالجمٌع."معٌنٌن دون سواهم. لتكن دعوتك "ل

فً الواقع ستتعّجب من حضور البعض الذٌن لم تتوقع حضورهم. فكثٌراً ما تّتقد جمرة فً أعماق 
نفس بٌنما ال ٌظهر من ذلك ؼٌر القلٌل. قل لهم أن القاعدة أو الخطة التً سٌسٌر علٌها االجتماع 

ألسبوع القادم. إن ذلك أمٌر هام، إذ ال بّد من البحث معاً سٌّتخذ قراٌر بها فً اجتماع لئلفطار ا
والتصمٌم على الكٌفٌة التً سٌجري بها االجتماع، وطبعاً سٌكون ذلك ضمن إطار مبادئ عملٌة 

 تضعها لهم بشكل ٌتفق مع أهدافك.

ك. عند االجتماع بالمإمنٌن وتناول الفطور معاً ابدأ بإطبلعهم على الؽاٌة التً تحملها فً فكر
ٌّنة، كما أن كلمتك  ٌمكنك أن تذكر بضع آٌات مختارة تساعد على إٌضاح بعض األهداؾ المع

تكتسب قوة وسلطاناً. سؤورد فٌما ٌلً بعض المقاطع التً وجدتها مفٌدة. وكنت قد قّدمت بعضاً 
 منها لمجموعات مختلفة، وطبعاً ذلك ٌعتمد على مستوى النضج واالهتمام لدى تلك المجموعات.

 :9ٕ: 8مٌة رو
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ٌَّنهم لٌكونوا متشابهٌن صورة ابنه لٌكون هو بكراً بٌن أخوة  "ألن الذٌن سبق فعرفهم سبق فع
 كثٌرٌن". الهدؾ: أن نصبح أكثر شبهاً بٌسوع.

 9ٖ: ٌ٘وحنا 

"فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم فٌها حٌاة أبدٌة وهً التً تشهد لً". الهدؾ: أن نتعلّم أكثر عن 
 ٌسوع.

 ٕٖ: ٕٓأعمال 

"واآلن استودعكم ٌا أخوتً هلل ولكلمة نعمته القادرة أن تبنٌكم وتعطٌكم مٌراثاً مع جمٌع 
سٌن". الهدؾ: كً ُنبنى فً كلمة هللا.  المقدَّ

 8ٖ، ٖٙ: 9متى 

"ولما رأى الجموع تحّنن علٌهم إذ كانوا منزعجٌن ومنطرحٌن كؽنم ال راعً لها. حٌنبذ قال 
ن الفعلة قلٌلون. فاطلبوا من رّب الحصاد أن ٌرسل فعلة إلى حصاده". لتبلمٌذه: الحصاد كثٌٌر ولك

 الهدؾ: قضاء وقت الصبلة كً ٌرسل فعلة للحصاد فً حقول العالم.

 ٔٔ، 9: 9ٔٔمزامٌر 

"ِبَم ٌزكً الشباب طرٌَقه؟ بحفِظِه إٌاه حسب كبلمك. خبؤت كبلمك فً قلبً لكٌبل أخطا إلٌك". 
 كون لنا حٌاة نظٌفة.لت–الهدؾ: حفظ الكتاب المقدس 

 ٘ٓٔ: 9ٔٔمزامٌر 

 –"سراج لرجلً كبلمك ونور لسبٌلً". الهدؾ: تطبٌق الكتاب المقدس بصفته نوراً وسراجاً 
 لنسترشد به.

"ادعنً فؤجٌبك وأخبرك بعظابم وعوابص لم تعرفها". الهدؾ: الصبلة من أجل  ٖ: ٖٖارمٌا 
ٌّنة فً حٌاتنا.  احتٌاجات مع

 ٙ: ٔٔعبرانٌٌن 

بدون إٌمان ال ٌمكن إرضاإه. ألنه ٌجب أن الذي ٌؤتً إلى هللا ٌإمن بؤنه موجود وأنه  "ولكن
 ٌُجازي الذٌن ٌطلبونه". الهدؾ: تعمٌق إٌماننا.

انتخب برنامجاً لدراسة الكتاب المقدس كً تستعمله المجموعة. هناك برنامج قد استعمل بفابدة 
كتٌبات  ٙتخطٌط التلمذة". إنه مجموعة من كبٌرة لعدد كبٌر من المجموعات حول العالم وهو "

ح الستعمال المجموعات أو األفراد. وٌمكن طلبه والحصول  لبرنامج دراسة الكتاب المقدس موضَّ
، الوالٌات المتحدة 8ٓ9ٓٔكولورادو سبرنؽر كولو  9٘ٙٔعلٌه من "المبلحٌن" ص. ب. 

 األمرٌكٌة.
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ٌّة وهذه البحة كما أنه هناك الكثٌر من كتب األدلّة لدراسة الكت اب المقدس فً المكتبات المسٌح
 ببعضها.

ٌُولدون -الطرق الرابحة ٌُصنعون وال   -بقلمً أنا. وٌمكن استعماله لدراسة تقدٌم الشهادة. التبلمذة 
 بقلم والت هنرٌكسون.

 بقلم بول لٌتل. -اعرؾ لماذا تإمن واعرؾ بماذا تإمن

 .بقلم ستانلً سً بلدوٌن -ماذا قال ٌسوع عن ذلك

ٌّن إصحاحاً للبحث فً األسبوع التالً، ولٌقم كل واحد بدراسة هذا اإلصحاح قبل الحضور إلى  ع
اجتماع المجموعة. إن هذا ٌضمن أن ٌكون اجتماعكم حٌوٌاً عندما تجتمعون للدرس. ربما تحب 

أن تتصل تلفونٌاً بؤفراد المجموعة فً خبلل األسبوع لترى كٌؾ ٌعمل كل منهم فٌما ٌختص 
رس. فإن اتصالك بهم على هذا النحو والصبلة من أجلهم فً مخدعك سٌإّدٌان بمعونة هللا إلى بالد

 إثارة اإلخبلص والرؼبة الروحٌة فٌهم.

