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 طريق الرب إلهنا
   

  مسؤوليات المرسل المسيحي في ضوء قصد اهللا للعالم
 

  بقلم ارك س فيف 
  ) المسؤول عن المرسلين في رابطة الجامعيين المسيحية(

  في الواليات المتحدة 
 
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية و طباعة هذا الكتاب بأي طريقة     مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أ        
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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 المحتويات
 

  مقدمة  ١الفصل
  حاجة اإلنسان وقصد اهللا  ٢الفصل
  طريق البناء  ٣الفصل
  لي خراف أخرى  ٤الفصل
  من أورشليم إلى أقصى األرض  ٥الفصل 

  أورشليم  
  اليهودية  
  السامرة  
  إلى أقصى األرض  

  ما هو الدافع إلى الخدمة المسيحية؟  ٦الفصل 
  محبة اإلنسان  
  الطاعة  
  خافة اهللام  
  محبة اهللا  
  محبة ظهوره  

  اإلرساليات والصالة  ٧الفصل
  أهمية الصالة وضرورتها  
  األشكال المختلفة للصالة  
  شروط الصالة الفعالة  
  آخر شرط للصالة الفعالة  

  اإلرساليات ومصروفاتها  ٨الفصل
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  :  الفصل األول 
  ضيع حاولت يف هذه الصفحات أن أكتب عن ثالثة موا: مقدمة 
  تشجيع القارئ على درس الكتاب املقدس  -١
 إثبات حاجة العامل إىل التبشري وواجب كل مسيحي يف هذا العامل  -٢
تقدمي احلقائق، مع تطبيقات شخصية، جلعل حياة املرسل حيـاة ذات فائـدة              -٣

 .وعمل ولذة
  : املشكلة العملية اليت حتتاج إىل صالة كل مؤمن و انتباهه الفوري هي -

. ..كنيسة املسيح أن تنتشر البشارة السارة يف العامل قبل اية اجليل احلايل           كيف تستطيع   
هذا هو السؤال   . ..كيف يبشر املؤمنون املخلصون يف هذا اجليل إخوام غري املخلصني         

  . الذي يواجهنا اليوم
 حلل هذه املشكلة بطريقة اهللا اخلاصة يتوجب على كل عضو           ،لإلجابة على هذا السؤال   

 كنيسة املسيح أن خيضع كل ما لديه من عقل وقلب وضمري وارادة و ثروة               من أعضاء 
  وتفكري و ممتلكات يتوجب عليه أن يضعها مجيعها حتت تصرفنا 

  
ملا عدت إىل بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية تذكرت بوضوح املخاطر اليت أنقـذت              

زالت أشكره وأمحد امسـه      فشكرته و ما     ،منها حيايت خالل سين عمري يف مشايل أفريقيا       
  . على احساناته وبركاته مجيعها

 – أريده أن يكون له      .. فما هو قصد ملستقبلي يا ترى      ،حقا لقد أحسن إيل اهللا و أبقاين      
  . له وحده
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 وقد كنت عند تفكريي مبهنة      ،ال ميكن املرء أن يفكر باملستقبل دون العودة إىل املاضي         

ين مليون نسمة من املسلمني املقيمني جنوب البحر        حليايت أذكر دائما وجود ثالثة وعشر     
 ال يعرفون الرب يسوع ومل يـؤثر    ، ما بني احمليط و الصحراء اإلفريقية      ،األبيض املتوسط 

 كثريا ما بدا    ،يف أوقات تفكريي هذا   .  فيهم التبشري كما وأنه مل حيرك يف قلوم ساكنا        
ب يف واحـة أبـو سـعدي        يل شخص اآلنسة بوتيكاس اليت كرست حياا خلدمة الر        

سأطلب مـن اهللا كـي      " الصغرية يف اجلرييا ألا عندما غادرت ذلك املكان قالت يل           
  . يعيدك مرسال إىل هذه البالد

 ،البد أن قصده اختلف عن رغـبيت      .   ولكن الرب مل يوجهين إىل ذلك      ،رغبت بالعودة 
كان هذا الـتفكري     و ،ومع ذلك ما انفككت يوما عن التفكري يف اخلدمة يف بالد غريبة           

  .  جتربة صرحية يل
 نعم،  ومع أن الدعوة إىل مشايل أفريقيا مل تكن أمرا شيقا لكين              ؟أمستعد أنا إلطاعة الرب   

.  وبدا األمر مرضيا وطبيعيا أن أليب الـدعوة آنـذاك         .   راضيا أن أذهب   -كنت راضيا 
لذي عينـه إال أن      يف املكان ا   ،وبالرغم من ثقيت بأنين أعمل العمل الذي عينه يل الرب         

 إذا مـا    ،بدا يل ردا هزيال و ضعيفا أمام إرادة الرب        " أنا راض ومطيع يارب     " القول  
أنا راض أو أريد    " هل قال بولس    .  قوبل مبوقف بولس الرسول وتنفيذه للدعوة اإلهلية      

فإين أود لو أكون أنا نفسي حمروما مـن املـسيح           .  " أما قال .. .".أن خيلص إسرائيل    
" ( ويل يل أن كنت ال أبشر     )  " ٣ ،٩رومية  " ( واين أنسبائي حسب اجلسد     ألجل إخ 

 ،١اكو  ( فهكذا ما هو يل مستعد لتبشريكم أنتم الذين يف رومية أيضا             )  ١٦ ،٩اكو  
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رغبة عابرة أو تربعـا خلدمـة       " أن أنري اجلميع    " مل تكن شهرة بولس الرسول       ).  ١٥
 ملتهبة بـشعور عميـق      ،ماق نفسه وكيانه  خجل رفضها بل كانت رغبة خارجة من أع       

  .  بالشكر هللا الذي أئتمنه على جزء من اخلدمة اإلهلية املباركة
وجدتين منذ بضعة سنوات مثقال بديون مل أجرها على نفسي وذلك أن والـديت عنـد                

فعلـي أن   .  وفاا جعلتين وصيا على ما كان هلا من أرزاق ووصيتها واضحة وصرحية           
ومـا  .   وآخر ألخي الثالث   ،ا من املال ألخي األكرب وآخر ألخي الثاين       أدفع مبلغا معين  

 ودفع املال هلم ليس كرما مين وال فـضال          ،دام املال بامسي فأنا مديون ألخويت مجيعهم      
  ولكنه أمر واجب فرضه علي القانون 

 كان  –يلخص فلسفة حياته بأسرها     ) ١٤،  ١رومية  (وهكذا بولس يف قوله أين مديون       
 ولكنه جعل منـها وصـية       ،يونا ترك اهللا أكرب ورثة ميكن ألي رجل أن يقتنيها         رجال مد 

واضحة وصرحية كتلك اليت أوصتين أمي وهي أنه عليه أن يتقاسم هذه التركة أو الورثة               
 ،لذلك امتلىء محاسا  .   احلكماء و اجلهال   ، العبيد و األحرار   ،مع اجلميع اليهود و األمم    

  .  او باحلرى عمل حياته، مبسؤولية رسالتهوحتركت فيه كل عاطفة والشعور
 شـعورنا   ،قارن بني موقف بولس اجلدي جتاه هذه الرسالة وموقفنـا احلـايل اليـوم             

فنحن ال نشعر بأننا مديونون لإلجنيل وعلينا أن نقدمه للجميع ألنه ضرورة            .  بالالمباالة
رين إذا سنحت    بل نتخذه كأنه إحدى الكماليات اليت تعطى لآلخ        ،من ضروريات احلياة  

 فالتبشري ليس مـسؤولية     ،هذا عني اخلطأ  .  الفرصة أو عندما نشعر بالراحة و الطمأنينة      
 على كل عضو    ، وضعت على كل مؤمن    ة بل هو مسؤولي   ،على أعناق أقلية ذات محاس    

 – أخذنا على عواتقنا     ،عندما أخذنا بركة اخلالص وقبلناها    .  من أعضاء كنيسة املسيح   
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 تقدميها لآلخرين وتبشريهم ا ووضعنا على عواتقنـا كـذلك           –نا  بعلمنا أو غري علم   
 ،فإن مسح اهللا لنا بالسفر أو البقاء يف بالدنا        " وإىل أقصى األرض  " نشرها بني مجيع األمم     

 الزالت املسؤولية على عواتقنـا      ، أمهات أو ربات بيوت    ،سواء كنا موظفني أو معلمني    
  . وواجبنا األول هو نشر كلمة احلياة

 ويطلبـون   ،ريا ما يكتب أيل بعض الطالب معترفني بشعورهم البارد جتاه التبـشري           كث
  : فبكتب أحدهم مثال قائال ،عالجا

 وثقـل   ، وكلمين الرب عن عمل اإلرسـاليات األجنبيـة        ،حضرت مؤمترا مسيحيا  " 
فما الداعي هلذا الفتور    .  املوضوع على قليب ولكنه تبخر بعد بضعة أسابيع كأنه مل يكن          

  .  لقد راودين هذا الشعور مرة بعد مرة..وما هو العالج.. ..المباالةو ال
  :ألفت هذا النوع من الرسائل كما ألفت األسئلة التالية وهي كثرية 

 ما مقدار وما نوع العاطفة اليت جيب        ؟هل من الضروري أن يكون لدي عاطفة املرسلني       
  ؟علي أن أشعر ا قبل أن أصبح مرسال

.  العاطفة ليست إال شـعورا    .  رسلي و التبشري ليس اصطالحا كتابيا     الشعور بالعمل امل  
فشعوري بضرورة اإلرسـاليات    .  والشعور خيتلف كما ختتلف الشخصيات و األمزجة      

 ،فقد يصعب التفكري عندما أصاب بصداع     .   أو صحيت  ،العاملية خيتلف باختالف مزاجي   
 وضـرورته   ،ي و التبـشريي   ولكن هذا ال يعين أن تقديري وشعوري حنو العمل املرسل         

 و اهللا يلمس اإلرادة عن طريق       ،نذعن ألمر اهللا عن طريق اإلرادة     .  يتغري أو يقل أو يفتر    
فلو تأثرت بإحدى االجتماعات بشعور عميق ال يعين        .  الشعور أو العقل و االثنني معا     

شعوري لن يكون   .  وليس خطا أن مل أتأثر    .  أن هذا الشعور أو هذا التأثر جيب أن يدوم        
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 ولكن ماذا أعمل جتاه هذه املؤسسات       ،حنو العمل املرسلي و اإلرساليات سبيال للدينونة      
  . قد يعرضين للدينونة

ولكن كيف نتمكن   .   وأكثرنا يعترف ذا   ،موهبة التبشري اليت أعطيت لبولس مل تعط لنا       
أمام اهللا أننا   اخلطوة األوىل هي االعتراف     .. ..من تنمية روح التبشري فينا وبني أصدقائنا      

ال نشاركه اهتمامه يف عامله و الطلب منه أن مينحنا بعضا من روحه وحمبتـه واهتمامـه                 
  .وهذه صالة ترضي اهللا وتستحثه على أجابتها

.  اخلطوة الثانية هي أن نكتسب معلومات أكثر نستقيها من كلمة اهللا ومـن اهللا نفـسه               
لنا يف كلمته واحلق أن الكتاب كله من        جيب أن يتضح أمامنا قصد اهللا لعامله وقد أظهره          

 ونرجو منه تعاىل أن ميأل قلوبنـا        ،التكوين إىل الرؤيا يشرح اهتمام اهللا بعامله وقصده له        
فما مل تكـن مـشاعرنا      .   وحيركها حسب قصده وحنن نقرأ صفحات هذا الكتيب        هحبق

  . ثبتمؤسسة على الكلمة والكتاب املقدس فهي غري مرضية أمام اهللا ولذلك ال ت
اخلطوة الثالثة هي أن نلم مبا حيدث يف العامل فعندما سأل جون وسلي عن سبب قراءتـه                 

إذا علينا أن نتعرف على     .  " علي أن أعرف ماذا يفعل اهللا يف العامل       : " للصحف أجاب   
  .  يف العامل من حولناثعامل اهللا وكلمة اهللا وماذا حيد

 وهو نشر الكلمة والتبشري فلنبدأ باخلطوة       فإن مل يكن لدينا تفكري بولس وهدفه األوحد       
 ألن موقفنا وهدفنا عند دراسـة كتيـب كهـذا           ،األوىل و نستعد للخطوتني التاليتني    

  . ضروري جدا
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 هو أن نتمكن حقا من العثور يف صـفحات الكتـاب            ؟وما هو القصد من هذا الكتيب     
يع أن نساهم يف     وكيف نستط  ، وما هو دورنا   ،املقدس على بعض ما يقصده اهللا خلليفته      

  . تتميم هذا القصد
سنرى تشديد الرب   .  سنرى مدى اهتمام اهللا بالعامل كما دونه العهدين القدمي واجلديد         

  . يسوع يف تعاليمه على تبشري العامل وكيف نفذت الكنيسة األوىل الرسولية هذا التشديد
ـ               ،صالةسنبحث اهلدف األساسي احلقيقي لعمل املرسلني مث نتـدرج إىل موضـوع ال

وموقفنا جتاه هذه األحباث سيكون أفضل دليل       .   واخريا إىل مؤهالت املرسلني    ،والعطاء
  .على نتائج دروسنا معا

  
  

  الفصل الثاين
                                                    حاجة اإلنسان وقصد اهللا 

  
  ؟ ما دهاه؟ماذا يف العامل

  
غري أن نظرة إىل البلدان     .  مشاكل عديدة تتنازعه   و ،قليلون يقتنعون أن العامل مضطرب    

 ، والسويد،واجلرييا ، انظر إىل هنغاريا   –التالية تثبت عدم استقرار العامل وتوتره ومشاكله        
 كل من هذه البلدان     ؟ ماذا جتد  ، وكوريا ، واهلند ، والصني ، وفورموزا ، والكونغو ،وكوبا

  . يسوده القلق وعدم االستقرار واخلوف واملوت
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 ففي العديد مـن البلـدان       ،لنثبت هذه احلقائق  " العامل الثلث "  حاجة للذهاب إىل     وال
 وتنازع  ، وحتزب سياسي واجتماعي   ،من عدم استقرار  .  النامية تسود احلياة مآس حمزنة    

عـشر سـكان الواليـات      .   وطالق وتفكك عائلي   ، وختلف عقلي وصحي   ،عنصري
 وقد تؤدي هذه بكل واحد      ،أو العاطفية املتحدة األمريكية يشكون من األمراض العقلية       

أال يشعر أكثرنـا ـذه      .   يقضون فيها باقي حيام    ،من عشرين إىل مستشفيات عقلية    
 ؟ هل نشعر باهلـدوء ؟ هل نشعر باالستقرار؟الفوضى وعدم الوئام و اخلوف يف دواخلنا     

  ؟هل نشعر بالوئام
  ؟ ما دهاه؟ماذا يف العامل إذا

فتطلعوا إىل احلكومات و الـسياسة حمـاولني أن         .  اجلوابلقد حاول البعض أن جيدوا      
يستنتجوا احلل من هذين احلقلني فبدا هلم ممكنا ألن احلكومة والسلطة هي اليت تـضع               

 فتعاقب الشاذين عن القانون وتؤمن التقدم و اهلدوء للجميع ومع ذلك            ،حدا للفوضى 
األحيان جتد نفسها خاضـعة  ألن احلكومات يف كثري من     .  مل خيرجوا حبل ناجح أو مقنع     

 و الـسلطة    ،فالقوة قد تكون سبب اخلـراب     .  للواقع الذي ال تقدر أن تسيطر عليه      
وبعد .  املطلقة تسبب خرابا عارما سواء وجدت يف شخص ملك أو حزب أو ديكتاتور            

أجيال عديدة من احلكم القوي اتضح أنه ليس هنالك قوة تستطيع أن تـسيطر متـام                
  .  احملكومالسيطرة على الشعب

 وحنن نرى عواقب اجلهل     ،ظن البعض أن املشكلة هي اجلهل فلجؤوا إىل العلم واملعرفة         
سيما يف البالد النامية وعندما نشهد التبدل احلاصل بسبب العلم نتفاءل وحيملنا هـذا              

إذ نتوقع أن يكون العلم حقا مصدر اخلري والسعادة         .  التفاؤل إىل إعادة النظر والتفكري    
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ولكن يشهد كل من ل العلم واستشفه أن احلـل لـيس يف             .  لإلنسانية مجعاء الوئام  
  . العلم

 ، ويقمع منه األنانية فيهتم بغريه     ،اعتقدت الشيوعية أن العلم يغري اإلنسان تغريا جذريا       
ويضع خري بالده فوق كل شيء ويقدمه حىت على راحته الشخصية ولكـن ميلوفـان               

  ". الطبقة اجلديدة " جيالس ضحد هذه العقيدة يف كتابه
 ال ميكن أن حتل مـشاكل       ، متنعم وحمروم  ،أكد ماركس أنه ما دام يف البالد غين و فقري         

 وأثبت ذلك بقوله أن عدم املساواة االقتصادية هو السبب يف التناحر و التنازع              ،اتمع
.  اجلميـع  واملراكز البد أن يشيع القناعة و الرضى بني          ، واملقتنيات ،فاملساواة يف الثروة  

 وافتقاد العـدل    ، فالتفاوت و الطبقية ينتج املرارة     ،هذا التأكيد قد يكون فيه بعض احلق      
 ، فإن أغلقنا عيوننا عن هذه احلقيقة كما تظهر لنا يف بعض البالد الغربيـة              ،ينتج البغض 

أو اإلفريقية واألسيوية اليت تطالب باستقالهلا بكل قوة وشدة و صراحة فلن ينفعنا العلم              
 ال  ،لكن احلل احلقيقي ليس يف العلم وإال لكانت البلدان املتقدمة يف العلم سعيدة            .  ئاشي

.  شعور فيها للقلق أو الرتاع وحتمل مفتاح السعادة لغريها على األقل يف هـذا العـامل               
ولكن ما نشاهده من تفكك عائلي وايار صحي يف مثل هذه الـبالد يـضحد هـذه                 

 مع قائد متفهم يف أواسط أمريكا حيث السكان ينعمون          أذكر جولة قمت ا   .  النظرية
 لكل منها ثالثة كاراجات يقع      ، ذات نظارات مجيلة   ،يف بيوت كبرية كأا قصور ملوكية     

مل ينقصهم شيء من متاع هـذه       .    وبالجات خاصة   Michigenعلى حبرية ميشيغن    
ه البيوت مجيعهـا مل     ليس هنالك بيتا واحدا بني هذ     " احلياة ولكن رفيقي القائد قال يل       

قـد  .  اخل..... جـرائم  ، انتحارات ، خمدرات ، طالق –يتأمل سكانه من مأساة أو أخرى       
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 مـاذا يف    –نتحرر من الفقر و الفاقة و لكن املآسي جزء ال يتجزأ من حياة اإلنـسان                
 ولكن  ، و ال املساواة   ، وال االقتصاد  وال العدالة     ، اجلواب ليس يف العلم    ؟ ما دهاه  ؟العامل
  .  الكتاب املقدسيف

 فعجز العازفون عن    ، انقطع التيار الكهربائي   –ذهبت مرة حلضور حفلة موسيقية هلاندل       
 و هكذا حيدث لكل مـن ال        – فدبت الفوضى بني العازفني و املشاهدين        ،رؤية رئيسهم 

 أن العامل خرج علـى      –هذه هي مأساة العامل     .   وال يتبع طرقه   ، من ال يثق به    ،يرى اهللا 
  . هللا و إرادته و أبعده بعدا تاما عن تفكريه وحكمه و سياستهمعرفة ا

إذا ما دارت رحى احلرب يف بلد تفقد السلطة سيطرا وتعم الفوضى ويصبح كل شيء          
إذا ما انقطع جيش عن قاعدته و قائده تفكك و          .   اإلنسان وكل ما له يف خطر دائم       –

  .   و هكذا حال اإلنسان يف قطيعته عن اهللا،اندثر
  .لق اهللا اإلنسان وسلطه على اخلليقةخ

  تسلطه على كل أعمال يديك
  جعلت كل شيء حتت قدميه

  الغنم و البقر مجيعا و ائم الرب أيضا
  و طيور السماء والسمك السالك يف سبل املياه

  و كل ما يف البحر ومياهه
                                                                                                

                                                                                                     
   ) ٨ -٦ ٠ ٨مزمور ( 
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  . سلط اهللا اإلنسان على خليقته ولكنه يطلب منه أن خيضع لسلطته هو تعاىل امسه
اللهم قدسـين ولكـن     : " ية عندما قال    صلى أحد الطالب التونسيني مرة صالة سخر      

يف السادسة عشر من عمره أجنب طفال غري شرعي و لكـن اهللا مل يتركـه                " ليس اآلن   
كـان هـذا   "  ولت جتد قلوبنا راحتها إال فيـك  ،خلقتنا لنفسك" فعاش ليكتب قائال  

الطالب القديس أوغسطينوس عاش هذا القديس قبل ألف وست مئة سنة غري أن قوله              
  .   ينطبق متام االنطباق علينا اليومآنذاك

 وبعمله هذا قطع نفـسه عـن        ،ثار اإلنسان على اهللا و فضل نفسه عليه وعلى سلطته         
 و التشاحن و الرتاع إال      ،فليس القلق، واإلرهاق  .   اهللا نفسه  –ينبوع السالم و الوئام     

 آثامكم صـارت فاصـلة بيـنكم وبـني        "... انعكاس شعور قلبه وما يدور يف داخله        
  .  إمنا هللا قصد وقد فصله و شرحه لنا ) ٢  -  ٥٩أشعيا  .." ( ..إهلكم

    .١٤ – ٣:  ١أفسس   ..  ..مبارك اهللا أبو ربنا يسوع املسيح" 
  

 و لكن   ، يدعو إىل الكثري من الدرس و التنقيب و التحليل         ،يا له من مقطع عظيم مقدس     
  :لنركز على ثالث نقاط فيه 

  د يف هذا العامل و ال قوة أرضية أو جهنمية تثنيه عن هذا القصد هللا قص: احلقيقة األوىل 
علينا أن نتفهم أنه ال حكمة       ) ١٠  -  ٧٦مزمور    "  ( ألن غضب اإلنسان حيمدك     " 

 لذلك وسط   ،أعدائه و ال جهالة اتباعه أو ضعفهم حيول دون تتميم قصده اإلهلي ايد            
لندرك ، نزعم أننا يف يد إبليس ارمة       حني ،الشدائد و الضيقات وسط التنازع و القلق      

  .  أن اهللا فوق اجلميع و ال شيء يثنيه عن قصده أو تتميم إرادته
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احلقيقة األزلية و األبدية و قصد اهللا اإلهلي هو شخص الرب يـسوع  و مهمـا                 : ثانيا  
 ما مل يكـن  ، وتقدمت وتطورت يف مشاريعها و أعماهلا و نشر رسالتها،عملت الكنيسة 

  .  مجيعها شخص الرب يسوع ستفشل كلهاحمورها
مع أن شخص الرب يسوع هو حمور قصد اهللا غري أن لإلنسان دورا يف تتمـيم                : ثالثا  

 ، موهوب كان أم عـادي     ، متعلم كان أم جاهل    – بغض النظر عن قدراته      ،هذا القصد 
اهللا يستخدم اإلنسان ليعمل معه كما هو واضح من اإلصحاح الثاين           .  خملص أو خاطئ  

علينا .  ن رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس حيث يصف حالة اإلنسان قبل خالصه           م
  . أن نعرف قصد اهللا للذين يتبعونه

  
  ؟.                                 ما هو قصد اهللا ألهل أفسس

   ؟                                 ما هو قصد اهللا لك
   ؟و قصد اهللا يل                                 ما ه

 املهم واملقصود أن نكون مجيعا مقدسني و بال لوم          ، أو نافعا  ، مقبوال ،قد ال يكون ناجحا   
  قدامه
   ). ٤  - ١أفسس    (  
 قد أكون طبيبا مرسال مـاهرا       ،علينا أن دف لتمجيد اسم اهللا يف كل ما نعمله         : رابعا  

قـد أعطـي    .  ن ال أجمـد اهللا    قد أكون معلما مسيحيا بارعا ولك     .  ولكن ال أجمد اهللا   
قـد  .   وأنكر نفسي يف سبيل اآلخرين و لكن ال يؤول ذلك إىل متجيد امسـه              ،وأضحي

