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مشابھة تصدر من بعض المؤمنين ومن كل اAعمار، وفى كل 
محددة فى حياة " مشكلة"وھذة كلھا تدور حول . العصور

  .أصحاب مثل ھذه اAسئلة
بطريقة مباشرة " المشكلة"إن ھذا الكتاب يعالج ھذه 

دد أعضائھا ب فھو راعٍ لكنيسة كبيرة يبلغ عتاأما الك.وصريحة
أربعة عشر ألف عضو، وھو يتميز بحياة التقوى والشھادة 

  .العملية لمجد هللا
إذا تلقيت مكالمة ھاتفية من شخص ما، وكانت ھى المرة 
اAولى، ف1 غرابة إذا لم أتمكن من تحديد شخصية المتكلم 
معى بسرعة، أما إذا تكرر اتصاله بى وامتد الحديث بيننا 

، ومع ذلك ` أتمكن فى كل مرة من لفترة ما فى كل مرة
فى " مشكلة"معرفة صوت المتحدث معى، فھنا إذن تكمن 

  !شخصى أنا، وليست فى شخصية المتكلم معى
ھذا الكتاب تكريسى يھم كل مؤمن يريد أن يتمتع بشركة 
حقيقية مع الرب، وبقيادة إلھية فى حياته، لكى يعيش 

  .مستريح البال، راضى النفس، وھادئ القلب
  لجنة النشر

  ھل هللا % يزال يتكلم؟: الفصل ا�ول 
ــا١((زمــور الحــادى والثمــانون مال ــوا oِِ ُقوَّتَِن ــِه . َرنُِّم ــوا 0ِل اْھتُِف

اْنُفُخـوا ٣. اْرَفُعوا نَْغَمًة َوَھاتُوا ُدفًّا، ُعوًدا ُحْلًوا َمَع َربَـابٍ ٢. يَْعُقوبَ 
ْھِر بِاْلُبوقِ، ِعْنـَد اْلِھـ1َ  Aَنَّ ھـَذا ٤. ِل لِيَـْوِم ِعيـِدنَافِي َرْأسِ الشَّ

ــِه يَْعُقــوبَ  ــي ٥. َفِريَضــٌة 0ِْســَرائِيَل، ُحْكــٌم 0ِل ــُه َشــَھاَدًة فِ َجَعلَ
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ــرَ  ــى أَْرضِ ِمْص ــِه َعلَ ــَد ُخُروِج ــْم . ُيوُســَف ِعْن ــانًا لَ َســِمْعُت لَِس
ـلِّ يَـَداُه تََحوَّلََتـا َعـِن . أَْبَعْدُت ِمَن اْلِحْمـِل َكتَِفـهُ «٦: أَْعِرْفهُ  . السَّ

ــكَ ٧ ْيُت ــيقِ َدَعــْوَت َفَنجَّ ــي الّضِ ــي ِســْتِر الرَّْعــدِ . فِ . اْســَتَجْبُتَك فِ
َركَ «٨ .ِس1َهْ . َجرَّْبُتَك َعلَى َماِء َمِريبَةَ  . اِْسـَمْع يَـا َشـْعِبي َفُأَحـّذِ

ــا إِْســَرائِيُل، إِْن َســِمْعَت لِــي `َ يَُكــْن فِيــَك إِلــٌه َغِريــٌب، َو`َ ٩! يَ
ِذي أَْصـَعَدَك ِمـْن أَْرضِ ١٠. أَْجَنِبّيٍ  تَْسُجْد 0ِلهٍ  أَنَا الرَّبُّ إِلُھـَك، الـَّ

ــرَ  ــأَْم�َهُ . ِمْص ــاَك َف ــْر َف ــْوتِي، ١١. أَْفِغ ــْعِبي لَِص ــَمْع َش ــْم يَْس َفلَ
َفَسـلَّْمُتُھْم إِلَـى َقَسـاَوِة ُقُلـوبِِھْم، ١٢. َوإِْسَرائِيُل لَْم يَـْرَض بِـي

لَــْو َســِمَع لِــي َشــْعِبي، ١٣. ْنُفِســِھمْ لِيَْســُلُكوا فِــي ُمــَؤاَمَراتِ أَ 
َسِريًعا ُكْنـُت ُأْخِضـُع أَْعـَداَءُھْم، ١٤َوَسلََك إِْسَرائِيُل فِي ُطُرقِي، 

ُمْبِغُضـو الـرَّّبِ يََتـَذلَّلُوَن لَـُه، ١٥. َوَعلَى ُمَضايِِقيِھْم ُكْنُت أَُردُّ يَِدي
ْھرِ  َمُه ِمـْن َشـْحِم اْلِحْنطَـِة، َوَكاَن أَْطعَ ١٦. َويَُكوُن َوْقُتُھْم إِلَى الدَّ

بـر روايـة حزينـة عـن يعت.)) َوِمَن الصَّْخَرِة ُكْنُت ُأْشِبُعَك َعَسـ1ً 
إع1نـاً ) ١٤ -٨(شعب رفض أن يصغى o، ونجد فـي اAعـداد 

عن قلب ا�ب المحب وھـو يحـاول مـراراً أن يجـذب انتبـاھھم 
فلـم ..اسـمع يـا شـعبى أنـا الـرب إلھـك: "وتكريسھم، فيقول

سـريعاً كنـت ..لـو سـمع لـى شـعبى..مع شعبى لصوتىسي
  ..".أخضع أعداءھم

 وھو يتوسل يستطيع القارىء أن يشعر بنبضات قلب هللا
، وعلى كل فرد "ليتكم تسمعوننى وتصغون لصوتى: "لشعبه

أنا  ھل تحاول ياربى أن تسمعنى أمراً : "منا أن يسأل ھكذا
أصغى إلى  ھل تدفعنى لكىمس الحاجة إليه؟ في أ

  ".صوتك؟
  قد تكلم إلينا لكننا لم نسمع، وكم مرة كانأتعجب لو أن هللا

كنا مشغولين  لكننا نحن نحتاج إليه يريدنا أن نسمع شيئاً 
حدث مرة فى خدمتى عندما كنت  جداً فلم ننتبه إليه؟

، فقد ى صوت هللامشغو`ً للغاية فى العمل هللا فلم ألتفت إل
ل برنامجين سبوع وأسجاA كنت أعظ ست مرات في
، كتباً، وأرعى الكنيسة ، وأحررللتليفزيون، وأسافر عبر الب1د

لھذا ة الخارجية، ونتيج وأدير مجموعة الكنيسة والخدمة
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أسبوع،  سى في المستشفى لمدةالنشاط، وجدت نف
إلى  عن دائرة النشاط لمدة ث1ثة أشھر، وكلما تطلعت وبعيداً 

 ن يشد انتباھى من كان يحاول أترة تحققت أن هللاھذه الف
ومن ثم لم أتمكن من  !خ1ل جسدى، لكننى لم أبال

  .ا`ستمرار
 أعتقد أنه من أعظم الدروس التى يمكن 0نسان أن يتعلمھا

وفي خضم حياتنا المعقدة ` يوجد . ء oھو كيفية ا0صغا
، و` أكثر مجازاة من سماع أكثر إلحاحاً و` أكثر أھمية شىء

 ` هللاوالكتاب المقدس صريح أن . ه لنا أن يقولهللا ما يريد
، وينتظر ين ذلك الكتاببقوة إلينا كما كان وقت تدويزال يتكلم 

ما نسمعه، فإننا ندخل إلى ، وحالكل من يستمع إليه صوته
  .بال ىلنا عل ر` تخط امرةأعظم مغ

  يوم ؟لا لماذا يتكلم هللا
 ؟لرؤبا من التكوين إلى اأ` يكفى ما قاله هللا: ربما نسأل

ة بنا لھناك أسباب عديدة ومھمة تجعل خطوط اتصال ال
  :نھا، ومحتى ا�ن مفتوحة

أحب شعوب العھدين القديم والجديد  كما إنه يحبنا تماماً 
 أما إذا كانت. تكون لنا شركة معه كما كان معھم ويريد أن

بيننا  ع1قتنا به في اتجاه واحد فقط دون وجود اتصال مزدوج
 ، Aن الشركة ` تقوم إذا كانذه شركةوبينه، فليست ھ

 طرف يستمر في الحديث والطرف اAخر يستمر في السمع
ع1قة   ` يزال يتحدث إلينا اليوم Aنه يريد إقامةإن هللا! طفق

  .ى الحديث معاً تشمل طرف حب
 ، كما فعلمقصود لحياتناالمحدد والإننا نحتاج إلى إرشاده 
شورته م ، نحتاج إلىد لهإننا كأو`... موسى ويشوع ويعقوب

 ، وبما أنه يريدنا أن نقومفي اتخاذ القرارات الفاعلة
 عن إمدادنا با`ختيارات الصحيحة، فھو ` يزال مسئو`ً 

 .علومات الدقيقة وذلك عن طريق حديثه معنامبال
 ؤمنينمتا نحتاج إلى الراحة والضمان كما حدث مع الإن  

 ندير اAحمر ` سيما عندما إننا أمام اختبارات البحر. القدامى



 كيف تسمع صوت هللا

٤  

نواجه  ، وعندماظھورنا للحائط و` نعرف أى اتجاه نسلكه
 .الفشل مثلما حدث مع يشوع والشعب أمام عاى

  يريدنا أن نعرفه ھو، ولو أنه كانربما أھم اAسباب ھو أن هللا
 ،ديث لما استطعنا أن نعرف عنه شيئاً قد توقف عن الح

 إلينا ل يتحدث ھو من خ1لھا`بد من حلقة اتصاولذلك كان 
 .ى إليناونحن نصغى، أو نتحدث نحن إليه وھو يصغ
  كيف تحدث هللا فى الكتاب المقدس؟

 ختلفةمرق هللا بمراجعة اAساليب النستطيع أن نكتشف ط
  .دوالتى أعلن بھا ذاته في أيام العھد القديم والجدي

 صوتسمع أبرام في أحد اAيام : اشرلقد تكلم با0ع1ن المب
 وعشيرته ويتوجه وحه القدوس يقول له أن يترك أرضه برهللا

َوَقاَل الرَّبُّ ١(() ٢، ١: ١٢تك (إلى اAرض التى يريه إياھا 
اْذَھْب ِمْن أَْرِضَك َوِمْن َعِشيَرتَِك َوِمْن بَْيِت أَبِيَك إِلَى «: Aَْبَرامَ 

ًة َعِظيَمةً ٢. اAَْرضِ الَِّتي أُِريكَ  َم  َفأَْجَعلََك ُأمَّ َوُأبَاِرَكَك َوُأَعظِّ
  .)).اْسَمَك، َوتَُكوَن بََرَكةً 

ولنا مثال جيد في اختبارات : ح1م من خ1ل اAتكلم هللا
لة من سھذا العالم في سل مصير ، والذى أعلن له هللادانيال

حتى  معاصرة تكشف عنھا تباعاً اAح1م ` تزال اAحداث ال
 أن نعرف قول الكتاب أبداً وھنا يجب الحذر الشديد، ف1 ي. ا�ن

 المثلى سبيل ال، ولعلى أتذكر عح1مريق اA عن طهللا ركف
ي الكنيسة لسبت أنه ` يوجد سواى فحلمت ليلة اأنى 

 م لبقيت فيحللالتالى، فلو أنى تمسكت بھذا االيوم صباح 
 عنا أن ` تشجكما أن كلمة هللا! منزل واستمررت نائماً ال
عائداً  كان إن لى صديقاً . ل الرؤى من خ1كر هللاحث عن فبن

 ، وعندما رأى أشعةبالطائرة من رحلة عمل إلى منزله
 ير صليب فر منظمس وقد انعكست على السحب فظھالش

 ر أنه يعنى خ1صه، ولكن ل�سفء وفسر ھذا المنظالسما
 الشديد إن ھذا ` شأن له بالتوبة أو ا`عتراف أو ا0يمان

رة مإن ال. لنه لنا الكتاب المقدسسيح كما يعع المبالرب يسو
ي لكى يتكلم ف ة أو حلماً لتى استخدم هللا فيھا رؤيالوحيدة ا
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لقد . اً وطالباً فكر الربائماتى كانت بعدما قضيت أسابيع صحي
أن هللا سوف يفعل  لى يقينكنت قلقاً في روحى وكنت ع
 رخت إلى هللاليلة ما ص وفي. شيئاً ما لم أتمكن من تحديده

سوف : "أجابنى هللا وبسرعة ، وقدشف لى عن ھدفهأن يك
وفي لحظة من الزمن برقت كلمة  ،"ومتى؟: "، فقلت"أنقلك

وشعرت فوراً أن حملى قد زال عن  في ذھنى "سبتمبر"
، وقد انتقلت في ھذا ما أصلى من أجله ولم يعد لى كاھلى؛

، ليس Aنى  ذاتهلقد أعلن هللا. إلى أت1نتا الشھر من فلوريدا
، وقد فعل ذلك أو حلماً بل Aنى كنت أطلب فكره بت رؤيةطل

 .ى أنه مھتم بعملى آنذاكيقنعن لكى
 كتوبة عندما أعطى موسى الوصايام خ1ل كلمته التكلم هللا

وتكلم  .تخدم الناموس في اتصاله مع الشعبالعشر ثم اس
: ٩أع (الطرسوسى   بصوت مسموع كما حدث مع شاولهللا
َشاُوُل، «:اAَْرضِ َوَسِمَع َصْوتًا َقائ1ًِ لَهُ  ىَفَسَقطَ َعلَ ٤(( )٤

 )).»لَِماَذا تَْضطَِھُدنِي؟! َشاُولُ 
، "الرب الق" من خ1ل أنبيائه، والذين أعلنوا ھكذا تكلم هللا
ل  من خ1تكلم هللا .ديث جاء مباشرة من هللاوكأن الح
وقد وضع جدعون  ، ذاته لجدعونلن هللاثلما أعم: اAحداث
، لكن هللا في كل مرة وف مرتين، وكان طلبه مختلفاً جزة الص
 (().٤٠-٣٦:٦قض (ثقة وال ون الضمانته أعطى لجدعفي نعم

إِْن ُكْنَت ُتَخلُِّص بِيَِدي إِْسَرائِيَل َكَما «: َوَقاَل ِجْدُعوُن لِلهِ ٣٦
َن طَلٌّ َفَھا إِنِّي َواِضٌع َجزََّة الصُّوِف فِي اْلبَْيَدِر، َفإِْن َكا٣٧تََكلَّْمَت، 

َعلَى اْلَجزَِّة َوْحَدَھا، َوَجَفاٌف َعلَى اAَْرضِ ُكلَِّھا، َعلِْمُت أَنََّك 
َفبَكََّر فِي . َوَكاَن َكذلِكَ ٣٨. »ُتَخلُِّص بِيَِدي إِْسَرائِيَل َكَما تََكلَّْمتَ 

ًّ ِمَن اْلَجزَِّة، ِمْلَء َقْصَعٍة َماءً   .اْلَغِد َوَضَغطَ اْلَجزََّة َوَعَصَر ط1َ
`َ يَْحَم َغَضُبَك َعلَيَّ َفأَتََكلََّم ھِذِه اْلَمرََّة «: َفَقاَل ِجْدُعوُن لِلهِ ٣٩

َفْليَُكْن َجَفاٌف فِي اْلَجزَِّة . أَْمَتِحُن ھِذِه اْلَمرََّة َفَقْط بِاْلَجزَّةِ . َفَقطْ 
ي َفَفَعَل ُهللا َكذلَِك فِ ٤٠. »َوْحَدَھا َوَعلَى ُكّلِ اAَْرضِ لِيَُكْن طَلٌّ 

َفَكاَن َجَفاٌف فِي اْلَجزَِّة َوْحَدَھا َوَعلَى اAَْرضِ ُكلَِّھا . تِْلَك اللَّْيلَةِ 
 .))َكاَن طَلٌّ 
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 ء بو`دةتكلم بواسطة م1ئكة، وقد علم يوسف ومريم العذرا
 .عن طريق إع1ن م1ئكى عيسو
حياة  ، ولعلنا نتذكر أنه في بالروح القدسما تحدث هللا كثيراً 

 وبينما كان في طريقه إلى آسيا كلمه هللاديس بولس الق
، ٦: ١٦أع ( نعه الروح القدس من الذھاب إليھا، وم
َوبَْعَد َما اْجَتاُزوا فِي فِِريجِيََّة َوُكوَرِة َغ1َِطيََّة، َمَنَعُھُم ٦((.)٧

ا أَتَْوا إِلَ ٧. الرُّوُح اْلُقُدُس أَْن يََتَكلَُّموا بِاْلَكلَِمِة فِي أَِسيَّا ى َفلَمَّ
 .))ِميِسيَّا َحاَولُوا أَْن يَْذَھُبوا إِلَى بِِثينِيََّة، َفلَْم يََدْعُھُم الرُّوحُ 

  ؟كيف يتكلم هللا اليوم
  في حديثه معبينما نتعجب من الطرق التى استخدمھا هللا

 تاريه القدامى، فإن أرواحنا تشتاق إلى الدخول في اتصالمخ
رك مع أھل ر وفعال في العصر الحاضر، وكأننا نشتمباش

إِنََّنا «:َوَقالُوا لِْلَمْرأَةِ ٤٢: ((عندما قالوا للمرأة ھناك السامرة
لَْسَنا بَْعُد بَِسبَِب َك1َِمِك نُْؤِمُن، Aَنََّنا نَْحُن َقْد َسِمْعَنا َونَْعلَُم أَنَّ 

ننا وإ). ٤٢:٤يو .)) (»ھَذا ُھَو بِاْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخلُِّص اْلَعالَمِ 
، إذ يستخدم أربع اتصاله هللا Aنه ` يزال في عملنشكر 

عاصر، وھى كما مال طرق رئيسية يعلن بھا نفسه للمؤمن
  :يلى

  :مة هللا لك
 إلى إضافة  محتاجاً هللا إننا نملك إع1ن هللا الكامل، وليس

و كشف حقيقة هللا وھذا ا0ع1ن ھ مقدس؛لكتابه ال شىء
وحى الروح   نفسه وعن نفسه، وعن طريقهللا طةبواس

ئك الذين كتبوا صفحات قول أولعلى ع ريطالقدس والذى س
مقدس ھو وحى هللا على كاتبيه لكى ال ، فالكتابھذا الكتاب

  .يعرفوا الحق
  ھى من، إن أصدق وسيلة نعرف بھا أننا نسمع هللانعم

 علينا جه صعوبات أو أوجاعاً ، فعندما نواخ1ل كلمته المقدسة
كتوب وھذا أفضل من طلب ھذه مإلى ال أن نتوجه أو`ً 

  .أو تلك المشورة
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ا لَِكْي ٧((:  ليشوعقال هللا ْع ِجّدً ًدا، َوتََشجَّ إِنََّما ُكْن ُمَتَشّدِ
ِريَعِة الَّتِي أََمَرَك بَِھا ُموَسى  تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكّلِ الشَّ

. لَِح َحْيُثَما تَْذَھبُ `َ تَِمْل َعْنَھا يَِميًنا َو`َ ِشَما`ً لَِكْي تُفْ . َعْبِدي
ِريَعِة ِمْن َفِمَك، بَْل تَْلَھُج فِيِه نََھاًرا ٨ `َ يَْبَرْح ِسْفُر ھِذِه الشَّ

Aَنََّك . َولَْي1ً، لَِكْي تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكّلِ َما ُھَو َمْكُتوٌب فِيهِ 
  .)٨، ٧:١يش .))(ِحيَنئٍِذ تُْصلُِح طَرِيَقَك َوِحيَنئٍِذ تُْفلِحُ 

كان سفر الشريعة ھو قائد يشوع ومرشده في حياة 
ندما نصلى إننا ع. وھذا الكتاب ھو لنا نحن أيضاً اليوم التقوى،
 أن يتكلم ، ف1بد أن نسأل هللا في قرار ماإرشاد هللا ونطلب

دما ته ويعطينا نصيحة توضح لنا اتجاھنا؛ وعنكلم إلينا من
بطلب أو قرار، فاo غولة قولنا مشكلمته بينما ع أمل فيتن

ادة إلى حادثة كتابية أو جزء كتابى أو ربما آية ع ف يقودناسو
  .نھتم به واحدة تتعلق بما

 نفسه مرة بعد وأحياناً يقودنا هللا إلى المصدر وإلى الجزء
اAخرى، وليس أن نختار إعادة قراءته بل بالحرى نستمر 

  .على ھذا الجزء الكتابى توحينمف
 ، فقد حول قرار مالب إرادة هللاطنت أحدث مرة عندما ك

إش (مدة ث1ثة أسابيع أقرأ سى وفي كل صباح ولوجدت نف
يَِّد َجالًِسا َعلَى ١((،)٦ فِي َسَنِة َوَفاِة ُعزِّيَّا اْلَمِلِك، َرأَْيُت السَّ

َرافِيُم َواقُِفونَ ٢. ُكْرِسّيٍ َعال َوُمْرتَِفعٍ، َوأَْذيَاُلُه تَْم�ُ اْلَھْيَكلَ   السَّ
َفْوَقُه، لُِكّلِ َواِحٍد ِستَُّة أَْجنَِحٍة، بِاْثَنْيِن ُيَغطِّي َوْجَھُه، َوبِاْثَنْيِن 

ُقدُّوٌس، «: َوھَذا نَاَدى َذاَك َوَقالَ ٣. ُيَغطِّي ِرْجلَْيِه، َوبَاْثَنْيِن يَِطيرُ 
وٌس َربُّ اْلُجُنودِ  وٌس، ُقدُّ ْت َفاْھَتزَّ ٤. »َمْجُدُه ِمْلُء ُكّلِ اAَْرضِ . ُقدُّ

 .أََساَساُت اْلَعَتِب ِمْن َصْوتِ الصَّاِرخِ، َواْمَت�َ اْلبَْيُت ُدَخانًا
َفَتْيِن،  إِنِّي! َوْيٌل لِي«: َفُقْلتُ ٥ َھلَْكُت، Aَنِّي إِْنَساٌن نَجُِس الشَّ

َفَتْيِن، Aَنَّ َعْيَنيَّ َقْد َرأَتَا  َوأَنَا َساِكٌن بَْيَن َشْعٍب نَجِسِ الشَّ
َرافِيِم َوبِيَِدِه ٦. »بَّ اْلُجُنودِ اْلَمِلَك رَ  َفطَاَر إِلَيَّ َواِحٌد ِمَن السَّ

َوَمسَّ بَِھا َفِمي ٧َجْمَرٌة َقْد أََخَذَھا بِِمْلَقٍط ِمْن َعلَى اْلَمْذبَحِ، 
َر َعْن «: َوَقالَ  ْت َشَفَتْيَك، َفاْنُتزَِع إِْثُمَك، َوُكّفِ إِنَّ ھِذِه َقْد َمسَّ

يِِّد َقائ1ًِ ُثمَّ ٨.»َخِطيَّتِكَ  َمْن ُأْرِسُل؟ َوَمْن «: َسِمْعُت َصْوَت السَّ
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اْذَھْب «: َفَقالَ ٩. »ھأَنََذا أَْرِسْلنِي«: َفُقْلتُ » يَْذَھُب ِمْن أَْجلَِنا؟
ْعبِ  اْسَمُعوا َسْمًعا َو`َ تَْفَھُموا، َوأَْبِصُروا إِْبَصاًرا : َوُقْل لِھَذا الشَّ

ْل ُأُذنَْيِه َواْطُمْس َغلِّْظ َقلْ ١٠. َو`َ تَْعِرُفوا ْعِب َوثَّقِ َب ھَذا الشَّ
َعْيَنْيِه، لَِئ1َّ ُيْبِصَر بَِعْيَنْيِه َويَْسَمَع بُِأُذنَْيِه َويَْفَھَم بَِقْلبِِه، َويَْرجَع 

يُِّد؟«: َفُقْلتُ ١١. »َفُيْشَفى إِلَى أَْن «: َفَقالَ » إِلَى َمَتى أَيَُّھا السَّ
ب1َِ َساكٍِن، َواْلُبُيوُت ب1َِ إِْنَساٍن، َوتَْخَرَب تَِصيَر اْلُمُدُن َخِربًَة 

َوُيْبِعَد الرَّبُّ ا0ِْنَساَن، َويَْكُثَر اْلَخَراُب فِي َوَسِط ١٢اAَْرُض َوتُْقِفَر، 
َوإِْن بَِقَي فِيَھا ُعْشٌر بَْعُد، َفيَُعوُد َويَِصيُر لِْلَخَرابِ، ١٣. اAَْرضِ 

وطَِة، الَّتِي َوإِْن ُقِطَعْت َفلََھا َساٌق، يَُكوُن َولِكْن َكاْلُبْطَمِة َواْلبَلُّ 
ًسا واكتشفت أخيراً أنى كنت عاصياً  )).»َساُقُه َزْرًعا ُمَقدَّ

ولم يدعنى أھرب من ھذه  ب نحو ما كان يتطلبه منى،للر
يِِّد َقائ1ًِ ٨((.: الكلمات َمْن ُأْرِسُل؟ «: ثُمَّ َسِمْعُت َصْوَت السَّ

: ٦إش(.)) »ھأَنََذا أَْرِسْلنِي«: َفُقْلتُ » ْن أَْجِلَنا؟َوَمْن يَْذَھُب مِ 
 لم يعد ھذا الجزء الكتابى "ھأَنََذا أَْرِسْلِني"ندما قلت ، وع)٨

  .ذا أھمية قصوى في تأم1تى الصباحية
جھنا ويدفعنا ويحذرنا ويريحنا  من خ1ل كلمته يوإن هللا

لواعدة جدت أن ھذا من أعظم ا`ختبارات اولقد و. ويطمئننا
ياتى ا0يمانية أن ألھج في كلمته حتى أعلم أنه تكلم ح في
  .إلىًّ 

  :الروح القدس 
 في الواقع إن اAسلوب اAساسى والذى تكلم به الرب يسوع

 الجديد كان من خ1ل الروح القدس، و` يزال هللا في العھد
 سكنرواحنا من خ1ل روحه الذى يعيش وياليوم يتكلم إلى أ

  .ن�يم فينا اويق
 ، فلنا الحق أنمين لقوتهمسلَّ  إذا سلكنا في الروح يومياً 

 إن الروح القدس. نتوقع سماع أى شىء نحتاج إليه من هللا
الساكن فينا والمتكلم إلينا ھو أسلوب الحياة الطبيعية 

  .وقيادته وإرشاده للمؤمنين، ومن ثم نطالب بحضوره والعادية
 تن، وكء أرضاول شراحتنا تذ بضع سنوات كانت كنيسنم

دد لمقابلة البائع ، وفي صباح اليوم المحلب مشورة هللاأط
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، فِي اْلُقْدسِ طَرِيُقكَ ١٣: ((قراءتى ھكذا كانت أَيُّ إِلٍه . اَلَّلُھمَّ
َعرَّْفَت بَْيَن . أَْنَت ا0ِلُه الصَّانُِع اْلَعَجائِبَ ١٤َعِظيٌم ِمْثُل ِهللا؟ 

ُعوبِ ُقوَّتَكَ  وكان ذلك ھو كل ما  ،)١٤، ١٣: ٧٧مز(.)) الشُّ
: مالك كان سؤالهالحديث مع ال وفي أثناء. أحتاجه للسمع

لكن الروح القدس  "تدفعوه؟ ى تودون أنما ھو المبلغ الذ"
ولذلك بقيت صامتاً " السؤال لى ھذا` ترد ع: "قال لى فوراً 

ما رأيكم في ھذا : "قال ، وفي النھايةرغم أنه كرر السؤال
  .معقو`ً ومقبو`ً وحدد رقماً " المبلغ؟

 نى أنه يتكلمف1 أع" يتكلم"عندما أقول إن الروح القدس 
قلى وفي بصوت مسموع ل�ذن، ولكنه يؤثر بإرادته في ع

  .معه في داخلى وبتواصل محددأسف روحى
  :الناس ا3خرون 

 أحسست أنى. اتضح لى ھذا اAسلوب أثناء مرض طويل
ه إلى في يوم أحد وكان `بد من التوج مريض جداً 

دة موكان كل ما في استطاعتى ھو النوم ل المستشفى،
حضرت زوجتى للزيارة وبدأنا  الثالث ، وفي اليوموميني

قلبى الحاجة للعودة إلى بداية  الحديث Aن الرب أثر على
وقد شعرت أنه يريد أن  ،الوقت حياتى ومراجعتھا حتى ذلك

  .رتى في ھذا اAمزوج ما ، وقد احتجت إلى يرينى أمراً 
 في عصر كل يوم بقية ذلك اAسبوع، وأيضاً  كنا نتحدث

 ،اAسبوع الثانى والثالث، وكانت زوجتى تسجل كل اAحاديث
أعتقد : "وأخيراً تطلعت ھى إلى جبل من اAوراق وقالت لى

وعندما أخبرتنى بھا . "مشكلة قد ظھر لى مكان الأن هللا
تحدث ، ولقد مشكلة حياتى واضحة أمامى وAول مرة صارت

من خ1ل زوجتى وقد أظھر لى شيئاً كان له أعظم   تماماً هللا
ى، ولو أنى لم أصغ إليھا اسمة في خدمتالح ييراتالتغ
  .البركة الھائلة قدت تلكلف

 ينى إليھم بشدة ھم أولئك الذإن الناس الذين يجب أن نصغ
يعيشون معنا كل يوم، وھم أيضاً اAدوات التى يستخدمھا 

ه لنا، Aنھم ھم الذين يحبوننا كثيراً ويصلون من هللا 0ع1ن ذات
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أشياء عبر ولعلى أذكر كثيرين منھم وقد قالوا . أكثر أجلنا
. ھا غيرت من مسلك حياتى إلى حد ماعابر لكن حديث

أو نادراً خ1ل (عابرة من شخص قريب منا  كلمةوھكذا مجرد 
ين ھذا يجعلنا حريصو. يكون لھا تأثير فعال قد) مقابلة عابرة

ين نيابة عنه  قد يستخدمنا كمتحدثهللا في كل أقوالنا، Aن
أن نوصلھا إلى السامع،  رسالة علينا له ل�خرين وربما أن هللا

القدم فقد يبعدنا عن ھذه أو عن كرة  أما حديثنا عن الطقس
  .الرسالة

  :الظروف 
كانت  قد أن اAسابيع التى قضيتھا في المستشفىأعت
ومثل ھذه . مع ما كان يقوله لى حتى أسمن هللا ةبتمر

أشكال متعددة، بعضھا يكون فش1ً والبعض ا�خر  الظروف لھا
 يستخدم كل ، والمآسى، لكن هللاة اAملخيب وھناك. نجاحاً 

  .لينالكى يتحدث إ الظروف الحياتية
 )في أمريكا(وسط المنطقة الغربية  في عندما كنت راعياً 

ر لكنه لم يكن أشھ قدمت شھادتى Aحدھم ھناك لبضعة
ء أحد اAيام اتصل بى أحد رجال الشرطة وفي مسا .يبالى

حد المنازل حيث وطلب منى أن أصحبه إلى أ والذى أعرفه
لنا عرفت المنزل أنه مكان إقامة ما وصول .توجد به مشكلة ما

ء أحدثه عن السيد المسيح، وأثنا ذلك الرجل والذى كنت
شاھده بما سوف ت وف ` تسرس" :اقترابنا قال لى الشرطى

تى في وكان بالداخل ف ،"ولكنى محتاج إلى مساعدتك
من الدم بعدما  وسط حمام الثانية عشرة من عمره راقداً 

ھذه الكلمات  يد نحو قلبه وانتحر، وتركصوب بندقية الص
أعلم إذا و`  بكماماما وعزيزى بابا، إنى أح عزيزتى: "لوالديه

 جحيم ولكنىء أو إلى الكنت سوف أذھب إلى السما
  ".سأكتشف ذلك بعدما أقتل نفسى

أخبرناه  ، وعندمامنزلعندما تقدم الوالد ودخل ال كنت موجوداً 
ر حض ،وبعد أسبوعين!". آه يا إلھى: "بما حدث، صرخ وقال
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 ، ولكنإلى كنيستى وآمن بالرب يسوع مخلصاً شخصياً له
  .بعدما كلفه ذلك حياة ابنه

 يزال يشترك بنشاط لتوصيل ` وا�ن بعدما أدركنا أن هللا
، رسالته إلى المؤمنين اليوم، إذن علينا أن نسمع باھتمام

، `بد أن ينصت كل فرد) كما يفعل دائماً ( يتكلم هللا فعندما
، Aَنَُّه ٨: ((مرنمال وكما قال إِنِّي أَْسَمُع َما يََتَكلَُّم بِِه ُهللا الرَّبُّ

 َA1َِم لَِشْعبِِه َو .)) ْتِقيَائِِه، َف1َ يَْرِجُعنَّ إِلَى اْلَحَماَقةِ يََتَكلَُّم بِالسَّ
  ) .٨:٨٥مز(

  ھدف هللا فى ا%تصال: الفصل الثانى 
به،  ويستحق التذكرة هللا ` يقول أبداً شيئاً ما ` يكون مھماً 

 و، بل يتجه مباشرة نحشغل باللغو في الك1منAنه ` ي
  .حديدالھدف، وله ما يقوله، ثم إنه يقوله بتدقيق وت

 وأكبر. حدث هللا بوضوح Aن له أھدافاً محددة في فكرهيت
 ناءولقد رأيت أث. ناا ھى أن نعرف ھدف ك1مه معفائدة لن

 ا`تخدمتى أن مقاصد هللا في ا`تصال تقع في ث1ثة مج
  :ية كما يلىسرئي
إذا ف. هللا يريدنا أن نفھم تماماً ما يقوله لنا :فھم الحق ) ١(

، فلن نتحدث بھاية ھى الوحيدة التى العرب كانت اللغة
 وعندما يبدو صوت هللا. وسيةبالعبرية أو بالر  معنايتواصل هللا

فليس ذلك Aنه ينقصه الوضوح، ولكنه  غير واضح أحياناً 
نا يعيق سماعنا الواضح تحيا ما في بسبب وجود شىء

يحيا  لقد أعطى هللا لكل المؤمنين شخصاً إلھياً  .لصوته لنا
  .الحقيقة وقبولھا عدنا على فھميسا فينا لكى
َما «:بَْل َكَما ُھَو َمْكُتوبٌ ٩: (( بواسطة القديس بولسقال هللا

َما : لَْم تََر َعْيٌن، َولَْم تَْسَمْع ُأُذٌن، َولَْم يَْخُطْر َعلَى بَاِل إِْنَسانٍ 
ُه ُهللا لِلَِّذيَن ُيِحبُّونَهُ  ويبدو ھذا من أول وھلة أنه غير .)) »أََعدَّ

َفأَْعلََنُه ُهللا ١٠: (( فھوم، لكن الرسول يشرح مضيفاً ما يلىم
Aَنَّ الرُّوَح يَْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى أَْعَماَق . لََنا نَْحُن بُِروِحهِ 

  .)١٠، ٩: ٢كو ١( .))هللاِ 
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 وھكذا فإن لكل المؤمنين الروح القدس والذى يعرف بالتمام
  الذى يريدناا حق هللاأخذ منه ثم يوصل إلى أرواحن ويهللافكر 

 وقد أقر الرسول بولس ذلك عندما أعلن Aھل. أن نسمعه
َونَْحُن لَْم نَْأُخْذ ُروَح اْلَعالَِم، بَِل الرُّوَح الَِّذي ِمَن ١٢((: كورنثوس

، )١٢: ٢كو ١)) (ِهللا، لَِنْعِرَف اAَْشيَاَء اْلَمْوُھوبََة لََنا ِمَن هللاِ 
ملء " ا اليونانى تعنىھنا بحسب أصلھ" نعرف" وكلمة

تطيع سله الروح القدس ` ي فالشخص الذى ليس "المعرفة
بيعته الساقطة ط بالحياة الروحية وذلك بسب أن يفھم أمور

َولكِنَّ ا0ِْنَساَن الطَّبِيِعيَّ `َ يَْقبَُل َما لُِروحِ ِهللا ١٤) ((١٤:١كو ١(
ْعِرَفُه Aَنَُّه إِنََّما ُيْحَكُم فِيِه Aَنَُّه ِعْنَدُه َجَھالٌَة، َو`َ يَْقِدُر أَْن يَ 

مؤمن تجعله عاجزاً تماماً عن والحياة الذاتية لغير ال .))ُروِحيًّا
  .ھم أمور هللاف

 وان يريدنا أننت ھذا الع ث1ثة مجا`ت تحتقد أن oأع
  :، وھىنفھمھا

 :أن نفھم الحق حول ذات هللا -١
نستوعبھا  أن يضاً إنه ` يريدنا أن نتحدث فقط عن عظمته بل أ
نبدأ  ندماوع. حهروكذلك قداسته وقوته ومحبته ونعمته وف

 ، فإن حياتناخص هللان شفي فھم ھذه الحقائق العظمى ع
  .ثر غنى وقوة ونشاطاً تصبح أك

 و ضيقاً لقد كانت حياة القديس بولس عبارة عن ضيق يتل
 هن، ولكر، وربما يبدو أسلوب حياته ھكذا غير مشجع البتةآخ

و` شك أنه ! "Aعرفه"أن ھدفه اAخير في الحياة ھو كتب 
د اختبر ذلك، وربما بعد ألفى عام ھل نفكر في شخص ق فعل
  ؟أغنى منه حتى اليوم حياة

 ععرفة هللا، فقد عرف الرب يسوبم نت حياة بولستلقد اغ
ر كالمحرر من سجن فيلبى، والمعزى في قيوده، والغاف

، والقائد في كريت المخجل، والشافى في جزيرة اضيهمل
 لقد فھم بولس حق شخصية وشخص. التبشيرية رح1ته

  .المسيح إذ سعى لمعرفته بأى ثمن الرب يسوع
  :أن نفھم الحق حول ذواتنا -٢
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وأن  ،ه اAبدية يريدنا أن ندرك أھميتنا في ھيكل خططإن هللا
 ، فإن هللالكن على كل حال. ما نتميز به ربما يكون عائقاً لنا

 .مسيحن نعرف مكانتنا وا`متيازات التى لنا في اليريدنا أ
. مسيحمنين تقل معرفتھم بمكانتھم في الكثيرون من المؤ

 القدوس يحل فينا ھذا الروح بروح هللا عندما نولد ثانيةً  إننا
َوِمْنُه ٣٠: ((محبته يكون لنا مكاننا في المسيحوب باستمرار

َر لََنا ِحْكَمًة ِمَن ِهللا َوبِرًّا أَْنُتْم بِاْلَمِسيحِ يَُسوَع، الَِّذي َصا
وبما أننا أصبحنا واحداً مع  .)٣٠: ١كو ١( .))َوَقَداَسًة َوفَِداءً 

ار ا`متيازات ا0لھية، فبره قد ص كل المسيح، فقد صارت لنا
 .وھكذا أيضاً حكمته وقداسته ،نا Aنه يثبت فيا ونحن فيهل

 كل ا`متيازاتل عليھا ما أن الشھادة العلمية تمنح الحاصوك
 ، كذلك فإن كتابة أسمائنا في سفروا0كراميات الخاصة بھا

 ا الجديدةنيدة لحالتمتيازات المجا كل ا`نمل لحياة الحمل يح
 هنب ھذا الوضع لكنا لم نكسارق واحد كبير أنكأو`د o، مع ف

  .نا لھبة نعمة هللا
  :آن نفھم الحق حول ا3خرين -٣

 ، بل أنخرين في نور حكمة العالمنرى ا�  أن` يريدنا هللا
حدث ذلك  .مختارة وأدواته النتطلع إليھم كمخلوقات هللا

الشخصية، وكان  عندما كنت أجتاز فترة مؤلمة في حياتى
أنه لم يعد  محصنى وينقينى، حتى ظننتهللا يفحصنى وي

 وھو ضمن المجموعة -لى شىء بعد، لكن صديقاً لى 
د لق. من ذلك الوادى ساعدنى وجذبنى قد العاملة معى

وبينما . ة غير مشروطة و` يمكن أن أنساھالى محب أظھر
 حتى مع نفسى، كان ` ينفعل علىّ  وخشناً  كنت حاداً 
. "فھم ھذا لكن ماذا عساى أساعدك به؟أت إنى: "ويقول لى

م يفشل منى ولم يحذرنى بأى تھديد، ول إنه لم يرفضنى قط
معى وصلى معى،  باستمرار، وقد بكى ولكنه كان محباً 

خ1ل محبته غير المتأرجحة، صارت  ومن. واستمع لى بصبر
تشددت ع1قتى باo  وبذلك أيضاً  ،لنا ع1قة صداقة عميقة

  .نفسه
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 ر لذواتناث، وفھم أكإننا عندما نبدأ في فھم حقيقة هللا
 دامثر كخمر أكث، فعندئذ نكون مؤھلين أن نأتى بول�خرين

  .نتجين على اAرضم
  :ء السلبى مقابل اEصغاء اEيجابىاEصغا

 معتالمس .السلبى وا0يجابى: ھناك نوعان من المستمعين
 الذى يتقدم إلى هللا ليس لكى يسمع قراراً ن ألبى ھو الس

أما ا0يجابى فيأتى عالماً وطالباً أن يسمع بجدية ما  ،نهم
تابه المقدس مفتوح ك، ففإذا كان في الكنيسة ،يقوله هللا

واذا شارك في دراسة الكتاب فكله آذان  ،يدهوالقلم في 
صية فإن مذكراته انھمك في خلوة شخ ذاوعقله يبحث، وإ

إنه يطلب الحساسية لما . رق هللاط تكون زاخرة بالتطلع إلى
كيفية التطبيق على حياته  نيقوله هللا ويسأل نفسه ع

الرسول بولس من أھل  ليه ما وصفهالشخصية، وينطبق ع
أى أصحاب )) َوَكاَن ھُؤ`َِء أَْشَرفَ ١١((: عنھمبيرية في قوله 
ِمَن الَِّذيَن فِي تََسالُونِيكِي، َفَقِبلُوا اْلَكلَِمَة ((عقول مفتوحة 

)) َھْل ھِذِه اAُُموُر ھَكَذا؟: بُِكّلِ نََشاٍط َفاِحِصيَن اْلُكُتَب ُكلَّ يَْومٍ 
 "قادم سلھوذا بو: "تافا بالھ، وھؤ`ء لم يكتفو)١١: ١٧أع (

  .بل فحصوا المكتوب
 )نظر بإمعان)) (َولِكْن َمِن اطَّلَعَ ٢٥((: يقول القديس يعقوب

َوثَبََت، َوَصاَر لَْيَس - نَاُموسِ اْلُحرِّيَِّة - َعلَى النَّاُموسِ اْلَكاِمِل ((
 )مباركاً )) (َساِمًعا نَاِسيًا بَْل َعاِم1ً بِاْلَكلَِمِة، َفھَذا يَُكوُن َمْغُبوطًا

ى ونسمع ، وھذا يعنى أننا نصغ)٢٥: ١يع( .))ِلهِ فِي َعمَ ((
 أن و` نجلس بكسل ونسمح لكلمة هللا كلمة هللا بتركيز حاد

  .تبقى على السطح فقط
 جسد المسيح اليوم ھى أن كثيرين من إن إحدى مشاكل

المؤمنين قد صاروا مستمعين سلبيين لعدة سنين، فقد 
و` يستطيع أن  دھم في ا0يمان لمدة أربعين عاماً أح يستمر

، وذلك Aنه ` يعرف دراسية للكتاب المقدس ةقيقود حل
الكافى، وأين قضى ھذه اAربعين عاماً  رالكلمة بالقد

 د، ونسمع الراديو، ونشاھإننا نذھب إلى الكنائس ؟الماضية
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 ، ونحضر المؤتمرات والنھضات)البرامج الدينية(التليفزيون 
  وليسسمع صوت هللا، وذلك كله لكى نوالندوات الروحية

 ن ا0نسان ليس له كثير لكى يقوله، لكن عندما، Aا0نسان
 يده فإن السامع يجب أن يكون إيجابياً  من خ1ل عبيتكلم هللا

سلبى، والذى ، وھذا بعكس المستمع اللكل ما يقوله هللا
ة في إلى الكنيسة أو إلى درس الكتاب و` يفكر لحظ يأتى

  .به Aنه غير مشغول ك1م هللا
 أرسل خطاباً إلى تشارلس ستانلى وبدأه بقوله و أن هللال
 فھل أضعه جانباً " هللايھوه " ثم وقع عليه" لسيزى تشارعز"
 ، بل أفتحه باحتراممساء؟ ك1 بالطبعه بعد نشرة أخبار القرأأو

 ءته مرة بعدوأقرأ كل كلمة وكل تعليق بإمعان، وربما أعيد قرا
ن مفضل حتى تبقى رسالة رى، ثم أحتفظ به في مكااAخ
  .تمرارأمامى باس هللا

إن خطاب هللا ھو الكتاب المقدس، وعلينا أن نستمع إليه 
. باھتمام Aنه الحق الذى سوف يشكلنا بحسب صورة ابنه

وإذا تكلم هللا إلينا من خ1ل ظروفنا أو رفقائنا فيجب أن ننتبه 
من خ1ل  وغالباً ما يأتى الصوت نفسه. Aن هللا إنما يتصل بنا

وھذا ھو سبب . الكلمة، وفي كل مرة ھناك رسالة مختلفة
  .ا`ستماع ا0يجابى

 بعدما أقدم سلسلة من الرسائل، أن يتقدم يحدث كثيراً 
 دم ك1مه Aنه قد استخيرون ويقولوا لى إنھم يشكرون هللاكث

  من منظور، وأنھم قد بدأوا يرون هللاوحقه في تغيير حياتھم
 أرى هللا: "د سمعت منھم مثل ھذه اAقوال، وقمختلف تماماً 

" اية ا�ن في الصليبأجد كل الكف"؛ "صار يقبلنى كما أنا أنه
كذا تجد أنھم قد انتقلوا من مستمعين سلبيين إلى وھ

  .يرتإيجابيين، والنتيجة أن حياتھم كلھا قد تغ مستمعين
ْعَمُل بَِھا، َفُكلُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَوالِي ھِذِه َويَ «١٤: ((يقول الكتاب

 إذ. )٢٤:٧مت .)) (ُأَشبُِّھُه بَِرُجل َعاقِل، بََنى بَْيَتُه َعلَى الصَّْخرِ 
أتى من السمع ا0يجابى والتأمل لب لحياتنا يصاAساس ال
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 ، أما أى شىء آخر فيجعل حياتنا مبنية علكلمة هللا فى
  .رمال متحركة

ثانى لھدف هللا إن الھدف ال :التشكيل بحسب الحق) ٢(
تب الرسول ، وكما كبالحق نا ھو أن نتشكلي ا`تصال بف

Aَنَّ الَِّذيَن َسبََق َفَعَرَفُھْم ٢٩((نا أن نكون  لبولس أن قصد هللا
َسبََق َفَعيََّنُھْم لِيَُكونُوا ُمَشابِِھيَن ُصوَرَة اْبِنِه، لِيَُكوَن ُھَو بِْكًرا 

حق  ذلك؟ بإع1ن ولكن كيف). ٢٩: ٨رو ( .))بَْيَن إِْخَوٍة َكثِيِرينَ 
 تطيع أن نعمل أحدق نسھذا الشبه، وعندما نواجه ھذا الح

