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  النھضة الروحية
     يتشارلس فن النھضة الروحية    ٢ يالكتاب السنو

 ١٩٩٥الطبعة الثالثة   عزت عطية
      مينآ .احدباسم ا.ب وا-بن والروح القدس إله وَ 

  مطبعة الخ5ص  
  مقدمة المؤلف

أخدم فيھا  التيالكنيسة  فيمت ھذه المحاضرات لقد قدّ 
الحاجة  إلى ذلك ھو يدفعن الذي، وبغير إستعداد سابق

  .ھذه اQيام فيلمستھا  يّحة التالُمِل 
مجلة الواعظ Qن  فيھذه المحاضرات لقد قبلت أن تُنشر 

عتقد أنھا سوف تحمل فائدة الة رئيس تحرير تلك المج
 ي، و- تساعدنولما كنت ا.ن راعياً . قة لكل من يقرؤھاعمي
، ولما كان الرب يسوع على أن أقوم بخدمة المبشر يصحت

 التي-ختبارات ببعض ا ينيسة ورئيسھا قد متعنرأس الك
 في ي، فكرت وأنا أقوم بخدمة الراعاتنتعاشا-تتعلق ب

قد تكون سبب بركة  يقدم ھذه المحاضرات التأن أُ  يكنيست
إلى تقديم ھذه  يدعان الذيثم إن . للكنائس اQخرى

البحر من حوض  يالمحاضرات ھو ما لمسته بعد عودت
  .ب5د كثيرة فيعف روح النھضة اQبيض المتوسط من ض

إلى  يدعتن التيالكنيسة  فيإن ھناك ظروفاً خاصة 
ا لو- ، ما كنت أود أن أتحدث عنھط معيَّنةانق فيالتحدث 

وإنى . تدأت تندفع مع تيار العالمباأرى الكنيسة اليوم  يأنن
، يالعصمة لنفس ين النھضة لست أدّعع يحديث في
 التيالمواضيع  فياصة رى الخأردت أن أبيّن وجھة نظ يلكنن

الخاصة ببعض الكنائس وخدامھا قد  يإن معرفت. تحدثت فيھا
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، أموراً أخشى أن يسىء البعض فھمھاأن أقول  يضطرتنا
، وأنا تائج ف5بد من تقديم الحق الكامللكن مھما كانت الن

  .يقبله بروح الص5ة نأثق أن كل ما قيل سوف يحمل بركة لم
مثل  فيع أن ھذه المحاضرات سوف ُتجمأتصور  ما كنت يإنن

سيما بعد كتابتھا  –لّحة لنشرھا ، لكن الحاجة المھذا الكتاب
أقبل  يجعلتن –ستفادة البعض منھا امجلة الواعظ و في
ستطاع محرر ا، لقد عھا ولو بھذه الصورة غير الكاملةطب

، ولو أنه المحاضرات فيط الرئيسية االمجلة أن يكتب النق
أما من جھة . قمت بتصحيحھا التياQخطاء  ك بعضكان ھنا

وأنا أقدم  يفكر ياQسلوب فإنه ليس جميQ ً5نه لم يكن ف
 ي، فقد كان غرضلمحاضرات أن يكون أسلوبھا جمي5ً ھذه ا

  .و أن يكون الك5م واضحاً مفھوماً الوحيد ھ
ھذا الكتاب لم يكن  فيعند تصحيح ھذه المحاضرات لنشرھا 

ل تغيير الوقت ذاته لم أحاو في، والوقت لدىَّ متسع من
، كل ما ھنالك أننى قمت بتصحيح ُألقيت به ياQسلوب الذ

تعطى صورة صحيحة للمعنى  - يبعض العبارات الت
استطعت إعادة كتابة ھذه المحاضرات فإذا . المطلوب

اص لصارت أكثر قبو-ً لدى القراء، لكن ھذا غير الخ يبأسلوب
 ھي للقراء كماھذه المحاضرات أن تُقدم  رأيت، لذلك ممكن

لقد كنت أتمنى أن تكون . بد-ً من أرفض نشرھا إط5قاً 
 ي، لكننأفضل من ذلك وبأسلوب أجمل من ھذاالمحاضرات 

  ذلك  يھذه الظروف - يمكنن في
                        

  يتشارلس فن
  لمعرباكلمة 
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يعتبر البعض أن ھذا الكتاب ھو أفضل كتاب تحدث عن النھضة 
لذا  –ت الطبعة اxنجيليزية لھذا الكتاب منذ مدة وقد نفذ –

  .المكتبة العربية يفإن تعريبه يمy فراغاً موجوداً ف
أكثر من خمسمائة  فيلغته اQصلية  فييقع ھذا الكتاب 

تتعلق  التي، وقد نقلنا إلى العربية بعض اQبواب صفحة
، ونحن نرجو ا.خر ، وتركنا البعضبالنھضة عن طريق مباشر

وھذا الكتاب عبارة  .لمستقبل أن نقوم بتعريب تلك أيضاً ا في
ستعداد سابق كما قال ارتجا-ً بغير ا، ُألقيت عن محاضرات
ب بقدر اxھتمام ، لذا لم ُيراع فيه جمال اQسلوالمؤلف نفسه

تعريب الكتاب أن يكون  فيوقد حاولت . بالمعنى المقصود
 يھم المعاناQسلوب واضحاً جلياً حتى يسھل على القارئ ف

  .المقصودة
، وأنا أقرر بأن ھذا لقد إستفدت شخصياً من ھذا الكتاب

يقرؤھا اxنسان مرة  التيالكتاب ليس كغيره من الكتب 
حتفاظ به -، لكنه ُيعتبر مرجعاً ممتازاً -بد من افىواحدة وك

إلى  يطلبت...  .بة للرجوع إليه بين الحين وا.خرالمكت في
  .تاب سبب بركة لكل من يقرؤهذا الكهللا أن يجعل ھ

  عزت عطية      
  الفصل اول

  ؟ نتعاشا�ما ھو 
ِنيَن أَْحيِهِ " ، َعَملََك فِي َوَسِط الّسِ فِي َوَسِط . يَا َربُّ

ِنيَن َعرِّفْ  :  ٣حبقوق ( "فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّْحَمةَ . الّسِ
٢(  

ه قيلت ت، وأن نبوَّ قد عاصر إرميا يكان المعتقد أن حبقوق النب
 رأىحين  يوقد حزنت نفس حبقوق النب. بابل يقبل سب
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: صرخ قائ5ً ، فسريعاً على أمته يكان سيأت الذي قضاء هللا
، - يا رب: "وكأنى به أراد أن يقول. "عملك ييا رب أح"

 في، لكن قضاءك يسبب الخراب الشامل لشعبك تسمح أن
واسطة وسط ھذه السنين المفزعة دع قضاءك أن يكون 

x ذكر الرحمةاالغضب  في. بيننا نتعاشا-شعال روح".  
، على اxنسان أن يعمله ىءالتدين ھو عمل اxنسان، إنه ش

إن  ،نعم. التدين ھو واجب اxنسان. وھو يتضمن إطاعة هللا
، ويؤثر فيه بروحه حتى يدفعه يدفعه إلى ذلك يهللا ھو الذ

 بروحه ر هللا، فلو لم تكن ھناك حاجة Qن يؤثَّ ى الطاعةإل
 يأن يصل النبيعلى البشر ويدفعھم إلى طاعته لما إحتاج 

إن سبب حاجتنا إلى . "يا رب عملك أحيه: "ة قائ5ً ھذه الص5
، وما نا نحن البشر غير مستعدين للطاعةھذه الص5ة ھو أن

  .وصاياه ر علينا الرب بروحه فإننا لن نطيعلم يؤثَّ 
، وكل سابقنحراف ايفترض وجود  يوحرال نتعاشا-إن 

لقد . نتعاشا-العالم قد أتى عن طريق  ھذا في الذيالتدين 
ستفادة بإثارة مشاعر البشر قبل أن -هللا أنه من ال5زم ا رأى

، ، فالبشر بطبيعتھم ميالون للكسليقودھم إلى الطاعة
عن الدين  وھناك أشياء كثيرة تجعل العقل ينصرف بعيداً 

 فين الضرورى أن يبدأ هللا ، لذلك كان مويقاوم تأثير اxنجيل
 رتفع تيار اxثارة عالياً فإنهاومتى . تحريك عواطف البشر

، فھذه اxثارة ستحطم كل سيدفع أمامه كل العثرات المضادة
  .مضادة وتقود البشر إلى طاعة هللالتأثيرات ال

ظروف  فيرجعوا إلى تاريخ شعب هللا تجدوا أن هللا كان ا
شعب إليه يرجع ال يشاعر ھذه لكنة يستخدم إثارة الممعيَّ 

ھذه -  نتعاشا-، وبعد فرصة ويجعلھم يتمسكون بالدين
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شعب  إ- وقت قصير حتى تبدأ تأثيرات مضادة على ييمض
ھذا الضعف  في، ويستمروا الرب، فيضعف تمسكھم بالدين

فيه يكلمھم الرب ويبكتھم بروحه  الذيالوقت  يحتى يأت
م لتفاتھا، ثم يوجه يتهلى الخطية ويؤدبھم بأعمال عناع

ولد فيھم يقظة ، ويُ إلى موضع الخ5ص العظيم ةكمجموع
على الشعب تبدأ العوامل المضادة تؤثر وبعد قليل . شاملة

دوامة الترف  في، ويدور الشعب من جديد، فيضعف الدين
  .والوثنية والكبرياء 

، وثبات الكنيسة عددھا قليل فيإن المبادئ الموجودة 
، وصولھم إلى الھدف غير دائم فيمرارھم المؤمنين وإست

فما لم توجد إثارة للمشاعر بين الحين وا.خر فإن الكنيسة 
 تعمل شيئاً xمتداد ملكوت قد ترجع عن طريق الواجب و-

نتشار ، لذلك ف5بد xالعالم فيھذا ھو الحال ونحن . هللا
كم من المرات حاول الكثيرون أن . اتنتعاشا-الدين من 

غير طريق خدمتھا الثابت ب فيالكنيسة تسير يجعلوا 
، وكم من القديسين يعتقدون ات بين الحين وا.خرنتعاشا-

 فيلتقدم المسيحية ھو السير بانتظام  ىءأن أفضل ش
أو  انتعاشطريق الخدمة والعمل بين البعيدين عن هللا بغير 

الفكر قد يبدو متفقاً مع  لكن رغم أن ھذا. إثارة للمشاعر
فلو كانت . لحقائق الواقعية قد أثبتت بط5نهإ- أن ا ،المنطق

حالة من  في، والمعرفة فيالكنيسة متقدمة تقدماً كافياً 
اxستقرار لدرجة أن أعضاءھا ثابتون ثباتاً كام5ً على مبدئھم 

الروحية، لكانت تلك الطريقة  حالة اليقظة فيومستمرون 
كنيسة ال في، لكن المؤسف أن المعرفة الروحية نافعة

، فما لم تكن اك عوامل كثيرة مضادة تؤثر عليھا، وھنمحدودة
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فلن تستطيع الكنيسة أن تسير بثبات  انتعاشأو  ةھناك إثار
  .طريق خدمتھا في

طريق  فيإنه أمر مرغوب فيه أن تسير الكنيسة بثبات 
ل�نسان  ي، لكن الجھاز العصبطاعة � بغير إثارة للمشاعرال

ه لو استمر مدة تحت تأثير قوة اxثارة سريع التأثر لدرجة أن
فلو أن . لف ويصبح اxنسان غير -ئق للعملفإن الصحة تت

العالم لرفضه الناس حتى -  فيالدين كان له ھذا التأثير 
ين وقتئذاك ، Qن المسيحيحالة أشبه بالتشنج فييستمروا 

، وحالما يستيقظ الواحد منھم من لن يناموا أغلب الوقت
حالة أقرب إلى الھياج وسيصرخ إلى  فيسيكون  النوم فإنه

، وحينئذاك لن يكون الوعاظ رب قلي5ً ثم بعد ذلك يعود للنومال
الخدمة  في يبحاجة Qن يفنوا أنفسھم بالمجھود المضن

لكن ما دامت حالة .. .الكنيسة يبعدوا تأثير العالم عن يلك
ث ، فمن العبنراھا عليھا التيمسيحية بالصورة الكنيسة ال

إن الظروف السياسية . بغير إثارة للعواطف نتعاشا-نرى أن 
قد تبدو مواتية للكنيسة ھذه  التيواQشياء العالمية اQخرى 

الواقع - تخدم المسيحية Qنھا تُبعد العقل عن التفكير  في
 في، فما لم تكن ھناك مبادئ يلح النفوس اQبدصا في

ية فمن المحال Qن تطفئ كل إثارة غير روح يفالكنيسة تك
  .عن طريق النھضةأن تتقدم المسيحية إ- 

إن المسيحية - يمكن أن تنتشر وسط اQمم الوثنية إ- عن 
ھذه اQيام يحاولون توصيل  في، فالبعض نتعاشا- طريق

Qلكن ھذا المنطق لن  ،مم عن طريق العلمالمسيحية إلى ا
ظ قوى إن اQمر يحتاج إلى إثارة كافية توق. يثمر إط5قاً 
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الخطية والشر حتى تتقدم اQخ5ق النائمة وتجرف تيار 
  .طريقة هللا دائماً  ھيالمسيحية، فھذه 

البشر ھو أن  فيQجله يخلق هللا التأثيرات  الذيإن السبب 
، فكم  إ- متى وصلوا إلى ھذه الحالةالكثيرين لن يطيعوا هللا

 من أناس يعرفون أنھم يجب أن يتدينوا لكنھم يخافون أن
. ستھزاء من أصدقائھم-5 يصيبھم ايصبحوا ضمن اQتقياء لئ

وغيرھم يؤجل التوبة حتى . والبعض ا.خر يتعلق باQوثان
كل ھؤ-ء لن يتركوا مطامعھم أو . الحياة فييتمتع با-ستقرار 
الحياة ما لم يصلوا إلى حالة اxثارة  فييغيروا طريقھم 

  .طريقذلك ال فيويرتسم أمامھم خطر اxستمرار 
  :ن ث5ث حقائقبيَّ وا.ن، بعد ھذه المقدمة، أريد أن أُ 

  .ليس معجزة نتعاشا-أن )  ١( 
  .نتعاشا-حقيقة )  ٢( 
  .نتعاشا-زدياد اعوامل )  ٣( 
  معجزة نتعاشا-ليس )  ١( 
 ھيتُعرَّف به المعجزة ھو أنھا تدخُّل إل الذيإن التعريف  -١

ليس معجزة بھذا  نتعاشا-ف. ر نواميس الطبيعةيوقف أو يغيَّ 
لمادة - تتغير قوانين العقل أو ا نتعاشا- في، Qنه المعنى

 .لكنھا تستمر نافذة المفعول
، فوق الطبيعة شىءيفاً آخر ھو إنھا إن للمعجزة تعر -  ٢
 في شىءف5 يوجد . ليس معجزة بھذا المعنى نتعاشا-و

 ي، الدين الصحيح يعنالدين فوق قوى الطبيعة، بل بالعكس
 ، فحين يتدين البشر -ستخدام الصحيح لكل قوى الطبيعة-ا

، لكنھم يستخدمون القوى ينالون قوة لم تكن فيھم من قبل
 .العمل لمجد هللا فيستخداماً جديداً ااQولى 
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 يتوقف على حدوث أية ليس معجزة Qنه - نتعاشا-إن  -  ٣
ستخدام الصحيح ، لكنه النتيجة الطبيعية ل5معجزة أخرى

حدث بعض المعجزات قبل بدء قد ت. الموجودة للوسائط
، فالرسل كانوا يستخدمون المعجزات النھضة، وقد - تحدث

 التيكمجرد وسيلة بھا يسترعون إنتباه الشعب للرسالة 
زة يحس بھيبة الرب ويقبل ، وإذ يرى الشعب المعجينادون بھا

، فالمعجزة نتعاشا- ھيإذاً فليست المعجزة  .الرسالة
 نتعاشا-لقد إقترن . آخر شىءيتبعھا  الذي نتعاشا-و ءشى
حد ذاته لم يكن  في، لكنه لمعجزاتعصر الرسل با في

 .معجزات
صحيح لوسائط ھو نتيجة اxستخدام ال نتعاشا-قلنا أن 

لكن . أمر بھا الرب لحدوث النھضة التي ، تلك الوسائطنةمعيَّ 
تصحبھا بركة بالنھضة ما لم  يحد ذاتھا لن تأت فيالوسائط 

- يمكن أن تثمر بغير بركة  التربة فيُتبذر  التيفالبذار . الرب
نطة ينطبق أيضاً على بذار وما ُيقال عن بذار الح. الرب

ما . نتعاشا- ي، فما لم يعمل الرب بشخصه فلن يأتالكلمة
 شىء- . ؟بثمر يتجعل الحبة تأت التيطبيعة قوانين ال ھي

. ينميھا الذيتركھا لعمل هللا وريھا ثم التربة  فيإ- بذر البذار 
بذر  ھي، والمناداة بھا ينا الكتاب أن كلمة هللا كالبذارھكذا ير

النتيجة  ھيفالنھضة إذاً . النمو واxثمار ھيار، والنتيجة البذ
  .-ستخدام الوسائط المعيَّنة من هللا

، Qن الفكر اQذھان فيإنى أريد أن تستقر ھذه الحقيقة 
نتيجة xتمام  يأتي-  نتعاشا-ى الكثيرين ھو أن السائد عل

، فھم - يرون نة إنما نتيجة Qمور عجيبة خاصةمعيَّ شروط 
. ة والنتيجة أو بين العمل وتأثيرهوجود أية صلة بين الوسيل
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ھو أخطر  –- يتفق مع العقل  الذي –وھذا اxعتقاد الباطل 
  .يعطل نجاح الكنيسة شىء

، ھذا المبدأ على حقيقة بذر البذاربق لنفرض أن إنساناً ما ط
لھم إن هللا، ذلك اxله  بين الف5حين قائ5ً  يثم ابتدأ يناد

فعليھم أن . ، لن يمتعھم بالحصاد إ- متى أراد ھو العظيم
، العمل في، وأن يستمروا حرثوا اQرض، وأن يزرعوا النباتي

مل لكن ليس عليھم أن ينتظروا الثمر اQكيد Qن ھذا ھو ع
، ف5 يجب أن ينتظروا نتيجة هللا وليس لھم أن يتدخلوا فيه

و لماذا يحدث . صلة إط5قاً بين العمل والنتيجة لعملھم إذ -
أن  ھيالحتمية النتيجة . أن الف5حين صدقوا ھذه العقيدة؟

ھذا بالضبط ما يحدث للكنيسة متى . يموت العالم جوعاً 
، وة إلھية عجيبةعن طريق ق اقتنعت بأن الدين لن ينتعش إ-

لقد ھلكت ! آه. د صلة طبيعية بين العمل والنتيجةوأنه - توج
أجيال تلو اQخرى وذھبت إلى قاع الجحيم والكنيسة 

و ترج الذيحلمھا الجميل ومنتظرة خ5ص هللا  فيمستغرقة 
، وھكذا استطاع الشيطان عمل أيأن يأتيھا دون أن تقوم ب
إن الصلة بين . نفوسإھ5ك ال فيأن ينجح بھذه الطريقة 

وح الزرع اQمور الدينية أمر واضح وض فيالعمل والنتيجة 
  .والحصاد بالنسبة للف5ح

، ظام حكم هللا تستحق منا اxلتفاتن فيھناك حقيقة مھمة 
أن أھم اQمور وأكثر فائدة نحصل عليھا بسھولة وبكل  ھيو

. رسمھا هللا لذلك التيستخدام الوسائل اتأكيد عن طريق 
ھا بكل تأكيد عن طريق أبسط ل ضروريات الحياة ننالفك

وطريق ، يات فإن الحصول عليھا أكثر صعوبةأما الكمال. السبل
. ع5وة على أنه غير مؤكد النتائج ،الوصول إليھا أكثر تعقيداً 
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، تلك اQمور الضارة والسامة كالكحول وما أشبهأما اQشياء 
صعب ومعقد بيل الحصول عليھا الدنسة المميتة، فإن س

 فياQشياء المادية ثابت أيضاً  فيإن ھذا المبدأ الثابت . جداً 
فإذا قمنا . نظر هللا فيأكثر أھمية  ھي التياQمور الروحية 

روحية ف5بد لنا من الحصول بالشروط المطلوبة لنوال البركة ال
، فأنا أؤمن تماماً أنه متى عرف اxنسان الطريق لنوال عليھا

إن ا عليه من واجب على الوجه اQكمل فالبركة وقام بم
  .ضمان نوال البركة يكون مؤكداً 

  نتعاشا-حقيقة )  ٢( 
حالة اxرتداد وتحتاج إلى  فيأن الكنيسة  نتعاشا- ييعن 

  .اد المؤمنين وتقود الخطاة للخ5صإرتد يفنھضة تش
، الكنيسة في التيتبكيتاً على الخطية  نتعاشا-يوجد  -١

ظة المرتدين وإعادتھم إلى طريق الخدمة ف5 سبيل إلى يق
قيقاً وتحطيم الصحيحة � إ- عن طريق فحص القلب فحصاً د

يقع المؤمنون  ييقالحق نتعاشا- فيف. كل ينابيع الشر فيه
، إذ تُكشف خطاياھم بنور الكلمة تحت تبكيت شديد

قد -  ،نعم. أمام هللا القبول فيويحسون كأنه - رجاء لھم 
، لكن -بد من التبكيت العميق ت إلى ھذا الحديصل التبكي

  .النھضة الحقيقية فيعلى الخطية 
ما ھو إ- بداية  نتعاشا-، فالنھضة يتوب المرتدون في -٢

 التيإنه كالخطوة اQولى . طريق الطاعة � فيجديدة 
بقلب منكسر  ييخطوھا الخاطئ لنوال الخ5ص حين يأت

ل يتوب عن تضاع كام، وباالتراب أمام هللا فيوينسحق 
  .الخطية ويرجع عن اxثم
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، فالمؤمن حين يكون النھضة يجدد المؤمنون إيمانھم في -٣
، ويكون اد - يستطيع أن يرى حالة الخطاةحالة اxرتد في

، نعم. الكتاب تبدو وكأنھا أح5م قلبه جامداً كالصخر وحقائق
زية ، لكن إيمانه - يجد تعبصدقھا وضميره يعتقد بھاھو يقر 

 يلكن حين يأت. قائق المباركة المتعلقة باQبديةالح في
، لكنه "الناس كأشجار يمشون"فإنه لن يرى  نتعاشا-

سيجدد  الذينور هللا  فيسيرى اQشياء على حقيقتھا 
وھذا سيقوده للعمل بغيرة ونشاط . قلبه فيالمحبة للرب 

 خرينوسوف ُيحس بالحزن Qن ا.. يادة ا.خرين إلى الربلق
تحريضھم حتى  في، وإذ ذاك يبدأ - يحبون الرب كما يحبه ھو

ون وھكذا تتجدد محبتھم للبشر ويمتلئ. للربيسلَّموا قلوبھم 
خ5ص  في، ويلتھبون رغبة بالمحبة المشتعلة Qجل النفوس

، ويحزنون حزناً مقدساً على اQشخاص الذين العالم أجمع
أو أقاربھم أو م يريدون لھم الخ5ص سواء أكانوا من أصدقائھ

، لكنھم كتفوا بدعوتھم لتسليم قلوبھم �، فلن يأعدائھم
سيحملونھم إلى الرب على أذرع اxيمان ويصرخون إليه 

ويخلَّص نفوسھم من النار Qجلھم بدموع حتى يرحمھم 
  .اQبدية

، عالم وتأثير الخطية على المؤمنينيحطم قوة ال نتعاشا- -٤
ل حتى تتجدد مشاعرھم من إنه يسمو بھم إلى مقام أفض

، وھكذا يتحطم تأثير السماء ويشتاقوا ل5تحاد مع هللاجھة 
  .نھم ويتمتعون بالنصرة على الخطيةسحر العالم على عيو

ھض -بد أن يتبع ذلك خ5ص حين تستيقظ الكنيسة وتن -٥
. م القاسية وتتغير إلى قلوب لحمية، إذ تتحطم قلوبھللخطاة

أناساً كانوا قب5ً من الفجار، جد وسط الراجعين سن فيو
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بھم ، وإذا اQخ5ق يوالزناة، والسكيرين، والملحدين، ومنحط
، فأشر البشر متى ستيقظت ضمائرھم ونالوا الخ5صاد ق

  .ن نرى فيھم مثا-ً لجمال القداسةستطعنا أا-نت قلوبھم 
  
  نتعاشا-عوامل )  ٣( 

، الربشخص : لون ھمأمر التجديد نجد عادة ث5ثة يعم في
ن الذين يوصَّلون الحق إلى العقل، واQشخاص المؤمنو

لوسيلة المستخدمة وا. وشخصية اxنسان الخاطئ نفسه
  .الحق ھيللخ5ص 

بطريق مزدوج، فھو يعمل بعنايته، ويعمل  إن هللا يعمل -١
  : بروحه

يرتب مجرى  شىءيسيطر بعنايته على كل  الذيفا� ) أ ( 
 ي، إنه يأتطئ يتقابل مع الحقيجعل عقل الخا الحوادث حتى

صل إلى أذنيه أو فيه يمكن للحق أن ي الذيبه إلى المكان 
ترتيب  في، فمن الجميل أن نتتبع خطة هللا يلمع أمام عينيه

الحوادث لنرى كيف أنه مرات يجعل كل اQشياء تعمل معاً 
، وظروف إن حالة الطقس، وصحة البشر. نتعاشا-لخدمة 

. وصيل الحق بقوة فعالة إلى القلوبأخرى تتعاون معاً لت
فيه تكون  الذيالوقت المناسب  فيومرات يرسل هللا خادماً 

برسالة خاصة لشخص  يومرات يأت. الكنيسة محتاجة إليه
ك اxنسان مستعداً فيه يكون ذل الذيالوقت  فيمعيَّن 

  .للسمع والقبول
، فھو يعرف بالتدقيق القدوس وهللا يعمل أيضاً بروحه) ب ( 

وبعد ما يكشف له حالته عن . خاطئ وحالتهتاريخ كل إنسان 
، ويجعل للحق قوَّته ق الكلمة يصل بروحه إلى عمق قلبهطري



 النھضة الروحية

١٣ 
 

نفس الخاطئ حتى يسلَّم أو يلقى س5ح  فيوحيويته 
، يجعل الحق فا�، بتأثير روحه. إلى الرب العصيان ويرجع
هللا أن  حين يرى. تسحق كبرياء اxنسان التيكالنار الملتھبة 

البشر عندھم اxستعداد للطاعة فإنه يعلن لھم حقه الواضح 
 الكتاب ويريھم عن طريق الوعظ كل ما يجب أن يعرفوه في

، لكن لما كانت اQغلبية العظمى غير مستعدة الخ5ص لنوال
للطاعة فإن هللا بعدما يعلن الحق واضحاً أمام العقول يسكب 

يسلَّموا له ويطيعوا  على النفوس لھيباً من التبكيت حتى
  .لخ5صكلمته فينالوا ا

وھؤ-ء . لمؤمنون ُيستخدمون لخ5ص ا.خريناQشخاص ا -٢
يستخدمھا هللا  التي.لة ، فايد هللا فيليسوا مجرد آ-ت 

إنه . يتمم العمل الذي، أما الواعظ فھو العامل الحق ھي
اقلة تعمل بإرادتھا لخ5ص ، لكنه شخصية عليس آلة جامدة

  .طاةالخ
5ص الخاطئ يتوقف على إن خ .شخصية الخاطئ نفسه -٣

، فبغير عمل اxنسان الخاطئ وتصرفه التصرف طاعته للحق
ع تحت فالخاطئ يق. حيح - يمكن أن تتم عملية الخ5صالص

، و- يقتصر تأثير المؤمنين على تأثير كلمة الرب والمؤمنين
. سلوكھمداه إلى نظراتھم ودموعھم وكلماتھم فقط إنما يتع

ھا ، إن نظراتلھا زوج خاطئ التيلزوجة المؤمنة تأمل ا
مثابة ب ھيرة المسيح ظھر صوتُ  التيوحنانھا وعواطفھا 

ولما كانت تلك العظة الصامتة . العظة المستمرة لذلك الزوج
تلك الصورة  أن ُيبعد توبيخاً للزوج الشرير فإنه يحاول تحمل

بمثابة العظة  ھي ، Qن صورة زوجته القديسةمن أمام ذھنه
  .أذنيه طول اليوم فيترن  التي
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.خرين عن طريق النظر قلوب ا فيإن البشر عادة يقرأون ما 
المؤمن من مجرد النظر  ، فالخطاة يقرأون حالةإلى وجوھھم

لطيش، ا، أو ذا كانت عين المؤمن مليئة بالقلق، فإإلى عينيه
بروح هللا  ، وإذا كانت ممتلئةأو الحيلة فإن الخطاة يقرأونھا

مجرد النظر إلى وجه اxنسان المؤمن ، ففإنھم يقرأونھا أيضاً 
Qن يقود الخاطئ إلى تبكيت  ىفالممتلئ بروح هللا يك

  .عميق
، وكان ذلك الشخص ذھب أحدھم إلى مصنع ليشاھد آ-ته

وسط جو  فييبدو على محياه الوقار المقدس بسبب وجوده 
آه العمال عرفوا حقيقة ا رلم. والخدمة المباركة نتعاشا-من 

ة أذن زميلتھا بنكت في، وإذا بفتاة صغيرة تھمس شخصيته
، فوقف الخادم ونظر إليھا على الواعظ ثم تضحك بصوت مرتفع

تتوقف  ، وإذا بالفتاةظرة ممتلئة بحزن عميق على حالتھان
أن ولت حا .بهتشتغل كانت   الذيعن عملھا وينقطع الخيط 

فابتدأت تنظر من ، ھا لم تستطعابضطر، لكنھا بسبب إتصلحه
رّة xص5ح الخيط لكنھا ، وأعادت الكلتھدىء من روعھا النافذة

مكانھا وقد ثارت فيھا  فيأخيراً جلست . لم تستطع
، فأحست بالواعظ يقترب إليھا ويتحدث معھاوإذا . مشاعرھا

 فينتشر ھذا الشعور ا، وحساساً عميقاً بحقيقة خطاياھاإ
مع  –، حتى إن صاحب المصنع ميقالمصنع تحت تبكيت ع
أمر بوقف العمل وطلب من الواعظ  –أنه كان شخصاً عالمياً 

د ھؤ-ء القوم أھم من اً للص5ة قائ5ً إن تجدياجتماعأن يعقد 
وبعد أيام قليلة خلص كل العمال الذين كانوا . العمل نفسه

كان  الذيوالوقار ، إن نظرة ذلك الواعظ! آه. لمصنعذلك ا في
كانت تمy  التياعر المقدسة ، والمشعلى محياه يبدو
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. فتاة صغيرة وبكتتھا على خطاياھا ، قد وبخت طيشنفسه
النھضة العظيمة  فيوھكذا كانت تلك الحادثة الصغيرة سبباً 

  .أعقبت ذلك التي
متى كان المؤمنون أنفسھم متأثرين تأثراً عميقاً بأمر النفوس 

والعكس . أينما ذھبوا فإنھم سوف يحدثون ھذا التأثير عينه
حالة الفتور  في، فمتى كان المؤمنون أيضاً صحيح

ون كل تأثير من سوف يضيع –- إرادياً  –واxستخفاف فإنھم 
  . الخطاة المتأثرين

ت يرأما حزنت حين  يوماً  يلكن، أعرف سيدة كانت متأثرة جداً 
 ي، فأجابتنا حدث، فسألتھا عمتفقد كل تبكيتأنھا كادت 

مكان  فيمساء أحد اQيام ذھبت لتصرف الوقت  فيبأنھا 
، ولم تكن تتصور أنھا وسط معيَّن بين جماعة من المسيحيين
، Qن ، لكن ھذا ما حدثيھؤ-ء القوم ستفقد تأثرھا الروح

. المزاح والعبث فيأولئك المسيحيين كانوا يصرفون الوقت 
 يدة، Qن تلك السباوة أولئك القوم قد أھلكت نفساً إن غ! آه

  .لم يعاودھا التأثير مرة أخرى
دم الوسائل ال5زمة خ5صة القول أن الكنيسة يجب أن تستخ

تخدام ھذه سا، Qن الخطاة - يمكنھم لخ5ص الخطاة
، تستخدم الوسائلفالكنيسة . الوسائل لتخليص أنفسھم

فمن . أن يخضعوا للحق أو أن يقفوا ضده والخطاة عليھم إما
، إمكانھم أن يخلَّصوا أنفسھم فيه الخطأ أن يتصور الخطاة أن

 يوصل إلى ذھن الخاطئ الذيوحده ھو  نتعاشا-Qن تيار 
  .إما أن يطيع وإما أن يقاوم الذي

  
  مEحظات
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، وظل تبر كمعجزاتتع يالماض فيات نتعاشا-كانت )  ١( 
والبعض ا.خر . مسيطراً على البعض إلى يومنا ھذاھذا الفكر 

، ولو أنھم من جھة ھذا الموضوع ار غير ثابتةكانت لھم أفك
أفكارھم - تتفق مع العقل اQمر قلي5ً -كتشفوا أن  فيفكروا 

 نتعاشا-تعتقد أن  الماضي فيلقد كانت الكنيسة . السليم
، فكما أنه ل خاص لقوة هللا - دخل لھم بهھو معجزة وتدخ

ُيسببوا  إمكانھم أن ُيولدوا الرعد أو ُينزلوا البرد أو فيليس 
ومنذ . إيجاد النھضة فيعمل  أيلز-زل كذلك ليس لھم ا

اxمكان العمل  فيسنوات قليلة ابتدأ الخدام يعتقدون أنه 
، وأما باستخدام وسائل خاصة لھذا اQمر نتعاشا-على نجاح 

ھذه  فيتسقط  التينفسه فإنه كقطرات المطر  نتعاشا-
بھا  تييأأن  فكما أن قطرات المطر - يمكن، المدينة أو تلك

ن تحويل مياھه - يمك نتعاشا-، كذلك الخدام أو المؤمنون
 .من مدينة إلى أخرى

مرة واحدة كل  يكان ھناك إعتقاد آخر ھو أن النھضة تأت
، يتجدد جميع المعيَّنين للخ5ص خمسة عشر عاماً حتى

يل الجديد وبعد ذلك تنتظر الكنيسة مدة حتى يشب الج
إعتقد البعض أن الفترة بين  أخيراً . ويظھر على مسرح الحياة

!! يمكن أن تقصر فتصبح كل خمس سنواتوا.خر  نتعاشا-
وقد سمعت ھذه القصة عن أحد الخدام الذين كانوا يعتقدون 

إنه يوماً ما ، مرة كل خمس سنوات يأتيقد  نتعاشا-أن 
تليھا بدأ  التيالسنة  في، وكنيسته في انتعاشحدث 

ليخدم فيھا ذھب ذلك الخادم ، فمدينة مجاورة في نتعاشا-
عاد إلى بيته ثم يوم السبت  في، ووظل عدة أيام متوالية

كنيسته  فيسيلقيھا  التيدخل غرفة المكتب ليعد الرسالة 
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نفسه وقال كم  في، وھناك أحس بحزن عميق صباح اQحد
الكنيسة قد تقدمت بھم اQيام وھم ما  فيمن اQشخاص 

بعد  الكثيرون الذين لم يخلصواعداوة مع هللا وھناك  فيزالوا 
، وإذا لم تأتِ النھضة قبل وكثيرون منھم يموتون كل سنة

السن  فيخمس سنوات فإن عدداً كبيراً من المتقدمين 
 فيعظة اQحد رسم ھذه الحقيقة  فيو. أبدياً سوف يھلكون 

ماً من الحزن على ، وكان قلبه يقطر دخدمته أمام الحاضرين
أن تلك الخدمة  كن ذلك الواعظ يتصورولم ي. النفوس الغالية

، إذ تبكَّت أربعون ستكون بدء النھضة، لكن ھذا ما حدث
السن الذين ُيعتبرون رأس  فيشخصاً من المتقدمين 

وھكذا تبخرت تلك الفكرة . ئ5ت، وبدأت نھضة مباركةالعا
مرة كل خمس  يكانت تقول إن النھضة تأت التيالقديمة 

  .زات هللانوات وإنھا معجزة من معجس
ار الخاطئة لقد تعطلت النھضات كثيراً بسبب اQفك ) ٢( 

، Qن الكثيرين من البشر تصوروا أفكاراً المتعلقة بسلطان هللا
عتقدوا أن هللا ، إذ إ تختلف عن حقيقة الواقععن سلطان هللا

خص فيما يتعلق ، وباQرتب سير الحوادث ترتيباً مطلقاً  قد
المنطقية  ا إستخدام الوسائلفأھملو. بعطية روحه القدوس
م يذكر شيئاً مع أن الكتاب المقدس ل. ال5زمة xيجاد النھضة

لكننا من . عن مثل ھذا السلطان، و- توجد حقائق تثبت ذلك
، يؤكد أن الوسيلة مرتبطة بالغاية الجانب ا.خر نرى أن هللا

، نعم. أمر النعمة فياQمور الطبيعية أو  فيسواء أكان ھذا 
، فليست لطبيعية نستطيع أن نرى تدخل هللاQمور ا فيإننا 

ھو ، Qن هللا بيرة تسير وحدھا بغير عناية هللالخليقة آلة ك
يحدث  شىء، ومع ذلك فإن كل المدبَّر والمراقب لھذا الكون
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، فا� - يستخدم سلطانه الطبيعة -بد له من مسبب في
الوسائل كل إدارة أعمال العناية والنعمة متجاھ5ً  في

  .البشرية اQخرى
مجھود xيجاد  أيمن بذل  رغم ھذا فإن البشر يخافون كثيراً 

إنك تريد أن تُوجد : "وجھك قائلين فيإنھم يصرخون . النھضة
أمر ھو  فير Qنك بھذا إنما تتدخل نھضة بقوتك الذاتية فتحذّ 

، واQفضل لك ھو أن تسلك الطريق من سلطان هللا وحده
 الذيالوقت المناسب  فيبالنھضة  يأتي وتدع هللا يالعاد

، أما أنت ف5 يجب أن تحاول يراه ھو، فللرب مطلق السلطان
ل ھذا الوعظ ھو إن مث. "تتصور أنھا -زمة التياد النھضة إيج

، Qن المناداة بأن اxنسان - يجب أن يبذل ما يريده الشيطان
ان رك اQمر لسلطمجھود xيجاد النھضة إنما عليه أن يت أي
يستخدمھا  التيالوسيلة الفعالة  ھي، ھذه المناداة هللا

  .الشيطان لتعطيل النھضة
المسيحية  إنعاشمكان اx فيعض خطأ أنه يتصور الب)  ٣( 

ھود xيجاد اليقظة مج أي، ولذلك - يقومون ببغير النھضة
، قد تحدث أحياناً بعض اQضرار نتيجة لتحرك نعم. الروحية

، وھذا ما يجعل البعض يفّضلون البعض لمشاعر الدينية عندا
، ھذا - يجب أن يكون ن، لكاxبتعاد عن تلك المشاعر كليةً 

اQمور الدينية  فيأن تحرك المشاعر سواء  فيفما من شك 
، لكن ھذه اQضرار - -بد أن يصحبه بعض اQضرارأو غيرھا 

ياء إھمال أمر النھضة فأفضل اQش فييجب أن تكون سبباً 
وقد ثبت باxختبار أن . Qن ُيساء إستعمالھا معرَّضة

ش بصورة واضحة بغير تحرك المسيحية - يمكن أن تنتع
قد يشكو منھا البعض - قيمة لھا  التي، واQخطار المشاعر



 النھضة الروحية

١٩ 
 

ف5 يجب إذاً . تسببه النھضة الذيبالخير العظيم متى قورنت 
، أ- وھو ترك على الكنيسة أن تستسلم قط لھذا الفكر

قت5ً ھذا خطراً على كيانھا و في، Qن ة وإھمالھاالكنيس
  .xرساليتھا وھ5كاً للعالم

لم أبدأ ھذه السلسلة من المحاضرات عن  يإنأقول أخيراً 
، فأنا لست ھذا الموضوع فيالخاص  يرأالنھضة Qقدم 

 لكى أشبع رغبة ينفق قوّتمستعداً أن ُأضيَّع وقتى وأن أُ 
، - أريد أن أعظ عن النھضة يإن. حب اxستط5ع عند البعض

: ختام العظة فيأريد أن أقود البعض إلى أن يقولوا  يلكن
وأرجو أن - يعرفوا ". عن النھضة شىءلقد فھمنا ا.ن كل "

 التيات أريدك أن تتبع اxرشاد. فقط، بل أن يعملوا ما تعلموا
حتى  حياتك في، وتنفذھا عملياً سأقدمھا لك من كلمة هللا

معارفك وجيرانك، بل تعم الفائدة المدينة يستفيد منھا 
عمل اعن النھضات، لكن - تكتِف بالسماع . بأسرھا

، فحالما تتعلم شيئاً عن موضوع النھضة إبدأ xيجادھا
  .بين الخطاة فيخلصوا نتعاشا-بتطبيقه عملياً حتى يبدأ 

  
  يالثانالفصل 
  ؟ نتعاشا�متى ننتظر 

  )٦:  ٨5مز " (ا، َفيَْفَرُح بَِك َشْعُبَك؟أَ�َ تَُعوُد أَْنَت َفُتْحيِينَ "
، وإذ أن الرب قد أحسن إلى شعبه كثيراً لقد أحس المرنم ب

بودية ووضع أخرجھم من أرض الع الذيجود الرب  فيتأمل 
: قائ5ً  نتعاشذه الص5ة طلباً ل5، رفع ھأمامھم آما-ً مباركة

فبعد أن أعاد الرب . "َشْعُبَك؟ يَنا، َفيَْفَرُح بِكَ أَ-َ تَُعوُد أَْنَت َفُتْحِي "
الھيكل صلى المرنم إلى هللا  فيإقامة الشعائر الدينية 
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اً دينياً وسط انتعاشوجد طالباً منه أن يتوج ھذا العمل بأن ي
  :ث5ث نقط فيودعونا نتأمل . الجماعة

  .؟نتعاشا-متى نكون بحاجة إلى )  ١( 
   .أھمية النھضة)  ٢( 
  .؟نتعاشا-متى ننتظر )  ٣
  
  
  ؟ نتعاشا-متى نكون بحاجة إلى )  ١( 
بة اQخوية حين تنعدم المح نتعاشا-إننا نكون بحاجة إلى  -١

، وھذه الحالة تدفعنا Qن نصرخ إلى وتضعف الثقة المسيحية
الرب حتى ينعش عمله حين ينزل المسيحيون إلى حالة 

. المحبة اQولى والثقة بعضھم ببعضاxرتداد فإنھم يفقدون 
. ، من فضله، يحب البشر جميعاً، ھذه محبة متفاضلةهللاإن 

اسة فإنه يحبھم بمحبة أما أولئك الذين يعيشون حياة القد
، وھذا الطراز من محبة الرضا والسرور ھيمن نوع آخر، 

، وكلما م بعضاً به يحب المؤمنون بعضھ الذيالمحبة ھو 
خوية ن كانت المحبة اQإ. القداسة إزدادت المحبة فيدوا إزدا

، فإن ھذه شعبه فيالمحبة لصورة المسيح الظاھرة  ھي
، أ- وھو ظھور المسيح وجد إ- متى توفر شرطھاحبة لن تالم
ح قبل أن يتمتع بحب وُيظھر روح المسيالحياة  في

إنه من العبث أن ندعو المسيحيين Qن يحب . المسيحيين له
بعضھم بعضاً إن كانت حياتھم غير مسيحية بالحق Qنھا 

لن  يل، وھم بالتااك لن تملك ما يولَّد ھذه المحبةحينئذ
 .خطاةيستطيعوا أن يحبوا ال
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قاق متى ُوجد اxنش نتعاشا-إن الحاجة تكون ماسة إلى  -٢
ر أن ، فھذه اQمور ُتظھِ والغيرة والسخط بين المؤمنين

إن . ن هللا وقد آن الوقت لطلب النھضةبتعدوا عاالمؤمنين قد 
يسة فإن حالتھا الروحية الكن فيُوجدت  ھذه الخطايا متى

، والسبيل الوحيد للتخلص من ھذه الخطايا ھو لن تتقدم
 .نتعاشا-
حين تدخل روح العالم إلى الكنيسة فإن ھذا يرينا أن  -٣

فيھا يتشبه  التيالكنيسة قد وصلت إلى حالة اxرتداد 
م5بسھم، وأنظمتھم، وحف5تھم،  فيالمؤمنون بأھل العالم 

يقرؤھا  التيالكتب اQخرى قراءة الروايات و في، واتھمومسر
ر ُبعد المسيحيين عن إلھھم تُظھِ  التيإن ھذه الحالة . العالم

 .يالروح نتعاشا-تؤكد أن ھناك حاجة ماسة إلى 
الخطايا  فين حين تجد الكنيسة أن أعضاءھا ساقطو -٤

 اشنتع5إلى هللا طلباً ل الكبيرة فإن عليھا أن تستيقظ وتصرخ
، لذا فإنه ه اQمور تجعل أعداء الرب يشمتون، فھذيالروح

حين تحدث ھذه اQشياء فإن الوقت يكون قد حان لطلب الرب 
 ."صنع xسمك العظيم؟ماذا ن: "قائلين

يسة فإنھا تكون بحاجة الكن فيد روح الجدال وجَ حين ُت  -٥
روح اxيمان وليست روح  ھي، فروح المسيحية إلى النھضة

دال فإن الكنيسة لن تتقدم فحين تظھر روح الج، الجدال
 .روحياً 

ينتصر اQشرار على الكنيسة ويوجھوا إليھا كلمات حين  -٦
 .نتعاشا-ھذا الوقت أن تطلب  فيالسب فإن عليھا 
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على المؤمنين ، حالة عدم المبا-ة فيحين يكون الخطاة  -٧
 ر لي5ً يعمل رجال اxطفاء حين تشب النا ، كماأن يستيقظوا

 .المدينة في
أمسكت  التييران الجحيم إن على الكنيسة أن تطفئ ن

تعل فيھا ولو أن رجال اxطفاء ناموا بينما المدينة تش. باQشرار
عد بسيطاً ومع ذلك فإن ھذا ي. النيران ماذا نقول عنھم؟

بالمقارنة بذنب المؤمنين الذين ينامون بينما الخطاة يغرقون 
  .روننيران الجحيم وھم - يد في

  ھمية النھضةأ)  ٢( 
يستطيع أن  الذيالوحيد  شىءھو ال يالروح نتعاشا- -١

ه للكنيسة ويعيد إلى المسيحية مكانتھا  يزيل التعيير الموجَّ
يزداد تعيير البشر  نتعاشا-فبغير . رنظر البش فيال5ئقة بھا 

حتقار -رق الكنيسة وسط اللكنيسة رويداً رويداً حتى تغ
تغير ھيئة الجماعة ، فآخر تريده شىء أيمل قد تع. العالمى

، لكن ھذا لن يفيدھا بحق Qنه بغير النھضة من بعض الوجوه
بيتاً جديداً  يقد تبن. ا ھو أردأالروحية تسير الكنيسة إلى م

المقاعد بأفخر الرياش، وتقيم منبراً  ياً للعبادة، وتغطفخم
، يةعظيم حتى تبدو الكنيسة تحفة فنبأرغن  ي، وتأتفخماً 

، لكن الخطاة إحتراماً ظاھرياً للدين فيأن تولّد  فيوقد تنجح 
ل بالعكس قد يسبب شيئاً ، بالحقيقة - فائدة منه فيھذا 

 ، Qنه يبعدھم عن حقيقة الدين و- يوصل إليھممن الضرر
ُأحيط مذبح  الذي، فالمكان الخ5ص المجيد والتجديد المبارك

البشر  فيد تأثيرات ه يوجِ المسيحية فيه بالبھاء والجمال تجد
إن اQمر يحتاج إلى يقظة . - تتفق مع طبيعة المسيحية
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إ- فإن ، وبقوة علوية وإلى إنسكاب روح هللالمسيحيين 
  .العالم سيستھزئ بالكنيسة

يمكن أن يحل محل المحبة المسيحية  شىءإنه - يوجد  -٢
ن يمك شىء، و- يوجد ثقة المتبادلة بين أعضاء الكنيسةوال

 التيوحدھا  ھي، فعيد ھذه وتلك إ- النھضة الروحيةأن ي
قلوب المسيحيين حتى يحب بعضھم  فيتشعل المحبة 

وھذه المحبة - توجد . - ُيعبّر عنھا التيبتلك المحبة بعضاً 
ستعيدھا إ- عن طريق ، وھذه الثقة لن نتى توفرت الثقةإ- م

 الذي الخادمإن . نتعاشا-بھما  يأتي التيالتدين والتقوى 
، عليه أن يعمل xيجاد النھضة يضيع شيئاً من ثقة شعبه به

ولست . طريق الوحيد xعادة ثقة الشعب بهالروحية Qنھا ال
جرد إستعادة أقصد بھذا الدافع لعمل النھضة يجب أن يكون م

طريقه عن  يتتأأن النھضة التي  ، إنماالواعظ لثقة شعبه به
وإذا وجد . كنيسته فيلين إليه ثقة اQشخاص المص ستعيد

الكنيسة أن محبة إخوته له ابتدأت تبرد  فيأحد المتقدمين 
 فالسبيل الوحيد xعادتھا إلى الحالة اQولى ھو بأن ينتعش

حياته  في، وحينئذاك تظھر شخصية المسيح ھو روحياً 
، وتنتشر ونظراته فتتجدد الثقة به، وتلتھب اQخوية من جديد

 .كلھا الكنيسة فيھذه الروح 
لكنيسة Qنه يمنع عنھا قصاص -زم ل يالروح نتعاشا-إن  -٣

وھذا اQمر كان ُيعتبر شيئاً غريباً لو أن النھضات كانت . هللا
ھذه  في، فإيجادھا فيمعجزات من هللا و- دخل للكنيسة 

لم توجد  ما"نا نستطيع أن نقول للكنيسة إنه الحالة ما ك
يقع  الذيالواقع أن اللوم  حقيقة. "النھضة ف5بد من العقاب

 الذيھم أكثر من اللوم انتعاشعلى المسيحيين بسبب عدم 
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كم من المرات أوقع . يقع على الخطاة بسبب عدم تجديدھم
الرب القصاص على شعبه القديم Qنه لم يتب وينھض 
مستجيباً لنداء الرب على لسان أنبيائه ؟ بل كم من المرات 

نھا لم تستيقظ ا يأتيھا الويل Qنا كنائس أو طوائف بجملتھيرأ
أَ-َ تَُعوُد أَْنَت َفُتْحيِيَنا، َفيَْفَرُح بَِك ": وتطلب الرب قائلة

 ."َشْعُبَك؟
يحفظ الكنيسة من  الذيحده ھو و يالروح نتعاشا-إن  -٤

طريق الضعف - يمكن أن  فيتسير  التي، فالكنيسة الزوال
إليھا أعضاء جدداً ، Qنھا إذا ضمت نتعاشا-تبقى قائمة بغير 

، فبغير Qعضاء سيكون أغلبھم غير متجددينفإن ھؤ-ء ا
لن يتجدد عدد من اQشخاص يوازى عدد أولئك  نتعاشا-

لقد وجدت كنائس بھذه . ينالذين يموتون سنوياً من المؤمن
ولما لم تكن ھناك نھضة ، إذ مات عدد من أعضائھا الصورة

ضطرت ا، رقدوا ص فيھا نفوس تحل محل الذينروحية تخل
  .أخيراً أن تغلق أبوابھا نھائياً  الكنيسة

مقاطعة  فيكان يعمل مرس5ً  الذيأحد الخدام  يحدثن 
خدم فيه قد " صموئيل ديفز"كان  الذيالمكان ، وھو فرجينيا

إن كنيسة صموئيل ديفز قد : "خدمة نارية ملتھبة، قال
لعله من ، وفيھا إ- عضو واحدتناقصت جداً لدرجة أنه لم يبَق 

وقد . "الكنيسة فوصلت إلى ھذه النتيجةرت لقد تكبّ . ودالس
ما مضى ، كانت فيبنسلفانيا فيسمعت عن كنيسة أخرى 

بتدأت ا، لكنھا بسبب إھمالھا للنھضات كنيسة نامية متقدمة
خيراً شخصاً يجعله شيخاً تتأخر تدريجياً حتى لم يجد راعيھا أ

 .للكنيسة
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النعمة من أن تدين غير  ئطتمنع وسا التيإن النھضة  -٥
 فيسيصبح الواعظ سبباً  نتعاشا-، Qنه بغير المؤمنين

قلوب الخطاة وزيادة دينونتھم فلو لم يسمعوا اxنجيل  يتقس
إن أو-دك وأصدقاءك سيزداد عذابھم . ت دينونتھمقط لخفَّ 

لم تقدھم إلى  التيالجحيم نتيجة لوسائط النعمة  في
، كان من اQفضل لھم أن نتعاشا-الخ5ص بسبب عدم وجود 

أو الكتاب أو الوعظ من أن يعيشوا - يعرفوا وسائط النعمة 
، فاxنجيل ما نتعاشا-ويموتوا وسط ھذه وھم بعيدون عن 

ف5بد له أن يصبح رائحة موت لم يكن رائحة حياة لحياة 
 .لموت

إلى قداسة  ييؤد الذيھو الطريق الوحيد  نتعاشا-إن  -٦
. عمة حتى تصبح أھ5ً لدخول السماءالن فيھا الكنيسة ونمو

ھل ھو سماع . "النعمة؟ فيما ھو النمو : "وھنا أسأل
. لحصول على معلومات أكثر عن الدين؟ ك5 البتةالعظات وا

الواقع يتقدمون من  فيفالمؤمنون الذين يعملون ھذا ھم 
، وسوف يصلون ، ويزدادون قساوة يوماً بعد يومإلى أردأ ىءرد

  عليھم القيام بما  إلى حالة فيھا يتعذر أخيراً 
  .  عليھم من واجب

  ؟ نتعاشا-متى ننتظر )  ٣( 
فمرات  :ر عناية هللا أن ھناك نھضة قريبةحين تُظھِ  -١

داً حتى تصبح كإع5ن xرادة ما تكون لغة عناية هللا واضحة ج
، وتصبح كل ل كل اQمور معاً على فتح الطريق، إذ تعمهللا

ية لبدء النھضة حتى إن الجميع يستطيعون أن الظروف موات
 فيتقترب كما لو كانت ظاھرة  ھييروا النھضة الواضحة و

بعض اQماكن  فيلقد كانت إع5نات العناية واضحة . السماء
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إن هللا : "القول فيلدرجة أن اQشخاص اليقظين لم يترددوا 
مختلفة بھا  إن ھناك طرقاً . "بالنھضة يأتيسيسكب روحه و

لشعبه، فقد يستخدم وسائل عجيبة، أو  ھر هللا إرادتهُيظ
  .ة، أو أموراً مواتيحوادث مرعبة

 :بسبب شر اشرار يحين تتواضع الكنيسة وتبك -٢
، فإذا ؤمنون بحالة الخطاة المحيطين بھمالم يمرات - يبال

، وكأنھم قد ن ھذا بلغة عدم المبا-ة والبرودتحدثوا عنھم كا
 في، فبد-ً من أن يشفقوا عليھم ھمخ5ص فيفقدوا اQمل 

ھم كلمات أحشاء ربنا يسوع المسيح نجدھم يوجھون إلي
بعض المرات يكون سلوك اQشرار  فيلكن . نتھارالتأنيب وا-

والحزن على نكسار القلب ادافعاً للمؤمنين على الص5ة و
وھم يرفعون ، فبد-ً من أن يوبخحالتھم والشفقة عليھم

ة قريبة، بل تكون ، وبعد ھذا تكون النھضھمالص5ة الحارة Qجل
حين يقف اQشرار موقف المعارضة المسيحية . قد بدأت فع5ً 

يدفع المؤمنين إلى الص5ة على ركبھم � بدموع وصراخ مما 
ن ، فا� يعمل حيالطريق فيھذا يؤكد أن النھضة  شديد فإن

 ، فالع5مة اQولى للنھضةيھاجمنا اQعداء كالسيل الجارف
   . الشيطان بحملة جديدة على الكنيسةقيام  ھي

فھي ، ثنينامن  -بد أن تؤثر تأثيراً  ولن5حظ أن ھذه الحملة
داً عن بعيتدفعھم وإما أن ، ع المسيحيين إلي هللاإما أن تدف

لكن . تزيد الحال سوءاً  التيالجسدانية هللا إذ تقودھم إلي 
فحين يشعر . للكنيسة انتعاشما يتبع شر ا-شرار  غالباً 

، وحين يبدأون أنه - رجاء لھم بعيداً عن هللا المسيحيون
، فإن النھضة العمل لتمجيد هللا وربح النفوس فيباxھتمام 

الجحيم حتى ترسل شياطين  -بد أن تبدأ مھما كان غليان
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، فھذا لن يعطل النھضة ما دامت ھناك صلوات من ب5 عدد
بوق بأعلى ال في المؤمنين ليجمع الشيطان جنوده ولينفخ

ستجابة لصلوات ا –، لكن هللا ستعداداً للھجوماصوته 
 نتعاشا-ب يأتي-بد أن يشمر عن ذراعيه و –القديسين 

  .فيتبدد اQعداء وتتحطم مؤمراتھم الروحى
، تكون النھضة حين يكون للمؤمنين روح الصEة -٣