 قد أكون متطوعا ناجحـا      ،نضاعف جهودنا كمرسلني ويف الوقت نفسه ال منجد امسه        
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 ونشيطا يف هذا احلقل التبشريي املرسلي و لكن ال أجلب بذلك محدا أو جمـدا                ،وممتازا
  .  أكون يف هذه مجيعها أطلب متجيد نفسي و مدحها ليس إالقد.  المسه

 وبعده العامل فاشال حسب مقاييـسه       ،قد يعمل أحدهم مدة أربعني سنة يف مكان مغمور        
 غري أن نفسا اختربت الغلبـة علـى         ،وقد تتفق كنيسة اليوم كذلك على هذه املقاييس       

صرة يف نظر اهللا وحسب      وجمدت الرب يسوع يف سلوكها تعد حياة ناجحة منت         ،اخلطيئة
 ألن إنسانا كهذا وضع نصب عينيه متجيد الرب يسوع فحسب وهـذا هـو               ،مقاييسه

  . قصد اهللا من عمل كل إنسان وأي كنيسة
 وجناح معهد أو مدرسة بعـدد طالـا وتطـور           ،نقدر جناح مؤسسة مبيزاا ورصيدها    

 ومن الطبيعي   ،مركزه ومستواها العلمي وجناح رجل األعمال بثروته و       ،أساليب تعليمها 
 وهذا هو صـلب     – إنه أمر طبيعي     –أن نستعمل هذا األسلوب يف تقييم عمل الرب         

 و التقييم الطبيعي خيتلف عـن       ،املقياس الطبيعي خيتلف عن املقياس الروحي     .  املشكلة
التقييم الروحي و الكتاب خيربنا أن اإلنسان الطبيعي أي غري الروحي ال يقبل ما لروح               

تعلمنـا أن    ).  ١٨ – ٤( والرسالة الثانية إىل أهل كورونثس       )  ١٤ – ٢و    اك( اهللا  
إننا بشر و لـذلك نؤخـذ بـاألمور         .  األشياء اليت ترى وقتية وأما اليت ال ترى فأبدية        

املنظورة وتم ا وهذه النظرة البشرية متتد إىل عمل الـرب وإىل حياتنـا الشخـصية         
 وتوقنا إىل النجاح يف ما نعمله حىت ولو يف          ، و أعمالنا  فمحاوالتنا تربير أنفسنا  .  اخلاصة

  . حقل الرب دليل على كربيائنا الداخلي
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 وجد جوابا على    ، وماذا ينوي أن حيقق    ، وما هو هدف عمله    ،إذا سئل مرسل عما يعمل    
 فعوضا  ، ولكن احلق يقال أن كثريا ما ال نفكر يف اجلواب أو األجوبة اليت نعطيها              ،الفور

  .  هلدف و القصد من عملنا ندور حول أهداف ثانوية ليست هي األساسعن تسمية ا
فبعض املؤمنني يتحدثون عن إصدار كميات من املطبوعات قد توازي أو تزيـد عـن               

آخرون يتحدثون عن ضرورة قمع العقائـد       .  الكميات اليت تصدرها روسية السوفياتية    
  .  لكنها ليست اهلدف األساسيهذه امور ضرورية و.  اخلرافية و السحر وما إىل هنالك

 أو تطوير   ؟ أهو بناء مستشفيات أكرب    ؟ما هو دور الكنيسة أو عملها يف القرن العشرين        
 أو اإلكثـار مـن      ؟ أو استحداث وسائل اإلعالن وتطويرها     ؟أساليب التعليم املسيحي  

 أو تذليل لغات أكثر لطبع الكتـاب املقـدس و           ، أو الذهاب إىل قبائل أكثر     ؟الطريان
ولكـن  .   هذه مجيعها ضرورية وجزء ال يتجزأ من أعمال الكنيسة اليوم          ؟ ماذا ؟مجتهتر

 –اخلطأ الذي وقعنا فيه هو أننا استبدلنا الوسائل باهلـداف           .  ليست اهلدف األساسي  
  . فطورنا و ال نزال نطور الوسائل ومل اهلدف الرئيسي

 اإلجنيلية قبل بـضعة      لو طرح هذا السؤال على الكنيسة      ؟ما هو هدف كنيسة املسيح    
أما اليوم فقد تقدمنا و اسـتحدثنا عـن ذي          " خالص النفوس   " سنوات لكان اجلواب    

خـالص  "  نفسه على الكنيسة اإلجنيلية اليوم لكان اجلـواب          ل ولو طرح السؤا   ،قبل
أنه لتطور عظيم ومفيد ولكن هل هو اجلواب الـصحيح          " النفوس و تأسيس الكنائس     

   ؟ف كنيسة املسيح هل يلخص هد؟عن السؤال
 لنفحص ـذا    ،خالص النفوس وتأسيس الكنائس   .  وهب أننا نسلم أن هذا هو اهلدف      

 عمل زومير حوايل مخسا و عشرين سنة يف البالد العربية           –املقياس حياة صموئيل زومير     
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فلو كان قصد الـرب     .   ومل يربح للرب اكثر من سبعة أشخاص       ،ومصر بني املسيحيني  
.   ومقياسه عدد املتجددين لعدت حياة زومير فاشلة وعمله فاشـال          ،لزومير ربح النفوس  

قد يقول البعض   .  ولو كان املقصود له تأسيس كنائس و بنائها لعدت حياته خائبة متاما           
ولكن لنذكر أن اختباره مل     ".  لكن زومير كان نادرا و ليست حياته قاعدة مضطردة          " 

وهذه النتيجة عدد وافر من األشـخاص        ، فقد شاركه يف مثل هذه اخلدمة      ،يكن فريدا 
الرب يطلب منـا أن نـربح       " الذين عملوا يف بالد قاسية و شعوب ال تذعن للكلمة           

وهذا جزأ من إرادته و الويل للمسيحيني الالمبالني ـذا          " النفوس و نأسس الكنائس     
م فما مل نتفهم احلقائق لـن نـتفه       .  األمر و لكنه ليس هدف الكنيسة األساسي املطلق       

 ال شـك أن اهللا      – متجيد اهللا    –قصد اهللا األول وهدفه هو متجيد ذاته        .  إرادة اهللا للعامل  
ألنه هكذا أحب العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كـل مـؤمن   " يهتم بالبشر   

  " بامسه بل تكون له احلياة األبدية 
   ). ١٦ – ٣يوحنا  ( 

 والذين  ، أن يظهر نفسه ويظهر جمده للعامل      اهللا يهتم باإلنسان و لكن يهمه قبل كل شيء        
نوعية العمل والبشر هي اليت     . جمدوه وأظهروا جمده للعامل يف التاريخ هم أقلية قليلة جدا         

  . متجد اهللا وليس الكمية
هب أنه وجد عـشرة مـسيحيني       .  اهللا قدوس ويبحث عمن يستطيع أن يظهر قداسته       

 هـب أن    ؟هللا أن يظهر ذاته عن طـريقهم       ليبريالية هل يستطيع ا    ،يعيشون حياة علمية  
 هل ترى قداسة اهللا أو بره مـن خالهلـم ألن            ؟ فهل يتغري الوضع   ،العشرة أصبحوا مئة  

   ؟عددهم ازداد



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٧

سـتتم هـذه    .  خطة اهللا وقصده هو أن يقمع اخلطيئة وخيلق لنفسه شعبا بارا مستقيما           
عب اهللا يصبح مثله     وش ، حني تبطل اخلطيئة   ، وشوقنا لذلك اليوم عظيم    ،اخلطة و تكمل  

 ، يا له من يوم مترقب ،حييون معا يف مساء جديدة و أرض جديدة يسكن فيها اخلري و الرب            
 سيتم فيه قصد اهللا بشكل تام وكامل وإىل ذلك احلني ال يـزال اهللا يعمـل يف                  ،منتظر

قلوب أوالده ونفوسهم، فيزيدهم تربيرا ليصبحوا على شبهه وصورته وهو يدعوهم إىل            
  .  قداسةحياة ال

 أال نشعر مـع بـولس   ؟ وتأمينه إيانا على عمله امتيازا عظيما جدا  ،أليس اختيار اهللا لنا   
يل أنا أصغر مجيع القديسني أعطيت هذه النعمة أن أبشر بني األمم بغـىن              " حني يقول   

  ) ٨ -٣أفسس (املسيح 
ز األعظم هو   و االمتيا .  حنتاج إىل شعور عميق بالوقار هلذا االختياران نكون عملة معه         

 قديسني وبال لوم قدامه يف      –أنه اخترنا لنكون أوالده ال خدامه و عاملني معه وحسب           
  .  مشاني صورة املسيح نعيش ملدح جمده،احملبة

عنـدما  .   وحمبة اهللا اليت أجزهلـا علينـا       ،ما أدهش الصورة اليت لنا يف الكتاب املقدس       
وطبـع  .  جعلنا له بنني وورثة يف ملكوته      و ،أحبنا و اختارنا  " تقووا" خارت قوانا قال    

و بولس الرسول   .   وجعلنا ورثة مع  املسيح     ، اختذنا أبناء وورثة يف بيت اهللا      ،علينا امسه 
يف اإلصحاح اخلامس مـن رسـالته إىل        " أبا" يكرر هذه احلقيقة أننا أوالد اهللا وندعوه        

إذ كنا أوالد   " د أحباء   فكونوا متمثلني باهللا كأوال   " أفسس و العدد األول يقول بولس       
فقد مسعت والديت تقول    .   ألن االبن عادة يشبه أبويه     ؟ملاذا.  اهللا جيب أن نكون مثل اهللا     

 مـع أنـين مل أعـرف        ، أو جييب  ، أو ينظر  ،هكذا كان أبوك يتكلم   " يل مرارا وتكرارا    
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علم فعلمت من كالم أمي إيل كما       .  والدي إذ قد تويف وأنا يف الشهر الرابع من العمر         
وهذه هـي   .   إذ كنت أشبهه كثريا وقد أخذت بعض طباعه        ،اآلخرون أنين ابن والدي   

و بولس أيضا يقول    .  احلال معنا إذ يقول لنا الكتاب بصراحة أننا ورثاء الطبيعة اإلهلية          
 ليس فقط ألننا شركاء طبيعته بـل ألننـا          -مبا أنكم أوالد اهللا عليكم أن تشبهوه          " 

 وحماولتـهم  ، ال ختفا عنا حمبة أوالدنـا لنـا  ، عادة يتمثل باحملبوب   أوالده وحنبه و احملب   
وحنن إن  .   وكم من املرات يردون إلينا جوابنا مبثله و نظرتنا مبثلها          ،تقليدنا والتمثل بنا  

وحنن مجيعا ناظرين جمد  .  كنا حنيا بقرب اهللا و لنا شركة يومية معه نتمثل به ونصبح مثله            
 نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما           ،املرآة كما يف    ،الرب بوجه مكشوف  

   ) ١٨ – ٣ كورنثس ٢( يف الرب الروح 
طبعا إن اهللا حيب أن اجلميع يقبلون إىل احلق وخيلصون والويل يل إن كنـت ال أشـعر                  
مبسؤولييت جتاه اآلخرين و اإلقبال م إىل املسيح و لكنين حباجة ماسة على صالة حارة               

اعلم أن اهللا وحده خيلص     .  الرب ألكون قدوة لآلخرين و الطريق خلالصهم      كي يقويين   
 وال  ، وهو وحده يعرف من سيخلص لذلك ال مين كمية العمل الذي أقوم به             ،اإلنسان

 رمبا اهللا يتمجد عندما خيلص إنسان خاطئ و حيمـل طـابع             ،عدد الذين أشهد أمامهم   
 مما يعـين  ،لإلتيان باآلخرين إىل املسيح أعرف بعض الفاسقني الذين استخدموا      .  املسيح

  . أن قوة اهللا أعظم جدا حىت من اخلطية وشر اإلنسان
 وعلينا أن نتذكر أنه من املمكن تأسيس كنائس مـستقلة           ،يريد اهللا أن تتأسس الكنائس    

 أمل يؤسس الـشيوعيون يف      ؟فأين املسيحية إذا  .  ماديا وعلميا و لكنها ال متجد اسم اهللا       
ه فرقا متنوعة و متعددة قائمة بنفقات نفسها ومستقلة حبكمهـا وحـرة يف              العامل بأسر 
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 يقال أن الصالة احلارة ووساطة أوالد اهللا بالصالة هي دعامـة أي انتعـاش               ؟مناطقها
 ألن ما سجله التاريخ و الكتاب املقـدس هـو أن            ،كنسي لكنين أشك يف هذا القول     

 و الندم على    ،تعاش هو االعتراف بالذنوب   وركيزة االن .  االنتعاش نتيجة التوبة احلقيقية   
لن .  اخلطية و يبدو أن التوبة و الندم مها األساسان املطلوبان ألي بركة روحية حقيقية             

 و حباجتـها إىل     ،حتصل الكنيسة على االنتعاش املنشود ما مل تعترف أمام اهللا بأخطائهـا           
 مل يكن عفويـا فامسعـه       فقول أشعياء بعد الرؤيا   .  القداسة و بقصورها عن متجيد امسه     

وهذا . ..رأيت الرب جالسا على كرسي عال و مرتفع و أذياله متأل اهليكل           . ..  ".يقول
 ) ٣ أو   ٠٦أشعياء    " ( .. قدوس رب اجلنود   ، قدوس ،السرفيم نادى ذاك و قال قدوس     

ويل يل إين هلكت ألين إنسان جنس الشفتني و ساكن بني           . .".بعد ذلك خبطيئته وذنوبه     
( هاأنذا  ارسلين    " و تاق أشعياء إىل اخلدمة فقال        ) ٦،٥أشعياء  ( س الشفتني   شعب جن 
  )٨،٦أشعياء 

.   ومتتلئ قلوبنا بالشعور باخلطية و التبكيت      ، يزداد شعورنا باإلمث   ،إذا مأل جمد اهللا عقولنا    
لكي ختربوا  . ..أنتم جنس خمتار  " وهذا هو أساس االنتعاش الشخصي و انتعاش الكنيسة         

إذا عليـك أن متـتحن نفـسك        "  الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب         بفضائل
 و ليس ماذا أنا فاعل أو هل جنحت يف إظهار مـدح الـذي               ؟بسؤالك إياها مل أنا أفعل    

  ؟دعاين من الظلمة إىل نوره العجيب
كم يهمين أن يظهر جمـد  " هنالك بعض األسئلة اليت علينا ن نطرحها على أنفسنا وهي        

 هذا كان هم بولس األوحد و كذلك متىن صاحب املزامري حني قال             ؟لعامل بأسره اهللا يف ا  
:  
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                                                حدثوا بني األمم مبجده 
                                               قولوا بني األمم الرب قد ملك 

       ألن كل آهلة الشعوب أصنام                                          
                                                أما الرب فقد صنع السموات 

مزمور                                                                                      (
   )٥و١٠و٣-٦٩

 ؟السؤال الثاين هو ماذا أنا فاعـل       ؟أيهمك هذا األمر أتسعى ليتمجد اسم اهللا يف العامل        
 قد أكون منغمسا يف دروسي أو عملي حـىت يف           ؟كيف أسهم يف نشر جمد اهللا يف العامل       

 هل يعرف العامل أن اهللا جعل يسوع        – معرفة حاجة العامل     ، وتنقصين املعرفة  ،حقل الرب 
ا  كيف نساهم مجيعن   ؟ كيف تساهم أنت   ؟ كيف أساهم يف هذا العمل     ؟هذا ربا ومسيحا  

  ؟معا لنشر جمد اسم  اهللا يف العامل
   ؟ دافع ألحيا حياة متجد اسم اهللا؟السؤال الثالث هو هل يفَ أي دافع

 إذا شعرنا بقصورنا و حاجتنا املاسـة إىل         –إذا شعرنا من خالل قراءة هذه الصفحات        
اجة  فما علينا إال أن نطلب من اهللا أن مينحنا ما حنن حب            ،هذه اخلصال و الدوافع الروحية    

 فمن حياول أن يـزود نفـسه باملواهـب    ،إليه ألن حماولتنا تذهب هباء و ال جدوى هلا   
الفـضائل  .  الروحية كالذي حياول أن خيلق تفاحة شهية بدل أن يقطفها عن الـشجرة            

  . الروحية هي مثر احلياة الروحية كما التفاحة الطبيعية هي مثرة شجرة التفاح الطبيعية
 ، معتـرفني بقـصورنا    ، هي ايء إىل الرب معترفني خبطايانا      ؟اما هي اخلطوة األوىل إذ    

"  معترفني أيضا بإمياننا فيـه       ، وقصورنا الروحي  ،واضعني أمامه فشلنا يف نشر جمد امسه      
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ليت اهللا يبكتنا عن كل     ) ٦-٥مىت  " ( طوىب للجياع و العطاش إىل الرب ألم يشبعون         
 العامل فينا لتمجيـد امسـه و الـدافع          لتكن حمبته هي  .   على كل ما ال يرضيه     ،خطيئة

  .  يف هذه األيام العصيبة، ويف كل عمل نعمله،الوحيد يف حياتنا
  

                                                  الفصل الثالث 
  طريق البناء 

يف أرجاء الشرق األوسط كله نرى املهندس جادا مبئات األنواع مـن اآلالت و آالف               
 فاآلكام بط و األوديـة      ، يفتحون الطرق و يدأبون على توسيع غريها       ،لالرجال العما 

 وهـذا   ،يف املناطق اجلبلية يستمر العمل ويـدوم      .  واخلشن ينعم ،متأل و املعوج يستقيم   
  :االستمرار يف العمل هو ما قصده النيب ألشعياء يف قوله 

  أعدوا طريق الرب"........ 
  قوموا يف الفقر سبيال الهلنا

  اء يرتفع وكل جبل ينخفضكل وط
  ويصري املعوج مستقيما

  و العراقيب سهال
  
   )٤-٣، ٤٠أشعياء ( 

 ضيقا أشبه مبستنقع منـه      ،عندما زرت مرة بلدا يف مراكش وجدت الشارع العام قذرا         
  عزم ملك مراكش على زيارة الباشا الذي يقطن يف ذلك            ١٩٥٩ولكن سنة   .  بشارع
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الزيارة على قدم وساق، فنظف الشارع و جففت         فقامت االستعدادات هلذه     ،الشارع
يتحدث العهـد القـدمي عـن       .  املياه الراكضة فيه و أصبح شارعا من أمجل الشوارع        

 ومتهد أمامه و    ،الطريق يئ للملك  .  استعدادات كهذه عند زيارة ملك إلحدى بلدانه      
تاريخ إذ أرسل اهللا    أما طرق إهلنا فقد كان التمهيد قائما هلا طوال أيام ال          .  يبىن اخلراب 

 و يشق علـى الـدارس أن        ،أنبياءه و رسله كما استخدم ملوكا و فقراء للقصد نفسه         
يستنتج من مكان واحد أو أمة واحدة و لكن اخلطة موجـودة و ال عقبـة تقـف  يف                    

  ) ١٠-٧٦مزمور ( سبيلها ألن غضب اإلنسان حيمد اهللا و بقية الغضب يتمنطق ا 
ليس ألمة واحـدة و ال لـشعب        .  أن هللا خطة و قصد يف العامل      يؤكد لنا العهد القدمي     

 وقبل تأسيس العامل جهز اهللا برناجما يبـشر    ،واحد فقط بل لألمم مجيعا و للشعوب مجيعا       
" كان إبراهيم أول من اطلع على هذا القصد إذ قـال لـه اهللا               .  عن طريقه العامل كله   

فأجعلك أمة  .  رض اليت أريك  اذهب من أرضك ومن عشريتك و من بيت أبيك إىل األ          
. عظيمة و أباركك و أعظم امسك و تكون بركة و أبارك مباركيـك والعنـك ألعنـه            

ويتبارك يف نـسلك    )   ".... ٣-١،  ١٢تكوين  .  " ( وتتبارك فيك مجيع قبائل ارض    
و إبـراهيم   ) "... ٨-٢٢تكوين  . " ( مجيع قبائل األرض من أجل أنك مسعت لصويت       

   ) ١٨ – ١٨تكوين "( ية ويتبارك به مجيع أمم األرض يكون أمة كبرية وقو
 كانت هذه الدعوة أول استعداد      ،عندما دعا اهللا إبراهيم ليذهب إىل أرض جمهولة غريبة        

 بـل   ،و احلق أن إبراهيم مل يدع إىل مكان ما        .  و أعظمه لتمهيد الطريق يف العهد القدمي      
 الذي سيذهب إليه بل عالقته مـع        إىل شخص  و السر يف حياته مل يكن املكان اجلغرايف          

و أعلن اهللا يف بداءة العهد القدمي أن مجيـع          .  ذلك الشخص وطاعته إلرادته و أوامره     
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وهذه هي احلقيقة تبـدو جليـة      .  عائالت العامل و أممه و قبائله ستسمع خربه وتبشر به         
مك تذكر و ترجع إىل الرب كل أقاصي األرض و تسجد قدا          . " واضحة يف سفر ملزامري   

   ) ٢٧ – ٢٢مزمور  " ( كل قبائل األمم 
  ليتحنن اهللا علينا و ليباركنا لينر بوجهه علينا

  لكي يعرف يف األرض طريقك 
  ويف كل األمم خالصك
  حتمدك الشعوب يا اهللا
  حتمدك الشعوب كلهم
  تفرح وتبتهج األمم

  ألنك تدين الشعوب باالستقامة
  و أمم األرض ديهم

   ) ٥-١، ٧٦مزمور ( 
ألنبياء املرسلون يشددون على هذه احلقيقة و أن هذه الربكة ستشمل العامل بأسـره              و ا 

   املسيا–بشخص املسيح 
  هو ذا عبدي الذي أعضده
  خمتاري الذي سرت به نفسي

  وضعت روحي عليه
  فيخرج احلق لألمم

  )١، ٤٢أشعياء ( 
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  قليل أن تكون يل عبدا".. 