 ثال هللا واما نسلم لهاع إلى مفإما أن نرفض ا`ندف: أمرين
  .ورتهونتشكل بحسب ص

 كيف يحررك"دثت مرة في سلسلة خدمات بعنوان لقد تح
 يعمل في قلبى، وكنت أعلم ذلك، وكان ، وكان هللا"الحق؟
نريد أن : "أسبوعاً بعد أسبوع يقولون لى ىّ يأتون إل الناس

 أحراراً، وكيف أثرت فينا الرسالة كيف أطلقنا هللا نقول لك
سى كنت أفكر في نفوبعد انصرافھم ". وغيرت حياتنا اAخيره
و` سيما وأنى صاحب الرسالة  نى أنا ما يخصمن هللا وأطلب

ليه بالقدار الذى يريدنى ع أعلم أنى لم أكن حراً  كنت. لھم
وبعد . كنت أشارك ا�خرين كيف يصيرون أحراراً   رغم أنىهللا

 بتغيير ، قام هللامواجھة أولئك الذين تغيرت حياتھم شھور من
إننا نصغى لكى نفھم، ونفھم  .حوظةقة مليبطر حياتى أنا

  .بحسب الحق ير ونتشكللكى نتغ
 ، ولكنه من أجل التشبه بالرب ليس مطلقاً للتسليةك1م هللا

Aَنَُّه إِْن َكاَن أََحٌد َساِمًعا ٢٣((: يقول القديس يعقوب. يسوع
لِْلَكلَِمِة َولَْيَس َعاِم1ً، َفَذاَك ُيْشِبُه َرُج1ً نَاِظًرا َوْجَه ِخْلَقتِِه فِي 

يع .)) (َفإِنَُّه نَظََر َذاتَُه َوَمَضى، َولِْلَوْقِت نَِسَي َما ُھوَ ٢٤ِمْرآٍة، 
، ن نسمع فقط بل أن نطيع أيضاً ` أ ، فعلينا إذن)٢٤، ٢٣:١

، فنحن إما أن مقدسة بل نلھج فيھاال و` نلمح فقط الكلمة
عملية التشكيل أو في  هللا نكون في عملية مقاومة حق

  .والتوصيف بحسب حقه
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 س كتلميذ للرسول بولس يعتبر مثا`ً رائعاً ثاوإن تيمو
، وبعدما قضى عدة ل بحسب الحقالذى تشك للشخص

في أفسس س تعين أن يرعى عمل ا0نجيل مع بول سنوات
رى، وحول ھذا اAمر كتب الرسول في رسالته الصغ وآسيا

Aيَْسَتِھْن أََحٌد بَِحَداثَتَِك، بَْل ُكْن ُقْدَوًة ١٢((  : وقال له ولىا َ`
لِْلُمْؤِمنِيَن فِي اْلَك1َِم، فِي التََّصرُِّف، فِي اْلَمَحبَِّة، فِي الرُّوحِ، 

ثم كتب في . )١٢: ٤تى ١.)) (اِن، فِي الطََّھاَرةِ فِي ا0ِيمَ 
إِْذ أَتََذكَُّر ا0ِيَماَن اْلَعِديَم الرِّيَاِء الَِّذي فِيَك، ٥(( :رسالته الثانية

َك أَْفِنيكِي، َولكِنِّي  تَِك لَْوئِيَس َوأُّمِ الَِّذي َسَكَن أَوَّ`ً فِي َجدَّ
  .)٥: ١تى ٢.)) (ُموقٌِن أَنَُّه فِيَك أَْيًضا

حتى  الحق فقط لكنه تشكل" يعرف"إن تيموثاوس لم يكن 
خدمة  بواسطة؟ ولكن كيف. ثا`ً دائماً للتقوىارت حياته مص

ا أَْنَت ١٤((: الكلمة الكاشفة، كما شرح ذلك الرسول بقوله َوأَمَّ
َوأَنََّك ١٥. َفاْثُبْت َعلَى َما تََعلَّْمَت َوأَْيَقْنَت، َعاِرًفا ِممَّْن تََعلَّْمتَ 

َسَة، اْلَقاِدَرَة أَْن ُتَحكَِّمَك مُ  ْنُذ الطُُّفولِيَِّة تَْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدَّ
، ١٤: ٣تى ٢.)) (لِْلَخ1َصِ، بِا0ِيَماِن الَِّذي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ 

١٥.(  
 لنا، ھذا ھو الھدف الثالث من ك1م هللا :توصيل الحق) ٣(

و`بد من . Aنفسناشيئاً لكى نحتفظ به  ذلك Aنه ` يعطينا
. من مال أو بصيرة أو حق، مع ا�خرين شاركة بما عندنامال

َفاْذَھُبوا َوتَْلِمُذوا ١٩((عظمى ال وقال الرب يسوع في وصيته
ُدوُھْم بِاْسِم ا�ب َوا`ْبِن َوالرُّوحِ اْلُقُدسِ  . َجِميَع اAَُمِم َوَعّمِ

: ٢٨ت م(.)) ْوَصْيُتُكْم بِهِ َوَعلُِّموُھْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما أَ ٢٠
لكِنَُّكْم َسَتَنالُوَن ُقوًَّة ٨((، وقال للذين شاھدوا صعوده )٢٠، ١٩

َمَتى َحلَّ الرُّوُح اْلُقُدُس َعلَْيُكْم، َوتَُكونُوَن لِي ُشُھوًدا فِي 
اِمَرِة َوإِلى أَقصَى اAَرضِ ُأوُرَشلِيَم َوفِي ُكّلِ اْليَُھوِديَِّة   )).َوالسَّ

وھكذا أوضح السيد المسيح لت1ميذه أن ما . )٨:١أع (
زون إياه خ1ل ث1ث سنوات ليس للحفظ في مخ علمھم

  .أن ينقلوا ھذا الحق إلى ا�خرين ل عليھمب ،معرفة الخاصةال



 كيف تسمع صوت هللا

١٨  

 والذى وقع في "تشك كولسون"وكمثال قريب لذلك ھو 
، ولكنه في ضيقه السياسية" ووترجيت"مصيدة فضيحة 

وتم إرساله . `دة الجديدة في ملكوت هللال الولرب وناا طلب
، وھناك زرعت بذرة في أ`باما) سجن(مؤسسة إص1ح  إلى

ى مدمة السجون على المستوى العالإلى خ رؤية أدت
لقد أثمرت ھذه . إلى المسجونين يحسلتوصيل إنجيل الم

فسه لخدمة الكل وقدم ن "كولسون"الخدمة عندما سلم 
  .الذى حرره صل الحقيو غير أنانية، فصار خادماً 

َوَما َسِمْعَتُه ٢((: ال القديس بولس لتلميذه تيموثاوسوكما ق
ِمنِّي بُِشُھوٍد َكِثيرِيَن، أَْوِدْعُه ُأنَاًسا ُأَمَناَء، يَُكونُوَن أَْكَفاًء أَْن 

إًِذا ٢٠(( ويكتب عنا قائ1ً ). ٢: ٢تى ٢.)) ( ُيَعلُِّموا آَخِريَن أَْيًضا
نَْطلُُب َعِن . َعِن اْلَمِسيحِ، َكأَنَّ َهللا يَِعظُ بَِنانَْسَعى َكُسَفَراَء 

 ، ومھمة السفراء)٢٠: ٥كو ٢.)) (تََصالَُحوا َمَع هللاِ : اْلَمِسيحِ 
ارات ب1دھم إلى الشعوب الوحيدة ھى نقل سياسات وقر

ن الخطة ا0لھية والسياسات 1وھكذا علينا التزام إع .المعنية
إن كل واحد منا يقوم بتوصيل  .ل�خرين من حولنا الكتابية

متنع عن بما يقوله أو بما ي ما وفي كل لحظة وذلك شئ
  .قوله، وبما يفعله أو يمتنع عن فعله

عن المبلغ الذى  -مثال على سبيل ال - يسأل ا`بن أباه 
يتبرع به للكنيسة في صباح اAحد، فإذا قال له أبوه  سوف

فإنه يكذب على  ثيرة،` يستطيع ذلك بسبب الفواتير الك إنه
ل بطريقة غير مباشرة أننا ` نستطيع أن وكأنه يوص ،ابنه

 لن يسدد أعوازنا الية وأن هللام في اAمور الهللا نتكل على
واAب الذى ` يقرأ . صوص العشوروعده بخ وكأنه لن يحفظ

ء الكافى يقول Aسرته أنه من الذكا فھو مقدسالكتاب ال
والطفل الذى ` . ى مشورة الربإل `تخاذ قراراته دون الرجوع

 غير يتعلم أن الشركة مع هللا يصليان فإنه يري والديه أبداً 
ھمة في معن اAمور ال مطلوبة وأنه ليس مھماً سؤال هللا
التعامل معھا بدون إرشاد  الحياة وأن الضيقات والتجارب يمكن

  ر، ومن الجانب ا�خهللا
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١٩  

دنا أن نزيد من يري إن هللا"فإن اAب الذى يقول Aسرته 
مان في يا0 ع، فھذا اAب يشج"عشورنا ونحن واثقون فيه

  .هتلائحياة ع
 ، كما حدث معنا نقرر حقيقة ماندما نصمت فكأنإننا ع
 ما وجدثن الطعام حيعادة التأخير بطرس فكانت له عول الرس

م أنه لم يكن ، ورغلمه بأحقيتھم في نعمة هللاأمميون رغم ع
، وھذا ما التقطه صحت عن كبريائهلكن أعماله أف يتكلم
َوَراَءى َمَعُه بَاقِي اْليَُھوِد أَْيًضا، َحتَّى إِنَّ ١٣((والنتيجة  اليھود

وھكذا بدون ك1م  .)١٣:٢غل ()) !ِھمْ بَْرنَابَا أَْيًضا اْنَقاَد إِلَى ِريَائِ 
ھا أن اAمم مفاد رسالة مؤثرة إلى الذين حوله سرأوصل بط

  .شأناً من اليھودأقل 
 من الرب عبريجب أن نبقى أمناء في توصيل ما تعلمناه 

، فھل نحن مستعدون لتطبيق ھذه الحقائق ماضيةنين الالس
؟ وھل عندما نفھم الحق نقوم بتشكيل حياتنا اليومية في

بحسب صورة المسيح؟ وھل نوصل ھذا الحق إلى  ذواتنا
  ؟ا�خرين

  كيف يلفت هللا انتباھنا إليه: الفصل الثالث 
 ،ثيرةباب كانية Aسية الثميتذكرون الحرب العال ناسلإن ا

 فاراتولكنى كطفل صغير عاش في فرجينيا، ` زلت أذكر ص
 ، و` شك أنھا كانت تشدا0نذار الدفاعية والتى تخترق اAذن

، مثلوبال .تباھى مھما كان العمل الذى كنت أقوم بهان
ه الترس  `بد أن ندرك مقدار أھميةدما يتكلم هللانعف

نعدم ` ت وحتى. تاماً وكام1ً  مى، وأنھا تستحق انتباھاً العظ
بھا  ذب، لذلك فإن له طرقاً يجوت هللاحساسيتنا نحو ص

  .نا إليهانتباھ
مستعدة  تكون" الھوائيات الروحية"سلك بالروح، فإن دما نعن

يحيا  ، وھذه ھى حياة المؤمن العادية إذلسماع صوت هللا
  أنربما يختار هللا. وبأى شكل بدقة لصوت هللا مستجيباً 

 ولين في أعمالنا أو عائ1تنا لكننايتكلم إلينا وربما نكون مشغ
  . يقول شيئاً ما، ونعلم على الفور ماذا نفعلهللا نسمع
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٢٠  

 ، وفي بعض اAحيانمشكلة أننا ` نسلك دائماً بالروحوال
، وكأننا نسير بمنتھى السرعة نختار أن نعمل من ذواتنا نحن

 ` نستطيع أن نسمع ، فحتى لو تكلم هللاه معيناتجا في
  .بساطة لم نلتفت إليه Aننا

 هللا يعلم ھذه المشكلة، ولكى يحلھا فإنه يستخدم طرقاً 
وربما . عديدة لجذب انتباھنا تماماً لما يريد أن يوصله إلينا

دم معك إحدى ھذه الطرق  قد استخأن هللا تكتشف سوف
شكلة كانت مل ف ح1ً أنت، وربما سوف تكتش في حياتك

شكلة في م، وربما كانت الفترة من الزمن عبر قك روحياً تعو
  .يكون تركيزك عليه ھو لكى ذاتھا ھى أسلوب هللا

  :روح اضطراب
فِي تِْلَك اللَّْيلَِة طَاَر نَْوُم ١(( حاح السادس من سفر أستيراAص

اِر اAَيَّاِم َفُقِرئَْت أََماَم اْلَمِلِك، َفأََمَر بِأَْن ُيْؤتَى بِِسْفرِ تَْذَكاِر أَْخبَ 
َفُوِجَد َمْكُتوبًا َما أَْخبََر بِِه ُمْرَدَخاُي َعْن بِْغَثانَا َوتََرَش ٢. اْلَملِكِ 

ا أَْيِديَُھَما  َخِصيَّيِ اْلَمِلِك َحاِرَسيِ اْلبَابِ، اللََّذْيِن طَلَبَا أَْن يَُمدَّ
أَيَُّة َكَراَمٍة َوَعظََمٍة «: ِلكُ َفَقاَل اْلمَ ٣. إِلَى اْلَملِِك أََحْشِويُروشَ 

َفَقاَل ِغْلَماُن اْلَملِِك الَِّذيَن » ُعِملَْت لُِمْرَدَخاَي Aَْجِل ھَذا؟
َمْن في «: َفَقاَل اْلَمِلكُ ٤. »لَْم ُيْعَمْل َمَعُه َشْيءٌ «: يَْخِدُمونَهُ 

اِر؟ ِرِجيََّة لَِكْي َوَكاَن َھاَماُن َقْد َدَخَل َداَر بَْيتِ اْلَمِلِك اْلَخا» الدَّ
َھا لَهُ  . ُيُقول لِْلَملَِك أَْن ُيْصلََب ُمْرَدَخاُي َعلَى اْلَخَشبَِة الَّتِي أََعدَّ

ارِ «: َفَقاَل ِغْلَماُن اْلَمِلِك لَهُ ٥ َفَقاَل . »ُھَوَذا َھاَماُن َواقٌِف فِي الدَّ
َماَذا «: كُ َولَمَّا َدَخَل َھاَماُن َقاَل لَُه اْلَمِل ٦. »لِيَْدُخلْ «: اْلَمِلكُ 

: َفَقاَل َھاَماُن فِي َقْلِبهِ » ُيْعَمُل لَِرُجل ُيَسرُّ اْلَمِلُك بِأَْن ُيْكِرَمُه؟
: َفَقاَل َھاَماُن لِْلَملِكِ ٧» َمْن ُيَسرُّ اْلَملُِك بِأَْن ُيْكِرَمُه أَْكَثَر ِمنِّي؟«
وَن بِاللِّبَاسِ يَْأُت ٨إِنَّ الرَُّجَل الَِّذي ُيَسرُّ اْلَملُِك بِأَْن ُيْكِرَمُه «

ْلطَانِّيِ الَِّذي يَْلبَُسُه اْلَملُِك، َوبِاْلَفَرسِ الَِّذي يَْرَكُبُه اْلَملُِك،  السُّ
َوُيْدَفُع اللِّبَاُس َواْلَفَرُس ٩َوبَِتاجِ اْلُمْلِك الَِّذي ُيوَضُع َعلَى َرْأِسِه، 

لرَُّجَل الَِّذي ُسرَّ لَِرُجل ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمِلِك اAَْشَراِف، َوُيْلبُِسوَن ا
اْلَمِلُك بِأَْن ُيْكرَِمُه َوُيَركُِّبونَُه َعلَى اْلَفَرسِ فِي َساَحِة اْلَمِديَنِة، 

اَمهُ  ھَكَذا ُيْصَنُع لِلرَُّجِل الَِّذي ُيَسرُّ اْلَملُِك بِأَْن : َوُيَناُدوَن ُقدَّ
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٢١  

اللِّبَاَس َواْلَفَرَس  أَْسِرْع َوُخذِ «: َفَقاَل اْلَمِلُك لَِھاَمانَ ١٠. »ُيْكِرَمهُ 
َكَما تََكلَّْمَت، َواْفَعْل ھَكَذا لُِمْرَدَخاَي اْليَُھوِدّيِ اْلَجالِسِ فِي بَابِ 

َفأََخَذ َھاَماُن ١١. »`َ يَْسُقْط َشْيٌء ِمْن َجِميعِ َما ُقْلَتهُ . اْلَملِكِ 
ِة اْلَمِديَنِة، اللِّبَاَس َواْلَفَرَس َوأَْلبََس ُمْرَدَخاَي َوأَْرَكبَُه فِي َساحَ 

اَمهُ  ھَكَذا ُيْصَنُع لِلرَُّجِل الَِّذي ُيَسرُّ اْلَمِلُك بِأَْن «: َونَاَدى ُقدَّ
َوأَمَّا َھاَماُن َفأَْسَرَع . َوَرَجَع ُمْرَدَخاُي إِلَى بَابِ اْلَملِكِ ١٢.»ُيْكِرَمهُ 

َزَرَش  َوَقصَّ َھاَماُن َعلَى١٣. إِلَى بَْيِتِه نَائًِحا َوُمَغطَّى الرَّْأسِ 
َفَقاَل لَُه ُحَكَماُؤُه َوَزَرُش . َزْوَجِتِه َوَجِميعِ أَِحبَّائِِه ُكلَّ َما أََصابَهُ 

اَمُه ِمْن «: َزْوَجُتهُ  إَِذا َكاَن ُمْرَدَخاُي الَِّذي اْبَتَدْأَت تَْسُقُط ُقدَّ
اَمُه ُسُقوطًا . »نَْسِل اْليَُھوِد، َف1َ تَْقِدُر َعلَْيِه، بَْل تَْسُقُط ُقدَّ

َوفِيَما ُھْم ُيَكلُِّمونَُه َوَصَل ِخْصيَاُن اْلَملِِك َوأَْسَرُعوا لِِ�ْتيَاِن ١٤
 ھو مثال جميل لعمل هللا ))بَِھاَماَن إِلَى اْلَولِيَمِة الَّتِي َعِملَْتَھا

لك موفي ھذه الحالة كان ال. من خ1ل روح مضطربة
 ه، بعدما خدعه ھامان رئيس وزرائالمقصود أحشويروش ھو

كل اليھود في يوم واحد، وذلك بسبب  0صدار قرار بإھ1ك
فِي تِْلَك ١((: يقول الكتاب. خاصة هصفكراھيته لمردخاى ب

تشف الملك أنه ولما اك) ١:  ٦أس()) اللَّْيلَِة طَاَر نَْوُم اْلَمِلكِ 
إعدام ھامان وتكريم  نجا من خطة اغتيال، كانت النتيجة

روح اضطراب إلى الملك  سلوقد بدأ ھذا كله بأن أر. مردخاى
  .أحشويروش

أن  اتنا بھا التفأعتقد أن من أبسط الطرق والتى يجذب هللا
 اخل، أو دربما نكون في أجازة. يجعلنا غير مستريحين

ثم نشعر بعدم استقرار في أرواحنا، ، أو في بيوتنا الكنيسة
` نستطيع تحديد السبب حتى نضع أصبعاً عليه، كما  وربما

. نا ` نرتاح في قلوبنا، بيد أنب وجوده وحدوثهسب ` نعرف
 عما تسأل هللاھذا فإنه من الحكمة أن تتوقف و وعندما يحدث

  .يحاول أن يقوله لك
 ما استخدم في حياتى الشخصية شعوراً مستمراً  طالإن هللا

أنه  وعندما أعود إلى مذكراتى. بعدم الراحة من أجل قيادتى
 رعاية كنيسة إلى أخرىلرب ينقلنى من في كل مرة كان ا
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٢٢  

وكانت تلك ھى . أشعر بعدم راحة لعدة أشھر مسبقة كنت
ء الوقت ى يدفعنى لطلب مشورته حتى إذا جالك يقتهطر

  .لسماعه مستعداً  كونالمناسب أ
  .هللاصوت  ، لكن قف وانصت إلى` تھرب إذا اضطربت روحك

  :كلمة من أخرين
داود  للملكناثان النبى  ربما أفضل مثال لذلك ھو مواجھة

َفَجاَء إِلَْيِه َوَقاَل . َفأَْرَسَل الرَّبُّ نَاثَاَن إِلَى َداُودَ ١(() ١٢صم ٢(
َكاَن َرُج1َِن فِي َمِديَنٍة َواِحَدٍة، َواِحٌد ِمْنُھَما َغِنيٌّ َوا�َخُر «: لَهُ 

ا٢. َفِقيرٌ  ا اْلَفقِ ٣. َوَكاَن لِْلَغِنّيِ َغَنٌم َوبََقٌر َكِثيَرٌة ِجّدً يُر َفلَْم يَُكْن َوأَمَّ
لَُه َشْيٌء إِ`َّ نَْعَجٌة َواِحَدٌة َصِغيَرٌة َقِد اْقَتَناَھا َوَربَّاَھا َوَكِبَرْت َمَعُه 

تَْأُكُل ِمْن لُْقَمِتِه َوتَْشَرُب ِمْن َكْأِسِه َوتََناُم . َوَمَع بَنِيِه َجِميًعا
لَى الرَُّجِل اْلَغِنّيِ، َفَجاَء َضْيٌف إِ ٤. فِي ِحْضنِِه، َوَكانَْت لَُه َكاْبَنةٍ 

َفَعَفا أَْن يَْأُخَذ ِمْن َغَنِمِه َوِمْن بََقِرِه لُِيَھيَِّئ لِلضَّْيِف الَِّذي َجاَء 
. »إِلَْيِه، َفأََخَذ نَْعَجَة الرَُّجِل اْلَفِقيرِ َوَھيَّأَ لِلرَُّجِل الَِّذي َجاَء إِلَْيهِ 

َحيٌّ ُھَو «: ا، َوَقاَل لَِناثَانَ َفَحِمَي َغَضُب َداُوَد َعلَى الرَُّجِل ِجدًّ ٥
، إِنَُّه ُيْقَتُل الرَُّجُل اْلَفاِعُل ذلَِك،  الرَّبُّ

َويَُردُّ النَّْعَجَة أَْربََعَة أَْضَعاٍف ٦
أَْنَت «: َفَقاَل نَاثَاُن لَِداُودَ ٧.»Aَنَُّه َفَعَل ھَذا اAَْمَر َوAَنَُّه لَْم ُيْشِفقْ 

أَنَا َمَسْحُتَك َمِلًكا : الرَّبُّ إِلُه إِْسَرائِيلَ  ھَكَذا َقالَ ! ُھَو الرَُّجلُ 
َوأَْعطَْيُتَك بَْيَت َسيِِّدَك ٨َعلَى إِْسَرائِيَل َوأَْنَقْذتَُك ِمْن يَِد َشاُوَل، 

. َونَِساَء َسيِِّدَك فِي ِحْضنَِك، َوأَْعطَْيُتَك بَْيَت إِْسَرائِيَل َويَُھوَذا
لَِماَذا اْحَتَقْرَت ٩. أَِزيُد لََك َكَذا َوَكَذا َوإِْن َكاَن ذلَِك َقِلي1ً، ُكْنتُ 

رَّ فِي َعْيَنْيِه؟ َقْد َقَتْلَت ُأوِريَّا اْلِحثِّيَّ  َك1ََم الرَّّبِ لَِتْعَمَل الشَّ
ْيِف، َوأََخْذَت اْمَرأَتَُه لََك اْمَرأًَة، َوإِيَّاُه َقَتْلَت بَِسْيِف بَنِي  بِالسَّ

ْيُف بَْيَتَك إِلَى اAَبَِد، Aَنََّك َوا�َن `َ ُيفَ ١٠. َعمُّونَ  اِرُق السَّ
ھَكَذا ١١. اْحَتَقْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأََة ُأوِريَّا اْلِحثِّّيِ لَِتُكوَن لََك اْمَرأَةً 

رَّ ِمْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم : َقاَل الرَّبُّ  ھأَنََذا ُأقِيُم َعلَْيَك الشَّ
نَّ لَِقرِيبَِك، َفيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه َعْيَنْيَك َوُأْعِطيھِ 

ْمسِ  اَم ١٢. الشَّ رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا اAَْمَر ُقدَّ Aَنََّك أَْنَت َفَعْلَت بِالّسِ
ْمسِ  اَم الشَّ َقْد «: َفَقاَل َداُوُد لَِناثَانَ ١٣. »َجِميعِ إِْسَرائِيَل َوُقدَّ

الرَّبُّ أَْيًضا َقْد نََقَل َعْنَك «: َفَقاَل نَاثَاُن لَِداُودَ . »أَْخطَْأُت إِلَى الرَّّبِ 
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٢٣  

َغْيَر أَنَُّه ِمْن أَْجِل أَنََّك َقْد َجَعْلَت بِھَذا اAَْمِر ١٤. `َ تَُموتُ . َخِطيََّتكَ 
َوَذَھَب ١٥. »أَْعَداَء الرَّّبِ يَْشَمُتوَن، َفا`ْبُن اْلَمْولُوُد لََك يَُموتُ 

َوَضَرَب الرَّبُّ اْلَولََد الَِّذي َولََدْتُه اْمَرأَُة ُأوِريَّا لَِداُوَد  .بَْيتِهِ  نَاثَاُن إِلَى
َفَسأََل َداُوُد َهللا ِمْن أَْجِل الصَّبِّيِ، َوَصاَم َداُوُد َصْوًما، ١٦. َفَثِقلَ 

َفَقاَم ُشُيوُخ بَْيِتِه َعلَْيِه ١٧. َوَدَخَل َوبَاَت ُمْضطَجًِعا َعلَى اAَْرضِ 
َوَكاَن ١٨. ِقيُموُه َعِن اAَْرضِ َفلَْم يََشْأ، َولَْم يَْأُكْل َمَعُھْم ُخْبًزالِيُ 

ابعِ أَنَّ اْلَولََد َماَت، َفَخاَف َعِبيُد َداُوَد أَْن ُيْخبُِروُه  فِي اْليَْوِم السَّ
ا َكاَن اْلَولَُد َحيًّ «: بِأَنَّ اْلَولََد َقْد َماَت Aَنَُّھْم َقالُوا ا َكلَّْمَناُه ُھَوَذا لَمَّ

َقْد َماَت اْلَولَُد؟ يَْعَمُل : َفَكْيَف نَُقوُل لَهُ . َفلَْم يَْسَمْع لَِصْوتَِنا
َوَرأَى َداُوُد َعِبيَدُه يََتَناَجْوَن، َفَفِطَن َداُوُد أَنَّ اْلَولََد َقْد ١٩. »!أََشرَّ 
. »َماتَ «: لُواَفَقا» َھْل َماَت اْلَولَُد؟«: َفَقاَل َداُوُد لَِعِبيِدهِ . َماتَ 

َل ثِيَابَُه َوَدَخَل ٢٠ َفَقاَم َداُوُد َعِن اAَْرضِ َواْغَتَسَل َوادََّھَن َوبَدَّ
بَْيَت الرَّّبِ َوَسَجَد، ثُمَّ َجاَء إِلَى بَْيتِِه َوطَلََب َفَوَضُعوا لَُه ُخْبًزا 

ا َكاَن َما ھَذا اAَْمُر الَِّذي َفَعْلتَ «: َفَقاَل لَُه َعِبيُدهُ ٢١. َفأََكلَ  ؟ لَمَّ
. »اْلَولَُد َحيًّا ُصْمَت َوبََكْيَت، َولَمَّا َماَت اْلَولَُد ُقْمَت َوأََكْلَت ُخْبًزا

ا َكاَن اْلَولَُد َحيًّا ُصْمُت َوبََكْيُت Aَنِّي ُقْلتُ «: َفَقالَ ٢٢ َمْن : لَمَّ
َقْد َماَت، َفلَِماَذا َوا�َن ٢٣. يَْعلَُم؟ ُربََّما يَْرَحُمنِي الرَّبُّ َويَْحيَا اْلَولَدُ 

أَُصوُم؟ َھْل أَْقِدُر أَْن أَُردَُّه بَْعُد؟ أَنَا َذاِھٌب إِلَْيِه َوأَمَّا ُھَو َف1َ يَْرجُع 
َوَعزَّى َداُوُد بَْثَشبََع اْمَرأَتَُه، َوَدَخَل إِلَْيَھا َواْضطََجَع َمَعَھا ٢٤.»إِلَيَّ 

، َوالرَّبُّ أََحبَُّه، َفَولََدتِ اْبًنا، َفَدَعا اْسَمُه ُسلَْيَمانَ 
َوأَْرَسَل بِيَِد ٢٥

َوَحاَرَب ٢٦ .ِمْن أَْجِل الرَّّبِ » يَِديِديَّا«نَاثَاَن النَّبِّيِ َوَدَعا اْسَمُه 
َوأَْرَسَل ُيوآُب ٢٧. ُيوآُب ِربََّة بَنِي َعمُّوَن َوأََخَذ َمِديَنَة اْلَمْملََكةِ 

ُت ِربََّة َوأََخْذُت أَْيًضا َمِديَنَة َقْد َحاَربْ «: ُرُس1ً إِلَى َداُوَد يَُقولُ 
ْعِب َواْنِزْل َعلَى اْلَمِديَنِة َوُخْذَھا ٢٨. اْلِميَاهِ  َفا�َن اْجَمْع بَِقيََّة الشَّ

َفَجَمَع َداُوُد ٢٩. »لَِئ1َّ آُخَذ أَنَا اْلَمِديَنَة َفُيْدَعى بِاْسِمي َعلَْيَھا
ْعِب َوَذَھَب إِلَى ِربََّة َوحَ  َوأََخَذ تَاَج ٣٠. اَربََھا َوأََخَذَھاُكلَّ الشَّ

َھبِ َمَع َحَجرٍ َكِريٍم،  َمِلكِِھْم َعْن َرْأِسِه، َوَوْزنُُه َوْزنٌَة ِمَن الذَّ
ا. َوَكاَن َعلَى َرْأسِ َداُودَ  . َوأَْخَرَج َغِنيَمَة اْلَمِديَنِة َكثِيَرًة ِجّدً

ْعَب الَِّذي فِيَھا َوَوَضَعُھْم تَ ٣١ ْحَت َمَناِشيَر َونََواِرجِ َوأَْخَرَج الشَّ
َحِديٍد َوُفُؤوسِ َحِديٍد َوأََمرَُّھْم فِي أَتُوِن ا�ُجرِّ، َوھَكَذا َصَنَع 
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٢٤  

ْعِب إِلَى . بَِجِميعِ ُمُدِن بَنِي َعمُّونَ  ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّ
  ..))ُأوُرَشلِيمَ 

 ي حكمه كملك دون أى شعور بالذنب بعدلقد استمر داود ف
 ناثان إليه لكى معرونة، ولذلك أرسل هللال هترتكابه خطيا

  .دةله بصيرته المفقو يعيد
 ،أتذكر في أحد اAيام عندما كنت في سبيلى `تخاذ قرار ما

 ة بى قد أبلغه رسالة خاصديق وقال لى إن هللاثم زارنى ص
. ا الصباح وھى أن أصوم وأصلىي ھذوذلك أثناء ص1ته ف

اذ قرار، لم يكن يعلم أنى بصدد اتخوحيث إن ھذا الصديق 
في اليوم التالى صمت . يد هللا في اAمر أن لذلك تأكدت

عطانى هللا اتجاھاً محدداً كان أاليوم  ، وقبل نھايةوصليت
  .اAصلية كارىيختلف تماماً عن أف

هللا  ء بقلب مفتوح لصوتلذلك علينا أن نتعلم كيفية ا0صغا
 ا إذا كنا متكبرين ونعظمأم. خ1ل آخرينيتكلم من  عندما

 ينا ف1 نقبل أى توجيه من أى شخص، فعلينا إذنالذات ف
 قوله عن فشل بالعودة إلى سفر اAمثال والذى يكرر هللا

، ويمتدح ھذا السفر الذى ` يقبل النقد أو التوبيخ ا0نسان
  .ول التوبيخ التقى فينجح في حياتهيتعلم قب ىالرجل الذ
 ين، Aن ا�خرالشديد في ھذا الشأن بد من الحذرإ` أنه `

ومثالنا في . ياھم فربما ننقاد بھم إلى الض1لمھما كانت نوا
ھو ما حدث مع رحبعام ابن سليمان، والذى طلب  ذلك

، وبئس ثم اAحداث لكنه انصاع إلى اAخيرة مشورة الشيوخ
  .المصير

 ن، لكخرين قد يتكلم من خ1ل ا�لذلك بينما نتأكد أن هللا
 ن له القدرة أولنعلم أن هللا. أن نفحص الرسالة وحاملھا يجب

يعلم ما بداخلنا، وأنه يستطيع أن يحمل آخر بكلمة أخرى 
  .بدت أنھا غير منطقية على ا0ط1ق، حتى لو لنا يقولھا

  :البركات
ھو   إلينا عندما يباركنا بطرق غير عادية، وھذاقد يتكلم هللا

 ه شخصياً، وھو ما شرحهوالذى أستمتع ب نوع جذب ا`نتباه
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٢٥  

أَْم تَْسَتِھيُن بِِغَنى ُلْطِفِه ٤((: القديس بولس عندما كتب ھكذا
َوإِْمَھالِِه َوطُوِل أَنَاتِِه، َغْيَر َعالٍِم أَنَّ ُلْطَف ِهللا إِنََّما يَْقَتاُدَك إِلَى 

  .)٤: ٢رو )) (التَّْوبَِة؟
 ة لكىة أن يستخدم البركات الوفيرة وغير العاديلتطيع اليس

 ، أو لھاروحية أو ماليةوقد تكون ھذه البركات  يجذب انتباھنا؛
دم لكن هللا ` يستطيع أن يستخ. ع1قة بالبيت أو اAجازة

 عن هللا الوسيلة مع كل واحد، فقد يصبح أكثر استق1`ً  ھذه
إنه . سه وأكثر أنانية و` يعود يھتم باoاھتماماً بنف وأكثر

  .الدافع من وراء ھذا ھو حبه لنا ببركاته لنا Aن يجذبنا
، نحن ، كما يرى خطته لنا وخطتناتقبلنا وحاضرناإنه يرى مس

 وعندما يرى ھذا كله في حالة اصطدام فإنه يجذب انتباھنا
ى إليه ومن ثم ننجو من دمار ير عن محبته لكى نصغبكتع

  .مؤكد
 ؟ وعندما نراھمأليس ھذا بالضبط ھو ما نفعله تجاه أو`دنا

0نقاذھم؟ أ` نقدم لھم  جاه تعب ما أ` نفعل شيئاً فى ات
  ؟لحمايتھم من تحطيم حياتھم نصيحة

 ، إذا علمت أن ابنك قد بدأ يتجول مععلى سبيل المثال
أ`  ،ذين يتعمدون كسر القوانين العامةجموعة من اAو`د الم

 ؟ أ` تؤكد له أنتجلس معه وتحذره من مخاطر محتملة
 إن"على حياته وتقول له  يجابياً أصدقاءه سوف يؤثرون إ

 ؟ فإن كنت أنت وأنا"المعاشرات الردية تفسد اAخ1ق الجيدة
  ؟ ما ھو أقل من أجلناهللا ھكذا، فھل يفعل

  :صSه غير مستجابة
 ، فإننا نستمتع ببركات هللاطالما نحصل على التماساتنا

 مثل ز حاجة ماسة وتصير السماء، ولكن عندما تبروإمداده لنا
وقت إن ھذا الصمت ھو ال . ھنا يجذب انتباھنا، فاoحاسالن

الذاتى في ضوء الروح  صالمناسب لعملية روحية من الفح
استجابة بعض  أسباب عدم وتوضح لنا كلمة هللا. القدس

تَْطلُُبوَن ٣(( )٣: ٤يع(الطلبات، فھى إما Aسباب خاطئة 
اتُِكمْ َولَْسُتْم تَْأُخُذوَن، Aَنَُّكْم تَْطُلُبوَن َردِ  .)) يًّا لَِكْي ُتْنِفُقوا فِي لَذَّ
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َوَمْھَما َسأَْلَنا نََناُل ِمْنُه، ٢٢(( )٢٢: ٣يو ١(أو بسبب العصيان 
أنھا  أو .))Aَنََّنا نَْحَفُظ َوَصايَاُه، َونَْعَمُل اAَْعَماَل اْلَمْرِضيََّة أََماَمهُ 

ُة الَّتِي َوھِذِه ِھَي الثِّقَ ١٤(( )١٤:٥يو ١( بعيدة عن إرادة هللا 
، .))أَنَُّه إِْن طَلَْبَنا َشْيًئا َحَسَب َمِشيَئتِِه يَْسَمُع لََنا: لََنا ِعْنَدهُ 

. أثرت علينا  عما إذا كانت ھذه اAمور قدو`بد أن نسأل هللا
الحساسية  وربما يكون سبب عدم استجابة الص1ة ھو عدم

أَيَُّھا  َكذلُِكمْ ٧((بطرس  في الع1قة الزوجية، كما قال القديس
الرَِّجاُل، ُكونُوا َساِكنِيَن بَِحَسِب اْلِفْطَنِة َمَع ا0ِنَاِء النَِّسائِّيِ 
َكاAَْضَعِف، ُمْعِطيَن إِيَّاُھنَّ َكَراَمًة، َكاْلَواِرثَاتِ أَْيًضا َمَعُكْم نِْعَمَة 

  ).٧:٣بط ١.)) (اْلَحيَاِة، لَِكْي `َ ُتَعاَق َصلََواتُُكمْ 
 بعض اAحيان أن يستجيب لصلواتنا Aنه يرفض في إن هللا

 يعلم أن ذلك إنما يبعدنا عنه أكثر، أما عدو الخير فإنه يسعد
هللا  صل على استجابة لكل ما نريد بعيداً عن إرادةعندما نح

اAبواب  إن. رنا اليوم يعنى مشاكل في الغدAنه يعلم أن سرو
املة الع لموصدة في وجه الص1ة تكون أحياناً ھى يد هللا

في  ركيزنا نحو مجال آخر أكثر احتياجاً لكى يعيد توجيه ت
  .حياتنا

 شوكة بولس أداة تعليمية لم1يين لقد استخدم هللا
َولَِئ1َّ أَْرتَِفَع بَِفْرِط ٧(( )٧:١٢كو ٢(تى ا�ن ح المؤمنين

ْيطَاِن  ا0ِْع1َنَاتِ، ُأْعِطيُت َشْوَكًة فِي اْلَجَسِد، َم1ََك الشَّ
 ، ولكنلقد ذھبت ص1ته ب1 استجابة.)). نِي، لَِئ1َّ أَْرتَِفعَ لِيَْلِطمَ 

 ل تركيزه حول صعوبة مشكلته إلى إدراكفي الوقت ذاته تحو
 معنى ھذه التحية في ، فقد كان يعلم تماماً جديد لنعمة هللا

إن ص1ته غير . "نعمة وس1م"افتتاحيات رسائله بقوله 
  .ا`عتماد على هللاقد أتت به إلى بعد جديد من  المجابة
  :الفشل

َفَرَفَعْت ُكلُّ ١(( يصف اAصحاح الرابع عشر من سفر العدد
ْعُب تِْلَك اللَّْيلَةَ  َر ٢. اْلَجَماَعِة َصْوتََھا َوَصَرَخْت، َوبََكى الشَّ َوتََذمَّ

َعلَى ُموَسى َوَعلَى َھاُروَن َجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل، َوَقاَل لَُھَما 
لَْيَتَنا ُمْتَنا فِي أَْرضِ ِمْصَر، أَْو لَْيَتَنا ُمْتَنا فِي ھَذا «: َعةِ ُكلُّ اْلَجَما
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َولَِماَذا أَتَى بَِنا الرَّبُّ إِلَى ھِذِه اAَْرضِ لَِنْسُقطَ ٣! اْلَقْفرِ 
ْيِف؟ تَِصيُر نَِساُؤنَا َوأَْطَفاُلَنا َغِنيَمةً  أَلَْيَس َخْيًرا لََنا أَْن . بِالسَّ

نُِقيُم َرئِيًسا َونَْرجُع «: َفَقاَل بَْعُضُھْم لِبَْعضٍ ٤» َر؟نَْرجَع إِلَى ِمصْ 
َفَسَقطَ ُموَسى َوَھاُروُن َعلَى َوْجَھْيِھَما أََماَم ُكّلِ ٥.»إِلَى ِمْصرَ 

َويَُشوُع ْبُن نُوَن َوَكالُِب ْبُن ٦. َمْعَشِر َجَماَعِة بَِني إِْسَرائِيلَ 
 َAُسوا ا َوَكلََّما ُكلَّ ٧ْرَض، َمزََّقا ثِيَابَُھَما يَُفنََّة، ِمَن الَِّذيَن تََجسَّ
اAَْرُض الَِّتي َمَرْرنَا فِيَھا «: َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل َقائِلَْينِ 

ا ا ِجّدً َسَھا َجيَِّدٌة ِجّدً إِْن ُسرَّ بَِنا الرَّبُّ ُيْدِخْلَنا إِلَى ھِذِه ٨. لَِنَتَجسَّ
إِنََّما `َ تََتَمرَُّدوا ٩. ا تَِفيُض لَبًَنا َوَعَس1ً اAَْرضِ َوُيْعِطيَنا إِيَّاَھا، أَْرضً 

َقْد َزاَل . َعلَى الرَّّبِ، َو`َ تََخاُفوا ِمْن َشْعِب اAَْرضِ Aَنَُّھْم ُخْبُزنَا
َولِكْن َقاَل ُكلُّ ١٠.»`َ تََخاُفوُھمْ . َعْنُھْم ِظلُُّھْم، َوالرَّبُّ َمَعَنا

ُثمَّ ظََھَر َمْجُد الرَّّبِ فِي َخْيَمِة . ِحَجاَرةِ اْلَجَماَعِة أَْن ُيْرَجَما بِالْ 
َحتَّى «: َوَقاَل الرَّبُّ لُِموَسى١١. ا`ْجتَِماعِ لُِكّلِ بَنِي إِْسَرائِيلَ 

ُقونَِني بَِجِميعِ  ْعُب؟ َوَحتَّى َمَتى `َ ُيَصّدِ َمَتى ُيِھيُننِي ھَذا الشَّ
ِّ ١٢ا�يَاتِ الَّتِي َعِمْلُت فِي َوَسِطِھْم؟  ي أَْضِرُبُھْم بِاْلَوبَِإ إِن

َفَقاَل ُموَسى ١٣. »َوُأبِيُدُھْم، َوُأَصيُِّرَك َشْعبًا أَْكبََر َوأَْعظََم ِمْنُھمْ 
ْعَب «: لِلرَّّبِ  َفيَْسَمُع اْلِمْصِريُّوَن الَِّذيَن أَْصَعْدَت بُِقوَّتَِك ھَذا الشَّ

ضِ الَِّذيَن َقْد َسِمُعوا َويَُقولُوَن لُِسكَّاِن ھِذِه اAَرْ ١٤ِمْن َوَسِطِھْم، 
ْعِب، الَِّذيَن أَْنَت يَا َربُّ َقْد ظََھْرَت  أَنََّك يَا َربُّ فِي َوَسِط ھَذا الشَّ
لَُھْم َعْيًنا لَِعْيٍن، َوَسَحابَُتَك َواقَِفٌة َعلَْيِھْم، َوأَْنَت َسائٌِر أََماَمُھْم 

ْعَب ١٥ .بَِعُموِد َسَحابٍ نََھاًرا َوبَِعُموِد نَارٍ لَْي1ً  َفإِْن َقَتْلَت ھَذا الشَّ
ُعوُب الَِّذيَن َسِمُعوا بَِخبَِرَك َقائِلِينَ  : َكَرُجل َواِحٍد، يََتَكلَُّم الشُّ

ْعَب إِلَى اAَْرضِ الَّتِي ١٦ Aَنَّ الرَّبَّ لَْم يَْقِدْر أَْن ُيْدِخَل ھَذا الشَّ
ظُْم ُقْدَرُة َسيِِّدي َكَما َفا�َن لَِتعْ ١٧. َحلََف لَُھْم، َقَتلَُھْم فِي اْلَقْفرِ 

ْنَب ١٨: تََكلَّْمَت َقائ1ًِ  الرَّبُّ طَِويُل الرُّوحِ َكثِيُر ا0ِْحَساِن، يَْغِفُر الذَّ
يَِّئَة، لكِنَُّه `َ ُيْبرِئُ  بَْل يَْجَعُل َذْنَب ا�بَاِء َعلَى اAَْبَناِء إِلَى . َوالسَّ

ْعِب َكَعظََمِة  اِْصَفحْ ١٩. اْلجِيِل الثَّالِِث َوالرَّابعِ  َعْن َذْنِب ھَذا الشَّ
ْعِب ِمْن ِمْصَر إِلَى ھُھَنا . »نِْعَمتَِك، َوَكَما َغَفْرَت لِھَذا الشَّ

َولكِْن َحيٌّ أَنَا ٢١. َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْولِكَ «: َفَقاَل الرَّبُّ ٢٠
اِل الَِّذيَن َرأَْوا إِنَّ َجِميَع الرِّجَ ٢٢َفُتْم�ُ ُكلُّ اAَْرضِ ِمْن َمْجِد الرَّّبِ، 
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َمْجِدي َوآيَاتِي الَِّتي َعِمْلُتَھا فِي ِمْصَر َوفِي اْلبَرِّيَِّة، َوَجرَُّبونِي 
لَْن يََرْوا اAَْرَض الَّتِي ٢٣ا�َن َعَشَر َمرَّاتٍ، َولَْم يَْسَمُعوا لَِقْولِي، 

َوأَمَّا َعْبِدي ٢٤. َھاَوَجِميُع الَِّذيَن أََھانُونِي `َ يََرْونَ . َحلَْفُت �بَائِِھمْ 
َكالُِب َفِمْن أَْجِل أَنَُّه َكانَْت َمَعُه ُروٌح ُأْخَرى، َوَقِد اتَّبََعنِي تََماًما، 

َوإِِذ ٢٥. ُأْدِخُلُه إِلَى اAَْرضِ الَِّتي َذَھَب إِلَْيَھا، َوَزْرُعُه يَِرثَُھا
، َفاْنَصِرُفوا َغًدا اْلَعَمالَِقُة َواْلَكْنَعانِيُّوَن َساِكُنوَن فِي اْلَواِدي

َوَكلََّم الرَّبُّ ٢٦.»َواْرتَِحلُوا إِلَى اْلَقْفِر فِي طَرِيقِ بَْحِر ُسوفَ 
َحتَّى َمَتى أَْغِفُر لِھِذِه اْلَجَماَعِة «٢٧: ُموَسى َوَھاُروَن َقائ1ًِ 

؟ َقْد َسِمْعُت تََذمَُّر بَنِي إِْسَرائِيَل  َرِة َعلَيَّ رِّيَرِة اْلُمَتَذّمِ الَِّذي الّشِ
ُرونَُه َعلَيَّ  ، Aَْفَعلَنَّ بُِكْم : ُقْل لَُھمْ ٢٨. يََتَذمَّ َحيٌّ أَنَا يَُقوُل الرَّبُّ

فِي ھَذا اْلَقْفِر تَْسُقُط ُجَثُثُكْم، َجِميُع ٢٩. َكَما تََكلَّْمُتْم فِي ُأُذنَيَّ 
اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَدِدُكْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة 