حين تكون قلوبھم مثقلة بھذا اQمر فالمؤمنون  يأعن :قريبة
صلواتھم  في نتعاشا-ات - يحددون الطلبة و- يطلبون مر

، فھم يصلّون لخ5ص البعيدين م مشغولون بأمور أخرىQنھ
، لكنھم حين يحسون Qنفسھم نتعاشا-بغير أن يطلبوا 

 الذيما لكن . فإنھم يصلّون Qجله نتعاشا-بحاجتھم إلى 
، فالص5ة ؟ ك5ھو الص5ة الكثيرة الحارة ؟ ھلد روح الص5ةوجِ يُ 

إحساس برغبة مستمرة  ھي، وروح الص5ة حالة القلب ھي
، لخطاة الناتج عن التقدير لقيمتھموشوق القلب لخ5ص ا

عنده روح الص5ة ھذه يحس بشوق لخ5ص  الذيفالمؤمن 
النفوس وتأسر ھذه اQفكار عقله باستمرار ويتثقل بمسئولية 

، ولعل ل الليلوال النھار ويحلم بھا طواالنفوس فيفكر فيھا ط
الص5ة كالمياه من  ، فتتدفق"نقطاعاالص5ة ب5 " ھيھذه 

وقد كانت ھذه المشاعر . "يا رب إحيى عملك"قلبه ويقول 
قلوب البعض فلم يستطيعوا أن يقفوا أو أن  فيعميقة 

، وقد محضر الرب فينطرحوا على وجوھھم ايجلسوا لكنھم 
  .  ١٨٢٦نھضة عام  فيحدث مثل ھذا 

: قالأحس به الرسول بولس حين  الذيو الشعور إن ھذا ھ
إن تمخض النفس ھو الحزن . "يا أو-دى الذين أتمخض بكم"

تحس به النفس حين تمسك بالرب وتطالبه  الذيالعميق 
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ولست . ستجابةتتركه إ- حين تتمتع با- بخ5ص ا.خرين و-
، يجب أن يصحبھا ھذا اQلم الشديد أقصد بھذا أن روح الص5ة

ا أقصد أن أقول إن الرغبة العميقة المستمرة لخ5ص إنم
ِجد روح الص5ة ال5زمة ُيو الذي ىءالش ھيالخطاة 

ة ف5بد أن الكنيس فيحين يوجد ھذا الشعور . نتعاشل5
  .  ينتعش المسيحيون عامة، ويرجع الخطاة إلى هللا

يق عن طربتدأت اكنيسته  فيأحد الخدام عن نھضة  يحدثن
 لقد أحست تلك. سة وسط الجماعةسيدة غيورة مكر

 يفابتدأت تصل، السيدة بشوق عميق لخ5ص الخطاة
، وأخيراً ذھبت إلى الواعظ وطلبت منه يQجلھم بانكسار كل

اً خاصاً لمن يريدون أن يسألوا أسئلة تتعلق اجتماعأن يعمل 
. جتماعا-انت تحس بضرورة مثل ھذا بأمر الخ5ص Qنھا ك

لى ھذه الفكرة Qنه لم يكن يحس لكن الواعظ لم يوافق ع
 ياQسبوع التال في. جتماعا-أن ھناك ضرورة لمثل ھذا ب

، وقالت جتماعا-الطلب لعقد عادت تلك السيدة تطلب نفس 
ا أحست أن هللا إنھا متأكدة بأن البعض سيحضرون Qنھ

ه المرة لكن الواعظ لم يسمع لھا ھذ. سيعمل ويسكب روحه
افق على عقد ھذا إن كنت - تو: "وأخيراً قالت له. أيضاً 

فاضطر . "يمتأكدة أن النھضة ستأت يفسأموت، إن جتماعا-
الواعظ أن يحدد مساء أحد اQيام لمقابلة كل من يريد أن 

ص نفسه، وأعلن عن ذلك يتعلق بأمر خ5 ىءيسأل عن ش
لدھشته  رأىاليوم المحدد  في جتماعا-، ولما بدأ يوم اQحد

كى يسأل أسئلة تتعلق بأمر د حضر لأن عدداً كبيراً ق
أ- ترون إذاً أن تلك السيدة قد عرفت أن النھضة . الخ5ص

أقول أن روح هللا ھو  ين، لكتمئشسّموا ھذا ما . ؟يستأت
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إن سر . يالسيدة المصلية أن النھضة ستأت ف تلكعرَّ  الذي
ت بشخص الرب وزاد امتy التيالرب كان مع تلك المرأة 

  . الملء حتى فاض
مرأة احدثت نھضة عظيمة كان أساسھا  ١٨٢٥عام  في

، متyت حزناً Qجلھمانشغلت بالخطاة وامسكينة ضعيفة 
. ومن شدة الحزن كاد جسدھا ينحل، لكنھا استمرت مصلية

لقد أتى الرب - : "يراً غمرھا فرح عظيم فصاحت قائلةوأخ
 ولقد. "ابتدأ العمل، وسيعم كل اQحياء ، ولقدھذا فيشك 

 فيأ العمل حقاً إذ خلص كل أفراد أسرتھا واتسع العمل ابتد
  .الجھات المجاورة

 التيالص5ة إن عدداً قلي5ً من المؤمنين ھم الذين يدركون 
 ، وقد تعجبت مرات حين قرأت عنتجاھد مع هللا وتغلب

 اجتماع في، لكنھا بدأت نھضات لم ُيعرف سببھا أو مصدرھا
يبحث عن السر  الذيو. ن أيام اQحديوم م في، أو للص5ة

سوف يكتشف أنه بين أعضاء الكنيسة المختفين يوجد 
مر مصلياً بدموع حتى ويست نتعاشا-منتظراً  يشخص يصل

راعى وكل أعضاء الكنيسة من ، فيستيقظ الالبركة يتأت
لص5ة بقدر ما وبقدر عدد اQشخاص الذين لھم روح ا. نومھم

  .تتسع النھضة وتمتد
ھتمامھم بكيفية خاصة إلى أمر اعاظ ه الوحين يوجَّ  -٤

يكون ع5مة على أن النھضة  فإن ھذا :خEص الخطاة
فالوعاظ غالباً ما يتحدثون عن مواضيع مختلفة و- . قريبة

على الخطاة لقيادتھم إلى  تأثيرلا فيھتمامھم ايركزون 
، فالنھضة يه الحالة - يمكن للنھضة أن تأتھذ فيو. الخ5ص

، كما البعض مجھوداً خاصاً لھذا الغرض للن تأتى ما لم يبذ
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 ھيسبق أن أوضحت أن الع5قة بين الوسيلة وبين النھضة 
 الذيفالقانون . قة بين بذر الحبوب وجمع المحصولكالع5

يربط بين الوسيلة والغاية ينطبق على اQمور الروحية أكثر من 
إذا . رات نادرةبعض م فينطباقه على اQمور المادية إ- ا

نا إلى الكتاب المقدس وإلى تاريخ الكنيسة وجدنا أن رجع
أ-  –لم تفلح فيھا الوسيلة للوصول إلى الغاية  التيالمرات 

فشل فيھا الزرع  التيرات أقل بكثير من الم – نتعاشا- ھيو
خارج إرادة اxنسان إنبات الحبة توجد ظروف  فيف. والحصاد

 فيھكذا . لفتاكرد القارص، أو الدود ا، أو البكالحر الشديد
العمل xيجاد النھضة قد تظھر أمور معاكسة ُتبعد ذھن الناس 

xأثق أن  ي، لكنتجاه للدين فتضيع المجھودات سدىعن ا
، اQمور الزمنية فياQمور الروحية منھا  فيھذه اQمور أقل 

ستخدم الوسائل الصحيحة للنھضة ات إنساناً يرأفقلما 
  .وفشل

عظيمة رغم أن كل الظروف  إحدى المدن حدثت نھضة في
كانت غير مواتية Qن الشيطان كان قد أقام كل عقبة ممكنة 

ينة ث5ث كنائس تلك المد فيكان . سبيل النھضة في
ية كانت لم يكن لھا راعٍ، والثاناQولى . منقسمة على بعضھا

، ولما بدأ العمل للنھضة إذا يمنقسمة وتريد طرد الراع
 جتماعا-سقفھا وسط  من بالكنيسة الثالثة يسقط جزء

وقد حدثت أمور أخرى كثيرة Qن الشيطان . فيشتت الناس
كان قد صمم على أن يشتت أذھان الناس حتى - يفكروا 

روح الص5ة الظاھرة أكدت  ، لكن رغم ھذا فإنأمور الدين في
وكلما إزدادت محاربات . طريقنا في، فسرنا أن الرب معنا لنا
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، وأخيراً غمرت موجة حية أكثرالشيطان أحسسنا برفعة رو
  .وخلص الكثيرون جتماعا-لبركة كل ا

تبدأ  :حين يعترف المؤمنون بعضھم لبعض بالز�ت -٥
، عاماً  عترافاً االمؤمنون بأخطائھم  فكثيراً ما يعترف . النھضة

، ولكن حين يكون رون بالفم دون أن يعنوا ذلك حقاً فھم يعتذ
 فيفإن طاقات البركة عتراف بحزن عميق ومن كل القلب -ا

 فيالسماء -بد أن تُفتح ويغمر الخ5ص جميع الخطاة الذين 
  .المكان

ستعداد ن يقوموا احين يكون المؤمنون على  -٦
سواء أكانت ھذه : نتعاشا�ستمرار �بالتضحية الEزمة 

 يملھم المادكرامتھم الشخصية أو من جھة ع فيالتضحية 
ستعداد Qن ايجب أن يكونوا على والخدام . أو أوقاتھم الثمينة

اء يبذلوا كل قواھم وحياتھم لتحذير غير التائبين وتوبيخ اQعض
 فيإن عليھم أن يسيروا . المتكاسلين مھما كانت النتائج

طريق الخدمة ھذا حتى ولو فقدوا محبة اQشخاص غير 
إن الخادم يجب أن . الكنيسة فيالتائبين والمؤمنين الباردين 

حتى Qن ُيطرد من الكنيسة إذا لزم اQمر و-  يكون مستعداً 
  .طريق النھضة فيالمستقيم تجاھه ايغير 

شاب الخدمة  فيأعرف راعياً xحدى الكنائس كان يعاونه 
 في، لكن الخطاة الذين كانوا باxنجيل الصريح يمبارك يناد

إننا نحبك : "راعى، فقالوا للالشابة لم يعجبھم ذلك الكنيس
ا عليه أن يطرد ذلك الواعظ ، ثم ألّحو"لنا ونريدك أن تعظ

يدفع  الذيإن ف5ناً : "يوأمام اxلحاح قال له الراع، الشاب
ا للكنيسة - يريدك أن تبقى فيھا، ويوجد آخرون أيضاً كذ

نھم يعتقدون أن وعظك سيشتت الناس، فاQفضل إ. يؤيدونه
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ح رو، وفارقھم أيضاً فانصرف الشاب". ھو أن - تعظ فيما بعد
بخضوعه لرغبات اQشرار  يإن ذلك الراع. هللا، فوقفت النھضة

خشى أن الشريرة قد طرد روح هللا من الكنيسة Qنه كان ي
وبعد قليل إذا با� يدير دفة . الشيطان يطرده من الكنيسة

 الذي يراعالحوادث حتى يجعل شعب الكنيسة يطرد ذلك ال
  .الشيطان يحاول أن ُيرض

من  النھضة مھما كلفته فيون راغباً إن الشعب يجب أن يك
إننا مستعدون Qن نحضر عدداً "تضحية، ف5 يجب أن يقولوا 

نحن "، أو "- يمكننا أن نحضر أكثر من ذلكات وجتماعا-من 
نريد النھضة إن كانت - تتعارض مع مصالحنا أو تعوقنا عن ربح 

، وأنا أقول إن الذين يقولون مثل ھذا لن يتمتعوا "المال
 ىءش أيم للتضحية بستعدادھالنھضة إ- متى أظھروا با

يجب أن يكون مستعداً  يفالتاجر المسيح. يشير الرب عليه
ولست ، ستمرار النھضة يتطلب ھذااذا كان لغلق دكانه إ

، إنما أريد أن أقول إن ھذا أقصد أن ھذا ھو واجب التاجر
ل ھذا ه هللا أن يفعفإذا أمر. الشعور يجب أن يكون متوفراً لديه

الدكان بما فيه  ، وإ- فإن هللا قادر أن يحرقعليه أن يطيع
  .بسبب عدم الطاعة

يريد  التيواعضاء الوسائل  يحين يقبل الراع -٧
إن بعض : نتعاشا� يأتيالرب أن يستخدمھا للنھضة 

، ھضة إ- إذا كانوا ھم القادة لھاالخدام - يريدون الن
 دون أن يعرّفوا هللا الطريق، وكأنھم يريإيجادھا فيوالظاھرون 

إنھم - يريدون أن . للبركة واQشخاص الذين يستخدمھم
، و- ستنارة أكثراس أعلى أو يتمتعوا بيصلوا إلى مقايي

 فيستدعاء بعض الوعاظ الذين يجولون للخدمة ا فييرغبون 
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فھم يعرفون أن يعظوا عن اxله القادر على كل . مختلف الب5د
 ،الوقت المعيَّن من قبله فينھضة بال يأتيس الذي شىء

إن مثل . للنھضة ييريدونھا، وإ- ف5 داع التيلكن بالطريقة 
نومھم العميق حتى يوقظھم بوق  فيھؤ-ء سيظلون 

 الذي، إ- إذا قبلوا الطريق نتعاشا-الدينونة بغير أن يتمتعوا ب
ين يريد الرب أن رسمه الرب للبركة ورحبوا باQشخاص الذ

  .للنھضةيستخدمھم 
ا تكون النھضة قد بدأت إلى حد إذا تمت اQمور السابق ذكرھ

لنھضة فإننا يجب أن نتوقع ، فحين تكون ھناك حاجة إلى اما
فإن علينا نحن أن ننتعش أو-ً  نتعاش5إن كنا نحتاج ل. حدوثھا

د أن المؤمنين وخ5ص الخطاة واثقين أنه -ب نعاشxثم نعمل 
  .ننجح بقوة هللا

  مEحظات
انت كنيستك بحاجة أن تقرر إن ك يإمكانك يا أخ في ) ١ (

أم  يستأت ، وأن تعرف أيضاً إن كانت النھضةإلى نھضة أم -
، ھل أنتم يا أعضاء الكنيسة، ويا أيھا المتقدمون فيھا. -

يجب أ- يكون  .إلى النھضة؟ وھل تنتظرون حدوثھا؟بحاجة 
يمكنكم أن ك من جھة ھذا اQمر Qنكم تعرفون، أو ھناك ش

  .النھضة يعليكم حتى تأت الذيواجب ، التعرفوا
، ھو أنك - تريده نتعاشا-Qجله لم يأتِ  الذيالسبب )  ٢( 

ھل . xيجادهإليه، أو تعمل تصلَّ Qجله، أو تشتاق  فأنت لم
إنه - يوجد من . ت بالشروط ال5زمة xيجاد النھضة؟قم

لنھضة ثم خاب يستطيع أن يقرر أنه أتم الشروط ال5زمة ل
ولم  "أ- تعود فتنعشنا؟ : "  قائ5ً ھل صرخت إلى هللا. ظارهنتا

  .يسمع هللا الص5ة؟
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ه إھل تريد النھضة وتنتظرھا)  ٣(  ليك ھذا ؟ لو أن هللا وجَّ
أن تجيبه بالقول ، ھل تستطيع السؤال اليوم بصوت مسموع

ھل أنت مستعد : "وإذا سألك قائ5ً . ؟"نعم يا رب"نعم 
يدھا أن متى تر: "؟ ولو قال لك"نعم" ھل تقول "ة؟للتضحي
 في، لتبدأ ليلة، لتبدأ ھنادعھا تبدأ ال: "، ھل تجيبه"تبدأ ؟

  .؟"ا.ن يقلب
  

  الفصل الثالث
  كيف نساعد النھضة ؟

اْحُرثُوا َْنُفِسُكْم َحْرثًا، َفإِنَُّه َوْقٌت لِطَلَِب الرَّّبِ َحتَّى " 
  )١٢: ١٠ھو " ( رَّ يَْأتَِي َوُيَعلَِّمُكُم اْلِب 

الزراعة  فيالقديم يعملون  فيكان أفراد شعب الرب 
قتبس أمثاله من الزراعة ، لذا فإن الكتاب المقدس ييوالرع

 النبيھنا نجد ھوشع . ، Qنھا أشياء مألوفة لديھميأو الرع
، تدة، ويوبخھم على عبادة اQوثانيخاطب شعبه كأمة مر

  .ھددھم بالدينونة القادمة من هللاوي
وعن عوامل " النھضة ھيما "الفصل اQول عن  فيتحدثنا 
النھضة والوقت ذكرنا أھمية  يالفصل الثان في، وإيجادھا

كيف "ھذا الفصل أريد أن أبين  في، وننتظرھا فيه الذي
  ."نساعد النھضة
 ي، والثاناQول يتعلق بالكنيسة: من قسمينتتكون النھضة 

نھضة بالنسبة ن الوسأتحدث ھنا ع. يتعلق بالخطاة
أرض سبق لھا أن  ھيسُتحرث  التيإن اQرض . للكنيسة

التنقية قبل أن تبذر ، لكنھا ل�ن مھملة وتحتاج إلى ُحرثت
  :نقطتين فيوأريد أن نتأمل . فيھا البذار
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  .ھذه ا.ية؟ فيما ھو حرث اQرض المقصود )  1 (
  .كيف يتم ھذا الحرث؟)  ٢( 
  ما ھو حرث اQرض ؟) ١(

وإعداد العقل حتى يتجه  نكسار القلبا يQرض يعنحرث ا إن
الكتاب بتربة  في، فعقل اxنسان كثيراً ما يشبّه إلى هللا

، التربة فيتُلقى  التي، وكلمة هللا تشبّه بالبذار اQرض
إذاً فحرث . عواطف وتصرفات من يقبلون الكلمة والثمار تمثل

ون القلب مرات يك. مة هللاتھيئة العقل لقبول كل ياQرض يعن
أ لقبول مغلقاً وجامداً ويحتاج Qن يتحطم حتى يصبح مھي

فحرث اQرض ھو العملية ال5زمة . كلمة هللا واxتيان بثمر
  .لتليين القلب حتى يستطيع أن يدرك الحق ويقبله 

  كيف يتم ھذا الحرث ؟)٢(
الكثيرون الذين -  ىءيخط. إنه ليس عن طريق المشاعر

يتحدث البعض عن  .اساً للتفكيرلون قوانين العقل أسيجع
جاد ھذه المشاعر يستطيعون إي، وكأنھم المشاعر الدينية

به  الذي، لكن ليس ھذا ھو الطريق بمجھودھم مباشرة
لعقل ليست خاضعة لسلطاننا ، فمشاعر ايتصرف العقل

، ا - نستطيع أن نوجد ھذه المشاعرفنحن بإرادتن. مباشرة
أن نسيطر على ھذه  لكننا نستطيع عن طريق غير مباشر

عوراً معيناً سنشعر ش: "فنحن - نستطيع أن نقول. لمشاعرا
لتفاتنا اإمكاننا أن نوجه  في، لكن "من جھة ھذا الموضوع

ه حتى تتحرك المشاعر إلى ھذا اQمر ونركز نظرنا في
  .المناسبة له

فاxنسان الغائب عن أسرته متى رسم صورة أفراد عائلته 
يقة طر ھيھذه . تحرك فيه المشاعرعقله -بد أن ت أمام
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 يا.ن سأجعل مشاعر يإن: "تحريك المشاعر، أما أن يقول
. فليس ھذا ھو الطريق الصحيح" يتتحرك من جھة عائلت

فحين يريد اxنسان أن يحرك مشاعره من جھة موضوع ما 
، فإذا وضع إنسان ضوعفإن عليه أن يوجه أفكاره إلى ھذا المو

مشاعر العداوة -بد أن تتحرك فإن  صورة عدو له أمام فكره
هللا ووجه فكره إلى صفات هللا فإن  في، وإذا فكر اxنسان فيه

ھذه المشاعر خاضعة لقوانين المشاعر ستتحرك فيه وتكون 
هللا  فيصداقة مع هللا متى تأمل  في الذيفاxنسان . العقل

 فيكإله كل نعمة فإن عواطف الصداقة له سوف تتحرك 
عداوة مع هللا فإنه إذا وضع أمام  فيان اxنسان وإذا ك. عقله

عقله صفات هللا الحقيقية وتأمل فيھا جيداً فإما أن تتحرك فيه 
إما أن يتحطم قلبه ويسلَّم ، اوته المريرة � وتبعده عن هللاعد
�.  

أن بدأ بأن تنظر إلى قلبك واإذا أردت أن تحرث أرض قلبك 
الكثيرين لم يفكروا  إن. تفحص حالة عقلك لتعرف أين أنت

، فھم - يعرفون إن كانت حالتھم الروحية مرضية ھذا قط في
، إن كانوا متقدمين أو متأخرين، إن كانوا مثمرين أم ب5 أم -
ھذا  فيوركز تفكيرك  شىء أي، - تنشغل بييا أخ. ثمر

، ھل أنت عرف أين أنتاة قلبك وفحص حالا. اQمر المھم
الشيطان؟ ھل تخدم الرب أم ع سائر يومياً مع هللا أو م

، ييا أخ. ھل تخضع للمسيح أم لرئيس الظلمة؟ ؟إبليس
ولست أقصد بھذا أنك يجب . خطاياك فيختبر نفسك وتأمل ا

ھذه  فيحساساتك اأن تقف ا.ن وتنظر إلى مشاعرك و
، Qنك بھذا تكون كإنسان وقف أمام مصباح ثم أغلق اللحظة

وعة ح والصورة المطبعينيه وحاول أن يتصور رسم المصبا
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ثم قال إنه - يرى شيئاً، Qنه ) قاع العين(على شبكية العين 
نا اQدبية حقيقة الواقع أن مشاعر. حوّل عينيه عن مصدر النور

ستخدام ا، والطريق إلى ذلك ھو بيمكن إدراكھا بالحواس
ومتى وصلنا إلى ھذا فإننا سوف نحس بالمشاعر . اعقولن

  . النار فيباQلم حين نضع أيدينا  ييعاQدبية كإحساسنا الطب
، وتتأمل تصرفاتك أن تنظر إلى حياتك يار النفس يعنختباإن 

، تأمل حياتك أخييا . ، وتدرس حقيقة دوافعھاالماضية
، ف5 ةنظر إلى خطاياك الشخصية واحدة فواحداالماضية و

نظرة واحدة إلى حياتك الماضية لترى أنھا  يأن تلق يفيك
عترافاً االخطايا ثم تذھب إلى هللا وتعترف بھا كانت مليئة ب

، ن أجلھا، Qن ھذا ليس ھو الطريقعاماً وتطلب المغفرة م
أن تذكر خطاياك واحدة واحدة ويستحسن أن  ينبغيإنما 

، وكلما اجر حساباتهتكتبھا بالقلم على ورقة كما يكتب الت
عتراف -إن ا. ذكرت خطية جديدة أضفھا إلى الكشفت

رتكبت خطاياك افكما ، - يجب أن يكون بالجملةبالخطايا 
. ن تذكرھا وتعترف بھا واحدة واحدةواحدة واحدة ھكذا يجب أ

  .تُسمى عادة خطايا التقصير التيا بدأ بالخطايا
  :عدم الشكر) ١(

حسانات كتب تحتھا ما تذكره من إاھذه الخطية مث5ً وخذ 
لعجيبة كتب أعمال العناية اا. لم تشكر Qجلھا التيالرب 
 التي، وإحسانات القدير لك خلّصتك من ھ5ك محقق التي

، الخطية فيلم تشكر Qجلھا قبل تجديدك حين كنت 
، ما وصلت إليك منذ تجديدك ل�ن التي ومراحمه العديدة

 التي وفيھا لم تقدم الشكر � التيأطول قائمة المرات 
عترف اعلى ركبتيك ونحن ا. !!تجعلك تغطى وجھك خج5ً 
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 في، وحالما تبدأ طلب المغفرةاك � واحدة واحدة وايابخط
، ر خطايا جديدة أضفھا إلى القائمةعتراف سوف تذك-ا

لم تشكره  التيرب الكثيرة وسوف تتعجب من مراحم ال
  . Qجلھا

  :عدم المحبة �) ٢(
محبة زوجتك أو  فيفتوراً كم تحزن وتتألم حين تكتشف 

، ذ على القلب بد-ً منكستحواآخر  ، وترى أن شخصاً أو-دك
هللا يقول عن نفسه  إن. ن ھذا يجعلك تكاد تموت من الغيرةإ

، فلماذا تسمح لقلبك أن يتأثر بمحبة غريبة إنه إله غيور
  . عة؟إلى هللا بھذه الصورة الشني ىءويخط

  :إھمال الكتاب المقدس) ٣(
بكلمة هللا لمدة أسابيع  فيھا لم تكن تلتذ التيكتب المرات ا

، ولو سألتھم ات من الكتابفالبعض قد يقرأون أصحاح. كثرأو أ
إن كانت ھذه . ستطاعوا أن يذكروا شيئاً اما عما قرأوه ل
، وإن كانت تعجب إن كانت حياتك تسير ب5 ھدفحالتك ف5 ت

  .فشل محزن فيحالتك الروحية 
  :عدم اxيمان) ٤(

 ، وذلك عنتھمت اxله الصادق بأنه كاذبا التيتذكّر المرات 
ن يھب لقد وعد هللا أ. ق عدم إيمانك بمواعيده وإع5ناتهطري

لوعد؟ ، فھل صّدقت أنت ھذا االروح القدس للذين يسألونه
 يك، وأنت تصلقلب في؟ ألم تقل ستجابة من هللاھل توقعت 

سأتمتع بھذا  يأعتقد أن لست: "طالباً الروح القدس
وعد  التي ؟ إن كنت لم تؤمن ولم تتوقع نوال البركة"ختبار-ا

  .الرب بھا فأنت تتھمه بالكذب
  :إھمال الص5ة ) ٥(
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ص5ة فيھا أھملت الص5ة السرية وال التيالمرات  فيفكّر 
قدمتھا  التير الصلوات ، بل تذكّ العائلية والص5ة الجمھورية

  .وكان اQفضل أ- تقدمھا إط5قاً  حزن هللابكيفية ت
  :إھمال وسائط النعمة) ٦(

، اتجتماعا-أن تمنعك عن حضور تافھة حين سمحت Qعذار 
لم ترد أن تقوم حتقرت وسائط النعمة Qنك اوحين أھملت و

  . بواجباتك الروحية
  :عملت بھا ھذه الواجبات التيالكيفية ) ٧(

 فيحين خدمت بمشاعر باردة وإيمان ضعيف وعقل مشتت 
الھواء من إنسان  فيالعالم كانت كلماتك مجرد أقوال 

وحين ركعت على . من هللا هلتفاتا أي كين - يستحقمس
، Qن محضر الرب فيركبتيك لتقدم صلواتك كنت - تحس أنك 

الص5ة قدمت بروح عدم المبا-ة لدرجة أنك لو سئلت بعد 
Qجله لما  خمس دقائق من تقديم الص5ة عما صليت

  .استطعت أن تذكر شيئاً 
  :عدم المحبة لنفوس القريبين منك) ٨(
! ذكر أنه ما أقل عطفك عليھماائك وئك وأقربنظر إلى أصدقاا

م مباشرة، وكأنك إلى الجحي يالطريق المؤد فيھم رأيتلقد 
Qجلھم بحرارة طالباً  صلِ كم من اQيام لم ت. !بھم ي- تبال

  ؟لھم الخ5ص
  :عدم اxھتمام بالوثنيين) ٩(

يا . أن تعرف شيئاً عن حالتھم م تھتم بھم ولم تحاولربما ل
، وما ھو شعورك من اھتمامك بالوثنيينمقدار  ، ما ھوأخي

خ5صھم  فيإن رغبتك . خ5صھم؟ فيجھتھم ورغبتك 
عطاء لتوصيل رسالة تقاس بمقدار إنكارك لنفسك عملياً بال
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كماليات الحياة الضارة  ھل تحرم نفسك من... اxنجيل إليھم
 في؟ ھل تقتصد من نفقات الحياة و- تتردد كالتدخين
  . ل خ5صھم؟Qج ءشى أيالتضحية ب

إن كنت - تعمل . ص5تك الخاصة؟ فيھل تذكرھم يومياً 
حزن وتتثقل بمسئولية ، وإن كانت نفسك - تھذه اQشياء

، بل إن يادعائك بأنك مسيحأنت مراء رغم ، فالوثنيين
ھذه الحالة ھو إھانة لشخص  فيعترافك بالمسيحية وأنت ا

  .المسيح
  :إھمال الواجبات العائلية) ١٠(

، كيفية ص5تك معھم في، وأمام عائلتكسلوكك  فيفكّر 
 التيالمجھودات  ھيما . تُظھرھا لھم التيالقدوة  فيو

كان  التيالواجبات  ھي؟ وما تقوم بھا يومياً لخدمتھم روحياً 
  .؟يجب أن تعملھا ولكنك أھملتھا

  ية جتماعا-إھمال الواجبات ) ١١(
  :إھمال السھر على حياتك) ١٢(

عجلة أثناء القيام بواجباتك  فيات كنت كم من المر
أو تحاسب نفسك  الشخصية فلم تنزل إلى ميدان الخدمة

فأنت قد أھملت م5حظة سلوكك، ولم . بأمانة أمام هللا؟
العالم وأمام رتكبت الخطية أمام ا، فتسھر على حياتك

  .!الكنيسة وأمام هللا
  :إھمال العناية بإخوتك) ١٣(

وما ! الرب فيولم تھتم بإخوتك كم من المرات نقضت عھدك 
مع إنك تحت إلتزام أن تسھر ! أقل اھتمامك بحالة نفوسھم

وكم منھم اھتممت ؟ ماذا عملت لتتعرف بھم. عليھم
إخوتك يصابون  رأيتكم من المرات . بحالتھم الروحية؟
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ھم رأيت؟ لقد حية دون أن تحّذرھم من ھذه الحالةبالبرودة الرو
ا.خر دون أن توبخھم م الواحد بعد إھمال واجباتھ فييبدأون 

 يالخطية دون أن تبال فيھم يسقطون رأيتلقد . بروح اQخوة
ھل . !أنك تحبھم، يا لك من مراء يعوبعد ذلك تدّ . بھم

. نحو النيران وتصمت؟بنك مندفعاً اتستطيع أن ترى زوجتك أو 
أنك تحب  ينفسك حين تّدع فيإذاً ماذا تظن . طبعاً ك5

حب المسيح بينما أنت تصمت حين ترى المسيحيين وت
  .طريق ا-نز-ق؟ فيإخوتك يسيرون 

  :عدم إنكار الذات ) ١٤(
واجب  أيستعداد Qن يقوموا باكم من المسيحيين على 

، لكن حين ا الواجب - يتطلب إنكاراً للذاتما دام ھذ يدين
ن ھذا يطلب منھم القيام بعمل يحتاج إلى إنكار الذات يقولو

، ون أنھم يعملون الكثير Qجل الربإنھم يتصور. !كثير جداً 
، لكنھم يمكن أن يطلبه هللا الذيالمعقول  ىءويقدمون الش

سبيل خدمة الرب  فيليسوا مستعدين أن يضحوا براحتھم 
إنھم ليسوا على . سم المسيحايحتملوا التعيير Qجل أو أن 

سبيل إنقاذ العالم  فيستعداد Qن يضحوا بكماليات الحياة ا
ت ھو شرط من شروط ، Qنھم - يدركون أن إنكار الذامن النار

، وما أسرع ما يجد ھؤ-ء اQشخاص ذواتھم التلمذة للمسيح
بعض الناس يعطون الكثير من فض5تھم . أعماق الجحيم في

، بينما حقيقة من ا.خرين Qنھم - يقدمون أكثرويشتكون 
و- يضحون  من أعوازھميعطون شيئاً أنھم ھم -  ھيالواقع 

، فھم يعطون ما يزيد عن حاجتھم بينما يلزمھم ىءبش
ت وأنكرت قدمت الفلسين قد ضح التياQرملة المسكينة 

  .أكثر ممن أعطوا با.-ف
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  .يدبه التع ي، أعنع آخر من الخطاياوا.ن لننتقل إلى نو
  :ھتمام العالمى-ا) ١(

رھا ة لممتلكاتك اQرضية؟ ھل تعتبحالة قلبك بالنسب ھيما 
إن كنت تعتقد . تشاء؟، وأن لك حق التصرف فيھا كما حقاً لك

، إن كنت قد أحببت ممتلكاتك. فسجل ھذا اQمر ھذا
قتناء، أو xشباع طمع أو شھوة، أو -قتنيتھا لمجرد حب ااو

  .رتكبت خطية ويجب أن تتوباأنت قد ، فلتكون ذخراً لعائلتك
  :الكبرياء) ٢(

كر أن الغرور ھو ذا، ونت متكبراً فيھا ك التيكل المرات تذكّر 
عليك الغرور بسبب كم من المرات ساد . نوع من الكبرياء

كم من المرات شغلت تفكيرك وأضعت . ملبسك أو مظھرك؟
ة أكثر من إعداد تزيين نفسك للذھاب إلى الكنيس فيوقتك 

أمام  يھتممت بمظھرك الخارجالقد . عقلك للتعبد �؟
أمام هللا الفاحص ھر نفسك ھتمامك بمظاالبشر أكثر من 

الناس بد-ً من أن حقيقة الواقع أنك تريد أن يتعبد لك . القلوب
شر سواء بالب يكن مخلصاً و- تّدع بأنك - تبال. تتعبد أنت �

مض ، فاQلم يبدو على وجھك حين يغنظروا إليك أو لم ينظروا
  .البشر أعينھم و- ينظرون إليك

  :سدالح) ٣(
ين تصورتھم فيھا حسدت أولئك الذ التي الحا-ت فيتأمل 

، وربما أنت قد حسدت أولئك الذين ناحية أيأفضل منك من 
. ئدة ل�خرينلھم وزنات أكثر منك أو الذين ھم أكثر منك فا

حين سمعت  نفسك فيحس باQلم ألم تحسد البعض وت
كر أخطائھم أكثر بذفأنت تسعد . كلمات المدح تقال عنھم؟

كن . وتسر بفشلھم أكثر من نجاحھممن سماع فضائلھم، 
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سك وتب توبة عميقة عن ھذه الخطية، وإ- مخلصاً مع نف
  .فإن هللا لن يصفح عنك

  :ا.خرينلوم ) ٤(
نفسك فتحدثت عن المؤمنين  فيمرات أحسست بمرارة 

الظن من جھة  ىءبلغة خالية من المحبة وابتدأت تس
  .سلوكھم 

  :النميمة) ٥(
، عن أخطاء البعض أثناء غيابھميھا تحدثت ف التيالمرات 

لقد . النميمة ھيطاء حقاً أم -، ھذه سواء كانت ھذه اQخ
ومع أن ھذه  ،لمات - لزوم لھا على بعض اxخوةقلت ك

اxساءة إلى ، لكن قول الحق بقصد الكلمات - كذب فيھا
  .ا.خرين يعتبر نميمة

  :الطياشة) ٦(
ا أنت - ، بينمضر الربكم من المرات كنت تستخف بمح

رئيس  أيمحضر  فيستخفاف -تجسر أن تُظھر ھذا ا
، أو تتصرف كملحد وتنسى أنه يوجد إله فأنت إما أنك. !يأرض

 الذي-حترام ، ذلك امحضره فيحترام -إنك - تقدم له ا
Q يقاض أرض يتقدمه.   

  :الكذب) ٧(
ا لم تكن تقصد إذ. نوع من الخداع المقصود ھو كذب أي

أما إذا قصدت أن توجد تأثيراً فيمن . ذبالخداع فلست بكا
 التيسجل المرات . ت كاذبيسمعك يخالف الحق الصريح فأن

- تحاول أن تخلع . فيھا تصرفت بھذه الصورة التيتذكرھا، و
خفف من حقيقتھا، فا� يدعوھا على ھذه التصرفات أسماء ت

ما أكثر الكذب . ، فاحكم على نفسك الحكم الصحيح"كذباً "
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أعمالنا ومجتمعاتنا  فينرتكبه يومياً  الذي، ىيحص - الذي
نحاول بھا أن نؤثر على  التيعن طريق كلماتنا أو تصرفاتنا 

  .ا.خرين حتى يفھموا منھا شيئاً غير الحقيقة 
  :الغش) ٨(
فيھا تعاملت مع إنسان ما وعملت معه ما  التيذكر المرات ا

ب قانوناً وقد وضع الر. عمل معك، ھذا ھو الغش- تحب أن يُ 
َفُكلُّ َما ُتِريُدوَن أَْن يَْفَعَل النَّاُس بُِكُم ١٢: لھذه المعاملة إذ قال

فكل : "فھو لم يقل ١٢: ٧مت ... اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا بِِھْم،
فكل ما : "ك5، لكنه قال" تنتظرون أن يفعل الناس بكمما 

  ".تريدون أن يفعل الناس بكم
  :الرياء) ٩(

، كم من مرة صليت Qجل أشياء عترافاتك �الواتك وتأمل ص
والبرھان على ذلك ھو أنك حالما . الواقع - تريدھا؟ فيأنت 
وكم من المرات . يت من الص5ة نسيت ما صليت Qجلهانتھ

عترفت بخطايا القد . تركھا؟ يعترفت بخطايا أنت - تنوا
  .ت متأكد أنك ستعملھا ما دمت حياً معيَّنة وأن

  :سرقة وسلب هللا) ١٠(
ستخدام الوقت وأضعت افيھا أسأت  التيالمرات  فيفكَّر 

 في، إذ صرفتھا أعطاك الرب إياھا لخدمته التيات الساع
. قراءة المج5ت والروايات فيملذات باطلة وأحاديث عاطلة أو 

مكانياتك حين بذرت مالك Qجل استخدام وزناتك والقد أسأت 
. نھاست بحاجة إليھا و- نفع مأمور ل فيالشھوات أو أنفقته 

 يولست بحاجة إلى أن أتحدث عن المشروبات الروحية Qن
كما أرجو . إنسان متدين ھنا - يمكن أن يسكرأعتقد أن كل 

كيف يمكن . ون بيننا من يستخدم سموم التدخين يكأ-
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تدخين وإدخال ال فيأن ينفق مال الرب  يسان مسيحxن
  .!السموم إلى صدره؟

  :بع الحادالط) ١١(
دمك، ، أو أو-دك ـ أو خاب إلى زوجتكھت كلمات السربما وجّ 

  .سّجل كل ھذه المرات. أو جيرانك
  :تعطيل نفع ا.خرين) ١٢(

ين عن طريق الدسائس ربما أنت قد أضعفت من تأثير ا.خر
أعطاك الرب  التي، فأنت بھذا لم تبدد وزناتك والتكلم ضدھم

، ما أشر ذلك آه. ا.خرين يقط لكنك أيضاً قيدت أيدإياھا ف
لكنه أيضاً يمنع خدمة  - يعطل نفسه فقط الذيالخادم 
 وھذا يتم إما عن طريق تضييع أوقاتھم ُسدى أو. !ا.خرين

  .عن طريق تضييع ثقة ا.خرين فيھم
وھذا  ،حق إنسان ما في، إن كنت قد أخطأت ييا عزيز

عترف الحال وا في، فاذھب إليه اxنسان يمكنك الوصول إليه
، نك أن تذھب إليه، و- يمكله، أما إذا كان بعيداً عنك جداً 

وإذا . كتب له خطاباً واعترف بإساءتك لهفاجلس سريعاً وا
ظلمته به  الذي، فأرسل له المبلغ كنت قد ظلمت شخصاً 

مر لئ5 تزداد ، و- تؤخر اQاعمل ھذا ا.ن. دمضافاً إليه الفوائ
، حقه فيرتكبتھا ا التييا عترف � بالخطاا. الحالة سوءاً 

إياك أن . حقه فيارتكبتھا  التيواعترف ل�نسان باQخطاء 
تتصور أن اللف والدوران حول أحجار العثرة يستطيع أن يرفعھا 

فإذا أردت أن . مكانھا، لكن عليك أن تنزعھا من الطريقمن 
، أن تنزع كل معطل مھما بدا صغيراً تحرث أرض قلبك عليك 

، فتكون النتيجة أنك غيرة تحاول أن تخفيھامن أشياء ص فكم
يا . تريد أن تكون عليھا التيلمباركة ُتحرم من الحالة الروحية ا
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قلبك  فيدع المحراث يتعمق . عزيزى، اعترف وانزع المعطل
، ويمكنھا اً حتى تصبح مستعدة لقبول البذارويقلب التربة جيد

  .بعد ذلك أن تأتى بالثمار المباركة 
رر اQمر مرة ، كلى تاريخ حياتك بھذه الطريقةمر عما تبعد

، وسوف تجد أن الخطايا المكتوبة ستذكرك ثانية بانتباه أكثر
، راجع سجل خطاياك مرة ثالثة. ابأخطاء أخرى مرتبطة بھ

النھاية سوف  فيو. سوف تتذكر خطايا أخرى مرتبطة بھاو
ما كنت  التياصة تتذكر كل تاريخ حياتك وبعض التصرفات الخ

وما لم تراجع خطاياك بالتفصيل واحدة . ن أنك ستذكرھاتظ
. لن تستطيع أن تدرك مقدار خطاياك واحدة بھذه الصورة فإنك

محضر هللا تستعد  فيراجع خطاياك بدقة كما لو كنت 
  . للدينونة

أن يكون عندك  إذ تمر على سجل خطاياك يجب أخييا 
تصلح وما لم يكن عندك التصميم Qن . ستعداد ل�ص5ح-ا

الخطأ بقوة هللا و- تعود إليه ثانية فإن فحصك لنفسك لن 
  .يجدى شيئاً 

لك قد شرد ھنا وإذا كنت أثناء قيامك بھذا العمل تجد أن عق
Qجلھا  التيب محضر الرب لتعرف اQسبا في، تركّز أو ھناك

ھذا  فيإنك لم تكن أميناً عند البدء . قد فارقك روح الرب
لكتاب أمامك وتفحص ذاتك من جديد ، فعليك أن تضع االعمل

ى الرب معك معجزة - تنتظر أن يجر. حتى تشعر بحالتك
 يتم إ- عن طريق وسائط ، Qن ھذا اQمر -ويحرث أرض قلبك

إليھا وتدرك  ، وإذ تنظرأمر خطاياك فيركّز تفكيرك . معيَّنة
مق فيك ھذا الشعور ، ثم يتعشرھا سوف تبدأ تشعر

ختبار أن مراجعة تاريخ حياة -ثبت القد أ. بشناعة الخطية
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، فابدأ العمل من ا.ن و- اxنسان بھذه الصورة يفيد كثيراً 
إن روح هللا لن ، إمكانك أن تصلى فيتكف عنه حتى تجد أنه 

تب توبة . طاياك أمام هللايسكن فيك إ- بعد أن تكشف خ
، محضر الرب فينكسر ا، وعترافاً كام5ً اعميقة، واعترف 

Qجله -  الذيإن السبب . رب من روح الص5ةؤك الوسوف يمل
يتمتع الكثيرون بروح الص5ة ھو Qنھم - يريدون أن يتحملوا 

  .محضر الرب  فينكسار القلب امشقة فحص ذواتھم جيداً و
  مEحظات

ھذه الحالة من  في- فائدة من الوعظ ما دام قلبك ) ١(
لن تأتى خر يلقيھا الف5ح على الص التي، فالبذار القساوة

 فيأن الكثيرين من المسيحيين  فيوھذا ھو السبب . بثمر
ن ، فمع أن مجھود الخدمة كبير إ- أالكنيسة - ثمر لھم
، إن كنت تستمر على ھذه أخييا . التأثير الداخلى قليل

، وتصل يزداد قساوة الحالة فإن كلمة هللا سوف تجعل قلبك
قلبك فإن كلمة هللا ما لم تحرث تربة . لى أردأإ ىءأنت من رد

رض غير إذ تسقط على أ التيسوف تصبح كالثلج واQمطار 
  .مھيأة للبذار تفسدھا أكثر

كنيسة - تريد أن تحرث دى Qن الكم من الوعظ يضيع سُ ) ٢(
ه بغير أن يثمر إ- ثماراً حيات ي، فالواعظ قد ُيفنأرض قلبھا

م ، فھة، والسبب ھو أن تربة قلوب السامعين متحجرقليلة
 فيالفكر بغير تغيير  فيQن دينھم ھو تغيير أنصاف متجددين 

  .الداخل في، يظھر من الخارج و- يتعمق مشاعر القلب
بمجرد  نتعاشا-على المؤمنين أن - يتوقعوا  ينبغي) ٣(

ثھم إلى الخطاة يم الروحيقظتھم بنموھ ، إنما عليھم أو تحدُّ
م أن ينظروا إلى أن يحرثوا تربة قلوبھم وبعد حرث القلب عليھ
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طريقھم إلى الجحيم حتى تتحرك فيھم  فيالخطاة وھم 
، فيكلموھم عن الخ5ص ويقدموا لھم المشاعر المقدسة

ك ، قد تتحرك مشاعرأخييا . لحلول لمشاكلھم الروحيةا
، لكن ما لم تحرث تربة قلبك وتظھر شيئاً من الغيرة الروحية

الخطاة  فيلن تؤثر أو-ً فإن ھذه الغيرة لن تستمر طوي5ً أو 
  .Qنھا مجرد غيرة خارجية

إن لم تقم بھذا . تاماً أقول ھل ستحرث تربة قلبك؟خ) ٤(
تستفيد شيئاً  ولن يفإنك لن تكون مستعداً Qن تتقدم مع

سيتقسى قلبك وتصل إلى  ، بل بالعكسمن الفصول المقبلة
ض قلبك فإنك لن إن كنت - تبدأ من ا.ن وتحرث أر. حالة أردأ

لن تتقدم معى للمعركة الروحية Qنك قد  ي، وبالتالعشتنت
أما إن . رفضت التوبة وعمل اQعمال اQولىتركت المسيح و

 أن تكون عام5ً كنت مستعداً للعمل فأنا أرجو بمشيئة هللا
  .ص النفوس حين تأتي للفصل المقبللخ5

  
  الفصل الرابع

  الصEة المقتدرة
  )١٦:  ٥يعقوب " ( َكثِيًرا فِي فِْعِلَھاطَلِبَُة اْلبَارِّ تَْقَتِدُر " 

، اQول يؤثّر شعال النھضة-زمان xھناك نوعان من الوسائل 
التأثير  فيستخدم فالحق يُ . هللا فييؤثّر  يالبشر والثان في

وحين أتحدث . على البشر، والص5ة تعمل على تحريك هللا
غير ستغير فكر هللا أو تعن تحريك هللا لست أقصد أن الص5ة 

 التيالحالة  في، لكنھا تغيرنا نحن حتى نصبح من صفاته
حين يتوب الخاطئ فإن ھذه الحالة من . عملتجعل هللا ي

د دائماً ، فا� مستعاعر تكون موافقة � Qن يغفر لهالمش
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 ىء، فحين تتغير مشاعر الخاطQن يغفر على ھذا الشرط
حتى يغفر مشاعر هللا  فيويتوب فإن ھذا - يستلزم تغييراً 

اxنسان لنوال  ىءتھي التي ھي، لكن التوبة عن الخطية له
ھكذا حين يقدم المؤمنون صلوات حارة فإن . ران هللاغف

، لة تكون مواتية � Qن يسمع لھمھذه الحا فيمشاعرھم 
إعطاء البركة متى كانت  فيفا� لم يكن قط غير راغب 

النوع الوضع الصحيح ومتى قدمنا ص5ة من  فيحياتنا 
  .الصحيح

 التيحلقة أساسية من سلسلة اQسباب  ھيإن الص5ة 
لقد كان البعض . ، وكذلك الحق أيضاً نتعاشا-تقود إلى 

وا كثيراً ستخدام الحق لتخليص النفوس ولم يبالا فيغيورين 
، لموا، ووزعوا النبذ بغيرة عظيمةوتك ،لقد وعظوا. بالص5ة

السر ھو أنھم . ن قلي5ً لك تعجبوا Qن نجاحھم كالكنھم بعد ذ
، أ- وھو الص5ة سائللم يستخدموا الجانب ا.خر من الو

أن الحق  ھي، أ- ولقد كانوا يجھلون ھذه الحقيقة. الحارة
 إ- ، وأن الروح - ُيعطى- يمكن أن يؤثّر بغير روح هللا وحده

منشغلين بالحق - يھتمون قد تجد أن ال. ستجابة للص5ةا
، Qنه ما لم يكن لھؤ-ء روح الص5ة مر مؤسفبالص5ة، وھذا أ

فإن الحق وحده ع5وة على أنه لن يعمل شيئاً فإنه 
. عدم التوبة فيقلوب البشر حتى يستمروا  يسيقس

ُقِدم بغيرة  الذييوم الدينونة أن الحق  فيوسوف نكتشف 
كان فيھا مقترناً بروح الص5ة  التيالمرات  فيقوية لم يؤثر إ- 

.  
، ليس Qنھم يركزون كل عكسياً  أً بعض ا.خر خطال ىءيخط

، لكن Qنھم يجھلون ھذه الحقيقة أ- الص5ة فيھتمامھم ا



 النھضة الروحية

٥٠ 
 

بغير أن يحدث  م إلى ما - نھايةأن الص5ة قد تُقدّ  ھيو
يق إتصال الروح القدس ، Qن الخطاة لن يخلصوا عن طرىءش

. ستخدام الحق كوسيلة لذلكان طريق ، لكن عبھم مباشرة
نت تنتظر خ5صاً للخطاة عن طريق الص5ة وحدھا بغير فإن ك

  .لحق فأنت بھذا إنما تجرب الربستخدام اا
، ھذا الموضوع، موضوع الص5ة المقتدرة فيوأود أن نتأمل 

  :  أربع كلمات في
  .؟الص5ة المقتدرة ھيما ) ١(
  .الصفات الجوھرية للص5ة المقتدرةبعض ) ٢(
  .من الص5ة؟ ا يطلب هللا ھذا النوعلماذ) ٣(
  .الص5ة المقتدرة نافعة جداً ) ٤(
  
  الصEة المقتدرة ؟ ھيما ) ١(
شك أن  -. طيبة يالص5ة المقتدرة مجرد أمانليست ) ١(

تعم السماء وتوجد  ي، وھذه اQمانهللا يالطيبة ترض ياQمان
. الص5ة ھيكل الخ5ئق المقدسة، لكن ليست ھذه  في

 فيموجودة  واQرواح الممجدةللم5ئكة  التيفھذه اQشواق 
الص5ة  ھي، لكن ليست ھذه قلوب كثيرين من البشر

أكثر  ىء، فالص5ة المقتدرة شتحدثنا عنھا آيتنا التيالمقتدرة 
  .من ھذا 

تحصل على البركة  التيالص5ة  ھيالص5ة المقتدرة ) ٢(
تحرك هللا وتصل إلى الھدف  التيإنھا الص5ة . يطلبھا التي
  . تريده الذي

  الصفات الجوھرية للص5ة المقتدرة ؟) ٢(
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تجعل الص5ة  التياQشياء أن أذكر بالتفصيل كل  ي- يمكنن
يجب أن  التيسأذكر بعض اQمور الجوھرية  ي، لكنمقتدرة

  :الص5ة فييقوم بھا اxنسان حتى يقتدر 
  :يجب أن يصلى لھدف محدد) ١(

عيناً وھدفاً بغير أن يضع أمامه أمراً م ييصل الذيفاxنسان 
ه أن يضع أمام علي. ن أن يقدم الص5ة المقتدرةمحدداً - يمك

، كم من البشر يدخلون إلى الص5ة فيف. ذھنه أمراً معيناً 
ذلك ھو أنھم يجب أن  فيغرفھم منفردين ليصلّوا والسبب 

ر اعتادوا فيھا أن الصباح أو الظھ فيحددوا أوقاتاً لقد . يصلّوا
بد-ً من أن يضعوا أمام أذھانھم  ، لكنھميختلوا للص5ة

موضوعاً معيناً يصلّون Qجله إذ بھم ينحنون على ركبھم 
خيالھم  فيويسبح ويصلّون Qجل كل ما يخطر على أذھانھم 

أن ، وبعد اxنتھاء من الص5ة - يستطيعون ذلك الوقت في
الص5ة  ھيليست ھذه . يذكروا شيئاً مما صلّوا Qجله

  .المقتدرة 
 يمعيَّناً أمام ذھنه يصل ن يضع اxنسان موضوعاً أ ينبغي
أن يقدم ص5ة مقتدرة لمواضيع ، ف5 يمكن ل�نسان Qجله

، فا� قد أوجد لنا العقل بكيفية معھا وقت واحد فيمختلفة 
، فكل وقت واحد فيأمور كثيرة  في- يمكنه أن يتركز 

الكتاب المقدس كانت لھدف  فيالصلوات المقتدرة المسجلة 
 التيالص5ة  ھيتُقّدم Qمر معيَّن  التيفالص5ة . احد معيَّنو

  .تتمتع باxستجابة وتحصل على البركة المطلوبة 
  :يجب أن تتفق مع إرادة هللا) ٢(
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. xرادة هللا أنت إنما تجرّب هللاQجل أمور مخالفة  يفحين تصل
وھناك ث5ث طرق بھا يعلن هللا إرادته للبشر حتى يقودھم 

  :ةص5ال في
الكتاب  فيعن طريق المواعيد أو اxع5نات المدونّة ) أ ( 

وھذه . أو يعمل أموراً معيَّنة ي سيعطتؤكد أن هللا التي
المواعيد قد تكون مختصة بأمور خاصة أو بأشياء عامة يمكن 

ُكلُّ َما تَْطلُُبونَُه : "على أمور معيَّنة كالوعد القائل أن تنطبق
  ) .٢٤:  ١١مر " (ُنوا أَْن تََنالُوُه، َفيَُكوَن لَُكمْ ِحيَنَما تَُصلُّوَن، َفآمِ 

فحين :  إرادته عن طريق أعمال العنايةمرات يعلن هللا) ب ( 
يوضح هللا لقديسيه أن ھذه الحوادث أم تلك ستتم قريباً فھذا 

فمن المحال . كلمة هللا فيإع5ن من هللا كما لو كان مكتوباً 
، لكنه غالباً ما قدسالم الكتاب في ىءأن يعلن هللا كل ش

سكب بركات معيَّنة  فييوضح Qصحاب اxدراك الروحى إرادته 
.  