  إلقامة أسباط يعقوب
  ورد أسباط إسرائيل

   جعلت نورا لألممفقد
  لتكون خالصي إىل أقصى األرض

   )٦ ،٤٩أشعياء ( 
  

  قومي استنريي ألنه قد جاء نورك
  و جمد اهللا أشرق عليك

  ألنه ها هي الظلمة تغطي األرض
  و الظالم الدامس األمم
  أما عليك فيشرق الرب

  وجمده عليك يرى
  فتستنري األمم يف نورك

  و امللوك يف ضياء إشراقك
   )٣-١، ٦٠أشعياء ( 
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ولكن اختباراته  .  كم حز يف قلب دانيال أن يساق أسريا منكسر القلب إىل بالد غريبة            
 وفتحت أمامه جماال أوسع للخدمة و التبشري و         ،كانت له جمدا عوضا عن ذل و انكسار       

 ، نبوخذ نصر البابلي   –الشهادة إلهله إذ شهد أمام اربعة ملوك و حاشيام و قصورهم            
و خـالل   .   مث لداريوس ملك مديان و بعده لكورش ملك الفرس         ،صرمث البنه بلطشا  

  :ملك بلطشاصر قال دانيال جبرأة وقوة 
  كنت أرى يف رؤى الليل" 

  و إذا مع سحب السماء
  مثل ابن اإلنسان و جاء إىل القدمي األيام

  فقربوه قدامه
  فأعطى سلطانا وجمدا و ملكوتا

  لتتعبد له كل الشعوب و األمم واأللسنة
  طانه سلطان أبديسل

  ما لن يزول
  و ملكوته ما ال ينقرض

   )١٤-١٣ ،٧دانيال ( 
أما يونان النيب املعاكس وغري الطائع هللا فمثل واضح جدا و مدهش إذ فيه نرى قـدرة                 

 كما توضح قصد اهللا اخلارق لألمم الغرباء عنه و          ،اهللا العظيمة اليت لن يقف أمامها عائق      
خري الذي يصرخ يف آذاننا يردد هذه احلقيقة فيقـول          و الصوت األ  . الذين ال يعرفونه  

 ويف كـل مكـان      ،ألنه من مشرق الشمس ملغرا امسي عظيم بني األمم        .  النيب مالخي 
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مالخـي  ( يقرب المسي خبور وتقدمة طاهرة ألن امسي عظيم بني األمم قال رب اجلنود              
١،١١ (  

ها املتقون امسي تشرق مسـش      و لكم أي  " و آخر الوعود الواردة يف العهد القدمي تقول         
هأنذا أرسل إليكم إيليا النيب قبل جميء يوم الرب العظيم و           ... الرب و الشفاء يف أجنحتها    

.   لئال آيت و أضرب األرض بلعن      ، فريد قلوب اآلباء وقلب األبناء على آبائهم       ،املخوف
   ) ٥-٢، ٤مالخي ( 

بين اسرائيل و يهوذا بل هي جلميع        أي ل  ،أال يسرنا أن هذه املواعيد ليست للفئة القليلة       
 لقد كانت عملية طويلة وصعبة يف كثري من         ؟ لكل فرد من أفراد اجلنس البشري      ،األمم

 ،األحيان تعسر تنفيذها على رسله و أنبيائه الذين اختارهم من مجيع البيئات و اخللفيات             
.   و القصد   ويتمم خطته خطوة بعد األخرى ليكتمل السبيل       ،ولكن اهللا كان يهيئ طريقه    

( القصد األساسي هو متجيد ذاته فيعلن جمد الرب و يراه كل بشر ألن فم الرب تكلم                 
 -وقد جعل اهللا مكانا لكل إنسان يف هذه اخلطة اإلهليـة للخـالص               ) ٥ ،٤٠أشعياء  

  . مكانا لكل فرد مهما اختلفت أمته وشعبه
ن العجـب أـم مل       أليس م  ؟أليس من العجيب أن يكون تالميذ املسيح مبطئي الفهم        

" يفهموا قصد اهللا أن املسيح للجميع و ليس وحدهم فقط؟ و لكن بـولس الرسـول                 
لـذلك اقبلـوا   " يلخص لنا هذا املفهوم بعبارات مجيلة و صرحية بقوله          " الرسول لألمم 

وأقول أن املسيح صار خادم اخلتان      .  بعضكم بعضا كما أن املسيح أيضا  قبلنا د اهللا         
وأما األمم فمجدوا اهللا من أجل الرمحـة        .  هللا حىت يثبت مواعيد اآلباء    من أجل صدق ا   
  كما هو مكتوب
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  من أجل ذلك سأمحدك يف األمم
  و أرتل امسك
  "للوا أيضا أيها األمم مع شعبه " و يقول أيضا 

  " سبحوا الرب يا مجيع األمم و امدحوه يا مجيع الشعوب " وأيضا 
  سى و القائم ليسودسيكون أصل ي" وأيضا يقول أشعياء 

  . عليه سيكون رجاء األمم.  على األمم
  وليمألكم اهللا الرجاء كل سرور و سالم

  يف اإلميان لتزدادوا يف الرجاء بقوة الروح القدس
   )١٣-٧ ،١٥رومية ( 

  . وحنن أيضا لنا دور نلعبه ونقوم به يف بناء هذا الطريق
اء قائلة قد صارت ممالك العـامل       مث بوق املالك السابع فحدثت أصوات عظيمة يف السم        

و األربعة والعشرون شيخا اجلالسون أمـام       .   فسيملك إىل أبد اآلبدين    ،لربنا و مسيحه  
   ) ١٦ و ١٥، ١١رؤيا " ( اهللا على عروشهم خرجوا على وجوههم و سجدوا هللا 

مي مل ندخل بعد يف تفصيل خطة اهللا خلالص العامل و لكننا رأينا أن اهللا قصدها منذ القـد                 
والعهد القدمي خيربنـا    .  وقد قرر أن يتمم خطته بواسطة رجال ورسل       .  منذ خلقه للعامل  

كيف اختار اهللا الرحم الذي منه سيخرج خملص العامل و القواعد اليت سـتبىن عليهـا                
 و الوسائل املتعددة اليت أعدها بتدبري و دقة         ،ويدهشنا جدا اهتمام اهللا بالعامل    .  الكنيسة

 ويدهشنا كما يسرنا أن يكون لنا حنن        ،يتمم قصده الذي هو خالص العامل     عرب التاريخ ل  
  .  أيضا مسامهة يف هذا البناء و دور هام نلعبه
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  الفصل الرابع

  يل خراف أخرى
لو فرضنا أن البشائر األربعة هي اجلزء الوحيد من العهد اجلديد الذي بني أيـدينا و ال                 

رجم إىل لغام سوى هذا القسم من الكتـاب         غريها و هذا شأن كثري من الناس إذ مل يت         
هل تكفي البشائر لتقنعنا عن ضرورة تبشري العامل        .  ال العهد القدمي و ال غريه      –املقدس  

 طبعا هنالك العدد الذي يكرره الكثريون أقصد السادس عشر من إجنيـل يوحنـا               –
 يهلك كل من     لكي ال  ،اإلصحاح الثالث ز ألنه هكذا أحب العامل حىت بذل ابنه الوحيد          

مل .  يف هذه اآلية نلمس اهتمام اهللا يف اخلليقة مجعاء        .  يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية      
 يف كـل    ، فكان موجودا يف كل مكان     ، قبل جتسده بأية قيود    ،يكن الرب يسوع مقيدا   

 فلذلك عمل يف نطـاق      ، ولكن باجلسد تقيد حبضوره يف مكان واحد دون غريه         ،زمان
.  و لكن ذلك مل مينعه عن االهتمام بالعـامل أمجـع          .  ه ويف وطنه فلسطني   حمدود بني شعب  

ويل خراف أخر ليست من هذه احلظرية ينبغـي أن آيت بتلـك             " وذلك واضح يف قوله   
و مع أن    )  ١٦ ،١٠يوحنا  " ( أيضا فتسمع صويت و تكون رعية واحدة و راع واحد           

 أن اهتمامه بالعامل أمجع مل يفتر       عمل اهللا احنصر آنذاك يف شعب واحد و مكان واحد إال          
   ) ٢١مىت (  و هذا واضح من مثل املسيح يف ،أو يتغري حلظة واحدة

كان إنسان رب بيت غرس كرما و أحاطه بـسياج و حفـر فيـه               :  امسعوا مثال آخر    
 وملا قرب وقت اإلمثار أرسل عبيده إىل        ، وبىن برجا و سلمه إىل كرامني و سافر        ،معصرة

 فأخذ الكرامون عبيده و جلدوا بعضا و قتلوا بعـضا و رمجـوا              ،ذ مثاره الكرامني ليأخ 
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وأخريا أرسل  .  مث أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من األولني ففعلوا م كذلك          .  بعضا
و أما الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم هذا هـو            .  إليهم ابنه قائال يهابون ابين    

فمـىت  .  اثه ز فأخذوه و أخرجوه خارج الكرم و قتلوه       الوارث هلموا نقتله و نأخذ مري     
 قالوا له أولئـك الكـرامني       ؟جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامني األردياء       

  . يهلكهم هالكا رديا و يسلم الكرم إىل كرامني آخرين يعطونه األمثار يف أوقاا
  :قال هلم يسوع أما قرأمت قط يف الكتب 

  اؤوناحلجر الذي رفضه البن
  هو قد صار رأس الزاوية
  من قبل الرب كان هذا
  ؟و هو عجيب يف أعيننا

لذلك أقول لكم أن ملكوت اهللا يرتع منكم و يعطى ألمة تعمل إمثاره ومن سقط علـى     
   ) ٤٤-٣٣ ،٢١مىت ( هذا احلجر يترضض ومن سقط عليه يسحقه 

ا يف الوقت   كانت هذه كلمات رهيبة وذات مسؤولية عظيمة للشعب اليهودي و لكنه          
.  نفسه تظهر لنا قصد اهللا و اهتمامه باخلليقة كلها و املسؤولية امللقـاة علـى عواتقنـا              

فاملسؤولية ال تنحصر بأمة معينة أو شعب معني بل بشعب روحي ال حد له من كل قبيلة           
  . و أمة ولسان

و أوضح عبارة هلذا القصد اإلهلي ظهرت للبشر يف املدة اليت تراوحت بـني القيامـة                
 ظهر تـارة لفـرد      ، خالل هذه الفترة عقد الرب عدة مقابالت مع تالميذه         –الصعود  

 مـىت   –جند هذه املقابالت يف العهد اجلديـد        (  أو لزمرة    ، وطوروا الثنني  ،واحد منهم 
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هذه املقابالت   ) ١ و أعمال الرسل     ٢١ و ٢٠ ويوحنا   ،٢٤، و لوقا    ١٦ ومرقس   ،٢٨
  . هااخلمسة مهمة جدا و جيدر بنا أن ندرس

يف هذه املقابالت مل يذكر يسوع تالميذه بتعاليمه أو أعماله و لكنه ركز علـى أمـرين          
  اثنني 

  أنه قام من املوات وأنه حي  : األول 
ويف هذه املناسبة يطيب يل     .  أنه عليهم أن يكونوا شهودا له يف أرجاء العامل كله         :  الثاين  

  . أن أحبث يف ثالث من هذه املقابالت
 وهو أول األسـبوع و      ،وملا كانت عشية ذلك اليوم    " كانت عشية يوم قيامته     : األوىل  

 جـاء   ، حيث كان التالميذ جمتمعني بسبب اخلوف من اليهـود         ،كانت األبواب مغلقة  
 ففـرح   ،و ملا قال هذا أراهم يديه وجنبه      " سالم لكم   "يسوع ووقف يف الوسط و قال       

كما أرسلين اآلب أرسلكم    .  م لكم  فقال هلم يسوع أيضا سال     ،التالميذ إذ رؤوا الرب   
 ومن  ،من غفرمت خطاياه تغفر له    .  وملا قال هذا نفخ و قال هلم اقبلوا الروح القدس         .  أنا

   )٢٣-١٩ ،٢٠يوحنا ( أمسكتم خطاياه أمسكت 
يا له من مقطع شيق معز لنتأمل يديه وجنبه ملاذا يا ترى ركز الرب يسوع على هـذه                  

شدد الرب على حقيقة قيامته و هل من إثبات أفضل مـن             اليدين و اجلنب       ؟املواضيع
 واجلنب الذي طعن حديثا برمح قائد املئة وال         ،اليدين اللتني ال زالت حتمل آثار املسامري      

 وأقسى مـا  ،يزال اجلرح ظاهرا  كانت هذه اجلراح اسوء ما يستطيع إنسان أن يتحمل            
 انه قهر املوت وجنـا مـن        ميكنه أن خيترب وهذه اجلراح أيضا كانت أصدق دليل على         

  .  وقام من بني األموات،براثنه
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ولكننا نتساءل هل يستطيع هؤالء الرجال املختبؤون وراء جدران علية خوفا من اليهود             
 ال علينا أن نبحث عن نـوع        ؟أن حيملوا هذه احلقيقة إىل العامل و يقلبوه رأسا عل عقب          

صرح هلم أم هم الذين كـان       لكن الرب يسوع    . آخر من الرجال الشجعاء األقوياء    
كما أرسلين  .   وأنه قد استودعهم أعظم مهمة قام ا مجاعة يف تاريخ العامل           ،يعول عليهم 

مل يعلمهم كيف ومل يرهم أي وسيلة ولكنه وضح هلم قـصده            .  اآلب أرسلكم أنا أيضا   
تبشريه وضعت مسؤولية تغيري العامل و    " أرسلكم أنا   " و الكلمتني   .  ووكلهم ذه املهمة  

  .   صيادي السمك–برسالة الفداء على عواتق هؤالء الرجال اجلليلني الصيادين 
 – حىت مالئكة السماء تعجبت هلذا العمل        ،كما أرسلين اآلب هذه اجلملة تثري العجب      

 يا لعمق حكمة اهللا و      ؟ حيرمه ثروة السماء وجمدها ليفدي البشر      ،اهللا يرسل ابنه الوحيد   
  " أرسلكم أنا "  قرن يسوع رسالته برسالة تالميذه فقال و ذا النفس.  حمبته

أن نضع عمل الرب يسوع و رسالته و عمل التالميذ و رسالتهم على صـعيد واحـد                 
 رفع عملنا إىل    –و لكن املسيح فعل هذا الشيء عينه        .  ومستوى واحد يبدوا لنا جتديفا    

مل كله و اخلليقـة كلـها       أعلى مستوى ممكن أن يصل إليه إنسان الدعوة إىل تبشري العا          
 و امتياز ألي إنسان يل أنا أصغر مجيع القديسني أعطيـت هـذه              ،دعوة جميدة ومدهشة  

   ). ٨ ،٣أفسس . ( النعمة أن أبشر بني األمم بغىن املسيح الذي ال يستقصى
اذهبا سريعا و   " يف يوم القيامة أخرب املالئكة املرأتني أن املسيح قد قام من بني األموات              

  " لتالميذه أنه قام من األموات ها هو يسبقكم إىل اجلليل  هناك ترونه قوال 
مـىت  "(اذهبا قوال الخويت أن يذهبوا إىل اجلليل و هناك يـرونين            " مث قال هلما يسوع     

  )  ١٠و٢٨،٧
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عندما قيلت هذه الكلمات كان التالميذ يف أورشليم و هناك يف أورشليم كان علـيهم               
ا أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هـذه األيـام            أم ..أن ينتظروا موعد اآلب   

  )٥و٤، ١أعمال ( بكثري 
 ذلك ألن الرب يـسوع      ؟ملاذا إذا كان عليهم أن ميشوا تلك املسافة الطويلة إىل اجلليل          

 وقام بأكثر أعماله يف اجلليل و ال شك أن أكثر أصدقائه و املؤمنني              ،صرف أكثر أوقاته  
ميذ أطاعوا الوصية و ذهبوا ملقابلته يف اجليل كما يتحقق لنا           والتال.  به كانوا يف اجلليل   

 حيث ظهر دفعة واحدة ألكثر مـن        ٦ ،١٥هذا من الرسالة األوىل إىل أهل كورنثس        
مخس مئة أخ لعله أراد من املؤمنني به هناك أي يف اجلليل أن يعرفوا احلقيقتني األساسيتني          

 أي قيامته ومحل رسالة الفـداء       –ستقبل  اللتني ركز عليهما يسوع عمل تالميذه يف امل       
ولنا يف إجنيل مىت اإلصحاح الثامن و العشرين صورة واضحة عما حدث            .  للعامل بأسره 

  . يف هذه املقابلة
وملـا رأوه   .  و أما األحد عشر تلميذا فانطلقوا إىل اجلليل حيث أمرهم الرب يـسوع            

 دفع إيل كل سلطان يف      فتقدم يسوع وكلمهم قائال   .  سجدوا له و لكن بعضهم شكوا     
السماء و على األرض فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسـم اآلب و االبـن               
والروح القدس و علموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام إىل                

  ). ٢٠-١٦ ،٢٨مىت . ( انقضاء الدهر
األوىل أن الرب قام    .  قيقتنييف هذه املقابلة شدد الرب يسوع مرة أخرى على هاتني احل          

البعض شكوا حني رأوه و لكن أكثرية التالميذ آمنوا بأنـه الـرب             (من بيت األموات    
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 –و الثانية تبشري العامل     ) املقام من األموات، الظافر، الغالب املوت، و خروا وسجدوا له         
  . اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم

فقد نبـه   .   احلقيقتني يف قلوب التالميذ    الحظ الطريقة اليت زرع ا الرب يسوع هاتني       
 فشمل مجيع األمم وكذلك علـى  ..على ضرورة تبشري العامل أكثر من ذي قبل و أوسع   

وهكـذا  " علموهم أن حيفظوا كل ما أوصيتكم به        . ..عمدوا. ..تلمذوا" تلمذة األمم   
  . تتضح الصورة أكثر

  . مرة األخريةبعد هذا عاد التالميذ إىل أورشليم حيث قابلوا الرب لل
 بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الـذين          ،إىل اليوم الذي ارتفع فيه    " 

أراهم أيضا نفسه حيا برباهني كثرية بعدما تأمل وهو يظهر هلم أربعني يوما ويتكلم عـن                
األمور املختصة مبلكوت اهللا، وفيما هو جمتمع فيهم، أوصاهم أن ال يربحوا من أورشليم              

ألن يوحنـا عمـد باملـاء و أمـا أنـتم      .  نتظروا موعد اآلب الذي مسعتموه مين  بل ي 
أما هم اتمعون فسألوه يـا      .  فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه األيام بكثري       

فقال هلم ليس لكم أن تعرفوا األزمنـة و         .  رب هل يف هذا الوقت ترد امللك إلسرائيل       
  و لكنكم ستنالون قوة مىت حل الروح القـدس           .األوقات اليت جعلها اآلب يف سلطانه     

عليكم و تكونوا يل شهودا يف أورشليم ويف كل اليهودية ويف الـسامرة و إىل أقاصـي                
، ١أعمـال . " (وملا قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينـهم      .  األرض

٩-٢ (  
موات و الثانيـة     األوىل أن الرب يسوع قام من األ       –مرة أخرى تظهر هاتان احلقيقتان      

أما احلقيقة الثالثـة    " إىل أقصى األرض    " املسؤولية اليت على الرسل أن حيملوا البشارة        
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فهي أنه سريسل هلم قوة عجيبة تعينهم على هذه املهمة، فال جيدون أنفسهم عاجزين و               
  . مرتبكني

ونفخ علـيهم وقـال اقبلـوا    ) ٢٠،٢١يوحنا " (كذلك أنا أرسلكم " عندما قال هلم   
  الروح القدس 

) ٢٨،١٩مـىت   " (اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم     " عندما أمرهم قائال    ) ٢٠،٢٢يوحنا  (
قـال أيـضا    ) ٨ ،١أعمال  " (إىل انقضاء الدهر    .. ..ستكونون شهودا يل  " عندما قال   

  ). ١،٨أعمال " (ستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم 
ن لن نبدو ضعفاء أو صغار أبدا لقد كان         نبدو عظماء أمام الرب و لك     " قال مارتن لوثر    

 علم الـسامعون و     ،هؤالء الرجال صغارا حقا و لكن عندما حل الروح القدس عليهم          
.  املشاهدون أمجع أن اهللا هو الذي كان يعمل ويتكلم و ليس هؤالء الرجال الـضعفاء              

 العمل مع   ليس من لذة تفوق لذة    .  وهذا ما جيعل عمل املبشر امتيازا ال ثقال أو إرهاقا         
  .  عمل املستحيل بقوته و بعونه،اهللا

لقد وضح هلم   .  بعد التمعن فيما ورد ذا الفصل نعجب لعدم فهم التالميذ قصد الرب           
ومع ذلك تقيدوا بالبقـاء يف أمتـهم        " إىل أقصى األرض و إىل مجيع األمم        " رسالتهم  

 يف مجيع البـشر ويف      ،سره يف العامل بأ   –وعجزوا عن فهم اهتمامه العميق يف األمم مجيعا         
 األمم و اليهود يسمعون كلمة البشارة و رسـالة          –إنه يريد أن اجلميع     .  كل األرض 

  . الفداء
. " نقرأ يف سفر األعمال اإلصحاح احلادي عشر و العدد األول إىل الثالث مـا يلـي               

 صـعد   و ملا .  فسمع الرسل و األخوة الذين يف اليهودية أن األمم أيضا قبلوا كلمة اهللا            
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دخلت إىل رجال ذوي غلفة     .  بطرس إىل أورشليم خاصمه الذين من أهل اخلتان قائلني        
أرجو أن نفحص أنفسنا و مقدار فهمنا حملبة اهللا و قوة عمله الفـدائي              " وأكلت معهم   

   ؟هل حنن اليوم أفضل منهم آنذاك.  قبل أن نقسوا حبكمنا على التالميذ
اليت قضاها يسوع مع تالميذه ما بـني قيامتـه و           كما رأينا كانت فترة اخلمسني يوما       

  . صعوده إىل السماء فترة مهمة جدا تعلمنا دروسا خالدة
 أم مسؤولون عن تبـشري العـامل        –أراد الرب أن يلهب قلوب تالميذه ذه احلقيقة         

 – أوال لنخبة قليلة مـن القـواد         –بأسره لذلك أعاد على مسامعهم األمر عدة مرات         
شـدد الـرب    .  أعطى األمر يف أورشليم و يف اجلليل      .  مسمئة أخ معا   مث خل  –الرسل  

 – أكثر من أي واجب آخـر        – واجب تبشري األمم مجيعا      –يسوع على هذا الواجب     
وليس من شيء   .  بل جعله أمانة يف صدور تالميذه و مسؤولية على عواتقهم و قلوم           

وهو على األرض قبـل     أحب من هذا الواجب إىل قلوب السيد، إذ كرره عدة مرات            
  . صعوده على السماء

الـذي عنـده    " إن كنتم حتبونين حتفظون وصاياي      " إطاعة الرب فرض واجب علينا      
 فـنحن   ،فإن كنا ال نبشر   ) ١٥،٢١،  ١٤يوحنا  " (وصاياي و حيفظها فهو الذي حيبين       

  .  ال حنب الرب،إذا مشاكسون و عصاة
 قد يدعونا   ،ياة نعري هذا األمر اهتماما خاصا      أو مهنة احل   ،ليتنا وحنن نتهيأ لعمل املستقبل    
 فلنتجنـب   ،هذا حسن أو قد يدعونا للعمل يف بيئتنـا        .  للعمل يف حقله خارج بالدنا    

 بل لنطع أمره مهما كانت إمكاناتنا و مؤهالتنا ألن          ،الشعور بعدم الكفاءة و املؤهالت    
  . وهو جيري،طاعة ألمره و أفكاره عن أفكارنا و ما علينا إال ال،طرقه ختتلف عن طرقنا
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  الفصل اخلامس

  من أورشليم إىل أقصى األرض
زحف فريق التالميذ الصغري زحفا عن جبل الزيتون و كأم ال يودون مغادرته بعد أن               

 وأما صوته بكلماته العذبة الغريبة فلم يزل يرن يف          ،شاهدوا الرب يسوع للمرة األخرية    
و أغرب منها كلمات املالكني اللذين     " شهودا  ستكونون يل   . ..و ستنالون قوة  " آذام  
أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم  إىل السماء سيأيت هكذا كمـا رأيتمـوه               .  " قاال هلم 

  . " منطلقا إىل السماء
لنتصور التالميذ وهم عائدون من جبل الزيتون إىل أورشليم وهـم            ) ٨و١،  ١أعمال  (

 ،لقد مضى على قيامه زهاء ستة أسابيع      .... .".ستكون يل شهودا  " يرددون يف أذهام    
 و  ؟ و أين يبـدؤون    ؟وال زال اخلوف مسيطرا عليهم حىت يف أورشليم  كيف يبدؤون          

 يف السامرة و إىل أقصى األرض مل يطلب الرب يـسوع  –لكن الرب أضاف شيئا آخر   
ستنالون قوة مىت حل الروح القدس      . " منهم القيام ذه املهمة وحدهم بل وعدهم قائال       

و كم يتعجب الناظر إليهم و املـستمع        )١،٨أعمال  . (.. و تكونوا يل شهودا    ،عليكم
 ويعسر على العقل البشري أن يتفهم الطريقـة         ،لكالمهم من قوة شهادام و نتيجتها     

  . اليت متت فيها هذه الشهادة
  أورشليم

ر  وصـا  .. وانضم يف ذلك اليوم حنو ثالثة آالف نفس        ،فقبلوا كالمه بفرح و اعتمدوا    
. ..خوف يف كل نفس و كانت عجائب و آيات كثرية جتري علـى أيـدي الرسـل                



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧

مسبحني اهللا و هلم نعمة لدى مجيع الشعب و كان الرب كل يوم يـضم إىل الكنيـسة                  
عمـل عظـيم قـام يف أورشـليم و          ) ٤٧و٤٣و٤١،  ٢أعمـال   . (الذين خيلصون 

عن شدة التـأثر    اإلصحاحات الثالث و الرابع و اخلامس من سفر األعمال تكشف لنا            
كثريون من الذين مسعوا آمنوا و صـار عـدد          " فمثال يقول   .  اليت اجتاحت أورشليم  