ًّ مبّكر مرة  وعندما تجتمع بهم خّصص وقتاً كافٌاً للصبلة. كنت أقود مجموعة فً اجتماع صباح
ه تقدٌم الشهادة الشخصٌة بقوة. إن هذا كل أسبوع، واستمّر ذلك طوال سنة، وكان من األهداؾ فٌ

 جعلنا نصلً فً موضوع التبشٌر. وكنا نرّكز فً وقت الصبلة على المقاطع التالٌة:

 :ٗ -ٕ: ٗكولوسً 

"واظبوا على الصبلة ساهرٌن فٌها بالشكر، مصلٌّن فً ذلك ألجلنا نحن أٌضاً لٌفتح الرب لنا باباً 
ه أنا موثٌق أٌضاً كً أظهره كما ٌجب أن أتكلم". فً هذا للكبلم لنتكلم بسّر المسٌح الذي من أجل

المقطع ٌصلً بولس طالباً أن ٌفتح له الرب باباً لٌتكلم بسّر المسٌح. وفً المجموعة كتبنا قابمة 
بؤسماء أشخاص، وصرنا نصلً لٌهٌا لنا الرب فرصة لنشهد لهم. لقد صار أولبك مواضٌع 

 ت المجموعة.صلواتنا الشخصٌة الٌومٌة كما فً صلوا

 :ٗٔ: ٙٔأعمال 

ٌتكلم كاتب أعمال الرسل عن لٌدٌا فٌقول "ففتح الرب قلبها لتصؽً". كتبنا قابمة بؤسماء الذٌن 
 شهدنا لهم والذٌن أظهروا اهتماماً وصلٌنا طالبٌن أن ٌفتح الرب قلوبهم.

 :ٓٔ -9: ٔكولوسً 

ألجلكم أن تمتلبوا من معرفة  " من أجل ذلك نحن أٌضاً منذ ٌوم سمعنا لم نزل مصلٌن وطالبٌن
مشٌبته فً كل حكمة وفهم روحً لتسلكوا كما ٌحق للرب فً كل رضًى مثمرٌن فً كل عمل 

صالح ونامٌن فً معرفة هللا". كتبنا قابمة بؤسماء الذٌن قبلوا المسٌح مخلّصاً لهم عن طرٌق 
 سماعهم الشهادة منا، وصرنا نصلً ألجل نمّوهم ونضجهم فً المسٌح.

 8ٖ -ٖٙ: 9متى 
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" ولما رأى الجموع تحّنن علٌهم إذ كانوا منزعجٌن ومنطرحٌن كؽنم ال راعً لها. حٌنبذ قال 
لتبلمٌذه: الحصاد كثٌر ولكن الَفَعلة قلٌلون. فاطلبوا من رّب الحصاد أن ٌرسل فعلًة إلى حصاده". 

ٌّة قابمة ولكننا صلٌنا لٌقٌم الرب فَعلة وسطنا. وأرٌد القو ل أن ثبلثة من بٌن الخمسة هنا لم نكتب أ
فً األرجنتٌن واندونٌسٌا،  -الذٌن منهم تشكلت المجموعة هم الٌوم ٌخدمون الرب كمرسلٌن

 ولبنان.

إذا كان لدى المجموعة رؼبة فً تعلّم كلمة هللا فٌمكن اّتباع خّطة لحفظ اآلٌات ؼٌباً. قّرر كم عدد 
ذل حوالً خمس دقابق من وقتك مع اآلٌات التً ترٌد أن ٌجري استظهارها كل أسبوع، واب

المجموعة لكً تسّمعوا الواحد لآلخر تلك اآلٌات التً تحفظونها. ٌمكن أن تقسموا المجموعة 
اثنٌن اثنٌن حتى أن كل واحد ٌسّمع آٌته لرفٌقه. أحفظ المرجع، أي السفر واإلصحاح واآلٌة، مع 

ؤ. أََعدَّ "المبلحون" ما ٌسمى "نظام حفظك اآلٌة نفسها، وابذل كل جهد لٌكون هذا كامبلً ببل خط
حفظ اآلٌات الموضوعً للمبلحٌن" وٌستعمله المإمنون فً كل أنحاء العالم. ٌمكن الحصول علٌه 

 من المبلحٌن.

 
 

 وقت شخصً

النقطة الثانٌة فً برنامجك لجعل المهتّمٌن فً المجموعة ٌنمون نحو النضج الروحً هً مشابهة 
 تركٌزاً. للنقطة األولى ولكنها أكثر

كانت النقطة األولى ترتٌب مجموعة دراسٌة طوعٌة لدرس الكتاب المقدس والصبلة. وبعد أن 
درست مع أفراد المجموعة لبضعة أشهر البّد أنه اتضح لك أن واحداً أو اثنٌن من المجموعة 

ء ٌنمون أسرع من الباقٌن ولهم جوع روحً أعظم. إن هذا ما كنت تنتظره. فإن هللا ٌعّد هإال
القلٌلٌن المهتمٌن لٌستخدمهم فً ملكوته. كلّم هإالء شخصٌاً واسؤلهم أن ٌجتمعوا معك على أساس 
فردي شخصً، أي واحد لواحد، للقٌام بتدرٌب خاص. أخبر من تجتمع به عن الرؼبة فً تناول 

 طعام الؽداء معه لتفسر بوضوح وبشكل كامل الفكرة التً لدٌك.

 ٓٔ: 8٘حٌة من خدمة قٌادة اآلخرٌن وذلك عن طرٌق اآلٌة فً أشعٌاء لقد كلّمنً هللا عن هذه النا
ٌُشرق فً الظلمة نورك وٌكون ظبلمك الدامس  "إن أنفقت نفسك للجابع وأشبعت النفس الذلٌلة 

مثل الظهر". عندما أرى شخصاً ٌحّس بجوع خاص لٌتعلّم آٌات الكتاب المقدس وٌنمو فً النعمة 
ًّ أن أقدم نفسً أل  خدمه فٌمّر فً تلك األشٌاء التً مررت بها فٌتعلّمها.أجد أن عل

تكلّم بولس عن هذا أٌضاً عندما قال: "أنتم شهود وهللا كٌؾ بطهارة وببّر وببل لوم كنا بٌنكم أنتم 
: ٕتسالونٌكً  ٔالمإمنٌن، كما تعلمون كٌؾ كنا نعظ كل واحد منكم كاألب ألوالده ونشّجعكم" )

ٔٓ- ٔٔ.) 