 الذيحين - يعرف شعب الرب اQمر : عن طريق روحه) ت ( 
، فإن روح هللا غالباً ما صلّوا Qجله، حتى يرادة الربيتفق مع إ

ر أعمال ، حين - تظھِ فحين - يوجد إع5ن معيَّن. مھميعل
Qجله كما  نصلي، وحين - نعرف نحن ما شيئاً العناية 

يَْشَفُع فِيَنا بِأَنَّاتٍ -َ "، وأيضاً "الروح يعين ضعفاتنا"، فإن ينبغي
الكثيرون عن موضوع لقد تحدث . )٢٦:  ٨رو " (ُيْنطَُق بَِھا

 ي، لكنور لم يعلن هللا إرادته من جھتھاالص5ة بإيمان Qجل أم
فھذا اQمر واضح وكأنه ، ويعلنهول أن هللا يعمل ما يقوله أق

وا ن روح هللا يعين شعب هللا ليصلّ ُمعلن بصوت من السماء إ
ن ھم ما يجب أن - يعرفو الذيالوقت  فيحسب إرادة هللا 

الَِّذي يَْفَحُص اْلُقلُوَب يَْعلَُم َما ُھَو اْھتَِماُم الرُّوحِ، . "يصلّوا Qجله
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:  ٨رو " ( َفُع فِي اْلِقّدِيِسينَ Qَنَُّه بَِحَسِب َمِشيَئِة ِهللا يَشْ 
الص5ة Qجل ھذه اQشياء عينھا المؤمنين إلى ويقود  ،)٢٧

 فحين - تستطيع الكلمة المكتوبة أو" بِأَنَّاتٍ -َ ُيْنطَُق بَِھا"
، عليھم أن يمتلئوا بالروح أعمال العناية أن تقود المؤمنين

ْمِر الَِّذي فِيِه َو-َ تَْسَكُروا بِاْلخَ "الرب القائل حسب أمر 
، والرب سيقود )١٨:  ٥أف " (اْلَخ5ََعُة، بَِل اْمَتلُِئوا بِالرُّوحِ 

  .يريد أن يھبھا لھم التيم لyمور أفكارھ
  :يجب أن تكون بتسليم xرادة هللا) ٣(

أعرف شخصاً حضر . كتراث-ط بين التسليم وبين عدم ا- تخل
داً ولم يكن مكان للنھضة بينما ھو نفسه كان بار فيمرة 

لما سمع اxخوة يصلّون بإيمان واثق لم . ص5ةمتمتعاً بروح ال
التقدم إلى هللا وابتدأ ينبر على تقديم  فيتعجبه ھذه الجرأة 

يميز  والواقع أن ھذا اxنسان لم يكن. الص5ة بروح التسليم 
  .بين التسليم وعدم اxكتراث

لص5ة وبين ا فيأقول أيضاً إنك يجب أن تفرّق بين التسليم 
نثق دائماً أن ، يجب أن نعم. أن هللا سيعمل الصالح فيالثقة 

. ھذا اQمر يختلف عن التسليم � ، لكنهللا سيعمل الصالح
الرضا بما تعلنه  الص5ة ھو فيأقصده من التسليم  الذيإن 

، أما الخضوع أمر من أوامر هللا ي، والخضوع Qلنا إرادة هللا
  . يعتبر تسليماً هللا المحتوم ف5 لقضاء

ضطرب وصلى بحزن ابنه احين مرض . نأخذ مث5ً لذلك داودل
 ، حين ماتأية تعزية من البشر حتى إن خدامهعميق ورفض 

، لكنه حالما سمع بموت الولد الولد، خافوا أن يخبروه باQمر
فحين كان  .م وطلب خبزاً وأكل وشرب كالمعتادترك حزنه وقا

: ، فصام وصلى وقالرف إرادة هللالولد حياً لم يكن داود يع
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لقد تصور أنه إذا . "الرب ويحيا الولد يلم ربما يرحمنمن يع"
، لكن حالما لى هللا فإنه قد يمنع ھذه الصدمةتضع وتوسل إا

، فھو لم يقبل نحنى داود خضوعاً ا ومات الولد ظھرت إرادة هللا
Qأَمَّا ُھَو َف5َ أَنَا َذاِھٌب إِلَْيِه وَ : "المر فقط لكنه رضى به إذ قا

لقد . يھذا ھو التسليم الحقيق. )٢٣:  ١٢صم ٢" (يَْرجُع إِلَيَّ 
، فحين لم تُعلن له إرادة هللا اQمر تفكيراً صحيحاً  فيفكر 

ن حين ُأعلنت ، لكطلب الشفاء للولد فيعتمد على الص5ة ا
فحين - نعرف إرادة هللا فإن عدم الص5ة . إرادة هللا خضع لھا

 يالواقع نجرّب هللا، فمن يدر فيسليم � تجعلنا بحجة الت
فالشرط . تغيير مجرى الحوادث فيفقد تكون صلواتنا سبباً 

ھو  يالمھم ال5زم لخ5ص صديقك الشرير من الجحيم اQبد
  .تقدمھا بلجاجة Qجل ذلك الشخص التيصلواتك الحارة 

مع أھمية  ىءطلب الش فييجب أن تتساوى الرغبة ) ٤(
  :ءىھذا الش

xبة نوال أية بركة فإن الرغ فينسان يرغب حقاً إذا كان ا
إن رغبات الرب يسوع . يجب أن تتناسب مع عظمة البركة

العجب صلى Qجلھا كانت تدعو إلى  التيلتحقيق البركات 
نوال  فيفإذا كانت الرغبة . حقاً Qنھا كانت بحزن عميق

دة ير متعارض مع إراغ ىء، وكان الشقوية ومقدسة ىءالش
ھناك سببان يؤكدان و. ىء -بد أن ينال، فإن الشهللا وعنايته

  :ھذه اxستجابة
المرغوب فيه يتطلب  ىءإذا كان الش :إحسان هللا) أ ( 

وال ھذا اQمر Qن هللا إله إحساناً من هللا لنواله ف5بد من ن
  .محسن
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فإذا أحسست بالرغبة : اxحسان فيرغبة اxنسان ) ب ( 
يحرك  الذي ، فھودسمصدرھا الروح القاxحسان فإن  في

ذا ، حتى حين تحصل عليه يكون ھىءللص5ة Qجل ھذا الش
-َ : "حين قال بحزن عميق تأملوا يعقوب. ستجابة للص5ةا

هللا ، ھل غضب عليه )٢٦:  ٣٢تك " (ُأْطلُِقَك إِْن لَْم تُبَاِرْكِني
طلبه  الذيىء ، لكنه أعطاه الشك5. بسبب جرأته ولجاجته؟

: ، لقد قال له هللاھكذا اQمر أيضاً مع موسى. وصلى Qجله
اْتُرْكنِي لِيَْحَمى َغَضبِي َعلَْيِھْم َوُأْفنِيَُھْم، َفُأَصيَِّرَك َشْعبًا "

 ؟ ھل وقف، فماذا عمل موسى)١٠:  ٣٢خروج " (َعِظيًما
اQعداء  في، لقد فكر ك5. صامتاً وترك هللا لينفذ ما قاله؟

، وكأنى بموسى يمسك بيد مذا نصراً لھالذين سيعتبرون ھ
. القضاء ويمنعھا من أن تضرب الشعبالرب المرفوعة لتنفيذ 

ھذا اQمر Qنه ليس من  فيھل وبخه هللا وقال له - تتدخل 
 فيستطاع موسى بلجاجته أن يقف ا، وھكذا ك5. شأنك؟

 فيإن الص5ة المقتدرة . جھاده مع هللا فيالثغرة وينتصر 
درجة من ّدم إلى هللا حين يصل المسيحيون إلى أيامنا تُق

، حتى إنھم فيما بعد حين يفكرون اللجاجة والجرأة المقدسة
نھم تلك اللجاجة والجرأة يتعجبون من أنفسھم كيف أ في

 التي ھي ، لكن تلك الصلواتتجرأوا على هللا بھذه الدرجة
 في، إنھا صلوات من أناس ھم ستجابةنتصرت ونالت ا-ا

  .اQرض  فيأقدس َمْن الواقع 
  :يجب أن تكون دوافع الص5ة مقدسة) ٥(

ما يجب أن تكون ، إنلص5ة يجب أ- تكون Qغراض ذاتيةفا
، م من صلوات تُقدم بدافع اQنانيةك. أغراضھا مجد الرب

خ5ص أزواجھن وتقول الواحدة فالسيدات مرات ُيصلين ل
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. "كنيسةإلى ال يرافقن يلو أن زوج كم يكون جمي5ً : "منھن
فالمرأة - . الذاتوكأن أفكارھن - يمكن أن تعلو فوق دائرة 

، أو سم هللا بسبب خطايا زوجھاايصيب  الذيالعار  فيتفكر 
. زوجھابھا يتمجد الرب عن طريق خ5ص  التيالكيفية  في

Qو-دھم  بل إن ھذا ھو موقف ا.باء الذين - يريدون الھ5ك
إذا حّدثتھم عن أو-دھم قالوا ، بينما فيصلّون Qجلھم بحرارة

" تقريباً "ون الدين وھم إنھم من أفضل اQو-د Qنھم يخدم
ر أو-دھم فا.باء - يريدون أن أحداً يجرح شعو. مؤمنون

 الذيالعار  فيإنھم - يفكرون . ويخبرھم بحقيقة حالتھم
، لكن ما يشغل حق باسم هللا بسبب خطايا أو-دھميل

لى أو-دھم من الذھاب إلى ن عأفكارھم ھو أنھم يخافو
لكن ما لم تسُم أفكارھم فوق ھذا المستوى فإن . الجحيم

أخشى أن أقول  يإن. اxله القدوس لن يستجيب لصلواتھم
يرفعھا ا.باء Qجل أو-دھم لن  التيإن صلوات كثيرة من 

 في، ولعل ھذا ھو السبب تجاب Qنھا تُقدم بدافع اQنانيةتُس
  .هللامن ا.باء اQتقياء بعيدون عن تقوى  أن أو-د الكثيرين

تكون الص5ة مقتدرة يجب أن الروح القدس يشفع  يلك) ٦(
  :فيھا

تتفق مع  التيالص5ة  قدمبغير الروح القدس - يمكن أن ُت 
فالمسيحيون بالحق - يعجزون عن تقديم الص5ة . إرادة هللا

، كلمته ومع أعمال عنايته فيتتفق مع إع5ن هللا  التي
تطاعتھم السلوك لكنھم يستطيعون أن يقدموھا كاس

ما لم لكن الواقع ھو أنھم لن يقدموا ھذه الص5ة . بالقداسة
، ه الص5ة تحتاج إلى إيمانإن ھذ. يكونوا تحت تأثير روح هللا

  .إ- بعمل الروح القدس يأتيان لن واxيم
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  :الص5ة المقتدرة يجب أن تكون بمثابرة) ٧(
ين يرتّدون ويفقدون روح الص5ة - إن المسيحيين الذ

إن عقولھم ليست . تطيعون عادة المواظبة على الص5ةيس
 يم تركيز أفكارھم حتى تأت، و- يمكنھحالتھا الصحيحة في

معھا  التيالحالة المركّزة  فيفلو أن عقولھم كانت . البركة
ص5ة ستجابة لقدموا ال-يمكنھم المثابرة حتى ينالوا ا

لھم تشرد رة تلو اQخرى Qن عقوھم يصلّون الم، لكنالمقتدرة
  .سريعاً عن موضوع الص5ة

لص5ة المقتدرة عن طريق إن أغلب المؤمنين يقدمون ا
جياً بالمشغولية من جھة عقولھم تدري ىء، فإذ تمتلالمثابرة

أعماقھم يئنون أمام هللا معلنين  في، فإنھم موضوع ما
لھا  التيتعمل اQم  ، تماماً كماىءنوال ھذا الش فيرغبتھم 

. تئن وكأنما تحطم قلبھا ھيالبيت و فيبن مريض إذ تسير ا
ينھا يتصاعد إلى هللا طوال وإذا كانت اQم أماً مصلية فإن أن

وإذا ، بنھا يظل عقلھا منشغ5ً بهاغرفة فإذا تركت . اليوم
، ومن خوفھا عليه لئ5 يموت نامت ظلت أفكارھا مركزة فيه

بنھا ا فيإن عقلھا كله يتركز . ليلال فيتظل تحلم به 
يجب أن يكون عليھا  التيحالة العقل  ھيھذه . المريض
  .ون الذين يقدمون الص5ة المقتدرةالمؤمن

لقد أدرك . الص5ة مع هللا طوال الليل؟ فيلماذا صارع يعقوب 
، واليوم أخذ البكوريةقد سبب Qخيه عيسو ضرراً عظيماً بأنه 

ستقباله -أساء ھو إليه قد خرج  الذي وصلته اQخبار أن أخاه
مسلح - يمكن مقاومته وقد أتى وقصده  يبجيش قو

إنه لم يحاول : ضطرب يعقوب لسببين، اQولالقد . نتقام-ا
إن : حق أخيه، والثانى فيأخطأ بھا  التيإص5ح اxساءة 
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؟ فماذا يعمل. لسحق يعقوب فيعيسو كانت معه قوة تك
يلة لكى يسترضى أخاه ضل وسبأف ىءاQول رتب كل ش في

، وبعد ذلك أرسل ھديته أو-ً، ثم ممتلكاته ، إذعند مقابلته
ذلك الوقت كان  فيو. المؤخرة فيأفراد أسرته الذين أحبھم 

 في، فذھب وحده وسكب نفسه أمام هللا عقله مشغو-ً جداً 
: جر قال له م5ك العھدوعند الف. نكسار طوال الليلاالص5ة ب

كله لم يقبل التسليم فصرخ ن كيان يعقوب ، لك"يأطلقن"
 وھكذا ٢٦: ٣٢تك »لُِقَك إِْن لَْم ُتبَاِرْكنِي-َ ُأطْ «: َفَقالَ ... :قائ5ً 

تأثر من  الذيجسده  في، وحمل أيضاً ع5متھا البركة لنا
  .الص5ة المقتدرة ھيھذه . رع معهصا الذيضربة الم5ك 

قدم الص5ة ، - تخدع نفسك وتتصور أنك تأخيوا.ن، يا 
. نوال البركة فيالمقتدرة ما لم تكن عندك الرغبة الُملّحة 

قدم بألم شديد أثق أن الص5ة - يمكن أن تقتدر ما لم ُت  يإن
ھا إنھا تمخض والرسول بولس يقول عن. وق عميقوش

، كان البستان في ي، حين كان يصلوالرب يسوع. النفس
ات دم على قه كان ينزل كقطرعر"حزن شديد لدرجة أن  في

أعرف  ي، لكنلم أعرف شخصاً ينزل عرقه كدم يإن. "اQرض
، وأعرف أشخاصاً حتى تبدأ الدماء تنزل من أنفه يلإنساناً يص

تى ُتنھك قواھم بسبب صراع يصلّون لمدة ساعات ح
  .تقتدر مع هللا التيالصلوات  ھيه ھذ. عقولھم

 تيالالنھضة  فيتُرفع بألم عميق  التينتشرت الص5ة القد 
، وقد كانت تلك الصلوات أيام حكم الرئيس إدوارد فيحدثت 

 فيبمثابة حجر عثرة كبير لyشخاص الذين قاوموا النھضة 
Qن الناس كانوا يصلّون طوي5ً حتى تسيطر يامتلك اQ ،

وأود أن أقتبس . ياعرھم الروحية على كيانھم الجسدمش
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وا أن ھذا ھذا الموضوع لتر فيجزءاً مما قاله الرئيس إدوارد 
دث دائماً حين تنتشر النھضة بقوة، وھذا ھو الجزء اQمر يح

إن هللا مرات يعلن : "، قال"نتعاشا-أفكار عن "من كتاب 
ميق، بل قد تفارقه نفسه ل�نسان فيصاب الجسد بضعف ع

يعتقد كثير من ال5ھوتيين أن حياة موسى قد . الحياة نفسھا
قد  ، وأن ھذه الحالةلبُأخذت منه بھذه الصورة وھو على الج

  ."حدثت مع بعض القديسين غيره
فيه البعض حجر عثرة  رأى يعقلإن ھناك نوعاً من التفكير ال

  ."الحزن العميق على نفوس ا.خرينھتمام و-، وھو الھم
إن البشر يتأثرون تأثراً عميقاً وتتأثر عقولھم جداً حين يرون "

بيت  فيتراق ح-ا.خرين معرَّضين لخطر عظيم كالغرق أو ا
خطر إزداد تأثر اxنسان ، فكلما إزداد الشبَّت فيه النيران

معقول أن يرى العالم غير ، لماذا إذاً ُيعُد أمراً نشغالهاو
خطر  فيالمؤمنين يتأثرون تأثراً عميقاً حين يرون البشر 

إن . والوقوع تحت خطر اxله العظيم؟ يالعذاب اQبد
-بد  –ھو روح المحبة  الذي –اQشخاص الممتلئين بروح هللا 

أن يتأثروا بعواطف المحبة والشفقة على ا.خرين أكثر من 
  ". ثرون بالعواطف اxنسانية العاديةأولئك الذين يتأ

لماذا ُيعُد أمراً غريباً إن كان أولئك الممتلئون بروح المسيح "
أحبھا محبة  الذي؟ ذاك المسيحيحبون النفوس كما يحبھا 

. كأس غضب هللا حتى الثمالة Qجلھاشرب ة لدرجة أنه قوي
، وكرئيس الوقت ذاته قدم دمه Qجل النفوس في الذيو

حزن  فيكھنة قدم أيضاً صراخاً كثيراً ودموعاً وكانت نفسه 
ض بنفوس مختاريه حتى يتم القول عميق كأنه كان يتمخ

وكما كانت . )١١:  ٥٣إش " (ِمْن تََعِب نَْفِسِه يََرى َويَْشبَعُ "
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، قلب المسيح من نحو النفوس فيروح المحبة الكامنة ھذه 
أن يصل المسيح إلى  فيكذلك أيضاً روح الكنيسة ورغبتھا 

ُحْبلَى  ..اْمَرأٌَة ) "٢–١ : ١٢رؤيا ( في، وقد قيل عنھا النفوس
َعًة لَِتلِدَ  َضًة َوُمَتَوّجِ إن روح أولئك الذين يتألمون . "تَْصُرُخ ُمَتَمّخِ

كان يتمخض Qجل  الذيھم كالرسول  Qجل نفوس ا.خرين
النفوس وكان مستعداً أن يكون محروماً من المسيح Qجل 

  ... ا.خرين 
اْلَحِميَُّة أََخَذْتنِي بَِسبَبِ اQَْشَراِر تَارِكِي : "وكما قال المرنم

من نفس  ١٣٦عدد  في، ويقول )٥٣:  ١١٩مز " (َشرِيَعِتكَ 
Qَنَُّھْم لَْم يَْحَفظُوا َجَداِوُل ِميَاٍه َجَرْت : "صحاحاQ ، ِمْن َعْيَنيَّ

أَْحَشائِي، ): "١٩:  ٤أصحاح ( في، وإرميا يقول "َشرِيَعَتكَ 
-َ أَْسَتِطيُع . يَئِنُّ فِيَّ َقْلبِي. تُوِجُعنِي ُجْدَراُن َقْلبِي! أَْحَشائِي
ُكوتَ  Qَنَِّك َسِمْعِت يَا نَْفِسي َصْوَت اْلُبوقِ َوُھَتاَف . السُّ

يَا لَْيَت َرْأِسي َماٌء، " فيوھذه المعانى وردت أيضاً . "بِ اْلَحرْ 
" َوَعْيَنيَّ يَْنُبوُع ُدُموعٍ، َفأَْبِكَي نََھاًرا َولَْي5ً َقْتلَى بِْنِت َشْعبِي

َوإِْن لَْم تَْسَمُعوا ذلَِك، َفإِنَّ نَْفِسي تَْبكِي فِي "، )١:  ٩إرميا (
كِْبرِيَاِء، َوتَْبكِي َعْيَنيَّ ُبَكاًء َوتَْذِرُف أََماِكَن ُمْسَتتَِرًة ِمْن أَْجِل الْ 

ُموَع، Qَنَُّه َقْد ُسبَِي َقِطيُع الرَّّبِ  : لِذلَِك ُقْلتُ "، )١٧:  ١٣إر " (الدُّ
وا بَِتْعِزيَتِي َعْن َخَرابِ . اْقَتِصُروا َعنِّي، َفأَْبِكي بَِمَراَرةٍ « -َ تُِلحُّ

 رأىإنه لما  أيعن مردخونقرأ . )٤:  ٢٢إش " (»بِْنِت َشْعبِي
َشقَّ ُمْرَدَخاُي ثِيَابَُه "عبه معرضاً لخطر الموت والھ5ك ش

َولَبَِس ِمْسًحا بَِرَماٍد َوَخَرَج إِلَى َوَسِط اْلَمِديَنِة َوَصَرَخ َصْرَخًة 
فلماذا ُيعتبر اQشخاص الذين . )١:  ٤أستير " ( َعِظيَمًة ُمرَّةً 

طريقھم إلى  فيين ھم يصرخون حين يرون تعاسة أولئك الذ
  ."أشخاصاً متھوسين؟ يھ5ك اQبدال



 النھضة الروحية

٦١ 
 

Qبيَّن أن ھذا اQ مر كان شيئاً طبيعياً لقد اقتبست ما سبق
كل  في، وقد حدث مثل ھذا تلك اQيام فيات نتعاشا- في
تساع اباخت5ف عظمة و ، وكان يختلفات العظيمةنتعاشا-

دا كان ناسكتل فيات العظيمة نتعاشا- فيف. وعمق العمل
ب من ، والبعض ا.خر كان يقرالبعض ينطرحون على اQرض
  .الموت من عمق الحزن والتأثر

  
 يالص5ة فعليك أن تصل فيإن أردت أن تكون مقتدراً ) ٨(

  :كثيراً 
كتشفوا أن ركبتيه كانتا اقيل عن الرسول يعقوب إنه بعد موته 

سر نجاح  ، ھذاآه. الص5ة فيقد تصلبتا من كثرة الركوع 
  .انت لھم الركب المنحنية، إنه كلت5ميذ والخدام اQولا
  :سم المسيحاإذا أردت أن تكون ص5تك مقتدرة فقدَّمھا ب) ٩(

، و- سمك أنتاقتراب إلى هللا عن طريق -إنك - تستطيع ا
، لكن يستحقاقك الشخصان تطلب على أساس يمكنك أ

كلنا  .سم المقبول لديه-هللا عن طريق اإلى  ييمكنك أن تأت
إذا ذھبت إلى . سم إنسان مااف المقصود باستخدام يعر

فإنه  يالبنك ومعك شيك أو ورقة تحمل إمضاء إنسان غن
الشيك كما لو  فيإمكانك أن تصرف المال المقيد  فييكون 

ة ھذه الحال في، وأنت كان الثرى نفسه قد ذھب إلى البنك
ھكذا إذ أعطاك . يسم ذلك الثراستخدمت اتكون قد 

تقدمھا باسم  التيأن الص5ة  يسمه فإن ھذا يعناسيح الم
، وھكذا ھاقدم الذيكان المسيح ھو  المسيح تصبح كما لو

سيح نفسه ھو كان الم تأخذ أنت من هللا ما سألته كما لو
  .بإيمان يذكر أنك يجب أن تصلالكن . طلب ھذه اQمور الذي
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  :كالص5ة ما لم تترك كل خطايا فيلن تكون مقتدراً ) ١٠(
ھا أن تترك ينبغي. أن تذكر خطاياك وتتوب عنھا يفف5 يك

ويكون ھذا التصميم من كل  ،بالكامل وترفضھا رفضاً أبدياً 
  .قلبك

  :بإيمان ييجب أن تصل) ١١(
 ي، أما إن كنت تصلطلبتھا التييجب أن تتوقع نوال اQشياء 

، ستجابة للص5ةانواله ف5 تنتظر  وأنت - تتوقع ىءلش
ة Qن ھناك أسباباً تدعو إلى ستجاب يتوقع ا-فاxنسان -

كنك تطلبھا بغير ، لهللافإذا كانت الطلبة متفقة مع كلمة . ذلك
وإذا كانت إرادة . أن تتوقع نوالھا، فأنت بھذا تجعل هللا كاذباً 

، فإنك يجب ت لك شيئاً عن طريق أعمال عنايتههللا قد أعلن
. Qجلھا يكنت تصلنوال البركة إن  أن تتكل على ذلك وتتوقع

، فتوقع أن Qجل أمور معيَّنة يلقدس Qن تصلوإذا قادك الروح ا
كتابه  فييعمل هللا ھذه اQمور كما لو كان هللا قد أعلن ذلك 

القدس قد  إن فكرة إرشاد الروح: "قد يقول أحدھم. المقدس
، إنما المؤسف ھو أن ك5: "، أقول"تقود البعض إلى التعصب

إن جماھير . وا أنفسھم من جھة ھذا اQمرد خدعالكثيرين ق
، فإن كان البعض نھمأمر تدي فيمن البشر مخدوعون 

أنھم يسلكون يتصورون أنھم منقادون بروح هللا بينما الواقع 
أن أولئك  في، فھل يكون ھذا سبباً حسب تصوراتھم الخاصة

د الكثيرون يعتق. " يتركون قيادة الروح؟المنقادين حقاً بروح هللا
، فھل يكون ھذا بينما ھم لم يخلصوا، ھم قد نالوا الخ5صأن

ن البعض فرض أا. أن نبتعد نحن عن الرب يسوع؟ فيسبباً 
، ھذا اQمر في، بينما ھم مخدوعون يتصورون أنھم يحبون هللا

أن يكف القديسون اQتقياء الذين قد  فيفھل يكون ھذا سبباً 
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؟ كذلك الحمد �عن أن يرنموا ويقدموا  امتyوا بمحبة هللا
يقودھم  الذيتصورھم بأن روح هللا ھو  فيالبعض مخدوعون 

. يقع عليھم وحدھم اً للوم إذ، فاQنھم يتبعون مشاعرھم
كن رزيناً واتبع قيادة روح  ، لكنعزيزى، إياك أن تتبع مشاعرك

  .هللا
  لماذا يطلب هللا ھذا النوع من الص5ة ؟) ٣(

ة ھذه اQمور لجعل مين أھتبيّ  التيسأذكر بعض اQسباب 
  :الص5ة مقتدرة

إن الرغبة القوية من جانبنا لخEص الخطاة ترينا ) ١(
فحين  :مشاعر الرب العميقة من جھة الخطاة التائبين

قلوب المؤمنين من نحو  فيكنت أرى قوة المحبة العجيبة 
 فيكنت أتأثر باQكثر من محبة هللا العجيبة ورغبته ، النفوس

إحدى  فيتأثرت حين قرأت عن سيدة  كم. خ5ص النفوس
وس بصورة - يمكن أن النھضات كانت لھا عواطف المحبة للنف

المؤمنين ھذا الحزن  في، فإن كان روح هللا يولّد ُيعبّر عنھا
، فكم تكون ق واQشواق المقدسة لخ5ص النفوسالعمي

ولكى يعبّر الرب عن . !!خ5ص الخطاة قوية جداً  فيرغبة هللا 
  ."التمخض"اعر وصفھا بالقول المشھذه 
لتھب قلبه بالرغبة المقدسة لخ5ص الخطاة اشخصاً  رأيت

ن يسقط إنسان يسمعه مھما كان مركزه -بد أ أيلدرجة أن 
، لكن نعم، قد يتعثر الكثيرون من ھذا. على وجھه إلى اQرض

سمية الذين ليست لھم -أولئك ھم أصحاب المسيحية ا
روح قد أن ھذه اQمور من عمل أعت يالبصيرة الروحية لكن

 فيبالروح حتى تتمخض  ىء، يا ليت الكنيسة تمتلآه. هللا
  .!يوم واحد فيالص5ة لترجع الب5د كلھا إلى الرب 
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ِمْثَل ھِذِه؟  رأىَمْن َسِمَع ِمْثَل ھَذا؟ َمْن "أشعياء  سفر في
ٌة دَ  ْفَعًة َواِحَدًة؟ َفَقْد َھْل تَْمَخُض ب5ٌَِد فِي يَْوٍم َواِحٍد، أَْو تُولَُد ُأمَّ

يقول عن ، )٨:  ٦٦إشعياء " (!َمَخَضْت ِصْھيَْوُن، بَْل َولََدْت بَِنيَھا
وقد سألت أحد . "قبل أن يأخذھا الطلق ولدت"  الكنيسة
، وكان ذلك ين با-سم عن المقصود بھذه ا.يةالمسيحي

، الص5ة المقتدرةفكرة  في الشخص ممن - يتفقون معنا
نون معاً ويتمتعوا قصود بھا ھو أن ينطلق المؤمفقال إن الم

لكن ذلك الشخص لم يعرف الفرق بين . بشركة اxنجيل
  .طريق الرب فينط5ق يسبق الو-دة وبين ا- الذيالطلق 

النتيجة  ھيذكرتھا  التيإن المشاعر القوية ) ٢(
لو أن  :المطلوبة لرؤية الخطر المحدق بنفوس الخطاة

ن أمامھن عائلة يرأھذا المكان  فيالسيدات الموجودات 
اللھيب ابتدأوا يصرخون كل أفرادھا ومن قوة  فيشبت النار 

ن قد يفقد ضطراب ومن شدة الحز-، -بد أنھن يشعرن باألماً 
أحداً من ھذا أو يقول إن ، ولن يتعجب البعض وعيھن

ن العميق بسبب ذلك السيدات قد أصابھن الخبل نتيجة حزنھ
بعض لم تظھر يعد عجباً حقاً ھو لو أن ال وما. المنظر المرعب

لماذا إذاً ُيعُد أمراً عجيباً إن كان . عليھن ع5مات التأثر
وصفتھا سابقاً  التيالمسيحيون بالحق تتملكھم المشاعر 

. ھم فيه؟ الذيلخطاة والخطر العظيم حين يرون حالة ا
أن اQشخاص الذين لم يحسوا بالشفقة  ھيالواقع  حقيقة

- أنا . يعلى الخطاة ھم أشخاص تدينھم سطحالحقيقية 
. أقول ھذا ھو الواقع ي، لكنيحكم فيأريد أن أكون قاسياً 
. حين يرى ھذه المشاعر من المؤمنين؟لماذا يتعجب العالم 
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تقوى هللا وحب ، بل نتيجة مؤكدة ليفھذه المشاعر أمر طبيع
  .البشر

من أن  إن نفس المؤمن حين تتثقل بھذه الصورة -بد لھا) ٣(
  :تتمتع بالراحة بعد ذلك

قصد فا� يسمح لنفس المؤمن بأن تحس بھذا الثقل Qنه ي
ما - ُيظھر المؤمنون ، فكثيراً من وراء ھذا أن يقرَّبه إليه

إيمانھم با� حتى يسمح بأن يثقل على قلوبھم ھذا اQمر 
ة فيذھبون لدرجة أنھم - يستطيعون تحمل الحياة بھذه الصور

ثيرين من وھذا يشبه ما يحدث لك. طلباً للراحة إلى الرب
 ىءفا� مستعد أن يقبل الخاط. الخطاة وھم تحت التبكيت

- يريد  ىءشخص المسيح، لكن الخاط فيإذا أتى إليه واثقاً 
 ي، لكنه لن يلقخطاياه إنه يصارع ويئن تحت ثقل. يأتيأن 

إلى درجة -  بنفسه على الرب إ- متى وصل التبكيت
، ومتى وصل إلى اليأس وأحس أنه ع معھا الحياةيستطي

لى بنفسه بكل قوته ع يعلى فوھة الجحيم حينئذاك ُيلق
  .رحمة هللا Qنھا رجاؤه الوحيد

، ن بمسئولية النفوس يصلّون كثيراً ھكذا حين يتثقل المؤمنو
م ُيلقوا الكل ، Qنھم لما صلّوا أكثر أحسوا بالثقل أكثروكل

- يستطيعون التخلص من ھذا  ، فھمعلى الرب باxيمان
النھاية  فيحتى يصلوا  –إ- إذا أطفأوا الروح القدس  –الثقل 

إلى حالة فيھا ُيلقون ھذا الثقل على الرب يسوع عن طريق 
، فيتمتعون بالراحة ويحسون أن شخصه فياxيمان البسيط 

وغالباً . يصلّون Qجلھا قد تمتعت بالخ5صكانوا  التيالنفس 
الص5ة بأمجاد عظيمة  فيؤمن بعد ھذا الصراع ما يحس الم

  . "وبفرح - ُينطق به ومجيد"
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حياة  فيھل تتصور أنه - يوجد مثل ھذه اxختبارات 
. ؟؟ وھل تسأل لماذا لم أتمتع أنا بمثل ھذه اQمورالمؤمنين

، م من أولئك الذين يسكنون اQريافليس السر ھو Qنك أحك
لدين، أو Qن لك تقوى أكثر من Qن لك معرفة أكثر بطبيعة ا أو

Qنك حر من ل لك بد-ً من أن تتكبر أقُ  ي، لكن دعنغيرك، ك5
رأسك خجQ ً5نك إنسان  يأن تغط ينبغي، ھذه المشاعر

ھذه الدرجة من  عالمى متكبر - يمكن أن تصل إلى
ھذه المدينة أناس لھم  فيكم أتمنى أن يوجد . الروحانية
أن نخاف  ينبغي، - م علينا بالخبلح، وإن حكم العالھذه الرو

ل روحه فينا ھذا ما دمنا نحيا قريبين من هللا ونتمتع بعم
  .وصفتھا التيبالصورة 

ذاتھا  فيإن تأثيرات روح الص5ة على الجسد ليست ) ٤(
  :جزءاً من الدين

إن ھذا . ضعف الجسد نتيجة تأثير قوة النفسفكثيراً ما ي
، ضرورياً للص5ة المقتدرة جوھرياً ليس أمراً  يالضعف الجسد

على أن الجسد قد . ه نتيجة طبيعية للعواطف الملتھبةلكن
تسيطر على العقل  التييضعف ليس نتيجة العواطف القوية 

فقد . مور اQرضيةاQ فياQمور الدينية فقط بل أيضاً  في
وقت الثورة أنه سقط  فيسمعت عن أحد حراس البرلمان 

 يوأعرف سيدة كانت تصل. ة جداً ميتاً حين بلغته أخبار سار
أحد اQيام حضر  في، وزوج ابنتھابحزن عميق طالبة خ5ص 

 يالبيت تصل فيوظلت السيدة  جتماعا- فيذلك الشاب 
، ولما رجع إلى بخلص الشا جتماعا-، وعند نھاية Qجله

ته بالخبر امتyت فرحاً عجيباً ومن شدة البيت وعلمت حما
، نعم، إن المشاعر القوية. لالحا فيالفرح سقطت ميتة 
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فھذا . ية، كثيراً ما تؤثر ھذا التأثيرسواء أكانت دينية أو عالم
، لكنه النتيجة الطبيعية للمجھود التأثير ليس سببه الص5ة

  .الجبار  يالعقل
كون رباطاً يوحد يالص5ة Qنه  فيإن هللا يطلب ھذا الحزن ) ٥(

  :الكنيسة بالمسيح
، ف متبادلة بين المسيح والكنيسةاطفھذا الحزن ُيوجد عو

قلوب شعبه بعضاً من  فيوكأنى بالمسيح قد سكب 
الشفقة على  فيعواطفه المتأججة حتى يتشاركوا معه 

خدمتھم بين الخطاة فيھم  فيإن الخدام الناجحين . النفوس
، وھذه والرغبة المتأججة لخ5ص البعيديندائماً ھذه الشفقة 

ا لو كان المسيح ون مؤثراً كمكلماتھم ووعظھم فيك فيتظھر 
كما لو كانت صادرة إن كلماتھم تكون حارة . ھو المتكلم فيھم
 الذي، ولست أقصد بھذا أن المسيح ھو من قلب المسيح

، لكنه يلھب المشاعر حتى تصبح الكلماتيملى ھذه 
 الذيالكلمات مؤثرة فيتأثر السامعون كما لو كان المسيح ھو 

  .يالتراباxنسان  ييتكلم على شفت
تحاد قوية بين ابط وجد رُ و-دة النفوس يُ  فيإن التمخض ) ٦(

  :ددين حديثاً جالمؤمنين الملتھبة قلوبھم غيرة وبين المت
ب أولئك قلو فيفالمتجددون حديثاً تكون لھم معزَّة خاصة 

، بل إن ھذه المشاعر تكون كتلك الذين صلّوا Qجل خ5صھم
وقد أحسن . ولQا ام من نحو مولودھتُحس بھا اQ التي

لقد ". أو-دى: "بير حين قال عن المؤمنين اQحداثبولس التع
لقد . "أو-دى الذين أتمخض بھم: "امتy قلبه بالمحبة لھم

ن عليھم حزن اQب على ابنه الضال، إلى الوراء فحز ارتدوا
ُض بُِكْم أَْيًضا إِلَى أَْن يََتَصوََّر اْلَمِسيُح فِ : "وقال لھم " يُكمْ أَتََمخَّ
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لقد . )٢٧:  ١كو " (اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء اْلَمْجدِ "، )١٩:  ٤غل (
ات أن أولئك الذين لھم روح الص5ة كانوا نتعاشا- في-حظت 

 الماضي فيلقد تألموا . ون المؤمنين اQحداث حباً عميقاً يحب
، ة، وھا ھم ا.ن يتمتعون باستجابة الص5الص5ة فيQجلھم 

َھا أَنَا َواQَْو-َُد الَِّذيَن : "قولوا للرب يسوعويمكنھم أن ي
  .)١٣:  ٢عب " (أَْعطَانِيِھِم هللاُ 

إن هللا يطلب ھذا النوع من الص5ة Qنه الطريق الوحيد ) ٧(
 يأيعد الكنيسة لقبول البركات العظمى دون أن تصاب ب الذي

التراب أمام الرب وتقدم له  فيضرر حين تتضع الكنيسة 
ير تكون سبب خ يحين تأت فإن البركة :زن عميقالص5ة بح

نكسار النفس ھذا ا، بينما إذا نالت البركة عن طريق غير لھا
 فيإن الص5ة بانكسار تزيد الكنيسة . متلئ كبرياءفإنھا قد ت

  .القداسة والمحبة والتواضع
  
  الص5ة المقتدرة نافعة جداً ) ٤(

 رأىنه لما ، لكنحراف شعب الرب بكى وتألماإيليا  رأىلما 
أنه - توجد وسيلة لمنع ھذا الشعب من التعبد لyوثان صلى 

لك اQمة الخاطئة بأن يمنع حتى يرسل الرب قصاصه على ت
وقد استجاب هللا إذ أغلق السماء ث5ث سنين . المطرعنھا 

 رأىولما . أّمر حالةوستة أشھر حتى وصل الشعب إلى 
عد ؟ صذا عملت قد حان لمسامحة الشعب مالوقإيليا أن ا

 لقد أراد أن يكون وحيداً . إلى الجبل وانحنى ھناك للص5ة
، بينما ھو كان وطلب من خادمه أن يذھب سبع مرات

المرة اQخيرة قال له الخادم  فيو. الص5ة فييسكب نفسه 
 في، فقام إيليا حابة صغيرة قدر كف إنسان قد ظھرتإن س



 النھضة الروحية

٦٩ 
 

 ت وقد أتىستجيباُ الحال من على ركبتيه Qن الص5ة قد 
لكن إيليا كان : "قد تقول. فيه سُيرفع غضب هللا الذيالوقت 

أيام الرسل،  فيفھذا ما قيل ، بھذا، - تعتذر ييا عزيز". نبياً 
ا إنساناً تحت كان إيلي: "لكن اسمعوا بماذا أجاب الرسول

، و-بد قتدرةإيليا ص5ة م لقد كانت ص5ة. "ا.-م مثلنا وصلى
  .تكون له نفس الص5ة المقتدرة أن لكل مؤمن أيضاً 

الص5ة حتى إن الملكة  فيته شتھر جون نوكس بقوّ القد 
ته أكثر مما الدموية كانت تقول إنھا تخاف من صلوا يمار

د أثبتت الحوادث صدق ھذه ، وقتخاف من جيوش أوروبا
لى بحزن عميق طالباً تحرير ب5ده، ومن لقد كان يص. الحقيقة

مكان  في، وقد كان يصلى عادة شدة الحزن لم يكن ينام
كان معه بعض  يالليال يإحد فيو. معيَّن من حديقة منزله

Qلقد : "جون نوكس وسط الص5ة قال في، وصدقاء يصلّونا
لكنه أحس . لم يستطع أن يقول ماذا حدث؟". أتى التحرير

ماذا . ستجاب الص5ةالرب قد بأن شيئاً ما قد حدث وأن ا
  . !يتحمل موت مار ياليوم التال في لقد أتت اQخبار. ؟ حدث

 في: لى أحد الخدامرواھا  التيسمعوا ھذه القصة الواقعية ا
دة سنوات حتى كادت إحدى المدن لم تحدث نھضة ما لع

خلَّصين وساد ، فالشبان كلھم كانوا غير مىءالكنيسة تنطف
مكان  في، وتلك المدينة في، لكن الخراب على الكنيسة

اللسان  جل مسن يعمل حداداً وكان ثقيل، ُوجد رمنعزل منھا
أحد أيام الجمعة بينما كان  في، و- يعرف كيف يتكلم جيداً 

نشغل عقله جداً بحالة الكنيسة االدكان وحيداً  فييشتغل 
غير المتجددين فيھا وغمر قلبه حزن عميق حتى واQشخاص 

من  يوابتدأ يصلإنه وضع العمل جانباً وأغلق باب الدكان 
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يوم  فيالص5ة و فيلقد جاھد كثيراً . ى الغروبالظھر إل
خاص  اجتماعة أن ينبه عن اQحد طلب من خادم الكنيس

قبول ھذا اQمر Qنه كان  في، وقد تردد الخادم لyعضاء
، لكنه قبل أخيراً وأعلن خشى أن يكون عدد الحاضرين قلي5ً ي

ساء نفس اليوم بمنزل أحد م فيعقد سيُ  جتماعا-أن ھذا 
جتمع عدد كبير حتى إن ذلك البيت اوعند المساء . اءاQعض

، وساد صمت رھيب على الحاضرين لھم المتسع لم يتسع
إن كان : "نفجر أحد الخطاة بالبكاء وقالاى إلى حين حت

، وتبعه ثانٍ ". يمن يستطيع أن يصلى فليصّل Qجل بينكم
 ىءوالش. تبكيت عميق جميع أھل تلك المدينة، وعم وثالث
لتفات ھو أن كل ھؤ-ء اQشخاص ذكروا -و إلى ايدع الذي

 التيالساعة  فيأنھم وقعوا تحت التبكيت منذ يوم الجمعة 
وقد أعقب ذلك نھضة  .الص5ة فيفيھا بدأ ذلك الحداد العجوز 

ستطاع ا الذيقوية سببھا ذلك الرجل العجوز ثقيل اللسان 
  .الص5ة وأن يجاھد مع هللا فيأن يصارع 

  مEحظات
ن صلوات كثيرة تضيع وُيحرم أصحابھا من التمتع بالص5ة إ) ١(

ة الحصول على برك فيالمقتدرة Qنھم حين تتملكھم الرغبة 
، فھذه الرغبات الطاھرة معيَّنة - يواظبون على الص5ة

مواظبة يوّلدھا روح هللا -بد أن تصحبھا ص5ة ب التيالمقدسة 
نفسك  فيتجد ، حين ييا عزيز. الروح ىءومثابرة لئ5 ينطف

  :ھذه الرغبات المقدسة
  .الروح ىء- تطف -أ

، و- الص5ة Qجل ھذه الرغبة المقدسة فيوّحد قلبك  - ب
إتبع . مواضيع أخرىتتحول عن الھدف وتنشغل بالص5ة Qجل 
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 فيتقتدر كثيراً  التيقيادة الروح حتى تقّدم الص5ة الحارة 
  .فعلھا

فلن يتمتع الخادم . ليلةالص5ة تصبح فائدة الخدام ق بغير) ٢(
Q ن . جلهبالنجاح إ- متى ُصلّىQ أحياناً يتبارك عمل الخادم

 ، لكن أكثر الخدام نجاحاً ھناك أشخاصاً آخرين يصلّون Qجله
  .ھم أولئك الذين لھم روح الص5ة

، إنما الخدام وحدھم فيإن روح الص5ة - يجب أن تكون ) ٣(
يم الص5ة القوية تقد فيعلى الكنيسة أن تتحد  ينبغي

  .تقتدر مع هللا التي رةالحا
ه إليك ھذا السؤال وا.ن ھل ستعمل بكل ما : أريد أن أوجَّ

؟ الفصل السابق في؟ وھل عملت بما سمعته سمعته ا.ن
أمام هللا ھل سجلت خطاياك واحدة واحدة واعترفت بھا 

ا.ن وتشترك  يھل يمكنك أن تصل فُرفعت من على كتفيك؟
الطلبة حتى ينسكب علينا روح هللا  في مع القديسين

  .القدوس؟
  

  الفصل الخامس
  صEة ا|يمان

ُكلُّ َما تَْطُلُبونَُه ِحيَنَما تَُصلُّوَن، َفآِمُنوا : لِذلَِك أَُقوُل لَُكمْ "
  "أَْن تََنالُوُه، َفيَُكوَن لَُكمْ 

  )٢٤:  ١١مرقس (
، الكلمات تشير إلى إيمان المعجزاتيعتقد البعض أن ھذه 

 يةفالسيد حين قال ھذه اQ. ھذانما - يوجد أقل إثبات يؤيد بي
، والدليل على ذلك ھو أنه لم يكن يشير إلى إيمان المعجزات

وا عائدين ت5ميذه كانين نقرأ اQصحاح نجد أن المسيح وح
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لتعب، فرأوا ، وكانوا يحسون بالجوع واصباحاً من مكان الخلوة
بأنھا تحمل ثماراً  يوح، كان شكلھا جمي5ً يشجرة تين قريبة

منھا وجدوھا - تحمل إ- أوراقاً، فقال لھا لكنھم حينما اقتربوا 
َوَكاَن  -َ يَْأُكْل أََحٌد ِمْنِك ثََمًرا بَْعُد إِلَى اQَبَدِ : "الرب يسوع

َوفِي الصَّبَاحِ إِْذ َكانُوا ). "١٤:  ١١مرقس " (ت5ََِميُذُه يَْسَمُعون
تِّيَنَة َقْد يَبَِسْت ِمَن اQُُصوِل، َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َوَقاَل ُمْجَتاِزيَن َرأَْوا ال

َفأََجاَب » !اَلتِّيَنُة الَِّتي لََعْنَتَھا َقْد يَبَِستْ ! يَا َسيِِّدي، اْنُظرْ «:لَهُ 
Qَنِّي اْلَحقَّ أَُقوُل ٢. لِيَُكْن لَُكْم إِيَماٌن بِا�ِ «:يَُسوُع َوَقاَل لَُھْم 

َو-َ ! اْنَتِقْل َواْنطَرِْح فِي اْلبَْحرِ : ْن َقاَل لِھَذا اْلَجبَلِ إِنَّ مَ : لَُكمْ 
يَُشكُّ فِي َقْلبِِه، بَْل ُيْؤِمُن أَنَّ َما يَُقوُلُه يَُكوُن، َفَمْھَما َقاَل يَُكوُن 

: آيتنا وبعد ھذا مباشرة تأتى. )٢٣–٢٠:  ١١مرقس " ( لَهُ 
ونَُه ِحيَنَما تَُصلُّوَن، َفآِمُنوا أَْن ُكلُّ َما تَْطلُبُ : لِذلَِك أَُقوُل لَُكمْ "

  ). ٢٤:  ١١مرقس ( ."تََنالُوُه، َفيَُكوَن لَُكمْ 
لقد أراد السيد أن يعلّم ت5ميذه طبيعة وقوة الص5ة وأھمية 

، فوضع أمامھم ھذه الحالة العسيرة هللا في ياxيمان القو
، وقال لھم البحر فيمعجزة زحزحة الجبل وطرحه  ھي التي
وا أن يعملوا أعما-ً ستطاع-لو كان لھم إيمان با� إنه 

قط على أن ھذه الم5حظة - تتعلق ف... عظيمة كھذه
ن السيد يقول بعد ذلك ، Qباxيمان الخاص بعمل المعجزات

َوَمَتى َوَقْفُتْم تَُصلُّوَن، َفاْغِفُروا إِْن َكاَن لَُكْم َعلَى : "مباشرة
َماَواتِ  أََحٍد َشْيٌء، لَِكْي يَْغِفرَ  لَُكْم أَْيًضا أَُبوُكُم الَِّذي فِي السَّ

َماَواتِ . زَّ-َتُِكمْ  َوإِْن لَْم تَْغِفُروا أَْنُتْم -َ يَْغِفْر أَُبوُكُم الَِّذي فِي السَّ
فھل لھذه صلة  ).٢٦، ٢٥:  ١١مرقس"(أَْيًضا زَّ-َتُِكمْ 
، فھل ھذا اQمر حين تصلى يجب أن تغفر. بالمعجزات؟

إن ھناك . عمل المعجزات؟ فيين يرغب اxنسان مطلوب ح
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ل الكتاب تتحدث عن اxيمان كوسيلة لعم فيمواعيد كثيرة 
  .المعجزات، فھل إيمان المعجزات، يختلف عن اxيمان با�؟

، وقد مررنا تحدثنا عن الص5ة المقتدرة الماضيالفصل  في
الص5ة Qنى قصدت أن  فيسريعاً على موضوع اxيمان 

ھذا الفصل، وأود أن  فيعن ھذا الموضوع بالتفصيل نتحدث 
  :أوضح ھذا

)١ (xيمان شرط جوھرى للص5ة المقتدرةأن ا.  
  .؟نصليبماذا نؤمن حين ) ٢(
  .يجب أن نؤمن أننا سننال ما نطلب؟ متى) ٣(
الص5ة يحصل على البركة  فيإن ھذا النوع من اxيمان ) ٤(

  .المطلوبة
  .فيھا نتمتع بھذا اxيمان؟ التي كيف نصل إلى الحالة) ٥(
  .عتراضات-الرد على بعض ا) ٦(
  للص5ة المقتدرة ياxيمان شرط جوھر) ١(

يبة يقدمھا إن ھناك أشواقاً ط. - شك فيه يھذا أمر جوھر
لمطلوب ، لكن ليس ھذا ھو اxيمان ااxنسان ويقبلھا هللا

ص5ة  ھيليست  يمان، فھذه اQينال البركة من هللا الذي
قد يمنح هللا ل�نسان بعض أمانيه، ، نعم. مان المقتدرةاxي

ستجابة اكن ھذا - ُيعتبر ، لوذلك من إحسان هللا ومحبته
. يضمن نوال البركة الذين اxيمان أتحدث ا.ن ع يإن. للص5ة

- أقول إن الص5ة أحياناً - تُقبل أو تنال  ي-حظوا أن
أتحدث عن  ي، لكنير ھذا الصنف من اxيماناxستجابة بغ

أؤكد لكم  يولك. يطلبھا التييضمن نوال البركة  الذياxيمان 
درة لنتأمل ما قاله أن اxيمان شرط جوھرى للص5ة المقت

إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزُه ِحْكَمٌة، َفْليَْطلُْب ِمَن : "الرسول يعقوب
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َولكِْن . َفَسُيْعطَى لَهُ ِهللا الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِميَع بَِسَخاٍء َو-َ ُيَعيُِّر، 
لِيَْطلُْب بِإِيَماٍن َغْيَر ُمْرتَابٍ اْلبَتََّة، Qَنَّ اْلُمْرتَاَب ُيْشِبُه َمْوًجا ِمَن 

  .)٦، ٥: ١ يع" ( اْلبَْحِر تَْخبُِطُه الرِّيُح َوتَْدَفُعهُ 
  ؟ نصليبماذا نؤمن حين ) ٢(
  :يجب أن نؤمن بوجود هللا) ١(
يؤمن بأنه و" ْأتِي إِلَى ِهللا ُيْؤِمُن بِأَنَُّه َمْوُجودٌ يَجُِب أَنَّ الَِّذي يَ "

عب " (َوأَنَُّه ُيَجاِزي الَِّذيَن يَْطلُُبونَهُ "، يريد أن يستجيب الص5ة
، لكنھم - يوجد الكثيرون يؤمنون بأن هللا موجود. )٦:  ١١

ا� لكنھم ب، فھم يعترفون بإيمانھم يؤمنون بقوة الص5ة
  .5ةينكرون فاعلية الص

  :يجب أن نؤمن أننا سننال ما نطلبه) ٢(
، شيئاً ما أو أمراً ما كيفما اتفقأن - نثق أننا سننال  ينبغي

فQ . 5جله نصليمعيَّن  ىءسنحصل على ش إنما نتأكد أننا
، أو  يعطينا حية متى طلبنا منه سمكةيجب أن نتصور أن هللا

ُكلُّ َما " :م لنا حجراً متى سألنا منه خبزاً، لكنه يقوليقد
كان ..."تَْطلُُبونَُه ِحيَنَما تَُصلُّوَن، َفآِمُنوا أَْن تََنالُوُه، َفيَُكوَن لَُكمْ 

فيما يتعلق بإيمان المعجزات أن يثقوا بأنھم على الت5ميذ 
أن يثقوا ، ھذا ما كان يجب بد أن ينالوا ما يطلبونه بالضبط-
ركات نثق فيما يتعلق بالب يجب أن ىءش أي، واليوم ببه

ة معيَّنة سيعطيه هللا ؟ ھل إذا طلب اxنسان بركاQخرى
يقدمھا Qجل إنسان ما  التي، أو يستجيب ص5ته شيئاً آخر

يقدمھا Qجل  التي، أو يستجيب ص5ته شخص آخر في
لخ5ص أو-ده  ييصل الذيفاQب . شخص آخر؟ فيإنسان ما 

ه أو أو-د مث5ً عليه أن يثق أن الخ5ص سيتمتع به َمْن ؟ أو-د
، فھذه اQفكار - ك5. بھذه الصورة؟ يھل اQمر يقين. ؟غيره
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علينا أن نثق أننا . لھا من الصحة Qنھا - تمجد هللاأساس 
  .نسألھا بالضبط التيننال اQشياء س
  متى يجب أن نؤمن أننا سننال ما نطلب ؟) ٣(

من  نصلي التيال اQشياء متى يجب أن نؤمن أننا سنن
، فاxيمان -بد له "حين تكون لنا شھادة بذلك: "لقوأ. أجلھا؟

لم يَر شيئاً  ما ىء- يمكن ل�نسان أن يؤمن بش. من شھادة
يؤمن، بل وليس له الحق أن  ف5 يجب أن. يعتبره برھاناً له

. دث ما لم تكن عنده ھذه الشھادة، بأن شيئاً ما سيحيؤمن
وأنواع . بالواقع تعص فيليست له شھادة ھو  الذيفاxيمان 
  :ھييمكن أن يحصل عليھا اxنسان  التيالشھادة 

  :وعد الرب بھذا اQمر بالذات) ١(
الروح  ييؤكد بأنه مستعد Qن يعط الذيلرب خذ مث5ً قول ا

.باء Qن يعطوا القدس للذين يسألونه أكثر من استعداد ا
مثل ھذه الحالة يجب أن نؤمن أننا  في. الخبز Qو-دھم

وليس لنا الحق أن  ،القدس متى صلينا Qجلهنال الروح سن
ونقول إذا أردت تستطيع أن تھبنا روحك " إذا"نستعمل كلمة 

وعد  في" إذا"إننا بوضع كلمة . ھذا إھانة � فيالقدوس Qن 
عدم اxخ5ص عند ، إنما نتھم هللا بلھا، مع أنه لم يقالرب

ت جاداً ، إن كنيا رب: "تقديم ھذا الوعد، Qنھا بمثابة القول
  . "نطلبھا التييدك فأعطنا البركة مواع في

 يستطاعت أن تعلّم راعاسمعت عن شابة متجددة حديثاً 
كانت تلك الشابة . موضوع الص5ة فيكنيستھا حقيقة مھمة 

، يبيت الراع في، لكنھا ذھبت لتسكن رة جداً من عائلة شري
 يأحد اQيام دخلت على الراع فيو. وھناك نالت الخ5ص

، أنھا لم تكن قد عملت ذلك من قبل ، معمكتبه فيوھو 
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تجلس، وسألھا عن ، وطلب منھا أن اQمر سراً  فيفتصور أن 
، فقالت له إنھا قد تضايقت كثيراً من الطريقة حالتھا الروحية

الكنيسة عندما  فياQشخاص المتقدمون  يبھا يصل التي
ب طالبون الريطلبون الروح القدس Qنھم بعد ما يصلّون وي

نا ھذه البركات Qجل خاطر ، أعطيا رب: "بمواعيده يقولون
: تقدت الفتاة أن القولاعلقد . "ھذه إرادتك، إن كانت المسيح

صدق  فيالتساؤل والشك  ييعن" إن كانت ھذه إرادتك"
ر عليھا أن يؤثَّ  يحاول الراع. وعد بھا الرب التيالمواعيد 

ت حزناً وقالت زدادا، لكنھا احتى يبعد تلك الفكرة عن ذھنھ
، لكن ھذا اQمر يا سيدى في- يمكننى أن أجادل معك : "له

وخرجت من . "ھذا اQمر خطأ وأنه يھين هللا مقتنع بأن يعقل
قتناع اعدم  يالراع رأىولما . حزينة باكية يمكتب الراع

ه ھذا إلى أن يدرس اQمر من جديد، واكتشف أخيراً الفتاة قاد
رب ھذه الكلمة إنما لم يضع فيه ال لوعد" إذا"أن إضافة كلمة 

وبعد ذلك قال لشعبه إن عليھم أن يثقوا بأن . ھو إھانة �
على  ، وإذا بروح الص5ة ينسكبكل مواعيده فيالرب صادق 

  .عظيم انتعاشالكنيسة ويعمھا 
الكتاب ينطبق على الحالة  فيحين يكون ھناك وعد عام ) ٢(

  :أمامك التيالخاصة 
الخاص  ىءتضمن الشلوعد ما ي يحقيقإن كان المعنى ال

مله يح الذي، أو إذا أمكنك تطبيق المبدأ Qجله يتصل الذي
، فإنه حينئذاك يحق لك أن أمامك التيالوعد على الحالة 

وقت زاد فيه الشر  فيفرض مث5ً أنك ا. اxستجابة فيتثق 
 فيحتى يتدخل الرب  ي، فأحسست بإرشاد Qن تصلجداً 

 فيإن ھناك وعداً . تتمسك به؟ الذيد ، فما ھو الوعاQمر
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ِعْنَدَما يَْأتِي اْلَعُدوُّ َكَنْھٍر َفَنْفَخُة الرَّّبِ : "سفر إشعياء يقول
فھذه ا.ية تقدم لنا وعداً عاماً يبين . )١٩:  ٥٩إش (" تَْدَفُعهُ 

، ويمكن أن تطبق ھذا الوعد على أحكامه فينظام هللا 
وإذا سأل . ص5تك ستجابةا فيأمامك فتثق  التيالحالة 

، فإن ستجابة للص5ةافيه يمنح الرب  الذيأحدھم عن الوقت 
َوفِيَما ُھْم يََتَكلَُّموَن بَْعُد : "وعد الرب القائل فيالجواب نجده 

  .)٢٤:  ٦٥إشعياء " (أَنَا أَْسَمعُ 
دس يمكن الكتاب المق فيھناك مواعيد ومبادئ عامة 

فحين تكون . وا فيھافكر، لو أنھم للمؤمنين اxستفادة منھا
تاب فإن الك فيظروف تنطبق عليھا مواعيد أو مبادئ  في

مث5ً عنده ھذا  البيت في، فالوالد واجبك ھو أن تستفيد منھا
ْھِر َواQَبَِد َعلَى َخائِِفيِه، َوَعْدلُُه : "الوعد َرْحَمُة الرَّّبِ َفإِلَى الدَّ

" َذاكِِري َوَصايَاُه لِيَْعَملُوَھاَعلَى بَنِي اْلبَنِيَن، لَِحافِِظي َعْھِدِه وَ 
فھنا نجد وعداً Qولئك الذين لھم . )١٨، ١٧:  ١٠٣مزمور (

، فكل أب عنده ھذه الصفة له الحق أن ربصفة مخافة ال
، إن يياعزيز. ھذا الوعد على نفسه وعلى عائلته يطبق

الص5ة وثق أنه  فيكنت تخاف هللا فاستفد من ھذا الوعد 
  .بنيك يلبن

أن أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وأجمع  يكانإم في
، ستخدامھا كمواعيدايمكن  التييات مجموعة عجيبة من ا.