 كما حتلـوا  ،شهد التالميذ بكل جهارة) ٤، ٤أعمال " (الرجال حنو مخسة آالف رجل    
.   فشفوا مرضى و أقاموا عرجا     ، بالرغم من أم صنعوا عجائب كثرية      ،بالعقل و الرزانة  

  م القوية بعضهم مع بعض كما أظهروا احملبـة بعـضهم  لـبعض              لقد متسكوا بوحد
و كان اهللا يزيد عـدد      ) ٣٣،  ٤أعمال  (..وللجميع و نعمة عظيمة كانت على اجلميع      

الكنيسة يوما بعد يوم و يظهر فيها قواته و عجائبه حىت مل يكن أحد منـهم جيـسر أن                   
.  ن إىل الرب أكثـر    و كان املؤمنون ينضمو   .  لكن كان الشعب يعظمهم   .  يلتصق م 

إذا لقد كانت شهادم يف أورشـليم        ) ١٤و١٣،  ٥أعمال  (مجاهري من رجال ونساء     
  . قوية بفعل الروح القدس

  اليهودية
  . كانت اليهودية البالد احمليطة بأورشليم

 حاملني مرضى و معذبني من أرواح جنسة و         ،واجتمع مجهور املدن احمليطة إىل أورشليم     " 
 و ينتـشر    ،لنالحظ أنه عوض أن متتد البشارة     ) ٦،  ٥أعمال  " (يعهم  كانوا يربؤون مج  

  . عمل التالميذ من أورشليم إىل البلدان ااورة إىل أورشليم
لقد جرت قوات و عجائب بقوة عظيمة حىت أثرت على من كانوا حـول أورشـليم،                

فماذا .  رةفجاؤوا ليشاهدوا عمل الرسل و ينالون الربكات الروحية املتعاظمة و املتكاث          
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وحدث يف ذلك اليوم    .   اضطهاد مباشر ضد التالميذ و رجم استفانوس       ؟كانت النتيجة 
اضطهاد عظيم على الكنيسة اليت يف أورشليم فتشتت اجلميع إىل كـور اليهوديـة و               

لشدة تأثري رسـالة التالميـذ و بـشارم يف    ) ١، ٨أعمال .  (السامرة ما عدا الرسل   
الرب باضطهادهم اضطهادا شديدا و مباشرا ظانني أم من          وأعداء   ،القلوب و النفوس  

 كمن حياول أن يطفئ     ،و لكن إبليس فشل متام الفشل     .  خالله سيقضون على الكنيسة   
 إذ حيـث    ، فهو إما يزيد النار و ينشرها يف أمكنة عديـدة          ،رماد النار املشتعلة ببعثرا   

د املؤمنني حـىت انتـشرت      هكذا شتت االضطها  .  تسقط مجرة من الرماد تشتعل النار     
" فالذين تشتتوا جالوا مبـشرين بالكلمـة        " رسالة يسوع يف األماكن ااورة مجيعها       

و هكذا سبب عداء اإلنسان و شر إبليس متجيد اسم اهللا و نشر رسالة              ) ٤،  ٨أعمال  (
  . املسيح
  السامرة

ث يف ذلـك    وحد" كانت السامرة املنطقة الشمالية اليت تفصل أورشليم عن اليهودية          
 فشتت اجلميع يف كـور اليهوديـة و         ،اليوم اضطهاد شديد على الكنيسة يف أورشليم      

فاحندر فيليبس علـى املدينـة مـن        .   فالذين تشتوا جالوا مبشرين بالكلمة     ..السامرة
وكان اجلموع يصغون بنفس واحدة إىل ما يقولـه         .  السامرة و كان يكرز هلم باملسيح     

 وملا مسع الرسل الذين يف أورشليم       ..م اآليات اليت صنعها   فيليبس عند استماعهم ونظره   
 مث أما بعـدما شـهدا       ..أن السامرة قد قبلت كلمة اهللا أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا         

  .  وتكلما بكلمة الرب رجعا إىل أورشليم و بشروا قرى كثرية للسامريني
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وي علـى    هذا اإلصحاح الثامن من أعمال الرسل حيت       )٢٥و  ١٤و  ٦-٤،  ٨أعمال  (
  :الكثري من أعمال الرب العجيبة و لكن هنالك أمران مهمان يسترعيان انتباهنا 

  . أوال الطريقة احملكمة التدبري اليت سريت هذه احلملة التبشريية العظيمة
تشتت اجلميع  " ثانيا نوع الناس الذين استخدمهم الرب يف هذه حلملة فالكتاب يقول            

 ضعفاء، عمل الـروح فـيهم       ، كانوا رجاال بسطاء   ذا) ١،  ٨أعمال  " (ما عدا الرسل    
أليس من الغريب أن نبحـث      .  فقواهم وزودهم بقوة خارقة نشروا الرسالة بواسطتها      

 ألـيس مـن     ؟اليوم عن رجال متعلمني و خرجيي جامعات للقيام بعمل الرب و التبشري           
ة مرسومني،  احملزن أن ينسى قوادنا عمل روح اهللا و قوته و يبحثوا عن فساوته، وأساقف             

ز على كل كنيسة أو فرقة مسيحية أن تعترف بقوة اهللا وقـوة             ..أخصائيني لعمل الرب  
  . عمله، وتعرف أن روح اهللا كثريا ما يستخدم رجاال ونساء، ال مراكز عالية يف اتمع

ال شك من وجود روح اهللا يف كل كنيسة مسيحية، ينتظر من يسلمه العمل، بكامـل                
  . يعمل من خالهلمالثقة واإلميان وهو 

لقد رأينا إذا يف اإلصحاحات الثمانية األوىل من سفر أعمال الرسل أن أمر الرب قـد                
  . أورشليم، واليهودية، و السامرة.  نفذ يف ثالث من أربع مناطق هي

  إىل أقصى األرض
مع أن محاس التالميذ لنشر البشارة كان عظيما، وفعال نشروا رسالة املسيح بكل قـوة               

فاحنصر تبشريهم يف األمـة     .  ال أنه مع ذلك مل يتعدى حدود التقاليد اليهودية        وعزم، إ 
وأما الذين تشتتوا من جراء الـضيق الـذي حـصل بـسبب             .  اليهودية دون غريها  

استفانوس فاجتازوا إىل فينيقية و قربص و إنطاكية وهم ال يكلمون أحدا بالكلمـة إال               
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اإلصحاح العاشر من أعمال الرسـل      و يالحظ قارئ    ) ١٩،  ١١أعمال  (اليهود فقط   
الطريقة الشاقة و احلكيمة اليت استخدمها اهللا ليعلم بطرس ويقنعه بضرورة التخلي عن             

 ،مل يقصد الرب أن يبشر اليهود فقط يف البالد الغريبة بل األمم الغرباء            .  تعصبه الديين 
الـذين ملـا    ولكن كان معهم قوم وهم رجال قربسيون وقريوانيون         " و الوثنيني كذلك    

  ) ٢١و٢٠، ١١أعمال (دخلوا إنطاكية كانوا خياطبون اليونانيني مبشرين بالرب يسوع
.  لقد انتشرت البشارة بسرعة و بعمق كما يغوص حجر ويغرق إذا ما رمي يف البحـر               

 و الـسامرة، سـوريا،      ،هكذا حدث لكلمة اهللا اليت زرعت يف أورشليم و اليهوديـة          
امتدت جذورها إىل اليهود و إىل غري اليهود فوصلت إىل          وقربص، وفينيقيا، فانتشرت و     

و احلق يقال أن األحد عشر رسوال وصـلوا إىل أقـصى            .  األمة الرومانية و اليونانية   
املسكونة، وأقاصي األرض وما أن نصل إىل اإلصحاح احلادي عشر من سفر أعمـال              

بعد ذلـك احلـني و      الرسل إال و نرى أن العامل كله قد وصلته البشارة و كل ما عمل               
خالل القرون الالحقة ليس إال تكملة هلذا العمل األول املبارك ولقد أطاعت الكنيـسة              
األوىل أمر املسيح طاعة عمياء و كانت النتيجة النجاح الباهر الـذي حيملنـا علـى                

 ما نوع تلك الكنيـسة الـيت        ؟التساؤل عن نوعية هذه الكنيسة مل جنحت ذا الشكل        
 بأي خصال عملت تلك الكنيسة فنقتفي خطواا و نتبع          ؟ هذا التأثري  أثرت يف سامعيها  

   ؟آثارها
جند اإلجابة عن هذه األسئلة يف اإلصحاح الثاين مـن أعمـال الرسـل و األعـداد                 

  . ٤٧ـ٤٢
  . لن احبثها يف هذا الكتيب لكن أشري إىل ما يهمنا منها
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 ،ا االستماع إىل املواعظ   ال يعين هذ  ) ٤٢( و كانوا يواظبون على تعليم الرسل       . ..ـ١
 بل ام أعطوا من نفوسهم ليعملوا حسب هذه التعاليم اليت           ،و التعليق عليها و حسب    

  . هي اآلن العهد اجلديد الذي بني أيدينا
  .  أول بادرة من بوادر احلياة اجلديدة هي االنصباب على قراءة الكتاب املقدس و قراءته

 ،قد نستمع إىل مواعظ عديدة    .  مه الروح القدس  مث درسه درسا عميقا بتمعن و دقة يعل       
و نصرف أوقاتا طويلة يف عبادتنا الشخصية و تم  اهتمامـا كـبريا يف الـذهاب إىل                  
الكنيسة و ما شابه ذلك و لكن مل تكن هذه خصال الكنيـسة األوىل الـيت متيـزت                  

  . بالنجاح
جند الشركة إال إذا    لن  ) ٤٢عدد  " (و الشركة   . .. وكانوا يواظبون على التعليم    ..-٢

عندما يعمل الروح يف قلوبنا، جند      .  حبثنا عنها جبد وتضحية عن طريق الطاعة و اخلدمة        
  . ن أول حاجة نطلبها هي الشركة مع باقي املؤمنني

ما كان أعظم عمل الـصالة يف       ) ٤٢عدد  . (على الصالة . ..وكانوا يواظبون ... -٣
 شفت املرضى، جعلت مـن التالميـذ        ،فتحت أبواب السجن  .  حياة الكنيسة األوىل  

أليس من املؤسـف    . اجلبناء رجاال شجعان أقوياء، هزت البيت الذي كانوا فبه جمتمعني         
 فهل كنت تشعر بامللـل يـا        ؟أن يقال عن اجتماعات الصالة يف كنائسنا اليوم إا مملة         
  ؟ترى لو كنت أحد املصلني يف الكنيسة األوىل يف أورشليم

 مسؤولية رعاية إحدى الكنائس الـصغرية و اكتـشفت حلـزين       بعد رسائل مىت محلت   
فحاولت كل ما لـدى مـن       .  العميق أن اجتماعات الصالة فيها تكاد تكون بال حياة        

 أوال على املقاعد،    –جهود إلنعاشها غريت اليوم املعني للصالة، غريت شكل اجللوس          
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ـ        . مث يف شكل حلقة، مث ركوعا      حثثـت  .  الغنيحاولت أن أفصل بني األحـداث و الب
املصلني على الصلوات القصرية، استخدمت املوسيقى، بذلت كل ما لدي من جهـود             

عنـدها  .  مل يتغري شيء و مل يتغري أحد      .  ويف ايتها وجدتين يف مكاين    . ملدة سنة كاملة  
 وإال ماتت اجلماعـة و ماتـت        –يا رب أنت اعمل     " جثوت صارخا إىل الرب أقول      

و دبت احلياة بقوة ونشاط دون      " استجاب اهللا   " و رسلها بقوة    أرسل احلياة   .  صلوام
أي احتيال أو مداهنة وذلك ألن املصلني شعروا شعورا قويا جبفافهم الروحي و حاجتهم             

ما شعرت قط أنين حباجة روحيـة، إىل أن مسعـت           " املاسة إىل الصالة فقد قال أحدهم       
جة الروحية اليت يـشعرون ـا،       بعض املصلني، فشعرت أم يصلون حبرارة ألجل احلا       

فوجدت أنين أنا أيضا حباجة مثلهم ورحت أصلي ألجلها حبرارة يف تلك الليلة عينـها               
ليس العالج يف تنظيم اجتماعات الصالة، أو       .  اختذ الرب يسوع خملصا شخصيا حلياته     

العالج هو الشعور الشخصي حباجة روحية داخـل الـنفس          .  ترتيبها أو احلث عليها   
 . يةالبشر
و كانت عجائب وآيات كثرية جتري علـى أيـدي          .   وصار خوف يف كل نفس     -٤

حنن ال ننتظر أن نرى قوات وعجائب جتري على أيدينا كما حـدث             ) ٤٣،  ٢(الرسل  
للرسل ولكن حيث روح الرب، هناك قوة وإذا ما مأل روح الرب قلب أي من األفراد                

سألت مرة سـيدة مـىت      .   الروح أو مجاعة من اجلماعات فال ميكن أن ختفي قوة ذلك         
مب ختتلف حياتك عن باقي صديقاتك      " فقلت  .  منذ مخس عشرة سنة   .  جتددت فأجابت 

من السهل علينا أن نعترف أن أجسادنا هياكل الروح         " ال شيء "  أجابت   ؟غري املؤمنات 
القدس، وما أسرع ما ننسى هذه احلقيقة بقولنا أن االمتالء من الـروح لـيس أمـرا                 
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  نعم هذا صح و لكن احلياة الروحية ال بد وأن تظهر يف طرق كثرية ختتلف ا                  .شعوريا
 تطلبون وال تنـالون     –إننا ال ننتظر شيئا من اهللا و لذلك ال ننال منه شيئا             .  عن غريها 

  ). ٣، ٤يعقوب (ألنكم ال تطلبون جيدا 
طلب اهللا  ال ي ) ٤٧،  ٢أعمال  .  (وكان الرب يضم إىل الكنيسة الذين خيلصون      "... -٥

من كل مسيحي أن يكون رابح نفوس ألن عطايا اهللا ألوالده و املؤمنني بامسه ختتلف من                
شخص آلخر وكذلك املواهب، فكل له موهبة يف حقل خمتلف عن غريه، ولكن واجب              
  . الشهادة للرب ونشر البشارة مسؤولية كل مسيحي مهما اختلفت مواهبه و مقدراته

فقد عمل البعض سنني    .  س الوحيد لنجاح احلياة الروحية    ليس خالص النفوس هو املقيا    
علينا أن نـصحوا    .  عديدة وطويلة يف البالد اإلسالمية ومل يتجدد سوى نفر قليل جدا          

إىل احلقيقة أن املسؤولية املسيحية هي الشهادة للرب، وقـوة الـرب، أينمـا وجـد                
ليوم ليست حباجـة إىل     الكنيسة ا . املسيحيون، وإظهار الرب لآلخرين و تعريفهم عليه      

معرفة أكثر بل إىل روح أقوى ليست احلاجة إىل عمل تبشريي فحسب بـل إىل قـوة                 
لنسأل أنفسنا إذا كنا قد حصلنا على هذه القوة أم ال           .  الروح اليت يعمل ا هذا العمل     

ويف حالة النفي ما هو السبب؟ من املألوف أن يقال أن النهضة الروحية نتيجة الـصالة                
بعد أن ألقى بطـرس عظتـه األوىل يف         .  حلقيقة فهي أن النهضة تدعو إىل الصالة      وأما ا 

توبـوا و  " ماذا نصنع أيها الرجال األخوة؟ فأجام بطـرس   .  أورشليم سأله السامعون  
ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع املسيح لغفران اخلطايا فتقبلوا عطية الـروح              

ؤمنني أما اإلجابة فتضع أمامنا األساسـني       كان السائلون غري م   ) ٣٨و٣٧،  ٢(القدس  
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األوليني للنعمة املسيحية و الربكة ومها أوال االعتراف بالذنب، و الثاين اإلميان بـالرب              
 . يسوع املسيح

 إذا أورشليم كانت مفتاح العـامل    –بدأ الرسل تبشريهم إىل أقصى األرض من أورشليم         
 بالدك، ألن الفارق هذه األيـام بـني         وهذا يعين أن التبشري جيب أن يبدأ يف بيتك، يف         

وهذا أفضل إذا كانت األوىل تبغي الرعاية       .  البالد املرسلة و املرسل إليها أخذ بالتالشي      
و لكن قد تكون الكنيـسة      .  وكذلك كنائسها فهي قدمية وجودها طبيعي     . و السيطرة 

 . فهي إذا كنيسة مائتة–قدمية و طبيعية يف بلد ما و تفتقر إىل احلياة 
لـسنا  . لسنا اليوم حباجة إىل مبشرين وال مرسلني أكثر، بل حباجة إىل قوة روحية أكثر             

 وعند ذلـك    – إىل واقعية يف الصالة      ، بل إىل صدق يف الصالة     ،حباجة إىل إكثار الصالة   
  . فقط نرى يف أيامنا تتميم رسالة املسيح و أوامره

  
  الفصل السادس

  ما هو الدافع إىل اخلدمة املسيحية 
فقد تقوم بعمل صاحل للوصول     .   يهتم اهللا بكمية عملنا بل القصد الذي نعمل ألجله         ال

  . إىل هدف شرير
.  أو ألين أجد لذة يف التبشري  هـذه أنانيـة          .   ألين مأجور لذلك  هذه املادية      ؟مل أبشر 

هل أبشر ألن الرب يسوع امرين بذلك؟هـذه        .   هذه طقسية  ؟ألخدم كنيسيت وطائفيت  
فظ التوازن يف التبشري ليس باألمر السهل، ولعل تقصري حركة اإلصـالح     ح.  املسيحية

كان انعدام الرؤيا و الغرية الروحية يف كثري من املصلحني، فامـاكهم باإلصـالح يف               
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أي الزوايـا   " بأقـصى األرض  " أوروبا، وجهلهم اجلغرايف عصرئذ حاال دون اهتمامهم      
شر اهللا معرفة عميقة و محيمـة، ولكنـه ال          قد يعرف املب  .  اخلفية و البعيدة عن بالدهم    

  يكترث بغريه، ما نوع مسيحيته؟ 
 شهد العامل غرية ومنوا تبشريا عظيمني، فأسـست         ١٨٠خالل القرن املاضي أي حوايل      

عدة إرساليات حديثة و دخلت عدة بلدان كحقول للتبشري حىت أصبح الـشعار يـوم      
، نإن االهتمـام باإلنـسا    .  هذا اجليل إىل أقصى األرض يف     " تبشري العامل بأسره  " ذاك  

والتركيز على اإلنسان، ال خيلو من األخطاء، إذ قد يصبح اإلنسان هو احملور وليس اهللا،            
وقد يتركز على عدد املتجددين و تأسيس الكنائس، كما يزيد االهتمام بقوانني وأنظمة             

لعـامل، والتركيـز    هنالك عدة أهداف لتبشري ا    . اإلرسالية دون متجيد اسم اهللا و طاعته      
فما مل يكن التبشري ناجتا عن      .  على واحد دون اآلخرين قد ينتج عدم التوازن يف اخلدمة         

  حمبة اهللا و اإلنسان، قد يولد يف املبشر روح الفتور، أو عدم اللذة،
  . و الشعور بالواجب اجلربي، هذه املشاعر ال تتفق مع تعاليم العهد اجلديد

  حمبة اإلنسان
إلنسان و مساعدته يف ضيقه أو كربه ليس ميزة مسيحية بل واجب إنساين،             االهتمام با 

فإن البالد اإلسالمية، وغري املسيحية يتراكض مواطنوها لنجدة بعضهم بعـضا عنـد             
حبذا لو كـان للـبالد      . حلول األزمات كزلزال يف الباكستان مثال، أو جماعة يف اهلند         

حبذا لو اسـتطاع    . ع اإلنسان من أولئك   املسيحية اهتمام أكثر مشوال، وأعمق شعورا م      
عنـدما رأى   "العامل املسيحي أن يعكس شعور سيده املسيح و حمبته و اهتمامـه ألنـه               

مث قال لتالميذه   " اجلموع حتنن عليهم، إذ كانوا مرتعجني و منطرحني كغنم ال راعي هلا             
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علـة إىل   فاطلبوا من رب احلصاد أن يرسـل ف       .  احلصاد كثري و لكن الفعلة قليلون     " 
  ) ٣٨-٣٦، ٩مىت "(حصاده

وردت كلمة حتنن يف األصل اليوناين القدمي للعهد اجلديد أربع مرات فقط، وهي كلمة              
قوية جدا، تعين االهتمام العميق، االهتمام الذي تفتت على املصاب أو املنكوب وقـد              

  وردت يف مىت 
اهم هل وقفت   فلما خرج يسوع أبصر مجعا كثريا فتحنن عليهم و شفى مرض          ) ٤،  ١٤(

يف شارع مدينة كبرية و شاهدت اجلماهري تروح وجتيء، تشتري وتبيع؟ ما مـن مـرة                
شاهد ربنا اجلموع على هذه احلال إال وانفطر قلبه حنانا عليهم و شعروا معهم، فقـد                

وذاب قلبه  " سقماء مرضى، ال حول هلم وال قوة فتحنن عليهم          " كغنم بال راع  " رآهم  
فأتى إليه أبرص جاثيا و قائال له إن أردت تقدر أن تطهـر يفَِِ               " يف داخله شفقة عليهم   

وللحـال  ) ٤٢-٤٠،  ١مـرقس (فتحنن يسوع ومد يده و ملسه و قال له أريد فأطهر            
  .شفي وطهر

ما قولك يف جراح يرفض أن يلغي موعد سينما إلسعاف طفـل مـضطر إىل عمليـة                 
بليون ونصف البليون من أسـاس      .   هذا التشبيه ينطبق علينا املسيحيني اليوم      ؟جراحية

ثالثة باليني من العامل مل يسمعوا عن يسوع بعد، و املسيحيون غري مبالني ذه املأسـاة                
فلو كانت فينا ذرة    .  ألسنا كذلك الطبيب يف دار السينما بينما الطفل يصرخ مستغيثا         

الكـة ملـا    حنان، أو تفهم ملعىن احلياة بدون املسيح، أو اهتمام ضئيل بتلك النفوس اهل            
  ؟مسحنا ألنفسنا ذه الراحة والالمباالة
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 عن حالة التعاسة، و الفاقة الـيت  F. Engel نظرة واحدة إىل ما كتبه فريدريك أنكل
كان يعيشها العمال يف القرن املاضي يف بريطانيا تكفي لتوضح لنا إمهال الكنيسة هلم، و               

. نان الذي كان يف قلـب سـيدها       شعورها بالالمباالة حنوهم، و حاجتهم املاسة إىل احل       
عبث التطوع للعمل يف احلقل التبشريي يف بالد غريبة إذا مل ميتلئ قلب العامل باحملبـة                
املسيحية املضحية ألجل البشر، و عبث العمل مللء فراغ فقط وأما أن نسمح ألنفـسنا              

لـتفكري  بالراحة و الالمباالة بينما يهلك ألوف من البشر كل يوم فأمر يدعو للقلق و ا              
  . العميق لتصحيح ما هو خطأ يف حياتنا الروحية

  الطاعة
لقد حبثنا مطوال بالسببني األساسني لبقاء الرب يسوع على األرض فترة أربعني يوما ما              

أن يتحقق و يتأكد التالميذ أن الرب حقا قام والثاين          .   ومها أوال  –بني قيامته وصعوده    
وهذا األمـر الثـاين     .  ارة إىل أقصى األرض   أن يفهموا و يعوا مسؤوليتهم لنشر البش      

فال . يتناوله الكتاب املقدس مرارا و تكرارا وينبه كل مؤمن لواجبه املسيحي حنو الرب            
الذي حيبين  " ميكننا أن ندعي اإلميان و احملبة للمسيح و حنن ال نطيع أوامره، وهو القائل               

ارمسه يا يسوع   " م و هي    اذكر مجلة قبلت يف مراسي    ) ١٥،  ١٤يوحنا  " (حيفظ وصاياي   
ومع أن سين عملي األخرية يف اخلدمة كانت سعيدة إال أن األوىل كانت             " بيدك املثقوبة 
وما كان إبقائي يف العمل غري عقيديت و إمياين أن اهللا وضـعين يف هـذا                .  عكس ذلك 