ُروا َعلَيَّ فَ  لَْن تَْدُخلُوا اAَْرَض الَّتِي َرَفْعُت ٣٠. َصاِعًدا الَِّذيَن تََذمَّ
. يَِدي Aُْسكَِننَُّكْم فِيَھا، َما َعَدا َكالَِب ْبَن يَُفنََّة َويَُشوَع ْبَن نُونٍ 

ا أَْطَفاُلُكُم الَِّذيَن ُقْلُتْم يَُكونُوَن َغِنيَمًة َفإِنِّي َسُأْدِخلُھُ ٣١ ْم، َوأَمَّ
َفُجَثُثُكْم أَْنُتْم تَْسُقُط فِي ٣٢. َفيَْعِرُفوَن اAَْرَض الَِّتي اْحَتَقْرتُُموَھا

َوبَُنوُكْم يَُكونُوَن ُرَعاًة فِي اْلَقْفِر أَْربَِعيَن َسَنًة، ٣٣ھَذا اْلَقْفِر، 
َكَعَدِد ٣٤. َويَْحِملُوَن ُفُجوَرُكْم َحتَّى تَْفَنى ُجَثُثُكْم فِي اْلَقْفرِ 

 َAَنِة يَْومٌ ا ْسُتْم فِيَھا اAَْرَض أَْربَِعيَن يَْوًما، لِلسَّ . يَّاِم الَّتِي تََجسَّ
أَنَا الرَّبُّ َقْد ٣٥. تَْحِملُوَن ُذنُوبَُكْم أَْربَِعيَن َسَنًة َفَتْعِرُفوَن اْبِتَعاِدي

رِّيَرِة اْلُمتَّ . تََكلَّْمتُ  ِفَقِة Aَْفَعلَنَّ ھَذا بُِكّلِ ھِذِه اْلَجَماَعِة الّشِ
ا الرَِّجاُل الَِّذيَن ٣٦.»فِي ھَذا اْلَقْفِر يَْفَنْوَن، َوفِيِه يَُموتُونَ . َعلَيَّ  أَمَّ

ُسوا َعلَْيِه  ُسوا اAَْرَض، َوَرَجُعوا َوَسجَّ أَْرَسلَُھْم ُموَسى لِيََتَجسَّ
 َفَماَت الرَِّجالُ ٣٧ُكلَّ اْلَجَماَعِة بِإَِشاَعِة اْلَمَذمَِّة َعلَى اAَْرضِ، 

َة الرَِّديَئَة َعلَى اAَْرضِ بِاْلَوبَإِ أََماَم الرَّّبِ  . الَِّذيَن أََشاُعوا اْلَمَذمَّ
َوأَمَّا يَُشوُع ْبُن نُوَن َوَكالُِب ْبُن يَُفنََّة، ِمْن ُأولِئَك الرَِّجاِل الَِّذيَن ٣٨

ُسوا اAَْرَض، َفَعاَشا ا تََكلََّم ُموَسى٣٩ .َذَھُبوا لِيََتَجسَّ بِھَذا  َولَمَّ
ا ْعُب ِجّدً ُثمَّ بَكَُّروا ٤٠. اْلَك1َِم إِلَى َجِميعِ بَِني إِْسَرائِيَل بََكى الشَّ

نَْصَعُد ! ُھَوَذا نَْحنُ «: َصبَاًحا َوَصِعُدوا إِلَى َرْأسِ اْلَجبَِل َقائِلِينَ 
َفَقاَل ٤١. »إِلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي َقاَل الرَّبُّ َعْنُه، َفإِنََّنا َقْد أَْخطَْأنَا
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`َ ٤٢. لَِماَذا تََتَجاَوُزوَن َقْوَل الرَّّبِ؟ َفھَذا `َ يَْنَجحُ «: ُموَسى
تَْصَعُدوا، Aَنَّ الرَّبَّ لَْيَس فِي َوَسِطُكْم لَِئ1َّ تَْنَھِزُموا أََماَم 

اَمُكْم تَْسُقطُونَ ٤٣. أَْعَدائُِكمْ   Aَنَّ اْلَعَمالَِقَة َواْلَكْنَعانِيِّيَن ُھَناَك ُقدَّ
ْيفِ  . »إِنَُّكْم َقِد اْرتََدْدُتْم َعِن الرَّّبِ، َفالرَّبُّ `َ يَُكوُن َمَعُكمْ . بِالسَّ

ا تَاُبوُت َعْھِد . لِكنَُّھْم تََجبَُّروا َوَصِعُدوا إِلَى َرْأسِ اْلَجبَلِ ٤٤ َوأَمَّ
الَِقُة َفَنَزَل اْلَعمَ ٤٥. الرَّّبِ َوُموَسى َفلَْم يَْبَرَحا ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَّةِ 

اِكُنوَن فِي ذلَِك اْلَجبَِل َوَضَرُبوُھمْ  ُروُھْم  َواْلَكْنَعانِيُّوَن السَّ َوَكسَّ
.  للفشل لكى نسمع صوتههللا كيفية استخدام .))إِلَى ُحْرَمةَ 

إسرائيل بعدما تحرروا من  ذكر اAصحاح السابق أن شعبوي
ميعاد، إلى أرض ال ، كانوا في طريقھمريةصمالعبودية ال

حملوا  ، لكن عشرة منھمرسلوا اثنى عشر جاسوساً فأ
 )٣٥_ ٢٦(ثم يذكر سفر العدد . تقريراً سلبياً مقابل اثنين

 على الشعب بسبب عدم إيمانھم وعدم رغبتھم دينونة هللا
، وأدرك الشعب خطأھم وحاولوا  بهامت1ك ما وعدھم هللا في

وا َصبَاًحا ُثمَّ بَكَّرُ ٤٠((: بتغيير القلب، وقالواكلة المش إص1ح
نَْصَعُد إِلَى ! ُھَوَذا نَْحنُ «: َوَصِعُدوا إِلَى َرْأسِ اْلَجبَِل َقائِِلينَ 

:  ١٤عدد .)) (»اْلَمْوِضعِ الَِّذي َقاَل الرَّبُّ َعْنُه، َفإِنََّنا َقْد أَْخطَْأنَا
تَْصَعُدوا، Aَنَّ الرَّبَّ لَْيَس فِي : ((موسى أجاب ، لكن)٤٠

  ).٤٢.)) (تَْنَھِزُموا أََماَم أَْعَدائُِكمْ  َوَسِطُكْم لَِئ1َّ 
وكانت  لقد انطلقوا من عبودية مصر،! إننا بصدد جذب ا`نتباه

 رين في مصر، وكانت` تزال تحمل ضربات المسخظھورھم 
 وا آنذاك على، وقد وقفرائحة الطعام ` تزال في أنوفھم

 م، لكن عدأعتاب أرض تفيض لبناً وعس1ً قد وعدھم هللا بھا
، تابھم إحساس بالخزى فناحوا وبكوالقد ان .ا0يمان أعماھم

ظھر لھم وقد أ  جذب انتباھھم؛، إ` أن هللامتأخراً  ن كانكول
  .يتسبب في موت كل بالغ في البرية سوف أن عدم إيمانھم

مفش1ت في الحياة ھى أدوات جذب تكون أعظم ال أحياناً 
كل اAمور، وترتب ، وتستقر ربما تخطط للزواج. هللا `نتباھنا

، ثم ينھار كل شىء مع الكاھن، ومع رجال الزينة والورد كل
 في ؟ ربما أن هللاث، ولماذا عما حدوتعود تسأل هللا شىء،
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، وكان ھذا قد وصل إليك ليوقف زواجاً فاش1ً  هتبخطة مح
بما استمررت وإ` فر: جذب انتباھك إليه ىالفشل ھو الذ

إننا .يس بحسب إرادة هللالكنه لو تفعل ما تظن أنه صواب
 ، ونجعله ھو موضوع عندما نفشلنميل عادة إلى لوم هللا

 عندما اكتنفت الضيقة أيوب سخرت منه زوجته وقالت. بناغض
ٌك بَْعُد بَِكَمالَِك؟ بَارِِك «: َفَقالَْت لَُه اْمَرأَُتهُ ٩(( :له أَْنَت ُمَتَمّسِ
لشيطان كان أن ا، وواضح )٩: ٢أى(.)) »!ِهللا َوُمتْ ) العن(

، لكن رد فعل أيوب أبوب عن هللا منظور يحاول ھنا أن يشوه
  .كان مدھشاً ورائعاً 

 ربما نسمح. يقة استجابتنا للفشل مھمة للغايةإن طر
 خبرنا أننا غيرالقبيح نحونا وييطان أن يوجه إصبعه للش

 وقد سمعت.  لم يعد يحبنا بعدمستحقين Aى شىء وأن هللا
، ` سيما عندما بر سنين طويلةكثيرين يقولون ذلك ع

، لكنھم ` يدركون أن هللا عرون بالمرارة نحو هللافيش يفشلون
إن رد الفعل الحكيم عندما  .من تدمير حياتھم قد أنقذھم

، إياهعما يحاول أن يعلمنا  سؤال الرب دائماً يأتى الفشل ھو 
  .خطط هللا ومقاصده ثم نستجيب للفشل بمنظور جديد إلى

  :اديةظروف غير ع
 وقصة موسى. ا نحول أنظارنا وقلوبنا نحو هللاھذا ما يجعلن

قد تربى في  اً وارمغ مثال حى لذلك، وكان ب1 شك محارباً 
أن يتولى اAمور بيديه فقتل ثم قرر في يوم ما  فرعون؛ قصر

التالية في  مصرياً، ثم ھرب لحياته وقضى اAربعين عاماً  جندياً 
يابه القديمة وراعياً لقطيع من صحراء مديان مرتدياً ث مجاھل

0رادة فكان `بد من وحيث أن موسى كان قوى ا .الغنم
حترق تباھه بالعليقة التى لم تكن ت انجذب هللا كسره وھكذا

َوأَمَّا ُموَسى َفَكاَن يَْرَعى َغَنَم يَْثُروَن َحِميِه ١(() ٣_ ا : ٣خر (
ِء اْلبَرِّيَِّة َوَجاَء إِلَى َجبَِل ِهللا َكاِھِن ِمْديَاَن، َفَساَق اْلَغَنَم إِلَى َوَرا

. َوظََھَر لَُه َم1َُك الرَّّبِ بِلَِھيِب نَاٍر ِمْن َوَسِط ُعلَّْيَقةٍ ٢. ُحوِريبَ 
َفَقاَل ٣. َفَنظََر َوإَِذا اْلُعلَّْيَقُة تََتَوقَُّد بِالنَّاِر، َواْلُعلَّْيَقُة لَْم تَُكْن تَْحَترِقُ 

لَِماَذا `َ . Aَْنظَُر ھَذا اْلَمْنظََر اْلَعِظيمَ أَِميُل ا�َن «: ُموَسى
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دائه اليومى لكى ن أقف عندما تووع ،.))»تَْحَتِرُق اْلُعلَّْيَقُة؟
  .تكلم إليه هللا ، فعندئذيرى ما كان يحدث

 ،يجب أن نتعلم الحياة في محضر هللا في كل ظروف الحياة
 ثار أو آوعلى كل واحد من أو`د هللا أن يتطلع إلى أثر يد هللا

 ،الحياة ` سيما إذا كان يسلك بالروحف قي كل مواأقدامه ف
  .فاo فوق الكل ونحن أو`ده، و` مجال للصدفة في حياتھم

ناك بعض اAمور التى يسمح هللا بھا أو يرسلھا إليھم، ھ
  .ثابة أدوات جذب ا`نتباه، وليست مصادفاتبم وھى

 يطردك منوف أن رئيسك في العمل أخبرك أنه س افترض
استجابتك متعددة الجوانب، فربما تتعجب ا تكون ن، فھالعمل

سوف يفكر فيه الناس أو تسأل عن السبب الذى من  ماع
 ما يحاول أن يعلمك هللا لب من، أو تطهللا بذلك أجله سمح

ئ فإن فة ما في كل ش موجود بصن هللاأ امب ولكن. إياه
مفھوم لى الع كمؤمن ھى الحصول بة لك مناسابة الا`ستج
عمل ھو نفسه الذى ذا الھ طاكى أع الذAن هللا ا0لھى؛

  .سمح لك بفقدانه
ما يكون  ادةلم بالضبط ما الذى يجذب انتباھنا، وع يعإن هللا

ن1حظ  ف لكىق، تدفعنا إلى التومن خ1ل ظروف غير عادية
  .ما يعمله هللا في حياتنا

  :الفشل
نت مسئوليتھم موعد، وكال شعب إسرائيل إلى أرض الوص

، وكان ينة أريحا، وتم ذلكعلى مد اAولى ھى ا`ستي1ء
المدينة الھادئة الصغيرة تالى ھو مدينة عاى، تلك ال التحدى

ذلك مجرد خطوة عابرة من كل وكان . من أريحا يقعلى الطر
 أن محاربى إسرائيل عملوا ، إ`مقارنة بأريحا الطبيعيةالوجوه 
ل ليشوع إن كل الغنيمة والذھب قا أن هللا ،أولھما: خطأين

عخان احتفظ بكنز لنفسه وطمره تحت  والفضة ھى o، لكن
تاب إنھم قرروا أن يھزمرا عاى دون الك ، يقولخيمته؛ وثانيھما

، وبسبب دد من هللاإرشاد مح خطة حربية حقيقية وبدون
ة من الجنود لكنھم يرصغ لوا مجموعةالثقة الزائدة أرس
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َفَضَرَب ِمْنُھْم أَْھُل َعاَي نَْحَو ٥(( )٥: ٧ش ي(مة انھزموا شر ھزي
ِستٍَّة َوث1ََثِيَن َرُج1ً، َولَِحُقوُھْم ِمْن أََماِم اْلبَابِ إِلَى َشبَاِريَم 

ْعِب َوَصاَر ِمْثَل . َوَضَرُبوُھْم فِي اْلُمْنَحَدرِ  َفَذاَب َقْلُب الشَّ
 ت هللاع فكان أنه سقط أمام تابوفعل يشو ، أما رد.))اْلَماءِ 

، وھكذا جذب مسوحاً ھو وشيوخ الشعب ومزق ثيابه ووضع
  .جعله يفشل في محاولة حربية ههللا انتباھ

أو عندما  ،أو مالياً  كلما باركنا هللا روحياً  لعلنا نتذكر عاى دائماً 
أن  إن بركة هللا لنا `بد. في حياتنا فائقاً   أمراً يعمل هللا

 ن ما يعقب البركاتبھا شكر وتسبيح ثم انتباه تام، Aيصح
العظيمة ھو وقت الفشل، ومن ثم يجب أن نكون فائقى 

ر بذواتنا ونحطم قصد لصوت هللا لئ1 نتكبر ونفتخ حساسيةال
وكم من . والنتيجة أن هللا يسمح بالفشل. لنا  من بركتههللا

اختبروا الفشل وتعجبوا لذلك، لكنھم عادوا  رجال أعمال
  .تھا دون طلب قيادة هللامشكلة ذاال لببساطة يدورون حو

 ص قيامھا بدراسةت أتحدث مع سيدة عن اختبارھا بخصوكن
ات كانت قد اب المقدس في بيتھا مع سيدات أخريالكت

، بالبريد، واستعدت لضيافتھن جميعاً  إليھن الدعوة وجھت
ء ھذا وإزا. يدات فقط ھن اللواتى لبين الدعوةس لكن ث1ث

لدعوة الشخصية لكل افي أسلوب آخر، وھو  الفشل فكرت
  .حتوھكذا نج ،سيدة على حدة
، ر بين أن تفشل وبين أن تكون فاش1ً ھناك فارق كبي

في أمر ما ربما يصبح ھو أعظم خطوة نحو النجاح  فالفشل
 و هللا` سبما إذا كانت لنا حكمة كافية ل1نتباه نح في حياتنا

نا ناجحين في علجشل اليوم يفي وسط الفشل، واذا كان ف
بالفشل في اAمور الصغيرة لكى ننجح في  حبد، فلنرالغ

، نا ونعترف بھاة أن ندرك أخطاءا ببساطنلبوع ،اAمور الكبيرة
نشكره Aنه استحوذ على انتباه قلوبنا  ت نفسهوفي الوق

لين، بل ربما السقوط اشنا فل` تجع إن السقطات. بالكامل
انتصارات و سبيل نحد الھالذى يم ة ھوثم ا`ستجابة له بلياق

  .المستقبل
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  :ا%نھيار المالى
كان . انتباھنا  مصادرنا ا`قتصادية لكى يجذبف هللاأحياناً يجف

َوفِي تِْلَك اAَيَّاِم لَْم يَُكْن َملٌِك ٦((موضوع سفر القضاة كله ھو 
.)) َكاَن ُكلُّ َواِحٍد يَْعَمُل َما يَْحُسُن فِي َعْيَنْيهِ . فِي إِْسَرائِيلَ 

ت �خر يقع في الوثنية قو كان الشعب من، و)٦:١٧قض (
وبعدما دخل اAعداء أرض  ،وثنيةوفي التزاوج من القبائل ال

ا ٦(( :، يقول الوحىإسرائيل لكى يخربوھا َفَذلَّ إِْسَرائِيُل ِجّدً
قض ( .))َوَصَرَخ بَُنو إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّّبِ . ِمْن قِبَِل اْلِمْديَانِيِّينَ 

٦:٦(.  
 ھم كل مادةندما أخذ مإسرائيل إلى الرب؟ عنمتى صرخ بنو 

 ملوھاطيبة ودفعھم إلى الكھوف والمغاير والحصون، والتى ع
 تدمير  بالضبط ماذا يجذب انتباھھم، وھنا علم هللاملحياتھ

  .كل مقتنياتھم
 سبق أن جفف هللا مواردك المالية؟ وربما كانت ذات مرة ھل

بحر ثم بدأت في حياتك ھى مثل المحيط، ثم صارت مثل ال
مائى ثم ءلت مثل المجرى الفصارت كالنھر ثم تضا تجف

تباه  لجذب انھذا أصعب أسلوب يتخذه هللا ربما! ضاعت
استجابة المؤمن عادة تكون  رد فعل أوا0نسان العادى، لكن 

فلن تذبل موارده  يعطى عشوره المان أنه طخاطئة، Aنه يظ
ن لكنه يتعمد عصياعشوره و أما إذا كان الفرد يقدم. ماليةال

كى يجعل ء مؤقتين لأعدا دم هللا، فبالتأكيد سوف يستخهللا
  .ذلك الشخص يطلب وجه هللا

َفيَْم�ُ ١٩((: 1م الوحى كما قال بولسو` تعارض ھنا مع ك
إِلِھي ُكلَّ اْحتِيَاِجُكْم بَِحَسِب ِغَناُه فِي اْلَمْجِد فِي اْلَمِسيحِ 

 يعلم أن حاجتنا العظمى ذلك Aنه، )١٩:٤فى .)) (يَُسوعَ 
، وھذا أكثر أھمية بالنسبة له من أى ربح ھى ا0صغاء إليه

 لھم بتدمير ماليتھم ولم أعرف كثيرين قد سمح هللا .مادى
جذب انتباھھم، ومثل ھذا التدخل  شىء لكن هللا يعد لھم

  .حاسمة في سلوكھم الروحى مواجھة أموراً  أجبرھم على
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جل رل ية صارت ماكينات الحلفاء ملكاً المية الثانأثناء الحرب الع
هللا  فقد جعل ، وAنه كان مسيحياً مكرساً "ك.ج.ر"الصناعة 

 ، وكان يقدم o الكثير، ولكنه في عامشريكاً له في أعماله
 مالوائد إلى رأس المن الف" نصيب هللا"قرر أن يضم  ١٩٢٠

 وائديب هللا في العام التالى، لكن الفعلى أن يزيد من نص
وكان العامان التاليان من أسوأ اختبارات ھذا الرجل  مشتانك

 ،عھده السابق مع الرب فأعاده إليه، وعندئذ تذكر حياته في
تطاع أن ينھض من كبوته ا`قتصادية في غضون عام واس
  . الضوء اAحمر لكى يلفت انتباھهتخدم هللالقد اس. واحد
، هللا أخذهوضوع ` يتعلق بكمية المال الذى يعطيه أو يمإن ال

صرخ  وعندما. الوسيلة التى يجذب بھا انتباھنا لكن المھم ھو
 ، وخلصھم منبنو إسرائيل إلى هللا فقد استمع إليھم

  .وباركھم ديانيينمال
  :المأساة
 . لجذب انتباھنادمھا هللايقة عرضية قد يستخإنھا طر

ُدوُروا بِأَْرضِ َواْرتََحلُوا ِمْن َجبَِل ُھوٍر فِي طَرِيقِ بَْحِر ُسوٍف لِيَ ٤((
ْعبِ فِي الطَِّريقِ  ْعُب ٥. أَُدوَم، َفَضاَقْت نَْفُس الشَّ َوتََكلََّم الشَّ

لَِماَذا أَْصَعْدتَُمانَا ِمْن ِمْصَر «: َعلَى ِهللا َوَعلَى ُموَسى َقائِِلينَ 
َنا لَِنُموَت فِي اْلبَرِّيَِّة؟ Aَنَُّه `َ ُخْبَز َو`َ َماَء، َوَقْد َكِرَھْت أَْنُفسُ 

ِخيفَ  ْعِب اْلَحيَّاِت ٦. »الطََّعاَم السَّ َفأَْرَسَل الرَّبُّ َعلَى الشَّ
ْعَب، َفَماَت َقْوٌم َكثِيُروَن ِمْن إِْسَرائِيلَ  . اْلُمْحِرَقَة، َفلََدَغِت الشَّ

ْعُب إِلَى ُموَسى َوَقالُوا٧ َقْد أَْخطَْأنَا إِْذ تََكلَّْمَنا «: َفأَتَى الشَّ
َفَصلَّى . »َعلَْيَك، َفَصّلِ إِلَى الرَّّبِ لِيَْرَفَع َعنَّا اْلَحيَّاتِ َعلَى الرَّّبِ وَ 

ْعبِ    .)٧_ ٤: ١٢د عد(.)) ُموَسى Aَْجِل الشَّ
إذا حدثت مأساة في حياة شخص ما فھى ليست دائماً 

كل موقف  ، بل يجب أن نتطلع إلىافقة هللاعدم مو تعنى
ھذا اAمر،  روحية، وربما يصعب) فلتر(خ1ل مصفاة  مأساوى

يعتبرون شھادة حية " جونى إريكسون"اً نظير أناس لكن ھناك
  .سىالسامى من المآ صد هللالق
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على  حياتھا تغيرت رأساً  فتاة صغيرة، لكن" جونى"كانت 
عقب عندما سقطت على قاع حمام سباحة فتحولت في 

ل بسبب الشل عين إلى عالم المصابين بعدم الحس غمضة
  .ىالرباع

Aتشفى أى مسي الشھر القليلة التى قضتھا فلم تضف ا
وز، وكان السؤال اAبدى والذى ي مستقبلھا المھزف جاءر

ثم بدأ إيمانھا ". ماذا سمح هللا بھذا؟ل: "ھو يھاتفب شداع
  .مرةاستفھاماتھا ال يسمو فوق قلقھا وفوق في محبة هللا

بين  استطاعت في السنوات التالية أن تمسك بريشة رسم
 إلى م1يين فق قلبھا يعمل في خدمة هللا، وطنھااأسن

، ذه الخدمة وترعرعت من خ1ل مأساةھ ولدت ، وقدالناس
قعدين م، ` سيما إلى الأف1مھا ومحاضراتھا وأصبحت كتبھا

رة قصة مألوفة لدى المؤمنين على نتصمال قد جعلت حياتھا
  .ىمالمستوى العال

دمة من لخكم ألف من المؤمنين المكرسين قد تقدموا إلى ا
؟ عندما قتل بواسطة ھنود أوكا في "جيم إليوت"خ1ل حياة 

 موتاً العشرين من عمره، وكان يبدو ذلك خسارة و اخرأو
قلبه وأعماله زوجته والتى قامت بتسجيل حياته و لكن نھائياً؛

ظل "، "بوابات العظمة: "الكتب التالية  فيمن أجل هللا
ھى (ابة المجنقة بمث، فكانت "إليوت يميوميات ج"، "القدير

والتى أطلقت  )آلة 0ط1ق الطائرة من على سطح سفينة
إِنَُّه يَُكوُن : أََما تَُقولُونَ ٣٥((نحو الحقول التى  ` تحصى أعداداً 

اْرَفُعوا أَْعُيَنُكْم : أَْربََعُة أَْشُھٍر ثُمَّ يَْأتِي اْلَحَصاُد؟ َھا أَنَا أَُقوُل لَُكمُ 
  ).٣٥: ٤يو (.)) َھا َقِد اْبيَضَّْت لِْلَحَصادِ َواْنظُُروا اْلُحُقوَل إِنَّ 

  :المرض والضيق
  في مناسبات كثيرة، وقد باركه هللاكان حزقيا ملكاً تقياً 
َوبَْعَد ١(( من الغزاة اAشوريين ألفاً  ١٨٥وأنقذه عندما ضرب 

وَر َوَدَخلَ   ھِذِه اAُُموِر َوھِذِه اAََمانَِة، أَتَى ِسْنَحاِريُب َمِلُك أَشُّ
. يَُھوَذا َونََزَل َعلَى اْلُمُدُن اْلَحِصيَنِة َوطَِمَع بِإِْخَضاِعَھا لَِنْفِسهِ 

ا َرأَى َحَزقِيَّا أَنَّ ِسْنَحاِريَب َقْد أَتَى َوَوْجُھُه َعلَى ُمَحاَربَِة ٢ َولَمَّ
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تََشاَوَر ُھَو َوُرَؤَساُؤُه َوَجبَابَِرتُُه َعلَى طَّمِ ِميَاِه ٣ُأوُرَشلِيَم، 
َفَتَجمََّع َشْعٌب ٤. ُيوِن الَّتِي ِھَي َخاِرَج اْلَمِديَنِة َفَساَعُدوهُ اْلعُ 

َكِثيٌر َوطَمُّوا َجِميَع اْليََنابِيعِ َوالنَّْھَر اْلَجاِرَي فِي َوَسِط اAَْرضِ، 
وَر َويَجُِدوَن ِميَاًھا َغِزيَرًة؟«: َقائِِلينَ  » لَِماَذا يَْأتِي ُملُوُك أَشُّ

َد َوبَنَ ٥ وِر اْلُمْنَھِدِم َوأَْع1َُه إِلَى اAَْبَراجِ، َوُسوًرا َوتََشدَّ ى ُكلَّ السُّ
آَخَر َخاِرًجا، َوَحصََّن اْلَقْلَعَة، َمِديَنَة َداُوَد، َوَعِمَل ِس1ًَحا بَِكِ◌ْثَرٍة 

ْعِب، َوَجَمَعُھْم إِلَْيِه ٦. َوأَْتَراًسا َوَجَعَل ُرَؤَساَء قَِتال َعلَى الشَّ
ُدوا «٧: ابِ اْلَمِديَنِة، َوطَيََّب ُقلُوبَُھْم َقائ1ًِ إِلَى َساَحِة بَ  تََشدَّ

ُعوا وَر َوِمْن ُكّلِ . َوتََشجَّ `َ تََخاُفوا َو`َ تَْرتَاُعوا ِمْن َمِلِك أَشُّ
َمَعُه ِذَراُع بََشرٍ، ٨. اْلُجْمُھوِر الَِّذي َمَعُه، Aَنَّ َمَعَنا أَْكَثَر ِممَّا َمَعهُ 

ْعُب . »إِلُھَنا لُِيَساِعَدنَا َوُيَحاِرَب ُحُروبََناَوَمَعَنا الرَّبُّ  َفاْسَتَنَد الشَّ
بَْعَد ھَذا أَْرَسَل ِسْنَحاِريُب َملُِك ٩ .َعلَى َك1َِم َحَزقِيَّا َملِِك يَُھوَذا

وَر َعِبيَدُه إِلَى ُأوُرَشلِيَم، َوُھَو َعلَى لَِخيَش َوُكلُّ َسْلطََنِتِه  أَشُّ
يَّا َمِلِك يَُھوَذا َوإِلَى ُكّلِ يَُھوَذا الَِّذيَن فِي َمَعُه، إِلَى َحَزقِ 
ورَ «١٠: ُأوُرَشلِيَم يَُقولُونَ  َعلَى : ھَكَذا يَُقوُل ِسْنَحاِريُب َمِلُك أَشُّ

أَلَْيَس ١١َماَذا تَتَِّكلُوَن َوتُِقيُموَن فِي اْلِحَصاِر فِي ُأوُرَشلِيَم؟ 
الرَّبُّ : َمْوتِ بِاْلُجوعِ َواْلَعطَشِ، َقائ1ًِ َحَزقِيَّا ُيْغِويُكْم لِيَْدَفَعُكْم لِلْ 

وَر؟  أَلَْيَس َحَزقِيَّا ُھَو الَِّذي أََزاَل ١٢إِلُھَنا ُيْنِقُذنَا ِمْن يَِد َملِِك أَشُّ
أََماَم َمْذبَحٍ : ُمْرتََفَعاتِِه َوَمَذابَِحُه، َوَكلََّم يَُھوَذا َوُأوُرَشلِيَم َقائ1ًِ 

أََما تَْعلَُموَن َما َفَعْلُتُه أَنَا ١٣َعلَْيِه تُوقُِدوَن؟ َواِحٍد تَْسُجُدوَن، وَ 
َوآبَائِي بَِجِميعِ ُشُعوبِ اAََراِضي؟ َفَھْل َقِدَرْت آلَِھُة ُأَمِم اAََراِضي 

َمْن ِمْن َجِميعِ آلَِھِة ھُؤ`َِء اAَُمِم ١٤أَْن ُتْنِقَذ أَْرَضَھا ِمْن يَِدي؟ 
اْسَتطَاَع أَْن ُيْنِقَذ َشْعبَُه ِمْن يَِدي َحتَّى  الَِّذيَن َحرََّمُھْم آبَائِي،

َوا�َن `َ يَْخَدَعنَُّكْم ١٥يَْسَتِطيَع إِلُھُكْم أَْن ُيْنِقَذُكْم ِمْن يَِدي؟ 
ٍة أَْو  ُقوُه، Aَنَُّه لَْم يَْقِدْر إِلُه ُأمَّ َحَزقِيَّا، َو`َ ُيْغِويَنَُّكْم ھَكَذا َو`َ تَُصّدِ

ْنِقَذ َشْعبَُه ِمْن يَِدي َويَِد آبَائِي، َفَكْم بِاْلَحِرّيِ إِلُھُكْم َمْملََكٍة أَْن يُ 
َوتََكلََّم َعِبيُدُه أَْكَثَر ِضدَّ الرَّّبِ ا0ِلِه ١٦. »`َ ُيْنِقُذُكْم ِمْن يَِدي؟

َوَكَتَب َرَسائَِل لَِتْعيِيِر الرَّّبِ إِلِه إِْسَرائِيَل ١٧. َوِضدَّ َحَزقِيَّا َعْبِدهِ 
ُه َقائ1ًِ َولِلتَّ  َكَما أَنَّ آلَِھَة ُأَمِم اAََراِضي لَْم تُْنِقْذ «: َكلُِّم ِضدَّ

. »ُشُعوبََھا ِمْن يَِدي، َكذلَِك `َ ُيْنِقُذ إِلُه َحَزقِيَّا َشْعبَُه ِمْن يَِدي
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َوَصَرُخوا بَِصْوتٍ َعِظيٍم بِاْليَُھوِدّيِ إِلَى َشْعِب ُأوُرَشلِيَم الَِّذيَن ١٨
. وِر لَِتْخوِيِفِھْم َوتَْرِويِعِھْم لَِكْي يَْأُخُذوا اْلَمِديَنةَ َعلَى السُّ 

َوتََكلَُّموا َعلَى إِلِه ُأوُرَشلِيَم َكَما َعلَى آلَِھِة ُشُعوبِ اAَْرضِ ١٩
َفَصلَّى َحَزقِيَّا اْلَمِلُك َوإَِشْعيَاُء ْبُن آُموَص ٢٠ .َصْنَعِة أَْيِدي النَّاسِ 

َماِء، النَّبِيُّ لِذلَِك َوَصرَ  َفأَْرَسَل الرَّبُّ َم1ًَكا َفأَبَاَد ٢١َخا إِلَى السَّ
ورَ  َفَرَجَع . ُكلَّ َجبَّاِر بَْأسٍ َوَرئِيسٍ َوَقائٍِد فِي َمَحلَِّة َملِِك أَشُّ

َولَمَّا َدَخَل بَْيَت إِلِھِه َقَتلَُه ُھَناَك . بِِخْزيِ اْلَوْجِه إِلَى أَْرِضهِ 
ْيِف الَِّذيَن َخَرجُ  َوَخلََّص الرَّبُّ َحَزقِيَّا ٢٢. وا ِمْن أَْحَشائِهِ بِالسَّ

وَر َوِمْن يَِد اْلَجِميعِ،  َوُسكَّاَن ُأوُرَشلِيَم ِمْن ِسْنَحاِريَب َمِلِك أَشُّ
َوَكاَن َكثِيُروَن يَْأتُوَن بَِتْقِدَماتِ الرَّّبِ ٢٣. َوَحَماُھْم ِمْن ُكّلِ نَاِحيَةٍ 

َزقِيَّا َمِلِك يَُھوَذا، َواْعُتِبَر فِي أَْعُيِن إِلَى ُأوُرَشلِيَم، َوُتَحٍف لِحَ 
فِي تِْلَك اAَيَّاِم َمرَِض َحَزقِيَّا إِلَى َحّدِ ٢٤ .َجِميعِ اAَُمِم بَْعَد ذلِكَ 

َولِكْن لَْم يَُردَّ ٢٥. اْلَمْوتِ َوَصلَّى إِلَى الرَّّبِ َفَكلََّمُه َوأَْعطَاُه َع1ََمةً 
َم َعلَْيِه Aَنَّ َقْلبَُه اْرتََفَع، َفَكاَن َغَضٌب َعلَْيِه َحَزقِيَّا َحْسبََما ُأْنعِ 

ثُمَّ تََواَضَع َحَزقِيَّا بَِسبَِب اْرتَِفاعِ َقْلِبِه ٢٦. َوَعلَى يَُھوَذا َوأُوُرَشلِيمَ 
ُھَو َوُسكَّاُن ُأوُرَشلِيَم، َفلَْم يَْأتِ َعلَْيِھْم َغَضُب الرَّّبِ فِي أَيَّاِم 

ا، َوَعِمَل لَِنْفِسِه َوكَ ٢٧. َحَزقِيَّا اَن لَِحَزقِيَّا ِغًنى َوَكَراَمٌة َكثِيَرٌة ِجّدً
َھِب َواْلِحَجاَرِة اْلَكِريَمِة َواAَْطيَابِ َواAَْتَراسِ  َخَزائَِن لِْلِفضَِّة َوالذَّ

َوَمَخاِزَن لَِغلَِّة اْلِحْنطَِة َواْلِمْسطَاِر َوالزَّْيِت، ٢٨َوُكّلِ آنِيٍَة ثَِميَنٍة، 
َوَعِمَل لَِنْفِسِه ٢٩. أََواِرَي لُِكّلِ أَْنَواعِ اْلبََھائِِم، َولِْلُقْطَعاِن أََواِريَ وَ 

أَْبَراًجا َوَمَواِشَي َغَنٍم َوبََقٍر بَِكْثَرٍة، Aَنَّ َهللا أَْعطَاُه أَْمَوا`ً َكثِيَرًة 
ا ، َوأَْجَراَھا َوَحَزقِيَّا ھَذا َسدَّ َمْخَرَج ِميَاِه َجْيُحوَن اAَْعلَى٣٠. ِجّدً

َوأَْفلََح َحَزقِيَّا . تَْحَت اAَْرضِ، إِلَى اْلجَِھِة اْلَغْربِيَِّة ِمْن َمِديَنِة َداُودَ 
َوھَكَذا فِي أَْمِر تََراِجِم ُرَؤَساِء بَابَِل الَِّذيَن ٣١. فِي ُكّلِ َعَمِلهِ 

فِي اAَْرضِ،  أَْرَسلُوا إِلَْيِه لِيَْسأَلُوا َعِن اAُْعُجوبَِة الَّتِي َكانَتْ 
َوبَِقيَُّة ُأُموِر َحَزقِيَّا ٣٢. تََرَكُه ُهللا لُِيَجرِّبَُه لِيَْعلََم ُكلَّ َما فِي َقْلبِهِ 

َوَمَراِحُمُه، َھا ِھَي َمْكُتوبٌَة فِي ُرْؤيَا إَِشْعيَاَء ْبِن آُموَص النَّبِّيِ 
َحَزقِيَّا َمَع آبَائِِه  ثُمَّ اْضطََجعَ ٣٣. فِي ِسْفِر ُملُوِك يَُھوَذا َوإِْسَرائِيلَ 

َفَدَفُنوُه فِي َعَقبَِة ُقُبوِر بَنِي َداُوَد، َوَعِمَل لَُه إِْكَراًما ِعْنَد َمْوتِِه 
ى اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . ُكلُّ يَُھوَذا َوُسكَّاِن ُأوُرَشلِيمَ  .)) َوَملََك َمَنسَّ
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٣٨  

؟ ھل كان ثم وقع حزقيا صريع المرض فجأة، فلماذا ،)٣٢أخ ٢(
مرض أراد أن يلفت انتباھه من خ1ل الهللا  فة أم أنصد

  .؟بسبب كبريائه
 انتباه شاول الطرسوسى وھو في طريقه إلى لقد جذب هللا

يقع على اAرض و` يستطيع الرؤية، وظل بأن جعله  دمشق
  !؟ث1ثة أيام؛ أ` يجذب انتباھك أنت أيضاً  ھكذا

أََحٌد بَْيَنُكْم؟  أََمرِيضٌ ١٤((: بقول الكتابء وإنى أؤمن بالشفا
َفْليَْدُع ُشُيوَخ اْلَكنِيَسِة َفُيَصلُّوا َعلَْيِه َويَْدَھُنوُه بَِزْيٍت بِاْسِم 

  .)١٤:٥يع )) (الرَّّبِ، 
  معىستشفى لعدة أسابيع تعامل هللامعندما كنت في ال

لمرض لكى يجذب انتباھى باAلم بطريقة عجيبة واستخدم ا
قد صلى من أجلى  ، ولو كان أحدھمأسمع صوته حتى

قد فقدت إحدى أعظم اAوقات الروحية في  لشفائى لكنت
محتاجاً أن أسمع من هللا، و`بد من الحرص  لقد كنت. حياتى

 عادة يستخدم المرض ء Aن هللالشفا الشديد في مجال
 عندما أراجع يومياتى أجد أن هللا وكلما. لكى نفحص حياتنا

نه كان بسبب تصرف أ جسدياً  كان يسمح لى بعدم الحركة
مرة يدفعنى `تخاذ قرار   في كلغبى من نفسى، وكان هللا

  .يجب أن أتجنبه نما ويجبرنى على مواجھة موضوع كا
 ، ولكنهستخدم كل الطرق نفسھا مع كل واحدإن هللا ` ي
لشىء الذى يجذب انتباھك في حياتك، وربما ا يعلم تماماً 

بعد ث1ثة أيام ثم يستخدم طريقة ما اليوم ثم يستخدم أخرى 
شھور، ثم استراتيجية أخرى مختلفة تماماً بعد  آخر بعد شيئاً 

  .عامين
 متعددة لكى ثيراً أن يستخدم طرقاً يھتم ك مھم ھو أن هللال
 ذيراتما يقوله، وإنه ` يدعنا نسير دون تحى لقف ونصغتون

 طهطخ واضحة منه، ودون قيادة معينة لكى نتحرك في نطاق
  .ده لحياتناالعجيبة ومقاص
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٣٩  

 ياةھدف في وسط متغيرات الح ول ب1إنه ` يدعنا نتج
 امھااليومية دون توجيھات نحو الع1مات المناسبة والتى أق

  .لمساعدتنا، وھر يفعل ذلك بحديثه اللطيف معنا
 يإن مشكلتنا ليست أننا نشك في قدرة هللا أو رغبته ف

. صوتهاAتصال بنا، ولكننا نعثر بسھولة في التعرف على 
َوَمَتى أَْخَرَج ِخَراَفُه اْلَخاصََّة ٤((إننا رعيته وھذه الخراف  وحيث

) ٤:ا ٠يو .)) (يَْذَھُب أََماَمَھا، َواْلِخَراُف تَْتبَُعُه، Aَنََّھا تَْعِرُف َصْوتَهُ 
ھناك مفاتيح مقبولة لطبيعة حديثه، وھذا الذى  ف1بد أن

  .ل التالىالفص يسوف نكتشفه ف
  التعرف على صوت هللا:  الفصل الرابع

 ، كيف أعرف إذاى إلى هللاعندما أصغ: "كثيرون يسألوننى
 أطلب من هللا"، أو " ھو المتكلم أو أنه صوت آخر؟كان هللا

  ھو، فكيف أعلم أن هللاإرشاداً ولكن يبدو أنى أسمع صوتين
؟ أو أنى أتحدث فقط ذى أسمعه أم أنه تدخل من الشيطانال

ضميرى ھو الذى ي1عبنى، أو أن  ردھل مج"أو " نفسى؟ مع
  ."يحاول أن يتعامل معى؟ هللا

 ھذه أسئلة صحيحة تحتاج إلى إجابة، Aن معرفة المتكلم
  .ء مھم إذا أردنا ا`ستماع الدقيقشى

ِمْن ذلَِك اْلَوْقِت اْبَتَدأَ يَُسوُع ُيْظِھُر لَِت1َِميِذِه أَنَُّه يَْنبَِغي أَْن ٢١((
ُيوخِ َوُرَؤَساِء اْلَكَھَنِة يَْذَھَب إِلَى ُأورُ  َشلِيَم َويََتأَلََّم َكِثيًرا ِمَن الشُّ

، )٢١: ١٦مت( .))َواْلَكَتبَِة، َوُيْقَتَل، َوفِي اْليَْوِم الثَّالِِث يَُقومَ 
ھانة ضد إ حة ارتكبولكن بطرس رغم نياته الطيبة الواض

َھْب َعنِّي اذْ «:َفاْلَتَفَت َوَقاَل لُِبْطُرسَ ٢٣((أقوال الرب، وعندئذ 
أَْنَت َمْعَثَرٌة لِي، Aَنََّك `َ تَْھَتمُّ بَِما oِ لِكْن بَِما ! يَاَشْيطَانُ 

  )٢٣: ١٦مت.)) (»لِلنَّاسِ 
 رق بين صوت هللا وصوتنستطيع أن نرى في ھذا الجزء الف

 إننا. مشكلتنا نحن ، ومشكلة بطرس آنذاك ھى أيضاً إبليس
 وصصأن نتخذھا بخ من جھة قرارات نريد هللا فكرنطلب 

 ، وقد نكون جادين أن نعمل الصوابعائ1تنا وأموالنا وأجازاتنا
 فنشعر اليوم أننا `بد أن نسير في اتجاه ولذلك نبدأ بالص1ة؛



 كيف تسمع صوت هللا

٤٠  

م نشعر في اليوم التالى أننا يجب أن نسير في معين، ث
ذى نسمعه يخبرنا بشىء يختلف ، وكأن الصوت المضاد اتجاه
ونتعجب حول حباط والتشويش، ا0 والنتيجة ھى .يومياً 

  .مؤكدة لصاحب الصوت الذى نسمعهال معرفتنا إمكانية
 تبار المؤمن العادى والذى يسمعلقد أوضح الرب يسوع اخ

ِخَرافِي تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعرُِفَھا ٢٧((هللا الضبط فقال 
إننا كمؤمنين إذا كنا نسلك في . )٢٧:١٠ يو( .))َفَتْتبَُعنِي

ن يم�نا معنى الصليب ونسمح للروح القدس أ وح ونفھمالر
فسوف يسھل علينا تمييز الصوت الذى  ويعيش بحياته فينا

إن . أو من الجسد أو من الشيطان نسمعه وھل ھو من هللا
بالروح القدس للمؤمنين  السلوك الطبيعى لحياة الملء

  .صوت هللا مكرسين، ھو الذي يجعلھم يتعرفون علىال
 ون وقادرء oاختبار ا0صغا نين الناضجين لھمبعض المؤم
، بينما آخرون ` سيما المؤمنون اAحداث تكون على تمييزه

الذى يظل مع الراعى لعدة إن الخروف . ھى مشكلتھم ھذه
ماع صوته عن الحمل المولود أكثر لس مؤھ1ً  سنوات يكون

 الكتاب يعلمنا أن جميع المؤمنين، نعلم أن نناوحيث إ. حديثاً 
، لذلك دعونا وت هللاميزوا بوضوح صأن ي والكبار، يجبار الصغ

ا0رشادات الكتابية والتى سوف تساعدنا  نتطلع إلى بعض
  .مزعجةمن اAصوات اAخرى ال على تصفية صوت هللا

  :ا%تفاق مع الكلمة المقدسة
 ن يخبرنا بشىء ` يتفق مع المكتوب أت هللاو` يمكن لص

إنى أشعر : "أسمع أحدھم يقولمثال ولعلى على سبيل ال
 يشير ، فأتخيل أن هللاعندما أصلى، وأنى مدين نببالذ

  ."صعوبة بالغة أن أطلب منه شيئاً  نحوى، فأجد
 اموطال) بقدر علمنا(إذا اعترفنا بخطايانا فإن حياتنا تتنقى 

 ،` نزال نشعر بالذنب وبالدينونة ، لكننانبتعد عن أى عصيان
وھذا حق بحسب ما . يسد من إبلوت ھو بالتحديفھذا الص

ْيُنونَِة ا�َن َعلَى ١)(( ١: ٨رو (فى  ورد إًِذا `َ َشْيَء ِمَن الدَّ
الِِكيَن لَْيَس َحَسَب  الَِّذيَن ُھْم فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، السَّ
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، وصوت ا`تھام ھذا ` يتوافق .))اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرُّوحِ 
إذن ھذا الذنب باطل وھو سھم المكتوبة،  مع كلمة هللا تماماً 

  .إدانة شيطانية
فعندما  ،ناا نھمل كلمة هللا و` نفھمھا في حياتنإن كولھذا ف

`  القدير ، لكن بما أن هللايھاجمنا إبليس يكون خداعنا سھ1ً 
أكثر  رفناھاه فكلما عيناقض كلمت نا شيئاً كن أن يطلب ممي

  .ثر قدرةوته أكتعدادنا لتمييز صن اسكا
 لكى ت بصدد قرار حول ع1قة ما فاذھب إلى كلمة هللاإذا كن

أو  ،ترى ما يقوله عن الع1قات، وھكذا بالنسبة ل�مور المالية
من المكتوب يمكن أن يقدم لك  أى شئ آخر، فھناك جزء

يتفق مع  1تك `وإذا كان ما تسمعه أثناء ص. إلھياً  دلي1ً 
أية بيانات فھو ليس من هللا، Aن صوته ` يتضمن  ،المكتوب

  .مبادئ الكتاب على دوانفيھا ع
  :التضارب مع الحكمة اEنسانية

ما عندما يطلب هللا فى العادة منك شيئاً، فإنه قد يتصادم مع 
 لقد. بخ1ف بعض ا`ستثناءات -  ومعقو`ً  تعتبره أنت طبيعياً 
ا أَنَا َفأَُقوُل لَُكمْ ٣٩((قال الرب يسوع  رَّ، بَْل `َ تَُقاِوُموا الشَّ : َوأَمَّ