يجوز فيھا كل ابن �  التيأثبت بھا أنه مھما كانت الظروف 
 –إما عاماً أو خاصاً  –الكتاب  فيفإن الرب قد أعطاه وعداً 

بحيث يضة جداً إن بعضاً من مواعيد الرب عر. يناسب حالته
كل : "آيتنا فيلنا  الذي، مثال ذلك الوعد تشمل أموراً كثيرة

عرض وعد الرب ما أعجب طول و. "ما تطلبونه حينما تصلّون
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 الذيفحين تنفتح عين اxنسان ! يھذا للمسيحى المصلّ 
كان  التييحيا حياة الص5ة فإنه يتعجب من حالة العمى 

تساع اوعد ونى ھذا اليعيش فيھا أو-ً حين لم يكن يرى غِ 
  .ل أن يكشف له الروح القدس حقيقتهمعناه قب

بھا يطبق الرسل مواعيد ونبوات وإع5نات  التيإن الطريقة 
يسير  الذي، فتساع كلمة هللار لنا غنى والعھد القديم تُظھِ 

نور وجه الرب ويمتلئ بروح هللا سيطبق المواعيد على  في
ريقة - Qجلھم بط ينفسه وعلى ظروف أولئك الذين يصل

  .أن يستخدمھا يالسطح يتطيع المسيحيس
Qجله  يالنبوات يفيد بأن ما نصل فيحين يوجد إع5ن ) ٣(

  : ھو حسب إرادة هللا
، فإن بصراحة أن حادثة ما -بد أن تحدثإذا أعلنت النبوة 

إذا . ھا ونجعلھا أساساً لص5ة اxيمانمن أجل يعلينا أن نصل
جب أن نثق ھذه النبوة ف5 يكان الكتاب لم يحدد وقت تتميم 

، ولكن إذا كان الوقت محدداً أو يمكن أنھا ستتم سريعاً ا.ن
لينا أن من دراسة النبوات معرفة أننا قد وصلنا إليه فإن ع

  .نقدم Qجله ص5ة اxيمان
لنأخذ مث5ً ما حدث مع دانيال فيما يتعلق بعودة الشعب من 

نَا َدانِيآَل َفِھْمُت ِمَن أَ : "يقول. ماذا يقول دانيال؟. يسبأرض ال
نِيَن الَّتِي َكانَْت َعْنَھا َكلَِمُة الرَّّبِ إِلَى إِْرِميَا  اْلُكُتِب َعَدَد الّسِ

 ٩دانيال " (النَّبِّيِ، لَِكَمالَِة َسْبِعيَن َسَنًة َعلَى َخَرابِ ُأوُرَشلِيمَ 
، ومعنى ھذا أنه درس الكتاب لقد فھم من الكتب). ٢: 

سبعين ستكون  ينه أن طول مدة السبالمقدس وعرف م
: وقالھل إستراح على الوعد . وماذا عمل بعد ھذا؟. عاماً 

وھا قد . السبى بعد سبعين عاماً  ھيبأن ين إن هللا قد تعھد"
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: ك5، لكنه قال. ؟"شيئاً  انتھت المدة ف5 داعى Qن أعمل
يِِّد طَالِبًا بِالص5ََّ " ْھُت َوْجِھي إِلَى ِهللا السَّ ِة َوالتََّضرَُّعاتِ، َفَوجَّ

لقد صلى حتى يتمم . )٣عدد " (بِالصَّْوِم َواْلَمْسحِ َوالرََّمادِ 
Qآمن ؟ بما  ىءش يبألكن . مر، وطلب بإيمانالرب ھذا ا

  .عرفه من النبوة
أن يعرفھا  يالكتاب لم تتم بعد ينبغ فيھناك نبوات كثيرة 

xجلھا ص5ة اQ تصور أنه ما إياك أن ت. يمانالمؤمنون ويقدموا
الكتاب بخصوص أمر معيَّن فإنه  فيدامت ھناك نبوة قد ُذكرت 

م سواء صلى المؤمنون - يلزم تقديم الص5ة Qجله Qنه سيت
ھَكَذا : "، واسمعوا قول الرب بھذا الخصوص، كQ5جله أم -

يُِّد الرَّّبِ  ْفَعَل إِْسَرائِيَل Qَ  بَْعَد ھِذِه ُأْطلَُب ِمْن بَْيتِ : َقاَل السَّ
  .)٣٧:  ٣٦حزقيال " (.لَُھمْ 

ن ع5مات اQزمنة أو أعمال عناية علينا أن نؤمن حين تبيَّ ) ٤(
  :هللا أن بركة معيَّنة سوف تنسكب

لقد وبخ ربنا يسوع المسيح أمة اليھود وقال عنھم إنھم 
إمكانھم  فيلقد كان . ن Qنھم لم يفھموا أعمال العنايةمراؤو

أو أن الجو  يطر سيأتيروا إن كان المأن يعرفوا ع5مات الجو و
، ولكنھم لم يستطيعوا من ع5مات الزمن أن سيكون صحواً 

وكم من المسيحيين . حان المسيا قد ىءيعرفوا أن وقت مج
إن الوقت لم "ويقولون وجه كل عمل  فييقفون حجر عثرة 

لزمن ولھم ، بينما ا.خرون ينتبھون إلى ع5مات ا"يأت بعد
xيمان طالبين ، وإذ يقدمون ص5ة الفھمھااxدراك الروحى 

  .يالبركة فإنھا تأت
متى ولَّد الروح القدس فينا أشواقاً قوية لبركة ما فإن ) ٥(

  :Qجلھا بإيمان يعلينا أن نصل
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أشواقاً مقدسة تدفعك Qن تطلب فحين تحس بأن ھناك 
والرسول بولس . فإن ھذه اQشواق مصدرھا روح هللاشيئاً ما 

 فييولّدھا الروح القدس  التيذه اQشواق يشير إلى ھ
الرُّوُح أَْيًضا ُيِعيُن : "رسالته إلى أھل رومية حيث يقول

َولكِنَّ . َضَعَفاتَِنا، Qَنََّنا لَْسَنا نَْعلَُم َما نَُصلِّي Qَْجِلِه َكَما يَْنبَِغي
نَّ الَِّذي َولكِ . الرُّوَح نَْفَسُه يَْشَفُع فِيَنا بِأَنَّاتٍ -َ ُيْنطَُق بَِھا

يَْفَحُص اْلُقلُوَب يَْعلَُم َما ُھَو اْھتَِماُم الرُّوحِ، Qَنَُّه بَِحَسِب 
فحين ) ٢٧، ٢٦:  ٨رو " (َمِشيَئِة ِهللا يَْشَفُع فِي اْلِقّدِيِسينَ 

تحس بأشواق قوية إلى بركة ما يجب أن تفھم أن إرادة الرب 
ن بأنك أن تؤم يأن يمنحك تلك البركة المعيَّنة، فينبغ ھي

، فا� - يخدع أو-ده إذ ُيشعل فيھم الرغبة لنوال ستنالھا
، لكنه إذ يضع فيھم آخر ھم شيئاً وبعد ذلك يھب بركة معيَّنة

  .ن يقودھم إلى التمتع بھذه البركةأشواقاً خاصة إنما يقصد أ
  الص5ة يحصل على البركة المطلوبة فياxيمان ) ٤(

 ينصل الذي ىءنفس الشسننال  إن آيتنا ترينا بوضوح أننا
ستأخذون إما ما  مآمنوا أن تنالوا وأنت: "- تقول ھيQجله، ف

فلنكن على يقين من ". وإما شيئاً آخر يعادلهطلبتموه بالذات 
  :يطلبھا Qنه التينال نفس البركة أن ھذا اxيمان -بد أن ي

طلبناھا  التيإذا أعطانا الرب بركة أخرى مساوية لتلك ) ١(
، كانت صلواتنا قد ُأستجيبت أم - ذاك لن نعرف إنفإننا إذ 

وھكذا نستمر مصلين مدة طويلة بعد أن تكون الص5ة قد 
 التيأخرى بد-ً من تلك  ُأستجيبت فع5ً بإعطائنا بركة

  .طلبناھا
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نطلبه بالذات  الذي ىءإذا كان علينا أ- ننتظر نوال الش) ٢(
اذا ُيشعل فينا ، وإ- فلمدعناف5بد أن روح هللا يكون قد خ

  .ما ھو يريد أن يھبنا شيئاً آخر؟، بينرغبة لنوال بركة معيَّنةال
" إَِذا َسأَلَُه اْبُنُه ُخْبًزا، ُيْعِطيِه َحَجًرا؟: "عنى ھذا الجزءما م) ٣(
ة الص5ة عن طريق ستجابا، فالسيد يوبخ فكرة )٩ : ٧متى (

أن فرضوا أن أحد المؤمنين صلى طالباً ا. آخر؟ ىءإعطاء ش
بالنھضة  ي، وإذا باxستجابة تأتھذا المكان فيتحدث نھضة 

، فيستجيب هللا بأن طالباً النھضة يأو قد يصل! الصين في
إن تاريخ الكنيسة يرينا . !بزلزال يوباء الكوليرا، أو يأت يرسل

شعبه  يأنه حين كان هللا يستجيب الص5ة فإنه كان يعط
ناك بركات أخرى ھ. رفعوا الص5ة Qجله الذي ىءفس الشن

للمؤمنين والخطاة على السواء بغير أن يصلّوا يھبھا هللا 
، لكنه حين فھو يمطر على اQشرار والصالحين ،ھاQجل

، للمؤمنين ما طلبوه بالذات ييستجيب الص5ة فإنه يعط
لبركة المطلوبة بركات مع ا ي، فھو يعطھم أكثر مما طلبواويھب

  .أخرى أيضاً 
ألم يصلَّ : "صلوات المسيح قائلينعن  قد يتساءل البعض) ٤(

رفع عنه الكأس؟ بستان جثسيمانى طالباً أن ُت  فيالمسيح 
. غاية البساطة فيأقول إن اQمر . "ستجيبت ص5ته؟اُ وھل 
طلب أن ُترفع عنه قد  التيستجيبت ص5ته Qن الكأس اُ لقد 

ِدِه، الَِّذي، فِي أَيَّاِم َجسَ : "ُرفعت فع5ً، وھذا ما قاله الرسول
َم بُِصَراخٍ َشِديٍد َوُدُموعٍ طَِلبَاتٍ َوتََضرَُّعاتٍ لِْلَقاِدِر أَْن ُيَخلَِّصُه  إِْذ َقدَّ

. )٧:  ٥عبرانيين " (ِمَن اْلَمْوتِ، َوُسِمَع لَُه ِمْن أَْجِل تَْقَواهُ 
لصليب وطلب النجاة عتقد البعض أن المسيح صلى Qجل اا

ه المجد يخاف كان المسيح للكن ھل ! من الموت عليه
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يموت على الصليب  ي، لقد أتى إلى العالم لكك5. الصليب؟
البستان  فيولم يخف منه قط لكنه كان يخشى أن يموت 

لقد كانت نفسه مثقلة جداً وكان . قبل أن يصل إلى الصليب
يحس بحزن عميق لدرجة أنه أحس أنه قد قارب الموت Qن 

5ك ظھر له الموت، لكن المنفسه كانت حزينة جداً حتى 
َوأَنَا : "كما يقول ،صلى Qجله الذي ىءلقد نال الش. وقواه

  ) .٤٢:  ١١يوحنا " (َعلِْمُت أَنََّك فِي ُكّلِ ِحيٍن تَْسَمُع لِي
ص5ة الرسول بولس Qجل الشوكة  ھيوھناك حالة أخرى 

ِمْن ِجَھِة ھَذا تََضرَّْعُت : " جسده، إذ يقول فيكانت  التي
" تَْكِفيَك نِْعَمتِي: َفَقاَل لِي٩. 5ََث َمرَّاتٍ أَْن ُيَفاِرَقِنيإِلَى الرَّّبِ ثَ 

ك5رك إن ص5ة بولس قد  يقول دكتور. )٨:  ١٢كو ٢(
يتكلم عنه  الذي، فشوكة الجسد وم5ك الشيطان ُأستجيبت

ھو رسول كاذب حاول أن يشوَّش على كنيسة كورنثوس 
زيل تأثير ھذا تجھت ص5ة بولس إلى هللا حتى يا، وقد ضلھاويُ 

  ."ينعمت تكفيك: "ب قائ5ً الشخص فاستجاب له الر
 ىءقد يقول البعض إن بولس لم تُستجب ص5ته ولم ينل الش

طلبه بالذات لتكون ھذه الحالة مث5ً لبعض الحا-ت  الذي
، لكن أصحاب ھذا يھا - يستجيب هللا ص5ة اxيمانف التي

المرة قدم ص5ته ھذه  فيالفكر عليھم أن يثبتوا أن الرسول 
أن نفترض أن كل ص5ة  ي، ف5 ينبغxستجابةوھو متيقن من ا

كغيره من  ، فھوھا الرسول بولس كانت ص5ة اليقينيرفع
وما يؤكد . المؤمنين قد يقدم ص5ة، لكنھا - تكون ص5ة اليقين

 التيأن ھذه الص5ة بالذات لم تكن ص5ة اليقين ھو الطريقة 
-زمة إن الشوكة : "ة، لقد قال لهاب الرب الص5ستجابھا 

لتقديسك وحفظك من الكبرياء، لقد أرسلتھا لك بدافع 
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- يوجد ما . "أن أرفعھا عنك يتصلَّ طالباً من ، ف5المحبة
لكن يوجد ما . مانثبت أن الرسول بولس صلى ص5ة اxيي

ة لم يكن له ما يبنى ھذه المر في، Qن الرسول يؤكد العكس
أو عام يمكن أن  يوجد ھناك وعد خاص ، فلمإيمانه عليه

رشاد روحى بأن ، ولم تكن ھناك نبوة أو إيطبقه على حالته
يزيلھا  ، لكن الد-ئل كانت تبين أن هللا لنهللا سيزيل الشوكة

إن ھذه الشوكة لم تقلل من . Qنه أعطاھا لغرض معيَّن
  .تضاع-حالة ا فيستخدام الرب له بأن تحفظه ا
: كة Qنھا تطلب مشيئة هللارتحصل على البص5ة اxيمان ) ٥(

ما حتى ولو كان  ىءفنحن - نثق بأننا سنحصل على ش
 الذي ىءسننال نفس الش، إنما نؤمن بأننا لمطالبنامغايراً 

د طلب لق. غالباً ما يعطينا أكثر مما نسأل وإلھنا. صلينا Qجله
 ، بل أيضاً ِغنىسليمان الحكمة فأعطاه هللا، - الحكمة فقط

، الزوجة طالبة خ5ص زوجھا، وإذا با� يقد تصلوكرامة، 
 ، بل، يعطيھا - خ5صاً لزوجھا فقطنستجابة لص5ة اxيماا

إن بركات هللا تبدو وكأنھا . أيضاً خ5صاً لكل أفراد العائلة
، فإذا أمسك السلسلة فيرتباط الحلقات امرتبطة ببعضھا 

  .ات أخرىاxنسان بالبركة اQولى تمتع أيضاً ببرك
  فيھا نتمتع بھذا اxيمان ؟ يكيف نصل إلى الحالة الت) ٥(

؟ ھل كيف نقدم ص5ة اxيمان: كثيراً ما يسأل البعض قائلين
ة اxيمان طالبين بركات نقول لقد عزمنا ا.ن أن نقدم ص5

  :يإنما ينبغ ،الطريقة ھيك5، ليست ھذه . ؟معيَّنة
  :منح ھذه البركةك التأكيد بأن هللا سيدأن يكون عن) ١(

، كتب النبوات فيلقد بحث . كيف قدم دانيال ص5ة اxيمان؟
إذاً أن تھمل كتابك المقدس وتضعه على الرف  يف5 ينبغ
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، درس الكتابا. نتظر أن هللا يعلن لك عن مواعيدهوبعد ذلك ت
قرأ ا. نبوة تستند إليھا عن بحث عن وعد عام أو خاص أواو

يمكنك أن  التيركة الوعود المبا، وسوف تجده مليئاً بالكتاب
  .تطلبھا بإيمان
ب أحد الوعاظ لزيارة تلك إحدى المدن فذھ فيحدثت نھضة 

، فتعجب مما ھناك سمع الكثير عن ص5ة اxيمان، والمدينة
كان يقوم  الذيسمعه عن ھذا الموضوع وسأل الواعظ 

ُعد إلى بيتك : ، فأجابه ھذا بلطف قائ5ً بالخدمة بعض اQسئلة
ذھب ا، ثم تتحدث عن الص5ة التيرأ اQجزاء قاالكتاب و وخذ

سألھم عن معنى استك وكني فيلزيارة اQعضاء المصلين 
الواعظ ھذه الوصية وذھب لزيارة فنّفذ . ھذه اQجزاء

تعليق  أير اQشخاص المصلين وقرأ لھم تلك اQجزاء بغي
 –بإدراكھم البسيط  –، فوجد أنھم ھم فيھارأيوسألھم عن 

 الذيالبسيط طاعوا أن يفھموا ھذه اQجزاء بالمعنى ستا
 ، وكانت النتيجة أن روح الص5ة انسكبتحمله وأن يؤمنوا به

  .عليھم وأتت بعد ذلك نھضة مباركة
كتاب ذكر أسماء أناس كثيرين درسوا الأن أ يإمكان في

نصف ، وقبل أن ينتھوا من وبحثوا فيه عن موضوع الص5ة
مواعيده  فيلقد اكتشفوا أن هللا . ص5ةالكتاب امتyوا بروح ال

. يُيفھم ل�نسان البسيط العاد الذييقصد المعنى الواضح 
، فيه وأنا أنصحك أن تدرس الكتاب وأن تحفظ كل وعد تجده

يقصد المعنى الواضح لكل  وسوف تكتشف أن هللا دائماً 
  .الكتاب فيمواعيده المعروفة 

  :كفي التيأن تدرَّب الرغبات المقدسة ) ٢(
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فيھم عن  التيمقدسة كثيراً ما يفقد المؤمنون الرغبات ال
، وھكذا تصبح صلواتھم مجرد كلمات خالية من طريق اxھمال

ب كل رغبة ، بل أن ُنلھيجب أن ندرب. الرغبة أو الحيوية
مكان بارد ويكاد  فيإذا كنت . مقدسة مھما كانت ضعيفة

 من البرد، ووجدت جذوة نار بسيطة، أ- جسمك يتجمد
نوال  فيھكذا إذا كانت عندك أقل رغبة . تحاول أن تلھبھا؟
ع اQشواق المقدسة عن طريق يِ ّض ، - ُت البركة ف5 تھملھا

سھر ا. رين أو التأثر باQفكار العالميةنتقاد ا.خاإھمال أو 
  .وصلَّ 

  :� -زم لص5ة اxيمان يالتكريس الكل) 3 ( 
ك وقت، �حياة مقدسة و تكرس الكل ينبغي أن تحيا 

قرأ حياة اQشخاص ا. ىء، وكل شتملك ماكيانك و، مواھبكو
، إنھم جميعاً كانوا ياء، وسوف تتأثر من ھذه الحقيقةاQتق

ودھم ويكرسون يخصصون أوقاتاً معيَّنة فيھا يجددون عھ
العمل تنسكب  ، وبعد ما يقومون بھذاذواتھم من جديد �
  .عليھم بركات جديدة

  :وتثابرعليك أن تواظب ) ٤(
معيَّن مرة واحدة ثم بعد  ىءQجل كل ش يأن تصل يف5 ينبغ

نظر ا. 5ة وتقول إنك صليت ص5ة اxيمانذلك تكف عن الص
، لقد صلى لمدة واحد وعشرين يوماً ولم يكف عن إلى دانيال

 تدأ يطلبلقد وجه قلبه إلى الرب واب. بركةالص5ة حتى نال ال
ة واستمر على ھذا لمد ،بالص5ة والصوم بالمسوح والرماد
ن لماذا لم تأته اxجابة لك. ث5ثة أسابيع حتى أتته اxجابة

ن أول الواقع أن الرب أرسل الم5ك حام5ً اxجابة م. قبل ذلك؟
لكن الشيطان عاقه طوال ھذه ، يوم بدأ فيه دانيال الص5ة
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 يمثل قاض فيتأمل ما قاله الرب يسوع المسيح . المدة
ذھب يطلب أرغفة لضيفه  الذيخص مثل الش فيالظلم و

ماذا قصد السيد بھذين . أتاه بعد منتصف الليل الذي
ص5ة -بد أن يستجيب ال هلقد قصد أن يؤكد لنا أن. المثلين؟

أََف5َ ُيْنِصُف ُهللا ُمْخَتاِريِه، الصَّاِرِخيَن إِلَْيِه : "تُقدم بلجاجة التي
  .)٧:  ١٨ وقال" ( نََھاًرا َولَْي5ً 

  :أكد من أنك سائر مع الرب يومياً ت)  ٥( 
Qيتصل التيمور إذا سرت مع الرب فإنه سيخبرك عن ا 

، وسوف يعرفك عن المواضيع الكثيرة امتلئ بروحه. Qجلھا
الواجب الص5ة Qجلھا، وسيعطيك من روح الص5ة بقدر ما 

 فيإننى : "قال لى أحدھم. سدك أن يحتمليستطيع ج
. يأصل أن يسد حتى يمكننالج فيحتياج إلى قوة -أشد ا

 يمسئولية خ5ص العالم تجعلن، بينما يلقد تحطم جسد
  ."ةأن أكف عن الص5 يمثق5ً بأمر النفوس و- يمكنن
إلى فراشه لي5ً وھو مريض  يوأعرف شخصاً آخر كان يأو
ج من إحساسه بثقل مسئولية بسبب الضعف والھزال النات

ى البركة بعد ذلك يرص5ته يجاھد مع هللا و في، وكان النفوس
. ستجابة لص5ته، وكأن هللا كلمه من السماءاالمقبلة 
لقد زاد من فرص الص5ة . كيف مات ذلك الشخص؟أتعرفون 

إلى الدول يضع أمامه خريطة العالم وينظر  يوكان وھو يصل
غرفته  في، وظل ھكذا حتى مات المختلفة ويصلى Qجلھا

ره الخطاة حتقالقد . !يا له من رجل مبارك. يوھو يصل
وجعلت منه  ، لكن السماء أحبتهوالمؤمنون والجسدانيون

  .أمير الص5ة المقتدرة
  عتراضات-الرد على بعض ا)  ٦( 
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، أن ينتظر إنسان إن ھذا يقود إلى التعصب: "يقالقد )  ١( 
فالمؤمنون يجب . لماذا يتعثر البشر من ھذا؟". رؤى جديدة

منوا ستُستجاب حتى يؤن يكون عندھم اxثبات أن الص5ة أ
المؤمن  ي، وإن كان هللا يعطقبل أن يقدموا ص5ة اxيمان

. ؟عتراض على ھذا-ساس فما ھو اتأكيداً آخر خ5ف اxح
، إذاً ، وھذا ھو وعده لھمادته لقديسيهفا� بروحه يعلن إر

Qجله  يفيجب أن ننظر أنه حين - نعرف إن كان ما نصل
منا،فھل وح هللا يعين ضعفاتنا ويعلحسب إرادة هللا أم - فإن ر

  .ننكر تعليم الروح القدس؟
ھل من واجبنا أن نقدم : "كثيراً ما نسأل ھذا السؤال)  ٢( 

، "ك5"أقول ". البشر جميعھم؟ص5ة اxيمان طالبين خ5ص 
أن  نعم علينا. ف5 يوجد لدينا ما يؤكد أن الجميع سيخلصون

ذكر من الجانب ، لكن لننحب الجميع ونرجو لھم الخ5ص
رين من الجنس البشرى سوف ا.خر أن هللا قد صرَّح بأن الكثي

ؤمن بأن البشر أن ن ي، فأمام ھذا اxع5ن - ينبغُيدانون
 فيولقد قال الرب يسوع المسيح . جميعاً سوف يخلصون

لَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل اْلَعالَِم، بَْل ِمْن أَْجِل : "ص5ته الشفاعية
  ) . ٩:  ١٧يوحنا " (  أَْعطَْيَتنِي Qَنَُّھْم لَكَ الَِّذيَن 

جل كل الناس أ- إذا رفعنا ص5ة Q: "قد يسأل البعض)  ٣( 
وا ، يمكن أن يخلصوا إذا ھم تابأقول نعم". يخلص الجميع؟

  . ، لكنھم لن يتوبواعن خطاياھم
؟ نريد أن نعرف ھذه الص5ة يلمن إذاً نصل: "قد تقول)  ٤( 

فيھا نقدم ص5ة  التيخاص واQماكن واQوقات الظروف واQش
التأكيد  حين يكون عندك: "سبق أن قلت أقول كما. "اxيمان؟
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، أن من أعمال العناية أو إرشاد الروح، من المواعيد أو النبوات
  ."تصلى Qجلھا التييعمل اQشياء هللا س

ات ا.باء اQتقياء Qجل لماذا ُتستجاب كثير من صلو) " ٥( 
؟ ألم أقل إن ھناك وعداً يمكن ل�باء اQتقياء أن ھمأو-د
من أو-د  الكثيرين؟ فلماذا إذاً يموت قوه على أو-دھميطب

، "ياھم رغم صلوات والديھم Qجلھم؟خطا فيالقديسين 
 ، ھل نقول)٤ :٣رو " (لِيَُكِن ُهللا َصاِدًقا َوُكلُّ إِْنَساٍن َكاِذبًا: أقول

. ن ا.باء لم يقوموا بواجبھم؟أم إ؟ إن مواعيد هللا غير صادقة
ما لم يعرفوا حقيقة ص5ة ، أو ربيؤمن ا.باء بھذا الوعدربما لم 
بھذه الص5ة المقتدرة فإنه  ي، فحين - يؤمن المسيحاxيمان

  .حالة الخطية فيسيجد أن أو-ده والذين له يعيشون 
 ؟ أ- يتصور الكثيرونأ- تقود ھذه اQمور إلى التعصب ) " ٦( 

الواقع -  فيبأنھم يقدمون ص5ة اxيمان بينما ھم 
عتراض البعض على اكعتراض ھو -إن ھذا ا. "يقدمونھا؟

، فكم من البشر يتصورون أنھم ُولدوا ثانية عقيدة التجديد
د ، قيكل أمر روح فيھكذا . ختبار-بينما ھم لم ينالوا ھذا ا

أنھم لم  الواقع ھو، ومع أن يتصور البعض أنھم قد تمتعوا به
لكن من الجانب ا.خر يوجد اQشخاص . شىءيحصلوا على 

، ولو أن بعض الخدام - الذين يعرفون حقيقة ص5ة اxيمان
اله الرب يسوع المسيح يعرفونھا وينطبق عليھم ما ق

يوحنا " (أَْنَت ُمَعلُِّم إِْسَرائِيَل َولَْسَت تَْعلَُم ھَذا: "لنيقوديموس
١٠:  ٣(.  
  

  مEحظات
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ختبار حقيقة إن اQشخاص الذين لم يعرفوا عن طريق ا- ) ١( 
، وعليھم أن حقيقة تقواھم فيص5ة اxيمان لھم أن يشكّوا 

يفحصوا ذواتھم لئ5 تكون معرفتھم لحقيقة الص5ة محدودة 
إنھم لم يسيروا مع . نيقوديموس للمي5د الجديدجداً كمعرفة 

إنھم . ر المباركنصف لھم حقيقة ھذا السي، و- يمكننا أن هللا
جمال الصورة فإنه -  مھما حاولت أن تصف له الذيكاQعمى 

  .يفھم شيئاً 
 )٢  (Q ن إن م5يين البشر قد ذھبوا إلى الجحيم

لقد كانت . ن لم يقدموا ص5ة اxيمان Qجلھمالمسيحيي
قلة اxيمان لم ، لكنھم بسبب المواعيد أمام أعينھم

ظھر وأعمال العناية كانت ُت نة ن ع5مات اQزمإ. يستفيدوا منھا
دلة تؤكد أن لقد كانت كل اQ. أن روح هللا يريد أن يخلصھم

صلوا بإيمان ، ولو أن المسيحيين الرب مستعد أن يبارك
يستطيعوا ، لكنھم لم ُيعطوا Qنھم لم Qعطاھم الرب البركة
  .أن يروا ع5مات اQزمنة

، ھذا نعم. "راً إن ھذا يجعل ذنب الكنيسة كبي: "قد تقول)  ٣( 
، فكم من الجماھير ستقف أمام هللا وقد غطاھا دم حق

و عدم ھ5كھم ھ فيھلكت وكان السبب  التيالنفوس 
  .اxيمان من جانب المسيحيين

إن كثيرين من المسيحيين يعيشون حياة بعيدة كل )  ٤( 
، بل - يعرفون شيئاً عن ص5ة اxيمانالبعد عن هللا و

  .ذا النوع من الص5ةعن ھ ويتضايقون إذا حدثتھم
ھل تعرف . أوجه إلى المسيحيين بعض اQسئلة أريد أن)  ٥( 

؟ ھل واظبت بھذه الطريقة يمعنى الص5ة بإيمان؟ وھل تصل
، يبأن البركة ستأت يتاك إقناع عقلعلى الص5ة حتى أ
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هللا مقب5ً إليك من السماء  رأيتكنت قد  وامتyت يقيناً كما لو
 الذياQساس  إن كنت لم تختبر ھذا فافحص. ليھبك البركة؟

تحيا بغير أن تقدم ص5ة  ، كيف يمكنك أنعليه قد بنيت حياتك
دك إن كنت - تثق بأنھم ما ھو موقفك بالنسبة Qو-! اxيمان

  .سيخلصون؟
ت نظرة ، لكن نظرته لص5ة اxيمان كانكنت أعرف والداً طيباً 

 ، وأخيراً م أحديخلص منھلقد كبر أو-ده دون أن . مغلوطة
، لكن حالة ، فصلى اQببنه اQكبر وبدا أنه سيموتامرض 

، كأنه سينزل إلى القبر بغير رجاء زدادت سوءاً وبداابن -ا
فصلى اQب بحزن عميق جداً وسكب قلبه بإيمان كامل حتى 

فقط بل  فيحصل أخيراً على التأكيد بأن ابنه لن ُيش
أيضاً إلى بقية أفراد يصل ، وأن ھذا الخ5ص سوسيخلص أيضاً 

بنه لن اائلته إن وبعد أن نال ھذا التأكيد قال لع. اQسرة
 في، ثم أضاف قائ5ً ولن يموت أحد من أو-دى يموت، فتعجبوا

كل أفراد أسرته بعد  وقد تم ھذا فع5ً إذ خلص. خطاياه
  .سنوات قليلة

؟ ھل تحيا الحياة ھذه الص5ة يعزيزى، ھل تعلمت أن تصل
ص5ة اxيمان Qجل  ين تصلمعھا يمكنك أ لتياالمقدسة 

أعرف بعضاً من أو-د المسيحيين قد خلصوا - نتيجة . أو-دك؟
، لكن يھم إنما بسبب صلوات أشخاص آخرينلصلوات والد

إمكانك  فيلماذا تنتظر صلوات ا.خرين Qجل أو-دك بينما 
  .!أنت أن تصلى Qجلھم ؟

  
  الفصل السادس

  روح الصEة
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َك الرُّوُح أَْيًضا ُيِعيُن َضَعَفاتَِنا، َنََّنا لَْسَنا نَْعلَُم َما َوَكذلِ " 
َولكِنَّ الرُّوَح نَْفَسُه يَْشَفُع . نَُصلِّي َْجلِِه َكَما يَْنبَِغي

  )٢٦:  ٨رومية " ( فِيَنا بِأَنَّاتٍ �َ ُيْنطَُق بَِھا
، وقلنا إن لسابق تحدثنا عن الص5ة المقتدرةالفصل قبل ا يف

وQن موضوع اxيمان . أھم صفات ھذه الص5ة ھو اxيمان من
، لذا فقد أن أخصص له فص5ً مستق5ً  رأيتد موضوع واسع فق

. الص5ة، أو ص5ة اxيمان فيكان الفصل السابق عن اxيمان 
يسأل البعض عن  التيامضة ط الغاوقد تركت بعض النق

واضحاً  ، ولما كان أھم غرض للوعظ ھو إظھار الحقتفسيرھا
إلى ذھن من  قد تتبادر التيحتى يجيب عن كل اQسئلة 

 في، لذلك قصدت أن ندرس ھذه ا.ية يقرأ الكتاب باھتمام
  :ثمانى كلمات

  .ما ھو الروح المقصود ھنا؟)  ١( 
  .ماذا يعمل لنا ھذا الروح؟)  ٢( 
  .ه آيتنا؟لماذا يعمل الروح ما تعلن)  ٣( 
  .كيف يتمم ھذا العمل؟)  ٤( 
  .تأثير الروح على من يخضعون له)  ٥( 
  .ير الروح وتأثير اQرواح الشريرة؟كيف نميز بين تأث)  ٦( 
  .ف نحصل على فاعلية الروح القدس؟كي)  ٧( 
  .لمن ھذه البركات؟)  ٨( 
  يتكلم عنه ھنا ؟ الذيما ھو الروح )  ١( 

لم عنه ھذه ا.ية ھو تتك الذييعتقد البعض أن الروح القدس 
أن ھذا لكن نظرة واحدة إلى ا.ية ترينا بوضوح . انروح اxنس

لو " الرُّوُح أَْيًضا ُيِعيُن َضَعَفاتَِنا"ليس ھو المعنى، فعبارة 
أرواحنا أيضاً : "أولئك لصارت ھكذا رأىأخذناھا على حسب 
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فترضنا أن افلو . "أرواحنا نفسھا تشفع فينا"و " تعين ضعفاتنا
، لكن من ب5 معنى وح اxنسان لصارت ا.يةالروح ھو ر

: ھو الروح القدس الذين الروح الواضح أن آيتنا تتحدث ع
Qَنَُّه إِْن ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموتُوَن، َولكِْن إِْن ُكْنُتْم "

Qَنَّ ُكلَّ الَِّذيَن . بِالرُّوحِ تُِميُتوَن أَْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحيَْونَ 
إِْذ لَْم تَْأُخُذوا ُروَح  .ُأولئَِك ُھْم أَْبَناُء هللاِ ، فَ يَْنَقاُدوَن بُِروحِ هللاِ 

اْلُعُبوِديَِّة أَْيًضا لِْلَخْوِف، بَْل أََخْذُتْم ُروَح التَّبَنِّي الَِّذي بِِه 
اَلرُّوُح نَْفُسُه أَْيًضا يَْشَھُد Qَْرَواِحَنا أَنََّنا أَْو-َُد . »يَا أَبَا ا.بُ «:نَْصُرخُ 

نفس الروح  فھذه ا.يات تتكلم عن. )١٦ – ١٣ : ٨رو " (هللاِ 
  .تتحدث عنه آيتنا الذي

  ماذا يعمل لنا ھذا الروح ؟)  ٢( 
" يعين ضعفاتنا"، و "يشفع فينا"القديسين،  فيإنه يشفع 

فھو يعين . "ينبغيQجله كما  ينعلم ما نصل" حين -
 التي، وQجل اQمور ؤمنين حتى يصلّوا حسب مشيئة هللالم

  .الرب أن يصلوا Qجلھا يريدھم
  لماذا يعمل الروح ما تعلنه آيتنا ؟)  ٣( 

Qجله  ينا نعلم ما نصل، Qننا لسإنه يعمل ھذا بسبب جھلنا
الكتاب  فيإننا نجھل إرادة هللا الظاھرة المعلنة . ينبغيكما 

يجب أن نعرفھا من  التي، كما نجھل إرادته الخفية قدسالم
،  يعرفون مواعيد ونبوات الكتاب- فالبشر جھلة. أعمال عنايته

الظلمة و-  فيوعميان - يرون أعمال عناية هللا وھم ما زالوا 
لقد سبق . ه هللا عن إرشاد روحه القدوس لھميعرفون ما قال

، تكز عليھا ص5ة اxيمانتر التيأن ذكرت المصادر اQربعة 
، ، أعمال العناية، النبواتالمواعيد: يود فأذكرھا ثانية وھوأع
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فحين تعجز كل الطرق عن إرشادنا إلى . والروح القدس
  .Qجله فإن الروح القدس يرشدنا يلأن نص يمعرفة ما ينبغ

  كيف يشفع فينا ؟)  ٤( 
  .كيف يعمل الروح ليعين ضعفاتنا؟

لقدس - ، فالروح ا يعمل عن طريق إلغاء إمكانياتناإنه -)  ١( 
عن طريق فينا  ي، لكنه يصلQجلنا ونحن صامتون ييصل

، نقولھا التيعلينا الكلمات  ييمل فھو -. تحريك إمكانياتنا
إنه يقودنا . ذھاننا حتى يملك الحق على نفوسنالكنه ينير أ

. المحيطين بناحالة الكنيسة وحالة الخطاة  فيإلى التفكير 
الروح بھذه الحقائق أمام أذھاننا ويجعلھا تظل  يأما كيف يأت

، وكل أمر - نستطيع نحن أن نعرفهفھذا ھناك حتى تؤثر فينا 
ى شعور عميق وتقدير لما ما يمكن أن ندركه ھو أنه يقودنا إل

  .يحيط بنا
حين يضع الروح القدس حقيقة ما أمام ذھن اxنسان فإن 

فكر عن السبيل الوحيد للھروب من التأثير ھو بتحويل ال
لخطر فالخطاة -بد أن يدركوا ا. نشغال بأمور أخرىطريق ا-

والمؤمن إذا ألھب الروح القدس . يتھددھم إذا لم يتوبوا ذيال
- النار و فيقلبه بموضوع معيَّن فإنه يكون كمن ُوضعت يده 

أما إذا كان الروح القدس . يستطيع الھروب من ھذا التأثير
أمور يجب أن تلھب مشاعره  فييقود اxنسان إلى التفكير 

ا يثبت أنه - خ5ص النفوس دون أن يتأثر فإن ھذ فيرغبة 
رف توجد عنده محبة للنفوس و- يوجد فيه روح هللا و- يع

  .شيئاً عن اxختبارات المسيحية
يجعل المؤمن يحس بقيمة النفوس  الذيالروح ھو )  ٢( 

حالتھم  فييحدق بالخطاة إذا استمروا  الذيوبالخطر 
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من يدعو إلى العجب ھو أن الكثيرين  الذيإن . الراھنة
، حتى ا.باء المسيحيون كثيراً يرون ھذه الحقيقةالمؤمنين - 

طريقھم إلى الجحيم دون  فيما يرون أو-دھم وھم يسيرون 
؟ ا ھذاولماذ. !مجھود لخ5صھم يتأثر أو يبذلوا أأن يبدوا أقل 

، الكتاب فيQنھم - يرون حقيقة الجحيم و- يؤمنون بما ھو 
متع بھا ا.باء مكن أن يتي التيو- يعرفون المواعيد الثمينة 

نھم ف5 ، وما دام روح هللا بعيداً عإنھم ُيحزنون روح هللا. اQمناء
  .سبيل إلى قيادتھم للص5ة

من . عيد الكتابإن الروح يقود المؤمنين إلى فھم موا)  ٣( 
كل العصور لم يستطيعوا أن  فيالعجيب أن المؤمنين 

فائدة ف حياتھم اليومية الظرو فييستفيدوا بمواعيد الكتاب 
حد  فيھذا ھو غموض المواعيد  في، وليس السر الكلية
، إنما السر ھو أن البشر كانوا يميلون دائماً إلى إھمال ذاتھا

، كم كان تعجب لحياة اليوميةالكتاب كمصدر ينير لھم حوادث ا
حدثھم عن النبوات الرسل عظيماً حين سمعوا المسيح وھو ي

، كيف عجباً : "ن قائلينتشير إليه، وكأنھم كانوا يتعجبو التي
إن الذين رأوا الكيفية ". !إننا لم نفھم ھذا من قبل. ا؟يكون ھذ

عن  –بقوة الروح القدس  –بھا كان الرسل يؤثَّرون  التي
اxنجيل طريق شرح أجزاء من العھد القديم تشير إلى عصر 

إن ھذا . الكتاب فيالموجودة  يلم يتعجبوا من غنى المعان
الكثيرين من المسيحيين الذين حين بالضبط ما حدث مع 

أجزاء من الكتاب ما  في يمعانالص5ة اكتشفوا  فيتعمقوا 
  .كانوا ليتصوروا أنھا تحمل كل ھذا

، يالظلمة الروحية، فذھب ليصل فيأعرف شخصاً كان قب5ً 
فركع . ة حتى يقبل المسيحالص5 فيوصمم على أن يستمر 
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واد يحيط به، فلم ، لكنه أحس بالسيللص5ة، وحاول أن يصل
، لكنه وقام من على ركبتيه ووقف قلي5ً  ،ييستطع أن يصل

 لم يترك مكان الص5ة Qنه قد تعھد بأنه -بد أن يسلَّم قلبه �
، لكنه أحس فركع ثانية. قبل أن تميل الشمس إلى المغيب

 فيووجد أن قلبه ما زال متحجراً كما كان بالظ5م يحيط به 
لقد أحزنت الروح : "ستولى عليه، وقالاQول، فكاد اليأس ي

مطرود  يبركة Qننوعد بال أيو- يوجد لى  يالقدس فتركن
فتذكر أنه قد تعھد بأن - لكنه عاد . "من محضر هللا

ه الجزء رتسم أماما، وإذ ذاك يستسلم، فركع على ركبتيه
نِي َوتَْطلُُبونَنِي َفَتجُِدونَنِي إِْذ تَْطلُُبونَ : "يقول الذيمن الكتاب 
أنه مع أن ھذا الوعد قد  رأى، و)١٣:  ٢٩إرميا " (بُِكّلِ َقْلبُِكمْ 

أنه ينطبق على حالته العھد القديم لشعب الرب إ-  فيُذكر 
م قام من ، ثالحال وصلى إلى هللا في، فانكسر قلبه ھو أيضاً 

  .الص5ة وقد امتy فرحاً 
م قد يحدث مرات مع بعض المؤمنين وھم يصلّون Qجل أو-دھ

تحيط بھم والشك يتطرق إلى أنھم يحسون بالظلمة 
يمكن أن يبنوا عليه  شىء، ويحسون أنه - يوجد نفوسھم

. يتعلق بأو-د المؤمنينالكتاب  فيإيمانھم لعدم وجود وعد 
بعض  ي� يكشف لھم معانھذه الحالة إذا با فيھم وبينما 

ا ، فترتاح نفوسھم عليھا كما لو كانوا قد استندوالمواعيد
كانت مشغولة جداً  سمعت عن أرملة. على يدّى القدير

 التيرتسمت أمام ذھنھا تلك ا.ية اعلى أو-دھا حتى 
 ٤٩إر " (اُْتُرْك أَْيَتاَمَك أَنَا ُأْحيِيِھْم، َوأََراِمُلَك َعلَيَّ لِيََتَوكَّْلنَ : "تقول

ة المقتدرة ، وإذ ذاك أمسكت بھذا الوعد وقدمت الص5)١١: 
لم العا فيإن عمل الروح القدس . يع أو-دھاحتى خلص جم
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، لكنه يتعداه إلى قيادة ليس مقتصراً على تبكيت الخطاة
 في التيالمؤمنين وتعليمھم وتذكيرھم بالمواعيد المباركة 

  .الكتاب
يقود المؤمنين إلى الص5ة Qجل أمور إن الروح القدس )  ٤( 

ة Qجل خذ مث5ً الص5. كلمة هللا فيليست محددة بالذات 
ق الصريح أن هللا يريد أن يعلمنا الكتاب ھذا الح. معيَّنشخص 

ة هللا من جھة أن أعرف إراد ي، ولكن كيف يمكننيخلَّص
؟ ھل أقدم ص5ة اxيمان Qجل خ5ص شخص معيَّن بالذات
ھنا . ھذه الص5ة حسب إرادة هللا أم -؟ھذا الشخص فتكون 

 للص5ةر شعب هللا ليرشد أفكا ي، إنه يأتعمل الروح القدس
يكون  التياQوقات المحددة  فيمن أجل أولئك اQشخاص 

 نصليأن  ي، فحين - نعرف ما ينبغلھم فيه بركة هللا قد أعدَّ 
إلى شخص معيَّن Qجله فإن الروح القدس يقود أفكارنا 

 ، وإذ ذاكقيمة نفسه الغالية فيحالته و فيويجعلنا نفكر 
إن ھذا اxختبار . شخصونتمخض حتى يخلص ذلك ال نصلي

، Qن المدن تشغل أفكار لقرىا فيالمدن أقل منه  فيھو 
  . فتلھيھم عن هللا وتحزن روحه فيھماس بأمور كثيرة الن

Qشخاص أعرف شخصاً كان يحتفظ بقائمة طويلة بھا أسماء ا
، وقد استطعت أن أتعرف على الذين كانوا موضوع إھتمامه
ص عن طريق ص5ة ذلك الخ5عدد كبير من الذين نالوا 

ذلك الشخص وقد وضع أمامه قائمة النفوس  رأيت. اxنسان
، نفسه فيQجلھم إلى هللا بحزن عميق  يالغالية وابتدأ يصل

الص5ة  فيومرات كان يطلب من البعض أن يتعاونوا معه 
من السھل القلب ليس  ي، إنسان قاسQجل إنسان معيَّن

  . أن تصل إليه رسالة هللا



 النھضة الروحية

٩٧ 
 

شخصاً  رأى، وكان كلما اxنسان صاحب فندق كان ذلك
عن طريق الحلف واللعن مسيحياً بالحق حاول أن يضايقه 

كان شريراً جداً حتى أن أحدھم قال إن أفضل . بصوت مرتفع
له ھو أن يبيع بيته المجاور للفندق ويترك المدينة  شىء

ذه نھائياً Qنه - يطيق الحياة بجوار إنسان يحلف ويلعن بھ
، كنت أحدثكم عنه الذيلما مر الشخص المؤمن، . ةالصور

الشرير ھذا امتy  تلك المدينة وسمع عن صاحب الفندق في
مه ضمن القائمة ، فأمسك قلمه وكتب اسحزناً من أجله

وقد تثقل قلبه بمسئولية ذلك الشخص . Qجلھا ييصل التي
 ، وبعد قليل إذي Qجله لمدة أياموابتدأ يفكر فيه ويصل

اً روحياً وعند نھايته يقف معترفاً اجتماعفندق يحضر بصاحب ال
 التيوبعدما تجدد تحوَّلت الغرفة . مسلَّماً نفسه �بخطاياه 

ى مكان يعقد الفندق إل فيكانت مخصصة لشرب المسكر 
وھكذا نرى أن روح هللا يقود المؤمنين . ات للص5ةاجتماعفيه 

  .ا لھممور بحسب مشيئة هللا ويتممھإلى الص5ة Qجل أ
قلناھا ويتساءلون إن  التييعترض البعض على ھذه الفكرة 

لننظر إلى ھذا اQمر . مقدس يعلمنا ھذا أم -كان الكتاب ال
بكل بساطة فنقول إنه حين يقود هللا المؤمنين إلى الص5ة 

أو . ن قصد هللا ھو أن يخلص ذلك الشخصQجل شخص ما فإ
أن جميع الناس هللا يريد  ليس ھذا ھو تعليم الكتاب أن

، هللا إلى الص5ة Qجل شخص ما فمتى قادنا روح. يخلصون؟
  .أن هللا يريد أن يبارك ذلك الشخصعلينا أن نثق ف

يدركوا قصد هللا من المؤمنين روح التمييز ل يإنه يعط)  ٥( 
إن المؤمنين المصلَّين يستطيعون أن يروا . أعمال عنايته

كأنھم وھم بھذا  ،وضوح ما - يستطيع غيرھم أن يراهب
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نعم قد ينخدع البعض ممن يعتمدون . يتنبأون بأمور مستقبلة
، لكن ما من أنھم منقادون بروح هللاعلى أفكارھم ويتصورون 

أن اxنسان المؤمن يستطيع أن يعرف ع5مات  فيشك 
، Qجله بإيمان يعمله العناية ويصلاQزمنة وھكذا يتوقع ما ست

بإيمان حين - يستطيع غيره Qجلھا  يفيتوقع النھضة ويصل
  .يرى أية ع5مة من ع5مات النھضة أن

، كانت قد حدثت فيھا نھضة منذ مدة مدينة فيوجدت سيدة 
، تأكدة من أنه سوف تحدث نھضة أخرىوكانت تلك السيدة م

 ي، لكن الراعلyعضاء اجتماعت من الكنيسة عقد فطلب
لك فلم رون ضرورة لذالكنيسة لم يكونوا ي فيوالمتقدمين 
، فما كان من السيدة إ- أنھا أحضرت نجاراً يعملوا شيئاً 

بيتھا  فياً اجتماعوطلبت منه أن يصنع بعض المقاعد لتعمل 
Qات جتماعا-وحالما بدأت . نھا كانت متأكدة أن النھضة مقبلة

طاياھم، انسكب روح هللا بقوة عظيمة وتبكّت الخطاة على خ
ا إِ : "وإذ ذاك قال الراعى نَّ الرَّبَّ فِي ھَذا اْلَمَكاِن َوأَنَا لَْم َحّقً

إن أمثال تلك المرأة المصلية . )١٦:  ٢٨تكوين ( "!.أَْعلَمْ 
، دة هللا، - Qن فيھم حكمة أسمىيستطيعون أن يفھموا إرا

يقودھم إلى رؤية ع5مات  الذيلكن Qن فيھم روح هللا 
  .اQزمنة

  ن لهدرجة تأثير الروح على عقول من يخضعو)  ٥( 
تقول . ر الروح القدس على عقول المؤمنين؟درجة تأثي ھيما 

أعتقد . "الرُّوَح نَْفَسُه يَْشَفُع فِيَنا بِأَنَّاتٍ -َ ُيْنطَُق بَِھا"ا.ية إن 
أن معنى ھذه ا.ية ھو أن الروح يولَّد فينا أشواقاً عظيمة - 

ة ، فھو يمy النفس لدرجالتعبير عنھا إ- بواسطة اQنين يمكن
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أن اللسان يعجز عن التعبير و- يستطيع اxنسان إ- أن يئن 
  .ة أنين القلوب، وإلھنا يفھم لغمحضر هللا في

  معرفة تأثير الروح)  ٦( 
  .كيف نعرف إن كان ما يؤثَّر على عقولنا ھو روح هللا أم - ؟

، ف5 وقف على مشاعر خارجية تؤثر عليناإن اQمر - يت)  ١( 
مس ن عقولنا سوف تلمس هللا كما يلأن نتصور أ يينبغ

نا أن إمكان فينحن نعرف أنه . اxنسان شيئاً جسدياً ملموساً 
 ھينضعھا أمام أذھاننا  التي، واQفكار نوجه عقولنا كما نريد

، أن ننتظر حدوث معجزة ينا - ينبغ، لكنتحرك مشاعرنا التي
بمعنى أن نتصور أن يداً ملموسة سوف تقودنا حسياً أو أن 

دة هللا ُتعلن لنا بكيفية آذاننا أو إن إرا فيوتاً سوف يھمس ص
  .معجزية

ارقھم Qنھم - إن البشر كثيراً ما ُيحزنون روح هللا ويجعلونه يف
، فالخطاة يعملون ھذا بجھل Qنھم يتصورن يخضعون لتأثيراته

، فھم ھم روح هللا Qحسوا بمشاعر عجيبةأنھم لو بكتّ 
أكدوا ا يھزھم بكيفية خاصة حتى يتينتظرون مث5ً أن شيئاً م

وكم من المؤمنين يجھلون . أن ھذا ھو عمل الروح القدس
وكم . أكدوا أن ھذا ھو عمل الروح القدستأثيرات الروح و- يت

من المؤمنين يجھلون تأثيرات الروح و- يدركون كيفية 
ھم الروح القدس - ، وحين يؤثر فيالص5ة فيمساعدته لھم 
  .مون لهلذا فإنھم - يسلّ  ،يدركون حقيقته
أن الروح القدس حين يعمل فينا - نحس  ھيحقيقة الواقع 

، Qن عمل الروح ھو أن يوجه عقولنا ويركز مادى شىءب
المؤمنين - يفھمون ھذه  كم من. موضوع معيَّن فيأفكارنا 
، فمع أن روح هللا ليس فيھم، ولذلك يظنون أن روح الحقيقة
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أمور معيَّنة لكنھم - يتصورون أن ھذه  يقود أفكارھم إلىهللا 
، الخطاة Qجلفمث5ً قد يحزنون  .من روح هللا ھيالقيادة 

يحزنون حين يفكرون ، وكيف - جل الخطاةQوكيف - يحزنون 
تفكير يسود على عقولھم طول مصيرھم المظلم وھذا ال في

ت على أن روح هللا ھو إن ھذا التفكير ھو أعظم إثبا. !الوقت
  .ئد لھمالقا

أغلب اQوقات لم تتأثر من ھذه  في، ألم ت5حظ أنك ييا أخ
خ5ص بالنسبة لھذه الحقائق رغم أنك تعرف أھمية ال

مصير ھذه  في، ولم ينشغل عقلك إط5قاً بالتفكير النفوس
أوقات أخرى رغم مشاكلك الكثيرة إ- أنك  في؟ بينما النفوس

أن قلبك وتنشغل بخ5ص النفوس وك يابتدأت تفكر وتصل
اة يا رب خلّص الخط: "باستمرار ھذه الص5ة قائ5ً  يقدم

ه الحقيقة ؟ لماذا أشرقت ھذ، فما ھو سر ھذا"وارحمھم
يقود عقلك ويؤثر  الذي؟ أ- تعرف ما بكيفية خاصة أمام عقلك

، إنه روح هللا. Qجل الخطاة؟ يفك حتى تحزن وتصلعواط في
. ثل ھذا التفكيركن أن تقودك إلى مفأرواح الشياطين - يم

حين تشعر بإحساسات المحبة Qجل نفوس الخطاة فيجب 
يدفعك Qن  الذيأن تثق أن ھذا ھو نتيجة قيادة روح هللا 

  .بحسب مشيئة هللا ھي التيQجل ھذه اQمور  يتصل
لبشر من من ا. متحن اQرواح عن طريق كلمة هللا)  ٢( 

ھم على ، وإذا حاولت أن تقيسينقادون إلى مشاعر غريبة
إمكانك أن  فيف. اس كلمة هللا فإنك ستعرف حقيقتھممقي

تعرف إن كانت ھذه المشاعر مصدرھا روح هللا أم - عن 
فالكتاب . بروح المسيحية وبما يقره الكتاب طريق مقارنتھا

اQصحاح  في، ويقول الرسول يوحنا يأمرنا أن نمتحن اQرواح
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يَُّھا اQَِحبَّاُء، -َ أَ : "ع من رسالته اQولى والعدد اQولالراب
ُقوا ُكلَّ ُروحٍ، بَِل اْمَتِحُنوا اQَْرَواحَ   "...َھْل ِھَي ِمَن ِهللا؟: تَُصّدِ

  ).١:  ٤يو١(
  كيف نحصل على تأثير الروح)  ٧( 
  :يجب أن نطلب بإيمان)  ١( 

َفإِْن ُكْنُتْم َوأَْنُتْم أَْشَراٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعطُوا : "يقول المسيح
َماِء، أَوْ  -ََدُكْم َعطَايَا َجيَِّدًة، َفَكْم بِاْلَحرِّيِ ا.ُب الَِّذي ِمَن السَّ

قد .. .)١٣:  ١١لوقا " (ُيْعِطي الرُّوَح اْلُقُدَس لِلَِّذيَن يَْسأَلُونَُه؟
، أقول طلباً للروح القدس لكنه لم يأتِ  لقد صليت: يقول قائل

تَْطلُُبوَن . "أنك لم تصلَّ الص5ة الصحيحةإن السبب ھو 
اتُِكمْ  " َولَْسُتْم تَْأُخُذوَن، Qَنَُّكْم تَْطُلُبوَن َرِديًّا لَِكْي تُْنِفُقوا فِي لَذَّ

تقودك للص5ة  التييا عزيزى -بد أن الدوافع . )٣:  ٤يعقوب (
  .ليست دوافع طيبة

وقال  يالكنيسة إلى الراع فيذھب أحد اQعضاء المتقدمين 
طالباً الروح القدس لكن دون لقد صليت عدة أسابيع : له

كان يدفعك  الذيوما ھو الدافع : قائ5ً  يفسأله الراع، جدوى
لقد كان ذلك . لكى أكون سعيداً : فأجاب قائ5ً  .؟إلى الص5ة

اس العضو يعرف أن اQشخاص الممتلئين بالروح ھم أن
إن : "قائ5ً  يسعداء، فأراد أن يسعد نظيرھم، فأجابه الراع

الشياطين Qنھم أنانيون  فيجده حتى ھذا الدافع قد ن
لما أدرك العضو ھذه الحقيقة . "ھميطلبون السعادة Qنفس

شف أنه لم يكن كتا، لكنه بعد ذلك أول اQمر فيامتy غضباً 
، وبأن صلواته كانت ائيقتنع بأنه مرالقد . يدرك دوافع الص5ة

  .طلب السعادة الشخصية فيبدافع اQنانية والرغبة 
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يعلَّم اQثمة  ياود طالباً أن يمyه هللا بروحه لكلقد صلى د
، فالمؤمن يجب أن قه ويجعل الخطاة يرجعون إلى هللاطر
الخدمة  فييكون أكثر نفعاً  يطالباً الروح القدس لك ييصل

قط أن يطلب الروح  ي، و- ينبغحتى يتمجد هللا عن طريقه
 فيقد يوجد بيننا من ھم . السعادة الشخصية فيطمعاً 