 ال يريد إذا اكتشفنا أن العامل .  املكان املعني، وأن رساميت كانت بيده هو املثقوبة ال غريه         
الطاعة العمياء هي اليت تبقينا أمنـاء       .  أن يسمعنا، وال يأبه خلدمتنا فليس علينا الطاعة       

  . فالطاعة إذا هي سالحنا األول.  للرب
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لقد قضيت سنني طويلة بيننا، ومل ترى واحدا منـا          " قال أحد املسلمني لصموئيل زومير      
أرسلين إىل هنا ولن أرحل إال بأمره       ألن قائدي   " أجاب زومير قائال    " ؟تغري فلم ال ترحل   

ال ينتظر الرب من كل واحد أن يغادر بالده وبيته و يذهب إىل بالد غريبة للتبـشري،                 
ولكنه يدعو كل فرد حلمل الرسالة و نشرها يف املكان الذي يقطنه، ويتجول يف أرجائه،               

  ". إىل أقصى األرض" ألن خطته هي أن يبشر العامل كله و حتمل البشارة 
  جمد الرب هو اهلدف األول

  وبينما بولس ينتظرمها يف أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى املدينة مملوءة أصناما
ومن التاريخ  نعلم أن أثينا يف أيام بولس الرسول مل تكن حمط العلم              ) ١٦،  ١٧أعمال   (

و الثقافة و حسب، بل كانت أيضا مقر العبادات و األصنام ويف كل شارع جتد عـدة                 
  . معابد لعدة آهلة حىت قيل أته أسهل على املرء أن جيد إهلا يف أثينا من أن جيد رجال

اغتاظ إلهله وود   .  هلة يف أثينا احتدت روحه و احتدم غيظا       عندما شاهد بولس هذه اآل    
لو استطاع أن يربح هذه املدينة ليسوع و يرى امسه على كل معبد، ويف كل شـارع و                  

فكان يكلم يف امع اليهود املتعبـدين و        .  قاده غيظه هذا إىل احملاجة و العمل الفوري       
تبدو هذه الغرية لتمجيد اسـم      ) ١٧،  ١٧أعمال  (الذين يصادفونه يف السوق كل يوم       

  :اهللا واضحة يف املزمور السادس و التسعني 
  حدثوا بني األمم مبجده
  بني الشعوب بعجائبه

  ألن الرب عظيم و محيد جدا
  مهوب على كل اآلهلة
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  ألن كل آهلة الشعوب أصنام 
  أما الرب فقد صنع السموات 

  جمد وجالل قدامه 
  العز واجلمال يف قدسه

  يا قبائل الشعوب قدموا للرب 
  قدموا للرب جمدا وقوة 
  قدموا للرب جمد امسه 

  ارتعدي قدامه يا كل األرض 
  "قولوا بني األمم الرب قد ملك

  ) ١٠-٣، ٩٦مزمور (
زرت مرة القريوان يف تونس، وذهبت ألرى اجلامع الكبري وسط البلدة و كان قد بـين               

       لفت نظـري علـى أحـد       .  ممن حجارة الكنائس اليت هدمها املسلمون أمام فتوحا
احلجارة وأنا أصعد إىل املئذنة صورة مسكة صغرية ذكرتين باملقـابر املـسيحية حتـت               
الكنائس اليت كان جيتمع فيها املسيحيون سرا، وكيف حفرت علـى حجارـا هـذه               

 و صورة السمكة وضعت كعالمة على كل بيـت، أو معمـل، أو مـصنع،                ،السمكة
وعالمة السمكة هذه يف حروفها اليونانية      .   مسيحيون مسيحي ليعرف أهله أو أصحابه    

" يسوع، مسيح اهللا، ابن اهللا، املخلص     " األصلية إذا مجعت تعطي بيتا شعريا هذه كلماته         
وقد رأيتها على كثري من حجارة اآلثارات الرومانية أو اليونانية يف مشايل إفريقيا فما هو               

 يصعد املؤذن ليدعو    ؟ئذنة يف اجلامع  معىن وجود هذه السمكة على حجر من حجارة امل        
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املسلمني إىل الصالة كل يوم وهو يدوس كل يوم حتت أقدامه اسم ابن اهللا املخلص، و                
يفخر أنه منذ ثالثة قرون دمر املسلمون الكنيسة، وقتلوا أساقفها الذين بلغ عـددهم              

 اهللا و يرى    يا حبذا لو أرى اليوم الذي فيه يدافع عن حق ابن          .   يومئذ ةحوايل مخس مائ  
  .حنن نعلم أنه رب وإله و لكن املاليني جيهلون هذه احلقيقة.  جمده

  خمافة اهللا
ألنه البد أننا مجيعا نظهر أمام كرسي املسيح لينال كل واحد منا ما كان باجلسد حبسب                

، ٥ كورنثـوس    ٢.  (فإذ حنن عاملون خمافة اهللا نقنع الناس      .  ما صنع خريا كان أم شرا     
لي فترة خربت فيها بعض الفتور يف حيايت املسيحية و ذلك ألنـين             مرت ع ) ١١و١٠

استخدمت كل ما أعطي يل من مواهب يف احلديث و البحث يف األمور السياسية حماوال               
.  املوهبة اليت أعطانيها اهللا للوعظ و التبشري استنفذت يف السياسية         .  إقناع الناس سياسيا  

" فكل من أعطي كثريا يطلب منه كثري        . " عندها كلمين الرب عن طريق مثل الوزنات      
  أو بلـي جـراهم      Spergeonمل أعـادل نفـسي بـسربجني        ).  ٤٨،  ١٢لوقا  (

Graham                و لكن اهللا أعطاين موهبة للوعظ فعلي إذا أن أستنفذها يف حقلـه، ألين  
مث يسأل الوكالء لكي يوجـد      .. ..سأعطي حسابا عن هذه األمانة اليت استودعين إياها       

مل تغب هذه احلقيقة يوما واحدا عن معرفة بولس إذ          ) ٢،  ٤ كورنثوس   ١( أمينا   اإلنسان
فعمـل  .  علم أنه سيقدم حسابا عن أمانته، عن نشاطه، عن معطياته، ومهاراته ومواهبه           

ألنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل       .  كل واحد سيصري ظاهرا ألن اليوم سيبينه      
إن احترق عمـل أحـد   .   بناه عليه فسيأخذ أجرةإن بقي عمل أحد قد .  واحد ما هو  

اجتهد بولس  ) ١٥-١٣،  ٣كورنثوس  (فسيخسر و أما هو فسيخلص ولكن كما بنار         



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥١

كثريون يعـدون   .  اجتهادا عظيما ليكون أمينا و يعطي حسابا عن عمله مبخافة الرب          
 نعم اخلوف وحده نقص و لكن خوف اهللا و احلساب للحصول علـى              –اخلوف نقصا   

  . مر هام و ضروري يف حياة كل مسيحي مؤمنرضاه أ
قد تقول لست موهوبا و لست نابغا وال متعلما، وقد تكون على حق ولكـن لـديك                 

  ؟فما هو حسابك أن أبقيها لنفسك و لن تشارك غريك فيها.  الكتاب و الكلمة احلية
  حمبة اهللا

ب و لكن ما ال     ليسمن السهل أن حندد دافعا واحدا أو هدفا واحدا لعملنا يف حقل الر            
" خيتلف عليه اثنني هو ضرورة حمبة اهللا اليت جيب أن تسبق كل دافع، و بولس يقـول                  

لقد أعطى اهللا بولس موهبة القيادة، و       ) ١٤،  ٥ كورنثوس   ٢" (ألن حمبة املسيح حتصرنا   
السلطة، والعلم، و النبوغ و لكن حمبة املسيح اليت كانت وراء هذه مجيعها جعلت منه               

 و املبشر الشجاع، الذي تنقل من بلـد إىل آخـر حمـتمال املـصاعب و                 ذلك الرائد 
قد نعترف بأننا حنب اهللا، و ابنـه        .  اإلضطهاد، و اآلالم، وحىت الغرق يف سبيل حمبة اهللا        

يسوع املسيح، و لكن ما مل يكن حنان املسيح يف قلوبنا، حنانه على اآلخرين، فمحبتنا               
  .إذن غري صادقة
  حمبة ظهوره
 وما تضمنه احلياة األبدية، وهل هنالك حيـاة بعـد           ، العلماء بدرس اآلخرة   يهتم بعض 

املوت؟ وهل سيعود املسيح؟ يزيل هذه الشكوك املقاطع الواردة يف أعمـال الرسـل              
ستكونون يل شهودا يف أورشليم و كل اليهودية و الـسامرة           "اإلصحاح األول القائلة      

  " وإىل أقصى األرض 
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 إن  ؟لرجال اجلليليون ما بالكم تقفون هكذا تنظرون إىل السماء        أيها ا "و هنالك اجلملة    
يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إىل السماء سيأيت هكذا كما رأيتموه منطلقا إىل الـسماء               

هنالك آراء خمتلفة بالنسبة هلذا ايء بني املؤمنني الغيورين و لكن           ) ١١و٨،  ١أعمال  (
به، و يكرز ببشارة امللكوت هـذه يف كـل          ما يهمنا هو أن هذا اإلجنيل جيب أن يركز          

وهذه احلقيقة أن الـرب  ) ١٤، ٢٤مىت (مث يأيت املنتهى .  املسكونة شهادة جلميع األمم  
الوقت قصري لننشرها،   .  سيأيت ثانية تعين أن الوقت قصري أمام الذين مل يسمعوا البشارة          

قد .  ب عن وكالتنا  الوقت قصري إلطاعة أمره، الوقت قصري ملالقاة الرب و تقدمي حسا          
ال نشعر بضرورة مرسليتنا إىل احلقول الغريبة فحسب و لكن نشر الرسالة مسؤولية ال              

ما مل نعش للرب ونتمم قـصده يف حياتنـا، يف صـلواتنا، يف              .  جيوز أن نتغاضى عنها   
  .عطائنا، ومنجد امسه مضحني بأنانيتنا فنحن عصاة، غري طائعني ألمره

  الفصل السابع
   و الصالة اإلرساليات

 أال يقدر اهللا أن يسد حاجات املرسلني        ؟ملاذا يتكل املرسلون على معينيهم يف  البلد األم        
 و لكن اهللا أراد هـذا االتكـال لعـدة           ؟املادية و غريها بدون معونة الناس و صلوام       

  .أسباب أبرزها ثالثة
ع األعضاء هي   فكما أن اجلسد وهو أعضاء كثرية، ومجي      .   هذه طريقة اهللا يف العمل     -١

 أمما كنا   -فجميعنا اعتمدنا بروح واحد جلسد واحد     .  جسد واحد هكذا حنن يف املسيح     
فأن اجلسد أيـضا لـيس عـضوا        .  أو يهود، أحرارا أم عبيد سقينا مجيعا روحا واحدا        

أفلم تكن  .  إن قالت الرجل ألين لست يدا لست من اجلسد        .  بل أعضاء كثرية  . واحد
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الت األذن ألين لست عينا لست من اجلسد أفلم تكن لـذلك             وإن ق  ؟لذلك من اجلسد  
 لو كان كل اجلسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل مسعا فـأين الـشم؟ ال               ؟من اجلسد 

أو الرأس أيـضا للـرجلني ال حاجـة يل          .  تقدر العني أن تقول لليد ال حاجة يل إليك        
وإن كان عضو واحـد     .  فإن كان عضو واحد يتأمل فجميع األعضاء تتأمل معه        . ..إليكما

يكرم فجميع األعضاء تفرح معه و أما أنـتم فجـسد املـسيح و أعـضاؤه أفـرادا            
  ) ٢٧-١٢، ١٢كورنثوس١(

هكذا جعل اهللا األعـضاء يعتمـد       .  أنتم إذا جسد املسيح وكل واحد منكم عضو فيه        
منفصال عن اآلخرين أو عـن      الواحد على اآلخر ألنه ال يستطيع عضو واحد أن يعمل           

  . جسد املسيح
ماذا يا ترى يكون شعور املرسل      .   املرسلون حيتاجون مساعدة اآلخرين و اهتمامهم      -٢

يف أرض بعيدة نائية، بال رفيق أو حمب ما مل يكن قلبه ثابت إن أحباءه يف بالده يهتمون                  
خيربنـا أن اهللا مـسكن      حباجاته املادية و الروحية و يرفعونه دائما بالصالة، و الكتاب           

أي أنه جعل اتمع عائالت يتكل أحدهم علـى         ) ٦،  ٦٨مزمور  (املتوحدين يف بيت    
اآلخر، إنه لشعور مفرح ومعز أن يشعر املرسل بوجود هذه العالقة الودية بينه و بـني                

  .أهله و أصدقائه يف البلد الذي خرج منه
  فكل ما أعطي لعمـل الـرب و          . املسيحيون يف البلد األم حباجة إىل هذا الشعور        -٣

كلما أصلي للعامل يف حقل الرب تفيض علي بركات السماء و نعمها و بذلك أكـون                
و اهللا جيزل بركاته ونعمه ملن يـساعد و         .  الرابح األول ألين سامهت يف نفقات املرسل      
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و لكـنين   .  احلديث عن ضرورة الصالة كثري وطويل     . يساهم يف حقله، ويصلي خلدامه    
  .لى الصالة الفعالة، وضرورا، ومصاعبهاسأركز ع

  أمهية الصالة وضرورا
لو تأملنا بالرب يسوع أو ببولس الرسول لوجدنا أن الصالة لعبت دورا كبريا، وهامـا           

كانت زيارة بولس إىل تسالوكيين ناجحة جدا، و يف رسـالته           .  جدا يف حياة كل منهما    
طالبني ليال وارا أوفر    "  يف خدمته إذ يقول      هلذه الكنيسة احلديثة يلمح إىل أمهية الصالة      

جيـب أن   ) ١٠،  ٣ تـسالونيكي    ١" (طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إميانكم        
تكون الصالة متبادلة فبينما صلى بولس ألهل تسالونيكي طلب إليهم أن يصلوا هـم              

لمـة  أيضا من أجله كي تتم اخلدمة فكتب أخريا أيها األخوة صلوا ألجلنا لكي جتري ك           
الرب و تتمجد كما عندكم أيضا، و لكي ننقذ من الناس األردياء األشرار، ألن اإلميان               

و كذلك األمر مع املؤمنني يف كولوسي فقـد         ) ٢و١،  ٣ تسالونيكي   ٢(ليس للجميع   
واظبوا على الصالة ساهرين فيهـا      " دعاهم إىل الصالة املتواصلة، و السهر و الشكر         

ا حنن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكالم لنـتكلم بـسر            بالشكر، مصلني يف ذلك ألجلن    
، ٤كولوسـي   (املسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما جيب أن أتكلم              

٤-٢ .(  
أما الرب يسوع فكثريا ما صرف أوقاتا طويلة يف الصالة كما نعرف من البشائر األربعة               

.  األول من إجنيـل مـرقس      و لكننا سنركز على واحدة منها، تلك اليت يف اإلصحاح         
  . منه٤٥ -٢١عليك أن تفتح هذا اإلصحاح و تقرأ بتمعن و إدراك اإلعداد 
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لقد قضى الرب يسوع ارا حافال، صرفه كله بالعمل دخل اهليكل فانتقد الفريسيون و              
ومن عـدد   . قابله إنسان به روح جنس فشفاه وأخرج منه الروح        .  الكهنة أعماله كلها  

إذ خرج من اهليكل و دخل بيت مسعان بطرس، فوجد          .  مال أخرى نراه ينغمس بأع  ٢٩
 نرى  ٣٢ومن عدد   .  و للحال شعر الرب باملسؤولية فشفاها     .  محاته مريضة و حممومة   

فشفى . ..يا له من مجهور   ) ٣٣عدد(املدينة كلها جتمعت حول بيت بطرس على الباب         
كلفته ) ٣٤-٣٢عدد  . (...كثريين كانوا مرضى بأمراض خمتلفة وأخرج شياطني كثرية       

هذه األعمال نشاطه وقوته و مع ذلك دأب على عمله يوما بعد يوم بال خلوة أو راحة                 
و يف الصبح باكرا جدا قام و خرج إىل موضـع خـالء             .. ..إىل أن شعر باحلاجة إليهما    

هذا الدرس عظيم لنا إذ وضع الرب يسوع الـصالة          ) ٣٥عدد  . (وكان يصلي هناك  
 نتمكن من هذا العمل على املدى الطويل ألن العمل بال نوم أو راحة              قد ال .  قبل النوم 

وقد يشل خدمتنا و لكن املقـصود هنـا أن الـصالة            .  مرهق ويكاد يكون مستحيال   
و .  ضرورية جدا للعمل الناجح ال سيما يف حقل الرب، و أا و الراحة مهمان للعمل              

فتبعه مسعان و الذين معه     " لكثريون  هناك درس آخر يف هذه األعداد، قد ال ينتبه إليه ا          
أي بكلمات أخرى خـرج     ) ٣٧-٣٥عدد  " (وملا وجدوه قالوا له أن اجلميع يطلبونك      

يسوع إىل املوضع اخلالء ليصلي يف املساء يف آخر النهار، وقبل الفجر جـاء اجلميـع                
قول أما مسعان و اآلخرين، فقد فعلموا أين جيدونه فخرجوا إليه و كأين م ي             .  ينظرون

ماذا " يا رب أنت هنا وحدك يف اخلالء والناس يتزامحون لريوك ويسمعوا كلماتك             " له  
عدد "(لنذهب إىل القرى ااورة ألكرز هناك أيضا ألين هلذا خرجت         " قال هلم يسوع؟    

٣٨ .(  
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مع علمه أم حيتاجون إليه و لكن الصالة بالنـسبة لـه      .  مل يستعجل العودة إىل اجلمع    
علم الرب أن عمله عظيم وود لو يقدر أن يشفي مجيع           .  ألوفر و األهم  أخذت القسط ا  

علينا أن نتمسك ذا املبدأ و نعريه أكرب        .  مرضاهم و لكن بدون صالة يستحيل العمل      
كثريا ما تكون الصالة أهم من العمل حىت عمل الـرب ومـن املؤسـف أن                .  اهتمام

ائقا يف طريق صـلواتنا، ال وقـت        العمل، و االماك حىت يف حاجات املؤمنني يقف ع        
 و احلق أن كثريا منا جيدون الصالة أمرا صـعبا و القليلـون              ؟للصالة ألن العمل كثري   

أليس من املؤسف أن مل واجبا دعانا إليه اهللا بإحلاح وحنن نعلم أنـه              . جيدون لذة فيها  
عدة معـاثر    قد نلقي اللوم على إبليس و ندعي أنه بطرقه اخلبيثة يضع أمامنا              ؟يسر به 

مـا هـي    .  هذا صحيح و لكن ال جيوز أن نضع عليه كل اللـوم           .  تعيقنا عن الصالة  
 هل نقدر أن    ؟األسباب يا ترى اليت تعيقنا عن الصالة اليت هي أهم شيء يف حياة املؤمن             

  .   ألن العمل املسيحي بدون صالة فاشل؟نعددها فنحاول تالفيها
لقد قرأت سريا كثرية لرجال اهللا العظام،       .  أعطى اهللا مواهب خمتلفة ألشخاص خمتلفني     

وكم كان خجلي عندما قرأت سرية جورج مولر الذي عن طريق الصالة حصل علـى               
ماليني من الدوالرات مليتمه، أو عن هدسون تايلور الذي ما بزغت يوما الـشمس يف               

ئمـا أن   أليست هذه السري بركة لنا، إمنا لنتذكر دا       . الصني إال وهو جاثيا على ركبتيه     
و ما وهبه اهللا لواحد مل يهبه للجميع فخطة         .  الواحد منا خيتلف اختالفا تاما عن اآلخر      

اهللا هلدسون تايلور، ختتلف عن خطته يل،  وهو يتعامل بوسائل خمتلفة مع كـل واحـد                 
   فما هي إذا إرادة اهللا يل أنا؟ -حسب قصده
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ثرت من صلواته اليت  فتأ h. Frost  منذ بضعة سنوات قرأت سرية هنري فروست 
قرأت أنه صلى بشكل خاص كي يرسل اهللا مرسلني أكثر          .  كانت أكثر دقة من صاليت    

اقتداء مبا قرأت ركزت صاليت على طلب مبلغ معني من اهللا كانت إرسالييت             .  فأرسلهم
.  يومئذ حباجة ماسة إليه ووثقت متام الثقة أن اهللا سيستجيب و يرسل املبلـغ املطلـوب     

 أن تتصور مقدار خجلي و فشلي ألن الرب مل يستجب و مل يرسل املبلـغ                فهل ميكنك 
.   على كل حال حىت الصالة غري املستجابة ال ختلوا مـن الربكـة             ؟الذي صليت ألجله  

و .  فقد تعلمت من اختباري هذا أن ادقق أكثر وأفهم فهما أعمق معىن خدمة الـصالة    
لبعض موهبة خاصة للـوعظ، لـذلك       النتيجة اليت استخلصتها هي كما أن اهللا أعطى ا        

فأنواع "أعطى غريهم موهبة الصالة و هذه النتيجة واضحة وصحيحة كما يقول بولس             
و .  و أنواع خدم موجودة و لكن الرب واحد       .  مواهب موجودة و لكن الروح واحد     

و لكنه لكل واحد    .  أنواع أعمال موجودة و لكن اهللا واحد الذي يعمل الكل يف الكل           
وآلخر كالم علم   .  فإنه لواحد يعطي بالروح كالم حكمة     .  ار الروح للمنفعة  يعطي إظه 

يبـدو أن   ) ٩-٤،  ١٢كورنثوس  . (حبسب الروح الواحد وآلخر إميان بالروح الواحد      
ويلخص بولس هذا اإلصحاح موضحا     .  اهللا بعد اإلميان، عني لكل مؤمن موهبة خاصة       

 ؟العل اجلميع رسال  "  الكنيسة فيسأل    أن اهللا وضع مواهب متعددة و أعماال متعددة يف        
  ). ٢٩عدد  (؟ العل اجلميع أصحاب قوات؟ العل اجلميع معلمون؟العل اجلميع أنبياء

 ؟هل أعطيت موهبة اإلميان نفسها لكل مـؤمن       .  انطالقا من هذا املنطق ألسال نفسي     
             ا اليت  يبدو مما ذكرت سابقا أن موهبة اإلميان اليت أعطيت جلورج مولر مثال ليست ذا

إذا ليس  .  أعطيت يل مع أين ال أنكر بل أشكر على املواهب الروحية اليت أعطانيها اهللا             
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 جورج مـولر، و لـيس كـم    امن الضروري أن أخترب االختبارات نفسها اليت اختربه       
الضروري أن أتبع منهاج صالته بالذات، غري أن هذا ال يعين أنين لـست حباجـة إىل                 

بالعكس ال حياة وال جناح يف احلياة     .   أن الصالة غري ضرورية    الصالة، أو أن أقنع نفسي    
  .  بدون صالة و بدون عالقة مع اهللا الذي هو رب العمل عن طريق الصالة

  "جدوا للمواهب احلسىن " و أخريا لنسمع ما يقوله بولس الرسول عن موهبة اإلميان 
ملسيحي من اهللا هو    لذلك فأول شيء يطلبه بعض العمال يف احلقل ا        ) ٣١،  ١٢ كو   ١ (

أن مينحهم هذا اإلميان ومين  عليهم بالرؤيا املسيحية كي يتمكنوا من خدمتـه و نـشر                 
و الشيء الثاين هو أن البعض ال       .  رسالته يف بالد غريبة، بعيدة قد ال يصلون إليها قطعا         

 هنالك ستة أشكال هلا وعندما ال نذكر هذا         –يعرفون أن الصالة جيب أن تكون متنوعة        
  . األمر،  تصبح صلواتنا روتينية ال تنويع فبها وال جتديد، مما ينتهي يف العقم و اخليبة

ال " كدميس" كان يف اجلرييا حيث كنت أخدم خالل احلرب العاملية الثانية، صيب يدعى           
أظنه االسم الذي أطلقه عليه والده، و لكنه عرف به وخصوصا عند الطيارين الـذين               

  طبعا مل يكن يتكلم اإلنكليزية و لكنه اعتاد أن يلحق أحـدهم              .احتك م اكثر أوقاته   
 بنطلون يا طوين    –" كدميس"حلوى يا جو    " كدميس  " سيجارة يا جوين    " كدميس"قائال  

.  لذا عرف بكدميس و هكذا كثري من املؤمنني املسيحيني لديهم هذه الـروح للـصالة              
إال أعطين، أعطين، أعطـين      فلغتهم ليست    –حيسبون الصالة طلبات  من اهللا و حسب         

  .   غافلني أن اهللا ينتظر غري الطلبات–ال غري 
  .هنالك ستة و لكل أمهيته.  فما هي األشكال املختلفة للصالة

  :الشكر -١
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ألن ,  اشكروا يف كل شيء   "... الشكر حيتل املركز األول يف صلوات بولس و املزامري          
 ). ١٨، ٥الونكي تس(هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع ألجلكم 

أفسس (شاكرين كل حني على كل شيء يف اسم ربنا يسوع املسيح هللا و اآلب                .. .".
٢٠، ٢ (  
ترينـا هـذه    ) ٢٣،  ١٠٧مزمور  (و ليذحبوا له ذبائح احلمد و ليعدوا أعماله بترمن        . .".