َك اAَْيَمِن َفَحوِّْل لَُه ا�َخَر أَْيًضا : ٥مت .)) (َمْن لَطََمَك َعلَى َخّدِ
َرَك ِمي1ً ٤١(( ، وقال أيضاً يس معقو`ً ، وھذا ل)٣٩ َوَمْن َسخَّ

 وھذا ليس مقبو`ً  )٤١: ٥مت( .))َواِحًدا َفاْذَھْب َمَعُه اْثَنْينِ 
  .أيضاً 

نَّ أَْفَكاِري لَْيَسْت أَْفَكاَرُكْم، Aَ «٨(( :بىنال وھنا يقول إشعياء
َماَواُت َعِن ٩. َو`َ طُُرُقُكْم طُُرقِي، يَُقوُل الرَّبُّ  Aَنَُّه َكَما َعلَِت السَّ

اAَْرضِ، ھَكَذا َعلَْت ُطُرقِي َعْن طُُرقُِكْم َوأَْفَكاِري َعْن 
  .)٩، ٨:٥٥ شإ( .))أَْفَكاِرُكمْ 

شعرنا  ذاإ. عه الناسوع يفعل عادة عكس ما توقكان الرب يس
ومنطقياً   يبدو معقو`ً بشد العالم لنا وأن ما نسمعه من هللا

الحكمة   ` يستخدمول إن هللاو` نق. ف1بد من إعادة الفحص
كثيرة يطلب  البشرية، بل يستخدمھا فع1ً، ولكن في أحيان

  .عقولنا الطبيعيةل منطقى يبدو غير  أن ننجز أمراً منا صوت هللا
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 امبور!  0براھيم أن يقدم ابنه ذبيحةندما قال هللاحدث ذلك ع
من  ، ولكنه كانھيم أن ھذا اAمر كان من الشيطانفكر إبرا

خ1ل   يكثر من نسله من، لذلك استمر هللا، وAنه أطاعهللا
  .اسحق ابنه

  :التصادم مع الطبيعة الجسدية
د شھوات ء يشبع الجسد أبداً وأقصبشى` يخبرنا هللا 

هللا إنما يھتم با0نجاز التام وليس با0شباع  Aن ،دالجس
  .سدالوقتى للج

 ء الجسد وغض الطرف عماإذا كان ما نسمعه يحثنا 0رضا
 فھذا ليس من يقوله اAخرون، وبحسب ما يرضينا نحن فقط

 يتكلم باستمرار بحيث تكون النتائج مرضية لروح هللا Aن هللا
ة مشاعرنا القديمة إن طبيع. ء الجسدهللا فينا، وليست 0رضا

 تكويننا الجسدى ولكنھا يجب أن تبقى تحتجزء من  ھى
، وصوته الروح القدس، وبجب أن نشبع أشواقه فينا سيطرة

  .يبنى أرواحنا و` يبنى طبيعتنا الجسدية ھو الذى
 ،وق باستمرار إلى الطبيعة الجسديةمجتمعنا الحاضر يتإن 

 تسعى نحو التأثيرزيون وأعمال أخرى كثيرة فالمج1ت والتليف
 يدعونا في وسط إن هللا. على الفرد بإثارة نوازعه الجسدية

ى إلى صوت يطلب فائدة ھكذا مضطرب أن نصغ عالم
 يتطلب إيماناً حقيقياً " الصوت"Aنفسنا، وھذا  ل�خرين كما

  .لسماعه
  :تحدى اEيمان
حتى  هنا وبينا، ولذلك يقيم ع1قة بيننتبر إيمانإن هللا دائماً يخ

 عندما نرفع التماساتنا إلى. يساعدنا أن ننمو بالقرب منه
عما إذا كانت ھذه  الرب يجب أن نسأل أنفسنا دائماً 

وليس بالطبع كل قرار  - تتحدى إيماننا من عدمه  ساتا`لتما
ن إيماناً عظيماً، ولكننا عندما نتخذ قرارات ونح طلبتينتخذه 
السابق سوف  ، فإن السؤالأننا نسمع من هللا كدينغير متأ

  .على تحديد مصدر الصوت اعدنايس
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أن  طلعتي عندما كان الرب يسوع على اAرض كان دائماً 
 وكان يمكنه أن يكتفى بالك1م ،يستجيب الناس با0يمان

يرة كان ثوته في مناسبات كنھاية المطاف، لكن ص وھذا
  .ندرك ما قد أعلنه لنا بك1مهمن جانبنا لكى إيماناً  يتطب

  :الشجاعة
من   فإن صوته يدعو عادة إلى عمل شجاععندما يتكلم هللا

بصدد  جانبنا، ويتمثل ذلك بوضوح في سفر يشوع، وAنه كان
نھر  متذمرينإرسالية كبرى لكى يعبر بجموع بنى إسرائيل ال

) ٩-  ١: ١يش ( رسالة تشجيع ، لذلك أعطاه هللاAردن
أَنَّ الرَّبَّ َكلََّم يَُشوَع ْبِن  َوَكاَن بَْعَد َمْوتِ ُموَسى َعْبِد الرَّّبِ ١((

َفا�َن ُقُمِ◌ . ُموَسى َعْبِدي َقْد َماتَ «٢: نُوٍن َخاِدَم ُموَسى َقائ1ًِ 
ْعِب إِلَى اAَْرضِ الَّتِي أَنَا  اْعُبْر ھَذا اAُْرُدنَّ أَْنَت َوُكلُّ ھَذا الشَّ

تَُدوُسُه ُبطُوُن ُكلَّ َمْوِضعٍ ٣. ُمْعِطيَھا لَُھْم أَْي لِبَنِي إِْسَرائِيلَ 
ِمَن اْلبَرِّيَِّة َولُْبَناَن ٤. أَْقَداِمُكْم لَُكْم أَْعطَْيُتُه، َكَما َكلَّْمُت ُموَسى

ھَذا إِلَى النَّْھِر اْلَكبِيِر نَْھِر اْلُفَراتِ، َجِميعِ أَْرضِ اْلِحثِّيِّيَن، َوإِلَى 
ْمسِ يَُكوُن ُت  `َ يَِقُف ٥. ْخُمُكمْ اْلبَْحِر اْلَكبِيِر نَْحَو َمْغرِبِ الشَّ

َكَما ُكْنُت َمَع ُموَسى أَُكوُن . إِْنَساٌن فِي َوْجِھَك ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِكَ 
ْع، Aَنََّك أَْنَت تَْقِسُم ٦. `َ ُأْھِملَُك َو`َ أَْتُرُككَ . َمَعكَ  ْد َوتََشجَّ تََشدَّ

ْعِب اAَْرَض الَّتِي َحلَْفُت �بَائِِھْم أَْن أُ  إِنََّما ٧. ْعِطيَُھمْ لِھَذا الشَّ
ا لَِكْي تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكّلِ  ْع ِجّدً ًدا، َوتََشجَّ ُكْن ُمَتَشّدِ

ِريَعِة الَّتِي أََمَرَك بَِھا ُموَسى َعْبِدي `َ تَِمْل َعْنَھا يَِميًنا َو`َ . الشَّ
ِريَعِة `َ يَْبَرْح ِسْفُر ھ٨. ِشَما`ً لَِكْي تُْفِلَح َحْيُثَما تَْذَھبُ  ِذِه الشَّ

ِمْن َفِمَك، بَْل تَْلَھُج فِيِه نََھاًرا َولَْي1ً، لَِكْي تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب 
. Aَنََّك ِحيَنئٍِذ تُْصِلُح طَِريَقَك َوِحيَنئٍِذ تُْفلِحُ . ُكّلِ َما ُھَو َمْكُتوٌب فِيهِ 

عْ ٩ ْد َوتََشجَّ `َ تَْرتَِعْب Aَنَّ الرَّبَّ `َ تَْرَھْب وَ ! أََما أََمْرُتَك؟ تََشدَّ
 يشوع نحو شجاعة وحث هللا.)) »إِلَھَك َمَعَك َحْيُثَما تَْذَھبُ 
ْد ٦(( :مرات كما يلىث1ث  روحية ليس أقل من تََشدَّ

عْ  ا٧) ((٦)) (.َوتََشجَّ ْع ِجّدً ًدا، َوتََشجَّ أََما ٩) ((٧)) (إِنََّما ُكْن ُمَتَشّدِ
ْد َوتََشجَّ  حتاج يشوع إلى شجاعة أقد ل) ٩!)) (عْ أََمْرُتَك؟ تََشدَّ

ك كنت تتبع ؟ فكر لو أن أف1 تحتاج أنت أيضاً لكى يطيع أمر هللا
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٤٤  

الرغم من قيادته العجيبة إ` أنه فشل موسى، وب يدعى رج1ً 
حتاج يشوع أوعد، ومن ثم مئيل إلى أرض السراإب أن يأتى

 ننا نقف اليوم في حاجةستكمال العمل، وإروحى 0 إلى ثبات
ة ليست أقل من حاجة يشوع لكى نتمم داخلي إلى بسالة
  .لنا أعدھا  والتىأعمال هللا

 تاج الت1ميذ إلى شجاعة لكى يستجيبوا Aمر هللالقد اح
 ، واحتاج بولس إلى شجاعة لكى يكرز إلى الذين"اتبعونى"

 ، واحتاج جدعون إلى شجاعة لكى يھزمكانوا ببغضونه سابقاً 
  فإن تحقيق خططه يتعلق بدرجةهللا أعداءه وعندما يتحدث

له بروح الثقة والشجاعة من  ستجابتناأتمال حأما على 
  .عدمه

إلى  ، بلتلمذة مخلوعة الفؤادإلى  إن صوت هللا يقودنا ليس
  .شھادة جسورة

  :مراجعة
 ورد لي مامس عالنقاط الخدعونا ا�ن نطبق ھذه 

َفرِّيِسيُّوَن َوَجاَء إِلَْيِه الْ ١(( .تھا به1قومدى ع) ١٦مت(فى
َماءِ  وقِيُّوَن لُِيَجرُِّبوُه، َفَسأَلُوُه أَْن ُيرِيَُھْم آيًَة ِمَن السَّ . َوالصَّدُّ

َماَء : إَِذا َكاَن اْلَمَساُء ُقْلُتمْ «:َفأََجاَب َوَقاَل لَُھمْ ٢ َصْحٌو Aَنَّ السَّ
َماَء مُ : َوفِي الصَّبَاحِ ٣. ُمْحَمرَّةٌ  ْحَمرٌَّة اْليَْوَم ِشَتاٌء Aَنَّ السَّ

َماِء، َوأَمَّا ! يَا ُمَراُؤونَ .بُِعُبوَسةٍ  تَْعِرُفوَن أَْن تَُميُِّزوا َوْجَه السَّ
ِجيٌل ِشرِّيٌر َفاِسٌق يَْلَتِمُس ٤! َع1ََماُت اAَْزِمَنِة َف1َ تَْسَتِطيُعونَ 

 .ُھْم َوَمَضىثُمَّ تََركَ . »آيًَة، َو`َ تُْعطَى لَُه آيٌَة إِ`َّ آيََة ُيونَاَن النَّبِّيِ 
َوَقاَل لَُھْم ٦. َولَمَّا َجاَء ت1ََِميُذُه إِلَى اْلَعْبِر نَُسوا أَْن يَْأُخُذوا ُخْبًزا٥

وقِيِّينَ «:يَُسوعُ  . »اْنظُُروا، َوتََحرَُّزوا ِمْن َخِميِر اْلَفرِّيِسيِّيَن َوالصَّدُّ
َفَعلَِم ٨. »ْذ ُخْبًزاإِنََّنا لَْم نَْأخُ «:َفَفكَُّروا فِي أَْنُفِسِھْم َقائِلِينَ ٧

لَِماَذا تَُفكُِّروَن فِي أَْنُفِسُكْم يَا َقِليلِي «:يَُسوُع َوَقاَل لَُھمْ 
أََحتَّى ا�َن `َ تَْفَھُموَن؟ َو`َ ٩ا0ِيَماِن أَنَُّكْم لَْم تَْأُخُذوا ُخْبًزا؟ 

ًة أََخْذُت  َو`َ ١٠ْم؟ تَْذُكُروَن َخْمَس ُخْبَزاتِ اْلَخْمَسِة ا�`َِف َوَكْم ُقفَّ
1ً أََخْذُتْم؟  َكْيَف `َ ١١َسْبَع ُخْبَزاتِ اAَْربََعِة ا�`َِف َوَكْم سَّ

تَْفَھُموَن أَنِّي لَْيَس َعِن اْلُخْبِز ُقْلُت لَُكْم أَْن تََتَحرَُّزوا ِمْن َخِميرِ 
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٤٥  

وقِيِّيَن؟ ْل أَْن ِحيَنئٍِذ َفِھُموا أَنَُّه لَْم يَقُ ١٢» اْلَفرِّيِسيِّيَن َوالصَّدُّ
يََتَحرَُّزوا ِمْن َخِميِر اْلُخْبزِ، بَْل ِمْن تَْعِليِم اْلَفرِّيِسيِّيَن 

وقِيِّينَ  َولَمَّا َجاَء يَُسوُع إِلَى نََواِحي َقْيَصِريَِّة فِيلُبَُّس ١٣ .َوالصَّدُّ
» َمْن يَُقوُل النَّاُس إِنِّي أَنَا اْبُن ا0ِْنَساِن؟«:َسأََل ت1ََِميَذُه قِائ1ًِ 

إِْرِميَا : إِيِليَّا، َوآَخُرونَ : ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُرونَ : َقْومٌ «:َفَقالُوا١٤
َوأَْنُتْم، َمْن تَُقولُوَن إِنِّي «:َقاَل لَُھمْ ١٥. »أَْو َواِحٌد ِمَن اAَْنبِيَاءِ 

أَْنَت ُھَو اْلَمِسيُح اْبُن «:َفأََجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوَقالَ ١٦» أَنَا؟
طُوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن «:َفأَجاَب يَُسوُع َوَقاَل لَهُ ١٧. »! اْلَحّيِ هللاِ 

ْبَن ُيونَا، إِنَّ لَْحًما َوَدًما لَْم ُيْعلِْن لََك، لكِنَّ أَبِي الَِّذي فِي 
َماَواتِ  أَْنَت ُبْطُرُس، َوَعلَى ھِذِه : َوأَنَا أَُقوُل لََك أَْيًضا١٨. السَّ

. َسِتي، َوأَْبَواُب اْلَجِحيِم لَْن تَْقَوى َعلَْيَھاالصَّْخَرِة أَْبني َكِني
َماَواتِ، َفُكلُّ َما تَْربُِطُه َعلَى ١٩ َوُأْعِطيَك َمَفاتِيَح َملَُكوتِ السَّ

َماَواتِ  َوُكلُّ َما تَُحلُُّه َعلَى اAَْرضِ . اAَْرضِ يَُكوُن َمْرُبوطًا فِي السَّ
َماَواتِ  ِحيَنئٍِذ أَْوَصى ت1ََِميَذُه أَْن `َ ٢٠. »يَُكوُن َمْحلُو`ً فِي السَّ

ِمْن ذلَِك اْلَوْقِت اْبَتَدأَ يَُسوُع ٢١ .يَُقولُوا Aََحٍد إِنَُّه يَُسوُع اْلَمِسيحُ 
ُيْظِھُر لَِت1َِميِذِه أَنَُّه يَْنبَِغي أَْن يَْذَھَب إِلَى أُوُرَشلِيَم َويََتأَلََّم َكثِيًرا 

ُيوخِ َوُرَؤَساِء ا ْلَكَھَنِة َواْلَكَتبَِة، َوُيْقَتَل، َوفِي اْليَْوِم الثَّالِِث ِمَن الشُّ
! َحاَشاَك يَاَربُّ «:َفأََخَذُه ُبْطُرُس إِلَْيِه َواْبَتَدأَ يَْنَتِھُرُه َقائ1ًِ ٢٢. يَُقومَ 

اْذَھْب َعنِّي «:َفاْلَتَفَت َوَقاَل لُِبْطُرسَ ٢٣» !`َ يَُكوُن لََك ھَذا
َثَرٌة لِي، Aَنََّك `َ تَْھَتمُّ بَِما oِ لِكْن بَِما أَْنَت َمعْ ! يَاَشْيطَانُ 

إِْن أََراَد أََحٌد أَْن يَْأتَِي «:ِحيَنئٍِذ َقاَل يَُسوُع لَِت1َِميِذهِ ٢٤.»لِلنَّاسِ 
َفإِنَّ َمْن أََراَد ٢٥َوَرائِي َفْلُيْنكِْر نَْفَسُه َويَْحِمْل َصلِيبَُه َويَْتبَْعنِي، 

. ُه ُيْھلُِكَھا، َوَمْن ُيْھِلُك نَْفَسُه ِمْن أَْجِلي يَجُِدَھاأَْن ُيَخلَِّص نَْفسَ 
Aَنَُّه َماَذا يَْنَتِفُع ا0ِْنَساُن لَْو َربَح اْلَعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه؟ أَْو ٢٦

َفإِنَّ اْبَن ا0ِْنَساِن ٢٧َماَذا ُيْعِطي ا0ِْنَساُن فَِداًء َعْن نَْفِسِه؟ 
ي َمْجِد أَبِيِه َمَع َم1َئَِكِتِه، َوِحيَنئٍِذ ُيَجاِزي ُكلَّ َسْوَف يَْأتِي فِ 

إِنَّ ِمَن اْلِقيَاِم ھُھَنا : اَْلَحقَّ أَُقوُل لَُكمْ ٢٨. َواِحٍد َحَسَب َعَمِلهِ 
َقْوًما `َ يَُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى يََرُوا اْبَن ا0ِْنَساِن آتِيًا فِي 

  )).»َملَُكوتِهِ 
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٤٦  

 ع أنه سوف يموت متوافقاً معرار الرب يسوھل كان إق :أو%ً 
َمْن ١) ((٥٣إش (المكتوب؟ نعم وذلك بحسب ما جاء في 
َق َخبََرنَا، َولَِمِن اْسُتْعلَِنْت ِذَراُع الرَّّبِ؟  اَمُه َكَفْرخٍ ٢َصدَّ نَبََت ُقدَّ

ِه، َو`َ َوَكِعْرق ِمْن أَْرضٍ يَابَِسٍة، `َ ُصوَرَة لَُه َو`َ َجَماَل َفَنْنظَُر إِلَيْ 
ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل ِمَن النَّاسِ، َرُجُل أَْوَجاعٍ ٣. َمْنظََر َفَنْشَتِھيَهُ 

 .َوُمْخَتبُِر اْلَحَزِن، َوَكُمَستٍَّر َعْنُه ُوُجوُھَنا، ُمْحَتَقٌر َفلَْم نَْعَتدَّ بِهِ 
لََھا٤ ْبَناُه ُمَصابًا َونَْحُن َحسِ . لِكنَّ أَْحَزانََنا َحَملََھا، َوأَْوَجاَعَنا تََحمَّ

َوُھَو َمْجُروٌح Aَْجِل َمَعاِصيَنا، ٥. َمْضُروبًا ِمَن ِهللا َوَمْذلُو`ً 
. تَْأِديُب َس1َِمَنا َعلَْيِه، َوبُِحُبرِِه ُشِفيَنا. َمْسُحوٌق Aَْجِل آثَاِمَنا

َوَضَع َعلَْيِه ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى طَِريِقِه، َوالرَّبُّ . ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضلَْلَنا٦
َكَشاٍة تَُساُق . ظُِلَم أَمَّا ُھَو َفَتَذلََّل َولَْم يَْفَتْح َفاهُ ٧. إِْثَم َجِميِعَنا

ْبحِ، َوَكَنْعَجٍة َصاِمَتٍة أََماَم َجازِّيَھا َفلَْم يَْفَتْح َفاهُ  ِمَن ٨. إِلَى الذَّ
ْيُنونَِة ُأِخذَ  اَن يَُظنُّ أَنَُّه ُقِطَع َوفِي ِجيِلِه َمْن كَ . الضُّْغطَِة َوِمَن الدَّ

َوُجِعَل َمَع ٩ِمْن أَْرضِ اAَْحيَاِء، أَنَُّه ُضِرَب ِمْن أَْجِل َذْنِب َشْعِبي؟ 
َعلَى أَنَُّه لَْم يَْعَمْل ظُْلًما، . اAَْشَراِر َقْبُرُه، َوَمَع َغنِّيٍ ِعْنَد َمْوتِهِ 

ا الرَّبُّ َفسُ ١٠ .َولَْم يَُكْن فِي َفِمِه ِغشٌّ  . رَّ بِأَْن يَْسَحَقُه بِاْلَحَزنِ أَمَّ
أَيَّاُمُه، َوَمَسرَُّة  إِْن َجَعَل نَْفَسُه َذبِيَحَة إِْثٍم يََرى نَْس1ً تَطُولُ 

ِمْن تََعِب نَْفِسِه يََرى َويَْشبَُع، َوَعْبِدي اْلبَارُّ ١١. الرَّّبِ بِيَِدِه تَْنَجحُ 
لِذلَِك أَْقِسُم لَُه ١٢. ُھَو يَْحِمُلَھا بَِمْعِرَفتِِه ُيبَرُِّر َكِثيرِيَن، َوآثَاُمُھمْ 

 بَْيَن اAَِعزَّاِء َوَمَع اْلُعظََماِء يَْقِسُم َغِنيَمًة، ِمْن أَْجِل أَنَُّه َسَكبَ 
لِْلَمْوتِ نَْفَسُه َوُأْحِصَي َمَع أَثََمٍة، َوُھَو َحَمَل َخِطيََّة َكثِيرِيَن 

  )).َوَشَفَع فِي اْلُمْذنِبِيَن 
 ية؟ ھلكان ك1م الرب يتضارب مع الحكمة ا0نسانھل  :ثانياً 

اليوم الثالث،  كان تأكيده أنه سوف يقتل ثم يقوم ثانية في
  .، نعمغريباً بالنسبة للمنطق البشرى؟ طبعاً 

بطرس  ھل تصادمت م1حظة الرب يسوع مع رغبات :ثالثاً 
؟ نعم بكل تأكيد، Aن بطرس رأى نفسه واحداً من الجسدية

  ؟فأين يذھب بطرس ، فإذا مات يسوعميذمجموعة الت1
لبت س تحدت إيمانه وتطھل إجابة الرب يسوع لبطر :رابعاً 

، وكان إذعانه ثيراً في حياته، لقد عانى كشجاعة؟ نعم منه
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٤٧  

 إنساناً  لقيامة يسوع اختباراً ھائ1ً 0يمانه، فھل أراد أن يتبع
ة الشجاع اته ھو؟ وھل كانت لهسيا ثم يفقد حيميقول إنه ال

 ت هللاكان صو ه؟ لقدتمأن يستمر في اتباعه حتى بعد قيا
  .يدعوه بوضوح إلى الشجاعة

إ` أن  الوضوح أن الرب يسوع ھو المتكلم في ھذا الجزء،رغم 
وھنا  !بطرس أجاب معلناً أن ما قاله الرب سوف ` يتم أبداً 

 ، ثملم يكن يھتم بما له بل بما للناسالرب لبطرس إنه  قال
، Aنه كان يعلم باعتراض إبليس ن أن يذھب عنهالشيطا أمر

  .الصليب وذلك من خ1ل شفتى بطرسموته على  على
 وأن ما قاله كان إنى متأكد أن بطرس كان متأثراً ومتحمساً 

، وكانت مشكلته الوحيدة أن ما لو`ئه وإخ1صه للرب تعبيراً 
  .يكن من هللا به أو`ً لم نطق

 ن الشيطان ھو سيدن ما يجب أن ندركه بوضوح ھو أإ
عصية هللا في مء وآدم لالخداع، وبمكره وخداعه أغوى حوا

، لما كان مخادعاً في ك1مه ھكذا ھو حتى اليوم عدن جنة
 فإنه لن يقودنا ى إلى هللاكمؤمنين ناضجين عندما نصغ وإننا
، بل سوف يحمينا إذ نتعلم السلوك بالروح قرارات خاطئة إلى

  .مركزية الصليب وفھم
قدرة   من صوت الشيطان رغمطيع أن نميز صوت هللانست إننا

 ، فھو قد يأتى كم1ك نور وبكلهير على التقليد بخبرتاAخ
 ، وربماممكنة، وھذا ما يجعل المؤمنين ينخدعونت الءاا0غرا

خداع شيطانى ظانين أنھم يسمعون من يعيشون اليوم في 
عوا ھناك من يذھبون إلى الكنائس ويقولون إنھم سم .هللا
يقول ! أعلن أن يسوع المسيح ليس ابن هللاوأن هللا هللا  من

ُقوا ُكلَّ ُروحٍ، بَِل اْمَتِحُنوا اAَْرَواحَ ١(( :الكتاب : أَيَُّھا اAَِحبَّاُء، `َ تَُصّدِ
َھْل ِھَي ِمَن ِهللا؟ Aَنَّ أَْنبِيَاَء َكَذبًَة َكثِيِريَن َقْد َخَرُجوا إِلَى 

ُكلُّ ُروحٍ يَْعَتِرُف بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ : ْعِرُفوَن ُروَح هللاِ بِھَذا تَ ٢. اْلَعالَمِ 
َوُكلُّ ُروحٍ `َ يَْعَترُِف ٣أَنَُّه َقْد َجاَء فِي اْلَجَسِد َفُھَو ِمَن ِهللا، 

. بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ أَنَُّه َقْد َجاَء فِي اْلَجَسِد، َفلَْيَس ِمَن هللاِ 
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٤٨  

يحِ الَِّذي َسِمْعُتْم أَنَُّه يَْأتِي، َوا�َن ُھَو َوھَذا ُھَو ُروُح ِضّدِ اْلَمسِ 
  .)٣_ ١: ٤يو ١.)) (فِي اْلَعالَمِ 

بين  كلما ازداد الظ1م في الدھور، زادت اAصوات الحاسمة
  يريدون أن يعرفوه، فإنھم و`الناس، وكل الذين ` يطلبون هللا

  .عديدة تعليمية سوف ينحدرون بسھولة لقبول أخطاء
يأتى من  ، لكنه"أنا إبليس"` يقرع الباب ويقول  انإن الشيط

 فضلإن أ. الخلف مستخدماً كل لغة خادعة ومقنعة وماكرة
طريقة خادعة للمؤمنين في العالم، ھى رسالة في قناع 

 وتعلنھا فاھيم الجديدة من هللامل بعض الوأنھا توص الدين،
  .للناس

 جلھذا السبب علينا نحن المؤمنين أن نستمر في النضو
 قد أرسل ورغم أن هللا. اج إلى آخر يقوم بتعليمنا` نحت حتى

رعاة كمعلمين، لكن تبقى اAولوية للغذاء الشخصى لكياناتنا 
كما أننا ` نحتاج باستمرار إلى آخر . قام اAولمفى ال الروحية
بالطبع إننا نحتاج كلنا .  بخصوص قرار ما ده هللاما يري يقول لنا

، لكن اAساس العام ھو القدرة أن المشورة أحياناً  إلى
 وصوت الشيطان، رق بين صوت هللاهللا ونعرف الف نتواضع أمام

  .وطرق العالم رق هللاوبين ط
لصوت  لھيةھناك طرق أخرى نستطيع بھا أن نميز الطبيعة ا0

  .هللا
  :التأثيرات على ا3خرين

فإذا  ،بتأثيرنا وشھادتنا نحن كمؤمنين على ا�خرين تم هللاھي
 اج أو قسوة نحو ا�خرين في ما نسمعه فھوھناك إزعن كا

oجردة بل عنمن حياتنا التحدث ع ` يإذن ليس من هللا، فا 
 ، كما يتحدث عن حبناتسليمنا وإذعاننا له وعن صلبنا وموتنا

، وعن تشجيع 0خوتنا وعن احتمالنا Aثقال بعضنا البعض
إبليس فھو يقول أما . ل�خر، وعن عدم العثرة ل�خرين الواحد
ع أن نفعل كما نريد وأننا ` يجب أن ` نراعى نستطي لنا أننا
، ويقول إن كل إنسان ھو خرينتنا على الناس ا�حيا تأثيرات

  .بذاتھا ويجب العمل على إرضائھا أو`ً  جزيرة قائمة
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٤٩  

ر فقط في أفضل الرغبات التى فإنه ` يفك م هللاندما يتكلع
صالح العام للكل، Aنه يعمل دائماً ال في تفكرفيھا، بل أيضاً 

  .لصالح شعبه كجماعة، وليس من أجل اAقلية
  :الصبر

`تخاذ   دفع أحداً ما يفيد أن هللا ` يوجد في الكتاب المقدس
`  مالى يعرف أن النجاح، وكل واحد في العالم القرار متسرع

ناك أوقات ربما تكون ھ. يتأسس على القرارات الخاطفة
هللا بسرعة إ` أنه ` يخبرنا أبداً أن  ن نسمع منفيھا أ نحتاج
سريع وبحسب إرادة هللا ربما يلزم التحرك ال كالعميان؛ نندفع
  .قف معينمو ` نندفع نحو لكننا

أننا  مورى، Aنه يعليشجعنا الشيطان دائماً على العمل الف
 إذا فكرنا جيداً فربما نتوقف عن العمل، وكم من أناس صنعوا

اتھم؟ يقول لنا ھم ندموا بسببھا بقية أيام حيقرارات لكن
ْع َقْلُبَك، َواْنَتِظرِ . اْنَتِظرِ الرَّبَّ ١٤(( :المرنم ْد َوْليََتَشجَّ لِيََتَشدَّ

إِنََّما oِِ اْنَتِظرِي يَا نَْفِسي، ٥((: ، ثم يقول)١٤: ٢٧مز( .))الرَّبَّ 
  .)٥: ٦٢مز . )) (Aَنَّ ِمْن قِبَِلِه َرَجائِي

ھو  ملك عرشه Aنه تصرف بسرعة، وكان الربال فقد شاول
اختاره ملكاً على إسرائيل، وقد أعلمه صموئيل النبى  الذى

صم ١(ة أيام وحتى مجيئه إليه بعأن ينتظر فى الجلجال س
اِمي إِلَى اْلجِْلَجاِل، َوُھَوَذا أَنَا أَْنِزُل إِلَْيَك ٨(() ٨:١٠ َوتَْنزُِل ُقدَّ

َسْبَعَة أَيَّاٍم تَْلبَُث َحتَّى . ْذبََح َذبَائَِح َس1ََمةٍ Aُْصِعَد ُمْحَرَقاتٍ َوأَ 
يصل في لم صموئيل  لكن، و.))»آتَِي إِلَْيَك َوأَُعلَِّمَك َماَذا تَْفَعلُ 

ليه يضغط ع ، وحيث كان العدو الفلسطينىاليوم السابع
للرب،  لذلك قرر شاول أن يتحمل اAمر وقام بتقديم الذبيحة

 ، فاضطر شاول أن يبدىظھر صموئيل وما أن تم ھذا حتى
حرمه من التأھل لحكم طويل  اھية لكن تسرعهأعذاراً و
عتبر غلطة مرعبة ونتائجھا بق هللا تمحاولة س إن. مسالم
  .ة دائماً مؤسف
 الجانب ا�خر، فإن نحميا ساقى الملك الفارسىومن 

.  وكانت النتائج مباركةانتظر بصبر توقيت هللا أرتحشستا
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٥٠  

مسبيين أخباراً محزنة بكى وناح أياماً الع من سم وبعدما
َفلَمَّا َسِمْعُت ھَذا اْلَك1ََم ٤(( أمام هللا ومصلياً  وظل صائماً 

َجلَْسُت َوبََكْيُت َونُْحُت أَيَّاًما، َوُصْمُت َوَصلَّْيُت أََماَم إِلِه 
َماِء،  ، بل، ولم يندفع إلى عمل أى شىء)٤:١نح ())السَّ

أربعة أشھر إلى أن حدث في أحد  لة قرابةلا توسل إلى
، مكمدال نفسه بادره بالسؤال عن مظھره الملك اAيام أن

انطلق في غضون أيام قليلة نحو الموقف  وبعدما شرح نحميا
لقد . ومعه كل مواد البناء ال1زمة لكمأورشليم بموافقة ال

كل اAمور في نصابھا ثم تحرك  انتظر نحميا حتى وضع هللا
  .بعد ذلك
  :النتائج احسب

 تخذ قرارك و` تھتمتحرك وانطلق وا: "يقول لنا الشيطان
 ذاوإ. ، أما هللا فإنه يھتم وينشغل بنتائج أعمالنا"بالنتائج

نفسه ار القرار نا سوف يختا إلى سابق حياتنا فكم منتطلع
  ؟شاھد النتائج بعدما

ف1بد  لو أن أبرام وزن النتائج المحتملة من تعامله مع ھاجر
 من 1ت سارة له لكى ينجب ولداً ن سوف يقاوم توسأنه كا
  ززز.ھاجر

تعداد  علىلو فكر داود في تأديب هللا له بسبب إصراره 
قف عن ة موآب له أن يتوالشعب لكان قد استمع إلى نصيح

  .المشروع كله ذلك
: ھذا القول ، لكنه `"نأكل ونشرب ونفرح"يحثنا الشيطان أن 

ھو  يس الشيطان، ول"ونةنوت وتواجه الديتم Aنك غداً "
  .توبديق الذى يذكرنا بالمكالص

 .ھد الجديد أھمية حساب النتائج للقراراتيوضح لنا الع
 ، وسوفهللا فإنه يعلم مستقبلنا في فكرهوعندما يتكلم 

ا إذا اتخذت ھذا القرار، فماذ: "كل واحد منا يسأل ھكذا يجعل
إلھنا  إن". لعائلتى، ولعملى، ولسيرى مع الرب؟يحدث  سوف

  .دولكنه أيضاً إله الغ ،اليوم ليس إله
  :المشورة اEلھية
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٥١  

  أحياناً أن نحصل على نصيحة من ا�خرين؛ربما يقودنا هللا
 ، فإنه يريدنا أن نفحص أسلوب حياة ذلكوعندما يفعل ذلك

ؤمن ماذا يذھب المل. الشخص والذى نتقبل منه النصيحة
ؤثر على ل على مشورة سوف تالمؤمن لكى يحص إلى غير

، مشكلةال اAعمال لھم ھذه البعض رج ؟ إنحياته كلھا
سجل أى شخص تتقبل منه  ولكنى أشجعك أن تراجع

إن . أو اAدبية أو السلوكية ء من الناحية الروحيةنصيحة سوا
ى عملك فحسب بل لع القرار الذى تتخذه سوف يؤثر ليس

  .أيضاً على كل عائلتك ومستقبلك
خلصين ليس لھم حكمة وليس نى ھذا أن غير الم` يع

ؤمن على أى حال يستطيع أن م، ولكن النصيحة طيبة لديھم
إن بعض . معروضوحى والكتابى إلى اAمر اللبعد الرا يضيف

نصائح ليست بحسب الكتاب المقدس  يقدمون المشيرين
  .لدمارالخراب وا وربما تؤدى إلى

اُم إِنََّما اَْلِخصَ ١٠((: نصيحة الحكيمةاAمثال بقيمة ال يزخر سفر
؛ )١٠:  ١٣أم .)) ( يَِصيُر بِاْلكِْبِريَاِء، َوَمَع اْلُمَتَشاوِِريَن ِحْكَمةٌ 

اَْلَمُشوَرُة فِي َقْلِب الرَُّجِل ِميَاٌه َعِميَقٌة، َوُذو اْلِفْطَنِة ((
  .)٥: ٢٠أم .)) (يَْسَتِقيَھا

 يا تشارلس" :وقد قال لى مرة تذكر جدى والذى كان خادماً أ
، وإذا بالكامل ت في حياتك فإنك يجب أن تطيع هللامھما فعل

أنه سوف  واثقاً  قال لك أن تضرب رأسك بالحائط ف1 تتردد
وظلت  ولم أنس قط ھذه النصيحة". نع بھا ثقباً أو فتحةيص

 طقة الحق والتى دعمت خدمتى الشخصية عبرھى من
  .يةالعقود الث1ثة الماض

  :النمو الروحى
 ننا نتشكل بحسبرر أسم وعين وقيخبرنا هللا أنه سبق فر

 صورة المسيح، وعلى ھذا اAساس فمھما تكلم به هللا إلينا
الروحى، ومعنى ھذا أن هللا لن  ونافإنما ھو لكى ينبه نم

إنه . أن نفعل شيئاً أو نفكر في شئ يؤخرنا روحياً  يقول لنا
  .ىأن نتبع مساراً يعيق نضوجنا الروح لن يقول لنا
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٥٢  

 يرتكبرجل يشرب الخمر و تواعدت مع قالت لى شابة إنھا
فھل  ! قد أخبرھا أن تتزوجها قالت لى إن هللام، ولكنھالفسق

 ثل ھذا لنم كانت تسمع صوت هللا؟ ك1 بالطبع، Aن زواجاً 
ثل ھذا الوضع وفي الحقيقة إن م. يساعدھا في نموھا روحياً 

  .دائماً سبب اAذى للمؤمن ھو
  :السSم

دى الع1مات السائدة ھى إح فإن ندما يتكلم هللاع
، وربما ` يحدث ھذا في بداية ا0حساس بالھدوء في الروح

بالتضارب والصراع، ولكن كلما طال  الفرد اAمر بل يمتلىء
، ومن ثم نبدأ في أكثر ھدوءاً وس1ماً  أرواحنا غاؤنا كانتإص

َوَس1َُم ِهللا الَِّذي ٧((القديس بولس بس1م  امت1ك ما دعاه
لَّ َعْقل، يَْحَفظُ ُقلُوبَُكْم َوأَْفَكاَرُكْم فِي اْلَمِسيحِ يَُفوُق كُ 

بنا مثل الحصن  الذى يحيط ، إنه الس1م)٧:٤فى .)) (يَُسوعَ 
  .ويحفظنا من القلق والھم وا0حباط

 للمجمع الكنسى في جنوب كانت عملية اختيارى رئيساً 
 من أعنف الصراعات في حياتى، لكن كان لى أمريكا واحداً 

لقد قضيت بضعة أشھر في الص1ة قبل ھذا . تام مس1
وطلبت فكر الرب عما أفعله حيال ترشيحى لھذا  الحدث

في الص1ة وفي ھدوء  قضيت أسبوعاً  مرة ، وذاتالمنصب
أزال ل1جتماع كنت ` السابقة  ، وفي الليلةAسمع هللا

 ثم حدث. وافقت على ترشيحى ، وبحسب قيادتهo مصغياً 
فورى، ولكنى بقيت في س1م  تج عنه صراعاھتياج شديد ن

يت إليه فيه مع الرب وأصغ ، Aن الوقت الذى صارعتوتأكيد
، وكانت تلك القائمة جعلنى أسمح بوضع اسمى في

المتين  اAساس اAسابيع واAشھر في الص1ة والطلب ھى
`حت  والذى جعلنى أعلم أنى قد فعلت الصواب عندما

  .اللحظة الحاسمة
 بنا ھذا النوع من الس1م فعندئذ نعلم أننا نسمع ندما يحلع

تينى شخص ويقول إنه عندما يأ. من هللا ونثق في صوته
 ، ولكنه يبدو لى مضطرباً هللا بخصوص أمر معين سمع من
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فإنى أتساءل عما إذا كان قد سمع ، بأكمله موقفحول ال
 فإنھم من هللا الناس الذين سمعوا حقاً  إن.  أم `من هللا حقاً 

، ولكنھم  قد تحدث فع1ً إليھمأن هللا عادة ` يحاولون إقناعى
  .كان من قبل هللا القرار ة أنيعلمون بكل بساط

أن  يعطوربما نست.  في معصية مابس1م هللا إننا ` نشعر أبداً 
أن نؤمن بأرواحنا ونختبر  نؤمن بعقولنا لكننا لن نستطيع

  .ا0يمان
فِي ) ((عمل حكم مستمر()) َوْليَْملِكْ ١٥((: يقول الكتاب

الَِّذي إِلَْيِه ُدِعيُتْم فِي ) ((انسجام النفس)) (ُقلُوبُِكْم َس1َُم هللاِ 
.)) َوُكونُوا َشاِكِرينَ ) ((كأعضاء جسد المسيح)) (َجَسٍد َواِحٍد،

  .)١٥: ٣كو (
 تشارلس،إن"عندما كنت طف1ً بعد، كانت أمى تقول لى 

ادسة مساء ويجب الطعام سوف يكون جاھزاً الساعة الس
كنت أستمر في اللعب حتى السادسة . "تكون ھنا ،أن
باسمى و`  يصيح وينادى علىّ  ساء، وحا`ً أسمع صوتاً م

اAمھات تنادى  آ`ف وربما كانت .أشك أنه صوت أمى
الذى يجذب  وت أمى أنا فقط ھولكن ص" تشارلس" باسمى

  .انتباھى إليه، Aنى نشأت وتعودت على سماعه
 بيعى يكون السلوك العادى والطدما نتمتع بخ1ص هللاإننا عن

  .أننا نعرف عندما يتكلم هللا أنه أبونا والذى يدعونا بأسمائنا
العوامل التى تحدد كيفية اتصال : الفصل الخامس 

  هللا بنا
الذى  بما أننا حددنا أن هللا ` يزال يتحدث بطرق مختلفة فما

مجموعتين من  رض؟ دعونا نفتدد محتوى ما يقوله هللايح
وربما تتلقى . الناس يصلون من أجل الشىء نفسه

ولى استجابة محددة من هللا بينما تنھزم اA المجموعة
، فلماذا تتشجع وتصبح سلبية تماماً  جموعة الثانيةمال

؟ إن هللا يحب بينما تفشل الثانية وتتحرك المجموعة اAولى
في ما  جذرياً  ھناك فارقاً  المجموعتين بالتساوى لكن



 كيف تسمع صوت هللا

٥٤  

عوامل  خ1ل ث1ثة ، ويمكن شرح ھذا الفارق منيسمعون
  .هللا إلى أو`ده ادة التى يوصلھامرئيسية تؤثر بشدة على ال

fقتنا باSع:  
 ھذا ھو العامل اAول والذى يؤثر على ما نسمعه عندما

ولعل الرسالة الوحيدة والتى يمكن أن . ىنصلى ونصغ
 ھى أنه خاطىء هللا ؤمن على ا0ط1ق منمغير ال يسمعھا

، وإلى إلى الرب يسوع المسيح كالمخلص له يحتاج أن ينظر
الشخص السيد المسيح مخصاً شخصياً له  أن يعرف ھذا

 .عن أى شيء سوى عن الخ1ص لن يسمع من هللا فإنه
 ؟ وكيف تؤثر ع1قتنا به على مالكن ماذا عن المؤمنين

  :، فھىنسمعه؟ إن ھذه الع1قة مزدوجة
 لنا يقول ندما نقبله با0يمان مخلصاً ، فعأننا مخلصون: أو`ً 

 ، وقد انتقلنا من ملكوت الظلمة إلىالكتاب إننا نولد ثانية
  .، ومن ھنا تبدأ ع1قتنا باoملكوت النور وأصبحنا أو`د هللا

خ1صنا إن . ھذه الع1قة ھو اتحادنا معه في أما الجزء الثانى
 ا به فيتعلق بسلوكنا، أما اتحادنيتعلق بضمان أبديتنا

 وأعنى بھذا ا`تحاد أو التوحد بالمسيح أن. ا`نتصارى كل يوم
َمَع ٢٠((: تصبح حياة المسيح ھى حياتى، وحياتى ھي حياته

َفَما أَْحيَاُه . اْلَمِسيحِ ُصلِْبُت، َفأَْحيَا `َ أَنَا، بَِل اْلَمِسيُح يَْحيَا فِيَّ 
يَاُه فِي ا0ِيَماِن، إِيَماِن اْبِن ِهللا، ا�َن فِي اْلَجَسِد، َفإِنََّما أَحْ 

إن ما . )٢٠: ٢غل .)) (الَِّذي أََحبَّنِي َوأَْسلََم نَْفَسُه Aَْجلِي
 قد حدث معى، فعندما صلب الجلجثة حدث للمسيح في

ام ، وعندما قدفن دفنت معه ، وعندماالمسيح صلبت معه
ُقوُل؟ َفَماَذا نَ ١) ((٦رو ( ، وھذه ھى أنشودةقمت أنا معه

نَْحُن الَِّذيَن ! َحاَشا٢أَنَْبَقى فِي اْلَخِطيَِّة لَِكْي تَْكُثَر النِّْعَمُة؟ 
أَْم تَْجَھلُوَن أَنََّنا ُكلَّ ٣ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيَِّة، َكْيَف نَِعيُش بَْعُد فِيَھا؟ 

ُه َفُدفِنَّا َمعَ ٤َمِن اْعَتَمَد لِيَُسوَع اْلَمِسيحِ اْعَتَمْدنَا لَِمْوتِِه، 
بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوتِ، َحتَّى َكَما ُأقِيَم اْلَمِسيُح ِمَن اAَْمَواتِ، 

ِة اْلَحيَاِة؟  Aَنَُّه إِْن ٥بَِمْجِد ا�بِ، ھَكَذا نَْسُلُك نَْحُن أَْيًضا فِي ِجدَّ
. هِ ُكنَّا َقْد ِصْرنَا ُمتَِّحِديَن َمَعُه بِِشْبِه َمْوتِِه، نَِصيُر أَْيًضا بِِقيَاَمِت 
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أَنَّ إِْنَسانََنا اْلَعتِيَق َقْد ُصلَِب َمَعُه لُِيْبطََل َجَسُد : َعالِِميَن ھَذا٦
Aَنَّ الَِّذي َماَت ٧. اْلَخِطيَِّة، َكْي `َ نَُعوَد نُْسَتْعبَُد أَْيًضا لِْلَخِطيَّةِ 

، نُْؤِمُن أَنََّنا َفإِْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسيحِ ٨. َقْد تَبَرَّأَ ِمَن اْلَخِطيَّةِ 
َعالِِميَن أَنَّ اْلَمِسيَح بَْعَدَما ُأقِيَم ِمَن ٩. َسَنْحيَا أَْيًضا َمَعهُ 

Aَنَّ اْلَمْوَت ١٠. `َ يَُسوُد َعلَْيِه اْلَمْوُت بَْعدُ . اAَْمَواتِ `َ يَُموُت أَْيًضا
َحيَاُة الَّتِي يَْحيَاَھا الَِّذي َماتَُه َقْد َماتَُه لِْلَخِطيَِّة َمرًَّة َواِحَدًة، َوالْ 

 ِoِ َكذلَِك أَْنُتْم أَْيًضا اْحِسُبوا أَْنُفَسُكْم أَْمَواتًا َعِن ١١. َفيَْحيَاَھا
إًِذا `َ تَْملَِكنَّ ١٢. اْلَخِطيَِّة، َولكِْن أَْحيَاًء oِِ بِاْلَمِسيحِ يَُسوَع َربَِّنا

يُعوَھا فِي َشَھَواتِِه، اْلَخِطيَُّة فِي َجَسِدُكُم اْلَمائِتِ لَِكْي تُطِ 
مُ ١٣ ُموا َذَواتُِكْم oِ  وا أَْعَضاَءُكْم آ`َتِ إِْثمٍ َو`َ تَُقّدِ لِْلَخِطيَِّة، بَْل َقّدِ

 ِoِ َّْمَواتِ َوأَْعَضاَءُكْم آ`َتِ بِرAاْلَخِطيََّة لَْن  َفإِنَّ ١٤. َكأَْحيَاٍء ِمَن ا
 .اُموسِ بَْل تَْحَت النِّْعَمةِ Aَنَُّكْم لَْسُتْم تَْحَت النَّ  تَُسوَدُكْم،