ب ألوالده"، كٌؾ ٌعلّم األب أوالده؟ ٌعلّمهم دابماً على أساس فردي، أي كل الحظوا عبارة "األ
واحد بمفرده. إن ابنتً التً هً فً الثالثة والعشرٌن من عمرها لها اهتمامات وحاجات تختلؾ 

ًّ أن أخّصص وقتاً أمضٌه مع  تماماً عن تلك التً البنً الذي هو فً السابعة عشرة من عمره. عل
 لدّي هذٌن كً أبحث معه الشإون التً ٌواجهها فً حٌاته فً الوقت الحاضر.كل واحد من و
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إن الفكرة القابلة بؤن على القابد أن ٌمضً وقتاً بشكل شخصً مع الفرد الذي علٌه االعتماد علٌه 
فً المجموعة لهً فكرة قدٌمة قدم فكرة القٌادة ذاتها. صلى موسى فطلب من هللا رجبلً ٌصبح 

ه. "فكلّم موسى الرب قاببلً: لٌوّكل الرب إله أرواح جمٌع البشر رجبلً على الجماعة فٌما بعد خلٌفت
ٌخرج أمامهم وٌدخل أمامهم وٌخرجهم وٌدخلهم لكٌبل تكون جماعة الرب كالؽنم التً ال راعً 

 (.7ٔ -٘ٔ: 7ٕلها" )عدد 

أمام هذا الشعب  وقال الرب لموسى فٌما بعد: "وأما ٌشوع فؤوِصِه وشّدده وشّجعه ألنه هو ٌعبر
(. الحظوا أن هللا طلب من موسى أن ٌوصً 8ٕ: ٖوهو ٌقسم لهم األرض التً تراها" )تثنٌة 

ٌشوع وٌشّدده وٌشّجعه. إن هذه خدمة رجل لرجل. عند مقارنة تعلٌمات الرب لموسى هنا بما 
ان )بنٌ ٖ: ٗٔكورنثوس  ٔ)نعظ ونشّجع وُنشهد(، وما جاء فً  ٔٔ: ٕتسالونٌكً  ٔجاء فً 

ووعظ وتسلٌة(، ٌتكون لدٌنا مثال جمٌل لما ٌجب أن ٌعمله القابد. نستطٌع أن نسترشد بهذا فٌما 
 ٌجب أن نعمله مع من نجتمع بهم فً شكل فردي. أرٌد ذكر أربعة أشٌاء تتعلق بذلك:

ء التً بنٌان: قّدم لرفٌقك أشٌاء تبنٌه وتقّوٌه فً اإلٌمان. لٌكن تدرٌبك إٌاه إٌجابٌاً. خذ األشٌا -ٔ
 هو قوّي فٌها وأضؾ إلٌها. شّجعه لٌنّمً مواهبه.

وعظ: إن هذا ٌعنً أنك من حٌن إلى حٌن توّجه انتباه صاحبك إلى نواٍح فً حٌاته لتقوٌمها  -ٕ
 بموجب كلمة هللا.

تعزٌة، تسلٌة: ساعده لٌتؽلّب على األشٌاء التً تضاٌقه، إن كان خوفاً أو حزناً أو حٌرة.  -ٖ
 ن كْبَوِتِه. ساعده كً ٌستطٌع مواجهة مشاكله.شّجعه لٌنهض م

تكلٌؾ، إشهاد، إٌصاء )من كلّؾ وأشهد وأوصى(: كلفه بالقٌام بمشارٌع خاصة التً تسّد  -ٗ
ٌّة وكتب أدلة التً ٌمكنك أن  ٌّبات تعبد حاجات فً حٌاته أو تبنً مواهبه وقدراته. تعّرؾ بكت

 تبحث معه عنها فٌما بعد.تعطٌه إٌاها وتوصٌِه لٌقرأها وٌتعلّم منها ثم 

إن حٌاة هذا الشخص ال شك ستتؤثَّر بحٌاتك بقدر كبٌر. ثم ٌحدث شًء آخر. فسوؾ ٌبلحظ 
آخرون فً المجموعة نمو هذا الشخص وتكرٌسه للرب ومعرفته المتزاٌدة للكتاب المقدس. 

 وسٌشعرون بجوع روحً ورؼبة فً الحصول على ما حصل علٌه األخ المذكور.

ضع سنٌن لحمل مسإولٌة مجموعة من الشبٌبة كانت تجتمع فً الكنٌسة مساء كل دعٌت قبل ب
 أحد. بدأت بإخبارهم عن مبادئ النمو الروحً والنضج المسٌحً.

وبعد حوالً شهرٌن صار لدى شاب اسمه "َجري" جوع حقٌقً ألُمور هللا. فكان ٌدعونً إلى 
ٌّن أن قلب ًّ أسبلة، فتب  ه كان متؤثراً جداً بالنسبة للرب.ناحٌة من وقت آلخر وٌوّجه إل

اقترحت على جري أن نجتمع للصبلة ولدرس الكتاب المقدس كل صباح أحد قبل موعد مدرسة 
األحد. كانت علٌه مهّمة ٌقوم بها )إٌصال جرٌدة صباحٌة إلى أصحابها( وكان ٌنتهً منها حوالً 

ته على دراسة خاصة للكتاب الثامنة والنصؾ، وهذا كان الوقت الذي رّتبناه الجتماعنا. شجع
 المقدس وعلى خطة لحفظ اآلٌات ؼٌباً، وبدأ بتمضٌة فترة تؤمل فردي ٌومٌاً مع الرب.

لقد تقّدم جري بسرعة، والحظ نمّوه عدد من أفراد الصؾ وصاروا ٌتساءلون عما ٌحدث فً حٌاة 
. ولم ٌمض جري. وعندما أوضحت ما كان ٌجري أبدى البعض الرؼبة فً عمل ما عمله زمٌلهم
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ٌّزات  وقت طوٌل حتى صارت لدٌنا مجموعة قوٌة من الشبان الذٌن كانوا ٌتحلّون بالكثٌر من مم
 التلمذة الحقٌقٌة.

لقد ساعد جري شاباً آخر، وتضاعؾ العدد مرات ومرات فً المجموعة. إن الفكرة التً نحن 
ود كثٌرٌن أودعه "وما سمعته منً بشه ٕتٌموثاوس  ٕبصددها ضّمنها بولس عندما كتب فً 

أناساً أمناء ٌكونون أكفاء أن ٌعلّموا آخرٌن أٌضاً". فكان التعلٌم الذي انتقل من بولس إلى 
 تٌموثاوس ٌراد له أن ٌواصل االنتقال إلى أناس أمناء ٌكونون أكفاء لٌوصلوه إلى آخرٌن أٌضاً.