ومهما .  األعداد أمهية الشكر و كل صالة ختلو منه هي صالة ال تويف حقه من التقدير              
  . ه نبقى مقصرين عن تأدية الشكر الواجب لربكاته العديدة و الكثريةشكرنا

   احلمد -٢
يظن البعض أن احلمد و الشكر توأمان ال فرق بينهما يف حني أن الشكر تقـديرا ملـا                  
  .أعطانا إياه اهللا و احلمد تقديرا لشخصه العظيم و صفاته اإلهلية و ماهيته الغري احملدودة

 كلتامها ختدمان رب البيت و لكنه هو يقدر مدبرة          ؟ مدبرة البيت  ما الفرق بني الزوجة و    
البيت بالنسبة ألعماهلا، وأما زوجته فيقدرها ألجل شخصها و حيبها لصفاا احلميدة و             
هي بدورها ال تكتفي بالشكر على ما تعمل فحسب بل ترغـب أن يقـدر زوجهـا                 

الـساجدون  "... ا و احترامنـا     يف محدنا و عبادتنا نقدم هللا حمبتن      .  شخصيتها وماهيتها 
. " احلقيقيون يسجدون هللا بالروح و احلق ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين لـه             

 و ملا ولدت الكنيسة األوىل يوم اخلمسني أول شيء عملته كان تقدمي احلمد              -٤يوحنا  
وكانوا كل يـوم  ) ١١، ٢أعمال (نسمعهم يتكلمون بألستنا بعظائم اهللا    ".... و العبادة   

وإذ يكسرون اخلبز يف البيوت كانوا يتناولون الطعام        . يواظبون  يف اهليكل بنفس واحد     
-٤٦،  ٢أعمـال   (بابتهاج و بساطة قلب، مسبحني اهللا وهلم نعمة لدى مجيع الشعب            



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٠

قـد  .  قد جيد البعض صعوبة يف هذا النوع من الصالة، إذ يصعب عليهم التعبري            ) ٤٧
 بصوت عال يف فترة عبادتك اليوميـة وهـذه          يساعدك على ذلك تالوة أحد املزامري     

، ١١١،  ١٠٣،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٣،  -٨٦،  ٦٧،  ٦٦ مزمور   –بعضها  
 تالوة بعض الترانيم أيضا قد تكون مفيـدة و          -١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١١٣
إن اهللا يريد مثل هذا احلمد و هذه العبادة و هذا التقدير و هي مجيعها جـزء                 . مساعدة

و التحدث إليه بالصالة نتحول عن أنفسنا و ننسى   ,   ففي مدحه هو   –ياتنا  من إرادته حل  
  .  و هو عينه ما يبعد عنا احلبوط و الفشل-مهومنا
  :التوبة-٣

عندما يركز املؤمن نظره على الرب و يتأمل بعظمته و قداسته يشعر بصغارته و خطيته               
ا على كرسـي عـال و       ملا رأى أشعياء السيد جالس    .  حىت وجناسته أمام قداسة كهذه    
و يل يل أين قد هلكت ألين إنسان جنس الشفتني و أنـا             " مرتفع ما كان منه إال أن قال        

إن قداسة رجال اهللا ليست لـصاحل       ) ٥و١،  ٦أشعياء  (ساكن بني شعب جنس الشفتني      
لعل أفضل صالة توبة هي املزمـور احلـادي و          .  فيهم بل لتوبتهم الكاملة من اخلطيئة     

 االمتحان  -١بة ضرورية جدا للشركة مع اهللا و هي تتضمن ثالث نقاط            التو. اخلمسون
  الذايت الذي شدد عليه األقدمون 

   اإلعتراف و التوبة-٢                        
 البهجة باخلالص و هذه البهجة و هذه البهجة متنعنا من الرجوع إىل            -٣      

                  .خلطيةا
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ال تعين التوبة التفكري الدائم حبياتنا املاضية وأخطائنا البشعة املاضية و قصورنا بل معـىن      
  . التوبة هو الرجوع التام عن هذه مجيعها و توجيه أنظارنا حنو الرب يسوع

  :      التوسل و الطلب -٤
 فإننا يف أكثر األحيان     يعين التوسل الطلب ادي و عندما نتوسل إىل اهللا ليسد حاجاتنا          

 حيث الطلـب    ٦اذكر الصالة الربانية يف مىت      . نذكر احلاجات الروحية قبل اجلسدية    
املادي يأيت عند آخر الصالة و هو جزء بسيط منها ألن أكثرها توسل لنشر ملكـوت                

  .اهللا، و جميئه وإمتام مشيئته   و متجيد امسه
  :       الوساطة-٥

الوساطة نطلب لغرينا، وال حاجة بنا إىل كاهن، فكمسيحيني         ب.  بالتوسل نطلب ألنفسنا  
مؤمنني مجيعنا كهنة هللا و أما أنتم فجنس خمتار و كهنوت ملوكي، أمة مقدسـة شـعب       

) ٩،  ٢ بطـرس    ١(اقتناء لتخربوا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة على نوره العجيب           
) ٦و٥ ،١رؤيا  (ة هللا أبيه    الذي أحبنا و قد غسلنا من خطايانا و قد جعلنا ملوكا و كهن            

  .واجبنا يدعونا، إىل الصالة ألجل اآلخرين.  فإذا ككهنة
ال بـد   . هذا النوع من الصالة له عالقة وثيقة بني املصلني و املرسلني إىل البالد الغريبة             

 طاليب أو كنسي أو غريه حيـث        –من إجياد مكان للصالة يف أي جمتمع مسيحي كان          
 معينني، و االهتمام بعملهم مث رفعهم بالصالة أمام عرش اهللا         جتمع املعلومات عن مرسلني   

 رب احلصاد و رب اإلرساليات و املرسلني ألن هذا يعين أننا نشترك معهم يف حرم                –
  . ضد مكايد الشر و لو فصلت املسافات البعيدة بيننا وبينهم

  :  التأمل -٦
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. ن يف التأمـل، اهللا يكلمـين      و لك . من خالل أنواع الصلوات املذكورة، أنا أكلم اهللا       
وعندما أتأمل يف كلمة اهللا املكتوبة، فأنا أصغي إىل صوت اهللا من خالهلـا، التأمـل يف                 
كلمة اهللا و التفكري العميق فبها هو نوع من الصالة، و خيتلف هذا النوع من الـصالة                 

 الكتـاب . باختالف األشخاص فالبعض يصرفون وقتا أطول يف التأمل من التوسل مثال          
املقدس هو كلمة اهللا احلية، ليس جمرد كتاب مدرسي أو كتاب مطالعة، فعلينا أن نتأمل               

أما إذا مل تكلمنا كلمة اهللا      . يف كلماته، و نصغي إىل ما يأمرنا به، ونستعد لتنفيذ األوامر          
إن أردنـا أن تكـون      .  أي الكتاب املقدس فنحن إذا غرباء عنها و بعيدون عن اهللا           –

  .  لينا أن نستخدم هذه الوسائل مجيعها يف صلواتنا اليوميةصلواتنا فعالة ع
  شروط الصالة الفعالة

لنا يف هذا الكتاب املقدس مواعيد كثرية للصالة وحنب أن نرددها، أما الشروط الـيت               
تطالبون ما   " ٧،  ١٥لننظر مثال إىل الوعد الوارد يف يوحنا        .  تسبق الصالة فال نذكرها   

و هذا الوعد بدون قيد أو شرط، تطلبون فيكون لكم و لكن            يبد" تريدون فيكون لكم    
بعد التعمق فيه و درس غريه من الوعود جند أنه يتضمن عدة شروط، و حسب تعـاليم            

  . العهد اجلديد يوجد ستة شروط للصالة الفعالة املستجابة
  : اإلميان -١
بحر ختبطه الريح   ولكن ليطلب بإميان غري مرتاب البتة، ألن املرتاب يشبه موجا من ال           " 

كنت أنام يف غرفة واحدة مع بعض شبان عـدميي الرتاهـة،            ) ٦،  ١يعقوب  " (وتدفعه
فكثريا ما تفقد جواربنا أو غريها من املقتنيات، لذلك ساد الغرفة و الزمالء، جو مـن                
عدم الثقة و سوء التفاهم، وواضح أن جوا كهذا خيلق الشك والقلق، فتفقـد احليـاة                
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دث لنا متاما إذا مل يكن إمياننا وطيدا وقويا باهللا، لن تكون عالقتنا معه              هذا ما حي  . صفوها
 كيف نطلب من اهللا ما مل تكن لنـا          ،صحيحة وقد يسودها سوء التفاهم كذلك الصالة      

 اإلميان يعين التسليم الكلـي      ؟ ازأ به  ؟ثقة تامة بصدقه و كرامته و قدرته على اإلجابة        
عسر على اهللا أن يعمل دون إمياننا، و لكنه هكـذا فـرض             لن ي .  ليد اهللا القوية األمينة   

  .أنه يطلب من املسيحي أن جيعل حياته كلها معتمدة على اإلميان. علينا
 ال يتوقف تقوية إمياننا على تالوة ترنيمة مثال أو عمل نعمله اإلميان             ؟كيف نقوي إمياننا  

بعد الطلـب   .  منه  و هو وحده يقويه بعد أن نطلب       ٨،  ٢من اهللا كما جاء يف أفسس       
، ١٠روميـة   " (اإلميان باخلرب و اخلرب بالكلمة      " علينا أن نقرأ الكلمة ونركز عليها ألن        

فكلما قرأنا الكلمة و ركزنا أفكارنا على اهللا من خالل كلمته، نرى قوته وجمده،              ) ١٧
ويزداد إمياننا وتقوى ثقتنا فبه، ألن اإلميان يشبه عضالت اجلسد اليت تتشدد وتقـوى              

ألن كل ما ليس من     " بكثرة االستعمال و التمرين، و لضعف إمياننا ال يستجيب لنا اهللا          
فما علينا إال أن نعترف بضعف إمياننا ونطلب من         ) ٢٣،  ١٤رومية  "(اإلميان فهو خطية    

  . اهللا أن يقويه
  : القصد الصحيح -٢

"  يف لذاتكم    تطلبون ولستم تأخذون ألنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا       " يقول لنا يعقوب    
فلـو متعنـا يف     .  كثريا ما نطلب طلبات جيدة و لكن القصد رديء        ) ٣،  ٤يعقوب  (

صلوات الرب يسوع                   و الرسول بولس ملا وجدنا أثـرا لألنانيـة، وأن           
أليس من املهم   .  االهتمام يف صلواما ينصب على اآلخرين و على متجيد ملكوت اهللا          

  ؟وهدف شريف عوضا أن نطلب لننفق يف لذاتناأن نطلب لقصد صحيح، 
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  : معرفة إرادة اهللا-٣
، ٥يوحنا  " (وهذه هي الثقة اليت لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمح لنا               " 
الشك بأن الصالة   . "إذا الصلوات الغري مستجابة مل تقدم حسب مشيئته أو إرادته         ) ١٤

لكن علينا أن نعرف هذه اإلرادة      ) ١٣،  ١٤يوحنا  " (باسم الرب يسوع هي إرادة اهللا       
ال جيوز االستهانة باسم الرب يسوع، أو يظن بأنه مثل قضيب سحري يـدخل بـه إىل               

علينا أن نعرف مشيئة اهللا و نستعمل اسم يسوع كأننـا  . حضرة اآلب و يأتينا مبا نطلبه     
سيح ألننـا   نطلب عن امل  . نطلب عنه فطلباتنا جيب أن تكون ثابتة على مبدئه وجمد امسه          

  .فيه وهو فينا و حياتنا متصلة حبياته و مرضية إلرادته
هذه العبـارة   ) ٢٦،  ٨رومية  .." (..لسنا نعرف ما نصلي ألجله    ".... نقرأ هذه العبارة    

وأمثاهلا يف الكتاب املقدس توضح لنا ما مل تكن حياتنا ثابتة يف املسيح، و مـا مل يعمـل                   
  و هنا نـأيت      ؟ نصلي ألجله و لن نعرف إرادة اهللا       الروح القدس يف قلوبنا فلن نعرف ما      

  :إىل النقطة الرابعة للصالة الفعالة وهي 
  : الثبات يف املسيح -٤
إننا نـردد   ) ٧،  ١٥يوحنا  " (إن ثبتم يفَ و أنا فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم            " 

ن ال  هذا الوعد كثريا جدا، و لكنه ليس بدون شروط فكلماته الثالث األوىل تثبـت أ              
فما مل حتيا بقرب املسيح، و ما مل تكن عالقتك قوية و            .  استجابة بدون ثبات يف املسيح    
إن كنا ال نعرف مشيئته ال نستطيع أن نصلي صـالة           . ثابتة لن تقدر أن تعرف مشيئته     

بعضنا ال يؤمن أن اهللا يقدر أن يليب طلبا ما، أو يستجيب صالة ما هل يـستحيل               . إميان
كن الشرط األول للصالة الفعالة املستجابة هي الثبـات يف الـرب             و ل  ؟شيء عن اهللا  
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 فإن انفـصل الغـصن عـن        ،يسوع كثبات الغصن يف الكرمة ثبوت كامل ال يتزعزع        
. وذا الثبوت وحده يتسىن لنا معرفة مشيئة اهللا و الصالة حبسبها          . الكرمة جف ومات  

؟ جند اجلواب يف الـشرط      هنا يتطرق إىل أذهاننا سؤال آخر وهو كيف نثبت يف املسيح          
  .اخلامس من شروط الصالة الفعالة

  :  قلب نقي -٥
ذرة . ال يلتصق لوحا زجاج  بعضهما ببعض إذا دخلت بينهما ذرة من الرمل صـغرية              

صغرية متنع االلتصاق، وهكذا خطية صغرية جدا تقف حاجزا دون الثبـات يف الـرب           
  .يسوع، و العالقة الشخصية معه

  
  الربمن يصعد إىل جبل 

  و من يقوم يف موضع قدسه
  الطاهر اليدين و النقي القلب
  الذي ال حيمل نفسه إىل الباطل

  و ال حلف كذبا
  )٤و٣، ٢٤مزمور (

ال عالقة مع الـرب،     ) ١٨،  ٦٦مزمور  " (إن راعيت إمثا يف قليب ال يستمع يل الرب          " 
أمجـل  " ينهم  فصلت خطاياهم بينه و ب    " ألن اهللا ال يعاشر من      . وال شركة بدون قداسة   

وصف هلذه العالقة، وهذه الشركة مع الرب يسوع جندها يف رسالة يوحنـا الرسـول               
إن سلكنا يف النور كما هو يف النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع                "... األوىل  
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املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس احلـق                 
 ١" (خبطايانا فهو أمني وعادل ألن يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل إمث            إن اعترفنا   . فينا

هذا ال يعين أننا معصومون عن      . الشركة مع الرب يسوع، السري معه     ) ٩-٧،  ١يوحنا  
و هـذه   . اخلطأ بل يعين حساسيتنا و شعورنا الفوري الصادق  باخلطية و االعتراف ا            

والذي " سوع املسيح الذي يطهرنا من كل إمث        الشركة أيضا تعين احلاجة إىل دم الرب ي       
بدوره يتطلب االعتراف باخلطية و طلب الصفح عنها، و تركها بال رجوع إليهـا، ألن               

آخر . وجود خطية غري معترف ا يف حياة املؤمن تفسد صلواته و تفسد شركته مع اهللا              
  :شروط للصالة الفعالة هو

  : روح املساحمة، روح الغفران-٦
فتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي              ومىت وق " 

  ) ٢٥، ١١مرقس " (يف السموات زالتكم 
فإن قدمت قربانك على املذبح و هناك تذكرت أن ألخيك شيئا عليك فاترك هنـاك               " 

مىت "(قربانك قدام املذبح و اذهب أوال اصطلح مع أخيك، حينئذ تعال و قدم قربانك               
  ).  ٢٤و٢٣، ٥

روح احلقد، أو روح غري مساحمة، تفسد عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، كمـا تفـسد               
هكـذا  . عالقة اإلنسان باهللا، و تفصله عن املسيح كذلك فتمنعه عن إدراك مشيئة اهللا            

نرى الشروط الستة هذه ليست شروطا اعتباطية أو استبدادية و لكنها كحبات عقـد              
 ألن ذلك يعين انقطاع اخليط      ،حبة انفرط العقد كله   واحد، يف خيط واحد إذا انفرطت       
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الذي حيمل احلبات، و هذا اخليط هو خيط القداسة اليت تصل الكل يف اهللا الذي هـو                 
  .الكل ويف الكل

 ؟من يستطيع أن حيدد قوة الصالة     ) ١٦،  ٥يعقوب  " (طلبة البار تقدر كثريا يف فعلها       " 
القوة . يخ؟ ليس من قوة تفوق قوة الصالة      من يستطيع أن يقدر مفعول الصالة عرب التار       

وقد أعطانا الرب   . يعوزها التحصني و يعوزها احلماية الصاحية، كي ال يساء استعماهلا         
يسوع ميزة خاصة هي أننا كهنة اله، فكم علينا أن نطلب بقوة كـي نعطـي موهبـة                  

 بأسـره، و    الصالة هذه، موهبة الصالة الفعالة اليت عن طريقها نتمكن من تبشري العامل           
نشر ملكوت يسوع، احلصول على موهبة كهذه تفوق أموال العامل بأكمله و ال ثـروة               

ليت اهللا يستخدمنا لنكون مصلني أمناء، مصلني بالروح و احلق والسيما يف            .  تضاهيها
  .هذه الفترة التارخيية احلاضرة

  
  الفصل الثامن 

  اإلرساليات و مصروفاا 
. ما يف هذه األيام باهظة حىت قبل خروجه مـن بـالده           مصروفات املرسل وكلفته السي   

 كالسفر و الغذاء و تعليم األوالد       –هنالك حاجات معيشية كثرية تتطلب نفقات كبرية        
و باإلضافة إىل هذه فإن عمل املرسل يتطلـب         . و اإلجيار و تعلم اللغة األجنبية وغريها      

 و استعمال استوديوهات    أيضا مصروفات عديدة منها التنقالت جوا من بلد إىل آخر،         
فال عجب إذا أن جتد اإلرسـاليات       .  الراديو، واملراسالت، و املدارس و املستشفيات     

  .نفسها تعاين عجزا ماليا
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ال يفترض يف كل مسيحي أن خيدم يف حقل تبشريي خارج بالده، و لكن يستطيع كل                
 الـصالة و    مسيحي أن يساهم يف عمل التبشري، أو نشر الرسالة بوسائل عديدة منـها            

العطاء، على أن ال يكون هذا العطاء أو التربع باملال ألجل حاجة اإلرسالية فحـسب               
ألن اهللا مبوارده غري احملدودة ال يعجز عن تبشري العامل كله دون عطائك و عطائي وهو                

إن جعت فال أقول لك     . ..ألين يل حيوان الوعر و البهائم على اجلبال أال يعرف         " يقول  
و لكنه يتنازل إىل مستوانا و يقبل       ) ١٢و١١،  ٥٠مزمور  " (سكونة و ملؤها    ألين يل امل  

وحنن إذ نعطي نستفيد أكثر مما نفيد يف نشر الكلمـة، و امتـداد              . عطايانا إلمتام قصده  
و ليست عطايانا إال دليال واضحا عن نفسياتنا، و شعورنا حنو اهللا، ومدى             . ملكوت اهللا 

؟  كم نعطي؟ ملن نعطي؟ هذه مجيعها ليست إال صورة           حمبتنا له، ماذا نعطي؟ كيف نعطي     
  .عما نشعر به يف أعماقنا حنو اهللا

كيف تقيس الكرم؟ ماذا لنا مل نأخذه من اهللا؟ هل الربكات الروحية تدفع إىل العطـاء                
املادي؟ هل العطاء املادي هو الذي جيلب الربكة الروحية؟ كيـف علينـا أن نعطـي؟                

  . ذا الفصلسنجيب عن بعض األسئلة يف ه
  : ممتلكات اهللا -١

عند خروجي من املدينة أبسط يدي إىل الرب فتنقطع الوعود و ال يكون             "   قال موسى   
األرض ال تباع بتة، ألن يل      ) " ٢٩،  ٩خروج  (الربد أيضا لكي تعرف أن للرب األرض        

ولكن من أنا ومن هو شعيب حىت نستطيع أن ننتـدب           ) " ٢٣،  ٢٥الويني  "  (األرض  
  هكذا
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للرب األرض وملؤها، املسكونة و كل الـساكنني        )  " ١٤،  ٢٩أخبار األيام األول     (
  " فيها

و أزلزل كل األمم و يأيت مشتهى كل األمم فأمأل هذا البيت            )  "......١،  ٢٤مزمور  (
. .) ".٨،٧،٢حجي  " (جمدا قال رب اجلنود يل الفضة  و يل الذهب يقول رب اجلنود              

أنـت  . دعوتك بامسك . ال ختف ألين فديتك   .... ..ابلكهكذا يقول الرب خالقك و ج     
هو صنعنا و حنن له شعبه و غنم مرعاه         . اعلموا أن الرب هو اهللا    ) "١،٤٣ ءأشعيا" (يل  
  ).٣،١٠٠مزمور " (

و األشياء كلها و    , و يكرر و يؤكد هذه احلقيقة أن األرض كلها        , يعيد الكتاب املقدس  
ومهما ساورنا من أفكـار خبـصوص       . ألنه خلقها و مجيعها له    , ملك هللا , البشر مجيعهم 

  .   وكالتنا يف هذه احلياة جيب أن ننطلق من هذه احلقيقة
  :ممتلكاتنا حنن-٢

يشدد املسيحيون اليوم على تقدمي العشور للرب، و ذلك ألن العهد القـدمي يعلمنـا               
لرب هل إذا العشر للرب و تسعة أعشار لنا؟ إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فل              . ذلك
إنكم لـستم ألنفـسكم     ) ".... ٨،  ١٤رومية  (فإن عشنا و إن متنا فللرب حنن      . منوت

  ).٢٠و٦،١٩كو١(ألنكم قد اشتريتم بثمن 
فأطلب إليكم أيها األخوة برأفة اهللا أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند اهللا              " 

كتابية أن يعتقد   هل من الالئق بعد هذه التعليمات ال      ) ١،  ١٢رومية  ."(عبادتكم العقلية 
املرء، ولو يف العقل الباطين أن تسعة أعشار مما يقتنيه له، لنفسه، و عشر واحد فقـط                 

و العبد شخص ال ميلك شـيئا       " عبد" للرب؟ إن الرسول بولس يردد وصفه لنفسه أنه         
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هذه .  أي ملك غريه ال حيكم على شيء حىت نفسه         –واحدا على األرض بل هو مملوك       
  .ا أن نفهمها يف حياتنا و تبشريناحقيقة ثابتة علين

  :   ما هو العطاء يف الكتاب-٣
" لنقتبس مقطعا من العهد القدمي و آخر من العهد اجلديد لإلجابة على هذا الـسؤال                

فقال أرونة ملاذا جاء سيدي امللك إىل عبده؟ فقال داود ألشتري منك البيدر لكي أبين               
رونة لداود فليأخذه سـيدي امللـك و        فقال أ . مذحبا للرب فتكف الضربة عن الشعب     