َفَماَذا إًِذا؟ أَُنْخِطُئ Aَنََّنا لَْسَنا تَْحَت النَّاُموسِ بَْل تَْحَت ١٥
ُموَن َذَواتُِكْم لَُه ١٦! النِّْعَمِة؟ َحاَشا أَلَْسُتْم تَْعلَُموَن أَنَّ الَِّذي تَُقّدِ

إِمَّا لِْلَخِطيَِّة لِْلَمْوتِ : ونَهُ َعِبيًدا لِلطَّاَعِة، أَْنُتْم َعبِيٌد لِلَِّذي تُِطيعُ 
َفُشْكراً oِِ، أَنَُّكْم ُكْنُتْم َعِبيًدا لِْلَخِطيَِّة، ١٧أَْو لِلطَّاَعِة لِْلبِرِّ؟ 

. َولكِنَُّكْم أَطَْعُتْم ِمَن اْلَقْلِب ُصوَرَة التَّْعلِيِم الَّتِي تََسلَّْمُتُموَھا
أَتََكلَُّم إِْنَسانِيًّا ١٩. َوإِْذ ُأْعتِْقُتْم ِمَن اْلَخِطيَِّة ِصْرتُْم َعِبيًدا لِْلبِرِّ ١٨

ْمُتْم أَْعَضاَءُكْم َعبِيًدا . ِمْن أَْجِل َضْعِف َجَسِدُكمْ  Aَنَُّه َكَما َقدَّ
ُموا أَْعَضاَءُكْم َعِبيدً  ا لِْلبِرِّ لِلنََّجاَسِة َوا0ِْثِم لِِ�ْثِم، ھَكَذا ا�َن َقّدِ

ا ُكْنُتْم َعِبيَد اْلَخِطيَِّة، ُكْنُتْم أَْحَراًرا ِمَن ٢٠. لِْلَقَداَسةِ  Aَنَُّكْم لَمَّ
َفأَيُّ ثََمرٍ َكاَن لَُكْم ِحيَنئٍِذ ِمَن اAُُموِر الَّتِي تَْسَتُحوَن بَِھا ٢١. اْلبِرِّ 

مَّا ا�َن إِْذ ُأْعتِْقُتْم َوأَ ٢٢. ا�َن؟ Aَنَّ نَِھايََة تِْلَك اAُُموِر ِھَي اْلَمْوتُ 
ِمَن اْلَخِطيَِّة، َوِصْرتُْم َعبِيًدا oِِ، َفلَُكْم ثََمُرُكْم لِْلَقَداَسِة، 

Aَنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّا ِھبَُة ٢٣. َوالنَِّھايَُة َحيَاٌة أَبَِديَّةٌ 
عندما أتحد به .)). وَع َربَِّناِهللا َفِھَي َحيَاٌة أَبَِديٌَّة بِاْلَمِسيحِ يَسُ 

ن إذن أحرار أن فنح وأقبل با0يمان أن قوة الخطية قد انكسرت
خاص كما يريدنا اAش نسلك بالروح وننطلق حتى نكون أولئك

فينا ومن خ1لنا  سيح يسوع الذى يعيش بحياتهمإنه ال. هللا
فورون، غوم ،ونإن ع1قتنا به ھى أننا مخلص. كأفراد
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لنا الس1م و ،كما أننا آمنون في الصليب. أو`د o، وومقبولون
إن ھاتين .  ويكرمهوالتأكيد أن سلوكنا اليومى إنما يرضى هللا

فى ما  رقالع1قتين، أى الخ1ص وا`تحاد، ھما سبب الف
  .نسمعه من هللا

 ص الذى يشعر باAمان والضمان في محبة هللاإن الشخ
، من إله بعيد عنهند على نعمته ` يعود يسمع تسالذى يو

ى وحتى يأتى يصغى إلى ذاك الذى يحبه بالقدر الكاف بل ھو
ا ` نإن. ع1قة شخصية، وفي ھذا يكمن الفرق كله به إلى

 نما إذا كاسين أو متعجبين عإليه ملتم نتقدم نعود بعد
  .مقبولين لديه أم `

ناء ب ماً أنى مقبول ليسالإنى أتقدم من خ1ل اتحادى به ع
ولكن بناء، على إيمانى به لما عمله وأكمله  ى سلوكىلع

  .ثقة وشجاعةلذلك أتقدم بو أجلى، من
" أبى" إنه. إنه ا�ن رئيس الكھنة اAمين والرحيم والخاص بى

 يإنى ` أعود أتطع ف. والذى أتمتع معه بالشركة القوية
 ىلقد دفع يسوع ثمر دخول. معى نظار لكى أتفحص وجودهم

أصبحت اليوم عضواً في عائلته بدمه المسفوك حتى أنى 
نويتى له، وأستطيع أن أسمع صوته Aنى واحد من ب وواثقاً 
ْھرِ ١٣((من  إِلَى . أَمَّا نَْحُن َشْعُبَك َوَغَنُم ِرَعايَِتَك نَْحَمُدَك إِلَى الدَّ

ُث بَِتْسبِيِحك   .)١٣:٧٩مز .))(َدْوٍر َفَدْوٍر ُنَحّدِ
f فھمنا:  

فھما  بمدى ع1قتنا به، بل أيضاً نسمعه ` يتأثر فقط ب إن ما
  .ه ھولشخص

 إننا مولودون بنظام عقلى متشابك يجعلنا أمام اختيارات
 على واننا نقبل وجھات نظر مبنية أساساً ، إيجابية أو سلبية

 بدرجة ، وقد تشكل مفھومنا عن هللاما تعلمناه من ا�خرين
 في بداية حياتنا منبما كان �بائنا وبما تعلمناه  كبيرة

  .اAحد ومن الوعاظ مدرسى مدارس
 كان اثنان من الشباب برفقتى إلى المطار، وقال لى السائق

 لعظة ألقيتھا أنا عن التخلى وترك اAمور لقى تسجي1ً أنه ت
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يسمع ھذا الشريط أكثر من ست لية وأخبرنى أنه ظل الطفو
ء قيادته لرحلة ما، وقد اندھش للتغيير انة أثساع عشرة

حياته ھو وأن ع1قته مع الرب ومع والديه  لىالذى طرأ ع
  .ھذه الرسالة خ1ل صارت أقوى من

 إلى بنام الرحلة ولما اقترمعظ كتاً ظل ساأما الشاب الثانى ف
 مطار، فتح فمه وقال إنه لم يكن متأكداً مما كان يفعله هللال

ولما  .دعوته للخدمة له في حياته حتى إنه اضطرب بخصوص
 فأجاب أن والده. ه عن ع1قته بوالديهانتھى من ك1مه سألت

 وھكذا كلما: "كان مستبداً جداً، وبدون أية إثارة انفجر قائ1ً 
ء عور ذاته من ا`نزوانتابنى الش، يإلى هللا للص1ةدم أتق
نت أتحدث مع والدى، وكأنى أرى والدى عندما ك دماعن

د مثل أبى والذى ستبمورة ا0له الوكأن له ص ،أصلى إلى هللا
  ."ح أمامهلأف م يقبلنى وأنى لنل
 الطريقة ناس يقتربون إلى هللا بمثل ھذهال ثيرون منك

د تشوھت عن هللا ق كرتھم العامةالمخيفة، وذلك Aن ف
ندئذ ويسھل ع. �خرين أو بسلوكھم أو بمعلوماتھما فقبمو

.  على ما نسمعههللا تأثير مفھومنا عن كيفية أن نرى
بيعة ا`ت كمفاتيح لفھم طسبعة مج قيقة فإنى حددتوالح
  .اAتصال الذى نتقبله من هللا دد جوھر، وھى تحهللا
  :أب محب أم مطالب  -١

 فر لنا وله رغبةعندما يتحدث هللا فھل نسمع أباً محباً يغ
؟ أم نسمع أحد الوالدين والذى يطالبنا باستمرار صادقة نحونا

؟ ھل نسمع صوت مستوانا ويتوقع منا أشياء عظيمة برفع
، أم نسمع صوت ذاك الذى يقبلنا حيثما نكون اك الذىذ

نصلى فھل  ؟ وعندمابتصحيح أنفسنا يطالبنا على الدوام
ھما أم في حضنه بذراعيه كلتي بتهنتقدم إلى أب يضمنا بمح
  ؟أننا نقف شاعرين با0دانة

 ، فإما أنه يسمع Aبكل واحد منا إنما يسمع أحد أمرينإن 
ولكن عليك أن تثق بى  ...ليكن"محب ومتقبل ويقول له 

أو يسمع Aب  ؛"م1ً القادمة وسوف أجعل فرحك كا رةمال
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لقد أخطأت مرة أخرى، أليس : "وموبخ ويقول له مطالب
  ."بالتأكيد لم تفعل كما طلبت منك ؟ إنككذلك

 ، بخ1ف التصورإن التصور اAخير ليس من إله الكتاب المقدس
ھو في الواقع يعتمد  لفنا كمؤمنينإن الضمان الذى يغ. اAول
دمه أنه أو`ً وقبل أى شىء  والذى نخمفھومنا عن هللا على

  .إله محبة
  :صديق قريب أم بعيد  -٢

 ، فھل نصغى إلى صديق حميم أم إلىعندما نسمع هللا
إن المودة تعتبرجزءاً حيوياً في الحياة  ؟صديق عابر لنا

 فى بناء ھذه المودة معنا، ومن ب هللالمسيحية، ويرغ
فى شخص يسوع  أتى لى ذلك أنهالبراھين الواضحة ع

  .ى بين الناسكإنسان يتمش المسيح صائراً 
 ة أى المودةأفضل صور المودة ھى التى تتصل بالصداق أن

 يشاركنا في ما نريده اoف - بعيداً عن الجنس  -العاطفية 
  .يستمع إلينا، فھو الصديق الحقيقى والمخلص لنا وھو

الصديق  إن. نستطيع باستمرار ا`تكال عليهك وھنا إنه دائماً 
كانت تتفق مع اھتماماته، أما  تنا إذاالبعيد قد يسمع صلوا

ة يء كان الموضوع ذا أھمالصديق الحميم فھو يسمع سوا
إن فھمنا o كصديق حميم أو كصديق بعيد . من عدمه كبرى
  .درجة انفتاحنا في محادثاتنا معه ر علىيؤث سوف

على  ، وكان ھناك مدرس يقفع الجرائدكنت في صباى أبي
 ، رغم علمى أنه يستلمجانب الطريق ويشترى منى جريدة

، لكنه كان يصرف معى دقائق قليلة جريدة في منزله
وحيث إنى . فبھا بقوله إنه يفكر ويصلى من أجلى يشاركنى

ع من عمرى، فقد كان أنا في الشھر السابو فقدت والدى
لنسبة لى، وقد أظھر لى أن Aب باا ھذا المدرس ھو صورة

وربما كان ھو الشخص  جداً   يحبنى، وھكذا شجعنىهللا
تم ب والمھمتوازنة عن هللا المح الوحيد والذى قدم لى صورة

  .وطقبلنى ب1 شر تسرع والذىمير الوالصديق غ
  :تمال معلم صبور أم قليل ا%ح -٣
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 انعلم الصبور والذى يفھم من أين أتي كالمإذا كنا نرى هللا
ن أفراد عائ1تنا لم يكونوا ، وأومقدار معلوماتنا البسيطة

، وأنه يقدر مشاعر الدونية فينا، فعندئذ متمرنين مؤمنين
  .بقلب مفتوح وقابل للتعليم من هللا سوف نسمع

  كالمعلم الذى ينتقدنا باستمرار لنقصأما إذا كنا نرى هللا
من ھذا مفھومنا الروحى، فكأننا نتوقع على الدوام عقاباً 

المدرس قليل ا`حتمال Aخطائنا وفشلنا، وعندئذ سوف 
  .مقدساب اله بعيداً عن الكتصنعه وبرمجت نسمع إلھاً سبق

 أننا في من اAسباب الشائعة والتى شوھت نظرتنا عن هللا
كل مرة نذھب إلى الكنيسة أو نستمع إلى برنامج روحى أو 

طىء إلى هللا و` ا إننا نخ، فھناك من يقول لننقرأ كتاباً  ىتح
، وكأننا نتلقى  بنا ويغضب علينالك ` يسر هللاولذ ،نطيعه

، مكتوب، وھذا ` يتفق مع إله الفي كل مرة هربة عاطفيض
بالصبر والفھم لنا، وليس إلھاً منتقداً  Aن ھذا ا0له يتصف

كما أنه ` يحتقرنا و` يجعلنا نشعر  ،صارماً غير قابل للتفاھم
A بعد إلى المستوى المطلوب ننا لم نصلبعدم أھميتنا.  

  :مرشد لطيف أم غضوب  -٤
منعطفات  ذفي حياتنا عندما نفقد أعصابنا، ونتخ اتكلنا ` أوق

  هللا منا؟ فقيكون مو جانبية وتكون النتيجة سلبية، فكيف
 ، لكننا إلى السبيل القويما حتى يعود بنا أو يؤدبنفما يوقرب

نه ، لكيفيد أن هللا يغضب` يوجد في الكتاب المقدس ما 
نا ي داخليقوم الروح القدس والذى ف، ولبهفى ق زنيح

ي هللا وأرشاده، ومن ثم يبدأ جھاز ا0نذار ف بةبتذكيرنا بمح
نا بعيدون عن إرادة هللا ا أننة لنلمع واءالعمل وتبرق اAضر

  .ومتجھون في طريق خطأ
و` يصب  ،إنه ` يتسرع ويقول لنا إننا نكرر اتخاذ قرار خاطىء

الدينونة  ، Aن ھذا يجعلنا نتقدم بإحساسعلينا عدم كفاءتنا
  .والخوف والذنب، وھذا يجعلنا مأسورين

 ، ھو أحدإن الجانب السلبى لكل ھذه المواقف تجاه هللا
 ، و` يجب أن ننظر إلى هللاأسباب ضعف الكنيسة اليوم
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الشحاذين وليس مثل بان فنتقدم إليه مثل الغض كالقائد
  .بى ا0يمانطال

  :مشير متفھم أم غير مكترث  -٥
 ه بمتاعبنا ومخاوفنا، فماذا ونأتى إليعندما نتحدث إلى هللا
o يارب أشعر أنى قد تقدمت إليك  أنا: "نسمع؟ ھل تقول

Aمر عينه ولست أدرى إذا كنت فران حول ھذا اطالباً الغ مراراً 
 مرةنى ھذه المن عدمه، لكنى أرجوك أن تسامح تقبلنى

  ."أيضاً 
 يحتاج إلى مشير يفصح له عن آ`مه، ولنإن كل إنسان 

 من النوع الذى يثأر - البشرى  - ا المشير يكون بالطبع ھذ
ن ، فكم يكون إذمن المستشير، بل يتجاوب معه برفق غاضباً 

  ؟إلھنا الصالح
فھو  ،` نستطيع أن نختبىء منه كمؤمنينإنه المشير الذى 

وفي الواقع . بره بما نريدخيعلم كل شىء، ونستطيع أن ن
أن نخبره حتى بما نشعر نحوه ھو حتى لو كانت  يعنستط

أن  إنه المشير الذى يستطيع. نبيلة مشاعر غيرھذه ال
كل شىء سوف يكون على ما  يحيطنا بذراعيه وبؤكد لنا أن

يرفضنا بسبب  ، و`مشاكلنا من يرام، وھو ` يتضايق أبداً 
يتعاطف معنا ويرثى  رى، بل بالحعدم استقامة سلوكنا

أحزانك وقد جلس  ألم يكن ھو معزيك في وقت -لحالنا 
  ؟وتعاطف معك وقال لك القليل بينما بكى معك كثيراً  بجوارك

ا َرأَى اْلُجُموَع تََحنََّن ٣٦((يقول الكتاب عن الرب يسوع  َولَمَّ
 .))َراِعَي لََھا َعلَْيِھْم، إِْذ َكانُوا ُمْنَزِعجِيَن َوُمْنطَِرِحيَن َكَغَنٍم `َ 

َوفِيَما ُھَو ٤١((وعندما اقترب إلى أورشليم أنه  ،)٣٦: ٩مت (
، وكتب )٤١: ١٩ لو()) يَْقَترُِب نَظََر إِلَى اْلَمِديَنِة َوبََكى َعلَْيَھا 

` يغضب )) (الرَّبُّ َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، طَِويُل الرُّوحِ ٨(( :عنه داود
  .)٨:١٠٣مز ( .))َوَكثِيُر الرَّْحَمةِ ) ((سريعاً 

  :مموَّل كريم أو شحيح  -٦
إنه  يقول عندما نتقدم بالتماساتنا إلى هللا، فھل نسمع أباً 

فائقة  يسر بإعطائنا كل غنى مجده، وإنه يعطى أو`ده كنوزاً 
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 ء وأنهمن السعادة؟ أم أننا نتقابل مع إله ممتنع عن العطا
لكل  روحى يحفظ سج1ً وف يقيم طلباتنا بموجب حاسب س
  .؟وقدمه لنا سبق ما

 ، لكنه يھتم أن يباركنامقدس ليس إلھاً محاسباً إله الكتاب ال
، ولذلك يقول إن بعض المؤمنين بأقصى درجة في حياتنا

  .يثمرون مائة ضعف سوف
ننا إف نا نتقدم إلى هللا بحاجة مادية و` نراه ممو`ً كريماً إذا ك

سألنا  ذاإثر ا0يمان وصعوبة قبول البركة، ف، تعنرتكب شرين
، شيئاً  قنا نستحقه، فالواقع أننا ` نستحأن بحسب ما نظن

النعمة  سب مصادر بحولكن علينا أن نطلب أن يباركنا هللا
 ه، وتتأكد ھذتى ` حدود لھا وبحسب حبه ورحمتهوال

إِْنَساٌن َكاَن لَُه «:َوَقالَ ١١(( الحقيقة في قصة ا`بن الضال
يَا أَبِي أَْعِطنِي اْلِقْسَم الَِّذي : ا Aَبِيهِ َفَقاَل أَْصَغُرُھمَ ١٢. اْبَنانِ 

َوبَْعَد أَيَّاٍم لَْيَسْت ١٣. َفَقَسَم لَُھَما َمِعيَشَتهُ . ُيِصيُبنِي ِمَن اْلَمالِ 
بَِكثِيَرٍة َجَمَع ا`ْبُن اAَْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر إِلَى ُكوَرٍة بَِعيَدٍة، 

َر َمالَُه بَِعْيشٍ  ا أَْنَفَق ُكلَّ َشْيٍء، َحَدَث ١٤. ُمْسرِفٍ َوُھَناَك بَذَّ َفلَمَّ
َفَمَضى َواْلَتَصَق ١٥. ُجوٌع َشِديٌد فِي تِْلَك اْلُكوَرِة، َفاْبَتَدأَ يَْحَتاجُ 

بَِواِحٍد ِمْن أَْھِل تِْلَك اْلُكوَرِة، َفأَْرَسلَُه إِلَى ُحُقولِِه لِيَْرَعى 
بَْطَنُه ِمَن اْلُخْرنُوبِ الَِّذي َكانَِت  َوَكاَن يَْشَتِھي أَْن يَْم�َ ١٦. َخَناِزيرَ 

َكْم : َفَرَجَع إِلَى نَْفِسِه َوَقالَ ١٧. اْلَخَناِزيُر تَْأُكُلُه، َفلَْم ُيْعِطِه أََحدٌ 
أَُقوُم ١٨! ِمْن أَِجيٍر Aَبِي يَْفُضُل َعْنُه اْلُخْبُز َوأَنَا أَْھلُِك ُجوًعا

َماِء يَ : َوأَْذَھُب إِلَى أَبِي َوأَُقوُل لَهُ  ا أَبِي، أَْخطَْأُت إِلَى السَّ
اَمَك،  ا بَْعُد أَْن ُأْدَعى لََك اْبًنا١٩َوُقدَّ اِْجَعْلنِي . َولَْسُت ُمْسَتِحّقً

َوإِْذ َكاَن لَْم يََزْل بَِعيًدا َرآُه . َفَقاَم َوَجاَء إِلَى أَبِيهِ ٢٠. َكأََحِد أَْجَراكَ 
َفَقاَل لَُه ٢١. ى ُعُنِقِه َوَقبَّلَهُ أَُبوُه، َفَتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع َعلَ 

ا :ا`ْبنُ  اَمَك، َولَْسُت ُمْسَتِحّقً َماِء َوُقدَّ يَا أَبِي، أَْخطَْأُت إِلَى السَّ
أَْخِرُجوا اْلُحلََّة : َفَقاَل اAَُب لَِعِبيِدهِ ٢٢. بَْعُد أَْن ُأْدَعى لََك اْبًنا

يَِدِه، َوِحَذاًء فِي ِرْجلَْيِه،  اAُولَى َوأَْلبُِسوُه، َواْجَعلُوا َخاتًَما فِي
َن َواْذبَُحوُه َفَنْأُكَل َونَْفَرَح، ٢٣ ُموا اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ Aَنَّ اْبنِي ٢٤َوَقّدِ

. َفاْبَتَدُأوا يَْفَرُحونَ . ھَذا َكاَن َميًِّتا َفَعاَش، َوَكاَن َضا`ًّ َفُوِجدَ 
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ا َجاَء َوَقُرَب ِمَن اْلبَْيِت، َفلَمَّ . َوَكاَن اْبُنُه اAَْكبَُر فِي اْلَحْقلِ ٢٥
َفَدَعا َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن ٢٦. َسِمَع َصْوَت آ`َتِ طََربٍ َوَرْقًصا

أَُخوَك َجاَء َفَذبََح : َفَقاَل لَهُ ٢٧َما َعَسى أَْن يَُكوَن ھَذا؟ : َوَسأَلَهُ 
ِضَب َولَْم ُيِرْد أَْن َفغَ ٢٨. أَُبوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن، Aَنَُّه َقبِلَُه َسالًِما

َھا أَنَا : َفأََجاَب َوَقاَل Aَبِيهِ ٢٩. َفَخَرَج أَُبوُه يَْطلُُب إِلَْيهِ . يَْدُخلَ 
أَْخِدُمَك ِسنِيَن ھَذا َعَدُدَھا، َوَقطُّ لَْم أَتََجاَوْز َوِصيََّتَك، َوَجْديًا لَْم 

ا َجاَء اْبُنَك ھَذا َولِكْن لَمَّ ٣٠. تُْعِطنِي َقطُّ Aَْفَرَح َمَع أَْصِدَقائِي
! الَِّذي أََكَل َمِعيَشَتَك َمَع الزََّوانِي، َذبَْحَت لَُه اْلِعْجَل اْلُمَسمَّنَ 

يَا ُبَنيَّ أَْنَت َمِعي فِي ُكّلِ ِحيٍن، َوُكلُّ َما لِي َفُھَو : َفَقاَل لَهُ ٣١
َك ھَذا َكاَن َولِكْن َكاَن يَْنبَِغي أَْن نَْفَرَح َونَُسرَّ، Aَنَّ أََخا٣٢. لَكَ 

ُ̀ َفُوِجدَ   ام، وطال)٣٢ - ١١: ١٥لو .)) (»َميًِّتا َفَعاَش، َوَكاَن َضا
  فلسنا نحن إذن ھالكين أو ضالين بل أو`د الملكنعرف هللا

  .الكريم والصالح
  بإيمان وليس بشك لكى نتقبل بركاتهدعونا نتقدم إلى هللا

سوف  ، فإنناأما إذا كان لنا مفھوم خاطىء عنه، الغامرة
  .رسالة خاطئة نسمع

  :معين ثابت أم غير مستقر  -٧
  القدير يبقى معنا،عندما يتركنا أى شخص آخر فإن هللا

فإنه يبقى ھناك ونستطيع ملنا ا�خرون وعندما ` يتح
  .ليه باستمراروا`تكال ع تمادا`ع

ْم نَْفَن، إِنَُّه ِمْن إِْحَسانَاتِ الرَّّبِ أَنََّنا لَ ٢٢((إن مراحم هللا ` تزول 
َكثِيَرٌة . ِھَي َجِديَدٌة فِي ُكّلِ َصبَاحٍ ٢٣. Aَنَّ َمَراِحَمُه `َ تَُزولُ 

رنا في الصباح أو وھى في انتظا) ٢٣ -٢٢: ٣مراثى( ))أََمانَُتكَ 
ولذلك يجب أن نتقدم إليه ليس في  ،في منتصف الليل

اب أم `، ولكن نتقدم عالمين أنه الصو تعجب عما إذا كنا نقول
  .يحفظنا كل الطريق نا وشاكرين إياه Aنهمع

  :موقفنا نحو هللا 
لن  نافإن ، في عصيان أوكبرياء أو ب1 اھتمامإذا تقدمنا إلى هللا

بالموقف  ، ولذلك يجب أن نتمتعنسمع ما يريد أن يوصله إلينا
  .الصحيح نحوه
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 ، وأن نتواضع ونكونبخضوعأول كل شىء يجب أن نتقدم 
، ونقبل اAعمال التى مشيئتهعلى استعداد أن نفعل 

  .فكره ھو بحسب
 ف يقودنا في، وباقتناع تام أنه سوبثقةتقدم ب أن نثانياً، يج

1 يمكن أن نقترب من إله ا`تجاه السليم وفي سبيل البر، ف
ناھا ا0دراك أنه جدير بھا  معثقة باoوال. فيه بالكامل قث` ن

  .تماماً 
، مأساة لو كان اAمس، حتى بالشكرثالثاً، يجب أن نتقدم 

ھذا  ، ودياره بالتسبيح فيلكننا يجب أن ندخل أبوابه بالحمد
  .اليوم

 ناھنا حيث تتشابك الخطية مع موقف... وماذا عن الخطية؟
 ، فإنه ` يزال ا�بفي حق هللا ، وعندما نخطىء عمداً هللا إزاء

 ،والمعلم الصبور، والمرشد اللطيف ،المحب، والصديق القريب
  .معين المخلص، والمتفھم، والممول الكريمر الوالمشي

 ، ولكنى أقولءة قصدى، فأنا ` أشجع الخطيةأرجو عدم إسا
إن إله الكتاب المقدس ھو الذى ` يستجيب لخطايانا 

، و` يمكن Aى أب أن يطرد ابنه من البيت تدميرنا بمحاولة
  .كه وقبل أن يحاول إص1حه وتھذيبهسلو بسبب سوء

 ن في سجن روحى بسبب اAفكار السلبيةكثيرون يعيشو
  .موتافون منه حتى ال فيخوالتى لديھم عن هللا

 حبم، لكن ا�ب الأقلل من الخطية و` من تأثيراتھالست 
 بور يؤدبسوف يؤدب ابنه ولكن بروح محبة، والمدرس الص

قائد اللطيف يضع حراسة على ، والالتلميذ حتى يتعلم
بالمتسلق المشاكس قذف الصحيح ولكنه لن ي الطريق

  .أسفل الجبل
 ، بل يجب أن يتكلم ليست كافيةإن مجرد المعرفة أن هللا

نفھم طبيعة هللا الذى نخدمه حتى يمكن أن نسمع أوامره 
، وما يؤثر على ذلك ھو مدى ع1قتنا به محتواھا وندرك

أى تشويه Aحد ھذه العوامل سوف و. وموقفنا منه وفھمنا له
، أما إذا انسجمت مع 1ن هللا لنامادة إع ير بالتالىيغ



 كيف تسمع صوت هللا

٦٤  

نستريح لما نسمعه من ذاك الذى  المبادىء الكتابية فإننا
ٍة ِھَي ِمْن َفْوُق، نَاِزلٌَة ١٧(( ُكلُّ َعِطيٍَّة َصالَِحٍة َوُكلُّ َمْوِھبٍَة تَامَّ

.)) ِمْن ِعْنِد أَبِي اAَْنَواِر، الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه تَْغيِيٌر َو`َ ِظلُّ َدَوَرانٍ 
  .)١٧:١يع (

  ھل أنت سامع: الفصل السادس 
وكما ذكرت سابقاً . كان صموئيل من أعظم أنبياء العھد القديم

قد  اAول من هللا) الدرس(تكن صدفة أن يكون الواجب  أنه لم
 ضرورة أن يتعلم صموئيل كيفية سماع صوت هللا تطلب

. »ھأَنََذا«: الَ أَنَّ الرَّبَّ َدَعا َصُموئِيَل، َفقَ ٤) ((١٠-٤: ٣صم١(
لَْم «: َفَقالَ . »ھأَنََذا Aَنََّك َدَعْوتَنِي«: َوَرَكَض إِلَى َعالِي َوَقالَ ٥

ثُمَّ َعاَد الرَّبُّ َوَدَعا ٦. َفَذَھَب َواْضطََجعَ . »اْرجعِ اْضطَجعْ . أَْدعُ 
ھأَنََذا «: َفَقاَم َصُموئِيُل َوَذَھَب إِلَى َعالِي َوَقالَ . أَْيًضا َصُموئِيلَ 

 َAَولَْم ٧. »اْرجعِ اْضطَجعْ . لَْم أَْدُع يَااْبنِي«: َفَقالَ . »نََّك َدَعْوتَنِي
َوَعاَد ٨. يَْعِرْف َصُموئِيُل الرَّبَّ بَْعُد، َو`َ ُأْعِلَن لَُه َك1َُم الرَّّبِ بَْعدُ 

: َفَقاَم َوَذَھَب إِلَى َعالِي َوَقالَ . الرَّبُّ َفَدَعا َصُموئِيَل ثَالَِثةً 
. َفَفِھَم َعالِي أَنَّ الرَّبَّ يَْدُعو الصَّبِيَّ . »َذا Aَنََّك َدَعْوتَنِيھأَنَ «
اْذَھِب اْضطَجْع، َويَُكوُن إَِذا َدَعاَك «: َفَقاَل َعالِي لَِصُموئِيلَ ٩

َفَذَھَب َصُموئِيُل . »تََكلَّْم يَا َربُّ Aَنَّ َعْبَدَك َساِمعٌ : تَُقولُ 
: َجاَء الرَّبُّ َوَوَقَف َوَدَعا َكاْلَمرَّاتِ اAَُولِ فَ ١٠ .َواْضطََجَع فِي َمَكانِهِ 

تََكلَّْم Aَنَّ َعْبَدَك «: َفَقاَل َصُموئِيلُ . »َصُموئِيُل، َصُموئِيلُ «
  .)).»َساِمعٌ 

تََكلَّْم يَا َربُّ Aَنَّ َعْبَدَك : (( قائ1ً أن تجاوب هللا أليس جمي1ً 
ن ونح .يلھذا ما علمه عالى الكاھن لصموئ، و))َساِمعٌ 

لنا،   يجب أن نتعلم كيفية سماع ما يقوله هللاكشعب هللا
  :ذلك بعدة طرق سوف أناقشھا ھنا باختصار كما يلىو
  : بتوقع -١
عبر   يجب أن نتوقع ك1مه إلينا، وقدندما نتقدم إلى هللاع

اُْدُعنِي َفُأِجيبََك َوُأْخبَِرَك بَِعظَائَِم ٣((: إرميا على لسان هللا قوله
شك  فى دمنا، أما إذا تق)٣:٣٣إر .)) (ائَِص لَْم تَْعِرْفَھاَوَعوَ 

َولكِْن بُِدوِن إِيَماٍن `َ ُيْمكُِن ٦((دم إيمان، لمواعيده فھذا ع
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إِْرَضاُؤُه، Aَنَُّه يَجُِب أَنَّ الَِّذي يَْأتِي إِلَى ِهللا ُيْؤِمُن بِأَنَُّه َمْوُجوٌد، 
  .)٦: ١١عب . )) (نَهُ َوأَنَُّه ُيَجاِزي الَِّذيَن يَْطُلُبو

 ٤٥٠عندما واجه إيليا . والتوقع يعتمد على إمكانية الحدوث
تقترب  نبى للسوارى فقد فعل ھذا بشجاعة ٤٠٠للبعل،  نبياً 

 من درجة ا`ستھانة بھم، وبعدما سخر منھم Aنھم فشلوا
 ، وطلبفي إنزال نار من السماء لتلتھم الذبيحة، أخذ دوره

َفَجَرى اْلَماُء َحْوَل اْلَمْذبَحِ ٣٥((المذبح ء الكثير على الما سكب
، فھل كان يتوقع )٣٥: ١٨مل ١.)) (َواْمَت�َتِ اْلَقَناُة أَْيًضا َماءً 

ذلك Aنه قد استجاب له ! بكل تأكيد نعم استجابة هللا له؟
ير قدراته قيد ھو إلھنا أيضاً، ولم تتغ يلياواله إ. اضىمفي ال

  .أنملة قط 
  :بھدوء  -٢

أَتََعالَى بَْيَن اAَُمِم، . ُكفُّوا َواْعلَُموا أَنِّي أَنَا هللاُ ١٠((المرنم يقول 
 o ومتى أردنا أن نصغى). ١٠: ٤٦مز . )) (أَتََعالَى فِي اAَْرضِ 

نا عندما يرون مثك. لمكنحن وندعه ھو يت فيجب أن نھدأ
نھضون لبات ثم يطال قائمة من رأون ببساطةيصلون فإنھم يق

o فإننا نقدم فقط تقريراً  تماعوعوضاً عن ا`سوينصرفون، 
إلينا إذا لم يكن لدينا  لم هللايتك نه، فكيفتنا ملباط يتضمن

الجيد، أما  معسرورى للوء ض؟ إن الھدوقت ا`ستماع
بعد  ا ليلةنرفوإذا ص. نهعنا ملشديدة فھى تمنلية االمشغو

 وفسأخرى في مراقبة التليفزيون، ثم نحاول ا0صغاء o، ف
نجد أن عقولنا قد ازدحمت بمداخ1ت عالمية، إذن `بد من 

إِنََّما oِِ اْنَتِظرِي يَا ((: وھدوء استعداداً لسماع صوت هللا توق
  .)٥: ٦٢مز . )) (نَْفِسي، Aَنَّ ِمْن قِبَِلِه َرَجائِي

 يلبون العزلة فور يطثيرون عبر كل العصب كان كبلھذا الس
Aوت المدنيةى ص، حيث يت1شديرةالصحارى أو الجبال أو ا 

ثل ھذا إ` أن م. ناقشة ب1 موضوضاؤھا وببقى صوت هللا
الحصول عليه في حجرة الجلوس أو المعيشة  الھدوء يمكن

ي الصباح الليل المتأخرة أو على مائدة ا0فطار ف ي ساعاتف
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إن . المكان ولكن المھم ھو درجة الضجيج الباكر، و` يھم
  .ولكنه قد يضيع تحت أى صخب بتوثا  ھادىءوت هللاص
  :بصبر  -٣

ا0ع1نات  ور، ولكننا نسمع بعض فوراً ببعض اAم` يخبرنا هللا
عدم  بعد فترة انتظار ما، وربما من أبسط اAسباب لذلك ھو

  .استعدادنا نحن للسمع
 تعدين لسماعه بصبر، Aن ھذا الوقتب أن نكون مسيج
نا وعلينا لوبلم إلى قلقد وعد أن يتك. نا ويشددهذب إيمانيج
 برنا بكل ما نريد أننه ليس مضطراً أن يخ، لكنتوقع ھذا أن

نا ليس Aنه لينتطر عإنه ي. نحددھاى تة الفي اللحظ نعرفه
تظار يقوم هللا بتغييرنا ملية ا`نAن في ع بل ى،قد نس

نا نتقبلھا لو أنه ا ما كمرسالته والتى ربلسماع  دادناواع
  .نا فوراً اب لاستج

  :يجابية بإ -٤
لَِتْسُكْن ١٦: ((ى تأمل لكلمة هللا بإيجابية وفيجب أن ننتظر هللا

فِيُكْم َكلَِمُة اْلَمِسيحِ بِِغنًى، َوأَْنُتْم بُِكّلِ ِحْكَمٍة ُمَعلُِّموَن 
َوُمْنِذُروَن بَْعُضُكْم بَْعًضا، بَِمَزاِميَر َوتََسابِيَح َوأََغانِيَّ ُروِحيٍَّة، 

  ).١٦:٣كو ( .))نِِّميَن فِي ُقلُوبُِكْم لِلرَّّبِ بِِنْعَمٍة، ُمَترَ 
 أصعب القرارات في حياتى، سألت الرب عندما واجھت أحد

قلبى الخائف والمتشكك، حتى كنت أقرأ أن يتحدث إلى 
اُْنُصتِي إِلَيَّ «١(( ء،الحادى واAربعين من سفر إشعيا اAصحاح

ِد اْلَقبَا ْم . لِيَْقَترُِبوا ُثمَّ يََتَكلَُّموا. ئُِل ُقوَّةً أَيَُّتَھا اْلَجَزائُِر َوْلُتَجّدِ لَِنَتَقدَّ
َمْن أَْنَھَض ِمَن اْلَمْشرِقِ الَِّذي ُي1َقِيِه ٢. َمًعا إِلَى اْلُمَحاَكَمةِ 

. النَّْصُر ِعْنَد رِْجلَْيِه؟ َدَفَع أََماَمُه ُأَمًما َوَعلَى ُملُوٍك َسلَّطَهُ 
. طََرَدُھمْ ٣. ِه، َوَكاْلَقّشِ اْلُمْنَذِري بَِقْوِسهِ َجَعلَُھْم َكالتَُّرابِ بَِسْيفِ 

َمْن َفَعَل َوَصَنَع ٤. َمرَّ َسالًِما فِي طَرِيق لَْم يَْسُلْكُه بِرِْجلَْيهِ 
َداِعيًا اAَْجيَاَل ِمَن اْلبَْدِء؟ أَنَا الرَّبُّ اAَوَُّل، َوَمَع ا�ِخِريَن أَنَا 

اْقَتَربَْت . أَْطَراُف اAَْرضِ اْرتََعَدتِ . تْ نَظََرتِ اْلَجَزائُِر َفَخافَ ٥.»ُھوَ 
دْ «: ُكلُّ َواِحٍد ُيَساِعُد َصاِحبَُه َويَُقوُل Aَِخيهِ ٦. َوَجاَءتْ  . »تََشدَّ

اُر الصَّائِغَ ٧ َد النَّجَّ الصَّاقُِل بِاْلِمْطَرَقِة الضَّاِرَب َعلَى . َفَشدَّ
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ْنَداِن، َقائ1ًِ َعِن ا0ِْلَحامِ  َفَمكََّنُه بَِمَساِميَر . »دٌ ُھَو َجيِّ «: السَّ
ا أَْنَت يَا إِْسَرائِيُل َعْبِدي، يَا يَْعُقوُب الَِّذي «٨ .َحتَّى `َ يََتَقْلَقلَ  َوأَمَّ

الَِّذي أَْمَسْكُتُه ِمْن أَْطَراِف ٩اْخَتْرتُُه، نَْسَل إِْبَراِھيَم َخلِيلِي، 
اْخَتْرتَُك . أَْنَت َعْبِديَ : كَ اAَْرضِ، َوِمْن أَْقطَاِرَھا َدَعْوُتُه، َوُقْلُت لَ 

َقْد . `َ تََتلَفَّْت Aَنِّي إِلُھكَ . `َ تََخْف Aَنِّي َمَعكَ ١٠. َولَْم أَْرُفْضكَ 
إِنَُّه َسيَْخَزى َويَْخَجُل ١١. أَيَّْدتَُك َوأََعْنُتَك َوَعَضْدتَُك بِيَِميِن بِرِّي

. ْيٍء ُمَخاِصُموَك َويَبِيُدونَ يَُكوُن َك1َ شَ . َجِميُع اْلُمْغَتاِظيَن َعلَْيكَ 
يَُكوُن ُمَحاِرُبوَك َك1َ َشْيٍء . تَُفتُِّش َعلَى ُمَناِزِعيَك َو`َ تَجُِدُھمْ ١٢

: Aَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلُھَك اْلُمْمِسُك بِيَِميِنَك، اْلَقائُِل لَكَ ١٣. َوَكاْلَعَدمِ 
َة يَْعُقوَب، يَا ِشْرِذَمَة `َ تََخْف يَا ُدودَ «١٤ .أَنَا ُأِعيُنكَ . `َ تََخفْ 
وُس إِْسَرائِيلَ . إِْسَرائِيلَ  ، َوَفاِديَك ُقدُّ . أَنَا أُِعيُنَك، يَُقوُل الرَّبُّ

ًدا َجِديًدا َذا أَْسَنانٍ ١٥ تَْدُرُس . ھأَنََذا َقْد َجَعْلُتَك نَْوَرًجا ُمَحدَّ
تَُذرِّيَھا َفالرِّيُح ١٦. اْلِجبَاَل َوتَْسَحُقَھا، َوتَْجَعُل ا�َكاَم َكاْلُعَصاَفةِ 
ُدَھا، َوأَْنَت تَْبَتِھُج بِالرَّّبِ  بُِقدُّوسِ إِْسَرائِيَل . تَْحِملَُھا َواْلَعاِصُف ُتبَّدِ

. اَْلبَائُِسوَن َواْلَمَساِكيُن طَالُِبوَن َماًء َو`َ ُيوَجدُ «١٧ .تَْفَتِخرُ 
أَنَا إِلَه . َتِجيُب لَُھمْ أَنَا الرَّبُّ أَسْ . لَِساُنُھْم ِمَن اْلَعطَشِ َقْد يَبِسَ 

أَْفَتُح َعلَى اْلِھَضابِ أَْنَھاًرا، َوفِي َوَسِط ١٨. إِْسَرائِيَل `َ أَْتُرُكُھمْ 
أَْجَعُل اْلَقْفَر أََجَمَة َماٍء، َواAَْرَض اْليَابَِسَة َمَفاِجَر . اْلبَِقاعِ يََنابِيعَ 

ْنطَ َوا�َس َوَشَجَرَة الزَّْيتِ أَْجَعُل فِي اْلبَرِّيَِّة اAَْرَز َوال١٩. ِميَاهٍ  . سَّ
ْربِيَن َمًعا ْنِديَاَن َوالشَّ ْرَو َوالّسِ لَِكْي ٢٠. أََضُع فِي اْلبَاِديَِة السَّ

يَْنظُُروا َويَْعِرُفوا َويََتَنبَُّھوا َويََتأَمَّلُوا َمًعا أَنَّ يََد الرَّّبِ َفَعلَْت ھَذا 
وَس إِْسَرائِيَل أَْبَدَعهُ  ُموا َدْعَواُكْم، يَُقوُل الرَّبُّ قَ «٢١ .َوُقدُّ . ّدِ

ُموَھا َوُيْخبُِرونَا بَِما ٢٢. أَْحِضُروا ُحَجَجُكْم، يَُقوُل َملُِك يَْعُقوبَ  لُِيَقّدِ
َما ِھَي اAَوَّلِيَّاُت؟ أَْخِبُروا َفَنْجَعَل َعلَْيَھا ُقلُوبََنا َونَْعرَِف . َسيَْعرِضُ 

أَْخبُِروا بِا�تِيَاتِ فِيَما بَْعُد ٢٣. َتْقِب1َتِ آِخَرتََھا، أَْو أَْعلُِمونَا اْلُمسْ 
. َفَنْعِرَف أَنَُّكْم آلَِھٌة، َواْفَعلُوا َخْيًرا أَْو َشرًّا َفَنْلَتِفَت َونَْنُظَر َمًعا

ِرْجٌس ُھَو الَِّذي . َھا أَْنُتْم ِمْن `َ َشْيٍء، َوَعَملُُكْم ِمَن اْلَعَدمِ ٢٤
َماِل َفأَتَىَقْد أَْنھَ «٢٥ .يَْخَتاُرُكمْ  ِمْن َمْشرِقِ . ْضُتُه ِمَن الشَّ

ْمسِ يَْدُعو بِاْسِمي يَْأتِي َعلَى اْلُو`َِة َكَما َعلَى اْلِم1َِط، . الشَّ
ينَ  َمْن أَْخبََر ِمَن اْلبَْدِء َحتَّى نَْعِرَف، َوِمْن ٢٦. َوَكَخزَّاٍف يَُدوُس الطِّ
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ٌر َو`َ ُمْسِمٌع َو`َ َساِمٌع ُھَو َصاِدٌق؟ `َ ُمْخِب : َقْبل َحتَّى نَُقولَ 
َوAُوُرَشلِيَم . َھا ُھمْ ! َھا: أَنَا أَوَّ`ً ُقْلُت لِِصْھيَْونَ ٢٧. أَْقَوالَُكمْ 

ًرا َونَظَْرُت َفلَْيَس إِْنَساٌن، َوِمْن ھُؤ`َِء َفلَْيَس ٢٨. َجَعْلُت ُمبَّشِ
ُھْم بَاِطٌل، َھا ُكلُّ ٢٩. ُمِشيٌر َحتَّى أَْسأَلَُھْم َفيَُردُّوَن َكلَِمةً 

 يقول وكأن هللا ))َوأَْعَماُلُھْم َعَدٌم، َوَمْسُبوَكاتُُھْم ِريٌح َوَخ1ٌَء 
. اْخَتْرتَُك َولَْم أَْرُفْضكَ . َعْبِديَ ) ((اAن يا تشرلس)) (أَْنتَ : ((لى

 َقْد أَيَّْدُتَك َوأََعْنُتكَ . `َ تََتلَفَّْت Aَنِّي إِلُھكَ . `َ تََخْف Aَنِّي َمَعكَ ١٠
، ولما صرت أتأمل )١٠، ٩:٤١أش. )) (َوَعَضْدتَُك بِيَِميِن بِرِّي

دعوة هللا لعدم  ولعدة أسابيع متذكراً  ءھذا الجزء صباحاً ومساً 
، فعندما حانت اللحظة ا0لھية عونةمالخوف وتأكيده لى بال

اخترق ھذا الجزء كيانى  الحاسمة أحسست بس1م بعدما
هللا ومعتمداً على  رنظ كله، وأصبحت أرى موقفى من وجھة

رى ما مرة أخ ، ومن ثم اختبرتوعده وعلى قوته في التنفيذ
  .ل بولس بالس1م الذى يفوق كل عقلقصده الرسو

 )٨١(حياتى، قادنى الرب إلى مزمور  وفي مرة أخرى في
ُدفًّا،  اْرَفُعوا نَْغَمًة َوَھاتُوا٢. اْھتُِفوا 0ِلِه يَْعُقوبَ . َرنُِّموا oِِ ُقوَّتَِنا١((

ْھِر بِاْلُبوقِ، ِعْنَد ٣. ُعوًدا ُحْلًوا َمَع َربَابٍ  اْنُفُخوا فِي َرْأسِ الشَّ
Aَنَّ ھَذا َفِريَضٌة 0ِْسَرائِيَل، ُحْكٌم 0ِلِه ٤. اْلِھ1َِل لِيَْوِم ِعيِدنَا

َجَعلَُه َشَھاَدًة فِي ُيوُسَف ِعْنَد ُخُروِجِه َعلَى أَْرضِ ٥. يَْعُقوبَ 
. أَْبَعْدُت ِمَن اْلِحْمِل َكتَِفهُ «٦: ْعُت لَِسانًا لَْم أَْعرِْفهُ َسمِ . ِمْصرَ 