شّجعه لٌرشد آخرٌن فهل عندما أبدأ باالجتماع بشخص ألُدّربه فً الحٌاة المسٌحٌة المنتصرة وأ
 أفرح عندما ٌخبرنً ٌوماً أنه أرشد شخصاً إلى طرٌق الخبلص؟

ال. إنً أفرح ولكن ال أكتفً. أحب أن صدٌقً هذا ٌواصل اّتصاله بصاحبه ذاك حتى ٌستخدمه 
 هللا هو أٌضاً لٌرشد شخصاً ثالثاً إلى المسٌح. هل هذا اآلن ٌكفٌنً؟

 ٌنجح بإرشاد رابع إلى المسٌح.ال، بل أحب أن ذلك الثالث بدوره 

هل أكتفً اآلن؟ نعم. ألنً أجد أن لدّي ما ٌثبت أن ذلك الذي أرشدته فً البداٌة قد تبنى الفكرة 
 الصحٌحة وأخذ ٌطّبقها.

أرٌد أن أقّدم مثبلً. لنفترض أنً ساعدت "ناجً" فً حٌاته المسٌحٌة وناجً هو بدوره قاد صدٌقاً 
نا عالٌم اآلن أن ناجً قد نضج حتى أنه أتى بشاب إلى المسٌح، له اسمه ٌوسؾ إلى المسٌح. أ

ولكنً ال أعرؾ إن كان ناجً سٌواصل العمل مع ٌوسؾ وسٌتمّكن من مواصلة تقدٌم اإلرشاد 
 له.

سؤبقى فً شّكً من جهة ناجً إلى أن أراه ٌدّرب ٌوسؾ على اإلتٌان باآلخرٌن إلى المسٌح 
ٌذهبون وٌعملون العمل ذاته. وهكذا عندما أرى ٌوسؾ  ومواصلة العمل معهم حتى هإالء أٌضاً 

ٌقّص على ناجً كٌؾ قاد شخصاً إلى المسٌح أشعر باالطمبنان إلى أن تدرٌبً لناجً كان تدرٌباً 
 ناجحاً.

فً هذه الحال نرى العملٌة المسٌحٌة قد سارت من لروي إلى ناجً إلى ٌوسؾ إلى سامً وهكذا. 
ٌعمل بالفكرة ذاتها أتؤكد أكثر أن عملً مع ناجً كان ناجحاً. وعندما أرى سامً وكٌؾ ٌإمن و

ٌُنتج أكثر مما ٌخطر لك حتى فً األحبلم. تؤمل  إن كنت تقدر أن تدرك الفكرة فإن عملك كقابد 
 . اطلب من هللا فً الصبلة أن ٌضاعؾ حٌاتك فً اآلخرٌن.ٕ: ٕتٌموثاوس  ٕمن جدٌد فً اآلٌة 

 

 االتصال
إلى الناس جزء هاّم فً عمل القابد. إنه ٌقؾ كثٌراً أمام سامعٌه لٌكلّمهم. إن إٌصال كلمة الحق 

علٌه أن ٌقّدم إعبلنات وٌعلّم الدروس، وٌقّدم المتكلمٌن للجمهور، وٌلقى عظات قصٌرة. فهو فً 
ٌُطلب منه أن ٌقول شٌباً، أن ٌوصل الكلمة إلى سامعٌه.  كل من هذه األوضاع 

فعل لتجمٌع أفكارك ولتعطً سامعٌك حقابق واضحة؟ هل من قواعد كٌؾ تقوم باالستعداد؟ ماذا ت
 ٌمكن إتباعها كً تبلػ الهدؾ؟ اسمح لً أن أبدأ بذكر اختبار شخصً.
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كنت أسٌر مع زوجتً ٌوماً فً أحد شوارع بلدة صؽٌرة فً والٌة أٌوا قبل حوالً عشرٌن سنة 
، وكان عملً ٌقضً بؤن أنتقل وكان ذلك صباح ٌوم أحد. كنت أعمل ٌومها فً السكة الحدٌدٌة

ًّ لنمضً معاً  من مدٌنة إلى أخرى على خط السكة بعٌداً عن بٌتً. وكانت زوجتً قد جاءت إل
 عطلة األسبوع. كنا نسٌر ببل هدؾ فً الطرٌق وفجؤة سمعنا صوت جرس إحدى الكنابس

 قلت وأنا أضحك: "لنذهب إلى الكنٌسة".

ٌّة كنٌسة أو من ٌصلً فٌها. وإذ استؽربت زوجتً االقتراح، إذ كنا ؼرٌبٌ ن هناك وال نعرؾ أ
كان ال ٌزال وقت لتناول طعام الؽداء، وال شًء علٌنا أن نفعله، اتفقنا فذهبنا إلى كنٌسة قرٌبة من 

 هناك.

دخلنا وجلسنا، وكنا نتساءل: كٌؾ ستجري العبادة وماذا سنسمع ونرى؟ لقد جرى ما لم ٌخطر لنا 
عندما بدأ الواعظ ٌلقً رسالته من على المنبر أثارت كلماته اهتمامنا وما سنذكره مدى الحٌاة. 

الشدٌد. لم ننتبه للموضوع الذي بحث فٌه ولكننا تؤثرنا كثٌراً بالكٌفٌة التً عالج بها موضوعه. 
كان أمامنا والواعظ ٌتكلم أمران اثنان: كان ٌعرؾ تماماً الموضوع الذي ٌبحث فٌه، ثم كان ٌعنً 

 ما ٌقوله.

ت وزوجتً قد دخلنا كنابس قبل ذلك الحٌن وسمعنا عدة عظات. لكن كان واعظ هذه الكنٌسة كن
األول الذي وجدنا أنه ٌتحلّى بالصفتٌن المذكورتٌن. كان بعض الذٌن سمعناهم من قبل ٌعرفون 
موضوعهم جٌداً ولكنهم لم ٌتكلموا بقناعة وقوة وكؤنهم لم ٌعنوا كل ما قالوه. بٌنما كان البعض 

 خر ٌتكلمون وهم ٌعنون ما ٌقولونه لكنهم لم ٌكونوا ٌعرفون موضوعهم بإتقان.اآل

 
 

 ماذا ٌهم عند الكبلم

عندما كنت أتذكَّر صباح ذلك األحد عبر السنٌن كنت أرى بتؤكٌد أن هناك شرطٌن ال ؼنى عنهما 
 عند الكبلم أمام الجمهور.