الكل دفعه أرونـة إىل     . البقر حملرقة و أدوات البقر حطبا     . يصعد ما حيسن يف عينيه انظر     
فقال امللك ألرونة ال بل أشتري      .  وقال أرونة للملك الرب إهلك يرضى عنك      .  امللك

لبقر خبمسني  فاشترى داود البيدر و ا    .  منك بثمن و ال أصعد للرب إهلي حمرقات جمانية        
شاقال من الفضة و بىن داود هناك مذحبا للرب و أصعد حمرقات و ذبـائح سـالمة و                  

  ".استجاب الرب من أجل األرض فكفت الضربة عن اسرائيل 
و جلس الرب يسوع جتاه اخلزانة و نظر كي يلقي اجلمع           ) ٢٥-٢١،  ٢٤صموئيل  ٢ (

اءت أرملة فقرية و ألقت فلسني      وكان أغنياء كثريون يلقون كثريا، فج     .حناسا يف اخلزانة  
إن هذه األرملة الفقرية قد ألقت أكثر من الذين        " فدعا تالميذه و قال هلم      . قيمتهما ربع 

وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل مـا        . ألن اجلميع من فضلتهم ألقوا    . ألقوا يف اخلزانة  
ظر إىل  نرى يف هذين املقطعني أن الرب ين      ) ٤٤-٤١،  ١٢مرقس  "(عندها كل معيشتها    

هذه األرملة قدمت كل معيـشتها و داود علـم أن           . قيمة التقدمة و ما تتركه من أثر      
  .ذبيحة للرب ال جيوز أن تكون جمانية، ولذلك دفع الثمن الكامل
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لقد اعتاد التالميذ أن يشاهدوا هؤالء األغنياء يضعون من أمواهلم يف اخلزانـة و كـان            
الرب يسوع معهم، علمهم حضوره درسا      ذلك أمر طبيعي و عادي و لكن عندما كان          

مهما جدا و أساسيا، درسا كانوا جيهلونه، بني الذين ألقوا كميات كبرية من الذهب و               
 –الفضة ظهرت امرأة فقرية، ألقت فلسني، أصغر قطعة من العملة املستعملة آنـذاك              

حلـق أن   فقال الرب أا ألقت أكثر منهم مجيعا منطقيا هذا القول هراء غري معقول و ا              
ألن اجلميع من فضلتهم ألقوا وأما هذه فمن        " مقاييسنا البشرية هي اهلراء غري املعقول       

لن نعرف الكمية اليت ألقيت يف اخلزانة ذلك النهار و لكـن الـرب              " أعوازها ألقت   
يسوع مل يهتم ومل يعلن عن الكمية مع العلم أن صيانة اهليكل ترتكز عليها، إمنـا مـا                  

فإذا . و أم من فضلتهم ألقوا ما ال حيتاجون إليه، ما ال يضرهم فقدانه            استرعى انتباهه ه  
   وال قيمة له أين حنن اليوم من هذا التعليم؟–ليس يف عطائهم أي نوع من التضحية 

  :لننظر اآلن إىل مقطع آخر من العهد القدمي 
يت الرب  هذا الشعب قال أن الوقت مل يبلغ وقت بناء ب         : هكذا قال رب اجلنود قائال      " 
هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا يف       " مث جاءت كلمة الرب على فم حجي النيب قائال          " 

  ).٤-٢، ١حجي "(بيوتكم املغشاة و هذا البيت خراب؟
أما . لقد انتقد النيب الشعب لسكنهم يف بيوت فخمة مغشاة و تركهم بيت الرب خرابا             

ماذا كان يقول حجي    . هذا حقهم الشعب فلم يرى داعيا للنقد و التوبيخ، ظنا منهم أن           
عنا لو شاهد بيوتا اليوم و قارا بالوكالة اليت أعطيت لنا؟ ألكون أمينا مع نفسي ألسأل                

ماذا كلفين عطائي للرب؟ مم حرمت نفسي كي أقدم لعمـل الـرب؟ هـل               " نفسي  
  ". أعطيت من فضليت أم من أعوازي؟ هل أعطيت أكثر مما أبقيت؟
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  .نا ألننا مل نفهم بعد معىن التضحية املسيحية و مل منارسهاذا املقياس نرسب مجيع
    :      كم علي أن أعطي -٤

كم علينا أن نعطي للرب و حنن نعلم ن كل ما عندنا له؟ و لكن علي أن أزود نفـسي                    
رت األحـوال و قـست      لقد اعتدت أن أعشر مدخويل مهما عس      . بضروريات احلياة 

هنالك يف بعض األحيان يبدو العشر كثريا جـدا         . تقدمي العشور ضروري جدا   . األيام
على بعض املسيحني املعمدين، بينما لألثرياء املتنعمني تقدمي العشر يبدوا مهزلة، كـان             

و هو ملك امللوك و رب األرباب،       ) بقشيش(املقدم ينظر إىل الرب كأجري ينتظر النفحة        
  .حىت بذل ابنه الوحيد.. ..جلبال و كل حيواا، و هكذا أحبميلك ا

فإن كنا نعطـي مـن      . كم علينا أن نعطي؟ اهللا وحده يعطينا اجلواب عن هذا السؤال          
فضالتنا فما هو فضلنا؟ و مهما كربت الكمية اليت نقدمها تبدو صـغرية و حقـرية يف                 

  .أعني الناسعيين الرب و مقياس العهد اجلديد ولو بدت كرمية جدا يف 
  :   هل السخاء يف العطاء نتيجة الربكات الروحية -٥

فهو يصور الكنيسة   . يعد اإلصحاح الثاين من سفر أعمال الرسل، إصحاحا عظيما جدا         
كان . األوىل يوم والدا، مث يفصل كيف عاش أعضاؤها، غري عابئني باملمتلكات املادية           

منوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء       ذلك نتيجة حلول الروح عليهم و مجيع الذين آ        
مشتركا و األمالك و املقتنيات كانوا يبيعوا و يقسموا بني اجلميع كما يكون لكـل               

و كان مجهور الذين آمنوا قلب واحد ونفـس         ) " ٤٥و٤٤،  ٢أعمال  (واحد احتياج   
و . ومل يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا              . واحدة

بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع و نعمة عظيمة كانت على              
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إذ مل يكن فيهم أحد حمتاجا ألن كل الذين كانوا أصحاب حقول كانوا يبيعوا              . مجيعهم
و يأتون بأمثان املبيعات و يضعوا عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كمـا                

  ) ٣٥-٣٢، ٤أعمال (يكون له احتياج 
ألنه قبل أيـام    . يف هذه األعداد نرى السخاء يف العطاء تبع الربكة الروحية تباعا فوريا           

 عـدوها أشـياء     – أراضيهم، أمتعتهم، مـاهلم      –عد هؤالء املؤمنون مقتنيام املادية      
يستحيل االستغناء عنها و لكن عندما نالوا الربكة الروحية باعوها لكي يوزعوا علـى              

 يطلب منا اهللا أن نقتفي خطوام متاما، و نعمل كما عملوا متاما و لكن               احملتاجني، قد ال  
و يذكر بـولس    .  و هو أن السخاء يف العطاء املادي يتبع الربكة الروحية          -املبدأ واضح 

  :عطاء كنيسة تسالونيكي يف رسالته الثانية إىل أهل كورنثوس فيقول 
إنه يف اختبـار ضـيقة      . نائس مكدونية مث نعرفكم أيها األخوة نعمة اهللا املعطاة يف ك        " 

ألم أعطوا حسب الطاقة    . شديدة فاص و فور فرحهم و فقرهم العميق لغىن سخائهم         
أنا أشهد و فوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسني منا بطلبة كثرية أن نقبل النعمـة و                 

لنـا  شركة اخلدمة اليت للقديسني و ليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أوال للـرب و                
لدينا حادثة أخرى ختتص بالرب و العطاء، و ذلك         ) ٥-١،  ٨كورنثوس  ٢(مبشيئة اهللا   

عندما جاءت املرأة بقارورة الطيب عند أقدام يسوع فأجاب يسوع و قال له يا مسعان               
كان ملداين مديونان، على الواحد مخـسمئة       " عندي شيء أقوله لك فقال قل يا معلم         

ا مل يكن هلما ما يوفيان ساحمهما مجيعا فقل أيهما يكون           دينار و على اآلخر مخسون و إذ      
فقـال لـه بالـصواب      . فأجاب مسعان و قال أظن الذي ساحمه باألكثر       " أكثر حبا له؟    

مث التفت إىل املرأة و قال لسمعان أتنظر هذه املرأة، إين دخلت بيتك و مـاء                . حكمت
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قبلة . تها بشعر رأسها  وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع و مسح       . ألجل رجلي مل تعط   
وأمـا  . بزيت مل تدهن رأسي   . مل تقبلين و أما هي فمنذ دخلت مل تكف عن تقبيل رجلي           

من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياهـا الكـثرية           . هي فقد دهنت بالطيب رجلي    
  ) ٤٧-٤٠، ٧لوقا " (و الذي يغفر له حيب قليال . ألا أحبت كثريا

سخاء و غري تلقائي فذلك دليل على حاجتنا املاسة         فإن كان عطاؤنا لعمل الرب بدون       
  .إىل اختبارات روحية و بركات روحية

  
  
  
   هل السخاء يف العطاء لعمل الرب يضمن دوام الثروة؟-٦

. فإن أعطيته بسخاء فهو يغدق عليك عطاه      . ال يسمح اهللا لنفسه أن يكون مديونا ألحد       
 أيهملنا؟ أليس املفروض فينا أن نضع اهللا        فإن قمنا بواجبنا حنو اهللا أال يقوم هو بواجبه؟        

أوال يف حياتنا؟ أليس كل ما لنا ملك له؟ هل السخاء يف العطاء ضمان للثروة؟ هل من                 
إنسان ضحى أو أعطى من نفسه و مقتنياته أكثر من بولس؟ و ماذا كتب هذا؟ إىل هذه                 

." ..بأيـدينا و نتعب عـاملني     . الساعة جنوع ونعطش و نعرى و نلكم و ليس لنا إقامة          
ضحى بولس يف سبيل الرب يسوع، فـاعتىن بـه، وسـد            ) ١٢و١١،  ٤كورنثوس(

  .احتياجاته و لكنه مل جيعله ثريا حييا برفاهية و بذخ
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يعـد اهللا  ) ٣٣، ٦مـىت  (إن طلبنا أوال ملكوت اهللا و بره فاألمور املادية كلها تزاد لنا     
بخل فيحجب بركات الرب ومن     بسد حاجاتنا، و لكن الثروة و الغىن ليسا شرطا أما ال          

  ).٢٤، ١١أمثال (ميسك أكثر من الالئق وإمنا للفقر 
وهل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا يف بيوت مغشاة و هذا البيت خراب و اآلن فهكذا                " 

تـأكلون و   . زرعتم كثريا و دخلتم قليال    . اجعلوا قلبكم على طرقكم   . قال رب اجلنود  
واآلخذ أجرة يأخذ أجـرة     . كتسون و ال تدفؤون   ت. تشربون وال ترون  . ليس إىل الشبع  
  ). ٦-٤، ١حجي "(لكيس منقوب 

  :هل السخاء بالعطاء مصدر الربكات الروحية -٧
قد لعنتم لعنـا    ) ٢٥،  ١١أمثال  " (النفس السخية تسمن، و املروى هو أيضا يروى         " 

 بييت طعام،   هاتوا مجيع العشور إىل اخلزنة ليكون يف      . وإياي أنتم سالبون هذه األمة كلها     
وجربوين يف هذا قال رب اجلنود أن كنت ال أفتح لكم قوى السموات و أفيض عليكم                

  ).١٠-٩، ٣مالخي "(بركة حىت ال توسع
هذا وإن من يزرع    ) ٣٨،  ٦لوقا  .. "(..أعطوا تعطوا كيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضا      " 

كمـا ينـوي    كل واحد   . بالشح بالشح أيضا حيصد، ومن يزرع بالربكات أيضا حيصد        
  ).٧و٦، ٩كورنثوس ٢(ألن املعطي املسرور حيبه اهللا . بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار

مهما كان استنتاجنا عن مكافأة اهللا املادية فإن بركاته الروحية تغدق علينا بسخاء وقد              
وال غـروى يف قـول      .  هو أننا مل نشركه يف مقتنياتنا      ةيكون عدم متتعنا بعطاياه الروحي    

فـيليب  (ليس أين أطلب العطية بل أين أطلب الثمر املتكاثر حلسابكم           " س  الرسول بول 
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وجد بولس لرسول عالقة وثيقة بني العطـاء املـادي و النمـو الروحـي يف                ) ٤،١٧
  . ليتنا نفهم هذا املبدأ و نتدرب عليه. املسيحيني األسخياء

  : كيف أعطي لإلرساليات األجنبية -٨
" ة هذا املوضوع فامسع مثال كلمات الرب يـسوع   الكتاب املقدس صريح جدا يف معاجل     

فمىت صنعت صدقة فال تصوت قدامك بالبوق كما يفعل املراؤون يف اامع و يف األزقة               
وأمـا أنـت فمـىت      . لكي ميجدوا من الناس، احلق أقول لكم أم قد استوفوا أجرهم          

فـأبوك  . صنعت صدقة فال تعرف مشالك ما تفعل ميينك لكي تكون صدقتك يف اخلفاء            
  ).٤-٢، ٦مىت (الذي يرى يف اخلفاء جيازيك عالنية 

  "اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطني، جمانا أخذمت جمانا أعطوا " 
من هذا القول حث بولس الرسول الكنائس مجيعها على العطاء، العطاء           ) ٨،  ١٠مىت  (

  .  بسخاء
أوصيت كنائس غالطية هكذا افعلوا أنـتم       و أما من جهة اجلمع ألجل القديسني فكما         

أيضا وكل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده، خازنا ما تيسر حىت إذا جئـت ال                 
يكون مجع حينئذ، ومىت حضرت فالذين تستحسنوم أرسلهم برسـائل إىل أورشـليم             

  ).٣-١، ١٦كورنثوس ١(
  "  املسرور حيبه اهللا كل واحد كما ينوي يف قلبه ليس من حزن أو اضطرار ألن املعطي" 
  ).٧، ٩كورنثوس ٢(

  : من هذه املقاطع الكتابية الثالثة نستنتج ما يلي 
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يريدنا اهللا أن نعطي بفرح و سرور ال عن اضطرار و حزن ألن القلب احلزين                -١
إنـه  . يفقد شيء دفعه عن اضطرار بعكس احلزن على الوجه و التـصرفات           

  .و العطاء مع الربامتياز عظيم لنا أن نشترك يف حساب األخذ 
استمرار العطاء، يطلب بولس من كل واحد أن يضع جانبا ما تيسر وما قرر               -٢

 املهم أن نقرر مبلغا معينا، نضعه جانبا بشكل منظم          - كم؟ ليس مهم   –عليه  
 . و مستمر

ال تعلم مشالك ما تفعل ميينك، العطاء هللا و ليس الكتساب           . ليكن العطاء سريا   -٣
 ذه الوسيلة ينالون أجرهم كما قال الرب يـسوع،    إذ. مدح الناس و ثنائهم   

  .ولكن من الناس ال من اهللا
املؤمن إذا يشترك مع اهللا يف العمل فإما أن يكون خادما عامال، أو مصليا ألجل العمال،                

 لـو  اكثريا ما يتعطل عمل الرب لعدم توفر املال، ويا حبذ. أو يساهم ماديا لعمل الرب    
 يفعل ذلك بولس مرارا؟ أمل يستحث الكنائس على مساعدة          أمل. أعطى املؤمنون بسخاء  

بعضهم بعضا ماديا؟ واآلن لنسأل أنفسنا هل حمبيت هللا صادقة؟ أمستعد أنا أن أسـاهم               
  ماديا و أعطي من مدخويل؟ أيظهر عطائي حقيقة اهتمامي بعمل الرب؟ 

. ق فذلك أمر صعب   قد يسهل العطاء عندما تتوفر املادة و يتوفر املال، أما يف أيام الضي            
علينا أن نبدأ بالعطاء و علينا أن نتدرب عليه يف حداثتنا خصوصا أيام الدراسـة حـني      

 لنهتم بعمـل الـرب      - لنعط بسخاء  –لتكن هذه إحداها    . ستكون فينا عادات كثرية   
 لنعط خلدام الرب كي تنشر رسالته يف كل العامل          –املرسلي يف البالد الغريبة عن بالدنا       

  . األرضو إىل أقصى



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٨

  الفصل التاسع
  مؤهالت املرسل  

  :كتب أحد املرسلني إىل الشرق قائال 
أعطيت جريدة يف سنغابور، فلفت نظري فيها صفحة بكاملها ينتقد فيها احملرر املرسلني،             

 على اعتناق املبـادئ و العقائـد        وإقناعهمفيتهمهم أم يهدفون إىل تثقيف الوطنيني،       
هدفون إىل إخضاعهم لسلطة الرجل األبيض هذه اجلملـة         الغربية املسيحية، و بذلك ي    

هل تقدر الكنيسة املسيحية يف البالد اآلسـيوية أن تتنـافس و            . فيها كثري من التحدي   
اإلميان الشرقي؟ أيستطيع الغرب أن يثين الشرق عن تعصبه ضده وضد أساليبه؟ أم هل              

   من الشرق؟على املسيحية أن تتراجع مع تراجع اإلمربيالية و اضمحالهلا
تعتمد هذه األمور على مؤهالت القائد املسيحي، فنجاحه أو فشله ال يـرتبط بكميـة               

أهو مملوء بروح املسيح؟ و روح احملبة اليت جتعل منه أداة جتتذب من             . عمله، بل بنوعيته  
حوهلا إىل مصدر تلك الروح و تلك احملبة، فتثري فضول القادة الوطنيني الـذين يعمـل                

  . ه و التقرب إليه فيتأثروا بعشرته و روحهمعهم ملخالطت
قال مدير إرسالية يف أمريكا الالتينية علينا أن نتعلم اخلدمة يف البالد املعادية لنا و كوبا                

  .أفضل جتربة
  :كتب أحد املرسلني إىل البالد اإلسالمية قائال 

جيـدة،  علينا أن خنتار للحقل التبشريي من هم أقوياء البنية، ذوي صـحة قويـة و                " 
أما من جهة املزاج فعليـه أن  . يتحملون اخلشونة و القسوة اليت ال تليق إال بالعسكريني       

أما من جهة النضوج الروحي فيقـول أننـا حباجـة إىل            . يكون ثابتا و حازما و لطيفا     
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أشخاص بسطاء يف الروح غري متعجرفني أو متكربين ألم خرجيو جامعات مع اعترايف             
ملسيحية، مؤهلني علميا و ثقافيا و على استعداد ملهامجة الـشر،           بأن خرجيي اجلامعات ا   

. وأداء الرسالة و لكنها مجيعها تبقى يف دور النظريات إىل أن يصلوا إىل احلقل التبشريي              
  .عندها تلمس احلاجة إىل بساطة الروح اهلادئ الوديع ال املتعلم املثقف املتعجرف

فة كاإلذاعة مثال، أو التمرين أو الطلب أو        حاجتنا ماسة إىل اختصاصيني يف حقول خمتل      
التعليم أو الفن و غريها و لكن عمل املرسل، و عالقاته مع الناس تظهر أكثر مما يظهر                 

  .اختصاصه، عمل املرسل أكثر فعالية من مؤهالته اجلامعية
عندما اتسع عمل اإلرساليات يف أواخر القرن املنصرم كان للرجل األبـيض قيمتـه و               

أمـا اآلن فقـد     .  فخضع له الوطنيون الذين حل بينهم وأخضعهم إلمربياليته        احترامه،
 ظهرت العصبيات اجلنسية و العرقية، والتعصب الـديين، و الـوعي            –تغريت األيام   

  .     الوطين ضد االستعمار واملستعمرين
و اإلمربياليني و هذا لألفضل إذ خلقت هذه مجيعها حاجة إىل مرسـل خيتلـف متـام                 

  .ف عن سابقهاالختال
  ما هي مؤهالت املرسل احلديث إذا لدخول حقول التبشري يف العامل احلديث؟

بالنظر على هذه املؤهالت و تعديدها، جند أا ليست حديثة البتة، وال تفـرض مـن                
  اخلدمة، 

  . ولكنها مجيعها مستقاة من العهد اجلديد
  :من هذه املؤهالت

  :  الوداعة والتواضع –أوال 
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وهذا يعتمد  . رسل اليوم أن يدرب الوطنيني على القيادة يف الكنائس النامية         يفرض يف امل  
اإلذعان لرؤسائنا، و التساوي مع أصدقائنا      . على املساواة بني املرسل و من يعملون معه       

ليس باألمر الصعب، و لكن الصعوبة تكمن يف إظهار التواضع واإلذعان ألندادنا وهذه             
  .ل أنداده يف الكنائس الغريبةكيف يعامل املرس. هي التجربة

يف أحيان كثرية يدعى املرسل إىل بلد أجنيب، كي يتعاون مع املسؤولني و الرؤسـاء يف                
ذلك البلد احلديث االستقالل، وقد وضع هذا االستقالل احلـديث روح الكربيـاء و              

 .ويف بعض األحيان يظهرون العداء و املرارة لألجانـب        . االعتزاز يف املسؤولني اجلدد   
فالتعامل مع رؤساء من هذا النوع يتطلب تواضعا كثريا و يف أحيان أخرى يفرض على               

 –املرسلني أن يعملوا حتت إدارة الوطنيني الذين استقلت بالدهـم متـام االسـتقالل               
  .فالتواضع ضروري جدا للوطنيني و املرسلني يف حاالت كهذه
له، و قدرته علـى قمـع       اعتز بولس الرسول و افتخر جبنسيته، وشخصيته، و استقال        

  الفنت،
 ولكن بعد جتديده افتخر ألنه عد أهال ألن يكون عبدا ليسوع املسيح  ما أبشع كلمة                
عبد فهي تعرى اإلنسان من كل شخصية، و حرية، وحقوق، و تقيده بسيده فقط، فقد               

و لكن بولس كرر عدة مرات افتخاره بعبوديته        . يساوي بعض احليوانات األليفة البيتية    
فإين إذ كنت حـرا     " وليس ذلك فقط بل افتخر بكونه عبدا لآلخرين             . لرب يسوع ل

فإننـا ال   ) ١٩،  ٩كورنثوس  ١" (مع اجلميع استعبدت نفسي للجميع ألريح األكثرين      
نركز بأنفسنا بل باملسيح يسوع ربا و لكن بأنفـسنا عبيـدا لكـم ألجـل املـسيح                  

  ). ٥، ٤كورنثوس٢(
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ارته و عدم استحقاقه أمام الرب فبل أن يـدخل حقـل            على اخلادم أن يشعر أوال حبق     
وقد كان هذا الشعور هو نفسه الذي اختربه بولس كما يبدو لنا يف األعـداد               . اخلدمة

التالية ويف ذهابه حدث أنه اقترب من دمشق فبغتة أبرق حوله نور السماء فسقط على               
فقال . دن أنت يا سي   فقال م . األرض و مسع صوتا قائال له شاول شاول ملاذا تضطهدوين         

  ).٥-٣، ٩أعمال (صعب عليك أن ترفس مناخس . أنا يسوع الذي أنت تضطهده
أما شاول فكان ينفث ددا و قتال       " قابل العدد األول من اإلصحاح نفسه الذي يقول         

فنهض شاول عن األرض و كان و هو مفتـوح          " مع العدد الثامن    " على تالميذ الرب    
أليس هذا االختبار هو الذروة يف حياته؟ و هو         ." ..اقتادوه بيده ف. العينني ال يبصر أحدا   

سخر بولس كـل    . رضي بالتقيد الكلي الذي جعل من بولس رسوال مرموقا للمسيح         
و مل يصبح ذلـك الرسـول       . مواهبه، علومه، و حقائق ديانته الضطهاد كنيسة املسيح       

رأيت الـسيد   "..... ،  وكذلك النيب أشعياء  . املكرس إال بعدما تقابل مع الرب يسوع      
فقلت ويل يل إين هلكت ألين إنسان جنس الشفتني         . ..جالسا على كرسي عال و مرتفع     