لِّ  ْيُتكَ ٧. يََداُه تََحوَّلََتا َعِن السَّ يقِ َدَعْوَت َفَنجَّ اْسَتَجْبُتَك . فِي الّضِ
اِْسَمْع يَا «٨ .ِس1َهْ . َجرَّْبُتَك َعلَى َماِء َمِريبَةَ . فِي ِسْتِر الرَّْعدِ 
رَ  `َ يَُكْن فِيَك ٩! يَا إِْسَرائِيُل، إِْن َسِمْعَت لِي. كَ َشْعِبي َفُأَحّذِ

أَنَا الرَّبُّ إِلُھَك، الَِّذي ١٠. إِلٌه َغِريٌب، َو`َ تَْسُجْد 0ِلٍه أَْجَنبِّيٍ 
َفلَْم يَْسَمْع َشْعبِي ١١. أَْفِغْر َفاَك َفأَْم�َهُ . أَْصَعَدَك ِمْن أَْرضِ ِمْصرَ 
َفَسلَّْمُتُھْم إِلَى َقَساَوِة ١٢. ْم يَْرَض بِيلَِصْوتِي، َوإِْسَرائِيُل لَ 

لَْو َسِمَع لِي ١٣. ُقلُوبِِھْم، لِيَْسلُُكوا فِي ُمَؤاَمَراتِ أَْنُفِسِھمْ 
َسرِيًعا ُكْنُت أُْخِضُع ١٤َشْعِبي، َوَسلََك إِْسَرائِيُل فِي ُطُرقِي، 

ُمْبِغُضو الرَّّبِ ١٥. أَْعَداَءُھْم، َوَعلَى ُمَضايِِقيِھْم ُكْنُت أَُردُّ يَِدي
ْھرِ  َوَكاَن أَْطَعَمُه ِمْن ١٦. يََتَذلَّلُوَن لَُه، َويَُكوُن َوْقُتُھْم إِلَى الدَّ
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في  .))»َشْحِم اْلِحْنطَِة، َوِمَن الصَّْخَرِة ُكْنُت ُأْشِبُعَك َعَس1ً 
 ، وقد جذب انتباھى العددتأم1تى الصباحية ولعدة أسابيع

يََداُه تََحوَّلََتا َعِن . َن اْلِحْمِل َكتَِفهُ أَْبَعْدُت مِ «٦((: السادس
لِّ   يحاول أن ، وعلمت أن هللا)ررتا من السلةتح أى()) السَّ

لكنى لم أتأكد مما كان يقوله لى، ولكنى كلما  يتحدث معى
أكثر أنه كان يمھدنى لتغيير ما؛  بدأت أدرك أمعنت في التأمل
، كانت لنا مدنلكنيسة كبيرة في إحدى ال وعندما كنت راعياً 

بسرعة فكنت مثق1ً بمسئوليات  مدرسة مسيحية وقد نمت
ي ھذا الجزء، أرسل ف متأم1ً  وبعدما صرفت ذلك الوقت. كثيرة

عن كتفى وأطلق يداى  الحمل هللا لى واحدة، وقد رفع فع1ً 
المدرسة، وأعطيت  ، إذ قامت ھى بكامل مسئوليةمن السل

  .أنا وقتى للكنيسة
نتمكن  التىيبة و ھو أحد الطرق العجمة هللاي كلإن التأمل ف

  .بھا من سماع صوت هللا من أجل قيادة إلھية
  :بثقة ويقين  -٥

 نه يرسل، لكسمعهن  ما نود أنمن هللا ربما ` نسمع دائماً 
  .يرنا معهنا ما ھو ضرورى في سليإ

 لكى ، وذلكمة عن أو`دنا وھم يحتاجون إليھاھل نمنع معلو
 أن ھذا ما أريد: "قول لھمأيماتنا؟ ھل ليكونوا مطيعين لتع

 م ` أخبرھم بما يجب أن يفعلوه؟ ك1 بالطبع، وقالث "تفعلوه
َفإِْن ُكْنُتْم َوأَْنُتْم أَْشَراٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعطُوا ١١((: الرب يسوع

أَْو`ََدُكْم َعطَايَا َجيَِّدًة، َفَكْم بِاْلَحرِّيِ أَُبوُكُم الَِّذي فِي 
مَ    .)١١: ٧مت !)) (اَواتِ، يََھُب َخْيَراتٍ لِلَِّذيَن يَْسأَلُونَهُ السَّ

  :باتكال  -٦
 لكى دسيجب أن يكون اعتمادنا بالتمام على الروح الق

 توجد طريقة نسمع بھا هللا بعيداً عن خدمة ، و`يعلمنا الحق
الروح القدس، حتى إذا تكلم هللا من خ1ل آخرين أو من 

  .مل الروح القدسروف، فذلك ھو علظا خ1ل
 ير لھم أن يمضى وينطلقلقد وعد الرب يسوع ت1ميذه أنه خ

لكِنِّي أَُقوُل ٧(( –معين أو ال - " المعزى"لكى ما يرسل إليھم 
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إِنَُّه َخْيٌر لَُكْم أَْن أَْنطَلَِق، Aَنَُّه إِْن لَْم أَْنطَلِْق `َ : لَُكُم اْلَحقَّ 
) ٧:١٦يو .)) (َذَھْبُت ُأْرِسُلُه إِلَْيُكمْ  يَْأتِيُكُم اْلُمَعزِّي، َولِكْن إِنْ 

َوأَمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحّقِ، َفُھَو ُيْرِشُدُكْم إِلَى َجِميعِ ١٣((
اْلَحّقِ، Aَنَُّه `َ يََتَكلَُّم ِمْن نَْفِسِه، بَْل ُكلُّ َما يَْسَمُع يََتَكلَُّم بِِه، 

  .)١٣: ١٦يو( .))َوُيْخِبُرُكْم بُِأُموٍر آتِيَةٍ 
 في داخله حياً  - ريسيفر  -إن ك1ً منا يمتلك جھاز استقبال 

 :ھو شخص الروح القدس، ولذلك أضاف القديس بولس قائ1ً 
َونَْحُن لَْم نَْأُخْذ ُروَح اْلَعالَِم، بَِل الرُّوَح الَِّذي ِمَن ِهللا، لَِنْعرَِف ١٢((

1ة ليست ؛ فالص)١٢:٢كو ١)) (اAَْشيَاَء اْلَمْوُھوبََة لََنا ِمَن هللاِ 
ك في اAعالى وأننا نحن ھنا أسفل، بل ھى الروح ھنا أن هللا

والواقع أن . متحدثاً فينا حامA ً1رواحنا فكر المسيح سالقد
ھذا الفكر على  ، ولكن كيف يستولىالمسيح لنا فكر

ذلك بأن نقبل با0يمان أن الروح القدس  ؟نفوسنا في وقت ما
 ث إلى قلوبناتجيب لطلباتنا ويتحديس الساكن فينا سوف

ت هللا `بد من س1مة ع1قتنا اداإرش ولكى نتقبل. ويرشدنا
1ئنا بروحه والسلوك بحسب امت ، وھذه الع1قة تعنى لزومبه

َو`َ تُْحِزنُوا ٣٠) ((٣٠: ٤أف (القدوس  الروح وأن ` نحزن روح هللا
، فإذا كنا .))لِيَْوِم اْلِفَداءِ ُروَح ِهللا اْلُقدُّوَس الَِّذي بِِه ُختِْمُتْم 

ونطفىء الروح القدس بقولنا  للخطية "نعم"نحزن هللا بقولنا 
مستقبل والذى ھو ال - القدس  للرب، فكيف يمكن للروح "`"

إنه من ؟ إع1ن هللا عن أن يكشف لنا -والموصل Aرواحنا 
 ` يسمعون شيئاً  عل الناساAسباب الرئيسية والتى تج

في الروح ويكون  يعيشون ون مع هللا ھو Aنھم `عندما يتحدث
  .يان ضد هللاأسلوب حياتھم ھو العص

 ھو ضرورى ، بلنا فقط في الخدمةبالروح ` يقويإن ا`مت1ء 
 لسماعنا صوت هللا، فإذا أحزن الروح أو انطفأ فإنه ` يستطيع

نا لم نعد نصغى له، وإذا الة هللا وذلك Aننا رسأن يسلم
نا الروح القدس ف1 فائدة من مع ما يقوله لأن نس رفضنا

إن كيفية حياتنا ھى التى تحدد . يسمعھا هللا ولن ان1تص
ى ما مؤمن أن يحيا بأقصوربما يستطيع ال عنا،تماكيفية اس
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نه يظل في خطأ Aنه ` العادى ولك لمسيحىيميز حياة ا
  .يصغى للروح القدس

كله  كن ھذاإننا نستطيع أن نصوم ونصلى ونبكى ونعطى، ول
و`  خبرنا بشىء قبل الوقت المحدد بالضبط أن ي` يدفع هللا

 على يوجد سبيل إ` التقدم بخشوع واتضاع أمامه معتمدين
  .عمل الروح القدس المؤثر فينا

  :نفتاح إب -٧
لنا  مصححاً  تعداد لسماع هللاسAيعنى ا نفتاحإى بلكى نصغ

 ننتظر ، فربماكما ھو معزى، ومبكتاً لنا كما ھو مطمئن لنا
 كلمة  بينما يرانا ھو أننا نحتاج إلىكلمة تعزية من هللا

فإذا تقدمنا إليه طلباً للعزاء والنجاح فقط، أى لما  تصحيح،
واذا لم . ، فإننا لن نسمع إذن ما يقوله هللاAذن هل تستريح

، لذلك جتنا إليه سوف تزداد مع الزمنن حافإ نقبل التصحيح
  .ا0يجابية والسلبية أيضاً اAمور  يجب أن نقبل

ن لكو  والذى تحدث إليھمكثيرون يجثون على ركبھم أمام هللا
 ھدف  لهو` شك أن هللا. بخ1ف ما أرادوا أن يسمعوه منه

 جابى في أمر التصحيح من نحونا وھو أن يمنعنا من ارتكابإي
 "بمصفاة عقلية روحية"أما إذا تقدمنا إليه . حياتناتدمر  أخطاء

  .قط ما تريد أن نسمعه، فإننا لن نسمع بدقةتلتقط ف
  :بانتباه -٨

 ، فإذا تكلم من خ1لا`صغاء إلى هللا يتطلب انتباھاً كلياً 
 ف1بد أن نحيا) بالروح القدس أو با�خرين أو بالطروف(كلمته 

  .كل يوم بانتباه ويقظة
oق الح  يقصد به أن يغذىعندما نمر على تحذير أو إنذار فا

 ولذلك يجب أن. في حياتنا ثمر إص1ح وتعزية يزھوفينا ف
 ،تبقى ھوائياتنا الروحانية ممتدة دائماً حتى ننتج ثمراً روحياً 

؟ وما معنى ما ھذا الذى يحدث": ولنسأل باستمرار ھكذا
واننا كمؤمنين ` نستطيع أن نقسم . "الظرف بالذات؟ ھذا

ى وجزء روحانى، Aن سلوكنا كله مجزء عال لىحياتنا إ
وبالطبع ليس كل ما نفعله أو . حياتنا ھو حانى فالمسيحرو
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ھو روحانى، لكن سلوكنا روحانى Aننا ا�ن  هنقوله أو نفكر في
وعلينا إذن أن نبحث عن . المسيح يسوع فى خليقة جديدة

ى ما يسمح لنا به في حياتنا، وأن نصغ كل  فيبصمات هللا
  .اAصوات اAخرى إلى صوته وسط

  :ھتمام إب -٩
 على ، وھى قادرةمقدس عن قوة كلمة هللاثنا الكتاب اليحد
Aَنَّ َكلَِمَة ِهللا َحيٌَّة ١٢) ((١٢: ٤عب (يز أفكار القلب ونياته تمي

ْيِن، َوَخاِرَقٌة إِلَى َمْفَرقِ  الٌَة َوأَْمَضى ِمْن ُكّلِ َسْيٍف ِذي َحدَّ َوَفعَّ
َميَِّزٌة أَْفَكاَر اْلَقْلِب النَّْفسِ َوالرُّوحِ َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاخِ، َومُ 

يجب أن يمر  كل شىء نسمعه  يخبرنا أن، وكأن هللا.))َونِيَّاتِهِ 
، فنقبل ما يمر من مقدسةالكلمة ال )منخل(من خ1ل مصفاة 

 ھى وكلمة هللا. ارض معھاما يتع المرشح ونرفض خ1ل ذلك
نستطيع أن نرى الحقيقة كما ھى،  ىالتى ترفع الحجاب حت

  .نميز بين الصواب والخطأ لمة ھو الذى يجعلناونور الك
  :بخضوع -١٠

 ليس بحسب رغبتنا فإننا ` نتجاوب عندما نسمع شيئاً 
 نا له فھذهنصيابطاعة كاملة، و` يصير هللا عدوانياً إزاء ع

موقفا السلبى، لكنه لن يرسل زن لنه يح، إلبست طبيعته
 مسبقاً ھو يعلم م1ئكة الغاضبة لكى يدمرنا، فال من غمةط
  .نعارض بعض اAمور في حياتنا ا سوفنأن

 يسوع في بستان جسثيمانى كان خاضعاً عندما كان الرب 
 ، لكنه صارع في ما إذا كان ھناك أسلوب آخر0رادة ا�ب

ب ا� عن كان صراعه منفص1ً ، ف0تمام مشيئة ا�ب من عدمه
دث في يح ربما. ولكنه في الوقت ذاته كان خاضعاً 0رادة ا�ب

` نفھم  ، بل ربماعض اAحيان ` أن نعصى لما نسمعهب
 ، وربما نخضع فيالكيفية أو السبب لما سوف يتممه هللا

 ، ولھذا فإنلكننا نظل في صراع لما يقوله لناظات اAولى اللح
 الخضوع `بد أن يصاحب ا`ستماع إذا كنا نريد أن نسمع هللا

  .بالتمام ونتبعه
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 لحربوه من القوات الجوية بعد اأتذكر رج1ً كان قد خرج لت
 فقد أراد أن يقضى بقية مية الثانية، وباعتباره طياراً مھنياً العال
، قدم إلى ھيئات مختلفة بھذا الطلباته كطيار مدنى، وتحي

طلب منه أحد . ، لكن الرب كان له فكر آخرمؤمناً  وكان
دامى أن يرافقه في خدمة التبشير، لكن الطيار الق أصدقائه

، وعندما أتى الوقت  بذلكالفكرة وصارح هللا بذ ھذهلم يح
شركات الطيران فقد تحول عن ھذه الفكرة  لكى يرد على

  .وعمل بنجاح مدة ث1ثين عاماً  متفرغاً  ار خادماً وص
 ات فوقه وكان يحلملقد قال لى إنه كان يراقب النفاث

 لىغرية لكى يعود إم، وتلقى الكثير من العروض البالطيران
 ، وبسبب ھذاo لكنه رفض Aنه أراد أن يكون خاضعاً ، الطيران

 في حياته وقام باAعمال التى عينھا التسليم أنجز قصد هللا
  . وليس بحسب خطته الخاصة لنفسههللا
  :كر بالش-١١

 لى ا�ب والذى أحبنا وأرسل ابنه إيجب أن نشكر هللا
لى إ ةظلم، ونشكر من أجل خ1صه وAنه نقلنا من الالصليب

`َ تَْھَتمُّوا بَِشْيٍء، بَْل فِي ٦(( :وكما قال الرسول. لكوت النورم
ْكِر، لُِتْعلَْم ِطْلبَاتُُكْم لََدى  َعاِء َمَع الشُّ ُكّلِ َشْيٍء بِالص1ََِّة َوالدُّ

  .)٦: ٤فى(.)) هللاِ 
 ھذا من بين ب1يين الناس في  يھتم بك شخصياً إن هللا
إنك . ى ` يستقصىفك جيداً في فكره الذ، وھو يعرالكون
بشكر قلبى Aنك ` تتصل بآب سماوى  أن تتقدم يجب

 ، بل إلى من يتحدث ل�فرادجموع الناس لىيتحدث إ
o شخصياً، وھذا ما يثير نغمة الشكر وا`متنان فينا.  

١٢-Eحترام با:  
 إن ا0له القدير. ستماع oالقلب المنسحق ھو أساس ا0

ا0نصات إلينا، ى يرغب في لذ، ھو اوالذى يدير الكون كله
 وھذا يخلق فينا وقاراً . نارد مأھتمامه موجه إلى كل ف كلو
  .نا إليهدمواضعاً كلما تقوت

  الجلوس أمام الرب: الفصل السابع 
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 اً ورص حضريست "راق في التأملغستا0"إن مجرد ذكر تعبير 
 بعضإن . ربىغديدة ومعظمھا غريبة على الفكر الذھنية ع

ة غمن الل "التأمل"دثين قد حذفوا كلمة مؤمنين المحال
ارسة الدين ممفي  اً وصار استعمالھا محصور بية،تاالك

يعتبر في منتھى الخطورة ذلك Aن  ھذا الشرقى، ولكن
قيمة عظيمة إزاء ا`ستماع لھما  التأمل وتطبيقه الروحى

  .ت هللاوالمضبوط لص
 ارةرح حاولة التقية وبكلمتبع ھذه الربما ` يوجد إنسان قد ا

 يجةتنءت مزامير كثيرة لك داود، وقد جامثمار أكثر من الإو
 والتأمل فيه، وھو كرجل كان انتظاره الھادىء أمام هللا

 ، كان عليه في البداية أن يعلم فكر هللاةلقلب البحسب 
َوَكاَن لَمَّا َسَكَن (() ٧م ص٢(لذلك في  اً يح ا`ً مث ، ونجدوقلبه

أََراَحُه الرَّبُّ ِمْن ُكّلِ اْلِجَھاتِ ِمْن َجِميعِ اْلَمِلُك فِي بَْيتِِه، وَ 
إِنِّي َساِكٌن فِي . اْنظُرْ «: أَنَّ اْلَمِلَك َقاَل لَِناثَاَن النَّبِّيِ ٢أَْعَدائِِه، 

َققِ  َفَقاَل نَاثَاُن ٣. »بَْيٍت ِمْن أَْرٍز، َوتَاُبوُت ِهللا َساِكٌن َداِخَل الشُّ
َوفِي ٤. »لَّ َما بَِقْلبَِك، Aَنَّ الرَّبَّ َمَعكَ اْذَھبِ اْفَعْل كُ «: لِْلَملِكِ 

اِْذَھْب َوُقْل «٥: تِْلَك اللَّْيلَِة َكاَن َك1َُم الرَّّبِ إِلَى نَاثَاَن َقائ1ًِ 
أَأَْنَت تَْبنِي لِي بَْيًتا لُِسْكَناَي؟ : ھَكَذا َقاَل الرَّبُّ : لَِعْبِدي َداُودَ 

ْنُذ يَْوَم أَْصَعْدُت بَِني إِْسَرائِيَل ِمْن Aَنِّي لَْم أَْسُكْن فِي بَْيٍت مُ ٦
. ِمْصَر إِلَى ھَذا اْليَْوِم، بَْل ُكْنُت أَِسيُر فِي َخْيَمٍة َوفِي َمْسَكنٍ 

فِي ُكّلِ َما ِسْرُت َمَع َجِميعِ بَنِي إِْسَرائِيَل، َھْل تََكلَّْمُت ٧
ْرتُُھْم أَْن يَْرَعْوا َشْعبِي بَِكلَِمٍة إِلَى أََحِد ُقَضاِة إِْسَرائِيَل الَِّذيَن أَمَ 

َوا�َن َفھَكَذا ٨لَِماَذا لَْم تَْبُنوا لِي بَْيًتا ِمَن اAَْرِز؟ : إِْسَرائِيَل َقائ1ًِ 
أَنَا أََخْذُتَك ِمَن : ھَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ : تَُقوُل لَِعْبِدي َداُودَ 

. ا َعلَى َشْعبِي إِْسَرائِيلَ اْلَمْربَضِ ِمْن َوَراِء اْلَغَنِم لَِتُكوَن َرئِيسً 
ْھَت، َوَقَرْضُت َجِميَع أَْعَدائَِك ِمْن ٩ َوُكْنُت َمَعَك َحْيُثَما تََوجَّ

أََماِمَك، َوَعِمْلُت لََك اْسًما َعِظيًما َكاْسِم اْلُعظََماِء الَِّذيَن فِي 
َسَكَن َوَعيَّْنُت َمَكانًا لَِشْعبِي إِْسَرائِيَل َوَغَرْسُتُه، فَ ١٠. اAَْرضِ 

فِي َمَكانِِه، َو`َ يَْضطَِرُب بَْعُد، َو`َ يَُعوُد بَُنو ا0ِْثِم ُيَذلِّلُونَُه َكَما 
َوُمْنُذ يَْوَم أََقْمُت فِيِه ُقَضاًة َعلَى َشْعبِي ١١فِي اAَوَِّل، 
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بَّ َوالرَّبُّ ُيْخبُِرَك أَنَّ الرَّ . َوَقْد أََرْحُتَك ِمْن َجِميعِ أَْعَدائِكَ . إِْسَرائِيلَ 
َمَتى َكُملَْت أَيَّاُمَك َواْضطََجْعَت َمَع آبَائَِك، ُأقِيُم ١٢. يَْصَنُع لََك بَْيًتا

ُھَو ١٣. بَْعَدَك نَْسلََك الَِّذي يَْخُرُج ِمْن أَْحَشائَِك َوُأثَبُِّت َمْملََكَتهُ 
أَنَا ١٤. دِ يَْبنِي بَْيًتا `ْسِمي، َوأَنَا ُأثَبُِّت ُكْرِسيَّ َمْملََكتِِه إِلَى اAَبَ 

ْبُه بَِقِضيِب النَّاسِ . أَُكوُن لَُه أَبًا َوُھَو يَُكوُن لَِي اْبًنا إِْن تََعوََّج ُأَؤدِّ
َولكِنَّ َرْحَمِتي `َ تُْنَزُع ِمْنُه َكَما نََزْعُتَھا ١٥. َوبَِضَربَاتِ بَنِي آَدمَ 

ُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى َويَْأَمُن بَيْ ١٦. ِمْن َشاُوَل الَِّذي أََزْلُتُه ِمْن أََماِمكَ 
َفَحَسَب َجِميعِ ١٧. »ُكْرِسيَُّك يَُكوُن ثَابًِتا إِلَى اAَبَدِ . اAَبَِد أََماَمكَ 

 .ھَذا اْلَك1َِم َوَحَسَب ُكّلِ ھِذِه الرُّْؤيَا َكذلَِك َكلََّم نَاثَاُن َداُودَ 
َمْن أَنَا يَا «: َفَدَخَل اْلَملُِك َداُوُد َوَجلََس أََماَم الرَّّبِ َوَقالَ ١٨

؟ َوَما ُھَو بَْيِتي َحتَّى أَْوَصْلَتنِي إِلَى ھُھَنا؟  َوَقلَّ ١٩َسيِِّدي الرَّبَّ
، َفَتَكلَّْمَت أَْيًضا ِمْن ِجَھِة  ھَذا أَْيًضا فِي َعْيَنْيَك يَا َسيِِّدي الرَّبَّ

َسيِِّدي بَْيِت َعْبِدَك إِلَى َزَماٍن طَِويل، َوھِذِه َعاَدُة ا0ِْنَساِن يَا 
َوبَِماَذا يَُعوُد َداُوُد ُيَكلُِّمَك َوأَْنَت َقْد َعَرْفَت َعْبَدَك يَا ٢٠. الرَّبَّ 

؟  َفِمْن أَْجِل َكلَِمِتَك َوَحَسَب َقْلبَِك َفَعْلَت ھِذِه ٢١َسيِِّدي الرَّبَّ
بُّ ا0ِلُه، لِذلَِك َقْد َعظُْمَت أَيَُّھا الرَّ ٢٢. اْلَعظَائَِم ُكلََّھا لُِتَعرَِّف َعْبَدكَ 

Aَنَُّه لَْيَس ِمْثلَُك َولَْيَس إِلٌه َغْيَرَك َحَسَب ُكّلِ َما َسِمْعَناُه 
ٍة َعلَى اAَْرضِ ِمْثُل َشْعبَِك إِْسَرائِيَل الَِّذي ٢٣. بِآَذانَِنا َوأَيَُّة أُمَّ

َل لَُكُم َساَر ُهللا لِيَْفَتِديَُه لَِنْفِسِه َشْعبًا، َويَْجَعَل لَُه اْسًما، َويَْعمَ 
اْلَعظَائَِم َوالتََّخاوِيَف Aَْرِضَك أََماَم َشْعبَِك الَِّذي اْفَتَدْيَتُه لَِنْفِسَك 

ُعوبِ َوآلَِھِتِھمْ  َوثَبَّتَّ لَِنْفِسَك َشْعبََك ٢٤. ِمْن ِمْصَر، ِمَن الشُّ
 إِْسَرائِيَل، َشْعبًا لَِنْفِسَك إِلَى اAَبَِد، َوأَْنَت يَا َربُّ ِصْرَت لَُھمْ 

َوا�َن أَيَُّھا الرَّبُّ ا0ِلُه أَقِْم إِلَى اAَبَِد اْلَك1ََم الَِّذي تََكلَّْمَت ٢٥. إِلًھا
َوْلِ◌يََتَعظَِّم ٢٦. بِِه َعْن َعْبِدَك َوَعْن بَْيِتِه، َواْفَعْل َكَما نَطَْقتَ 

. َربُّ اْلُجُنوِد إِلٌه َعلَى إِْسَرائِيلَ : اْسُمَك إِلَى اAَبَِد، َفُيَقالَ 
Aَنََّك أَْنَت يَا َربَّ اْلُجُنوِد ٢٧. َوْليَُكْن بَْيُت َعْبِدَك َداُوَد ثَابًِتا أََماَمكَ 
إِنِّي أَْبنِي لََك بَْيًتا، لِذلَِك : إِلَه إِْسَرائِيَل َقْد أَْعلَْنَت لَِعْبِدَك َقائ1ًِ 

َوا�َن يَا ٢٨. َوَجَد َعْبُدَك فِي َقْلِبِه أَْن ُيَصلَِّي لََك ھِذِه الص1ََّةَ 
، َوَقْد َكلَّْمَت َعْبَدَك  َسيِِّدي الرَّبَّ أَْنَت ُھَو ُهللا َوَك1َُمَك ُھَو َحقٌّ

َفا�َن اْرتَضِ َوبَاِرْك بَْيَت َعْبِدَك لِيَُكوَن إِلَى اAَبَِد ٢٩. بِھَذا اْلَخْيرِ 
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ْلُيبَاَرْك بَْيُت فَ . أََماَمَك، Aَنََّك أَْنَت يَا َسيِِّدي الرَّبَّ َقْد تََكلَّْمتَ 
 حيث وصل داود إلى راحته في)) »َعْبِدَك بِبََرَكتَِك إِلَى اAَبَدِ 

ء حكمه ولم يعد أعداؤه يغزون الحدود، فصار يتأمل في بنا
لك رسالة تشجيع، وبعد ، ثم قدم ناثان النبى للمللرب بيت

اَم َفَدَخَل اْلَمِلُك َداُوُد َوَجلََس أَمَ ١٨((: ھذه الكلمات رأذلك نق
؟ َوَما ُھَو بَْيتِي َحتَّى «: الرَّّبِ َوَقالَ  َمْن أَنَا يَا َسيِِّدي الرَّبَّ

 "جلس"، ولن1حظ أنه )١٨: ٧مص٢()) أَْوَصْلَتنِي إِلَى ھُھَنا؟
 اً وجالس ، بل كان راكعاً ىرسك ، وليس بالطبع علىأمام الرب

  .أى أن داود كان يتأمل ؛برلا ويتحدث إلى ىغعلي كعبيه يص
 على داود Aنه قد عرف منذ زمن بعيد اً يكن التأمل جديدلم 
  ا�بإلى هللا اً ى كثيرغ، ونقرأ في المزامير كيف كان يصهمعنا

، وحتى عندما ھرب من وجه شاول معه في الحقول ثتحديو
  .راوغ بسھامه، كان له وقت للتأمل في هللاي وكان

 وحيث إن التأمل ھو النشاط الذى له اAولوية اليومية
 أن اً اول الشيطان جاھدحلذلك ھو التدريب الذى ي، ؤمنينللم

لنتائج والمكافآت للتأمل فإننا حص افوعندما ن. يمنعنا عنه
  .، بل ھو اAولاً ثانوي اً ق على الفور أنه ليس أمرحقنت فوس

 ادةقن أن التأمل ھو فقط للخدام أو الالمؤمنييظن كثير من 
الم مادى عي ف هدور` يرون  ء، وھؤ`الروحانيين ا�خرين

ممارسة التأمل  ىطع ألكن هللا. سةفالصراع والمنا كمهحي
حتى تكون  هلكل أو`د اً اظ بل أيضعوالو مداخلل فقط سلي
دما عنى خصبدأ التأمل الخاص والشيو. لفضأ ا بهنتق1ع
ع ترة التأمل بين بضفونھدأ أمامه، وتتراوح  نفرد مع الربن
ة فعرمنفراد بالرب لف ھو ا0دالھفر، ثأو أك ةعائق وبين ساقد

  .هدقص
! َكْم أَْحبَْبُت َشِريَعَتكَ ٩٧((: ما فوائد التأمل فكما قال المرنمأ

َوِصيَُّتَك َجَعلَْتنِي أَْحَكَم ِمْن ٩٨ )تأملى(.اْليَْوَم ُكلَُّه ِھَي لََھجِي
ْھِر ِھَي لِي ِميَّ أَْكَثَر ِمْن ُكّلِ ُمَعلِّ ٩٩. أَْعَدائِي، Aَنََّھا إِلَى الدَّ

ْلُت، Aَنَّ َشَھاَداتَِك ِھَي لََھجِي ُيوخِ ١٠٠. تََعقَّ أَْكَثَر ِمَن الشُّ
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 َA ،فھى) ١٠٠ -٩٧:١١٩مز ()) .نِّي َحِفْظُت َوَصايَاكَ َفِطْنُت 
  .فطنة والبصيرة والطاعة المستنيرةالحكمة وال

رِيَعِة ِمْن ٨(( يشوع أن لقد أوصى هللا `َ يَْبَرْح ِسْفُر ھِذِه الشَّ
َفِمَك، بَْل تَْلَھُج فِيِه نََھاًرا َولَْي1ً، لَِكْي تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكّلِ 

 )).Aَنََّك ِحيَنئٍِذ تُْصِلُح طَِريَقَك َوِحيَنئٍِذ تُْفِلحُ . َما ُھَو َمْكُتوٌب فِيهِ 
 لتتويج حياتنا بالنجاح طريق هللا Aن ھذا ھو) ٨:١يش (

وأرواحنا، كما يساعدنا على حياة  والف1ح لنفوسنا وأجسادنا
  .الطاعة

 لمفيد،ا أريد مشاركتكم حول أربعة مبادىء تقودنا إلى التأمل
  :كما يلى وھى

  :ىضالما ةعادتاس) ١(
 ةفتري بداية فيك ضما تسترجع أن قإنه من أفضل الطر

 ھا هللا، Aنك حينئذ تستكشف اAساليب التى نسجتأملك
: داود في بداية اAمر فقالالملك  وھذا ما فعله. حياتك في

َمْن أَنَا يَا «: َفَدَخَل اْلَملُِك َداُوُد َوَجلََس أََماَم الرَّّبِ َوَقالَ ١٨((
؟ َوَما ُھَو بَْيتِي َحتَّى أَْوَصْلَتنِي إِلَى ھُھَنا؟ )) َسيِِّدي الرَّبَّ

 زكز على ما عمله هللانفعند التأمل يجب أن  .)١٨: ٧مص٢(
كل تعام1تنا،  ن نتطلع إلى يده في، وأاً في حياتنا سابق

نميز  كما ،وسنافريض لنحفنراھا في التصحيح والعزاء والت
  .تحركاته في حياتنا الراھنة

  :فى هللاق ميعلا ركيتفال )٢(
 ، مثل عظمتهدنا إلى التأمل في بعض صفات هللاوھذا يقو
اAزلى، المطلق  وه، إلوھيم، ومنھا يھالتى يحملھا ءواAسما

نكمش أمامه جبال متاعبنا ، وبالتالى توأمانتهقوته  في
أما التركيز على . وتتبدد أحمالنا في عظمة محضره ،وآ`منا

، وكما قال أحدھم إذا وضعت اً فإنه يزيدھا حجم الصعوبات
، لكن إذا  فسوف تحجب رؤيتك oوبين هللا شكلة بينكمال

ى ولن ترى فين المشكلة فإنھا سوف تختوب  بينكوضعت هللا
  .ى هللاسو
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 يتنام الشمالية لسبعفسجين حرب في  "إرميا دينتون"كان 
رادية فنإم الوقت في زنزانة ظات مرعبة، وقضى معنوس

  .للتعذيب بسبب رتبته العالية وتعرض
ء أجزا هسقر في مناسبات عديدة بسبب اقتبالقد قاوم كما أ

 ، مما جعل تركيزه الداخلى يتجهالمقدس كثيرة من الكتاب
 ، حتى أنه بعدما أطلق سراحه لتشديده وتقويتهنحو قوة هللا

 الشيوخ اAمريكى عن و`ية سفي مجل اً تم انتخابه عضو
  .)سيناتور(أ`باما 

 ، بلفات هللا، ليس فقط حول عظمتهصويشمل التأمل حول 
  .1حهصنعمته و اً أيض

  :مواعيد هللا ركذت )٣(
يِِّدي الرَّبَّ َوا�َن يَا سَ ٢٨((: القي تأم1ته فتمر داود سلما ا

، َوَقْد َكلَّْمَت َعْبَدَك بِھَذا اْلَخْيرِ  )) .أَْنَت ُھَو ُهللا َوَك1َُمَك ُھَو َحقٌّ
دنا في علقد و.  لهوھكذا استعاد مواعيد هللا )٢٨: ٧مص٢(

ماية وكل ھذه حالمقدس بالس1م وا0مداد وال الكتاب
 ، فعندما نتأمل في هللاهواحد من أو`د يد ھى لكلعالموا

إن إيماننا ينمو وتذوب فكلمته،  يفلنا  هتذكر مواعيدون
 اً كل انتباھه موجھ اAمر صار ھم داود ھذافوعندما . مخاوفنا

في الكھوف من وجه  اً ل ھاربظندما ع` سيما  و هللاحن
ولما ثبت إنسانه  ذ،ف من سھمه الناهللا هشاول، وقد أنقذ

  .ضر هللاحي مف اتهطحباإه وفلت مخاوء تضاالداخلى على هللا
  :قدم طلبك) ٤(
 ، ` يجب أن تكتفىندما تجلس أمام الرب في تأملع
 :اً للطلب، وھذا ما قام به داود أخير نصت، Aن ھناك وقتاً تبال
َفا�َن اْرتَضِ َوبَاِرْك بَْيَت َعْبِدَك لِيَُكوَن إِلَى اAَبَِد أََماَمَك، Aَنََّك ٢٩((

َفْلُيبَاَرْك بَْيُت َعْبِدَك بِبََرَكتَِك . تََكلَّْمتَ  أَْنَت يَا َسيِِّدي الرَّبَّ َقدْ 
جاب تواس !لب رائعطويا له من . )٢٩: ٧صم٢() )»إِلَى اAَبَدِ 

  .الرب لص1ته
 ، حتى وصلت إلىكنت أتأمل ذات مرة في الكلمة المقدسة

 َفيَْم�ُ إِلِھي ُكلَّ اْحِتيَاِجُكْم بَِحَسِب ِغَناُه فِي اْلَمْجدِ ١٩((: لقولا
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وھنا توقفت فجأة وبدأت ) ١٩: ٤فى () .)فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ 
ليت وطلبت صذا العدد، ودون تفكير مسبق فقد ھ تأمل فيأ

مبلغ كبير من المال، ولم يكن لى ھدف محدد   تدبيرمن هللا
رت اAيام وزاد تثقلى م. لت به وتوقعتهثقت ، لكنىبخصوصه

  .كل الوقت لذلك اً وكنت متعجب
 ولكن هللا  سابق إنذار احتياجى المالى الكبير،ثم حدث ب1

د قل !تياج المالى في غضون ساعات قليلةقد سدد ھذا ا`ح
 ثقلنى هللا أن أطلب حتى قبل أن أعلم بحاجتى، وكان هللا

  .لم أكن أعلم بوجوده اً رك لكى يم� احتياجحيت
  :ملتأه لليروط أساسش

طلب م أن نندفع إلي ، ف1 يجبللتأمل اً مفيد اً إذا كنا نريد وقت
` أن هللا  ...طعامال ، ثم ننھضأو مطلبين في الص1ة السريعة

  .لس أمامهنجيريد ذلك، بل يريدنا أن 
ھا عاتبا ، لكن ھناك تعليمات يجباً تلقائي اً حدث سإن التأمل لي

 بيق العملىطون لنا ا`ستفادة الكاملة من التلكى تك
  .د تفكير إرادىرجارسة التأمل الكتابى، ف1 يكون ملمم

  :وإليك المبادىء التى ساعدتنى في تأملى الشخصى
  :وقت مخصوص  -١

ضيق  إذا كنا فيفسب الھدف، حول وقت التأمل يتحدد بطإن 
 ، أما إذا كان لمجردل المدةو1بد أن تطفشديد حول أمر ما 

ا oِِ اْنَتِظرِي يَا إِنَّمَ ٥(( ليلة تكفىقالتھدئة فربما دقائق 
  ).٥:٦٢مز ( .))نَّ ِمْن قِبَِلِه َرَجائِيAَ  نَْفِسي،

 لكنمكأنما نقول له إنما ` ف اً تقو لكنما نقول o إنما ` نإذا ك
 ،جاحن، و` لللس1م، و` للقيادةللحياة و` للفرح و` ل اً وقت

إن جوھر التأمل .  ھو المصدر لكل ھذه اAموروذلك Aن هللا
ونسمح له باختراق  لكى نستمع إليه قضاء وقت مع هللا ھو

ا مؤھلين للقيام نما يجعل ءا شىنيفدئذ يحدث نوع ،انأرواح
ار، نجامل ميكانيكى، ع، سكرتير، ظفمو ،أم( ا نبواجبات

  .ياةحلل اً ا استعدادني تأھيلف ھو وقت هللا ، Aن التأمل)امحم
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 لقلب مضطرب وفي وقت إنه من المدھش ما يفعله هللا
إننا  .ص معنى التأملخالش سيما عندما يفھم ھذا ` يرصق

ولذلك يجب أن كل  ،أولن يھد ،الم سريع ا0يقاعع في نعيش
كيف أبقى وسط ھذا ا`ندفاع ": ھكذا يسأل نفسه واحد منا
م لأن الشخص الذى قد تع اً إن لدى اقتناع. "هللا؟ وأسمع

ريقه إلى الھدوء والسكينة طب سوف يعرف رال التأمل حول
  .لكيخصصه لذ ، وفي وقتأمامه
 Aبنائھم ھو اAھمية العمليةء درس يعلمه ا�با مظعإن أ

 إلى هللا ءاصغا0 اً ن مبكريتعلمودما عنتأمل، و1ة والصلل
التى يھتمون ھم بھا، ء  يھتم باAشياة له وأن هللاعوالطا

لى عھم إحساس بالطمأنينة ` مثيل له يفيولد  سوفف
ال فإنه يبقى دائم الوجود ومھما كانت اAحو اoف، ق1طا0

  .أنفسھم ءيوجد ا�با ھناك حتى لو لم
: ونقول ءبل أن يكون لنا أبناقلى صأن نلقد تعودت أنا وزوجتى 

، "إليك ايستمعوا وولصارب دربنا كيف نعلم أو`دنا أن يي"
الدرس  كلما رأيتھم أو سمعتھم يمارسون ھذا لبىقويبتھج 

  .مينثال
 هللا مع اً تقوا وفرصك أن ي`دووالتى تعلم بھا أة يقة الوحيدرالط

 أنه كما يستجيب هللا اً يدركون سريع فوھى القدوة، وس
 ثميرا مظعإن أ. ف يستجيب لھموإنه سفلوات بابا وماما، صل

  .1ةصي الفھو استمرارھم  ءانل�ب ءيقدمه ا�با
  :ن السكو -٢
، أَتََعالَى فِي أَتََعالَى بَْيَن اAَُممِ . ُكفُّوا َواْعلَُموا أَنِّي أَنَا هللاُ ١٠((

، أن نسكن نفوسنا أمامه إننا يجب. )١٠: ٤٦مز ( .))اAَْرضِ 
نفقد عادة أھم  وھذا يقودنا إلى نقطة التركيز، ولعلنا

بأمور أخرى  في حياتنا Aننا مشتتون الجميلة مداخ1ت هللا
أمامه، فإن  ، ولكن بالسكينة أو سماعهتمنعنا عن رؤية هللا

إلى أذھاننا  أتىي، واً ا`نحسار تدريجيالحياة تبدأ في ع بزوا
  .تتضاءل مشاكلنا ، ومن ثم وعظمة إحسانه ونعمتهص1ح هللا

  : )لوهخال( ا%نعزال -٣
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ا َقاَم َوَخَرَج َوَمَضى إِلَى َمْوِضعٍ َخ1ٍَء، ٣٥(( َوفِي الصُّْبحِ بَاِكًرا ِجّدً
فإذا كان الرب يسوع . )٣٥: ١مر ()) َوَكاَن ُيَصلِّي ُھَناَك،

، شعر بضرورة أن كاملة مع ا�بوالذي له شركة  سيحمال
ذين أحبھم إلى المنتھى لكى يختلى وال يترك ت1ميذه

  !؟نفعل نحن ، فماذابنفسه أمام هللا
 ولئن كان. ج في أوقات معينة أن يكون بمفردهكل فرد يحتا

 منھما ، إ` أن ك1ً اً أن يحب الزوج زوجته ويكونا مع جمي1ً 
  .ينفرد فيه بنفسهيحتاج إلى وقت 

انتباھك  ، Aنه يريد في بعض اAحيان يريدك أنت وحدكإن هللا
 و`ً غمش افترض أن شريك حياتك صار. وغير المنقسم التام

هللا، فھو يريد  ھكذا! ؟بآخرين طول اليوم، أ` يثير ذلك غضبك
يريدك أنت بالكامل  ، وھوعن ا�خرين اً معه بعيد صاً خا اً وقت

نه ` إغامر لك، و طك بذراعيه في حب، ولكى يحيلذاته
، لى حدةواحد ع في وقت واحد، بل كل اً يحتضن اثنين مع

قولنا عفإن  هإذا لم نرغب في أن نختلى معه وحدولكن 
اAعمال أعمال هللا ھى عادة عظم أو. سوف تستمر مشتتة

  .ةصالخا
  ) :الھدوء( الصمت -٤
يُِّد الرَّ ١٥(( وُس إِْسَرائِيلَ  بُّ Aَنَُّه ھَكَذا َقاَل السَّ الرُُّجوعِ بِ «: ُقدُّ

ُكوِن تَْخلُُصونَ  َفلَْم . »بِاْلُھُدوِء َوالطَُّمْأنِيَنِة تَُكوُن ُقوَُّتُكمْ . َوالسُّ
  .)١٥: ٣٠أش( .))تََشاُءوا

 ن أن التأمل ھو حدث من جانب واحد،والناس يفھم بعض
 وذلك Aنھم ة حقيقية مع هللاق1عن وكلمھذا يعنى أنھم ` ي.