لّمهم من الضروري أن تحّضر أوالً، اعرؾ موضوعك. لكً ٌشعر سامعوك بالّثقة وأنت تك
كلمتك بعد القٌام بالدراسة البلزمة. قم بما ٌجب القٌام به مسبقاً. فعندما ٌحّس جمهورك بؤنك تتكلم 

فً موضوع تعرفه وتتقنه، وأنك إنما تقدم لهم جزءاً ٌسٌراً من الكثٌر الذي تعرفه فً ذلك 
 قوله لهم.الموضوع، فإنهم سٌشعرون بالثقة واالرتٌاح وٌإمنون بما ت

ثانٌاً، قل وأنت تعنً ما تقوله. بالطبع، إن كنت تعرؾ موضوعك جٌداً فإنك ستقّدمه وأنت تعنٌه 
تماماً. األول ٌإدي إلى الثانً ٌجب أن تكون أنت مقتنعاً أوالً قبل أن تتمّكن من إقناع اآلخرٌن. 

ٌّز به تعلٌم ٌسوع. فقد قالوا عنه أنه "كان ٌعلّ  مهم كمن له سلطان ولٌس كان هذا واحداً مما تم
(. كان الكتبة ٌعلّمون كما لو كانوا طالباً ٌسّمع درسه لمعلّمه، أما ٌسوع 9ٕ: 7كالكتبة" )متى 

 فكان ٌتكلّم بسلطان وقناعة أدهشت سامعٌه.

وتشهد لهذه الحقٌقة حادثة أخرى وردت فً سفر أعمال الرسل. كان بولس وبرنابا ٌخدمان الكلمة 
ومكتوب أنهما " دخبل معاً إلى مجمع الٌهود وتكلّما حتى آمن جمهور كثٌر من فً مدٌنة أٌقونٌة 
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(. ومما ٌلفت أن العبارة "وتكلّما حتى آمن جمهور كثٌر" لها ٔ: ٗٔالٌهود والٌونانٌن" )أعمال 
معنى أعظم مما ٌبدو للوهلة األولى. فقد وردت فً الترجمة الكاثولٌكٌة الحدٌثة )لؤلبوٌن صبحً 

( كما ٌلً: "وأخذا ٌتكلّمان كبلماً جعل جمعاً كبٌراً... ٌإمنون". 9ٙ9ٔؾ قوشاقجً، حموي وٌوس
كما ٌلً:  978ٔووردت العبارة نفسها فً الترجمة العربٌة الجدٌدة لجمعٌة الكتاب المقدس، 

 "وتكلّما كبلماً جعل كثٌراً... ٌإمنون".

ة، لم أكن أالحظ المؽزى فً كلمة فكر بهذه الكلمات وتكلّما حتى أو تكلّما كبلماً جعل. بصراح
"حتى" مع أنً قرأت هذا الفصل مرات كثٌرة. ولكن من الواضح أن الرسولٌن تكلّما فً شكل 

 مإّثر جعل سامعٌهم ٌإمنون. كان مهّماً ما قاله بولس وبرنابا، كان مهماً أٌضاً كٌؾ قااله.

الرسالة لها تؤثٌر فً مدى قبول إن الروح القدس ٌنّبه أفكارنا إلى أن الطرٌقة التً بها نإدي 
السامعٌن لها. عندما ٌلقً شخص كلمة بطرٌقة رتٌبة آلٌة فإن سامعٌه ٌمٌلون ألن ٌناموا. إن 

الواعظ الذي سمعته فً تلك الكنٌسة قبل عشرٌن سنة كان مإثراً، فقد استحوذ على انتباهً لقد 
 كان ٌعرؾ موضوعه جٌداً وكان ٌعنً كل كلمة تكلّم بها.

 
 

 ذا تحتوٌه الرسابلما

قد تقول: حسناً، قد اقتنعت. لكن كٌؾ أُحّضر عظة تثٌر اهتمام من ٌسمعها وتؤتً بنتٌجة؟ لقد 
 تعلّمت من إصؽابً للعدٌد من الوعاظ الناجحٌن أن هناك أمرٌن:

 األول،

بل قّدم الكلمة. والتشدٌد هنا على الكلمة. ال ٌكفً أن ٌكون كبلمك مستنداً إلى الكتاب المقدس، 
ٌُكسب  لٌكن من الكتاب بالذات. فبٌنما تدخل كلمة الكتاب فً عظتك من البدء حتى النهاٌة فإن ذلك 

( ٌوّبخ الضمابر وٌفحص 7ٔ: ٙرسالتك طعماً وحٌوٌة وقوة. الروح القدس كسٌؾ )انظر أفسس 
أعماق القلوب. "ألن كلمة هللا حٌة وفّعالة وأمضى من كل سٌؾ ذي حّدٌن وخارقة إلى مفرق 

 (.ٕٔ: ٗالنفس والروح والمفاصل والمخاخ وممٌزة أفكار القلب ونٌاته" )عبرانٌٌن 

إّن الروح القدس ٌستخدم الكلمة لٌحّطم كل جدار ٌقؾ عقبة ضد الطاعة واإلٌمان. "ألٌست هكذا 
(. إذن اهتم بؤن تتضّمن كلمتك 9ٕ: ٖٕكلمتً كنار ٌقول الرب وكمطرقة تحّطم الصخر" )ارمٌا 

 من كلمة هللا.بسخاء آٌات 

 الثانً،

استخدم أمثلة أو قصصاً. تلك كانت الطرٌقة التً استخدمها ٌسوع. استخدم أمثلة. كان ٌسوع خٌر 
 من قّص القصص.

 "لم ٌتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا اإلنسان".

 "هوذا الزارع قد خرج لٌزرع".
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ٌّة امرأة لها عشرة دراهم..."  "أ

 "إنسان كان له ابنان.."

 وت السماوات...""ٌشبه ملك

لتكن القصة أو المثل الذي تستخدمه وسٌلة إلفهام السامعٌن النقطة التً تقّدمها أو اآلٌة التً 
 تستخدمها.