، أقول لك كان فيھا ذلك العضو المتقدم التيس تلك الحالة نف
ون صلواتك مطبوعة بطابع نظر لئ5 تكافحص نفسك وا ييا أخ

  .اQنانية
 فيتقود العقل إلى أن يتركز  التيستخدم الوسائل ا)  ٢( 

  :موضوع طلب الروح و- يشّت ھنا أو ھناك
عقله ، وبعد ذلك سمح لذا صلى إنسان طالباً الروح القدسإ

- يمكن أن  ، فإنهموضوعات أخرى فيالتفكير  فيأن يشّت 
، حالة اxنسان الخاطئ فيلنتأمل . ستجابة لص5تهاينال 

الطريق ھو أن . أن يتبكت على خطاياه؟كيف يمكن للخاطئ 
ذا أراد أن ھكذا أيضاً اxنسان المؤمن إ. خطاياه فييفكر 

ھذا  في، فإن عليه أن يفكر يحصل على الروح القدس
مجھود من  أي، فا� لن يعطيك الروح القدس بغير لموضوعا

يمكنھا أن تؤثر  التيمور ، فعليك إذاً أن تبحث عن اQجانبك
مسك بالكتاب ا.. .شاعرك وتشوقَّك إلى الملء بالروحعلى م

نظر ا، ثم تتحدث عن مصير العالم التيقرأ اQجزاء االمقدس و
سيكونون فيھا إن ھم  التيإلى أو-دك وجيرانك وتأمل الحالة 

، ثم بعد ذلك العالم بحالة خطاياھم الراھنة فيستمروا ا
لقدس ويسكن فيك الروح ا يواظب على الص5ة حتى يأت

  .ويسيطر على كيانك
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. ن طريق منظار مقرَّب يقربھا إليكنظر إلى ھذه الحقائق عا
، ثم حوَّل ھذا سمع تأوھات الخطاةاإلى الجحيم و نظرا

نظر االسماء و فيمقرَّب إلى الناحية العليا وتأمل المنظار ال
أيديھم  فيالقديسين فيھا وقد لبسوا الثياب البيض و

اسمعھم وھم يرنمون ترنيمة الفداء، ثم قل القيثارات و
م إلى هللا ص5ة اxيمان  فيھل : لنفسك إمكانى أن أقدَّ

حتى ما تنتقل النفوس الخاطئة من مكان العذاب إلى 
إذا عملت ھذا وكنت مخلصاً حقاً فإنك . م؟يفردوس النع

كب عليك ويمy إناءك إلى ستجد أن روح الص5ة سوف ينس
  .كل ملئه

  :يجب أن ت5حظ نتيجة الص5ة)  ٣( 
طلبتھا منه  التييجب أن تنتظر وترى إن كان هللا يھبك البركة 

يجب . ن لكنھم - ينتظرون نتيجة الص5ة، فالبعض يصلّوأم -
تركھا اعترف بخطاياك وا، ضاً حتى - تُحزن روح هللاأن تتحذر أي

ترف Qن هللا لن يقودك بروحه أو يعرَّفك أسراره ما لم تع
أن تعترف بالخطية  ي-حظ أيضاً أنك - ينبغ. بخطاياك وتتركھا

. وذاك يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، لكن ھذا دون أن تتركھا
وح الص5ة قبل تحصل على ر، ف5 تنتظر أن أصلح ما أفسدته

، فاQشخاص المتكبرون الذين يريدون أن يبرروا أن تتوب
  .ديار الرب فيذواتھم لن يتمتعوا بالسكنى 

  :أطع وصايا هللا المكتوبة طاعة كاملة)  ٤( 
وعش  حذر من أن تكون لك شركة مع الخطيةاأو بمعنى آخر 

َما أَنَّ أَبَاُكُم َفُكونُوا أَْنُتْم َكاِمِليَن كَ "مرتفعاً فوق مستوى العالم 
َماَواتِ ُھَو َكاِملٌ  إذا ُفرض . )٤٨:  ٥متى " (الَِّذي فِي السَّ

، Qنك ما لم تعمل ھذا الخطية فاحزن Qجلھا فيوسقطت 
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ايا هللا ف5 تنتظر ، فما لم تحفظ وصالخطية فيفإنك ستعيش 
  . بركة من هللا

  من ھم الذين يشفع فيھم الروح ؟)  ٨( 
  .كل القديسين في، سينالقدي فيإنه يشفع 

  
  مEحظات

أن الكثيرين - يھتمون كثيراً بتأثير  فيما ھو السبب )  ١( 
أمر  فيالص5ة بينما يقولون الكثير عن تأثير الروح  فيالروح 

فھم يقولون إن الخطاة لن يخلصوا ولن تتجدد . الخ5ص؟
، لكن ما أقل ما ُيقال أو اتھم إ- نتيجة لعمل الروح القدسحي
 نصليقيادته لنا حتى  فيصلواتنا و فيتب عن تأثير الروح ُيك

لصحيحة لنذكر أن الص5ة ا .الص5ة المتفقة مع مشيئة هللا
 يإمكانه أن يصل في، فاxنسان يجب أن تكون بقيادة الروح

الص5ة  يستطاع أن يدرك إرادة هللا لكنه لن يصلامتى 
عن  يقالفيه وما  يالمقبولة ما لم يكن روح هللا ھو المصل

إمكانه أن يتوب  في، فالخاطئ المؤمن يقال أيضاً عن الخاطئ
  .روح هللالتوبة الصحيحة إ- متى عمل فيه لكنه لن يتوب 

 التيإن ھذا الموضوع يكشف لنا عن أساس المشاكل )  ٢( 
أن  في، فھم يعارضون تصادف البعض من جھة ص5ة اxيمان

 التيل نفس اQشياء الص5ة ھو الثقة بأننا سننا فياxيمان 
يمكن أن يستند  ، وُيصُّرون على أنه - يوجد أساسنطلبھا

: " أحدھم ھذه المشكلة إذ قالوقد وضَّح . عليه ھذا اxيمان
ي Qجلھا إ- أصل التيإنى - يمكن أن أتأكد من نوال اQشياء 

اQساس لتتميم  ھي، Qن الص5ة بإيمان متى صليت بإيمان
- متى تممت أن أطالب بالوعد إ يكنن، ف5 يمالرب لوعده
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 ي، وإذا كان الشرط ھو أن أؤمن بأنالشرط ال5زم لنواله
ميم ، فمعنى ھذا أنه لتتأطلبھا التي سأنال نفس البركة

الوعد علىَّ أن أنّفذ الشرط المستحيل تنفيذه أ- وھو اxيمان 
بأن  يالداخلاxقناع  يسأنال البركة قبل أن يكون عند يبأن

إن سبب ھذه المشكلة ھو إھمال ھذه . "إياھا يسيھبنهللا 
ن وقيادته له النقطة المھمة أ- وھو تأثير الروح على المؤم

  .إلى اxيمان الواثق
بحسب البشير  نجيلاx فييعتقد البعض أن الجزء الوارد 

 اْنَتِقلْ : إِنَّ َمْن َقاَل لِھَذا اْلَجبَلِ : Qَنِّي اْلَحقَّ أَُقوُل لَُكمْ " مرقس
َو-َ يَُشكُّ فِي َقْلِبِه، بَْل ُيْؤِمُن أَنَّ َما يَُقولُُه ! َواْنطَِرْح فِي اْلبَْحرِ 

ُكلُّ َما تَْطلُُبونَُه : لِذلَِك أَُقوُل لَُكمْ . يَُكوُن، َفَمْھَما َقاَل يَُكوُن لَهُ 
 ٢٣:  ١١مرقس ("ِحيَنَما تَُصلُّوَن، َفآِمُنوا أَْن تََنالُوُه، َفيَُكوَن لَُكمْ 

لنفرض أن ھذا حق، . يمان المعجزاتيشير إلى إ) ٢٤ –
ذ يصلّون حين كان الت5مي: "إذاً أسأل ھذا السؤال يدعون

، - شك "الرب معجزة ما، بماذا كانوا يؤمنون؟ يجرحتى يُ 
كانوا يصلّون Qجلھا -بد  التيأنھم كانوا يؤمنون بأن المعجزة 

مرقس  إنجيل فيولنتأمل قول السيد المسيح . أن تتم
قلوبنا -بد أن  فينؤمن به و- نشك من جھته  الذي شىءفال

ھل : "إذاً أسأل ھذا السؤال يدعون. لهنناله متى صلينا Qج
حدث قبل لرسل أن يؤمنوا بأن المعجزة ستإمكان ا فيكان 

، أ- وھو اxيمان بأن هللا سيھبھم تتميم الشرط ال5زم لذلك
مر ھذا يضعنا أمام أإن . يصلّون Qجله؟ الذي شىءنفس ال

م ، أو أن ھناك إمكانية لتتميمن إثنين، إما أن الوعد باطل
تأثير  فيفسبب المشكلة ھو عدم تفكيرنا . الشرط المطلوب

  .م إدراكنا أن اxيمان ھو من هللالروح القدس وعد
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الص5ة ال5زمة xجراء  ھيإن الص5ة ال5زمة لخ5ص نفس ما 
5تين ھو ھو، والفرق ھو نتيجة واxيمان ال5زم للص ،معجزة

. معجزة يية سُتجرفاQولى ستخلَّص نفساً والثان. الص5تين
 فيالحالتين -بد أن يستند على وعد  فيإن اxيمان ال5زم 

تى كلتا الحالتين -بد من عمل الروح القدس ح في، والكتاب
  .اxنسان الص5ة المقتدرة ييصل

نؤمن أننا سننال أن  يمتى ينبغ: "قد يسأل أحد ويقول
  :جيبأُ " نطلبھا؟ التيالبركة 

، كعطية الروح وعد خاص بھذه البركةھناك حين يكون  - أ 
أن نؤمن  ي، فينبغھناك وعد بھذه البركة بالذات. القدس مث5ً 

الص5ة أو لم  في ھيبأننا سننال البركة سواء شعرنا بتأثير إل
 ذيالھذه الحالة مثله مثل الخاطئ  فيوالمؤمن . نشعر

فالخطاة . واء تعامل معه الروح القدس أم -يجب أن يتوب س
غض النظر عن عليھم ب الذيملزمون أن يقوموا بھذا الواجب 

. ، إ- أن واجب الخطاة ھو أن يتوبوا تأثيرات الروح القدس
، ولو أنه لن يؤمن عليه أن يؤمن يھكذا الشخص المسيح

، إ- لروح القدسهللا إ- نتيجة لعمل ابوعد  ياxيمان الحقيق
وليس على تأثير  عدم اxيمان تقع عليه فيأن مسئوليته 

        .الروح
، فإن علينا  إرادته عن طريق أعمال عنايتهحين يعلن هللا - ب 

  .من بقدر ما نفھم من أعمال عنايتهأن نؤ
، لكن الواقع أن نؤمن حين تكون ھناك نبوة بذلكعلينا  - جـ 

نستطيع أن نؤمن بغير الروح  جميع الحا-ت لن فيھو أننا 
  .القدس
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داً، أو عم5ً من أعمال العناية، أو نبوة لكن حين - نجد وع
ھذه الحالة أن نؤمن  في، فلسنا مكلَّفين عليھا إيماننا ينبن

أرشدنا للص5ة Qجل موضوع إ- إذا أكد لنا الروح القدس ذلك و
  .معيَّن

رف كيف نطبقھا - نع التيفيما يتعلق بالمواعيد العامة  أما
 الذيونستخدمھا فإن علينا أن نخضع xرشاد الروح القدس 

شدنا فإن علينا أن نثق ثقة ، ومتى أريعرَّفنا كيف نستخدمھا
  .كاملة

طلب  يعتقد البعض أن بولس صلى ص5ة اليقين حين)  ٣( 
. من هللا أن يرفع عنه الشوكة، لكن تلك الص5ة لم تستجب

ون أن يثبتوا أن بولس صلى وھو إن ھؤ-ء القوم - يستطيع
 في، فكل الد-ئل تفيد العكس كما قلنا اxستجابةمتيقن من 

، فلم يكن عنده وعد أو نبوة أو عمل من أعمال فصل سابق
لقد تحدثت .. .ع من روح هللا يقوده إلى اxيمانالعناية أو داف

ر الجميع حتى - أريد أن أحذَّ  يكثيراً عن ھذه النقطة Qن
، ماتنا ب5 قيمة، فبغير الروح تصبح صلواتنا وخدالروح ُيحزنوا

 الذيفاحذر إذاً من أن تُحزن الروح عن طريق إھمال صوته 
  .ك إلى الص5ة لئ5 يتركك ويفارقكيدعو

على اxنسان أن يثابر  يينبغالص5ة Qجل أمر ما  في)  ٤( 
يتملك  الذيما أعظم الشوق ! آه. ى طلبتهحتى يحصل عل

نين وھم يصلّون Qجل خ5ص الخطاة متى وضع قلوب المؤم
  .!قلوبھم ھذه الرغبة المقدسة فيالروح القدس 

إن الخوف من أن يضل اxنسان، عن طريق مشاعر غير )  ٥( 
، فكم من المؤمنين مقدسة، قد سبب ضرراً بليغاً للكثيرين

ُحرموا من روح الص5ة Qنھم قاوموا كل مشاعر أحسوا بھا 
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التمييز بين المشاعر  فيتعبوا أنفسھم ولم يريدوا أن ي
ننا كمؤمنين يجب إ. مصدرھا هللا وبين غيرھا التي المقدسة

Qَنَّ : "، كما يقول الكتابنميز روح هللا ونسلك وفق إرشاده أن
:  ٨رومية (. "ُكلَّ الَِّذيَن يَْنَقاُدوَن بُِروحِ ِهللا، َفُأولئَِك ُھْم أَْبَناُء هللاِ 

يو ١" ( من هللا  ھيھل " أن نمتحن اQرواح وعلينا أيضاً ) ١٤
قتنعنا بأن ھذا ھو إرشاد الروح القدس فإن افمتى . ) ١:  ٤

  .روح هللا لن يقودنا قيادة خاطئة واجبنا أن نتبعه واثقين أن
ستعمال اأن نستعمل الصلوات المرتبة Qن  ي- ينبغ)  ٦( 

دھم قد يقول أح. ه الصلوات يتعارض مع إرشاد الروحمثل ھذ
جميلة مباركة، أقول وھل  يالصلوات تحمل معانلكن ھذه 

لة ما لم إنه - قيمة للكلمات الجمي. الص5ة مجرد كلمات؟
كن اQفكار كلھا تحت قيادة ، وما لم تتكن بإرشاد من روح هللا

  .تيار المشاعر قد ولَّده روح هللا، وما لم يكن الروح
قديساً فأنت ، فإذا كنت القديسين فيالروح يشفع )  ٧( 

ختبار ، لكن إن كنت - تختبر -تعرف ھذه الحقيقة عن طريق ا
ت روح هللا وجعلته يكف عن ھذا فالسر ھو أنك قد أحزن

 في، وأنت ا.ن تحيا غير متمتع بسكنى المعزّى إرشادك
، إن كانت ھذه يعزيز. ةداخلك وتعيش غير متمتع بروح الص5

اءل إن كنت مؤمناً - تقف أو تتس. أن تتوب يفينبغحالتك 
، لكن تب كما لو لم تكن قد تبت من قبل واعمل حقيقياً أم -

، لكن تعال بإتضاع كما مؤمن ي- تقل إن. Qعمال اQولىا
وإ- فإنك لن تتمتع  يفعل الخاطئ واسكب قلبك أمام هللا ،

  . بروح الص5ة
  : من المھم أن تفھم ھذه الحقائق)  ٨( 
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هللا فلن  فما لم يكن فيك روح. مراً ون مثبغير الروح لن تك -أ
لن تستطيع أن تسير مع  ي، وبالتالتتمتع بالشركة مع هللا

يجب أن تكون صلتك القلبية . خدمته فيهللا أو تعمل مع هللا 
  . � قوية وإ- فإن حياتك لن تثمربا
ر الروح لن تتقدس أو تفھم فبغي. إن الروح -زم لتقديسك - ب

الكتاب على  فيرف كيف تطبّق ما لن تع ي، وبالتالالكتاب
تحاد المستمر درك أھمية ا-أريدك أن ت. حياتك الشخصية

فإنك ستتمتع بوعد ، Qنك إذا عشت الحياة المسيحية با�
  ."يأدخل إليه وأتعشى معه وھو مع" :الرب القائل

إن الذين - يعرفون روح الص5ة - يمكنھم أن يؤمنوا )  ٩( 
نتظرون شيئاً من البركات الروحية،  يإنھم -. جة الص5ةبنتي

، فإذا تبكّت الخطاة قالوا إن ھذا نتيجة لذا فھم - يرون شيئاً 
، وإذا رأوا أناساً يخلصون تولَّد من وعظ الواعظ الذيخوفھم 

ھؤ-ء قالوا سوف ترى زوال ھذه التأثيرات بعد قليل ورجوع 
  .اQشخاص إلى حالتھم اQولى

 الذيلھم روح الص5ة يعرفون الوقت إن أولئك الذين )  ١٠( 
، البركة، وھذا ما حدث عند مي5د المسيح يفيه ستأت

فعلماء الدين غير اQتقياء وقتئذ لم يستطيعوا أن يعرفوه Qنھم 
الشيخ  ، أما سمعاننوا يصلّون طالبين فداء شعب الربما كا

ن كيف ذلك؟ -حظوا ما قا-ه م. وحنة النبية فإنھما عرفاه
لد المسيح لم يتعجبا حين وُ  تى، حانا يصليان بإيمانأنھما ك

َوَكاَن َرُجٌل فِي ُأوُرَشلِيَم اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوَھَذا "من مي5ده 
الرَُّجُل َكاَن بَارًّا تَِقيًّا يَْنَتِظُر تَْعزِيََة إِْسَرائِيَل، َوالرُّوُح اْلُقُدُس َكاَن 

الرُّوحِ اْلُقُدسِ أَنَُّه -َ يََرى اْلَمْوَت َوَكاَن َقْد ُأوِحَي إِلَْيِه بِ . َعلَْيهِ 
َوِعْنَدَما . َفأَتَى بِالرُّوحِ إِلَى اْلَھْيَكلِ . َقْبَل أَْن يََرى َمِسيَح الرَّّبِ 
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َدَخَل بِالصَّبِّيِ يَُسوَع أَبََواُه، لِيَْصَنَعا لَُه َحَسَب َعاَدِة النَّاُموسِ، 
ا.َن تُْطلُِق َعْبَدَك يَا َسيُِّد «:  َوَقالَ أََخَذُه َعلَى ِذَراَعْيِه َوبَاَرَك هللاَ 

َحَسَب َقْولَِك بَِس5ٍَم، Qَنَّ َعْيَنيَّ َقْد أَْبَصَرتَا َخ5ََصَك، الَِّذي 
ُعوبِ أَْعَدْدتَُه ُقدَّ  نُوَر إِْع5ٍَن لyَُِمِم، َوَمْجًدا  .اَم َوْجِه َجِميعِ الشُّ

بَاِن ِممَّا قِيَل فِيهِ َوَكاَن ُيوسُ . »لَِشْعبَِك إِْسَرائِيلَ  . ُف َوُأمُُّه يََتَعجَّ
َھا إِنَّ ھَذا َقْد ُوِضَع «:َوبَاَرَكُھَما ِسْمَعاُن، َوَقاَل لَِمْريََم ُأّمِهِ 

َوأَْنِت أَْيًضا . لُِسُقوِط َوقِيَاِم َكِثيرِيَن فِي إِْسَرائِيَل، َولَِع5ََمٍة تَُقاَومُ 
َوَكانَْت .»َن أَْفَكاٌر ِمْن ُقُلوبٍ َكثِيَرةٍ يَُجوُز فِي نَْفِسِك َسْيٌف، لُِتْعلَ 

َمٌة فِي  نَبِيٌَّة، َحنَُّة بِْنُت َفُنوئِيَل ِمْن ِسْبِط أَِشيَر، َوِھَي ُمَتقّدِ
. أَيَّاٍم َكثِيَرٍة، َقْد َعاَشْت َمَع َزْوجٍ َسْبَع ِسنِيَن بَْعَد ُبُكوِريَّتَِھا

يَن َسَنًة، -َ تَُفاِرُق اْلَھْيَكَل، َعابَِدًة َوِھَي أَْرَملٌَة نَْحَو أَْربَعٍ َوثََمانِ 
اَعِة َوَقَفْت . بِأَْصَواٍم َوطَِلبَاتٍ لَْي5ً َونََھاًرا َفِھَي فِي تِْلَك السَّ

، َوتََكلََّمْت َعْنُه َمَع َجِميعِ اْلُمْنَتِظرِيَن فَِداًء فِي  تَُسبُِّح الرَّبَّ
، فھم ل مع المؤمنينھكذا الحا .)٣٨ - ٢٥:  ٢لو (" ُأوُرَشلِيمَ 

ديدھم Qنھم يتوقعون - يتعجبون متى رأوا تبكيت الخطاة وتج
يصلّون Qجله  الذي، فھذه نتيجة عمل هللا ھذه النتائج

  .وينتظرون حدوثه
، وكل منھم الكنيسة فيتوجد ث5ث عينات من البشر )  ١١( 

  :ءاً من الحق فيما يتعلق بموضوعناقد أھملت جز
5ة و- تكالھم على الصاھم أناس يضعون كل ولى العينة اQ -أ

إنھم ينتظرون أن تحدث النھضة . يستخدمون الوسائط اQخرى
       .غير الص5ة شىءدون أن يقوموا ب

، أشخاص يستخدمون الوسائط ويصلّون العينة الثانية ھم - ب
فھم يتحدثون عن  .تأثيرات روح الص5ة فيلكنھم - يفكرون 
تجديد  فيركون أھمية عمل الروح ، ويدالص5ة إلى هللا
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، لذا فإن صلواتھم كنھم - يعرفون أھمية روح الص5ة، لالخطاة
، ھذه الص5ة - تستطيع أن عبارة عن جمل باردة - حياة فيھا

  .تحرك يد هللا 
ص لھم أفكار غريبة عن سلطان العينة الثالثة ھم أشخا - جـ
لص5ة أو ا ، فھم ينتظرون أن يخلّص هللا العالم بغيرهللا

الكنيسة  فيأن يكون  ينبغي.. .ستخدام الوسائط اQخرىا
، فالذين يستخدمون عور عميق بالحاجة إلى روح الص5ةش

أن  يالوسائط ويقومون بالمجھودات لخ5ص الخطاة ينبغ
يجاھدون  يصلّوا كثيراً حتى يتمتعوا بروح الص5ة ليعرفوا كيف

  .مع هللا ويأخذون البركة
ع أن يحرك الخطاة مثل روح يستطي شىءد - يوج)  ١٢( 

، فإذا أحس إنسان ما بأنه مثقل بمسئولية خ5ص الص5ة
، يعترض البعض على ھذا اQمر. الص5ة فيالخطاة فإنه يئن 

، وأنا أقول إن ھذا اQنين - يمكن أن الص5ة فيأ- وھو اQنين 
نين ، فعدم اQنتيجة حزن عميق على حالة الخطاة يكون إ-

، فاQنين أمر ه الحالة يعد مقاومة للروح القدسمثل ھذ في
Qالتيات نّ مقدس وإ- لما تحدث الرسول بولس عن ا  -

  .ُينطق بھا
نتحدث عنه من أھم  الذيإن موضوع روح الص5ة 

، وكم كنت أتمنى أن أستمر شھراً كام5ً أعظ عن الموضوعات
. xيمانصلّوا ص5ة ايُ  يالجميع لك ھذا الموضوع حتى يفھمه

م إنك ما زلت غير ، أ، ھل أدركت حقيقة الص5ةييا عزيز
يا الص5ة لتح فيليتك تسكب نفسك . فاھم حقيقتھا؟

كم أتمنى أن أرى جماعة . متمتعاً بروح الص5ة باستمرار
  .مصلّين بالحق
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يسته مستمرة مدة أربعة كن فيأعرف واعظاً ظلت النھضة 
فيه  الذيى اليوم ، وكنت أتساءل عن سر ھذا حتعشر عاماً 

للص5ة واعترف  اجتماع فيوقف أحد أعضاء تلك الكنيسة 
يلة أخصص مساء كل يوم سبت لقد كنت منذ مدة طو: "قائ5ً 

لباً ، وكنت أستمر مصلياً إلى ما بعد منتصف الليل طاللص5ة
وقال  يوھنا بدأ يبك –وا.ن . أن ينسكب علينا الروح القدس

وإذ . "بيع أھملت ھذه الص5ةذ ث5ثة أسامن يأعترف أنن –
تلك  في، أ- وھو أنه نتعاشا-ذاك عرفت أنا سر ذلك 

 .يسة ُوجد أشخاص عندھم روح الص5ةالكن
  

  الفصل السابع
  الملء بالروح القدس

  )١٨:  ٥أفسس " ( اْمَتِلُئوا بِالرُّوحِ " .. 
حاضراتى السابقة عن موضوع أغلب م فيلقد تحدثت 

الص5ة، وعن شفاعة الروح  تع بروح، وعن أھمية التمالص5ة
، وعن أھمية تأثير الروح القدس على نفس المؤمن القدس

إذا قلُت للخطاة . ھمال ھذا اQمر خطراً على المؤمنإ فيوأن 
إنھم - يمكن أن يخلصوا بغير الروح القدس فإنھم قد يسيئون 

إمكانھم أن يتوبوا  فيفھم ھذا الحق ويتصورون أنه ليس 
ليسوا ملزمين بذلك إ- متى أحسوا بتأثيرات وعلى ذلك ف

الملء بالروح جھة ، وھكذا يھملون واجبھم من القدسالروح 
، وھم بھذا غمرھم روح الص5ة بغير أن يطلبوهمنتظرين أن ي

  .الواقع يجربون هللا فيإنما 
الوسائط  ي، أعنالوسائل ال5زمة للنھضة فيقبل أن نتأمل 

يد أن أقول إنك إن كنت تحيا ، أرنستخدمھا مع الخطاة التي
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إننا كأشخاص لنا . ھذا فيبدون الروح القدس ف5 عذر لك 
 فيمعھا نستطيع أن نطيعه  التيحرية اxرادة نتمتع بالقوة 

، لكن إن كنا مرات - نطيعه فالسبب ليس بهكل ما يأمرنا 
Qننا - نريدQ ننا - نستطيع لكن.  

  :تعلنھا لنا آيتنا التيبعض الحقائق  فيوأود أن نتأمل 
  .نين يمكنھم أن يمتلئوا بروح هللاإن المؤم)  ١( 
  .إن من واجبھم أن يمتلئوا بالروح ) ٢( 
  . امت5ئھم بالروح أسباب عدم)  ٣( 
  .خطية أولئك غير الممتلئين بالروح)  ٤( 
  .نتيجة ا-مت5ء بالروح)  ٥( 
  .مت5ء بالروحنتائج عدم ا-)  ٦( 
  تمتلئ بالروح إمكانك أن في)  ١( 

قد وعد أن يھب روحه  إمكانك أن تمتلئ بالروح Qن الرب في
َفإِْن ُكْنُتْم َوأَْنُتْم أَْشَراٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعطُوا : "لكل من يسأل

َماِء،  أَْو-ََدُكْم َعطَايَا َجيَِّدًة، َفَكْم بِاْلَحرِّيِ ا.ُب الَِّذي ِمَن السَّ
فإن ، )١٣:  ١١لوقا " (لِلَِّذيَن يَْسأَلُونَُه؟ ُيْعِطي الرُّوَح اْلُقُدسَ 

بد أن تناله Qن ھذا ھو وعد كنت تطلب الروح القدس ف5
ليس وعداً فقط لكنه أمراً أيضاً،  -حظوا أيضاً أن ھذا. الرب

حين يأمرنا هللا أن نقوم بأمر و. "اْمَتلُِئوا بِالرُّوحِ : "فا.ية تقول
، فھو - شىءن نعمل ھذا الإمكاننا أ في، فمعنى ھذا أنه ما

بھا نستطيع أن  التيما لم تكن عندنا القوة  شىءيأمرنا ب
  .يطالبنا بالمستحيل ، فا� -نطيع أمره

  من واجبك أن تمتلئ بالروح)  ٢( 
  .إنه من واجبك Qن عندك وعداً به ) ١( 
  .Qن هللا يأمرك بھذا)  ٢( 
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  .النعمة في-زم لنموك  يQنه أمر جوھر)  ٣( 
  .تتقدس يإنه -زم أيضاً لك)  ٤( 
  .ى تكون نافعاً وتقدم خدمة للعالمإنه -زم حت)  ٥( 
 فإنك ستھين هللا وتشين ما لم يكن فيك روح هللا)  ٦( 

  .الكنيسة
  مت5ء بالروحأسباب عدم ا-)  ٣( 

ن الروح نحن - نعرف شيئاً ع: "إن بعضاً من المؤمنين يقولون
أو  يختبار غير حقيقفإما أن ھذا ا-، ختبارولم نتمتع بھذا ا-

أنك مخطئ إن  ي، - شك يا أخ"طريق الخطأ فيأننا نحن 
وأريد أن أبيَّن بعض . نت - تعرف شيئاً عن تأثير الروحك

  :مت5ء بالروحتمنع ا- التياQسباب 
  :حياتك فيربما أنت مراٍء )  ١( 

، وتديُّنك ھو مجرد مظاھر صلواتك فيفأنت لست مخلصاً 
أنك . حياتك فيالداخل - يوجد إخ5ص  فيرجية بينما خا

مما يمنعه من أن يسكن تتصرف تصرفات كثيرة تُحزن الروح 
  .فيك
، وكانت ربة البيت تشكو أحد الخدام ضيفاً على عائلةنزل 

يام أحد اQ فيو. ا - تتمتع ببھجة الحياة الروحيةدائماً من أنھ
ھن إنھا متأثرة لعدم ل، فقالت فتقادھاھا بعض اQخوات -تزار

أن يمكثن معھا كل ذلك  في، وألحت عليھن سؤالھن عنھا
وبعد . نصرفناعتذرن وا نولم ترد أن تتركھن، لكنھاليوم 

ات خروجھن قالت للخادمة إنھا متعجبة من ھؤ-ء الضيف
 ھيفسمعھا خادم الرب و. يتعبنھا ويضيعن وقتھا ياللوات

يحرمھا  الذيا التصرف ھو ، وبيَّن لھا أن ھذتقول ھذا، ووبخھا
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لب ق في، فروح الحق - يمكن أن يسكن من بھجة الخ5ص
  .غير مخلَّص

  :يوجد البعض الذين - يملؤھم روح هللا بسبب الطياشة) 2 ( 
يسلَّمون  فروح هللا ھو روح الوقار و- يمكن أن يمy أشخاصاً 

  .أنفسھم Qفكار الطياشة
  :البعض ا.خر متكبرون)  ٣( 

إنھم مشغولون  .سبب عدم تمتعھم بالروح وھذا ھو
وبتأثيث البيت، وبأحدث ، بم5بسھم، وبتعظم المعيشة

، ولو أنھم مرات جب إذا كانوا غير ممتلئين بالروح، ف5 عاQزياء
- يتمتعون ببھجة Qجله  الذييدَّعون أنھم - يعرفون السبب 

  .الحياة الروحية
  :البعض ا.خر أفكارھم عالمية)  ٤( 
دون أن يقتنوا الكثير من أمور الحياة ويحاولون أن يصبحوا يري
فكيف يمكن . مت5ء بالروحذا ما يمنعھم من ا-، وھياءأغن

اQمور  فيأولئك الذين كل أفكارھم  فيللروح أن يسكن 
وحين . الحصول على الغنى؟ فيالعالمية وكل قواھم ضائعة 

إلى يكسبون المال فإنھم يتألمون إذا دفعتھم ضمائرھم 
إن . عمل يقود إلى خ5ص الخطاة فيالمساھمة المادية 

، فھم يقولون إنھم يحبون هللا بينما تصرفاتھم تناقض أقوالھم
، ولو تأملنا تصرفاتھم تصرفاتھم تؤكد أنھم يحبون العالم

بخدمتھم  يقوم الذيلوجدناھم يحاولون أن يسحقوا الفقير 
سان يقوم بعمل ، إذا كان اxننعم. وأن يعطوه أقل أجر ممكن

بقدر اxمكان حتى متسع فإن من واجبه أن يخفض المصاريف 
تافه كأجرة  شىءب، لكن إذا كان اQمر يتعلق يحقق ربحاً 

قط أن يظلمه  يالبيت فإنه - ينبغ فيلعامل واحد أو خادم 
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لديه من مال ما  فيأجره بحجة أنه يجب أن يكون أميناً  في
الجانب ا.خر - يتصرف  ، مع أنه منو- ينفقه بغير حساب

مستواه Qن  فيمثل ھذه التصرفات مع اQشخاص الذين ھم 
، وكل شىءلكن هللا يعرف كل . إلى سمعته ىءھذا قد يس

، لة عنده، و- يمكن أن ينسى ظلمهالتصرفات مسج
  .- يمكن أن يمyه بروحه القدوس يوبالتال

رفات ون روح هللا عن طريق تصھناك عدد كبير من البشر يحزن
غيرة لكن هللا لن ، وإن كان البعض يسمون ھذه خطايا صكھذه

إحدى  فيتأثرت حين قرأت إع5ناً صغيراً . يدعوھا كذلك
شتراكات لم تُسدد ا-، فيه ذكر المحرر بأن المج5ت الدينية

صل خاص يقوم بجمع ھذه Qن المجلة ليس لھا مح
إرسال إلى ، وھذا ُيتعب ھيئة التحرير ويضطرھا شتراكات-ا

. شتراكات-تضيع ھذه امحصل يتكلف نفقات كثيرة حتى - 
كم من أموال تضيع بھذه الطريقة Qن المشتركين يرون أنھا 

لبعدھم وكثرة مبالغ بسيطة ولن يصل المحصل إليھم نظراً 
، ومع ذلك فإن أولئك اQشخاص ُيظھرون نفقات الوصول إليھم

إن . لئوا بروح هللاون من أنھم لم يمتويتعجبالتقوى الخارجية 
إحزان  فيأمور بسيطة قد يكون ھو السبب  فياxھمال 

  .الروح القدس
يوجد البعض الذين - يعترفون بخطاياھم بالكامل )  ٥( 

  :- يتركونھا يوبالتال
، أو اياھم بالجملة ويقولون إنھم خطاةلكنھم يعترفون بخط

رافھم عتا فيلكنھم . عترافاً جزئياً ببعض الخطايااون يعترف
ترافھم للبشر نتيجة خطأ صدر عا، سيما متى كان متكبرون

حق إنسان ما فإنھم بعد ما يعترفون  في، فإذا أخطأوا منھم
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ن أيھا اQخ، ھل وا.: "بخطئھم يقولون لمن أخطأوا إليه جزئياً 
ونحن نعرف أنه من الصعب على إنسان . "ھذا يرضيك؟

، حتى غير قانع مثل ھذه الحالة بأنه فيإليه أن يقول  ىءأس
ل لكم أن هللا - يرضى وأق ينلكن دعو. عتراف بارداً ن ا-ولو كا
. عترافك ونادماً حقاً أم -ا في، فھو يعرف إن كنت مخلصاً بھذا

، عتراففإن هللا لن يقبل ھذا ا- عترافاً صحيحاً اما لم تعترف 
ُه َمْن يَْكُتُم َخطَايَا. "- يمكن أن ُيخدع الذيفھو فاحص القلوب 

َوَمْن "، )١٣:  ٢٨أمثال " ( -َ يَْنَجُح، َوَمْن ُيِقرُّ بَِھا َويَْتُرُكَھا ُيْرَحمُ 
فما لم تتضع وتعترف . )١١:  ١٤لوقا " (يََضُع نَْفَسُه يَْرتَِفعُ 

أن تنتظر  فيبخطاياك وتصلح ما أفسدته فليس لك الحق 
  .التمتع بروح الص5ة

  :ناً البعض ا.خر يھملون واجباً معيَّ )  ٦( 
فشخص - . ئون بالروحلQجله - يمت الذيوھذا ھو السبب 

بثاً ، وعلته مع أنه يعرف أن ھذا من واجبهمع عائ ييصل
قلبه  فيھناك شاب آخر يشعر . أن يتمتع بروح الص5ة وليحا

، لكنه بسبب أمور عالمية تمنعه أنه يجب أن يخرج للخدمة
نه يعرف إ. ةاته للخدمة - يتمتع بروح الص5من تكريس حي

طالباً إرشاد  ي، ومع ذلك يصلبه، لكنه يرفض أن يقوم بهواج
شخص ثالث أھمل  .شىءروح هللا دون أن يحصل على 

ذلك  ، فھو يعرف أن ھذا واجب لكن مععتراف بالمسيحا-
، لقد تمتع يوماً بروح الص5ة. يرفض أن ينضم إلى أية كنيسة

، حزن روح هللانضمام إلى كنيسة ما وبذلك ألكنه أھمل ا-
، لكن ھذا يشتاق أن يتمتع برؤية وجه الحبيبوھو اليوم 

فما لم يكن اxنسان . عليه الذيمحال ما لم يقم بالواجب 
مستعداً أو-ً Qن يقوم بما عليه من واجب فإن هللا لن يصطلح 
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أعرف سيدات . ھذه الحالة فيمعه وسيتركه يموت 
متجددين ير الأحسسن أن من واجبھن أن يحدثن أزواجھن غ

رمت ، فحُ وأن يصلين معھم، لكنھن أھملن ھذا الواجب
، لقد كن يعرفن ما يجب أن يقمن به .حياتھن من كل بھجة

  .نت النتيجة أنھن فقدن روح الص5ة، فكاطعنلكنھن لم يُ 
 واجب ما وفقدت روح الص5ة تبعاً  فيإن كنت قد أھملت 
ة معك، وأنت ومإن � خص. إلى هللا يلذلك فإن عليك أن تأت

ربما أنت قد . خاضعاً  يقد رفضت إطاعته، فيجب أن تأت
، فعليك رت فيه، لكن هللا ما زال يذكرهقصَّ  الذينسيت اQمر 

ما لم تتب أن تعيد ھذا اQمر إلى ذاكرتك وأن تتوب عنه Qنه 
  .فإن هللا لن يھبك روحه

، وكان يتحدث كثيراً الكنيسة فيكان أحدھم مؤمناً متقدماً 
، كان يخدم فيھا التيالكنيسة  فياQشخاص الفاترين  إلى

ا منه وقالوا له اQعضاء إ- أنھم تضايقوفما كان من أولئك 
، وإذ به ينفذ شىءنفصل عنا فأنت - تفيدنا باتركنا وشأننا وا

وقد . يالروححالة النوم  فيرغبتھم ويتركھم جميعاً وھم 
، بعد نواتث5ث س يحوالاستمرت الكنيسة على ھذا الحال 

باركاً وأقام تلك المدة أرسل هللا إلى تلك الكنيسة خادماً م
كان يوماً حاراً  الذي، أما ذلك الشخص عن طريقه نھضة قوية

اQول  فيلقد كان . فإنه بدا وكأنه قد فقد روحانيته ملتھباً 
 فيو. صالح، لكنه اليوم أضحى متأخراً  كل عمل فيمتقدماً 

ريقه إلى البيت ط فيالشخص  كان ذلكأحد اQيام بينما 
 نفسه ىأ، ولما رظھرت أمام عينيه حقيقة حالته مساءاً 

أمام عينيه ذلك  ىألقد ر. على حقيقتھا إمتy يأساً وحزناً 
كان قد صممه منذ ث5ث سنوات وفيه  الذيالتصميم الخاطئ 
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لقد أحس وقتئذ بأن . خطاياھا فيقرر أن يترك الكنيسة 
حقيقة ض5ل ، واختبر ن أن توصفعة تلك الخطية - يمكشنا

قاده إلى ذلك التصميم  الذيأن  ىأ، وراxنسان ومعاداته �
قاد موسى إلى  الذي، وھو نفس الروح إنما ھو روح شرير

وبعد ذلك . "مردة"شعبه بالقول الغضب يوماً ما حين وصف 
ه ، وما أن تاب عن خطيتمحضر هللا فيتضاع متy بروح ا-ا

  .ه روحه القدوسحتى سكب هللا علي
درت ، فلسانك قد صمثل ھذه الحالة تماماً  فيقد تكون أنت 

أو ربما تكلمت ضد أحد  ،منه كلمات قاسية ضد إنسان ما
لم تُنفذ أو Qن كرامتك قد ، أو غضبت Qن آراءك خدام هللا
بحث لعلك تجد خطية من افحص نفسك جيداً وا. ُخدشت

و أيضاً ، وھلم ينسھاما أنت نسيتھا لكن هللا ، ربلطرازھذا ا
، فا� لن يغفر الخطية ما دمت لن يغفرھا حتى تتوب عنھا

Qن مثل ھذا الغفران  أنت قد جعلتھا تتربع على عرش قلبك
  .- نفع منه

  :ربما أنت قد قاومت روح هللا)  ٧( 
يلمس  الذيفأنت تقاوم التبكيت Qن قلبك يبغض الوعظ 

فكم من البشر  .تك الشخصية ويتحدث عن ضعفك الخاصحال
يلمس السلوك  الذييريدون أن يسمعوا الوعظ الصريح 

ا.خرين و- يلمس  للبشر ما دام الوعظ ينطبق على ياليوم
ن يسمعوا التوبيخ يوجه إلى ، فھم يريدون أحالتھم الخاصة

 فيتھموا الواعظ بتدخله ا، غيرھم، أما متى ُوجَّه إليھم
  ؟حالتك ھي، فھل ھذه اQمور الشخصية

  :أنك بوجه عام - تريد الروح القدس ھيإن الحقيقة )  ٨( 



 النھضة الروحية

١٢٠ 
 

، فمث5ً قد يطلبون أشياء معينة بشروط خاصة ھناك أشخاص
ة أحد المح5ت، فيتمنى واجھ فييرى أحدھم شيئاً جمي5ً 

، ى ھذا يدخل المحل ويسأل عن السعر، وبناء علأن يأخذه
 فينه اQمر كثيراً Q فيقال له عن المبلغ - يفكر ولما يُ 

لكنه - يريد أن  شىءفھو يريد ال. الواقع - يريد أن يدفع الثمن
ھكذا يوجد . فكرة الشراء يا يجعله أخيراً يلغ، مميدفع قيمته

الكثيرون يريدون أن يمتلئوا بروح هللا Qن ھذا يغمر قلوبھم 
، لكنھم غير نفوسھم فيبالتعزيات ويجعل الفرح يفيض 

  .مستعدين لدفع الثمن
حقيقة الشركة مع هللا وبركة الملء ربما أنت تعرف  ،يعزيز

، وأنت تريد أن ختبرت ھذا يوماً مااالقدس Qنك  بالروح
أنت ولتعم النھضة  تستعيد ھذه الحالة لتنھض حياتك

، لكنك من الجانب ا.خر - تريد النھضة Qن ا.خرين أيضاً 
، فھناك طلب الكثير من التضحيات من جانبكالنھضة يت ىءمج

إن روح هللا - يمكن . بھا يياء أنت لست مستعداً أن تضحشأ
الوقت ذاته يتركك تعيش كما تريد، لكنه يطلب  فيأن يمyك و

بالمنظور، وتھجر أصدقاء  يمنك أن ترفض العالم، وتضح
ة أنك وھكذا تكون النتيج، معيَّنين، وتعترف ببعض الخطايا

  .ترفض الروح القدس بوجه عام
طالباً الملء بالروح بغير أن تستخدم  يلربما أنت تص)  ٩( 

  :وسائط النعمة اQخرى
ت ، فأنلكن حياتك - تتفق مع صلواتك يصلأو ربما أنت ت

، أو ربما حالما يأتيك روح هللا تصدر منك أمور مضادة لروح هللا
  .نك تحزنه وترفض إطاعتهويبدأ يسيطر على كيا

  خطية عدم الملء بالروح)  ٤( 



 النھضة الروحية

١٢١ 
 

، فأنت يأمر قائ5ً امتلئوا بالروح الذيذاك  يQنك تعص)  ١( 
أية وصية أخرى  يھذه الوصية تكون كمن يعص يحين تعص

قون أو يزنون أو مرتبة أولئك الذين يحلفون أو يسر فيوتصبح 
إن المؤسف ھو . ھذا اQمر فيفكر جيداً . يكسرون يوم الرب

ھم قط على خطية عدم الملء - يلومون أنفسأن الكثيرين 
إنھم يتصورون أنفسھم أشخاصاً أتقياء Qنھم يحضرون . حبالرو

، بينما ھم يالربانات الص5ة ويتناولون من العشاء اجتماع
  .أخرى بغير أن يمتلئوا بروح هللا يعيشون سنة بعد
ھو " - تسكروا بالخمر: "5ً أمرنا قائ الذي-حظوا أن الرب 

ولون إن أنتم تق. "بل امتلئوا بالروح"قال أيضاً  الذينفسه 
- يمكن أن يكون إنساناً يعتاد القتل أو السرقة  الذياxنسان 

. حالة العصيان � في؟ Qنه يحيا باستمرار مسيحياً، لماذا
ياً وقلت إنساناً يحلف كثيراً حكمت عليه حكماً قاس رأيتوإذا 

، ومھما حاول ھو أن يدافع عن نفسه إن قلبه ليس مستقيماً 
، رد كلمات تخرج من الفم ليس إ-مجبأن الحلف ما ھو إ- 

م باQعمال فأنت - كثيراً بالكلمات لكنه يھت يوأن هللا - يبال
 في، ولن تسمح لمثله أن يكون عضواً تقبل منه ھذا

ومع . لمسيحيين إط5قاً الكنيسة أو أن تكون له شركة مع ا
منك  اً ذلك فإن المستعبدين لخطية الحلف ليسوا أكثر عصيان

الص5ة والشركة المستمرة مع غير متمتع بروح يا من تحيا 
  .هللا
الخير  رأيتھْول خطية عدم الملء بالروح ُيعرف متى )  ٢( 

عن طريقك متى إمتلكك روح  يكان يمكن أن يأت الذيالھائل 
  :دهجستخدمك بقوة لماهللا و
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ل لو أن ، كم من الخير كان يمكن أن تعمأيھا العضو المتقدم
، كم من ويا مدرس مدرسة اQحد!. انك؟روح هللا كان يمy كي

ويا أيھا . متyت بالروح؟الفوائد كانت ستعم ت5ميذك لو ا
- ُيحصى كان يمكن أن  الذي، كم من الخير العظيم العضو

إن خطيتك كبيرة . متyت بروح هللا؟او أنك عن طريقك ل ييأت
إن الرب يقدم . Qنك لم تطع يلم يأت الذيبقدر الخير الكبير 

متع به متى قمت بما إمكانك أن تت في، ووعداً مباركاً لك 
، فأنت مسئول أمام كنيسة المسيح وأمام عليك من واجب

، كان يمكن أن تقدمه الذيرب الكنيسة عن كل ھذا الخير 
  .عمل حسناً و- يعمل فذلك خطية لهQن من يعرف أن ي

تصدر منك  التيھناك مقياس آخر لخطيتك ھو الشرور )  ٣( 
  :مت5ئك بالروحالعدم 

ثرة Qعضاء ، وأنت حجر عفأنت تجلب العار للمسيحية
 التيمختلف التأثيرات  يفخطيتك تواز. الكنيسة وQھل العالم

 في، وسوف تتحقق من ھذا تصدر منك وتصل إلى ا.خرين
  .يوم الدينونة

  مت5ء بالروحنتيجة ا-)  ٥( 
  :سُيقال إنك شخص غريب)  ١( 

متy ا، فأنا لست أعرف شخصاً و عجيباً أوقد تكون أنت غريباً 
، والسبب ھو أن اxنسان الممتلئ بروح هللا إ- وكان عجيباً 

رين بالروح القدس يختلف عن غيره من البشر مما يجعل ا.خ
حت تأثير فالممتلئون بالروح ھم ت. يرون فيه شخصاً غريباً 

كم من . الروح، ولھم نظم روحية، ويسيرون بإرشاد الروح
نين الممتلئين بالروح ت أسمع البشر يتكلمون عن المؤمالمرا

ولما . "رجل طيب، لكنه عجيب إلى حد ماإن ف5ناً : "يقولون
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كنت أسأل عن وجه العجب فيھم أسمع قائمة من اQوصاف 
أن تصمم على  ي، ينبغعزيزي. تبين أنھم أناس روحيون التي

 أن تكون غريباً وتخضع للروح القدس حتى تكون تصرفاتك
  .اھرة أمام ا.خرين إنك غريب عنھمظ
متyت كثيراً من روح هللا فغالباً ما سيعتقد فيك اإذا )  ٢( 

  : الكثيرون أنك إنسان مختل
فنحن نحكم على البشر بأنھم مختلون متى تصرفوا تصرفات 

لقد . د نحن أنه يتفق مع المنطق السليمتختلف عما نعتق
الذين لم يستطيعوا  ُأتھم بولس بأنه إنسان مختل من أولئك

 لقد ظن فستوس أن. كل تصرفاته فيأن يفھموا وجھة نظره 
اْلُكُتُب اْلَكثِيَرُة تَُحوِّلَُك إِلَى : "بولس ُأصيب بالجنون فقال له

" لَْسُت أَْھِذي أَيَُّھا اْلَعِزيُز َفْسُتوسُ : "، فقال بولس"!اْلَھَذيَانِ 
جداً حتى إن  كان سلوك بولس عجيباً لقد ) ٢٥،  ٢٤:  ٢٦أع (

حقيقة  ىأ، لكن الواقع ھو أن بولس رفستوس ظنه مجنوناً 
لقد كان . س نفسه بجملتھا QجلھااQبدية واضحة أمامه فكرّ 

ظ5م دامس و- يدركون حقيقة  فيفستوس والذين معه 
فالمؤمنون يبدون أمام . كان يشعر بھا بولس التيالواقع 

 ، بينما ھم يرونون- روحانية عندھا أنھم مختل التيالجموع 
، Qن عقولھم منقادة أن سلوكھم ھذا ھو السلوك الصحيح

اQشخاص غير الروحيين أن بروح هللا بكيفية - يستطيع 
  .يفھموھا

إذا كان فيك روح هللا فسوف تحس بألم شديد كلما )  ٣( 
  :حالة الكنيسة والعالم رأيت

روح يطلبون الملء بال يإن بعضاً ممن يريدون التنعم الروح
إنھم . أن ھذا سيمتعھم بالسعادة الكاملةQنھم يتصورون 
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كن ، للروحيين - يمكن أن يحزنوا أبداً يتصورون أن المؤمنين ا
قرأ الكتاب وتأمل اQنبياء ا. ھذه غلطة كبيرة ما بعدھا غلطة

 والرسل وھم يئنون بألم شديد كلما رأوا حالة الكنيسة وحالة
اِملِيَن فِي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحيٍن حَ : "والرسول بولس يقول. العالم

أَُموُت : "ويقول أيضاً ) ١٠:  ٤كورنثوس  ٢" (إَِماتََة الرَّّبِ يَُسوعَ 
فحين تمتلئ بالروح فإنك ستعرف  )٣١:  ١٥كو  ١" (ُكلَّ يَْومٍ 

 التيالصبغة  فية الرب يسوع المسيح معنى مشارك
 ىأر حتملھا Qجل الخطاة حينا التيا.-م  فيصطبغ بھا وا

نفسك  فيحالتھم المريرة، بل سوف تعرف كيف تتمخض 
ت ستطعا، فكلما زاد ملُئك من روح هللا كلما Qجل خ5صھم

. حزناً أكثر Qجلھم ، وامتلتأن ترى بوضوح أكثر حالة الخطاة
بل إنك قد تصل إلى حالة فيھا تكاد تفقد الحياة Qجلھم 

  .- يمكن أن ُينطق به الذيبسبب حزنك 
  :نك غالباً ستحزن على حالة الخدام والكنيسةإ)  ٤( 
 ھي التيعن حالة الكنيسة ألتھا سذ مدة قابلت سيدة ومن

تفت ببعض كا، فبدت وكأنھا - تريد أن تقول الكثير وفيھا
ھا وفاضت الدموع ختنق صوتاوبعد قليل . الم5حظات العامة
. "كنيستنا يبدو مظلماً  يعقل راع إن: "من عينيھا وقالت

ذا الشعور منون الروحيون غالباً ما يشعرون بمثل ھفالمؤ
ت الكثيرين من ھذا الطراز يرألقد . ويبكون على ھذه الحالة

حالة السر كلما رأوا ال فيون ويتأوھون الذين كانوا يبك
ھم  التيعليھا عقول الوعاظ والجسدانية  التيالمظلمة 

 يإنن. ؤمنين لم يجسروا أن يقولوا شيئاً ، لكن أولئك المفيھا
إنما  يالخدام، لكنن يذا لست أقصد أن أذم إخوتإذ أقول ھ

 شىءأن يعرفوا أنه - يوجد  يإن الخدام ينبغ. أقرر الحقيقة
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يتعب قلب المؤمنين الروحيين ويؤلمھم قدر رؤيتھم للوعاظ 
، حرَّك أحداً ضد الخدامأريد أن أُ  لست. مثل ھذه الحالة في

وحية وتلتھب متعون برؤى رلكن أقول إن المؤمنين كثيراً ما يت
ذاك يجدون أن الوعاظ - يدركون تلك نفوسھم بالغيرة وحين

أقل بكثير من  يمستوى روح فيفيھم Qنھم  التيالمشاعر 
ثيراً عن حالة روحية تقل ك في، ويجب أن يكونوا فيه الذي

  .حالة بعض أعضاء الكنيسة
وى إن تق. الوقت الحاضر فيإن ھذا ھو أحد الشرور الظاھرة 

شتراك أغلب اQحوال و- يستطيعون ا- فيالخدام سطحية 
، فالوعظ - يمy حاجة القديسين عواطفھم فيمع المؤمنين 

، والوعاظ ليس لھم العمق لطعام المشبعو- يقدم لھم ا
، أو حتى يستطيعوا أن يوقظوا الكنيسة ختبارا- في فيالكا

طريق، أو ال فيف ، أو يقووا من ضعُ تجربة فييعينوا من ھم 
فالواعظ - يستطيع أن يسمو . ييرشدوا المؤمن القو

، وبعد ختباراته ھو الروحيةاجة أعلى من بالكنيسة إلى در
، ويتجه قلبه ختباراتهافما لم تتجدد . ا الحدذلك يقف عند ھذ

 في، ويزداد الحياة الروحية في، ويتقدم من جديد إلى هللا
◌ِ . قط، فإنه لن يعينھم ختبارات المسيحيةا- ماً قد يعظ مقدَّ

رق بينه وبين الواعظ غير ھذا - ف في، وھو عقيدة سليمة
ولن يحمل فوائد ، لكن وعظه لن يكون فاحصاً للقلوب المتجدد

نھا حقيقة مرة أن إ. السامعين فية روحية تؤثر عملية أو قو
مة الشبان يدرسون كثيراً قبل أن يدخلوا إلى ميدان الخد

حية الروحية ، لكنھم من الناممتازة ويتمتعون بمعرفة عقلية
ھم طعاماً قبل أن ُيعطوا  لى رعاية وإلىإنھم بحاجة إ. أطفال

  .كنيسة هللا فيأن يتحملوا مسئولية إطعام النفوس 
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إن كنت ممتلئاً بروح هللا ف5بد أن تعرف أنك ستقابل )  ٥( 
  :مقاومات كثيرة من الكنيسة ومن العالم

، وأليس ھذا مون ضدك ويعارضونكسة غالباً سيقوفقادة الكني
فإذا كانت . أرضنا؟ فيما قابله المسيح حين كان بالجسد 

أنت  التيحالتك الروحية أسمى من حالة أعضاء الكنيسة 
 في، وكل إنسان يعيش بالتقوى فيھا فإنھم سيقفون ضدك

َوَجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن أَْن "المسيح يسوع -بد أن ُيضطھد 
:  ٣تى ٢" (التَّْقَوى فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع ُيْضطََھُدونَ يَِعيُشوا بِ 

قد يقف ، راعىالكنيسة وحتى ال فين المتقدمين إ. )١٢
  .متyت بروح هللاضدك متى 

  :يجب أن تنتظر صراعاً عنيفاً مع الشيطان)  ٦( 
فالشيطان - يتعب نفسه كثيراً مع المسيحيين غير الروحيين 

 ، وھؤ-ء - يدركونوالجسدانية حالة الفتور فيالذين ھم 
أمامھم  ت، ومتى ذكرمع الشيطان يحقيقة الصراع الروح

ھا، لذا فالشيطان يتركھم ھذه اQمور قد يضحكون علي
لكنه يعرف جيداً . ھو - يضايقھم Qنھم - يضايقونه، فوشأنھم

لذا فإنه يقف ، الروحيين يسببون له ضرراً بليغاً أن المؤمنين 
الصنف من المسيحيين يصادف صراعاً رھيباً إن ھذا . ضدھم

مع الشيطان وتجارب قوية ما كانت تخطر على بالھم، 
د يأتيه الشيطان بأفكار التجاديف، أو اxلحاد، أو فالمؤمن ق

فإذا كنت مؤمناً . نه يريد أن ُيھلك حياته إن أمكن، Qالدنس
  .أن تتوقع مثل ھذا الصراع العنيف روحياً يجب

  :عر بصراع عظيم مع نفسكإنك ستش)  ٧( 
Qَنَّ اْلَجَسَد يَْشَتِھي "فيك قد يقوم ضد الروح،  الذيفالجسد 