 إلى القلب ندما يتكلم هللاع نقط، لكفن ودثحيت نلذيا مھ
ردون فالناس عندما ينء ھؤ`ه اختبار عجيب يفتقد ھذاف

  .و` يتوقفون لكى يسمعوا هللا بالحديث
 نقع أن يحطي، فإنه يستنا أمام هللاسنفو ءھدىنندما ع

كتابى معين، أو ربما  ءزجقولنا، فربما يذكرنا بعأفكاره في 
، أو ربما ل بس1م في داخلناحيقة نافذة، أو يلنا حق نيعل
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ين أمامه دئھا سلنجمعنا، ولذلك يجب أن  يفعل ھذا كله
  .ناسنفسه إلى نفو ونسمح له بأن يسكب

 ، لكنه يحرك أرواحناوت مسموعص إلينا بربما ` يتكلم هللا
  . قد تكلم إليناقولنا، فنعرف أن هللاعلى عويؤثر 

  : )اتيةذالرة السيط(التعفف -٦
بَْل أَْقَمُع َجَسِدي َوأَْسَتْعبُِدُه، َحتَّى بَْعَد َما َكَرْزُت لِ�َخِريَن ٢٧((

  )٢٧:٩و ك١(.)) `َ أَِصيُر أَنَا نَْفِسي َمْرُفوًضا
 لكن إن. اً وقت التأمل كأن ` شىء يحدث خارجربما نشعر 

، ، ف1 يعنى ذلك أنه ` يعملاً  ظاھرهللا كنا ` نتبين عمل
لى كل مؤمن أن يتعلم تدريب السيطرة على يجب ع ولذلك

  .فعل الرسول بولس الجسد كما
، هللا لكى نركز انتباھنا نحو اً البداية، يجب أن نعمل عقلي فى

مع  العودة إلى أحد المزامير ناك مشكلة، فيمكنإذا كانت ھف
 ائق قليلة وتبدأقف بعد بضع دق، ثم تتولب المعونة من هللاط
 ،تهمظعي ف حاً د نفسك سابتجسوف و فكير حول هللاتي الف

  .اھذمن  مظعل وأفضياة ما ھو أحالي فو` يوجد 
طُوبَى لِِ�ْنَساِن الَِّذي يَْسَمُع لِي َساِھًرا ُكلَّ يَْوٍم ِعْنَد ٣٤((

 "كل يوم"تعبير  ولن1حظ. .))َمَصاِريِعي، َحافِظًا َقَوائَِم أَْبَوابِي
 اً عملية يومي اتؤمن يلزم له أن يتخذ خطوممما يعنى أن ال

ومن ثم  ،على ذھنه وعلى جسده وعلى حياته لكى يسيطر
  .ينتطر فيه سماع صوت هللا اً يصرف وقت

 معينة للجسد تساعد اً بعض الناس يشعرون أن ھناك أوضاع
نى أشجع كل فرد أن يكتشف الوضع إفي ممارسة التأمل، و

ا  إنما يھتم بوضع قلوبن، وأن يضع في ذھنه أن هللاله ريحمال
  .وضع أجسادنا أكثر من

  : )ضعالتوا( عوخضال -٦
اَم الرَّّبِ َفيَْرَفَعُكمْ ١٠((   .)١٠: ٤بع(.)) اتَِّضُعوا ُقدَّ

ى عل ` يمكننا التأمل إذا كنا عصاة في قلوبنا أو عند ا0صرار
 هللا ، ولكى نسمعطرقنا الخاصة، فالعصيان ھو نقيض التواضع
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 ،مة له بالكامللسءة يجب أن تكون عقولنا وقلوبنا مبكفا
  .ولهق أن يفالتسليم أمر حيوى من أجل سماع ما يريد هللا

`  ، فإننا إليھاء مشكلة يشير هللاعندما نرفض التعامل إزا
 صين و` تزال شركتنا معهل، ف1 نزال مخنفقد مركزنا معه

إن السبب الذى يجعلنا ` . ، ولكن تمتعنا بھا ينكسرباقية
ھو رفضنا أن نسمع النغمة ذاتھا  أكثر مع هللا وقتاً  نصرف

، ودعنى أحبك بأقصى قدرتى اخضع، وسلم" :لنا والتى تقول
  ."إلى أقصر قدرتك حتى تصل أنت

، هوحد ع هللات الوقت الذى نصرفه مآمكاف فونا اAن نكتشعد
  :جديد روظمن .ن نفكر فيه، ونعظمه ونسبحهحون

أخرى،  ظر، فإننا نرى اAمور من وجھة نعندما نتأمل في الرب
كانت  ، واAمور التىواAشياء المقلقة لنا تفقد قبضتھا علينا

ل�خرين،  ير نظرتناغ إلى قوة لنا، كما تتتضعفنا يحولھا هللا
سوف  ، Aنناشاكلنا، وحتى Aعدائنام، وAعمالنا ولوAنفسنا

 تنا الداخلية للمشاكلرإن نظ. نراھم من وجھة نظر هللا
 ة إذ نعلم أننا جالسون فييسماووالمواقف تتحول إلى نظرة 

ُمبَاَرٌك ُهللا أَُبو َربَِّنا ٣(() ٣:١أف(ات في المسيح يسوع يالسماو
َماِويَّاتِ  يَُسوَع اْلَمِسيحِ، الَِّذي بَاَرَكَنا بُِكّلِ بََرَكٍة ُروِحيٍَّة فِي السَّ

سنا فمكان نرى فيه أن تى بنا إلى، والتأمل يأ))فِي اْلَمِسيحِ،
. Aَنَّ ِعْنَدَك يَْنُبوَع اْلَحيَاةِ ٩((المرنم ، كما أعلن نور حق هللا في

بولس  ديسقلى الع، ولذلك )٩: ٣٦مز (.)) بُِنوِرَك نََرى نُوًرا
َكْي ُيْعِطيَُكْم إِلُه َربَِّنا ١٧(( مؤمنى أفسس وقال من أجل

يَُسوَع اْلَمِسيحِ، أَُبو اْلَمْجِد، ُروَح اْلِحْكَمِة َوا0ِْع1َِن فِي 
ُعُيوُن أَْذَھانُِكْم، لَِتْعلَُموا َما ) لكى تستنير(ُمْسَتِنيَرًة ١٨ْعِرَفِتِه، مَ 

يِسيَن، )) ُھَو َرَجاُء َدْعَوتِِه، َوَما ُھَو ِغَنى َمْجِد ِميَراثِِه فِي اْلِقّدِ
ء الصحيحة سوا ةينستطيع الرؤ إننا `. )١٨، ١٧:١أف(

o نفسنا أوA بدون مشاركة إع1نه ھو لنا.  
 ء عندما نكون في خلوةافوط حياتنا تبدأ في ا`ختغن ضإ

  السدادة من، وعندئذ ينزع هللاوھادئين وساكنين أمام هللا
ومن ثم تبدأ الق1قل في ، خزانات الضغط في حياتنا
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، اً التأمل يكون مستوى إحباطنا عاليAننا في بداية  ،ا`نصراف
التوتر  فإن مستودعات جلسنا مركزين حول هللا ولكن كلما

ما يحدث  والتأمل الكتابى يجعل شيئاً . اً تدريجي تتناقص
نا العاطفى، بل وفي أجسادنا كيان نفوسنا وفي Aرواحنا وفي

أننا نجلس  اً أليس غريب. التعب الجسدى ولذلك يقل ؛أيضاً 
 اً طلب ع ساعات لي1ً بلث1ث أو أر يرةغأمام الشاشة الص

تطيع أن الذى يسا0لھى و ل1سترخاء، بينما ھناك المريح
 لى هللاه عا`نتبا إن تركيز! ؟يفعل ذلك في دقائق قليلة

عوبات اليوم ص مغبرء وھادى حد المؤمنين على نوم مريعيسا
  .كله

  :سSم
لَْيَس َكَما . َس1َِمي ُأْعِطيُكمْ . َس1ًَما أَْتُرُك لَُكمْ «: ((قال يسوع

 .))ْب ُقلُوُبُكْم َو`َ تَْرَھبْ `َ تَْضطَرِ . ُيْعِطي اْلَعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا
يا فينا يصبح في حسيح الذى يمال ، وھكذا فإن)٢٧:١٤يو(

  .الكل في الكل حيصب ، ومن ثممقدمة حياتنا
  :موقف إيجابى

 فلموقل احغط بالس1م، كذلك يض الكما يستبدل هللا
ر نتصاطيع اAتسنا ` نإن .لبىسف الوقمن الم د`ً بابى جا0ي
ي ف ف يفعله هللاوالتالى لكى نرى ما س مباح اليوص ىحت
ا اAنانية نإن نفوسف مع هللا اً تقرف ونصدما عن كنل. تناحيا

  .مونيزھو ويفينا فاع السير علق شطين ىالقديمة تذھب لك
  :تقارب شخصى

بنا، وأفراحنا، عندما نتحدث إلى هللا ونشاركه بما فى قلو
Aزداد، حتى أنه ھتمام المتبادل بيننا ينمو ويوبآ`منا، فإن ا

بمرور الزمن، ندرك أننا نستطيع أن نقضى بقية حياتنا مع 
من خ1ل  اً منا جد اً العجيب، وھو الذى يحيا قريبھذا الشخص 

لكنه ` يستطيع أن يدخل إلى دقائق حياتنا  ؛القدوس روحه
  .للتأمل فيه اً رف وقتصن بدون أن
  :تطھير
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 لىء بحياته يحبنا ولذلك يريد أن يطھرنا حتى نمتإن هللا
جا`ت في م، ولھذا فإنه يضع أصبعه على بعض الوأفراحه

نفراد مع إذا لم نرغب في ا0. تبدو بوضوح أنھا خاطئة حياتنا
يكون السبب أننا ` نريد أن نتعرض لبعض النقاط   فربماهللا

وأفضل . ن يتعامل معنا بخصوصھا في حياتناهللا أ والتى يريد
عتراف بما  ھى اAميمة مع هللال1حتفاظ بالع1قة الح سبيل

وھذا التطھير . امنا والتوبة عنه ثم التعامل معهأم يضعه هللا
شار هللا إليه في خطيته الذى قام به داود بعدما أ الذاتى ھو

اِْرَحْمِني يَا اoَُ َحَسَب ١(( )٥١(مزمور  ، وصارالمعروفة
اْغِسْلنِي َكِثيًرا ِمْن ٢. َحَسَب َكْثَرِة َرْأَفِتَك اْمُح َمَعاِصيَّ . َرْحَمِتكَ 

ْرنِي ، ٣. إِْثِمي، َوِمْن َخِطيَّتِي طَّھِ Aَنِّي َعاِرٌف بَِمَعاِصيَّ
اَم ٤. َوَخِطيَّتِي أََماِمي َدائًِما رَّ ُقدَّ إِلَْيَك َوْحَدَك أَْخطَْأُت، َوالشَّ

. َضائِكَ َعْيَنْيَك َصَنْعُت، لَِكْي تََتبَرََّر فِي أَْقَوالَِك، َوتَْزُكَو فِي قَ 
َھا َقْد ُسرِْرَت ٦ .ھأَنََذا بِا0ِْثِم ُصوِّْرُت، َوبِاْلَخِطيَِّة َحِبلَْت بِي أُّمِي٥

ِريَرِة تَُعرُِّفنِي ِحْكَمةً  ْرنِي ٧. بِاْلَحّقِ فِي اْلبَاِطِن، َفِفي السَّ طَّھِ
ِمْعنِي أَسْ ٨. اْغِسْلِني َفأَْبيَضَّ أَْكَثَر ِمَن الثَّْلجِ . بِالزُّوَفا َفأَْطُھرَ 

اْسُتْر َوْجَھَك َعْن ٩. ُسُروًرا َوَفَرًحا، َفَتْبَتِھَج ِعظَاٌم َسَحْقَتَھا
َقْلبًا نَِقيًّا اْخلُْق فِيَّ يَا اoَُ، َوُروًحا ١٠ .َخطَايَاَي، َواْمُح ُكلَّ آثاِمي

ْد فِي َداِخلِي اِم َوْجِھَك، ١١. ُمْسَتِقيًما َجّدِ `َ تَْطَرْحِني ِمْن ُقدَّ
ُردَّ لِي بَْھَجَة َخ1َِصَك، َوبُِروحٍ ١٢. َحَك اْلُقدُّوَس `َ تَْنزِْعُه ِمنِّيَوُرو

َفُأَعلَِّم اAَثََمَة ُطُرَقَك، َواْلُخطَاُة إِلَْيَك ١٣. ُمْنَتِدبٍَة اْعُضْدنِي
َماِء يَا اoَُ، إِلَه َخ1َِصي، َفُيَسبَِّح ١٤ .يَْرِجُعونَ  نَّجِنِي ِمَن الّدِ

، َفُيْخبَِر َفِمي بَِتْسبِيِحكَ ١٥. كَ لَِسانِي بِرَّ  . يَا َربُّ اْفَتْح َشَفَتيَّ
ُمَھا١٦ . بُِمْحَرَقٍة `َ تَْرَضى. Aَنََّك `َ تَُسرُّ بَِذبِيَحٍة َوإِ`َّ َفُكْنُت ُأَقّدِ
اْلَقْلُب اْلُمْنَكِسُر َواْلُمْنَسِحُق يَا . َذبَائُِح ِهللا ِھَي ُروٌح ُمْنَكِسَرةٌ ١٧

 oَُاْبِن أَْسَواَر . أَْحِسْن بِرَِضاَك إِلَى ِصْھيَْونَ ١٨ .`َ تَْحَتِقُرهُ ا
. ِحيَنئٍِذ تَُسرُّ بَِذبَائِحِ اْلِبرِّ، ُمْحَرَقٍة َوتَْقِدَمٍة تَامَّةٍ ١٩. ُأوُرَشلِيمَ 

نفسية لكل  1ةصھو  )).ِحيَنئٍِذ ُيْصِعُدوَن َعلَى َمْذبَِحَك ُعُجو`ً 
و بدون عمد، وحتى أن الرب يسوع أ اً مؤمن يعصى هللا متعمد

أَنَا يَُسوُع، أَْرَسْلُت َم1َكِي «(( نفسه يشير إلى ذاته أنه
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. أَنَا أَْصُل َوُذرِّيَُّة َداُودَ . Aَْشَھَد لَُكْم بِھِذِه اAُُموِر َعِن اْلَكَنائِسِ 
وعندما أخطأ داود في . )١٦:٢٢رؤ ( .))»َكْوَكُب الصُّْبحِ اْلُمِنيرُ 

َوَضَرَب َداُوَد َقْلُبُه بَْعَدَما َعدَّ ١٠((: اً عاد وقال معترفعبه، ش حصر
ْعبَ  ا فِي َما َفَعْلُت، «: َفَقاَل َداُوُد لِلرَّّبِ . الشَّ لََقْد أَْخطَْأُت ِجّدً

ا  :٢٤صم ٢(.)) »َوا�َن يَا َربُّ أَِزْل إِْثَم َعْبِدَك Aَنِّي اْنَحَمْقُت ِجّدً
 عليه بل تواضع يط نور هللالم يھرب داود من تسل ، وھنا)١٠

  . لهوطلب تطھير هللا واعترف بإثمه
  :للطاعهد ادعتاس

 ، فإننا بالتالى نفسه فيناسكب هللاي وعندما نركع أمام هللا
 يضع في داخلنا ، والنتيجة أن هللاله تكريساً  نقدم نفوسنا

  .من كياننا الداخلى اً ءللطاعة والتى تصبح حينئذ جز مي1ً 
 ، لكننا بعدمااً ين ومجھدين وذابلين عاطفين متعبربما نكو

 د أنه قد حقن في أجسادنا قوةج وحده، نمع هللا اً نصرف وقت
 الروحية هللا )ديناميكية(وشدة، وھذا Aن فاعلية  اً ونشاط

  .ا لتنشيط وإنعاش عقولنا وأرواحنافي كيانن تعمل
 ،يعرف كيفية التأمل في هللا إن الشخص غير المثقف ولكنه

م أكثر من الشخص الذى يحمل أعلى شھادة تعليم فقد تعل
فالتعليم الذى ` يستند و` يتزامن  ؛يجھل عملية التأمل لكنه

وعندما نضع الوقت مع . الفشل هيرصالتأمل الروحى م مع
، فھذا سوف يؤثر على كل سيح كأولوية في حياتنامال السيد
، وما يريده المسيح منا وفوق كل شىء، ھو حياتنا أوجه

ه ونقبل منه كل ما بععد ذلك نتبشخصه ھو، و تركيز علىال
  .أعده لنا

رؤساء  لقد استطاع اثنان من الصيادين أن يقفا بشجاعة أمام
 ،تمرنين حتى اندھش كل السامعينموال لمتعلمينالكھنة ا

ا َرأَْوا ١٣(( :كما يلىلوقا ھذا الحدث  سوسجل القدي َفلَمَّ
َوَوَجُدوا أَنَُّھَما إِْنَسانَاِن َعِديَما اْلِعْلِم  ُمَجاَھَرَة ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا،

ُبوا يَّاِن، تََعجَّ أع (.)) َفَعَرُفوُھَما أَنَُّھَما َكانَا َمَع يَُسوعَ . َوَعاّمِ
ع، ھكذا سوإلى معية التلميذين لي ءأشار ھؤ` وكما). ١٣:٤

  .اليوم اً نحن أيض
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ع ربنا م في شركة غنية اً إن التأمل ھو ببساطة أن نصرف وقت
 عم" ، فھل يا ترى يعرف الناس عنا أنناعوومخلصنا يس

  !؟"يسوع
  الذھن الروحانى: الفصل الثامن 

 في الكنيسة يوم اAحد، عقوب جالسين معاً يكان يوحنا و
 في إيمانه وقد تعلم السلوك بحسب الروح اً وكان يوحنا ناضج

، أما يعقوب فلم يكن دس، فكانت حياته ناضجة ومثمرةقلا
فكيف يمكن تفسير ھذا . في حياته اً لم يكن مثمرو ينمو

  .؟التناقض
 وھما بينما يبقى ا�خر ساكناً  كيف ينمو أحد الزوجين روحياً 

يجلسان في صف واحد في كنيسة واحدة ويسمعان رسالة 
أثر الواحد ويبقى ا�خر ب1 ، فيتواحداً  أو يقرآن كتاباً  واحده
  ؟حراك

 قلية معينة وھى التىعھل Aننا نتقدم إلى هللا بأوضاع 
تيارنا خا تحدد استجاباتنا؟ ھل Aننا نسبق ونقرر عقلياً وروحياً 

إلى  ما نحتاج) وھذا لضررنا(ا نريد أن نسمعه ونتجاھل مل
  ؟سماعه

سفينة تبحر شرقاً وأخرى : بياتھذه اA" ر1 ھويلإي"م نظ
ولكن وضع اAشرعة وليست  تھابقوة ھبوب الرياح ذا غرباً 

  و فقط الذى يحدد لھا مأرباً ھ العواصف
 ، ومن ثمتماعست اAنع أن حالة الذھن الروحية وقأنى مقت

 لىع يراً ث، ھو الذى يؤثر كناوستابية لنفيص الحقيقة الكتخص
  .ماعنا oكيفية س

أنواع  شرح بوضوح أربعة لقد قدم الرب يسوع لنا مث1ً شائعاً 
 مة، وقد سمع كل منھم الكلمن المستمعين الروحانيين

_ ١: ١٣راجع مت(1ل مواھب روحية مختلفة دسة من خالمق
فِي ذلَِك اْليَْوِم َخَرَج يَُسوُع ِمَن اْلبَْيِت َوَجلََس ِعْنَد ١(() ٩

ِفيَنَة ٢اْلبَْحِر،  َفاْجَتَمَع إِلَْيِه ُجُموٌع َكثِيَرٌة، َحتَّى إِنَُّه َدَخَل السَّ
اِطئِ َواْلَجْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعلَى ا. َوَجلَسَ  َفَكلََّمُھْم َكثِيًرا ٣. لشَّ

َوفِيَما ُھَو يَْزَرُع ٤ُھَوَذا الزَّاِرُع َقْد َخَرَج لِيَْزَرَع، «:بِأَْمَثال َقائ1ًِ 
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َوَسَقطَ آَخُر ٥. َسَقطَ بَْعٌض َعلَى الطَِّريقِ، َفَجاَءتِ الطُُّيوُر َوأََكلَْتهُ 
لَُه تُْربٌَة َكثِيَرٌة، َفَنبََت  َعلَى اAََماِكِن اْلُمْحجَِرِة، َحْيُث لَْم تَُكنْ 

ْمُس ٦. َحا`ً إِْذ لَْم يَُكْن لَُه ُعْمُق أَْرضٍ  ا أَْشَرَقِت الشَّ َولِكْن لَمَّ
ْوِك، ٧. اْحَتَرَق، َوإِْذ لَْم يَُكْن لَُه أَْصٌل َجفَّ  َوَسَقطَ آَخُر َعلَى الشَّ

ْوُك َوَخَنَقهُ  ْرضِ اْلَجيَِّدِة َوَسَقطَ آَخُر َعلَى اAَ ٨. َفطَلََع الشَّ
َمْن لَُه ٩. َفأَْعطَى ثََمًرا، بَْعٌض ِمَئًة َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر ث1ََثِينَ 

ْمعِ، َفْليَْسَمعْ    .))»ُأُذنَاِن لِلسَّ
  :العقل المغلق

َوفِيَما ُھَو يَْزَرُع َسَقطَ بَْعٌض َعلَى الطَّرِيقِ، َفَجاَءتِ الطُُّيوُر ٤((
ُكلُّ َمْن ١٩((: ر الرب لھذا النوع كما يلىسيفت وكان)) .َوأََكلَْتهُ 

رِّيُر َويَْخطَُف َما َقْد  يَْسَمُع َكلَِمَة اْلَملَُكوتِ َو`َ يَْفَھُم، َفيَْأتِي الّشِ
، ٤: ١٣مت()) .اْلَمْزُروُع َعلَى الطَِّريقِ  ھَذا ُھوَ . ُزِرَع فِي َقْلبِهِ 

١٩(.  
 يشمل ، وھذاوع اAول والذى يسمع بذھن مقفولنھذا ھو ال

ص الذى يقرر ما سوف خالش ، وھونؤممير الغو نالمؤم
ه نيتطلب م ئأى ش عنه نأو ` يسمعه، ويغلق ذھ يسمعه

  .ھو أو`ً ه تارخما ` ي عطىأن ي
مثل ھؤ`ء الناس يجلسون ويستمعون بأسلوب سلبى، 

لتطبيق ما ة سمعوا مئات الخدمات لكن ب1 أدنى ني وربما
أغلقت أذھانھم Aنھم سمعوا لقد . أو لتغيير سلوكھم قيل
وھذا وضع خطير، Aن  ؛الحق ولكن ب1 استجابة عن اً ركثي

ستماع وعدم المبادرة بسبب سلبية ا` قلوبھم تتقسى
الحبوب التى تقع على سطح جاف  إنھم مثل. با`ستجابة

س أو للحيوانات بعدما فيبقى للدو ف1 توجد فرصة لكى ينبت
  .يجف بالشمس

 عون السلبيون إلى نقطة تتطلب الطاعةستممعندما يصل ال
التامة فإن عقولھم توصد بعنف مثلما تفعل الريح الشديدة 

والواقع إن آ`ف المؤمنين يذھبون إلى الكنيسة . الباب في
سرق يذھنى العنيد، ولذلك يأتى إبليس والوضع ال بمثل ھذا

  .مرة الحقائق التى استمعوا إليھا كل منھم وفي
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 ھى أفضل ين لم يسمعوا قط كلمة هللاإن حالة الناس الذ
لقون غوي اً رون الكنائس ويستمعون سلبيضالذين يح من

 سوف يلمس كل جزء من حياتنا سواء أردنا لكن هللا .أذھانھم
فھم الذين يصفون بقساوة إلى ء أما الناس اAغبيا .أو لم نرد

 يصبحون قساة ليس بسبب رفضھم سماع هللا ، وھؤ`ءالحق
الرغبة فى ولكن بسبب استماعھم دون  ،هحوار معلأو ا

  .التجاوب لما يسمعونه
، والذى ديرينمكنت على مدى بضعة أشھر أشھد Aحد ال

لزوجته، لكنه كان  ءخدمة صباح اAحد إرضا اً ضر أحيانيح كان
  .من أى عمل معجزى أو غير عادى رخيس

 ء، ولكن بسببوفي مساء يوم أحد، دعا أصدقاءه للعشا
ى سرعة العودة إلى طار، اضطر كل واحد إلالعاصفة واAم

وبعدما انصرف الجميع لم يلحظ ھذا الرجل أن باب  ،منزله
، فاصطدم ى قد أغلقه آخر من خرج من المنزلالزجاج منزله

  .ءبركة من الدما به ووقع في
 ت أفكر فينلقد ك": بزيارته في المستشفى وقال لى قمت

 أنى مستعد ا�نتقد عبرنى به، وأخحاول أن تتت نكل ما ك
، وقد د قارب من مأساة حقيقية لكى يسمعلق. "كعسمال

  .للرب اً مقدام اً بح شاھدصوأ وخلص سمع
  ):غير صافٍ (الذھن القاتم 

 ،معينآخر من المست اً شرح الرب نوع٦و ٥في عددى 
َوَسَقطَ آَخُر َعلَى اAََماِكِن اْلُمْحجَِرِة، َحْيُث لَْم تَُكْن لَُه تُْربٌَة ٥((
ا ٦. يَرٌة، َفَنبََت َحا`ً إِْذ لَْم يَُكْن لَُه ُعْمُق أَْرضٍ َكِث  َولِكْن لَمَّ

ْمُس اْحَتَرَق، َوإِذْ  ثم  )).لَْم يَُكْن لَُه أَْصٌل َجفَّ  أَْشَرَقِت الشَّ
َواْلَمْزُروُع َعلَى اAََماكِِن اْلُمْحجَِرِة ُھَو ٢٠: ((فسر ھذا بقوله

َولِكْن لَْيَس لَُه أَْصٌل ٢١ا`ً يَْقبَُلَھا بَِفَرحٍ، الَِّذي يَْسَمُع اْلَكلَِمَة، َوحَ 
َفإَِذا َحَدَث ِضيٌق أَِو اْضِطَھاٌد ِمْن . فِي َذاتِِه، بَْل ُھَو إِلَى ِحينٍ 

  .)٢١، ٢٠، ٦، ٥: ١٣مت.)) (أَْجِل اْلَكلَِمِة َفَحا`ً يَْعُثرُ 
 كلمة هللا غون إلىصامضة يغإن السامعين ذوى العقول ال

 ،مھلصخسيح ھو مم، ويثقون أن الرب يسوع البھا ويتأثرون
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شكلة م، لكن ال وا`بتھاج بهولذلك يرغبون في تسبيح هللا
ب ف1 تنغرس جذورھم وكتملدراسة ال اً وقت يصرفون `أنھم 

حتى يكون لھم أساس متين، وھكذا وAنھم `  في كلمة هللا
 فعندما تأتى العواصف والحرارة، اً تعليمي اً يمتلكون أساس

  .ونفيج
 قطونسلھذا فإن كثيرين يظلون مؤمنين لفترة من الوقت ثم ي

  .جتازون أزمةيعندما 
Aن  ، لماذا،حتى يأتى ضيق ويدمرھم "ھللويا"ن يصيحوإنھم 

 عجزإن . قةثدم العش والھياج ووسدت بالتشفقولھم ع
ير قادرة غحى قد جعل أرواحھم وعقولھم ھشة والتدريب الرو

  .مشكلة ملحة ىستجابة أمام أا0 لىع
 ختبار، لكن إذا كنا ` نعرف أساس ھذاأجميل أن يكون لنا 

 إننا يجب أن نجدد أذھاننا. تبار فقد نقع في مشكلةخا`
، كما يجب الرغبة ستمرار ونؤسس أنفسنا في كلمة هللاإب

؟ يجب نؤمن بما نؤمن به لماذا اً حص نفوسنا ونرى حقفن أن
ن سبب إيماننا بغفران بر اAخرين عخقادرين أن ن أن نكون

، وكيف سوف تقوم عدم خوفنا من الموت الخطايا وسبب
. التبرير، والفداء، والتطھير، والمصالحة أجسادنا وما معنى

في الكلمة معناه أن نحفر بعمق  ،ولكى يكون لنا أصل
  .نكتشف ثبات كلمته ، ولكىالمقدسة من أجل نفوسنا

 ، لكننا نرجوخروفماؤنا مكتوبة في سفر حياة الإذا كانت أس
ء، ضيقات الحياة وحتى نصل إلى السماأن نتحاشى كل 

ختبرون يخطير، Aن المؤمنين سوف يجربون ووضع  فإننا في
فإذا لم يكن لنا أصل في الحق، فلن نستطيع  ،بنيران الضيق

  .مقاومة الحرارة
تذبذب للمراھق ھو مثال صالح للعقل مإن العالم ال

الرجل يصارع لكى يتصرف مثل  هم تجدوفإنه في ي ،شوشمال
إنه . التالى ينزلق إلى تصرفات صبيانيةاليوم  ، وفيالناضج

  .لى الخلف مثل شجرة تثنيھا الريحإو يترنح إلى اAمام
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 ابلية للبدع Aن معرفة كلمة هللا لمقل ھؤ`ء لھم ثإن م
Aنھم  اً لكل من يبتدع جديد فاً ون ھدحبصقولھم، ويعتطوق 

  .ھو جديداً يريدون ما دائم
إنھا  :زة وقتية أو لحظيةإن معرفة الرب يسوع ليست مجرد ھ

 لقإن الشخص الذى يكتفى بخ1صه ويحتفظ بع! حياة
من يؤمن بير عالم بما يؤمن و` سبب إيمانه، و` صبيانى غ

أن  اً إذن مستمع مسكين، ومثل ھذا ` ينوى حق ، فھوبه
يحب  و` يرغب في النمو الروحى، وكأنه يفحص المكتوب

  .ءإلى السماوالذھاب  ضمان الھروب من جھنم
الذى  ، لكن ما ھو العددلقد سمع معظمنا العديد من العظات

 ، أم أننا نسمع لكىنتذكره منھا؟ فھل نسمع بعقول قاتمة
  ؟قيقة روحية مھمة أخرى إلى حياتناف حينض

لضبابى إنما يخاطر بنقل إيمان إن المستمع صاحب العقل ا
، لكن عدم ثباته في رغم عدم تعمده ذلك سوى لذريته رغي

يتأثرون بعدم الثبات أو  ينتقل كقدوة Aبنائه والذين الكلمه
  .ا0يمان
Aستمرار الحق الذى يسمعه في إب الذى يحلل بإن ا

قدس، أو في مأو في مجموعات دراسة الكتاب ال الكنيسة
أن تضرب  هتل، إنما يشجع عائالشخصية سأوقات التكري
 صفواعم أشد ا سوف يقاوممالكلمة،  في اً يقبجذورھا عم

  .الشك وعدم اليقين
  :وىضل الفرقالع
ْوُك َوَخَنَقهُ ٧(( ْوِك، َفطَلََع الشَّ  .))َوَسَقطَ آَخُر َعلَى الشَّ
ْوِك ُھَو الَِّذي يَْسَمُع اْلَكلَِمَة، َوَھمُّ ھَذا ٢٢(( َواْلَمْزُروُع بَْيَن الشَّ

 ١٣مت ())  .ْخُنَقاِن اْلَكلَِمَة َفيَِصيُر ب1َِ ثََمرٍ اْلَعالَِم َوُغُروُر اْلِغَنى يَ 
قله عضر إلى الكنيسة وحالذى ي وعنال ھذا ھو. )٧،٢٢:
رن؟ ماذا سوف فلقت الغھل أ :لةئاAسه ذل ھثض بمخمتي

بوع؟ ھل أحصل سفيضات ھذا اAخت ؟ ماذا أفعل فياً دغأفعل 
  1وة ھذا الشھر؟على ع
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 ، كما يزخراً واليوم وغد شتت يزخر باAمسلمإن العقل ا
 ، وھناك العديد منباAشياء والناس والمال والعمل والمدرسة

وھكذا فإن  ؛ك ھموم العالم والتى تخنق الكلمةأشوا
يصوب سھامه بأمور مختلفة حتى ` يبقى في  الشيطان

 إلينا بح من الصعب أن يتحدث هللايص، وo عقولنا مكان آخر
  .أخرىولة بأمور غمش ا عقولنامطال

زيون أو كنت تستمع فھل سبق لك أن جلست أمام التلي
؟ ھل سبق لى كلمة هللاعلك عقذاعة أو شريط بينما إ إلى

 قلك مشغو`ً عترة تكريسية وظل فلقضاء  إلى هللا أن تقدمت
عتاد أن مالوا من الطبيعى م؟ ربلبيت أو اAو`دا بالعمل أو

أن  اً جاھداول حAمور، لكن الشيطان يا هذھل ثي مفنفكر 
ل لدينا أ` وھو ا`ستماع إلى عمأھم  نع اً يحول أذھاننا بعيد

  . أن يقوله لناما يريد هللا
 و أن تعود بتركيزك حا`ً ، ھإن أفضل ما تفعله في مثل ذلك

 ءة، فإذا كنت تصلى، عد إلى قراير أسلوبك قلي1ً غ وتإلى هللا
لبضع  ، اغلق كتابكمزامير، وإذا ثقلت عيناك أثناء القراءة

بذلك فإنك تكسر قيود ، ول بوعى كاموسبح هللا دقائق
وُس اْلَجالُِس بَْيَن ٣((المرنم كما قال  ،تشتيت العقل َوأَْنَت اْلُقدُّ

 اً ، والتسبيح يجعل هللا قريب)٣:٢٢مز(.)) تَْسبِيَحاتِ إِْسَرائِيلَ 
  .شيطان التضليلت مرتفع يطرد والترنيم بص اً من قلوبنا، وأيض

  :رسل المكقالع
 :من السامعين في العدد الثامن اً رابع اً رسم الرب يسوع نوع

َوَسَقطَ آَخُر َعلَى اAَْرضِ اْلَجيَِّدِة َفأَْعطَى ثََمًرا، بَْعٌض ِمَئًة ٨((
ا ٢٣: ((لك بقوله، ثم شرح ذ)).َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر ث1ََثِينَ  َوأَمَّ

. الَِّذي يَْسَمُع اْلَكلَِمَة َويَْفَھمُ  اْلَمْزُروُع َعلَى اAَْرضِ اْلَجيَِّدِة َفُھوَ 
َوُھَو الَِّذي يَْأتِي بَِثَمٍر، َفيَْصَنُع بَْعٌض ِمَئًة َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر 

  .)٢٣)) (.»ث1ََثِينَ 
 ھا ومستعدةعد تم زرقبة، ولخصه بالتربة ابل مشقإن ھذا الع

لى احتضانھا ومدھا عادرة قختراق الحبوب لھا، وھى 0
وھذا . مرثبت وتأتى بالنوبة لكى تطزمة والرال1 ارةبالحر
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ى، م العظ1 تفوته حقائق هللافعليم تابل للقال العقل ھو
ون بقلوب مفتوحة نال والذين يؤمطفم اAھلھذا  الثضل مفوأ

  .ابلة للتعليمقو وأرواح حساسة
 بعد أسبوع اً أن نطبق كلمة هللا أسبوع اً ستحيل روحيممن ال

 إن صاحب العقل .ل `بد أن ننضج ونثمر، بونبقى كما نحن
 اً منتج اً تلميذ ، ثم يزھرالمثمر يبدأ ببذرة العقل المكرس

، اً ثمرتصنع  ، وتظل حديقته ويطيعه بقوة ووضوحيسمع هللا
َوأَمَّا َمْن أََقاَم َراِسًخا فِي َقْلِبِه، َولَْيَس لَُه اْضِطَراٌر، ٣٧((بقى يو

َدتِِه، َوَقْد َعَزَم َعلَى ھَذا فِي َقْلِبِه أَْن بَْل لَُه ُسْلطَاٌن َعلَى إَِرا
  .)٣٧: ٧كو ١.)) (يَْحَفظَ َعْذَراَءُه، َفَحَسًنا يَْفَعلُ 

  موانع ا%ستماع: الفصل التاسع 
 بر كل العصور، أنعين صالمخل نؤمنيميرون من الثلقد حاول ك

ددة من الصمت المؤلم، حبعد فترات م ، ولكنيسمعوا هللا
لديه  سأن هللا لي ين إماعون عن مجھوداتھم مديتوقف  إنھمف

فما ھى إذن . هعلھم، أو أنھم ` يعرفون كيفية سما ما يقوله
  ؟المشكلة

 ا في العادةن، حيث إناناتقعلى عشكلة تقع متقد أن العأ
  .ن سماع الرب بوضوحعوائق روحية تمنعنا عنكدس 
 وامل ترفع حواجز سميكة ضدعلى اAقل عشرة عھناك 

 ييزتملى عدنا ذلك عسايف وھمھا فسفندما نع، ووت هللاص
 السبب الذى يجعلنا نشعر أننا في حجرة غير روحية ` يتردد

، برغم سعينا الصادق لقبول ك1م فيھا سوى أصواتنا نحن
  .هللا
  : ةا % نعرف اللننإ -١

و`  ،قطف صاً لخيرون يعرفون السيد المسيح مثون كنمؤم
 ، ولذلك ` يستطيع هللا أنفهاصيتقدمون ليعرفوا طرقه وأو

ر، ث أكرقه، وكلما فھمنا هللاطدث إليھم Aنھم يجھلون حيت
 حاً مل اً ولذلك فإن دراسة الكلمة تصبح أمر. رثه أكنم نسمع

يعمل فيه ويتكلم  اً خصب  حق1ً يوم، وھكذا نقدم o ي كلف
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عددة تم اً بتيرة وقرأوا كثيرون سمعوا رسائل كثك .إلى قلوبنا
  .صيةخ بصفة ش` يعرفون هللا فسھم ل�نلك
  : ة ذاتية باھتةرصو -٢

  أن يتكلم إلىَّ اذا يريد هللامل": ما نسمع الناس يقولون اً كثير
 ، ومن أنا وسط ھذا العالممتفرغاً  اً و` خادم اً وأنا لست واعظ

  ."بى؟ لحتى يتص
، هأو`د أن اAب يتكلم مع اً والحقيقة ھى أنه كما يحدث طبيعي

. يھمإل ء من أو`دھم وأحفادھم أن يستمعوااAباكذلك يريد 
ولكن ل�سف فإننا كثيراً ما نرى ذواتنا غير مستحقين 

  .تكلم إلينا مثل ھذا ا0له العظيمب أن يجنتعوبالتالى 
 تاج إلىحله ن اً  أو`دب أن نرى نفوسنا كما يرانا هللاجإننا ي
 ورةصنا ي حياتنا، أما إذا كانت لف اً يومي هلى إرشادإه وعسما

 معظي أف فاً  ضعيباo لنااصبح اتصسوف يفأنفسنا  عنباھتة 
، ينرفلى الع1قة بين الطعحا`ته، Aن ھذا ا`تصال يعتمد 

، ارعوالشء رافقس الدولة Aحد يبين مقابلة رئ قالفار لثم
  !نه أى نجله ھو`ب وبين مقابلته

، َقِد اْخَتبَْرتَنِي وَ ١) ((١٣٩(يعتبر مزمور  أَْنَت ٢. َعَرْفَتنِييَا َربُّ
َمْسلَِكي ٣. َفِھْمَت فِْكِري ِمْن بَِعيدٍ . َعَرْفَت ُجلُوِسي َوقِيَاِمي

Aَنَُّه لَْيَس َكلَِمٌة فِي ٤. َوَمْربَِضي َذرَّْيَت، َوُكلَّ طُُرقِي َعَرْفتَ 
اٍم ِمْن َخْلٍف َوِمْن ُقدَّ ٥. لَِسانِي، إِ`َّ َوأَْنَت يَا َربُّ َعَرْفَتَھا ُكلََّھا

َعِجيبٌَة ھِذِه اْلَمْعِرَفُة، َفْوقِي ٦. َحاَصْرتَنِي، َوَجَعْلَت َعلَيَّ يََدكَ 
أَْيَن أَْذَھُب ِمْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجِھَك ٧. اْرتََفَعْت، `َ أَْسَتِطيُعَھا

َماَواتِ َفَأْنَت ُھَناَك، َوإِْن ٨أَْيَن أَْھُرُب؟  إِْن َصِعْدُت إِلَى السَّ
إِْن أََخْذُت َجَناَحيِ الصُّْبحِ، ٩. ْلَھاِويَِة َفَھا أَْنتَ َفَرْشُت فِي ا

َفُھَناَك أَْيًضا تَْھِدينِي يَُدَك ١٠َوَسَكْنُت فِي أََقاِصي اْلبَْحرِ، 
َفاللَّْيُل . »إِنََّما الظُّْلَمُة تَْغَشانِي«: َفُقْلتُ ١١. َوتُْمِسُكنِي يَِميُنكَ 

ا `َ تُْظِلُم لََدْيَك، َواللَّْيُل ِمْثَل النََّھاِر الظُّْلَمُة أَْيضً ١٢! ُيِضيُء َحْولِي
. Aَنََّك أَْنَت اْقَتَنْيَت ُكْليََتيَّ ١٣ .َكالظُّْلَمِة ھَكَذا النُّورُ . ُيِضيءُ 

أَْحَمُدَك ِمْن أَْجِل أَنِّي َقِد اْمَتْزُت ١٤. نََسْجَتنِي فِي بَْطِن ُأّمِي
لَْم ١٥. ْفِسي تَْعرُِف ذلَِك يَِقيًناَعجِيبٌَة ِھَي أَْعَماُلَك، َونَ . َعَجبًا
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تَْخَتِف َعْنَك ِعظَاِمي ِحيَنَما ُصنِْعُت فِي اْلَخَفاِء، َوُرقِْمُت فِي 
َرأَْت َعْيَناَك أَْعَضائِي، َوفِي ِسْفِرَك ُكلَُّھا ُكتِبَْت ١٦. أَْعَماقِ اAَْرضِ 

أَْكَرَم أَْفَكاَرَك يَا اoَُ  َما١٧. يَْوَم تََصوََّرْت، إِْذ لَْم يَُكْن َواِحٌد ِمْنَھا
. إِْن ُأْحِصَھا َفِھَي أَْكَثُر ِمَن الرَّْملِ ١٨! َما أَْكَثَر ُجْملََتَھا! ِعْنِدي

َفيَا . لَْيَتَك تَْقُتُل اAَْشَراَر يَا اoَُ ١٩. اْسَتْيَقْظُت َوأَنَا بَْعُد َمَعكَ 
َماِء، اْبُعُدوا َعنِّي َكلُِّمونََك بِاْلَمْكِر نَاِطِقيَن الَِّذيَن يُ ٢٠. ِرَجاَل الّدِ

، َوأَْمُقُت ٢١. بِاْلَكِذبِ، ُھْم أَْعَداُؤكَ  أَ`َ ُأْبِغُض ُمْبِغِضيَك يَا َربُّ
ا أَْبَغْضُتُھمْ ٢٢ُمَقاِوِميَك؟  اْخَتبِْرنِي ٢٣. َصاُروا لِي أَْعَداءً . ُبْغًضا تَاّمً

َواْنظُْر إِْن َكاَن ٢٤. أَْفَكاِرياْمَتِحنِّي َواْعِرْف . يَا اoَُ َواْعِرْف َقْلبِي
عن  تعليقاً جمي1ً  ))فِيَّ طَِريٌق بَاِطٌل، َواْھِدنِي طَِريًقا أَبَِديًّا

ا�ب ومحبته لنا كما نحن، فھو يعرف جبلتنا  كامل معرفة هللا
، ھذا فإنه يشتاق إلى ا`قتراب منا، ومع ومخاوفنا اتناوضعف

وھو يسكن ا�ن بيننا الرب يسوع جسداً يظھر به  وقد اختار
، ومن ثم علينا أن )أجسادنا(اAرضية  في ھذه الخيام

  .Aننا جسده وھيكله وأوانيه نستمتع بشركته معنا
  : بذنساس كاذب بالحإ -٣

 ، اAول وھو حقيقى والذى ينشأ عنھناك نوعان من الذنب
 ، ونحن مسئولون عنه، و`بد من التعامل معهالخطأ ضد هللا

 وھو ما يضعه علينا إبليس عندما ` نحياوالثانى كاذب 
، وكثيرون يرزحون تحت ثقله قاييس ا0لھيةمبحسب ال

شعرون أنھم غير مقبولين لدى هللا Aنھم يعديدة، و لسنوات
ء يجدون صعوبة في سماع صوت ، وھؤ`إرضائه عاجزون عن

ستمرة ضدھم، وتذكيره الدائم مكاية إبليس الش ، بسببهللا
من   قد مر أو`ً كون كل ما يسمعونه من هللافي ،لھم بماضيھم

، وھؤ`ء تكون صلواتھم برنامج الشعور بالذنب مصفاة خ1ل
شعرون يو -  وليس على غفران هللا -ذواتھم  مركزة على
  .فيخافون سماع صوت هللا  عليھمبدينونة هللا

شعر بالذنب لمدة خمسة وخمسين حدثتنى سيدة كانت ت
، ورغم أنھا كانت تعترف وتتوب في حياتھا ا0يمانية اً عام
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تكريسھا مرة بعد اAخرى إ` أن سحابة الذنب القديمة  وتعيد
وفي صباح يوم أحد كانت تنصت . طيھا أينما ذھبتغت كانت
برنامج تليفزيونى تحدثت فيه عن الحق الذى يحرر،  إلى

: قالت اً ارق بين الذنب الحقيقى والباطل، وأخيرفال وشرحت
أة أمامى، فقد أدركت وAول مرة ما فعله فج لمعت الحقيقة"

لصليب منذ ألفى عام، وھكذا تحررت من ا ء ذنبى على إزاهللا
  .لقد تحررت في النھاية. "أحمله أبداً  ء ما كان على أنعب

  :العمل والمشغولية  -٤
 ، و` أقصدنعيش في عالم اليوم بدون مشغولية` يمكن أن 

إذا كنا  .أو البيتسئوليات فى العمل مھنا التھرب من ال
واجباتنا بينما  نسلك حسب الروح فھذا يعلمنا أن نقوم بكل

الروحانى  نكون متصلين با�ب السماوى، و` نفصل بين
وموجود  ، وھو يتوسط يسكن في حياتناى Aن هللاموالعال

 ، ولكن في وسط كل اAصواتعل أو نقولففي كل ما ن
 ت إلى صوت هللا، ما أسھل أن ` نلتفالصاخبة في مجتمعنا

  .، ولذلك `بد أن نبقى حساسين لحضور هللالھادىء والرقيق
بعدما  لكننا نأتى في نھايته بس1م تام اً متعب اً ربما نقضى يوم

تعودت أن أعمل في   .كون قد قضيناه مع الرب وفي محضرهن
الحرارة عالية وأصوات  جزء مع مصنع نسيج حيث كانت

واحد أصبحت ھذه  بعد أسبوع ، ولكنىاكينات تصم ا�ذانمال
استطعت ، وهللا اAصوات حلوة Aنھا احتوت كل شئء ماعدا

 بصوت هللا وأنا أتحدث مع اً أن أعمل ثمانى ساعات يومي
  .مرتفع
 ج بصم أذنى عن سماعجيع أن ھذا الضبمكن بالطيكان 

 أو عائقاً  ، لكنى لم أسمح للعمل أن يكون عذراً وت هللاص
  .معهوAنى تعلمت أن أمكث فيه  هللا، عمن سما يمنعنى

  : عدم اEيمان -٥
يتكلم  ، إ` أنه كماأن هللا يتكلم اليوم اً كثيرون ` يؤمنون حق

 ، ھكذا يتكلم من خ1ل روحه القدوسمن خ1ل المكتوب
 عن اً والظروف والناس ا�خرين، كما أنه يتكلم معنا شخصي



 كيف تسمع صوت هللا

٩٧  

 .اطاتنا ومخاوفنالية وآ`منا واحبعائ1تنا وأعمالنا ومواردنا الما
 ، Aننا كلنا في قارب واحد منية منتخبةإنه ` يتكلم إلى أقل

، فھو يتعامل مع كل أو`ده جھة ك1مه لنا واستماعنا إليه
  .أساس واحد على

  : تجاه هللاب غضال -٦
 منه آخر عندما تكون غاضباً  اً ھل تستطيع أن تسمع شخص

 في خ1ل لت أحياناً د تقابقل... له؟ ` أظن أو معادياً  اً ورافض
ربما  !ث1ثة عقود من خدمتى مع أناس غاضبين من هللا

، أو حياة، أو قتل طفل في مقتبل عمرهلموت شريك ا بسبب
ضبون من هللا Aنھم لم يفھموا غانھيار مالى، فھؤ`ء ي بسبب
 بذلك، وعندما يصلون والذى من أجله سمح هللا السبب
  رون عن غضبھمعبية ولمراللحظات ا ونيستعيدفإنھم 

م، بل ق ` ينتلكن هللا. اكلھممش  بسببوكأنھم يلومون هللا
وعندما . الغضب يسد آذاننا الروحية ، إ` أن ھذايفھم غضبنا

  .قبول أية كلمة من هللا تنفلت المشاعر يستحيل إذن
 روف الصعبظشاھدت عائ1ت احتملت مثل ھذه ال لقد
 اً ووصلوا أخيرا بالسيد المسيح حتى ھدأت ثورتھم، وقوتعل
 وا فيه أن يتحدثوا مع هللاعوقت ھادىء استطا إلى

  .ةيسماع استجابته الحان ويستعيدوا فرحة
  :ا%حتفاظ بخطية -٧
 الة اAولىحفى الفارتكاب خطية،  عن يختلفية طخاء خفإ

 مل، لكننا د أشار إليھاقم أن هللا غجودھا، وروة بفھناك معر
  .عامل بعد معھاتن

 ستمر هللايلين من أجل مشكلة ما وا نستمر مصعندم
 عن خطية اً طلع إلى الداخل بحث، فإننا بحاجة أن نتاً صامت

مخبأة، وربما ` نعى وجودھا، و` يكشفھا سوى فحص 
ا نرفض مطال اً  سوف يقول لنا شيئد أن هللاقو` أعت .دقيق

عندما تأخذ الخطية ملجأھا . وھى الوصية اAصلية الطاعة له
  .شتت أذھاننا ويسد آذاننايرؤيتنا و يعتم فينا فھذا
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٩٨  

 ، كانت لنا حملة من أجلائسبينما كنت أرعى إحدى الكن
 عوق. ةالمال كنا ندفع عنه فوائد مرتفعجمع مبلغ كبير من 

ن القادة كان لھما نشاط في كل اختيارى على اثنين م
ا تم التصويت لصالح م، ولحدث خ1ف حول قرار ما ثم. ءشى

 اً ھو وعائلته، وعبث لكنيسةوترك ا جداً  غضب ا�خر ،أحدھما
  .حمحاو`تنا للصل كانت

، وقد أفلس نتائج المؤلمة لمرارته المتزايدةكنت أ`حظ ال
في غضون عام واحد، وأصابته أزمة قلبية، وعصى  عمله

، ولم تؤثر عليه وھددته زوجته بتركه، وصار ناسكاً  ،عليه ابنه
 ومھزوماً  اً منكسر 1ً ومات بعد سنوات قليلة رج ،اAحداث هھذ

  .فرغلتى لم تمرارته و` عن روحه ا Aنه لم يتخل عن
  :الروح العاصية  -٨

 .لى لكنه ` يريد أن يسمعصى أن يصالعا خصربما يريد الش
 ،ةيى لكى يتوب عن الخطصوف يتكلم هللا إلى القلب العاسو