ُطلب منً مإخراً أن أتكلم فً موضوع كٌؾ ندخل كلمة هللا فً حٌاتنا، فكانت إحدى النقاط أن 
ل فً اآلٌة: "كم أَحببت شرٌعتك.  : 9ٔٔالٌوم كله هً لهجً" )مزمور علٌنا أن نتعلم كٌؾ نتؤمَّ

مت هذا المثل:97  (. وقدَّ

لو جبت إلى بٌتنا لتزورنا فً المساء فقد نجلس ونتكلّم قلٌبلً، ثم قد أسؤلك إن كنت تحب أن ترى 
باقً أقسام البٌت. فتنزل لرإٌة القسم األرضً. وقد ال أضًء المصباح الكهربابً، وأكتفً بدالً 

رة مضاءة، وأتركك تجوب القسم األرضً وأنت تحمل تلك الشمعة. من ذلك بإعطابك شمعة صؽٌ
 وبعد أن تنتقل فً الظبلم من ؼرفة إلى أخرى تصعد أخٌراً إلى الطابق العلوي.

 هناك ألتقً بك وأسؤلك: ماذا رأٌت؟

فتجٌب: رأٌت ؼرفة فٌها طاولة لكرة الطاولة. وأخرى للعابلة، وؼرفة ثالثة للنوم فً آخر 
 عة وقد بدت كؤنها ؼرفة مطالعة أو مكتبة.الممشى، وراب

 فؤقول لك: حسناً، هذا هو بٌتنا فً الطابق األرضً.

ثم بعد هذا ننزل نحن االثنٌن معاً فؤضًء جمٌع المصابٌح الكهربابٌة. ندخل ؼرفة العابلة ونجلس 
لها. فإنك ق هذه الؽرفة وجمَّ ٌّن أن فنٌاً ماهراً نسَّ سترى التوازن  ونتؤمل فً جوانبها. وحاالً ٌتب

عة ومرتَّبة  الدقٌق فً األلوان واألثاث. سترى أن اللوحات والصور المعلّقة على الجدران موزَّ
 بشكل ٌنسجم مع األلوان فً البساط واألثاث.

 وأسؤل الزابر: ألم تَر ؼرفة العابلة على ضوء الشمعة؟

 الجواب: نعم، رأٌتها.

 السإال: لكن هل رأٌتها كما هً فً الحقٌقة؟

ال. لقد رأٌتها حقاً بعدما أضؤنا المصابٌح، وجلسنا، وأمضٌنا وقتاً فً التؤمل فً جوانبها فؤخذ 
 جمالها ٌظهر لنا.

ل فٌها. إن قراءة الكلمة كثٌراً ما ٌكون كالسٌر بسرعة  إن هذا ٌمّثل الفرق بٌن قراءة الكلمة والتؤمُّ
رإٌة هذا وذاك. إال أن ؼنى فً أقسام البٌت على ضوء شمعة والنظر الخاطؾ هنا وهناك و

ال ٌبدو لنا إال إذا قصدنا إلى تمضٌة وقت معها والتؤمل  -عمقها وجمالها وروعتها وجبللها -الكلمة
 فٌها ورإٌة مختلؾ جوانبها وإعطاء الروح القدس الفرصة لٌكشؾ لنا مكنوناتها.

بعته:  هذا، إذن، كان األسلوب الذي اتَّ
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 ةاذكر النقطة: تؤمل فً الكلم -ٔ

 .97: 9ٔٔاذكر اآلٌة: مزمور  -ٕ

ل. -قّدم المثل: مثل الشمعة الصؽٌرة -ٖ ٌّن الفرق بٌن القراءة والتؤمُّ  لتب

إذا كانت لدٌك عظة مإلفة من ثبلث أو أربع نقاط فإنك تقدر أن تّتبع األسلوب ذاته فً كل نقطة. 
 ثبلً:فبعد أن تبدأ بمقّدمة لموضوعك تقّدم النقاط الواحدة بعد األخرى. فم

 
 

 كٌؾ نمؤل حٌاتنا بالكلمة

 ادرس الكلمة -ٔ

 ٔٔ: 7ٔوأعمال  ٘ – ٔ: ٕأمثال  -( اآلٌاتٔ)

إن من ٌبحث فً األرض عن كنز ٌجب علٌه أن ٌحفر عمٌقاً، فالكنوز ال تكون مخبؤة  -( المثلٕ)
 فً أمكنة قرٌبة من السطح.

 احفظ الكلمة -ٕ

 .7 -ٙ: ٙنٌة ، تثٖ -ٔ: 7، أمثال ٙٔ: ٖكولوسً  -( اآلٌاتٔ)

عندما وقع عدد من المإمنٌن أسرى فً الحرب الفٌتنامٌة، وكانوا ٌحفظون آٌات كثٌرة  -( المثلٕ)
ٌّاتهم وهم ٌحتملون آالم األسر فً زنزانات  من الكتاب المقدس ؼٌباً، ساعدهم ذلك على رفع معنو

 هانوي، فصبروا وساعدوا ؼٌرهم على الصبر واالحتمال.

 ةتؤًمّل فً الكلم -ٖ

 .8: ٔ، ٌشوع ٖ -ٕ: ٔ، مزمور 97: 9ٔٔمزمور  -( اآلٌاتٔ)

 مثل الشمعة الصؽٌرة. -( المثلٕ)

 التطبٌق الختامً -ٗ

اذكر طرٌقة لحفظ اآلٌات أو لدرس الكتاب المقدس التً ٌمكن للسامعٌن أن ٌتَّبعوها وحدهم ٌوماً 
 بعد ٌوم.

المركز. أما القصة أو المثل فٌضٌفان  الحظ أن آٌات الكتاب تحتل الوسط فً العظة. كلمة هللا هً
ٌّن التطبٌق العملً للسامعٌن كٌؾ ٌمكنهم  إلى الرسالة شٌباً كالشرارة أو اإلنارة. وفً النهاٌة ٌب

مت عظة أو رسالة. كثٌراً ما نسمع عظات مإثرة  العمل بما سمعوا. استخدم هذا األسلوب كلما قدَّ
فً كبلمهم عند هذا الحد وال ٌخبروننا كٌؾ نعمل. تجعلنا نتوق للعمل، لكن بعض الوعاظ ٌقفون 

ٌّن الكٌفٌة.  إن على القابد أن ٌكون عملٌاً ودابماً ٌب
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وعندما تستخدم قصة أو مثبلً اختر شٌباً له عبلقة بسامعٌك. فإن المزارع الذي ٌعٌش فً منطقة 
واحد منا زراعٌة ٌرى األمور بشكل مختلؾ عما ٌراها الذي ٌعمل فً أحد المصانع. إن كل 

 ٌختلؾ عن اآلخر، وكذلك المناطق.