 سمعت عن أحد. )١٧:  ٥غل " (ِضدَّ الرُّوحِ َوالرُّوُح ِضدَّ اْلَجَسدِ 
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، وقد قال لى واعظ كنيسته إنه البحارة أنه كان إنساناً روحياً 
 فيب الليل كثيراً ما كان يراه منطرحاً على اQرض يئن أغل

صراع عنيف مع الجسد وھو يصرخ إلى هللا لكى ما يحطم 
لقد بدا الشيطان وكأنه قد صمم . تھاجمه التيقوة التجربة 

القديس  ، مما جعل ذلكأن يفسد حياة ذلك البحار على
  .يصارع معه صراعاً عنيفاً 

  :لكنك ستتمتع بس5م مع هللا)  ٨( 
رضونك ويقفون شيطان يعاإن كانت الكنيسة والخطاة وال

ارب التج فييا من تجوز . أن لك س5ماً مع هللا فيضدك فيك
ي وتكسر وتبك ي، وأنت تتأوه وتصلالمحرقة والصراع العنيف

  .مع هللا سوف يجري كالنھر الفائض ذكر أن س5مكا، قلبك
  :إنك أيضاً ستتمتع بس5م الضمير)  ٩( 
ميراً ضإنك لن تملك . ا دمت سائراً وفق إرشاد روح هللام

 في، لكنك ستتمتع بضمير ھادئ ساكن سكون المياه خاطئاً 
  .فصل الصيف الحار

  :إذا امتyت بروح هللا فإنك ستصبح نافعاً )  ١٠( 
حتى إذا رقدت . مجھود من جانبك أيإنك ستصبح نافعاً دون 

الحديث مع ا.خرين ومقابلة فراش وُحرمت من الخروج و في
من  ئة مؤمن عادي خالٍ ما ، فإنك تكون أكثر نفعاً منالناس

كان أحد : ولكي أوضح ھذا سأذكر قصة واقعية .الروح القدس
د استمر مريضاً ، وق، وكان فقيراً اQتقياء مصاباً بمرض السل

ار غير المؤمنين يسكن ، وكان أحد التجلمدة سنوات كثيرة
الحين وا.خر كان يقوم  ، وبينقريباً منه، وكان طيب القلب

شكر لذلك التاجر  قلب المؤمن المريض بال، فامتyبمساعدته
 رأى، فلكنه لم يستطع أن يرد له الجميل ،Qجل مساعدته له
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ھو أن يصلي Qجل يرد به الجميل  شىءأخيراً أن أفضل 
كانت . وفع5ً إبتدأ يصلي بحرارة ولجاجة، خ5ص ذلك التاجر

، لكن الص5ة جعلت ذلك التاجر حالة فتور فيالمدينة كلھا 
بتدأت النار المقدسة ام ، ثب إلى الرب وينال الخ5صُيجتذ

  .رونتشتعل وغمرت النھضة تلك المدينة وخلص الكثي
. تمر ذلك المؤمن مريضاً عدة سنوات، ومات بعد ذلكسالقد 

ة، فسلمتني زوجته وبعد موته ذھبت لزيارة تلك المدين
إني أعرف : "سأذكر لكم بعض ما قرأته فيھا، ومفكرته الخاصة

للص5ة  ، ثم بدأ يخصص ساعات معيَّنة"ين راعياً وكنيسةث5ث
ص5ة ، كما خصص أوقاتاً أخرى لللكل راعٍ وكنيسة على حدة

أيام أخرى كتب ذلك  فيو. من أجل اxرساليات المختلفة
قدم ص5ة ستطعت اليوم أن أُ القد : "مفكرته يقول فيالمؤمن 

أنا و.... اxيمان حتى ينسكب الروح القدس على كنيسة 
وكان يكرر ھذا اQمر . "ه قريباً جداً ستبدأ نھضة ھناكأؤمن أن

ھضة ومؤمناً بأنھا بالنسبة لمختلف الكنائس طالباً لھا الن
  .ستشتعل قريباً 

. ذكرھا بالذات إرسالية سي5ن التيولعل من اxرساليات 
مفكرته ورفع Qجله ص5ة اxيمان ھو  فيوآخر مكان ذكره 

 في، وقد بدأت النھضة بعد قليل ھاعاش في التيالمدينة 
، مفكرته فيذكره  الذيصلى Qجلھا وبالترتيب  التيالب5د 

مدينته  في، أما النھضة سي5ن نھضة مباركة فيكما حدثت 
أرملته  يعاش فيھا فلم تبدأ إ- بعد وفاته حين أعطتن التي

إنه كان مشغو-ً  يأشرت إليھا وقالت ل التيمفكرته الخاصة 
خشى عليه أن طوال مدة مرضه لدرجة أنھا كانت تبالص5ة 

  .يموت من كثرة الص5ة
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، وقد تلك المناطق عظيمة جداً وقوية فيلقد كانت النھضة 
ِسرُّ الرَّّبِ "ل أن تحدث Qن ستطاع ذلك المؤمن أن يراھا قبا

 الذيفذلك المؤمن الضعيف الجسد . ) ١٤:  ٢٥مز " (لَِخائِِفيهِ 
للعالم  ، كان أكثر نفعاً رة البيتنه مغادإمكا فيلم يكن 

والكنيسة من كل المسيحيين الذين - قلب لھم على العمل 
ثغرة بين هللا وبين صھيون ال فيلقد وقف . مدينته في

 َجاَھْد َمَع هللاِ "ص5ة اxيمان، و  في، وسكب قلبه الخربة
  .)٢٨:  ٣٢تك " (َوَقَدرْ 

تأثر متى تكلم متyت بالروح فإنك لن تحزن أو تامتى )  ١١( 
  :الناس ضدك

أتأكد أنھم غير  شىءحين أرى أشخاصاً يغضبون من أقل 
ممتلئين من روح المسيح لقد ُوجِھت إلى المسيح كل 

قال، لكن ھذا لم يمكن أن ُت  التيالكلمات الشريرة القاسية 
تُظھر الوداعة وقت أن فإذا أردت . يجعله يرتبك بالمرة

مسيحية شرَّف الك وھكذا ُت وتتشبه بأخ5ق مخلَّصضطھاد -ا
  .فإن عليك أن تمتلئ بالروح

ستخدام وسائط النعمة ا فيإنك ستكون حكيماً )  ١٢( 
  :لخ5ص الخطاة

ستخدام الوسائل ا فيإذا كان فيك روح هللا فإنه سيحكّمك 
أما . مقصودة ويحفظك من كل خطأتؤدى للغاية ال التي

xلقيادة  نسان غير الممتلئ بروح هللا فإنه - يصلحا
، ئاً - تقدر يده أن تعمل شي. ات أثناء النھضةجتماعا-

نسان أما اx. تكون غير متفقة مع المنطق السليموتصرفاته 
، وكيف ر التقدير الصحيحالمنقاد بروح هللا فإنه يعرف كيف يقدّ 

  .ق حتى توصل البركة لكل من يسمعھايفسر كلمة الح
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  :وسط الضيق فيإنك ستكون ھادئاً )  ١٣( 
، وھذا الھدوء العاصفة مقبلة فإنك لن ترتبك فحين ترى

والتفاؤل سيجعل المحيطين بك يتعجبون Qنھم - يعرفون 
  .ع بھا أولئك الممتلئون بروح هللايتمت التيالقوة الرافعة 

  :إنك ستكون صبوراً عند الموت)  ١٤( 
، وبعدما تعبر نھر الموت فلن تخاف الموت، Qنك مستعد له

  .السماء فيع بأفراح أبدية - توصف ھناك فإنك ستتمت
  مت5ء بالروحنتائج عدم ا-)  ٦( 
  :إنك سوف تشك كثيراً وتتساءل إن كنت مسيحياً أم -)  ١( 

، أما أنت فإن ا فأو-د هللا ينقادون بروح هللاھذ فيو- عجب 
. أساس تعتقد أنك ابن هللا؟ أيكنت - تنقاد بروح هللا فعلى 

أية حال  في يوك كثيرة مؤلمة و- تدرشك فيإنك ستغرق 
ا أَْنُتْم َفلَْسُتْم فِي اْلَجَسِد بَْل فِي الرُّوحِ، إِْن "أنت بالضبط  َوأَمَّ

َولِكْن إِْن َكاَن أََحٌد لَْيَس لَُه ُروُح . َكاَن ُروُح ِهللا َساِكًنا فِيُكمْ 
ُفَسُكْم، َجرُِّبوا أَنْ "، )٩:  ٨رومية " (اْلَمِسيحِ، َفذلَِك لَْيَس لَهُ 

أَْم لَْسُتْم تَْعِرُفوَن . َھْل أَْنُتْم فِي اxِيَماِن؟ اْمَتِحُنوا أَْنُفَسُكمْ 
ْن لَْم تَُكونُوا أَْنُفَسُكْم، أَنَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح ُھَو فِيُكْم، إِ 

  .)٥:  ١٣كورنثوس ٢" (َمْرُفوِضيَن؟
  :إن نظرتك من جھة ص5ة اxيمان لن تكون ثابتة)  ٢( 

، وما لم تكن روحي وأمر اختباري شىء ھياxيمان فص5ة 
 أنت إنساناً روحياً فإنك لن تستطيع أن تدرك حقيقة ص5ة

، لكنك لن قد تتحدث عنھا كثيراً، وقد تقتنع بھا أحياناً . اxيمان
يلة إ- لحظات قل ھي، وما تكون دائماً ثابت الفكر من جھتھا

م5ئي حدثني أحد ز. حتى يعود إليك الشك من جھتھا
روح هللا وأتمتع بحضرته أؤمن  فيَّ حين يكون : "الوعاظ قال
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روح هللا  فيَّ ، لكن حين - يكون اxيمان إيماناً يقينياً بص5ة
إسمه ص5ة اxيمان أم - ثم  شىءأشك إن كان ھناك 

إننى أدرك ھذا من . "عقلي فيتتضارب ھذه الشكوك 
لى ص5ة ، فحين أسمع أناساً يعترضون عاختباري الشخصي

لمحاضرات أفھم حقيقة ھذه ا فيتحدثت عنھا  التييمان xا
، يس متعلقاً بعدم اقتناعھم العقليمر ل، فاQمشكلة أولئك

  .بحالتھم العامة وُبعدھم عن هللا إنما يتعلق
حين - يكون فيك روح هللا فإنك تتعثر من أولئك )  ٣( 

  :الممتلئين بروح هللا
تھم يرأ، وإذا ن بھذا الملءأن أولئك يتمتعو فيإنك ستشك 

، ك قلت إنھم يتمتعون بسعادة وھميةحالة أسعد من في
فأنت . ك عن اختباراتھمإخ5صھم متى حدثو فيوتشك 

قياً فھو يبدو ت يخ الف5نحالة اQ ھيلست أدرى ما : "تقول
صد بھذا أن تبرر ، والواقع أنك تق"لكنني - أستطيع أن أفھمه

  .نفسك أمام ضميرك
د يكون لك صيت ذائع بين الخطاة والمسيحيين ق)  ٤( 

  :الجسديين
فھم سيمدحونك ويقولون عنك إنك شخص ممتاز أو مستقيم 

، والواقع إن حالتك تتشابه مع ي مدققأو مسيح رأىال
  .يجعلك تسير برفقتھم وتنسجم معھم حالتھم مما

  :سيربكك الخوف من جھة التعصب)  ٥( 
أن المؤمنين يتمسكون شتعلت تجد افحين ترى النھضة وقد 

يجعلك أنت رى وكأنھا تعصب عنيف مما بالدين كثيراً بصورة ُت 
  .تمتلئ خوفاً وقلقاً 
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إيجاد  فيسوف تتضايق من الوسائل المستخدمة )  ٦( 
  :النھضة
يقود  الذيت المؤمنين يسلكون الطريق المستقيم يرأفمتى 

ثر ، وھكذا تتعقلت إنھم يبتدعون أموراً جديدة نتعاشا-إلى 
ھذا ھو حالة العمى  فيوالسبب . نيتكأنت بسبب قلة روحا

، بينما السماء تنظر إلى أولئك أنت فيھا التي يالروح
م الوسائط الممتلئين بالروح نظرة ملؤھا الفرح باعتبارھ

  .المباركة لخ5ص النفوس
  :إنك ستصبح عاراً على المسيحيين)  ٧( 

صرت شبيھاً اً حين يرونك وقد فاQشرار سيمدحونك أحيان
Qنھم يعتبرونك إنساناً  ، ومرات أخرى يضحكون عليكبھم

  .مرائياً 
  .إنك لن تعرف إ- القليل عن الكتاب المقدس)  ٨( 
  

  مEحظات
خطية إن خطية المؤمنين إذا لم يمتلئوا بالروح توازى )  ١( 

  .الخطاة الذين يرفضون التوبة
لخطاة Qن بل إن خطية المؤمنين تُعد أعظم من خطية ا)  ٢( 

  .عندھم نوراً أكثر منھم
أن يشكوا من  فيإن البشر جميعاً لھم الحق )  ٣( 
، فأنت - تعمل عم5ً مسيحيين الذين ليس فيھم روح هللال

إن هللا . كللرب مما يجعل اxنسان له الحق أن يشكو من
، فما لم تمتلئ به فإن � الحق أن يقدم لك روحه القدوس
عن  يسيأتكان  الذيلخير العظيم يعتبرك مسئو-ً عن ا

حق السماء  فيبل إنك تخطئ . متyت بالروحاطريقك لو 
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على زيادة المفديين  نفسھا Qنه كان يجب أن تكون عام5ً◌ُ 
، كل فالخطاة، والكنيسة، والخدام. الذين سيتمتعون بالمجد

  .مت5ئك بالروحاكوا منك بسبب عدم ھؤ-ء لھم أن يش
 ، فخادم الرب لنق عمل الربطري فيإنك عثرة )  ٤( 

فيھا  التيوالكنيسة . يستطيع أن يستفيد منك كعضو عامل
أناس يعيشون غير متمتعين بملء الروح القدس ھؤ-ء 

اً محاو-ً توصيل يجعلون الخادم يئن ويجاھد وُيتعب نفسه عبث
، فإذا أراد الروح القدس أن ينسكب على البركة ل�خرين

فإن ھؤ-ء اQشخاص وقات وقت من اQ أي فيالكنيسة 
، إنك بسبب ييا عزيز. ويجعلونه يفارقھم سريعاً  نهونسيحز
مت5ئك بالروح تقيد يدّى الخادم وتكسر قلبه وربما تكون اعدم 
  .سرعة موته فيسبباً 

صامتاً حتى يأتيك روحه دون أن  - تجرَّب الرب بأن تنتظر)  ٥( 
  .ويملؤك يتجعله يأت التيتستخدم الوسائط 

اQطفال إن أردت أن تمتلئ بالروح يجب أن تكون ك)  ٦( 
، فإذا دعاك إلى الص5ة فعليك أن تترك وتسلَّم لتأثيرات الروح

- شك بأنك أحياناً كنت . وتطيع دعوته اللطيفة شىءكل 
، لكنك لم تطع رغبة Qن تصلي Qجل موضوع معيَّنتحس بال

يبقى ، فإذا أردت أن ھذا الصوت وقاومته حتى تركك الرب
ملء الروح فيك عليك أن تخضع لقيادته الرقيقة وأن تسھر 

  .لتتعلم ما يريدك أن تفعل وتسلَّم نفسك xرشاده
على المؤمنين أن يكونوا مستعدين للتضحية  يينبغ)  ٧( 
قالت إحدى . نسكاب الروح عليھمايحرمھم من  شىء أيب

إن : "قالت ،مسيحية تتمتع بتعظم المعيشة ھي، والسيدات
رفقة  أو أن أترك يإما أن أمتنع عن سماع الواعظ الف5ن علىَّ 
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قة لكنھا مع اQسف فضلّت رف. "الذين يحبون المرح يأصدقائ
ما أعظم الفرق بين ھذه . متنعت عن سماع الواعظاالبشر و

 التيكانت من نفس طبقتھا و التيوبين السيدة اQخرى 
، لكنھا حين عادت إلى البيت سمعت نفس الواعظ يعظ

 فيوغيَّرت طريقتھا  يصممت أن تترك حياة السرور العالم
، حتى إن الحديث فيالحياة وطريقتھا  فياللبس ونظامھا 

ح تركوھا سريعاً لتتمتع قاءھا العالميين الذين يحبون المرأصد
 .عمل الخير فيبالشركة مع هللا وتنفق وقتھا 

ھذا ترى أنه من الصعب جداً على أولئك الذين  نم)  ٨( 
، أھل العالم أن يذھبوا إلى السماءركاب  فيبون السير يح

  .مثل تلك اQوساط فيإنھا مصيبة كبرى أن يكون اxنسان 
 فيما أجھل أولئك الذين يحاولون أن يضعوا أنفسھم )  ٩( 

مثل ھذه اQوساط العالمية بأن يجعلوا منازلھم تبدو أكثر 
م كإنسان ، إنھاللبس والمعيشة فيفخامة ويغيَّروا طريقتھم 
بنفسه إلى  ييلق ية لكالسفين ييتسلق فوق أعلى صار

تتضع  لكن إذا أردت أن تتمتع بالرب فيجب أن. عمق المحيط
 ، فا� - يمكن أن يوجد وسطوتنزل و- تصعد صعود أولئك

  .أولئك الذين يحبون تعظم المعيشة
إن كثيرين من المسيحيين يجھلون حقيقة الروحانية )  ١٠( 

، وأنا أخشى أنھم ديموس بحقيقة المي5د الجديدنيقوكجھل 
، فإذا حدثھم أحد يضاً ليسوا جھلة فقط لكنھم غير مؤمنين أ

إن حالة . ة تصوروا وكأنه يتحدث بلسان غريبعن روح الص5
لكن دعونا نتأمل رسل المسيح، . بةھؤ-ء القوم حالة مرع

أن ، نجد كتبوھا التي، ولنتأمل الرسائل لنقرأ تاريخ حياتھم
نھم كانوا يسيرون مع هللا كل كل كتاباتھم كانت روحية وأ
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َمَتى َجاَء اْبُن اxِْنَساِن، !. "فما أقل المتدينين أما اليوم. يوم
إن . )٨:  ١٨لوقا " (أَلََعلَُّه يَجُِد اxِيَماَن َعلَى اQَْرضِ 

 فيھذه اQيام - يعرفون كيف يعملون  فيالمسيحيين 
متى ! آه. عندھم و- تأثير فيھمھم - نشاط النھضة Qن

 النھضة ي، حينذاك تأتيمتلئ المسيحيون من روح هللا
  .نتشاراً مباركاً االعظمى وتنتشر 

  
  الفصل الثامن

  ات الصEةاجتماع
إِِن اتََّفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعلَى اَْرضِ : َوأَُقوُل لَُكْم أَْيًضا"

ُكوُن لَُھَما ِمْن قِبَِل أَبِي فِي أَّيِ َشْيٍء يَْطلُبَانِِه َفإِنَُّه يَ 
َماَواتِ    )١٩ :١٨متى " (الَِّذي فِي السَّ

عن  ي5ة ركزت حديثعن موضوع الص يحديثنا الماض في
يد أن أتحدث عن الص5ة أر ي، أما ا.ن فإنالص5ة السرية

ثنان أو أكثر من افيھا  يتحد التيبھا الص5ة  ي، أعنالجمھورية
اً عادياً منذ أيام ة ھذه كانت شيئات الص5اجتماع. المؤمنين

تقديم الص5ة  في، وكان شعب هللا يتحد السيد المسيح
 ھذا المقام أن أتحدث فيولست بحاجة . جتمعوا معاً اكلما 

ريد أن أناقش ھذا ، و- أعن واجب تقديم الص5ة الجمھورية
طلب  فيثنان من المؤمنين اتفق اھل إذا : السؤال أ- وھو

أود أن أقدَّم بعض  ي؟ لكنن عليھا أم -بركة ما سيحص5
  :ات الص5ةاجتماعحظات عن الم5

  .الص5ةات اجتماعبركات )  ١( 
  .ات الص5ةاجتماعكيفية قيادة )  ٢( 
  .ات الص5ةاجتماعمعط5ت )  ٣( 
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  ات الص5ةاجتماعبركات )  ١( 
  :إنھا تزيد من روح الوحدة بين المؤمنين)  ١( 

ات اجتماعين معاً أكثر من لمؤمنيريط قلب ا شىء- يوجد 
، فحين يشاھد المؤمنون بعضھم بعضاً وھم يسكبون الص5ة

. فإن ھذا سيزيد محبتھم بعضھم لبعضالص5ة  فيقلوبھم 
شعوراً إن روحانية المؤمنين المجتمعين معاً تولَّد فيھم 

، بالوحدة والثقة المتبادلة، وھذه -زمة لتقدم الكنيسة
عادة الص5ة معاً - يمكن إ- أن يكونوا  فالمؤمنون الذين لھم

يوجد فيھا  التيوأنا أرى أن أفضل ع5ج للكنيسة . دينمتح
ات للص5ة Qن ھذه اجتماعنشقاق أو تحزب ھو عقد ا

  .نشقاقاتالع5ج الوحيد لكل ا- ھيات جتماعا-
  :تزيد من روح الص5ة)  ٢( 

 فين لقد خلقنا هللا بحيث نكون شخصيات تشترك مع ا.خري
، فالواعظ مث5ً حين يتكلم مشاعرھم وتشاركھم عواطفھم
وروح . صدره فيتجيش  التييوصل إلى شعبه كل المشاعر 

، كما اعر الخادم للتأثير على السامعينهللا يستخدم مش
يوجد روح  شىءن أكثر إ .يعظ بھا التييستخدم أيضاً كلماته 

. ص5ةالص5ة إلى شخص له روح ال فينضمام -الص5ة ھو ا
بين  يالمستوى الروح فيأما إذا كان ھناك فارق كبير 

الشخص الممتلئ بروح الص5ة وبين اQشخاص ا.خرين الذين 
جعل يصلّون معه فإن ص5ة الشخص المتمتع بروح الص5ة ست

إن شخصاً واحداً له روح . ا.خرين يقاومونه ويقفون ضده
ا روح يھالص5ة يستطيع أن يوقظ كنيسة بأسرھا ويوجد ف

  .بنھضة عظمى يالص5ة ويأت
  :ك هللاحرِ ات الص5ة ُت اجتماعإن )  ٣( 
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، إنما أريد أن غيّر فكر هللا أو مشاعرهولست أقصد بھذا أنھا ُت 
م المؤمنون الص5ة فإنھم يكونون  الحالة  فيأقول إنه متى قدَّ

، أما من عھا يستطيع هللا أن يھبھم البركةم التيالمباركة 
. أن ُيظھر نعمتهستعداد أن يبارك وادائماً على  جانب هللا فإنه

الص5ة تنفتح طاقات السماء  فيفحين يتحد المؤمنون 
  .يمتلئ المؤمنون إلى كل ملء هللا وتنھمر أمطار البركة حتى

  :تبكبت الخطاة وتجديدھم)  ٤( 
نين وھم يصلّون يحسون برھبة خطاة حين يسمعون المؤملفا

وقد قال أحدھم . خطاةال فيتؤثر ، فروح الص5ة -بد أن ورعب
أسمع وعظه  يإن: "واعظ ماعن  –وكان إنساناً عالمياً  –

هللا أشعر وكأن  ينQ يأرتعب حين أجده يصل ي، لكنبسرور
قال . !من الخطاة يتبكتون أثناء الص5ة كم. "سينزل علىَّ 

اظ الذين عن واعظ من الوع –وكان شاباً مشھوراً  –أحدھم 
 يدأ ذلك الواعظ يصلبتاحالما : "تجديده كان يقاومھم قبل
، ولو أن ص5ته طالت قلي5ً لما استطعت أن أحسست بتبكبت

فحين يبدأ . "رتماء عند قدمّى المسيحمن ا- يسأمنع نف
نعم . لص5ة يحس الخطاة بالرعب يمتلكھما فيالمؤمنون 

ص5ة Qنھم لم ال فيم - يفھمون معنى الروحانية ھ
 ين يستمعون إلى صلوات المؤمنين، لكنھم حيختبروھا

ى هللا ، Qنھا تقربھم إلھذه الصلوات فييدركون أن هللا 
بل إن ص5ة المؤمنين - تؤثر . وتجعلھم يحسون برھبة ورعب

، فقط، لكنھا تجعل روح هللا ينسكبعلى عقول الخطاة 
  .الحال فيفتذوب قلوب الخطاة ويتجددون 

  ات الص5ةاجتماعكيفية قيادة )  ٢( 
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الص5ة بقراءة فصل  اجتماعمن المستحسن أن يبدأ )  ١( 
  :قصير من كلمة هللا

بحيث يناسب موضوع الص5ة أو  جتماعا-من يقود  هفيختار
ذھنه الفصل  فيأما إذا لم يكن . يصلّون Qجلھا التيالظروف 

 ھي، فإن كانت القراءة المناسب، فاQفضل أن - يقرأ شيئاً 
يتصور البعض أنه . لن تمجد هللا ، فھذهلمجرد نظام معيَّن

كان طوي5ً ويتحدث عن أمور قراءة كل اQصحاح مھما  يينبغ
من أن يعظ عن  بد-ً  الذي، لكن ھذا يكون بمثابة الواعظ كثيرة

نقطة معيَّنة  فيالص5ة  اجتماعإن فكرة . آية يعظ عن أصحاح
، أما الص5ة Qجل أمور كثيرة وتحديد الطلبة Qمر محدد

  .الص5ة اجتماعع قيمة فإنه يضيَّ  ةمتشعب
الص5ة أن يقدم م5حظات  اجتماععلى من يقود  يينبغ)  ٢( 

  :فيھا معنى الص5ة ومشجعات الص5ة يبينمختصرة 
سُتقدم  الذيثم عليه أن يضع أمام المؤمنين الموضوع 

ما لم تكن أمام  ي، فاxنسان - يستطيع أن يصلالص5ة Qجله
جتمعوا للص5ة Qجل االمؤمنون قد إذا كان ف. ورذھنه ھذه اQم
، أن يبين ھذا اQمر جتماعا-يقود على من  يأمر معيَّن فينبغ

، Qنه ما معنى أن جتماعا-فإن اQفضل ھو عدم عقد  وإ-
- يوجد أمر معيَّن يصلّون يجتمع المؤمنون للص5ة بينما 

  .Qجله؟
ليه أن يذكر عن موضوع الص5ة ع جتماعا-بعدما يتحدث قائد 

المصلين  تجعل التيبعض الوعود المشجعة من الكتاب 
دليل من أعمال  أي، وإذا كان ھناك ستجابة الص5ةاينتظرون 

العناية يمكن أن يكون أساساً xيمان المصلين فإن على قائد 
أن يذكره حتى - تكون الصلوات مجرد أشواق من  جتماعا-
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Qجله -  الذين السبب إ. ستجابتھااالقلب ليس لھا ما يؤكد 
دم صلوات الكثيرين على ات الص5ة كثيراً ھو عاجتماعتثمر 

ات الص5ة اجتماع في، Qن الكثيرين ممن يصلّون أساس ثابت
ير أن ينتظر أصحابھا تكون صلواتھم مجرد كلمات تُقّدم بغ

 جتماعا-على قائد  ي، لذا فإنه عند الص5ة ينبغستجابة لھاا
  .على أساسه سُتستجاب الص5ة ذيالأن يبين اQمر 

دعوة اQشخاص للص5ة يكون من اQفضل ترك  في)  ٣( 
  :يمجراھا الطبيع فياQمور تسير 

ما ، Qنه مرات الص5ة لمن يشعرون بدافع الص5ة فُيترك أمر
، لكن ھؤ-ء اQشخاص ُيطلب الص5ة من أشخاص روحيين

ن ، وتكولص5ةكونون غير مھيئين لتلك اللحظة بالذات قد ي في
لكن إذا تُركت الفرصة لمن . الص5ة يبرد اجتماعالنتيجة أن 

على أن ھناك أمراً ... .فإننا نتجنب ھذا اQمر يد أن يصليري
، ھو أن ترك الحرية للص5ة ھذا الشأن فيتجدر م5حظته 

، لكبيرة قد - يكون مأمون العواقبتماعات اجا- فيسيما 
5قاً قد يندفعون لتقديم الص5ة Qن البعض ممن - يصلّون إط

بدافع حب الظھور أو المراءاة فتكون صلواتھم مجرد كلمات 
تسليم  ھو شىءأعتقد أن أفضل  يعلى أن. الھواء فيتضيع 

دون الص5ة لھم الحرية أن ، فمن يريلقيادة روح هللا جتماعا-
أن ھناك خطأ يجب إص5حه  جتماعا-، وإذا -حظ قائد يصلّوا

ختصار حتى تستمر اأن يشير إلى ذلك بلطف وب فإن عليه
 جتماعا-القلوب و- يبرد  فيالمشاعر المقدسة ملتھبة 

  .يصلّون Qجله الذيوحتى تظل اQفكار متجھة إلى الموضوع 
ذكر أسماء اQشخاص الذين  يإذا كان من الضرور)  ٤( 

  :يصلّون فإنه من اQفضل البدء باQشخاص اQكثر روحانية
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Qشخاص الذين تبدو عليھم - تعرفھم فاختر ان كنت وإ
فإنھم سيجعلون  جتماعا-أول  فيوا ، فھؤ-ء إذا صلّ الحيوية

 يفيرتفع المستوى الروح جتماعا- فيروح الص5ة ينسكب 
، أما إذا ابتدأ بالص5ة اQشخاص الباردون الذين - حياة للبقية

لرجاء إذاً فا. جتماعا-فيھم فإن روح البرود سيسود على 
وجود بعض  فيحار للص5ة ھو  اجتماعالوحيد للتمتع ب

  .روحيين الذين يلھبون بقية اxخوةاQشخاص ال
  :يجب أن تكون الصلوات قصيرة جداً )  ٥( 

نسجام مع ا فيفحين تطول الصلوات فإن أصحابھا لن يكونوا 
أن يؤّمنوا على صلواتھم  ينبغيبقية اxخوة المصلين الذين 

ذلك Qن أصحاب . رفع الطلبات إلى هللا في ويشتركوا معھم
Q جل كل ما يخطر ببالھم من الصلوات الطويلة يصلّون

 في، وغالباً ما يكون أصحاب الصلوات الطويلة مواضيع
، فمنھم من يردد أناساً غير متمتعين بروح الص5ة اتجتماعا-

من يتحدث عن أمور ، أو صلواته صفات هللا الكثيرة في
، بل إن البعض يجعلون من الص5ة فرصة فة-ھوتية مختل

. نتھاء الص5ةاحيطون بھم ويتمنوا للوعظ حتى يتضايق الم
، و- يجب أن تُقدم محدوديجب أن تكون الص5ة لھدف واحد 

  .العالم فيمن أمور مختلفة  يQجل كل ما يخطر ببال المصل
  :Qجل موضوع واحد فقط يعلى كل فرد أن يصل يينبغ)  ٦( 

Qجل موضاشخص أو  يفضل أن يصلمن اQ وع واحد أو ثنان
الص5ة ھو  اجتماع، فإذا كان قصد Qجل موضوعين مختلفين

ي أن يصل يتقديم الطلبة Qجل أمر معيَّن بالذات فينبغ
ص5ة عادياً  اجتماع، أما إذا كان الجميع Qجل ھذا اQمر

Qجله  ييصل الذيعلى كل مؤمن أن يختار الموضوع  ينبغيف
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Qن  فإذا أحس أحد اxخوة بدافع. ب إرشاد روح هللابحس
، وإذا أحس الثانى بنفس يQجل الكنيسة دعه يصل ييصل

، وإذا كان الثالث Qجل الكنيسة أيضاً فليصلَّ  يالدافع Qن يصل
ة مدفوعاً للص5ة من أجل الخطاة فليذكرھم وليختم الص5

 ، وإذا شعر شخص رابعبمجرد اxنتھاء من ھذه الطلبة
بالذات  بإحساس عميق يدفعه للص5ة من أجل أمر معيَّن

  .فليذكره أمام عرش النعمة
تغيير  ييرى أنه من الضرور جتماعا-إذا كان قائد )  ٧( 

  :كلمات مختصرة فيموضوع الص5ة فعليه أن يذكر ذلك 
فإذا أردنا تحويل موضوع الص5ة مث5ً إلى الكنيسة أو المرتدين 

، أن يذكر ذلك جتماعا-وجب على قائد أو الخطاة أو اQمم 
وأن يوجه أفكار المصلين إلى الموضوع الجديد حتى تتھيأ 

على أساسھا  التيقلوبھم ويصلّوا Qجله، ويذكر المواعيد 
وينالوا  سُتستجاب الص5ة حتى يتقدموا إلى عرش النعمة

  .البركة من بين يدى هللا
وأ- تُترك فرص الص5ة  فيأن ُيشَغل كل الوقت  يينبغ)  ٨( 

  :للصمت
فرصاً للص5ة  يإن بعض الكنائس تعط. جتماعا-Qن ھذه تبرد 

مثل ھذه الحالة ُيطلب من المؤمنين أن يصلّوا  فيالسرية و
ولھذه . كذا تكون فرصة الصمت فرصة للص5ة، وھالسر في

الصلوات السرية تأثير مبارك Qنه فيھا ترفع كل الجماعة قلبھا 
ھذا يختلف كل . وتتجه أفكارھا إلى هللا صمت فيإلى الرب 

 فيوجد قد ُت  التيخت5ف عن فرص الصمت الطويلة ا-
  .فيھا - ُترفع صلوات إلى هللا التيات الص5ة واجتماع
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الص5ة أن يقدم الدعوة  اجتماععلى من يقود  يينبغ)  ٩( 
  :الحال فيللخطاة الموجودين فيه حتى يتوبوا 

الحاضرين على الص5ة Qجل ن أن يحث المؤمني ينبغيكما 
مؤمنين عواطف المحبة ال في، وھذه الصلوات تولَّد الخطاة

تُقدم للخطاة تلھب قلوب  التيإن النصائح . Qجل النفوس
صارعوا مع هللا Qجل خ5ص المؤمنين وتوقظھم حتى يصلّوا وي

يتھدد  الذي، فحينما يرون أجرة الخطية والخطر الخطاة
ينھم فإن ھذا سيدفعھم إلى ما بالخطاة الموجودين في

  .الص5ة
  ات الص5ةاجتماعمعط5ت )  ٣( 
ضعيف اxيمان ف5 ُينتظر من  جتماعا-إذا كان قائد )  ١( 
  :رخي أي جتماعا-

 جتماعأن ذلك الشخص بقيادته ل5 ھيالواقعة  فالحقيقة
ت يرألقد . دة تسود عليه وسيمنع عنه كل بركةسيجعل البرو

ات اجتماعت قيادة مَ ، فحين ُسِل ائسبعض الكن فيھذا 
، وھؤ-ء اQعضاء كانوا عثرة الص5ة إلى أعضاء متقدمين

فحين - يكون . ات الص5ة بسببھماجتماع، ماتت ل�خرين
ه أو يفعله لن إنساناً تقياً فإن كل ما يقول جتماعا-قائد 

 ، ونفس اQمر يحدث مع الواعظ إذايلمس قلوب المصلين
  .فقدت ثقتھا فيه كانت الجماعة قد

تنقصه الروحانية فإن كلماته  جتماعا-إذا كان قائد )  ٢( 
نتائج  ييعط ستكون جافة وصلواته باردة وتأثيره سوف

  :عكسية
للص5ة، وأنا لم  اجتماعكنائس لم يكن ھناك إحدى ال في

، أ- وھو أعضاء الكنيسة كانوا يعرفون السر، لكن أعرف السر
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ُعھد إليه قيادة  الذيالشخص  فيت كان التيقلة الروحانية 
كم من . ة مما أدى إلى برودتھا ثم موتھاات الص5اجتماع

لص5ة بسبب ات ااجتماعالكنائس يقتلون  فيالمتقدمين 
الوقت ذاته - يحتملون أن يروا  في، وھم عدم روحانيتھم
أن ھذا بد-ً منھم Qنھم يتصورون  جتماعا-غيرھم يقود 

وإذا تجاسر أحد اQعضاء . شخصيةُينقص من كرامتھم ال
إنك لست عضواً : "الص5ة قالوا له اجتماعيين وقاد الروح

دام ف5ن ما  جتماعا-أن تقود  ينبغيالكنيسة و-  فيمتقدماً 
، بينما طريقه فيوھكذا يقفون . "!العضو المتقدم موجوداً 

إن اxنسان .. .كلھا متضايقة من حياتھم المعثرة الكنيسة
حالة روحية سامية - يحق له أن  فيأنه ليس  يعرف الذي
  :، وذلك لسببينات الص5ة Qنه سيقتلھا اجتماعيقود 
و- يعرف كيف أو متى  يلروحإنه - يملك التمييز ا :اول
يستطيع أن يحس بروح هللا وأن  ي، فالشخص الروحيتكلم

الوقت المناسب  في ي، فيعطالص5ة فييفھم قيادة الروح 
باً يتفق مع شعور اQشخاص المصلين و- يضيع ك5ماً مناس

إن له اxدراك . مناسبمشاعرھم المقدسة بالك5م غير ال
 فييجعله يشعر بقيادة الروح وبعمله  الذي يالروح

Qلنفرض أن شخصاً . شخاص المصلين فيتبع إرشاد الروحا
، وبعدما صلى شخصان أو ث5ثة جتماعا-قاد  يغير روح

، لكن القائد لم يستطع أن جتماعا-لى إنسكب روح الص5ة ع
يقدم بعض  أ، وبديلروحيرى ھذا Qنه - يتمتع بالتمييز ا

الم5حظات ليقود المصلين إلى الص5ة عن موضوع جديد بعيد 
كل البعد عن مشاعر المصلين الذين يحسون بأن هللا يريدھم 
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الص5ة Qجل الموضوع اQول، فتكون النتيجة  فيأن يستمروا 
  .اء الروحنطفا

، فإذا تكون جافة يظات القائد غير الروحإن م5ح :الثاني
نتقى أطول االكتاب  في، وإذا قرأ ختار ترنيمة طويلة جداً ارنم 

 جتماعا- فيث برودة حدِ اQصحاحات وقرأھا بنغمة باردة تُ 
ه تعكس البرودة على إن برودة قلب. النفوس فيوتولد السأم 

  .جميع المصلين
  :ن القائد تنقصه الوزنات المناسبةإذا كا)  ٣( 

الص5ة غير موھوب  اجتماعيقود  الذيفقد يكون الشخص 
 التيأو قد تكون الم5حظات . الك5م و- يعرف كيف يتكلم في

يقود السامعين إلى يقدمھا بعيدة عن الموضوع كل البعد مما 
، وقد يكون الحديث خالياً من كل ما قد يؤثر إحتقار كلماته

ھذه  في، فإنه ل أو يتفق مع المنطق السليمالعق على
  .الص5ة اجتماعالحالة يضر 

 اجتماعإذا كان القائد تنقصه الحكمة فإنه يفسد )  ٤( 
  :الص5ة

مكان ما قام الشيطان يقاوم  في نتعاشا-لنفرض أنه لما بدأ 
 التيالص5ة يتحدث عن المقاومة  اجتماع، وإذا بقائد العمل

؟ إن ھذا يحوَّل أفكار المصلين النتيجة تحيط بھم، فماذا تكون
النفوس، ، أ- وھو خ5ص جتمعوا Qجلها الذيعن الھدف 

يتكلم  الذيفكما أن الواعظ .. .الص5ة اجتماعوھكذا يفسد 
ية يجب أ- يختار موضوعاً عن نتعاشا-ات جتماعا- في

ضطھادات لئ5 يحوَّل قلوب السامعين عن -المقاومات أو ا
، ھكذا ، وبذلك ُيفسد النھضةھم أ- وھو الخ5صالموضوع الم

الص5ة - يجب أن يتحدث عن أمور تتعلق  اجتماعمن يقود 
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، أو تخرج عن دائرة الكتاب المقدس بالغير أو تقود إلى الضحك
  .جتماعا-Qن ھذا يطفئ روح الص5ة ويفسد 

  :الص5ة اجتماعحضور  فيالتأخر )  ٥( 
الص5ة وتنحصر  فيالمؤمنون ، فبعدما يبدأ ھذا معطل عظيم

الص5ة ويغمضون أعينھم ويغلقون آذانھم حتى  فيأفكارھم 
، إذا بشخص يدخل الغرفة أثناء شىء أي- تنشغل عقولھم ب

ونھم والبعض ا.خر الص5ة مما يجعل البعض يفتحون عي
لكنھم بعد قليل يعودون إلى التركيز اQول . تتشتت أفكارھم

جتماع، ثم ثالث، ا-يدخل  انٍ ، وإذا بشخص ثالص5ة في
 فيبعدد المؤمنين  يأعتقد أن الشيطان لن يبال.. وھكذا

جتماع ا-الص5ة مھما كان كثيراً ما داموا يذھبون إلى  اجتماع
  .بعد بدايته واحداً واحداً 

حيت يقدم البعض صلوات باردة ويعترفون بخطاياھم )  ٦( 
  :ببرود فإن ھذا يطفئ روح الص5ة

مؤمنون بتأثيرات الروح القدس وتُقدم الصلوات حين يحس ال
، دع شخصاً بارداً روحياً يقدم ص5ة باردة جتماعا- فيالحارة 

ويجعل الحاضرين يحسون  جتماعا-فإن ھذا سيبرَّد جو 
  .جتماعا-نصراف من ا- فيبالرغبة 

 فيحين ُيصرف جزء كبير من الوقت المخصص للص5ة )  ٧( 
  :الص5ة اجتماعھذا يضعف القراءة والترنيم فإن 

ءة أجزاء كثيرة الص5ة بقرا اجتماعبعض الجھات يبدأون  في
ين كلمات ، ثم يقرأ أحد اQعضاء المتقدممن الكتاب المقدس

ذلك  يثم يصل. إحدى الترنيمات الطويلة، وبعد ذلك يرنمونھا
ر فيھا شعب الرب المختار العضو المتقدم ص5ة طويلة يذك

 ي، ويصلم، ويطلب أن تكمل أزمنة اQمإلى هللا حتى يرجع
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Qجل أمور كثيرة مختلفة - تمّت بصلة إلى الھدف من 
وبعد ھذا يقرأ مقا-ً أعجبه من أحد الكتب أو . اجتماع الص5ة

ت، ثم يرنمون ترنيمة أخرى طويلة، تتبعھا ص5ة المج5
  .طويلة، وبعد ذلك ينصرفون إلى منازلھم

ھو فيھا ظلت  التينيسة سمعت أحد الشيوخ يقول إن الك
عدة سنوات دون أن تتمتع  ات لص5ة لمدةاجتماعتعقد 

تلك الكنيسة  في، والواقع أن اQشخاص المتقدمين بالنھضة
اجتماعات للص5ة تسير على نظام كانت لھم عادة عقد 

ام ذلك النظ في، وما كانوا يسمحون Qحد أن يغير شيئاً معيَّن
و- عجب إذا كانت النتيجة . مQن ھذا يعتبر جرحاً لكرامتھ

 اتجتماعا-بل إن مثل ھذه . حرمانھم من النھضة ھي
  .كفيلة بأن تطفئ النھضة إذا بدأت

، ولما كان اجتماع للص5ةإحدى المدن ُوجد  فيسمعت أنه 
ثنين أو ث5ثة -قترح اxخوة أن تُعطى الفرصة اروح الرب حاضراً 

 تمر الباقون ساجدينحتى يصلّوا الواحد بعد ا.خر بينما يس
ھذا  في، لكن أحد اxخوة المتقدمين عارض على ركبھم

 الذيبحجة أنھم لم يسبق لھم أن تصرفوا مثل ھذا التصرف 
اعة ، وإذا بروح الرب يفارق تلك الجميعتبر بدعة جديدة

 في، كم من البشر يريدون فيفارقھم روح النھضة نھائياً 
عنه سواء  يَّناً - يحيدونات الص5ة أن يتبعوا نظاماً معاجتماع

  .!أتت البركة أو لم تأتِ 
  :الص5ة اجتماعإن كثرة الترنيم غالباً ما تفسد )  ٨( 

 شىءإن لكل . ة المنكسرة - يقود إلى الترنيمفروح الص5
، فحين يتمخض المؤمنون وقتاً، للترنيم وقت وللص5ة وقت
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 يلدوا نفوساً وينسكب عليھم روح الص5ة فإنھم - يلك
  .لى الترنيميميلون إ

فإن الترنيمات يجب أن تكون الص5ة بالترنيم  اجتماع ئإذا ُبد
 التي، كتُختار بحيث تكون كلماتھا مؤثرة ، ويجب أنقصيرة

الخطاة أو  فيتؤثر تأثيراً عميقاً  التيتتحدث عن الدينونة أو 
تقود إلى الفرح والتعزية فھذه  التيأما الترنيمات . المؤمنين
 الذي، Qنھا تحول العقل عن موضوع الص5ة ھنالھا  - مجال

  .جتماع أ- وھو خ5ص النفوسا-من أجله ُعقد 
جتماعات الخاصة، إلى ا-أحد  في، تأثرت كثيراً وأنا أستمع

 الذيلقد كان اQرغن من الطراز الممتاز . عازف على اQرغن
  :قوياً وكانت كلمات الترنيمة تقولصوتاً  ييعط

ك، فكيف ــطريق في        الغضب تتجمعتأمل عواطف 
  ؟تتقدم

و ــــويعل          ترب ـاستمع لصوت الرعد يق  
  كــــــــوق رأســــف

اQول  فيوحين وصل عازف اQرغن إلى ھذه الكلمات سمعنا 
، حتى إذا وصل قترب وصار أكثر وضوحاً ابعيد ثم  صوت رعد

ب قد رعالترنيمة أحسسنا وكأن الرعد الم فيإلى آخر كلمة 
مثل ھذه الترنيمة متى  إن. جتماعا- فيأرعد كل من 

جتماعات وضعھا الصحيح كانت سبب بركة - فىسُتعملت ا
، بينما تفق يشتت المشاعراالترنيم كيفما لكن مجرد . الص5ة

ت ھو تركيز المشاعر وليس اجتماعا-ھذه  فيالمھم 
  .تشتيتھا

رنموا ترنيمات إن دعوة بعض الشبان المتجددين حديثاً Qن ي
 في، فاجتماعات الص5ةتُدخل الفرح على القلوب تضر 
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يحرك  الذيالص5ة - يوجد وقت للترنيم المفرح  اجتماع
المشاعر بينما يوجد الخطاة الكثيرون الذين يحتاجون إلى أن 

. طريقھم إلى الجحيم فينحس بالشفقة من نحوھم Qنھم 
ترنيم مع ال فييصرف وقتاً  الذيفالكنيسة والخادم 

 في، Qن من يصرف وقته متجددين حديثاً يوقف تيار النھضةال
Q جل الخطاة ُيحزن روح هللا الفرح بد-ً من الحزن العميق

  .سالقدو
  :الص5ة اجتماعالتحدث عن المقاومات يطفئ )  ٩( 

ات اجتماع فيقط أن نتحدث عن ھذه اQمور  ينبغيف5 
ھو الص5ة Qجل ھذا  عجتماا-الص5ة إ- إذا كان الغرض من 

Qأن يتحد  ينبغيات الص5ة العادية فاجتماع، أما مر بالذاتا
ضع أمر يَّن ويوQجل موضوع معالص5ة  فيالمؤمنون فيھا 
  .المقاومات جانباً 

الص5ة وعلى المصلين أن  اجتماععلى قائد  ينبغي)  ١٠( 
  :يسيروا وفق إرشاد روح هللا

جتماع وفق ا-يريدون أن يسير روح إرضاء للذين ف5 يطفئوا ال
لتفات المصلين عن ا يحوَّل شىء، تجنب كل نظام معين

حذر المشاعر المصطنعة Qن ا.خرين سوف ا، وموضوع الص5ة
، وروح هللا ھذه المشاعر مصطنعة وليست حقيقيةيعرفون أن 

نتيجة ھذه المشاعر غير  سوف يحزن شىءيعرف كل  الذي
حذر مقاومة الروح لئ5 يفسد ا ومن الجانب ا.خر. الحقيقية

كم من اQشخاص الباردين حين يرون روح الص5ة . جتماعا-
يتھمون المؤمنين الحارين بأنھم  جتماعا-ينسكب على 

متعصبون أو يريدون الظھور ، وھكذا يقفون ضدھم ويفسدون 
  .جتماعا-
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إذا كان البعض يرفضون أن يصلّوا متى ُطلب منھم ذلك )  ١١( 
  :الص5ة اجتماعيضر  فإن ھذا

حلقات  فيو. دَّعون بأنه - توجد عندھم وزناتفالبعض ي
فيھا المؤمنون بالترتيب الواحد بعد ا.خر  ييصل التيالص5ة 

الص5ة  فيكثيراً ما ترفض النساء أن يصلين متى أتى دورھن 
، بينما إذا رفض أحد اxخوة بحجة أنھن - يستطعن ذلك

- تطلب : "أن أحد اxخوة قال لنفرض. منه الص5ة تعثرن
Qنھاالص5ة من ھذه اQ ليست موھوبة و- تستطيع أن  خت

دّعى أحدھم اھكذا إذا . خوات؟اQ ي، فھل ھذا ُيرض"يتصل
إنه غير : "لص5ة، وقال عنه أحد اxخوةا فيأنه غير موھوب 

، فھل ھذا "الص5ة المناسبة أن يصليموھوب و- يقدر 
 فيض إنھم - يستطيعون أن يصلّوا يقول البع.. .يرضيه؟

، وإذا قال أحد الص5ة فيوسط عائ5تھم Qنھم غير موھوبين 
ة الجميلة إنھم - يستطيعون أن يصلوا الص5"المؤمنين عنھم 

اذا يتكلم لم: "لكان ردھم على ھذا" المنّمقة وسط عائ5تھم
أنه - يوجد إنسان  ، ھل يتصورھذا الشخص بھذه الصورة

أن أحداً ينظر إليھم نظرة  فالبشر - يريدون. "اه؟موھوب سو
إھمال الص5ة  فيالواقع - عذر لھم  في، لكنھم تصغير

ان به يستطيع أن يتحدث إلى فاxنسان له لس. العائلية
لكن أولئك بسبب . وبه أيضاً يتكلم مع هللا لو أراد، البشر

يه صار أو-دھم غير مؤمنين، فالولد حلّت علإھمالھم للص5ة 
، وهللا - يستطيع اللسان أن يصف حالتھا ...لعنة هللا، والبنت

- تدعو  التييقول إنه سيسكب غضبه على العائ5ت 
 أن أذكر أسماء عائ5ت بالذات حلّت يإمكان في، وباسمه

ما لم يتب المسيحيون عن . عليھا اللعنة Qنھا رفضت الص5ة
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ص5ة تُدعى إن كانت ال –ھذه الخطية ويحملوا ھذا الصليب 
  .فإنھم لن ينالوا أية بركة –صليباً 

ات الص5ة غالباً ما تكون طويلة جداً ذلك Qن اجتماعإن )  ١٢( 
طالما ھم يحسون بأنه  جتماعا-المؤمنين - يريدون أن ينھوا 

  :قلوبھم مشاعر مقدسة فيما زالت 
مستمراً حتى تضيع ھذه  جتماعا-أن يظل  يبينما - ينبغ
  .فوس وينطفئ روح الص5ة من القلوبالن المشاعر من

- تكون صادرة من القلب تضر  التيعترافات -إن ا)  ١٣( 
  :ات الص5ةاجتماع

 في، ورفون بخطاياھم لكنھم - يتركونھافكم من البشر يعت
ية أن كل أسبوع يعترفون بنفس الخطايا لكن ليس عندھم الن

 –، وھذا عتراف--ء - تعدو كونھا مجرد ا، فديانة ھؤيتركوھا
سوف يجعل لعنته  –من أن يأتيھم ببركة من قبل هللا  بد-ً 

  .تستقر عليھم
الص5ة Qجل  فيإذا كان المؤمنون يصرفون كل الوقت )  ١٤( 

  :الص5ة اجتماعأنفسھم فإن ھذا يضر 
، لكن عند منازلھم فيعليھم أن يعملوا ھذا  ينبغيكان 

قدموا تضرعات Qجل ينبغي أن يالص5ة  اجتماعمجيئھم إلى 
بيوتھم وقتاً كافياً  فيوإذا كان المؤمنون يصرفون . ا.خرين

. بالرغبة Qن يصلّوا Qجل الخطاة الص5ة فإنھم سيشعرون في
صلواتھم الخاصة - يصلّون إ- Qجل أنفسھم -  فيإن الذين 

أعرف البعض صرفوا أياماً . وا بروح الص5ةيمكن أن يتمتع
ا شيئاً Qن ، لكنھم لم ينالوة Qجل ذواتھمالص5 فيبجملتھا 

، بينما لو نسى أولئك اQشخاص ذواتھم صلواتھم كانت أنانية
الص5ة Qجل ا.خرين  فيمحضر الرب  فيوسكبوا قلوبھم 
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ستطاعوا بعد ذلك أن يتقدموا نسكب عليھم روح الص5ة و--
وسط  فيأعرف شخصاً . طريق الخدمة Qجل ا.خرين في
لمدة سبعة عشر يوماً وابتدأ أغلق على نفسه  نتعاشا-

، ، وكانت ص5ته كلھا Qجل نفسه، فلم ينتفع شيئاً ييصل
متyت نفسه من روح هللا اميدان الخدمة  فيولكنه حين نزل 

  .ستخداماً مباركاً استخدمه الرب او
ات الص5ة بسب عدم التوجيه اجتماعكثيراً ما تفسد )  ١٥( 

  :الصحيح
النصائح ال5زمة لقيادة النفوس إلى الص5ة  فالقائد لم يقدم

Q-مرنه لم يقم باQنه ليس موھوباً ستعداد لھذا اQ في، أو 
، أو Qنه - يعرف كيف يقود أفكار قيادة المؤمنين للص5ة

جتمعوا ا الذيالمؤمنين حتى تتجه إلى موضوع الص5ة 
  .Qجله

ص الذين الص5ة أيضاً متى كان اQشخا اجتماعيتعطل )  ١٦( 
  :يقودونه غير محبوبين

 فيفھؤ-ء القوم يريدون أن يشتركوا دائماً بنصيب وافر 
ات الص5ة ويقولوا إنه من واجبھم أن يقفوا دائماً اجتماع

، وقد يكون المكان كل الظروف فيمقدمين الشھادة � 
الص5ة بينما  اجتماعفيه يشھدون � ھو  الذيالوحيد 

فھؤ-ء من اQفضل  ،شھد ضد هللاجتماع تا-حياتھم خارج 
  .لھم أن يصمتوا

  :الص5ة اجتماعالص5ة يفسد  فيتحاد إن عدم ا-)  ١٧( 
 فينشغالھا افإذا كان شخص يقود لكن البقية - تتبع بسبب 

ون ، فالقلوب يجب أن تكجتماعا-أمور أخرى فإن ھذا يعطل 
اد تح، أما إذا لم يتوفر ا-متحدة حتى تؤمَّن على كل طلبة
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توافق فمعنى ھذا أن أحدھم يطلب شيئاً من هللا والبقية - 
  .على ھذا أو تطلب شيئاً آخر

  :المعطل اQخير ھو إھمال الص5ة السرية)  ١٨( 
السر - يمكنھم أن يتحدثوا  فيفالمؤمنون الذين - يصلّون 

 يمكنھم أن يتمتعوا الص5ة كما - اجتماع فيمع ا.خرين 
  .بروح الص5ة

  
  ظاتمEح

ليست لھا قيادة صحيحة  التيات الص5ة اجتماعإن )  ١( 
كثير من الكنائس  ىفف. باً ما يكون ضررھا أكثر من نفعھاغال

- يدركون  ي، وبالتالاجتماعات الص5ة- يعرفون كيف يقودون 
ات بد-ً من جتماعا-، والنتيجة فإن ھذه جتماعاتا-قوة ھذه 

تجعلھا تقل، وتُفقدھم روح  مؤمنينال فيأن تُزيد روح التقوى 
  .الص5ة

يبين الحالة  الذيالص5ة ھو المقياس  اجتماعإن )  ٢( 
أظھر أن الحالة الص5ة  اجتماع، فإذا ُأھمل الروحية للكنيسة

الص5ة Qية كنيسة  اجتماع، فحين أحضر الروحية سيئة
  .على الحالة الروحية لتلك الكنيسةأستطيع أن أحكم 

ات اجتماعخادم أن يعرف أنه إذا ُأھملت  عل كل ينبغي)  ٣( 
م فما ل. ل المجھودات سوف تضيع سدىالص5ة فإن ك

يستطع الواعظ أن يقود المؤمنين إلى المواظبة على 
ؤول إلى تقدم ، فإن كل ما سيعمله لن ياجتماعات الص5ة

  .الكنيسة روحياً 
، اجتماعات الص5ة عليه مسئولية عظيمةيقود  الذيإن )  ٤( 

يرفع من ، وما لم كما يجب أن يكون جتماعا-لم يكن فما 



 النھضة الروحية

١٥٣ 
 

ينبغي على القائد أن يبحث عن ، فالحالة الروحية للمؤمنين
، ويدرس حتى 5ة، فيطلب من هللا أن يمyه بروح الصالسبب

. اجتماع الص5ةيقدم الم5حظات المناسبة ال5زمة للنھوض ب
الص5ة  اجتماععقله لقيادة  فيوما لم يكن القائد مھيئاً 

  .فاQفضل له أن يتنحى
اجتماع ھو جعل النفوس تواظب على  شىءإن أصعب )  ٥( 

قلبه  في، ومھيأ ما لم يكن القائد إنساناً روحياً ف. الص5ة
أن  جتماعا-ليس لقائد . سيقل ، فإن عدد الحاضرينوعقله