 ر،خيتكلم هللا عن أى موضوع آ نلفيير، غدث تحولكن إذا لم ي
  .ت هللاصوبة `ختراق قيان عصلعAن ا

  يعلم ترددنا في، Aن هللاعارضةمعصية مع الم` تتساوى ال
وربما نفعل مثله . ، مثلما تكلم مع موسىبعض اAحيان

o إننا نعارض ما يقوله لنا ونقول!  
 في و`ية فلوريدا منذ بضع سنوات شعرت اً عندما كنت راعي

مشكلة أنى لم أرغب ، لكن الأن الرب يدعونى إلى أت1نتا
لجميلة ترك فلوريدا حيث شاطىء البحر، والبحيرات ا في

و` (ء في فلوريدا من منزلى، فطلبت من الرب البقا اً قريبة جد
ت ف، ولكنى بعد قليل اكتش)عن هللا اً نخفى شيئ حاجة أن

وكان اAمر ينحصر  ؛ھى المكان المناسب لى أن و`ية أت1نتا
، اً يصل، ولكنى لم أكن عانتقاا0 في عدم رغبتى في

يستطيع  ، ولكن هللاهللا هيريد فالعصيان ھو رفض العمل كما
، أما العصيان فھو أمر رغباتنا ييرغأن يتعامل مع معارضتنا بت

  .آخر
  :هللا سل ر) رفض( ذنب -٩
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٩٩  

 رخطرف ا�لستماع إلى ااA )أو الزوجة(ض الزوج فير اً أحيان
 ن هللاعا يتحو`ن ي حين أنھمفنه، ع و`ً تحويعتبر ھذا 

إنكما " :نبنة إلى الوالديبن أو ا0ندما يقول ا0ع .هسنف
اول حي ، فربما هللا"ندما أفعل ما تريدانه منىع قطفباننى تح

لما ث، مطربون أو`دھم ب1 شحإنھم ` ي ءا�با ءأن يقول لھؤ`
  .بھم هللاحي

 إن هللا سوف يتكلم إلينا ليس فقط من خ1ل أناس غير
 عندما تكلم. من خ1ل ظروف موضوعية اً يھم بل أيضمرغوب ف

ل بولس في طريقه إلى دمشق، لم تكن  إلى الرسوهللا
. وأعمى عينيه  أسقطه أرضاً مواتية Aن روح هللا وفرالظ

، و` يعنى ذلك أن اً تكون ظروفنا ليست أقل سوء وھكذا ربما
ى  ھو الذى يدفعه إلإن عصياننا o .من خ1لھا  ` يتكلمهللا

 ولعلى أعلم أن هللا. يجذب انتباھنا لكى عبصالطريق ال
ن كنت وإبعض اAحيان لكى أنصت إليه،  في يقعدنى جسدياً 

  .النتائج في ما بعد اً لكنى أحب جد ،` أحب ھذه الوسيلة
 ، وربماكنه يفعل ما يبنى الشخصية التقية، لاً قاسي سله ليإ

 ، لكننامن خ1له ` نفضل ا�نية أو الموقف والذى يتكلم هللا
  .، وھذا ھو أھم شىء عمله، فسوف ينجز هللاعندما نستمع

  :عدم التدريب على السمع  -١٠
ما  فنعرف اً ندخل به إلى العالم تلقائي اً أمر ساء o ليغا0ص

 لى فنعب أن نفعله، ولكن `بد من تدريب ذواتا جالذى ي
 لكن، دم خبرتناعن السمع بسبب عما نعاق  اً البغو. ءغاصا0
دنا عحتى تسااك وسائل مباركة يمكن أن نتمسك بھا نھ
  .وت هللاص عسما لىع

 بين للبحثحيجب أن نسأل أسئلة، ويجب أن نكون م: أو`ً 
 وبذلك "ماذا تريد يارب أن تقول لى؟": والتحقيق، ومن أمثلتھا

 وهللا لديه. رصة o أن يكشف لنا عن استجابتهنعطى ف
 لبقحيحة، والصأن نوجه أسئلة الحلول ولكن `بد ستمرار إب

  .ولى أمر مھم لسماع هللالفض
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١٠٠  

 سوف  قديماً فكما تكلم هللا يجب أن نتوقع ك1م هللا؛: ثانياً 
يَُسوُع اْلَمِسيُح ُھَو ُھَو أَْمًسا َواْليَْوَم ٨((يتكلم إلينا أيضاً Aن 

  .)٨:١٣عب ( .))َوإِلَى اAَبَدِ 
 ، فلنلم نفعل ھذا وإذا ؛`بد أن نستجيب لما نسمع: اً ثالث

يمان، وربما ` نسمع ، وھذا نتعلمه إذ نخطو با0نتعلم السمع
 اً؛ھذا جزء في عملية التعليم أيض ، لكنفي كل مرة اً جيد

المشى؟ والبعض منا ل قبل أن يتعلم فالطيقع  فكم مرة
 مرات عديدة حتى إذ `بد أن يتحدث هللا ،يشبھون صموئيل

  .متكلمھو ال يدركوا في النھاية أنه
 إن هللا يؤكد رسالته ؛ؤكدةم`بد أن نتنبه ل�حداث ال: اً رابع

 كيدبعد اAخرى، فھو يتكلم ونحن نطيع، ثم يتبع ذلك تأمرة 
  .ما

`  لماذا ؛دث إليناج أن يتيجب أن نطلب من هللا: اً خامس
 وتقول له إنك راش لي1ً ف قبل خلودك إلى التطلب من هللا

اع ما يريد أن يقوله لك في تمع إليه وانك مستعد لسمتس
ل وجب عندما تتشكل حل؟ وسوف تتعالليل ءوقت أثنا أى
د، وعندما تشفى جروح قلبك بكل وأمامك ب1 مجھ شاكلمال

عن استعدادك ورغبتك في سماع  أن تخبر هللا ، لمجردلطف
  .صوته

 ،عن هللا، ونتوقع ك1مه، ونستجيب لما نسمعه شعندما نفت
 ثم نطلب منه ببساطة أن يتحدث إلينا، ونلتفت إلى تأكيداته

، امرة عرفھا ا0نسانغم م، فكأننا نعد المسرح Aعظبوضوح
متياز أا له من يو ؛هللا القدير يسلم رسالته إلينا عنسم عندما
  !مومسئولية أعظ ،عظيم

  السمع والطاعة: الفصل العاشر 
 ،تفرغه لھا اً ات مرة شاب موھوب في الخدمة مقررءنى ذجا

 أحمر اً  في داخلى حذرنى بسرعة وأضاء نوروح هللاإ` أن ر
 ،اً ` يفعل ذلك Aنه ليس مستعدفي قلبى، فقلت للشاب أن 

 ،وبعد سنتين فقد خدمته. وشرحت له السبب، لكنه لم يصغ
 وبعد سنوات. حترامه لنفسهإمتلك، وحتى أوزواجه، وكل ما 
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١٠١  

 عزيزى دكتور": قال في بدايته اً عديدة، تلقيت منه خطاب
أن هللا قد قدم  اً أعتقد جازم .!"تانلى، آه لو أنى استمعتس

 سيرة الروح القدصخ1ل ب مشورته لذلك الخادم الشاب من
ه لم ن، لكالشاب لبى، ولقد سمعھا ذلكقي فة عزرومال

  .اً يعرھا إلتفات
 .ستماع ھو الطاعةنجد أن رفيق ا0 وكلما بحثنا في المكتوب

 ،ل لم يسمع، بل لم يطعوفي العھد القديم، ليس أن إسرائي
  .وبالتالى كانت النتائج الصعبة

  ` يمنعنا من التمتع بالحياة بل بالحرى يمنعنا منإن هللا
 تدمير ذواتنا بأن نضعھا في مكان حيث ` نستطيع التمتع

 ، فھذا ھوما اً  أن ` نفعل شيئ، وعندما يحذرنا هللابالحياة
 ءرككم ثمانية مبادىأريد أن أشا  .التعبير عن حبه ا0لھى لنا

ندما نفشل عح ما يحدث تشر - ءوحوا لى قصة آدمعمبنية  -
ير محدودة بالزمن أو غوھى حقائق  ،1ن هللا لناعفي سماع إ

  .المكان أو العمر
  : صوات الخاطئةا� عسمن -١
 ، ` تھدف إ` إلىى جذابةخروات أصإلى أ هننا نبدأ ا`نتباإ

اوى يعمله أى فرد ھو ظم عمل مأسوأع. تدميرنا النھائى
. اً مكان سإبلي ىير، وھكذا يعطo القد ءماص أذناً  ءطاعإ

، إن .."ولكن.. نعم يارب": ائلين لهققنا هللا فاو وكذلك إذا
، وبذلك ا ` نريد أن نسمع ما يقوله هللاناھا أننمع ھذه "لكن"
ن إرادة هللا ع اً وات والتى تقودنا بعيدصلى تلك اAإ انول آذانحن
  .انياتحي فا لن هصدقن عو
  :سھولة خداعنا  -٢

ه مھارتو بمكره ءأبو الكذاب قد خدع حواإن إبليس والذى ھو 
 ، نفسهكلمات هللا اً ريبقوكلماته المصقولة وقد استخدم ت

  فإن نظرتنا تصبح1ف صوت هللاخعندما نصغى إلى أصوات بو
 يكون عادة أكثر ، والشخص المتناغم مع هللاغير متوازنة

، وذلك Aنه لنسبة ل�مور الروحية أو اAدبيةبا اً حزمو اً وضوح
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١٠٢  

، فھناك قوة ` تتوفر عند ا�خرين اً وانتباھ اً وعيو اً لك إدراكيمت
  .ستمعينموالتمييز ` يتمتع بھا غير ال للتركيز

 لثأ مشأن تن نكم` ي": وارحك الشيطان بھذا اليخدعربما 
اب إلى تھم الوحيدة ھى الذھدما كانت تسليعنوالديك 

ي ف شإنك تعي.. زيونفة أو تليعولم يكن لديھم إذا ،ةسالكني
قاش مع نل ھذا الثي مفإذا دخلت . "اً امتم مختلفر عص
الفشل، وكلما استمعت له،  ىيقك إلرط يفأنت ف سإبلي

ير غ اً ا نفكر أفكارند أنفسنج، ثم اً حووض لق أوت هللاصكان 
A ةئأنھا خاطنعرف  ما`ً عف وأقموا سنافنمنطقية ونبرر.  

  : ل عن اللةقSستياء وا�رعن الكب رالتعبي -٢
` نطيع  ، وفي كل مرةنفصالكل خطية ھو اAإن خط القاع ل

تعبير من  ، وھذانا نختار العمل غير معتمدين عليهحق هللا فإن
ردنا وكأننا فبم لى التعاملعAننا نقول o إننا قادرون  ءالكبريا

السنوات والذى  سمل ذى الخل الطفثنفعل أعظم اختيار، م
  !ياً ذائغفضل اA يملى على أمه نوع الطعام والذى يعتقد أنه

 وىغقنع، فإنه ` يزال يمء الوكما خدع إبليس حواء بالكبريا
 إنك لن تعرف ما لم تجرب" :كثيرين من الشباب بقوله لھم

 أ` تتفق معى أننا تعلمنا في حياتنا بعض اAمور كنا نود. "أو`ً 
 فإننا ؟ إننا عندما نفشل أن نسمع هللانتعلمھا قط لو لم
 وتدفعنا إلى ستق1ل عن هللالھا مظھر اA اً أصوات نسمع
  .ءالكبريا

  :الجسد  عق مفات التى تترالقرا -٤
يھتم  امغى لصنا سوف نفإنهللا،  عماس عنف قوتما نعند

 دو الخير في العمل حول الخطية الساكنةعبدأ يبالجسد، و
 ليناعد و، و` يجب أن تسليقة الجديدةخعنا بالتمتم غفينا ر

 ته والتىغاختيارنا، فالعالم له ل الخطية إ` إذا كان ھذا ھو
 إن هللا. ن إيقاع هللاع مختلف، وله إيقاع ن لغة هللاع تختلف

اھات إلھية Aنه يريد لنا تجيريد باستمرار أن يقدم لنا ا
سب حتكون ب راراتنا سوفقوإذا لم نسمع له، فإن  ،اAفضل

  .سب الروححب الجسد وليس
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١٠٣  

  :تقديم ا�عذار �خطائنا  -٥
 ءمكان آدم وحوا اً  على آدم كان يعلم تمامعندما نادى هللا

 ،لكن آدم اعترف بخوفه اً؛وعقلي ، وروحياً اً وعاطفي اً جسدي
 اً جديد راً من قبل، فكان الخوف اختبا اً ون1حظ أنه لم يكن خائف

 ،اً ول على معلومات أبدصتھدف للح ` وكانت أسئلة هللا. له
) ١٢:٣تك (لكن آدم حاول أن يبحث عن عذر يبرر به خطأه 

اْلَمْرأَُة الَّتِي َجَعْلَتَھا َمِعي ِھَي أَْعطَْتنِي ِمَن «: َفَقاَل آَدمُ ١٢((
َجَرِة َفأََكْلتُ  وھذا ما نفعله .. وكررت ذلك حواء أيضاً  ،.))»الشَّ

، ونحن نعرف ما يقوله بالضبط إلينايتكلم  ، فاoنحن اليوم
ذارنا طالما نحول آذاننا ، ولن تقبل أععصياننا لكننا نحاول تبرير

  .لھا تعليماته اً o إنھا لم تتذكر جيد ءحوا لقعن هللا، فلم ت
 المجادلة م إلى الرب في أحيان كثيرة محاو`ً كنت أتقد

 اً تى، وكنت أبرر بعض سلوكياتى واضعبخصوص عدم إمكانيا
، لكن هللا أظھر اً وت والدى وأنا بعد صغير جدمبسبب  اللوم

ما أن ` أعود ألوم أى شخص أو أى ظرف أنه سبب  اً يوم لى
  .ت كذلكأو ألمى، Aنى مسئول عن تصرفاتى، وأن خطيتى

  :معاناة النتائج -٦
) ١٩- ١٤:٣تك ( �دم وحواء بعد سقوطھما عله هللافھذا ما 

Aَنَِّك َفَعْلِت ھَذا، َمْلُعونٌَة أَْنِت ِمْن «: َحيَّةِ َفَقاَل الرَّبُّ ا0ِلُه لِلْ ١٤((
َعلَى بَْطنِِك تَْسَعْيَن . َجِميعِ اْلبََھائِِم َوِمْن َجِميعِ ُوُحوشِ اْلبَرِّيَّةِ 

َوأََضُع َعَداَوًة بَْيَنِك َوبَْيَن اْلَمْرأَِة، ١٥. َوُتَرابًا تَْأُكلِيَن ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِكِ 
ُھَو يَْسَحُق َرْأَسِك، َوأَْنِت تَْسَحِقيَن . ْسلِِك َونَْسِلَھاَوبَْيَن نَ 

تَْكثِيًرا ُأَكثُِّر أَْتَعاَب َحبَلِِك، بِاْلَوَجعِ «: َوَقاَل لِْلَمْرأَةِ ١٦. »َعِقبَهُ 
. »َوإِلَى َرُجلِِك يَُكوُن اْشتِيَاُقِك َوُھَو يَُسوُد َعلَْيكِ . تَلِِديَن أَْو`ًَدا

َجَرِة «: َوَقاَل �َدمَ ١٧ Aَنََّك َسِمْعَت لَِقْوِل اْمَرأَتَِك َوأََكْلَت ِمَن الشَّ
. `َ تَْأُكْل ِمْنَھا، َمْلُعونٌَة اAَْرُض بَِسبَبِكَ : الَِّتي أَْوَصْيُتَك َقائ1ًِ 

َوَشْوًكا َوَحَسًكا ُتْنبُِت لََك، ١٨. بِالتََّعِب تَْأُكُل ِمْنَھا ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِكَ 
بَِعَرقِ َوْجِھَك تَْأُكُل ُخْبًزا َحتَّى تَُعوَد ١٩. ُل ُعْشَب اْلَحْقلِ َوتَْأكُ 

، )).»Aَنََّك ُتَراٌب، َوإِلَى تَُرابٍ تَُعودُ . إِلَى اAَْرضِ الَّتِي ُأِخْذَت ِمْنَھا
َفأَْخَرَجُه الرَّبُّ ٢٣) ((٢٤، ٢٣:٣تك (إذ طردھما من جنة عدن 
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َفطََرَد ٢٤. َمَل اAَْرَض الَّتِي أُِخَذ ِمْنَھاا0ِلُه ِمْن َجنَِّة َعْدٍن لِيَعْ 
ا0ِْنَساَن، َوأََقاَم َشْرقِيَّ َجنَِّة َعْدٍن اْلَكُروبِيَم، َولَِھيَب َسْيٍف 

قف آدم تو فعندما ؛)).ُمَتَقلٍِّب لِِحَراَسِة طَِريقِ َشَجَرِة اْلَحيَاةِ 
كل   واستمعا لصوت آخر فإنھما فقداعن سماع هللا وحواء

  .وكانت بداية اAلمشىء 
 ،نصات إلى صوت هللاو ا0إن أعظم عمل اليوم لى ولك ھ

لرفضھم  يعانون كثيراً  أناساً  ولقد شاھدت بنفسى وكراعٍ 
  .مشورة هللا طاعة

 حنھن أن ` يذھبنصأعرف آباء كثيرين جلسوا مع بناتھم و
ء، ولكنھن تحولن عن صوت هللا مع بعض الشباب غير اAتقيا

  .ھن فتدمرت حياتھنخ1ل والدي من
 ، لو أنى سمعت لزوجتى ولم أقمآه": وآخرون اعترفوا قائلين

عن العمل  اً Aمر، وقد ظننت أنھا ` تعرف شيئبھذا ا
  ."م أنھا توسلت لى لكنى لم أسمعورغ ،الياتموال
 جلسة استشارية مع خطيبين قلت للفتاة أن ` تتزوج ءأثنا

 ، Aنى سألتلسببھذا الرجل Aنه ` يحبھا، وشرحت لھا ا
 كانت إجاباتهفوص قيمة الزواج خصددة بحالشاب أسئلة م

، فعدت أقول للشابة إنه يفتقر إلى أى برھان لحبه اً كلھا خط
آخر بمراسم  ، وقام راعٍ لم تسمع. ب فيھا فقطغلكنه ير لھا

ھا والدموع في رظن، و` أنسى مAنى رفضت ذلك الزواج
بعد أربعة أشھر فقط  مكتبى ند بابعوقفت  ندماعيھا نيع

  ..."ك1مك تسمع ىليتن": وقالت
 ،ئس، بعد العظة فى إحدى الكنانحوى سيدةتقدمت 

 عنه ھذا ثأنا أعلم ما كنت أنت تتحد": وسردت ھذه القصة
 ، وكان يجب أ` أتزوج من رجل شريب للخمر وليسالصباح

 ، ثم تحطم زواجى، لكن هللا قد بدأ ا�ن، لكنى تزوجتهاً مؤمن
  ."ب حياتى من جديدترتي

شك أو عدم راحة قبل قيامك بأمر معين فكر إذا تسلل إليك 
 قيقةلحف يقول لك او، وسة هللائن مشيعواسأل  مرة أخرى
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ير، والذى ` توجد وسيلة أخرى للھروب ثك ءناعقذك من وين
  .وت هللاصل ءماص اً أذن طىالما نعط هنم
  : لناحورين خأذية ا3 -٧
 إن زوجته سوف تعانى،ف وت هللاصدما ` يسمع الزوج عن

ادة الدول ق اً ون، وأيضمف يتألوإن والديھم سفد، وكذلك اAو`
إن . راد شعوبھم سوف يتأذونفإن كل أف oلم يسمعوا  إذا

، س البشرى كلهلجنتراب اغه اعننتج  ءآدم وحوا يانعص
  .خطيتھما إلى كل العالم وھكذا امتدت

  :فقدان ا�فضل  -٨
 ھاية نفقدني الفإننا ف، وت هللاصسماع  يفدما نفشل عن

 دمهقضل ما فكانت جنة عدن ھى أ. ان لهللا هما يريد ضلفأ
ن م ، وھكذا كلهللا نضل مفقدا اAفھما ن، لكء �دم وحواهللا

o لك  ا يقدمهم لك بھبات هللا يضھل تفضل تعوف، ` يسمع
  .؟سيإبل
: له لاقي مھمة وفبى الملك شاول نل الئيموصل سأر
َفا�َن اْذَھْب َواْضرِْب َعَمالِيَق، َوَحرُِّموا ُكلَّ َما لَُه َو`َ تَْعُف ٣((

َعْنُھْم بَِل اْقُتْل َرُج1ً َواْمَرأًَة، ِطْف1ً َوَرِضيًعا، بََقًرا َوَغَنًما، َجَم1ً 
: َفَقاَل َشاُوُل لَِصُموئِيلَ ٢٤((: لكن شاول عاد وقال ،.))»َوِحَماًرا

» ِّ ْيُت َقْوَل الرَّّبِ َوَك1ََمَك، Aَنِّي ِخْفُت ِمَن أَْخطَْأُت Aَن ي تََعدَّ
، فكانت )٢٤، ٣:١٥ مص١)) (.ْعِب َوَسِمْعُت لَِصْوتِِھمْ الشَّ 

ين شھوة وب شاول الملك التوفيق بين ك1م هللا محاولة
عماليق  لص له أن يستأد هللاصالمحاربين معه، جعلته يفقد ق

  .وملكھم
الحياة المستمعة ھى الحياة : الفصل الحادى عشر 

  الثابتة
، ه1ميذتل أن يشرح كل مثل يقوله اً رب يسوع معتادكان ال

`  1ً ثم اندم لقلى الجبل، عته الشھيرة عظدم قه بعدما نولك
واحد  سيطة أن كلبحقيقة  عنبارة عاح، وھو ضتاج إلى إيحي
 وتصلى سماع عي ثباتھا فا ھو يبنى حياة تعتمد نما إنم

  .عمل بموجبهوال هللا
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كان  ه إذنياة ولكحلل اً يبعجو اً جديد ع شك1ً ولم يقدم الرب يس
 أيھا الرجال": كأنه كان يقول لھمفن له سلطان، ميعلمھم ك

 ،قد سمعتم ك1مى والذى ھو من هللا، لءانات واAبلسيدوا
ملكوتى  ءمبادى عن1ة، وصالبركة والغفران وال عنعتم موس
يتى الختامية أن صھى و هھذفت أترككم ا�ن نن كإو ،أنا
ل ذاك ثدئذ سوف تكون حياتكم معنالحقائق، و ھذهقوا بتط

، أما إذا أھملتموھا سوف ينتم ساسلى أع الذى بنى بيت
إن ا`ختيار ھو . لى الرملعام بيته قالذى أ لثتكون حياتكم م

  ."لكم
 ، ھما الوسيلتان ا0نشائيتانإن ا`ستماع o والطاعة له

 حالى، وھمالمقاومة عواصف ھذا العالم ا كن منلكى نتم
أو  ءالذى يقف أمام التجربة أو ا0غرااAساس الصخرى و

 إنه أمر خطير Aن كل واحد منا مسئول أن يعمل. ا`متحان
بحسب كل الحقائق الروحية والتى يسمعھا في الكنيسة أو 

  .عنھا في الكتب يقرأ
 قيقةلحا ي حياتھم، بينمافالناس يبدو أنھم مؤسسون  ضبع

ھم من الداخل ن، لكليمسر الخارجى ھالمظفخ1ف ذلك، 
دما تھب عندع بھم، لكن نخا`نھيار، وربما ن ةفلى حاع
رون، Aن سكنإنھم يفي نھاية اAمر، فاAبدية  ونةنفة الديصاع

اح صحمن اA )٢٤(أن العدد  ظ1حنول .ليهع خ ` يشمهللا
ْن يَْسَمُع أَْقَوالِي َفُكلُّ مَ «(( متى سي بشارة القديفالسابع 

ھِذِه َويَْعَمُل بَِھا، ُأَشبُِّھُه بَِرُجل َعاقِل، بََنى بَْيَتُه َعلَى 
مع  ءاثن، بعنى أنه ` است" َفُكلُّ  "يبدأ بھذه الكلمة  )).الصَّْخرِ 

  .ولية الفرديةئلى المسع يدالتأك
  : تطلبات الحياة الثابتةم

يسوع أمرين في يقدم لنا الرب  ؟اً كيف نبنى حياتنا جيد
  .ة لھاعالكلمة والطا سماع: ة وھما طسامنتھى الب
ا0لھية،  ماع الكلمةسيرة تؤكد على ثء كتابية كھناك أجزا

  :ومنھا
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ُكلُّ اْلِكَتابِ ُھَو ُموًحى بِِه ِمَن ِهللا، َونَافٌِع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيخِ، ١٦((
  .)١٦: ٣تى ٢( )).رِّ لِلتَّْقوِيِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي فِي اْلبِ 

َشَھاَداُت الرَّّبِ َصاِدَقٌة تَُصيُِّر . نَاُموُس الرَّّبِ َكاِمٌل يَُردُّ النَّْفسَ ٧((
أَْمُر الرَّّبِ . َوَصايَا الرَّّبِ ُمْسَتِقيَمٌة تَُفرُِّح اْلَقْلبَ ٨. اْلَجاِھَل َحكِيًما

  .)٨، ٧:١٩مز .)) (طَاِھٌر ُينِيُر اْلَعْيَنْينِ 
رِيَعِة ِمْن َفِمَك، بَْل تَْلَھُج فِيِه نََھاًرا `َ يَ ٨(( ْبَرْح ِسْفُر ھِذِه الشَّ

Aَنََّك . َولَْي1ً، لَِكْي تََتَحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكّلِ َما ُھَو َمْكُتوٌب فِيهِ 
  .)٨ :١شي( .))ِحيَنئٍِذ تُْصلُِح طَرِيَقَك َوِحيَنئٍِذ تُْفلِحُ 

اْلَمِسيحِ بِِغنًى، َوأَْنُتْم بُِكّلِ ِحْكَمٍة  لَِتْسُكْن فِيُكْم َكلَِمةُ ((
ُمَعلُِّموَن َوُمْنِذُروَن بَْعُضُكْم بَْعًضا، بَِمَزاِميَر َوتََسابِيَح َوأََغانِيَّ 

  .)١٦:٣كو .)) (ُروِحيٍَّة، بِِنْعَمٍة، ُمَتَرنِِّميَن فِي ُقلُوبُِكْم لِلرَّّبِ 
ار غالص فى اً كثيرنى أفكر إو.  ھى البناء لحياتناإن كلمة هللا

 ورصلم أن العالعظة، وأنا أ ءأثنا الموجودين في الكنيسة
 لىع لھا تأثيرھا ، لكن كلمة هللاةظالنسبة لھم أھم من العب

، وسوف يأتى اليوم والذى يقيم فيه مينةثآذانھم البريئة وال
ندما عإليھا  سةيكونون في حاجة ما  حقيقة كتابيةهللا روح

  .صفيھم العوالعندما تھب وع يكبرون
ة علطاا أى ،ابتة ھو ا`لتفات للكلمةثالمطلب الثانى للحياة ال

طُوبَى ١(( :وإليك بعض الشواھد. يق العملى لھابوالتط
ا أَْيًضا ٢٤(( ؛)) .لِِكيَن فِي َشرِيَعِة الرَّّبِ لِْلَكاِملِيَن طَِريًقا، السَّ

تِي، أَْھُل َمُشوَرتِي َعلِّْمنِي يَا َربُّ ٣٣(( ؛ )).َشَھاَداتَُك ِھَي لَذَّ
َشرِيَعُة َفِمَك ٧٢(( ؛ )).طَرِيَق َفَرائِِضَك، َفأَْحَفظََھا إِلَى النَِّھايَةِ 

َس1ََمٌة َجزِيلٌَة ١٦٥(( ؛ )).َخْيٌر لِي ِمْن ُألُوِف َذَھٍب َوفِضَّةٍ 
، ٣٣، ٢٤، ١: ١١٩مز ( )).َك، َولَْيَس لَُھْم َمْعَثَرةٌ لُِمِحبِّي َشِريَعتِ 

١٦٥، ٧٢(.  
 كتوبمكانت البركات والس1م والحكمة ھى نتائج تطبيق ال

َوفِيَما ُھَو يََتَكلَُّم بِھَذا، َرَفَعِت اْمَرأٌَة ٢٧(( . لكلمتهأمانة هللاوتعلم 
طُوبَى لِْلبَْطِن الَِّذي َحَملََك «:َصْوتََھا ِمَن اْلَجْمعِ َوَقالَْت لَهُ 

أَمَّا ُھَو ٢٨: ((قائ1ً  أما يسوع فرد ،)).»َوالثَّْديَْيِن اللََّذْيِن َرِضْعَتُھَما
 ))»َك1ََم ِهللا َويَْحَفظُونَهُ  بَْل طُوبَى لِلَِّذيَن يَْسَمُعونَ «:َفَقالَ 
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ه يقول إن الذى يسمع ك1م هللا ويعمل ، وكأن)٢٨، ٢٧:١١لو(
ولم يقل يسوع إن . فھو مبارك أكثر من التى ولدته به

 .مع و` يعملذى `يسمع بل الذى يسالغبى ھو ال الشخص
 ، كذلك معرفةة الثابتة أمر مھمكما أن معرفة متطلبات الحيا

  .أمر ` يقل أھمية ىاAسباب لمثل ھذا البنيان الروح
  :ثابتة  ةحياعر إلى تدا%سباب التى 

 التقدم إلى"دھم الحياة المسيحية وقال إنھا شرح أح
 بولذلك فإن السب. "ة، أو الوجود فيھا، أو الخروج منھافعاص

. صف التى ` يمكن تجنبھاثل ھذه الحياة ھو العواماAول ل
َفَنَزَل اْلَمطَُر، َوَجاَءتِ اAَْنَھاُر، َوَھبَِّت الرِّيَاُح، ٢٥: ((الربيقل  ولم

ًسا َعلَى  َوَوَقَعْت َعلَى ذلَِك اْلبَْيِت َفلَْم يَْسُقْط، Aَنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ
َمطَُر، َوَجاَءتِ اAَْنَھاُر، َوَھبَِّت َفَنَزَل الْ ٢٧((:قالبل .)) الصَّْخرِ 

الرِّيَاُح، َوَصَدَمْت ذلَِك اْلبَْيَت َفَسَقطَ، َوَكاَن ُسُقوطُُه 
  ).٢٧، ٢٥: ٧مت)) (.»!َعِظيًما

 ، وفيي الزواج، وفي اAمور الماليةفع تأتى باك زوانھ
كانت  ء، وسوف تأتى سواضرمعب والت، وفي الالفشل
ما إذا كنا عو رمل، والسؤال ھو ر أصخلى عمبنية  الحياة

  .صفالعواه ا ھذنليعدما تھب عندمه عتملھا من حن فوس
 مكنيبل `  يمكن تجنبھا فحسب، ` صفالعواذه إن ھ

 إننا ` نستطيع السيطرة على اAمطار. اً لسيطرة عليھا أيضا
 )٨:٣يو (الھادرة، و` الفياضانات الثائرة، و` الرياح العاتية 

تَُھبُّ َحْيُث تََشاُء، َوتَْسَمُع َصْوتََھا، لِكنََّك `َ تَْعلَُم ِمْن اَلرِّيُح ٨((
 ..))»ھَكَذا ُكلُّ َمْن ُولَِد ِمَن الرُّوحِ . أَْيَن تَْأتِي َو`َ إِلَى أَْيَن تَْذَھبُ 

  .إن القرار ليس لنا
`  التى صفقط في العوافعندما نبنى بيوتنا، فإننا ` نفكر 

 ندماعو. البيوته دم تدمير ھذعفي  اً نبھا، بل أيضتجيمكن 
، والذى ساسفي اA حياة ثابتة، `بد أن نفكر أو`ً  نفكر في

) ٤: ١٠كو ١(سيح مالدھور الرب يسوع ال صخر ھو
َوَجِميَعُھْم َشرُِبوا َشَرابًا َواِحًدا ُروِحيًّا، Aَنَُّھْم َكانُوا يَْشَرُبوَن ٤((

  ..))، َوالصَّْخَرُة َكانَِت اْلَمِسيحَ ِمْن َصْخَرٍة ُروِحيٍَّة تَابَِعِتِھمْ 
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يَبَِس ٨(( .ثابتة تتكون من مادة تدوم وتحتملإن الحياة ال: اً ثاني
ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى اAَبَدِ . اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھرُ  . )) »َوأَمَّ

. تى تدومإن مادة كلمة هللا ھى مادة بنائنا وال. )٨:٤٠إش (
 المكتوب ھى التى يجب أن تحكم حياتنا وتسودمبادىء  إن

لسنا فقط كائنات جسدية بل  ، ذلك Aنناوتوجھھا عليھا
ن مادة حياتنا يجب أن تكون ، ولھذا فإاً ضيأ كائنات روحية

  .روحية
 . بھاد هللامجا الدرجة التى سوف نني حياتفى ا�ن نإنا نب

ات عروشا اAرضية ھى منأن حيات سقدما الكتاب النل ضحيو
أن يقول الشاب إنه  ءماوية، ومن الغباسا النآتفدد مكاحت ءانب

قط سإنه ي. oثم بعد ذلك يسلمھا  ياته أو`ً حمتع بتي سوف
 "الرجل العاقل"مصيدة الشيطان، ولن يكون مثل ھذا ھو  يف

َفُكلُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَوالِي ھِذِه َويَْعَمُل بَِھا، «) ((٢٤: ٧ مت( اً أبد
  .))بََنى بَْيَتُه َعلَى الصَّْخرِ  بَِرُجل َعاقِل، ُأَشبُِّھهُ 

 ، ھوناء السليم لبيوتب الثالث والذى يدفعنا إلى البناالسب
  .لضعيف والتى ` يمكن الھروب منھاء اتجنب نتائج البنا

و`  اً سيح خارجمء ھى التى تترك الإن الحياة ضعيفة البنا
 لكن اAھم ،ليس المھم ھو حضور الكنيسة. تطبق كلمة هللا

وكان . لتى دخلت آذاننا وتم تطبيقھا فع1ً ھو كمية الحقائق ا
ود العاقل وكذلك الرب في منتھى البساطة عن وج قول

  .ھذا اAمر ءالجاھل إزا
  :الثابتة ةيالحت افآكام

أو مادية  ،كانت مالية ء، سواصفستطيع احتمال العوان: أو`ً 
  .آخر ئأو أى ش

لنا  ، إذ يكونالتمتع بمسرات الحياةنا إمكانية تكون ل: اً ثاني
اAشياء  إن بعض. م وسط الصعوبات وا�`م والتجاربس1

ص خأما الش ،لعالم كمسرات ` تأتى إ` باAلمقدمھا ايالتى 
له قيمة  ، وماستطيع أن يميز بين الصواب والخطأالعاقل في

وما `  اً حقيقياً يمة، وما يسبب فرحقس له أية يأبدية وما ل
  .ه ذلكمكني
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 ، وسوفلثابتة سوف تغنى آخرين في حياتھمالحياة ا: اً ثالث
، ومن ثم معھم فينا على حياة من نتقابل تفيض كلمة هللا

، نقطة تحول في حياتھم، فيريدون كما نريد نحن نصبح
مكافأة الحياة الثابتة : اً نحن رابع ما قد اكتشفنا ويكتشفون

لعواصف ثم تزول، فعندما تأتى ا ھى النمو الروحى المستمر،
إن . أمانته معنا مرة أخرى  من أجلد نشكر هللاوفإننا نع

حياتنا عندما نبقى أمناء له  بركات هللا العجيبة تنسكب في
  .باركناييكرمنا و ، وعندئذ فإنهفي وسط العواصف

  الخاتمة
كتب  ، ومع ذلكمن أعظم أنبياء العھد القديم كان إيليا واحداً 

َكاَن إِيِليَّا إِْنَسانًا تَْحَت ا�`َِم ١٧((كان القديس يعقوب أنه 
ِمْثلََنا، َوَصلَّى َص1ًَة أَْن `َ تُْمِطَر، َفلَْم تُْمِطْر َعلَى اAَْرضِ ث1َََث 

من  ، ولذلك فقد اختبر أوقاتاً )١٧:٥يع )) (.ِسنِيَن َوِستََّة أَْشُھرٍ 
ويقول . في ھروبه من الملكة إيزابلالعظيم وتمثل  الفشل

مل ١( موت لنفسه الإلى البرية وطلب  تاب إنه ذھبالك
ُثمَّ َساَر فِي اْلبَرِّيَِّة َمِسيَرَة يَْوٍم، َحتَّى أَتَى َوَجلََس ٤(() ٤:١٩

. َقْد َكَفى ا�َن يَا َربُّ «: تَْحَت َرتََمٍة َوطَلََب اْلَمْوَت لَِنْفِسِه، َوَقالَ 
 ، ولكن م1كاً )).»يُخْذ نَْفِسي Aَنِّي لَْسُت َخْيًرا ِمْن آبَائِ 

َفَقاَم َوأََكَل ٨(() ٨( ء إلى حوريب جبل هللاشجعه حتى جا
َوَشِرَب، َوَساَر بُِقوَِّة تِْلَك اAَْكلَِة أَْربَِعيَن نََھاًرا َوأَْربَِعيَن لَْيلًَة إِلَى 

قت حوالى ستة راستغ إن رحلته والتى. ))َجبَِل ِهللا ُحوِريبَ 
اسم آخر لجبل سيناء  ھو ، وحوريبأسابيع لم تكن صدفة

معه العليقة وس هللا في وسط ىوھناك رأى موس. العظيم
ا َرأَى الرَّبُّ أَنَُّه َماَل لِيَْنُظَر، نَاَداُه ٤(() ٤:٣خر (يتكلم معه  َفلَمَّ

: َفَقالَ . »!ُموَسى، ُموَسى«: ُهللا ِمْن َوَسِط اْلُعلَّْيَقِة َوَقالَ 
الجبل ودعا موسى  قمة  على، وھناك نزل هللا)).»ھأَنََذا«

َونََزَل الرَّبُّ َعلَى َجبَِل ِسيَناَء، إِلَى َرْأسِ ٢٠(() ٢٠: ١٩خر (إليه 
، )).َفَصِعَد ُموَسى. اْلَجبَِل، َوَدَعا ُهللا ُموَسى إِلَى َرْأسِ اْلَجبَلِ 

 ابع نادى هللالجبل ستة أيام وفي اليوم الس وغطت السحابة
َمْجُد الرَّّبِ َعلَى َجبَِل  َوَحلَّ ١٦(() ١٦:٢٤خر(على موسى 
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َحاُب ِستََّة أَيَّامٍ  ابعِ ُدِعَي . ِسيَناَء، َوَغطَّاُه السَّ َوفِي اْليَْوِم السَّ
َحابِ  قال الرب لموسى  ، وھناك أيضاً )).ُموَسى ِمْن َوَسِط السَّ

َھا أَنَا أَقُِف ٦(() ٦:١٧خر (رج المياه لتخ رةأن يضرب الصخ
الصَّْخَرِة فِي ُحوِريَب، َفَتْضِرُب الصَّْخَرَة  أََماَمَك ُھَناَك َعلَى

ْعبُ  َفَفَعَل ُموَسى ھَكَذا أََماَم . »َفيَْخُرُج ِمْنَھا َماٌء لِيَْشَرَب الشَّ
  .)).ُعُيوِن ُشُيوخِ إِْسَرائِيلَ 

أن  إلى جبل حوريب حيث يستطيع لقد ذھب إيليا اليائس
ھبت  .، ولم يكن محتاجاً إلى شئ آخر سوى ذلكيسمع هللا

ھادىء  ءت زلزلة ونار، وفجأة تحرك نسيمريح شديدة، ثم جا
الحضرة ا0لھية  أنه في عند باب مغارة إيليا، وعندئذ أدرك فوراً 

 روح إيليا هللا ، وفي لحظات قليلة أنعشفغطى وجھه بردائه
 -١١: ١٩مل١( وأخبره بما يجب أن يفعله `ستمرار العمل

َوإَِذا . »َعلَى اْلَجبَِل أََماَم الرَّّبِ  اْخُرْج َوقِفْ «: َفَقالَ ١١(( )١٧
َرتِ  بِالرَّّبِ َعابٌِر َوِريٌح َعِظيَمٌة َوَشِديَدٌة َقْد َشقَِّت اْلِجبَاَل َوَكسَّ

َوبَْعَد الرِّيحِ َزْلَزلٌَة، . َولَْم يَُكِن الرَّبُّ فِي الرِّيحِ  الصُُّخوَر أََماَم الرَّّبِ،
َوبَْعَد الزَّْلَزلَِة نَاٌر، َولَْم يَُكِن الرَّبُّ ١٢. ْلَزلَةِ َولَْم يَُكِن الرَّبُّ فِي الزَّ 

َفلَمَّا َسِمَع إِيِليَّا ١٣. َوبَْعَد النَّاِر َصْوٌت ُمْنَخِفٌض َخِفيفٌ . فِي النَّارِ 
لَفَّ َوْجَھُه بِِرَدائِِه َوَخَرَج َوَوَقَف فِي بَابِ اْلُمَغاَرِة، َوإَِذا بَِصْوتٍ 

ِغْرُت َغْيَرًة لِلرَّّبِ «: َفَقالَ ١٤» َما لََك ھُھَنا يَا إِيلِيَّا؟«: إِلَْيِه يَُقولُ 
إِلِه اْلُجُنوِد، Aَنَّ بَنِي إِْسَرائِيَل َقْد تََرُكوا َعْھَدَك، َونََقُضوا 
ْيِف، َفبَِقيُت أَنَا َوْحِدي، َوُھْم  َمَذابَِحَك، َوَقَتلُوا أَْنِبيَاَءَك بِالسَّ

اْذَھْب َراِجًعا «: َفَقاَل لَُه الرَّبُّ ١٥. »يَْأُخُذوَھايَْطلُُبوَن نَْفِسي لِ 
فِي طَِريِقَك إِلَى بَرِّيَِّة ِدِمْشَق، َواْدُخْل َواْمَسْح َحَزائِيَل َمِلًكا 

َواْمَسْح يَاُھَو ْبَن نِْمِشي َمِلًكا َعلَى إِْسَرائِيَل، ١٦َعلَى أََراَم، 
. َل َمُحولََة نَِبيًّا ِعَوًضا َعْنكَ َواْمَسْح أَلِيَشَع ْبَن َشاَفاطَ ِمْن آبَ 

َفالَِّذي يَْنُجو ِمْن َسْيِف َحَزائِيَل يَْقُتُلُه يَاُھو، َوالَِّذي يَْنُجو ِمْن ١٧
  .)).ِف يَاُھو يَْقُتلُُه أَلِيَشعُ َسيْ 

 ، ` يوجد سوىنين عندما نغتم ونتعبن المؤموھكذا نح
 ھذا فيولن يوجد . نا في خدمة الملك لكى يقويصوت هللا

 ن، ولي الدينففي العالم أو  )ريح، زلزلة، نار(القعقعة  وتص
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مكتب  ، أو داخليقري زحام الطف بدقة من هللا نسمع
لى عدث إلينا حاo يريد أن يتف، ءدقاصحزمة اA يفالعمل، أو 

 ،اً أبدي اً كثيرة حول أمور ` تصنع فارق اً إننا نصرف أوقات  .نفرادإ
 ،ير الحياةغ المتكلم، يمكنھا أن تن دقائق قليلة أمام هللالك

 ، وعندئذتجاه نحو اAبديةتعيد الھدف وا0، ووتشكل العقل
 ، وتزول النظرةضطربم، وينتظم العقل الب الحزينلقيبتھج ال

 ،له، وتخضع ا0رادة العنيدة اً جد الوحيد صديقيالتشاؤمية، و
  .ق المنحرفيويستقيم طر

 من له أذن": كان يقولأينما كان يذھب الرب يسوع ويعلم، 
  .، ثم طوب الذين يسمعون"للسمع فليسمع
 ،ضرورى لسماع هللا و، فإننا نملك كل ما ھوبعد ألفى عام

 ءروح القدس وھو الذى يعلمنا كل شىن مستودعات الحون
ْم بِثَِقٍة ١٦((نستطيع أن ولذلك  .ويذكرنا بما قاله يسوع َفْلَنَتَقدَّ
ْي نََناَل َرْحَمًة َونَجَِد نِْعَمًة َعْونًا فِي إِلَى َعْرشِ النِّْعَمِة لِكَ 

النعمة والرحمة  ھناك تعبير لھذه ل، وھ)١٦:٤عب )) (.ِحينِهِ 
  .ثر غنى وكما`ً من اتصال هللا اAب بأو`ده؟أك

 طرمونا نطرح مخاوفنا ونتقدم برجاء ليس إلى جبل مضدع
ْوَن، َوإِلَى َمِديَنِة ِهللا بَْل َقْد أَتَْيُتْم إِلَى َجبَِل ِصْھيَ ٢٢((بالنار بل 

َماِويَِّة، َوإِلَى َربََواتٍ ُھْم َمْحِفُل َم1َئَِكةٍ . اْلَحّيِ  )) ُأوُرَشلِيَم السَّ
، مثل ويجب أن نتعلم ا0صغاء إلى كلمة هللا). ٢٢: ١٢عب(

َوَكانَْت ٣٩(() ٣٩:١٠لو (التى جلست عند قدمى السيد  مريم
، الَّتِي َجلََسْت ِعْنَد َقَدَمْي يَُسوَع لِھِذِه ُأْخٌت تُْدَعى َمْريَمَ 

الصالح والذى لن ينزع  ، ونختار النصيب)).َوَكانَْت تَْسَمُع َك1ََمهُ 
اختبار سماع صوت  مأما اً باھت صبحإن كل شىء آخر ي. منا
ب والطمأنينة العجي ، و` شىء آخر يمكن أن يزيح الس1مهللا

  .باoالناتجة من اتصالنا 
 وة احتمالق، تكون له ذى يسمع من هللاص الخإن الش

ي فلى أية مشكلة ع، والتغلب ى، ومواجھة المآسديننالمعا
، وھو الذى وال هللاقلى أع ناً وذلك Aنه يستريح آم ،يقهرط

 ` يزال يتكلم، فدعونا إن هللا .ك1مه نمضيو هودعيتمم و
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اصغاء وطاعة له، وھو ` يزال  في "النصيب الصالح"نختار 
  .كل واحد منا زونةخمور عظيمة وجليلة مأ هعند

َوأَنَا أُْعِطيَھا ٢٨. ِخَرافِي تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرُفَھا َفَتْتبَُعنِي٢٧((
 .))َحيَاًة أَبَِديًَّة، َولَْن تَْھلَِك إِلَى اAَبَِد، َو`َ يَْخطَُفَھا أََحٌد ِمْن يَِدي

  .)٢٨، ٢٧: ١٠يو(
  فھرس الكتاب

  ؟ھل ` يزال هللا يتكلم:  لل اAوصلفا
  .من ا`تصال ھدف هللا: ل الثانى صلفا
  ؟ذب هللا انتباھنا إليهجي فكي: ل الثالث فصلا
  .وت هللاصالتعرف على : ل الرابع صلفا
  .بنا د كيفية اتصال هللاتحدالعوامل التى : س مل الخافصلا
  ؟امعسھل أنت : ل السادس صلفا
  .الجلوس أمام الرب: فصل السابع لا

  .الذھن الروحانى: الفصل الثامن 
  .موانع السمع: الفصل التاسع 
  .السمع والطاعة: الفصل العاشر 

 .حياة المستمعة ھى الحياة الثابتةال: ى عشر دالفصل الحا
 