وقعت فً خطؤ من هذا النوع عندما كنت أتكلم فً سنؽافورة. ٌومها قصصت على السامعٌن 
قصة رجلٌن كانا ٌستقبلن سٌارة فً والٌة نٌفادا األمٌركٌة وعلقا فً عاصفة ثلجٌة وجلٌد، وكادا 

بقعة من العالم، وال رأوا ثلجاً قط، وال ٌتجّمدان من البرد. لكن السامعٌن لم ٌسمعوا بتلك ال
ٌستطٌعون تصّور إنسان ٌتجّمد من شدة البرد. فً بلد حار كمدٌنة سنؽافورة كان أفضل كثٌراً لو 

 أنً قصصت قصة الفتٌان الثبلثة الذٌن طرحوا فً أتون النار وأنقذهم هللا من الموت حرقاً.

 
 

 التؽلّب على االضطراب النفسً

ٌُّب. هناك صعوبة كبٌر ة ٌواجهها كل من ٌتكلم أمام جمهور، وتلك هً الشعور باالضطراب والته
أنا نفسً أحّس بهذه الصعوبة. فعندما أقّدم شهادتً لشخص أو أمام جماعة أحّس عادة بجفاؾ فً 
حلقً، بٌنما ٌتصّبب العرق من ٌدّي. وكم أفّضل لو أن حلقً ٌترّطب فً وضع كهذا تبقى ٌداي 

عّزى وأتشّجع فً مواجهة هذه المشكلة إذ أتذّكر ما قاله بطرس: "وأما خوفهم فبل جافّتٌن. وإنً أت
تخافوه وال تضطربوا، بل قّدسوا الرب اإلله فً قلوبكم مستعدٌن دابماً لمجاوبة كل من ٌسؤلكم عن 

 (.٘ٔ: ٖبطرس ٔسبب الرجاء الذي فٌكم بوداعة وخوؾ" )

أنت تقّدم شهادتك ببعض الخوؾ فافرح. الحظ كلمات بطرس "بوداعة وخوؾ". فإذا شعرت و
إنك فً الوضع الصحٌح. لو كان هللا ٌرٌد أن نإدي الشهادة ونتكلم بكلمته بخفّة ولدٌنا الشعور 

باالرتٌاح التام واالعتماد على أنفسنا وقدرتنا لقال لنا ذلك. أما إذا شعرنا ونحن نشهد بؤن داخلنا 
اجرنا تجؾ، فذلك ما نشعر به عادة ونحن على ٌنقبض، وأٌدٌنا ترتجؾ، وركبنا تصطّك، وحن

 ركبنا ساجدٌن أمام هللا وطالبٌن نعمته وقوته. ذلك هو الوضع الذي ٌقدر فٌه أن ٌستخدمنا.

"فقال لً: تكفٌك نعمتً ألن قوتً فً الضعؾ تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري فً ضعفاتً 
ًّ قوة المسٌح. لذلك أُسّر بالضعفات والشتا بم والضرورات واالضطهادات والضٌقات لكً تحّل عل
 (.ٓٔ -9: ٕٔكورنثوس  ٕألجل المسٌح، ألنً حٌنما أنا ضعٌؾ فحٌنبذ أنا قوي" )

ٌحدث كثٌراً أن أقؾ ألتكلم أمام جمهور مشاكس. قد ٌكون المستمعون طبلباً فً قاعة نومهم فً 
حضرون اجتماعاً كهذا الكلٌة أو فً ؼرفة الصؾ أو فً اجتماع إلتحاد الطلبة. وبعض الطبلب ٌ

لٌثبتوا لً أنً على خطؤ، وواضح أنهم ٌعارضون رسالة اإلنجٌل. والمتكلم فً موقؾ كهذا ٌشعر 
باالضطراب النفسً. لقد تعلمت من خبلل الصعوبات شٌبٌن ساعدانً للتؽلب على االضطراب 

 النفسً.

امتٌاز ٌمنحك جرأة دانٌال. أما  أوالً، عندما تقّدم رسالتك وتكون الرسالة مإٌدة بكلمة هللا فإن ذلك
االمتٌاز فهو أن ما تقوله حق، سواء أصّدقه الناس أم لم ٌصّدقوه. قال ٌسوع "كبلمك هو حق" 

(. إننا نعٌش فً عالم ٘: ٔ(. ودعا بولس الكلمة "كلمة حق اإلنجٌل" )كولوسً 7ٔ: 7ٔ)ٌوحنا 
لنا كلمة هللا، وهذه الكلمة هً الحق  لٌس فٌه إال شًء واحد ثابت، وهذا الشًء هو التؽٌٌر. إال أن
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ٌّة الباقٌة  األبدي. قال بطرس: "... مولودٌن ثانٌة، ال من زرع ٌفنى بل مما ال ٌفنى، بكلمة هللا الح
إلى األبد. ألن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب ٌبس وزهره سقط، أما 

 (.٘ٔ -ٖٕ: ٔبطرس  ٔرتم بها" )كلمة الرب فتثبت إلى األبد. وهذه هً الكلمة التً بشّ 

ثانٌاً، ابتسم، فاالبتسام ٌساعدك. إن أقرب رابطة تصل بٌن شخصٌن هً االبتسامة التً تعّبر عن 
الموّدة. االبتسامة تحّد من اضطرابك ومن عداء سامعٌك. إن هذه كما قلت هً أحد األشٌاء التً 

 تعلّمتها بعد اجتٌاز كثٌر من الصعوبات.

ٌلٌن لورن سانً ووالت هنرٌكسن فً رحلة للخدمة إلى شمال ؼرب الوالٌات سافرت مع الزم
المتحدة. وعندما وصلنا جامعة أورٌؽون الحكومٌة دهشت لرإٌة الفتات ضخمة معلّقة على 

ًّ الخوؾ فً الحال.  جدران قاعات النوم فً الجامعة وقد كتب علٌها: "لٌروي قادم إلٌنا". دّب ف
ٌّلت أننا إذ نجتم ع بالطبلب ونكلّمهم سنواجه عصابة من األشقٌاء تنتظر لتسلخ جلدي عن فقد تخ

 لحمً وأنا حً. فها قد جاء لٌروي، إذن هم فً انتظاري.