، فلو أنه كان ذلك فييشكو من قلة العدد Qنه ھو السبب 
جتماع مبارك ا-الحاضرون أن لوجد  الحالة المباركة في

، أما إذا كان ھو بارداً قليل ولواظبوا على الحضور فيه
  . عجب إذا كان اQعضاء - يحضرونالروحانية ف5

ات الكنيسة،فمن اجتماعأھم  ھيات الص5ة اجتماعإن )  ٦( 
  :جتماعات Qنھاا-المھم جداً عقد ھذه 

  .تزيد وحدة اQعضاء -أ
  .اQخوية تزيد المحبة - ب
  .تغرس الثقة المسيحية - جـ
  .النعمة فيتزيد نمو المؤمنين  -د

  .تعمل على تقدمھم روحياً  - ھـ
الكنيسة يجب أن يكون  فيات الص5ة اجتماعإن عدد )  ٧( 

ب اQعضاء جميعاً من كثيراً ومرتباً بحيث تُستخدم فيه مواھ
 ية لك، فكل واحد يجب أن تتاح له فرصة للص5إخوة وأخوات

كل  فيوإذا كان عدد المصلين . يعبّر فيھا عن مشاعر قلبه
م كل منھا إلى عدد آخر جتماعات كبيراً ا-من  اجتماع ، ُقسَّ
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 ، وھكذا تزدادالجميعات حتى تُستخدم مواھب جتماعا-من 
  .الرابطة والثقة والمحبة اQخوية

جداً أن يحضر الخطاة غير التائبين إلى  يمن الضرور)  ٨( 
تلقاء أنفسھم وجب  ، فإذا لم يأتوا منالص5ةاجتماعات 

 حضر الخطاة ورآھم المؤمنون فإن ىفمت. دعوتھم للحضور
  .ھذا سيجعلھم يصلّون Qجلھم أكثر

اجتماع بعض السيدات - يسمحن للخطاة بحضور  تكان
ل وتمنعھن من ، Qن الكبرياء كانت تولد فيھن الخجالص5ة

إن صلوات أولئك . ذه الروحآه، ما أعجب ھ. الص5ة أمام الخطاة
إذا كنت تذھب وحدك . الواقع تھين هللا فيلن تنفع Qنھا إنما 

، إنك يكعل الذيالص5ة فأنت لم تقم بالواجب  اجتماعإلى 
. ينبغي ما لم تأت بالخطاة معككما  يلن تستطيع أن تصل

فإذا أھمل كل اQعضاء ھذا الواجب وذھبوا وحدھم إلى 
م يكونون قد ، فإنھذوا الخطاة معھمجتماع بغير أن يأخا-

  .فلماذا أتوا إذاً؟. أھملوا موضوع الص5ة
أن تقود  ھيإن الغاية العظمى لكل وسائط النعمة )  ٩( 
الص5ة أن تطلب خ5ص  في ينبغي، فخطاة إلى الخ5صال

طلب لھم ا، إنما - تطلب لھم مجرد اليقظة الروحية. الخطاة
أن  ينبغيلص5ة القائد أو ا م5حظات فيو. الحال فيالخ5ص 

بغير  جتماعا-يتأكد الجميع من أنه لن يخرج خاطئ واحد من 
أن يسلَّم قلبه � فالخاطئ يجب أن يقتنع بھذه الحقيقة أنه 

هللا ، وإذا عمل المؤمنون ھكذا فإن ينبغي أن يخلص ا.ن
  .سيسمع لھم بينما ھم يصلَّون

 يخلصكل قلوبھم أن  قاً منإذا أظھر المؤمنون أنھم يريدون ح
اجتماع للص5ة بغير ، فإنه قلما يمر ينبغي، وصلَّوا كما الخطاة
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 في، بل كل النفوس الموجودة أن تخلص بعض النفوس
ستجابة اQن يخلص الخطاة  ، فھذا ھو أنسب وقتالمكان
أصدقاءك وجيرانك إلى حلقة صطحب عائلتك وا. للص5ة
م لھم اxرشادات المناسبالص5ة يحتاجون لھا،  التية ، وقدَّ

 فمتى قمت بما عليك. وصلَّ معھم، وسوف تخلص نفوسھم
غزارة ، لكنه سيسكبھا بمن واجب فإن هللا لن يمنع بركته

  .ويتمم عمله ويخلَّص النفوس
  

  الفصل التاسع
  وسائل تقدم النھضة

ھَذاِن الرَُّجEَِن ُيبَْلبEَِِن َمِديَنَتَنا، َوُھَما يَُھوِديَّاِن، " 
َناِديَاِن بَِعَوائَِد �َ يَُجوُز لََنا أَْن نَْقبَلََھا َو�َ نَْعَمَل بَِھا، إِْذ َويُ 

  )٢١ – ٢٠:  ١٦أعمال " ( نَْحُن ُروَمانِيُّونَ 
ھبا إلى فيلبى ھما بولس وسي5 اللذان ذ" ھذان الرج5ن"

تلك  في، واللذان بسببھما حدث شغب للمناداة باxنجيل
 فيتصوروا أن الرسولين يتدخ5ن  ، Qن أولئك القومالمدينة

ين اللذين كانا يناديان أمر أرباحھم العالمية فقّدموا الرسولَ 
لھم باxنجيل للمحاكمة أمام حكام المدينة بتھمة تقديم 

وأرجو أن تتأمل ... .ستخدام عوائد غير قانونيةاقائد وتعاليم وع
  :حقيقتين في
ما  يعيَّنة لكالعھد الجديد لم يحدد هللا أنظمة م في)  ١( 

  .تقدم الدين فيتُستخدم 
  .لوقت الحاضر وصل إلينا على فتراتا فينظام عبادتنا )  ٢( 
  العھد الجديد لم يحدد هللا أنظمة معيَّنة في)  ١( 
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ھناك أنظمة خاصة وضعھا هللا عصر الناموس كانت  في
نظمة لكن ھذه اQ. ، ولم يكن مصرحاً باxنحراف عنھانفسه

، وكان المقصود بھا أن تكون ظ5ً لحقيقة ةكانت كلھا رمزي
كان المسيح  الذييتعلق بالعھد الجديد  شىءالمسيح أو ل

نظمة ثابتة، وقد حدد هللا كل لذا فقد كانت ھذه اQ. جدهسيو
، من ھذا شىءعھد النعمة ف5 يوجد  في، أما تفاصيلھا

، Qن ھذه الرمزيةنتھت الطقوس واQمور افحين أتى المسيح 
فالمسيح كان . ستخدامھا فيما بعد- يلت ف5 داعمقد ُأك

ھو قد  أشارت إليھا تلك الرموز، وما دام التيھو الشخصية 
  .لتلك الطقوس يأتى ف5 داع

، الوسيلة لتقدم الدين ھيبعد ھذا كانت المناداة باxنجيل 
 التيوقد تُرك للكنيسة أن تقرر بين الحين وا.خر الوسائل 

توصيل اxنجيل بكل  فيتتبعھا  تيالتستخدمھا واQنظمة 
كان الرسل  التينحن - نعرف شيئاً عن اQنظمة . قوته

 نعرف كم ترنيمة كانوا فنحن -. سفر اQعمال فييتبعونھا 
، و- وقت التعبد في، وكم من الصلوات كانت ُترفع يرنمونھا

اجتماعات الوعظ  فيحتى إن كانوا يرنمون أو يصلّون 
أرضنا يخدم  فين السيد المسيح بالجسد وحين كا.. .العادية

لقد كان بين . ه لم تكن له نظم أو ترتيبات خاصةبين ت5ميذ
 أييتصرفھا  التيالحين وا.خر يتصرف التصرفات الطبيعية 

أو ترتيباً  ، بغير أن يحدد نظاماً تلك الظروفمثل  فيإنسان 
لقد . ليھود بأنه - يحافظ على أنظمتھمتھمه اا، وقد معيناً 

  .م ويرشد البشر إلى التدين الصحيحأن يعلَّ  ھيكانت غايته 
 الذيولما ابتدأ الرسل يعظون فيما بعد بقوة الروح القدس 

 عن أنظمة خاصة أو شىء أينزل عليھم من السماء - نقرأ 



 النھضة الروحية

١٥٧ 
 

، ولم نسمع أن رسو-ً واحداً طرق معيَّنة بھا يقومون بالخدمة
أن  ھيكانت إرساليتھم لقد . تشبھاً بغيره عمل شيئاً معيَّناً 

ھم ، لكن لم توضع لباxنجيل وأن يتلمذوا جميع اQممينادوا 
  .أنظمة خاصة

و- يوجد من يستطيع أن يدَّعى بأن ھناك نظاماً معيَّناً أو 
إن . مكن أن تُستنتج من ھذه اxرساليةإرشادات خاصة ي
، ولك ه الخدمة عن طريق أفضل نظام تراهعليك أن تقوم بھذ

وھبك  التينيات ستخدم اxمكاا. الحكمة من هللا بأن تطل
. لروح القدس، وتقدم لتكمل الخدمة، واطلب إرشاد اهللا إياھا

، أما موضوعھا فقد كان التبشير ھذه كانت إرساليتھم
باxنجيل بواسطة أفضل طريق يجعل الحق واضحاً ومؤثراً 

، ر ويطيعه أكبر عدد ممكن من الناسحتى يسمعه البش
جيل يجب أن يصحبھا بعض ضح أن المناداة باxنومن الوا
، واQنظمة أو ل يجب أن ُيقّدم لعقل البشر، فاxنجيالترتيبات

مع البشر اxنجيل ولينتبھوا الوسائل الخاصة -بد منھا ليس
. جتماعاتا-، وھذا يتم عن طريق بناء الكنائس وعقد إليه

ن يصل جيل أوھكذا فھناك أمور خاصة بدونھا لن يستطيع اxن
  .إلى الناس ويؤثر فيھم

  الوقت الحاضر فينظام عبادتنا )  ٢( 
، وكل الوسائل الوقت الحاضر فيإن نظام عبادتنا 

  .نا على درجاتالمستخدمة فيھا، قد وصلت إلي
  :كتب المزامير)  ١( 

اQول كانت العادة المتبعة أن يردد الجمھور بعض المزامير  في
ن ترنيمات من بتدأوا يؤلفوامع التلحين البسيط ثم بعد ذلك 

ھذا اQمر قابله  في ىءدتُ بأوحين . ھذه المزامير يمعان
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، لكن رويداً عارضة شديدة واعتبروه بدعة جديدةالجمھور بم
. العبادة فيستطاعت ھذه الترنيمات أن تأخذ مكانھا ارويداً 

، لعادية غير المقتبسة من المزاميربتدأت الترنيمات اابعد ذلك 
، وما كنائس كثيرة فيقوبلت بمعارضة شديدة  وھذه أيضاً 

 .جديد شىءزلنا إلى يومنا ھذا نجد البعض يعارضون كل 
  :قراءة الترنيمات)  ٢( 

اQول حين كان عدد كتب الترنيم بسيطاً كانت العادة أن  في
ھذه  فييقرأ الخادم كل كلمات الترنيمة أو أن ينوب عنه 

، لكن لما كنيسةال فيالمھمة أحد اQشخاص المتقدمين 
واحد إمكان كل  فيزداد عدد المتعلمين أصبح اكثرت الكتب و

عتبر البعض ھذا اQمر اولقد . أن يرنم من أحد كتب الترنيم
، وكيف نظام العبادة فيكيف نغير : "جديدة قائلين بدعة

دم يمكن أن يتعبد الشعب � بالترنيم بغير أن يقرأ الخا
، Qن أولئك القوم كانوا يرون "كلمات الترنيمة بنغمة مقدسة؟

ھل تھمھم  ي ندرتلك النغمات قداسة خاصة ونحن - في
  .رنيماتنوا يحبون قراءة ھذه التھذه النغمات أم إنھم كا

  :فرق الترنيم)  ٣( 
نتخاب بعض المرنمين ا فيبعد قليل ظھر تجديد يتلخص 

مكان معيَّن ويھتموا بقيادة الترنيم حتى  فيليجلسوا معاً 
قوبل أيضاً  البقية صوت اللحن المضبوط لكن ھذا اQمر يتبع

نشقت Qن الوعاظ أرادوا أن ا، وكم من كنائس بمقاومة عنيفة
لقد تصور البعض . كنائسھم فيُيدخلوا نظام فرق الترنيم ھذا 

مكان منفصل، ويرنمون  فيأن جعل المرنمين يجلسون 
 في، ويعلّمون الشعب طرقاً جديدة بقيادة الموسيقى

  .لترنيم، ما ھو إ- بدعة جديدةا
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  : ستعمال المزمارا)  ٤( 

الموسيقى وفرق الترنيم كانت ا.لة الموسيقية  تلما بدأ
ول كان الواعظ بعد اQ في، فالمزمار ھيالمستخدمة وقتئذ 

رنيم ويتبعه البقية بقدر الت فيقراءة كلمات الترنيمة يبدأ 
خدم المزمار بتدأت فرق الترنيم تستا، لكن حين اxمكان

، وقد سمعت من يقة الترنيمة بدأت معارضات كثيرةلضبط طر
أحد الخدام أن شيخ كنيسته كان يخرج من الكنيسة متى 

- أريد ھذه الصفارات و-  يإن: "مع صوت المزمار وھو يقولس
Qبيت هللا فيمور يليق قط أن تُستخدم ھذه ا".  

  :ا.-ت الموسيقية)  ٥( 
مختلف  فيت الموسيقية تُستخدم بعد قليل بدأت ا.-

. نيم وتعليم الشعب الطرق المضبوطةات لقيادة الترجتماعا-
ستعمال ا.-ت الموسيقية بحجة اعترض البعض على اوقد 

، وقد كانوا أماكن الرقص فيأن ھذه ا.-ت - تُستخدم إ- 
عدم  فييتكلمون بحرارة وغيرة وكأنما تسببت ھذه ا.-ت 

 فيوقد أنفق كثير من الخدام أوقاتاً طويلة . طھارة الكنيسة
ومنذ مدة قريبة قال أعضاء إحدى . مناقشة ھذا اQمر

ه سمح الكنائس إن الخادم يجب أن ُيوقف عن الخدمة Qن
  .بدخول اQرغن إلى بيت هللا

  :الصلوات المكتوبة)  ٦( 
، فكرة الصلوات من البشر يدافعون عن ھذه الفكرة كم

وات وتلك الكتب كما لو كانت ھذه الصل ،الكتب فيالمكتوبة 
. فربما كان البعض يؤمنون بذلك يدرومن ي. ُمنزلة من السماء
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 يشخص أن يصل يبعض الكنائس لم يكن مسموحاً Q فيو
  .تُقرأ من كتب الص5ة التيإ- تلك الصلوات 

  :سترشاد بم5حظات مكتوبةالوعظ دون ا-)  ٧( 
 ت لتستمع إلى أحدمنذ بضع سنوات ُدعيِت إحدى السيدا

أ مواعظه رإن ذلك الواعظ - يق: "الوعاظ، لكنھا رفضت قائلة
لقد كانت تعتقد أنه من الخطأ أن يتقدم اxنسان . "و- يكتبھا

الناس عن موضوع إلى المنبر ويعظ كما لو كان يتحدث إلى 
، وكأنھا كانت تتصور أن المواعظ ما لم من مواضيع العالم

 –تدور حولھا العظة  التيتوضع النقط  أو على اQقل –ُتكتب 
لكن تلك السيدة لم تعرف أن فكرة إعداد . فإن هللا لن يقبلھا

، وقد بدأت ھذه الفكرة فكرة حديثة أيضاً  ھيالنقط للموعظة 
Qن الوعاظ كانوا  يضطھاد الدينوقت ا- فيإنجلترا  في

، فكانوا أمور ضد الحكومة فييخافون من أن ُيتھموا بالتحدث 
كتبون العظة حتى تُقدَّم للجھات المختصة إذا ما ُسئلوا عن ي

  .قالوه الذيالك5م 
  :ص5ةال فيالسجود )  ٨( 

Qمختلف أنحاء الب5د فيمر قد أوجد مشاكل كثيرة إن ھذا ا ،
وقت ما كان الرجل أو السيدة يخجل إذا رآه أحد  فيQنه 

، Qن عادة السجود لم تكن للص5ة اجتماع فيساجداً 
وأنا كم من المرات حين صليت . طائفة واحدة فيوجودة إ- م

يركع أثناء  وأنا أزور بعض العائ5ت لم أجد شخصاً واحداً 
. شخص الوحيد الراكع Qن الباقين وقفوا، وكنت أنا الالص5ة

والبعض من الناس يعتقدون أن الص5ة - يمكن أن تُقبل لدى 
  .لى ركبتيهمھا اxنسان وھو راكع عهللا إ- متى قدّ 

            ***  
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كما حدث ھناك بعض التغيير من جھة نظرة الكنيسة إلى 
المؤمنين العلمانيين الذين - يدخلون تحت الھيئة المسئولة 

  :الكنيسة فيعن التعبد 
  :ات الص5ةاجتماعقيادة )  ١( 

ات اجتماعشخص أن يقود  ياQول لم يكن مسموحاً Q في
، وكانوا الكنيسة فية الص5ة إ- إذا كانت له صفة خاص

ات اجتماع فييقولون إنه إذا صلى أحد المؤمنين العاديين 
وقد قال لى أحد . نتقاصاً من مركز الخادمار ھذا الكنيسة ُأعتب

كنيسته فقاومه  فيللص5ة  اجتماعالخدام إنه أعلن عن 
مر لم الكنيسة وقالوا إن ھذا اQ فياQشخاص المتقدمون 

 ھي، وقالوا أيضاً إن الص5ة ة من قبلالكنيس فييكن متبّعاً 
 ينبغيعمل الخادم وإنه يتقاضى مرتبه للقيام بھذا اQمر و- 

يه تُقدم صلوات عامة من للص5ة ف اجتماعقط أن ُيعقد 
أن  فيبل كم من الوعاظ يعارضون معارضة شديدة . المؤمنين

ات العامة جتماعا- فيأحد المؤمنين العاديين  ييصل
ن ھذا يقلل من ، Qحضور الخادم فيQخص ، وباللكنيسة

  .سلطان الكنيسة
أحد المؤتمرات كانوا يرتبون اQشخاص الذين توضع  في

ث5ثة  يقترحت اللجنة أن يصلاعليھم مسئولية الص5ة وقد 
أما الثالث فكان شخصاً  ثنان منھم من الخداماأشخاص 

ادم خ أي، ومع أنه كان إنساناً موھوباً و- يقل عن علمانياً 
وقف  –ال5ھوت  فيوكان دكتوراً  –مرسوم إ- أن أحدھم 

ھذا اQمر وقال إن ھذا ليس أمراً عادياً أن يقف  فييعارض 
، واعتبر ھذا عام اجتماع في يإنسان من العلمانيين ويصل
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قائ5ً إننا - نريد ، ثم أضاف اQمر تعدياً على حقوق الخدام
  .!يا للعجب! بدعاً جديدة

  :اتجتماعا- فيالوعظ )  ٢( 
، أن يقف إنسان عادى اQمر يعتبره البعض بالغ الخطورةھذا 

لقد حاول كثير من الخدام أن . ات العامةجتماعا- فيليعظ 
، وقد لوعظؤمنين العاديين حتى يمنعوھم من ايغلقوا أفواه الم

، إلى أن جاء أحدھم ھذا اQمر ما يزيد على مائة عام ستمرا
ومع . ه عن حقوق المؤمنين وواجباتھمفي وألّف كتاباً تحدث

، إذ كان الخدام يلةستمرت تلك المقاومة مدة طواذلك فقد 
إذا وعظ وسط الجماعة فإنه  ييقولون إن الشخص العاد

أما . اQفكار ويھدم الخدمة من أساسھا فيسُيحدث بلبلة 
 أيإمكان  فيوأصبح  فيا.ن فقد كادت ھذه اQمور تخت

، مات دون أن ُيقاوَ جتماعا- فيمؤمن عادى أن يعظ 
كان الخدام يخشونھا نتيجة لوعظ المؤمنين  التيفالمخاوف 

العاديين لم تتحقق وأصبحنا اليوم نرى خداماً كثيرين يسرون 
كنائسھم فيقوموا بمختلف  أعضاء فيبأن تظھر المواھب 

  .الخدمات
  :ات الص5ة الخاصة بالسيداتاجتماع)  ٣( 

رضة شديدة اضية كانت ھناك معالسنوات القليلة الما في
قال أحد الخدام إنه . ص5ة للسيدات اجتماعفيما يتعلق بعقد 

ات قاومه اxخوة جتماعا-حين حاول Qول مرة أن يبدأ ھذه 
اً اجتماعھل تريد أن تبدأ : "الكنيسة قائلين فيالمسئولون 

ك ھل ستعطيھن فرصة ، وبعد ذلللص5ة يعقده السيدات
خطر متى  فيتصوروا أن الكنيسة ستصبح  لقد "للوعظ أيضاً؟

إن المعارضة دائماً تقف  .للص5ة اجتماعُسمح للسيدات بعقد 
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، فحين بدأت اxرساليات طريق كل نشاط جديد للكنيسة في
، ولم تصل إلى اQحد قوبلت أيضاً ببعض المعارضةومدارس 

. د سلسلة طويلة من الصراع والجھادحالتھا الراھنة إ- بع
إحدى الكنائس أنھا ما كانت لتوافق على رسامة  قرأت عن

ل إرسا يخادم إذا كان متعلماً تعليماً زائداً أو إذا كان من مؤيد
عتبر ، Qن ھذه كلھا كانت تُ اxرساليات أو عمل مدارس اQحد

 ينھا ستؤدنظرھم بدعاً جديدة لم يذكرھا الكتاب وأ في
  .. .حتماً إلى ضرر الكنيسة

            ***  
، لكنھا عت أنظمة كثيرة ثبت فائدتھاِب تُ االحديث  العصر في
، عتبار أنھا بدع جديدةاعارضة على بادئ اQمر قوبلت بالم في

  :ھيبدى بعض الم5حظات فيما يتعلق بث5ثة منھا وأود أن أُ 
      :فرص الخدمة الفردية -أ

إلى  يات كان الغرض منھا التحدث الشخصجتماعا-ھذه 
 التيلخ5ص وإعطائھم الم5حظات خطاة المشتاقين إلى الا

 فيتنفعھم ك5ً على حدة حتى تقودھم إلى قبول المسيح 
، - من المعارضة شىءات بجتماعا-وقد قوبلت ھذه . الحال

وكانت ھناك طريقتان لقيادة ھذه . إ- Qنھا أمر جديد شىءل
أن تصرف فرصة بسيطة  ھيولى الطريقة اQ: اتجتماعا-

ال الخ5ص حتى يمكن يريد نو الذيالتحدث مع الشخص  في
 في، ثم ر مع اQشخاص ا.خرين، ويكرر ھذا اQممعرفة أفكاره

فيتحدث  جتماعا-النھاية يقف الشخص المسئول عن ھذا 
اQشخاص الذين تحدث  فيكتشفھا ا التيعن اQخطاء 

يعرفوا طريق  يه الصحيح لك، وھكذا يوجھھم التوجيمعھم
مع كل  يتصال الفردبا- ھينية فأما الطريقة الثا. الخ5ص
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سلّم قلبه الص5ة حتى يُ  شخص من الحاضرين ودعوته إلى
ستخدمت الطريقة اQولى أو الثانية فإن لھذه اوسواء . �
، ولو أن ات أھمية عظمى، وقد ثبت عملياً نجاحھاجتماعا-

  .جديد شىءالكثيرين عارضوا فيھا Qنھم رأوا أنھا 
  :المؤتمرات - ب

، لكنھا كانت تُعقد بصورة أو بأخرى ت شيئاً جديداً وھذه ليس
فاQعياد اليھودية لم تكن . العالم فيمنذ أن بدأت الكنيسة 

ادتھا كانت ، ولو أن طريقة قيالواقع إ- مؤتمرات عامة في
ھذه المؤتمرات فلم  فيأما الفكرة  .تختلف عما نراه اليوم

لية تخصيص عدة أيام متتا في، فقد كانت تتلخص تتغير
للخدمات الدينية حتى تتأثر الجماھير باQمور الروحية وتتثبت 

إن كل الطوائف المسيحية حين . أذھانھم فيھذه الحقائق 
إنجلترا مث5ً كانوا  في، فش روحياً تعقد المؤتمرات الدينيةتنتع

 أيام الخميس فييبدأون مثل ھذه المؤتمرات عادة 
أرجو أن أقدم بعض وأنا . ويستمرون فيھا إلى ما بعد اQحد

  :حظات فيما يتعلق بھذه المؤتمراتالم5
عند تحديد موعد ھذه المؤتمرات يجب أن ُتراعى ظروف )  ١( 

  :الناس
ن البعض كانوا يعتقدون أن Qكم من المرات ُأھمل ھذا اQمر 

ل على أعمال البشر ات يجب أن تُفضّ جتماعا-مثل ھذه 
ت الحصاد لعقد ھذه القرى مث5ً يختارون وق فيف. الضرورية

المدن كانوا ينتخبون الفصول المزدحمة  في، واتجتماعا-
بالعمل ويقولون إن أعمالنا العالمية يجب أن تخضع لخدمة 

. الزمنية الرب وإن اQمور اQبدية أھم بكثير من اQعمال
ن يجب أن وقت كا أي فيفأعمال العالم مھما كان نوعھا و
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أقول إن أعمالنا اQرضية  يلكن. تخضع لمواعيد المؤتمرات
، إنھا أعمال هللا ويجب أن ننشغل بھا ليست ملكاً لنا التي

، فما لم ننظر إلى كاھتمامنا بالص5ة أو المؤتمرات نھتم بھا
  أعمالنا على ھذا 

المسيحية  فياQساس فنحن لم نتعلم بعد الدرس اQول 
  .كل اQشياء لمجد هللاولم نعرف كيف نعمل 

، فأيام اQسبوع لحقيقية - تتعارض مع بعضھابات االواج إن
ونحن يجب أن نكون . ا واجباتھا ويوم الرب له واجباتهلھ

كل يوم من أيام اQسبوع ويجب أن نظھر تقوانا  فيمتدينين 
فإذا كنا نحرث، أو نبذر البذار، أو  .لواجباتونحن نتمم كل ا

م ، فإننا يجب أن نضع أماعمل أي، أو نقوم بنبيع البضائع
، بالضبط كما نعمل حين كل ھذه فيأعيننا أن نمجد هللا 
، أو مع عائ5تنا نصلي، أو يوم الرب فينذھب إلى بيت هللا 

، فمن - المسيحية في يھذا مبدأ أساس. الكتاب فينقرأ 
لم يكن يتعلم بعد  يعرف ھذا المبدأ و- يتصرف على أساسه

  .أبجدية التقوى
دعونا هللا إلى أن نقوم بأعمالنا إن ھناك فصو-ً معيَّنة فيھا ي

ذلك الوقت  فيز الزمنية Qن ھذه اQعمال يجب أن تُنجَ 
كذا أيضاً ، وار له وقت معيَّن يجب أن يتم فيه، فبذر البذبالذات

مواسم معيَّنة فيھا  ، والتاجر أيضاً لهالحصاد بالنسبة للف5ح
ھذه المواسم  في، ونحن - يحق لنا أن نقول تكثر أعماله

، أعمالنا لنعقد المؤتمرات الدينيةالذات إننا يجب أن نترك ب
Q فنحن وك5ء على ن العمل ليس ملكاً لنا لكنه �ذلك ،

  .بين أيدينا التيمكانيات Qأموالنا وعلى كل ا
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فما لم يعلن هللا لشعبه بكيفية خاصة من أعمال عنايته أنه 
ختيار اوقات فإن مثل ھذه اQ فييجب أن يبدأ مؤتمر معيَّن 

يا : "Qنه يقول –ھذه اQوقات غير المناسبة إنما ُيجرَّب هللا 
، ونحن مستعدون أن رب إن ھذا العمل اQرضي ھو عملنا

وما لم يكن هللا قد أعلن أن . "سبيل خدمتك فينضعه جانباً 
ھذا  فيأن يسكب روحه وأن ينعش كنيسته  ھيمسرته 

أعمالھم العادية الوقت بالذات وأنه قد دعا شعبه أن يتركوا 
أخشى أن هللا  يات الخاصة فإنجتماعا-وأن يحضروا ھذه 

: أوقات غير مناسبة فيُتعقد  التيات جتماعا-يقول عن تلك 
يستولى على أوقاتنا إن � الحق أن . "من طلب ھذا منكم؟"

، وحين يعلن لنا ذلك اد لنقوم بواجب الخدمة أو التعبدمتى أر
 شىءفإن من واجبنا أن نضع كل  عن طريق الظروف المواتية

، فإن كنا نترك وأن نخصص كل جھدنا لخ5ص النفوس جانباً 
مجد الرب وحده  ھيأعمالنا بدوافع مقدسة ولغاية مقدسة 

ھذا يكون بناًء مثل ھذه الحالة Qن  فيفإنه - غبار علينا 
  .على دعوة من هللا

يشتغل موظفاً عند غيره يرى أنه من  الذيإن اxنسان 
يوم الرب وأن يخصص  فيلسھل عليه أن يستريح من عمله ا

أما . عتبر بالنسبة له إمتيازاً ، بل إن ھذا يُ ھذا اليوم �
 فيله عمل خاص قلما يريد أن يغلق عمله  الذياxنسان 
. بعض الخسارة المادية بالنسبة له ھذا في، Qن يوم الرب

ليحضر  فإذا سمعت إنساناً يقول إنه - يمكن أن يترك عمله
المؤتمر Qن من واجبه أن يواظب على عمله فإن ھذا 

أما . ملك للرب جتماعا-اxنسان يعتبر أن العمل ملك له وأن 
الحقل أو التجارة ھو عمل هللا بالضبط  فيإذا شعر أن العمل 
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كحضور المؤتمر فإنه حينئذاك يكون مستعداً Qن يترك عمله 
. محضره المقدس يفليذھب إلى بيت هللا ويتبارك  ياQرض

وھنا أرجو أن ن5حظ ھذا اQمر وھو أن اQعياد اليھودية كانت 
فيھا يقل العمل بقدر  التيفصول السنة  فيُتعقد دائماً 

  .اxمكان
أوقات كان العمل فيھا  فيبعض اQحيان ُعقدت مؤتمرات  في

، Qنھا لم ات نتائج طيبةجتماعا-كثيراً ولyسف لم تكن لتلك 
مرة أخرى ُحددت  فيو. ذكرناھا التيا ھذه القاعدة ُتراَع فيھ

، لكنھا أثمرت ثماراً نفس تلك الظروف فيأوقات المؤتمرات 
ات كان بناء على إرادة جتماعا-مباركة Qن تحديد ميعاد تلك 

ستطاع أن او يحددھا ھو إنسان له التمييز الروح الذي، فهللا
 فياعھا يعرف ع5مات اQزمنة وإذ أدرك مشيئة الرب أط

ات حضر الكثيرون مضحين بأعمالھم جتماعا-تلك  في. الحال
هللا تلك التضحية  رأى، وإذ ي يطلبوا مجد الربالخاصة لك
  .ات بالبركةجتماعا-مراحمه أن يغمر  فيرتضى االحقيقية 

يجب أن يقوم بھا شخص واحد إن  مؤتمراتالإن قيادة )  ٢( 
  :أمكن

تكالھم على اات ويضعون كل أحياناً كان البعض يعقدون مؤتمر
، لكن البركة لم تأت لذين يأتون للخدمة يوماً بعد يومالوعاظ ا

ھذا ھو أن أولئك الوعاظ  في، والسر اتجتماعا-على تلك 
مجيئھم للمؤتمرات لم تكن عقولھم مھيأة للخدمة Qنھم  في

لنفرض أن . رفون بالضبط حالة النفوس وحاجتھالم يكونوا يع
يدعو طبيباً جديداً، ماذا  كل يوم فيكان  إنساناً مريضاً 

رض، إن الطبيب الجديد - يعرف شيئاً عن أدوار الم. يحدث؟
، تعاطاھا التي، و- عن اQدوية و- عن كيفية الع5ج السابق
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ھذا ھو الحال مع . نتيجة أن ذلك المريض يموت أخيراً فتكون ال
، فالواعظ قوم بالخدمة فيھا واعظ تلو ا.خري التيالمؤتمرات 

يسبب ، فتكون النتيجة أنه جتماعا-- يعرف روح  ييأت الذي
عقد المؤتمرات إ-  ينبغيإذاً ف5  .بالخير يضرراً أكثر مما يأت

وال مدة المؤتمر ثنين يستمران طاتفاق مع خادم أو بعد ا-
  .حتى نضمن البركة

يجب أ- تطول مدة المؤتمر حتى - تُعاق الصلوات )  ٣( 
  :ات العائليةوالواجب

ات الص5ة فقد المؤمنون روحانيتھم اجتماعفمتى ُأھملت 
  .ون النتيجة فش5ً ذريعاً للمؤتمروتك
خدمة من  فيأن تنشغل العائ5ت كثيراً  ينبغي- )  ٤( 

يحضرون من الب5د للمؤتمر Qن ھذا يقودھم إلى إھمال فرص 
  :الص5ة

ض تنشغل بع –كم من المرات حين ُتعقد المؤتمرات 
بھا عائ5ت اxخوة المتقدمين المھتمين  ي، أعنالعائ5ت

وأنا . ل بأمر الضيافة وتھمل أمر الخدمة، تنشغنعم. جتماعا-ب
، كل ما د بھؤ-ء الضيوفھتمام الزائ-قط ا ينبغيأقول إنه - 

اQمر أنه يجب العمل على راحتھم قدر اxمكان ثم  في
 فية على الحضور تخصيص اQوقات الكافية للص5ة والمواظب

  .ات الروحيةجتماعا-
  :الليل فيالتأخر  ينبغي- )  ٥( 

إذا تأخر الناس ليلة بعد اQخرى فإن أجسادھم سيصيبھا 
ال وسوف يحسون بحاجة إلى التعب وصحتھم سيأتيھا الھز

ات لدرجة أن ھذه جتماعا-والبعض ا.خر ينشغلون ب. الراحة
جعلھم يغيرون مواعيد 5ً وتالمشغولية تمنعھم من النوم لي
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فما لم ن5حظ ھذا . اQكل، وتكون النتيجة أن صحتھم تضعف
نين سوف يكون سبباً ماQمر فإن ضعف الحالة الصحية للمؤ

  .اتجتماعا-توقف  في
  :يجب أ- تعتمد على المؤتمر باعتباره مصدر النھضة)  ٦( 

تكلوا على اإن ھذا اQمر خطير جداً Qن كثيرين من المؤمنين 
، لقد كانت نعم. لمؤتمرات واعتبروھا وسيلة النجاحھذه ا

، لكن ھذا قاد البعض اً بعض الجھات مباركة جد فيالمؤتمرات 
عتقاد بأن خ5ص الخطاة وبركة المؤمنين مصدرھا إلى ا-

كنائسھم بغير  في، فكانوا يعقدونھا حد ذاتھا فيالمؤتمرات 
يكتفون بدعوة  ، إنما كانواأن يستعدوا لھا أو يصلّوا Qجلھا

، لكن وا أن ھذا سيقود إلى خ5ص النفوسبعض الخدام وظن
  .ات ُتعقد بھذه الصورةاجتماعهللا - يمكن أن يبارك 

إ- عن طريق  يإياك أن تعتقد أن النھضة - يمكن أن تأت)  ٧( 
  :المؤتمرات

، ت المؤتمرات ُيظھرون غيرة ممتازةوق فيإن بعض المؤمنين 
رصة المؤتمرات - يعملون شيئاً بالمرة نتھاء فالكنھم بعد 

إن . فرصة مؤتمر جديد يالحال حتى تأت ويظلون على ھذه
ھذه التصرفات قادت البعض إلى أن يرفضوا فكرة المؤتمرات 

، لكن ھذا اQيام العادية فيQن معناھا التكاسل عن الخدمة 
 التيأن يحدث Qنه ُيفقد الجماعة كل البركات  ينبغياQمر - 

  .بھا المؤتمرات يتتأ
  :الخ5ص فيتخصيص مقاعد للراغبين  - جـ

والغرض من ھذا ھو أن يكونوا قريبين من المتكلم حتى 
 ، كمات وُترفع الصلوات Qجلھمُيخصص لھم الرسالة بالذا

لقد قوبلت ھذه الفكرة . يمكن أيضاً التحدث إليھم فردياً 
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 تتمشى مع العقل، لكنھا آخر شىء أيبمعارضة أكثر من 
  :أمرين تحمل ھيو. السليم

ھذا  فيخإمكانه أن يُ  فيحين يتأثر عقل اxنسان ف)  ١( 
  :التأثر

بأنك تعرف حالته وأن عليه أن  وأقنعتهلكن إذا أحس بحالته 
يحطم س5سل الكبرياء فإنك بھذا تكون قد خطوت به خطوة 

كم من البشر سوف . طريق نوال الخ5ص فيمباركة 
دية Qنھم حين وصل الحق إلى يشكرون هللا طوال اQب

، خطوة عدم استطاعوا أن يخطوا ھذه الخطوةعقولھم 
  .قادتھم إلى الخ5ص التيكتشاف حقيقتھم االخجل من 

، وھكذا ُيبعد عنھم يكشف خداع البعض إن ھذا النظام)  ٢( 
  :كل رجاء كاذب

اQول ُأظھر  في، وابتدأت كنت أعظ ضد الخمور يفرضوا أنا
بھذا  جتماعا- فيقتنع كل إنسان سكير اى شرور الخمور حت
، وبعد ذلك تحدثت عن خطر شرب الخمر اQمر وتأثر قلبه

وبينّت كيف أنه يسمم الجسم ويقود إلى الخراب وأنه - 
ذا وإ. ركت الخمر تركاً نھائياً يوجد أمان للنفس إ- متى ت

لن أشرب فيما بعد  يإن"بالبعض يقفون ويقول كل منھم 
، ھذا العالم فين المشروبات الروحية ما دمت قطرة واحدة م
 فيو. "أستحق أن أھلك ھ5ك السكيرين يإنوإن شربت ف

ة وجعلتھا تمر بين تلك اللحظة وقفت أنا وأمسكت بورقة كبير
اً ، حتى إن كل شخص صمم تصميماً أكيدھؤ-ء اQشخاص

، وإذا بالبعض يترددون قلي5ً . ع عليھاعلى أن يترك الخمر يوقَّ 
ع أم -؟ لقد ھل أوقَّ  .ع عليھاھل أوقَّ : "نفسه فيا يقول فھذ

من . "ع وأتعھد بأ- أشرب فيما بعد؟، لكن ھل أوقَّ ياقتنع عقل
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، فلو اً ھذا نرى أن اxنسان حين ُيطلب منه أن يقرر شيئ
  .خ5صهxقرار ، لكان ھذا إثباتاً رضى أن يقدم ھذا ا-

Qم الھكذا ا  فييكون الخاطئ  ،ظةعمر مع الخطاة بعد أن تُقدَّ
ستعداد Qن يطيع ويعمل ما تقوله له فيخطو حالة من ا-

Qأو أن مام ويتخطى حدود كبريائه الذاتيةخطوة إلى ا ،
، فإذا لم تدُعه أنت وةكبريائه تتسلط عليه فيرفض ھذه الخط

وھو  جتماعا-Qن يتصرف ھذا التصرف فإنه قد ينصرف من 
إذا قلت له . اناً مؤمناً ويتصور أنه أضحى إنس يخدع نفسه

علن اھذه المقاعد الخاصة و فيجلس اتقدم إلى اQمام و
 –جانب الرب ولم يقبل ھو ذلك  فيتصميمك على أن تكون 
فرفضه ھذا  –الواقع أمر بسيط  فيمع أن ھذا العمل ھو 

إذاً فتخصيص تلك . شىء أييؤكد أنه غير مستعد Qن يعمل 
لرب يكشف عن حالة المقاعد لمن يريدون أن يقبلوا ا

، وھذا يمنعھم فيما بعد Qشخاص الذين يرفضون إطاعة اQمرا
  .صور بأنھم قد أصبحوا ِملكاً للربمن الت

إلى  تھاجمختلف العصور قد أحست بحا فيإن الكنيسة 
أيام الرسل كانت  في، فمعيَّن يقود إلى ھذا الغرض شىء

ن الذين تُظھر اQشخاص المخلصي التي ھيالمعمودية 
، فبعد المناداة برسالة اxنجيل كان يريدون أن ينالوا الخ5ص
. يروا للمسيح أن يتقدموا ليعتمدواعلى من عزموا أن يص
نقصدھا حين ندعو  التيبعينھا  ھيوالواقع إن ھذه الفكرة 

أماكن معيَّنة ليكون ھذا إع5ناً علنياً  فيالخطاة إلى الجلوس 
  .م عن عزمھم على أن يقبلوا المسيحمنھ
ھذه اQيام نجد أن اQشخاص الذين عارضوا بشدة فكرة  في

ضطروا اتخصيص أماكن لمن يريدون أن يقبلوا المسيح قد 
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بدونھا - يمكن  التيإلى أن يوجدوا شيئاً بدي5ً لھذه الفكرة 
دعوة اQشخاص  في، فالبعض فكروا أن تتقدم النھضة

حتى  جتماعا-المشتاقين إلى الخ5ص للتأخر بعد نھاية 
. لكن ما ھو الفرق بين الفكرتين؟. نفرادايتحدثوا معھم على 

فھذه الفكرة ُيقصد بھا فحص اQشخاص وقيادتھم إلى 
كالفكرة اQولى والبعض ا.خر كانوا يطلبون الطريق الصحيح 

مكانه حين  فيمن كل إنسان تأثر من الخدمة أن يبقى 
ص وھناك فئة أخرى كانت تدعو اQشخا. ينصرف ا.خرون

والفكرة من كل ھذه . لمتأثرين من الخدمة إلى غرف خاصةا
ى عدم ، والمبدأ ھو قيادة اQشخاص المتأثرين إلواحدة

  .عتراف بحالتھمالخجل من ا-
وكان من المعارضين لفكرة تخصيص  –سمعت عن أحدھم 

اته طلب اجتماعأحد  فيأنه  –التوبة  فيمقاعد للراغبين 
يم حياتھم للرب أو الذين من اQشخاص الذين يريدون تسل

يطلبون الص5ة Qجلھم أن يجثوا وأن يسند كل منھم رأسه 
بعينھا الفكرة  ھيوأليست ھذه . أمامه الذيعلى المقعد 

وس إلى نقصد من ورائھا قيادة النف التيننادى بھا و التي
عتراض على إذاً فما ھو ا-. عدم الخجل من قبول الرب؟
رين أو دعوتھم إلى الوقوف أو تخصيص أماكن معيَّنة للمتأث

الواقع  في ھيإن ھذه كلھا ما . حجرة خاصة؟ فيالدخول 
، ألم عونليست بدعة جديدة كما يدَّ  ھي، وإ- فكرة واحدة

لشعب Qن يقرر المصير أيامه دعا ا فينقرأ عن يشوع أنه 
 : ٢٤يشوع " (الرَّبَّ إِلَھَنا نَْعُبُد َولَِصْوتِِه نَْسَمعُ : "فقال الشعب

٢٤(.  
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  مEحظات
قدم يصحبه إذا درسنا تاريخ الكنيسة -حظنا أن كل ت)  ١( 

تسير على نظام  التي، فالكنيسة بعض التنظيمات الجديدة
معيَّن فإنھا بعد قليل تبدأ تتكل على ھذه المظاھر الخارجية 

تلك الحالة  في، وبصورة التدين وتھمل حقيقة الدين وتتمسك
حية باتباع ھذه اQنظمة ھضة روكان من الصعب جداً إيجاد ن

و- أكون مغالياً إذا قلت إن هللا نفسه لن يستطيع . الموضوعة
الكنيسة إ- عن طريق بعض التنظيمات  فيأن يوجد النھضة 

تارھا هللا دائماً xيجاد خا، بل إن ھذه الفكرة قد يدةالجد
. ثيرين من البشر يعارضون كل تجديد، ومع ذلك فإن كالنھضة
د تأثيره Qن البشر ين يجد أن نظاماً معيَّناً قد فقفا� ح

ت القديمة ، يرسم نظاماً جديداً ليحطم العاداعتادوا عليها
  .النھضة ييجة لھذا أن تأت، وتكون النتويوقظ الكنيسة النائمة

 فينجدھا اليوم كانت موجودة  التيعتراضات -إن ا)  ٢( 
ولئك جد أكل العصور وُ  في، فعند كل نھضة روحية يالماض

، وكأن تلك اQنظمة من اQشخاص المتمسكون بأنظمتھم
ا كانوا يتھمونه باتھامات ھوضع هللا وكل من يحاول تغيير

وھناك سببان . ت الكنيسة تتأخر، ونتيجة لھذا كانمختلفة
  :على الكنيسة أن تستھين بھما، وھما ينبغيلھذا التأخر - 

، وھؤ-ء كانوا ةة المحافظين على اQنظمة القديمجماع - أ
معارضتھم ويحكمون حكماً خاطئاً على  فييستمرون 

لكن لما كانت . دقائھم الذين يتبعون أنظمة جديدةأص
فإنھم  أتت نتيجة لھذه اQنظمة التيالجماعة ترى النھضة 

، وإذا بكفة الميزان ترجح جانب من كانوا يكّفون عن المقاومة
    .يتبعون اQنظمة الجديدة
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ان الشيطان مثل ھذه الحالة ك فينه أظوا لكن -ح -  ب
 نتصارويتم ا- تقوم المعركة عدما، فبنشقاقيتدخل ويوجد ا-

الكنيسة  فيمن رد الفعل ويستمر تأثيره  شىءيحدث ھناك 
، فمن أيام الرئيس إدوارد فيوھذا ما حدث . عدة سنوات

أصابت الكنيسة بعد النھضة  التيالمعروف أن حالة الھبوط 
عة المحافظة على اQنظمة Qيام كان سببھا الجماتلك ا في

ظھرت من  التيان سببھا أيضاً روح الشر ، كما كالقديمة
إن ع5مة . تبعوا اQنظمة الجديدةابعض اQشخاص الذين 

الخطر يجب أن تظھر واضحة أمام ك5 الفريقين لئ5 ينتصر 
أ- . ريق ھذه النقطة وبسبب تلك الظروفالشيطان عن ط

؟ متى تنتعش ختباركنيسة وتتعلم دروساً من ا-لتتحكم ا
أثناء  فيالكنيسة بغير أن يحدث فيھا خصام كما يحدث عادة 

  .ة؟يعقب النھض الذيرد الفعل 
ھورين إنه أمر عجيب حقاً أن بعضاً من الخدام المش)  ٣( 

 شىء، وكأنما ھذه اQنظمة يخافون من اQنظمة الجديدة
أن الكنيسة لم  ھيالحقيقة بينما . جديد لم يحدث من قبل

  .اQمام إ- عن طريق أنظمة جديدة تخطُ خطوات إلى
إن الذين يقفون ضد اQنظمة الجديدة ھم أناس لم )  ٤( 

لقد كانوا . إيجاد النھضة فيحياتھم الماضية  فيينجحوا 
اء أثن فيمرات ما تحدث  التيدائماً ينظرون إلى بعض اQضرار 

، - يوجد من ينكر أنه نعم. الربالنھضة العظمى وبركة عمل 
، لكن مرات ما تحدث بعض اQمور الضارة وسط النھضات في

  .م يتحدثون دائماً عنھاھذا - يجب أن يخيف الناس ويجعلھ
كلية  فيوھو أستاذ  –لقد سمعت عن أحد خدام الرب 

أنه ابتدأ ينشر سلسلة من المقا-ت ويرسلھا  –ال5ھوت 
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 التيئس متحدثاً عن بعض اQضرار بالبريد إلى مختلف الكنا
لكن . ناقوس الخطريدق قد ترافق النھضة، وھو بھذا كأنه 

مرات  التيلماذا ينشغل البشر كثيراً بھذه اQضرار البسيطة 
المبارك وخ5ص  ما تحدث أثناء النھضة وينسون عمل هللا

- أقصد أن أنتقد أولئك  إذ أقول ھذا يوإن. النفوس الكثيرة؟
  .أريد أ- أصمت أمام ھذا اQمر ينلكن، اQشخاص

بغير اQنظمة الجديدة لن تستطيع الكنيسة أن تنجح )  ٥( 
ھتمام اھناك أمور كثيرة تثير . الدين لفت نظر العالم إلى في

، والكنيسة أيضاً تجاه أو ذاك-وتجعله يتجه ھذا ا العام رأىال
ر الناس حتى يستمعوا بحاجة إلى تجديدات تلفت بھا أنظا

، لتربية يھتمون باQلعاب الرياضيةإن رجال ا. إلى رسالتھا
 والذين يدعون إلى تعظم المعيشة لھم أساليب بھا يثيرون

، وھم بھذه اQساليب يجتذبون الناس إلى العالم البشر
لم  إن، فمام باQمور المقدسة والتعبد �ھتويحولونھم عن ا-

جد أنظمة والحكمة والتقوى وُن  فيد نحن المؤمنين ادنز
فإننا لن  ،ل المسيحجديدة تجذب أنظار البشر إلى إنجي

إن ھذه التجديدات يجب أن تكون مصحوبة . نربحھم للمخلص
، ويجب أ- تثير لحكمة السماوية والص5ة المستمرةبالحذر وا

-بد من أنظمة  لكن على كلٍ  ،رين بقدر اxمكانمعارضة الكثي
  .جديدة

بحيث يتفق مع طبيعة العصر راً يجب أن يكون الوعظ مثي)  ٦( 
كم من الخدام يشكون من قلة عدد الحضور ويدَّعون . وحاجته

أن طبيعة  ھي، لكن الحقيقة الجديدةأن السبب ھو اQنظمة 
لقد ظھرت . وعظھم جامدون فيالعصر قد تغيرت بينما ھم 

، وأغلب خدامھا لم يدرسوا الدراسة أيامنا طائفة جديدة في
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، دكاكين أو الزراعة وخرجوا للخدمةخذوا من الالكافية Qنھم أُ 
اتھم يحضرھا العدد الكبير وتخلص فيھا اجتماعومع ذلك فإن 

ھم البسيط أن ستطاعوا بوعظا، وحيثما توجھوا س كثيرةنفو
، ر ھو أنھم غيورون وحارّون روحياً والس. يجمعوا آ-ف النفوس

اتھم اجتماعبينما توجد طوائف أخرى خدامھا أكثر علماً لكن 
. لقليل وقلما تخلص نفوس عن طريقھم- يحضرھا إ- العدد ا

أن نتبع ھؤ-ء بأنظمتھم القديمة و- نسير مع فھل علينا إذاً 
ھل . قد أثبت أن له ثماراً مباركة؟ الذيالتغيير الجديد 

إننا يجب أن . ؟نتمسك بالقديم خوفاً من أن يتركنا البعض
حوذ الشيطان على نقدم الوعظ القوى الملتھب لئ5 يست

نفوس البشر جميعاً و- يفلت منه إ- أولئك الذين يخلصون 
  .ةعن طريق الطائفة الجديد

يجب أن تُعطى للخدام الجدد نظرة صحيحة عن )  ٧( 
كم من المرات حاولت كليات ال5ھوت أن تخيف . اتنتعاشا-

الشبان الذين يدرسون فيھا ويستعدون لخدمة الرب من 
، ومرات يصورون لھم أن د تسببھا النھضاتق التياQضرار 

كيف يمكن بعد ھذا . من عمل الشيطان ھيھذه التجديدات 
فحين . ؟نتعاشا-أن يكون أولئك الخدام وسيلة للنھضة أو 

 أييخرجون للخدمة تجدھم يحترسون جداً و- يريدون إدخال 
إن . أنظمة الكنيسة، وكأن ھذا من عمل الشيطان فيتجديد 

كل الب5د Qنھا بحاجة إلى خدام  فييوم تئن الكنيسة ال
 التيقط لكليات ال5ھوت  ينبغي، ف5 نتعاشا-يبثّون فيھا روح 

مة أن تخفيھم من اQنظمة تعلّم الشبان وتعّدھم للخد
  . الجديدة
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لقد تألمت وأنا أستمع إلى أحد ھؤ-ء الشبان الذين 
، اكان يخدم فيھ التيإنھاض الكنيسة  فيستخدمھم الرب ا

حين سمعته يتحدث عن النھضة لم يحاول أن  يتألمت Qن
إيجاد النھضة  فيستخدمت اُ  التيالتفصي5ت يتحدث عن 

قام بھا Qنه  التيحتى يتجنب الحديث عن اQنظمة الجديدة 
عن طريق  يتأت التيكان يحس أن الكنيسة - تقّدر النھضة 

  .أنظمة جديدة
مفيد وأنه - يجب قط أؤمن أن كل تنظيم جديد ھو أمر  يQنن

إذاً فعلى الخادم أن . ھذه اQنظمة الجديدة فيأن نعارض 
، ومتى كب قلبه أمام هللا طالباً البركةعمله ويس فييبدأ 
أن ھناك وسيلة معيَّنة تستطيع أن تؤثر على عقول  رأى

 أيالبشر وتوصل إليھم الحق بقوة فإن عليه أن يقوم بھا دون 
لكن ما . ه ما دامت الدوافع مقدسةمنع بركت، وهللا لن يخوف

باxنجيل بكل غيرة وقوة  يQمام وينادلم يتقدم الخادم إلى ا
، بل مسيح فإنه سُيحزن الروح القدسليربح نفوساً ل يلك

سيجلب اللعنة على الكنيسة ويضطر هللا أن ُيقيم أناساً 
  .ھذا العالم فييقوموا بخدمته  يآخرين لك

وجد أنظمة ، أن يُ بل من واجبهإنه من حق كل واعظ، )  ٨( 
بعض الجھات كان أعضاء  في. نتعاشا-جديدة xيجاد 

الكنيسة يقاومون خادمھم متى حاول أن يستخدم اQنظمة 
، وبلغ بھم الحد أنھم ات أخرىانتعاش فيباركھا الرب  التي

Qن  يفتقاد والعمل الفردات الص5ة وخدمة ا-اجتماعقاطعوا 
، حتى ولو كانت طريقة جديدة دمھم اتبع ما يسمونهخا

فھم يعارضون . أماكن أخرى فيالطريقة منطقية وأتت بثمار 
الطريق، وُيحزنون روح  في، وھكذا يتعثرون جديد شىءكل 
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ھم يسير ، بينما العالم من حولهللا، ويوقفون تيار النھضة
  .بخطوات واسعة نحو الجحيم

افعھا لجديدة دأقول أخيراً إن ھذه الغيرة ضد اQنظمة ا
، فالمتعصبون ھم أول من يْدعون ھو التعصب يالحقيق

إن . جديد شىءوجه كل  فيغيرھم إلى التعصب والوقوف 
يجب أن  التيالكتاب المقدس لم يحدثنا إط5قاً عن اQنظمة 

راك ، وقد ترك ھذا اQمر xدر النعمةعص فيتتبعھا الكنيسة 
 فيمة كل ما ُذكر عن اQنظ. مختلف العصور فيالمؤمنين 

" بِلِيَاَقٍة َوبَِحَسِب تَْرتِيبٍ "ھد الجديد ھو أنھا يجب أن تكون الع
ر من الشوشرة والسلوك بغير يجب أن نتحذ) ٤٠:  ١٤كو ١(

. ؟"بِِليَاَقٍة َوبَِحَسِب تَْرتِيبٍ "مقصود بالقول لكن ما ھو ال. لياقة
بالخطاة للتعرف على مشاكلھم أو  جتماعا-ھل نقول إن 
ھو من  جتماعا- فيوتخصيص مقاعد لھم للص5ة معھم 

ك5 ثم . ليست بحسب ترتيب؟ التياQمور غير ال5ئقة أو 
نظاماً عادياً  يعنھذه ا.ية - ي في، فالترتيب المقصود ك5

 جتماعا- في، إنما ُيقصد به عدم الشوشرة مرتباً للخدمة
  .والخضوع xرشاد روح هللا

  
  الفصل العاشر

  معطEت النھضة
 " ِّ لَِماَذا . ي أَنَا َعاِمٌل َعَمEً َعِظيًما َفEَ أَْقُدِ◌ُر أَْن أَْنِزلَ إِن

  " يَْبطُُل اْلَعَمُل بَْيَنَما أَْتُرُكُه َوأَْنِزُل إِلَْيُكَما
  )٣:  ٦نحميا (

يعيد بناء الھيكل  يإن خادم الرب ھذا قد أتى من بابل لك
عرف  ولما. أورشليم مدينة قبور آبائه فيويعيد التعبد � 
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سنبلط وبعض اQشخاص المتحدين معه والذين كان سرورھم 
ينة أن تظل أورشليم مھجورة وأ- ُيعاد بناء الھيكل أو المد

لقد حاول سنبلط ومن معه . المقدسة قاموا يعارضون نحميا
، وأن يمنعوھم من توا نحميا وأصدقاءه بمختلف الطرقأن يشت

أخرى يدَّعون ، وفمرة كانوا يھددونھم. العمل فيستمرار ا-
م لكتشفوا أن كل ھذه اQمور ا، لكنھم بأنھم سيعصون الملك

، لكنه ن عملهأن يجذبوه بعيداً ع في، ففكروا ترعب نحميا
. إِنِّي أَنَا َعاِمٌل َعَم5ً َعِظيًما َف5َ أَْقُدِ◌ُر أَْن أَْنِزلَ : "أجابھم بالقول

مر إن ھذا اQ ."؟َوأَْنِزُل إِلَْيُكَما لَِماَذا يَْبطُُل اْلَعَمُل بَْيَنَما أَْتُرُكهُ 
، فحين يتقدم خدام الرب لخدمة السيد ويرى يحدث دائماً 