مث مسعت  . ..وأنا ساكن بني شعب جنس الشفتني، و ألن عيين قد رأتا امللك رب اجلنود             
 فقـال اذهـب     ..فقلت هأنذا أرسـلين   .. ..صوت السيد قائال من أرسل ومن يذهب      

  ).٩و٨و٥و١، ٦أشعياء (
هذا الشعور بعدم االستحقاق و عدم املؤهالت خلدمة الرب كان العنصر الذي متيز بـه        

آه " فامسع ماذا جييب أرميا عندما دعاه اهللا للخدمة فقلت          . خدام الرب يف العهد القدمي    
وكذلك األمـر مـع     ). ٦،  ١أرميا  " (يا سيد الرب إين ال أعرف أن أتكلم ألين ولد           

عندئذ تأكد من   . لرب إىل نقطة االنكسار أمامه عندما أنكره      الرسول بطرس فقد قاده ا    
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فأخذوه وساقوه وأدخلوه إىل    . قصوره، وعدم كفاءته، وعدم استحقاقه، فبكى بكاء مرا       
و ملا أضرموا نارا يف وسـط الـدار و          . وأما بطرس فتبعه من بعيد    .  بيت رئيس الكهنة  

لنار فتفرست فيـه و قالـت       فرأته جارية جالسا عند ا    . جلسوا معا جلس بطرس بينهم    
رآه آخر و قال وأنت     _ فأنكره قائال لست أعرفه يا امرأة و بعد قليل          . وهذا كان معه  

وملا مضى حنو ساعة واحدة أكد آخر قائال باحلق         . فقال بطرس يا إنسان لست أنا     . منهم
و . فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول       . أن هذا أيضا كان معه ألنه جليلي أيضا       

فتـذكر  . فالتفت الرب و نظـر إىل بطـرس     .  احلال و بينما هو يتكلم صاح الديك       يف
فخرج . بطرس كالم الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرين ثالث مرات             

شعر بطرس بعدم كفاءته و عدم      ) ٦٢-٥٤،  ٢٢لوقا  (بطرس خارجا و بكى بكاء مرا       
ر هلما قصورمها بعد مشاهدة جمد اهللا       أما بولس و أشعياء فظه    . استحقاقه فبكى بكاء مرا   

رأيت يف نصف النهار يف الطريق أيها امللك نورا من السماء أفضل من ملعان الـشمس                "
وجود الرب فقـط حـول      ) ١٣،  ١٦أعمال  " (قد أبرق حويل و حول الذاهبني معي      

طوىب للمساكني بالروح ألن هلم ملكوت      .  " املؤمن يكشف له عدم استحقاقه و حقارته      
  ). ٣، ٥مىت " (موات الس

أما املثال األعظم واألكمل يف هذا احلقل فهو الرب يسوع نفسه، يسوع وهو عـامل أن                
اآلب دفع كل شيء إىل يديه وأنه من عند اهللا خرج و إىل اهللا ميضي، قام عن العشاء و                   

أليست هذه األعداد أمسى مثـال  ) ٥-٣، ١٣يوحنا (خلع ثيابه وأخذ منشفة وأتزر ا       
  ع لالتضا

  و الوداعة؟ أال يليق باتباعه أن يقتفوا خطواته؟
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الذي إذ كان يف صـورة اهللا مل        . فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيضا        " 
حيسب خلسة أن يكون معادال هللا، و لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا يف الناس           

، ٢فـيليب   "(الصليب  وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت            
٨-٥.(  
تعالوا إيل يا مجيع املتعبني و الثقيلي  األمحال و أنا أرحيكم امحلوا نريي عليكم و تعلموا                 " 

  ).٢٩و٢٨، ١١مىت (مين ألين وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم 
يتضح لنا من هذه األعداد أن الرب يستحث أوالده وخدامه على التمثل به، و اتبـاع                

 الفخر باجلنس، أو العرق، أو      –واته وعند ذلك ختتفي الكربياء، و يضمحل الفخر         خط
هكذا فقط باسم الرب يسوع و السري يف خطاه و االمـتالء بروحـه            . اللون،أو املركز 

يستطيع اخلادم أن خيدم بأمانة، وصدق واخالص للدعوة و لرب الدعوة خـصوصا يف              
  .      أيامنا احلاضرة

  :ثابرة  الشجاعة و امل-٢
قال أحـد القـادة يف      " فاجلندي املفضل   " الشجاعة و املثابرة ميزتان تكمالن التواضع       

احلرب العاملية الثانية ليس الذي يتسم بشجاعة أكثر من غريه و لكن اجلندي الشجاع              
احلياة الروحية كاحلياة اليومية العادية، ال تتطلب شـجاعة         " الذي يثابر أكثر من غريه      

متقوين بكل قوة حبسب    " لشدائد فحسب بل صربا ومثابرة وسط املصائب        وإقداما يف ا  
فالشجاعة ) ١٢و١١،  ١.. " (..قدرة جمده لكل صرب و طول أناة بفرح شاكرين اآلب         

  .املثابرة اليت تتأىن هي اليت يطلب بولس من اهللا أن يوفرها ألهل كولوسي
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ة و اجللد و الشجاعة يف نواحي       جيد املرسل نفسه بأمس احلاجة يف هذه األيام إىل املثابر         
حياته كلها، إن كان يف البحث يف األديان املعادية و العقائد املتناقدة، أو ضبط الـنفس                
لتعلم لغة غريبة، للتروض على حياة قاسية مل يعتدها حىت ملواجهة املوت دوء و إميـان                

و .  عما كـان   قد نظن أن العامل اليوم أكثر حضارة وأعمق ثقافة، و علما          . ثابت هادئ 
و لكن األحباث   . لذلك ال يقدم املتعلمون املثقفون على قتل مرسلني حياولون مساعدم         

احلديثة تثبت أن عدد الشهداء املسيحيني يف الربع األخري من القرن احلايل قـد بلـغ                
لذلك مـن الـضروري أن      . ويثبت البعض أنه فاق كل فترة من فترات التاريخ        . أوجه

 شجاعة كافية ختوهلم على مواجهة األخطار، والصمود يف وجـه           يكون املرسلون ذوي  
  .املوت بقوة و عزم و اضعني جمد الرب يسوع قبل حيام

. يعود الكثري من شعورنا بالفشل إىل إحساسنا املرهف، فكلمة واحدة، أو لفظة استهزاء            
يت أو خارجه،   أو اام باجلهل قد تسد أفواهنا و متنعنا عن تادية الرسالة، إن كان يف الب              

يف بالدنا أو خارجها، مما يدل على اهتمامنا برأي الناس وما يقولونه عنـا أكثـر مـن                  
و لكن مع ذلك آمن به كثريون من الرؤساء أيـضا         . اهتمامنا بأقوال املسيح و رأيه فينا     

، ١٢يوحنـا   (غري أم لسبب الفريسيني مل يعترفوا به لئال يـصريوا خـارج امـع               
  ).٤٣و٤٢

ألن اهللا مل يعطنا    . السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة اهللا اليت فيك بوضع يدي          فلهذا  
فال ختجل بشهادة ربنا و ال يب أنا أسريه،         . روح الفشل بل روح القوة و احملبة و النصح        

  ).٨-٦، ١تيموثاوس٢(بل اشترك يف احتمال املشقات ألجل اإلجنيل حبسب قوة اهللا 
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فاشـترك أنـت يف احتمـال       .... ليت يف املسيح يسوع   فتقوى أنت يا ابين بالنعمة ا     " 
الشجاعة واملثـابرة ال    ) ٣و١،  ٢تيموثاوس٢(املشقات كجندي صاحل ليسوع املسيح      

تأتيان تلقائيا ولكنهما عطية الروح ألن اهللا مل يعطنا روح الفشل بل روح القوة و احملبة                
عالنية وجرأة إال بعد حلول فالتالميذ مل يشهدوا و مل يعترفوا باملسيح جهرا و       . و النصح 

الروح القدس عليهم و عندها تتكرر كلمة جماهرة و هكذا ملا رؤوا جماهرة بطـرس و                
يوحنا ووجدوا أما إنسانان عدميا العلم و عاميان تعجبوا فعرفومها أما كانا مع يسوع              

يع من  و ملا صلوا تزعزع املكان الذي كانوا جمتمعني فيه و امتأل اجلم           ) ١٣،  ٤أعمال  (
  ).١٣، ٤أعمال(الروح القدس و كانوا يتكلمون بكالم اهللا مبجاهرة 

هذه اجلرأة و ااهرة و املثابرة هي مواهب الروح القدس ال نقدر أن نتروض عليهـا                
فما علينا إال أن نثق باهللا و نطلب منه حبرارة و حلاجة أن مينحنا هذا الـروح                 .  بأنفسنا

قوة إلعالن جمد الرب يسوع املسيح يف بالدنا و خـارج           الذي يعني ضعفاتنا و مينحنا ال     
  . بالدنا و يف بيوتنا و خارج بيوتنا

  :      االنسجام و االندماج-٣
االنسجام مع اآلخرين و االندماج معهم ميزتان جيب أن تتوفر يف املرسل باإلضـافة إىل               

درة املرسل علـى    اخل على اإلرسالية أن تتأكد من مق      . ..الصحة اجليدة و القوة و العلم     
فكم من املرات كان فشل بعض املراكز املرسـلية         . العيش مع غريه و االنسجام معهم     

خالفا بني املرسلني ألن بعضهم ذوي شخصية صعبة مشاكسة ال تندمج و ال تنـسجم               
فهل يا ترى ال أمل إلنسان كهذا، أو شخصية كهذه أن تتغري؟ أال يقدر              .  مع من حوهلا  

كس الشرس إىل محل وديع هادئ؟ غري أنه على اإلرسالية، أن تتأكـد             اهللا أن يغري املشا   



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٦

من التغيري قبل طلب املرسل و إرساله إىل حقل العمل، فيكون عمله إجيابيـا مفيـدا ال                 
  .سلبيا هداما

ال حيطم اهللا الشخصية القوية عند التجديد، أو يهدم عنفوان اإلنسان و لكنـه يـزرع                
ية، ويصقل طباعها و صفاا فيبدل اخلـشونة إىل         روحه يف داخله فيهذب تلك الشخص     

  ".ألن مثرة الروح احملبة " لطف و القسوة إىل حنان و البغض إىل حمبة 
  :التقمص الروحي-٤

امتداد شخصية إىل شخصية أخرى لتفهمها تفهمـا أفـضل و           " يعين التقمص الروحي    
أمهرهم و لكنـه    مودي مل يكن أذكى البشر و ال        .ل.لقد قيل أن الدكتور و    " صحيحا  

كان أكثرهم إنسانية و هذه اإلنسانية هي اليت مهدت له السبيل إىل تبـادل املعرفـة و                 
األداة الـيت متكـن     " وعرف سربجن كلمة الشركة بأا      . التفاهم بينه و بني اآلخرين    

تفهم اآلخرين و االهتمام م     " اإلنسان من معرفة اآلخرين و حتملهم على معرفتهم له          
فكم باحلري إذا كانوا من     , مر اهلني حىت لو كانوا أندادنا يف الثقافة و اجلنسية         ليس باأل 

و ال ميكن لإلنـسان أن يـتفهم        . ثقافة ختتلف عن ثقافتنا و جنسية ختتلف عن جنسيتنا        
  .اآلخرين إذا كان أنانيا، ال يهتم إال بنفسه

 علينا بالصراحة و    وإذا أردنا أن حنصل على ثقة الناس، و التعرف إليهم تعرفا صحيحا،           
الصدق معهم، وذلك باظهار طبيعتنا و طباعنا و أخالقنا الـصحيحة دون تزييـف و               

  مراوغة 
فنخفي حقيقة دواخلنا ظنا منا أننا بالتظاهر بالفضائل نضع حدا          . و الظهور مبا ليس فينا    

ت للبغضاء،وسوء التفاهم وهذه امليزة تظهر يف شركيت مع باقي املؤمنني و هي اليت ميز             
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فقد كانت هلم شركة صـرحية وصـادقة        . مسيحي اإلصحاح األول يف أعمال الرسل     
وأما من يبغض أخاه فهو     " بعضهم مع بعض و الرسول يوحنا يتناول هذه الشركة بقوله           

 يوحنـا   ١(يف الظلمة و يف الظلمة يسلك وال يعلم أين ميضي ألن الظلمة أعمت عينيه               
٢،١١ .(  

. ن اهللا قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن حيب بعضنا بعضا           أيها األحباء إن كا   " و كذلك   
  ).١٢و١١، ٤يوحنا (إن أحب بعضنا بعضا فينا اهللا يثبت فينا و حمبته قد تكلمت فينا 

التقمص الروحي يظهر كذلك يف معاشراتنا و عالقاتنا مع املسيحيني الغربـاء الـذين              
  أي   Anthopologyوجيا  لذلك فعلم اإلنترويول. ختتلف جنسيام عن جنسياتنا

علم اإلنسان، العلم الذي يبحث يف أصل اجلنس البشري و تطوره و أعراقه و عاداته و                
معتقداته ضروري ونافع للذين يعملون يف بالد غريبة وأعراق غريبة و جنسيات خمتلفة             

ن مع العلم أن االهتمام باآلخرين و قمع الذات و أهوائها يسهل لنا التعرف على االخري              
  .و نتفهمهم و التعامل معهم بطرق أفضل إذا ما وضعنا أنفسنا يف مكام

  : االقتناع بالدعوة و التأكد منها-٥
خيتلف الواحد منا عن اآلخر اختالفا كليا واهللا يعاملنا كأفراد و يدعو كال منا بطريقـة                

ولكن الدعوة املشتركة هي أن نكون شهودا للرب يـسوع          . ختتلف عن دعوته لآلخر   
ملسيح الواضح من سفر أعمال الرسل أننا مجيعا دعينا لالمتالء من الروح القـدس وال               ا

وقد دعينا هلـذا    ) ١٨،  ٥أفسس(تسكروا باخلمر الذي فيه اخلالعة بل امتلئوا بالروح         
االمتالء من الروح القدس بغض النظر عن أعمالنا أو موضعها ألن اهللا مل يدع اجلميـع                

الدهم فال تتطوع للعمل يف حقل الرب ما مل تتأكـد مـن             إىل حقول تبشري بعيدة عن ب     



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٨

لقد اعترف بعضهم أم تطوعوا للمرسلية و الذهاب إىل بالد          .  الدعوة السماوية احلقة  
فكما إننـا   .  هذا خطأ وال خيلو من الفشل     .  غريبة فقط لشعورهم بالواجب املسيحي    

 علينا أن نتأكد من دعوتـه       حناول أن نعلن مشيئة اهللا يف أي عمل عادي يف احلياة هكذا           
فإذا نظرنا إليه كمصدر اإلحياء و القيـادة يف األعمـال           .  تأكدا صحيحا قبل التطوع   

العادية و تعودنا ذلك فلن حنظى يف متييز دعوته لنا للعمل يف حقله خارج بالدنا و نشعر                 
  . بروحه يقودنا ويهيئنا لتلبية الدعوة

 حقل الرب عرب البحـور و يف اخلـارج دون           لقد حتدثنا عن أخطار التطوع للخدمة يف      
التأكيد من دعوته فإن ذهبنا بأنفسنا ومن أنفسنا فالفشل حليفنا و لكـن إن اعترفنـا                
بضعفاتنا و عدم مؤهالتنا فاهللا يستخدمنا بطرق عجيبة و يزودنا بكل ما حنتـاج إليـه                

" وىل تنبـؤوا    وباأل.  جدوا للمواهب الروحية  " للعمل يف حقله يف أي مكان من العامل         
  . هذه املواهب تؤهلنا لتمجيد امسه و تعظيمه يف كل عمل نعمله) ١، ١٤كورنثوس ١(
  :    احملبة -٦

لن أنسى مرسـال ذكيـا ذا       .  شخص مسيحي بدون حمبة يشبه مصباحا مظلما بال نور        
تعلم هذا واخترب عـادات الـذين       .  مركز عال و موهبة خارقة لتعلم اللغات األجنبية       

هم و تقاليدهم و مع كل ذلك مل يكن خلدمته قيمة ألنـه مل يـشعر باحملبـة أو                   يعمل بين 
من السهل أن ال حنب املنبوذين و الـذين ال يقـدرون     .  العطف حنو الذي أرسل إليهم    

خدمتنا حق قدرها، و لكن سر النجاح املسيحي يكمن يف العاطفـة أن حنـب الـذين                 
وأعلم مجيع األسـرار و كـل       .  وةإن كنت أتكلم و إن كانت يل نب       " يصعب حمبتهم   

... إن أعطيت .  و لكن ليس يل حمبة فلست شيئا      .... وإن كان يل كل اإلميان    .... علم
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، ١٣كورنثـوس   ١"(و سلمت جسدي حىت أحترق و لكن ليس يل حمبة فال أنتفع شيئا            
٣-١ .(  

  .ال يعطي الرسول بولس نصيحة يف هذا القول و لكنه يسجل اختباراته و فعالية عملـه   
هكذا إذ كنا حانني إليكم كنا      .  بل كنا مترفقني يف وسطكم كما تريب املرضعة أوالدها        

 ١(نرضى أن نعطيكم ال إجنيل اهللا فقط بل أنفسنا أيضا ألنكم صـرمت حمبـوبني إلينـا                  
هذه الصفة وحدها تقدر أن حتطم حواجز التحيز أو التعصب يف           ) ٨و٧،  ٢تسالونيكي  

  . ينهمقلوبنا و قلوب الذين خندم ب
  : التأثري الروحي -٧

معرفة الكتاب ضـرورية و لكنـها       .  هذا التأثري الروحي هو أهم صفة للخادم املرسل       
وهذا يتضح لنا يف سفر     . ليست كل شيء، بل حرارة الروح و احلماس الروحي الفعال         

الرؤيا حني يكتب املالك إىل كنائس أفسس وال ودكية قائال لألوىل تركتم حمبتكم األوىل              
و جدت املعرفة   .  الثانية ألنكم لستم حارين وال باردين أنا مزمع أ، أتقيأكم مكن فمي           و

و الصرب و األمانة و غريها يف هاتني الكنيستني و لكن فقدت احلرارة الروحية و احملبـة                 
  .وهذه هي األمور اليت يطالبهم اهللا ا.  األوىل و التكريس احليايت

ولكن قليلون هـم ذوو القلـوب       .  علما من ذي قبل   لعلنا اليوم أعمق ثقافة و أكثر       
وفقر الكنيسة لـيس إىل علـم أو مـال أو           .  الرحيمة احملبة و احلديث الدافئ املعزي     

متطوعني بل إىل عمل الروح احلقيقي القوي يف حياة املرسلني و املبشرين كي يعكـسوا          
روح القـدس يف    تفتقر الكنيسة إىل رجال و نساء  يعكسون عمل ال         .  وجود اهللا فيهم  

إن كنا خالل   .  تلك احلياة و ذلك الكالم الذي يؤثر عل اآلخرين        .  حيام و كالمهم  
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سنوات حياتنا مع املسيح مل نؤثر على أحد بعد فلندخل إىل أعماق نفوسنا وجند مكمن               
نفتقر إىل أناس يؤثرون حبيام على اآلخرين حىت و         .  العلة و نطلب االمتالء من الروح     

  . وم و يف بالدهم و قبل أن يتطوعوا للخدمة يف اخلارجهم يف بي
حدث مدير إرسالية مشايل إفريقيا عن جبل عال بالقرب من تونس حيث كـان يعمـل                

يف سـريهم   .  فقال أن طريقا شقت يف اجلبل تصل إىل القمة و الكثريون يسريون عليها            
م حمولني هلم ظهـورهم     هذا ليسوا بعيدين عن باقي الناس الذين يف أسفل اجلبل و لكنه           

علينا أن نبحث عن مثل     " ويضيف هذا احملدث بقوله     .  وقد ركزوا بصرهم على القمة    
هؤالء الذين جياهدون يف الصعود مبتغني القمة علينا أن نبحث عن الكثريين ممن قرروا              

فانتخبوا أيها األخوة سبعة رجال منكم مشهودا هلم و مملوئني من           " على متابعة الصعود    
لـذلك فحـديثنا و     ) ٣،  ٦أعمال  (وح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه احلاجة        الر

  صلواتنا و كالمنا 
وأعمالنا و شخصياتنا مجيعها تعتمد يف منوها و جناحها على مقـدار سـرينا مـع اهللا و                  

فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة اهللا اليت فيـك           .  امتالئنا من الروح القدس   
  بوضع يدي 

ما أسهل أن يضعف إمياننا وتفتر حمبتنا و تربد شعلة الروح املـؤثر             ) ٦،  ١وس  تيموثا٢(
فينا فلذلك علينا أن نصحو دائما و جناهد ضد كل ما قد حيول بيننا و بني عالقتنا مـع                   

لنجتهد أن حنافظ على فترات العبادة الفردية اليومية فال جنعل منها عـادة فقـط               .  اهللا
  . يهافتصبح عالقة ميتة ال حياة ف
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هذه الصفات السبع إذا  الوداعة و الشجاعة مع املثابرة و االنسجام مع اآلخـرين و                
هي الصفات اليت جيب .  التقمص الروحي و التأكد من الدعوة و احملبة و التأثري الروحي         

أن تتوفر يف كل مرسل بل هي الصفات اليت يفرضها اهللا على كل متطوع للخدمـة يف                 
رسل بل هي الصفات اليت يفرضها اهللا على كل متطوع للخدمة           حقله أن تتوفر يف كل م     

قد تقول هذه صفات يصعب توفرهـا يف        .  يف حقله ألن قصده الوحيد هو متجيد امسه       
شخص ما وهي مستوى رفيع جدا ليس للبشر أن يصلوا إليه قد تكون على حق لكنـه   

تأل بالروح القـدس    املستوى الذي يطلبه العهد اجلديد وهو يف متناول كل إنسان إذ ام           
أو نتائج التمرين والتدريب    ,ألن هذه الصفات هي مثر الروح و ليست معطيات طبيعي         

وال حيصل عليها إال من طلبها بقلب صادق وإرادة ثابتة واستعد لدفع مثنها الغايل كما               
  فعل اهللا و دفع بابنه الوحيد إىل الصليب 

هـذا اإللـه هـو رب       ) ٦،  ٥مىت  "(طوىب للجياع و العطاش إىل الرب ألم يشبعون         " 
  . األرباب جيب أن يكون رب كل شيء

يوضح كل ما تقدم قصة قصرية رواها املرسل السيد كالرك الـذي كـان يعمـل يف                 
Zaire مسع صراخ .   و القصة عن أسد كان جير فريسته و هي عبد يصرخ ويستغيث

.  لى األسد و قتلـه    االستثاغة السيد كالرك ورفاقه، فتمكن كالرك من اطالق النار ع         
محله كالرك و رفاقـه إىل      .  مث ركض إىل الرجل فوجده بني حي وميت و قد فقد وعيه           

فلما عاد  .  بيت اإلرسالية حيث اعتىن به عناية شديدة عدة أسابيع إىل أن استعاد صحته            
  . إىل قبيلته و عائلته
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  ٩٢

لصه و ذات   يد كالرك أي خرب من العبد الذي خ       السمرت شهور عديدة، ومل يصل إىل       
يوم وهو جالس على شرفة بيته إذ به يرى مجاعة من الناس يقبلون حنوه ببطـيء مـن                  

مث تبني له رجل يقود مجاعة من النساء و األوالد، و بقرتني وبعض الـدجاج و                .  الغابة
تقدم املوكب حنو البيت فتحقق السيد كالرك ذاك العبد الذي خلصه مـن              .  اخلنازير

عندما تواجه الرجالن جثا العبد أمام السيد و قال له          .   الكاملة األسد وقد ملك عافيته   
فما كان من العبد إال أن      .   وبغتة تذكر العبد الذي خلصه من األسد       ؟باوانا أمل تعرفين  " 

جرت العادة عندنا أن يقدم رجل خملص من        "  جاثيا عند أقدام كالرك      لقال وهو ال يزا   
 ها أنا أقدم لك زوجـايت، أوالدي،        ييا سيد األسد نفسه عبدا ملخلصه، أنت خلصتين       

  ".يت و مقتنيايت و نفسي أنا عبدكحيوانا