انعقد االجتماع األول فً إحدى ؼرؾ الصؾ الضخمة، وكان الحضور كبٌراً. وكنت أشعر بتوّتر 
الجامعة فافتتح االجتماع ثم  واضطراب مفّكراً بما قد ٌحدث. وقؾ قابد االجتماع وهو موظؾ فً

دعانً للكبلم. نظرت إلى جمهور الطبلب فبلحظت وجود مجموعة من المشاؼبٌن بٌنهم. فبدأت 
كلمتً وأنا متجّهم الوجه، فقلت ما أردت قوله بصرامة ووضوح. واستؽربت أنهم تقّبلوا كل ذلك 

ٌّة أسبلة ٌوّجهونها بإصؽاء واهتمام. وعندما انتهٌت من كلمتً وعرضت أنً مستعد لئلجاب ة عن أ
 كانت األسبلة جّدٌة وبإخبلص.

بعد انتهاء االجتماع تقّدم عدد كبٌر من الطبلب إلى األمام وصافحونً وقالوا: "شكراً للرب أٌها 
األخ. قّدمت إلٌنا اإلنجٌل واضحاً. شكراً ألجل مجٌبك". وتلك كانت أول لٌلة فً حٌاتً أقضٌها 

 وأنا أبتسم كل الوقت.

الطرٌق إلى مكان نومنا قال لً لورن سانً: "كان أفضل لو أنك كنت تبتسم من حٌن إلى  وفً
آخر وأنت تلقً الكلمة. فذلك كان ٌضٌؾ إلى االجتماع بعض الدؾء." أنا واثق أن لورن كان 

 على حق، وتعلّمت من ذلك درساً ثمٌناً.

 
 

 العنصر الربٌسً

ٌر الرسالة وفً تقدٌمها. علٌك أن تصلً قبل الصبلة هً العنصر الجوهري الذي ٌدخل فً تحض
بدبك بالتحضٌر وقبل شروعك فً تقدٌم الرسالة. صّل كً ٌعطٌك الروح القدس اآلٌات واألمثلة 

 المناسبة الصحٌحة ولكً ٌمّكنك من إلقاء الرسالة مدعومة بقّوته.

ٌن مع فرٌق هذا درس آخر تعلّمته من خبلل الصعوبات. فً أواسط الخمسٌنات عملت طوال سنت
كان ٌقّدم البشارة إلى جمعٌات لؤلخوة وأخرى لؤلخوات فً جامعة بتسبرغ وفً معهد كارنجً. 

كنا نذهب مساء كل اثنٌن ونتكلم بالكلمة، ونخاطب األفراد فً مواعٌد ننّظمها معهم خبلل 
 األسبوع.
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رنا فً تلك األثناء أن نصلً معاً قبل الذهاب إلى تلك االجتماع ات. فً تلك األٌام كنا وكنا قد قرَّ
نعمل مع الحملة الجامعٌة للمسٌح وكان األخ بل براٌت منشا الحملة قد نصحنا بؤن نمضً كثٌراً 
من الوقت فً الصبلة قبل الذهاب إلى أي من تلك االجتماعات. وكان الرب قد وضع على قلوبنا 

الرب جهودنا، وفً وقت  أهمٌة الصبلة فكنا مواظبٌن على ذلك بؤمانة. وكانت النتٌجة أن بارك
قصٌر صّمم عدد كبٌر من الشبٌبة أن ٌتبعوا المسٌح، وكنا نقودهم فً اجتماعات لدرس الكتاب 
المقدس. وانضم إلى فرٌقنا بعض منهم وصاروا ٌذهبون إلى الجمعٌات وٌقّدمون الشهادات عن 

 اختبارهم الخبلص. وسار كل شًء سٌراً حسناً.

ة بعد هذا وتسلّلت إلٌنا الكبرٌاء أو ما ٌشبه ذلك، وفً الوقت ذاته قلّلنا وٌبدو أننا شعرنا بالطمؤنٌن
من وقت الصبلة. وكانت لٌلة هً األولى من نوعها. كنا مشؽولٌن، واجتمعنا بسرعة فً المكان 

 الذي سنتكلم فٌه وصلٌّنا بعجلة. صلّى أحدنا عبارات قصٌرة وأسرعنا إلى االجتماع.

االجتماع أننا سنواجه الكارثة. بدأ قابد االجتماع فلم ٌتمّكن من وأذكر أنً شعرت من بداٌة 
م البعض شهاداتهم فكانت آلٌة ببل حٌاة. وعندما وقفت أللقً  اجتذاب انتباه الحضور كما ٌجب. قدَّ

الرسالة شعرت بفقدان عمل الروح فً قلوب السامعٌن. وكلمتً كانت كطعام معلّب ال أكثر. 
 مسإولون بتؤّدب وتخلّصوا منا إذ ؼادرنا المكان.انتهى االجتماع فؤسرع ال

بعدها تطلّعنا الواحد إلى اآلخر وعرفنا ماذا كان علٌنا عمله. ركبنا سٌارتنا وأمضٌنا فٌها وقتاً 
ٌّتنا وطالبٌن من هللا الؽفران. تلك كانت المرة األخٌرة التً أهملنا فٌها فترة  مصلٌّن ومعترفٌن بخط

رب سمع صبلتنا واستمّر فً مباركة عمله وكلمته. لقد تعلمنا جمٌعاً الصبلة قبل االجتماع. ال
 درساً من ذلك لن ننساه.

"لٌس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شٌباً كؤنه من أنفسنا بل كفاٌتنا من هللا الذي جعلنا كفاة ألن 
ٌُحًٌ" ) كورنثوس  ٕنكون خّدام عهد جدٌد، ال الحرؾ بل الروح، ألن الحرؾ ٌقتل ولكن الروح 

 (.ٖٔ: ٗ(. "أستطٌع كل شًء فً المسٌح الذي ٌقّوٌنً" )فٌلبً ٙ -٘: ٖ
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الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل هً هٌئة إرسالٌة شغفها نشر كلمة هللا فً العالم العربً 

عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونٌة أخرى. وتقوم بتوزٌع الكتاب المقدس مجاناً للجالٌة 

ً أمٌركا الشمالٌة والقطر العربً وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة من العربٌة ف

 األقراص المضغوطة التً تحتوي على كتب روحٌة، عظات، تراتٌل والكتاب المقدس.

 لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

 ٌحفظكم هللا وٌمأل حٌاتكم بالصحة والسعادة والسالم.

 

زة باإلنجٌلأسرة الخدمة العربٌة للكر  

 