ه حتما-ً للنجاح إذا بالشيطان يستخدم أعواناالعالم أن ھناك 
دائماً  وھذا ما حدث. يشتت أفكارھم ويوقف خدمتھم يلك

، فحين قامت نھضات قوية عظيمة متسعة النھضات في
نفوس الكثيرة ورجعت إلى هللا قام الشيطان خلصت فيھا ال

حتى يكفوا عن واستخدم كل وسائله لتشتيت أو-د هللا 
  .وربح النفوس جدمةال

  :ث5ث كلمات فيھذا الموضوع  فيوأود أن نتأمل 
  .النھضة عمل عظيم)  ١( 
  .معط5ت النھضة)  ٢( 
  .ستمرار النھضةاوسائل )  ٣( 
  النھضة عمل عظيم)  ١( 
، فعن طريق النھضة عظيم Qن لھا نتائج عظيمةھا عمل إن

، عن طريقھا أيضاً تخلص نفوس البشر، ومجد هللالروحية يت
عمل  أي، إن عظمة ان اQمران ھما من اQھمية بمكانوھذ
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ر بعظمة النتائج   الذييسببھا ، وھذا ھو المقياس  التيتقدَّ
  .به نقيس عظمة النھضة

  معط5ت النھضة)  ٢( 
لموضوع ك5ماً يثبت الجھل عض عن ھذا القد تكلم الب

يمكن أن يعطل النھضة  شىء، إذ تصوروا أنه - يوجد المطلق
عمل هللا ف5  ھيإن كانت النھضة "فھم يقولون . الحقيقية

Q نه ھل يمكنQ وأنا . "إنسان أن يقاوم هللا؟ ييمكن أن تقف
قديماً . يفأقول إن ھذا الك5م غير منطق أجيب على ھذا

، ا عمل هللاوقف Qنھيعتقدون أن النھضة - يمكن أن ُت  كانوا
وكانوا يتصورون أنھا -بد أن تستمر مھما ُعمل لتعطيلھا سواء 

، لكن ھل ت من داخل الكنيسة أو من خارجھاكانت المعط5
يمكن للف5ح أن يكون له مثل ھذا التفكير بأن يتصور أنه لو 

 يلن يؤذ إلى الحقل وقلع عيدان الحنطة فإن ھذاذھب 
نعم إن . !الحبات تنمو يجعل الذيالمحصول Qن هللا ھو 

 فيعمل هللا كما أن محصول القمح ھو من هللا  ھيالنھضة 
، إذاً فالنھضة قد ستخدام الوسائطاالتين يعتمد على كلتا الح

  .ضرر كما يصيب الحقل المزروع حنطةيصيبھا ال
 إن النھضة تتوقف حيث تعتقد الكنيسة بأنھا)  ١( 

  :ھيستنت
، فعلى يستخدمھا هللا لعمله التيالوسيلة  ھيإن الكنيسة 

و- يوجد . المؤمنين أن يخدموا بإرادتھم ومن كل قلوبھم 
عتقاد المؤمنين بأن اة أكثر من يمكن أن يقتل النھض شىء

اQعداء عن عمل الرب - قيمة  ، فما يقولهسيقف نتعاشا-
ضة ما دام المؤمنون ، Qنھم لن يستطيعوا أن يوقفوا النھله

اقض أن نلكن من الت. لّون بإيمان حتى تستمريشتغلون ويص
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يقول المؤمنون إنھم يخدمون ويصلّون بإيمان حتى تستمر 
 .رارة نفوسھم يعتقدون أنھا ستتوقفق فيالنھضة بينما ھم 
إنه من . إيمانھم فإن النھضة -بد أن تقف إذا فقد المؤمنون

ن م الرب إذا ابتدأوا يقولون إالواجب توبيخ المؤمنين باس
كرة متى بدأت فإنھا ستنتشر ، Qن ھذه الفالنھضة ستقف

أساسھا فستتوقف النھضة بكل ، وما لم تُنزع من بسرعة
  .تأكيد

 فيإن النھضة تتوقف حين يفقد المؤمنون امل )  ٢( 
  :استمرارھا

ا لم ، وأنه مخطر التوقف فيمرات يرى المؤمنون أن النھضة 
، فإذا كان ھذا الفكر يثقل جھود خاص فإنھا ستقفُيبذل م

بذل مجھود جديد فإن قلوبھم ويدفعھم إلى الص5ة وإلى 
فإذا كان المؤمنون يحبون عمل الرب وخ5ص . العمل لن يقف

النفوس لدرجة أنھم يحزنون متى رأوا أن ھناك ع5مة تبين 
وإلى أن النھضة ستضعف فإن ھذا سيدفعھم إلى الحزن 

لكن إذا كان المؤمنون يرون . تى - تتعطل النھضةالخدمة ح
بھذا يسلَّمون بأن النھضة الخطر و- يحاولون أن يمنعوه فإنھم 

إن كثيرين من البشر يرون النھضة وقد ابتدأت . ستتوقف
ك - ُيظھرون إ- ، ومع ذلخطر التوقف نھائياً  فيتضعف وأنھا 
بل إن ھناك . راً وكأن أمر النھضة - يھمھم كثي، تأثيراً بسيطاً 

النھضة وقد ابتدأت تضعف  رأىصنفاً آخر من البشر متى 
حدث مع وھذا ما . ن ھذه النھضة -بد لھا من رد فعليقول إ

، وكأن أولئك القوم قد جعلوا من اQسف بعد أيام ھوايتفيلد
لتشتيت أو-د هللا أنفسھم أبواقاً يستخدمھا الشيطان 

  .وتعطيل النھضة
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ضة حين تصبح خدمة المؤمنين خدمة تتوقف النھ)  ٣( 
  :آلية

والقلوب الحارة  يفحين يكون للمؤمنين اxيمان القو
سة والكلمات المشتعلة والصلوات المليئة بالعواطف المقد

لكن حين تبدأ . المصحوبة بقوة الروح، حينذاك يتقدم العمل
، تصبح خدمتھم آلية ، وتُفقد العواطف المقدسةصلواتھم تبرد
  .ة، وھكذا تتوقف النھضةير مؤثروكلماتھم غ

حين يتصور المؤمنون أن العمل تتوقف النھضة )  ٤( 
  :يمكن أن يسير بدونھم

ل سيستمر ما ، والعمتقدم النھضة فيفھم عاملون مع هللا 
يقم  بعض العصور لم فيلكن . دام المؤمنون يعملون

، وكأنھم قد تركوا اQمر � المؤمنون بما عليھم من واجب
 أن يخلَّص إذا أراد هللا: "ص العالم، ولسان حالھملَّ يخ يلك

، إن الخطاة لن نعم. لكن ھذا مستحيل". العالم فليخلَّصه
و رجوع اxنسان يخلصوا إ- متى أرادوا ھم Qن الخ5ص ھ

، لكن الخطاة لن يخلصوا بغير كلمة الحق إلى هللا بإرادته
ا� لن ، إذاً فدم لھم من هللا عن طريق المؤمنينتق التي

  .لم بغير أن يستخدم تأثير الكنيسةيخلَّص العا
تتوقف النھضة حين يفضّل المؤمنون أعمالھم )  ٥( 

  :الخاصة على خدمة الرب
نسان، لكن ھذا ما - أقر أن اQعمال الزمنية ملك ل� يإن

 التي –، وھكذا يفضلون اQعمال الزمنية يتصوره البعض
، فيقولون إنه ليس ربعلى عمل ال –يعتبرونھا ملكاً لھم 

ن يستقطعوه من أعمالھم أيمكن  الذي فيلديھم الوقت الكا
، ويدَّعون أنھم إيجاد النھضة فييعملوا  يالخاصة لك
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ات مما يجعل جتماعا-عن مسئولية  يمضطرون إلى التخل
  .عالم ويتعطل عمل الرب تبعاً لذلكقلوبھم تنصرف إلى ال

النھضة  فين حين ينتفخ المؤمنون المستخدمو)  ٦( 
  :فإنھا تتوقف

. إيجاد النھضة فيوأنا أقصد المؤمنون الذين كانوا وسيلة 
النھضات أن بعضاً من المؤمنين -  فيفكثيراً ما يحدث 

صامتين وينتظرون  ، فھم يقفونالنھضة فيعمل  أييقومون ب
، فكبرياء ھؤ-ء - يمكن أن توقف النھضة Qن ليروا ما سيحدث

لقد بدأت . يوم من اQيام فيليھم النھضة لم تعتمد ع
إنھم - يعملون . بدونھم، ويمكنھا أن تستمر أيضاً بدونھم

ء غيرھم، ، لكنھم يقفون محاولين أن يكتشفوا أخطاشيئاً 
 ؤمنون العاملونملكن متي بدأ ال .لكن ھذا لن يوقف العمل

النھضة  مالذين استخدمھم الرب في النھضة يقولون ما أعظ
اتھم وصلواتھم وبغيرتھم وتضحيتھم، دويتباھون بمجھو

قد تكون أخبار ھذه النھضة نُشرت . حينذاك يبدأ العمل يتأخر
س اQخرى الجرائد مما يجعل اQعضاء يعتقدون أن الكنائ في

كل الب5د  في، وھكذا يَذيع صيتھم ستنظر إليھم نظرة كبيرة
يفقدون التمتع بحضور الرب  وإذ ينتفخون. بسبب تلك النھضة

  .ذ بروح هللا يفارقھم فتقف النھضة، وإممعھ
تتوقف النھضة حين ُتنھك قوى اشخاص )  ٧( 

  :العاملين
وقت  فيكم من المسيحيين يرتكبون ھذا الخطأ العظيم 

، يقومون به الذيالمجھود  فيإنھم - يفكرون كثيراً . النھضة
المعيشة، فيھملون مواعيد الطعام،  فيويغيرون نظامھم 

يجعلون الفرح بالنھضة يسود عليھم، حتى ، ووأوقات النوم
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ستمرار ، وحينئذ - يمكنھم ا-تضعف أجسادھم وتُنھك قواھم
ھتمام بھذه الصورة من جانب اQشخاص إن ا-. الخدمة في

   .إلى توقف النھضة يالقائمين بالنھضة يؤد
التحدث  فيتتوقف النھضة حين يبدأ المؤمنون )  ٨( 

  :عن العقائد
، لكن مھمة كثيراً من الناحية العملية قع ليستالوا فيوھذه 
اQمر اQھم أ- ھتم المؤمنون بھا فإنھا تشغلھم عن امتى 

نشغال ا، وھكذا تتوقف النھضة بسبب وھو خ5ص النفوس
  .معقدة والتناقش فيھادراسة اQمور ال فيالمؤمنين 

تتوقف النھضة حين يظھر التعصب بين المؤمنين )  ٩( 
:  

، وذاك يريد أن يجذب خرين إلى طائفتهفھذا يدعو ا.
، وبعد قليل إذا يضمھم إلى كنيسته يالمتجددين إليه لك

، اQمور الطائفية فيتسير النھضة حين تخت قد. بالنھضة تقف
يَّناً يدعو إلى معتقداته شخص وينشر كتاباً مع يأتيإلى أن 
نفوس ا.خرين  فيإن ھذا التصرف يحرَّك الحقد . الخاصة

إحزان  ھي، والنتيجة لھذا الشيطان لكي يعملويساعد 
  .نعدام النھضةانقسام الكنيسة واوالروح القدس 

تتوقف النھضة حين يرفض المؤمنون أن يردوا )  ١٠( 
  :للرب صدى إحساناته عليھم

، وھو السماء وأمطر البركة على كنيسته لقد فتح هللا طاقات
الخزانة وأن  ور إلىينتظر منھا بعد ھذا أن تقدم العش ب5 شك

يرفض لكن حين . وصل إليھا الذيترد شيئاً من الجميل 
يريدون أن يعملوا لتقدم عمل ، و- المؤمنون القيام بھذا اQمر

، ولقد عرفت كنائس ُأصيبت الرب، يحزن الروح وتقف البركة
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لقد أعطاھم الرب . عدم اxثمار نتيجة لھذه التصرفاتبلعنة 
إلى بعض  جتماعا-ج مبنى حتاا، وبعد قليل نھضة مباركة
، لكن المؤمنين رفضوا تكلف بعض المال التياxص5حات 
  .فارقھم روح هللا وانطفأت النھضة ،شىء أيالمساھمة ب

تتوقف النھضة متى قامت الكنيسة بإحزان )  ١١( 
  :الروح القدس

 :حين - ُيلقى المؤمنون كل إتكالھم على الروح القدس - أ
ذواتھم  فين يحسون بأنھم أقوياء فا� حين يرى المؤمني

فإن كل النجاح يجعلھم يتكبرون . فإنه يمنع عنھم البركة
ن تقديم المجد وينسبون الفضل فيه إلى ذواتھم ويمنعھم م

إِْن ُكْنُتْم -َ تَْسَمُعوَن َو-َ تَْجَعلُوَن فِي : "� فإن هللا يقول
َفإِنِّي ُأْرِسُل . اْلُجُنودِ  اْلَقْلِب لُِتْعطُوا َمْجًدا -ْسِمي، َقاَل َربُّ 

َعلَْيُكُم اللَّْعَن، َوأَْلَعُن بََرَكاتُِكْم، بَْل َقْد لََعْنُتَھا، Qَنَُّكْم لَْسُتْم 
لقد قرأت على صفحات . )٢:  ٢ خيمy" (َجاِعِليَن فِي اْلَقْلبِ 

 فيالجرائد أموراً كثيرة تبين أن أصحابھا ينسبون النجاح 
ن ھذا اQمر يحتاج إلى سھر متواصل إ. النھضة إلى أنفسھم

، حتى - الرب، ومن جانب المؤمنين أيضاً  من جانب خدام
   .وا روح الرب عن طريق تمجيد الناسُيحزن

مرات حين تبدأ : قد يحزن الروح حين نفتخر بالنھضة -  ب
، ذيعون أخبارھم على صفحات الجرائدالنھضة إذا بالبعض ي

 فيلقد حدث ھذا . تل النھضةق فيوغالباً ما يكون ھذا سبباً 
بتدأت النھضة أرسل خادم ا، فحين إحدى المدن المجاورة

، وقد ذكر ُينشر فيھا يإلى إحدى الجرائد لكالكنيسة خطاباً 
ولما قرأت الخطاب قلت . كنيسته فيأن ھناك نھضة عظمى 

خر مرة سنسمع فيھا عن تلك آ ھيإن ھذه  ينفس في
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أيام قليلة توقفت النھضة بعد ، إذ النھضة، وھذا ما حدث فع5ً 
دّعوا أنھم إنما انشر أخبار النھضة  فيوالبعض  .نھائياً 

، بينما الواقع أنھم يطلبون مجد أنفسھم يقصدون مجد الرب
  .Qنھم ينسبون النھضة إلى ذواتھم

 التيالكنيسة  فيُعقد  الذيات الص5ة اجتماعأحد  في
خ5صھم  ، وقد تأكدنا منأخدم فيھا خلص خمسمائة شخص

، منازلھم في، وقد قمنا بزيارتھم Qن أسماءھم ُكتبت عندنا
لكن ھذه . ھؤ-ء عدد ليس بقلبل إلى الكنيسةنضم من اوقد 

الكثيرون عن السر  يوقد سألن. الجرائد فياQخبار لم ُتنشر 
، Qن عدم إذاعتي لتلك اQخبار، فلم أستطع اxجابة في

 فيخبار قد ُيوجد كنت أحس أن نشر تلك اQ يالواقع إنن
 فيقد أكون مخطئاً . فتخار بالذاتالكنيسة شيئاُ من ا-

 التياQضرار الكثيرة  رأيتقد  ينظراً Qن ي، لكنھذا يفكر
. ائد لذا فضلت أ- ننشر شيئاً الجر فيتنجم عن نشر اQخبار 

، حد ذاته خطأ فيالجرائد  فيلست بھذا أقصد أن النشر 
، فكثيراً ما تقود ا أھمية عظمىل إن كيفية النشر لھلكن أقو

البعض مما يقتل النھضة  فيتلك اxع5نات إلى إثارة الغرور 
  .ويعطلھا

يحزن الروح متى نشرنا أخباراً تقلل من قيمة عمل روح  - جـ
يعطيھا الرب لنا  التيفحين نستخف بالنھضة أو بالبركة : هللا

ا أردنا أن إذ. مجد ال5ئق باسمه فإن الروح يحزنو- نقدم � ال
حتى  ھينتحدث عن النھضة فلنذكر مجرد الحقائق كما 

  .يقّدرھا البشر على حقيقتھا
تتوقف النھضة متى فقد المؤمنون روح المحبة )  ١٢( 

  :اخوية
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كانت شعبه إ- متى  إنعاش فيفالرب يسوع لن يستمر 
روح  فيحين يكون المؤمنون . المحبة اQخوية سائدة بينھم

، وإذا بكل منھم يدعو شعرون بھذه المحبةالنھضة فإنھم ي
بھذا اxسم بعواطف  ، ويناديه"اQخت"أو " اQخ"خر بالقول ا.

محبتھم لبعض لكن حين يبدأ الفتور تبدأ . ملؤھا المحبة
شيئاً غير " اQخت"أو " اQخ"لك يصبح لقب ، وتبعاً لذتضعف

-  بعض الكنائس في. حبوب، وھكذا ُتترك تلك المناداةم
 النھضة فإن ي، لكن حين تأتفون قط لقب اQخ أو اQختيعر

  .ھذه التسمية تصبح أمراً طبيعياً 
  :تتوقف النھضة إذا لم يجدد المؤمنون عھودھم)  ١٣( 

ستمرار روح النھضة يجب أن يحس المؤمنون افإذا أردنا 
محضر الرب  فيقلوبھم حتى ينكسروا ويتضعوا  فيبتبكيت 

لنھضة تكون قلوب المؤمنين ا فيف. ويجددوا عھودھم معه
، وھذا يحتاج Qن تتقسى و- تتأثر باQمور الروحيةمعرَّضة Qن 

 فيستمرار محضر هللا Qن ا- فيتنكسر النفس من جديد 
لقد . عطل عمل الرب ويضره ضرراً بليغاً ھذه الحالة سي

الماضية أن اQشخاص المسئولين عن  يختباراتا في-حظت 
 فيھذا اxختبار وتتحطم قلوبھم  في النھضة ما لم يجتازوا

 .يةنتعاشا-ات جتماعا-محضر هللا فإنھم لن يصلحوا لقيادة 
كم من نھضات تعطلت Qن المؤمنين لم يدركوا أخطاءھم ولم 

إنه من . ر الرب ويلقوا بذواتھم عند قدميهمحض فيينكسروا 
حتى يقودوا المھم جداً أن يدرك الخدام ھذه الحقيقة 

 ، لئ5 تتحول العبادة إلى تعبد آلىّ ى اxنكسارالكنيسة إل
الحالة  ھيھذه . التأثيرات اxلھية فيوھكذا تضيع القوة وتخت

قادته إلى  التي، ودهمر فيھا بطرس حين أنكر سي التي
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الرب بطرس للعمل  تضاع أعدَّ ، وبھذا ا-نكساراxتضاع وا-
إن ھذه . يوم الخمسين فيكان سيقوم به  الذيالعظيم 

ما قاله ، فانطبق عليھم حقيقة لم يدركھا كثير من الخداملا
أَْنَت ُمَعلُِّم إِْسَرائِيَل َولَْسَت : "السيد المسيح لنيقوديموس

أثق أنه ما لم يدرك أولئك  يإن) .١٠:  ٣يوحنا " (!تَْعلَُم ھَذا
يصلحوا لقيادة  محضر هللا فإنھم لن فينكسار القلب احقيقة 

  .النھضة أو تقدمھا
لن تستمر النھضة إذا كان المؤمنون � ينكرون )  ١٤( 

  :ذواتھم
، ومرات ما تتمتع بالنھضة فإنھا تفرح بھا حين تبدأ الكنيسة

فما لم يتشبه . الحال فيفتخار فتقف يقودھا ھذا ا-
يخلَّص  يضحى بذاته لك الذيالمؤمنون بشخص ابن هللا 

اليات ستعداد Qن يضحوا بالكما، وما لم يكونوا على الخطاة
وبراحة الجسد وأن يكرسوا ذواتھم لعمل الرب ـ فليس لھم 

على المؤمنين  ينبغي. نسكاب روح هللا عليھمان ينتظروا أ
بتدأوا يبتعدون اأثناء النھضة أن يتحدوا متى وجدوا أنھم  في
ل أن إن ھذه خدعة من الشيطان بھا يحاو. نكار أنفسھماعن 

دھم إلى الكسل حتى ، بأن يقوُيبعد المؤمنين عن عمل الرب
  .غير نافعين، وھكذا تفسد النھضة يصبحوا

تتوقف النھضة عن طريق الوقوف ضد انظمة )  ١٥( 
  :الجديدة
Qمر يعطل النھضة بكل تأكيدفھذا ا.  

تتوقف النھضة متى بدأ اشخاص المتمسكون )  ١٦( 
  :بانظمة القديمة يعارضون إخوتھم
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جديدة ھذه ظمة الومتى قابل اxخوة المتمسكون باQن
إذا كل اQشخاص الذين - يعملون  .المعارضة بعدم التسامح

، وإذا كان مقاومة ا.خرين فيشيئاً لتقدم النھضة يستمرون 
اxخوة العاملون على تقدم النھضة ينفذ صبرھم و- يقابلون 

إذا . بروح التسامح، فإن النھضة -بد أن تقفھذه المعارضة 
اQنظمة القديمة يكتبون على كان أولئك المتمسكون ب

، ثم يرد اxخوة ائد ضد النھضة أو القائمين عليھاصفحات الجر
الغضب ومحاولة ظھر تُ  تفتراءات بكلماا.خرون على ھذه ا-

  .ن النھضة -بد أن تتوقف، فإرد اxساءة بمثلھا
، و- يتحدثوا خدمتھم فيالمؤمنين ھو أن يستمروا إن واجب 

 في، أو ينشروا أو يتكلموا ضدھم لئك المعارضين،عن أو
، أما شعب ليفعل ا.خرون ما يريدون. الجرائد شيئاً عنھم

فإذا لم ينشغل . خدمة الرب فيالرب فإن عليه أن يستمر 
 في . بأمر الخدمة فإن النھضة ستستمراxخوة المؤمنون إ-

، وإذا ببعض الخدام يتحدون إحدى الكنائس أوجد الرب نھضة
بدأ الرب  الذيحق خادم الرب  فيكوى ويقدمون شمعاً 

 وھكذا قدموه للمحاكمة أمام محكمة. كنيسته فيالنھضة 
، وكان ھذا واستمرت محاكمته لمدة ستة أسابيع، الخدام

لكن رغم تلك . تمتعت بھا الكنيسة التيوقت النھضة  في
س أعضاء لقد كرَّ . تقدم فيستمر االمحاكمة فإن عمل الرب 

قد غاب عنھم  ي، وإن كان الراعمةالكنيسة أنفسھم للخد
، ولم ينشغل حاكمته، لكن خادماً آخر حل محلهبسبب م

لين للنھضة اQعضاء بأمر محاكمة راعيھم لكنھم استمروا مص
رغم تلك  نتعاشا-، فاستمر وعاملين لخ5ص النفوس

  .العواصف المضادة
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، وإذا ببعض ضطھادات ضد الكنيسةاالمرات قامت كم من 
طريق  فيمتلئين بروح التواضع استمروا اQشخاص الم

، وإذا بإلھنا المبارك يشمَّر عن ذراع قدسه ويجعل الخدمة
لكن متى ثار . ضة تتقدم بالرغم من كل المقاوماتالنھ

وحاولوا أن اQشخاص المنشغلون بالنھضة بسبب المقاومات 
، فإنھم بھذا يكونون كأنھم ينزلون إلى يردوا اxساءة بمثلھا

من أجل الرب وھكذا تتوقف  يتركون عملھم العظيمو يالواد
  .النھضة

فكار الجمھور يعطل النھضة تشتيت يأإن )  ١٧( :  
أُخذ للمحاكمة كان  الذيذكرتھا عن الخادم  التيالحادثة  في

شمل  الذيQجله لم تفسد النھضة ھو اxتحاد  الذيالسبب 
ھضة أمر الن فيالكنيسة وتركيز الفكر  فياxخوة المصلين 

، ولذا فإن تمروا مصلين وعاملين لربح النفوسسالقد . وحدھا
ضة بالرغم من كل محاو-ت أمر النھ فيأفكار الجمھور تركزت 

ستي5ء على أفكار ا- فيلكن حين ينجح العدو . الشيطان
وقف النھضة موضوع آخر فإنه بھذا ي أيالشعب وتحويلھا إلى 

 يزل من السماء لكفلو أن م5كاً ن. مھما كان ذلك الموضوع
 شىءالطرقات فإن ھذا قد يكون أشر  فييعظ البشر أو يمر 

، Qنه سيحوَّل أفكار الخطاة حتى - العالم يعطل النھضة في
خطاياھم وُيشغل الكنيسة حتى تتبع ذلك الكائن  فييفكروا 

Q جل النفوس، وھكذا تتوقف الممجد وتكف عن الص5ة
  .النھضة

  :صEح توقف النھضةإن مقاومة روح ا|)  ١٨( 
 الذيفيه - يمكن أن ُيعتبر الشخص  الذيلقد أتى الوقت 

البعض  كان الماضي في، فوجه اxص5ح إنساناً بريئاً  فييقف 
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، فكان الرب يسمح بأن يرسل يرتكبون ھذا اQمر عن جھل
، كانت فيھا التياً إلى بعض الكنائس رغم تلك الروح انتعاش

لى الجميع فيما يتعلق بھذا اQمر أما ا.ن وقد وصل النور إ
اً من أمر اxص5ح أن يقف موقفاً محايدفإنه - يمكن لعضو 

، كل شخص أن يتخذ أحد الجانبين ىعل Qن. ويعتبر بريئاً 
. ص5ح فھو -بد من الجانب المضادجانب اx فيفمن - يقف 

 فيخادماً وقف ضد روح اxص5ح وتمتع بالنھضة  يأرون
يقف ضد اxص5ح ھو إنسان تلطخت يداه إن من . كنيسته

  .ن يتمتع بأية نھضة على اxط5قبالدماء و- يمكن أ
تتعطل النھضة متى وقف الخدام أو اعضاء )  ١٩( 

موقفاً خاطئاً بالنسبة لموضوع يتعلق بحقوق 
  :ا|نسان

لم يكن البشر  الماضي في. لنأخذ مث5ً موضوع العبيد
قرأت عن جون نيوتن إنه بعد ، وقد ھذا الموضوع فييفكرون 
كن ضميره ، ولم يجارة العبيدت فيستمر يشتغل اتجديده 

م يكن يتصور أن ھذه التجارة ، Qنه ليتعبه من جھة ھذا اQمر
لنا ا.ن كان قد وصل إليه قبل  الذيفلو أن النور . خطية

لص إ- متى ترك تلك اxمكان أن يخ فيتجديده لما كان 
قتنع أن تلك اتجدد ذلك الشخص بمدة بعدما . الخطية أو-ً 

التجارة خطية، وإذ ذاك فقد بھجة التمتع بحضور الرب ولم 
وكم من . تلك الخطية نھائياً يسعد مرة أخرى إ- بعد أن ترك 

، تمتعوا بالخ5ص رغم يد، أو ممن كانوا يقتنون عبيداً للعب تجار
تصرفھم ھذا Qن تلك الخطية لم تكن قد ُكشفت أمام 

طول الب5د وعرضھا لم يتكلموا  فيكم من خدام و .عقولھم
، أما الب5د فيالكنيسة و فيكان موجوداً  الذيضد ھذا اQمر 
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نير ھذا الموضوع وكشفه هللا أمام أعين البشر فإن أُ اليوم وقد 
ئلوا يقولوا إن ھذا اQمر خطية متى سُ  من واجب المؤمنين أن

قولوا الحق كل ، فھم باعتبارھم شھود هللا عليھم أن يعنه
، وليس من الممكن أن يعترفوا بھذه إ- الحق شىءالحق و- 

ھذه الحالة -  في، فصمتھم لحقيقة بأن يقفوا موقفاً محايداً ا
قراراً اعتبر بسبب جھلھم بالموضوع لكنه ُيعتبر يمكن أن يُ 

مت إزاء ھذا إن من يص. منھم بأن تجارة العبيد ليست خطية
طالبة ن دماء العبيد تصرخ إلى كنيسة هللا إ. اQمر ُيعتبر مذنباً 

 ، فھل تصم الكنيسة آذانھا عن صوت أولئكمنھا العون
سة يجب أن تقرر فالكني. المتألمين الذين أدركھم اليأس؟

تعلن الحق  إن واجب الكنيسة ھو أن. به يموقفھا وتناد
ھذا يعد تحام5ً منھا ضد  ، وإ- فإنبالنسبة لھذا الموضوع

إن . ه يفارقھاا - شك ُيحزن روح هللا ويجعل، وھذالعبيد
 يمكن أن تشھد - تتكلم ضد ھذه الخطية - التيالكنائس 

  .شھادة مباركة �
إھمال توصيل الرسالة للجھات اخرى يعطل )  ٢٠( 

  :النھضة
ھم فقط اجتماع فيفإذا كان المؤمنون يركزون كل إھتمامھم 

ة وسيلة لتوصيل و- يھتمون با.خرين أو - يستخدمون أي
، فإنھم بھذا ُيخفون النور ويعصون ص إلى العالمرسالة الخ5
  .مما يجعل روح هللا يحزن ويفارقھموصية الرب 

إذا كانت الكنيسة � تھتم بتعليم الشباب )  ٢١( 
                              : وإعداده للخدمة فإنھا تعطل النھضة

اركة فخلص مائتا ألف إحدى الكنائس أقام الرب نھضة مب في
، لكن تلك الكنيسة لم تقم ص تقريباً خ5ل عشر سنواتشخ
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ومين ، فعدد المخدإعداد الخدام فيبما عليھا من واجب 
، وما لم يتوفر الخدام لخدمة ھذه يزداد سريعاً عاماً بعد عام

إن واجب . لكثيرين لن يعرفوا شيئاً عن هللالنفوس فإن ا
ب إزاء خدمة عليه من واج اب بماالكنيسة ھو أن تُشعر الشب

يسة ھذه اQيام يسكب روحه على الكن فين هللا إ. الرب
، فما لم يوجد ھناك فعلة ويخلَّص مئات بل آ-ف النفوس

لجمع الحصاد فإن هللا سيجعل لعنته تستقر على الكنيسة 
أمام ھذا اQمر الخطير -  .ويجعل روحه يتركھا فتتوقف النھضة

  .صمتعلينا أن ن ينبغي
قد ترافق  التيبعض اضرار  فيالتفكير )  ٢٢( 

  :النھضة
أيام الرئيس إدوارد عانت الكثير  فيإن النھضة العظمى 

أن  يفمن الطبيع. ھذه الناحية فيبسبب سلوك الكنيسة 
، لكن إذا كانت أعداء المسيح كل مقاومة للنھضات نتوقع من

ظاھرون الكنيسة نفسھا تقوم بھذا اQمر فيعمل اxخوة ال
xأن يحزن  ي، فإنه من الطبيعساءة إلى عمل الربعلى ا

ر بعضھم عدد النفوس . روح هللا ويفارق الكنيسة  التيلقد قدَّ
، ولعل سنة اQولى للنھضة بمائة ألف نفسخلصت خ5ل ال

خ5ل سنة واحدة منذ عصر  فيھذا ھو أعظم عدد خلص 
كت حر التيوما من شك أنه وسط النھضة العظمى . الرسل

، فنحن - بد من حدوث بعض اQمور المعاكسةالمشاعر -
أن نتوقع الكمال وسط عمل عظيم كھذا لكن -بد من  ينبغي

تاريخ العالم لم تقم نھضة  فيأثق أنه  يوجود الشرور لكن
سيطة لتأثير ولم ينتج منھا إ- أضرار ببھذه الصورة وبھذا ا

  .ھذه النھضة فيحدثت  التيكتلك 
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 نحن. النھضة؟ فيت الكنيسة عمل الرب ھذا لكن كيف قابل
 ھي، لكن ھذه اQضرار ما نسلَّم أنه قد حدثت بعض اQضرار

إنھا . قرص الشمس فيتظھر  التيإ- بمثابة البقعة الصغيرة 
، لكن من النھضة فيانسكبت  التي- تقارن بعظمة البركات 

عام لھم بد-ً من أن  اجتماع فيالمؤسف أن بعض الخدام 
وا الشكر � ويعظموا اسمه المبارك Qجل عمله العظيم يقدم

حدثت إبان  التيتدأوا يتحدثون عن اQضرار القليلة ھذا اب
 فيھتمامھم على التفكير اإنھم بد-ًَ◌ من أن يركزوا . النھضة

تجھوا بأفكارھم إلى اQمور االوسائل ال5زمة لتقدم العمل 
لقد خرجوا من . حدثت وقتئذ التيالتافھة والشرور البسيطة 

أرسل إلى " يخطاب رعو" ھيتلك الجلسة بنتيجة واحدة 
، وكان ھذا الخطاب وسيلة xخماد الغيرة ئساكل الكن
قلوب شعب الرب وجعل المؤمنين بد-ً من أن  فيالروحية 

النھضة يلتفتون إلى  فييعظموا الرب Qجل بركاته العظمى 
معت أنا بما وحين س .حدثت إبان النھضة التيبعض الھفوات 

وقرأت ما قيل فيه وتصفحت الخطاب  جتماعا-ذلك  فيحدث 
، وقلت إن يوارتبك عقل يكتبوه حزنت نفس الذي يالرعو

ومنذ . ؤدب تلك الكنيسة بسبب ذلك التصرفهللا -بد أن ي
، جد الرب ابتدأ يفارق تلك الكنيسةذلك الوقت -حظت أن م
واليوم . القوة يفالعدد وتضعف  فيوأن النھضات ابتدأت تقل 

لجميع أن أولئك الخدام الذين بثوا تلك الروح أريد أن يعرف ا
وسيلة xعداد ذلك الخطاب والذين كانوا  جتماعا-ذلك  في

أية نھضة ولم  في، ھؤ-ء جميعاً لم يستخدمھم الرب يالرعو
ينسكب عليھم الروح القدس وأضحت كنائسھم - تقوم 

  . بالشھادة المباركة ل�له القدوس
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 فين الروح وتؤثر حزِ تھامات الباطلة ُت ا�)  ٢٣( 
  :النھضة

لقد كانت خطة الشيطان أن يحوّل أفكار الخدام عن العمل 
لقد . تھامات الموجھة ضدھممشاجرات وا-لمجد الرب إلى ال

مناقشات مع  فيأضاع الرئيس إدوارد الكثير من وقته 
. ت إليهھجَّ تھامات باطلة وُ االدفاع عن  فيية مجالس كنس

ثل ھذه ، نجد أن مأيامنا، وسط النھضات المباركة فيو
 فيفكم من خدام أتقياء . المشاكل تكثر بصورة محزنة

الكنيسة اليوم اضطروا أن يتركوا خدمتھم وخ5ص النفوس 
ھت ضدھم أو ضد زم5ء لھم تھامات ُوجَّ ايجيبوا على  يلك

أولئك فيه يتعلم  الذيالوقت  يأتيمتى ! آه. خدمة الرب في
ن يخدمون الرب الخدام الذين - خدمة لھم أن يتركوا ا.خري

  .!تھم ؟و- يعطلوھم عن خدم
  :مراقبة خدام الرب للعثور على أخطاء فيھم)  ٢٤( 

أشخاص كانوا عاملين لتقدم سيما متى صدر ھذا من 
أن نرى أعداء عمل الرب يراقبون  يإنه أمر طبيع. النھضة

وّجه بكيفية ، وھذه الرقابة ُت لعمل وينتظرون توقف اخدام هللا
 فيأخص لyشخاص الغيورين الذين يستخدمھم الرب كآ-ت 

ولئك القوم - لكن ھذه التصرفات من أ. م النھضةيمينه لتقد
يمكنھا أن توقف النھضة ما دام اQشخاص العاملون ممتلئين 

مقاومات من روح التواضع وروح الص5ة ويقابلون كل ھذه ال
نتقاداتھم للخدام - ابة المعارضين لعمل الرب وفمراق. بصبر

Q فكل ما نھم أشخاص - يوجد فيھم روح هللاضرر منھا ،
اQشخاص الذين لھم يمكن أن يعملوه ھو التأثير على بعض 

أما اxخوة العاملون فإن روح هللا القدوس . صلة شخصية بھم
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 ، فإذاالطريق المستقيم عن والعمل يتأثر إذا ما حادوا ھم
5بد للنھضة من أن طرق خاطئة ف فيا روح هللا وساروا أحزنو

عتقد القائمون بالنھضة أنھم - يجب أن يصمتوا افإذا . تتوقف
وجَّه ضدھم وابتدأوا يردون على ُت  التيإزاء المحاربات 

، فإن روح ا-ت يكتبونھا على صفحات الجرائدالمضادين بمق
إن . تبعاً لذلكنطفئ ويتوقف عمل الرب الص5ة فيھم سوف ي

على النھضة ھو أن ينصرف القائمون بھا إلى  شىءأخطر 
، وھذا ة تفنيدھا والرد عليھاسماع أقوال المعارضين ومحاول

، والذين قرأوا كتابه عن أيام الرئيس إدوارد فيحدث  ما
      . النھضات يعرفون كيف يجب أن يتحذروا من ھذا اQمر

  ستمرار النھضةاوسائل )  ٣( 
ستمرار يجب أن تُعمل - التين أذكر بعض اQمور أود أ

  :النھضة
  :يجب أن تكون ھناك توبة عميقة من جانب الخدام)  ١( 
عو ينبغي أن ند ف5، أن نتضع أمام هللابغي ين، خوتيإ يا

ودھم في لكن علينا نحن أيضا أن نق لتوبة فقطا.خرين ل
يقودون ن الذي ولئكالتوبة -زمة بكيفية أخص Qو. طريق التوبة

إن بعض  .ھتمام بھاالثقة بالنھضة أو ا-  ا.خرين إلي عدم
، وحاولوا أن يباعدوا بين وجه النھضات فيالخدام قد وقفوا 

نع ، وذلك عن طريق خلق روح تماتنتعاشا-شعبھم وبين 
ھؤ-ء الخدام عليھم أن . نتشار روح النھضة فيما بينھما

إذا : "ھذا الموضوعله الرئيس إدوارد عن يسمعوا إلى ما قا
أو يھتمون بخدمتھم  نتعاشا-كان الخدام - يعظون عن 

 التي، إن ھذا لن يضر الشعب قدر اQضرار وعملھم للرب
يوجدونھا فيھم من جھة عمل الرب  التيتسببھا الشكوك 
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، سيما متى كان الشعب يثق أن تلك جھات أخرى في
مجرد  بل إن اQمر لن يقف عند. من عمل الرب ھيالنھضة 

كل  في، لكنھم سوف يشكّون تلك النھضات فيالشكوك 
ون ضدھا ، وبل وأكثر من ذلك سوف يقفاQمور الروحية

، عاماً بعد عام نقف ھذا ن كناونحن كخدام إ. ويعطلونھا
، بد-ً من سنمنع الخراف من مراعيھا الخضراءالموقف فإننا 

 ھذه في، وعمل الرعاة الذين ُيطعمون الخرافأن نقوم ب
من الحالة يكون من اQفضل Qعضائنا أن يبقوا بدون خدام بد-ً 

  ."أن يكون لھم خدام بھذه الصورة
ون أن يكون تأثيرھم أكثر بعض ا.خر من الخدام يريدوال

صفحات الجرائد ليقرأھا  ، فيكتبون المقا-ت علىتساعاً ا
. .خر يرسلون خطابات دورية مطبوعةوالبعض ا. الكثيرون

إننا يجب أن نھتم كثيراً : "ل أيضاً الرئيس إدواردھذا يقو فيو
. "معارض للنھضة أن ُيطبع شىءبأمر الطباعة و- نسمح ل

 يالكتاب أنه حين حارب الرب سيسرا لك فيونحن نقرأ 
 فيتّاب بخدمة عظمى يخلّص كنيسته المضطھدة قام الكُ 

َعَمالِيَق،  َم الَِّذيَن َمَقرُُّھْم بَْينَ يرأَجاَء ِمْن أَفْ "الشأن  ھذا
ِمْن َماِكيَر نََزَل ُقَضاٌة، َوِمْن َزُبولُوَن . َوبَْعَدَك بَْنيَاِميُن َمَع َقْوِمكَ 

نحن - نعرف بالضبط . )١٤:  ٥قضاة " (َماِسُكوَن بَِقِضيِب اْلَقائِدِ 
، لكن ما دام روح ھذه ا.ية فيالفئة من البشر المقصودة 

ة مملكة محارب يفتّاب يستخدم أولئك الكُ  الذيهللا ھو 
وھنا أقول إن الذين يكتبون النبذ . الشيطان ف5بد أن ينجحوا

سواء عن طريق مباشر ، يقصدون بھا تعطيل عمل الرب التي
، ھؤ-ء عليھم أن يفكروا جيداً ليعرفوا حقيقة أو غير مباشر

، فعلى من إن إلھنا نار آكلة. وجھه فييقفون  الذيالعمل 
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حرقھم النار وتُحرق كل ما  ُت يقفون ضده أن يتحذروا لئ5
  ."كتبوه

، فا� لن يغفر لھم أو يبارك إن ھؤ-ء جميعاً يجب أن يتوبوا
قال . واسطة للنھضة ما لم يتوبوا أو-ً خدمتھم أو يستخدمھم 

م من خطايا ، فكالخطاياعتراف بكل -بد من ا-: "أحدھم
عتراف صعباً بالنسبة ، وإن كان ا-ُترتكب عن طريق الجھل

ن التوبة عن الخطية أمر إ. اء اxنسان لكنه أمر -بد منهكبريل
لقد . "ليأت ملكوتك"دنا تتميم القول سيما متى أر يضرور

يھيئ قلوب الناس لملكوت  ينادى يوحنا المعمدان بالتوبة لك
بة فإن التوبة هللا يدعونا إلى التو، وإن كان سيحالسيد الم

ضد عمل الرب أو ن الذين تكلموا إ. يجب أن تكون ظاھرة
 ما لم استخفوا به - يمكن أن ينالوا الصفح من قِبل هللا

  .، سيما متى كانوا من الخدام يعترفوا جھراً بخطيتھم
ومن الجانب ا.خر إذا كان اQشخاص الغيورون للنھضة قد 
أخطأوا وارتكبوا شيئاً مما سبق أن ذكرناه وتصرفوا تصرفات 

اxساءة إلى  فيبذلك  مضادة للمبادئ المسيحية وتسببوا
م أن ، فإن عليھا.خرين، وباQكثر اxساءة إلى المؤمنين

، وأن يتضعوا ويجمعوا أحجار يعترفوا بخطئھم أمام الجميع
 الطريق حتى يتھيأ الطريق ويصبح يألقوھا ف التيالعثرة 

ھذه اQيام  فيھناك خدام . خالياً من العثرات أمام ا.خرين
، أولئك عنا ھنا ليستمعوا إلى ما أقولا مكنت أتمنى أن يكونو

 فيالخدام الذين قد شغلوا جانباً من أوقاتھم لمدة سنوات 
قلوب الناس من  فيالتحدث أو الكتابة بكيفية تخلق الشك 

، وأنا أعتقد أن كنائسھم كانت ات الروحيةنتعاشا-جھة 
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تركوھا وبقيت بغير خدام  لو أنھم حالة أفضل فيستصبح 
  .إط5قاً 

قاومت النھضات يجب أن تتضع  التيإن الكنائس )  ٢( 
  :وتتوب

وقفت معطلة لعمل الرب يجب أن تتوب عن  التيفالكنائس 
 التيتأملوا الكنائس . يتھا وإ- فإن هللا لن يسير معھاخط

 ھي، ھل اتنتعاشا-كانت تثير الشكوك حول موضوع 
قدس ساكن فيھا لينميھا ؟ وھل الروح المتمتعة بالنھضة

كان القصد منھا إثارة الشكوك ضد الخدام الذين . ھا؟ويبني
ضات، لكن ما ھو حال عمل النھ فييستخدمھم الرب بنجاح 

إن التقارير الرسمية تفيد . منتعشة؟ ھي، ھل تلك الكنيسة
 في ٢٧عام واحد بنسبة  فيبأن عدد أعضائھا قد نقص 

تسلك ھذا السبيل ستتناقص  التيوكل الكنائس . المائة
تُبذل xنمائھا، ما لم تتب  التيرغم كل المجھودات  تدريجياً 

ھل د يدَّعى أعضاء الكنيسة أنھم من أق. وتتمتع بالنھضة
، لكن هللا يرى عدم إخ5صھم، التقوى والغيرة لمجد هللا

طريق عدم سكب الروح القدس  ويعلن عدم رضائه عنھم عن
ھذا إلى كل الكنائس  يأتمنى أن يصل صوت يإنن. عليھم
 فيام الذين وقفوا ضد النھضة ليعرفوا أنھم ھم السبب والخد

جعل لعنة هللا تستقر  فيتوصيل الموت إلى الكنيسة و
  .ھذه الحال ما لم يتوبوا في، وسيظلون عليھا

إن اQشخاص الذين كانوا مشغولين بإيجاد النھضة )  ٣( 
  :عليھم أيضاً أن يتوبوا

ن السيطرة نحرافات أو مقاومات جعلتھم يفقدوافمتى ظھرت 
ھم أن على أعصابھم ويتفوھون بكلمات جارحة فإن علي
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وحدھم - يمكنھم أن يعطلوا  النھضة يإن معارض. يتوبوا
 فينھضة ما لم يسقط اQشخاص العاملون لل نتعاشا-

فإذا صدرت منا كلمات جارحة قاسية أو أظھرنا روح . الخطأ
اجبنا اQول ا، لكن والكبرياء فليس علينا أن نحاول تبرير أنفسن

، و- يجب ن كل واحد يجب أن يتوب عن خطاياهإ. ھو أن نتوب
  .يقع عليه اللوم اQكبر الذيأن يبحث عن الشخص 

على الكنيسة أن تقف الموقف الصحيح بالنسبة )  ٤( 
  :للسياسة

سأقدم لكم عظة سياسية أو أدعوكم  يإياكم أن تتصوروا أن
، ك5. لسياسةا فييتدخل  يإلى اxنضمام إلى حزب مسيح

نتخابات يجب أن يعطوا أثناء ا- فيأقول إن المسيحيين  يلكن
، ف5 تنتخب الكنيسة اتھم لyشخاص المعروفين باQمانةأصو

أو مقامر أو ممن يكسرون شخصاً يمثلھا وھو سكير أو ساقط 
صوته xنسان ُعرف  ييعط ي، وإذا كان كل مسيحيوم الرب

لقد . حكام مستقيمينى يدّ  سلم بينباQمانة فإن الب5د ستُ 
ا ، أممن جھة ھذا اQمر الماضي فيراً أخطأ المسيحيون كثي

  .اليوم فإن سلوكھم يجب أن يتغير
فعليھا أن تقدس  نتعاشا-إذا أرادت الكنيسة أن تتمتع ب)  ٥( 

  :يوم الرب
تجار ، فالھذه اQيام يكسرون يوم الرب فيإن كثيرين 

بعض  نذ مدة قريبة حاولم. والمسافرون يكسرون يوم الرب
، ت النقل أن يحافظوا على يوم الربأصحاب السفن وعربا
Qإذ سف لم تحاول مساندة أولئك القوملكن الكنيسة مع ا ،

نتقالھم ونقل اسفرھم و فيأن بعضاً من اQعضاء كانوا 
تمتنع عن  التيبضائعھم - يتعاملون مع تلك المؤسسات 
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وقات ُشغل بعض Qوقت من ا فيو. يوم الرب فيالعمل 
، لكن يوم الرب فيبريد المؤمنين بإثارة موضوع عدم نقل ال

ولئك القوم ابتدأوا يستحون من التحدث عن ھذا يبدو أن أ
Qشىءأنه ما لم ُيعمل  ھيلكن الحقيقة المؤكدة . مرا 

 فيلتقديس يوم الرب فإننا سنجد ليس فقط أن البريد ُينقل 
مكاتب سوف تُفتح أبوابھا ، بل أن المحاكم وكل اليوم الرب

الكنيسة متى ضاعت ، وماذا تعمل اQمة ويوم الرب فيأيضاً 
  .قدسية يوم الرب؟

يجب أن تُِظھر الكنيسة موقفھا واضحاً بالنسبة لموضوع )  ٦( 
  :اQخ5ق العملية

يتحدثون عن موضوع  الكنيسة - فيھناك بعض الخدام 
ر من على ن ھذا اQم، ويخشون التحدث عإص5ح اQخ5ق
، بينما الكنيسة - يجب أن تقف صامتة أمام منبر الكنيسة

يستطيع أن يصلح اxنسان إ-  شىءھذا اQمر Qنه - يوجد 
إذا كانت الكنيسة سيعلن الحق للبشرية  الذي، ومن لحقا

ذا اQمر - - يتكلم عن ھ الذي؟ إن الخادم والخدام يصمتون
بعض الخدام . لسكر مث5ً لنأخذ خطية ا .ُيعتبر موقفه صحيحاً 

، فيقولون عتدالاQمر فيدعون البشر إلى ا-يتحدثون عن ھذا 
شرب الخمر و- يشربھا إ-  فيإن اxنسان يجب أن يعتدل 

الواقع - يقف  فيذا ھو بھ يلكن من يناد. المناسبات في
إن كل المواضيع . جانب السكيرين في، إنما يقف ةضد الخطي

ن يقف الخدام منھا موقفاً سليماً، جب أمن ھذا القبيل ي التي
، إذا أرادوا أن يتمتعوا ببركة فيتحدثون ضدھا بصراحة

عليھم أن يطردوا كل عضو ُيكتشف أنه ممن . نتعاشا-
  . طون الخمر وبذلك يتمتعون بالنھضةيتعا
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يجب أن تھتم الكنيسة بالمساھمة العملية المادية )  ٧( 
  :مختلف الخدمات في

خدمة اxرساليات، وتعليم ا.خرين،  فيأكثر  فتبذل مجھوداً 
، وكل أوجه اQنشطة الدينية اQخرى، وتوزيع الكتاب المقدس

أعطانا  التيالبركات  فيدعونا نفكر .  فإنھا لن تُرضى هللاوإ-
عدد  ، من زيادةلبركات المادية والبركات الروحية، االرب إياھا

ما يتناسب مع  ھل قدمنا �. اQعضاء وتقدم نشاط الكنيسة
مضاعفة الجھود  في؟ ھل فكرنا نلناھا منه التيالبركات 

، ھل فرَّحنا مع نمو الكنيسة زدياد رقعة الخدمة بما يتناسباو
 فيإن واجبنا بعد أن باركنا الرب . كرمه؟ فيقلب هللا بعملنا 

 فيھذه السنوات اQخيرة ببركات كثيرة أن نضاعف العمل 
كل ما من  في، والعمل ب، والنبذاxرساليات، وتوزيع الكتا

، وما لم تستيقظ الكنيسة وتنتبه لھذا شأنه خ5ص النفوس
  .فإن النھضة بيننا -بد أن تتوقفاQمر 

إذا أردنا إنتشار النھضة حتى يخلص العالم بأسره )  ٨( 
تثير  التيعلى المؤمنين أن يكفوا عن نشر المقا-ت  ينبغي

لنھضات ويجب أن يعملوا ھم الشكوك أو الغيرة فيما يتعلق با
  :ميدان الخدمة في

فلو أن الكنيسة بأسرھا كجسد واحد بدأت تعمل بغيرة 
ليت . ھذه الب5د إنسان واحد خاطئ فيونشاط لما بقى 

، اتنتعاشا-الخدام الذين يقفون صامتين أو الذين يكتبون ضد 
 نتعاشليتھم يتقدمون إلى اQمام ليظھروا لنا أفضل طريق ل5

أنا - . ق القدوة كيف نسلك السلوك اQفضلمونا عن طريويعل
، لكن ھل أمور خاطئة ات ُوجدتنتعاشا-بعض  فينكر أنه أُ 

إن بولس لم . اد ھو الطريق لتصحيح ھذه اQخطاء؟نتقا-
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وته أخطائھم وأراھم ، لكنه صحح xخيسلك ھذا الطريق
تى ، حإخوتنا يتكاتفون معاً إلى اQمامليت  .الطريق اQفضل

، خرين إلى العملنسمعھم من على منابرھم وھم ينادون ا.
أكون أنا ، وسوف عن ذراع قدسهحتى يقوم الرب ويشمَّر 

تقدموا حتى ترجع إننا نريدھم أن ي. واحداً من الذين يتبعون
 في، أما إذا لم يفعلوا ذلك وتوقفت النھضة النفوس إلى هللا

حيم تبعاً لذلك لجستذھب إلى ا التيب5دنا فإن دماء النفوس 
، فإذا أن يتوقف قط ينبغين العمل - إ. سوف تُطلب منا

اQكمل عملت الكنيسة ما عليھا من واجب على الوجه 
 نتعاشا-وقت  في، أما إذا كنا تمتعنا بملك المسيح علينا

نجد أن أكثر من نصف الكنيسة - يعمل شيئاً إ- أن يبحث 
  .تقر على ھذه اQمةلعنة هللا ستس عن أخطاء ا.خرين فإن

  
  مEحظات

 فيإنه ا.ن وقت Qن يفحص المؤمنون والخدام قلوبھم )  ١( 
اومات ، إنه - يوجد وقت للتحزبات والمقييا إخوت. محضر الرب

وقت للمجاد-ت ، و- يوجد أو البحث عن أخطاء ا.خرين
  .ن لنفحص قلوبنا ولنتضع أمام الرب، لكوالمباحثات الغبية

نا ونتركھا ونصلح طرقنا نتوب عن خطايا يجب أن)  ٢( 
إن المشاكل الكنسية . توقف، وإ- فإن النھضة ستوأعمالنا

، والخ5فات الصغيرة يجب أن تُترك حتى يتحد يجب أن تُوقف
، وإ- فإن النھضة بيننا نتعاشا-العمل لصالح  فيالجميع 

  .تتوقف ودماء الم5يين سُتطلب مناس
قوم بواجبھا كام5ً فإنھا ستحرز إذا كانت الكنيسة ت)  ٣( 

، لكن إن ُوجد فيھا روح التشھير العالم فينتصاراً عظيماً ا
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با.خرين فإن النھضة لن تتوقف فقط لكن الكنيسة سُتطالب 
  .لم5يين الذين يھلكون نتيجة لذلكبدماء ا

منشورات ضد النھضة يجب أن إن الذين قاموا بتوزيع )  ٤( 
 فيون منكرين تأثير روح هللا لقد تحدث الكثير. يتوبوا

، فالذين قاموا ساس لھا، وكلماتھم ھذه - أاتنتعاشا-
لذين قاموا بتوزيعھا بكتابة ھذه المنشورات ضد إخوتھم وا

يتوبوا ويطلبوا المغفرة  ، ھؤ-ء وأولئك يجب أنعلى ا.خرين
  .من هللا

، رتدادالمسيحيين إلى ا- فيلن5حظ الميل الموجود )  ٥( 
حدثت  التيتأملوا النھضة . كل النھضات فياQمر يحدث فھذا 

، مائة ألف شخص يوارد حيث خلص حوالأيام الرئيس إد في
لكن المؤسف أن كثيرين من الخدام ابتدأوا يكتبون الكتب 

لقد . توقف النھضة فيتسببت  التيويطبعون المنشورات 
، وكان اQشخاص الذين وقفوا ضد النھضة فيظھر روح العناد 

وح أن اQشخاص الذين قاموا بالنھضة فقدوا ر فيذا سبباً ھ
كانوا  التي شرورلاا ، فارتكبوالوداعة وساد عليھم روح الغضب

وا.ن ماذا نعمل لرفع مستوى النھضة . قب5ً ُيتھمون بھا باط5ً 
إن علينا . لب5د ويرجع الكثيرون إلى الرب؟حتى تشمل كل ا

التراب، وأن نعمل  في ، وأن نتضعأن نتصرف التصرف الصحيح
سيباركنا الرب ويجعل ، وحينئذاك قلوبنا، وأن نخدم بكل باتحاد

  . العمل يتقدم
ما لم  علينا أن نعمل بسرعة ما ننوى أن نقوم به Qنه)  ٦( 

مكان معيَّن أمر  فيإن الوقوف . نتقدم ف5بد لنا أن نتأخر
فإننا  الماضي، فما لم نتمتع بنھضة أقوى من مستحيل

إن اQشخاص الذين تعوّدوا التمتع . انتعاشرم من كل سُنح
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٢٠٥ 
 

نعمل ، فللعظمى لن تشبعھم النھضات الصغيرةبالنھضات ا
  .كأفراد وليقم كل منا بواجبه

يحاول  الكنيسة فإن كل شخص فيحين تسوء اQحوال )  ٧( 
ينظر إلى أخطائه ھو أو ، لكنه - أن يبحث عن أخطاء ا.خرين

 ينبغيكنيسة المسيح  فيأعضاء ، بينما نحن كيلوم نفسه
التراب ويتخلى  فيأن نسلك الطريق الصحيح فيتضع كل منا 

  .نتقاد ا.خريناعن روح الكبرياء و
ا العمل العظيم وتنزل ، - تترك ھذ، تقدم إلى اQمامأخييا 

، قم بما عليك من واجب على الوجه اQكمل إلى الوادى
                .أمين. ى هللاترك النتائج بين يدّ و
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